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 I. INLEIDING 
  



 

1.1 Statistieken van de Belgische Justitie 
 

De statistieken van de hoven en rechtbanken maken deel uit van de talrijke statistieken die 
geproduceerd worden binnen het Justitieorgaan in België.   

  
Op strafrechtelijk vlak  
Volgens de opeenvolgende fases van de procedure onderscheiden we:  

 De statistieken inzake de strafzaken en de beslissingen van het Openbaar Ministerie, 
gepubliceerd door de steundienst van het College van de procureurs-generaal1. Deze statistieken 
geven informatie over de activiteiten van de parketten. Ze dienen eveneens om een antwoord te 
bieden op vragen van criminologische aard, zoals: “Hoeveel gevallen van diefstal met geweld 
registreert Justitie per jaar?”  

  
 De statistieken omtrent de activiteiten van de hoven en rechtbanken van strafrechtelijke 
aard, geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken2.   

We onderscheiden:  
o de activiteiten van de rechtscolleges van het gerechtelijk onderzoek: 
onderzoeksrechters, raadkamers en kamers van inbeschuldigingstelling ;  
o de activiteiten van de vonnisgerechten: politierechtbanken, correctionele kamers en 
jeugdkamers (voor het protectionele luik) van de rechtbanken van eerste aanleg en van de 
hoven van beroep en assisenhoven.  

  
Deze statistieken geven informatie over het aantal strafrechtelijke zaken behandeld tijdens 
de onderzoeksfase en de fase van het vonnis en over de duurtijden die deze behandelingen 
in beslag nemen: aantal gedagvaarde zaken, aantal zaken afgesloten met een definitieve 
beslissing, soorten beslissingen, duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. Men vindt 
er ook andere informatie over het activiteitenvolume van de hoven en rechtbanken: 
verschillende akten van de rechters en van de griffies (vorderingen, beschikkingen, vonnissen, 
processen-verbaal, geregistreerde verzoekschriften, registratie van overtuigingsstukken, 
enz.).  
  

Hierbij moet onderstreept worden dat de statistieken van de hoven en rechtbanken geen 
informatie verstrekken over de inhoud van de uitgesproken veroordelingen (uitgezonderd 
de rijverboden).  
  

 De statistieken omtrent de veroordelingen, de opschortingen van de uitspraak en de 
interneringen. Deze cijfers worden verzameld en gepubliceerd door de dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie (Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten 
en Vrijheden). Deze statistieken hebben betrekking op de “in kracht van gewijsde gegane” 
rechterlijke beslissingen, dat wil zeggen nadat alle verzets- en/of beroepstermijnen zijn verstreken. 
Ze worden opgesteld aan de hand van de gegevensbank van het Centraal Strafregister waarin alle 
veroordelingsberichten zijn opgenomen die door de griffies van de hoven en rechtbanken worden 
aangeleverd. De statistieken van de dienst voor het Strafrechtelijk beleid geven de aard van de 
strafbare feiten weer, de veroordelingen, de berechte personen en de betrokken instanties.3  

  
 De statistieken inzake de gevangenisbevolking, samengevat in de publicatie Justitie in cijfers 
van de FOD Justitie4. De publicatie beschrijft de evolutie van de gevangenispopulatie, van het 
aantal opsluitingen en vrijstellingen en een beschrijving van de nadere regels van 
invrijheidstelling.  
 De statistieken inzake de activiteiten van de justitiehuizen, die eveneens terug te vinden zijn 
in de publicatie Justitie in cijfers van de FOD Justitie4. De publicatie geeft de evolutie weer van het 
aantal akten die in het kader van de opdrachten van de justitieassistenten zijn verricht: opvang van 
de slachtoffers, maatschappelijke onderzoeken en omkadering van de strafrechtelijke juridische 
beslissingen (elektronisch toezicht, werkstraffen, probatie, voorwaardelijke invrijheidstelling, 
interneringen, enz.).   



 

Op burgerlijk vlak  
De statistieken inzake de activiteiten van de hoven en rechtbanken in burgerlijke materie worden 
eveneens geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken5. Deze 
statistieken geven informatie over de volumes zaken behandeld tijdens de vonnisfase van de 
burgerlijke geschillen en over de duurtijden die deze behandelingen vereisen: aantal zaken 
ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten door een definitieve beslissing, types beslissingen, 
duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. Men vindt er eveneens andere informatie over het 
volume burgerlijke activiteiten van de hoven en de rechtbanken: verscheidene akten van de rechters 
en de griffies (vonnissen en beschikkingen, processen-verbaal, enz.).   
  
De statistieken behandelen alle burgerlijke rechtscolleges, zowel in eerste aanleg als in beroep: 
vredegerechten, de burgerlijke zaken van de politierechtbank, burgerlijke, familie en jeugd secties 
(voor het burgerlijke luik) van de rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, 
ondernemingsrechtbanken en burgerlijke, familie en jeugdkamers van de hoven van beroep.  

  
Omtrent het Hof van Cassatie  
De gegevens inzake de activiteiten van het Hof van Cassatie komen niet in aanmerking voor de 
statistiekprojecten in opdracht van het College van de hoven en rechtbanken. Informatie over het 
volume behandelde zaken tot en met het jaar 2013 kan teruggevonden worden in de publicatie Justitie 
in cijfers van de FOD Justitie6. Voor de jaren nadien zal verwezen worden naar het jaarlijkse rapport van 
het Hof7.  

1.2 Statistieken van de hoven en rechtbanken 
 

De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken staat in voor de jaarlijkse publicatie van 
de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken. Elke instantie beschikt over een specifieke 
publicatie die een aantal statistieken bevat. 
   
De steundienst stelt eveneens de publicatie “De kerncijfers van de rechterlijke activiteiten” ter 
beschikking, die het aantal lopende, nieuwe en afgesloten zaken samenbrengt voor alle rechtscolleges 
sinds 2010.  
  
Al die documenten kan u terugvinden op onze website (www.tribunaux-rechtbanken.be), via “College” 
en vervolgens “Statistiek”.  
 

1.3 Algemene opmerkingen omtrent de statistieken 
 

Een groot aantal factoren beïnvloedt de kwaliteit van de statistieken. Hierbij kunnen we enkele 
voorbeelden vermelden: de kwaliteit van de registratie van de gerechtelijke gegevens in het 
informaticasysteem, het uniforme gebruik van dit informaticasysteem en van de codes die het bevat 
of zelfs de goede werking van het informaticasysteem. Daarom is een zekere voorzichtigheid altijd 
aangeraden bij de interpretatie van de statistieken.  
 

Hierbij moeten we vermelden dat de activiteitenstatistieken de werklast van de hoven en rechtbanken 
niet weerspiegelen. Daarvoor moet er echter met andere criteria rekening worden gehouden: het 
personeelskader, de complexiteit van de behandelde zaken of de verschillende werkmethodes binnen 
de instanties.  
 

Er moet eveneens rekening worden gehouden met het feit dat de statistieken van de steundienst 
bedoeld zijn om steun te bieden aan het College zelf bij het nemen van beslissingen, maar ook om 
steun te bieden bij de werking van de hoven en rechtbanken. De statistische rubrieken in de jaarlijkse 
publicaties werden dus in het kader van deze missie ontwikkeld.  

http://www.tribunaux-rechtbanken.be/


 

1.4 Methodologie aan de basis van de ontwikkeling van de statistieken  
 

Voor alle instanties worden de statistieken berekend op basis van de gerechtelijke gegevens die door 
het griffiepersoneel in een computerapplicatie worden ingevoerd. De stafdienst ICT van de FOD Justitie 
staat, in samenwerking met de instanties en de steundienst, in voor het onderhoud en voor de 
ontwikkeling van deze applicaties, maar ook voor de opslag van de gegevens die door het 
griffiepersoneel worden ingevoerd.  
 

Vervolgens gebruikt de steundienst deze gegevens om de activiteitenstatistieken van elke instantie te 
ontwikkelen. De steundienst garandeert de kwaliteit, en dus de betrouwbaarheid, van de 
gepubliceerde statistieken door middel van haar diepgaand onderzoek uitgevoerd samen met 
vertegenwoordigers van op het terrein (griffiers en magistraten). Dankzij dit overleg werden op 
nationaal niveau regels vastgelegd om de zaken te tellen. De laatste jaren is er eveneens een 
homogenisering  doorgevoerd van de registratiewijzen van de dossiers in het computersysteem.   

1.5 Inhoud van de jaarlijkse publicatie 
 

In het eerste hoofdstuk van deze publicatie zal u voor elke instantie en elk jaartal belangrijke 
informatie vinden omtrent de voortgang van het statistiekproject en de recente wijzigingen die een 
impact hebben op de publicatie.  
 

De fundamentele concepten van de statistieken en de statistiekrubrieken voor elke instantie worden 
uitgelegd en beschreven in het tweede hoofdstuk van deze publicatie.  
 

Het derde hoofdstuk omvat de statistische gegevens van elke instantie. U kan er hoofdzakelijk, in 
functie van de voortgang van het statistiekproject van de instantie, de statistieken van de zaken 
(nieuwe/lopende/afgesloten zaken en hun duurtijd) en/of van de akten van de rechter raadplegen, en 
dit in functie van verschillende variabelen (rechtbank/hof, aard van de zaak, enz.).  

 
Versie publicatie 2022. 
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 II. STATISTISCHE VARIABELEN 
 



 

1. Basisconcepten van de statistiek 

1.1 Inhoud van de cijfers: input-output van de arbeidsrechtbanken 

 

De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank met verscheiden bevoegdheden inzake 
arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, en collectieve schuldenregelingen. Zo behandelt ze o.a. 
geschillen tussen werkgevers en werknemers, geschillen over sociale zekerheid en sociale bijstand. 
Sinds 1 september 2007 is ze ook bevoegd voor zaken omtrent de collectieve schuldenregeling. Ze is 
echter niet bevoegd voor strafzaken. Een arbeidsrechtbank bestaat uit kamers waarin naast de 
voorzitter – een beroepsmagistraat – niet-professionele magistraten zetelen. Wanneer ze een geschil 
behandelt tussen een arbeider en zijn werkgever, wordt de beroepsrechter bijgestaan door een sociale 
rechter van de arbeidersorganisatie en een sociale rechter van een werkgeversorganisatie. België heeft 
9 arbeidsrechtbanken. Elke arbeidsrechtbank bestaat uit één of meerdere afdelingen. 

De statistiek poogt een zo realistisch mogelijke benadering te geven van de instroom (input) en 
uitstroom (output) aan zaken waarmee de arbeidsrechtbanken geconfronteerd worden gedurende 
een welbepaald jaar.  

 

1.2 Het statistisch jaar is een kalenderjaar 

 

De cijfers hebben steeds betrekking op een bepaalde periode, de statistische periode genoemd. Voor 
de opmaak van de jaarcijfers wordt het kalenderjaar (januari - december) en niet het gerechtelijk jaar 
(september - augustus) als referentieperiode genomen.  



 

2. Gemeenschappelijke termen 

2.1 Statistieken over de zaken 

2.1.1 Wat is een zaak? 

Een zaak is een geschil dat bij de arbeidsrechtbank aanhangig wordt gemaakt. Bij een arbeidsrechtbank 
krijgt elke zaak een uniek rolnummer.   

Door de toekenning van dat rolnummer (inschrijving op de rol) wordt de zaak hangend. Wanneer de 
zaak niet meer tot de werklast behoort, is ze niet meer hangend. Ze wordt dan geteld als output. 

1ste opmerking: wanneer een ambtshalve weggelaten zaak opnieuw ingeschreven wordt op 
verzoek van de meest gerede partij1, dan gaat het om een nieuwe zaak. Die zaak krijgt ook een 
nieuw rolnummer.  
2de opmerking: geannuleerde zaken, die verkeerd werden ingevoerd in de invoerapplicatie, 
worden niet in de statistieken opgenomen.   

3de opmerking: Er is een uitzondering voor de zaken collectieve schuldenregeling waarvan de 
bevoegdheid is overgedragen: in dit verband worden de na 1/09/2007 geregistreerde zaken 
als nieuw beschouwd. Voor zaken die vóór 1/09/2007 werden geregistreerd, worden de zaken 
als nieuw beschouwd indien ze nog in behandeling zijn of ze na 1/09/2008 werden afgesloten. 

4de opmerking: in artikel 1021 van het Gerechtelijk Wetboek wordt gesteld: “Werden de kosten 
in het vonnis niet of slechts gedeeltelijk vereffend, dan wordt de beslissing over de kosten, 
waarover niet werd gestatueerd, geacht te zijn aangehouden.”  

 

Concreet wil dat zeggen dat als de kosten van de procedure niet worden vereffend in de eindbeslissing, 
de partijen de arbeidsrechtbank alsnog kunnen verzoeken die vereffening te doen. Er komt dan een 
nieuw vonnis houdende begroting van de kosten. Vanaf dat verzoek tot begroting van de kosten tot 
de beslissing daarover komt de zaak opnieuw "op de rol" (zonder nieuw rolnummer) en in de applicatie 
verandert de status ervan van "niet-hangend" in "hangend”. Na de vereffening van de kosten wordt 
de zaak opnieuw "niet-hangend".  

Er werd beslist om de status "opnieuw hangend" niet op te nemen in de statistieken. Bijgevolg zal de 
zaak in de statistiek overgaan van “hangend” naar “niet-hangend” op het ogenblik dat er een 
eindvonnis is over de grond van de zaak (en nog niet voor de kosten). In de statistieken zal de zaak 
"niet-hangend" blijven, ondanks het feit dat ze voor wat de kosten betreft, terug "hangend" wordt.  

Met een andere werkwijze zouden er twee eindvonnissen worden geteld terwijl er slechts één zaak in 
de input zit. Er moet in de input-outputstatistieken altijd een evenwicht zijn tussen het aantal nieuwe 
zaken en het aantal afgesloten zaken. Eén nieuwe zaak kan slechts leiden tot één afgesloten zaak. 
Daarom worden de vonnissen inzake begroting van de kosten niet in de statistieken opgenomen.  

2.1.2 Wat is de startdatum van een nieuwe zaak? 

De zaak start zodra ze geregistreerd wordt in de ARTT-applicatie. Bijvoorbeeld de dag van de 
neerlegging van het verzoekschrift of van de betaling van de bijdrage aan het fonds voor aanvullende 
financiering van de juridische tweedelijnsbijstand. 

                                                      
1 Art. 730, § 2, a, in fine, van het Gerechtelijk Wetboek. 
 



 

2.1.3 Wanneer is een zaak hangend? 

Een zaak is hangend vanaf de dag dat ze geregistreerd wordt in de applicatie tot de dag dat ze wordt 
afgesloten en niet meer tot de werklast behoort.  

2.1.4 Definitie van input, output en hangend 31/12 

De input wordt bepaald door twee parameters:    

o de zaken die al ingeschreven waren aan het begin van de statistische periode en nog 
niet zijn afgesloten (hangend op 01/01); 

o de nieuwe zaken die ingeschreven werden gedurende de statistische periode (nieuw);  

o INPUT = HANGEND 01/01 + NIEUW. 

De output omvat alle zaken waarvoor er tijdens een bepaalde statistische periode een beslissing werd 

genomen waarmee de zaak werd beëindigd (eindbeslissing). Die zaken zijn daardoor niet meer 

hangend. De datum van de laatste afsluitende beslissing wordt in rekening gebracht. Indien er een 

vaststelling is geregistreerd op een latere datum dan de afsluitende beslissing, wordt de zaak niet 

langer als afgesloten beschouwd. 

 

In het kader van collectieve schuldenregelingen zijn zaken die niet werden afgesloten met een 

afsluitende beslissing maar wel een datum "einde regeling" in hun dossier hebben, statistisch op die 

datum als afgesloten worden beschouwd. 

 

Beslissingen waarmee een zaak wordt beëindigd zijn doorgaans: het eindvonnis de eindbeschikking, 
samenvoegingen met een andere zaak, ambtshalve weglating, doorhaling en afstand van geding.  

Het aantal hangende zaken op het einde van de statistische periode (hangend 31/12), is gelijk aan de 
input min de output.  

o HANGEND 31/12 = INPUT - OUTPUT 

2.1.5 Duur output en hangend 31/12 

Gemiddelde en mediane duur output  
De duur komt overeen met het aantal dagen tussen de inschrijving van de (nieuwe) zaak op één van 
de rollen en de datum waarop de zaak wordt afgesloten.  
 
Die variabele betreft enkel de zaken die tijdens de statistische periode worden afgesloten met een 
eindbeslissing. De duur van de ambtshalve weggelaten zaken wordt niet in rekening gebracht voor het 
bepalen van de gemiddelde en mediane duurtijd.  
 
De gemiddelde duur wordt bepaald door de som van de duurtijden te delen door het aantal afgesloten 
zaken. Wanneer er een onevenwichtige verdeling van de duurtijden is - een groot aantal zaken heeft 
immers een korte duurtijd terwijl een klein aantal zaken een heel lange duurtijd heeft - dan is de 
mediaan een betere indicator voor de duurtijd van een gemiddelde zaak. De mediane duur is de 
middelste duurtijd in een statistische reeks waarvan de termen oplopend zijn gerangschikt. De ene 
helft van de zaken duurt korter dan de mediaan, de andere helft langer. Bijvoorbeeld: voor vijf zaken 
zijn de behandeltijden respectievelijk 50, 60, 70, 80 en 150 dagen. De gemiddelde duur is 82 dagen. De 
mediane duur is 70 dagen. 
 

 
 



 

Gemiddelde duur hangend 31/12: 
Die duur is het aantal dagen tussen de inschrijving van de zaak op één van de rollen en de laatste dag 
van de statistische periode (31/12).  

 
Die variabele betreft enkel zaken die op het einde van de statistische periode nog niet zijn afgesloten. 
 
 

2.2 Categorie 

 

Categorie 

Sociale zaken 

Collectieve schuldenregeling 

 
Sociale zaken 
Deze categorie omvat alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren, 
met uitzondering van de collectieve schuldenregeling. De arbeidsrechtbank is bevoegd in geschillen 
tussen werkgevers en werknemers, geschillen m.b.t. sociale zekerheid, geschillen tussen werknemers 
naar aanleiding van het werk en geschillen betreffende geweld en pesterijen op het werk. De 
arbeidsrechtbank is echter niet bevoegd voor strafzaken. Die zaken behoren tot de bevoegdheid van 
de politierechtbank of de correctionele rechtbank.  
 
Collectieve schuldenregeling  
Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen.  
Om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling, moet men een verzoekschrift indienen 
bij de arbeidsrechtbank. Elk nieuw verzoekschrift wordt door de griffie afzonderlijk ingeschreven in het 
register van de verzoekschriften.  
 

2.3 Statistieken over de akten van de rechter 

2.3.1 Wat is een akte van de rechter? 

Voor de statistieken is een akte van de rechter een beslissing van de rechtbank die werd ingeschreven 
in het repertorium van de rechter en waaraan een repertoriumnummer werd toegekend. Die akten 
omvatten alle beslissingen van de rechters, van het bureau voor juridische bijstand en van de voorzitter 
van de rechtbank (vonnissen, beschikkingen, pv’s, zittingsbladen). Ook al worden sommige van die 
akten opgesteld door de griffier, ze worden in het systeem vermeld als “akten van de rechter”. De 
griffie kent aan elke akte een type (akte) toe. Zo kan de aard van de uitgesproken akte gepreciseerd 
worden (pv, beschikking…). 

1ste opmerking: het aantal eindbeslissingen is geen betrouwbare indicator voor het aantal 
afgesloten zaken. Het gebeurt immers dat een griffie een eindbeslissing gebruikt als 
tussenbeslissing en omgekeerd. Zo blijven een aantal zaken die in de praktijk zijn afgesloten in 
het systeem hangend, terwijl andere zaken net herhaaldelijk worden afgesloten. 
 

2de opmerking: alle beslissingen worden niet systematisch ingeschreven bij de akten van de 
rechter. Dat is bijvoorbeeld het geval voor doorhalingen en weglatingen; die kunnen worden 
geacteerd op het zittingsblad.  
 

3de opmerking: verkeerdelijk geregistreerde akten en akten die een verkeerdelijk 
ingeschreven zaak betreffen, worden niet meegeteld in de statistieken. 



 

 

2.3.2 Wat is de datum van een akte van de rechter? 

De datum van een akte is de datum waarop de akte werd uitgesproken (en niet de datum van 
inschrijving in het informaticasysteem of in het repertorium). 

 

2.3.3 Welke akten worden opgenomen in de statistiek? 

Alle akten die in het repertorium van de rechter werden ingeschreven werden meegeteld.  

Daarentegen worden de akten van de rechter die verwijzen naar een verkeerd ingeschreven zaak of 
die zelf verkeerdelijk werden ingeschreven (bepaald dankzij het type akte) niet meegeteld in de 
statistieken. 

 

2.4 Rol 

De rol is een lijst waarop de nieuwe zaken worden ingeschreven. Die inschrijving gebeurt in volgorde 
van binnenkomst bij de arbeidsrechtbank. Iedere zaak krijgt een uniek rolnummer.  
 

De rol is, enerzijds op grond van wettelijke bepalingen en anderzijds omwille van praktische 
overwegingen, onderverdeeld in verschillende deellijsten.  

 

Liste francophone Nederlandstalige lijst 

Rôle général Algemene rol 

Registre des référés Register van de kortgedingen 

Registre des requêtes Register van de verzoekschriften 

Registre des requêtes (exc.  RCD) Register van verzoekschriften (niet CSR) 

Registre des conciliations Register van de verzoeningen 

Registre des commissions rogatoires Register van de ambtelijke opdrachten 

Registre des Pro Deo Register van de Pro Deo’s 

 
 

Algemene rol 

Dit is de rol van de tegensprekelijke procedures die niet op een van de hierna vermelde rollen staan.   

Rol van de kortgedingen 

Op deze lijst worden de zaken ingeschreven die worden behandeld in kortgeding.  

Opmerking: Het begrip kortgeding wordt eng geïnterpreteerd. Zaken "zoals in kort geding" worden 
niet ingeschreven in het register van de kortgedingen. Ze krijgen een nummer op de algemene rol. Bij 
een procedure “zoals in kort geding” gelden dezelfde procedureregels als bij een zaak “in kortgeding". 
In een zaak "zoals in kort geding" doet de voorzitter echter een uitspraak ten gronde, wat bij een 
"kortgeding" niet het geval is. Zo worden ook spoedeisende vorderingen op verzoekschrift niet in 
ingeschreven in het register van de kortgedingen. Ze krijgen een nummer in het register van de 
verzoekschriften.   



 

Register van de verzoekschriften 

Op die lijst worden de zaken “collectieve schuldenregeling” ingeschreven die werden ingeleid bij 
eenzijdig verzoekschrift2. 

Register van de verzoekschriften (niet CSR) 

Op die lijst worden de zaken ingeschreven die bij eenzijdig verzoekschrift worden ingeleid3 en geen 
collectieve schuldenregeling betreffen.  

Register van de verzoeningen  

Op die lijst worden de zaken ingeschreven die bij eenzijdig verzoekschrift werden ingeleid en een 
verzoeningsprocedure betreffen.  

Register van de ambtelijke opdrachten 

Op die lijst worden de zaken ingeschreven die door een andere rechtbank werden verzonden om 
bepaalde onderzoeksmaatregelen te laten uitvoeren. 

Rechtsbijstand 

Het gebeurt dat één of meer partijen een aanvraag indienen tot het bekomen van rechtsbijstand 
(voorheen pro deo)4. Rechtsbijstand bestaat erin dat de partijen in het geschil ontslagen worden van 
de betaling van volgende gerechtskosten: o.m. zegel- en registratierechten, griffie- en 
expeditierechten en overige gerechtskosten. Rechtsbijstand werd altijd al verleend per rechtsinstantie. 
Een rechter van eerste aanleg kan dus alleen rechtsbijstand toekennen voor een procedure in eerste 
aanleg. Als de partijen later beslissen om hoger beroep aan te tekenen dan moet de rechtsbijstand 
opnieuw worden aangevraagd. Die zaak wordt dan afzonderlijk ingeschreven in het register van de 
rechtsbijstand. De zaak die aanleiding gaf tot de aanvraag (het eigenlijke geschil) wordt als een gewone 
zaak ingeschreven onder een ander rolnummer. 

 

2.5 Aard van de zaak 

Op het ogenblik dat een zaak in de applicatie wordt geregistreerd (aan het begin van de procedure), 
krijgt ze een bepaalde “aard van de zaak” toegekend. De aard van de zaak is een kwalificatie die binnen 
de rechtbanken wordt gehanteerd om te weten om welk soort zaak het gaat. 

 

De aard van de zaak is vaak een goede indicator van de moeilijkheidsgraad van een zaak. Zo is 
bijvoorbeeld een aanvraag van rechtsbijstand in principe minder complex dan een zaak 
“arbeidsovereenkomst - arbeider”. Daardoor zullen de gemiddelde behandeltijden verschillen 
naargelang de soort zaak. Wanneer men statistische resultaten bestudeert, is het dan ook van belang 
om rekening te houden met de aard van een zaak. 

 

Vanaf de implementatie van de applicatie wordt op de griffies de aard van de zaak geregistreerd door 
middel van een uniforme nomenclatuurlijst “aard van de zaak” die telkens mee evolueert met de 
veranderende wetgeving.   

 

 

                                                      
2 Art. 1025 - 1034 van het Gerechtelijk Wetboek. 
3 Art. 1025 - 1034 van het Gerechtelijk Wetboek. 
4 Sinds 8 augustus 2006 wordt het pro-deosysteem rechtsbijstand genoemd in de artikelen 664 tot 687 Ger. W. 



 

De hoofdrubrieken zijn: 

Rubrique nature d'affaire (FR) Hoofdrubriek aard van de zaak (NL) 

Règlement collectif de dettes Collectieve schuldenregeling 

Requêtes en assistance judiciaire Rechtsbijstand 

Conciliations Minnelijke schikking 

Droit du travail Arbeidsrecht 

Accidents de travail, maladies professionnelles  Arbeidsongeval, beroepsziekten 

Sécurité sociale des travailleurs salariés Sociaal zekerheidsrecht werknemers 

CPAS OCMW 

Sécurité sociale des travailleurs indépendants  Sociaal zekerheidsrecht zelfstandigen  

Personnes handicapées  Personen met een handicap 

Conseil d'entreprise / élections sociales Ondernemingsraad en sociale verkiezingen 

Sanctions administratives Administratieve geldboetes 

Divers Diversen 

Référés Kort gedingen 

Procédures européennes Europese procedures 

 

2.6 Output 

Deze variabele geeft weer met welk type beslissing een zaak wordt afgesloten.  

Type Output (FR) Type Output (NL) 

Jugement définitif  Eindvonnis 

Ordonnance définitive Eindbeschikking 

Désistement Afstand 

Radiation Doorhaling 

Omission Weglating 

Autre Overige 

 
 
Eindvonnis 
Een eindvonnis is een beslissing waarbij de rechter zich definitief uitspreekt over alle punten van het 
geding. Daardoor is de zaak niet meer hangend. 

Bij een “gemengde beslissing” wordt voor sommige betwiste punten een eindbeslissing uitgesproken 
terwijl over andere punten nog ten gronde moet worden beslist. Dat type vonnis wordt als 
tussenvonnis beschouwd. De zaak blijft hangend zolang er geen definitieve uitspraak is over de 
resterende punten.   

Opgelet: een eindvonnis wordt in deze publicatie gedefinieerd uit statistisch oogpunt. De juridische 
definitie daarvan kan verschillen van de statistische.  

Eindbeschikking 

Een eindbeschikking is een beslissing waarin de rechter zich definitief uitspreekt over alle punten van 
het geschil. Daardoor is de zaak niet meer hangend. Beschikkingen worden meestal uitgesproken in 
zaken die zijn ingeschreven in het register van de verzoekschriften. Het verschil met een eindvonnis is 
dat een beschikking niet moet worden uitgesproken in een openbare terechtzitting.  

 



 

Afstand  

Door een afstand van geding ziet de partij die de zaak aanhangig heeft gemaakt af van de door haar 
ingestelde procedure. Hierbij moet worden benadrukt dat het recht zelf niet wordt prijsgegeven. 
Wanneer een partij afstand doet van een geding, verzaakt zij niet aan het recht om de zaak zelf 
opnieuw aanhangig te maken. Een afstand van geding impliceert niet noodzakelijk de bedoeling van 
de partij om in te stemmen met de beslissing5.   

Voor de partij die afstand doet, zal de beslissing die de rechter ten gevolge daarvan neemt een 
eindvonnis zijn. Doet slechts één partij afstand van het geding dan zal de rechter een gemengd vonnis 
uitspreken. Voor de partij die afstand doet gaat het om een eindvonnis, voor de andere partijen om 
een tussenvonnis. Aangezien de zaak in dat laatste geval nog hangend is, wordt de beslissing in de 
applicatie ingevoerd als een tussenvonnis.  

Doorhaling 

Een procedure kan worden afgesloten met de doorhaling van de zaak op de rol. Dat kan alleen als alle 
partijen ermee akkoord gaan. Daardoor vervalt het geding en zal het niet meer hangend zijn.  

De zaak kan opnieuw aanhangig worden door de partijen opnieuw te dagvaarden. De zaak zal een 
nieuw rolnummer krijgen en geteld worden als een nieuwe zaak. 

Opmerking: In de rechtsleer lijkt men van mening dat door een doorhaling de zaak wordt afgesloten, 
zonder dat de rechter daartoe een eindvonnis velt. 

Ambtshalve weglating6 

Een zaak kan eindigen door een ambtshalve weglating van de rol. Ambtshalve weglating gebeurt één 
keer per jaar tijdens een bijzondere zitting. 

Alleen zaken die sinds meer dan drie jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen 
aanvang hebben genomen of die sinds meer dan drie jaar niet meer zijn gevorderd, komen in 
aanmerking voor ambtshalve weglating. Als een partij niet wil dat de zaak ambtshalve wordt 
weggelaten dan kan ze dat vermijden door een verzoek tot handhaving op de algemene rol neer te 
leggen. Door de ambtshalve weglating wordt een zaak beschouwd als behorend tot de output.  

Overige 

Deze categorie bevat een aantal ‘minder’ voorkomende beslissingen waardoor een zaak afgesloten 
wordt.  

 

2.7 Type akte van de rechter 

Op het ogenblik dat een akte van de rechter in het informaticasysteem wordt ingevoerd, krijgt ze een 
bepaalde “type akte” toegekend. Het type akte is een kwalificatie die wordt toegekend zodat men 
weet om welk soort akte het gaat. 

Die kwalificatie is een persoonlijke appreciatie van de medewerkers die de akten in het 
informaticasysteem invoeren. Daardoor kan het gebeuren dat het type akte zoals ze in het 
informaticasysteem wordt toegekend, niet helemaal overeenstemt met het reële type van de akte. 

Dat zal des te meer het geval zijn, als er meerdere rubrieken van toepassing zijn op één akte. Op dat 
moment zal er een keuze moeten worden gemaakt want elke akte kan slechts één type akte hebben. 
Daarom moeten de statistieken over het type akte voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

                                                      
5 Cass. 11 maart 2010, C.09.0347.N). 
6 Art. 730, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek. 



 

Het type akte wordt op de griffies geregistreerd door middel van een uniforme juridische 
nomenclatuurlijst “type akte”. Die bestaat vandaag uit meerdere hoofdrubrieken die verder zijn 
onderverdeeld in subrubrieken.  

 In deze publicatie zijn de akten van de rechter gegroepeerd in de volgende categorieën: 

 

Catégorie d'acte Categorie akte 

Jugements définitifs Eindvonnissen 

Ordonnances définitives Eindbeschikkingen 

Jugements interlocutoires Tussenvonnissen 

Ordonnances interlocutoires Tussenbeschikkingen 

Procès-Verbaux Processen-Verbaal 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIEKEN 
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ϭϭϮϴ ϲϱϴ ϭϳϴϲ ϳϭϭ ϭϬϳϱ ϰϭϬ ϮϲϬ

ϭϭϮϴ ϲϱϴ ϭϳϴϲ ϳϭϭ ϭϬϳϱ ϰϭϬ ϮϲϬ

ϭϯϯϮ ϰϭϯ ϭϳϰϱ ϰϰϵ ϭϮϵϲ ϯϰϳ ϭϵϱ

ϭϬϵϵ ϱϮϰ ϭϲϮϯ ϱϭϳ ϭϭϬϲ ϯϮϱ ϭϵϴ

Ϯϰϯϭ ϵϯϳ ϯϯϲϴ ϵϲϲ ϮϰϬϮ ϯϯϱ ϭϵϲ

ϱϲϲ Ϯϳϰ ϴϰϬ Ϯϴϳ ϱϱϯ ϰϱϭ ϯϮϭ

ϭϱϮϵ ϴϮϰ Ϯϯϱϯ ϵϱϰ ϭϯϵϵ ϰϬϵ ϯϰϮ

ϳϱϱ ϯϲϴ ϭϭϮϯ ϯϴϱ ϳϯϴ ϰϵϬ ϯϰϰ

ϭϳϲϲ ϭϮϴϳ ϯϬϱϯ ϭϯϳϬ ϭϲϴϯ ϰϬϬ Ϯϯϰ

ϯϱϵ ϭϱϳ ϱϭϲ ϮϮϳ Ϯϴϵ ϰϮϬ ϰϯϴ

ϴϯϳ ϰϱϮ ϭϮϴϵ ϰϵϬ ϳϵϵ ϰϭϰ ϯϰϬ

ϱϯϭ ϯϯϴ ϴϲϵ ϯϮϵ ϱϰϬ ϵϰϰ ϯϰϭ

ϯϱϴ ϮϬϳ ϱϲϱ Ϯϭϳ ϯϰϴ ϯϲϬ Ϯϭϴ

ϭϰϮϭ ϰϵϴ ϭϵϭϵ ϱϴϴ ϭϯϯϭ ϱϳϱ ϯϵϰ

Ϯϲϳ ϭϯϲ ϰϬϯ ϭϰϴ Ϯϱϱ ϯϵϭ ϯϭϯ

ϴϯϴϵ ϰϱϰϭ ϭϮϵϯϬ ϰϵϵϱ ϳϵϯϱ ϰϳϭ ϯϭϬ

ϰϭϵ ϭϲϬ ϱϳϵ ϭϲϬ ϰϭϵ ϱϰϴ ϯϲϯ

ϰϭϵ ϭϲϬ ϱϳϵ ϭϲϬ ϰϭϵ ϱϰϴ ϯϲϯ

ϯϱϲ ϯϮϮ ϲϳϴ ϯϮϬ ϯϱϴ Ϯϱϰ ϴϮ

ϵϮϲ ϲϮϮ ϭϱϰϴ ϲϬϱ ϵϰϯ Ϯϴϭ ϭϮϬ

ϭϳϰϮ ϰϯϯ Ϯϭϳϱ ϰϲϵ ϭϳϬϲ ϳϰϯ ϱϯϲ

ϭϮϮϰϳ ϰϮϵϵ ϭϲϱϰϲ ϰϲϮϭ ϭϭϵϮϱ ϲϮϲ ϰϲϭ

ϰϯϭ ϯϳϱ ϴϬϲ ϯϳϲ ϰϯϬ ϮϰϬ ϳϴ

ϯϵϴϴ ϭϬϵϰ ϱϬϴϮ ϭϬϵϳ ϯϵϴϱ ϱϯϰ ϯϬϴ

ϯϲϴ ϯϯϱ ϳϬϯ ϯϬϮ ϰϬϭ ϮϮϴ ϵϲ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƵƌƚŝũĚ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ǁĞŐůĂƚŝŶŐĞŶͿ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ DĞĚŝĂĂŶ

>ƵŝŬ sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

�ĞƌŐĞŶ

DŽĞƐŬƌŽĞŶ

�ŽŽƌŶŝŬ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů

ϮϮϮϵ ϳϰϭ ϮϵϳϬ ϴϱϵ Ϯϭϭϭ ϲϭϭ ϱϱϵ

ϮϮϮϴϳ ϴϮϮϭ ϯϬϱϬϴ ϴϲϰϵ Ϯϭϴϱϵ ϱϱϮ ϯϳϲ

ϭϰϯϳ ϰϭϭ ϭϴϰϴ ϰϲϱ ϭϯϴϯ ϳϳϱ ϲϳϵ

ϱϰϯϵ ϭϴϮϲ ϳϮϲϱ ϮϬϳϯ ϱϭϵϮ ϲϰϱ ϰϴϴ

ϮϰϮϭ ϲϭϮ ϯϬϯϯ ϳϱϵ ϮϮϳϰ ϵϱϮ ϵϭϰ

Ϯϰϰϱ ϳϴϭ ϯϮϮϲ ϵϭϭ Ϯϯϭϱ ϲϱϮ ϱϱϮ

ϯϯϮ Ϯϰϭ ϱϳϯ Ϯϲϵ ϯϬϰ ϯϱϵ ϭϮϭ

ϭϭϲϲ ϲϵϬ ϭϴϱϲ ϳϲϰ ϭϬϵϮ ϰϲϯ Ϯϱϰ

ϭϯϮϰϬ ϰϱϲϭ ϭϳϴϬϭ ϱϮϰϭ ϭϮϱϲϬ ϲϲϯ ϱϬϲ

ϳϭϴϯϳ ϯϯϮϳϳ ϭϬϱϭϭϰ ϯϱϵϯϴ ϲϵϭϳϲ ϰϳϳ Ϯϵϵ

([WUDFWLH � ��)HE����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ;EŝĞƵǁͿ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϭ͘Đ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ͗ �ǀŽůƵƚŝĞ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ KƵƚƉƵƚͬEŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚͬ/ŶƉƵƚ
�ǀŽůƵƚŝĞ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ �ǀŽůƵƚŝĞ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ

�ĂŶƚĂů й

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

,ĂƐƐĞůƚ

DĞĐŚĞůĞŶ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ��ŶƚǁĞƌƉĞŶ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŶƚǁĞƌƉĞŶ

�ƌƵƐƐĞů �ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ

�ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ

>ĞƵǀĞŶ >ĞƵǀĞŶ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ EŝũǀĞů

tĂǀĞƌ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ

ZĞƐƐŽƌƚ��ƌƵƐƐĞů

'ĞŶƚ 'ĞŶƚ �ĂůƐƚ

�ƌƵŐŐĞ

�ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

ZŽĞƐĞůĂƌĞ

^ŝŶƚͲEŝŬůĂĂƐ

sĞƵƌŶĞ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�'ĞŶƚ

ZĞƐƐŽƌƚ�'ĞŶƚ

>ƵŝŬ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ƵŝŬ �ĂƌůĞŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ŽĞŝ

>ƵŝŬ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵĞŶ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�>ƵŝŬ

ϭϬϮй ϰϭй ͲϳϬ Ͳϭй

ϭϬϳй ϰϴй ͲϴϮ Ͳϱй

ϭϭϲй ϯϴй ͲϭϭϮ Ͳϴй

ϭϭϮй ϰϭй Ͳϵϴ Ͳϳй

ϭϬϵй ϰϮй Ͳϳϴ Ͳϱй

ϭϬϲй ϰϮй ͲϰϰϬ Ͳϰй

ϭϬϲй ϰϮй ͲϰϰϬ Ͳϰй

ϭϭϭй ϰϮй ͲϲϮϴ Ͳϳй

ϵϳй Ϯϳй ϱϭ ϭй

ϭϬϴй ϰϬй Ͳϱϯ Ͳϱй

ϭϬϵй Ϯϲй Ͳϯϲ Ͳϯй

ϵϵй ϯϮй ϳ ϭй

ϭϬϯй Ϯϵй ͲϮϵ Ͳϭй

ϭϬϳй ϯϳй Ͳϲϱϵ Ͳϰй

ϭϬϱй ϯϰй Ͳϭϯ ͲϮй

ϭϭϲй ϰϭй ͲϭϯϬ Ͳϵй

ϭϬϱй ϯϰй Ͳϭϳ ͲϮй

ϭϬϲй ϰϱй Ͳϴϯ Ͳϱй

ϭϰϱй ϰϰй ͲϳϬ Ͳϭϵй

ϭϬϴй ϯϴй Ͳϯϴ Ͳϱй

ϵϳй ϯϴй ϵ Ϯй

ϭϬϱй ϯϴй ͲϭϬ Ͳϯй

ϭϭϴй ϯϭй ͲϵϬ Ͳϲй

ϭϬϵй ϯϳй ͲϭϮ Ͳϰй

ϭϭϬй ϯϵй Ͳϰϱϰ Ͳϱй

ϭϭϬй ϯϵй Ͳϰϱϰ Ͳϱй

ϭϬϬй Ϯϴй Ϭ Ϭй

ϵϵй ϰϳй Ϯ ϭй

ϵϳй ϯϵй ϭϳ Ϯй

ϭϬϴй ϮϮй Ͳϯϲ ͲϮй

ϭϬϳй Ϯϴй ͲϯϮϮ Ͳϯй

ϭϬϬй ϰϳй Ͳϭ ͲϬй

ϭϬϬй ϮϮй Ͳϯ ͲϬй

ϵϬй ϰϯй ϯϯ ϵй

ϭϭϲй Ϯϵй Ͳϭϭϴ Ͳϱй

ϭϬϱй Ϯϴй ͲϰϮϴ ͲϮй



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϭ͘Đ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ͗ �ǀŽůƵƚŝĞ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ KƵƚƉƵƚͬEŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚͬ/ŶƉƵƚ
�ǀŽůƵƚŝĞ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ �ǀŽůƵƚŝĞ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ

�ĂŶƚĂů й

>ƵŝŬ ZĞƐƐŽƌƚ�>ƵŝŬ

�ĞƌŐĞŶ ,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

�ĞƌŐĞŶ

DŽĞƐŬƌŽĞŶ

�ŽŽƌŶŝŬ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ

ZĞƐƐŽƌƚ��ĞƌŐĞŶ

dŽƚĂĂů

ϭϬϱй Ϯϴй ͲϰϮϴ ͲϮй

ϭϭϯй Ϯϱй Ͳϱϰ Ͳϰй

ϭϭϰй Ϯϵй ͲϮϰϳ Ͳϱй

ϭϮϰй Ϯϱй Ͳϭϰϳ Ͳϲй

ϭϭϳй Ϯϴй ͲϭϯϬ Ͳϱй

ϭϭϮй ϰϳй ͲϮϴ Ͳϴй

ϭϭϭй ϰϭй Ͳϳϰ Ͳϲй

ϭϭϱй Ϯϵй ͲϲϴϬ Ͳϱй

ϭϭϱй Ϯϵй ͲϲϴϬ Ͳϱй

ϭϬϴй ϯϰй ͲϮϲϲϭ Ͳϰй

([WUDFWLH � ��)HE����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌĂĂŬ�;'ƌŽĞƉ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƵƌƚŝũĚ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ǁĞŐůĂƚŝŶŐĞŶͿ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ DĞĚŝĂĂŶ

�ƵƌŽƉĞƐĞ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĞϮĂ�Ͳ�ǀĞƌǌĞƚ��ƵƌŽƉĞĞƐ�ďĞƚĂůŝŶŐƐďĞǀĞů

ĞϮď�Ͳ��ƵƌŽƉĞĞƐ�ďĞƚĂůŝŶŐƐďĞǀĞů

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ĂƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚ�;ϱϳϴͿ ŽϭĂ�Ͳ�ĂƌďĞŝĚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ�ĂƌďĞŝĚĞƌ

Žϭď�Ͳ�ĂƌďĞŝĚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ�ďĞĚŝĞŶĚĞ

ŽϭĐ�Ͳ�ƐĐŚĞŶĚŝŶŐ�ĨĂďƌŝĞŬƐŐĞŚĞŝŵ

ŽϭĚ�Ͳ�ůĞĞƌŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ

ŽϭĞ�Ͳ�ĐŽůůĞĐƚŝĞǀĞ�ĂƌďĞŝĚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ

ŽϭĨ�Ͳ�ŐĞƐĐŚŝů�ƚƵƐƐĞŶ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ŽϭŐ�Ͳ�ǀĞƌƐŶĞůĚĞ�ďĞƌŽĞƉƐŽƉůĞŝĚŝŶŐ

Žϭŝ�Ͳ�ƐĐŚŝƉƉĞƌƐ�ǀĞŶŶŽƚĞŶ

Žϭũ�Ͳ�ŽǀĞƌƚƌĞĚŝŶŐ�ĂƌďĞŝĚƐƌĞŐůĞŵĞŶƚĞŶ

ŽϭŬ�Ͳ�ŐĞůŝũŬŚĞŝĚ�ŵĂŶͬǀƌŽƵǁ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

Žϭů�Ͳ�ĞǀĞŶƌĞĚŝŐĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞ�Ăƌď͘ŵĂƌŬƚ

Žϭŵ�Ͳ�ŚŽĞĚĂŶŝŐŚĞŝĚ�ǁĞƌŬŶ͘�ŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚ�ŽŶĚ͘

ŽϭŶ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�ŵĂŶͲǀƌŽƵǁ�;ǁĞƚϮϬϬϳͿ

ŽϭŶĂ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�ŵĂŶͲǀƌŽƵǁ�ǁĞƌŬŶ͘

ŽϭŽ�Ͳ�WĞƐƚĞƌŝũĞŶ

ŽϭƉ�Ͳ�ƉƌĞǀĞŶƚŝĞĂĚǀŝƐĞƵƌ

ŽϭƋ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

Žϭƌ�Ͳ�ďĞƐƚƌĂĨĨŝŶŐ�ƌĂĐŝƐŵĞ�ŽĨ�ǆĞŶŽĨŽďŝƐĐŚĞ�ĚĂĚĞŶ

ŽϭƐ�Ͳ�ŵĞĚŝƐĐŚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

Žϭƚ�Ͳ��ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ĂƵĚŝƚŽƌĂĂƚ

ŽϭƚĂ�Ͳ�ĐŽŶƚŝŶƵŢƚĞŝƚ�ŽŶĚĞƌŶ͘�ƐĐŚĂĚĞǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ

Žϭƚď�Ͳ�ĐŽŶƚŝŶƵŢƚĞŝƚ�ŽŶĚĞƌŶ͘�͗�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ

ŽϭƚĚ�Ͳ�ŐĞƐĐŚŝů�ďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞ�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ

ŽϭƚĞ�Ͳ�ŐĞƐĐŚŝů�ďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞ�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ

ŽϭƚĨ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�ǀůĂĂŵƐ�ŐĞůŝũŬĞŬĂŶƐĞŶďĞůĞŝĚ�Ͳ

ŽϭƵ�Ͳ�ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶĚĞ�ƉƌŽĐ͘�ďĞƐĐŚĞƌŵĚĞ�ǁĞƌŬŶ͘

Žϭǀ�Ͳ�ƐƚĂŬŝŶŐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ

ŽϭǀĂ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƐƚĂŬŝŶŐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ

Žϭǀď�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƐƚĂŬŝŶŐ�ƌĂĐŝƐŵĞ�ŽĨ�ǆĞŶŽĨŽďŝĞ

ŽϭǀĐ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƐƚĂŬŝŶŐ�ĚŝƐĐƌŝŵ͘�ǀƌŽƵǁͲŵĂŶ

ŽϭǀĚ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƐƚĂŬŝŶŐ�ƉĞƐƚĞŶΘǀŽŽƌů͘�ŵĂĂƚƌ͘

ŽϭǀĞ�Ͳ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ĂƌďĞŝĚƐŝŶƐƉĞĐƚŝĞ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭϵϯϯϳ ϭϵϯϯϳ

Ϭ ϱ ϱ ϱ Ϭ ϲ Ϯ

ϭ ϱ ϲ ϲ Ϭ ϯϮϮϴ Ϯ

ϱϬϲϯ ϭϵϭϰ ϲϵϳϳ Ϯϲϭϳ ϰϯϲϬ ϰϭϲ ϯϭϲ

ϲϳϵϲ Ϯϰϯϴ ϵϮϯϰ ϮϵϱϬ ϲϮϴϰ ϱϰϬ ϰϭϰ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϳ Ϭ ϳ Ϯ ϱ ϭϮϭϵ ϭϮϭϵ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϲ ϵ ϭϱ ϰ ϭϭ ϯϳϰ Ϯϳϰ

ϲϭ ϮϮ ϴϯ ϭϴ ϲϱ ϱϱϯ ϱϳϯ

ϯ Ϯ ϱ ϯ Ϯ ϯϵϳ ϯϵϵ

ϯϯ ϰϮ ϳϱ ϮϬ ϱϱ ϰϰϰ ϰϳϵ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ ϭ ϰ ϭ ϯ ϲϯϴ ϲϯϴ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭϮ ϭϮ

ϲ Ϯ ϴ Ϯ ϲ ϯϳϰ ϯϳϰ

ϱ ϭ ϲ ϭ ϱ ϯϵϵ ϯϵϵ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯϰϬ ϵϰ ϰϯϰ ϰϴ ϯϴϲ ϭϱ ϭϬ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϬ Ϯ ϭϮ ϴ ϰ ϮϮϰ ϭϯϲ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϭ ϭ Ϯ ϭ ϭ ϭϮϲ ϭϮϲ

ϳ ϱ ϭϮ ϲ ϲ Ϯϱϵ ϭϰϳ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

([WUDFWLH � ��)HE����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌĂĂŬ�;'ƌŽĞƉ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƵƌƚŝũĚ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ǁĞŐůĂƚŝŶŐĞŶͿ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ DĞĚŝĂĂŶ

ĂƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚ�;ϱϳϴͿ ŽϭǀĨ�Ͳ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�ƐŽĐŝĂĂů�ƐƚƌĂĨǁď

ŽϭǀŐ�Ͳ�ǁĞůǌŝũŶƐǁĞƚ�Ăƌƚ͘ϯϮĚĞĐŝĞƐ�ΑϮ

Žϭǁ�Ͳ�ďĞƐĐŚĞƌŵĚĞ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌ

ŽϭǇĐ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

Žϭǌ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ĂƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂů͕�ďĞƌŽĞƉƐǌŝĞŬƚĞŶ�;ϱϳϵͿ ƉϭĂ�Ͳ�ĂƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂůůĞŶ

Ɖϭď�Ͳ�ďĞƌŽĞƉƐǌŝĞŬƚĞŶ

ƉϭĐ�Ͳ�ϭͬϯ�ŬĂƉŝƚĂĂů

ƉϭĞ�Ͳ�ƚŽĞůĂŐĞŶ�ƚŽĞŐĞŬĞŶĚ�ĚŽŽƌ�&�K

ƉϭĨ�Ͳ�ƚŽĞůĂŐĞŶ�ƚŽĞŐĞŬĞŶĚ�ĚŽŽƌ�&��

ƉϭŚ�Ͳ�ĂƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂůůĞŶ�ƐƚĂŐŝĂŝƌƐ

Ɖϭŝ�Ͳ�^ĐŚĂĚĞůŽŽƐƐƚĞůůŝŶŐƐĨŽŶĚƐ�ĂƐďĞƐƚƐůĂĐŚƚŽĨĨĞƌƐ

Ɖϭǌ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ƐŽĐŝĂĂů�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ�;ϱϴϬͿ ƋϭĂ�Ͳ�ďŝũĚƌĂŐĞŶ�ǀŽŽƌ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ƋϭĂĂ�Ͳ�ŶŝĞƚͲŽŶĚĞƌǁĞƌƉŝŶŐ�Z^�

Ƌϭď�Ͳ�ŬŝŶĚĞƌďŝũƐůĂŐ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ƋϭĐ�Ͳ�ǁĞƌŬůŽŽƐŚĞŝĚ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ƋϭĚ�Ͳ�ǌŝĞŬƚĞǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ƋϭĞ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ƋϭĨ�Ͳ�ǀĂŬĂŶƚŝĞŐĞůĚĞŶ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ƋϭŐ�Ͳ�&ŽŶĚƐ�ƐůƵŝƚŝŶŐ�ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ

ƋϭŚ�Ͳ�ƐŽĐ�ǌĞŬ�ŐĞƐĐŚŝů�ďŝũ�ŶŝĞƚͲǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

Ƌϭŝ�Ͳ�ŐĞƐĐŚŝů�ƚƵƐƐĞŶ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

Ƌϭũ�Ͳ�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉ͘ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ŵƵƚƵĂůŝƚĞŝƚĞŶ

ƋϭŬ�Ͳ�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉ͘ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ƉĞŶƐŝŽĞŶƌĞŐĞůŝŶŐ

Ƌϭů�Ͳ��ŝĞŶƐƚ�ŽǀĞƌǌĞĞƐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚ

Ƌϭŵ�Ͳ�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ�ǌŝĞŬƚĞǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ

ƋϭŶ�Ͳ�ƐŽĐ�ǌĞŬ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ��ŽŶŐŽ�ZƵĂŶĚĂ

ƋϭŽ�Ͳ�ƌĞŶƚĞďŝũƐůĂŐ�ǀĞƌǀƌŽĞŐĚ�ŐĞƉĞŶƐŝŽŶĞĞƌĚĞŶ

ƋϭƉ�Ͳ�ďŝũǌŽŶĚĞƌ�ďƌƵŐƉĞŶƐŝŽĞŶ

ƋϭƋ�Ͳ�ďƌƵŐƉĞŶƐŝŽĞŶ�ďĞũĂĂƌĚĞŶ�ŝŶǀĂůŝĚĞ

Ƌϭƌ�Ͳ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ďŝũĚƌĂŐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚ

ƋϭƐ�Ͳ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ďŝũĚƌĂŐĞ�ďƌƵŐƉĞŶƐŝŽĞŶ

Ϭ ϯ ϯ Ϯ ϭ ϯϳ ϯϳ

Ϯ ϲ ϴ Ϯ ϲ ϴϭ ϴϭ

ϭϱϳ ϴϯ ϮϰϬ ϳϭ ϭϲϵ ϰϱ ϱϰ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϲϭ ϯϰ ϵϱ Ϯϴ ϲϳ ϯϳϰ ϵϮ

ϭϮϱϲϳ ϰϲϲϬ ϭϳϮϮϳ ϱϳϴϱ ϭϭϰϰϮ ϰϳϯ ϯϳϮ

ϳϲϱϲ ϮϱϱϮ ϭϬϮϬϴ ϮϲϳϮ ϳϱϯϲ ϴϵϳ ϳϳϭ

ϮϲϬϮ ϳϰϭ ϯϯϰϯ ϱϴϯ ϮϳϲϬ ϭϮϯϱ ϭϬϴϲ

ϱϴ ϵϱ ϭϱϯ ϵϲ ϱϳ ϭϬϲ ϳϭ

ϭϲ ϯ ϭϵ ϰ ϭϱ ϭϱϱϵ ϵϯϱ

Ϯϭ ϰ Ϯϱ ϱ ϮϬ ϴϵϮ ϴϬϲ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϵ ϭ ϭϬ ϯ ϳ ϱϵϲ ϯϴϰ

ϲϬ Ϯϭ ϴϭ ϭϵ ϲϮ ϴϯϴ ϲϮϭ

ϭϬϰϮϮ ϯϰϭϳ ϭϯϴϯϵ ϯϯϴϮ ϭϬϰϱϳ ϵϯϯ ϴϬϱ

ϱϮϮϱ ϰϬϲϯ ϵϮϴϴ ϰϰϴϱ ϰϴϬϯ ϭϳϮ ϰϭ

ϰϲ ϲϰ ϭϭϬ ϯϲ ϳϰ ϰϭϴ ϯϮϬ

ϭϮϴϱ ϰϮϮ ϭϳϬϳ ϱϰϲ ϭϭϲϭ ϳϭϬ ϱϰϰ

ϲϲϴϵ ϰϵϬϬ ϭϭϱϴϵ ϯϳϰϱ ϳϴϰϰ ϲϮϴ ϯϲϮ

ϭϰϭϭϮ ϱϴϳϮ ϭϵϵϴϰ ϳϬϭϭ ϭϮϵϳϯ ϲϯϯ ϱϭϯ

ϲϲϮ ϮϵϮ ϵϱϰ ϯϬϴ ϲϰϲ ϰϭϳ ϯϱϯ

Ϯϰϳ ϰϳ Ϯϵϰ ϰϳ Ϯϰϳ ϲϭϳ ϰϰϬ

ϭϬϴ ϲϯ ϭϳϭ ϱϭ ϭϮϬ ϰϱϵ ϰϯϯ

ϯϲ Ϯ ϯϴ Ϯϴ ϭϬ Ϯϲϵ Ϯϳϳ

ϭϯ ϰ ϭϳ ϳ ϭϬ ϭϬϴϬ ϯϵϴ

ϭϰ ϯ ϭϳ ϴ ϵ ϰϴϱ ϰϵϬ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϱϲ ϯϵ ϵϱ ϰϲ ϰϵ ϰϬϲ Ϯϰϴ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘([WUDFWLH � ��)HE����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌĂĂŬ�;'ƌŽĞƉ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƵƌƚŝũĚ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ǁĞŐůĂƚŝŶŐĞŶͿ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ DĞĚŝĂĂŶ

ƐŽĐŝĂĂů�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ�;ϱϴϬͿ Ƌϭƚ�Ͳ�<ƌƵŝƐƉƵŶƚďĂŶŬ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚ

Ƌϭǀ�Ͳ�sĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐĞŶ�ŚŽŽĨĚͲ�ĞŶ�ŽŶĚĞƌĂĂŶŶĞŵĞƌƐ

Ƌϭǁ�Ͳ��ŽŵƉĞŶƐĂƚŝĞƉƌĞŵŝĞ�ƐŽĐ͘ǌĞŬ͘ďŝũĚƌĂŐĞŶ

Ƌϭǆ�Ͳ��ĞƌŽĞƉ�ƚĞŐĞŶ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ďƵƌĞĂƵ�ǀŽŽƌ�ƌĞĐŚƚƐďŝ

ƋϭǆĂ�Ͳ�ďĞƌŽĞƉ�ʹ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ�ŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐ

ƋϭǇ�Ͳ�ĂůůĞĞŶǌĞƚĞůĞŶĚ�ƌĞĐŚƚĞƌ�Ͳ�ǌŽƌŐǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞƌƐ

ƋϭǇď�Ͳ�ŵĞĚŝƐĐŚĞ�ǌŽƌŐ�ĞŶ�ŚĞƌƐƚĞůƉĞŶƐŝŽĞŶ�;ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ

Ƌϭǌ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ŽĐŵǁ ƋϮ�Ͳ���^d��E^��<�Z,�/�

ƋϮĂ�Ͳ�ŐĞǁĂĂƌďŽƌŐĚ�ŝŶŬŽŵĞŶ�ďĞũĂĂƌĚĞŶ�ƐĂŶĐƚŝĞƐ

ƋϮď�Ͳ�ŐĞǁĂĂƌďŽƌŐĚĞ�ŐĞǌŝŶƐďŝũƐůĂŐ

ƋϮĐ�Ͳ�K�Dt�ďĞƐƚĂĂŶƐŵŝŶŝŵƵŵ

ƋϮĚ�Ͳ�K�Dt�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉ͘�/ŶƚĞŐƌĂƚŝĞ�;ůĞĞĨůŽŽŶͿ

ƋϮĞ�Ͳ�K�Dt�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ

ƋϮĞĂ�Ͳ�K�Dt�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ

ƋϮĨ�Ͳ�ŝŶŬŽŵĞŶƐŐĂƌĂŶƚŝĞ�ǀŽŽƌ�ŽƵĚĞƌĞŶ

ƋϮŐ�Ͳ�ŽƉǀĂŶŐ�ĂƐŝĞůǌŽĞŬĞƌƐ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ƐŽĐŝĂĂů�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ�;ϱϴϭͿ ƌϭĂ�Ͳ�^ŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐďŝũĚƌĂŐĞŶ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭĂĂ�Ͳ�ďĞƚǁŝƐƚŝŶŐĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ�ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ�ǀ

ƌϭď�Ͳ�<ŝŶĚĞƌďŝũƐůĂŐ��ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭĚ�Ͳ�ǌŝĞŬƚĞǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭĞ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ��ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭĨ�Ͳ�ŐĞůŝũŬŚĞŝĚ�ŵĂŶͬǀƌŽƵǁ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭŚ�Ͳ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĞŝƚƐďŝũĚƌĂŐĞŶ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭŝ�Ͳ�ďŝũĚƌĂŐĞ�ǌĞůĨƐƚ͘�ŝŶŬŽŵƐƚĞŶŵĂƚŝŐŝŶŐ

ƌϭũ�Ͳ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ďŝũĚƌĂŐĞ�ǌĞůĨƐƚ͘�ĂůůĞĞŶƐƚĂĂŶĚĞŶ

ƌϭů�Ͳ�ǀĞŶŶŽŽƚƐĐŚĂƉƐďŝũĚƌĂŐĞ�ǀŽŽƌ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭŵĂ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�ǀƌŽƵǁĞŶͬŵĂŶŶĞŶ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭŽ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�ĂƌďĞŝĚƐďĞƚƌĞŬŬŝŶŐĞŶ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚ

ƌϭǌ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ǌŽƌŐǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞƌƐ�ϬϵͬϬϴͬϭϵϲϯ ƌϮǌ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϴϲ ϰϮ ϭϮϴ ϱϵ ϲϵ ϭϵϳ ϭϯϱ

ϲ ϴ ϭϰ ϲ ϴ ϰϲϰ ϯϲϭ

Ϯϭ ϰ Ϯϱ ϲ ϭϵ ϯϲϵ ϯϳϲ

ϯϲ ϰ ϰϬ ϭϳ Ϯϯ ϱϳϱ ϲϬϮ

ϭϲϯ ϴϭ Ϯϰϰ ϴϵ ϭϱϱ ϱϵϳ ϰϭϮ

ϮϴϴϭϬ ϭϱϵϭϬ ϰϰϳϮϬ ϭϲϰϵϱ ϮϴϮϮϱ ϱϬϭ ϯϭϰ

ϲ Ϭ ϲ Ϭ ϲ ͘ ͘

ϭϲ ϴ Ϯϰ ϵ ϭϱ ϯϬϬ ϮϬϰ

ϱ ϵ ϭϰ ϭ ϭϯ ϮϮϱ ϮϮϱ

ϭϳϮ Ϭ ϭϳϮ ϳ ϭϲϱ Ϯϲϵϲ Ϯϵϰϭ

ϭϱϰϰ ϵϵϵ Ϯϱϰϯ ϭϬϵϯ ϭϰϱϬ Ϯϱϭ ϭϲϳ

Ϯϯϳ Ϭ Ϯϯϳ ϭ Ϯϯϲ ϱϯϳϵ ϱϯϳϵ

ϮϬϳϭ ϭϲϬϳ ϯϲϳϴ ϭϴϭϴ ϭϴϲϬ ϮϮϭ ϭϴϰ

ϯϮ Ϯϵ ϲϭ ϭϰ ϰϳ ϯϬϯ Ϯϳϳ

ϯϲϳ ϭϭϰϬ ϭϱϬϳ ϭϬϭϬ ϰϵϳ ϭϮϳ ϭϬϲ

ϰϰϱϬ ϯϳϵϮ ϴϮϰϮ ϯϵϱϯ ϰϮϴϵ ϮϬϳ ϭϰϴ

ϭϬϲϳ ϭϳϬ ϭϮϯϳ ϮϭϮ ϭϬϮϱ ϴϲϬ ϱϬϯ

ϭϰ ϴ ϮϮ ϲ ϭϲ ϯϵϰ ϯϵϰ

Ϯϰ ϯ Ϯϳ ϭϭ ϭϲ ϵϯϱ ϰϭϬ

ϲϰϵ ϮϱϬ ϴϵϵ Ϯϲϳ ϲϯϮ ϲϮϬ ϱϬϳ

ϭϱϳ ϯϵ ϭϵϲ ϱϳ ϭϯϵ ϰϲϴ ϯϱϬ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϰ Ϭ ϰ Ϯ Ϯ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϯ ϭ ϯϯϯ ϯϯϯ

ϱϯ ϲϲ ϭϭϵ ϯϯ ϴϲ Ϯϰϳ ϮϱϬ

ϭϵϳϳ ϱϯϲ Ϯϱϭϯ ϱϵϬ ϭϵϮϯ ϲϲϴ ϰϱϳ

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘([WUDFWLH � ��)HE����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌĂĂŬ�;'ƌŽĞƉ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƵƌƚŝũĚ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ǁĞŐůĂƚŝŶŐĞŶͿ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ DĞĚŝĂĂŶ

ŐĞŚĂŶĚŝĐĂƉƚĞŶ�;ϱϴϮ�ϭΣͲϮΣͿ ƐϭĂ�Ͳ�ŵŝŶĚĞƌͲǀĂůŝĚĞŶ

Ɛϭď�Ͳ�ƐŽĐŝĂůĞ�ƌĞĐůĂƐƐĞƌŝŶŐ�ŵŝŶĚĞƌͲǀĂůŝĚĞŶ

Ɛϭǌ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐƐƌĂĂĚ�ĞŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶ�;ϱϴϮ�ϯΣͲ ƚϭĂ�Ͳ�ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐƐƌĂĚĞŶ

ƚϭď�Ͳ�ĐŽŵŝƚĠ�ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ�ĞŶ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ

ƚϭďĂ�Ͳ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶ

ƚϭĐ�Ͳ�ƵŝƚŬĞƌŝŶŐ�ůŽŽƉďĂĂŶŽŶĚĞƌďƌĞŬŝŶŐ

ƚϭĨĞ�Ͳ�ĚŝĞŶƐƚĞŶĐŚĞƋƵĞƐ

ƚϭŬ�Ͳ�ŝŶďĞƐůĂŐŶĂŵĞƐ�ƐŽĐŝĂĂů�ƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚ

ƚϭǌ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǀĞ�ŐĞůĚďŽĞƚĞƐ�;Ăƌƚ�ϱϴϯͿ ƵϭĂ�Ͳ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǀĞ�ƐĂŶĐƚŝĞƐͬŐĞůĚďŽĞƚĞƐ

ƵϭĐ�Ͳ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞ�ǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ�ďƌƵŐƉĞŶƐŝŽĞŶ

ƵϭĚ�Ͳ�ĞƌŬĞŶŶŝŶŐ�ŚĂǀĞŶĂƌďĞŝĚĞƌ

ƵϭĞ�Ͳ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǀĞ�ŐĞůĚďŽĞƚĞ�ǌŝĞŬĞŶĨŽŶĚƐĞŶ

Ƶϭǌ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐĞŶ ǁϭĂ�Ͳ�ĂĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĚĞƐŬ

ǁϭď�Ͳ�ĂƵƚŽƉƐŝĞ

ǁϭĐ�Ͳ�ĂĨůĞǀĞƌŝŶŐ�ƐŽĐŝĂůĞ�ďĞƐĐŚĞŝĚĞŶ

ǁϭĚ�Ͳ�ĂƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂů

ǁϭĞ�Ͳ�ĂƌďĞŝĚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ

ǁϭĨ�Ͳ�ŽƉŚĞĨĨŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

ǁϭŐ�Ͳ�ůĞĞĨůŽŽŶ

ǁϭŚ�Ͳ�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ

ǁϭŝ�Ͳ�ŶŝĞƚ�ďĞŐĞůĞŝĚĞ�ŵŝŶĚĞƌũ͘�sƌĞĞŵĚĞůŝŶŐ

ǁϭǌ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ Őϭďϭ�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�ă�ďƵƌĞĂƵ

ŐϭĐϭ�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�ă�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ

ŐϭĚ�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ

Őϭǌ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ ůĂ�Ͳ�ǀĞƌǌŽĞŬ�D^

ϱϬϱϬ ϭϱϯϱ ϲϱϴϱ ϮϮϳϬ ϰϯϭϱ ϲϲϭ ϱϳϴ

ϯϵϲ ϭϮϲ ϱϮϮ Ϯϭϵ ϯϬϯ ϰϵϰ ϱϯϮ

Ϯϴ ϴ ϯϲ ϭϴ ϭϴ ϳϰϵ ϱϱϭ

ϱϰϳϰ ϭϲϲϵ ϳϭϰϯ ϮϱϬϳ ϰϲϯϲ ϲϰϳ ϱϳϬ

Ϯϭ Ϭ Ϯϭ Ϯ ϭϵ ϭϮϵ ϭϮϵ

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

ϳϵ ϳ ϴϲ ϱϵ Ϯϳ ϲϭ ϱϱ

ϰ Ϭ ϰ ϯ ϭ ϴϬϭϰ ϴϬϭϰ

Ϯϯ ϭϰ ϯϳ ϴ Ϯϵ ϰϳϰ ϰϱϰ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϰ ϭϲ ϮϬ ϭϬ ϭϬ ϭϱϰ ϭϲϮ

ϭϯϱ ϯϳ ϭϳϮ ϴϮ ϵϬ ϯϬϵ ϱϳ

ϭϲϯ ϴϳ ϮϱϬ ϭϬϲ ϭϰϰ ϱϮϲ ϰϴϱ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϰ Ϭ ϰ Ϯ Ϯ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϱ ϴ Ϯϯ ϲ ϭϳ ϰϱϵ ϯϰϱ

ϭϴϮ ϵϱ Ϯϳϳ ϭϭϰ ϭϲϯ ϱϮϯ ϰϳϲ

ϭϭ Ϭ ϭϭ Ϭ ϭϭ ͘ ͘

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

ϭϴ Ϭ ϭϴ Ϭ ϭϴ ͘ ͘

ϭϵ ϭ ϮϬ ϭ ϭϵ ϭϳ ϭϳ

ϭϰϭ ϯϯ ϭϳϰ Ϯϱ ϭϰϵ ϯϵ ϯϰ

ϭϭ Ϭ ϭϭ Ϭ ϭϭ ͘ ͘

ϱϳ Ϭ ϱϳ Ϭ ϱϳ ͘ ͘

ϵϮ ϭϱ ϭϬϳ ϭϭ ϵϲ ϮϬ ϭϭ

ϭϮ ϭϬϮ ϭϭϰ ϭϬϭ ϭϯ ϭϳ ϭϭ

ϮϬϱ ϲϲ Ϯϳϭ ϲϵ ϮϬϮ ϱϬ ϭϯ

ϱϳϬ Ϯϭϳ ϳϴϳ ϮϬϳ ϱϴϬ ϯϭ ϭϯ

ϰϳϬ Ϭ ϰϳϬ Ϭ ϰϳϬ ͘ ͘

ϭϵϬ Ϭ ϭϵϬ Ϭ ϭϵϬ ͘ ͘

ϭϱϭ ϯϵϬ ϱϰϭ ϯϳϰ ϭϲϳ ϱ ϯ

ϭϯϮ Ϭ ϭϯϮ Ϭ ϭϯϮ ͘ ͘

ϵϰϯ ϯϵϬ ϭϯϯϯ ϯϳϰ ϵϱϵ ϱ ϯ

ϭϮϳ ϲϳ ϭϵϰ ϱϱ ϭϯϵ ϲϱ ϰϯ([WUDFWLH � ��)HE����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌĂĂŬ�;'ƌŽĞƉ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƵƌƚŝũĚ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ǁĞŐůĂƚŝŶŐĞŶͿ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ DĞĚŝĂĂŶ

ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ�ͬ�ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ ŝĂ�Ͳ�ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ�ͬ�ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

ŝĐ�Ͳ�ĚĞƌĚĞŶǀĞƌǌĞƚ�ŝŶ��^Z

ŝĚ�Ͳ�ĂŵďƚĞůŝũŬĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ĚŝǀĞƌƐĞŶ ǀϭĂ�Ͳ�ĂĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

ǀϭď�Ͳ�ĂƵƚŽƉƐŝĞ

ǀϭĐ�Ͳ�ǀŽŽƌƐĐŚŽƚ�ůĞĞĨůŽŽŶ

ǀϭĚ�Ͳ�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ

ǀϭĞ�Ͳ�ďĞƚƌĞĚŝŶŐ�ĚŽŽƌ�Zs�

ǀϭĨ�Ͳ�ǀĞƌŬŽƌƚŝŶŐ�ƚĞƌŵŝũŶ

ǀϭŐ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ�ǀƌŝũǁŝůů͘�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

ǀϭŚ�Ͳ�ŶŝĞƚ�ďĞŐĞůĞŝĚĞ�ŵŝŶĚĞƌũ͘�sƌĞĞŵĚĞůŝŶŐ

ǀϭŝ�Ͳ�ĠĠŶǌŝũĚŝŐ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ

ǀϭǌ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ϭϮϳ ϲϳ ϭϵϰ ϱϱ ϭϯϵ ϲϱ ϰϯ

ϭϰϵ ϭϯϬ Ϯϳϵ ϱϬ ϮϮϵ ϭϭϯ ϴϳ

ϭϮ ϭϲ Ϯϴ ϲ ϮϮ ϮϬϭ ϮϬϵ

Ϯ ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϭϲϯ ϭϰϳ ϯϭϬ ϱϲ Ϯϱϰ ϭϮϰ ϵϭ

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϭϵ Ϭ ϭϵ ϭ ϭϴ ͘ ͘

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϯϳ Ϭ ϯϳ Ϭ ϯϳ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϰ Ϭ ϭϰ Ϭ ϭϰ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϱϳ Ϯϯϯϱ ϮϯϵϮ ϮϯϮϰ ϲϴ Ϯ ϭ

Ϯϯϰϯ Ϭ Ϯϯϰϯ Ϭ Ϯϯϰϯ ͘ ͘

Ϯϰϳϱ Ϯϯϯϱ ϰϴϭϬ ϮϯϮϱ Ϯϰϴϱ Ϯ ϭ

([WUDFWLH � ��)HE����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘Ϯ͘ď͘ �ĂƌĚ ;EŝĞƵǁͿ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

Ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ dŽƚĂĂů�ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

�ŝŶĚǀŽŶŶŝƐ �ĨƐƚĂŶĚ �ŽŽƌŚĂůŝŶŐ tĞŐůĂƚŝŶŐ KǀĞƌŝŐĞ

�ĂŶƚĂů 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ �ĂŶƚĂů 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ �ĂŶƚĂů 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ �ĂŶƚĂů 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ �ĂŶƚĂů 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

,ĂƐƐĞůƚ

DĞĐŚĞůĞŶ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ĞƵǀĞŶ >ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ EŝũǀĞů

tĂǀĞƌ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĞŶƚ �ĂůƐƚ

�ƌƵŐŐĞ

�ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

ZŽĞƐĞůĂƌĞ

^ŝŶƚͲEŝŬůĂĂƐ

sĞƵƌŶĞ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ƵŝŬ �ĂƌůĞŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ŽĞŝ

>ƵŝŬ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵĞŶ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

ϯϮϮϳ Ϯϰϭϵ ϯϳϮ ϴϭ Ϯϰϲ ϭϲϲ Ϯϰϵ ϭϳϬ ϭϱϲϮ ϯϵϭ ϵϰ

ϭϯϯϵ ϵϮϴ ϯϯϯ ϭϵ ϯϬϴ ϵϱ ϯϱϴ ϲϭ ϭϲϬϮ Ϯϯϲ ϴϰ

ϳϵϱ ϱϳϵ ϲϭϵ ϭϯ ϯϯϬ ϯϯ Ϯϴϰ ϯϮ ϭϵϯϵ ϭϯϴ ϰϲϱ

ϵϯϮ ϲϵϴ ϰϰϰ ϵ Ϯϰϳ ϳϯ ϴϵϯ ϳϲ ϮϲϰϮ ϳϲ ϮϱϬ

ϵϲϵ ϳϭϬ ϰϭϯ ϯϭ ϮϭϬ ϰϲ ϯϰϯ ϱϭ ϭϱϯϬ ϭϯϭ ϭϰϮ

ϳϮϲϮ ϱϯϯϰ ϰϬϳ ϭϱϯ Ϯϱϯ ϰϭϯ ϰϬϭ ϯϵϬ ϭϴϬϲ ϵϳϮ ϭϲϯ

ϲϰϬϴ ϰϮϱϬ ϰϳϮ ϭϲϮ ϯϲϳ ϰϵ ϰϱϮ ϲϳϱ ϭϱϲϳ ϭϮϳϮ ϮϯϮ

ϲϰϬϴ ϰϮϱϬ ϰϳϮ ϭϲϮ ϯϲϳ ϰϵ ϰϱϮ ϲϳϱ ϭϱϲϳ ϭϮϳϮ ϮϯϮ

ϭϱϰϮ ϭϮϭϱ ϯϭϲ ϯϮ ϮϵϬ ϭϭϱ ϲϯϴ ϯϬ ϮϮϱϬ ϭϱϬ ϭϮϳ

ϭϱϰϮ ϭϮϭϱ ϯϭϲ ϯϮ ϮϵϬ ϭϭϱ ϲϯϴ ϯϬ ϮϮϱϬ ϭϱϬ ϭϮϳ

ϳϭϭ ϱϯϵ ϯϳϭ ϭϮ Ϯϰϴ ϭϬϭ ϲϰϮ ϮϬ ϭϱϴϬ ϯϵ ϯϴϱ

ϳϭϭ ϱϯϵ ϯϳϭ ϭϮ Ϯϰϴ ϭϬϭ ϲϰϮ ϮϬ ϭϱϴϬ ϯϵ ϯϴϱ

ϰϰϵ ϯϰϬ ϯϲϲ ϭϴ ϯϱϱ Ϯϰ Ϯϯϳ ϱϭ ϭϳϭϬ ϭϲ ϭϭϬ

ϱϭϳ ϯϴϰ ϯϳϬ ϳ ϯϱϬ ϭϲ ϮϭϮ ϰϳ ϮϰϬϱ ϲϯ ϳϴ

ϵϲϲ ϳϮϰ ϯϲϴ Ϯϱ ϯϱϯ ϰϬ ϮϮϳ ϵϴ ϮϬϰϯ ϳϵ ϴϱ

Ϯϴϳ Ϯϱϳ ϰϴϯ ϵ Ϯϰϰ ϵ Ϯϳϲ Ϭ ͘ ϭϮ ϱϲ

ϵϱϰ ϳϱϮ ϰϮϲ ϵ ϰϮϰ ϳϳ ϯϯϵ ϲϭ ϭϱϱϵ ϱϱ Ϯϲϱ

ϯϴϰ ϯϰϱ ϱϭϱ ϭϮ ϭϴϲ ϭϲ ϰϰϴ Ϭ ͘ ϭϭ ϵϵ

ϭϯϳϬ ϭϬϴϳ ϯϵϵ Ϯϱ Ϯϰϴ ϵϮ ϲϰϯ ϴϯ ϭϳϭϬ ϴϯ ϭϴϮ

ϮϮϳ ϭϲϱ ϰϱϵ ϳ ϯϯϭ ϮϬ ϯϴϯ ϭϰ ϭϳϱϯ Ϯϭ ϭϳϳ

ϰϵϬ ϯϴϰ ϰϱϲ ϮϮ ϭϱϬ ϯϭ ϯϲϯ Ϯϲ ϭϱϯϬ Ϯϳ ϵϲ

ϯϮϴ Ϯϳϵ ϭϬϳϲ ϭϰ ϭϵϳ Ϯϯ Ϯϱϭ Ϭ ͘ ϭϮ ϭϯϮ

Ϯϭϳ ϭϳϭ ϯϳϲ ϭϮ Ϯϯϯ ϳ ϰϭϬ ϮϮ ϭϰϲϬ ϱ ϱϲ

ϱϴϴ ϰϵϰ ϲϯϰ ϲ Ϯϱϰ ϰϮ ϱϬϮ Ϭ ͘ ϰϲ ϲϬ

ϭϰϴ ϭϭϰ ϰϭϯ ϰ ϲϭϵ ϴ Ϯϲϱ ϭϰ ϭϱϮϬ ϴ ϵϵ

ϰϵϵϯ ϰϬϰϴ ϱϬϮ ϭϮϬ Ϯϰϳ ϯϮϱ ϰϰϴ ϮϮϬ ϭϲϭϮ ϮϴϬ ϭϱϰ

ϭϲϬ ϭϭϵ ϲϯϯ ϭϯ ϱϬϭ ϭ ϭϱϬ Ϭ ͘ Ϯϳ Ϯϭϭ

ϭϲϬ ϭϭϵ ϲϯϯ ϭϯ ϱϬϭ ϭ ϭϱϬ Ϭ ͘ Ϯϳ Ϯϭϭ

ϯϮϬ Ϯϭϭ ϯϱϲ Ϭ ͘ ϭϬ Ϯϲϵ ϭϮ ϭϴϲϵ ϴϳ ϰ

ϲϬϰ ϯϵϬ ϯϲϭ ϰ Ϯϭϲ ϭϱ ϲϰϴ ϲϱ ϭϴϭϲ ϭϯϬ ϯ

ϰϲϵ ϰϮϰ ϳϱϯ ϭ ϯϬϮ Ϯ Ϯϰϲ ϯϲ ϭϲϳϮ ϲ ϮϰϮ

ϰϲϮϬ ϯϲϭϳ ϳϬϬ ϰϬ ϲϭϱ ϭϰϲ ϰϴϵ ϴϱ Ϯϱϱϯ ϳϯϮ Ϯϴϱ

ϯϳϲ ϮϮϯ ϯϰϭ Ϯ Ϯϳϱ ϵ ϮϲϬ ϭϲ ϭϱϳϲ ϭϮϲ ϱϵ

ϭϬϵϳ ϵϲϳ ϱϴϭ ϭϭ ϭϭϮϵ ϯϴ Ϯϴϱ Ϭ ͘ ϴϭ ϭϵ

ϯϬϮ ϮϬϱ ϯϬϱ ϯ ϭϭϲ ϳ ϮϭϬ ϵ ϭϰϭϵ ϳϴ ϯϰ



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

Ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ dŽƚĂĂů�ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

�ŝŶĚǀŽŶŶŝƐ �ĨƐƚĂŶĚ �ŽŽƌŚĂůŝŶŐ tĞŐůĂƚŝŶŐ KǀĞƌŝŐĞ

�ĂŶƚĂů 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ �ĂŶƚĂů 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ �ĂŶƚĂů 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ �ĂŶƚĂů 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ �ĂŶƚĂů 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ

>ƵŝŬ sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

�ĞƌŐĞŶ

DŽĞƐŬƌŽĞŶ

�ŽŽƌŶŝŬ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů

ϴϱϵ ϳϯϲ ϲϰϵ ϭϬ ϯϬϴ Ϭ ͘ ϲϰ ϭϴϴϮ ϰϵ ϭϬϴ

ϴϲϰϳ ϲϳϳϯ ϲϮϳ ϳϭ ϱϵϰ ϮϮϳ ϰϯϲ Ϯϴϳ ϮϬϬϳ ϭϮϴϵ ϭϳϳ

ϰϲϱ ϯϳϳ ϳϵϰ ϲ ϰϱϵ ϱ ϵϲϲ ϲϰ ϮϬϱϴ ϭϯ Ϯϵϳ

ϮϬϳϭ ϭϳϰϮ ϲϳϬ Ϯϵ ϱϬϬ ϰϵ ϰϲϭ ϭϵϮ ϭϳϭϲ ϱϵ ϭϭϵ

ϳϱϵ ϲϴϲ ϵϲϭ ϱ ϴϬϯ ϭ ϭϱϬϭ ϱϰ ϭϴϴϰ ϭϯ ϱϭϲ

ϵϭϭ ϳϬϵ ϲϳϬ Ϯϱ ϰϵϵ ϯ ϰϳϭ ϭϬϱ ϮϬϴϲ ϲϵ ϱϯϯ

Ϯϲϵ ϭϰϰ ϱϬϵ ϰ ϭϮϮϳ ϯ ϲϴϰ ϰϭ ϯϵϮϴ ϳϳ Ϯϭ

ϳϲϰ ϱϲϲ ϱϮϵ ϭϱ ϱϳϯ ϯ ϭϮϴϳ ϴϴ Ϯϱϳϵ ϵϮ ϭϭ

ϱϮϯϵ ϰϮϮϰ ϳϬϰ ϴϰ ϱϲϮ ϲϰ ϱϲϳ ϱϰϰ Ϯϭϱϭ ϯϮϯ ϭϳϲ

ϯϱϵϮϴ ϮϳϮϮϲ ϱϮϳ ϲϳϮ ϯϲϰ ϭϯϯϱ ϰϲϮ ϮϮϲϰ ϭϴϯϴ ϰϰϯϭ ϭϴϳ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

Ϯ͘Ϯ͘ �ƵƵƌƚŝũĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

�ƵƵƌƚŝũĚ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ KƵƚƉƵƚ�;ĂĂŶƚĂůͿ KƵƚƉƵƚ�й 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�;ĞǆĐů͘�ǁĞŐůĂƚŝŶŐĞŶͿ

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂĂů

ϭϯϱϱ ϯ͘ϳϳ ϭ

ϭϴϴϴ ϱ͘Ϯϱ ϴ

ϯϳϰϴ ϭϬ͘ϰ ϰϮ

ϭϴϬϲ ϱ͘Ϭϯ ϳϱ

ϰϯϰϮ ϭϮ͘ϭ ϭϯϭ

ϱϲϯϰ ϭϱ͘ϳ Ϯϲϵ

ϴϬϲϵ ϮϮ͘ϱ ϱϮϴ

ϯϯϵϯ ϵ͘ϰϰ ϴϴϰ

ϱϳϬϯ ϭϱ͘ϵ ϭϴϱϮ

ϯϱϵϯϴ ϭϬϬ ϰϳϳ

([WUDFWLH � ��)HE����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϯ͘ ,�E'�E� ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ
,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�Ͳ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ�Ͳ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ
�ĂŶƚĂů

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

,ĂƐƐĞůƚ

DĞĐŚĞůĞŶ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ĞƵǀĞŶ >ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ EŝũǀĞů

tĂǀĞƌ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĞŶƚ �ĂůƐƚ

�ƌƵŐŐĞ

�ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

ZŽĞƐĞůĂƌĞ

^ŝŶƚͲEŝŬůĂĂƐ

sĞƵƌŶĞ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ƵŝŬ �ĂƌůĞŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ŽĞŝ

>ƵŝŬ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵĞŶ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

ϰϲϱϴ ϭϲϵϭ ϲϴϮ

ϭϰϮϲ ϳϴϰ ϯϵϳ

ϭϮϳϴ ϭϵϴϱ ϳϬϬ

ϭϯϰϵ ϭϲϯϯ ϱϰϯ

ϭϯϱϯ ϭϰϲϴ ϱϯϳ

ϭϬϬϲϰ ϭϱϲϮ ϲϬϬ

ϴϳϳϰ ϭϮϲϮ ϲϱϮ

ϴϳϳϰ ϭϮϲϮ ϲϱϮ

ϰϬϴϴ ϭϵϯϲ ϭϳϳϱ

ϰϬϴϴ ϭϵϯϲ ϭϳϳϱ

ϭϬϳϱ Ϯϭϰϭ ϲϵϳ

ϭϬϳϱ Ϯϭϰϭ ϲϵϳ

ϭϮϵϲ Ϯϴϰϴ ϮϬϰϵ

ϭϭϬϲ Ϯϲϰϵ ϭϭϳϳ

ϮϰϬϮ Ϯϳϱϲ ϭϱϯϰ

ϱϱϯ ϮϮϯϴ ϴϮϯ

ϭϯϵϵ ϭϭϬϲ ϱϱϬ

ϳϯϴ ϭϳϵϱ ϳϱϵ

ϭϲϴϯ ϴϭϲ ϯϰϭ

Ϯϴϵ ϭϲϭϭ ϲϲϴ

ϳϵϵ ϭϭϰϴ ϲϬϱ

ϱϰϬ ϭϰϮϲ ϰϮϮ

ϯϰϴ ϭϭϭϯ ϲϰϴ

ϭϯϯϭ ϯϳϬϲ ϭϰϵϱ

Ϯϱϱ ϭϱϳϮ ϳϰϬ

ϳϵϯϱ ϭϲϴϯ ϲϭϮ

ϰϭϵ ϭϰϴϯ ϵϰϵ

ϰϭϵ ϭϰϴϯ ϵϰϵ

ϯϱϴ ϭϵϲϭ ϳϰϵ

ϵϰϯ ϭϴϳϭ ϴϮϴ

ϭϳϬϲ ϮϲϮϴ Ϯϯϲϭ

ϭϭϵϮϱ ϮϬϰϳ ϭϭϮϰ

ϰϯϬ ϮϱϬϬ ϵϲϮ

ϯϵϴϱ Ϯϴϵϭ Ϯϱϱϭ

ϰϬϭ ϭϳϳϲ ϱϵϴ

Ϯϭϭϭ ϭϲϱϬ ϵϬϳ



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϯ͘ ,�E'�E� ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ
,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�Ͳ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ�Ͳ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ
�ĂŶƚĂů

>ƵŝŬ dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ �ŝŶĐŚĞ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

�ĞƌŐĞŶ

DŽĞƐŬƌŽĞŶ

�ŽŽƌŶŝŬ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů

Ϯϭϴϱϵ ϮϮϬϯ ϭϯϭϬ

ϭϯϴϯ ϭϵϴϰ ϭϬϱϯ

ϱϭϵϮ ϭϵϬϰ ϵϭϴ

ϮϮϳϰ ϭϲϵϮ ϭϬϭϮ

Ϯϯϭϱ ϭϲϱϳ ϴϳϭ

ϯϬϰ ϭϲϯϯ ϱϴϳ

ϭϬϵϮ ϭϰϲϵ ϲϮϲ

ϭϮϱϲϬ ϭϳϴϱ ϵϬϴ

ϲϵϭϳϲ ϭϴϱϯ ϴϴϯ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϯ͘ ,�E'�E� ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϯ͘Ϯ͘ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ ĚƵƵƌ ;ŚĂŶŐĞŶĚ ϯϭͬϭϮͿ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϯ͘ ,�E'�E� ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϯ͘ϯ͘ �ƵƵƌƚŝũĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

�ƵƵƌƚŝũĚ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ�;ĂĂŶƚĂůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ�;йͿ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�Ͳ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂĂů

ϰϱ Ϭ͘Ϭϳ ϭ

ϮϯϮϲ ϯ͘ϯϲ ϭϳ

ϮϯϬϰ ϯ͘ϯϯ ϰϱ

ϮϬϵϮ ϯ͘ϬϮ ϳϳ

ϱϯϯϳ ϳ͘ϳϮ ϭϯϯ

ϴϵϲϰ ϭϯ͘Ϭ Ϯϲϲ

ϵϵϵϴ ϭϰ͘ϱ ϱϯϳ

ϳϰϬϴ ϭϬ͘ϳ ϵϬϬ

ϯϬϳϬϮ ϰϰ͘ϰ ϯϲϳϮ

ϲϵϭϳϲ ϭϬϬ ϭϴϱϯ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϰ͘ ��^>/^^/E'�E s�E �� Z��,d�Z EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

�ŬƚĞ�;�ĂƚĞŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ

ϮϬϮϭ

dŽƚĂĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

�ŝŶĚǀŽŶŶŝƐƐĞŶ �ŝŶĚǀŽŶŶŝƐ

�ĨƐƚĂŶĚ

sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ

�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝĞͬǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ

�ŝŶĚĞ�ƌĞŐĞůŝŶŐ

�ŽŽƌŚĂůŝŶŐ�ŵĞƚ�ǀŽŶŶŝƐ

tĞŐůĂƚŝŶŐ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

EŝĞƚ�ƚŽĞůĂĂƚďĂĂƌ

�ŶĚĞƌĞ�ƚĂĂů

,ĞƌƌŽĞƉŝŶŐ

sĞƌǁĞƌƉŝŶŐ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ƌĞŐĞůŝŶŐ

�ŝŶĚǀŽŶŶŝƐ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

�ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ �ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŝŶ�ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ

ZĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�ǀŽůůĞĚŝŐ�ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ

ZĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�Ͳ�ŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬ�ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ

ZĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�Ͳ�ŐĞǁĞŝŐĞƌĚ

�ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŽƉ�ĞĞŶǌŝũĚŝŐ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ

ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝĞͬǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ

�ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

dƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐƐĞŶ sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ

,ĞƌŽƉĞŶŝŶŐ�ĚĞďĂƚƚĞŶ

'ĞƚƵŝŐĞŶǀĞƌŚŽŽƌ

�ŶŬĞů�ŬŽƐƚĞŶ

sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ƌŽů

�ŶĚĞƌĞ�ƚƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐƐĞŶ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ĂĂŶǌƵŝǀĞƌŝŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ

�ĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

WĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐ

dƵƐƐĞŶďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ƐĂŵĞŶǀŽĞŐŝŶŐ�ǀĂŶ�ǌĂŬĞŶ

sĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

�ĞŐƌŽƚŝŶŐ�ŬŽƐƚĞŶ�ĞŶ�ĞƌĞůŽŶĞŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

EĞĞƌůĞŐŐŝŶŐ�ƐƚƵŬŬĞŶ

sĞƌůĞŶŐŝŶŐ�ƚĞƌŵŝũŶ

�ĞƚǁŝƐƚŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

ϱϬϭϬ ϲϯϭϰ ϯϳϯϰ ϲϮϮϭ ϯϳϱϬ ϮϱϬϮϵ

ϭϱϯ Ϯϯϭ ϭϮϬ ϴϰ ϴϯ ϲϳϭ

ϭϭϯ ϲϴ Ϯϴ Ϯϱ ϭϴ ϮϱϮ

Ϯϲϴ ϯϲϭ ϵϴ ϰϵϳ ϯϴϭ ϭϲϬϱ

ϯϮ ϴϬ ϭϰ ϯϵ ϯϬ ϭϵϱ

ϭ ͘ ϭ ͘ ͘ Ϯ

ϰ Ϯ ϭ ϮϯϬ ϲϯ ϯϬϬ

͘ ϯ ͘ ͘ ϴϲ ϴϵ

͘ ϰϰ ϭϮ ϭϵ ϯϰ ϭϬϵ

͘ Ϯϱ ͘ ϲ ͘ ϯϭ

͘ ϭ ͘ ϭ ͘ Ϯ

͘ ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϱ ͘ ϱ

ϱϱϴϭ ϳϭϯϬ ϰϬϬϴ ϳϭϮϳ ϰϰϰϱ ϮϴϮϵϭ

ϲϮ ϳϳ ϭϯ ϱϰ ϭϲ ϮϮϮ

ϭϬϲ ϰϮ ϮϬ ϭϴ ϭϱ ϮϬϭ

Ϯϴ Ϯ Ϯ ͘ ϯ ϯϱ

ϯϰ ϭϬ ϳ ϵ ϴ ϲϴ

ϮϬϲ ϭϬϰϰ ϲϱ ϴϱϭ ϭϴϯ Ϯϯϰϵ

͘ ͘ ͘ ϴ ͘ ϴ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

ϰϯϲ ϭϭϳϱ ϭϬϳ ϵϰϭ ϮϮϱ Ϯϴϴϰ

ϯ ϴ ϲ ϯ ϱ Ϯϱ

ϭϮϰ Ϯϯϵ Ϯϰϲ ϱϱϰ ϮϱϮ ϭϰϭϱ

ϳ ϭ ϭϰ ϭϭ ϲ ϯϵ

ϭϳ Ϯϯ ϱ Ϯϵ Ϯϭ ϵϱ

ϮϮ ϰϵ Ϯϭ ϵϬ ϰϱ ϮϮϳ

ϭϬ ϲϳ ϭϱ ϯϰ ϭϯ ϭϯϵ

ϯ ͘ ͘ ͘ ͘ ϯ

ϭϱϭϵ ϭϭϴϱ ϭϬϳϮ ϭϴϮϰ ϭϬϱϲ ϲϲϱϲ

ϱ ϱ Ϯ Ϯϲ Ϯ ϰϬ

ϭ ϰ ͘ Ϯϴ ϭ ϯϰ

ϯ ϭϮ Ϯϴ ϲ Ϯϳ ϳϲ

ϭ ϰ ϭϳϯ ϯ Ϯϱϳ ϰϯϴ

͘ ϭϵ ͘ Ϯ ϯ Ϯϰ

͘ ϭϰ ϭ Ϯ ϲϬ ϳϳ

͘ ϭ ϭ ͘ ͘ Ϯ



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϰ͘ ��^>/^^/E'�E s�E �� Z��,d�Z EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

�ŬƚĞ�;�ĂƚĞŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ

ϮϬϮϭ

dŽƚĂĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

dƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐƐĞŶ �ŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞ�ďŝũŬŽŵĞŶĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŝĞ

�ŶĚĞƌĞ�ǀŽŶŶŝƐƐĞŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

�ĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ďĞŵŝĚĚĞůĂĂƌ

WůĂĂƚƐŽƉŶĞŵŝŶŐ

�ŶĚĞƌĞ�ƚƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐƐĞŶ��^Z

KƉŚĞĨĨŝŶŐ�ǀĞƌǀĂů�ǀĞƌƐƚĞŬǀŽŶŶŝƐ

dƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

tĞŐůĂƚŝŶŐ�ǌŝƚƚŝŶŐƐƌŽů

sƌŝũŐĞǀĞŶ�ƉƌŽǀŝƐŝĞ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

tƌĂŬŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

dƵƐƐĞŶďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ sĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

sĞƌůĞŶŐŝŶŐ�ƚĞƌŵŝũŶ

�ĞƚǁŝƐƚŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

�ŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞ�ďŝũŬŽŵĞŶĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŝĞ

�ĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ďĞŵŝĚĚĞůĂĂƌ

sƌŝũŐĞǀĞŶ�ƉƌŽǀŝƐŝĞ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

/ŶƐƚĂĂƚƐƚĞůůŝŶŐ�ǌĂĂŬ

EŝĞƵǁĞ�ĐŽŶĐůƵƐŝĞƚĞƌŵŝũŶĞŶ

�ĞŐƌŽƚŝŶŐ�ŬŽƐƚĞŶ�ĞŶ�ĞƌĞůŽŽŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

�ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŽŶƚƐůĂŐ�ďĞƐĐŚĞƌŵĚĞ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌ�;Ăƌƚ�ϱͿ

�ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŽŶƚƐůĂŐ�ďĞƐĐŚĞƌŵĚĞ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌ�;Ăƌƚ�ϴͿ

/ŶĐŝĚĞŶƚ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ǌĂŬĞŶ

sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ǌĂĂŬ�ŶĂĂƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ŬĂŵĞƌ

�ŶĚĞƌĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ

�ŶĚĞƌĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

�ĂŐƐƚĞůůŝŶŐ�ŐĞƚƵŝŐĞŶǀĞƌŚŽŽƌ

�ŶĚĞƌĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�ŐĞƚƵŝŐĞŶǀĞƌŚŽŽƌ

dƵƐƐĞŶďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŝŶ�ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ

sĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ŬĂŵĞƌǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ǀŽŶŶŝƐ

&ŝǆĂƚŝĞ�ŵŽŶĚĞůŝŶŐĞ�ŽƉŚĞůĚĞƌŝŶŐ

WŽŐŝŶŐ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ǀ

EĂ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ

dƵƐƐĞŶďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

^ĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ�ƚŝũĚĞůŝũŬĞ�ŬĂŵĞƌ

^ƉĞĐŝĂůĞ�ŵĂĐŚƚŝŐŝŶŐ

dĞŐĞŶǀĞƌŚŽŽƌ

͘ ϭ ϭ ͘ ϭ ϯ

͘ ϭϲ ϭϮ ϭϬ ϴ ϰϲ

͘ ϯ ͘ Ϯϯ ͘ Ϯϲ

͘ ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ Ϯ ͘ ͘ Ϯ

͘ ͘ ϭ ͘ ϭ Ϯ

͘ ͘ ͘ ϰ ͘ ϰ

͘ ͘ ͘ Ϯ Ϯ ϰ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

ϭϳϭϱ ϭϲϱϮ ϭϲϬϬ Ϯϲϱϭ ϭϳϲϮ ϵϯϴϬ

ϵϰ ϱϮ ϯϴ ϭϱϱ ϭϭ ϯϱϬ

ϯϭϵ ϯϵϳ ϭϳϴ ϯϭϮ Ϯϴϲ ϭϰϵϮ

ϴ ϰ ϳ Ϯϲ ͘ ϰϱ

ϮϮ Ϯϲ ϭ Ϯϭ ϳϯ ϭϰϯ

͘ Ϯ ͘ Ϯ ϭ ϱ

ϭ ͘ ϭ ϭϰ ϭ ϭϳ

ϭϱϴϯ Ϯϭϰϱ ϭϰϵϯ ϮϬϲϲ ϭϵϱϯ ϵϮϰϬ

ϯϬ Ϯϲ ϭϯ ϭϭ ϵ ϴϵ

ϭϬϮϯ ϭϬϭϬ ϵϮϯ ϭϳϳϭ ϱϵϭ ϱϯϭϴ

ϭϲ Ϯϲ Ϯϵ ϳ ϭϬ ϴϴ

ϭϯ Ϯϳ ϭϮ ϱ ϲ ϲϯ

ϭϬ ϵ ϯϯ ϭϳ ϱϳ ϭϮϲ

Ϯϰϰ ϰ Ϯ ϭ ϴ Ϯϱϵ

ϭϴ ϭϯ ϱ ϭϭ Ϯ ϰϵ

ϲ ϰ ϰ ϭϵ Ϯ ϯϱ

ϯ ϭ ͘ ϰ Ϯϰ ϯϮ

ϭ ͘ Ϯ ͘ ͘ ϯ

ϭ ϯ ϭ ϱ ͘ ϭϬ

ϭ ͘ ͘ Ϯ ϲϴ ϳϭ

͘ ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ϭϭ ͘ ͘ ͘ ϭϭ

͘ ϭϭ ͘ ͘ ͘ ϭϭ

͘ ϭ ͘ Ϯ ͘ ϯ

͘ ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ Ϯ ϭ ϭ ϰ

͘ ͘ ϱ ͘ ϯ ϴ



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϰ͘ ��^>/^^/E'�E s�E �� Z��,d�Z EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

�ŬƚĞ�;�ĂƚĞŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ

ϮϬϮϭ

dŽƚĂĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

dƵƐƐĞŶďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ �ĞŐƌŽƚŝŶŐ�ŬŽƐƚĞŶ�ĞŶ�ĞƌĞůŽŽŶ�ƐĐŚƵůĚďĞŵŝĚĚĞůĂĂƌ

�ŶĚĞƌĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ��^Z

dŽĞůĂĂƚďĂĂƌ

dŽĞůĂƚŝŶŐ�ĚĂŐǀĂĂƌĚĞŶ�ŶŝĞƚ�ǀĞƌƐĐŚĞŶĞŶ�ŐĞƚƵŝŐĞ

sĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ƌĞĐŚƚĞƌ�ŽĨ�ƌĞĐŚƚĞƌ�ŝŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǌĂŬĞŶ

sĞƌŽŽƌĚĞůŝŶŐ�ŶŝĞƚ�ǀĞƌƐĐŚĞŶĞŶ�ŐĞƚƵŝŐĞ

�ƵŝƚĞŶŐĞǁŽŶĞ�ǌŝƚƚŝŶŐ

�ůůĞ�ƌĞĐŚƚĞƌƐ�ŝŶ�ĚĞ�ŽŶŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ�Žŵ�ĞĞŶ�ǀŽŶŶŝƐ�ƚĞ�ƚĞŬĞŶĞŶ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

WƌŽĐĞƐƐĞŶ�sĞƌďĂĂů tĞŐůĂƚŝŶŐ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

'ĞƚƵŝŐĞŶǀĞƌŚŽŽƌ

WůĂĂƚƐŽƉŶĞŵŝŶŐ

sĞƌǌŽĞŶŝŶŐ�ƉĂƌƚŝũĞŶ�ďŝũ�ďĞƐĐŚĞƌŵĚĞ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌ

�ŽŽƌŚĂůŝŶŐ�ŽƉ�Ɖǀ

sĂƌŝĂ

sĞƌŚŽŽƌ�ǀĂŶ�ƉĂƌƚŝũĞŶ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

^ĐŚƌŝĨƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�Θ�ǀĂůƐŚĞŝĚƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞ

'ĞĞŶ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

�ĞƌƐƚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐ�ďĞƐĐŚĞƌŵĚĞ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌ

sĞƌŚŽŽƌ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

WƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌŝƚƚŝŶŐ

�ĞĚĂĨůĞŐŐŝŶŐ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

͘ ͘ ϭ ϰ ͘ ϱ

͘ ͘ ϭ ϯ ͘ ϰ

͘ ͘ ϭ ϭ ͘ Ϯ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϭ ϱ ϲ

͘ ͘ ͘ ͘ Ϯ Ϯ

͘ ͘ ͘ ͘ Ϯ Ϯ

͘ ͘ ͘ ͘ Ϯ Ϯ

ϯϯϵϯ ϯϳϳϰ ϮϳϱϮ ϰϰϲϮ ϯϭϭϳ ϭϳϰϵϴ

Ϯ ͘ ͘ ͘ ϰϱϳ ϰϱϵ

ϭϮ ϰ ϰϬ ϳ ϯϲ ϵϵ

͘ ϭ ͘ ϭ ͘ Ϯ

ϭϱ ϵ ϭϴ Ϯ Ϯ ϰϲ

ϰϭϬ ϰϲ ϵϭ ͘ ͘ ϱϰϳ

ϭϬ ϯ ͘ ϭ ͘ ϭϰ

ϵ ϯ ϭϮ ϭϰ ϰ ϰϮ

͘ ϰ ϵ ϯ ͘ ϭϲ

͘ ϭ ͘ ϭ ͘ Ϯ

͘ ϭϮ ϭϯ ϰ ϲ ϯϱ

͘ ϯϲ ϱϰ ϭ ϵ ϭϬϬ

͘ ϭ ͘ ϲ ͘ ϳ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭϳ ϭϳ

ϰϱϴ ϭϮϬ Ϯϯϳ ϰϭ ϱϯϭ ϭϯϴϳ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƵƌƚŝũĚ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ǁĞŐůĂƚŝŶŐĞŶͿ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ DĞĚŝĂĂŶ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

,ĂƐƐĞůƚ

DĞĐŚĞůĞŶ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ĞƵǀĞŶ >ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ EŝũǀĞů

tĂǀĞƌ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĞŶƚ �ĂůƐƚ

�ƌƵŐŐĞ

�ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

ZŽĞƐĞůĂƌĞ

^ŝŶƚͲEŝŬůĂĂƐ

sĞƵƌŶĞ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ƵŝŬ �ĂƌůĞŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ŽĞŝ

>ƵŝŬ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵĞŶ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

ϰϰϭϱ ϲϵϯ ϱϭϬϴ ϭϭϵϳ ϯϵϭϭ ϭϵϰϮ ϮϬϵϰ

Ϯϴϱϯ ϯϱϳ ϯϮϭϬ ϲϯϯ Ϯϱϳϳ ϮϭϰϬ Ϯϭϳϰ

ϭϳϮϱ Ϯϰϱ ϭϵϳϬ ϯϵϱ ϭϱϳϱ ϮϭϬϬ ϮϭϮϭ

ϮϮϰϱ ϮϱϬ Ϯϰϵϱ ϲϮϳ ϭϴϲϴ ϮϰϬϲ Ϯϲϭϳ

ϭϯϬϵ Ϯϭϯ ϭϱϮϮ ϯϱϱ ϭϭϲϳ ϭϵϮϴ ϮϬϰϰ

ϭϮϱϰϳ ϭϳϱϴ ϭϰϯϬϱ ϯϮϬϳ ϭϭϬϵϴ ϮϬϵϬ ϮϮϬϵ

ϯϰϴϭ ϰϯϳ ϯϵϭϴ ϵϴϲ ϮϵϯϮ ϮϮϳϮ Ϯϰϭϱ

ϯϰϴϭ ϰϯϳ ϯϵϭϴ ϵϴϲ ϮϵϯϮ ϮϮϳϮ Ϯϰϭϱ

Ϯϳϳϵ ϯϮϰ ϯϭϬϯ ϳϲϱ Ϯϯϯϴ Ϯϵϴϯ ϮϳϮϰ

Ϯϳϳϵ ϯϮϰ ϯϭϬϯ ϳϲϱ Ϯϯϯϴ Ϯϵϴϯ ϮϳϮϰ

Ϯϰϭϲ ϯϯϱ Ϯϳϱϭ ϲϭϱ Ϯϭϯϲ ϮϮϬϳ Ϯϲϭϵ

Ϯϰϭϲ ϯϯϱ Ϯϳϱϭ ϲϭϱ Ϯϭϯϲ ϮϮϬϳ Ϯϲϭϵ

ϭϵϵϱ Ϯϲϲ ϮϮϲϭ ϱϮϵ ϭϳϯϮ ϭϵϰϴ ϮϬϭϰ

ϴ Ϭ ϴ ϯ ϱ Ϯϲϳϴ ϮϯϬϵ

ϮϬϬϯ Ϯϲϲ ϮϮϲϵ ϱϯϮ ϭϳϯϳ ϭϵϱϮ ϮϬϭϲ

ϭϳϱϲ Ϯϯϴ ϭϵϵϰ ϰϱϱ ϭϱϯϵ ϮϴϬϳ Ϯϲϲϴ

ϯϭϯϱ ϰϯϳ ϯϱϳϮ ϵϲϮ ϮϲϭϬ Ϯϲϳϴ ϮϲϲϬ

ϭϯϲϴ Ϯϯϴ ϭϲϬϲ ϯϳϰ ϭϮϯϮ Ϯϰϲϵ ϮϰϮϴ

ϱϯϴϱ ϲϭϵ ϲϬϬϰ ϭϵϯϲ ϰϬϲϴ ϯϬϱϰ ϮϳϬϵ

ϵϯϭ ϵϭ ϭϬϮϮ ϰϯϬ ϱϵϮ Ϯϴϲϲ ϮϳϬϵ

Ϯϰϰϭ ϯϮϵ ϮϳϳϬ ϳϬϵ ϮϬϲϭ ϮϮϴϵ Ϯϰϲϱ

ϭϮϭϴ ϮϬϲ ϭϰϮϰ ϯϬϴ ϭϭϭϲ ϮϮϵϰ Ϯϰϰϴ

ϭϱ Ϭ ϭϱ Ϭ ϭϱ ͘ ͘

ϭϳϮϰ ϭϵϭ ϭϵϭϱ ϰϴϬ ϭϰϯϱ Ϯϯϴϴ ϮϱϮϮ

ϲϱϯ ϳϭ ϳϮϰ ϭϱϭ ϱϳϯ ϮϮϵϮ ϮϮϯϴ

ϭϴϲϮϲ ϮϰϮϬ ϮϭϬϰϲ ϱϴϬϱ ϭϱϮϰϭ ϮϳϭϮ Ϯϲϯϯ

ϭϰϮ ϵ ϭϱϭ ϯϵ ϭϭϮ ϮϳϬϭ ϮϯϬϮ

ϭϰϮ ϵ ϭϱϭ ϯϵ ϭϭϮ ϮϳϬϭ ϮϯϬϮ

Ϯϯϴ ϯϭ Ϯϲϵ ϲϮ ϮϬϳ ϭϵϬϴ ϮϬϴϲ

ϭϭϳϬ Ϯϭϲ ϭϯϴϲ Ϯϵϴ ϭϬϴϴ ϮϰϮϳ Ϯϱϱϰ

ϭϯϴϬ ϭϲϳ ϭϱϰϳ ϯϰϰ ϭϮϬϯ ϮϭϲϬ ϮϯϭϬ

ϲϳϴϮ ϳϳϮ ϳϱϱϰ ϭϲϮϱ ϱϵϮϵ ϮϰϮϬ ϮϲϮϭ

ϰϳϳ ϱϲ ϱϯϯ ϴϳ ϰϰϲ ϮϬϴϭ ϮϬϮϰ

ϭϴϬϵ Ϯϰϯ ϮϬϱϮ ϰϭϳ ϭϲϯϱ Ϯϭϱϲ ϮϮϯϬ

ϯϮϭ ϱϴ ϯϳϵ ϲϵ ϯϭϬ ϭϵϮϴ ϮϬϳϬ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ
�ƵƵƌƚŝũĚ�KƵƚƉƵƚ�;ĞǆĐů͘�ǁĞŐůĂƚŝŶŐĞŶͿ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ DĞĚŝĂĂŶ

>ƵŝŬ sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

�ĞƌŐĞŶ

DŽĞƐŬƌŽĞŶ

�ŽŽƌŶŝŬ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů

ϭϴϰϱ Ϯϭϭ ϮϬϱϲ ϱϰϴ ϭϱϬϴ Ϯϲϭϯ Ϯϱϰϯ

ϭϰϬϮϮ ϭϳϱϰ ϭϱϳϳϲ ϯϰϱϬ ϭϮϯϮϲ Ϯϯϲϲ Ϯϰϴϵ

ϰϯϯϰ ϰϱϱ ϰϳϴϵ ϵϱϯ ϯϴϯϲ ϮϬϳϰ ϮϭϮϲ

ϯϲϱϵ ϱϬϮ ϰϭϲϭ ϵϳϯ ϯϭϴϴ ϭϳϵϰ ϭϴϵϳ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϳϲϵ Ϯϱϱ ϮϬϮϰ ϰϭϬ ϭϲϭϰ Ϯϯϴϰ Ϯϰϳϵ

ϵϳϲϮ ϭϮϭϮ ϭϬϵϳϰ Ϯϯϯϲ ϴϲϯϴ ϮϬϭϮ ϭϵϲϬ

ϲϱϳϳϴ ϴϱϭϱ ϳϰϮϵϯ ϭϳϳϯϱ ϱϲϱϱϴ Ϯϯϴϳ Ϯϯϵϱ

([WUDFWLH � ��)HE����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ;EŝĞƵǁͿ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϭ͘Đ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ͗ �ǀŽůƵƚŝĞ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ KƵƚƉƵƚͬEŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚͬ/ŶƉƵƚ
�ǀŽůƵƚŝĞ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ �ǀŽůƵƚŝĞ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ

�ĂŶƚĂů й

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

,ĂƐƐĞůƚ

DĞĐŚĞůĞŶ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ��ŶƚǁĞƌƉĞŶ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŶƚǁĞƌƉĞŶ

�ƌƵƐƐĞů �ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ

�ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ

>ĞƵǀĞŶ >ĞƵǀĞŶ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ EŝũǀĞů

tĂǀĞƌ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ

ZĞƐƐŽƌƚ��ƌƵƐƐĞů

'ĞŶƚ 'ĞŶƚ �ĂůƐƚ

�ƌƵŐŐĞ

�ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

ZŽĞƐĞůĂƌĞ

^ŝŶƚͲEŝŬůĂĂƐ

sĞƵƌŶĞ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�'ĞŶƚ

ZĞƐƐŽƌƚ�'ĞŶƚ

>ƵŝŬ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ƵŝŬ �ĂƌůĞŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ŽĞŝ

>ƵŝŬ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵĞŶ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�>ƵŝŬ

ϭϳϯй Ϯϯй ͲϱϬϰ Ͳϭϭй

ϭϳϳй ϮϬй ͲϮϳϲ ͲϭϬй

ϭϲϭй ϮϬй ͲϭϱϬ Ͳϵй

Ϯϱϭй Ϯϱй Ͳϯϳϳ Ͳϭϳй

ϭϲϳй Ϯϯй ͲϭϰϮ Ͳϭϭй

ϭϴϮй ϮϮй Ͳϭϰϰϵ ͲϭϮй

ϭϴϮй ϮϮй Ͳϭϰϰϵ ͲϭϮй

ϮϮϲй Ϯϱй Ͳϱϰϵ Ͳϭϲй

Ϯϯϲй Ϯϱй Ͳϰϰϭ Ͳϭϲй

ϭϴϰй ϮϮй ͲϮϴϬ ͲϭϮй

ϭϵϵй Ϯϯй ͲϮϲϯ Ͳϭϯй

͘ ϯϴй Ͳϯ Ͳϯϴй

ϮϬϬй Ϯϯй ͲϮϲϲ Ͳϭϯй

Ϯϭϯй Ϯϰй Ͳϭϱϯϲ Ͳϭϰй

ϭϵϭй Ϯϯй ͲϮϭϳ ͲϭϮй

ϮϮϬй Ϯϳй ͲϱϮϱ Ͳϭϳй

ϭϱϳй Ϯϯй Ͳϭϯϲ ͲϭϬй

ϯϭϯй ϯϮй Ͳϭϯϭϳ ͲϮϰй

ϰϳϯй ϰϮй Ͳϯϯϵ Ͳϯϲй

Ϯϭϲй Ϯϲй ͲϯϴϬ Ͳϭϲй

ϭϱϬй ϮϮй ͲϭϬϮ Ͳϴй

͘ Ϭй Ϭ Ϭй

Ϯϱϭй Ϯϱй ͲϮϴϵ Ͳϭϳй

Ϯϭϯй Ϯϭй ͲϴϬ ͲϭϮй

ϮϰϬй Ϯϴй Ͳϯϯϴϱ Ͳϭϴй

ϮϰϬй Ϯϴй Ͳϯϯϴϱ Ͳϭϴй

ϰϯϯй Ϯϲй ͲϯϬ ͲϮϭй

ϮϬϬй Ϯϯй Ͳϯϭ Ͳϭϯй

ϭϯϴй ϮϮй ͲϴϮ Ͳϳй

ϮϬϲй ϮϮй Ͳϭϳϳ Ͳϭϯй

ϮϭϬй ϮϮй Ͳϴϱϯ Ͳϭϯй

ϭϱϱй ϭϲй Ͳϯϭ Ͳϲй

ϭϳϮй ϮϬй Ͳϭϳϰ ͲϭϬй

ϭϭϵй ϭϴй Ͳϭϭ Ͳϯй

ϮϲϬй Ϯϳй Ͳϯϯϳ Ͳϭϴй

ϭϵϳй ϮϮй Ͳϭϲϵϲ ͲϭϮй



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϭ͘Đ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ͗ �ǀŽůƵƚŝĞ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ KƵƚƉƵƚͬEŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚͬ/ŶƉƵƚ
�ǀŽůƵƚŝĞ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ �ǀŽůƵƚŝĞ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭͲϯϭͬϭϮ

�ĂŶƚĂů й

>ƵŝŬ ZĞƐƐŽƌƚ�>ƵŝŬ

�ĞƌŐĞŶ ,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

�ĞƌŐĞŶ

DŽĞƐŬƌŽĞŶ

�ŽŽƌŶŝŬ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ

ZĞƐƐŽƌƚ��ĞƌŐĞŶ

dŽƚĂĂů

ϭϵϴй ϮϮй ͲϭϳϮϲ ͲϭϮй

ϮϬϵй ϮϬй Ͳϰϵϴ Ͳϭϭй

ϭϵϰй Ϯϯй Ͳϰϳϭ Ͳϭϯй

͘ ͘ Ϭ ͘

ϭϲϭй ϮϬй Ͳϭϱϱ Ͳϵй

ϭϵϯй Ϯϭй ͲϭϭϮϰ ͲϭϮй

ϭϵϯй Ϯϭй ͲϭϭϮϰ ͲϭϮй

ϮϬϴй Ϯϰй ͲϵϮϮϬ Ͳϭϰй

([WUDFWLH � ��)HE����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

Ϯ͘ϭ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ
dŽƚĂĂů

ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

&ŝĐŚĞ��^Z �ŝŶĚǀŽŶŶŝƐ �ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ �ĨƐƚĂŶĚ �ŽŽƌŚĂůŝŶŐ tĞŐůĂƚŝŶŐ KǀĞƌŝŐĞ

�ĂŶƚĂů
'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ
�ĂŶƚĂů

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ
�ĂŶƚĂů

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ
�ĂŶƚĂů

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ
�ĂŶƚĂů

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ
�ĂŶƚĂů

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ
�ĂŶƚĂů

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

DĞĐŚĞůĞŶ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

,ĂƐƐĞůƚ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵƐƐĞů

EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ

�ƌƵƐƐĞů

EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ĞƵǀĞŶ >ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ EŝũǀĞů

tĂǀĞƌ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĞŶƚ �ĂůƐƚ

�ƌƵŐŐĞ

�ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

^ŝŶƚͲEŝŬůĂĂƐ

sĞƵƌŶĞ

ZŽĞƐĞůĂƌĞ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ƵŝŬ �ĂƌůĞŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ŽĞŝ

>ƵŝŬ

ϭϭϵϲ ϯϲ ϭϲϱϵ ϭϬϮϭ ϮϭϭϮ ϲϬ ϳϭϲ ϳϴ ϴϰϮ Ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ Ϯ

ϯϵϱ ϭϲ ϭϴϬϴ ϯϯϬ ϮϮϳϯ ϭϮ ϭϵϬ ϯϳ ϭϯϬϲ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϲϮϳ ϯ ϭϯϯϵ ϱϯϱ Ϯϯϴϵ ϲϲ ϯϬϰϯ Ϯϯ ϭϭϮϰ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϯϱϱ ϭϭϮ Ϯϳϯϴ Ϯϭϴ ϭϲϰϴ ϭϭ ϰϬϯ ϭϰ ϭϬϭϲ ͘ ͘ Ϭ ͘ Ϭ ͘

ϲϯϯ ͘ ͘ ϱϳϭ Ϯϯϰϱ ϰϲ ϴϴ ϭϮ ϴϳϵ Ϭ ͘ ͘ ͘ ϰ Ϯϴϰ

ϯϮϬϲ ϭϲϳ Ϯϯϵϭ Ϯϲϳϱ Ϯϭϵϵ ϭϵϱ ϭϯϬϱ ϭϲϰ ϭϬϬϰ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ϱ ϮϮϳ

ϵϴϲ ϴ ϭϵϵϬ ϭϱϴ Ϯϯϲϴ ϳϴϱ ϮϯϮϱ ϯϱ ϳϭϬ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϵϴϲ ϴ ϭϵϵϬ ϭϱϴ Ϯϯϲϴ ϳϴϱ ϮϯϮϱ ϯϱ ϳϭϬ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϳϲϱ ϱ ϭϰϬϵ ϮϴϬ ϯϴϰϱ ϰϰϲ Ϯϱϵϵ ϯϬ ϭϮϵϵ ͘ ͘ Ϭ ͘ ϰ ϵ

ϳϲϱ ϱ ϭϰϬϵ ϮϴϬ ϯϴϰϱ ϰϰϲ Ϯϱϵϵ ϯϬ ϭϮϵϵ ͘ ͘ Ϭ ͘ ϰ ϵ

ϲϭϱ ϭϮ ϭϯϴϲ ϱϯϳ Ϯϰϭϱ ϰϯ Ϯϵϲ Ϯϭ ϭϰϲϲ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϯ ϭϯϲ

ϲϭϱ ϭϮ ϭϯϴϲ ϱϯϳ Ϯϰϭϱ ϰϯ Ϯϵϲ Ϯϭ ϭϰϲϲ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϯ ϭϯϲ

ϱϮϵ ϴϯ Ϯϱϭϱ ϲϮ ϭϱϵϭ ϯϳϲ ϭϵϬϱ ϴ ϴϰϬ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϯ Ϯ ϯϬϱϵ Ϭ ͘ ϭ ϭϵϭϴ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϱϯϮ ϴϱ ϮϱϮϴ ϲϮ ϭϱϵϭ ϯϳϳ ϭϵϬϱ ϴ ϴϰϬ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϰϱϱ ϳ ϭϴϳϯ ϰϮϴ ϮϵϮϬ ϭϱ ϵϱϱ Ϭ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘ ϱ ϯ

ϵϲϮ ϯϮ Ϯϰϱϯ ϴϰϮ Ϯϴϵϲ ϲϭ Ϯϵϳ Ϯϳ ϭϱϬϰ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϯϳϰ ϵ ϭϱϳϮ ϯϰϰ Ϯϲϭϯ ϭϵ ϱϰϬ Ϯ ϭϰ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭϵϯϲ ϱϴ ϭϳϬϳ ϭϳϵϬ ϯϭϴϬ ϱϬ ϭϯϴϯ ϯϴ ϭϯϰϯ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϰϯϬ ϮϮ ϮϮϴϲ ϰϬϱ Ϯϵϭϵ ϯ ϭϬ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϳϬϵ ϯϭ ϭϵϭϳ ϲϱϭ Ϯϯϲϯ Ϯϲ ϵϰϭ ϭ ϯϮϲ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϯϬϴ ϯ ϮϴϮϳ Ϯϴϳ Ϯϯϲϳ ϭϱ ϭϭϲϵ Ϯ ϰϳϯ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϵ

ϰϴϬ ϳ ϮϬϵϱ ϰϲϬ ϮϰϮϵ ϭϯ ϭϭϬϵ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϭϱϭ Ϯ ϴϴϵ ϭϯϲ ϮϰϮϲ ϴ ϴϵϰ ϱ ϭϰϯϴ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

Ϭ ͘ ͘ Ϭ ͘ Ϭ ͘ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϱϴϬϱ ϭϳϭ ϭϵϴϱ ϱϯϰϯ Ϯϴϯϭ ϮϭϬ ϴϯϱ ϳϱ ϭϯϯϱ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ϲ ϰ

ϯϵ ϭ ϵϰϱ ϱ Ϯϴϵϰ ϯϬ Ϯϵϳϰ Ϯ ϯϯϳ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϵ

ϯϵ ϭ ϵϰϱ ϱ Ϯϴϵϰ ϯϬ Ϯϵϳϰ Ϯ ϯϯϳ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϵ

ϲϮ ϱ ϮϬϬϯ ϴ ϴϭϬ ϰϵ ϮϬϳϴ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

Ϯϵϴ ϰ ϮϭϬϯ ϭϴ Ϯϱϱϱ Ϯϲϲ Ϯϰϳϱ ϭϬ ϭϬϯϳ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϯϰϰ ϴ ϵϱϭ ϯϲ ϭϳϮϳ Ϯϵϴ ϮϮϱϰ ϭ ϳϲϳ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϱϴϲ

ϭϲϮϱ ϯϳ ϭϵϵϮ ϭϴϰ ϭϯϵϯ ϭϯϳϵ Ϯϱϵϲ Ϯϰ ϴϴϵ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϰϯ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

Ϯ͘ϭ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ
dŽƚĂĂů

ŽƵƚƉƵƚ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

&ŝĐŚĞ��^Z �ŝŶĚǀŽŶŶŝƐ �ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ �ĨƐƚĂŶĚ �ŽŽƌŚĂůŝŶŐ tĞŐůĂƚŝŶŐ KǀĞƌŝŐĞ

�ĂŶƚĂů
'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ
�ĂŶƚĂů

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ
�ĂŶƚĂů

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ
�ĂŶƚĂů

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ
�ĂŶƚĂů

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ
�ĂŶƚĂů

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ
�ĂŶƚĂů

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ

ĚƵƵƌ�KƵƚƉƵƚ

>ƵŝŬ DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵĞŶ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

�ĞƌŐĞŶ

�ŽŽƌŶŝŬ

DŽĞƐŬƌŽĞŶ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů

ϴϳ ϭϮ Ϯϱϭϭ ϭϳ ϭϰϬϭ ϱϰ ϮϯϮϮ ϰ ϰϮϭ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϰϭϳ ϭϱ ϭϱϲϱ ϵϴ ϭϵϳϳ Ϯϵϳ ϮϮϴϵ ϳ Ϯϳϯ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϲϵ ϯ ϯϴϯϰ ϴ ϭϭϱϲ ϱϰ ϮϬϮϴ ϰ ϲϵϯ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϱϰϴ ϲϳ ϰϱϵϱ ϲϭ ϭϳϬϯ ϰϬϴ Ϯϰϴϲ ϭϭ ϱϯϮ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

ϯϰϱϬ ϭϱϭ ϯϭϯϭ ϰϯϬ ϭϲϯϮ ϮϴϬϱ Ϯϰϳϱ ϲϭ ϳϯϯ ͘ ͘ ͘ ͘ ϯ ϮϭϬ

ϵϱϯ ϰϱ ϭϴϭϳ ϮϯϬ ϮϬϳϯ ϲϰϵ Ϯϭϰϳ Ϯϳ ϵϮϱ ͘ ͘ Ϭ ͘ Ϯ ϭϰϱ

ϵϳϯ Ϭ ͘ ϵϰ ϮϬϭϲ ϴϯϰ ϭϴϮϴ ϯϴ ϴϭϳ ͘ ͘ Ϭ ͘ ϳ ϯϲ

ϰϭϬ Ϯ ϮϬϭ ϱϭ ϭϴϮϱ ϯϰϰ Ϯϱϯϱ ϭϯ ϵϬϳ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

Ϯϯϯϲ ϰϳ ϭϳϰϴ ϯϳϱ ϮϬϮϱ ϭϴϮϳ ϮϬϳϰ ϳϴ ϴϲϵ ͘ ͘ Ϭ ͘ ϵ ϲϬ

ϭϳϳϯϰ ϲϰϳ Ϯϯϵϰ ϵϴϲϱ Ϯϱϲϴ ϲϳϭϴ ϮϮϮϴ ϰϳϰ ϭϬϭϭ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ϯϬ ϴϴ

([WUDFWLH � ��)HE����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

Ϯ͘Ϯ͘ �ƵƵƌƚŝũĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

�ƵƵƌƚŝũĚ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ KƵƚƉƵƚ�;ĂĂŶƚĂůͿ KƵƚƉƵƚ�й 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�ŽƵƚƉƵƚ

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂĂů

ϲ Ϭ͘Ϭϯ ϭ

ϭϴϱ ϭ͘Ϭϰ ϭϬ

ϵϱ Ϭ͘ϱϰ ϰϲ

ϵϲ Ϭ͘ϱϰ ϳϲ

ϮϮϲ ϭ͘Ϯϳ ϭϮϳ

ϯϭϬ ϭ͘ϳϱ ϮϳϬ

ϵϰϰ ϱ͘ϯϮ ϱϲϱ

ϭϮϳϵ ϳ͘Ϯϭ ϵϭϭ

ϭϰϱϵϰ ϴϮ͘ϯ Ϯϳϳϱ

ϭϳϳϯϱ ϭϬϬ Ϯϯϴϳ

([WUDFWLH � ��)HE����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϯ͘ ,�E'�E� ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ
,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�Ͳ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ�Ͳ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ
�ĂŶƚĂů

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

,ĂƐƐĞůƚ

DĞĐŚĞůĞŶ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ĞƵǀĞŶ >ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ EŝũǀĞů

tĂǀĞƌ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

'ĞŶƚ �ĂůƐƚ

�ƌƵŐŐĞ

�ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

ZŽĞƐĞůĂƌĞ

^ŝŶƚͲEŝŬůĂĂƐ

sĞƵƌŶĞ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ƵŝŬ �ĂƌůĞŶ

�ŝŶĂŶƚ

,ŽĞŝ

>ƵŝŬ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĂŵĞŶ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

sĞƌǀŝĞƌƐ

ϯϵϭϭ ϭϯϯϵ ϭϮϲϭ

Ϯϱϳϳ ϭϴϬϮ ϭϱϬϴ

ϭϱϳϱ ϭϰϵϲ ϭϯϲϬ

ϭϴϲϴ ϭϱϴϳ ϭϰϱϭ

ϭϭϲϳ ϭϯϱϲ ϭϮϲϭ

ϭϭϬϵϴ ϭϱϭϮ ϭϯϲϲ

ϮϵϯϮ ϭϰϱϱ ϭϯϳϰ

ϮϵϯϮ ϭϰϱϱ ϭϯϳϰ

Ϯϯϯϴ ϭϲϯϰ ϭϱϬϴ

Ϯϯϯϴ ϭϲϯϰ ϭϱϬϴ

Ϯϭϯϲ ϭϰϯϮ ϭϯϳϰ

Ϯϭϯϲ ϭϰϯϮ ϭϯϳϰ

ϭϳϯϮ ϭϱϭϯ ϭϮϴϯ

ϱ ϭϱϮϮ ϭϰϮϵ

ϭϳϯϳ ϭϱϭϯ ϭϮϴϯ

ϭϱϯϵ ϭϱϵϱ ϭϰϮϮ

ϮϲϭϬ ϭϱϯϴ ϭϯϰϬ

ϭϮϯϮ ϭϰϮϮ ϭϭϱϯ

ϰϬϲϴ ϭϱϳϭ ϭϰϭϱ

ϱϵϮ ϭϰϱϳ ϭϯϲϬ

ϮϬϲϭ ϭϰϭϳ ϭϮϵϭ

ϭϭϭϲ ϭϰϳϮ ϭϭϵϱ

ϭϱ ϲϮϯϱ ϲϱϰϭ

ϭϰϯϱ ϭϲϯϴ ϭϰϯϬ

ϱϳϯ ϭϳϲϬ ϭϲϰϮ

ϭϱϮϰϭ ϭϱϰϭ ϭϯϳϯ

ϭϭϮ ϭϴϬϲ ϭϱϮϵ

ϭϭϮ ϭϴϬϲ ϭϱϮϵ

ϮϬϳ ϭϰϰϱ ϭϮϳϭ

ϭϬϴϴ ϭϰϬϬ ϭϭϭϲ

ϭϮϬϯ ϭϰϴϯ ϭϯϲϬ

ϱϵϮϵ ϭϱϴϲ ϭϰϬϮ

ϰϰϲ ϭϲϵϭ ϭϲϭϮ

ϭϲϯϱ ϭϱϱϰ ϭϯϰϲ

ϯϭϬ ϭϱϮϰ ϭϰϴϳ

ϭϱϬϴ ϭϱϵϯ ϭϯϱϯ



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϯ͘ ,�E'�E� ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϯ͘ϭ͘ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ
,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�Ͳ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ�Ͳ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ
�ĂŶƚĂů

>ƵŝŬ dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

�ĞƌŐĞŶ

�ŽŽƌŶŝŬ

dŽƚĂĂů��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů

ϭϮϯϮϲ ϭϱϱϲ ϭϯϲϬ

ϯϴϯϲ ϭϰϳϴ ϭϯϲϬ

ϯϭϴϴ ϭϮϲϱ ϭϭϯϴ

ϭϲϭϰ ϭϲϱϮ ϭϯϰϵ

ϴϲϯϴ ϭϰϯϮ ϭϮϳϲ

ϱϲϱϱϴ ϭϱϭϳ ϭϯϱϯ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϯ͘ ,�E'�E� ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϯ͘Ϯ͘ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ ĚƵƵƌ ;ŚĂŶŐĞŶĚ ϯϭͬϭϮͿ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϯ͘ ,�E'�E� ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϯ͘ϯ͘ �ƵƵƌƚŝũĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

�ƵƵƌƚŝũĚ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ�;ĂĂŶƚĂůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ�;йͿ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�Ͳ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂĂů

ϭϰ Ϭ͘ϬϮ ϭ

ϲϱϰ ϭ͘ϭϲ ϭϲ

ϲϲϴ ϭ͘ϭϴ ϰϱ

ϱϵϱ ϭ͘Ϭϱ ϳϲ

ϭϳϯϰ ϯ͘Ϭϳ ϭϯϲ

ϰϮϴϬ ϳ͘ϱϳ Ϯϳϭ

ϳϭϳϱ ϭϮ͘ϳ ϱϰϲ

ϴϬϵϳ ϭϰ͘ϯ ϵϭϱ

ϯϯϯϰϭ ϱϵ͘Ϭ Ϯϭϴϵ

ϱϲϱϱϴ ϭϬϬ ϭϱϭϳ

([WUDFWLH � ��)HE����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϰ͘ ��^>/^^/E'�E s�E �� Z��,d�Z EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

�ŬƚĞ�;�ĂƚĞŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ

ϮϬϮϭ

dŽƚĂĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

�ŝŶĚǀŽŶŶŝƐƐĞŶ �ŝŶĚǀŽŶŶŝƐ

,ĞƌƌŽĞƉŝŶŐ

�ŝŶĚĞ�ƌĞŐĞůŝŶŐ

�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

�ĨƐƚĂŶĚ

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝĞͬǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ

sĞƌǁĞƌƉŝŶŐ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ƌĞŐĞůŝŶŐ

sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

�ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ �ŝŶĚĞ�ƌĞŐĞůŝŶŐ

�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

�ĨƐƚĂŶĚ

sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ

EŝĞƚ�ƚŽĞůĂĂƚďĂĂƌ

ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝĞͬǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

dƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐƐĞŶ 'ĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ĂĂŶǌƵŝǀĞƌŝŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ĂĂŶǌƵŝǀĞƌŝŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ

sĞƌǌŽĞŬ�ŚĞƌƌŽĞƉŝŶŐ�ŶŝĞƚ�ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ

sƌŝũƐƚĞůůŝŶŐ�ďŽƌŐ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ĂĂŶǌƵŝǀĞƌŝŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ�ŵĞƚ�ŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶ

�ŶĚĞƌĞ�ƚƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐƐĞŶ��^Z

,ĞƌŽƉĞŶŝŶŐ�ĚĞďĂƚƚĞŶ

DŽĞŝůŝũŬŚĞĚĞŶ�ƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐͬƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐͲĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐ�ǀĞƌŬŽŽƉ�ŽŶƌŽĞƌĞŶĚ�ŐŽĞĚ

sĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ƐĐŚƵůĚďĞŵŝĚĚĞůĂĂƌ

^ƉĞĐŝĂůĞ�ŵĂĐŚƚŝŐŝŶŐ

�ǀĂůƵĂƚŝĞ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŽŶƌŽĞƌĞŶĚ�ŐŽĞĚ

sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ƌŽů

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

dƵƐƐĞŶďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ĂĂŶǌƵŝǀĞƌŝŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ

DŽĞŝůŝũŬŚĞĚĞŶ�ƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐͬƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐͲĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐ

sĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ƐĐŚƵůĚďĞŵŝĚĚĞůĂĂƌ

^ƉĞĐŝĂůĞ�ŵĂĐŚƚŝŐŝŶŐ

/ŶƐƚĂĂƚƐƚĞůůŝŶŐ�ǌĂĂŬ

dŽĞůĂĂƚďĂĂƌ

sĞƌůĞŶŐŝŶŐ�ƚĞƌŵŝũŶ

ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ Ϯ

ϯϳϳ ϭϲϮ ϯϳϵ ϮϬϱ ϭϴϱ ϭϯϬϴ

ϮϮϵϮ ϱϲϵ ϯϯϯϬ ϭϱϴ ϭϴϲ ϲϱϯϱ

ϮϬ ϭϬ Ϯϭ ϱ ϭϮ ϲϴ

ϭϲϭ ϴϯ ϵϴ ϱϯ Ϯϱ ϰϮϬ

ϳ ϭϲ ͘ Ϯ ϯ Ϯϴ

ϯ ϴϬ ͘ ϳϭ ϭϯ ϭϲϳ

ϭ ϭ ͘ ϭ ͘ ϯ

ϮϴϲϮ ϵϮϭ ϯϴϮϴ ϰϵϱ ϰϮϱ ϴϱϯϭ

ϯϭ ϭϱϬϯ ϰϯ ϮϳϯϮ ϭϳϯϮ ϲϬϰϭ

ϲ ϰϱ ϳϵ ϭϭ ϯ ϭϰϰ

ϯ ϭϵ ϰ ϭϮ ϱϳ ϵϱ

ϭ ϱ ϳ ϯ ϵ Ϯϱ

ϭϱϴ ϭϭϴ ϭϬϰ ϭϭϴ ϭϭϰ ϲϭϮ

ϭϬ ϭϰ ϱ Ϯϰ ϭϯ ϲϲ

ϮϬϵ ϭϳϬϰ ϮϰϮ ϮϵϬϬ ϭϵϮϴ ϲϵϴϯ

ϭϲ ϲϯ ϭϱ ϭϭϭ Ϯϳϲ ϰϴϭ

ϮϮϬϱ ϭϬϲϲ Ϯϵϰϳ ϰϮ Ϯϲ ϲϮϴϲ

ϴ Ϯϳ ϰ ϭϴ ϯϬ ϴϳ

ϰ ϭ ϰ ϳ ϴ Ϯϰ

ϯϮ ϭϲ ϭϴ Ϯ Ϯϴ ϵϲ

ϳϯ ϱϯ ϭϴϬ ϭϯϵ ϯϱ ϰϴϬ

ϭϭ ϯϴ ϲϵ ϱϱ ϲϭ Ϯϯϰ

Ϯϱ ϭϱϭ ϴϬ ϯϱ ϱϲ ϯϰϳ

ϱ ϯϳ ϮϮϬ Ϯϲ ϴϴ ϯϳϲ

ϵ ϲ ϱ ϮϮ ͘ ϰϮ

ϰ Ϯ ϰϯ ϵ ϱ ϲϯ

͘ ͘ ϲ ͘ ͘ ϲ

͘ ͘ ͘ ϯ ͘ ϯ

ϮϯϵϮ ϭϰϲϬ ϯϱϵϭ ϰϲϵ ϲϭϯ ϴϱϮϱ

ϭ Ϯϰϳ ͘ ϭϴϰϴ ϭϰϯϬ ϯϱϮϲ

Ϯ ϳϳ ͘ ϯϰ ϴϱ ϭϵϴ

ϭϭϰ ϯϭϬ ϭϰϲ ϭϴϭ Ϯϱ ϳϳϲ

ϭϯϬϮ ϰϰϬ ϵϯϬ ϭϰϬϭ ϮϬϮϳ ϲϭϬϬ

ϰ ϭ ϭ ϱ ϱ ϭϲ

ϭϲϱϮ ϭϮϳϯ ϮϯϰϮ ϭϲϴϴ ϭϬϵϬ ϴϬϰϱ

ϭϲϰ ϭ ϭ ϴϭ ϲϮϲ ϴϳϯ



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϰ͘ ��^>/^^/E'�E s�E �� Z��,d�Z EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

�ŬƚĞ�;�ĂƚĞŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ

ϮϬϮϭ

dŽƚĂĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

dƵƐƐĞŶďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ �ĞŐƌŽƚŝŶŐ�ŬŽƐƚĞŶ�ĞŶ�ĞƌĞůŽŽŶ�ƐĐŚƵůĚďĞŵŝĚĚĞůĂĂƌ

�ŶĚĞƌĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ��^Z

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐ�ǀĞƌŬŽŽƉ�ŐŽĞĚ

�ŶĚĞƌĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ

/ŶĐŝĚĞŶƚ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ǌĂŬĞŶ

�ĞŐƌŽƚŝŶŐ�ŬŽƐƚĞŶ�ĞŶ�ĞƌĞůŽŽŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

�ŶĚĞƌĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

sĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ŬĂŵĞƌǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ǀŽŶŶŝƐ

EŝĞƵǁĞ�ĐŽŶĐůƵƐŝĞƚĞƌŵŝũŶĞŶ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

WƌŽĐĞƐƐĞŶ�sĞƌďĂĂů sĂƌŝĂ

sĞƌŚŽŽƌ�ǀĂŶ�ƉĂƌƚŝũĞŶ

sĞƌŚŽŽƌ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

WƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌŝƚƚŝŶŐ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

dŽƚĂĂů

ϴϰϲϱ ϲϲϯϳ ϭϬϵϴϵ ϳϬϯϵ ϰϬϵϯ ϯϳϮϮϯ

ϰϯ ϱϱ ϯϳϬ ϭϵϴ ϵϬϮ ϭϱϲϴ

ϭϵϲ ϲϴ ϯ ϯϰϬ ϭϰϳ ϳϱϰ

ϴ ͘ ͘ ͘ ͘ ϴ

ϭ ͘ ͘ Ϯ ͘ ϯ

͘ ϯ ͘ ϭ ͘ ϰ

͘ Ϯ ͘ ͘ ͘ Ϯ

͘ ͘ Ϯ ͘ Ϯϱ Ϯϳ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

ϭϭϵϱϮ ϵϭϭϰ ϭϰϳϴϰ ϭϮϴϭϵ ϭϬϰϱϱ ϱϵϭϮϰ

͘ ͘ ͘ ϯϴ ͘ ϯϴ

͘ ͘ ͘ ϱ ͘ ϱ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭϯ ϭϯ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

͘ ͘ ͘ ϰϯ ϭϰ ϱϳ

ϭϳϰϭϱ ϭϯϭϵϵ ϮϮϰϰϱ ϭϲϳϮϲ ϭϯϰϯϱ ϴϯϮϮϬ

([WUDFWLH � ��)HE����
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