Datum

Diarienummer

2021-03-08

KS/2021:355

1(1)

Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Subventionerad måltid inom sektor omsorg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Anta riktlinje för subventionerad måltid inom sektor omsorg.
Sammanfattning av ärendet
Den nya riktlinjen för subventionerade måltider ersätter tidigare riktlinje ”Måltider som
arbetsgivaren betalar” beslutad 2014. Riktlinjen har reviderats för att få en enhetlig
hantering av fri eller subventionerad måltid, så kallad pedagogisk måltid i Orust
kommun, som följer Skatteverkets bestämmelser.
Syftet med riktlinjen ska skapa ett gemensamt förhållningssätt inom sektorn omsorgs
verksamheter när det gäller fri eller subventionerad måltid för kommunens personal.
Till grund för fri eller subventionerad måltid ligger Skatteverkets bestämmelse;
”Motsvarande skattefrihet gäller även viss personal inom vården som har
tillsynsskyldighet för senildementa inom äldreomsorgen. Skattefriheten gäller också
vårdpersonal som äter sina måltider vid samma bord som förståndshandikappade inom
omsorgsvården. Samma regler gäller för personlig assistent som arbetar åt en person
med assistansersättning på grund av psykiskt funktionshinder. En förutsättning för
skattefrihet i alla dessa fall är att personalen är skyldiga att delta i måltiden enligt
anställningsavtal eller liknande avtal.”(Skatteverket, Rättslig vägledning 2017).
Fria eller subventionerade måltider i Orust kommun skall endast förekomma om de
uppfyller Skatteverkets bestämmelser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08
Subventionerad måltid inom sektor omsorg
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

Maria Ottosson Lundström
Verksamhetschef Stöd och omsorg

Subventionerad måltid
inom sektor omsorg
Riktlinje
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Orust kommun
Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-16

§ 18
KS/2021:355
Subventionerad måltid inom sektor omsorg
Utskottet för omsorg beslutar att:
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Anta riktlinje för subventionerad måltid inom sektor omsorg.
Sammanfattning av ärendet
Den nya riktlinjen för subventionerade måltider ersätter tidigare riktlinje ”Måltider som
arbetsgivaren betalar” beslutad 2014. Riktlinjen har reviderats för att få en enhetlig hantering av
fri eller subventionerad måltid, så kallad pedagogisk måltid i Orust kommun, som följer
Skatteverkets bestämmelser.
Syftet med riktlinjen ska skapa ett gemensamt förhållningssätt inom sektorn omsorgs
verksamheter när det gäller fri eller subventionerad måltid för kommunens personal.

Till grund för fri eller subventionerad måltid ligger Skatteverkets bestämmelse;
”Motsvarande skattefrihet gäller även viss personal inom vården som har tillsynsskyldighet för
senildementa inom äldreomsorgen. Skattefriheten gäller också vårdpersonal som äter sina
måltider vid samma bord som förståndshandikappade inom omsorgsvården. Samma regler gäller
för personlig assistent som arbetar åt en person med assistansersättning på grund av psykiskt
funktionshinder. En förutsättning för skattefrihet i alla dessa fall är att personalen är skyldiga att
delta i måltiden enligt anställningsavtal eller liknande avtal.”(Skatteverket, Rättslig vägledning
2017).
Fria eller subventionerade måltider i Orust kommun skall endast förekomma om de uppfyller
Skatteverkets bestämmelser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08
Riktlinje Subventionerad måltid inom sektor omsorg
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

1

Datum

Diarienummer

2021-03-08

KS/2021:275

1(1)

Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Remiss - Omhändertagande av avlidna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust kommun har inga synpunkter på utkastet till riktlinjer för omhändertagande av
avlidna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i ett kylt
utrymme i väntan på kistläggning. Regionen ansvarar inte för transport till och från
sjukhus för obduktion eller borttagande av till exempel pacemaker.
Idag kontaktar anhörig själva begravningsbyrå efter eget val, som hämtar den avlidne
och kör till vårt kylrum på Kaprifolgårdens äldreboende alternativt till bårhus.
Kommunen betalar för transporten för de som bor på särskilt boende (SOL och LSS)
eller har kommunal hemsjukvård i ordinärt boende.
Enligt förslag till ny riktlinje ska region och kommun upphandla transporttjänsten enligt
gällande lagstiftning om den inte utförs i egen regi. Ett avtal måste finnas mellan
transportören, vanligtvis en begravningsentreprenör, och regionen/kommunen. Det
finns möjlighet att ta ut ersättning för dessa kostnader från dödsboet. Detta är inget vi
har gjort hittills.
Vid önskemål om egen transport kan anhöriga eller närstående ta över ansvaret och
beställa från annan entreprenör och då tillfaller kostnaden för transporten dödsboet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08
Riktlinje omhändertagande av avlidna - utkast
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

Anneli Karlsson
Verksamhetschef vård och omsorg

Version 14 - 21-02-09, Remissversion

Riktlinje för omhändertagande av avlidna
mellan Västra Götalandsregionen och
länets kommuner.
Inledning
Enligt 2 kap. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innefattas det i hälso- och sjukvård att ta hand om
avlidna. Vidare utgår denna riktlinje från Hälso- och Sjukvårdsavtalet i Västra Götaland (HoSavtalet).
De som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården innefattas av kommunens ansvar enligt
lag. Hantering av avlidna utanför den kommunala hälso- och sjukvården är Västra
Götalandsregionen ansvar.
Att ta hand om och stå för transport och förvaring, inklusive kostnad, av avlidna ingår i respektive
huvudmans ansvarsområde.
Regionens eller kommunernas ansvar upphör när kroppen lämnats ut för kistläggning eller
motsvarande. Det ingår alltså inte i ansvaret att transportera stoftet från bårhus till ceremonilokal.
Innan kistläggningen, då den döde läggs i kistan, sker dock ett visst omhändertagande. Bland annat
stängs ögonlocken och den döde tvättas och kläs. För ytterliga information se Vårdhandboken,
omhändertagande av den döde.
Kroppen ska tas om hand på ett värdigt sätt av respektive sjukvårdshuvudmans personal, vare sig
det sker hos kommun eller region. De efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Den avlidnes
kultur och religion ska beaktas.
De åtgärder i samband med ett dödsfall som måste vidtas och inte kräver medverkan av läkare skall
utföras av den huvudman som har ansvaret för hälso- och sjukvården i det enskilda fallet. Det är
läkarens ansvar att konstatera dödsfall.

Syfte
Syftet med denna riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive kostnader, gällande
transport och bårhusförvaring för att uppnå en jämlik bårhusverksamhet med gemensamma
riktlinjer inom Västra Götalands län.

Parter
Parter för denna riktlinje är Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götalands
län.

Målgrupp
Målgruppen för riktlinjen är de personer som avlider inom verksamheter där kommunen är
sjukvårdshuvudman.

Kommunernas ansvar
Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om särskilt
boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt personer med beslut om
dagverksamhet, (SoL), samt i daglig verksamhet, (LSS). Kommunen har även ansvar för
hemsjukvård i ordinärt boende enligt gällande hälso- och sjukvårdsavtal.
Kommunens ansvar i samband med dödsfall följer hälso- och sjukvårdsansvaret och regleras i
föreskriften HSLF-FS 2015:15.
Kommunen ansvarar i dessa fall, i sin roll som vårdgivare, för förvaring av den avlidna i avvaktan på
kistläggning. Det finns inget lagkrav på att kommunen ska tillhandahålla ett bårhus. Det är dock
kommunens ansvar att se till att den avlidna blir transporterad till, och förvarad i, ett kylt utrymme i
väntan på kistläggning.
För de anhöriga är det i allmänhet en fördel att den döda finns kvar på det särskilda boendet eller i
sin bostad till dess att bisättning sker. Oavsett när dödsfallet inträffar bör kommunen i normalfallet
inte flytta den döde från bostaden utan ge de anhöriga tillfälle att komma till platsen och vidta de
arrangemang de önskar även om detta tar någon eller några dagar (Svenska kommunförbundets
cirkulär 1994:227)

Regionens ansvar
Enligt HoS-avtalet ansvarar VGR för transport till och från sjukhus för obduktion eller borttagande
av explosiva implantat även om patienten ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar (SOSFS
2005:10). Av regionen anvisad transportör ska anlitas vid detta tillfälle för transport till bårhus.
I vissa fall kan borttagande av implantat ske lokalt av primärvårdsläkare.

Transporter
Region och kommun ska upphandla transporttjänsten enligt gällande lagstiftning, om den inte
utförs i egen regi. Om avtal finns avropar regionens huvudmannens personal transporttjänsten i
samband med dödsfallet. Ett avtal måste således finnas mellan transportören, vanligtvis en
begravningsentreprenör, och regionen/kommunen. Fakturan från entreprenören ska tillställas

VästKom

9 februari 2021

Västra Götalandsregionen
2

beställaren d.v.s. kommunen eller regionen. För dessa kostnader kan kommunen med stöd av 26 §
hälso- och sjukvårdslagen ta ut avgifter.
Inte i något fall har vårdgivaren ansvar för att transportera stoftet från bårhus till lokalen för
förvaring och visning eller ceremonilokal. Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med
begravningen är ansvarig för detta. I de fall där företrädare saknas för dödsboet etablerar ansvarig
läkare kontakt med folkbokföringskommunen.

Vid önskemål om egen transport
Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan välja att själva ta över ansvaret
och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar
direkt mellan dödsboet och transportören, utan att huvudmannen berörs. Huvudmannens ansvar
upphör när kroppen, på de anhörigas uppdrag, lämnas ut till transportören.
När anhöriga gör nu beskrivet val ska huvudmannen klargöra för dem när huvudmannens ansvar
upphör och vad beslutet innebär. Dvs. att transportören i dessa fall ska fakturera dödsboet.
Anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i patientjournalen.

Kostnad för omhändertagande och bårhusplats
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär nr 2005:52, ”Underlag för rutiner kring
omhändertagande av avlidna”, tagit fram rutiner kring omhändertagande av avlidna. Av cirkulär nr
12:2, ”Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård”, framgår kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Vid förändrade förutsättningar med tillhörande högre kostnader förbehåller sig VGR rätten att
årligen justera priset. Tillkommer inga förändrade förutsättningar sker en uppräkning av kostnaden i
enlighet med SKR:s prisindexuppräkning (för närvarande ca 2%)
Balsamering av avlidna utförs i första hand på uppdrag av dödsboet. Kostnaden för detta debiteras
dödsboet.

Kostnad (exkl. moms) för bårhusplats, exklusive transport
I kostnaden ingår personal, lokal, utrustning samt övriga kostnader för hantering (oavsett antal
dygn).
NU-sjukvården xxxx kr
Sahlgrenska Universitetssjukhuset xxxx kr
Sjukhusen i Väster xxxx kr
Skaraborgs Sjukhus xxxx kr
Södra Älvsborgs Sjukhus xxxx kr
Observera: Under remisstiden pågår ett arbete med att ta fram en gemensam prissättning för
samtliga sjukhusområden.

VästKom

9 februari 2021

Västra Götalandsregionen
3

Tillgänglighet och tillgång
Närhetsprincipen gäller, men närståendes önskemål om bårhus ska beaktas. Vid platsbrist eller
ombyggnation förbehåller sig regionen att kunna anvisa annat bårhus, än vad som följer av
närhetsprincipen. Respektive vårdgivare ska informera kommunernas transportörer om
förvaringsplatsernas öppettider och regelverk.

Fakturering och betalningsvillkor
Fakturan får endast avse ersättning inom ramen för denna riktlinje. Fakturan får inte avse
oavslutade tjänster. All fakturering sker månadsvis i efterskott. Fakturerat pris för tjänsterna ska
följa denna riktlinje.
Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkännande. Rätten till ersättning har
förfallit om kravet inte har fakturerats tre (3) månader efter det att tjänsten avslutades.
Dröjsmålsränta enligt räntelag stadgad räntesats.

Ansvar för skada eller förlust
Västra Götalandsregionen tar inget ansvar för medföljande persedlar eller värdesaker som
medföljer den avlidne i samband med transport från boendet till aviserat bårhus.

Tvister
Hantering av tvister sker i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalets riktlinjer och rutiner.

Uppföljning och revidering
Revidering, och kontinuerlig uppdatering utifrån gällande författningar och lagstiftning, av
denna riktlinje sker i samråd med VästKom och VGR.

VästKom

9 februari 2021

Västra Götalandsregionen
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Orust kommun
Utskottet för omsorg

§ 19
Remiss - Omhändertagande av avlidna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-16

KS/2021:275

Utskottet för omsorg beslutar att:
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Orust kommun har inga synpunkter på utkastet till riktlinjer för omhändertagande av avlidna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i ett kylt utrymme i väntan
på kistläggning. Regionen ansvarar inte för transport till och från sjukhus för obduktion eller
borttagande av till exempel pacemaker.
Idag kontaktar anhörig själva begravningsbyrå efter eget val, som hämtar den avlidne och kör till
vårt kylrum på Kaprifolgårdens äldreboende alternativt till bårhus. Kommunen betalar för
transporten för de som bor på särskilt boende (SOL och LSS) eller har kommunal hemsjukvård i
ordinärt boende.
Enligt förslag till ny riktlinje ska region och kommun upphandla transporttjänsten enligt gällande
lagstiftning om den inte utförs i egen regi. Ett avtal måste finnas mellan transportören, vanligtvis
en begravningsentreprenör, och regionen/kommunen. Det finns möjlighet att ta ut ersättning för
dessa kostnader från dödsboet. Detta är inget vi har gjort hittills.
Vid önskemål om egen transport kan anhöriga eller närstående ta över ansvaret och beställa från
annan entreprenör och då tillfaller kostnaden för transporten dödsboet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08
Riktlinje omhändertagande av avlidna - utkast
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

1

Datum

Diarienummer

2021-03-05

KS/2020:1423

1(2)

Kommunförvaltning
Maja-Liisa Odelius
telefon 0304-33 41 90
e-post: maja-liisa.odelius@orust.se

Orustförslag om trappa i slänten Vallmovägen-Capio Vårdcentral
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Tacka kommunmedlemmen för förslaget och informera henne om att slänten säkrats
med en asfalterad väg.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Det behövs en liten trappa i slänten med kullersten mellan Vallmovägen och Capio
Vårdcentral. Det är den naturliga vägen att gå till Capio i slänten som är i kurvan. Där
ligger kullersten, som nu rasar ner, mer och mer för varje person som går där. Även
personer som inte har så lätt att gå, vinglar ner den närmaste vägen, istället för att gå
runt förbi Kaprifolgårdens kök.
Det skulle bli både bättre och snyggare med en trappa med ca tre steg i slänten.
Kullerstenarna skulle få ligga kvar, istället för att rasa ner på asfalten.”
Vid röstningens utgång, 2021-02-17, hade förslaget fått 28 röster.
Utredning
Boende i närheten av den aktuella slänten har redan tidigare påtalat att den är osäker, då
den varit belagd med kullersten och väg saknats. I november 2020 åtgärdade Orust
kommun problemet genom att anlägga en asfalterad gångväg i slänten. Från början var
tanken, liksom förslagsställarens önskemål, att bygga en trappa. Höjdskillnaden var dock
för liten för denna lösning. Viktigast i sammanhanget torde dock vara att man kan ta sig
fram på ett säkert sätt.
Bedömning
Eftersom det förslagsställaren önskar redan har genomförts bör förslagsställaren
informeras om detta och ärendet därefter avslutas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05
E-förslag daterat 2020-11-11

Datum

Diarienummer

2021-03-05

KS/2020:1423

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Administrativ chef

Maja-Liisa Odelius
Kommunsekreterare

2(2)

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Liten trappa i slänten Vallmovägen-Capio Vårdcentral

Beskrivning av förslaget
Det behövs en liten trappa i slänten med kullersten mellan Vallmovägen och Capio Vårdcentral.
Det är den naturliga vägen att gå till Capio i slänten som är i kurvan. Där ligger kullersten, som nu
rasar ner, mer och mer för varje person som går där. Även personer som inte har så lätt att gå,
vinglar ner den närmaste vägen, istället för att gå runt förbi Kaprifolgårdens kök.
Det skulle bli både bättre och snyggare med en trappa med ca tre steg i slänten. Kullerstenarna
skulle få ligga kvar, istället för att rasa ner på asfalten.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: BARBRO NYSTRÖM ERIKSSON
Person ID:
Datum: 2020-11-11 16:29
Signerad checksumma: 6111E900AF0E33153F040CB778E337356C1874B4

Ärendenummer: #302 | Inskickat av: BARBRO NYSTRÖM ERIKSSON (signerad) | Datum: 2020-11-11 16:29

Sida 2 av 2

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-17

§ 53
KS/2020:1423
E-förslag om liten trappa i slänten Vallmovägen-Capio Vårdcentral
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Tacka kommunmedlemmen för förslaget och informera henne om att slänten säkrats med en
asfalterad väg.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Det behövs en liten trappa i slänten med kullersten mellan Vallmovägen och Capio Vårdcentral.
Det är den naturliga vägen att gå till Capio i slänten som är i kurvan. Där ligger kullersten, som nu
rasar ner, mer och mer för varje person som går där. Även personer som inte har så lätt att gå,
vinglar ner den närmaste vägen, istället för att gå runt förbi Kaprifolgårdens kök. Det skulle bli
både bättre och snyggare med en trappa med ca tre steg i slänten. Kullerstenarna skulle få ligga
kvar, istället för att rasa ner på asfalten.”
Vid röstningens utgång, 2021-02-17, hade förslaget fått 28 röster.
Boende i närheten av den aktuella slänten har redan tidigare påtalat att den är osäker, då den varit
belagd med kullersten och väg saknats. I november 2020 åtgärdade Orust kommun problemet
genom att anlägga en asfalterad gångväg i slänten. Från början var tanken, liksom
förslagsställarens önskemål, att bygga en trappa. Höjdskillnaden var dock för liten för denna
lösning. Viktigast i sammanhanget torde dock vara att man kan ta sig fram på ett säkert sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05
E-förslag daterat 2020-11-11
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

E-förslag gällande trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Avslå e-förslag gällande trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har tagit del av sektor omsorgs information om äldreomsorg på Orust,
och ser en skillnad mellan boende på Orust när det gäller trygghetslarm. I
informationsmaterialet står skrivet att "Bofast på en ö utan fast förbindelse med
Orust beviljas trygghetslarm med inskränkningen, att hemtjänstpersonal endast kan åka
på larm enligt tidtabell för ordinarie färjetrafik". Förslagsställaren skriver vidare att
eftersom färjeturerna under flera år blivit färre och färre, och under kvällar/nätter/tidig
morgon finns ingen trafik. För att möjliggöra att kunna bo kvar i sin bostad med
trygghetslarm, föreslås därför att ett avtal skrivs med sjöräddningen på Käringön för att
transportera personal till den/de som behöver hjälp då det inte går någon färjetrafik.
Utredning
Sektor omsorg har tittat på olika lösningar vi flera tillfällen. I dagsläget får brukaren
information av biståndshandläggare om problem som kan uppkomma med larm som
från brukare på öar med reguljär färjetrafik. Brukaren får då lämna kontaktpersoner som
kan kontaktas vid larm, om personal inte kan transportera sig till bostaden. Alla larm
besvaras, men beroende på larmorsak påverkas inställelsetiden av färjetrafikens tidtabell.
Färjetrafiken leds av antingen Trafikverket eller Västtrafik, beroende på vilken färjeled
det gäller. Då hemtjänsten inte räknas som blåljustrafik, har vi inte möjlighet att kalla på
färjan vid behov. En skrivelse har gjorts från Sotenäs kommun, för att påtala att
Trafikverket enligt sin uttryckta ambitionsnivå och uppdrag borde ha möjlighet att se
över möjligheten att köra extraturer för vägfärjor vid specifika behov hos medborgarna
utan att det innebär en extrakostnad för kommunerna. En extra tur av Trafikverket
kostar idag 700 kr per enkel transport.
Verksamhetschef för äldreomsorg har talat med stationsansvarig på Sjöräddningen
gällande frågan om möjlighet att teckna avtal med dem. De är oerhört restriktiva med att
teckna avtal. De är en ideell förening, och kan inte ta ut några avgifter. De ska också
vara tillgängliga för andra larm, och kan vara upptagna i larm och har då inte möjlighet

Datum

Diarienummer

2021-02-22

KS/2020:1313

2(2)

att transportera personal. De hjälper dock gärna till om de kan i akuta situationer, och
nås då via 112.
Bedömning
Sjöräddningen är inte intresserade av att teckna avtal för att transportera personal vid
larm från brukare på öar utan fast förbindelse. E-förslaget bör därför avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22
E-förslag daterad 2020-10-29
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Sektor omsorg
Administrativa enheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #248 | Inskickat av: BIRTHE HELLMAN (signerad) | 2020-10-29 09:32

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn
BIRTHE HELLMAN
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.
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Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust

Beskrivning av förslaget
Hej. När jag läser informationsbladet om äldreomsorg på Orust bli jag beklämd över skillnaden
mellan boende på Orust när det gäller trygghetslarm. "Bofast på en ö utan fast förbindelse med
Orust beviljas trygghetslarm med inskränkningen, att hemtjänstpersonal endast kan åka på larm
enligt tidtabell för ordinarie färjetrafik". Detta gäller då öarna Gullholmen/Hermanö och
Käringön. Färjeturerna har under flera år blivit färre och färre. På kvällarna/nätterna/tidiga
mornar har vi ingen trafik. För att kunna bo kvar i sin bostad, med trygghetslarm, föreslår jag
- att man skriver ett avtal med sjöräddningen på Käringön att köra över personal till den/de som
behöver.
Med vänlig hälsning
Birthe Hellman
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: BIRTHE HELLMAN
Person ID: 1
Datum: 2020-10-29 09:32
Signerad checksumma: C347B6AD9717001240C73D0B3892C92C42EF370C
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Orust kommun
Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-16

§ 21
KS/2020:1313
E-förslag gällande trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust

Utskottet för omsorg beslutar att:
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Avslå e-förslag gällande trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har tagit del av sektor omsorgs information om äldreomsorg på Orust, och ser
en skillnad mellan boende på Orust när det gäller trygghetslarm. I informationsmaterialet står
skrivet att "Bofast på en ö utan fast förbindelse med
Orust beviljas trygghetslarm med inskränkningen, att hemtjänstpersonal endast kan åka på larm
enligt tidtabell för ordinarie färjetrafik". Förslagsställaren skriver vidare att eftersom färjeturerna
under flera år blivit färre och färre, och under kvällar/nätter/tidig morgon finns ingen trafik. För
att möjliggöra att kunna bo kvar i sin bostad med trygghetslarm, föreslås därför att ett avtal skrivs
med sjöräddningen på Käringön för att transportera personal till den/de som behöver hjälp då
det inte går någon färjetrafik.
Utredning
Sektor omsorg har tittat på olika lösningar vi flera tillfällen. I dagsläget får brukaren information
av biståndshandläggare om problem som kan uppkomma med larm som från brukare på öar med
reguljär färjetrafik. Brukaren får då lämna kontaktpersoner som kan kontaktas vid larm, om
personal inte kan transportera sig till bostaden. Alla larm besvaras, men beroende på larmorsak
påverkas inställelsetiden av färjetrafikens tidtabell.
Färjetrafiken leds av antingen Trafikverket eller Västtrafik, beroende på vilken färjeled det gäller.
Då hemtjänsten inte räknas som blåljustrafik, har vi inte möjlighet att kalla på färjan vid behov.
En skrivelse har gjorts från Sotenäs kommun, för att påtala att Trafikverket enligt sin uttryckta
ambitionsnivå och uppdrag borde ha möjlighet att se över möjligheten att köra extraturer för
vägfärjor vid specifika behov hos medborgarna utan att det innebär en extrakostnad för
kommunerna. En extra tur av Trafikverket kostar idag 700 kr per enkel transport.
Verksamhetschef för äldreomsorg har talat med stationsansvarig på Sjöräddningen gällande
frågan om möjlighet att teckna avtal med dem. De är oerhört restriktiva med att teckna avtal. De
är en ideell förening, och kan inte ta ut några avgifter. De ska också vara tillgängliga för andra
larm, och kan vara upptagna i larm och har då inte möjlighet att transportera personal. De hjälper
dock gärna till om de kan i akuta situationer, och nås då via 112.
Bedömning
Sjöräddningen är inte intresserade av att teckna avtal för att transportera personal vid larm från
brukare på öar utan fast förbindelse. E-förslaget bör därför avslås.
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Förslagsställaren
Sektor omsorg
Administrativa enheten
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Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef Lärande
telefon 0304-33 41 17
e-post: kaatrina.levenby@orust.se

Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola
vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun, Dnr SI 2021:719
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust kommun har inget att erinra mot godkännande av Thorengruppen AB som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i
Ale kommun. Skolinspektionen bör dock i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på
platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Sammanfattning av ärendet
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale
kommun.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB’s befintliga
godkännande på den befintliga enheten i Ale. I dagsläget erbjuds följande gymnasieprogram på enheten: Barn- och fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa,
Försäljning- och serviceprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet med
inriktningarna husbyggnad och måleri, El- och energiprogrammet med inriktning
elteknik, Industritekniska programmet med inriktning svetsteknik samt Fordons- och
transportprogrammet med inriktningarna personbil, transport samt lastbil och mobila
maskiner. I samband med ansökan önskar Thorengruppen AB utöka godkännandet med
ytterligare två gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet med inriktning
pedagogiskt och socialt arbete samt Vård- och omsorgsprogrammet.
Ansökan gäller samtliga ovanstående gymnasieprogram och sammanlagt cirka 310
platser vid fullt utbyggd verksamhet.
Utredning
Orust kommun bedriver till och med vårterminen 2021 en egen gymnasieskola inom
Hantverksprogrammet med inriktning båtbyggeri och finsnickeri, programmet har haft
riksintag men kommer att avvecklas under våren. I övrigt bedriver kommunen ingen
egen gymnasieskola inom övriga angivna program. Kommunens elever bereds plats
inom i första hand Uddevalla och Stenungsunds gymnasieskolor. Kommunerna inom
Fyrbodals kommunalförbund har ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildning.
Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i Fyrbodals kommunalförbund.
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Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att vara ett komplement
för ett fåtal elever som önskar att läsa på hemorten, inte att konkurrera med de
utbildningar som bedrivs i Uddevalla och Stenungsund.
Orust kommun ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i till
exempel Uddevalla, framförallt ökar konkurrensen mellan övriga gymnasieskolor i
regionen.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande
fem åren:
2021
155
2022
172
2023
164
2024
162
2025
165
Bedömning
För elever från Orust kommun är det en fördel med ett stort utbud av gymnasieplatser i
våra grannkommuner. För Orust kommun är Uddevalla den största mottagaren av
gymnasieelever. Samtidigt kan en utökning av antalet platser leda till kostnadsökningar
och svårigheter att upprätthålla kvalitet inom utbildningarna, inte minst med tanke på
bristen på utbildade lärare. Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en
efterfrågan på platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta
program.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
Sektorchef Lärande

Ämne: VB: Remiss 2021:719 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av
en fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun, Thorengruppen AB
Från: Orust kommun
Till: Maja-Liisa Odelius
Mottaget: 2021-02-22 15:38:16
Vidarebefordrat från kommunmailen (Maja-Liisa).

Orust kommun
Administrativa Enheten
473 80 HENÅN
telefon 0304 33 40 00
e-post: kommun@orust.se
www.orust.se

Från: RES-Friskolor <tillstand@skolinspektionen.se>
Skickat: den 22 februari 2021 14:40
Till: kommun@ale.se; kommunstyrelsen@alingsas.se; kommun@essunga.se; kommun@grastorp.se;
utbildningsforvaltningen@educ.goteborg.se; kommun@kungalv.se; kommun@lerum.se;
kommunen@lillaedet.se; Orust kommun; kundcenter@partille.se; kommun@stenungsund.se;
kommun@tjorn.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; barnutbildning@uddevalla.se;
kommun@vanersborg.se
Kopia: Christina Rosenqvist
Ämne: Remiss 2021:719 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun, Thorengruppen AB

Remiss från Skolinspektionen
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun fr.o.m. läsåret
2022/2023.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet ABs befintliga godkännande på den
befintliga enheten i Ale. I samband med ansökan önskar man utöka godkännandet med ytterligare
gymnasieprogram.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan
utan bilagor bifogas.
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal
verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2021. Under maj 2021
kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå
vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start
av utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Bifoga även uppgift om vilka kommuner/förbund
ni har samverkansavtal med.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra
bör kommunen även bifoga följande:
1.
2.

En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2021-2026).
En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som
idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt och socialt arbete
samt fritid och hälsa, vård- och omsorgsprogrammet med inriktningen inriktningar saknas, bygg
och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad samt måleri, el- och
energiprogrammet med inriktningen elteknik, försäljning- och serviceprogrammet med
inriktningen , industritekniska programmet med inriktningen svetsteknik och fordons- och
transportprogrammet med inriktningarna personbil, lastbil och mobila maskiner samt transport
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se
ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt/a program och inriktning/ar läsåret 2021/2022
samt om möjligt läsåret 2022/2023.

Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.
E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.
Vänligen ange ansökans dnr SI 2021:719 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos
Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell
ansökans diarienummer.

På Skolinspektionens vägnar

_________________________________________
Sandra Adawi
Utredare
Tillståndsenheten
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ĞƚƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂĚĞĨƂƌƐćƚƚƐďůĂĚĞƚͬĞͲƐŝŐŶĂƚƵƌĨŝŶŶƐƉĊƐŝƐƚĂƐŝĚĂŶĂǀĂŶƐƂŬŶŝŶŐƐďůĂŶŬĞƚƚĞŶ͘hŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂĚĞ
ĨƂƌƐćƚƚƐďůĂĚĞƚŬĂŶĂŶƚŝŶŐĞŶďŝĨŽŐĂƐƚŝůůĂŶƐƂŬĂŶĞůůĞƌƐŬŝĐŬĂƐƚŝůů^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶ͕ŽǆϮϯϬϲϵ͕ϭϬϰϯϱ^ƚŽĐŬŚŽůŵ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƚŝůůƚŝůůƐƚĂŶĚΛƐŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶ͘ƐĞ͘&ƂƌƐćƚƚƐďůĂĚĞƚďĞŚƂǀĞƌŝŶƚĞƐŬŝĐŬĂƐŝŶŝŽƌŝŐŝŶĂů͘

^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶƚĂƌƵƚĞŶĂǀŐŝĨƚĨƂƌĂŶƐƂŬŶŝŶŐĂƌŽŵŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞŵĞĚƐƚƂĚĂǀϮŬĂƉ͘ϱĐΑƐŬŽůůĂŐĞŶ͘^ĞƐŝĚĂŶ
ƐŬŝĐŬĂŝŶŝĂŶƐƂŬŶŝŶŐƐďůĂŶŬĞƚƚĞŶĨƂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘

ŶŐĞǀŝůŬĞƚůćƐĊƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶĂǀƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶĂǀƐĞƌĂƚƚƐƚĂƌƚĂ
ϮϬϮϮ
ŶŐĞǀŝůŬĞŶŬŽŵŵƵŶƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐŬĂǀĂƌĂďĞůćŐĞŶ
ůĞŬŽŵŵƵŶ
^ƂŬĂŶĚĞŶƐŶĂŵŶ;ƚŝůůĞǆĞŵƉĞůŽůĂŐĞƚͿ
>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŝ^ǀĞƌŝŐĞ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŶƵŵŵĞƌͬƉĞƌƐŽŶŶƵŵŵĞƌ
ϱϱϲϳϲϮͲϴϭϳϲ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵ
ŬƚŝĞďŽůĂŐ
^ŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐŶĂŵŶ
>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚůĞ




ϭ͘^ƂŬĂŶĚĞŶŽĐŚŬŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶ
ϭ͘ϭhƉƉŐŝĨƚĞƌŽŵƐƂŬĂŶĚĞŶ
^ƂŬĂŶĚĞŶƐŶĂŵŶ;ƚŝůůĞǆĞŵƉĞůŽůĂŐĞƚͿ

>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŝ^ǀĞƌŝŐĞ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵ

ŬƚŝĞďŽůĂŐ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŶƵŵŵĞƌͬƉĞƌƐŽŶŶƵŵŵĞƌ

ϱϱϲϳϲϮͲϴϭϳϲ

hƚĚĞůŶŝŶŐƐĂĚƌĞƐƐ

EǇŐĂƚĂŶϮϱ

WŽƐƚŶƵŵŵĞƌ

ϵϬϯϮϵ

Kƌƚ

hŵĞĊ



ϭ͘ϮŝĨŽŐĂƐƂŬĂŶĚĞŶƐƌĞŐŝƐƚĞƌƵƉƉŐŝĨƚĞƌ
,ĂŶĚůŝŶŐĂƌƐŽŵƐƚǇƌŬĞƌƐƂŬĂŶĚĞŶƐƌćƚƚƐůŝŐĂŚĂŶĚůŝŶŐƐĨƂƌŵĊŐĂƐĂŵƚǀŝƐĂƌƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵŝŶŐĊƌŝćŐĂƌͲŽĐŚ
ůĞĚŶŝŶŐƐŬƌĞƚƐĞŶƐŬĂďŝĨŽŐĂƐĂŶƐƂŬĂŶ͘^ĞŶĞĚĂŶǀŝůŬĞŶŚĂŶĚůŝŶŐƐŽŵƐŬĂďŝĨŽŐĂƐĨƂƌƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵ͘ZĞŐŝƐƚƌĞƌŝŶŐƐďĞǀŝƐĞƚƐŽŵďŝĨŽŐĂƐƚŝůůĂŶƐƂŬĂŶƐŬĂǀĂƌĂĂŬƚƵĞůůƚ͕ŵĂǆϯŵĊŶĂĚĞƌŐĂŵŵĂůƚ͘
sŝĚćŐĂŶĚĞŝĨůĞƌĂůĞĚƐŬĂƌĞŐŝƐƚĞƌŚĂŶĚůŝŶŐĂƌĨƂƌƐĂŵƚůŝŐĂũƵƌŝĚŝƐŬĂƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚǀćƐĞŶƚůŝŐƚŝŶĨůǇƚĂŶĚĞƂǀĞƌ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶďŝĨŽŐĂƐ͕ƐĞǀŝĚĂƌĞƵŶĚĞƌƉƵŶŬƚĞƌŶĂ ŐĂƌĞŵĞĚǀćƐĞŶƚůŝŐƚŝŶĨůǇƚĂŶĚĞŽĐŚ ŐĂŶĚĞŝĨůĞƌĂůĞĚ͘
KďƐĞƌǀĞƌĂĂƚƚĚĞƚćƌĚĞƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵƐƚĊƌĂŶŐŝǀŶĂƐŽŵĨŝƌŵĂƚĞĐŬŶĂƌĞƐŽŵŽĐŬƐĊŵĊƐƚĞƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂĂŶƐƂŬĂŶ
ĨƂƌĂƚƚĂŶƐƂŬĂŶƐŬĂǀĂƌĂŐŝůƚŝŐ͘

ĨƚĞƌĂƚƚĂŶƐƂŬĂŶƐŬŝĐŬĂƚƐŝŶŬĂŶƐƂŬĂŶĚĞŶŝŶƚĞćŶĚƌĂǀĞŵƐŽŵĂŶƐƂŬĞƌƐŽŵŚƵǀƵĚŵĂŶ͘^ƂŬĂŶĚĞŶŬĂŶĂůůƚƐĊ
ŝŶƚĞćŶĚƌĂĨƌĊŶĞƚƚďŽůĂŐƚŝůůĞƚƚĂŶŶĂƚƵŶĚĞƌƉĊŐĊĞŶĚĞŚĂŶĚůćŐŐŶŝŶŐ͘


>ćŐŐƚŝůůďŝůĂŐĂ


ϭ͘ϯKĨĨĞŶƚůŝŐƚŝŶĨůǇƚĂŶĚĞ
KĨĨĞŶƚůŝŐƚŝŶĨůǇƚĂŶĚĞŝŶŶĞďćƌĂƚƚĞŶŬŽŵŵƵŶĞůůĞƌĞƚƚůĂŶĚƐƚŝŶŐŚĂƌĂŬƚŝĞƌĞůůĞƌĂŶĚĞůĂƌŝďŽůĂŐĞƚĞůůĞƌ
ĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶĞůůĞƌƌćƚƚƐůŝŐƚŝŶĨůǇƚĂŶĚĞƂǀĞƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƉĊŶĊŐŽƚĂŶŶĂƚƐćƚƚ͘^ĞϮŬĂƉ͘ϲΑƐŬŽůůĂŐĞŶ͘

KŵĚĞƚƚĂćƌĨĂůůĞƚ͕ƌĞĚŽŐƂƌƵƚĨƂƌůŝŐƚĨƂƌ

ͲďĞƐƚćŵŵĂŶĚĞƌćƚƚĞŶŝďŽůĂŐĞƚĞůůĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶƐĂŵƚŬŽŵŵƵŶĞŶƐŝŶĨůǇƚĂŶĚĞŝďŽůĂŐĞƚĞůůĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ
ͲŽƌƐĂŬĞƌŶĂƚŝůůĂƚƚƐĂŵǀĞƌŬĂŶćƌŶƂĚǀćŶĚŝŐŵĞůůĂŶĞŶŬŽŵŵƵŶĞůůĞƌĞƚƚůĂŶĚƐƚŝŶŐŽĐŚĞŶĞŶƐŬŝůĚĨƂƌĂƚƚ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐŬĂŬŽŵŵĂƚŝůůƐƚĊŶĚ͕ƐĂŵƚ
ͲǀŝůŬĂƐćƌƐŬŝůĚĂƐŬćůƐŽŵĨŝŶŶƐŵĞĚŚćŶƐǇŶƚŝůůƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶƐŝŶŶĞŚĊůůĞůůĞƌƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ͘
Ͳ


ϭ͘ϰ<ŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶ
hŶĚĞƌŚĂŶĚůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝĚĞŶŬŽŵŵĞƌ^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶƐŬŽŶƚĂŬƚĞƌĂƚƚƐŬĞŵĞĚƵƚƐĞĚĚŬŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶ͘Kŵ
ŬŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶĞŶƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂƌĂŶƐƂŬĂŶĞůůĞƌƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂƌǀŝĂĞͲůĞŐŝƚŝŵĂƚŝŽŶƐŬĂĞŶĨƵůůŵĂŬƚĨƌĊŶďĞŚƂƌŝŐ
ĨŝƌŵĂƚĞĐŬŶĂƌĞďŝĨŽŐĂƐƚŝůůĂŶƐƂŬĂŶ͘
<ŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶ

ŚƌŝƐƚŝŶĂZŽƐĞŶƋǀŝƐƚ

ͲƉŽƐƚĂĚƌĞƐƐ

ĐŚƌŝƐƚŝŶĂ͘ƌŽƐĞŶƋǀŝƐƚΛƚŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶ͘ƐĞ

dĞůĞĨŽŶĂƌďĞƚĞƚ

ϬϳϯϬͲϮϱϭϱϰϲ

DŽďŝů

ϬϳϯϬͲϮϱϭϱϰϲ

<ŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶĞŶƐĨƵŶŬƚŝŽŶŝǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ

ƚĂďůĞƌŝŶŐƐĂŶƐǀĂƌŝŐ

&ƵůůŵĂŬƚͲ>ćŐŐƚŝůůďŝůĂŐĂ



ϭ͘ϱhƉƉŐŝĨƚĞƌŽŵďĞĨŝŶƚůŝŐƐŬŽůĞŶŚĞƚ
^ŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐŶĂŵŶ

>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚůĞ

^ŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐĂĚƌĞƐƐ

ZƂĚũĂŶƐǀćŐϳ

WŽƐƚŶƵŵŵĞƌ

ϰϰϵϯϰ

Kƌƚ

EƂĚŝŶŐĞ

ϭ͘ϲ/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ
ŶŐĞŽŵƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶŬŽŵŵĞƌĂƚƚŚĂŶĊŐŽŶĂǀŶĞĚĂŶƐƚĊĞŶĚĞŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂƌ
tĂůĚŽƌĨ
<ŽŶĨĞƐƐŝŽŶĞůůŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂǀƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ͘ZĞĚŽŐƂƌĨƂƌĚĞŬŽŶĨĞƐƐŝŽŶĞůůĂŝŶƐůĂŐĞŶ͘


ϭ͘ϳ^ŬŽůĞŶŚĞƚƐŬŽĚ
ŶŐĞƐŬŽůĞŶŚĞƚƐŬŽĚƉĊĚĞŶďĞĨŝŶƚůŝŐĂƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ͘
ϵϯϮϮϭϬϯϭ


ϭ͘ϴǇƚĂŶĂŵŶʹŐĂŵůĂŶĂŵŶĞƚ
KŵƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐŬĂďǇƚĂŶĂŵŶĂŶŐĞƐĚĞƚŐĂŵůĂŶĂŵŶĞƚŚćƌ͘
>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŝ^ǀĞƌŝŐĞ;>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚůĞͿ
ĞƚŶǇĂŶĂŵŶĞƚĂŶŐĞƐŚćƌ͘
zƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚůĞ


ϭ͘ϵEƵǀĂƌĂŶĚĞĂŶƚĂůĞůĞǀĞƌ
ŶŐĞŶƵǀĂƌĂŶĚĞĂŶƚĂůĞůĞǀĞƌŝƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶĨƂƌĚĞůĂƚƉĊƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƉƌŽŐƌĂŵ͕ŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐŽĐŚĊƌƐŬƵƌƐ͘

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ
ǇŐŐŽĐŚĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ
/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

,ƵƐďǇŐŐŶĂĚ


>ćƐĊƌϭ

ϭϵ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

ǇŐŐŽĐŚĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

DĊůĞƌŝ


>ćƐĊƌϭ

ϭϬ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

ůͲŽĐŚĞŶĞƌŐŝƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

ůƚĞŬŶŝŬ


>ćƐĊƌϭ

ϳ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

ĂƌŶͲŽĐŚĨƌŝƚŝĚƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

&ƌŝƚŝĚŽĐŚŚćůƐĂ

Ŭϭ

Ŭϭ

Ŭϭ

ŬϮ
ϭϱ

ŬϮ
ϭϭ

ŬϮ
ϳ

Ŭϯ
ϭϵ

Ŭϯ
ϴ

Ŭϯ
ϳ

dŽƚĂůƚ
ϱϯ

dŽƚĂůƚ
Ϯϵ

dŽƚĂůƚ
Ϯϭ


>ćƐĊƌϭ

ϭϱ

Ŭϭ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

&ƂƌƐćůũŶŝŶŐͲŽĐŚƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂƌƐĂŬŶĂƐ


>ćƐĊƌϭ

ϭϴ

Ŭϭ

ŬϮ

Ŭϯ

ϴ

ϭϮ

ŬϮ

Ŭϯ

ϭϯ

ϭϰ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

/ŶĚƵƐƚƌŝƚĞŬŶŝƐŬĂƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

^ǀĞƚƐƚĞŬŶŝŬ


>ćƐĊƌϭ

Ϯ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

&ŽƌĚŽŶƐͲŽĐŚƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

WĞƌƐŽŶďŝů


>ćƐĊƌϭ

Ϯϲ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

&ŽƌĚŽŶƐͲŽĐŚƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

dƌĂŶƐƉŽƌƚ


>ćƐĊƌϭ

ϳ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

&ŽƌĚŽŶƐͲŽĐŚƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

Ŭϭ

Ŭϭ

Ŭϭ

ŬϮ

Ŭϯ

ϯ

Ϯ

ŬϮ

Ŭϯ

ϭϳ

ϭϬ

ŬϮ

Ŭϯ

ϱ

ϱ

dŽƚĂůƚ
ϯϱ

dŽƚĂůƚ
ϰϱ

dŽƚĂůƚ
ϳ

dŽƚĂůƚ
ϱϯ

dŽƚĂůƚ
ϭϳ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

>ćƐĊƌϭ



Ŭϭ
ϲ

ŬϮ

Ŭϯ

ϯ

ϲ

dŽƚĂůƚ
ϭϱ

/ŶĨŽŐĂƉƌŽŐƌĂŵ

dŽƚĂůƚĂŶƚĂůĞůĞǀĞƌǀŝĚƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ

Ϯϳϱ



ϭ͘ϭϬhƚƂŬŶŝŶŐ
ĞƐŬƌŝǀƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞŚƵƌĚĞŶƐƂŬƚĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŬŽŵŵĞƌĂƚƚƉĊǀĞƌŬĂĚĞŶďĞĨŝŶƚůŝŐĂƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ͘

ǀďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞŶƐŬĂĨƌĂŵŐĊ
ͲŚƵƌůŽŬĂůĞŶŽĐŚƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌŬŽŵŵĞƌĂƚƚƉĊǀĞƌŬĂƐͬƵƚƂŬĂƐ
ͲŚƵƌƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐĞŬŽŶŽŵŝƉĊǀĞƌŬĂƐ
ͲŚƵƌĂŶƚĂůĞƚůćƌĂƌƚũćŶƐƚĞƌƉĊǀĞƌŬĂƐ
ͲƂǀƌŝŐƚŬƌŝŶŐŚƵƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŬŽŵŵĞƌĂƚƚƉĊǀĞƌŬĂƐŬŽůǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘
>ŽŬĂůĞŶĚćƌƐŬŽůĂŶŝĚĂŐďĞĨŝŶŶĞƌƐŝŐŝŚĂƌůĞĚŝŐŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂƚƚƚĂŝŶĨůĞƌĞůĞǀĞƌŝĚĞŶŽŵĨĂƚƚŶŝŶŐĂŶƐƂŬĂŶ
ŝŶŶĞďćƌ͘^ŬŽůĂŶƐĞŬŽŶŽŵŝŬŽŵŵĞƌƉĊǀĞƌŬĂƐƉŽƐŝƚŝǀƚĚĊƐŬŽůĂŶŝĚĂŐŚĂƌůĞĚŝŐŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂƚƚƚĂĞŵŽƚĨůĞƌĞůĞǀĞƌ
ŽĐŚƐĂŵƚŝĚŝŐƚŚĂƌĂůůĂŐƌƵŶĚĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌƐŽŵĞŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶŬƌćǀĞƌƌĞĚĂŶƉĊƉůĂƚƐ͘ĞŶŶĂŬŽŵŵĞƌĚŽĐŬĂƚƚ
ƵƚƂŬĂƐŝĚĞŶŽŵĨĂƚƚŶŝŶŐĚĞƚďĞŚƂǀƐĨƂƌĂƚƚƚŝůůŐŽĚŽƐĞƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶƐďĞŚŽǀŵĞŶŬŽŵŵĞƌćŶĚĊŝŶŶĞďćƌĂĞƚƚ
ƉŽƐŝƚŝǀƚƌĞƐƵůƚĂƚĨƂƌĞŬŽŶŽŵŝŶ͘
ŶƚĂůĞƚůćƌĂƌƚũćŶƐƚĞƌŬŽŵŵĞƌƵƚƂŬĂƐĚĊĚĞƚƚĂćƌŶǇĂƉƌŽŐƌĂŵƐŽŵŬƌćǀĞƌŵĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŵĞĚ
ƌćƚƚƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͘hƚƂŬŶŝŶŐĞŶŬŽŵŵĞƌŵŽƚƐǀĂƌĂĚĞŶůćƌĂƌƚćƚŚĞƚƐŽŵĂŶŐĞƐƵŶĚĞƌƉƵŶŬƚϱŽĐŚŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚ
ĚĞƚĂŶƚĂůĞůĞǀĞƌǀŝƐƂŬƚƵƚƂŬŶŝŶŐĨƂƌ͘ ǀĞŶĞůĞǀŚćůƐĂŶŬŽŵŵĞƌƵƚƂŬĂƐƐŽŵĞƚƚĞǆĞŵƉĞůĨƂƌĂƚƚƵƉƉĨǇůůĂĚĞ
ǇƚƚĞƌůŝŐĂƌĞďĞŚŽǀƐŽŵƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŝŶŶĞďćƌ͘
/ƂǀƌŝŐƚŬŽŵŵĞƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŝŶŶĞďćƌĂƉŽƐŝƚŝǀĂĞĨĨĞŬƚĞƌƉĊƐŬŽůĂŶƐƉĞĚĂŐŽŐŝƐŬĂŬŽŶĐĞƉƚĚĊƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶǀŝ
ƐƂŬĞƌćƌĞƚƚďƌĂŬŽŵƉůĞŵĞŶƚƚŝůůĚĞďĞĨŝŶƚůŝŐĂƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶƉĊƐŬŽůĂŶ͘


ϭ͘ϭϭPǀĞƌƚĂŐĂŶĚĞĂǀĞŶĂŶŶĂŶŚƵǀƵĚŵĂŶƐŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞŽĐŚͬĞůůĞƌ
ƵƚƂŬŶŝŶŐĂǀĞŶďĞĨŝŶƚůŝŐƐŬŽůĞŶŚĞƚ
ĞƐǀĂƌĂĚĞƚŚćƌĂǀƐŶŝƚƚĞƚŽŵĂŶƐƂŬĂŶŐćůůĞƌĂƚƚƚĂƂǀĞƌĞŶĂŶŶĂŶďĞĨŝŶƚůŝŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĂǀĞŶŬŽŵŵƵŶĂůĞůůĞƌ
ĨƌŝƐƚĊĞŶĚĞŚƵǀƵĚŵĂŶ͘ůƚĞƌŶĂƚŝǀƚŽŵĂŶƐƂŬĂŶĂǀƐĞƌĞŶƐĂŵŵĂŶƐůĂŐŶŝŶŐĂǀďĞĨŝŶƚůŝŐĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ͘
ŶƐƂŬĂŶĂǀƐĞƌĂƚƚƚĂƂǀĞƌĞŶĂŶŶĂŶŚƵǀƵĚŵĂŶƐďĞĨŝŶƚůŝŐĂŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞĨƂƌĨƌŝƐƚĊĞŶĚĞƐŬŽůĂ͘
ŶƐƂŬĂŶĂǀƐĞƌĂƚƚƚĂƂǀĞƌĞŶďĞĨŝŶƚůŝŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŵĞĚŬŽŵŵƵŶĂůŚƵǀƵĚŵĂŶ
ŶƐƂŬĂŶĂǀƐĞƌĞŶƐĂŵŵĂŶƐůĂŐŶŝŶŐĂǀďĞĨŝŶƚůŝŐĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ
ĞƐŬƌŝǀĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĞŶƐŽŵŶŝǀŝůůŐĞŶŽŵĨƂƌĂ
dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶϱϱϲϲϭϯͲϵϮϵϬĨƂƌǀćƌǀĂĚĞƵŶĚĞƌϮϬϮϬ>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŝ^ǀĞƌŝŐĞϱϱϲϳϲϮͲϴϭϳϲ͘
dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶĂŶƐƂŬĞƌŚćƌŽŵĂƚƚĨĊƂǀĞƌƚĂ>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐďĞĨŝŶƚůŝŐĂŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞƉĊĚĞŶďĞĨŝŶƚůŝŐĂ
ĞŶŚĞƚĞŶŝůĞ͘ĞŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞŶƐŽŵdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶǀŝůůƂǀĞƌƚĂćƌďĞƐůƵƚŵĞĚĚŝĂƌŝĞŶƵŵŵĞƌ͗ϯϳͲ
ϮϬϭϬ͗ϮϵϭϳϯϮͲϮϬϬϵ͗ϭϬϵϯƐĂŵƚϯϮͲϮϬϭϰ͗ϳϰϭ
^ĂŵƚŝĚŝŐƚǀŝůůdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶƵƚƂŬĂŵĞĚŝĚĞŶŚćƌĂŶƐƂŬĂŶƐƂŬƚĂƉƌŽŐƌĂŵƵƚƂŬŶŝŶŐƐŽŵĚĊǀŝĚ
ŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞƚĂǀƂǀĞƌĨůǇƚƚŶŝŶŐƐŬĂƚŝůůŚƂƌĂdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶĨƌĊŶĚĞŶƂǀĞƌĨůǇƚƚĂĚĞƐŬŽůĂŶ
>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐŽŵĚĊďǇƚƚŶĂŵŶƚŝůůzƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚ͘


ϭ͘ϭϮDĞĚŐŝǀĂŶĚĞƐĂŵƚƚŝĚƉƵŶŬƚĨƂƌƂǀĞƌƚĂŐĂŶĚĞ
^ĂŵƚůŝŐĂƐŬŽůĨŽƌŵĞƌƐŽŵĚĞŶŶƵǀĂƌĂŶĚĞŚƵǀƵĚŵĂŶŶĞŶŚĂƌŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞĨƂƌǀŝĚƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶĊƚĞƌŬĂůůĂƐŽŵ
ŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞŐĞƐƚŝůůĚĞŶƐƂŬĂŶĚĞ͘&ƂƌƐćƚƚƐďůĂĚĞƚƐŬĂƐŝŐŶĞƌĂƐĂǀďĞĨŝŶƚůŝŐŚƵǀƵĚŵĂŶŽĐŚƐƂŬĂŶĚĞŶ͘^ŬƌŝǀƵƚ

ĨƂƌƐćƚƚƐďůĂĚĞƚŽĐŚƐŝŐŶĞƌĂĚĞƚ͘&ƂƌƐćƚƚƐďůĂĚĞƚďĞŚƂǀĞƌŝŶƚĞƐŬŝĐŬĂƐŝŶŝŽƌŝŐŝŶĂů͘&ƂƌƐćƚƚƐďůĂĚĞƚŬĂŶƐŬŝĐŬĂƐŝŶŝ
ƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĂŶƐƂŬĂŶ͘ŶŐĞćǀĞŶĚĂƚƵŵĨƂƌĚĞŶƉůĂŶĞƌĂĚĞƂǀĞƌůĊƚĞůƐĞŶĂǀƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ͘

>ćŶŬƚŝůůĨƂƌƐćƚƚƐďůĂĚ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƐŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶ͘ƐĞͬŐůŽďĂůĂƐƐĞƚƐͬϬϭͲŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶͲŽĐŚͲƚŝůůƐƚĂŶĚͬƚŝůůƐƚĂŶĚͬĂŶƐŽŬĂŶͲĚŽŬƵŵĞŶƚͬϮϬϮϭͲ
ŵĞĚŐŝǀĂŶĚĞͲĂƚĞƌŬĂůůĂͲǀŝĚͲďǇƚĞͲĂǀͲŚƵǀƵĚŵĂŶ͘ĚŽĐǆ

ǀƐĞƌƂǀĞƌƚĂŐĂŶĚĞƚĞŶŬŽŵŵƵŶĂůƐŬŽůĂ͕ďŝĨŽŐĂďĞƐůƵƚŽŵĚĞƚƚĂĨƌĊŶŬŽŵŵƵŶĞŶ͘

EŽƚĞƌĂĂƚƚĞŶƂǀĞƌůĊƚĞůƐĞĞŶĚĂƐƚĨĊƌŐĞŶŽŵĨƂƌĂƐĞĨƚĞƌĚĞƚĂƚƚ^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶŚĂƌŐŽĚŬćŶƚĂŶƐƂŬĂŶ͘
PǀĞƌůĊƚĞůƐĞŶǀŝůůǀŝƐŬĂŐćůůĂƐĊƐŶĂƌƚƐŽŵŵƂũůŝŐƚ^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶŬĂŶƚĂďĞƐůƵƚŽŵĚĞƚƚĂ͘
ŝĨŽŐĂďŝůĂŐĂŶƉĊƐŝƐƚĂĨůŝŬĞŶΗ^ŬŝĐŬĂŝŶΗŽĐŚĂŶŐĞŶĂŵŶƉĊďŝůĂŐĂŶŶĞĚĂŶ͘
>'ůĞƂǀĞƌĨůǇƚƚŶŝŶŐƚŝůůƐƚĊŶĚƚŝůůd'




Ϯ͘^ƂŬƚĂƉƌŽŐƌĂŵ͕ĞůĞǀĂŶƚĂůŽĐŚĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐ


Ϯ͘ϭEĂƚŝŽŶĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŽĐŚŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂƌƐĂŵƚĂŶƚĂůƐƂŬƚĂ
ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐƉůĂƚƐĞƌ
ŶŐĞǀŝůŬĂŶĂƚŝŽŶĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŽĐŚŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂƌƐŽŵĂŶƐƂŬĂŶĂǀƐĞƌƐĂŵƚĂŶƚĂůƐƂŬƚĂƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐƉůĂƚƐĞƌůćƐĊƌ
ϭ͕ϮŽĐŚϯ͘


EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ
ĂƌŶͲŽĐŚĨƌŝƚŝĚƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ
/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

WĞĚĂŐŽŐŝƐŬƚŽĐŚƐŽĐŝĂůƚĂƌďĞƚĞ


>ćƐĊƌϭ

ϲ

>ćƐĊƌϮ

ϲ

ϲ

>ćƐĊƌϯ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϴ

&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϴ

Ŭϭ

ŬϮ

Ŭϯ

dŽƚĂůƚ
ϲ
ϭϮ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

sĊƌĚͲŽĐŚŽŵƐŽƌŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂƌƐĂŬŶĂƐ


>ćƐĊƌϭ

ϲ

>ćƐĊƌϮ

ϲ

ϲ

>ćƐĊƌϯ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϴ

&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϴ

Ŭϭ
ϭϮ

ŬϮ
ϭϮ

Ŭϯ
ϭϮ

dŽƚĂůƚ
ϯϲ

/ŶĨŽŐĂƉƌŽŐƌĂŵ


&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ



Ŭϭ

ŬϮ

Ŭϯ

dŽƚĂůƚ
ϲ
ϭϮ





Ϯ͘Ϯ>ćƐĊƌͲĨƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ
ŶŐĞǀŝůŬĞƚůćƐĊƌƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƉůĂŶĞƌĂƐǀĂƌĂĨƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ͘


&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ

ƌ
ϮϬϮϰ




Ϯ͘ϯůĞǀƉƌŽŐŶŽƐ
ŶĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐƐŬĂƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚƐƂŬĂŶĚĞŶĨĊƌĞƚƚƚŝůůƌćĐŬůŝŐƚƐƚŽƌƚĞůĞǀĂŶƚĂůĨƂƌĂƚƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐŬĂŬƵŶŶĂ
ďĞĚƌŝǀĂƐƐƚĂďŝůƚŽĐŚŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚ͘ůĞǀƉƌŽŐŶŽƐĞŶŬĂŶŐƌƵŶĚĂƐƉĊĞŶŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐƐŽŵďŝĨŽŐĂƐ
ĂŶƐƂŬĂŶĞůůĞƌĚćƌŵĞĚũćŵĨƂƌďĂƌĂƵƉƉŐŝĨƚĞƌƐŽŵǀŝƐĂƌĞƚƚƌŝŬƚĂƚŝŶƚƌĞƐƐĞĨƌĊŶŵĊůŐƌƵƉƉĞŶƚŝůůĚĞŶƉůĂŶĞƌĂĚĞ
ƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶŽĐŚƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ͘ZŝŬƚĂƚŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌƵƚƐćƚƚĞƌĂƚƚĞůĞǀͬǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞĨĊƚƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŵ
ŚƵǀƵĚŵĂŶŶĞŶŝŶŶĂŶĚĞƐǀĂƌĂƌ͘ĞƚƐŬĂćǀĞŶĨƌĂŵŐĊǀŝůŬĞŶƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͕ĚĞƚǀŝůůƐćŐĂƉƌŽŐƌĂŵŽĐŚŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐ
ƐŽŵŝŶƚƌĞƐƐĞůćŵŶĂƐĨƂƌ͘

KŵĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐĞŶŐƌƵŶĚĂƌƐŝŐƉĊĞŶŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐƐŬĂĨƂůũĂŶĚĞĨƌĂŵŐĊĂǀƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶ͗

ͲǀŝůŬĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞůĞǀͬǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞĨŝĐŬŽŵƐƂŬĂŶĚĞŶŽĐŚĚĞŶ
ƉůĂŶĞƌĂĚĞƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶ
ͲĂƚƚĞůĞǀͬǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞǀŝĚƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐƐƚŝůůĨćůůĞƚĨŝĐŬŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽŵĂƚƚĚĞŶƉůĂŶĞƌĂĚĞƐŬŽůĂŶćƌĞŶĨƌŝƐƚĊĞŶĚĞƐŬŽůĂ
ͲǀŝůŬĂĨƌĊŐŽƌƐŽŵƐƚćůůĚĞƐǀŝĚƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶ
ͲƌĞƐƵůƚĂƚĞƚĨƌĊŶƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶĚćƌƐǀĂƌĞŶƌĞĚŽǀŝƐĂƐƉĞƌƐƂŬƚ

ƉƌŽŐƌĂŵŽĐŚŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐ
ͲŚƵƌŽĐŚŶćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶćƌŐĞŶŽŵĨƂƌĚ
ͲƵƌǀĂůƐŵĞƚŽĚĞŶŽĐŚĂŶƚĂůƚŝůůĨƌĊŐĂĚĞĞůĞǀĞƌͬǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞ͘
dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶŚĂƌǀĂůƚĂƚƚŐƂƌĂĞƚƚƐƚƂƌƌĞĂŶƚĂůĂŶƐƂŬŶŝŶŐĂƌǀŝůŬĞƚŬƌćǀĞƌĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐĞƌŝĞƚƚƐƚŽƌƚ
ĂŶƚĂů͘KƌŝŐŽ'ƌŽƵƉ;ƚŝĚŝŐĂƌĞDZĞƐĞĂƌĐŚͿƐŽŵĨĊƚƚƵƉƉĚƌĂŐĞƚŶćƌĚĞƚŐćůůĞƌŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĂƌ͕
ďƂƌũĂĚĞĂƌďĞƚĂŽŵĞĚĞůďĂƌƚŶćƌƉůĂŶĞŶĨƂƌĂŶƐƂŬŶŝŶŐĂƌǀĂƌŬůĂƌƵŶĚĞƌƐĞŶŚƂƐƚĞŶϮϬϮϬ͘WůĂŶĞŶĨƂƌŶǇĂ
ĂŶƐƂŬŶŝŶŐĂƌŬƵŶĚĞĚŽĐŬĨƂƌƐƚĨćƌĚŝŐƐƚćůůĂƐĞĨƚĞƌďĞƐůƵƚĞŶĨƌĊŶĨƂƌŐĊĞŶĚĞĂŶƐƂŬŶŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐŬŽŵŵŝƚ͕ǀŝůŬĂŬŽ
ŵŝƐůƵƚĞƚƉĊƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϮϬ͘&ƂƌĂƚƚKƌŝŐŽ'ƌŽƵƉƐŬĂŬůĂƌĂĂǀĂƚƚůĞǀĞƌĞƌĂĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐĞƌƐŽŵďĞƐƚćůůƚƐ
ƐĊŬŽŵŵĞƌdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶ͕ƐŽŵǀŝĚĨƂƌŐĊĞŶĚĞĊƌƐĂŶƐƂŬĂŶ͕ĂƚƚŬŽŵƉůĞƚƚĞƌĂŵĞĚĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐĞƌŶĂͬ
ƌĂƉƉŽƌƚĞƌŶĂŝĞĨƚĞƌŚĂŶĚŽĐŚƵŶĚĞƌǀĊƌĞŶƐĊƐŶĂƌƚĚŽŵĨćƌĚŝŐƐƚćůůƚƐ͘ǀƐƉĊƐĂŵŵĂƐćƚƚƐŽŵƚŝĚŝŐĂƌĞŐũŽƌƚƐŽĐ
ŚƂǀĞƌĞŶƐŬŽŵŵĞƚŵĞĚ^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶ͘ůĞǀƉƌŽŐŶŽƐĞƌŶĂŬŽŵŵĞƌŬŽŵƉůĞƚƚĞƌĂƐŵĞĚƵŶĚĞƌĨĞďƌƵĂƌŝ
ŽĐŚƐĞŶĂƐƚŵĂƌƐŵĊŶĂĚϮϬϮϭ͕ŽĐŚŬŽŵƉůĞƚƚĞƌĂƐƚŝůůƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞŝŶůćŵŶĂĚĂŶƐƂŬĂŶ͘^ŬćůĞƚƚŝůůĚĞƚƚĂćƌĂƚƚ
KƌŝŐŽ'ƌŽƵƉŵĊƐƚĞŚŝŶŶĂŵĞĚƉƌŽũĞŬƚƉůĂŶĞƌŝŶŐ͕ĚĂƚĂŝŶƐĂŵůŝŶŐ͘ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůŶŝŶŐƐĂŵƚĂŶĂůǇƐŽĐŚƌĂƉƉŽƌƚƐŬƌ
ŝǀŶŝŶŐŽĐŚĚĞƚďĞĚƂŵĞƌĚĞŝŶƚĞŬĂŶůĞǀĞƌĞƌĂƐƵŶĚĞƌƐĊŬŽƌƚƚŝĚƐƌǇŵĚ͘hŶĚĞƌŽŬƚŽďĞƌϮϬϮϬůĂĚĞƐƉůĂŶĞŶ
ĨƂƌŶǇĂƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĂƌ͘ĂƚĂͲŝŶƐĂŵůŝŶŐŬŽŵŵĞƌĂƚƚƉĊŐĊŶŽǀĞŵďĞƌͲũĂŶƵĂƌŝͬĨĞďƌƵĂƌŝ͘ĂƚĂƐŬĂƐĞĚĂŶ
ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůĂƐƵŶĚĞƌĨĞďƌƵĂƌŝŽĐŚƌĞĚŽǀŝƐĂƐŝƌĂƉƉŽƌƚĞƌŽĐŚŬŽŵŵĞƌĚćƌĞĨƚĞƌƐŬŝĐŬĂƐŝŶƐĊƐŬǇŶĚƐĂŵƚƐŽŵ
ŵƂũůŝŐƚƚŝůů^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶ͘dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶŚĂƌƚŝĚŝŐĂƌĞƐƚćŵƚĂǀĚĞƚƚĂĨƂƌĨĂƌĂŶĚĞŵĞĚ^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶ͕
ƐŽŵŵĞĚĚĞůĂƚĂƚƚǀŝďƂƌĂŶŐĞƐŬćůĞƚŽĐŚŶćƌǀŝćŵŶĂƌƐŬŝĐŬĂŝŶŬŽŵƉůĞƚƚĞƌŝŶŐĂƌŶĂǀŝůŬĞƚǀŝƌĞĚŽǀŝƐĂƚŽǀĂŶ͘
sŝĚĨƌĊŐŽƌĂŶŐĊĞŶĚĞŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĂƌŶĂŬĂŶŶŝćǀĞŶŬŽŶƚĂŬƚĂƉƌŽũĞŬƚůĞĚĂƌĞƉĊKƌŝŐŽ'ƌŽƵƉĞŶŝƐ
ŐĞůĂĚĞŶŝƐ͘ǌŐĞůĂΛŽƌŝŐŽŐƌŽƵƉ͘ƐĞĞůůĞƌϬϳϲϴϵϯϮϵϭϴ͘
^ǀĂƌĞŶƉĊŽǀĂŶĨƌĊŐĂϮ͘ϯďĞƐŬƌŝǀƐŶĞĚĂŶ͘
ZĂƉƉŽƌƚĞŶƐŽŵŶćŵŶƐŶĞĚĂŶŬŽŵŵĞƌĚĊŬŽŵƉůĞƚƚĞƌĂƐƐŽŵŽǀĂŶďĞƐŬƌŝǀĞƚƵŶĚĞƌĨĞďƌƵĂƌŝŽĐŚƐĞŶĂƐƚŵĂƌƐůĞ
ǀƉƌŽŐŶŽƐĞŶŐƌƵŶĚĂƌƐŝŐƉĊĞŶŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐŐĞŶŽŵĨƂƌĚĂǀKƌŝŐŽ'ƌŽƵƉ͘/ƌĂƉƉŽƌƚĞŶďŝĨŽŐĂĚ
ďĞƐŬƌŝǀƐŚƵƌŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶćƌŐĞŶŽŵĨƂƌĚ͕ƵƌǀĂůƐŵĞƚŽĚ͕ŚƵƌŵĊŶŐĂĞůĞǀĞƌͬǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞƐŽŵ
ƚŝůůĨƌĊŐĂƚƐŽĐŚǀŝůŬĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŵƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐŽŵŚĂƌĚĞůŐĞƚƚƐŝƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶ͘ĞƚŝůůĨƌĊŐĂĚĞŚĂƌŝ
ƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĞƌĂƚƐŽŵĂƚƚĚĞŶƉůĂŶĞƌĂĚĞƐŬŽůĂŶćƌĞŶĨƌŝƐƚĊĞŶĚĞƐŬŽůĂ͕ĚĞŚĂƌŽĐŬƐĊŝŶĨŽƌŵĞƌĂƚƐŽŵ
Ăƚƚ>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐŽŵƐŬŽůĂŶŚĞƚĞƌĨƂƌĞĨƂƌǀćƌǀĞƚŬŽŵŵĞƌŝĨƌĂŵƂǀĞƌŚĞƚĂzƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐĊĚĞćƌǀćů
ŵĞĚǀĞƚŶĂŽŵǀŝůŬĞŶƐŬŽůĂĚĞĨĊƌĨƌĊŐŽƌŽŵ͘/ƌĂƉƉŽƌƚĞŶĨƌĂŵŐĊƌ
ŽĐŬƐĊŶćƌƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶŐĞŶŽŵĨƂƌĚĞƐŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚĞƚĂǀƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶĨƂƌĚĞůĂĚĞƉĞƌƉƌŽŐƌĂŵŽĐŚ
ŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐ͘&ƌĊŐŽƌŶĂƐŽŵƐƚćůůĚĞƐŝƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶćƌƌĞĚŽǀŝƐĂĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚĞŶ͘
>ćŐŐƚŝůůďŝůĂŐĂ


Ϯ͘ϰůĞǀƉƌŽŐŶŽƐǀŝĚƂǀĞƌƚĂŐĂŶĚĞĂǀĞŶďĞĨŝŶƚůŝŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
KŵĂŶƐƂŬĂŶĂǀƐĞƌĂƚƚƚĂƂǀĞƌĞŶĂŶŶĂŶŚƵǀƵĚŵĂŶƐďĞĨŝŶƚůŝŐĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŽĐŚͬĞůůĞƌĞŶƐĂŵŵĂŶƐůĂŐŶŝŶŐĂǀ
ďĞĨŝŶƚůŝŐĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ͕ƌĞĚŽŐƂƌĨƂƌ

ͲsĂĚƐŽŵůŝŐŐĞƌƚŝůůŐƌƵŶĚĨƂƌĚĞŶĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐƐŽŵƐƂŬĂŶĚĞŶĂŶŐĞƚƚ͘,ĂƌĞŶŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐ
ŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐďůĂŶĚďĞĨŝŶƚůŝŐĂĞůĞǀĞƌƌĞĚŽŐƂƌĨƂƌĚĞŶŶĂ͘
ͲKŵĚĞƚƉůĂŶĞƌĂĚĞĞůĞǀĂŶƚĂůĞƚćƌŚƂŐƌĞćŶĚĞƚďĞĨŝŶƚůŝŐĂĂŶƚĂůĞƚĞůĞǀĞƌ͕ƌĞĚŽŐƂƌƐćƌƐŬŝůƚĨƂƌǀĂĚƐŽŵůŝŐŐĞƌ
ƚŝůůŐƌƵŶĚĨƂƌĚĞŶŶĂĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐ͘
ͲsŝůŬĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞŽĐŚĞůĞǀĞƌŚĂƌĨĊƚƚŽŵĚĞŶŶǇĂŚƵǀƵĚŵĂŶŶĞŶƐĂŵƚŚƵƌŽĐŚŶćƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶŚĂƌŐĞƚƚƐ͘ŝĨŽŐĂƵŶĚĞƌůĂŐƐŽŵŐĊƚƚƵƚƚŝůůĞůĞǀĞƌͬǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞ͘
ŶƐƂŬĂŶŚćƌŽŵĨĂƚƚĂƌŶǇĂƉƌŽŐƌĂŵƚŝůůƐŬŽůĂŶĚćƌĨƂƌŚĂƌĞŶŶǇŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐŐũŽƌƚŐćůůĂŶĚĞ
ŝŶƚƌĞƐƐĞƚĨƂƌĚĞƐƐĂƉƌŽŐƌĂŵŝŵĊůŐƌƵƉƉƐŽŵŝŶƚĞŐĊƌŝƐŬŽůĂŶƵƚĂŶŵĊůŐƌƵƉƉƐŽŵƐŬĂƐƂŬĂƚŝůůŐǇŵŶĂƐŝĞƚ
ŝŶŽŵŬŽƌƚ͘/ŶŐĞŶŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐŚĂƌĚćƌĨƂƌŐũŽƌƚƐďůĂŶĚďĞĨŝŶƚůŝŐĂĞůĞǀĞƌ͘ŶƐƂŬĂŶŽŵĨĂƚƚĂƌŝŶŐĞƚ
ŐćůůĂŶĚĞďĞĨŝŶƚůŝŐĂĞůĞǀĞƌƵƚĂŶĞŶƵƚƂŬŶŝŶŐƐĂŵƚĞŶƂǀĞƌĨůǇƚƚŶŝŶŐĂǀďĞĨŝŶƚůŝŐĂƚŝůůƐƚĊŶĚĨƂƌ
>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƚŝůůdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶ͘
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŝůůǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞĂŶŐĊĞŶĚĞdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶƐĨƂƌǀćƌǀĂǀ>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŚĂƌŐĞƚƚƐǀŝĂ
ƵƚƐŬŝĐŬďĊĚĞƚŝůůĞůĞǀĞƌŽĐŚĚĞƌĂƐǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞƐĂŵƚĂůůĂĚĞW>ͲƉůĂƚƐĞƌƐŽŵćƌŬŽƉƉůĂĚĞƚŝůůƐŬŽůĂŶ͘
^ŬŽůĂŶƐĞůĞǀĞƌ͕ǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞ͕W>ͲƉůĂƚƐĞƌƐĂŵƚƂǀƌŝŐĂŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌƐŽŵŚĂƌŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚƐŬŽůĂŶŝ
ŶĊŐŽŶĨŽƌŵŚĂƌĨĊƚƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŵĂƚƚdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶŚĂƌĨƂƌǀćƌǀĂƚ>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŽĐŚĂƚƚĚĞƚ
ŬŽŵŵĞƌůŝŐŐĂƵŶĚĞƌĂĨĨćƌƐŽŵƌĊĚĞƚzƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚ͘
ŝĨŽŐĂďŝůĂŐĂŶƉĊƐŝƐƚĂĨůŝŬĞŶΗ^ŬŝĐŬĂŝŶΗŽĐŚĂŶŐĞŶĂŵŶƉĊďŝůĂŐĂŶĞĚĂŶ͘




ϯ͘ŬŽŶŽŵŝ


ϯ͘ϭ^ƂŬĂŶĚĞŶƐďƵĚŐĞƚ

^ƂŬĂŶĚĞŶƐŬĂůćŵŶĂŝŶĞŶůŝŬǀŝĚŝƚĞƚƐďƵĚŐĞƚĨƂƌůćƐĊƌϭƐĂŵƚĞŶƌĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚĨƂƌůćƐĊƌϭ͕ϮŽĐŚϯĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƚ
ĞŶďŝĚƌĂŐƐŬĂůŬǇů͕ĚĞƚǀŝůůƐćŐĂĞŶĚĂƐƚĞŶƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĂǀĚĞŝŶƚćŬƚĞƌŽĐŚŬŽƐƚŶĂĚĞƌƐŽŵƉĊǀĞƌŬĂƐĂǀ
ƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘DŽŵƐŽĐŚƐŽĐŝĂůĂĂǀŐŝĨƚĞƌƐŬĂŝŶŐĊŝďĞƌćŬŶŝŶŐĞŶ͘^ƂŬĂŶĚĞŶŬĂŶŬŽŵŵĂŝŶŵĞĚĞŶďƵĚŐĞƚĨƂƌ
ŚĞůĂƐŬŽůǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƚĞŶďƵĚŐĞƚƐŽŵĞŶĚĂƐƚďĞƌƂƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘ŶŐĞŶĞĚĂŶǀŝůŬĞŶƚǇƉĂǀďƵĚŐĞƚ
ƐŽŵůćŵŶĂƐŝŶƐĂŵƚŚƵƌŵĊŶŐĂĞůĞǀĞƌŽĐŚůćƌĂƌĞĚĞŶćƌďĞƌćŬŶĂĚƉĊ͘

ĞƐŬƌŝǀŶĞĚĂŶŚƵƌƐƂŬĂŶĚĞŶŵĞĚŝŶůćŵŶĂĚůŝŬǀŝĚŝƚĞƚƐͲŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚĂǀƐĞƌĂƚƚďĞĚƌŝǀĂĞŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
ŵĞĚŐŽĚŬǀĂůŝƚĞƚŽĐŚǀĂƌĂŬƚŝŐŚĞƚ͘hƚŐĊĞǆĞŵƉĞůǀŝƐĨƌĊŶ^ŬŽůǀĞƌŬĞƚƐũćŵĨƂƌĞůƐĞƚĂůŽĐŚŬŽŵŵĞŶƚĞƌĂĞǀĞŶƚƵĞůůĂ
ƐƚƂƌƌĞĂǀǀŝŬĞůƐĞƌĨƌĊŶŐĞŶŽŵƐŶŝƚƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌͬďŝĚƌĂŐ͘KŵƐƂŬĂŶĚĞŶŝŶƚĞƵƉƉŐĞƌŶĊŐŽŶƉŽƐƚŝďƵĚŐĞƚĞŶĨƂƌƚŝůů
ĞǆĞŵƉĞůĞůĞǀŚćůƐĂĞůůĞƌĨƂƌƐćŬƌŝŶŐĂƌ͕ĂŶŐĞƐŬćůĞƚƚŝůůĚĞƚƚĂ͘
^ƂŬĂŶĚĞĨƂůũĞƌŝƐŝŶƉůĂŶĞƌŝŶŐĂǀŶǇŽĐŚďĞĨŝŶƚůŝŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĚĞũćŵĨƂƌĞůƐĞƚĂůƐŽŵƚĂŐŝƚƐĨƌĂŵĂǀ^ŬŽůǀĞƌŬĞƚ͘
/ŶŐĂƐƚƂƌƌĞĂǀǀŝŬĞůƐĞƌĨŝŶŶƐũćŵĨƂƌƚŵĞĚũćŵĨƂƌďĂƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͘sŝŬƚŝŐĂũćŵĨƂƌĞůƐĞƚĂůƚĞǆƐŽŵůćƌĂƌƚćƚŚĞƚ
ďĞǀĂŬĂƐŽĐŚďƵĚŐĞƚĂƌŶĂŝŶŶĞŚĊůůĞƌĂůůĂƉŽƐƚĞƌĨƂƌĂƚƚĚƌŝǀĂĞŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŵĞĚŐŽĚŬǀĂůŝƚĞƚŽĐŚ
ǀĂƌĂŬƚŝŐŚĞƚ͘ƵĚŐĞƚĞŶŝĂǀƐŶŝƚƚĞƚŶĞĚĂŶćƌďĂƐĞƌĂĚƉĊĚĞŶĂŬƚƵĞůůĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘
,ƵƌƐƚŽƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶćƌƐĞƐŝĂǀƐŶŝƚƚϮĚǀƐϭϮĞůĞǀĞƌĊƌϭ͕ĚćƌĞĨƚĞƌǇƚƚĞƌůŝŐĂƌĞϭϮƉĞƌĊƌ͕ĊƌϮŽĐŚϯ͘
dŽƚĂůĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶĞĨƚĞƌϯĊƌŽĐŚĨƵůůƚƵƚďǇŐŐƚćƌϯϲĞůĞǀĞƌ͘
ƵĚŐĞƚĞŶŝŶŶĞŚĊůůĞƌŝŶƚĞĂůůĂƉŽƐƚĞƌĚĊĞŶǀĂŶůŝŐƵƚƂŬŶŝŶŐ;ĨƂƌďĞĨŝŶƚůŝŐƐŬŽůĂͿŝŶŶĞďćƌĂƚƚŵĊŶŐĂ
ƌĞƐƵƌƐĞƌŽĐŚŐƌƵŶĚĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌĨŝŶŶƐƉĊƉůĂƚƐĨƵůůƚƵƚďǇŐŐƚ͘dĞǆƌǇŵƐƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŝŶŽŵďĞĨŝŶƚůŝŐĂůŽŬĂůĞƌ͕
ćǀĞŶŵĞĚďĞĨŝŶƚůŝŐƌĞŬƚŽƌ͕ŵƂďůĞƌŽĐŚƐƉĞĐŝĂůƐĂůĂƌ͘



ϯ͘Ϯ ƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐͬĊƌƐďŽŬƐůƵƚ
ŝĨŽŐĂĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐͬĊƌƐďŽŬƐůƵƚĨƂƌƐĞŶĂƐƚĂǀƐůƵƚĂĚĞƌćŬĞŶƐŬĂƉƐĊƌŝŶŬůƵƐŝǀĞƌĞǀŝƐŝŽŶƐďĞƌćƚƚĞůƐĞŽŵƐĊĚĂŶ
ĨŝŶŶƐ͘KŵƐĊĚĂŶŝŶƚĞƵƉƉƌćƚƚĂƚƐ͕ŬŽŵŝŶŵĞĚĞŶĂŬƚƵĞůůďĂůĂŶƐͲŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚƌĂƉƉŽƌƚ;ŵĂǆϮŵĊŶĂĚĞƌ
ŐĂŵŵĂůͿ͘

KŵƐƂŬĂŶĚĞŶŚĂƌŐĊƚƚŵĞĚĨƂƌůƵƐƚĚĞƐĞŶĂƐƚĞĊƌĞŶͬƉĞƌŝŽĚĞƌŶĂĞůůĞƌŽŵďŽůĂŐĞƚƐͬĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶƐĞŬŽŶŽŵŝǀŝƐĂƌ
ůĊŐůŝŬǀŝĚŝƚĞƚŽĐŚͬĞůůĞƌƐŽůŝĚŝƚĞƚ͕ƌĞĚŽŐƂƌŝĨƂƌĞŬŽŵŵĂŶĚĞĨĂůůĨƂƌďĂŬŐƌƵŶĚĞŶƚŝůůĚĞƚƚĂ͘ZĞĚŽŐƂƌĚĞƐƐƵƚŽŵĨƂƌ
ŚƵƌƐƂŬĂŶĚĞŶƐŬĂƐƚćƌŬĂĚĞŶĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶ͘

KŵƐƂŬĂŶĚĞŶŝŶŐĊƌŝĞŶŬŽŶĐĞƌŶ͕ƌĞĚŽǀŝƐĂŬŽŶĐĞƌŶĞŶƐĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂƐƚćůůŶŝŶŐŝŶŬůƵƐŝǀĞŬŽŶĐĞƌŶƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐŽŵ
ƐĊĚĂŶĨŝŶŶƐ͘&ƂƌƚǇĚůŝŐĂĞǀĞŶƚƵĞůůĂŬŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶ͘
>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŝ^ǀĞƌŝŐĞƐƐĞŶĂƐƚĞĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐćƌďŝůĂŐĚ͘ŽĐŬćƌĚĊƚĂŶŬĞŶĂƚƚ>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐ
ƚŝůůƐƚĊŶĚƐŬĂĨůǇƚƚĂƐƂǀĞƌƚŝůůdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶŽĐŚzƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚ͘
>ćŐŐƚŝůůďŝůĂŐĂ


ϯ͘ϯ'ƌƵŶĚďĞůŽƉƉ
ZĞĚŽǀŝƐĂŚƵƌƐƂŬĂŶĚĞŶŚĂƌďĞƌćŬŶĂƚŬŽŵŵƵŶĞŶƐŐƌƵŶĚďĞůŽƉƉƉĞƌŶĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ͘ĞůŽƉƉĞƚƐŬĂƐƚĊŝ
ƂǀĞƌĞŶƐƐƚćŵŵĞůƐĞŵĞĚĚĞƚĂŶŐŝǀŶĂĞůĞǀĂŶƚĂůĞƚŝŶŽŵƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞŶĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ͘

ǀƌĞĚŽŐƂƌĞůƐĞŶƐŬĂĨƌĂŵŐĊ
ͲďĞůŽƉƉĞƚƐƐƚŽƌůĞŬŽĐŚŚƵƌĚĞƚŚĂƌďĞƌćŬŶĂƚƐ
ͲǀŝůŬĂŬŽŶƚĂŬƚĞƌƐŽŵƚĂŐŝƚƐŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞŶ͘

ŝĚƌĂŐƐďĞůŽƉƉĞŶďĞƌćŬŶĂƐŐƌƵŶĚĂƚƉĊŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨƌĊŶƐŬŽůĂŶƐƐćƚĞƐŬŽŵŵƵŶ͘dƌŽƚƐĂƚƚĚĞƚŬĂŶďůŝĞŶƐƚĂŬĂ
ĞůĞǀĞƌĨƌĊŶŬƌĂŶƐŬŽŵŵƵŶĞƌŚĂƌĞŶĚĂƐƚďĞůŽƉƉĞŶĨƌĊŶƐćƚĞƐŬŽŵŵƵŶĞŶĂŶǀćŶƚƐ͘ĞůŽƉƉĞŶĂǀƐĞƌ
ďŝĚƌĂŐƐďĞůŽƉƉĞŶĨƂƌϮϬϮϬ͘ĞůŽƉƉĞŶŵŽƚƐǀĂƌĂƌĚĞďĞůŽƉƉƐŽŵƌĞĚŽǀŝƐĂƐǀŝĂ^ĚćƌŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂ
ƌĂƉƉŽƌƚĞƌĂƚŝŶĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĞŶĨƂƌĚĞŶĂƚŝŽŶĞůůĂŐǇŵŶĂƐŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶŝĨƌĊŐĂƐŽŵĨŝŶŶƐŝŬŽŵŵƵŶĞŶ͘
KŵƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚŚĂƌƐĂŬŶĂƚƐŝŬŽŵŵƵŶĞŶŚĂƌƌŝŬƐƉƌŝƐůŝƐƚĂŶĂŶǀćŶƚƐ͘


ϯ͘ϰ>ĊŶͬćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚͬĂŬƚŝĞćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚ
ƐĂŵƚĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŵĞĚĞŐŶĂŵĞĚĞů
KŵůĊŶͬćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚͬĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŵĞĚĞŐŶĂŵĞĚĞůƵƉƉƚĂŐŝƚƐŝďƵĚŐĞƚĞŶ͕ŝŶŬŽŵŵĞĚŶĞĚĂŶƐƚĊĞŶĚĞƵƉƉŐŝĨƚĞƌ͘

>ĊŶͲ^ƚǇƌŬƉŽƐƚĞŶůĊŶŵĞĚĂŬƚƵĞůůƚƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂƚůĊŶĞůƂĨƚĞĨƌĊŶƚŝůůĞǆĞŵƉĞůďĂŶŬ͘
ǀůĊŶĞůƂĨƚĞƚƐŬĂĨƌĂŵŐĊ
ͲǀŝůŬĞƚďĞůŽƉƉƐŽŵŬĂŶͬŬŽŵŵĞƌĂƚƚůĊŶĂƐƵƚ
ͲďŽůĂŐĞƚƐͬĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶƐŶĂŵŶŽĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŶƵŵŵĞƌ
ͲůĊŶĞůƂĨƚĞƚƐŐŝůƚŝŐŚĞƚƐƚŝĚ
ͲĞǀĞŶƚƵĞůůĂǀŝůůŬŽƌĨƂƌůĊŶĞƚ
ͲĚĂƚƵŵĚĊůĊŶĞůƂĨƚĞƚćƌƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂƚ
ͲŬŽŶƚĂŬƚƵƉƉŐŝĨƚĞƌƚŝůůƵƚůĊŶĂŶĚĞƉĂƌƚ

KŵůĊŶŐŝǀĂƌĞŶćƌĞŶďĂŶŬƐŬĂĚĞƚĂǀůĊŶĞůƂĨƚĞƚćǀĞŶĨƌĂŵŐĊ
ͲǀŝůŬĞŶďĂŶŬƐŽŵĂǀƐĞƌĂƚƚůĊŶĂƵƚƉĞŶŐĂƌŶĂ͘

KŵůĊŶŐŝǀĂƌĞŶćƌĞŶƉƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶĞůůĞƌĂŶŶĂŶũƵƌŝĚŝƐŬƉĞƌƐŽŶćŶďĂŶŬƐŬĂŶĞĚĂŶƐƚĊĞŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ďŝĨŽŐĂƐůĊŶĞůƂĨƚĞƚ
ͲƵŶĚĞƌůĂŐƐŽŵǀŝƐĂƌĂƚƚƵƚůĊŶĂŶĚĞƉĂƌƚćƌďĞŚƂƌŝŐĂƚƚůĊŶĂƵƚŵĞĚůĞŶƐĊƐŽŵĨŝƌŵĂƚĞĐŬŶĂƌĞŝďŽůĂŐĞƚ;ƚĞǆ
ƌĞŐŝƐƚƌĞƌŝŶŐƐƵƉƉŐŝĨƚĞƌĨƌĊŶŽůĂŐƐǀĞƌŬĞƚͿ
ͲƵŶĚĞƌůĂŐƐŽŵƐƚǇƌŬĞƌĂƚƚŵĞĚůĞŶĨŝŶŶƐĂƚƚƚŝůůŐĊ͕ĞǆĞŵƉĞůǀŝƐŐĞŶŽŵŬŽŶƚŽƵƚĚƌĂŐ͕ĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĞůůĞƌ
ůŝŬŶĂŶĚĞ͘

ŬƚŝĞćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚͬćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚͲKŵŵĞĚĞůƚŝůůƐŬũƵƚƐĂǀćŐĂƌŶĂƐŬĂĚĞƚƚĂĨƌĂŵŐĊƵŶĚĞƌĚĞŶŶĂƉŽƐƚ͘
dŝůůƐŬŽƚƚĞƚƐŬĂƐƚǇƌŬĂƐŵĞĚĂŬƚƵĞůůƚŝŶƚǇŐƐŽŵćƌƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂƚĂǀůćŵŶĂŶĚĞƉĂƌƚ͘KŵůćŵŶĂŶĚĞƉĂƌƚćƌĞŶ
ũƵƌŝĚŝƐŬƉĞƌƐŽŶƐŬĂŝŶƚǇŐĞƚƐŝŐŶĞƌĂƐĂǀďĞŚƂƌŝŐĂĨŝƌŵĂƚĞĐŬŶĂƌĞŝĚĞƚďŽůĂŐƐŽŵůćŵŶĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚĞƚŽĐŚƵŶĚĞƌůĂŐ
ƐŽŵƐƚǇƌŬĞƌĂƚƚƐŝŐŶĞƌĂŶĚĞƉĞƌƐŽŶĞƌćƌďĞŚƂƌŝŐĨŝƌŵĂƚĞĐŬŶĂƌĞƐŬĂďŝĨŽŐĂƐ;ƚĞǆƌĞŐŝƐƚƌĞƌŝŶŐƐƵƉƉŐŝĨƚĞƌĨƌĊŶ
ŽůĂŐƐǀĞƌŬĞƚͿ͘

hƚƂǀĞƌŝŶƚǇŐĞƚƐŬĂďŝĨŽŐĂƐƵŶĚĞƌůĂŐƐŽŵƐƚǇƌŬĞƌĂƚƚŵĞĚůĞŶĨŝŶŶƐĂƚƚƚŝůůŐĊ͘ĞƚƚĂŐćůůĞƌŽĂǀƐĞƚƚŽŵůćŵŶĂŶĚĞ
ƉĂƌƚćƌƉƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶĞůůĞƌĞƚƚďŽůĂŐ͘ǆĞŵƉĞůƉĊƐĊĚĂŶƚƵŶĚĞƌůĂŐćƌŬŽŶƚŽƵƚĚƌĂŐ͕ĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĞůůĞƌ
ůŝŬŶĂŶĚĞ͘

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŵĞĚĞŐŶĂŵĞĚĞůͲDĞĚĚĞƚƚĂĂǀƐĞƐƚŝůůĞǆĞŵƉĞůŵĞĚĞůƐŽŵĨŝŶŶƐƚŝůůŐćŶŐůŝŐĂŝĚĞŶƐƂŬĂŶĚĞƐ
ƉĊŐĊĞŶĚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͘^ƚǇƌŬƉŽƐƚĞŶŵĞĚƚŝůůĞǆĞŵƉĞůƐƂŬĂŶĚĞŶƐƐĞŶĂƐƚĞĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐŽĐŚŬŽŶƚŽƵƚĚƌĂŐŽĐŚ
ĨƂƌŬůĂƌĂǀŝůŬĂŵĞĚĞůƐƂŬĂŶĚĞŶĂǀƐĞƌŶǇƚƚũĂ͘͘
>ćŐŐƚŝůůďŝůĂŐĂ


ϯ͘ϱPǀƌŝŐĂŝŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌͬŝŶƚćŬƚĞƌ
KŵƂǀƌŝŐĂŝŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌͬŝŶƚćŬƚĞƌŝŶŐĊƌŝďƵĚŐĞƚĞŶƐŬĂĚĞƐƐĂƌĞĚŽǀŝƐĂƐ͘ŶŐĞŝƐĊĨĂůůǀĂĚƉŽƐƚĞŶŽŵĨĂƚƚĂƌ
ŽĐŚŵĞĚǀŝůŬĞƚďĞůŽƉƉ͘KŵĚĞƚĨŝŶŶƐƵƚďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌͬŬŽƐƚŶĂĚĞƌƐŽŵŬĂŶŚćŶĨƂƌĂƐƚŝůů
ŝŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌŶĂͬŝŶƚćŬƚĞƌŶĂĂŶŐĞďĞůŽƉƉŽĐŚǀĂƌĚĞĊƚĞƌĨŝŶŶƐŝďƵĚŐĞƚĞŶ͘dŝůůƐŬŽƚƚĂǀŵĞĚĞůƐŽŵŝŶƚĞ
ŽŵĨĂƚƚĂƐĂǀůĊŶͬćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚͬĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŵĞĚĞŐŶĂŵĞĚĞů͕ƐƚǇƌŬƐƚŝůůĞǆĞŵƉĞůŵĞĚŝŶƚǇŐŽĐŚŬŽŶƚŽƵƚĚƌĂŐ
ĨƌĊŶƉƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶ͕ƐƉŽŶƐŽƌĂǀƚĂů͕ŝŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌĨƌĊŶŵĞĚůĞŵŵĂƌĞůůĞƌůŝŬŶĂŶĚĞ͘




ϯ͘ϲ>ŝŬǀŝĚŝƚĞƚƐďƵĚŐĞƚŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚ
/ŶŬŽŵŵĞĚĞŶůŝŬǀŝĚŝƚĞƚƐďƵĚŐĞƚĨƂƌůćƐĊƌϭƐĂŵƚĞŶƌĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚĨƂƌůćƐĊƌϭ͕ϮŽĐŚϯĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƚĞŶ
ďŝĚƌĂŐƐŬĂůŬǇů͕ĚĞƚǀŝůůƐćŐĂĞŶĚĂƐƚĞŶƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĂǀĚĞŝŶƚćŬƚĞƌŽĐŚŬŽƐƚŶĂĚĞƌƐŽŵƉĊǀĞƌŬĂƐĂǀƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘
DŽŵƐŽĐŚƐŽĐŝĂůĂĂǀŐŝĨƚĞƌƐŬĂŝŶŐĊŝďĞƌćŬŶŝŶŐĞŶ͘^ƂŬĂŶĚĞŶŬĂŶŬŽŵŵĂŝŶŵĞĚĞŶďƵĚŐĞƚĨƂƌŚĞůĂ
ƐŬŽůǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƚĞŶďƵĚŐĞƚƐŽŵĞŶĚĂƐƚďĞƌƂƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘ŶŐĞŶĞĚĂŶǀŝůŬĞŶƚǇƉĂǀďƵĚŐĞƚƐŽŵ
ůćŵŶĂƐŝŶƐĂŵƚŚƵƌŵĊŶŐĂĞůĞǀĞƌŽĐŚůćƌĂƌĞĚĞŶćƌďĞƌćŬŶĂĚƉĊ͘

KŵƐƂŬĂŶĚĞŶŬŽŵŵĞƌŝŶŵĞĚĞŶďƵĚŐĞƚĨƂƌŚĞůĂƐŬŽůǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͕ĂŶŐĞŶĞĚĂŶŚƵƌŵĊŶŐĂĞůĞǀĞƌŽĐŚůćƌĂƌĞ
ƐŽŵďƵĚŐĞƚĞŶćƌďĞƌćŬŶĂĚƉĊ͘


>ćƐĊƌϭ
>ćƐĊƌϮ
>ćƐĊƌϯ
ŶƚĂůĞůĞǀĞƌ
ϭϮ
Ϯϰ
ϯϲ
ŶƚĂůůćƌĂƌĞ

ϭ͘Ϭϴ

Ϯ͘ϭϲ

ϯ͘Ϯϰ



>ŝŬǀŝĚŝƚĞƚƐďƵĚŐĞƚůćƐĊƌϭ
/ŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌ
<ŽŵŵƵŶĂůƚďŝĚƌĂŐ
ŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂ

ZĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚ
>ćƐĊƌϭ

/ŶƚćŬƚĞƌ

>ćƐĊƌϭ

>ćƐĊƌϮ

>ćƐĊƌϯ

ϭϯϬϰϯϴϮ

<ŽŵŵƵŶĂůƚďŝĚƌĂŐ
ŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂ

ϭϯϬϰϯϴϮ

ϮϲϬϴϳϲϰ

ϯϵϭϯϭϰϲ

>ĊŶ

PǀƌŝŐĂŝŶƚćŬƚĞƌ

ŬƚŝĞćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚͬ
ćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚ









&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŵĞĚĞŐŶĂ
ŵĞĚĞů









ŶŶĂŶĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ









PǀƌŝŐĂŝŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌ









^ƵŵŵĂŝŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌ

ϭϯϬϰϯϴϮ

^ƵŵŵĂŝŶƚćŬƚĞƌ

ϭϯϬϰϯϴϮ

ϮϲϬϴϳϲϰ

ϯϵϭϯϭϰϲ













hƚďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌ
WĞƌƐŽŶĂů




<ŽƐƚŶĂĚĞƌ







WĞƌƐŽŶĂů







^ŬŽůůĞĚŶŝŶŐ

^ŬŽůůĞĚŶŝŶŐ
>ćƌĂƌĞ
ŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂ

ϱϳϮϰϬϬ

PǀƌŝŐƉĞƌƐŽŶĂů

>ćƌĂƌĞ
ŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂ

ϱϳϮϰϬϬ

ϭϭϰϰϴϬϬ

ϭϳϭϳϮϬϬ

PǀƌŝŐƉĞƌƐŽŶĂů

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ

ϮϱϬϬϬ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ

ϮϱϬϬϬ

ϯϳϱϬϬ

ϱϬϬϬϬ

ZĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐ

ϮϬϬϬϬ

ZĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐ

ϮϬϬϬϬ

ϮϬϬϬϬ

ϮϬϬϬϬ

&ŽƌƚďŝůĚŶŝŶŐ
>ŽŬĂůĞƌͬhƚƌƵƐƚŶŝŶŐ

ϴϱϴϲ

ϴϱϴϲ


ϭϳϭϳϮ


Ϯϱϳϱϴ


>ŽŬĂůŬŽƐƚŶĂĚ

>ŽŬĂůŬŽƐƚŶĂĚ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌĨƂƌ
ƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌ

ϳϬϬϬϬ

DƂďůĞƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌĨƂƌ
ƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌ


<ŽŶƚŽƌƐƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐͬ
ĨƂƌďƌƵŬŶŝŶŐƐͲ
ŝŶǀĞŶƚĂƌŝĞƌ

ϮϬϬϬϬ

dĞůĞĨŽŶ͕ŬŽƉŝĂƚŽƌŵŵ
>ćƌŽŵĞĚĞů

&ŽƌƚďŝůĚŶŝŶŐ
>ŽŬĂůĞƌͬhƚƌƵƐƚŶŝŶŐ





ϳϬϬϬϬ


ϭϰϬϬϬϬ


<ŽŶƚŽƌƐƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐͬ ϮϬϬϬϬ
ĨƂƌďƌƵŬŶŝŶŐƐͲ
ŝŶǀĞŶƚĂƌŝĞƌ

ϮϭϬϬϬϬ


ϰϬϬϬϬ

ϲϬϬϬϬ









>ćƌŽŵĞĚĞů







>ŝƚƚĞƌĂƚƵƌͬƵƚƌƵƐƚͬ͘
ƐŬŽůďŝďůŝŽƚĞŬ;ŝŶŬů
ƉƌŽŐƌĂŵǀĂƌŽƌ͕
ůŝĐĞŶƐĞƌͿ

ϲϱϭϬϬ

>ŝƚƚĞƌĂƚƵƌͬƵƚƌƵƐƚͬ͘
ƐŬŽůďŝďůŝŽƚĞŬ;ŝŶŬů
ƉƌŽŐƌĂŵǀĂƌŽƌ͕
ůŝĐĞŶƐĞƌͿ

ĂƚŽƌĞƌ

ϮϬϰϬϬ









PǀƌŝŐƚ







PǀƌŝŐƚ



/ŶĨŽŽĐŚĂŶŶŽŶƐĞƌŝŶŐ

ϲϱϭϬϬ

ϭϯϬϮϬϬ

ϭϵϱϯϬϬ

/ŶĨŽŽĐŚ
ĂŶŶŽŶƐĞƌŝŶŐ

ůĞǀŚćůƐĂ

ϱϳϮϰϬ

ůĞǀŚćůƐĂ

ϱϳϮϰϬ

ϭϭϰϰϴϬ

ϭϳϭϳϮϬ

^ŬŽůŵĊůƚŝĚĞƌ

ϴϰϬϬϬ

^ŬŽůŵĊůƚŝĚĞƌ

ϴϰϬϬϬ

ϭϲϴϬϬϬ

ϮϱϮϬϬϬ

&ƂƌƐćŬƌŝŶŐĂƌ

ϭϮϬϬ

&ƂƌƐćŬƌŝŶŐĂƌ

ϭϮϬϬ

ϮϰϬϬ

ϯϲϬϬ

^ƚƵĚŝĞͲŽĐŚ
ǇƌŬĞƐǀćŐůĞĚŶŝŶŐ

ϭϮϳϮϬ

^ƚƵĚŝĞͲŽĐŚ
ǇƌŬĞƐǀćŐůĞĚŶŝŶŐ

ϭϮϳϮϬ

ϮϱϰϰϬ

ϯϴϭϲϬ

W>ͲŚĂŶĚůĞĚŶŝŶŐ

ϲϬϬϬ

W>ͲŚĂŶĚůĞĚŶŝŶŐ

ϲϬϬϬ

ϭϮϬϬϬ

ϭϴϬϬϬ

PǀƌŝŐĂƵƚďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌ ϴϰϬϬ

PǀƌŝŐĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

ϴϰϬϬ

ϭϲϴϬϬ

ϮϱϮϬϬ

&ŝŶĂŶƐŝĞůůĂƉŽƐƚĞƌ

&ŝŶĂŶƐŝĞůůĂƉŽƐƚĞƌ



ZćŶƚŽƌ













ZćŶƚŽƌ
ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ

ŵŽƌƚĞƌŝŶŐĂƌ




DƂďůĞƌ





ĂƚŽƌĞƌ

ϮϬϰϬϬ

ϰϬϴϬϬ

ϲϭϮϬϬ





dĞůĞĨŽŶ͕ŬŽƉŝĂƚŽƌ
ŵŵ

^ƵŵŵĂƵƚďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌ

ϵϳϭϬϰϲ

^ƵŵŵĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

ϵϳϭϬϰϲ

ϭϵϬϵϱϵϮ

Ϯϴϰϴϭϯϴ

PǀĞƌͬƵŶĚĞƌƐŬŽƚƚ

ϯϯϯϯϯϲ

sŝŶƐƚͬĨƂƌůƵƐƚ

ϯϯϯϯϯϲ

ϲϵϵϭϳϮ

ϭϬϲϱϬϬϴ




ϯ͘ϳZĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚĞŶ
KŵƌĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚĞŶǀŝƐĂƌĞƚƚŶĞŐĂƚŝǀƚƌĞƐƵůƚĂƚůćƐĊƌϭŽĐŚďŽůĂŐĞƚͬĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶŝŶƚĞŚĂƌĞƚƚĞŐĞƚŬĂƉŝƚĂůƐŽŵ
ƚćĐŬĞƌĨƂƌůƵƐƚĞŶ͕ƌĞĚŽǀŝƐĂŚƵƌĨƂƌůƵƐƚĞŶƐŬĂƚćĐŬĂƐ͘

KŵƌĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚĞŶǀŝƐĂƌĞƚƚŶĞŐĂƚŝǀƚƌĞƐƵůƚĂƚĊƌϯ͕ƌĞĚŽǀŝƐĂŶćƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶďĞƌćŬŶĂƐŐĞŶĞƌĞƌĂƐŽŵůćŐƐƚ
ĞƚƚŶŽůůƌĞƐƵůƚĂƚƐĂŵƚŚƵƌƐƂŬĂŶĚĞŶƐŬĂĂƌďĞƚĂĨƂƌĂƚƚƵƉƉŶĊĚĞƚƚĂ͘




ϰ͘>ŽŬĂůĞƌ
ϰ͘ϭ>ŽŬĂůĞƌ
ZĞĚŽŐƂƌĨƂƌŽŵůŽŬĂůĞƌŶĂďĞŚƂǀĞƌĨƂƌćŶĚƌĂƐƚŝůůĨƂůũĚĂǀĚĞŶƚŝůůƚćŶŬƚĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘ŶŐĞŝƐĊĚĂŶƚĨĂůůƉĊ
ǀŝůŬĞƚƐćƚƚĚĞƚƚĂƐŬĂƐŬĞ͘
^ŬŽůĂŶŚĂƌƌĞĚĂŶŝĚĂŐĨćƌĚŝŐĂůŽŬĂůĞƌŽĐŚůĞĚŝŐŬĂƉĂĐŝƚĞƚĨƂƌĚĞƚŝůůƚćŶŬƚĂƵƚƂŬŶŝŶŐĂƌŶĂ͘WƌŽŐƌĂŵŵĞŶƐŽŵ
ƐƂŬƐƐƚćůůĞƌŝŶŐĂƐƚƂƌƌĞŬƌĂǀƉĊƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌƵƚĂŶćƌŵĞƌĞŶĨƌĊŐĂŽŵƵƚƂŬĂƚƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂů͘ƚƚ
ŵĞƚŽĚƌƵŵŬŽŵŵĞƌŝŽƌĚŶŝŶŐƐƚćůůĂƐĨƂƌǀĊƌĚŽĐŚŽŵƐŽƌŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ͘


ϰ͘Ϯ^ƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌ
ZĞĚŽŐƂƌĨƂƌŽŵƚŝůůŐĊŶŐĞŶƚŝůůƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌďĞŚƂǀĞƌĨƂƌćŶĚƌĂƐƚŝůůĨƂůũĚĂǀĚĞŶƚŝůůƚćŶŬƚĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘ŶŐĞŝ
ƐĊĚĂŶƚĨĂůůƉĊǀŝůŬĞƚƐćƚƚĚĞƚƚĂƐŬĂƐŬĞ͘
KŵƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌƐŬĂŚǇƌĂƐĞǆƚĞƌŶƚ͕ƌĞĚŽŐƂƌĨƂƌ
ͲĂǀƐƚĊŶĚĨƌĊŶƐŬŽůďǇŐŐŶĂĚĞŶ
ͲŽŵĨĂƚƚŶŝŶŐŽĐŚŽƌŐĂŶŝƐĞƌŝŶŐĂǀƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐĞŶƐŽŵƐŬĂďĞĚƌŝǀĂƐŝƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌƵƚĂŶĨƂƌƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ͘
ZĞĚŽŐƂƌĨƂƌƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌĨƂƌŶĞĚĂŶƐƚĊĞŶĚĞćŵŶĞŶ
/ĚƌŽƚƚŽĐŚŚćůƐĂ
/ŶŽŵzƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚďĞĚƂŵĞƌǀŝĂƚƚĞůĞǀĞƌŶĂďĞŚƂǀĞƌƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌŝŶŽŵŝĚƌŽƚƚŽĐŚŚćůƐĂƵƚĂŶĨƂƌ
ƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƵŶĚĞƌĐĂϱϬйĂǀƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐĞŶ͘ĞƐƐĂŚǇƌƐĨƂƌĞƚƌćĚĞƐǀŝƐŝĞŶƐƉĞĐŝĨŝŬŚĂůů͕ŵĞŶćǀĞŶƵƚƐƉƌŝƚƚƉĊ
ŽůŝŬĂŝĚƌŽƚƚƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ͕ƐĊƐŽŵďĂĚŵŝŶƚŽŶŚĂůů͕ƐŝŵŚĂůů͕ƐŬƌŝĚƐŬŽďĂŶĂ͕
ďŽǁůŝŶŐŚĂůůŽƐǀ͘/ŐĞŶŽŵƐŶŝƚƚƌćŬŶĂƌǀŝŵĞĚĞƚƚĂǀƐƚĊŶĚĨƂƌĚĞƐƐĂůŽŬĂůĞƌĨƌĊŶƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƉĊĐĂϯŬŵ͘
ĞŶŽƌĚŝŶĂƌŝĞŝĚƌŽƚƚƐŚĂůůĞŶƐŽŵŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚŚǇƌƐůŝŐŐĞƌŽĨƚĂƐƚŶćƌŵƌĞƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶŽĐŚƐŶŝƚƚĞƚ
ćƌďĞƌćŬŶĂƚƉĊĂůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌƐŽŵŚǇƌƐƐĊƐŽŵƐŝŵŚĂůůĞƚĐ͘/ĚƌŽƚƚƐŚĂůůĂƌŶĂďŽŬĂƐƵƉƉƚĞƌŵŝŶƐǀŝƐŝ
ŐŽĚƚŝĚŵĞĚƉůĂŶĞƌŝŶŐƐĊĂƚƚĞůĞǀĞƌŶĂƚǇĚůŝŐƚƐĞƌŶćƌŽĐŚǀĂƌĚĞŚĂƌƐŝŶŝĚƌŽƚƚŽĐŚŚćůƐĂĨƂƌůĂŐĚ͘
dĞŽƌŝĚĞůĂƌĨƂƌůćŐŐƐƉĊƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶŵĞŶŬĂŶŽĐŬƐĊďĞƐƚĊĂǀŽůŝŬĂƐƚƵĚŝĞďĞƐƂŬƐŽŵďĞƌƂƌĚĞůĂƌ
ŝŬƵƌƐĞŶĨƂƌŝĚƌŽƚƚŽĐŚŚćůƐĂ͘ůůĂǀĊƌĂďĞĨŝŶƚůŝŐĂƐŬŽůŽƌŝĚĂŐŚĂƌĂǀƚĂůŵĞĚĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ͘
EĂƚƵƌǀĞƚĞŶƐŬĂƉůŝŐĂćŵŶĞŶ
ũĂŬƚƵĞůůƚĨƂƌĚĞŶƐƂŬƚĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘
^ƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌŽĐŚƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐĨƂƌƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƐƂŬƚǇƌŬĞƐƉƌŽŐƌĂŵ
ĞƚĨŝŶŶƐƌĞĚĂŶŝĚĂŐůćŵƉůŝŐĂůŽŬĂůĞƌĨƂƌĚĞƐƂŬƚĂǇƌŬĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶŝƐŬŽůĂŶƐŽŵćƌĨƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ͘ůĂŶĚ
ĂŶŶĂƚŬŽŵŵĞƌĞƚƚŵĞƚŽĚƌƵŵŝŽƌĚŶŝŶŐƐƚćůůĂƐĨƂƌǀĊƌĚŽĐŚŽŵƐŽƌŐƐƉƌĂŐƌĂŵŵĞƚ͘
zƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŚĂƌƵƚĨƂƌůŝŐĂƉƌŽŐƌĂŵƉĊŚƵƌůŽŬĂůĞƌŽĐŚƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐƐŬĂƐĞƵƚĨƂƌĚĞƐƂŬƚĂƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶĚĊǀŝ
ďĞĚƌŝǀĞƌĚĞƐƐĂƉĊĂŶĚƌĂŽƌƚĞƌŝ^ǀĞƌŝŐĞ͘ ǀĞŶƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐͬƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂůĂĚĞŬǀĂƚĨƂƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ
ŬŽŵŵĞƌŬƂƉĂƐŝŶ͘>ŝƐƚŽƌĨŝŶŶƐǀŝĚĞĨƚĞƌĨƌĊŐĂŶ͘




ϱ͘^ŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐůĞĚŶŝŶŐŽĐŚƉĞƌƐŽŶĂů
ϱ͘ϭZĞŬƚŽƌ
&ƂƌůĞĚŶŝŶŐĂǀƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐŬĂĚĞƚĨŝŶŶĂƐĞŶƌĞŬƚŽƌ͘^ƂŬĂŶĚĞŶŚĂƌĞŶƌĞŬƚŽƌƐŽŵŐĞŶŽŵƵƚďŝůĚŶŝŶŐŽĐŚ
ĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚŚĂƌƉĞĚĂŐŽŐŝƐŬŝŶƐŝŬƚĞŶůŝŐƚϮŬĂƉ͘ϭϭΑƐŬŽůůĂŐĞŶ͘


ϱ͘Ϯ>ćƌĂƌĞʹďĞŚƂƌŝŐŚĞƚƐŬƌĂǀ
&ƂƌƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐŝŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂŶƐƚćůůƐŬƌĂǀƉĊůćƌĂƌŶĂƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͘ŶĚĂƐƚĚĞŶƐŽŵŚĂƌůĞŐŝƚŝŵĂƚŝŽŶƐŽŵ
ůćƌĂƌĞŽĐŚćƌďĞŚƂƌŝŐĨƂƌǀŝƐƐƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐĨĊƌďĞĚƌŝǀĂƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐ͘hŶĚĂŶƚĂŐĨĊƌŐƂƌĂƐŝǀŝƐƐĂĨĂůů͘

^ƂŬĂŶĚĞŶĨƂƌŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂŶŬŽŵŵĞƌĂƚƚĨƂůũĂŬƌĂǀĞŶƉĊůćƌĂƌŶĂƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶůŝŐƚϮŬĂƉ͘ϭϯΑŽĐŚϭϳͲ
ϮϮΑΑƐŬŽůůĂŐĞŶ͘


ϱ͘ϯŶƚĂůůćƌĂƌĞ
ŶŐĞďĞƌćŬŶĂƚĂŶƚĂůůćƌĂƌĞŝŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂŶƵƚƚƌǇĐŬƚŝƉĞƌƐŽŶĞƌŽĐŚĂŶƚĂůŚĞůƚŝĚƐƚũćŶƐƚĞƌĨƂƌďĊĚĂƐƂŬƚ

ƵƚƂŬŶŝŶŐŽĐŚĨƂƌŚĞůĂƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ͘>ćŵŶĂćǀĞŶĞŶƌĞĚŽŐƂƌĞůƐĞĨƂƌŚƵƌůćƌĂƌƌĞƐƵƌƐĞƌŶĂƐŬĂŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂƐƉĊ
ƐŬŽůĂŶ͘

KŵĚƵĂŶŐĞƌůćƌĂƌĂŶƚĂůĞƚŵĞĚĚĞĐŝŵĂůĞƌ͕ĂŶŐĞĚĞƚŵĞĚƉƵŶŬƚĞƌ;ƚĞǆ͘ϰ͘ϱͿŝƐƚćůůĞƚĨƂƌŬŽŵŵĂƚĞĐŬĞŶ;ϰ͕ϱͿ͘


hƚƂŬŶŝŶŐ
>ćƐĊƌϭ
>ćƐĊƌϮ
>ćƐĊƌϯ
&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƚũćŶƐƚĞƌ
ƚũćŶƐƚĞƌ
ƚũćŶƐƚĞƌ
ƚũćŶƐƚĞƌ
Ϯ

ϭ͘Ϭϴ

ϯ

Ϯ͘ϭϲ

ϰ

ϯ͘Ϯϰ

ŶƚĂůĞůĞǀĞƌƉĞƌůćƌĂƌĞ͕ůćƐĊƌϭ
ŶƚĂůĞůĞǀĞƌƉĞƌůćƌĂƌĞ͕ůćƐĊƌϮ
ŶƚĂůĞůĞǀĞƌƉĞƌůćƌĂƌĞ͕ůćƐĊƌϯ
ŶƚĂůĞůĞǀĞƌƉĞƌůćƌĂƌĞ͕ĨƵůůƚƵƚďǇŐŐĚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ

,ĞůĂƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ
>ćƐĊƌϭ
>ćƐĊƌϮ
>ćƐĊƌϯ
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƚũćŶƐƚĞƌ
ƚũćŶƐƚĞƌ
ƚũćŶƐƚĞƌ
Ϯϵ

Ϯϱ͘ϴϯ

ϯϭ

Ϯϲ͘ϵϭ

ϯϮ

ϰ

ϯ͘Ϯϰ

ϭϭ͘ϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭ
ϭϭ͘ϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭ
ϭϭ͘ϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭ
ϭϭ͘ϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭ
&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƚũćŶƐƚĞƌ

Ϯϳ͘ϵϵ

ϯϮ

Ϯϳ͘ϵϵ


>ćŵŶĂĞŶƌĞĚŽŐƂƌĞůƐĞĨƂƌŚƵƌůćƌĂƌƌĞƐƵƌƐĞƌŶĂƐŬĂŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂƐƉĊƐŬŽůĂŶ͘
EćƌĚĞƚŐƂůůĞƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶƐĊŬŽŵŵĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŵĞĚƌćƚƚƐƉĞƚƐŬŽŵƉĞƚĞŶƐĂŶƐƚćůůĂƐĨƂƌĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚ
ĞůĞǀĞƌŶĂĨĊƌĚĞƚĨƂƌƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚƵƉƉƐĂƚƚĂŬƵŶƐŬĂƉƐŵĊůĞŶŝĚĞƉƌŽŐƌĂŵƐƉĞĐŝĨŝŬĂćŵŶĞŶĂ͘dũćŶƐƚĞƌŝƂǀƌŝŐĂ
ćŵŶĞŶƐĊƐŽŵŐǇŵŶĂƐŝĞŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂćŵŶĞŶƚĞǆƐŽŵŝŶŐĊƌŝƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚŬŽŵŵĞƌƵƚƂŬĂƐŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚ
ďĞŚŽǀĞƚƐŽŵĨƂůũƚĂǀƂŬĂƚĞůĞǀŝŶƚĂŐ͘&ƂƌƵƚŽŵĚĞƚƚĂŚĂƌƐŬŽůĂŶƵƚƂŬĂƚĞůĞǀŚćůƐĂŶĨƂƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘KǀĂŶ
ƌĞĚŽŐƂƌĞůƐĞćƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŝŶŬůŶƵǀĂƌĂŶĚĞĞůĞǀĂŶƚĂů͘&ƂƌĂƚƚĨƂƌƚǇĚůŝŐĂΗĂŶƚĂů
ƉĞƌƐŽŶĞƌΗĨƂƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŶćƌĚĞƚƐƚĊƌĞƚƚǀŝƐƐƚĂŶƚĂůƉĞƌƐŽŶĞƌƉĊƚŽƚĂůĂƉƌŽĐĞŶƚŝ
ƚũćŶƐƚƐĊćƌĚĞƚŝƌĞĂůŝƚĞƚĞŶĂůůƚŝĚƐǀĊƌƚĂƚƚǀĞƚĂŝŶŶĂŶŚƵƌŵĂŶŚŝƚƚĂƌůćƌĂƌĞŵĞĚǀŝůŬĂďĞŚƂƌŝŐŚĞƚĞƌŽĐŚ
ŬŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĞƌ͘ĞƚŬĂŶĂůůƚƐĊǀĊƌĂϮͲ
ϯŶǇĂƉĞƌƐŽŶĞƌƉĊŶǇĂƚũćŶƐƚĞƌŽĐŚĞŶĚĞůďĞĨŝŶƚůŝŐĂƐŽŵĨĊƌƵƚƂŬĂŶĚĞ
ƚũćŶƐƚĞƌ͘ŽĐŬŵĊƐƚĞǀŝĨǇůůĂŝĚĞŶŶĂƌƵƚĂŝĂŶƐƂŬĂŶ͕ŵĞŶŽǀĂŶćƌĞƚƚĂŶƚĂŐĂŶĚĞ͘dŝůůƐũćůǀĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶĊƌϭ
ďĞŚƂǀĞƌǀŝĚŽĐŬĂŶƐƚćůůĂϮǇƌŬĞƐůćƌĂƌĞ͕ƐĂŵƚƵƚƂŬĂďĞĨŝŶƚůŝŐĂůćƌĂƌĞƐƚũćŶƐƚĞƌƐŽŵŚĂƌĞůĞǀĞƌŶĂŝ
ŐǇŵŶĂƐŝĞŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂćŵŶĞŶ͘



ϱ͘ϰPǀƌŝŐƉĞƌƐŽŶĂů
KŵƐƂŬĂŶĚĞŶĂŶŐĞƚƚƂǀƌŝŐƉĞƌƐŽŶĂůŝďƵĚŐĞƚĞŶůćŵŶĂŚćƌĞŶďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂǀǀŝůŬĞŶƉĞƌƐŽŶĂůƐŽŵĂǀƐĞƐ͘




ϲ͘ƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐƚůćƌĂŶĚĞ;W>ͿŽĐŚ
ŐǇŵŶĂƐŝĂůůćƌůŝŶŐƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐ
ϲ͘ϭ'ǇŵŶĂƐŝĂůůćƌůŝŶŐƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐ
^ƂŬĂŶĚĞŶĂǀƐĞƌĂƚƚĞƌďũƵĚĂŐǇŵŶĂƐŝĂůůćƌůŝŶŐƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͘
KŵƐƂŬĂŶĚĞŶĂǀƐĞƌĂƚƚĞƌďũƵĚĂŐǇŵŶĂƐŝĂůůćƌůŝŶŐƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂŶŐĞŝǀŝůŬĞŶĊƌƐŬƵƌƐƐƂŬĂŶĚĞŶĂǀƐĞƌĂƚƚ
ƉĊďƂƌũĂůćƌůŝŶŐƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ͘
ƌƐŬƵƌƐϭ


ϲ͘ϮKŵĨĂƚƚŶŝŶŐĂǀW>
ŶŐĞĂŶƚĂůǀĞĐŬŽƌƐŽŵŬŽŵŵĞƌĂƚƚĨƂƌůćŐŐĂƐƚŝůůW>ƉĊƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƉƌŽŐƌĂŵͬŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐ͘

WƌŽŐƌĂŵ
/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

sĞĐŬŽƌ

ĂƌŶͲŽĐŚĨƌŝƚŝĚƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

WĞĚĂŐŽŐŝƐŬƚŽĐŚƐŽĐŝĂůƚĂƌďĞƚĞ

ϲϬ

sĊƌĚͲŽĐŚŽŵƐŽƌŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂƌƐĂŬŶĂƐ

ϲϬ

/ŶĨŽŐĂƉƌŽŐƌĂŵ




ϲ͘ϯ^ćŬĞƌƐƚćůůĂŶĚĞĂǀW>ͲƉůĂƚƐĞƌ
ZĞĚŽŐƂƌĨƂƌŚƵƌƐƂŬĂŶĚĞŶĂǀƐĞƌƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚƐĂŵƚůŝŐĂĞůĞǀĞƌĨĊƌƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůW>ͲƉůĂƚƐĞƌƉĊƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ͘
dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶĂƌďĞƚĂƌĞŶůŝŐƚĨƂůũĂŶĚĞŵŽĚĞůůĨƂƌĂƚƚŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬƌĂŽĐŚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĚĞƚ
ĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐĚĂůćƌĂŶĚĞƚ͗
ΎƚƚůŽŬĂůƚƉƌŽŐƌĂŵƌĊĚƐŬĂƉĂƐǀĂƌƐŽŵƚŝůůŚƵǀƵĚƵƉƉŐŝĨƚŚĂƌĂƚƚŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬƌĂĚĞƚ
ĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐĚĂůćƌĂŶĚĞƚΎdǇĚůŝŐŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬƌŝŶŐĂǀŚĂŶĚůĞĚĂƌĞƐĂŵƚĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĞƌ
Ύ,ĂŶĚůĞĚĂƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐΎ<ŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶŵĞĚďƌĂŶƐĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶŝĨƌĊŐĂŽŵŝŶŶĞŚĊůůŽĐŚ
ƵƉƉůćŐŐĂǀĚĞƚĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐĚĂůćƌĂŶĚĞƚ͘ΎdǇĚůŝŐƉůĂŶĞƌŝŶŐĂǀĂŶƐǀĂƌŝŐůćƌĂƌĞĨƂƌW>ǀĂĚŐćůůĞƌ

ƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐŽĐŚďĞƚǇŐƐƐćƚƚŶŝŶŐĂǀĚĞƚĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐĚĂůćƌĂŶĚĞƚ͘
zƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚĂŶƐǀĂƌĂƌďĊĚĞĨƂƌĂŶƐŬĂĨĨĂŶĚĞƚĂǀW>ͲƉůĂƚƐĞƌƐĂŵƚĂƚƚW>Ͳ
ƉůĂƚƐĞƌŶĂƵƉƉĨǇůůĞƌĚĞŬƌĂǀƐŽŵĨŝŶŶƐĨƂƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ͘
/ŶŽŵzƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚĂƌďĞƚĂƌǀŝĂůůŵćŶƚĞĨƚĞƌĨƂůũĂŶĚĞƐĞǆͲƐƚĞŐƐŵŽĚĞůůŶćƌǀŝƐćŬĞƌƐƚćůůĞƌƚŝůůŐĊŶŐĞŶƚŝůůW>Ͳ
ƉůĂƚƐĞƌ͕ĚĞƚƚĂŐćůůĞƌćǀĞŶƵƚƂŬŶŝŶŐĂƌĂǀƉƌŽŐƌĂŵƉĊďĞĨŝŶƚůŝŐĂŽƌƚĞƌ͗
ϭ͘<ŽŶƚĂŬƚĞƌŵĞĚǇƌŬĞƐŶćŵŶĚĞƌŽĐŚďƌĂŶƐĐŚĞŶ
Ϯ͘^ƚƂƌƌĞŶĂƚŝŽŶĞůůĂĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵǀŝŚĂƌƐĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚƵƉƉǀĂŬƚĂƐƉĊŽƌƚĞŶĚćƌǀŝƐƂŬĞƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ
ϯ͘ĞĨƂƌĞƚĂŐǀŝƐĞĚĂŶƚŝĚŝŐĂƌĞƐĂŵĂƌďĞƚĞƚŵĞĚŝŶŽŵǀƵǆĞŶƵƚďŝůĚŶŝŶŐͬĂƌďĞƚƐŵĂƌŬŶĂĚƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐŬŽŶƚĂŬƚĂƐ
ĨƂƌĂƚƚƐƚćŵŵĂĂǀŝŶƚƌĞƐƐĞŐćůůĂŶĚĞW>͘
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƚƐŬŝĐŬƚŝůůĨƂƌĞƚĂŐŝŶŽŵƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞ
ϱ͘<ŽŶƚĂŬƚǀŝĂƚĞůĞĨŽŶŵĞĚĨƂƌĞƚĂŐŝŶŽŵƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞϲ͘ĞƐƂŬŚŽƐƵƚǀĂůĚĂ
ĨƂƌĞƚĂŐͬĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵǀŝƐĂƚŝŶƚƌĞƐƐĞŝŶŽŵƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞ͘dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶƐƐŬŽůŽƌũŽďďĂƌ
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐŬƚŵĞĚŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬƌŝŶŐĂǀW>ͲƉůĂƚƐĞƌ͘sĂƌũĞƐŬŽůĂŚĂƌĞŶW>Ͳ
ƐĂŵŽƌĚŶĂƌĞƐŽŵŚĂƌĞŶƚũćŶƐƚĚćƌƵƉƉĚƌĂŐĞƚŝŶŶĞďćƌĂƌďĞƚĞŵĞĚW>ŝĂůůĂĚĞƐƐĨŽƌŵĞƌ͘ĊĚĞĂƚƚƐĞƚŝůůĂƚƚƚŝůů
ŐĊŶŐĞŶƉĊW>Ͳ
ƉůĂƚƐĞƌćƌƚŝůůĨƌĞĚƐƐƚćůůĚƐĂŵƚŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬƌĂƌĂƌďĞƚĞƚŵĞĚW>ƉĊĞŶŵĞƌĂůůŵćŶŶŝǀĊƐĊĂƚƚĚĞƚĂƌďĞƚĞƚ
ĨƵŶŐĞƌĂƌƉĊƐŬŽůĂŶ͘ĞŶŶĂƉĞƌƐŽŶƐĂŵĂƌďĞƚĂƌŽĐŬƐĊƚćƚƚŵĞĚǇƌŬĞƐůćƌĂƌŶĂ͘EćƌĚĞƚŐćůůĞƌƵƚƂŬŶŝŶŐĂƌĂǀ
ƉƌŽŐƌĂŵƐĊŚĂƌĚĞďĞĨŝŶƚůŝŐĂƐŬŽůŽƌŶĂƌĞĚĂŶW>Ͳ
ƐĂŵŽƌĚŶĂƌĞĂŶƐƚćůůĚĂƐŽŵƵŶĚĞƌŚƂƐƚĞŶůćƐĊƌĞƚŝŶŶĂŶƉƌŽŐƌĂŵƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶĞǀĞŶƚƵĞůůƚƐƚĂƌƚĂƌ
ĂƌďĞƚĂƌŵĞĚĂƚƚƚĂĨƌĂŵĂǀƚĂůƉĊW>Ͳ
ƉůĂƚƐĞƌƉĊĚĞƉƌŽŐƌĂŵƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŐćůůĞƌ͘dŚŽƌĞŶ'ƌƵƉƉĞŶŚĂƌŽĐŬƐĊƌĞĚĂŶŝĂŶƐƂŬŶŝŶŐƐůćŐĞƚƐĞƚƚƚŝůůĂƚƚ
ǀĂƌũĞƐŬŽůĂƐƌĞŬƚŽƌĞůůĞƌW>ͲƐĂŵŽƌĚŶĂƌĞŚĂƌǀĂƌŝƚŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚĚĞďƌĂŶƐĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƌƐŽŵŵŽƚƐǀĂƌĂƌĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵͬƵƚƂŬŶŝŶŐĂƌƐŽŵƐƂŬƚƐ͘^ŬŽůŽƌƐŽŵćƌďƌĂŶƐĐŚĐĞƌƚŝĨŝĞƌĂĚĞĂǀƚĞǆǀĊƌĚͲŽĐŚŽŵƐŽƌŐƐĐŽůůĞŐĞ
ƐćŬĞƌƐƚćůůĞƌŽĐŬƐĊƐŝŶĂW>ƉůĂƚƐĞƌŐĞŶŽŵĚĞŶŶĂĐĞƌƚŝĨŝĞƌŝŶŐ͘ĞƌƚŝĨŝĞƌŝŶŐƐƂŬƐƉĊĂůůĂƐŬŽůŽƌŝŶŽŵĚĞ
ǇƌŬĞƐŬĂƚĞŐŽƌŝĞƌĚĞƚĨŝŶŶƐ͘


ϲ͘ϰ>ŽŬĂůƚƉƌŽŐƌĂŵƌĊĚ
^ŬŽůĞŶŚĞƚĞŶŬŽŵŵĞƌĨƂƌǇƌŬĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶĂƚƚƵƉƉƌćƚƚĂĞƚƚĞůůĞƌĨůĞƌĂůŽŬĂůĂƉƌŽŐƌĂŵƌĊĚĨƂƌƐĂŵǀĞƌŬĂŶ
ŵĞůůĂŶƐŬŽůĂŽĐŚĂƌďĞƚƐůŝǀĞŶůŝŐƚϭŬĂƉ͘ϴΑŐǇŵŶĂƐŝĞĨƂƌŽƌĚŶŝŶŐĞŶ͘


ϲ͘ϱ,ĂŶĚůĞĚĂƌĞ
ĞƐŬƌŝǀƐƂŬĂŶĚĞŶƐƌƵƚŝŶĞƌĨƂƌĂƚƚƵƚƐĞĞŶŚĂŶĚůĞĚĂƌĞƉĊW>ͲƉůĂƚƐĞŶ͘

ǀďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞŶƐŬĂĨƌĂŵŐĊ
ͲŚƵƌƐƂŬĂŶĚĞŶĂǀƐĞƌĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚĚĞŶŚĂŶĚůĞĚĂƌĞƐŽŵƵƚƐĞƐŚĂƌŶƂĚǀćŶĚŝŐŬƵŶƐŬĂƉŽĐŚĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĨƂƌ
ƵƉƉĚƌĂŐĞƚŽĐŚćǀĞŶŝƂǀƌŝŐƚďĞĚƂŵƐǀĂƌĂůćŵƉůŝŐ͘
dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶŚĂƌŐĞŶŽŵĨƂƌƚǇƚƚĞƌůŝŐĂƌĞĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌĨƂƌĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŶŚĂƌŶƂĚǀćŶĚŝŐĂ
ŬƵŶƐŬĂƉĞƌŽĐŚĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚƐĂŵƚŝƂǀƌŝŐƚďĞĚƂŵƐǀĂƌĂůćŵƉůŝŐ͘ĞƚƚĂŚĂƌƐŬĞƚƚŐĞŶŽŵĞƚƚĚŝŐŝƚĂůƚĨŽƌŵƵůćƌ
ĚćƌĞǆĞŵƉĞůǀŝƐĨƌĊŐŽƌŶĂćƌĨƂůũĂŶĚĞ͗zƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐůćƌůŝŶŐƐŵŽĚĞůůΎ,ćƌŵĞĚŝŶƚǇŐĂƐĂƚƚŽǀĂŶƐƚĊĞŶĚĞ
ŚĂŶĚůĞĚĂƌĞĨƂƌƐƚĊƌǇƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐůćƌůŝŶŐƐŵŽĚĞůůŽĐŚǀĂĚĚĞƚƚĂŝŶŶĞďćƌ͘DĞƌćŶϱϬйĂǀŬƵƌƐĞƌŶĂůćƐĞƐ
ƵƚĞƉĊĞƚƚĨƂƌĞƚĂŐƚŝůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚŚĂŶĚůĞĚĂƌĞ͘Ž:Ă͕ũĂŐͬǀŝĨƂƌƐƚĊƌůćƌůŝŶŐƐŵŽĚĞůůĞŶŽEĞũ͕ũĂŐƂŶƐŬĂƌŵĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽ:Ă͕ŵĞŶũĂŐƂŶƐŬĂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
WĞĚĂŐŽŐŝƐŬƚĂŶƐǀĂƌΎ,ćƌŵĞĚŝŶƚǇŐĂƐĂƚƚŽǀĂŶƐƚĊĞŶĚĞŚĂŶĚůĞĚĂƌĞĨƂƌƐƚĊƌĚĞŶƉĞĚĂŐŽŐŝƐŬĂďĞƚǇĚĞůƐĞŶĂǀŚ
ĂŶĚůĞĚĂƌƌŽůůĞŶ͘ĞƚŝŶŐĊƌŝŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŶƐƵƉƉŐŝĨƚĂƚƚǀĂƌĂŝŶƐĂƚƚŝǀŝůŬĂŵĊůƐŽŵĞůĞǀĞŶƐŬĂƵƉƉĨǇůůĂƉĊ
W>ƉůĂƚƐĞŶƐĂŵƚĂƚƚŚũćůƉĂĞůĞǀĞŶĂƚƚƌĞĨůĞŬƚĞƌĂƂǀĞƌƐŝƚƚůćƌĂŶĚĞŽĐŚĂƚƚĨŝŶŶĂƐďĞŚũćůƉůŝŐĨƂƌǇƌŬĞƐůćƌĂƌĞŶŐ
ćůůĂŶĚĞďĞƚǇŐƐƐćƚƚŶŝŶŐ͘Ž:Ă͕ũĂŐͬǀŝĨƂƌƐƚĊƌĚĞƚƉĞĚĂŐŽŐŝƐŬĂĂŶƐǀĂƌĞƚŽEĞũ͕ũĂŐͬǀŝƂŶƐŬĂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽ
:Ă͕ŵĞŶũĂŐͬǀŝƂŶƐŬĂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
,ĂŶĚůĞĚŶŝŶŐĞŶƐĨĞŵƐƚĞŐΎ,ćƌŵĞĚŝŶƚǇŐĂƐĂƚƚŽǀĂŶƐƚĊĞŶĚĞŚĂŶĚůĞĚĂƌĞĨƂƌƐƚĊƌŚĂŶĚůĞĚŶŝŶŐĞŶƐĨĞŵƐƚĞŐŽĐ
ŚǀĂĚĚĞƐƐĂŝŶŶĞďćƌ͘
&ƂƌďĞƌĞĚĞůƐĞ͕>ćƌŬćŶŶĂĚŝŶůćƌůŝŶŐ͕^ćƚƚƵƉƉŵĊůŽĐŚƉůĂŶĞƌ͕'ƂƌƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐĂƌ͕&ŽƌƚƐĂƚƚĂŬƚŝǀŝƚĞƚŽ:Ă͕ũĂŐͬǀŝ
ĨƂƌƐƚĊƌŚĂŶĚůĞĚŶŝŶŐĞŶƐĨĞŵƐƚĞŐŽEĞũ͕ũĂŐͬǀŝƂŶƐŬĂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽ:Ă͕ŵĞŶũĂŐͬǀŝ
ƂŶƐŬĂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘/ƐĂŵŵĂĨŽƌŵƵůćƌĨŝŶŶƐƉůĂƚƐĨƂƌĂƚƚŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŶƐŬĂŬƵŶŶĂƌĞĚŽŐƂƌĂĨƂƌĚĞŶŶĞƐ
ŬŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƵƉƉĚƌĂŐĞƚĞǆĞŵƉĞůǀŝƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͕ĂŶƚĂůĊƌŝŶŽŵďƌĂŶƐĐŚĞŶ͕ƐĂŵƚƚŝĚŝŐĂƌĞĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĂǀĂƚƚ
ŚĂŶĚůĞĚĂůćƌůŝŶŐĂƌ͘^ŬŽůĂŶŐƌĂŶƐŬĂƌǀĂƌũĞŚĂŶĚůĞĚĂƌĞƐŬŽŵƉĞƚĞŶƐ͕ǀŝĚŽƐćŬĞƌŚĞƚƚĂƌƐŬŽůĂŶŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚ
ŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŽĐŚĞƚƚĞǀĞŶƚƵĞůůƚďǇƚĞĂǀŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŬĂŶƐŬĞ͘sĂƌũĞŚĂŶĚůĞĚĂƌĞĨĊƌćǀĞŶĞŶ
ŚĂŶĚůĞĚĂƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐĨƂƌĂƚƚĨĊŶƂĚǀćŶĚŝŐŬƵŶƐŬĂƉŽŵƌŽůůĞŶƐŽŵŚĂŶĚůĞĚĂƌĞ͘
ŝĨŽŐĂƚƵŶĚĞƌĂǀƐŶŝƚƚĞƚĨƂƌΗƐŬŝĐŬĂŝŶΗƐĞƌŶŝǀĊƌƚŝŶƚǇŐĨƌĊŶƐŬŽůǀĞƌŬĞƚĚćƌǀĊƌŚĂŶĚůĞĚĂƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐďůŝǀŝƚ
ŐŽĚŬćŶĚ͘ŶƚŝŶŐĞŶƐĊŐĊƌĨƂƌĞƚĂŐĞŶǀĊƌŐŽĚŬćŶĚĂƉůƵƐƐŬŽůǀĞƌŬĞƚƐŚĂŶĚůĞĚĂƌŝŶƚƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞůůĞƌďĂƌĂ
ƐŬŽůǀĞƌŬĞƚƐĚŝŐŝƚĂůĂ͘ůůĂƐŬŽůŽƌǀćůũĞƌĚŽĐŬĂƚƚŚĂĞŶĨƂƌĚũƵƉŶŝŶŐĂǀĞŐĞŶŽĐŚĚĞƚćƌĚĞŶƐŽŵƐŬŽůǀĞƌŬĞƚƐ
ďĞƐůƵƚŐƌƵŶĚĂƌƐŝŐƉĊ͘
PŶƐŬĂƐŵĞƌĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌŝŶŐŬƌŝŶŐƵƉƉůćŐŐŽĐŚƐƚƂĚŵĂƚĞƌŝĂůŬƌŝŶŐŚĂŶĚůĞĚĂƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶƐĊĨŝŶŶƐĚĞƚĂƚƚ
ƚŝůůŐĊ͘/ŶƚǇŐĞƚĨƌĊŶ^ŬŽůǀĞƌŬĞƚćƌďŝĨŽŐĂƚƵŶĚĞƌĂǀƐŶŝƚƚĞƚΗƐŬŝĐŬĂŝŶΗ͘


ϲ͘ϲĞĚƂŵŶŝŶŐŽĐŚďĞƚǇŐƐćƚƚŶŝŶŐ
ZĞĚŽŐƂƌĨƂƌƐƂŬĂŶĚĞŶƐƌƵƚŝŶĞƌĨƂƌďĞĚƂŵŶŝŶŐŽĐŚďĞƚǇŐƐćƚƚŶŝŶŐǀŝĚĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐƚůćƌĂŶĚĞ͘

ǀďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞŶƐŬĂĨƌĂŵŐĊ
ͲǀĞŵƐŽŵĂŶƐǀĂƌĂƌĨƂƌĂƚƚďĞƚǇŐƐćƚƚƐŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚĨƂƌĨĂƚƚŶŝŶŐĂƌŶĂ
ͲŚƵƌĞůĞǀĞƌŶĂŝŶĨŽƌŵĞƌĂƐŽŵĚĞƚĐĞŶƚƌĂůĂŝŶŶĞŚĊůůĞƚŝŬƵƌƐŵĊůĞŶ
ͲŚƵƌĚĞƚƐćŬĞƌƐƚćůůƐĂƚƚĚĞŵŽŵĞŶƚƐŽŵƐŬĂŐĞŶŽŵĨƂƌĂƐƉĊW>ͲƉůĂƚƐĞŶŬŽƉƉůĂƐƚŝůůŬƵƌƐŵĊůĞŶ͘
dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶƐŽŵŚƵǀƵĚŵĂŶŚĂƌůĂŐƚĞƚƚƐćƌƐŬŝůƚĨŽŬƵƐƉĊĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚǀĂƌũĞĞůĞǀŚĂƌĞƚƚ
ƌćƚƚƐƐćŬĞƌƚďĞƚǇŐƐƵŶĚĞƌůĂŐŽĐŚĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚƐĂŵƚůŝŐĂŬƵƌƐŵĊůƵƉƉŶĊƐƉĊƵŶĚĞƌĚĞŶĂƌďĞƚƐĨƂƌůĂŐĚĂƵƚ
ďŝůĚŶŝŶŐĞŶ͘
&ƂƌĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĚĞƚƚĂŚĂƌŚƵǀƵĚŵĂŶŶĞŶƌĞŐĞůďƵŶĚŶĂƌĞŬƚŽƌƐƚƌćĨĨĂƌĚćƌŽǀĂŶƐƚĊĞŶĚĞĚŝƐŬƵƚĞƌĂƐŽĐŚ
ƵƚǀĞĐŬůĂƐ͕ƐĂŵƚĂƚƚǀŝŚĂƌƚƌĞŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐĚĂŐĂƌŵĞĚƐĂŵƚůŝŐƉĞƌƐŽŶĂůƐŽŵũŽďďĂƌŵĞĚ
ǇƌŬĞƐƉƌŽŐƌĂŵĚćƌĚĞŶĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐĚĂƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶćƌĞŶƐƚĊĞŶĚĞƉƵŶŬƚŝŶŽŵ
ŬŽŵƉĞƚĞŶƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ͘,ƵƌůŽŐŐďƂĐŬĞƌĨǇůůƐŝŽĐŚŚƵƌƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƌĞŬƚŽƌƐćŬĞƌƐƚćůůĞƌĂƚƚ
ĞůĞǀĞƌŶĂĨǇůůĞƌŝůŽŐŐďƂĐŬĞƌŶĂŬĂŶƐŬŝůũĂƐŝŐĊƚŵĞůůĂŶŽůŝŬĂƐŬŽůŽƌŽĐŚĨĂƐƚƐƚćůůƐĂǀƌĞŬƚŽƌ͕ĚĞƚŚćƌŝŶŶĞďćƌćǀ
ĞŶĂƚƚůŽŐŐďƂĐŬĞƌŶĂƚĂƌŽůŝŬĂĨŽƌŵĞƌďĞƌŽĞŶĚĞƉĊćŵŶĞŽĐŚǇƌŬĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚƐŽůŝŬĂĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ͘
WĊdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶƐŝŶƚƌĂŶćƚƵŶĚĞƌĨůŝŬĞŶW>ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐŚĂƌĂůůĂƐŬŽůŽƌƐŝŶĞŐĞŶƐŝĚĂ͘ćƌĨŝŶŶƐĂůůƚƐŽŵ
ĂŶǀćŶĚƐŝĚĂŐĨƌĊŶW>ƐƚĂƚƵƐĨŝůĞƌƚŝůůďůĂŶŬĞƚƚĞƌŽĐŚůŽŐŐĂƌŶĂƐŽŵůćƌĂƌŶĂƐŬƌŝǀĞƌǀŝĚǀĂƌũĞďĞƐƂŬ͘
ŶůŽŐŐďŽŬŬĂŶďĞƐƚĊĂǀƚĞǆƚ͕ďŝůĚ͕ůũƵĚůũƵĚŝŶƐƉĞůŶŝŶŐĞůůĞƌůŝŬŶĂŶĚĞ͘WĊdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶĊůŝŐŐĞƌĚĞƚ
ǇƌŬĞƐůćƌĂƌŶĂĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚĚĞĨĊƌƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůĚĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŽŵŬƌćǀƐĨƂƌĂƚƚďĞĚƂŵĂĞůĞǀĞƌƐŝŶƐĂƚƐŵĞů

ůĂŶďĞƐƂŬĞŶ͘sŝƐŽŵŚƵǀƵĚŵĂŶƐćŬĞƌƐƚćůůĞƌĚĞƚƚĂĨƌćŵƐƚŐĞŶŽŵĂƚƚŚĂƚǇĚůŝŐĂĂƌďĞƚƐďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌŽĐŚƚǇĚůŝŐ
ĂĨƂƌĨĂƌĂŶĚĞŶĚĊƌĞŬƚŽƌĞƌŶĂĂŶƐƚćůůĞƌŶǇĂǇƌŬĞƐůćƌĂƌĞ͘sŝŚĂƌĨƂƌƵƚŽŵĚĞƚƚĂŽĐŬƐĊƚũćŶƐƚĞƌƐŽŵ
ďǇŐŐĞƌƉĊŽĐŚƚŝůůĊƚĞƌĂƚƚůćƌĂƌŶĂƐŬĂůůďĞƐƂŬĂƐŝŶĂĞůĞǀĞƌƐW>ƉůĂƚƐĞƌƐĂŵƚĂƚƚƚŝĚĨŝŶŶƐĨƂƌĚŽŬƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
ĊǀćůĨƂƌĞ͕ƵŶĚĞƌŽĐŚĞĨƚĞƌďĞƐƂŬĞƚ͘ZĞŬƚŽƌƐƵƉƉĚƌĂŐćƌĂƚƚǀŝĂǀĊƌĂĨŽƌŵƵůćƌƉĊ'ŽŽŐůĞKƐĨƂůũĂƵƉƉĂƚƚƐĊǀ
ćůďĞƐƂŬƐŬĞƌƐŽŵĂƚƚƌĞůĞǀĂŶƚŝŶŶĞŚĊůůĚŝƐŬƵƚĞƌĂƐƉĊďĞƐƂŬĞŶ͘ZĞŬƚŽƌƵƚĨƂƌŽĐŬƐĊƐũćůǀďĞƐƂŬ
ƚŝůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚǇƌŬĞƐůćƌĂƌŶĂŽĐŚƵƚĨƂƌĚćƌŵĞĚƉĊƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐŬďĂƐŝƐŽĐŬƐĊƐƚŝĐŬƉƌŽǀƐŬŽŶƚƌŽůůĞƌĂǀ
ůŽŐŐďƂĐŬĞƌŶĂ͘zƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚĂŶǀćŶĚĞƌƐŝŶůćƌƉůĂƚƚĨŽƌŵWƌŽŐƌĞƐƐ͕ĞƚƚĚŝŐŝƚĂůƚŽĐŚƚǇĚůŝŐƚƐƚƂĚƚŝůůĂůůƚǀĂĚ
ƐŽŵďĞƌƂƌĞůĞǀĞƌŶĂƐW>ƐĊƐŽŵŶćƌǀĂƌŽ͕ŵŽŵĞŶƚƵƚĞŽĐŚŝŶŶĞƉĊƐŬŽůĂŶ͕ďĞĚƂŵŶŝŶŐƐŵĂƚƌŝƐĞƌĂǀ
ŵŽŵĞŶƚƐŽŵŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŶƵƚĨƂƌŽƐǀ͘,ĞůĂǀĊƌW>ƉćƌŵćƌŐĞŶŽŵĚĞƚƚĂĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌĂĚǀŝůŬĞƚƵŶĚĞƌůćƚƚĂƌŽĐŚƂŬ
ĂƌƌćƚƚƐƐćŬĞƌŚĞƚĞŶĨƂƌƐĂŵƚůŝŐĂĞůĞǀĞƌ͘WƌŽŐƌĞƐƐ
ćƌƚŝůůŐćŶŐůŝŐĨƂƌďĊĚĞůćƌĂƌĞŶ͕ĞůĞǀĞƌŶĂŽĐŚĨƂƌćůĚƌĂƌŶĂƐĊĂƚƚĚĞƐƚćŶĚŝŐƚŬĂŶƐĞĞůĞǀĞŶƐƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͘/
WƌŽŐƌĞƐƐŬĂŶǀŝƐŽŵŚƵǀƵĚŵĂŶŽĐŬƐĊĨƂůũĂŽĐŚĚƌĂƵƚƌĞůĞǀĂŶƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŬŽůĂĨƂƌƐŬŽůĂĞůůĞƌĨƂƌ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐŽŵŚĞůŚĞƚ͘ŶƐǀĂƌŝŐĨƂƌďĞƚǇŐƐćƚƚŶŝŶŐĞŶćƌĂůůƚŝĚůćƌĂƌĞŶŵĞŶƚŝůůƐƚƂĚĨƂƌĚĞƚƚĂĂŶǀćŶĚĞƌŚĂ
ŶŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŶŽĐŚĚĞŵĞƚŽĚĞƌƐŽŵǀŝďĞƐŬƌŝǀŝƚŽǀĂŶ͘ůĞǀĞƌŶĂŝŶĨŽƌŵĞƌĂƐŽŵĚĞƚĐĞŶƚƌĂůĂŝŶŶĞŚĊůůĞƚ
ǀŝĚĞƚƚĨůĞƌƚĂůƚŝůůĨćůůĞŶ͕ŵĂŶŐĊƌŝŐĞŶŽŵĚĞƐƐĂǀŝĚǀĂƌũĞŶǇŬƵƌƐƐĂŵƚĂƚƚŵĂŶĂůůƚŝĚŬĂŶƂǀĞƌďůŝĐŬĂĚĞƐƐĂŝ
ƐŝƚƚŬŽŶƚƌĂŬƚ͘ůĞǀĞŶ͕ůćƌĂƌĞŶŽĐŚŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŶĚŝƐŬƵƚĞƌĂƌǀŝůŬĞƚŝŶŶĞŚĊůůƐŽŵĨƂƌĞƚĂŐĞƚŬĂŶĞƌďũƵĚĂƵŶĚĞƌĚĞ
ŶŶćƐƚŬŽŵŵĂŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞŶŵĞĚǀĊƌƚŬŽŶƚƌĂŬƚƐŽŵƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚ͘<ƵƌƐŵŽŵĞŶƚŝŶŽŵW>ƵƚŐƂƌƐĂǀ
ŬƵƌƐŵĊůŝŶŽŵŬĂƌĂŬƚćƌƐćŵŶĞŶ͘
ĞƚǇŐƐƐćƚƚŶŝŶŐĞŶŝŶŽŵW>ƐŬĞƌŐĞŶŽŵĞŶƐŬƌćĚĚĂƌƐǇĚĚďĞĚƂŵŶŝŶŐƐŵĂƚƌŝƐ͕ƐĂŵŵĂŶƐĂƚƚĂǀĂŶƐǀĂƌŝŐ
ůćƌĂƌĞƐŽŵƵƚŐĊƚƚĨƌĊŶŬƵƌƐƉůĂŶĞŶƐŵĊůŽĐŚŬƌĂǀ͘,ĂŶĚůĞĚĂƌĞŶŽďƐĞƌǀĞƌĂƌŚƵƌĞůĞǀĞŶƉƌĞƐƚĞƌĂƌŝĂƌďĞƚĞƚ
ŽĐŚĨǇůůĞƌŝĚĞƚƚĂŝďĞĚƂŵŶŝŶŐƐŵĂƚƌŝƐĞŶ͘DĂƚƌŝƐĞŶĨǇůůƐƉĊŵĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂůůƚĞĨƚĞƌƐŽŵĞůĞǀĞŶƵƚǀĞĐŬůĂƌ
ƐŝŶĂĨćƌĚŝŐŚĞƚĞƌ͘<ŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚƵŶĚĞƌĞůĞǀĞŶƐW>ĚŝƐŬƵƚĞƌĂƐďĞƚǇŐƐŵĂƚƌŝƐĞƌŵĞůůĂŶůćƌĂƌĞ͕ŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŽĐŚĞůĞ
ǀ͘
ĞƚǇŐĞƚƐŽŵĞůĞǀĞŶĞƌŚĊůůĞƌĨƂƌƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞŵŽŵĞŶƚďĂƐĞƌĂƐƐĊůĞĚĞƐƉĊĞŶŬŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĂǀďĞƚǇŐƐŵĂƚƌŝƐĞƌŽĐŚ
ŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐĂƐĂŵƚĂůŵĞůůĂŶůćƌĂƌĞ͕ŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŽĐŚĞůĞǀĚćƌŬƵƌƐŵĊůŽĐŚĂƌďĞƚƐŝŶƐĂƚƐĚŝƐŬƵƚĞƌĂƐ͘>ćƌĂƌĞŶ
ŐĞŶŽŵĨƂƌĚćƌĨƂƌŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐĂĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐďĞƐƂŬ͕ŝŐĞŶŽŵƐŶŝƚƚǀĂƌƚŝŽŶĚĞW>ͲĚĂŐ͘
ĞƚćƌĂůůƚŝĚůćƌĂƌĞŶƐŽŵƐćƚƚĞƌďĞƚǇŐĞŶŝŬƵƌƐĞƌŶĂĞŶůŝŐƚĨƂƌĨĂƚƚŶŝŶŐĞŶ͘ĞƚǇŐƐŵĂƚƌŝƐĞƌƐĂŵƚďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐŝƵƚďŝ
ůĚŶŝŶŐƐŬŽŶƚƌĂŬƚĞƚŵĞůůĂŶĨƂƌĞƚĂŐ͕ĞůĞǀŽĐŚƐŬŽůĂŐƂƌĂƚƚŚĂŶĚůĞĚĂƌĞ͕ĞůĞǀŽĐŚůćƌĂƌĞĂůůƚŝĚŚĂƌĞŶ
ŐĞŵĞŶƐĂŵĨƂƌƐƚĊĞůƐĞĨƂƌǀŝůŬĂŬƵƌƐŵĊůƐŽŵĞůĞǀĞŶƐŬĂŶĊǀĂƌũĞW>ͲǀĞĐŬĂ͘
<ŽŶƚƌĂŬƚĞŶćƌƉƌŽŐƌĂŵƐƉĞĐŝĨŝŬĂŽĐŚĚćƌĨƂƌĨŝŶŶƐƚǇĚůŝŐŐũŽƌĚĂŬƵƌƐŵĊůƐŽŵŐĞŶŽŵĨƂƌƐƉĊƐŬŽůĂŶ
ƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƉĊĨƂƌĞƚĂŐĞƚŝŶŽŵƐĂŵƚůŝŐĂƉƌŽŐƌĂŵ͘ǆĞŵƉĞůƉĊƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŬŽŶƚƌĂŬƚćƌďŝůĂŐƚŝϲ͘ϳ͘


ϲ͘ϳ>ćƌůŝŶŐƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐʹƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŬŽŶƚƌĂŬƚ
KŵŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂŶĂǀƐĞƌĂƚƚĞƌďũƵĚĂŐǇŵŶĂƐŝĂůůćƌůŝŶŐƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐƌĞĚŽŐƂƌĨƂƌŚƵƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŬŽŶƚƌĂŬƚĞƚ
ŬŽŵŵĞƌĂƚƚƵƚĨŽƌŵĂƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƚďŝĨŽŐĂĞƚƚĞǆĞŵƉĞůƉĊƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŬŽŶƚƌĂŬƚ͘
ŝĨŽŐĂƚćƌĞƚƚĞǆĞŵƉĞůƉĊƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŬŽŶƚƌĂŬƚ͘
>ćŐŐƚŝůůďŝůĂŐĂ





ϳ͘PǀƌŝŐƚ
ϳ͘ϭPǀƌŝŐĂƵƉƉůǇƐŶŝŶŐĂƌ
ǀĞŶƚƵĞůůĂƂǀƌŝŐĂƵƉƉůǇƐŶŝŶŐĂƌƐŽŵƐƂŬĂŶĚĞƂŶƐŬĂƌĨƌĂŵŚĊůůĂĂŶŐĞƐŚćƌ͘


ϳ͘ϮŶŐĊĞŶĚĞďŝůĂŐŽƌ
WĊƐŝĚĂŶ͟^ŬŝĐŬĂŝŶ͟ŐĞƐŶŝŵƂũůŝŐŚĞƚĂƚƚďŝĨŽŐĂǇƚƚĞƌůŝŐĂƌĞĨŝůĞƌƚŝůůĂŶƐƂŬĂŶ͘KŵŶŝŝŶƚĞŬŽŵŵĞƌĂƚƚďŝĨŽŐĂ
ƐĂŵƚůŝŐĂĞĨƚĞƌĨƌĊŐĂĚĞďŝůĂŐŽƌ͕ƌĞĚŽŐƂƌĨƂƌŽƌƐĂŬĞŶƚŝůůĚĞƚƚĂ͘





Orust kommun
Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-08

§ 19
KS/2021:276
Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust kommun har inget att erinra mot godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun.
Skolinspektionen bör dock i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed
rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
__________
Sammanfattning av ärendet
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB’s befintliga godkännande
på den befintliga enheten i Ale. I dagsläget erbjuds följande gymnasie-program på enheten: Barnoch fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa, Försäljning- och serviceprogrammet,
Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad och måleri, El- och
energiprogrammet med inriktning elteknik, Industritekniska programmet med inriktning
svetsteknik samt Fordons- och transportprogrammet med inriktningarna personbil, transport
samt lastbil och mobila maskiner. I samband med ansökan önskar Thorengruppen AB utöka
godkännandet med ytterligare två gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet med inriktning
pedagogiskt och socialt arbete samt Vård- och omsorgsprogrammet.
Ansökan gäller samtliga ovanstående gymnasieprogram och sammanlagt cirka 310 platser vid fullt
utbyggd verksamhet.
Utredning
Orust kommun bedriver till och med vårterminen 2021 en egen gymnasieskola inom
Hantverksprogrammet med inriktning båtbyggeri och finsnickeri, programmet har haft riksintag
men kommer att avvecklas under våren. I övrigt bedriver kommunen ingen egen gymnasieskola
inom övriga angivna program. Kommunens elever bereds plats inom i första hand Uddevalla och
Stenungsunds gymnasieskolor. Kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund har ett
samverkansavtal gällande gymnasieutbildning. Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i
Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att vara ett komplement för ett fåtal
elever som önskar att läsa på hemorten, inte att konkurrera med de utbildningar som bedrivs i
Uddevalla och Stenungsund.
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Orust kommun
Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-08

Orust kommun ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i till exempel
Uddevalla, framförallt ökar konkurrensen mellan övriga gymnasieskolor i regionen.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande fem åren:
2021
155
2022
172
2023
164
2024
162
2025
165
Bedömning
För elever från Orust kommun är det en fördel med ett stort utbud av gymnasieplatser i våra
grannkommuner. För Orust kommun är Uddevalla den största mottagaren av gymnasieelever.
Samtidigt kan en utökning av antalet platser leda till kostnadsökningar och svårigheter att
upprätthålla kvalitet inom utbildningarna, inte minst med tanke på bristen på utbildade lärare.
Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed
rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
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Datum

Diarienummer

2021-02-25

KS/2021:277

1(2)

Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef Lärande
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola
vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun, Dnr SI 2021:718
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust kommun har inget att erinra mot godkännande av Thorengruppen AB som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet
Munkedal i Munkedals kommun. Skolinspektionen bör dock i sitt beslut tillse att det
finns en efterfrågan på platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom
sökta program.
Sammanfattning av ärendet
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i
Munkedals kommun.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB’s befintliga
godkännande på den befintliga enheten i Munkedal. I dagsläget erbjuds följande
gymnasieprogram på enheten: Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna
husbyggnad och måleri, El- och energiprogrammet med inriktning elteknik,
Industritekniska programmet med inriktning svetsteknik, Försäljning- och
serviceprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil.
I samband med ansökan önskar Thorengruppen AB utöka godkännandet med
ytterligare två gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna
pedagogiskt och socialt arbete samt fritid och hälsa, Vård- och omsorgsprogrammet
samt den ytterligare inriktningen plåtslageri inom Bygg- och anläggningsprogrammet.
Ansökan gäller samtliga ovanstående gymnasieprogram och sammanlagt cirka 200
platser vid fullt utbyggd verksamhet.
Utredning
Orust kommun bedriver till och med vårterminen 2021 en egen gymnasieskola inom
Hantverksprogrammet med inriktning båtbyggeri och finsnickeri, programmet har haft
riksintag men kommer att avvecklas under våren. I övrigt bedriver kommunen ingen
egen gymnasieskola inom övriga angivna program. Kommunens elever bereds plats
inom i första hand Uddevalla och Stenungsunds gymnasieskolor. Kommunerna inom
Fyrbodals kommunalförbund har ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildning.
Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i Fyrbodals kommunalförbund.

Datum
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Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att vara ett komplement
för ett fåtal elever som önskar att läsa på hemorten, inte att konkurrera med de
utbildningar som bedrivs i Uddevalla och Stenungsund.
Orust kommun ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i till
exempel Uddevalla, framförallt ökar konkurrensen mellan övriga gymnasieskolor i
regionen.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande
fem åren:
2021
155
2022
172
2023
164
2024
162
2025
165
Bedömning
För elever från Orust kommun är det en fördel med ett stort utbud av gymnasieplatser i
våra grannkommuner. För Orust kommun är Uddevalla den största mottagaren av
gymnasieelever. Samtidigt kan en utökning av antalet platser leda till kostnadsökningar
och svårigheter att upprätthålla kvalitet inom utbildningarna, inte minst med tanke på
bristen på utbildade lärare. Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en
efterfrågan på platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta
program.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
Sektorchef Lärande

Ämne: VB: Remiss dnr 2021:718
Från: Orust kommun
Till: Maja-Liisa Odelius
Mottaget: 2021-02-22 15:38:37

Orust kommun
Administrativa Enheten
473 80 HENÅN
telefon 0304 33 40 00
e-post: kommun@orust.se
www.orust.se

Från: RES-Friskolor <tillstand@skolinspektionen.se>
Skickat: den 22 februari 2021 14:43
Till: munkedal.kommun@munkedal.se; kommun@bengtsfors.se; kommunstyrelsen@dalsed.se;
kommun@fargelanda.se; registrator@lysekil.se; Orust kommun; info@sotenas.se;
kommun@stromstad.se; ks.diarium@tanum.se; trollhattans.stad@trollhattan.se;
barnutbildning@uddevalla.se; kommun@vanersborg.se; kommun@amal.se
Kopia: Christina Rosenqvist
Ämne: Remiss dnr 2021:718

Remiss från Skolinspektionen
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun fr.o.m.
läsåret 2022/2023.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet ABs befintliga godkännande på den
befintliga enheten i Munkedal. I samband med ansökan önskar man utöka godkännandet med ytterligare
gymnasieprogram.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan
utan bilagor bifogas.
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal
verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2021. Under maj 2021
kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå
vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start

av utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Bifoga även uppgift om vilka kommuner/förbund
ni har samverkansavtal med.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra
bör kommunen även bifoga följande:
1.
2.

En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2021-2026).
En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som
idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt och socialt arbete
samt fritid och hälsa, bygg och anläggningsprogrammet med inriktningarna plåtslageri,
husbyggnad samt måleri, vård- och omsorgsprogrammet, el- och energiprogrammet med
inriktningen elteknik, fordons- och transportprogrammet med inriktningen personbil, försäljningoch serviceprogrammet och industritekniska programmet med inriktningen svetsteknik
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se
ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt/a program och inriktning/ar läsåret 2021/2022
samt om möjligt läsåret 2022/2023.

Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.
E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.
Vänligen ange ansökans dnr SI 2021:718 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos
Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell
ansökans diarienummer.

På Skolinspektionens vägnar

_________________________________________
Sandra Adawi
Utredare
Tillståndsenheten
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ŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂ
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ƐŬŝĐŬĂŝŶŝĂŶƐƂŬŶŝŶŐƐďůĂŶŬĞƚƚĞŶĨƂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘

ŶŐĞǀŝůŬĞƚůćƐĊƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶĂǀƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶĂǀƐĞƌĂƚƚƐƚĂƌƚĂ
ϮϬϮϮ
ŶŐĞǀŝůŬĞŶŬŽŵŵƵŶƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐŬĂǀĂƌĂďĞůćŐĞŶ
DƵŶŬĞĚĂůƐŬŽŵŵƵŶ
^ƂŬĂŶĚĞŶƐŶĂŵŶ;ƚŝůůĞǆĞŵƉĞůŽůĂŐĞƚͿ
>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŝ^ǀĞƌŝŐĞ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŶƵŵŵĞƌͬƉĞƌƐŽŶŶƵŵŵĞƌ
ϱϱϲϳϲϮͲϴϭϳϲ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵ
ŬƚŝĞďŽůĂŐ
^ŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐŶĂŵŶ
>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚDƵŶŬĞĚĂů




ϭ͘^ƂŬĂŶĚĞŶŽĐŚŬŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶ
ϭ͘ϭhƉƉŐŝĨƚĞƌŽŵƐƂŬĂŶĚĞŶ
^ƂŬĂŶĚĞŶƐŶĂŵŶ;ƚŝůůĞǆĞŵƉĞůŽůĂŐĞƚͿ

>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŝ^ǀĞƌŝŐĞ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵ

ŬƚŝĞďŽůĂŐ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŶƵŵŵĞƌͬƉĞƌƐŽŶŶƵŵŵĞƌ

ϱϱϲϳϲϮͲϴϭϳϲ

hƚĚĞůŶŝŶŐƐĂĚƌĞƐƐ

EǇŐĂƚĂŶϮϱ

WŽƐƚŶƵŵŵĞƌ

ϵϬϯϮϵ

Kƌƚ

hŵĞĊ



ϭ͘ϮŝĨŽŐĂƐƂŬĂŶĚĞŶƐƌĞŐŝƐƚĞƌƵƉƉŐŝĨƚĞƌ
,ĂŶĚůŝŶŐĂƌƐŽŵƐƚǇƌŬĞƌƐƂŬĂŶĚĞŶƐƌćƚƚƐůŝŐĂŚĂŶĚůŝŶŐƐĨƂƌŵĊŐĂƐĂŵƚǀŝƐĂƌƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵŝŶŐĊƌŝćŐĂƌͲŽĐŚ
ůĞĚŶŝŶŐƐŬƌĞƚƐĞŶƐŬĂďŝĨŽŐĂƐĂŶƐƂŬĂŶ͘^ĞŶĞĚĂŶǀŝůŬĞŶŚĂŶĚůŝŶŐƐŽŵƐŬĂďŝĨŽŐĂƐĨƂƌƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵ͘ZĞŐŝƐƚƌĞƌŝŶŐƐďĞǀŝƐĞƚƐŽŵďŝĨŽŐĂƐƚŝůůĂŶƐƂŬĂŶƐŬĂǀĂƌĂĂŬƚƵĞůůƚ͕ŵĂǆϯŵĊŶĂĚĞƌŐĂŵŵĂůƚ͘
sŝĚćŐĂŶĚĞŝĨůĞƌĂůĞĚƐŬĂƌĞŐŝƐƚĞƌŚĂŶĚůŝŶŐĂƌĨƂƌƐĂŵƚůŝŐĂũƵƌŝĚŝƐŬĂƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚǀćƐĞŶƚůŝŐƚŝŶĨůǇƚĂŶĚĞƂǀĞƌ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶďŝĨŽŐĂƐ͕ƐĞǀŝĚĂƌĞƵŶĚĞƌƉƵŶŬƚĞƌŶĂ ŐĂƌĞŵĞĚǀćƐĞŶƚůŝŐƚŝŶĨůǇƚĂŶĚĞŽĐŚ ŐĂŶĚĞŝĨůĞƌĂůĞĚ͘
KďƐĞƌǀĞƌĂĂƚƚĚĞƚćƌĚĞƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵƐƚĊƌĂŶŐŝǀŶĂƐŽŵĨŝƌŵĂƚĞĐŬŶĂƌĞƐŽŵŽĐŬƐĊŵĊƐƚĞƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂĂŶƐƂŬĂŶ
ĨƂƌĂƚƚĂŶƐƂŬĂŶƐŬĂǀĂƌĂŐŝůƚŝŐ͘

ĨƚĞƌĂƚƚĂŶƐƂŬĂŶƐŬŝĐŬĂƚƐŝŶŬĂŶƐƂŬĂŶĚĞŶŝŶƚĞćŶĚƌĂǀĞŵƐŽŵĂŶƐƂŬĞƌƐŽŵŚƵǀƵĚŵĂŶ͘^ƂŬĂŶĚĞŶŬĂŶĂůůƚƐĊ
ŝŶƚĞćŶĚƌĂĨƌĊŶĞƚƚďŽůĂŐƚŝůůĞƚƚĂŶŶĂƚƵŶĚĞƌƉĊŐĊĞŶĚĞŚĂŶĚůćŐŐŶŝŶŐ͘


>ćŐŐƚŝůůďŝůĂŐĂ


ϭ͘ϯKĨĨĞŶƚůŝŐƚŝŶĨůǇƚĂŶĚĞ
KĨĨĞŶƚůŝŐƚŝŶĨůǇƚĂŶĚĞŝŶŶĞďćƌĂƚƚĞŶŬŽŵŵƵŶĞůůĞƌĞƚƚůĂŶĚƐƚŝŶŐŚĂƌĂŬƚŝĞƌĞůůĞƌĂŶĚĞůĂƌŝďŽůĂŐĞƚĞůůĞƌ
ĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶĞůůĞƌƌćƚƚƐůŝŐƚŝŶĨůǇƚĂŶĚĞƂǀĞƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƉĊŶĊŐŽƚĂŶŶĂƚƐćƚƚ͘^ĞϮŬĂƉ͘ϲΑƐŬŽůůĂŐĞŶ͘

KŵĚĞƚƚĂćƌĨĂůůĞƚ͕ƌĞĚŽŐƂƌƵƚĨƂƌůŝŐƚĨƂƌ

ͲďĞƐƚćŵŵĂŶĚĞƌćƚƚĞŶŝďŽůĂŐĞƚĞůůĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶƐĂŵƚŬŽŵŵƵŶĞŶƐŝŶĨůǇƚĂŶĚĞŝďŽůĂŐĞƚĞůůĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ
ͲŽƌƐĂŬĞƌŶĂƚŝůůĂƚƚƐĂŵǀĞƌŬĂŶćƌŶƂĚǀćŶĚŝŐŵĞůůĂŶĞŶŬŽŵŵƵŶĞůůĞƌĞƚƚůĂŶĚƐƚŝŶŐŽĐŚĞŶĞŶƐŬŝůĚĨƂƌĂƚƚ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐŬĂŬŽŵŵĂƚŝůůƐƚĊŶĚ͕ƐĂŵƚ
ͲǀŝůŬĂƐćƌƐŬŝůĚĂƐŬćůƐŽŵĨŝŶŶƐŵĞĚŚćŶƐǇŶƚŝůůƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶƐŝŶŶĞŚĊůůĞůůĞƌƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ͘
Ͳ


ϭ͘ϰ<ŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶ
hŶĚĞƌŚĂŶĚůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝĚĞŶŬŽŵŵĞƌ^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶƐŬŽŶƚĂŬƚĞƌĂƚƚƐŬĞŵĞĚƵƚƐĞĚĚŬŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶ͘Kŵ
ŬŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶĞŶƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂƌĂŶƐƂŬĂŶĞůůĞƌƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂƌǀŝĂĞͲůĞŐŝƚŝŵĂƚŝŽŶƐŬĂĞŶĨƵůůŵĂŬƚĨƌĊŶďĞŚƂƌŝŐ
ĨŝƌŵĂƚĞĐŬŶĂƌĞďŝĨŽŐĂƐƚŝůůĂŶƐƂŬĂŶ͘
<ŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶ

ŚƌŝƐƚŝŶĂZŽƐĞŶƋǀŝƐƚ

ͲƉŽƐƚĂĚƌĞƐƐ

ĐŚƌŝƐƚŝŶĂ͘ƌŽƐĞŶƋǀŝƐƚΛƚŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶ͘ƐĞ

dĞůĞĨŽŶĂƌďĞƚĞƚ

ϬϳϯϬͲϮϱϭϱϰϲ

DŽďŝů

ϬϳϯϬͲϮϱϭϱϰϲ

<ŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶĞŶƐĨƵŶŬƚŝŽŶŝǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ

ƚĂďůĞƌŝŶŐƐĂŶƐǀĂƌŝŐ

&ƵůůŵĂŬƚͲ>ćŐŐƚŝůůďŝůĂŐĂ



ϭ͘ϱhƉƉŐŝĨƚĞƌŽŵďĞĨŝŶƚůŝŐƐŬŽůĞŶŚĞƚ
^ŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐŶĂŵŶ

>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚDƵŶŬĞĚĂů

^ŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐĂĚƌĞƐƐ

^ƚĂƚŝŽŶƐǀćŐĞŶϮϰ

WŽƐƚŶƵŵŵĞƌ

ϰϱϱϯϭ

Kƌƚ

DƵŶŬĞĚĂů

ϭ͘ϲ/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ
ŶŐĞŽŵƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶŬŽŵŵĞƌĂƚƚŚĂŶĊŐŽŶĂǀŶĞĚĂŶƐƚĊĞŶĚĞŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂƌ
tĂůĚŽƌĨ
<ŽŶĨĞƐƐŝŽŶĞůůŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂǀƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ͘ZĞĚŽŐƂƌĨƂƌĚĞŬŽŶĨĞƐƐŝŽŶĞůůĂŝŶƐůĂŐĞŶ͘


ϭ͘ϳ^ŬŽůĞŶŚĞƚƐŬŽĚ
ŶŐĞƐŬŽůĞŶŚĞƚƐŬŽĚƉĊĚĞŶďĞĨŝŶƚůŝŐĂƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ͘
ϭϱϭϬϬϬϳϵ


ϭ͘ϴǇƚĂŶĂŵŶʹŐĂŵůĂŶĂŵŶĞƚ
KŵƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐŬĂďǇƚĂŶĂŵŶĂŶŐĞƐĚĞƚŐĂŵůĂŶĂŵŶĞƚŚćƌ͘
>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŝ^ǀĞƌŝŐĞ;>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚDƵŶŬĞĚĂůͿ
ĞƚŶǇĂŶĂŵŶĞƚĂŶŐĞƐŚćƌ͘
zƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚDƵŶŬĞĚĂů


ϭ͘ϵEƵǀĂƌĂŶĚĞĂŶƚĂůĞůĞǀĞƌ
ŶŐĞŶƵǀĂƌĂŶĚĞĂŶƚĂůĞůĞǀĞƌŝƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶĨƂƌĚĞůĂƚƉĊƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƉƌŽŐƌĂŵ͕ŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐŽĐŚĊƌƐŬƵƌƐ͘

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ
ǇŐŐŽĐŚĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ
/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

,ƵƐďǇŐŐŶĂĚ


>ćƐĊƌϭ

ϳ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

ǇŐŐŽĐŚĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

DĊůĞƌŝ


>ćƐĊƌϭ

ϰ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

ůͲŽĐŚĞŶĞƌŐŝƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

ůƚĞŬŶŝŬ


>ćƐĊƌϭ

ϰ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

&ŽƌĚŽŶƐͲŽĐŚƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

WĞƌƐŽŶďŝů

Ŭϭ

Ŭϭ

Ŭϭ

ŬϮ
ϭ

ŬϮ

ŬϮ

Ŭϯ
Ϯ

dŽƚĂůƚ
ϭϬ

Ŭϯ

dŽƚĂůƚ
ϰ

Ŭϯ

dŽƚĂůƚ
ϱ

ϭ


>ćƐĊƌϭ

ϰϲ

Ŭϭ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

&ƂƌƐćůũŶŝŶŐͲŽĐŚƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂƌƐĂŬŶĂƐ


>ćƐĊƌϭ

ϰ

Ŭϭ

ŬϮ

ŬϮ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

/ŶĚƵƐƚƌŝƚĞŬŶŝƐŬĂƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ
^ǀĞƚƐƚĞŬŶŝŬ


>ćƐĊƌϭ

ϭ



ϭϱ

Ŭϯ

ϱ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

Ŭϭ

Ŭϯ

ϯϯ

ϱ

ŬϮ

Ŭϯ

ϭ

ϭ

dŽƚĂůƚ
ϵϰ

dŽƚĂůƚ
ϭϰ

dŽƚĂůƚ
ϯ

/ŶĨŽŐĂƉƌŽŐƌĂŵ

ϭϯϬ

dŽƚĂůƚĂŶƚĂůĞůĞǀĞƌǀŝĚƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ


ϭ͘ϭϬhƚƂŬŶŝŶŐ
ĞƐŬƌŝǀƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞŚƵƌĚĞŶƐƂŬƚĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŬŽŵŵĞƌĂƚƚƉĊǀĞƌŬĂĚĞŶďĞĨŝŶƚůŝŐĂƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ͘

ǀďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞŶƐŬĂĨƌĂŵŐĊ
ͲŚƵƌůŽŬĂůĞŶŽĐŚƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌŬŽŵŵĞƌĂƚƚƉĊǀĞƌŬĂƐͬƵƚƂŬĂƐ
ͲŚƵƌƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐĞŬŽŶŽŵŝƉĊǀĞƌŬĂƐ
ͲŚƵƌĂŶƚĂůĞƚůćƌĂƌƚũćŶƐƚĞƌƉĊǀĞƌŬĂƐ
ͲƂǀƌŝŐƚŬƌŝŶŐŚƵƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŬŽŵŵĞƌĂƚƚƉĊǀĞƌŬĂƐŬŽůǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘
>ŽŬĂůĞŶĚćƌƐŬŽůĂŶŝĚĂŐďĞĨŝŶŶĞƌƐŝŐŝŚĂƌůĞĚŝŐŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂƚƚƚĂŝŶĨůĞƌĞůĞǀĞƌŝĚĞŶŽŵĨĂƚƚŶŝŶŐĂŶƐƂŬĂŶ
ŝŶŶĞďćƌ͘^ŬŽůĂŶƐĞŬŽŶŽŵŝŬŽŵŵĞƌƉĊǀĞƌŬĂƐƉŽƐŝƚŝǀƚĚĊƐŬŽůĂŶŝĚĂŐŚĂƌůĞĚŝŐŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂƚƚƚĂĞŵŽƚĨůĞƌĞůĞǀĞƌ
ŽĐŚƐĂŵƚŝĚŝŐƚŚĂƌĂůůĂŐƌƵŶĚĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌƐŽŵĞŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶŬƌćǀĞƌƌĞĚĂŶƉĊƉůĂƚƐ͘ĞŶŶĂŬŽŵŵĞƌĚŽĐŬĂƚƚ
ƵƚƂŬĂƐŝĚĞŶŽŵĨĂƚƚŶŝŶŐĚĞƚďĞŚƂǀƐĨƂƌĂƚƚƚŝůůŐŽĚŽƐĞƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶƐďĞŚŽǀŵĞŶŬŽŵŵĞƌćŶĚĊŝŶŶĞďćƌĂĞƚƚ
ƉŽƐŝƚŝǀƚƌĞƐƵůƚĂƚĨƂƌĞŬŽŶŽŵŝŶ͘
ŶƚĂůĞƚůćƌĂƌƚũćŶƐƚĞƌŬŽŵŵĞƌƵƚƂŬĂƐĚĊĚĞƚƚĂćƌŶǇĂƉƌŽŐƌĂŵƐŽŵŬƌćǀĞƌŵĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŵĞĚ
ƌćƚƚƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͘hƚƂŬŶŝŶŐĞŶŬŽŵŵĞƌŵŽƚƐǀĂƌĂĚĞŶůćƌĂƌƚćƚŚĞƚƐŽŵĂŶŐĞƐƵŶĚĞƌƉƵŶŬƚϱŽĐŚŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚ
ĚĞƚĂŶƚĂůĞůĞǀĞƌǀŝƐƂŬƚƵƚƂŬŶŝŶŐĨƂƌ͘ ǀĞŶĞůĞǀŚćůƐĂŶŬŽŵŵĞƌƵƚƂŬĂƐƐŽŵĞƚƚĞǆĞŵƉĞůĨƂƌĂƚƚƵƉƉĨǇůůĂĚĞ
ǇƚƚĞƌůŝŐĂƌĞďĞŚŽǀƐŽŵƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŝŶŶĞďćƌ͘
/ƂǀƌŝŐƚŬŽŵŵĞƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŝŶŶĞďćƌĂƉŽƐŝƚŝǀĂĞĨĨĞŬƚĞƌƉĊƐŬŽůĂŶƐƉĞĚĂŐŽŐŝƐŬĂŬŽŶĐĞƉƚĚĊƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶǀŝ
ƐƂŬĞƌćƌĞƚƚďƌĂŬŽŵƉůĞŵĞŶƚƚŝůůĚĞďĞĨŝŶƚůŝŐĂƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶƉĊƐŬŽůĂŶ͘


ϭ͘ϭϭPǀĞƌƚĂŐĂŶĚĞĂǀĞŶĂŶŶĂŶŚƵǀƵĚŵĂŶƐŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞŽĐŚͬĞůůĞƌ
ƵƚƂŬŶŝŶŐĂǀĞŶďĞĨŝŶƚůŝŐƐŬŽůĞŶŚĞƚ
ĞƐǀĂƌĂĚĞƚŚćƌĂǀƐŶŝƚƚĞƚŽŵĂŶƐƂŬĂŶŐćůůĞƌĂƚƚƚĂƂǀĞƌĞŶĂŶŶĂŶďĞĨŝŶƚůŝŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĂǀĞŶŬŽŵŵƵŶĂůĞůůĞƌ
ĨƌŝƐƚĊĞŶĚĞŚƵǀƵĚŵĂŶ͘ůƚĞƌŶĂƚŝǀƚŽŵĂŶƐƂŬĂŶĂǀƐĞƌĞŶƐĂŵŵĂŶƐůĂŐŶŝŶŐĂǀďĞĨŝŶƚůŝŐĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ͘
ŶƐƂŬĂŶĂǀƐĞƌĂƚƚƚĂƂǀĞƌĞŶĂŶŶĂŶŚƵǀƵĚŵĂŶƐďĞĨŝŶƚůŝŐĂŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞĨƂƌĨƌŝƐƚĊĞŶĚĞƐŬŽůĂ͘
ŶƐƂŬĂŶĂǀƐĞƌĂƚƚƚĂƂǀĞƌĞŶďĞĨŝŶƚůŝŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŵĞĚŬŽŵŵƵŶĂůŚƵǀƵĚŵĂŶ
ŶƐƂŬĂŶĂǀƐĞƌĞŶƐĂŵŵĂŶƐůĂŐŶŝŶŐĂǀďĞĨŝŶƚůŝŐĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ
ĞƐŬƌŝǀĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĞŶƐŽŵŶŝǀŝůůŐĞŶŽŵĨƂƌĂ
dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶϱϱϲϲϭϯͲϵϮϵϬĨƂƌǀćƌǀĂĚĞƵŶĚĞƌϮϬϮϬ>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŝ^ǀĞƌŝŐĞϱϱϲϳϲϮͲϴϭϳϲ͘
dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶĂŶƐƂŬĞƌŚćƌŽŵĂƚƚĨĊƂǀĞƌƚĂ>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐďĞĨŝŶƚůŝŐĂŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞƉĊĚĞŶďĞĨŝŶƚůŝŐĂ
ĞŶŚĞƚĞŶŝDƵŶŬĞĚĂů͘ĞŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞŶƐŽŵdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶǀŝůůƂǀĞƌƚĂćƌďĞƐůƵƚŵĞĚĚŝĂƌŝĞŶƵŵŵĞƌ͗ϯϳͲ
ϮϬϭϬ͗ϮϵϮϬƐĂŵƚϰϰͲϮϬϬϳ͗ϭϬϯϭ
^ĂŵƚŝĚŝŐƚǀŝůůdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶƵƚƂŬĂŵĞĚŝĚĞŶŚćƌĂŶƐƂŬĂŶƐƂŬƚĂƉƌŽŐƌĂŵƵƚƂŬŶŝŶŐƐŽŵĚĊǀŝĚ
ŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞƚĂǀƂǀĞƌĨůǇƚƚŶŝŶŐƐŬĂƚŝůůŚƂƌĂdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶĨƌĊŶĚĞŶƂǀĞƌĨůǇƚƚĂĚĞƐŬŽůĂŶ
>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐŽŵĚĊďǇƚƚŶĂŵŶƚŝůůzƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚ͘


ϭ͘ϭϮDĞĚŐŝǀĂŶĚĞƐĂŵƚƚŝĚƉƵŶŬƚĨƂƌƂǀĞƌƚĂŐĂŶĚĞ
^ĂŵƚůŝŐĂƐŬŽůĨŽƌŵĞƌƐŽŵĚĞŶŶƵǀĂƌĂŶĚĞŚƵǀƵĚŵĂŶŶĞŶŚĂƌŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞĨƂƌǀŝĚƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶĊƚĞƌŬĂůůĂƐŽŵ
ŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞŐĞƐƚŝůůĚĞŶƐƂŬĂŶĚĞ͘&ƂƌƐćƚƚƐďůĂĚĞƚƐŬĂƐŝŐŶĞƌĂƐĂǀďĞĨŝŶƚůŝŐŚƵǀƵĚŵĂŶŽĐŚƐƂŬĂŶĚĞŶ͘^ŬƌŝǀƵƚ
ĨƂƌƐćƚƚƐďůĂĚĞƚŽĐŚƐŝŐŶĞƌĂĚĞƚ͘&ƂƌƐćƚƚƐďůĂĚĞƚďĞŚƂǀĞƌŝŶƚĞƐŬŝĐŬĂƐŝŶŝŽƌŝŐŝŶĂů͘&ƂƌƐćƚƚƐďůĂĚĞƚŬĂŶƐŬŝĐŬĂƐŝŶŝ
ƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĂŶƐƂŬĂŶ͘ŶŐĞćǀĞŶĚĂƚƵŵĨƂƌĚĞŶƉůĂŶĞƌĂĚĞƂǀĞƌůĊƚĞůƐĞŶĂǀƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ͘

>ćŶŬƚŝůůĨƂƌƐćƚƚƐďůĂĚ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƐŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶ͘ƐĞͬŐůŽďĂůĂƐƐĞƚƐͬϬϭͲŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶͲŽĐŚͲƚŝůůƐƚĂŶĚͬƚŝůůƐƚĂŶĚͬĂŶƐŽŬĂŶͲĚŽŬƵŵĞŶƚͬϮϬϮϭͲ
ŵĞĚŐŝǀĂŶĚĞͲĂƚĞƌŬĂůůĂͲǀŝĚͲďǇƚĞͲĂǀͲŚƵǀƵĚŵĂŶ͘ĚŽĐǆ

ǀƐĞƌƂǀĞƌƚĂŐĂŶĚĞƚĞŶŬŽŵŵƵŶĂůƐŬŽůĂ͕ďŝĨŽŐĂďĞƐůƵƚŽŵĚĞƚƚĂĨƌĊŶŬŽŵŵƵŶĞŶ͘

EŽƚĞƌĂĂƚƚĞŶƂǀĞƌůĊƚĞůƐĞĞŶĚĂƐƚĨĊƌŐĞŶŽŵĨƂƌĂƐĞĨƚĞƌĚĞƚĂƚƚ^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶŚĂƌŐŽĚŬćŶƚĂŶƐƂŬĂŶ͘
PǀĞƌůĊƚĞůƐĞŶǀŝůůǀŝƐŬĂŐćůůĂƐĊƐŶĂƌƚƐŽŵŵƂũůŝŐƚ^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶŬĂŶƚĂďĞƐůƵƚŽŵĚĞƚƚĂ͘
ŝĨŽŐĂďŝůĂŐĂŶƉĊƐŝƐƚĂĨůŝŬĞŶΗ^ŬŝĐŬĂŝŶΗŽĐŚĂŶŐĞŶĂŵŶƉĊďŝůĂŐĂŶŶĞĚĂŶ͘
>'DƵŶŬĞĚĂůƂǀĞƌĨůǇƚƚŶŝŶŐƚŝůůƐƚĊŶĚƚŝůůd'




Ϯ͘^ƂŬƚĂƉƌŽŐƌĂŵ͕ĞůĞǀĂŶƚĂůŽĐŚĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐ



Ϯ͘ϭEĂƚŝŽŶĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŽĐŚŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂƌƐĂŵƚĂŶƚĂůƐƂŬƚĂ
ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐƉůĂƚƐĞƌ
ŶŐĞǀŝůŬĂŶĂƚŝŽŶĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŽĐŚŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂƌƐŽŵĂŶƐƂŬĂŶĂǀƐĞƌƐĂŵƚĂŶƚĂůƐƂŬƚĂƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐƉůĂƚƐĞƌůćƐĊƌ
ϭ͕ϮŽĐŚϯ͘


EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ
ĂƌŶͲŽĐŚĨƌŝƚŝĚƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ
/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

WĞĚĂŐŽŐŝƐŬƚŽĐŚƐŽĐŝĂůƚĂƌďĞƚĞ


>ćƐĊƌϭ

ϲ

>ćƐĊƌϮ

ϲ

ϲ

>ćƐĊƌϯ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϴ

&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϴ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

ĂƌŶͲŽĐŚĨƌŝƚŝĚƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

&ƌŝƚŝĚŽĐŚŚćůƐĂ


>ćƐĊƌϭ

ϲ

>ćƐĊƌϮ

ϲ

ϲ

>ćƐĊƌϯ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϴ

&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϴ

Ŭϭ

ŬϮ

Ŭϭ

Ŭϯ

dŽƚĂůƚ
ϲ
ϭϮ

ŬϮ

Ŭϯ

dŽƚĂůƚ
ϲ
ϭϮ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

ǇŐŐŽĐŚĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

WůĊƚƐůĂŐĞƌŝ


>ćƐĊƌϭ

ϲ

>ćƐĊƌϮ

ϲ

ϲ

>ćƐĊƌϯ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϴ

&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϴ

EĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ

sĊƌĚͲŽĐŚŽŵƐŽƌŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂƌƐĂŬŶĂƐ


>ćƐĊƌϭ

ϲ

>ćƐĊƌϮ

ϲ

ϲ

>ćƐĊƌϯ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϴ

&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ

ϲ

ϲ

ϲ

ϭϴ

Ŭϭ
Ϯϰ

ŬϮ
Ϯϰ

Ŭϯ
Ϯϰ

dŽƚĂůƚ
ϳϮ

/ŶĨŽŐĂƉƌŽŐƌĂŵ


&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ



Ŭϭ

Ŭϭ

ŬϮ

Ŭϯ

dŽƚĂůƚ
ϲ
ϭϮ

ŬϮ

Ŭϯ

dŽƚĂůƚ
ϲ
ϭϮ





Ϯ͘Ϯ>ćƐĊƌͲĨƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ
ŶŐĞǀŝůŬĞƚůćƐĊƌƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƉůĂŶĞƌĂƐǀĂƌĂĨƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ͘


&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ

ƌ
ϮϬϮϰ




Ϯ͘ϯůĞǀƉƌŽŐŶŽƐ
ŶĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐƐŬĂƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚƐƂŬĂŶĚĞŶĨĊƌĞƚƚƚŝůůƌćĐŬůŝŐƚƐƚŽƌƚĞůĞǀĂŶƚĂůĨƂƌĂƚƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐŬĂŬƵŶŶĂ
ďĞĚƌŝǀĂƐƐƚĂďŝůƚŽĐŚŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚ͘ůĞǀƉƌŽŐŶŽƐĞŶŬĂŶŐƌƵŶĚĂƐƉĊĞŶŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐƐŽŵďŝĨŽŐĂƐ
ĂŶƐƂŬĂŶĞůůĞƌĚćƌŵĞĚũćŵĨƂƌďĂƌĂƵƉƉŐŝĨƚĞƌƐŽŵǀŝƐĂƌĞƚƚƌŝŬƚĂƚŝŶƚƌĞƐƐĞĨƌĊŶŵĊůŐƌƵƉƉĞŶƚŝůůĚĞŶƉůĂŶĞƌĂĚĞ
ƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶŽĐŚƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ͘ZŝŬƚĂƚŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌƵƚƐćƚƚĞƌĂƚƚĞůĞǀͬǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞĨĊƚƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŵ
ŚƵǀƵĚŵĂŶŶĞŶŝŶŶĂŶĚĞƐǀĂƌĂƌ͘ĞƚƐŬĂćǀĞŶĨƌĂŵŐĊǀŝůŬĞŶƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͕ĚĞƚǀŝůůƐćŐĂƉƌŽŐƌĂŵŽĐŚŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐ
ƐŽŵŝŶƚƌĞƐƐĞůćŵŶĂƐĨƂƌ͘

KŵĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐĞŶŐƌƵŶĚĂƌƐŝŐƉĊĞŶŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐƐŬĂĨƂůũĂŶĚĞĨƌĂŵŐĊĂǀƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶ͗

ͲǀŝůŬĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞůĞǀͬǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞĨŝĐŬŽŵƐƂŬĂŶĚĞŶŽĐŚĚĞŶ
ƉůĂŶĞƌĂĚĞƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶ
ͲĂƚƚĞůĞǀͬǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞǀŝĚƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐƐƚŝůůĨćůůĞƚĨŝĐŬŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ŽŵĂƚƚĚĞŶƉůĂŶĞƌĂĚĞƐŬŽůĂŶćƌĞŶĨƌŝƐƚĊĞŶĚĞƐŬŽůĂ
ͲǀŝůŬĂĨƌĊŐŽƌƐŽŵƐƚćůůĚĞƐǀŝĚƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶ
ͲƌĞƐƵůƚĂƚĞƚĨƌĊŶƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶĚćƌƐǀĂƌĞŶƌĞĚŽǀŝƐĂƐƉĞƌƐƂŬƚ
ƉƌŽŐƌĂŵŽĐŚŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐ
ͲŚƵƌŽĐŚŶćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶćƌŐĞŶŽŵĨƂƌĚ
ͲƵƌǀĂůƐŵĞƚŽĚĞŶŽĐŚĂŶƚĂůƚŝůůĨƌĊŐĂĚĞĞůĞǀĞƌͬǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞ͘
dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶŚĂƌǀĂůƚĂƚƚŐƂƌĂĞƚƚƐƚƂƌƌĞĂŶƚĂůĂŶƐƂŬŶŝŶŐĂƌǀŝůŬĞƚŬƌćǀĞƌĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐĞƌŝĞƚƚƐƚŽƌƚ
ĂŶƚĂů͘KƌŝŐŽ'ƌŽƵƉ;ƚŝĚŝŐĂƌĞDZĞƐĞĂƌĐŚͿƐŽŵĨĊƚƚƵƉƉĚƌĂŐĞƚŶćƌĚĞƚŐćůůĞƌŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĂƌ͕
ďƂƌũĂĚĞĂƌďĞƚĂŽŵĞĚĞůďĂƌƚŶćƌƉůĂŶĞŶĨƂƌĂŶƐƂŬŶŝŶŐĂƌǀĂƌŬůĂƌƵŶĚĞƌƐĞŶŚƂƐƚĞŶϮϬϮϬ͘WůĂŶĞŶĨƂƌŶǇĂ
ĂŶƐƂŬŶŝŶŐĂƌŬƵŶĚĞĚŽĐŬĨƂƌƐƚĨćƌĚŝŐƐƚćůůĂƐĞĨƚĞƌďĞƐůƵƚĞŶĨƌĊŶĨƂƌŐĊĞŶĚĞĂŶƐƂŬŶŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐŬŽŵŵŝƚ͕ǀŝůŬĂŬŽ
ŵŝƐůƵƚĞƚƉĊƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϮϬ͘&ƂƌĂƚƚKƌŝŐŽ'ƌŽƵƉƐŬĂŬůĂƌĂĂǀĂƚƚůĞǀĞƌĞƌĂĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐĞƌƐŽŵďĞƐƚćůůƚƐ
ƐĊŬŽŵŵĞƌdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶ͕ƐŽŵǀŝĚĨƂƌŐĊĞŶĚĞĊƌƐĂŶƐƂŬĂŶ͕ĂƚƚŬŽŵƉůĞƚƚĞƌĂŵĞĚĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐĞƌŶĂͬ
ƌĂƉƉŽƌƚĞƌŶĂŝĞĨƚĞƌŚĂŶĚŽĐŚƵŶĚĞƌǀĊƌĞŶƐĊƐŶĂƌƚĚŽŵĨćƌĚŝŐƐƚćůůƚƐ͘ǀƐƉĊƐĂŵŵĂƐćƚƚƐŽŵƚŝĚŝŐĂƌĞŐũŽƌƚƐŽĐ
ŚƂǀĞƌĞŶƐŬŽŵŵĞƚŵĞĚ^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶ͘ůĞǀƉƌŽŐŶŽƐĞƌŶĂŬŽŵŵĞƌŬŽŵƉůĞƚƚĞƌĂƐŵĞĚƵŶĚĞƌĨĞďƌƵĂƌŝ
ŽĐŚƐĞŶĂƐƚŵĂƌƐŵĊŶĂĚϮϬϮϭ͕ŽĐŚŬŽŵƉůĞƚƚĞƌĂƐƚŝůůƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞŝŶůćŵŶĂĚĂŶƐƂŬĂŶ͘^ŬćůĞƚƚŝůůĚĞƚƚĂćƌĂƚƚ
KƌŝŐŽ'ƌŽƵƉŵĊƐƚĞŚŝŶŶĂŵĞĚƉƌŽũĞŬƚƉůĂŶĞƌŝŶŐ͕ĚĂƚĂŝŶƐĂŵůŝŶŐ͘ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůŶŝŶŐƐĂŵƚĂŶĂůǇƐŽĐŚƌĂƉƉŽƌƚƐŬƌ
ŝǀŶŝŶŐŽĐŚĚĞƚďĞĚƂŵĞƌĚĞŝŶƚĞŬĂŶůĞǀĞƌĞƌĂƐƵŶĚĞƌƐĊŬŽƌƚƚŝĚƐƌǇŵĚ͘hŶĚĞƌŽŬƚŽďĞƌϮϬϮϬůĂĚĞƐƉůĂŶĞŶ
ĨƂƌŶǇĂƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĂƌ͘ĂƚĂͲŝŶƐĂŵůŝŶŐŬŽŵŵĞƌĂƚƚƉĊŐĊŶŽǀĞŵďĞƌͲũĂŶƵĂƌŝͬĨĞďƌƵĂƌŝ͘ĂƚĂƐŬĂƐĞĚĂŶ
ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůĂƐƵŶĚĞƌĨĞďƌƵĂƌŝŽĐŚƌĞĚŽǀŝƐĂƐŝƌĂƉƉŽƌƚĞƌŽĐŚŬŽŵŵĞƌĚćƌĞĨƚĞƌƐŬŝĐŬĂƐŝŶƐĊƐŬǇŶĚƐĂŵƚƐŽŵ
ŵƂũůŝŐƚƚŝůů^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶ͘dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶŚĂƌƚŝĚŝŐĂƌĞƐƚćŵƚĂǀĚĞƚƚĂĨƂƌĨĂƌĂŶĚĞŵĞĚ^ŬŽůŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶ͕
ƐŽŵŵĞĚĚĞůĂƚĂƚƚǀŝďƂƌĂŶŐĞƐŬćůĞƚŽĐŚŶćƌǀŝćŵŶĂƌƐŬŝĐŬĂŝŶŬŽŵƉůĞƚƚĞƌŝŶŐĂƌŶĂǀŝůŬĞƚǀŝƌĞĚŽǀŝƐĂƚŽǀĂŶ͘
sŝĚĨƌĊŐŽƌĂŶŐĊĞŶĚĞŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĂƌŶĂŬĂŶŶŝćǀĞŶŬŽŶƚĂŬƚĂƉƌŽũĞŬƚůĞĚĂƌĞƉĊKƌŝŐŽ'ƌŽƵƉĞŶŝƐ
ŐĞůĂĚĞŶŝƐ͘ǌŐĞůĂΛŽƌŝŐŽŐƌŽƵƉ͘ƐĞĞůůĞƌϬϳϲϴϵϯϮϵϭϴ͘
^ǀĂƌĞŶƉĊŽǀĂŶĨƌĊŐĂϮ͘ϯďĞƐŬƌŝǀƐŶĞĚĂŶ͘
ZĂƉƉŽƌƚĞŶƐŽŵŶćŵŶƐŶĞĚĂŶŬŽŵŵĞƌĚĊŬŽŵƉůĞƚƚĞƌĂƐƐŽŵŽǀĂŶďĞƐŬƌŝǀĞƚƵŶĚĞƌĨĞďƌƵĂƌŝŽĐŚƐĞŶĂƐƚŵĂƌƐůĞ
ǀƉƌŽŐŶŽƐĞŶŐƌƵŶĚĂƌƐŝŐƉĊĞŶŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐŐĞŶŽŵĨƂƌĚĂǀKƌŝŐŽ'ƌŽƵƉ͘/ƌĂƉƉŽƌƚĞŶďŝĨŽŐĂĚ
ďĞƐŬƌŝǀƐŚƵƌŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶćƌŐĞŶŽŵĨƂƌĚ͕ƵƌǀĂůƐŵĞƚŽĚ͕ŚƵƌŵĊŶŐĂĞůĞǀĞƌͬǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞƐŽŵ
ƚŝůůĨƌĊŐĂƚƐŽĐŚǀŝůŬĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŵƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐŽŵŚĂƌĚĞůŐĞƚƚƐŝƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶ͘ĞƚŝůůĨƌĊŐĂĚĞŚĂƌŝ
ƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĞƌĂƚƐŽŵĂƚƚĚĞŶƉůĂŶĞƌĂĚĞƐŬŽůĂŶćƌĞŶĨƌŝƐƚĊĞŶĚĞƐŬŽůĂ͕ĚĞŚĂƌŽĐŬƐĊŝŶĨŽƌŵĞƌĂƚƐŽŵ
Ăƚƚ>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐŽŵƐŬŽůĂŶŚĞƚĞƌĨƂƌĞĨƂƌǀćƌǀĞƚŬŽŵŵĞƌŝĨƌĂŵƂǀĞƌŚĞƚĂzƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐĊĚĞćƌǀćů
ŵĞĚǀĞƚŶĂŽŵǀŝůŬĞŶƐŬŽůĂĚĞĨĊƌĨƌĊŐŽƌŽŵ͘/ƌĂƉƉŽƌƚĞŶĨƌĂŵŐĊƌ
ŽĐŬƐĊŶćƌƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶŐĞŶŽŵĨƂƌĚĞƐŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚĞƚĂǀƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶĨƂƌĚĞůĂĚĞƉĞƌƉƌŽŐƌĂŵŽĐŚ
ŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐ͘&ƌĊŐŽƌŶĂƐŽŵƐƚćůůĚĞƐŝƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶćƌƌĞĚŽǀŝƐĂĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚĞŶ͘
>ćŐŐƚŝůůďŝůĂŐĂ


Ϯ͘ϰůĞǀƉƌŽŐŶŽƐǀŝĚƂǀĞƌƚĂŐĂŶĚĞĂǀĞŶďĞĨŝŶƚůŝŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
KŵĂŶƐƂŬĂŶĂǀƐĞƌĂƚƚƚĂƂǀĞƌĞŶĂŶŶĂŶŚƵǀƵĚŵĂŶƐďĞĨŝŶƚůŝŐĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŽĐŚͬĞůůĞƌĞŶƐĂŵŵĂŶƐůĂŐŶŝŶŐĂǀ
ďĞĨŝŶƚůŝŐĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ͕ƌĞĚŽŐƂƌĨƂƌ

ͲsĂĚƐŽŵůŝŐŐĞƌƚŝůůŐƌƵŶĚĨƂƌĚĞŶĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐƐŽŵƐƂŬĂŶĚĞŶĂŶŐĞƚƚ͘,ĂƌĞŶŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐ
ŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐďůĂŶĚďĞĨŝŶƚůŝŐĂĞůĞǀĞƌƌĞĚŽŐƂƌĨƂƌĚĞŶŶĂ͘
ͲKŵĚĞƚƉůĂŶĞƌĂĚĞĞůĞǀĂŶƚĂůĞƚćƌŚƂŐƌĞćŶĚĞƚďĞĨŝŶƚůŝŐĂĂŶƚĂůĞƚĞůĞǀĞƌ͕ƌĞĚŽŐƂƌƐćƌƐŬŝůƚĨƂƌǀĂĚƐŽŵůŝŐŐĞƌ
ƚŝůůŐƌƵŶĚĨƂƌĚĞŶŶĂĞůĞǀƉƌŽŐŶŽƐ͘
ͲsŝůŬĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞŽĐŚĞůĞǀĞƌŚĂƌĨĊƚƚŽŵĚĞŶŶǇĂŚƵǀƵĚŵĂŶŶĞŶƐĂŵƚŚƵƌŽĐŚŶćƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶŚĂƌŐĞƚƚƐ͘ŝĨŽŐĂƵŶĚĞƌůĂŐƐŽŵŐĊƚƚƵƚƚŝůůĞůĞǀĞƌͬǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞ͘
ŶƐƂŬĂŶŚćƌŽŵĨĂƚƚĂƌŶǇĂƉƌŽŐƌĂŵƚŝůůƐŬŽůĂŶĚćƌĨƂƌŚĂƌĞŶŶǇŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐŐũŽƌƚŐćůůĂŶĚĞ
ŝŶƚƌĞƐƐĞƚĨƂƌĚĞƐƐĂƉƌŽŐƌĂŵŝŵĊůŐƌƵƉƉƐŽŵŝŶƚĞŐĊƌŝƐŬŽůĂŶƵƚĂŶŵĊůŐƌƵƉƉƐŽŵƐŬĂƐƂŬĂƚŝůůŐǇŵŶĂƐŝĞƚ
ŝŶŽŵŬŽƌƚ͘/ŶŐĞŶŝŶƚƌĞƐƐĞƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐŚĂƌĚćƌĨƂƌŐũŽƌƚƐďůĂŶĚďĞĨŝŶƚůŝŐĂĞůĞǀĞƌ͘ŶƐƂŬĂŶŽŵĨĂƚƚĂƌŝŶŐĞƚ
ŐćůůĂŶĚĞďĞĨŝŶƚůŝŐĂĞůĞǀĞƌƵƚĂŶĞŶƵƚƂŬŶŝŶŐƐĂŵƚĞŶƂǀĞƌĨůǇƚƚŶŝŶŐĂǀďĞĨŝŶƚůŝŐĂƚŝůůƐƚĊŶĚĨƂƌ
>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƚŝůůdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶ͘
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŝůůǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞĂŶŐĊĞŶĚĞdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶƐĨƂƌǀćƌǀĂǀ>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŚĂƌŐĞƚƚƐǀŝĂ
ƵƚƐŬŝĐŬďĊĚĞƚŝůůĞůĞǀĞƌŽĐŚĚĞƌĂƐǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞƐĂŵƚĂůůĂĚĞW>ͲƉůĂƚƐĞƌƐŽŵćƌŬŽƉƉůĂĚĞƚŝůůƐŬŽůĂŶ͘
^ŬŽůĂŶƐĞůĞǀĞƌ͕ǀĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞ͕W>ͲƉůĂƚƐĞƌƐĂŵƚƂǀƌŝŐĂŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌƐŽŵŚĂƌŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚƐŬŽůĂŶŝ
ŶĊŐŽŶĨŽƌŵŚĂƌĨĊƚƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŵĂƚƚdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶŚĂƌĨƂƌǀćƌǀĂƚ>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŽĐŚĂƚƚĚĞƚ
ŬŽŵŵĞƌůŝŐŐĂƵŶĚĞƌĂĨĨćƌƐŽŵƌĊĚĞƚzƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚ͘
ŝĨŽŐĂďŝůĂŐĂŶƉĊƐŝƐƚĂĨůŝŬĞŶΗ^ŬŝĐŬĂŝŶΗŽĐŚĂŶŐĞŶĂŵŶƉĊďŝůĂŐĂŶĞĚĂŶ͘




ϯ͘ŬŽŶŽŵŝ


ϯ͘ϭ^ƂŬĂŶĚĞŶƐďƵĚŐĞƚ

^ƂŬĂŶĚĞŶƐŬĂůćŵŶĂŝŶĞŶůŝŬǀŝĚŝƚĞƚƐďƵĚŐĞƚĨƂƌůćƐĊƌϭƐĂŵƚĞŶƌĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚĨƂƌůćƐĊƌϭ͕ϮŽĐŚϯĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƚ
ĞŶďŝĚƌĂŐƐŬĂůŬǇů͕ĚĞƚǀŝůůƐćŐĂĞŶĚĂƐƚĞŶƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĂǀĚĞŝŶƚćŬƚĞƌŽĐŚŬŽƐƚŶĂĚĞƌƐŽŵƉĊǀĞƌŬĂƐĂǀ
ƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘DŽŵƐŽĐŚƐŽĐŝĂůĂĂǀŐŝĨƚĞƌƐŬĂŝŶŐĊŝďĞƌćŬŶŝŶŐĞŶ͘^ƂŬĂŶĚĞŶŬĂŶŬŽŵŵĂŝŶŵĞĚĞŶďƵĚŐĞƚĨƂƌ
ŚĞůĂƐŬŽůǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƚĞŶďƵĚŐĞƚƐŽŵĞŶĚĂƐƚďĞƌƂƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘ŶŐĞŶĞĚĂŶǀŝůŬĞŶƚǇƉĂǀďƵĚŐĞƚ
ƐŽŵůćŵŶĂƐŝŶƐĂŵƚŚƵƌŵĊŶŐĂĞůĞǀĞƌŽĐŚůćƌĂƌĞĚĞŶćƌďĞƌćŬŶĂĚƉĊ͘

ĞƐŬƌŝǀŶĞĚĂŶŚƵƌƐƂŬĂŶĚĞŶŵĞĚŝŶůćŵŶĂĚůŝŬǀŝĚŝƚĞƚƐͲŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚĂǀƐĞƌĂƚƚďĞĚƌŝǀĂĞŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
ŵĞĚŐŽĚŬǀĂůŝƚĞƚŽĐŚǀĂƌĂŬƚŝŐŚĞƚ͘hƚŐĊĞǆĞŵƉĞůǀŝƐĨƌĊŶ^ŬŽůǀĞƌŬĞƚƐũćŵĨƂƌĞůƐĞƚĂůŽĐŚŬŽŵŵĞŶƚĞƌĂĞǀĞŶƚƵĞůůĂ
ƐƚƂƌƌĞĂǀǀŝŬĞůƐĞƌĨƌĊŶŐĞŶŽŵƐŶŝƚƚƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌͬďŝĚƌĂŐ͘KŵƐƂŬĂŶĚĞŶŝŶƚĞƵƉƉŐĞƌŶĊŐŽŶƉŽƐƚŝďƵĚŐĞƚĞŶĨƂƌƚŝůů
ĞǆĞŵƉĞůĞůĞǀŚćůƐĂĞůůĞƌĨƂƌƐćŬƌŝŶŐĂƌ͕ĂŶŐĞƐŬćůĞƚƚŝůůĚĞƚƚĂ͘
^ƂŬĂŶĚĞĨƂůũĞƌŝƐŝŶƉůĂŶĞƌŝŶŐĂǀŶǇŽĐŚďĞĨŝŶƚůŝŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĚĞũćŵĨƂƌĞůƐĞƚĂůƐŽŵƚĂŐŝƚƐĨƌĂŵĂǀ^ŬŽůǀĞƌŬĞƚ͘
/ŶŐĂƐƚƂƌƌĞĂǀǀŝŬĞůƐĞƌĨŝŶŶƐũćŵĨƂƌƚŵĞĚũćŵĨƂƌďĂƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͘sŝŬƚŝŐĂũćŵĨƂƌĞůƐĞƚĂůƚĞǆƐŽŵůćƌĂƌƚćƚŚĞƚ
ďĞǀĂŬĂƐŽĐŚďƵĚŐĞƚĂƌŶĂŝŶŶĞŚĊůůĞƌĂůůĂƉŽƐƚĞƌĨƂƌĂƚƚĚƌŝǀĂĞŶǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŵĞĚŐŽĚŬǀĂůŝƚĞƚŽĐŚ
ǀĂƌĂŬƚŝŐŚĞƚ͘ƵĚŐĞƚĞŶŝĂǀƐŶŝƚƚĞƚŶĞĚĂŶćƌďĂƐĞƌĂĚƉĊĚĞŶĂŬƚƵĞůůĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘
,ƵƌƐƚŽƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶćƌƐĞƐŝĂǀƐŶŝƚƚϮĚǀƐϮϰĞůĞǀĞƌĊƌϭ͕ĚćƌĞĨƚĞƌǇƚƚĞƌůŝŐĂƌĞϮϰƉĞƌĊƌ͕ĊƌϮŽĐŚϯ͘
dŽƚĂůĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶĞĨƚĞƌϯĊƌŽĐŚĨƵůůƚƵƚďǇŐŐƚćƌϳϮĞůĞǀĞƌ͘

ƵĚŐĞƚĞŶŝŶŶĞŚĊůůĞƌŝŶƚĞĂůůĂƉŽƐƚĞƌĚĊĞŶǀĂŶůŝŐƵƚƂŬŶŝŶŐ;ĨƂƌďĞĨŝŶƚůŝŐƐŬŽůĂͿŝŶŶĞďćƌĂƚƚŵĊŶŐĂ
ƌĞƐƵƌƐĞƌŽĐŚŐƌƵŶĚĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌĨŝŶŶƐƉĊƉůĂƚƐĨƵůůƚƵƚďǇŐŐƚ͘dĞǆƌǇŵƐƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŝŶŽŵďĞĨŝŶƚůŝŐĂůŽŬĂůĞƌ͕
ćǀĞŶŵĞĚďĞĨŝŶƚůŝŐƌĞŬƚŽƌ͕ŵƂďůĞƌŽĐŚƐƉĞĐŝĂůƐĂůĂƌ͘


ϯ͘Ϯ ƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐͬĊƌƐďŽŬƐůƵƚ
ŝĨŽŐĂĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐͬĊƌƐďŽŬƐůƵƚĨƂƌƐĞŶĂƐƚĂǀƐůƵƚĂĚĞƌćŬĞŶƐŬĂƉƐĊƌŝŶŬůƵƐŝǀĞƌĞǀŝƐŝŽŶƐďĞƌćƚƚĞůƐĞŽŵƐĊĚĂŶ
ĨŝŶŶƐ͘KŵƐĊĚĂŶŝŶƚĞƵƉƉƌćƚƚĂƚƐ͕ŬŽŵŝŶŵĞĚĞŶĂŬƚƵĞůůďĂůĂŶƐͲŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚƌĂƉƉŽƌƚ;ŵĂǆϮŵĊŶĂĚĞƌ
ŐĂŵŵĂůͿ͘

KŵƐƂŬĂŶĚĞŶŚĂƌŐĊƚƚŵĞĚĨƂƌůƵƐƚĚĞƐĞŶĂƐƚĞĊƌĞŶͬƉĞƌŝŽĚĞƌŶĂĞůůĞƌŽŵďŽůĂŐĞƚƐͬĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶƐĞŬŽŶŽŵŝǀŝƐĂƌ
ůĊŐůŝŬǀŝĚŝƚĞƚŽĐŚͬĞůůĞƌƐŽůŝĚŝƚĞƚ͕ƌĞĚŽŐƂƌŝĨƂƌĞŬŽŵŵĂŶĚĞĨĂůůĨƂƌďĂŬŐƌƵŶĚĞŶƚŝůůĚĞƚƚĂ͘ZĞĚŽŐƂƌĚĞƐƐƵƚŽŵĨƂƌ
ŚƵƌƐƂŬĂŶĚĞŶƐŬĂƐƚćƌŬĂĚĞŶĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶ͘

KŵƐƂŬĂŶĚĞŶŝŶŐĊƌŝĞŶŬŽŶĐĞƌŶ͕ƌĞĚŽǀŝƐĂŬŽŶĐĞƌŶĞŶƐĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂƐƚćůůŶŝŶŐŝŶŬůƵƐŝǀĞŬŽŶĐĞƌŶƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐŽŵ
ƐĊĚĂŶĨŝŶŶƐ͘&ƂƌƚǇĚůŝŐĂĞǀĞŶƚƵĞůůĂŬŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶ͘
>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŝ^ǀĞƌŝŐĞƐƐĞŶĂƐƚĞĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐćƌďŝůĂŐĚ͘ŽĐŬćƌĚĊƚĂŶŬĞŶĂƚƚ>ćƌůŝŶŐƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐ
ƚŝůůƐƚĊŶĚƐŬĂĨůǇƚƚĂƐƂǀĞƌƚŝůůdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶŽĐŚzƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚ͘
>ćŐŐƚŝůůďŝůĂŐĂ


ϯ͘ϯ'ƌƵŶĚďĞůŽƉƉ
ZĞĚŽǀŝƐĂŚƵƌƐƂŬĂŶĚĞŶŚĂƌďĞƌćŬŶĂƚŬŽŵŵƵŶĞŶƐŐƌƵŶĚďĞůŽƉƉƉĞƌŶĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ͘ĞůŽƉƉĞƚƐŬĂƐƚĊŝ
ƂǀĞƌĞŶƐƐƚćŵŵĞůƐĞŵĞĚĚĞƚĂŶŐŝǀŶĂĞůĞǀĂŶƚĂůĞƚŝŶŽŵƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞŶĂƚŝŽŶĞůůƚƉƌŽŐƌĂŵ͘

ǀƌĞĚŽŐƂƌĞůƐĞŶƐŬĂĨƌĂŵŐĊ
ͲďĞůŽƉƉĞƚƐƐƚŽƌůĞŬŽĐŚŚƵƌĚĞƚŚĂƌďĞƌćŬŶĂƚƐ
ͲǀŝůŬĂŬŽŶƚĂŬƚĞƌƐŽŵƚĂŐŝƚƐŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞŶ͘

ŝĚƌĂŐƐďĞůŽƉƉĞŶďĞƌćŬŶĂƐŐƌƵŶĚĂƚƉĊŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨƌĊŶƐŬŽůĂŶƐƐćƚĞƐŬŽŵŵƵŶ͘dƌŽƚƐĂƚƚĚĞƚŬĂŶďůŝĞŶƐƚĂŬĂ
ĞůĞǀĞƌĨƌĊŶŬƌĂŶƐŬŽŵŵƵŶĞƌŚĂƌĞŶĚĂƐƚďĞůŽƉƉĞŶĨƌĊŶƐćƚĞƐŬŽŵŵƵŶĞŶĂŶǀćŶƚƐ͘ĞůŽƉƉĞŶĂǀƐĞƌ
ďŝĚƌĂŐƐďĞůŽƉƉĞŶĨƂƌϮϬϮϬ͘ĞůŽƉƉĞŶŵŽƚƐǀĂƌĂƌĚĞďĞůŽƉƉƐŽŵƌĞĚŽǀŝƐĂƐǀŝĂ^ĚćƌŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂ
ƌĂƉƉŽƌƚĞƌĂƚŝŶĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĞŶĨƂƌĚĞŶĂƚŝŽŶĞůůĂŐǇŵŶĂƐŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶŝĨƌĊŐĂƐŽŵĨŝŶŶƐŝŬŽŵŵƵŶĞŶ͘
KŵƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚŚĂƌƐĂŬŶĂƚƐŝŬŽŵŵƵŶĞŶŚĂƌƌŝŬƐƉƌŝƐůŝƐƚĂŶĂŶǀćŶƚƐ͘/ĨĂůůĞƚŵĞĚDƵŶŬĞĚĂůŚĂƌǀŝĂŶǀćŶƚ
ƌŝŬƐƉƌŝƐůŝƐƚĂŶĚĊĚĞŝŶƚĞŚĂƌĞŐĞŶƐŬŽůƉĞŶŐ͘


ϯ͘ϰ>ĊŶͬćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚͬĂŬƚŝĞćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚ
ƐĂŵƚĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŵĞĚĞŐŶĂŵĞĚĞů
KŵůĊŶͬćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚͬĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŵĞĚĞŐŶĂŵĞĚĞůƵƉƉƚĂŐŝƚƐŝďƵĚŐĞƚĞŶ͕ŝŶŬŽŵŵĞĚŶĞĚĂŶƐƚĊĞŶĚĞƵƉƉŐŝĨƚĞƌ͘

>ĊŶͲ^ƚǇƌŬƉŽƐƚĞŶůĊŶŵĞĚĂŬƚƵĞůůƚƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂƚůĊŶĞůƂĨƚĞĨƌĊŶƚŝůůĞǆĞŵƉĞůďĂŶŬ͘
ǀůĊŶĞůƂĨƚĞƚƐŬĂĨƌĂŵŐĊ
ͲǀŝůŬĞƚďĞůŽƉƉƐŽŵŬĂŶͬŬŽŵŵĞƌĂƚƚůĊŶĂƐƵƚ
ͲďŽůĂŐĞƚƐͬĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶƐŶĂŵŶŽĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŶƵŵŵĞƌ
ͲůĊŶĞůƂĨƚĞƚƐŐŝůƚŝŐŚĞƚƐƚŝĚ
ͲĞǀĞŶƚƵĞůůĂǀŝůůŬŽƌĨƂƌůĊŶĞƚ
ͲĚĂƚƵŵĚĊůĊŶĞůƂĨƚĞƚćƌƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂƚ
ͲŬŽŶƚĂŬƚƵƉƉŐŝĨƚĞƌƚŝůůƵƚůĊŶĂŶĚĞƉĂƌƚ

KŵůĊŶŐŝǀĂƌĞŶćƌĞŶďĂŶŬƐŬĂĚĞƚĂǀůĊŶĞůƂĨƚĞƚćǀĞŶĨƌĂŵŐĊ
ͲǀŝůŬĞŶďĂŶŬƐŽŵĂǀƐĞƌĂƚƚůĊŶĂƵƚƉĞŶŐĂƌŶĂ͘

KŵůĊŶŐŝǀĂƌĞŶćƌĞŶƉƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶĞůůĞƌĂŶŶĂŶũƵƌŝĚŝƐŬƉĞƌƐŽŶćŶďĂŶŬƐŬĂŶĞĚĂŶƐƚĊĞŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ďŝĨŽŐĂƐůĊŶĞůƂĨƚĞƚ
ͲƵŶĚĞƌůĂŐƐŽŵǀŝƐĂƌĂƚƚƵƚůĊŶĂŶĚĞƉĂƌƚćƌďĞŚƂƌŝŐĂƚƚůĊŶĂƵƚŵĞĚůĞŶƐĊƐŽŵĨŝƌŵĂƚĞĐŬŶĂƌĞŝďŽůĂŐĞƚ;ƚĞǆ
ƌĞŐŝƐƚƌĞƌŝŶŐƐƵƉƉŐŝĨƚĞƌĨƌĊŶŽůĂŐƐǀĞƌŬĞƚͿ
ͲƵŶĚĞƌůĂŐƐŽŵƐƚǇƌŬĞƌĂƚƚŵĞĚůĞŶĨŝŶŶƐĂƚƚƚŝůůŐĊ͕ĞǆĞŵƉĞůǀŝƐŐĞŶŽŵŬŽŶƚŽƵƚĚƌĂŐ͕ĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĞůůĞƌ
ůŝŬŶĂŶĚĞ͘

ŬƚŝĞćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚͬćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚͲKŵŵĞĚĞůƚŝůůƐŬũƵƚƐĂǀćŐĂƌŶĂƐŬĂĚĞƚƚĂĨƌĂŵŐĊƵŶĚĞƌĚĞŶŶĂƉŽƐƚ͘
dŝůůƐŬŽƚƚĞƚƐŬĂƐƚǇƌŬĂƐŵĞĚĂŬƚƵĞůůƚŝŶƚǇŐƐŽŵćƌƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂƚĂǀůćŵŶĂŶĚĞƉĂƌƚ͘KŵůćŵŶĂŶĚĞƉĂƌƚćƌĞŶ
ũƵƌŝĚŝƐŬƉĞƌƐŽŶƐŬĂŝŶƚǇŐĞƚƐŝŐŶĞƌĂƐĂǀďĞŚƂƌŝŐĂĨŝƌŵĂƚĞĐŬŶĂƌĞŝĚĞƚďŽůĂŐƐŽŵůćŵŶĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚĞƚŽĐŚƵŶĚĞƌůĂŐ
ƐŽŵƐƚǇƌŬĞƌĂƚƚƐŝŐŶĞƌĂŶĚĞƉĞƌƐŽŶĞƌćƌďĞŚƂƌŝŐĨŝƌŵĂƚĞĐŬŶĂƌĞƐŬĂďŝĨŽŐĂƐ;ƚĞǆƌĞŐŝƐƚƌĞƌŝŶŐƐƵƉƉŐŝĨƚĞƌĨƌĊŶ
ŽůĂŐƐǀĞƌŬĞƚͿ͘

hƚƂǀĞƌŝŶƚǇŐĞƚƐŬĂďŝĨŽŐĂƐƵŶĚĞƌůĂŐƐŽŵƐƚǇƌŬĞƌĂƚƚŵĞĚůĞŶĨŝŶŶƐĂƚƚƚŝůůŐĊ͘ĞƚƚĂŐćůůĞƌŽĂǀƐĞƚƚŽŵůćŵŶĂŶĚĞ
ƉĂƌƚćƌƉƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶĞůůĞƌĞƚƚďŽůĂŐ͘ǆĞŵƉĞůƉĊƐĊĚĂŶƚƵŶĚĞƌůĂŐćƌŬŽŶƚŽƵƚĚƌĂŐ͕ĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĞůůĞƌ
ůŝŬŶĂŶĚĞ͘

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŵĞĚĞŐŶĂŵĞĚĞůͲDĞĚĚĞƚƚĂĂǀƐĞƐƚŝůůĞǆĞŵƉĞůŵĞĚĞůƐŽŵĨŝŶŶƐƚŝůůŐćŶŐůŝŐĂŝĚĞŶƐƂŬĂŶĚĞƐ
ƉĊŐĊĞŶĚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͘^ƚǇƌŬƉŽƐƚĞŶŵĞĚƚŝůůĞǆĞŵƉĞůƐƂŬĂŶĚĞŶƐƐĞŶĂƐƚĞĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐŽĐŚŬŽŶƚŽƵƚĚƌĂŐŽĐŚ
ĨƂƌŬůĂƌĂǀŝůŬĂŵĞĚĞůƐƂŬĂŶĚĞŶĂǀƐĞƌŶǇƚƚũĂ͘͘
>ćŐŐƚŝůůďŝůĂŐĂ


ϯ͘ϱPǀƌŝŐĂŝŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌͬŝŶƚćŬƚĞƌ
KŵƂǀƌŝŐĂŝŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌͬŝŶƚćŬƚĞƌŝŶŐĊƌŝďƵĚŐĞƚĞŶƐŬĂĚĞƐƐĂƌĞĚŽǀŝƐĂƐ͘ŶŐĞŝƐĊĨĂůůǀĂĚƉŽƐƚĞŶŽŵĨĂƚƚĂƌ
ŽĐŚŵĞĚǀŝůŬĞƚďĞůŽƉƉ͘KŵĚĞƚĨŝŶŶƐƵƚďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌͬŬŽƐƚŶĂĚĞƌƐŽŵŬĂŶŚćŶĨƂƌĂƐƚŝůů
ŝŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌŶĂͬŝŶƚćŬƚĞƌŶĂĂŶŐĞďĞůŽƉƉŽĐŚǀĂƌĚĞĊƚĞƌĨŝŶŶƐŝďƵĚŐĞƚĞŶ͘dŝůůƐŬŽƚƚĂǀŵĞĚĞůƐŽŵŝŶƚĞ

ŽŵĨĂƚƚĂƐĂǀůĊŶͬćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚͬĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŵĞĚĞŐŶĂŵĞĚĞů͕ƐƚǇƌŬƐƚŝůůĞǆĞŵƉĞůŵĞĚŝŶƚǇŐŽĐŚŬŽŶƚŽƵƚĚƌĂŐ
ĨƌĊŶƉƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶ͕ƐƉŽŶƐŽƌĂǀƚĂů͕ŝŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌĨƌĊŶŵĞĚůĞŵŵĂƌĞůůĞƌůŝŬŶĂŶĚĞ͘



ϯ͘ϲ>ŝŬǀŝĚŝƚĞƚƐďƵĚŐĞƚŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚ
/ŶŬŽŵŵĞĚĞŶůŝŬǀŝĚŝƚĞƚƐďƵĚŐĞƚĨƂƌůćƐĊƌϭƐĂŵƚĞŶƌĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚĨƂƌůćƐĊƌϭ͕ϮŽĐŚϯĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƚĞŶ
ďŝĚƌĂŐƐŬĂůŬǇů͕ĚĞƚǀŝůůƐćŐĂĞŶĚĂƐƚĞŶƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĂǀĚĞŝŶƚćŬƚĞƌŽĐŚŬŽƐƚŶĂĚĞƌƐŽŵƉĊǀĞƌŬĂƐĂǀƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘
DŽŵƐŽĐŚƐŽĐŝĂůĂĂǀŐŝĨƚĞƌƐŬĂŝŶŐĊŝďĞƌćŬŶŝŶŐĞŶ͘^ƂŬĂŶĚĞŶŬĂŶŬŽŵŵĂŝŶŵĞĚĞŶďƵĚŐĞƚĨƂƌŚĞůĂ
ƐŬŽůǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƚĞŶďƵĚŐĞƚƐŽŵĞŶĚĂƐƚďĞƌƂƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘ŶŐĞŶĞĚĂŶǀŝůŬĞŶƚǇƉĂǀďƵĚŐĞƚƐŽŵ
ůćŵŶĂƐŝŶƐĂŵƚŚƵƌŵĊŶŐĂĞůĞǀĞƌŽĐŚůćƌĂƌĞĚĞŶćƌďĞƌćŬŶĂĚƉĊ͘

KŵƐƂŬĂŶĚĞŶŬŽŵŵĞƌŝŶŵĞĚĞŶďƵĚŐĞƚĨƂƌŚĞůĂƐŬŽůǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͕ĂŶŐĞŶĞĚĂŶŚƵƌŵĊŶŐĂĞůĞǀĞƌŽĐŚůćƌĂƌĞ
ƐŽŵďƵĚŐĞƚĞŶćƌďĞƌćŬŶĂĚƉĊ͘


>ćƐĊƌϭ
>ćƐĊƌϮ
>ćƐĊƌϯ
ŶƚĂůĞůĞǀĞƌ
Ϯϰ
ϰϴ
ϳϮ
ŶƚĂůůćƌĂƌĞ

Ϯ͘ϭϲ

ϰ͘ϯϮ

ϲ͘ϰϴ



>ŝŬǀŝĚŝƚĞƚƐďƵĚŐĞƚůćƐĊƌϭ
/ŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌ
<ŽŵŵƵŶĂůƚďŝĚƌĂŐ
ŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂ

ZĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚ
>ćƐĊƌϭ

/ŶƚćŬƚĞƌ

>ćƐĊƌϭ

>ćƐĊƌϮ

>ćƐĊƌϯ

ϮϲϮϬϴϬϬ

<ŽŵŵƵŶĂůƚďŝĚƌĂŐ
ŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂ

ϮϲϮϬϴϬϬ

ϱϮϰϭϲϬϬ

ϳϴϲϮϰϬϬ

>ĊŶ

PǀƌŝŐĂŝŶƚćŬƚĞƌ

ŬƚŝĞćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚͬ
ćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚ









&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŵĞĚĞŐŶĂ
ŵĞĚĞů









ŶŶĂŶĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ









PǀƌŝŐĂŝŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌ









^ƵŵŵĂŝŶďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌ

ϮϲϮϬϴϬϬ

^ƵŵŵĂŝŶƚćŬƚĞƌ

ϮϲϮϬϴϬϬ

ϱϮϰϭϲϬϬ

ϳϴϲϮϰϬϬ













hƚďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌ
WĞƌƐŽŶĂů




^ŬŽůůĞĚŶŝŶŐ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ







WĞƌƐŽŶĂů







^ŬŽůůĞĚŶŝŶŐ

>ćƌĂƌĞ
ŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂ

ϭϭϰϰϴϬϬ

PǀƌŝŐƉĞƌƐŽŶĂů

>ćƌĂƌĞ
ŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂ

ϭϭϰϰϴϬϬ

ϮϮϴϵϲϬϬ

ϯϰϯϰϰϬϬ

PǀƌŝŐƉĞƌƐŽŶĂů

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ

ϰϬϬϬϬ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ

ϰϬϬϬϬ

ϲϬϬϬϬ

ϴϬϬϬϬ

ZĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐ

ϯϬϬϬϬ

ZĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐ

ϯϬϬϬϬ

ϯϬϬϬϬ

ϯϬϬϬϬ

&ŽƌƚďŝůĚŶŝŶŐ

ϭϳϭϳϮ

&ŽƌƚďŝůĚŶŝŶŐ

ϭϳϭϳϮ

ϯϰϯϰϰ

ϱϭϱϭϲ

>ŽŬĂůĞƌͬhƚƌƵƐƚŶŝŶŐ

>ŽŬĂůĞƌͬhƚƌƵƐƚŶŝŶŐ



>ŽŬĂůŬŽƐƚŶĂĚ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌĨƂƌ
ƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌ

ϭϱϬϬϬϬ

DƂďůĞƌ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌĨƂƌ
ƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌ


<ŽŶƚŽƌƐƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐͬ
ĨƂƌďƌƵŬŶŝŶŐƐͲ
ŝŶǀĞŶƚĂƌŝĞƌ

ϯϬϬϬϬ

dĞůĞĨŽŶ͕ŬŽƉŝĂƚŽƌŵŵ
>ćƌŽŵĞĚĞů







>ŽŬĂůŬŽƐƚŶĂĚ



ϭϱϬϬϬϬ


ϯϬϬϬϬϬ


<ŽŶƚŽƌƐƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐͬ ϯϬϬϬϬ
ĨƂƌďƌƵŬŶŝŶŐƐͲ
ŝŶǀĞŶƚĂƌŝĞƌ

ϰϱϬϬϬϬ


ϲϬϬϬϬ

ϵϬϬϬϬ









>ćƌŽŵĞĚĞů







>ŝƚƚĞƌĂƚƵƌͬƵƚƌƵƐƚͬ͘
ƐŬŽůďŝďůŝŽƚĞŬ;ŝŶŬů
ƉƌŽŐƌĂŵǀĂƌŽƌ͕
ůŝĐĞŶƐĞƌͿ

ϭϯϬϮϬϬ

>ŝƚƚĞƌĂƚƵƌͬƵƚƌƵƐƚͬ͘
ƐŬŽůďŝďůŝŽƚĞŬ;ŝŶŬů
ƉƌŽŐƌĂŵǀĂƌŽƌ͕
ůŝĐĞŶƐĞƌͿ

ĂƚŽƌĞƌ

ϰϬϴϬϬ









PǀƌŝŐƚ







PǀƌŝŐƚ



/ŶĨŽŽĐŚĂŶŶŽŶƐĞƌŝŶŐ

ϭϯϬϮϬϬ

ϮϲϬϰϬϬ

ϯϵϬϲϬϬ

/ŶĨŽŽĐŚ
ĂŶŶŽŶƐĞƌŝŶŐ

ůĞǀŚćůƐĂ
^ŬŽůŵĊůƚŝĚĞƌ

ϭϭϰϰϴϬ

ůĞǀŚćůƐĂ

ϭϭϰϰϴϬ

ϮϮϴϵϲϬ

ϯϰϯϰϰϬ

ϭϲϴϬϬϬ

^ŬŽůŵĊůƚŝĚĞƌ

ϭϲϴϬϬϬ

ϯϯϲϬϬϬ

ϱϬϰϬϬϬ

&ƂƌƐćŬƌŝŶŐĂƌ

ϮϰϬϬ

&ƂƌƐćŬƌŝŶŐĂƌ

ϮϰϬϬ

ϰϴϬϬ

ϳϮϬϬ

^ƚƵĚŝĞͲŽĐŚ
ǇƌŬĞƐǀćŐůĞĚŶŝŶŐ

ϮϱϰϰϬ

^ƚƵĚŝĞͲŽĐŚ
ǇƌŬĞƐǀćŐůĞĚŶŝŶŐ

ϮϱϰϰϬ

ϱϬϴϴϬ

ϳϲϯϮϬ

W>ͲŚĂŶĚůĞĚŶŝŶŐ

ϭϮϬϬϬ

W>ͲŚĂŶĚůĞĚŶŝŶŐ

ϭϮϬϬϬ

ϮϰϬϬϬ

ϯϲϬϬϬ

PǀƌŝŐĂƵƚďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌ ϭϲϴϬϬ

PǀƌŝŐĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

&ŝŶĂŶƐŝĞůůĂƉŽƐƚĞƌ

&ŝŶĂŶƐŝĞůůĂƉŽƐƚĞƌ

ZćŶƚŽƌ



ZćŶƚŽƌ

ϭϲϴϬϬ


ϯϯϲϬϬ


ϱϬϰϬϬ


ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ

ŵŽƌƚĞƌŝŶŐĂƌ




DƂďůĞƌ





ĂƚŽƌĞƌ





dĞůĞĨŽŶ͕ŬŽƉŝĂƚŽƌ
ŵŵ

^ƵŵŵĂƵƚďĞƚĂůŶŝŶŐĂƌ

ϭϵϮϮϬϵϮ

PǀĞƌͬƵŶĚĞƌƐŬŽƚƚ

ϲϵϴϳϬϴ







ϰϬϴϬϬ

ϴϭϲϬϬ

ϭϮϮϰϬϬ

^ƵŵŵĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

ϭϵϮϮϬϵϮ

ϯϳϵϰϭϴϰ

ϱϲϲϲϮϳϲ

sŝŶƐƚͬĨƂƌůƵƐƚ

ϲϵϴϳϬϴ

ϭϰϰϳϰϭϲ

ϮϭϵϲϭϮϰ




ϯ͘ϳZĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚĞŶ
KŵƌĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚĞŶǀŝƐĂƌĞƚƚŶĞŐĂƚŝǀƚƌĞƐƵůƚĂƚůćƐĊƌϭŽĐŚďŽůĂŐĞƚͬĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶŝŶƚĞŚĂƌĞƚƚĞŐĞƚŬĂƉŝƚĂůƐŽŵ
ƚćĐŬĞƌĨƂƌůƵƐƚĞŶ͕ƌĞĚŽǀŝƐĂŚƵƌĨƂƌůƵƐƚĞŶƐŬĂƚćĐŬĂƐ͘

KŵƌĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚĞŶǀŝƐĂƌĞƚƚŶĞŐĂƚŝǀƚƌĞƐƵůƚĂƚĊƌϯ͕ƌĞĚŽǀŝƐĂŶćƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶďĞƌćŬŶĂƐŐĞŶĞƌĞƌĂƐŽŵůćŐƐƚ
ĞƚƚŶŽůůƌĞƐƵůƚĂƚƐĂŵƚŚƵƌƐƂŬĂŶĚĞŶƐŬĂĂƌďĞƚĂĨƂƌĂƚƚƵƉƉŶĊĚĞƚƚĂ͘




ϰ͘>ŽŬĂůĞƌ
ϰ͘ϭ>ŽŬĂůĞƌ
ZĞĚŽŐƂƌĨƂƌŽŵůŽŬĂůĞƌŶĂďĞŚƂǀĞƌĨƂƌćŶĚƌĂƐƚŝůůĨƂůũĚĂǀĚĞŶƚŝůůƚćŶŬƚĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘ŶŐĞŝƐĊĚĂŶƚĨĂůůƉĊ
ǀŝůŬĞƚƐćƚƚĚĞƚƚĂƐŬĂƐŬĞ͘
^ŬŽůĂŶŚĂƌƌĞĚĂŶŝĚĂŐĨćƌĚŝŐĂůŽŬĂůĞƌŽĐŚůĞĚŝŐŬĂƉĂĐŝƚĞƚĨƂƌĚĞƚŝůůƚćŶŬƚĂƵƚƂŬŶŝŶŐĂƌŶĂ͘WƌŽŐƌĂŵŵĞŶƐŽŵ
ƐƂŬƐŬŽŵŵĞƌĨĊƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌƐĂŵƚƵƚƂŬĂƚƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂů͘ƚƚŵĞƚŽĚƌƵŵŬŽŵŵĞƌŝŽƌĚŶŝŶŐƐƚćůůĂƐĨƂƌ
ǀĊƌĚŽĐŚŽŵƐŽƌŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ͘^ĂŵƚƉƌĂŬƚŝŬůŽŬĂůĨƂƌƉůĊƚƐůĂŐĞƌŝ͘


ϰ͘Ϯ^ƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌ
ZĞĚŽŐƂƌĨƂƌŽŵƚŝůůŐĊŶŐĞŶƚŝůůƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌďĞŚƂǀĞƌĨƂƌćŶĚƌĂƐƚŝůůĨƂůũĚĂǀĚĞŶƚŝůůƚćŶŬƚĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘ŶŐĞŝ
ƐĊĚĂŶƚĨĂůůƉĊǀŝůŬĞƚƐćƚƚĚĞƚƚĂƐŬĂƐŬĞ͘
KŵƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌƐŬĂŚǇƌĂƐĞǆƚĞƌŶƚ͕ƌĞĚŽŐƂƌĨƂƌ
ͲĂǀƐƚĊŶĚĨƌĊŶƐŬŽůďǇŐŐŶĂĚĞŶ
ͲŽŵĨĂƚƚŶŝŶŐŽĐŚŽƌŐĂŶŝƐĞƌŝŶŐĂǀƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐĞŶƐŽŵƐŬĂďĞĚƌŝǀĂƐŝƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌƵƚĂŶĨƂƌƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ͘
ZĞĚŽŐƂƌĨƂƌƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌĨƂƌŶĞĚĂŶƐƚĊĞŶĚĞćŵŶĞŶ
/ĚƌŽƚƚŽĐŚŚćůƐĂ
/ŶŽŵzƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚďĞĚƂŵĞƌǀŝĂƚƚĞůĞǀĞƌŶĂďĞŚƂǀĞƌƐƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌŝŶŽŵŝĚƌŽƚƚŽĐŚŚćůƐĂƵƚĂŶĨƂƌ
ƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƵŶĚĞƌĐĂϱϬйĂǀƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐĞŶ͘ĞƐƐĂŚǇƌƐĨƂƌĞƚƌćĚĞƐǀŝƐŝĞŶƐƉĞĐŝĨŝŬŚĂůů͕ŵĞŶćǀĞŶƵƚƐƉƌŝƚƚƉĊ
ŽůŝŬĂŝĚƌŽƚƚƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ͕ƐĊƐŽŵďĂĚŵŝŶƚŽŶŚĂůů͕ƐŝŵŚĂůů͕ƐŬƌŝĚƐŬŽďĂŶĂ͕
ďŽǁůŝŶŐŚĂůůŽƐǀ͘/ŐĞŶŽŵƐŶŝƚƚƌćŬŶĂƌǀŝŵĞĚĞƚƚĂǀƐƚĊŶĚĨƂƌĚĞƐƐĂůŽŬĂůĞƌĨƌĊŶƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƉĊĐĂϯŬŵ͘
ĞŶŽƌĚŝŶĂƌŝĞŝĚƌŽƚƚƐŚĂůůĞŶƐŽŵŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚŚǇƌƐůŝŐŐĞƌŽĨƚĂƐƚŶćƌŵƌĞƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶŽĐŚƐŶŝƚƚĞƚ
ćƌďĞƌćŬŶĂƚƉĊĂůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌƐŽŵŚǇƌƐƐĊƐŽŵƐŝŵŚĂůůĞƚĐ͘/ĚƌŽƚƚƐŚĂůůĂƌŶĂďŽŬĂƐƵƉƉƚĞƌŵŝŶƐǀŝƐŝ
ŐŽĚƚŝĚŵĞĚƉůĂŶĞƌŝŶŐƐĊĂƚƚĞůĞǀĞƌŶĂƚǇĚůŝŐƚƐĞƌŶćƌŽĐŚǀĂƌĚĞŚĂƌƐŝŶŝĚƌŽƚƚŽĐŚŚćůƐĂĨƂƌůĂŐĚ͘
dĞŽƌŝĚĞůĂƌĨƂƌůćŐŐƐƉĊƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶŵĞŶŬĂŶŽĐŬƐĊďĞƐƚĊĂǀŽůŝŬĂƐƚƵĚŝĞďĞƐƂŬƐŽŵďĞƌƂƌĚĞůĂƌ
ŝŬƵƌƐĞŶĨƂƌŝĚƌŽƚƚŽĐŚŚćůƐĂ͘ůůĂǀĊƌĂďĞĨŝŶƚůŝŐĂƐŬŽůŽƌŝĚĂŐŚĂƌĂǀƚĂůŵĞĚĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ͘
EĂƚƵƌǀĞƚĞŶƐŬĂƉůŝŐĂćŵŶĞŶ
ũĂŬƚƵĞůůƚĨƂƌĚĞŶƐƂŬƚĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘
^ƉĞĐŝĂůůŽŬĂůĞƌŽĐŚƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐĨƂƌƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƐƂŬƚǇƌŬĞƐƉƌŽŐƌĂŵ
ĞƚĨŝŶŶƐƌĞĚĂŶŝĚĂŐůćŵƉůŝŐĂůŽŬĂůĞƌĨƂƌĚĞƐƂŬƚĂǇƌŬĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶŝƐŬŽůĂŶƐŽŵćƌĨƵůůƚƵƚďǇŐŐĚ͘ůĂŶĚ
ĂŶŶĂƚŬŽŵŵĞƌĞƚƚŵĞƚŽĚƌƵŵŝŽƌĚŶŝŶŐƐƚćůůĂƐĨƂƌǀĊƌĚŽĐŚŽŵƐŽƌŐƐƉƌĂŐƌĂŵŵĞƚƐĂŵƚƉƌĂŬƚŝŬůŽŬĂůĨƂƌ
ƉůĊƚƐůĂŐĞƌŝ͘
zƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚŚĂƌƵƚĨƂƌůŝŐĂƉƌŽŐƌĂŵƉĊŚƵƌůŽŬĂůĞƌŽĐŚƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐƐŬĂƐĞƵƚĨƂƌĚĞƐƂŬƚĂƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶĚĊǀŝ
ďĞĚƌŝǀĞƌĚĞƐƐĂƉĊĂŶĚƌĂŽƌƚĞƌŝ^ǀĞƌŝŐĞ͘ ǀĞŶƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐͬƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂůĂĚĞŬǀĂƚĨƂƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ
ŬŽŵŵĞƌŬƂƉĂƐŝŶ͘>ŝƐƚŽƌĨŝŶŶƐǀŝĚĞĨƚĞƌĨƌĊŐĂŶ͘




ϱ͘^ŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐůĞĚŶŝŶŐŽĐŚƉĞƌƐŽŶĂů
ϱ͘ϭZĞŬƚŽƌ
&ƂƌůĞĚŶŝŶŐĂǀƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶƐŬĂĚĞƚĨŝŶŶĂƐĞŶƌĞŬƚŽƌ͘^ƂŬĂŶĚĞŶŚĂƌĞŶƌĞŬƚŽƌƐŽŵŐĞŶŽŵƵƚďŝůĚŶŝŶŐŽĐŚ
ĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚŚĂƌƉĞĚĂŐŽŐŝƐŬŝŶƐŝŬƚĞŶůŝŐƚϮŬĂƉ͘ϭϭΑƐŬŽůůĂŐĞŶ͘


ϱ͘Ϯ>ćƌĂƌĞʹďĞŚƂƌŝŐŚĞƚƐŬƌĂǀ
&ƂƌƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐŝŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂŶƐƚćůůƐŬƌĂǀƉĊůćƌĂƌŶĂƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͘ŶĚĂƐƚĚĞŶƐŽŵŚĂƌůĞŐŝƚŝŵĂƚŝŽŶƐŽŵ
ůćƌĂƌĞŽĐŚćƌďĞŚƂƌŝŐĨƂƌǀŝƐƐƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐĨĊƌďĞĚƌŝǀĂƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐ͘hŶĚĂŶƚĂŐĨĊƌŐƂƌĂƐŝǀŝƐƐĂĨĂůů͘

^ƂŬĂŶĚĞŶĨƂƌŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂŶŬŽŵŵĞƌĂƚƚĨƂůũĂŬƌĂǀĞŶƉĊůćƌĂƌŶĂƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶůŝŐƚϮŬĂƉ͘ϭϯΑŽĐŚϭϳͲ
ϮϮΑΑƐŬŽůůĂŐĞŶ͘



ϱ͘ϯŶƚĂůůćƌĂƌĞ
ŶŐĞďĞƌćŬŶĂƚĂŶƚĂůůćƌĂƌĞŝŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂŶƵƚƚƌǇĐŬƚŝƉĞƌƐŽŶĞƌŽĐŚĂŶƚĂůŚĞůƚŝĚƐƚũćŶƐƚĞƌĨƂƌďĊĚĂƐƂŬƚ
ƵƚƂŬŶŝŶŐŽĐŚĨƂƌŚĞůĂƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ͘>ćŵŶĂćǀĞŶĞŶƌĞĚŽŐƂƌĞůƐĞĨƂƌŚƵƌůćƌĂƌƌĞƐƵƌƐĞƌŶĂƐŬĂŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂƐƉĊ
ƐŬŽůĂŶ͘

KŵĚƵĂŶŐĞƌůćƌĂƌĂŶƚĂůĞƚŵĞĚĚĞĐŝŵĂůĞƌ͕ĂŶŐĞĚĞƚŵĞĚƉƵŶŬƚĞƌ;ƚĞǆ͘ϰ͘ϱͿŝƐƚćůůĞƚĨƂƌŬŽŵŵĂƚĞĐŬĞŶ;ϰ͕ϱͿ͘


hƚƂŬŶŝŶŐ
>ćƐĊƌϭ
>ćƐĊƌϮ
>ćƐĊƌϯ
&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƚũćŶƐƚĞƌ
ƚũćŶƐƚĞƌ
ƚũćŶƐƚĞƌ
ƚũćŶƐƚĞƌ
ϯ

Ϯ͘ϭϲ

ϲ

ϰ͘ϯϮ

ϴ

ϲ͘ϰϴ

ŶƚĂůĞůĞǀĞƌƉĞƌůćƌĂƌĞ͕ůćƐĊƌϭ
ŶƚĂůĞůĞǀĞƌƉĞƌůćƌĂƌĞ͕ůćƐĊƌϮ
ŶƚĂůĞůĞǀĞƌƉĞƌůćƌĂƌĞ͕ůćƐĊƌϯ
ŶƚĂůĞůĞǀĞƌƉĞƌůćƌĂƌĞ͕ĨƵůůƚƵƚďǇŐŐĚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ

,ĞůĂƐŬŽůĞŶŚĞƚĞŶ
>ćƐĊƌϭ
>ćƐĊƌϮ
>ćƐĊƌϯ
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƚũćŶƐƚĞƌ
ƚũćŶƐƚĞƌ
ƚũćŶƐƚĞƌ
ϭϳ

ϭϯ͘ϴϲ

ϭϵ

ϭϲ͘ϬϮ

Ϯϭ

ϴ

ϲ͘ϰϴ

ϭϭ͘ϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭ
ϭϭ͘ϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭ
ϭϭ͘ϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭ
ϭϭ͘ϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭ
&ƵůůƚƵƚďǇŐŐĚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
ŶƚĂů
ŶƚĂů
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŚĞůƚŝĚƐͲ
ƚũćŶƐƚĞƌ

ϭϴ͘ϭϴ

Ϯϭ

ϭϴ͘ϭϴ


>ćŵŶĂĞŶƌĞĚŽŐƂƌĞůƐĞĨƂƌŚƵƌůćƌĂƌƌĞƐƵƌƐĞƌŶĂƐŬĂŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂƐƉĊƐŬŽůĂŶ͘
EćƌĚĞƚŐƂůůĞƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶƐĊŬŽŵŵĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŵĞĚƌćƚƚƐƉĞƚƐŬŽŵƉĞƚĞŶƐĂŶƐƚćůůĂƐĨƂƌĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚ
ĞůĞǀĞƌŶĂĨĊƌĚĞƚĨƂƌƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚƵƉƉƐĂƚƚĂŬƵŶƐŬĂƉƐŵĊůĞŶŝĚĞƉƌŽŐƌĂŵƐƉĞĐŝĨŝŬĂćŵŶĞŶĂ͘dũćŶƐƚĞƌŝƂǀƌŝŐĂ
ćŵŶĞŶƐĊƐŽŵŐǇŵŶĂƐŝĞŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂćŵŶĞŶƚĞǆƐŽŵŝŶŐĊƌŝƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚŬŽŵŵĞƌƵƚƂŬĂƐŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚ
ďĞŚŽǀĞƚƐŽŵĨƂůũƚĂǀƂŬĂƚĞůĞǀŝŶƚĂŐ͘&ƂƌƵƚŽŵĚĞƚƚĂŚĂƌƐŬŽůĂŶƵƚƂŬĂƚĞůĞǀŚćůƐĂŶĨƂƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ͘KǀĂŶ
ƌĞĚŽŐƂƌĞůƐĞćƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŝŶŬůŶƵǀĂƌĂŶĚĞĞůĞǀĂŶƚĂů͘&ƂƌĂƚƚĨƂƌƚǇĚůŝŐĂΗĂŶƚĂů
ƉĞƌƐŽŶĞƌΗĨƂƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŶćƌĚĞƚƐƚĊƌĞƚƚǀŝƐƐƚĂŶƚĂůƉĞƌƐŽŶĞƌƉĊƚŽƚĂůĂƉƌŽĐĞŶƚŝ
ƚũćŶƐƚƐĊćƌĚĞƚŝƌĞĂůŝƚĞƚĞŶĂůůƚŝĚƐǀĊƌƚĂƚƚǀĞƚĂŝŶŶĂŶŚƵƌŵĂŶŚŝƚƚĂƌůćƌĂƌĞŵĞĚǀŝůŬĂďĞŚƂƌŝŐŚĞƚĞƌŽĐŚ
ŬŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĞƌ͘ĞƚŬĂŶĂůůƚƐĊǀĊƌĂϮͲ
ϯŶǇĂƉĞƌƐŽŶĞƌƉĊŶǇĂƚũćŶƐƚĞƌŽĐŚĞŶĚĞůďĞĨŝŶƚůŝŐĂƐŽŵĨĊƌƵƚƂŬĂŶĚĞ
ƚũćŶƐƚĞƌ͘ŽĐŬŵĊƐƚĞǀŝĨǇůůĂŝĚĞŶŶĂƌƵƚĂŝĂŶƐƂŬĂŶ͕ŵĞŶŽǀĂŶćƌĞƚƚĂŶƚĂŐĂŶĚĞ͘dŝůůƐũćůǀĂƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶĊƌϭ
ďĞŚƂǀĞƌǀŝĚŽĐŬĂŶƐƚćůůĂϮͲϯǇƌŬĞƐůćƌĂƌĞ͕ƐĂŵƚƵƚƂŬĂďĞĨŝŶƚůŝŐĂůćƌĂƌĞƐƚũćŶƐƚĞƌƐŽŵŚĂƌĞůĞǀĞƌŶĂŝ
ŐǇŵŶĂƐŝĞŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂćŵŶĞŶ͘



ϱ͘ϰPǀƌŝŐƉĞƌƐŽŶĂů
KŵƐƂŬĂŶĚĞŶĂŶŐĞƚƚƂǀƌŝŐƉĞƌƐŽŶĂůŝďƵĚŐĞƚĞŶůćŵŶĂŚćƌĞŶďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂǀǀŝůŬĞŶƉĞƌƐŽŶĂůƐŽŵĂǀƐĞƐ͘




ϲ͘ƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐƚůćƌĂŶĚĞ;W>ͿŽĐŚ
ŐǇŵŶĂƐŝĂůůćƌůŝŶŐƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐ
ϲ͘ϭ'ǇŵŶĂƐŝĂůůćƌůŝŶŐƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐ
^ƂŬĂŶĚĞŶĂǀƐĞƌĂƚƚĞƌďũƵĚĂŐǇŵŶĂƐŝĂůůćƌůŝŶŐƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͘
KŵƐƂŬĂŶĚĞŶĂǀƐĞƌĂƚƚĞƌďũƵĚĂŐǇŵŶĂƐŝĂůůćƌůŝŶŐƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂŶŐĞŝǀŝůŬĞŶĊƌƐŬƵƌƐƐƂŬĂŶĚĞŶĂǀƐĞƌĂƚƚ
ƉĊďƂƌũĂůćƌůŝŶŐƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ͘
ƌƐŬƵƌƐϭ


ϲ͘ϮKŵĨĂƚƚŶŝŶŐĂǀW>
ŶŐĞĂŶƚĂůǀĞĐŬŽƌƐŽŵŬŽŵŵĞƌĂƚƚĨƂƌůćŐŐĂƐƚŝůůW>ƉĊƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƉƌŽŐƌĂŵͬŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐ͘

WƌŽŐƌĂŵ
/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐ

sĞĐŬŽƌ

ĂƌŶͲŽĐŚĨƌŝƚŝĚƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

WĞĚĂŐŽŐŝƐŬƚŽĐŚƐŽĐŝĂůƚĂƌďĞƚĞ

ϲϬ

ĂƌŶͲŽĐŚĨƌŝƚŝĚƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

&ƌŝƚŝĚŽĐŚŚćůƐĂ

ϲϬ

ǇŐŐŽĐŚĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

WůĊƚƐůĂŐĞƌŝ

ϲϬ

sĊƌĚͲŽĐŚŽŵƐŽƌŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐĂƌƐĂŬŶĂƐ

ϲϬ

/ŶĨŽŐĂƉƌŽŐƌĂŵ




ϲ͘ϯ^ćŬĞƌƐƚćůůĂŶĚĞĂǀW>ͲƉůĂƚƐĞƌ

ZĞĚŽŐƂƌĨƂƌŚƵƌƐƂŬĂŶĚĞŶĂǀƐĞƌƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚƐĂŵƚůŝŐĂĞůĞǀĞƌĨĊƌƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůW>ͲƉůĂƚƐĞƌƉĊƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ͘
dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶĂƌďĞƚĂƌĞŶůŝŐƚĨƂůũĂŶĚĞŵŽĚĞůůĨƂƌĂƚƚŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬƌĂŽĐŚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĚĞƚ
ĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐĚĂůćƌĂŶĚĞƚ͗
ΎƚƚůŽŬĂůƚƉƌŽŐƌĂŵƌĊĚƐŬĂƉĂƐǀĂƌƐŽŵƚŝůůŚƵǀƵĚƵƉƉŐŝĨƚŚĂƌĂƚƚŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬƌĂĚĞƚ
ĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐĚĂůćƌĂŶĚĞƚΎdǇĚůŝŐŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬƌŝŶŐĂǀŚĂŶĚůĞĚĂƌĞƐĂŵƚĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĞƌ
Ύ,ĂŶĚůĞĚĂƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐΎ<ŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶŵĞĚďƌĂŶƐĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶŝĨƌĊŐĂŽŵŝŶŶĞŚĊůůŽĐŚ
ƵƉƉůćŐŐĂǀĚĞƚĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐĚĂůćƌĂŶĚĞƚ͘ΎdǇĚůŝŐƉůĂŶĞƌŝŶŐĂǀĂŶƐǀĂƌŝŐůćƌĂƌĞĨƂƌW>ǀĂĚŐćůůĞƌ
ƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐŽĐŚďĞƚǇŐƐƐćƚƚŶŝŶŐĂǀĚĞƚĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐĚĂůćƌĂŶĚĞƚ͘
zƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚĂŶƐǀĂƌĂƌďĊĚĞĨƂƌĂŶƐŬĂĨĨĂŶĚĞƚĂǀW>ͲƉůĂƚƐĞƌƐĂŵƚĂƚƚW>Ͳ
ƉůĂƚƐĞƌŶĂƵƉƉĨǇůůĞƌĚĞŬƌĂǀƐŽŵĨŝŶŶƐĨƂƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ͘
/ŶŽŵzƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚĂƌďĞƚĂƌǀŝĂůůŵćŶƚĞĨƚĞƌĨƂůũĂŶĚĞƐĞǆͲƐƚĞŐƐŵŽĚĞůůŶćƌǀŝƐćŬĞƌƐƚćůůĞƌƚŝůůŐĊŶŐĞŶƚŝůůW>Ͳ
ƉůĂƚƐĞƌ͕ĚĞƚƚĂŐćůůĞƌćǀĞŶƵƚƂŬŶŝŶŐĂƌĂǀƉƌŽŐƌĂŵƉĊďĞĨŝŶƚůŝŐĂŽƌƚĞƌ͗
ϭ͘<ŽŶƚĂŬƚĞƌŵĞĚǇƌŬĞƐŶćŵŶĚĞƌŽĐŚďƌĂŶƐĐŚĞŶ
Ϯ͘^ƚƂƌƌĞŶĂƚŝŽŶĞůůĂĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵǀŝŚĂƌƐĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚƵƉƉǀĂŬƚĂƐƉĊŽƌƚĞŶĚćƌǀŝƐƂŬĞƌƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶ
ϯ͘ĞĨƂƌĞƚĂŐǀŝƐĞĚĂŶƚŝĚŝŐĂƌĞƐĂŵĂƌďĞƚĞƚŵĞĚŝŶŽŵǀƵǆĞŶƵƚďŝůĚŶŝŶŐͬĂƌďĞƚƐŵĂƌŬŶĂĚƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐŬŽŶƚĂŬƚĂƐ
ĨƂƌĂƚƚƐƚćŵŵĂĂǀŝŶƚƌĞƐƐĞŐćůůĂŶĚĞW>͘
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƚƐŬŝĐŬƚŝůůĨƂƌĞƚĂŐŝŶŽŵƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞ
ϱ͘<ŽŶƚĂŬƚǀŝĂƚĞůĞĨŽŶŵĞĚĨƂƌĞƚĂŐŝŶŽŵƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞϲ͘ĞƐƂŬŚŽƐƵƚǀĂůĚĂ
ĨƂƌĞƚĂŐͬĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵǀŝƐĂƚŝŶƚƌĞƐƐĞŝŶŽŵƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞ͘dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶƐƐŬŽůŽƌũŽďďĂƌ
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐŬƚŵĞĚŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬƌŝŶŐĂǀW>ͲƉůĂƚƐĞƌ͘sĂƌũĞƐŬŽůĂŚĂƌĞŶW>Ͳ
ƐĂŵŽƌĚŶĂƌĞƐŽŵŚĂƌĞŶƚũćŶƐƚĚćƌƵƉƉĚƌĂŐĞƚŝŶŶĞďćƌĂƌďĞƚĞŵĞĚW>ŝĂůůĂĚĞƐƐĨŽƌŵĞƌ͘ĊĚĞĂƚƚƐĞƚŝůůĂƚƚƚŝůů
ŐĊŶŐĞŶƉĊW>Ͳ
ƉůĂƚƐĞƌćƌƚŝůůĨƌĞĚƐƐƚćůůĚƐĂŵƚŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬƌĂƌĂƌďĞƚĞƚŵĞĚW>ƉĊĞŶŵĞƌĂůůŵćŶŶŝǀĊƐĊĂƚƚĚĞƚĂƌďĞƚĞƚ
ĨƵŶŐĞƌĂƌƉĊƐŬŽůĂŶ͘ĞŶŶĂƉĞƌƐŽŶƐĂŵĂƌďĞƚĂƌŽĐŬƐĊƚćƚƚŵĞĚǇƌŬĞƐůćƌĂƌŶĂ͘EćƌĚĞƚŐćůůĞƌƵƚƂŬŶŝŶŐĂƌĂǀ
ƉƌŽŐƌĂŵƐĊŚĂƌĚĞďĞĨŝŶƚůŝŐĂƐŬŽůŽƌŶĂƌĞĚĂŶW>Ͳ
ƐĂŵŽƌĚŶĂƌĞĂŶƐƚćůůĚĂƐŽŵƵŶĚĞƌŚƂƐƚĞŶůćƐĊƌĞƚŝŶŶĂŶƉƌŽŐƌĂŵƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶĞǀĞŶƚƵĞůůƚƐƚĂƌƚĂƌ
ĂƌďĞƚĂƌŵĞĚĂƚƚƚĂĨƌĂŵĂǀƚĂůƉĊW>Ͳ
ƉůĂƚƐĞƌƉĊĚĞƉƌŽŐƌĂŵƵƚƂŬŶŝŶŐĞŶŐćůůĞƌ͘dŚŽƌĞŶ'ƌƵƉƉĞŶŚĂƌŽĐŬƐĊƌĞĚĂŶŝĂŶƐƂŬŶŝŶŐƐůćŐĞƚƐĞƚƚƚŝůůĂƚƚ
ǀĂƌũĞƐŬŽůĂƐƌĞŬƚŽƌĞůůĞƌW>ͲƐĂŵŽƌĚŶĂƌĞŚĂƌǀĂƌŝƚŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚĚĞďƌĂŶƐĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƌƐŽŵŵŽƚƐǀĂƌĂƌĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵͬƵƚƂŬŶŝŶŐĂƌƐŽŵƐƂŬƚƐ͘^ŬŽůŽƌƐŽŵćƌďƌĂŶƐĐŚĐĞƌƚŝĨŝĞƌĂĚĞĂǀƚĞǆǀĊƌĚͲŽĐŚŽŵƐŽƌŐƐĐŽůůĞŐĞ
ƐćŬĞƌƐƚćůůĞƌŽĐŬƐĊƐŝŶĂW>ƉůĂƚƐĞƌŐĞŶŽŵĚĞŶŶĂĐĞƌƚŝĨŝĞƌŝŶŐ͘ĞƌƚŝĨŝĞƌŝŶŐƐƂŬƐƉĊĂůůĂƐŬŽůŽƌŝŶŽŵĚĞ
ǇƌŬĞƐŬĂƚĞŐŽƌŝĞƌĚĞƚĨŝŶŶƐ͘


ϲ͘ϰ>ŽŬĂůƚƉƌŽŐƌĂŵƌĊĚ
^ŬŽůĞŶŚĞƚĞŶŬŽŵŵĞƌĨƂƌǇƌŬĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶĂƚƚƵƉƉƌćƚƚĂĞƚƚĞůůĞƌĨůĞƌĂůŽŬĂůĂƉƌŽŐƌĂŵƌĊĚĨƂƌƐĂŵǀĞƌŬĂŶ
ŵĞůůĂŶƐŬŽůĂŽĐŚĂƌďĞƚƐůŝǀĞŶůŝŐƚϭŬĂƉ͘ϴΑŐǇŵŶĂƐŝĞĨƂƌŽƌĚŶŝŶŐĞŶ͘


ϲ͘ϱ,ĂŶĚůĞĚĂƌĞ
ĞƐŬƌŝǀƐƂŬĂŶĚĞŶƐƌƵƚŝŶĞƌĨƂƌĂƚƚƵƚƐĞĞŶŚĂŶĚůĞĚĂƌĞƉĊW>ͲƉůĂƚƐĞŶ͘

ǀďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞŶƐŬĂĨƌĂŵŐĊ
ͲŚƵƌƐƂŬĂŶĚĞŶĂǀƐĞƌĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚĚĞŶŚĂŶĚůĞĚĂƌĞƐŽŵƵƚƐĞƐŚĂƌŶƂĚǀćŶĚŝŐŬƵŶƐŬĂƉŽĐŚĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĨƂƌ
ƵƉƉĚƌĂŐĞƚŽĐŚćǀĞŶŝƂǀƌŝŐƚďĞĚƂŵƐǀĂƌĂůćŵƉůŝŐ͘
dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶŚĂƌŐĞŶŽŵĨƂƌƚǇƚƚĞƌůŝŐĂƌĞĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌĨƂƌĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŶŚĂƌŶƂĚǀćŶĚŝŐĂ
ŬƵŶƐŬĂƉĞƌŽĐŚĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚƐĂŵƚŝƂǀƌŝŐƚďĞĚƂŵƐǀĂƌĂůćŵƉůŝŐ͘ĞƚƚĂŚĂƌƐŬĞƚƚŐĞŶŽŵĞƚƚĚŝŐŝƚĂůƚĨŽƌŵƵůćƌ
ĚćƌĞǆĞŵƉĞůǀŝƐĨƌĊŐŽƌŶĂćƌĨƂůũĂŶĚĞ͗zƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐůćƌůŝŶŐƐŵŽĚĞůůΎ,ćƌŵĞĚŝŶƚǇŐĂƐĂƚƚŽǀĂŶƐƚĊĞŶĚĞ
ŚĂŶĚůĞĚĂƌĞĨƂƌƐƚĊƌǇƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚƐůćƌůŝŶŐƐŵŽĚĞůůŽĐŚǀĂĚĚĞƚƚĂŝŶŶĞďćƌ͘DĞƌćŶϱϬйĂǀŬƵƌƐĞƌŶĂůćƐĞƐ
ƵƚĞƉĊĞƚƚĨƂƌĞƚĂŐƚŝůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚŚĂŶĚůĞĚĂƌĞ͘Ž:Ă͕ũĂŐͬǀŝĨƂƌƐƚĊƌůćƌůŝŶŐƐŵŽĚĞůůĞŶŽEĞũ͕ũĂŐƂŶƐŬĂƌŵĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽ:Ă͕ŵĞŶũĂŐƂŶƐŬĂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
WĞĚĂŐŽŐŝƐŬƚĂŶƐǀĂƌΎ,ćƌŵĞĚŝŶƚǇŐĂƐĂƚƚŽǀĂŶƐƚĊĞŶĚĞŚĂŶĚůĞĚĂƌĞĨƂƌƐƚĊƌĚĞŶƉĞĚĂŐŽŐŝƐŬĂďĞƚǇĚĞůƐĞŶĂǀŚ
ĂŶĚůĞĚĂƌƌŽůůĞŶ͘ĞƚŝŶŐĊƌŝŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŶƐƵƉƉŐŝĨƚĂƚƚǀĂƌĂŝŶƐĂƚƚŝǀŝůŬĂŵĊůƐŽŵĞůĞǀĞŶƐŬĂƵƉƉĨǇůůĂƉĊ
W>ƉůĂƚƐĞŶƐĂŵƚĂƚƚŚũćůƉĂĞůĞǀĞŶĂƚƚƌĞĨůĞŬƚĞƌĂƂǀĞƌƐŝƚƚůćƌĂŶĚĞŽĐŚĂƚƚĨŝŶŶĂƐďĞŚũćůƉůŝŐĨƂƌǇƌŬĞƐůćƌĂƌĞŶŐ
ćůůĂŶĚĞďĞƚǇŐƐƐćƚƚŶŝŶŐ͘Ž:Ă͕ũĂŐͬǀŝĨƂƌƐƚĊƌĚĞƚƉĞĚĂŐŽŐŝƐŬĂĂŶƐǀĂƌĞƚŽEĞũ͕ũĂŐͬǀŝƂŶƐŬĂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽ
:Ă͕ŵĞŶũĂŐͬǀŝƂŶƐŬĂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
,ĂŶĚůĞĚŶŝŶŐĞŶƐĨĞŵƐƚĞŐΎ,ćƌŵĞĚŝŶƚǇŐĂƐĂƚƚŽǀĂŶƐƚĊĞŶĚĞŚĂŶĚůĞĚĂƌĞĨƂƌƐƚĊƌŚĂŶĚůĞĚŶŝŶŐĞŶƐĨĞŵƐƚĞŐŽĐ
ŚǀĂĚĚĞƐƐĂŝŶŶĞďćƌ͘
&ƂƌďĞƌĞĚĞůƐĞ͕>ćƌŬćŶŶĂĚŝŶůćƌůŝŶŐ͕^ćƚƚƵƉƉŵĊůŽĐŚƉůĂŶĞƌ͕'ƂƌƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐĂƌ͕&ŽƌƚƐĂƚƚĂŬƚŝǀŝƚĞƚŽ:Ă͕ũĂŐͬǀŝ
ĨƂƌƐƚĊƌŚĂŶĚůĞĚŶŝŶŐĞŶƐĨĞŵƐƚĞŐŽEĞũ͕ũĂŐͬǀŝƂŶƐŬĂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽ:Ă͕ŵĞŶũĂŐͬǀŝ
ƂŶƐŬĂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘/ƐĂŵŵĂĨŽƌŵƵůćƌĨŝŶŶƐƉůĂƚƐĨƂƌĂƚƚŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŶƐŬĂŬƵŶŶĂƌĞĚŽŐƂƌĂĨƂƌĚĞŶŶĞƐ
ŬŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƵƉƉĚƌĂŐĞƚĞǆĞŵƉĞůǀŝƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͕ĂŶƚĂůĊƌŝŶŽŵďƌĂŶƐĐŚĞŶ͕ƐĂŵƚƚŝĚŝŐĂƌĞĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĂǀĂƚƚ
ŚĂŶĚůĞĚĂůćƌůŝŶŐĂƌ͘^ŬŽůĂŶŐƌĂŶƐŬĂƌǀĂƌũĞŚĂŶĚůĞĚĂƌĞƐŬŽŵƉĞƚĞŶƐ͕ǀŝĚŽƐćŬĞƌŚĞƚƚĂƌƐŬŽůĂŶŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚ
ŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŽĐŚĞƚƚĞǀĞŶƚƵĞůůƚďǇƚĞĂǀŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŬĂŶƐŬĞ͘sĂƌũĞŚĂŶĚůĞĚĂƌĞĨĊƌćǀĞŶĞŶ
ŚĂŶĚůĞĚĂƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐĨƂƌĂƚƚĨĊŶƂĚǀćŶĚŝŐŬƵŶƐŬĂƉŽŵƌŽůůĞŶƐŽŵŚĂŶĚůĞĚĂƌĞ͘
ŝĨŽŐĂƚƵŶĚĞƌĂǀƐŶŝƚƚĞƚĨƂƌΗƐŬŝĐŬĂŝŶΗƐĞƌŶŝǀĊƌƚŝŶƚǇŐĨƌĊŶƐŬŽůǀĞƌŬĞƚĚćƌǀĊƌŚĂŶĚůĞĚĂƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐďůŝǀŝƚ
ŐŽĚŬćŶĚ͘ŶƚŝŶŐĞŶƐĊŐĊƌĨƂƌĞƚĂŐĞŶǀĊƌŐŽĚŬćŶĚĂƉůƵƐƐŬŽůǀĞƌŬĞƚƐŚĂŶĚůĞĚĂƌŝŶƚƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞůůĞƌďĂƌĂ
ƐŬŽůǀĞƌŬĞƚƐĚŝŐŝƚĂůĂ͘ůůĂƐŬŽůŽƌǀćůũĞƌĚŽĐŬĂƚƚŚĂĞŶĨƂƌĚũƵƉŶŝŶŐĂǀĞŐĞŶŽĐŚĚĞƚćƌĚĞŶƐŽŵƐŬŽůǀĞƌŬĞƚƐ
ďĞƐůƵƚŐƌƵŶĚĂƌƐŝŐƉĊ͘
PŶƐŬĂƐŵĞƌĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌŝŶŐŬƌŝŶŐƵƉƉůćŐŐŽĐŚƐƚƂĚŵĂƚĞƌŝĂůŬƌŝŶŐŚĂŶĚůĞĚĂƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶƐĊĨŝŶŶƐĚĞƚĂƚƚ
ƚŝůůŐĊ͘/ŶƚǇŐĞƚĨƌĊŶ^ŬŽůǀĞƌŬĞƚćƌďŝĨŽŐĂƚƵŶĚĞƌĂǀƐŶŝƚƚĞƚΗƐŬŝĐŬĂŝŶΗ͘


ϲ͘ϲĞĚƂŵŶŝŶŐŽĐŚďĞƚǇŐƐćƚƚŶŝŶŐ
ZĞĚŽŐƂƌĨƂƌƐƂŬĂŶĚĞŶƐƌƵƚŝŶĞƌĨƂƌďĞĚƂŵŶŝŶŐŽĐŚďĞƚǇŐƐćƚƚŶŝŶŐǀŝĚĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐƚůćƌĂŶĚĞ͘

ǀďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞŶƐŬĂĨƌĂŵŐĊ
ͲǀĞŵƐŽŵĂŶƐǀĂƌĂƌĨƂƌĂƚƚďĞƚǇŐƐćƚƚƐŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚĨƂƌĨĂƚƚŶŝŶŐĂƌŶĂ
ͲŚƵƌĞůĞǀĞƌŶĂŝŶĨŽƌŵĞƌĂƐŽŵĚĞƚĐĞŶƚƌĂůĂŝŶŶĞŚĊůůĞƚŝŬƵƌƐŵĊůĞŶ
ͲŚƵƌĚĞƚƐćŬĞƌƐƚćůůƐĂƚƚĚĞŵŽŵĞŶƚƐŽŵƐŬĂŐĞŶŽŵĨƂƌĂƐƉĊW>ͲƉůĂƚƐĞŶŬŽƉƉůĂƐƚŝůůŬƵƌƐŵĊůĞŶ͘
dŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶƐŽŵŚƵǀƵĚŵĂŶŚĂƌůĂŐƚĞƚƚƐćƌƐŬŝůƚĨŽŬƵƐƉĊĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚǀĂƌũĞĞůĞǀŚĂƌĞƚƚ
ƌćƚƚƐƐćŬĞƌƚďĞƚǇŐƐƵŶĚĞƌůĂŐŽĐŚĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚƐĂŵƚůŝŐĂŬƵƌƐŵĊůƵƉƉŶĊƐƉĊƵŶĚĞƌĚĞŶĂƌďĞƚƐĨƂƌůĂŐĚĂƵƚ
ďŝůĚŶŝŶŐĞŶ͘
&ƂƌĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĚĞƚƚĂŚĂƌŚƵǀƵĚŵĂŶŶĞŶƌĞŐĞůďƵŶĚŶĂƌĞŬƚŽƌƐƚƌćĨĨĂƌĚćƌŽǀĂŶƐƚĊĞŶĚĞĚŝƐŬƵƚĞƌĂƐŽĐŚ
ƵƚǀĞĐŬůĂƐ͕ƐĂŵƚĂƚƚǀŝŚĂƌƚƌĞŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐĚĂŐĂƌŵĞĚƐĂŵƚůŝŐƉĞƌƐŽŶĂůƐŽŵũŽďďĂƌŵĞĚ
ǇƌŬĞƐƉƌŽŐƌĂŵĚćƌĚĞŶĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĨƂƌůĂŐĚĂƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶćƌĞŶƐƚĊĞŶĚĞƉƵŶŬƚŝŶŽŵ

ŬŽŵƉĞƚĞŶƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ͘,ƵƌůŽŐŐďƂĐŬĞƌĨǇůůƐŝŽĐŚŚƵƌƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞƌĞŬƚŽƌƐćŬĞƌƐƚćůůĞƌĂƚƚ
ĞůĞǀĞƌŶĂĨǇůůĞƌŝůŽŐŐďƂĐŬĞƌŶĂŬĂŶƐŬŝůũĂƐŝŐĊƚŵĞůůĂŶŽůŝŬĂƐŬŽůŽƌŽĐŚĨĂƐƚƐƚćůůƐĂǀƌĞŬƚŽƌ͕ĚĞƚŚćƌŝŶŶĞďćƌćǀ
ĞŶĂƚƚůŽŐŐďƂĐŬĞƌŶĂƚĂƌŽůŝŬĂĨŽƌŵĞƌďĞƌŽĞŶĚĞƉĊćŵŶĞŽĐŚǇƌŬĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚƐŽůŝŬĂĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ͘
WĊdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶƐŝŶƚƌĂŶćƚƵŶĚĞƌĨůŝŬĞŶW>ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐŚĂƌĂůůĂƐŬŽůŽƌƐŝŶĞŐĞŶƐŝĚĂ͘ćƌĨŝŶŶƐĂůůƚƐŽŵ
ĂŶǀćŶĚƐŝĚĂŐĨƌĊŶW>ƐƚĂƚƵƐĨŝůĞƌƚŝůůďůĂŶŬĞƚƚĞƌŽĐŚůŽŐŐĂƌŶĂƐŽŵůćƌĂƌŶĂƐŬƌŝǀĞƌǀŝĚǀĂƌũĞďĞƐƂŬ͘
ŶůŽŐŐďŽŬŬĂŶďĞƐƚĊĂǀƚĞǆƚ͕ďŝůĚ͕ůũƵĚůũƵĚŝŶƐƉĞůŶŝŶŐĞůůĞƌůŝŬŶĂŶĚĞ͘WĊdŚŽƌĞŶŐƌƵƉƉĞŶĊůŝŐŐĞƌĚĞƚ
ǇƌŬĞƐůćƌĂƌŶĂĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚĚĞĨĊƌƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůĚĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŽŵŬƌćǀƐĨƂƌĂƚƚďĞĚƂŵĂĞůĞǀĞƌƐŝŶƐĂƚƐŵĞů
ůĂŶďĞƐƂŬĞŶ͘sŝƐŽŵŚƵǀƵĚŵĂŶƐćŬĞƌƐƚćůůĞƌĚĞƚƚĂĨƌćŵƐƚŐĞŶŽŵĂƚƚŚĂƚǇĚůŝŐĂĂƌďĞƚƐďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌŽĐŚƚǇĚůŝŐ
ĂĨƂƌĨĂƌĂŶĚĞŶĚĊƌĞŬƚŽƌĞƌŶĂĂŶƐƚćůůĞƌŶǇĂǇƌŬĞƐůćƌĂƌĞ͘sŝŚĂƌĨƂƌƵƚŽŵĚĞƚƚĂŽĐŬƐĊƚũćŶƐƚĞƌƐŽŵ
ďǇŐŐĞƌƉĊŽĐŚƚŝůůĊƚĞƌĂƚƚůćƌĂƌŶĂƐŬĂůůďĞƐƂŬĂƐŝŶĂĞůĞǀĞƌƐW>ƉůĂƚƐĞƌƐĂŵƚĂƚƚƚŝĚĨŝŶŶƐĨƂƌĚŽŬƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
ĊǀćůĨƂƌĞ͕ƵŶĚĞƌŽĐŚĞĨƚĞƌďĞƐƂŬĞƚ͘ZĞŬƚŽƌƐƵƉƉĚƌĂŐćƌĂƚƚǀŝĂǀĊƌĂĨŽƌŵƵůćƌƉĊ'ŽŽŐůĞKƐĨƂůũĂƵƉƉĂƚƚƐĊǀ
ćůďĞƐƂŬƐŬĞƌƐŽŵĂƚƚƌĞůĞǀĂŶƚŝŶŶĞŚĊůůĚŝƐŬƵƚĞƌĂƐƉĊďĞƐƂŬĞŶ͘ZĞŬƚŽƌƵƚĨƂƌŽĐŬƐĊƐũćůǀďĞƐƂŬ
ƚŝůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚǇƌŬĞƐůćƌĂƌŶĂŽĐŚƵƚĨƂƌĚćƌŵĞĚƉĊƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐŬďĂƐŝƐŽĐŬƐĊƐƚŝĐŬƉƌŽǀƐŬŽŶƚƌŽůůĞƌĂǀ
ůŽŐŐďƂĐŬĞƌŶĂ͘zƌŬĞƐŐǇŵŶĂƐŝĞƚĂŶǀćŶĚĞƌƐŝŶůćƌƉůĂƚƚĨŽƌŵWƌŽŐƌĞƐƐ͕ĞƚƚĚŝŐŝƚĂůƚŽĐŚƚǇĚůŝŐƚƐƚƂĚƚŝůůĂůůƚǀĂĚ
ƐŽŵďĞƌƂƌĞůĞǀĞƌŶĂƐW>ƐĊƐŽŵŶćƌǀĂƌŽ͕ŵŽŵĞŶƚƵƚĞŽĐŚŝŶŶĞƉĊƐŬŽůĂŶ͕ďĞĚƂŵŶŝŶŐƐŵĂƚƌŝƐĞƌĂǀ
ŵŽŵĞŶƚƐŽŵŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŶƵƚĨƂƌŽƐǀ͘,ĞůĂǀĊƌW>ƉćƌŵćƌŐĞŶŽŵĚĞƚƚĂĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌĂĚǀŝůŬĞƚƵŶĚĞƌůćƚƚĂƌŽĐŚƂŬ
ĂƌƌćƚƚƐƐćŬĞƌŚĞƚĞŶĨƂƌƐĂŵƚůŝŐĂĞůĞǀĞƌ͘WƌŽŐƌĞƐƐ
ćƌƚŝůůŐćŶŐůŝŐĨƂƌďĊĚĞůćƌĂƌĞŶ͕ĞůĞǀĞƌŶĂŽĐŚĨƂƌćůĚƌĂƌŶĂƐĊĂƚƚĚĞƐƚćŶĚŝŐƚŬĂŶƐĞĞůĞǀĞŶƐƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͘/
WƌŽŐƌĞƐƐŬĂŶǀŝƐŽŵŚƵǀƵĚŵĂŶŽĐŬƐĊĨƂůũĂŽĐŚĚƌĂƵƚƌĞůĞǀĂŶƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŬŽůĂĨƂƌƐŬŽůĂĞůůĞƌĨƂƌ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐŽŵŚĞůŚĞƚ͘ŶƐǀĂƌŝŐĨƂƌďĞƚǇŐƐćƚƚŶŝŶŐĞŶćƌĂůůƚŝĚůćƌĂƌĞŶŵĞŶƚŝůůƐƚƂĚĨƂƌĚĞƚƚĂĂŶǀćŶĚĞƌŚĂ
ŶŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŶŽĐŚĚĞŵĞƚŽĚĞƌƐŽŵǀŝďĞƐŬƌŝǀŝƚŽǀĂŶ͘ůĞǀĞƌŶĂŝŶĨŽƌŵĞƌĂƐŽŵĚĞƚĐĞŶƚƌĂůĂŝŶŶĞŚĊůůĞƚ
ǀŝĚĞƚƚĨůĞƌƚĂůƚŝůůĨćůůĞŶ͕ŵĂŶŐĊƌŝŐĞŶŽŵĚĞƐƐĂǀŝĚǀĂƌũĞŶǇŬƵƌƐƐĂŵƚĂƚƚŵĂŶĂůůƚŝĚŬĂŶƂǀĞƌďůŝĐŬĂĚĞƐƐĂŝ
ƐŝƚƚŬŽŶƚƌĂŬƚ͘ůĞǀĞŶ͕ůćƌĂƌĞŶŽĐŚŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŶĚŝƐŬƵƚĞƌĂƌǀŝůŬĞƚŝŶŶĞŚĊůůƐŽŵĨƂƌĞƚĂŐĞƚŬĂŶĞƌďũƵĚĂƵŶĚĞƌĚĞ
ŶŶćƐƚŬŽŵŵĂŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞŶŵĞĚǀĊƌƚŬŽŶƚƌĂŬƚƐŽŵƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚ͘<ƵƌƐŵŽŵĞŶƚŝŶŽŵW>ƵƚŐƂƌƐĂǀ
ŬƵƌƐŵĊůŝŶŽŵŬĂƌĂŬƚćƌƐćŵŶĞŶ͘
ĞƚǇŐƐƐćƚƚŶŝŶŐĞŶŝŶŽŵW>ƐŬĞƌŐĞŶŽŵĞŶƐŬƌćĚĚĂƌƐǇĚĚďĞĚƂŵŶŝŶŐƐŵĂƚƌŝƐ͕ƐĂŵŵĂŶƐĂƚƚĂǀĂŶƐǀĂƌŝŐ
ůćƌĂƌĞƐŽŵƵƚŐĊƚƚĨƌĊŶŬƵƌƐƉůĂŶĞŶƐŵĊůŽĐŚŬƌĂǀ͘,ĂŶĚůĞĚĂƌĞŶŽďƐĞƌǀĞƌĂƌŚƵƌĞůĞǀĞŶƉƌĞƐƚĞƌĂƌŝĂƌďĞƚĞƚ
ŽĐŚĨǇůůĞƌŝĚĞƚƚĂŝďĞĚƂŵŶŝŶŐƐŵĂƚƌŝƐĞŶ͘DĂƚƌŝƐĞŶĨǇůůƐƉĊŵĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂůůƚĞĨƚĞƌƐŽŵĞůĞǀĞŶƵƚǀĞĐŬůĂƌ
ƐŝŶĂĨćƌĚŝŐŚĞƚĞƌ͘<ŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚƵŶĚĞƌĞůĞǀĞŶƐW>ĚŝƐŬƵƚĞƌĂƐďĞƚǇŐƐŵĂƚƌŝƐĞƌŵĞůůĂŶůćƌĂƌĞ͕ŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŽĐŚĞůĞ
ǀ͘
ĞƚǇŐĞƚƐŽŵĞůĞǀĞŶĞƌŚĊůůĞƌĨƂƌƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞŵŽŵĞŶƚďĂƐĞƌĂƐƐĊůĞĚĞƐƉĊĞŶŬŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĂǀďĞƚǇŐƐŵĂƚƌŝƐĞƌŽĐŚ
ŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐĂƐĂŵƚĂůŵĞůůĂŶůćƌĂƌĞ͕ŚĂŶĚůĞĚĂƌĞŽĐŚĞůĞǀĚćƌŬƵƌƐŵĊůŽĐŚĂƌďĞƚƐŝŶƐĂƚƐĚŝƐŬƵƚĞƌĂƐ͘>ćƌĂƌĞŶ
ŐĞŶŽŵĨƂƌĚćƌĨƂƌŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐĂĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐďĞƐƂŬ͕ŝŐĞŶŽŵƐŶŝƚƚǀĂƌƚŝŽŶĚĞW>ͲĚĂŐ͘
ĞƚćƌĂůůƚŝĚůćƌĂƌĞŶƐŽŵƐćƚƚĞƌďĞƚǇŐĞŶŝŬƵƌƐĞƌŶĂĞŶůŝŐƚĨƂƌĨĂƚƚŶŝŶŐĞŶ͘ĞƚǇŐƐŵĂƚƌŝƐĞƌƐĂŵƚďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐŝƵƚďŝ
ůĚŶŝŶŐƐŬŽŶƚƌĂŬƚĞƚŵĞůůĂŶĨƂƌĞƚĂŐ͕ĞůĞǀŽĐŚƐŬŽůĂŐƂƌĂƚƚŚĂŶĚůĞĚĂƌĞ͕ĞůĞǀŽĐŚůćƌĂƌĞĂůůƚŝĚŚĂƌĞŶ
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Orust kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-08

§ 20
KS/2021:277
Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust kommun har inget att erinra mot godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals
kommun. Skolinspektionen bör dock i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och
därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
__________
Sammanfattning av ärendet
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB’s befintliga godkännande
på den befintliga enheten i Munkedal. I dagsläget erbjuds följande gymnasieprogram på enheten:
Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad och måleri, El- och
energiprogrammet med inriktning elteknik, Industritekniska programmet med inriktning
svetsteknik, Försäljning- och serviceprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet med
inriktning personbil. I samband med ansökan önskar Thorengruppen AB utöka godkännandet
med ytterligare två gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna
pedagogiskt och socialt arbete samt fritid och hälsa, Vård- och omsorgsprogrammet samt den
ytterligare inriktningen plåtslageri inom Bygg- och anläggningsprogrammet.
Ansökan gäller samtliga ovanstående gymnasieprogram och sammanlagt cirka 200 platser vid fullt
utbyggd verksamhet.
Utredning
Orust kommun bedriver till och med vårterminen 2021 en egen gymnasieskola inom
Hantverksprogrammet med inriktning båtbyggeri och finsnickeri, programmet har haft riksintag
men kommer att avvecklas under våren. I övrigt bedriver kommunen ingen egen gymnasieskola
inom övriga angivna program. Kommunens elever bereds plats inom i första hand Uddevalla och
Stenungsunds gymnasieskolor. Kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund har ett
samverkansavtal gällande gymnasieutbildning. Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i
Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att vara ett komplement för ett fåtal
elever som önskar att läsa på hemorten, inte att konkurrera med de utbildningar som bedrivs i
Uddevalla och Stenungsund.
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Orust kommun ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i till exempel
Uddevalla, framförallt ökar konkurrensen mellan övriga gymnasieskolor i regionen.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande fem åren:
2021
155
2022
172
2023
164
2024
162
2025
165
Bedömning
För elever från Orust kommun är det en fördel med ett stort utbud av gymnasieplatser i våra
grannkommuner. För Orust kommun är Uddevalla den största mottagaren av gymnasieelever.
Samtidigt kan en utökning av antalet platser leda till kostnadsökningar och svårigheter att
upprätthålla kvalitet inom utbildningarna, inte minst med tanke på bristen på utbildade lärare.
Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed
rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
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Datum

Diarienummer

2021-02-25

KS/2021:296

1(2)

Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Beslut om fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet
2021, statsbidraget "Skolmiljarden"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Tilldela Sektor Lärande statsbidraget ”Skolmiljarden” för förstärkningar för elever i
årskurs 4-9 under år 2021.
Sammanfattning av ärendet
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medför har regeringen
beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 2021. Syftet med
tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att
alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Sedan
är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att
trygga barnens rätt till utbildning.
Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag.
Orust kommun tilldelning av ”skolmiljarden” blir 1 275 317 kronor.
Statsbidraget kommer fördelas enligt nedanstående:
Orust kommun
1 109 899 kronor
Friskolor Orust
149 410 kronor
Utanför kommunen
16 008 kronor
Beräkningen har skett utifrån inskrivna elever i årskurs 4-9, inte särskolan.
Bedömning och utredning
Rektorerna har i samråd med sektorchef diskuterat vilken oro som finns kring elevernas
resultat utifrån att vi har haft en rådande pandemi som påverkat skolornas arbete i olika
hög grad. Det är främst bland eleverna i åk. 4-9 som rektorerna ser ett stort behov av
extra insatser som har en koppling till Covid-19. Sektorn önskar därför att få rikta det
särskilda statsbidraget mot denna grupp elever.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-25
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
Sektorchef Lärande

Datum

Diarienummer

2021-02-25

KS/2021:296

2(2)
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§ 21
KS/2021:296
Beslut av fördelning av statsbidraget "Extra skolmiljarden" år 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Tilldela Sektor Lärande statsbidraget ”Skolmiljarden” för förstärkningar för elever i årskurs 4-9
under år 2021.
__________
Sammanfattning av ärendet
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 2021. Syftet med tillskottet är att bidra
till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den
utbildning de har rätt till, trots pandemin.
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Sedan är det
upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt
till utbildning.
Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Orust kommun tilldelning av ”skolmiljarden” blir 1 275 317 kronor.
Statsbidraget kommer fördelas enligt nedanstående:
Orust kommun
1 109 899 kronor
Friskolor Orust
149 410 kronor
Utanför kommunen
16 008 kronor
Beräkningen har skett utifrån inskrivna elever i årskurs 4-9, inte särskolan.
Bedömning och utredning
Rektorerna har i samråd med sektorchef diskuterat vilken oro som finns kring elevernas resultat
utifrån att vi har haft en rådande pandemi som påverkat skolornas arbete i olika hög grad. Det är
främst bland eleverna i åk. 4-9 som rektorerna ser ett stort behov av extra insatser som har en
koppling till Covid-19. Sektorn önskar därför att få rikta det särskilda statsbidraget mot denna
grupp elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-25
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
Ekonomienheten
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Sammanträdesdatum 2021-03-10
Tid: 15:00-15:30
Plats: Rodret
Beslutande
Claes Olsson (S), ordförande
Annika Andersson (L), vice ordförande
Anders Wingård (FO)
Övriga närvarande
Helena Maxon, administrativ chef
Elin Sige handläggare, § 23
Lisa Simonsson handläggare, §§ 24-28
Sophie Nygren sekreterare
Justeringsdag: 2021-03-10
Justerare: Anders Wingård (FO)

Sophie Nygren
sekreterare

Claes Olsson (S)
ordförande

Anders Wingård (FO)
justeringsperson
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
LILLA EDET · ORUST · TJÖRN · STENUNGSUND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-10

Tillkännagivande om justerat protokoll
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens
digitala anslagstavla.
Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
Justeringsdatum: 2021-03-10
Paragrafer: 22-29
Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-10
Datum då anslaget tas ner: 2021-04-01
Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten

Sophie Nygren
Sekreterare
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
LILLA EDET · ORUST · TJÖRN · STENUNGSUND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-10

§ 22

Fastställande av föredragningslistan
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-10

Ärendenr 9076/Dnr 69

Begäran om entledigande av god man (Akt nr 9076)
Sekretess
_______________________
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§ 24

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-10

Ärendenr 5337/Dnr 100

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 5337)
Sekretess
_______________________
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§ 25

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-10

Ärendenr 8902/Dnr 35

Begäran om samtycke till uthyrning av bostadsrätt (Akt nr 8902)
Sekretess
_______________________
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§ 26

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-10

Ärendenr 9025/Dnr 39

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 9025)
Sekretess
_______________________
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§ 27

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-10

Ärendenr 9186/ Dnr 8

Vitesföreläggande för att inkomma med förteckning
(Akt nr 9186)
Sekretess
_______________________
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§ 28

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-10

Ärendenr 9187/ Dnr 8

Vitesföreläggande för att inkomma med förteckning
(Aktnr 9187)
Sekretess
_______________________
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-10

§ 29

Information från verksamheten
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
·

Uppföljning verksamhetsmål
- 535 årsräkningar skall inkomma för 2020.
465 har inkommit och 79 är granskade.
- En ställföreträdare har nio uppdrag och fyra ställföreträdare har åtta uppdrag.
Årliga kontroller av ställföreträdarna är ej genomförda ännu.

·

Aktuella domar
- Ärende 8951. Huvudmannen har överklagat arvodesbeslut och yrkat på att arvodet
ska sänkas och att det ska göras en avbetalningsplans. Tingsrätten avslår överklagan
och överförmyndarnämnden beslut gäller.
- Ärende 9107. Huvudmannen har överklagat arvodesbeslut och bestridit att hon ska
betala god mannens arvode om 9523 kr. Vidare har huvudmannen i sin överklagan
skrivit att hon yrkar på skadestånd för uteblivna ersättningar.
Överförmyndarenheten har i sitt yttrande till tingsrätten framfört att det framkommit
uppgifter som gör att finns skäl att ändra arvodet till 9111 kr.
Tingsrätten beslutar utifrån överförmyndarens yttrande och bestämmer att arvodet blir
9111 kr och att huvudmannen ska betala detta belopp. Tingsrätten avvisar
huvudmannens talan om skadestånd.
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