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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 informatieverstrekking bij de strafrechtelijke zaken 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 zaken ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten met een 
definitief 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. 
 

 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 genomen beslissingen, de 
berechte personen en de betrokken instanties3. 
 

 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. 

 

                                                      
1 https://www.om-mp.be/stat/intro_n.html 
2 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken 
3 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=dutch 
4 https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers 



 

 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 definitief 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, burgerlijke, familie en jeugd secties (voor het burgerlijke luik) van de rechtbanken van 
eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, ondernemingsrechtbanken en burgerlijke kamers 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 van het grote publiek, 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”. 

 

 

 

                                                      
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken 
6 https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers 
7 
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/jaarve
rslagen  
 



 

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. 

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 computersysteem 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 het computersysteem, maar ook voor de opslag van de gegevens die door het 
griffiepersoneel worden ingevoerd. 

Vervolgens gebruikt de steundienst deze ruwe 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 2021. 
Gegevensextractie in april. 
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 II. STATISTISCHE VARIABELEN 
 



 

1. Basisconcepten van de statistiek 

1.1 Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door de onderzoeksrechters 
 

De onderzoeksrechter is een rechter in de rechtbank van eerste aanleg die speciaal is aangewezen om 
gerechtelijke onderzoeken te leiden. 
 
Als er aanwijzingen zijn van een wanbedrijf dan kan de onderzoeksrechter een gerechtelijk onderzoek 
openen, op vraag van de procureur des Konings of op vraag van het slachtoffer dat zich burgerlijke 
partij stelt. Een gerechtelijk onderzoek is het geheel van de onderzoekshandelingen die worden 
verricht om de daders van wanbedrijven op te sporen, bewijzen te vergaren en maatregelen te nemen 
om de zaak desgevallend voor de rechtbank te brengen. 
 
De onderzoeksrechter gaat op zoek naar de waarheid. Daarbij moet hij zowel de elementen in het 
voordeel als de elementen in het nadeel van de verdachte onderzoeken. Men spreekt in dat verband 
van een onderzoek “à charge” en “à décharge”. Daarvoor doet hij een beroep op de politie. 
 
De onderzoeksrechter kan bijvoorbeeld getuigen en verdachten verhoren en deskundigen aanstellen. 
Als het nodig is voor het onderzoek kan de onderzoeksrechter ook dwingende maatregelen bevelen 
zoals: 

o huiszoeking en inbeslagneming; 
o aanhouding en inverdenkingstelling van een verdachte; 
o verhoor van de inverdenkinggestelde; 
o onderzoek van telecommunicatiegegevens; 
o fouillering op het lichaam; 
o afluistering van telecommunicatie (telefoontap); 
o DNA-analyse. 

 
Wanneer de onderzoeksrechter zijn onderzoek heeft voltooid, zendt hij het dossier over aan de 
procureur des Konings. De procureur kan aan de raadkamer de verwijzing van de verdachte naar de 
correctionele rechtbank vragen als er voldoende aanwijzingen van schuld zijn lastens die laatste, of hij 
kan de buitenvervolgingstelling vragen. 
 
 

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 onderzoeksdossier? 
Een onderzoeksdossier is een strafzaak die werd toevertrouwd aan een onderzoeksrechter, die een 
onderzoeksnummer kreeg en die nog niet verdwenen is uit de werklast van de onderzoeksrechter.  

Door de toekenning van het onderzoeksnummer wordt het dossier hangend. Wanneer het dossier 
wordt afgesloten met een beslissing van de raadkamer, is het niet meer hangend en behoort het niet 
meer tot de werklast van de onderzoeksrechter. 

De rechter kent aan elk dossier een aard toe die verband houdt met het type wanbedrijf of misdaad 
waar het onderzoek over gaat. 
 

2.1.2 Wat is de openingsdatum van een nieuw dossier? 
Een dossier bestaat eens het is geregistreerd in het informaticasysteem.  

 

2.1.3 Wanneer is een onderzoeksdossier afgesloten? 
Twee data spelen een rol om te bepalen wanneer er sprake is van afsluiting:  

 de datum waarop de onderzoeksrechter oordeelt dat zijn onderzoek voltooid is en het dossier 
terug overzendt aan de procureur met een beschikking tot mededeling;  

 de datum waarop de raadkamer, die uitspraak moet doen over het lot van het dossier na het 
onderzoek (buitenvervolgingstelling, verwijzing naar een vonnisgerecht ...), een beschikking 
tot ontlasting neemt waardoor de onderzoeksrechter definitief van het dossier wordt 
ontheven. Sommige dossiers, zoals de o.m. de mini-onderzoeken, komen niet voor de 
raadkamer. 

Juridisch gezien zijn dossiers die voor de raadkamer komen voor de onderzoeksrechter pas echt 
afgesloten door de beschikking tot ontlasting.  Het is immers goed mogelijk dat de procureur, nadat 
de onderzoekrechter hem het dossier een eerste keer heeft overgezonden, beslist om bijkomende 
plichten te vorderen, en in dat geval keert het dossier terug naar de rechter. Wanneer de bijkomende 
plichten zijn verricht, deelt de rechter het dossier opnieuw mee aan het parket. Een dossier kan op die 
manier verschillende keren heen en weer gaan vooraleer het wordt afgesloten. In de historiek van het 
dossier zal men dan ook meerdere data van mededeling vinden. Daarom wordt voor de gewone 
gerechtelijke onderzoeken en voor de internationale gerechtelijk onderzoeken enkel de datum van 
ontlasting van de onderzoeksrechter als definitieve afsluitingsdatum genomen.   
 
Vanuit het oogpunt van de werklast is het echter beter om ook rekening te houden met de perioden 
waarin het dossier niet meer in handen van de onderzoeksrechter is omdat het aan het openbaar 
ministerie is meegedeeld. Vanaf de mededeling is het immers aan de procureur om het dossier voort 
te zetten. Hij moet zijn eindvordering opstellen voor de raadkamer en de zittingsdatum bepalen 
waarop die uitspraak zal moeten doen over het verdere gevolg van de zaak. Die “sluimertijd” wordt 
dan ook niet meegerekend om te bepalen hoeveel tijd de onderzoeksrechter werkelijk aan het dossier 
heeft moeten besteden. Ook wanneer het dossier heen en weer is gegaan tussen het parket en de 
onderzoeksrechter moeten de periodes tussen de verschillende mededelingen en de nieuwe 
vorderingen die daarop volgden worden afgetrokken van de gewerkte tijd van de rechter. 



 

2.1.4 Wanneer is een onderzoeksdossier hangende? 
Een onderzoeksdossier is hangende van het moment dat het een nummer krijgt totdat de 
onderzoeksrechter wordt ontheven door de raadkamer (of in sommige gevallen door de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die dezelfde bevoegdheden uitoefent in graad van hoger beroep). Bekeken 
vanuit de werklast is het, zoals hierboven uitgelegd, verkieselijk om te bepalen tijdens welke periodes 
het dossier in handen van rechter is geweest. 

2.1.5 Definitie van input, output en hangend op 31.12 
 De input van een onderzoeksrechter tijdens een statistische periode (een kalenderjaar) bestaat uit 

de som van twee volumes: 
o de dossiers die voor het begin van de statistische periode al geopend waren en nog 

niet afgesloten (hangend op 01.01); 
o de nieuwe dossiers die werden geopend tijdens de statistische periodes (nieuw).  

 

 De output bestaat uit alle dossiers waarin er tijdens de statistische periode een beschikking tot 
ontlasting werd uitgesproken. Wat de mini-onderzoeken betreft: alle dossiers die werden 
meegedeeld aan het parket. Die dossiers zijn daardoor niet meer hangend. 
 

 Het aantal hangende dossiers op het einde van de statistische periode (hangend 31.12), is gelijk 
aan de input min de output.  

 

2.2 Statistieken over de akten van de rechter 

2.2.1 Wat is een akte van de rechter? 
Voor de statistieken kan een akte van de onderzoeksrechter alleen in aanmerking genomen worden 
als ze in het informaticasysteem werd geregistreerd onder de vorm van een plicht. Een plicht is een 
door de rechter geacteerde beslissing of vaststelling die aanleiding geeft tot het opstellen van een 
officieel document. Het kan gaan om een beschikking, een vordering of een proces-verbaal. Er is geen 
verschil tussen de akten van de rechter en de akten van de griffier; beiden vormen samen een 
onderzoekskabinet8. 
 

2.2.2 Wat is de datum van een akte van de rechter? 
De datum van de akte van de rechter is de datum waarop de plicht werd aangemaakt in het 
informaticasysteem. 

 

2.2.3 Welke akten worden opgenomen in de statistieken? 
Alle plichten die worden aangemaakt tijdens de statistische periode, worden in de statistieken in 
aanmerking genomen, met uitzondering evenwel van de handelingen m.b.t. de beslissingen van de 
raadkamer. De beslissingen van de raadkamer worden overigens behandeld in een aparte statistiek 
die mee in deze publicatie is opgenomen en die gebaseerd is op de gegevens die geregistreerd werden 
in het informaticasysteem MaCH dat gebruikt wordt door de correctionele griffies van de rechtbanken 
van eerste aanleg. 

                                                      
8 In het geval van de werklastmeting worden evenwel volumes berekend die betrekking hebben op specifieke blokken van 
werkzaamheden van enkel de griffiers. 



 

2.3 Types dossiers  

2.3.1 Types dossiers 
 
Een dossier kan op verschillende manier bij de onderzoeksrechter worden gebracht. In de tabel 
hieronder worden de verschillende soorten gerechtelijke onderzoeken vermeld. 
 

Type dossier 
Gerechtelijk onderzoek ingevolge vordering openbaar ministerie 
Gerechtelijk onderzoek ingevolge een burgerlijkepartijstelling 
Gerechtelijk onderzoek opgestart ingevolge een beslissing 
conform artikel 28septies, eerste lid, in fine Sv.  (eigen vatting van 
een mini-onderzoek) 
Mini-onderzoek conform artikel 28septies Sv. 
Internationale rogatoire commissie (IRC) / Europees 
onderzoeksbevel (EOB) afkomstig van buitenlandse gerechtelijke 
overheden 
International aanhoudingsbevel (IAB) / Europees 
aanhoudingsbevel (EAB) afkomstig van buitenlandse gerechtelijke 
overheden 
Visitatiebevel 

 

2.3.2 Aard van de zaken 
 
Op het ogenblik dat een zaak in het informaticasysteem wordt ingevoerd (aan het begin van de 
procedure), krijgt ze een bepaalde “aard van de zaak” toegekend. De aard van de zaak is een voorlopige 
kwalificatie die meestal wordt gebaseerd op de hoofdtenlastelegging die door het parket in 
aanmerking werd genomen voor de kwalificatie van het wanbedrijf of de misdaad waarvoor vervolgd 
wordt. 

De aard van de zaak is vaak een belangrijke indicatie van de moeilijkheid van een zaak. Daardoor 
kunnen 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 de zaak. 

De tabel hieronder geeft de in het informaticasysteem van de onderzoekskabinetten beschikbare aard-
van-de-zaken weer. 

 

Rubriek aard van de zaak 
Onbekend 
Moord, doodslag en poging 
Diefstal met doodslag 
Diefstal met geweld jegens personen 
Slagen, weerspannigheid en smaad jegens overheden 
Vrijwillige slagen en verwondingen 
Onvrijwillige doding 
Onvrijwillige slagen en verwondingen 



 

Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid 
Aanhitsing tot ontucht 
Openbare zedenschennis 
Verduistering, omkoping, knevelarij, gepleegd door agenten van de openbare 
diensten 
Valse munt 
Valsheid en gebruik van valse stukken 
Diefstal met verzwarende omstandigheden ... 
Diefstal met braak en inklimming 
Loondiefstal 
Huisdiefstal 
Eenvoudige diefstal 
Bankbreuk 
Oplichting 
Misbruik van vertrouwen 
Verduistering, omkoping, knevelarij 
Brandstichting 
Bedreigingen 
Valsheid in geschrifte 
Heling 
Willekeurige vrijheidsberoving (= ontvoering) 
Mensenhandel 
Witwassen (art. 505, § 2 Sw.) 
Belaging (= stalking) 
Inbreuk op de wapenwetgeving 
Inbreuk op de Vreemdelingenwet 
Inbreuk op de wet op de telecommunicatie 
In het Strafwetboek bepaalde misdaden die hierboven niet zijn vermeld 
In het Strafwetboek bepaalde wanbedrijven die hierboven niet zijn vermeld 
Misdrijven bepaald in bijzondere wetten   
Misdrijven bepaald in bijzondere wetten: drugs 
Misdrijven bepaald in bijzondere wetten: hormonen 
Misdrijven bepaald in bijzondere wetten: bouwovertredingen 
Misdrijven bepaald in bijzondere wetten: milieu 

 
Om technische redenen werd in deze uitgave 2020 niet de statistiek van de aangemaakte dossiers 
volgens de aard van de strafzaak opgenomen.  Ze is evenwel op aanvraag verkrijgbaar bij de 
steundienst van het College van de hoven en rechtbanken. 



 

3. De statistieken van het gerechtelijk onderzoek 

3.1 De onderzoeksdossiers 
 
De statistieken van de onderzoeksdossiers worden gepresenteerd volgens het type dossier. 

3.1.1 De hangende dossiers aan het begin van de periode 
Een dossier is hangend aan het begin van de periode als het voor het begin ervan ingeschreven is in de 
JIOR2-applicatie.  

3.1.2 De nieuwe dossiers tijdens de periode 
De nieuwe dossiers zijn diegene die sedert het begin van de periode werden aangemaakt in de JIOR2-
applicatie. 

3.1.3 De dossiers die tijdens de periode werden afgesloten 
Een dossier is afgesloten wanneer de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling de ontlasting 
van de onderzoeksrechter heeft uitgesproken. De afgesloten dossiers zijn diegene waarvoor tijdens de 
periode de ontlasting werd uitgesproken. 

3.1.4 De hangende dossiers aan het einde van de periode  
De hangende dossiers aan het einde van de periode zijn de hangende dossiers waarvan de 
onderzoeksrechter niet voor het einde van de periode werd ontlast. 
 

3.2 De akten van de onderzoeksrechter 
 
De statistieken van de akten van de onderzoeksrechter worden gepresenteerd volgens het soort 
akten. 

3.2.1 Wat is een akte van de rechter? 
 
Op het ogenblik dat een akte van de rechter in het informaticasysteem wordt ingevoerd, krijgt ze een 
bepaald “type plicht” toegekend. Een plicht kan een bevel zijn of een beschikking, een vordering, een 
proces-verbaal, een bevel aan de politie ... Het merendeel van de types akten zijn beslissingen van de 
rechter, met uitzondering van de processen-verbaal: daarin worden inlichtingen opgenomen die de 
rechter heeft ontvangen.  

 
De applicatie JIOR2 werd in gebruik genomen in november 2018. De invoering daarvan was de 
gelegenheid voor een grondige herziening van de nomenclatuur van de plichten waaruit de 
onderzoekskabinetten moeten kiezen wanneer er een akte van de rechter geregistreerd wordt. In de 
nieuwe nomenclatuur van de plichten, werd de nadruk gelegd op de noodzaak om zaken te 
onderscheiden om de werklast die tegenover die akten staat te kunnen meten (bijvoorbeeld: verhoren, 
telefoontap, verslag aan het openbaar ministerie ...). Het onderscheid tussen de types juridische 
documenten die worden gebruikt om die akten te verrichten (beschikkingen, vorderingen, apostilles) 
komt daarentegen op de tweede plaats. In die zin is de nomenclatuur van de akten van de 
onderzoeksrechter meer een werklastnomenclatuur dan een nomenclatuur betreffende de juridische 
aard van de akten. 
 



 

3.2.2 Hoger beroep tegen akten van de rechter 
 
Tegen alle akten van de onderzoeksrechter kan hoger beroep worden aangetekend. Dat beroep kan 
worden ingediend door de persoon tegen wie het onderzoek loopt, door het openbaar ministerie of 
door een burgerlijke partij. Het hoger beroep wordt in eerste aanleg behandeld door de raadkamer en 
vervolgens, ingeval van hoger beroep tegen een beslissing van de raadkamer, door de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 
 

3.3 Voorlopige hechtenis en invrijheidstelling 
 
De statistieken over voorhechtenis en voorlopige invrijheidstelling worden gepresenteerd per 
geslacht van de aangehouden of vrijgelaten personen 
 
De voorlopige hechtenis is een uitzonderlijke en voorlopige vrijheidsberovende maatregel die, totdat 
het strafdossier voltooid is en aan de rechter kan worden voorgelegd, wordt opgelegd aan een persoon 
die weliswaar wordt vermoed onschuldig te zijn maar ten aanzien van wie er ernstige redenen bestaan 
om aan te nemen dat hij/zij een misdaad of een wanbedrijf heeft gepleegd. 
 Alleen de onderzoeksrechter kan tot die maatregel beslissen, door het uitvaardigen van een 
aanhoudingsbevel. 
Dat is geen straf maar een voorlopige maatregel die noodzakelijk is omwille van de omstandigheden 
van de zaak en verantwoord wordt door de dringende noodzaak om te verhinderen dat een dader 
recidiveert, de vlucht neemt, bewijzen wegmaakt of getuigen beïnvloedt of bedreigt. Hij 
vergemakkelijkt ook het onderzoek door de betrokkene ter beschikking te houden van de magistraat, 
en desgevallend kan hij de vervolgde persoon beschermen tegen de volkswoede. 
 
De voorlopige hechtenis van een persoon moet worden bevestigd door de raadkamer, een eerste keer 
tijdens de eerste verschijning die plaatsvindt binnen de vijf dagen na de betekening van het 
aanhoudingsbevel. Die eerste handhaving is voor één maand geldig en moet desgevallend tijdens een 
tweede verschijning door de raadkamer worden verlengd voor een bijkomende maand. Vanaf de derde 
verschijning kan de voorlopige hechtenis gehandhaafd worden voor drie maanden. Als de persoon 
vervolgens door een vonnisgericht wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf, wordt de duur van de 
voorlopige hechtenis verrekend in de totale duur van de effectieve gevangenisstraf.   
 
Tot de invrijheidstelling - d.w.z. de beëindiging van de voorlopige hechtenis - kan worden beslist door 
de onderzoeksrechter, de raadkamer (RK) of de kamer van inbeschuldigingstelling (KI). Ze kan gepaard 
gaan met voorwaarden (invrijheidstelling onder voorwaarden) of met de betaling van een borgsom. 
De onderzoeksrechter of de RK/de KI kan ook beslissen om de hechtenis aan te passen, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van een elektronische enkelband.  
 
Tegen de beslissingen van de onderzoeksrechter kan hoger beroep worden aangetekend bij de 
raadkamer, tegen die van de raadkamer bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Het hoger beroep 
kan worden aangetekend door de gedetineerde, het openbaar ministerie of een van de partijen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIEKEN 
 
Opmerking : 
Gegevens van het kabinet van de onderzoeksrechter verbonden aan de afdeling Eupen 
(Rechtbank van Eerste Aanleg van Luik) ontbreken in dit rapport. Door de onbeschikbaarheid 
van een Duitse versie van de computerapplicatie gebruikt Eupen het JIOR2 programma niet. 
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ϮϮϯϭ ϮϮϴϳ ϮϮϳϭ ϮϮϰϴ Ϯϴϯ Ϯϳϯ ϭϳϵ ϯϳϴ ϮϬϰ ϴϱ ϭϱϱ ϭϯϰ ϭϳϰϰ ϭϵϮϵ ϭϵϯϳ ϭϳϯϲ

ϰϯϳ ϰϵϱ ϰϵϬ ϰϰϮ ϲϮ ϱϴ Ϯϵ ϵϭ ϱϮ ϯ ϰϯ ϭϮ ϯϮϯ ϰϯϰ ϰϭϴ ϯϯϵ

ϰϲϬ ϱϭϴ ϱϴϵ ϯϴϵ ϳϲ ϳϭ ϱϵ ϴϴ ϱϰ ϵ ϱϯ ϭϬ ϯϯϬ ϰϯϴ ϰϳϳ Ϯϵϭ

ϯϭϮϴ ϯϯϬϬ ϯϯϱϬ ϯϬϳϵ ϰϮϭ ϰϬϮ Ϯϲϳ ϱϱϳ ϯϭϬ ϵϳ Ϯϱϭ ϭϱϲ Ϯϯϵϳ ϮϴϬϭ ϮϴϯϮ Ϯϯϲϲ

ϰϵϬ ϯϮϲ ϯϳϯ ϰϰϯ ϵϲ ϴϳ ϯϰ ϭϰϵ ϲϱ Ϯ ϲϭ ϲ ϯϮϵ Ϯϯϳ Ϯϳϴ Ϯϴϴ

ϯϵϱ Ϯϴϳ ϯϭϰ ϯϲϴ ϳϯ ϲϳ ϯϮ ϭϬϴ ϰϮ ϭ ϯϱ ϴ ϮϴϬ Ϯϭϵ Ϯϰϳ ϮϱϮ

ϴϴϱ ϲϭϯ ϲϴϳ ϴϭϭ ϭϲϵ ϭϱϰ ϲϲ Ϯϱϳ ϭϬϳ ϯ ϵϲ ϭϰ ϲϬϵ ϰϱϲ ϱϮϱ ϱϰϬ

ϰϬϭϯ ϯϵϭϯ ϰϬϯϳ ϯϴϵϬ ϱϵϬ ϱϱϲ ϯϯϯ ϴϭϰ ϰϭϳ ϭϬϬ ϯϰϳ ϭϳϬ ϯϬϬϲ ϯϮϱϳ ϯϯϱϳ ϮϵϬϲ

ϰϳϭ ϯϱϳ ϯϲϭ ϰϲϳ ϭϭϭ ϵϴ ϱϯ ϭϱϲ ϱϭ ϯϴ ϲϲ Ϯϯ ϯϬϵ ϮϮϭ ϮϰϮ Ϯϴϴ

ϰϳϭ ϯϱϳ ϯϲϭ ϰϲϳ ϭϭϭ ϵϴ ϱϯ ϭϱϲ ϱϭ ϯϴ ϲϲ Ϯϯ ϯϬϵ ϮϮϭ ϮϰϮ Ϯϴϴ

ϵϮϭ ϲϰϲ ϳϳϯ ϳϵϰ Ϯϴϳ ϭϴϮ ϭϰϵ ϯϮϬ Ϯϵ ϮϬ Ϯϴ Ϯϭ ϲϬϱ ϰϰϰ ϱϵϲ ϰϱϯ

ϵϮϭ ϲϰϲ ϳϳϯ ϳϵϰ Ϯϴϳ ϭϴϮ ϭϰϵ ϯϮϬ Ϯϵ ϮϬ Ϯϴ Ϯϭ ϲϬϱ ϰϰϰ ϱϵϲ ϰϱϯ

ϰϮϱϳ ϮϮϰϰ ϮϯϬϴ ϰϭϵϯ ϴϴϲ ϰϳϱ ϯϰϭ ϭϬϮϬ Ϯϱϰ ϲϯ Ϯϭϲ ϭϬϭ ϯϭϭϳ ϭϳϬϲ ϭϳϱϭ ϯϬϳϮ

ϰϮϱϳ ϮϮϰϰ ϮϯϬϴ ϰϭϵϯ ϴϴϲ ϰϳϱ ϯϰϭ ϭϬϮϬ Ϯϱϰ ϲϯ Ϯϭϲ ϭϬϭ ϯϭϭϳ ϭϳϬϲ ϭϳϱϭ ϯϬϳϮ

ϰϭϯ ϯϭϵ ϯϬϱ ϰϮϳ ϳϵ ϭϬϮ ϯϮ ϭϰϵ ϲϳ ϯ ϱϳ ϭϯ Ϯϲϳ Ϯϭϰ Ϯϭϲ Ϯϲϱ

ϰϭϯ ϯϭϵ ϯϬϱ ϰϮϳ ϳϵ ϭϬϮ ϯϮ ϭϰϵ ϲϳ ϯ ϱϳ ϭϯ Ϯϲϳ Ϯϭϰ Ϯϭϲ Ϯϲϱ

ϲϬϲϮ ϯϱϲϲ ϯϳϰϳ ϱϴϴϭ ϭϯϲϯ ϴϱϳ ϱϳϱ ϭϲϰϱ ϰϬϭ ϭϮϰ ϯϲϳ ϭϱϴ ϰϮϵϴ Ϯϱϴϱ ϮϴϬϱ ϰϬϳϴ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�

7RW YRRU NRUW ZHHUVSLHJHOGH KHW DDQWDO KDQJHQGH RQGHU]RHNHQ QLHW GH UHDOLWHLW YDQ GH YRRUUDDG GRVVLHUV GLH ELM GH RQGHU]RHNVNDELQHWWHQ LQ EHKDQGHOLQJ ]LMQ� 'H UHGHQ KLHUYRRU LV GDW YHHO GRVVLHUV QLHW JRHG
ZHUGHQ DIJHVORWHQ LQ GH RXGH ,7�WRHSDVVLQJ YDQ GH NDELQHWWHQ HQ WLMGHQV GH PLJUDWLH QDDU GH QLHXZH -,25��WRHSDVVLQJ LQ ���� DOV �RSHQ� GRVVLHUV ZHUGHQ RYHUJHGUDJHQ� (LQG ���� ZHUGHQ ULFKWVQRHUHQ
YDVWJHVWHOG RP HUYRRU WH ]RUJHQ GDW GH]H FLMIHUV ZHUGHQ JHFRUULJHHUG HQ GH]H NZHVWLH LV QRUPDDO JH]LHQ RSJHORVW� +HW LV HFKWHU PRJHOLMN GDW GH FLMIHUV YDQ DIJHVORWHQ GRVVLHUV KLHUGRRU ]LMQ EHwQYORHG�

DIKDQNHOLMN YDQ GH GDWXP GLH NDELQHWWHQ KHEEHQ JHNR]HQ RP GH]H �RSHQ� GRVVLHUV PHW WHUXJZHUNHQGH NUDFKW DI WH VOXLWHQ�
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ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ�ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

ϵϮϱϮ ϲϱϵ Ϯϰϴϯ ϳϰϮϴ ϭϰϭ ϭϯϵ ϴϬ ϮϬϬ ϭϯϲ ϯ ϯϬ ϭϬϵ ϴϵϳϱ ϱϭϳ Ϯϯϳϯ ϳϭϭϵ

ϴϵϮ ϳϱϰ ϳϳϯ ϴϳϯ ϭϳϳ ϮϮϵ ϭϲϮ Ϯϰϰ ϳϬ ϭϳ Ϯϴ ϱϵ ϲϰϱ ϱϬϴ ϱϴϯ ϱϳϬ

Ϯϭϴ ϮϭϬ ϮϬϯ ϮϮϱ ϰϵ ϴϬ ϯϳ ϵϮ ϭϭ ϰ ϴ ϳ ϭϱϴ ϭϮϲ ϭϱϴ ϭϮϲ

ϭϬϯϲϮ ϭϲϮϯ ϯϰϱϵ ϴϱϮϲ ϯϲϳ ϰϰϴ Ϯϳϵ ϱϯϲ Ϯϭϳ Ϯϰ ϲϲ ϭϳϱ ϵϳϳϴ ϭϭϱϭ ϯϭϭϰ ϳϴϭϱ

ϴϵϵ ϲϱϬ ϲϲϲ ϴϴϮ ϭϲϴ ϭϳϭ ϴϯ Ϯϱϱ ϭϮϴ ϳ ϭϭϮ Ϯϯ ϲϬϯ ϰϳϮ ϰϳϭ ϲϬϰ

ϴϮ ϵϮ ϭϬϳ ϲϳ ϭϮ Ϯϭ ϭϱ ϭϴ ϭϬ Ϭ ϴ Ϯ ϲϬ ϳϭ ϴϰ ϰϳ

ϯϱϰ ϯϰϬ ϯϭϬ ϯϴϰ ϳϳ ϵϬ ϰϵ ϭϭϴ Ϯϲ Ϭ ϭϴ ϴ Ϯϱϭ ϮϱϬ Ϯϰϯ Ϯϱϴ

ϭϯϮ ϭϬϯ ϭϬϮ ϭϯϯ ϯϱ ϯϱ ϭϮ ϱϴ ϭϰ Ϭ ϭϮ Ϯ ϴϯ ϲϴ ϳϴ ϳϯ

ϭϰϲϳ ϭϭϴϱ ϭϭϴϱ ϭϰϲϲ ϮϵϮ ϯϭϳ ϭϱϵ ϰϰϵ ϭϳϴ ϳ ϭϱϬ ϯϱ ϵϵϳ ϴϲϭ ϴϳϲ ϵϴϮ

ϭϭϴϮϵ ϮϴϬϴ ϰϲϰϰ ϵϵϵϮ ϲϱϵ ϳϲϱ ϰϯϴ ϵϴϱ ϯϵϱ ϯϭ Ϯϭϲ ϮϭϬ ϭϬϳϳϱ ϮϬϭϮ ϯϵϵϬ ϴϳϵϳ

Ϯϰϴϳ ϭϰϬϬ ϭϯϴϯ ϮϱϬϰ ϯϬϲ ϮϳϮ ϭϬϬ ϰϳϴ Ϯϵϭ ϲϰ Ϯϰϳ ϭϬϴ ϭϴϵϬ ϭϬϲϰ ϭϬϯϲ ϭϵϭϴ

ϯϱϴ ϯϱϰ Ϯϲϴ ϰϰϰ ϰϮ ϯϵ ϭϮ ϲϵ ϱϭ ϱ ϯϮ Ϯϰ Ϯϲϱ ϯϭϬ ϮϮϰ ϯϱϭ

Ϯϴϰϱ ϭϳϱϰ ϭϲϱϭ Ϯϵϰϴ ϯϰϴ ϯϭϭ ϭϭϮ ϱϰϳ ϯϰϮ ϲϵ Ϯϳϵ ϭϯϮ Ϯϭϱϱ ϭϯϳϰ ϭϮϲϬ ϮϮϲϵ

ϭϮϴϭ ϭϰϰ ϭϲϯ ϭϮϲϮ ϱϳ Ϯϵ ϯϭ ϱϱ ϭϮϮ ϭϮ ϭϳ ϭϭϳ ϭϭϬϮ ϭϬϯ ϭϭϱ ϭϬϵϬ

ϮϬϳ ϭϴϮ ϭϴϴ ϮϬϭ ϯϭ Ϯϱ ϭϴ ϯϴ Ϯϯ ϭϭ Ϯϲ ϴ ϭϱϯ ϭϰϲ ϭϰϰ ϭϱϱ

ϭϰϴϴ ϯϮϲ ϯϱϭ ϭϰϲϯ ϴϴ ϱϰ ϰϵ ϵϯ ϭϰϱ Ϯϯ ϰϯ ϭϮϱ ϭϮϱϱ Ϯϰϵ Ϯϱϵ ϭϮϰϱ

ϲϵϯ ϯϯϰ ϯϳϵ ϲϰϴ ϱϲ ϱϭ ϭϯ ϵϰ ϱϯ ϭϭϱ ϭϭϬ ϱϴ ϱϴϰ ϭϲϴ Ϯϱϲ ϰϵϲ

ϭϲϵϯ ϯϴϭ ϯϬϳ ϭϳϲϳ ϭϳϱ ϵϲ Ϯϱ Ϯϰϲ ϭϲϮ ϲϮ ϲϱ ϭϱϵ ϭϯϱϲ ϮϮϯ Ϯϭϳ ϭϯϲϮ

Ϯϯϴϲ ϳϭϱ ϲϴϲ Ϯϰϭϱ Ϯϯϭ ϭϰϳ ϯϴ ϯϰϬ Ϯϭϱ ϭϳϳ ϭϳϱ Ϯϭϳ ϭϵϰϬ ϯϵϭ ϰϳϯ ϭϴϱϴ

ϲϳϭϵ Ϯϳϵϱ Ϯϲϴϴ ϲϴϮϲ ϲϲϳ ϱϭϮ ϭϵϵ ϵϴϬ ϳϬϮ Ϯϲϵ ϰϵϳ ϰϳϰ ϱϯϱϬ ϮϬϭϰ ϭϵϵϮ ϱϯϳϮ

ϭϴϲϳ ϭϬϭϴ ϭϭϲϭ ϭϳϮϰ ϭϳϭ ϭϱϳ ϳϯ Ϯϱϱ ϭϮϰ ϭϵ ϳϱ ϲϴ ϭϱϳϮ ϴϰϮ ϭϬϭϯ ϭϰϬϭ

ϭϮϱϲ ϱϭϭ ϳϳϭ ϵϵϲ ϭϴϲ ϭϭϮ ϵϭ ϮϬϳ ϭϰϲ ϰϮ ϭϮϵ ϱϵ ϵϮϰ ϯϱϳ ϱϱϭ ϳϯϬ

ϱϮϬ ϯϱϳ ϯϴϯ ϰϵϰ ϱϳ ϲϮ ϯϲ ϴϯ ϳϲ ϭϵ ϲϭ ϯϰ ϯϴϳ Ϯϳϲ Ϯϴϲ ϯϳϳ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�

7RW YRRU NRUW ZHHUVSLHJHOGH KHW DDQWDO KDQJHQGH RQGHU]RHNHQ QLHW GH UHDOLWHLW YDQ GH YRRUUDDG GRVVLHUV GLH ELM GH RQGHU]RHNVNDELQHWWHQ LQ EHKDQGHOLQJ ]LMQ� 'H UHGHQ KLHUYRRU LV GDW YHHO GRVVLHUV QLHW JRHG
ZHUGHQ DIJHVORWHQ LQ GH RXGH ,7�WRHSDVVLQJ YDQ GH NDELQHWWHQ HQ WLMGHQV GH PLJUDWLH QDDU GH QLHXZH -,25��WRHSDVVLQJ LQ ���� DOV �RSHQ� GRVVLHUV ZHUGHQ RYHUJHGUDJHQ� (LQG ���� ZHUGHQ ULFKWVQRHUHQ
YDVWJHVWHOG RP HUYRRU WH ]RUJHQ GDW GH]H FLMIHUV ZHUGHQ JHFRUULJHHUG HQ GH]H NZHVWLH LV QRUPDDO JH]LHQ RSJHORVW� +HW LV HFKWHU PRJHOLMN GDW GH FLMIHUV YDQ DIJHVORWHQ GRVVLHUV KLHUGRRU ]LMQ EHwQYORHG�

DIKDQNHOLMN YDQ GH GDWXP GLH NDELQHWWHQ KHEEHQ JHNR]HQ RP GH]H �RSHQ� GRVVLHUV PHW WHUXJZHUNHQGH NUDFKW DI WH VOXLWHQ�



'ĞǁŽŶĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϮϬ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��&��>/E'

'ĞǁŽŶĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͗�ƚŽƚĂĂů

tĂĂƌǀĂŶ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ�ĚŽŽƌ

ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƉĂƌƚŝũƐƚĞůůŝŶŐ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ�ĚŽŽƌ

ĞŝŐĞŶǀĂƚƚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŵŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ�ĚŽŽƌ

ƉĂƌŬĞƚ

,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ�ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ�ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ�ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ�ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

DKE^ ,�/E�hd dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŢĞ

ϯϲϰϯ ϭϴϴϲ Ϯϯϭϱ ϯϮϭϰ ϰϭϰ ϯϯϭ ϮϬϬ ϱϰϱ ϯϰϲ ϴϬ Ϯϲϱ ϭϲϭ Ϯϴϴϯ ϭϰϳϱ ϭϴϱϬ ϮϱϬϴ

ϯϲϰϯ ϭϴϴϲ Ϯϯϭϱ ϯϮϭϰ ϰϭϰ ϯϯϭ ϮϬϬ ϱϰϱ ϯϰϲ ϴϬ Ϯϲϱ ϭϲϭ Ϯϴϴϯ ϭϰϳϱ ϭϴϱϬ ϮϱϬϴ

ϯϮϮϲϲ ϭϰϵϲϴ ϭϳϰϯϭ ϮϵϴϬϯ ϯϲϵϯ ϯϬϮϭ ϭϳϰϱ ϰϵϲϵ ϮϮϲϭ ϲϬϰ ϭϲϵϮ ϭϭϳϯ ϮϲϯϭϮ ϭϭϯϰϯ ϭϯϵϵϰ Ϯϯϲϲϭ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�

7RW YRRU NRUW ZHHUVSLHJHOGH KHW DDQWDO KDQJHQGH RQGHU]RHNHQ QLHW GH UHDOLWHLW YDQ GH YRRUUDDG GRVVLHUV GLH ELM GH RQGHU]RHNVNDELQHWWHQ LQ EHKDQGHOLQJ ]LMQ� 'H UHGHQ KLHUYRRU LV GDW YHHO GRVVLHUV QLHW JRHG
ZHUGHQ DIJHVORWHQ LQ GH RXGH ,7�WRHSDVVLQJ YDQ GH NDELQHWWHQ HQ WLMGHQV GH PLJUDWLH QDDU GH QLHXZH -,25��WRHSDVVLQJ LQ ���� DOV �RSHQ� GRVVLHUV ZHUGHQ RYHUJHGUDJHQ� (LQG ���� ZHUGHQ ULFKWVQRHUHQ
YDVWJHVWHOG RP HUYRRU WH ]RUJHQ GDW GH]H FLMIHUV ZHUGHQ JHFRUULJHHUG HQ GH]H NZHVWLH LV QRUPDDO JH]LHQ RSJHORVW� +HW LV HFKWHU PRJHOLMN GDW GH FLMIHUV YDQ DIJHVORWHQ GRVVLHUV KLHUGRRU ]LMQ EHwQYORHG�

DIKDQNHOLMN YDQ GH GDWXP GLH NDELQHWWHQ KHEEHQ JHNR]HQ RP GH]H �RSHQ� GRVVLHUV PHW WHUXJZHUNHQGH NUDFKW DI WH VOXLWHQ�



/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϮϬ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��&��>/E'

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͗�ƚŽƚĂĂů
tĂĂƌǀĂŶ

/��ͬ����ĂĨŬŽŵƐƚŝŐ�ǀĂŶ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽǀĞƌŚĞĚĞŶ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ
EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ�ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ�ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ�ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

ϭϭϮ ϲϵ ϭϮϱ ϱϲ ϭϮ Ϯϰ Ϯϴ ϴ ϭϬϬ ϰϱ ϵϳ ϰϴ

ϰ ϯ ϯ ϰ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ϰ ϭ ϯ Ϯ

ϵϭ ϭϴϭ ϭϯϲ ϭϯϲ ϮϬ ϭϮϯ ϳϱ ϲϴ ϳϭ ϱϴ ϲϭ ϲϴ

ϮϬϳ Ϯϱϯ Ϯϲϰ ϭϵϲ ϯϮ ϭϰϵ ϭϬϯ ϳϴ ϭϳϱ ϭϬϰ ϭϲϭ ϭϭϴ

Ϯϳ Ϯϰ ϰϰ ϳ ϱ ϴ ϵ ϰ ϮϮ ϭϲ ϯϱ ϯ

ϱϭϭ ϯϭ ϭϭ ϱϯϭ ϰ ϭϭ ϳ ϴ ϱϬϳ ϮϬ ϰ ϱϮϯ

ϱϯϴ ϱϱ ϱϱ ϱϯϴ ϵ ϭϵ ϭϲ ϭϮ ϱϮϵ ϯϲ ϯϵ ϱϮϲ

ϳϰϱ ϯϬϴ ϯϭϵ ϳϯϰ ϰϭ ϭϲϴ ϭϭϵ ϵϬ ϳϬϰ ϭϰϬ ϮϬϬ ϲϰϰ

ϲ ϳ ϴ ϱ ϱ ϲ ϴ ϯ ϭ ϭ Ϭ Ϯ

ϲ ϳ ϴ ϱ ϱ ϲ ϴ ϯ ϭ ϭ Ϭ Ϯ

ϭϵ ϭϮϵ ϭϯϭ ϭϳ ϳ ϲϮ ϲϭ ϴ ϭϮ ϲϳ ϳϬ ϵ

ϭϵ ϭϮϵ ϭϯϭ ϭϳ ϳ ϲϮ ϲϭ ϴ ϭϮ ϲϳ ϳϬ ϵ

ϲϲ ϮϬϮ ϮϬϯ ϲϱ ϭϭ ϲϴ ϳϬ ϵ ϱϱ ϭϯϰ ϭϯϯ ϱϲ

ϲϲ ϮϬϮ ϮϬϯ ϲϱ ϭϭ ϲϴ ϳϬ ϵ ϱϱ ϭϯϰ ϭϯϯ ϱϲ

Ϯ ϭϮ ϭϭ ϯ Ϭ ϲ ϲ Ϭ Ϯ ϲ ϱ ϯ

Ϯ ϭϮ ϭϭ ϯ Ϭ ϲ ϲ Ϭ Ϯ ϲ ϱ ϯ

ϵϯ ϯϱϬ ϯϱϯ ϵϬ Ϯϯ ϭϰϮ ϭϰϱ ϮϬ ϳϬ ϮϬϴ ϮϬϴ ϳϬ

Ϯϯ ϭϱ ϭϴ ϮϬ ϭϱ ϭϯ ϭϲ ϭϮ ϴ Ϯ Ϯ ϴ

ϵ Ϯϱ Ϯϱ ϵ ϳ ϭϵ Ϯϭ ϱ Ϯ ϲ ϰ ϰ

ϭ ϲ ϳ Ϭ ϭ ϲ ϳ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϯϯ ϰϲ ϱϬ Ϯϵ Ϯϯ ϯϴ ϰϰ ϭϳ ϭϬ ϴ ϲ ϭϮ

ϲ ϯϭ Ϯϭ ϭϲ ϰ Ϯϭ ϭϱ ϭϬ Ϯ ϭϬ ϲ ϲ

ϳ ϭϯ ϭϬ ϭϬ ϳ ϭϭ ϵ ϵ Ϭ Ϯ ϭ ϭ

ϯϴ ϴ ϱ ϰϭ Ϯ ϭ ϭ Ϯ ϯϲ ϳ ϰ ϯϵ

Ϯ ϲ ϰ ϰ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϱ ϯ ϯ

ϱϯ ϱϴ ϰϬ ϳϭ ϭϰ ϯϰ Ϯϲ ϮϮ ϯϵ Ϯϰ ϭϰ ϰϵ

ϴϲ ϭϬϰ ϵϬ ϭϬϬ ϯϳ ϳϮ ϳϬ ϯϵ ϰϵ ϯϮ ϮϬ ϲϭ

ϱϭ ϳϰ ϱϯ ϳϮ ϵ ϰϵ ϯϳ Ϯϭ ϰϮ Ϯϱ ϭϲ ϱϭ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϮϬ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��&��>/E'

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͗�ƚŽƚĂĂů
tĂĂƌǀĂŶ

/��ͬ����ĂĨŬŽŵƐƚŝŐ�ǀĂŶ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽǀĞƌŚĞĚĞŶ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ
EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ�ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ�ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϬ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ�ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

>/�'� >/�'� s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů��ĞůŐŢĞ

ϭϱ Ϭ ϭ ϭϰ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭϱ Ϭ ϭ ϭϰ

ϲϲ ϳϰ ϱϰ ϴϲ ϵ ϰϵ ϯϳ Ϯϭ ϱϳ Ϯϱ ϭϳ ϲϱ

ϭϱ Ϯϲ ϭϯ Ϯϴ ϰ ϵ ϯ ϭϬ ϭϭ ϭϳ ϭϬ ϭϴ

Ϯ ϰ ϱ ϭ Ϭ ϰ ϯ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ

ϭϳ ϯϬ ϭϴ Ϯϵ ϰ ϭϯ ϲ ϭϭ ϭϯ ϭϳ ϭϮ ϭϴ

ϰ ϱ ϭ ϴ ϭ ϭ ϭ ϭ ϯ ϰ Ϭ ϳ

Ϯϵ ϱ ϭ ϯϯ ϭϴ ϯ ϭ ϮϬ ϭϭ Ϯ Ϭ ϭϯ

ϯϯ ϭϬ Ϯ ϰϭ ϭϵ ϰ Ϯ Ϯϭ ϭϰ ϲ Ϭ ϮϬ

ϭϭϲ ϭϭϰ ϳϰ ϭϱϲ ϯϮ ϲϲ ϰϱ ϱϯ ϴϰ ϰϴ Ϯϵ ϭϬϯ

ϲϯ ϰϮ ϯϳ ϲϴ ϭϳ ϯϮ ϮϮ Ϯϳ ϰϲ ϭϬ ϭϱ ϰϭ

ϮϮ Ϯϵ ϭϯ ϯϴ ϳ ϮϬ ϭϬ ϭϳ ϭϱ ϵ ϯ Ϯϭ

ϰϮ ϭϭ ϵ ϰϰ ϭϵ ϳ ϱ Ϯϭ Ϯϯ ϰ ϰ Ϯϯ

ϭϮϳ ϴϮ ϱϵ ϭϱϬ ϰϯ ϱϵ ϯϳ ϲϱ ϴϰ Ϯϯ ϮϮ ϴϱ

ϭϮϳ ϴϮ ϱϵ ϭϱϬ ϰϯ ϱϵ ϯϳ ϲϱ ϴϰ Ϯϯ ϮϮ ϴϱ

ϭϭϲϳ ϵϱϴ ϴϵϱ ϭϮϯϬ ϭϳϲ ϱϬϳ ϰϭϲ Ϯϲϳ ϵϵϭ ϰϱϭ ϰϳϵ ϵϲϯ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



DŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϮϬ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��&��>/E'
DŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ EŝĞƵǁĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ �ĂŶ�ŚĞƚ�ƉĂƌŬĞƚ�ŵĞĞŐĞĚĞĞůĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ��ŝŶ�ϮϬϮϬ ,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ�ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

ϰϱϵ ϴϳϴ ϭϬϭϮ ϯϮϱ

Ϯϵ ϭϵϲ ϭϳϲ ϰϵ

ϵϲ ϯϭϬ ϯϬϯ ϭϬϯ

ϱϴϰ ϭϯϴϰ ϭϰϵϭ ϰϳϳ

Ϯϯ ϯϰϲ ϯϱϵ ϭϬ

ϯϱ Ϯϱϵ Ϯϲϯ ϯϭ

ϱϴ ϲϬϱ ϲϮϮ ϰϭ

ϲϰϮ ϭϵϴϵ Ϯϭϭϯ ϱϭϴ

ϭ Ϯϴϲ Ϯϴϯ ϯ

ϭ Ϯϴϲ Ϯϴϯ ϯ

ϭϮ ϰϰϲ ϰϰϯ ϭϱ

ϭϮ ϰϰϲ ϰϰϯ ϭϱ

ϭϰ ϵϭϱ ϵϬϱ Ϯϰ

ϭϰ ϵϭϱ ϵϬϱ Ϯϰ

ϭ ϯϮϵ ϯϯϬ Ϭ

ϭ ϯϮϵ ϯϯϬ Ϭ

Ϯϴ ϭϵϳϲ ϭϵϲϭ ϰϮ

ϰϮϰ ϯϵϱ ϱϯϯ Ϯϴϲ

ϰϬ ϮϮϯ Ϯϭϭ ϱϮ

ϭ ϭϰϴ ϭϰϰ ϱ

ϰϲϱ ϳϲϲ ϴϴϴ ϯϰϯ

ϭϮϯ ϰϬϳ ϰϯϲ ϵϰ

ϭϵ ϰϱ ϱϮ ϭϮ

ϱϳ ϭϳϳ ϭϳϭ ϲϯ

Ϯϲ ϳϴ ϳϲ Ϯϴ

ϮϮϱ ϳϬϳ ϳϯϱ ϭϵϳ

ϲϵϬ ϭϰϳϯ ϭϲϮϯ ϱϰϬ

ϭϰϰ ϱϮϴ ϰϳϮ ϮϬϬ

ϭϴϲ ϭϯϲ ϭϯϵ ϭϴϯ

ϯϯϬ ϲϲϰ ϲϭϭ ϯϴϯ

Ϯϱϴ ϵϮ ϵϮ Ϯϱϴ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



DŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϮϬ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��&��>/E'
DŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϬ EŝĞƵǁĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ �ĂŶ�ŚĞƚ�ƉĂƌŬĞƚ�ŵĞĞŐĞĚĞĞůĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ��ŝŶ�ϮϬϮϬ ,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ�ϯϭ�ĞĐϮϬϮϬ

>/�'� >hy�D�KhZ' D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů��ĞůŐŢĞ

ϲ ϭϱϴ ϭϱϵ ϱ

Ϯϲϰ ϮϱϬ Ϯϱϭ Ϯϲϯ

ϰϵ ϴϳ ϴϱ ϱϮ

ϭϴϴ ϮϮϮ ϭϵϮ Ϯϭϴ

Ϯϯϳ ϯϬϵ Ϯϳϳ ϮϳϬ

ϴϯϭ ϭϮϮϯ ϭϭϯϵ ϵϭϲ

ϵϱ Ϯϯϲ Ϯϲϭ ϳϬ

ϯϮ ϲϲ ϱϮ ϰϲ

ϴϰ ϳϬ ϲϭ ϵϯ

Ϯϭϭ ϯϳϮ ϯϳϰ ϮϬϵ

Ϯϭϭ ϯϳϮ ϯϳϰ ϮϬϵ

ϮϰϬϮ ϳϬϯϯ ϳϮϭϬ ϮϮϮϱ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



sŝƐŝƚĂƚŝĞƐ

ϮϬϮϬ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��&��>/E'
sŝƐŝƚĂƚŝĞ

EŝĞƵǁĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ��ŝŶ�ϮϬϮϬ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

ϭϰ ϭϰ

ϲϳ ϲϳ

Ϭ Ϭ

ϴϭ ϴϭ

Ϯ Ϯ

Ϭ Ϭ

Ϯ Ϯ

ϴϯ ϴϯ

Ϯ Ϯ

Ϯ Ϯ

ϭϭ ϭϭ

ϭϭ ϭϭ

Ϯϯ Ϯϯ

Ϯϯ Ϯϯ

ϱ ϱ

ϱ ϱ

ϰϭ ϰϭ

ϰ ϰ

ϲ ϲ

ϭ ϭ

ϭϭ ϭϭ

Ϭ Ϭ

ϭ ϭ

Ϯ Ϯ

ϰ ϰ

ϳ ϳ

ϭϴ ϭϴ

ϱϳ ϱϳ

Ϯ Ϯ
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sŝƐŝƚĂƚŝĞƐ

ϮϬϮϬ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��&��>/E'
sŝƐŝƚĂƚŝĞ

EŝĞƵǁĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ��ŝŶ�ϮϬϮϬ

>/�'� >/�'� dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů��ĞůŐŢĞ

ϱϵ ϱϵ

Ϯ Ϯ

ϭϭ ϭϭ

ϭϯ ϭϯ

ϭϭ ϭϭ

ϭϰ ϭϰ

Ϯϱ Ϯϱ

ϵϳ ϵϳ

Ϯϭ Ϯϭ

ϭϮ ϭϮ

ϯϯ ϯϯ

ϯϯ ϯϯ

ϮϳϮ ϮϳϮ
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�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

,Ğƚ�<ŽŶŝŶŬƌŝũŬ

W>/�,d���d�'KZ/� dzW��W>/�,d

ϭ ϭ͘�/ŶǀĞƌĚĞŶŬŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐ ŝŶǀĞƌĚĞŶŬŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐ

Ϯ Ϯ͘�sĞƌŚŽŽƌ ƐĂŵĞŶǀĂƚƚĞŶĚ�ǀĞƌŚŽŽƌ

ǀĞƌŚŽŽƌ

ǀŽŽƌůĞŝĚŝŶŐ�ŶĂ�ǀƌŝũŚĞŝĚƐďĞŶĞŵŝŶŐ

ϯ ϯ͘��ĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ /��ͬ����ŽƉ�ǀƌĂĂŐ�ǀĂŶ��ĞůŐŝģ

ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ

ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ�Ͳ�Ăƌƚ͘�Ϯϴ�Αϭ�^s

ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ�ďŝũ�ǀĞƌƐƚĞŬ

ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ�ŽŶĚĞƌ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚ�ƚŽĞǌŝĐŚƚ

ďĞǀĞů�ƚŽƚ�ŵĞĚĞďƌĞŶŐŝŶŐ

ŚĂŶĚůŝĐŚƚŝŶŐ�;ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚͿ

ƐƚƌŝũĚŝŐ�ďĞǀĞů�ŵ͘ď͘ƚ͘�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐ

ϰ ϰ͘�<ĞŶŶŝƐŐĞǀŝŶŐ�Ͳ�KƉƌŽĞƉŝŶŐ ŬĞŶŶŝƐŐĞǀŝŶŐ�;Ăƌƚ͘�ϲϭďŝƐ�Ăů͘�Ϯ�tĞƚďŽĞŬ�ǀĂŶ�^ƚƌĂĨǀŽƌĚĞƌŝŶŐͿ

ŽƉƌŽĞƉŝŶŐ

ϱ ϱ͘�sŽŽƌŚĞĐŚƚĞŶŝƐ �ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ǀƌŝũŚĞŝĚ�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ��;Ăƌƚ͘�ϯϱ�ts,Ϳ

ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ͳ�ƚŽƚ�ĐŽŶƚĂĐƚǀĞƌďŽĚ�;ŽƉ�ƐĞĐƌĞĞƚ�ƐƚĞůůŝŶŐͿ�Ăƌƚ͘ϮϬ�tĞƚ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŚĞĐŚƚĞŶŝƐ

ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ͳ�ƚŽƚ�ǀƌŝũƐƚĞůůŝŶŐ�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ

ŚĞƌƌŽĞƉŝŶŐ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŚĞĐŚƚĞŶŝƐ͗�ŐĞǀĂŶŐĞŶŝƐ�ŝŶ�ƉůĂĂƚƐ�ǀĂŶ�ŽŶĚĞƌ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚ�ƚŽĞǌŝĐŚƚ

ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�Ͳ�ŝŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƚĞůůŝŶŐ�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ

ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�Ͳ�ŽƉŚĞĨĨŝŶŐ

ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�Ͳ�ǀĞƌůĞŶŐŝŶŐ

ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�Ͳ�ǀƌŝũ�ŵŝƚƐ�ďĞƚĂůŝŶŐ�ďŽƌŐ

ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�Ͳ�ǁŝũǌŝŐŝŶŐ

ǁŝũǌŝŐŝŶŐ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŚĞĐŚƚĞŶŝƐ͗�ŽŶĚĞƌ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚ�ƚŽĞǌŝĐŚƚ�ŝŶ�ƉůĂĂƚƐ�ǀĂŶ�ŐĞǀĂŶŐĞŶŝƐ

ϲ ϲ͘�KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƉůŝĐŚƚĞŶ ƉůŝĐŚƚ�Ͳ�ĂƌďĞŝĚƐĂƵĚŝƚĞƵƌ

ƉůŝĐŚƚ�Ͳ�ĨĞĚĞƌĂůĞ�ƉƌŽĐƵƌĞƵƌ

ϮϵϳϮ

ϰϴ

ϲϲϰϵ

ϵϱϲϲ

ϳϲϯ

ϭϭϯϯϭ

ϭ

ϲϭϯ

ϯϵϵ

ϭϴϲϰ

ϭϬϬϱ

ϱϭϯ

ϭϱϱϴ

ϭϮϵϯϱ

ϱ

ϭϯϯ

ϭϬ

ϱϲ

ϰϬϯϱ

ϲϱ

ϳϭϮϵ

ϴϭ

ϴϴϮ

ϭϳϯ

Ϯ

ϰϭ
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�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

,Ğƚ�<ŽŶŝŶŬƌŝũŬ

ϲ ϲ͘�KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƉůŝĐŚƚĞŶ ƉůŝĐŚƚ�Ͳ�ůŽŬĂůĞ�ƉŽůŝƚŝĞ

ƉůŝĐŚƚ�Ͳ�ƉŽůŝƚŝĞ

ϳ ϳ͘��ŬƚĞŶ�ǀĂŶ�ŽƉǌŽĞŬŝŶŐ�;ŵĂŶĚĂƚĞŶ͕�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶͿ ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ͳ��KD

ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ͳ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ůŝĐŚĂĂŵ

ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ǀĂŶ�ŽŶĚĞƌƐĐŚĞƉƉĞŶ�ǀĂŶ�ƉŽƐƚ�ĞŶ�ŬĞŶŶŝƐŶĂŵĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶŚŽƵĚ�ĞƌǀĂŶ

ŚƵŝƐǌŽĞŬŝŶŐƐďĞǀĞů

ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�Ͳ�ďĂŶŬǀŽƌĚĞƌŝŶŐ

ϴ ϴ͘�dĞůĞŵĂƚŝĐĂͲŽƉǌŽĞŬŝŶŐ ĂƌƚŝŬĞů�ϵϬ�ƚĞƌ;�ŝŶďĞŐƌĞƉĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ�ĂĨůƵŝƐƚĞƌĞŶͿ

ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ͳ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƚ͘Ă͘ǀ͘�ĞĞŶ�ƚĞůĞĨŽŽŶŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ

ĚŝƌĞĐƚ�ĂĨůƵŝƐƚĞƌĞŶ

ĞůĞĐƚƌŽŶŝƐĐŚĞ��ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞƐ�Ăƌƚ�ϯϵ�ďŝƐ�Αϱ͕�ϰϲ�ďŝƐ�ĞŶ�ϴϴ�ďŝƐ

ŽďƐĞƌǀĂƚŝĞ�ŝŶ�ƌĞģůĞ�ƚŝũĚ

ƚĞůĞĨŽŽŶƚĂƉ�Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ƚĂƉ

ƚĞůĞĨŽŽŶƚĂƉ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƚĂƉ

ǀĞƌůĞŶŐŝŶŐ��ϵϬƚĞƌ�Ͳ�ͲϵϬ�ƋƵŝŶƋƵŝĞƐ

ϵ ϵ͘�/ŶďĞƐůĂŐŶĂŵĞ ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐ�ĂĂŶ�ĚĞ��ĞŶƚƌĂĂů�KƌŐĂĂŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�/ŶďĞƐůĂŐŶĞŵŝŶŐ�ĞŶ�ĚĞ�sĞƌďĞƵƌĚǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ��Ͳ��K/s

ďĞƐĐŚŝŬŝŶŐͬƉƌŽĐĞƐ�ǀĞƌďĂĂů�Ͳ�ŝŶďĞƐůĂŐŶĂŵĞ�ǀĂŶ�ƐĐŚƵůĚǀŽƌĚĞƌŝŶŐ

ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ͳ�ďĞƐůĂŐ�ŽƉ�ŽŶƌŽĞƌĞŶĚ�ŐŽĞĚ

ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐͬWƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů�ǀĂŶ�ŐĞŵŽƚŝǀĞĞƌĚ�ďĞƐůĂŐ�ƉĞƌ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ�;�ƌƚ͘�ϯϳ�^sͿ

ƉƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů�ǀĂŶ�ŝŶďĞƐůĂŐŶĂŵĞ�н�ŬĞŶŶŝƐŐĞǀŝŶŐ��ƌƚ͘�ϯϳ�Α�ϭ͕�Αϯ

ϭϬ ϭϬ͘�WƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů ƉƌŽĐĞƐ�ǀĞƌďĂĂů�Ͳ�ĂĨƐƚĂƉƉŝŶŐ

ƉƌŽĐĞƐ�ǀĞƌďĂĂů�Ͳ�ďĞǌŽĞŬ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŐĞǀĂŶŐĞŶŝƐ

ƉƌŽĐĞƐ�ǀĞƌďĂĂů�Ͳ�ŽǀĞƌŝŐĞ

ƉƌŽĐĞƐ�ǀĞƌďĂĂů�Ͳ�ǀĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

ƉƌŽĐĞƐ�ǀĞƌďĂĂů�Ͳ�ǁĞĚĞƌƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ

ƉƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů�ǀĂŶ�ŚƵŝƐǌŽĞŬŝŶŐ

ϭϭ ϭϭ͘��ĞƐŬƵŶĚŝŐĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚ ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ͳ�Ě͘Ŷ͘Ă͘

ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ

ϭϮ ϭϮ͘�^ƚƌŝũĚŝŐ�ďĞǀĞů ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ǁĞŝŐĞƌŝŶŐ�ďŝũƐƚĂŶĚ�ĂĚǀŽĐĂĂƚ�;Ăƌƚ͘�ϮďŝƐ�Αϱ�ts,Ϳ

ƐƚƌŝũĚŝŐ�ďĞǀĞů

ϭϯ ϭϯ͘��ƌŝĞĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ ďƌŝĞĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐĞŶ

ďƌŝĞĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ�Ͳ�ĞǆƉĞƌƚĞŶ

ϭϱϭϱ

ϴϯϴϱϭ

ϭϱϳϴ

ϯϵϳ

ϴϴ

ϵϬϳϱ

ϯϴϳϯ

ϲϱϮϭ

ϱϱ

ϳϱ

ϮϴϲϬϬ

ϭϭ

ϯϰ

Ϯϲ

ϭϰϯϮ

ϮϴϮ

ϭϭϴ

ϭϵϭ

ϴϵ

ϰϰϮ

ϮϰϬ

ϭϭ

ϲϱϰ

ϵ

ϭϬϴ

ϮϬϯϱ

ϴϭϬ

ϭϬϲϵϬ

ϭϬϯ

ϭϭϴϱ

ϭϮϱ

ϰϲ
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�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

,Ğƚ�<ŽŶŝŶŬƌŝũŬ

ϭϯ ϭϯ͘��ƌŝĞĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ ďƌŝĞĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ�Ͳ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞŶ

ďƌŝĞĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ�ŐƌŝĨĨŝĞƐ͕�ĂĚǀŽĐĂƚĞŶ͕�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞŶ͕�ĞǆƉĞƌƚĞŶ͕�K͘D͕͘�ũƵƐƚŝƚŝĞŚƵŝǌĞŶ͕�ĚŝǀĞƌƐĞŶ͘

ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ�ŵĞƚ�K͘D͘

ƚĞůĞĨŽŽŶŐĞƐƉƌĞŬ

ϭϰ ϭϰ͘�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ &Z�Ͳ�Ăƌƚ͘�ϲϭƚĞƌ�͗�ďĞƌŽĞƉƐǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ�ǀĞƌǌŽĞŬĞƌ

&Z�Ͳ�ŽǀĞƌŝŐĞ

&Z͘�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ��ƌƚ͘�ϲϭ�ƐĞǆŝĞƐ

&Z͘�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ��ƌƚ͘�ϲϭƋƵĂƚĞƌ�;ŽƉŚĞĨĨŝŶŐ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŵĂĂƚƌĞŐĞůͿ

&Z͘�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ��ƌƚ͘�ϲϭƋƵŝŶƋƵŝĞƐ�;ďŝũŬŽŵĞŶĚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶͿ

&Z͘�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ��ƌƚ͘�ϲϭƚĞƌ�;ŝŶǌĂŐĞͿ

ϭϱ ϭϱ͘�ZŽŐĂƚŽŝƌĞƐ�ĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ Z�ͬ�K��ǀƌĂĂŐ�ĂĂŶ�ďŝŶŶĞŶůĂŶĚ

Z�ͬ�K��ǀƌĂĂŐ�ĂĂŶ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚ

Z�ͬ�K��ǀƌĂĂŐ�ĂĂŶ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚ�Ͳ�ŵĞƚ�ǀĞƌƉůĂĂƐƚŝŶŐ�K:

Z�ͬ�K��ǀƌĂĂŐ�ĂĂŶ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚ�Ͳ�ǌŽŶĚĞƌ�ǀĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐ�K:

Z�ͬ�K��ǀƌĂĂŐ�ǀĂŶ�ďŝŶŶĞŶůĂŶĚ

ϭϲ ϭϲ͘��ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƉĂƌƚŝƐƚĞůůŝŶŐ ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƉĂƌƚŝũƐƚĞůůŝŶŐ�ĂůƐ�ƐƚĂƌƚ�ǀĂŶ�ŶŝĞƵǁ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƉĂƌƚŝũƐƚĞůůŝŶŐ�ŝŶ�ĞĞŶ�ůŽƉĞŶĚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

ϭϳ ϭϳ͘��ŝǀĞƌƐĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�;ŵĞĚĞĚĞůŝŶŐ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕�ĂĨƐůƵŝƚŝŶŐ�ŵŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕��ďĞŚŽƵĚ�ŵŝŶŝ͕�ŵŝŶĚĞƌũĂƌŝŶŐĞŶͿ ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ͳ�ĂĨƐůƵŝƚĞŶ�D/E/

ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ͳ�ďĞŚŽƵĚ�D/E/

ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ͳ�ƚŽƚ�ŵĞĚĞĚĞůŝŶŐ

ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŵŝŶĚĞƌũĂƌŝŐĞ

ϭϴ ϭϴ͘�/ŶǀĞŶƚĂƌŝƐ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐ

ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐ�Ͳ�ĚŽƐƐŝĞƌ

ŬŽƐƚĞŶƐƚĂĂƚ

ϭϵ ϭϵ͘�sĞƌƐůĂŐĞŶ ǀĞƌƐůĂŐ�,ŽĨ�ǀĂŶ�ĂƐƐŝƐĞƐ

ǀĞƌƐůĂŐ�</�;ŵŽŶĚĞůŝŶŐͿ

ǀĞƌƐůĂŐ�</�;ƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬͿ

ϮϬ ϮϬ͘�KǀĞƌŝŐĞ�ĂŬƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�K͘Z͘ ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ͳ�ŽǀĞƌŝŐĞ

ŽŶďĞŬĞŶĚ

ŽǀĞƌŝŐĞ�ĂŬƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ

ƉůŝĐŚƚ�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ

ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ

ϵ

ϱϮϵϭϬ

ϮϰϰϮϮ

ϱϲϴ

Ϯ

ϳϮ

Ϯϲϲ

ϭϲϵϳ

Ϯϭϴϯ

ϲϲϮϰ

ϲ

ϰϰϴ

ϭϯϳ

ϭϮϰϲ

ϲ

Ϯϲϳϯ

ϭϭϵϯ

ϲϭϯϵ

ϭϲϯ

ϭϲϱϴϮ

ϭϴϬ

ϭϲϲϲϮ

ϰϯ

ϲϵϮϵ

ϱ

ϰϬ

ϭϳϵϬ

ϭϮϵϯ

ϭϬϵϳ

ϵϮϯ

ϰϬϯϴ

ϳϴ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

,Ğƚ�<ŽŶŝŶŬƌŝũŬ

ϮϬ ϮϬ͘�KǀĞƌŝŐĞ�ĂŬƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�K͘Z͘ ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�Ͳ�ŽǀĞƌŝŐĞ ϴϵϯ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϭ ϭ͘�/ŶǀĞƌĚĞŶŬŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐ Ϯ͘�sĞƌŚŽŽƌ ϯ͘��ĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ ϰ͘�<ĞŶŶŝƐŐĞǀŝŶŐ�Ͳ�KƉƌŽĞƉŝŶŐ ϱ͘�sŽŽƌŚĞĐŚƚĞŶŝƐ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

ϴϳϭ ϮϱϱϬ Ϯϳϭϵ ϲϵϲϯ ϭϭϳϮ

ϰϯ ϳϯϴ ϱϵϯ ϯϱϴ ϱϵϯ

ϴϳ ϲϬϮ ϵϭϮ ϭϲϳ ϱϬϵ

ϭϬϬϭ ϯϴϵϬ ϰϮϮϰ ϳϰϴϴ ϮϮϳϰ

ϮϭϮ ϰϬϵ ϱϬϮ ϳϰϴ ϮϳϬ

ϴϬ ϰϭϱ ϰϮϬ ϰϳ ϭϬϲ

ϮϵϮ ϴϮϰ ϵϮϮ ϳϵϱ ϯϳϲ

ϭϮϵϯ ϰϳϭϰ ϱϭϰϲ ϴϮϴϯ ϮϲϱϬ

Ϯϲ Ϯϯϱ ϯϰϱ ϱϵ Ϯϵϭ

Ϯϲ Ϯϯϱ ϯϰϱ ϱϵ Ϯϵϭ

ϮϬ ϳϳϳ ϭϮϯϳ ϵϬ ϲϴϬ

ϮϬ ϳϳϳ ϭϮϯϳ ϵϬ ϲϴϬ

ϯϮϱ Ϯϯϳϲ ϭϵϵϲ ϯϮϴ ϮϮϳϮ

ϯϮϱ Ϯϯϳϲ ϭϵϵϲ ϯϮϴ ϮϮϳϮ

ϭϰ ϮϳϬ ϯϬϰ ϮϬϲ Ϯϰϳ

ϭϰ ϮϳϬ ϯϬϰ ϮϬϲ Ϯϰϳ

ϯϴϱ ϯϲϱϴ ϯϴϴϮ ϲϴϯ ϯϰϵϬ

ϴϳ ϴϭϬ ϳϬϭ ϰϵϯ ϭϰϬϳ

͘ ϳϲϬ ϲϮϯ ϵϵϲ ϲϵϲ

ϲϲ ϮϮϴ ϮϱϬ ϰϭ Ϯϱϴ

ϭϱϯ ϭϳϵϴ ϭϱϳϰ ϭϱϯϬ Ϯϯϲϭ

͘ ϳϰϯ ϳϵϬ ϭϯϲϬ ϱϵϳ

͘ ϭϭϱ ϭϮϯ ϭϳ ϭϭϭ

ϯϯ ϯϳϭ ϯϲϭ ϲ ϭϰϵ

͘ ϭϭϳ ϭϭϱ ϭϴϰ ϭϴϴ

ϯϯ ϭϯϰϲ ϭϯϴϵ ϭϱϲϳ ϭϬϰϱ

ϭϴϲ ϯϭϰϰ Ϯϵϲϯ ϯϬϵϳ ϯϰϬϲ

ϭϬ ϭϰϲϰ ϭϯϬϱ ϭϮϵ ϱϬϱ

ϭϴ ϯϵϭ ϯϰϰ ϲϱ ϭϬϰ

Ϯϴ ϭϴϱϱ ϭϲϰϵ ϭϵϰ ϲϬϵ

ϴϲ ϭϲϯ ϭϰϱ ϳϭ ϭϬϳ

ϭϭϱ ϭϳϰ ϭϯϰ ϯϭ ϭϰϭ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϭ ϭ͘�/ŶǀĞƌĚĞŶŬŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐ Ϯ͘�sĞƌŚŽŽƌ ϯ͘��ĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ ϰ͘�<ĞŶŶŝƐŐĞǀŝŶŐ�Ͳ�KƉƌŽĞƉŝŶŐ ϱ͘�sŽŽƌŚĞĐŚƚĞŶŝƐ

>/�'� >hy�D�KhZ' dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

ϮϬϭ ϯϯϳ Ϯϳϵ ϭϬϮ Ϯϰϴ

ϵ ϮϴϮ ϯϵϴ ϰϯϴ ϮϬϲ

ϭϭ ϯϴϳ ϰϰϬ ϯϬϰ Ϯϴϳ

ϮϬ ϲϲϵ ϴϯϴ ϳϰϮ ϰϵϯ

Ϯϰϵ Ϯϴϲϭ Ϯϳϲϲ ϭϬϯϴ ϭϯϱϬ

ϳϯϯ ϭϭϱϬ ϵϭϭ ϳϴϭ ϭϭϴϭ

ϱϰ ϯϵϴ ϰϰϱ ϰϮϬ Ϯϯϵ

ϳϮ ϯϯϴ ϯϳϲ ϭϵϭ Ϯϱϯ

ϴϱϵ ϭϴϴϲ ϭϳϯϮ ϭϯϵϮ ϭϲϳϯ

ϴϱϵ ϭϴϴϲ ϭϳϯϮ ϭϯϵϮ ϭϲϳϯ

ϮϵϳϮ ϭϲϮϲϯ ϭϲϰϴϵ ϭϰϰϵϯ ϭϮϱϲϵ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���Ϯ ϲ͘�KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƉůŝĐŚƚĞŶ ϳ͘��ŬƚĞŶ�ǀĂŶ�ŽƉǌŽĞŬŝŶŐ�;ŵĂŶĚĂƚĞŶ͕�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶͿ ϴ͘�dĞůĞŵĂƚŝĐĂͲŽƉǌŽĞŬŝŶŐ ϵ͘�/ŶďĞƐůĂŐŶĂŵĞ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

ϭϮϵϬϬ ϭϮϲϳ ϯϯϯϬ ϳϰ

ϭϳϲϰ ϱϱϯ ϴϱϳ ϱ

ϭϯϳϭ ϰϳϯ ϲϴϵ ϱ

ϭϲϬϯϱ ϮϮϵϯ ϰϴϳϲ ϴϰ

ϭϱϵϲ ϯϳϵ ϴϯϭ ϭϴ

ϮϬϬϳ ϯϵϴ ϭϰϵϰ ϱϮ

ϯϲϬϯ ϳϳϳ ϮϯϮϱ ϳϬ

ϭϵϲϯϴ ϯϬϳϬ ϳϮϬϭ ϭϱϰ

ϮϬϬϵ Ϯϴϴ ϳϴϱ ϰϯ

ϮϬϬϵ Ϯϴϴ ϳϴϱ ϰϯ

ϰϭϬϳ ϳϳϯ Ϯϱϱϯ ϯϲ

ϰϭϬϳ ϳϳϯ Ϯϱϱϯ ϯϲ

ϭϮϰϰϭ ϮϰϵϮ ϰϴϮϴ ϯϳϱ

ϭϮϰϰϭ ϮϰϵϮ ϰϴϮϴ ϯϳϱ

ϭϮϲϬ ϯϱϴ ϭϮϲϵ ϭϯ

ϭϮϲϬ ϯϱϴ ϭϮϲϵ ϭϯ

ϭϵϴϭϳ ϯϵϭϭ ϵϰϯϱ ϰϲϳ

Ϯϳϰϰ ϳϴϭ ϭϱϳϱ ϭϬ

ϰϮϬϳ ϰϱϮ ϵϰϮ ϭϴ

ϭϴϮϱ ϮϵϬ ϰϴϱ ϭ

ϴϳϳϲ ϭϱϮϯ ϯϬϬϮ Ϯϵ

ϱϮϰϴ ϭϭϳϮ ϮϰϱϮ Ϯϭ

ϱϵϯ ϭϮϲ ϮϮϳ ϲ

ϯϱϱϬ ϱϯϬ ϭϵϰϭ Ϯϲ

ϯϴϭ ϭϮϱ ϭϮϭ ϰ

ϵϳϳϮ ϭϵϱϯ ϰϳϰϭ ϱϳ

ϭϴϱϰϴ ϯϰϳϲ ϳϳϰϯ ϴϲ

ϵϯϯϲ ϭϱϴϬ ϰϱϬϯ ϭϭϬ

ϭϭϳϬ Ϯϱϱ ϳϰϰ ϱ

ϭϬϱϬϲ ϭϴϯϱ ϱϮϰϳ ϭϭϱ

ϲϵϲ ϭϯϱ ϮϳϬ ϰ

ϱϳϰ ϭϴϬ Ϯϰϴ ϭϰ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���Ϯ ϲ͘�KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƉůŝĐŚƚĞŶ ϳ͘��ŬƚĞŶ�ǀĂŶ�ŽƉǌŽĞŬŝŶŐ�;ŵĂŶĚĂƚĞŶ͕�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶͿ ϴ͘�dĞůĞŵĂƚŝĐĂͲŽƉǌŽĞŬŝŶŐ ϵ͘�/ŶďĞƐůĂŐŶĂŵĞ

>/�'� >hy�D�KhZ' dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

ϭϮϳϬ ϯϭϱ ϱϭϴ ϭϴ

ϭϱϮϲ Ϯϵϰ ϲϮϵ ϲϯ

ϭϳϱϬ Ϯϳϳ ϲϴϬ ϮϮ

ϯϮϳϲ ϱϳϭ ϭϯϬϵ ϴϱ

ϭϱϬϱϮ ϮϳϮϭ ϳϬϳϰ Ϯϭϴ

ϲϰϲϰ ϵϬϭ ϭϵϮϬ ϳϮ

ϰϮϱϵ ϲϰϴ Ϯϳϵϴ ϭϬϭ

ϭϲϯϭ Ϯϴϰ ϱϴϯ Ϯϰ

ϭϮϯϱϰ ϭϴϯϯ ϱϯϬϭ ϭϵϳ

ϭϮϯϱϰ ϭϴϯϯ ϱϯϬϭ ϭϵϳ

ϴϱϰϬϵ ϭϱϬϭϭ ϯϲϳϱϰ ϭϭϮϮ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϯ ϭϬ͘�WƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů ϭϭ͘��ĞƐŬƵŶĚŝŐĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚ ϭϮ͘�^ƚƌŝũĚŝŐ�ďĞǀĞů ϭϯ͘��ƌŝĞĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

ϳϴ ϭϴϳϭ ϯϲϰ ϵϵϴϯ

Ϯϵ ϯϯϳ ϳϱ Ϯϵϲϴ

ϳ Ϯϲϲ ϭϮ Ϯϯϯϱ

ϭϭϰ Ϯϰϳϰ ϰϱϭ ϭϱϮϴϲ

ϯϮ ϯϳϬ ϲϳ Ϯϰϳϰ

ϴϲ ϯϴϭ ϭϮ ϮϴϳϬ

ϭϭϴ ϳϱϭ ϳϵ ϱϯϰϰ

ϮϯϮ ϯϮϮϱ ϱϯϬ ϮϬϲϯϬ

ϭϱϮ Ϯϭϱ Ϯϯ ϭϲϭϵ

ϭϱϮ Ϯϭϱ Ϯϯ ϭϲϭϵ

ϵϰ ϱϵϲ ϭϯ ϯϲϲϴ

ϵϰ ϱϵϲ ϭϯ ϯϲϲϴ

ϴϵϵ ϵϰϱ ϰϱϬ ϲϴϱϭ

ϴϵϵ ϵϰϱ ϰϱϬ ϲϴϱϭ

ϭϭ ϮϬϴ ͘ ϭϱϵϬ

ϭϭ ϮϬϴ ͘ ϭϱϵϬ

ϭϭϱϲ ϭϵϲϰ ϰϴϲ ϭϯϳϮϴ

ϭϰ ϰϬϲ ϲ ϭϵϯϲ

ϮϮϯ ϰϮϲ ϰ ϲϱϰϱ

ϳ Ϯϳϴ ϰ ϮϮϯϳ

Ϯϰϰ ϭϭϭϬ ϭϰ ϭϬϳϭϴ

ϰϰ ϱϲϱ ϯ ϰϳϴϲ

ϱ ϴϮ ͘ ϱϰϲ

ϰϱ Ϯϳϴ ϰ ϭϵϰϴ

ϳ ϱϱ ͘ ϰϴϯ

ϭϬϭ ϵϴϬ ϳ ϳϳϲϯ

ϯϰϱ ϮϬϵϬ Ϯϭ ϭϴϰϴϭ

ϯϴϯ ϵϱϲ ϭϬϵ ϰϳϬϵ

ϯϬ ϯϮϲ ϴ ϯϳϴϮ

ϰϭϯ ϭϮϴϮ ϭϭϳ ϴϰϵϭ

ϭϮ ϱϯ ϯ ϵϳϯ

ϭϱ ϳϯ ϭϮ ϱϲϰ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϯ ϭϬ͘�WƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů ϭϭ͘��ĞƐŬƵŶĚŝŐĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚ ϭϮ͘�^ƚƌŝũĚŝŐ�ďĞǀĞů ϭϯ͘��ƌŝĞĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ

>/�'� >hy�D�KhZ' dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

Ϯϳ ϭϮϲ ϭϱ ϭϱϯϳ

ϴ ϭϳϴ ϵ ϮϬϲϲ

ϭϬϱ Ϯϴϱ ϮϬ ϮϬϴϳ

ϭϭϯ ϰϲϯ Ϯϵ ϰϭϱϯ

ϱϱϯ ϭϴϳϭ ϭϲϭ ϭϰϭϴϭ

ϯϲϵ ϭϭϲϰ ϲϱ ϱϵϴϲ

ϮϵϬ ϳϭϰ ϭϬ ϯϲϯϱ

ϭϭϮ ϰϳϮ ϭϱ ϭϰϯϵ

ϳϳϭ ϮϯϱϬ ϵϬ ϭϭϬϲϬ

ϳϳϭ ϮϯϱϬ ϵϬ ϭϭϬϲϬ

ϯϬϱϳ ϭϭϱϬϬ ϭϮϴϴ ϳϴϬϴϬ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϰ ϭϰ͘�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ ϭϱ͘�ZŽŐĂƚŽŝƌĞƐ�ĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ ϭϲ͘��ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƉĂƌƚŝƐƚĞůůŝŶŐ ϭϳ͘��ŝǀĞƌƐĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�;ŵĞĚĞĚĞůŝŶŐ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕�ĂĨƐůƵŝƚŝŶŐ�ŵŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕��ďĞŚŽƵĚ�ŵŝŶŝ͕�ŵŝŶĚĞƌũĂƌŝŶŐĞŶͿ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

ϭϱϮϰ ϭϴϮ Ϯϴϵ ϯϳϬϯ

Ϯϲϱ ϱϬ ϭϭϬ ϱϵϮ

ϮϬϮ ϱϮ ϭϬϵ ϱϱϴ

ϭϵϵϭ Ϯϴϰ ϱϬϴ ϰϴϱϯ

ϯϰϰ ϯϱ ϭϮϴ ϯϲϭ

ϰϮϳ ϭϰϭ ϴϭ ϭϰϯ

ϳϳϭ ϭϳϲ ϮϬϵ ϱϬϰ

ϮϳϲϮ ϰϲϬ ϳϭϳ ϱϯϱϳ

ϮϮϭ ϭϲ ϭϭϴ ϲϭϱ

ϮϮϭ ϭϲ ϭϭϴ ϲϭϱ

ϯϵϲ ϭϳϭ ϭϳϳ ϭϮϳϯ

ϯϵϲ ϭϳϭ ϭϳϳ ϭϮϳϯ

ϭϮϵϰ ϯϱϬ ϲϵϳ ϯϲϬϴ

ϭϮϵϰ ϯϱϬ ϲϵϳ ϯϲϬϴ

ϯϮϱ ϮϮ ϭϮϴ ϲϲϳ

ϯϮϱ ϮϮ ϭϮϴ ϲϲϳ

ϮϮϯϲ ϱϱϵ ϭϭϮϬ ϲϭϲϯ

ϭϬϬϮ ϯϵ ϭϬ ϭϭϭϲ

ϰϳϲ ϰϳ Ϯϯϰ ϵϵϮ

ϮϳϮ Ϯϱ ϳϴ ϯϳϰ

ϭϳϱϬ ϭϭϭ ϯϮϮ ϮϰϴϮ

ϱϭϯ ϭϰϯ Ϯϭϱ ϭϬϯϭ

ϱϲ ϲ ϳϬ ϭϲϭ

ϲϲϬ ϰϬ ϵϰ ϰϵϯ

ϳϰ ϱ ϱϭ ϭϵϲ

ϭϯϬϯ ϭϵϰ ϰϯϬ ϭϴϴϭ

ϯϬϱϯ ϯϬϱ ϳϱϮ ϰϯϲϯ

ϱϴϴ ϳϴ ϯϵϴ Ϯϭϰϯ

ϭϮϰ ϵ ϴϬ ϱϰϬ

ϳϭϮ ϴϳ ϰϳϴ Ϯϲϴϯ

Ϯϭϳ Ϯϰ ϰϰ Ϯϵϱ

ϭϬϴ ϭϮ ϰϰ ϯϲϱ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϰ ϭϰ͘�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ ϭϱ͘�ZŽŐĂƚŽŝƌĞƐ�ĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ ϭϲ͘��ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƉĂƌƚŝƐƚĞůůŝŶŐ ϭϳ͘��ŝǀĞƌƐĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�;ŵĞĚĞĚĞůŝŶŐ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕�ĂĨƐůƵŝƚŝŶŐ�ŵŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕��ďĞŚŽƵĚ�ŵŝŶŝ͕�ŵŝŶĚĞƌũĂƌŝŶŐĞŶͿ

>/�'� >hy�D�KhZ' dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

ϯϮϱ ϯϲ ϴϴ ϲϲϬ

ϭϰϴ ϳ ϴϭ ϰϱϭ

Ϯϳϰ ϱϮ ϭϭϲ ϲϴϳ

ϰϮϮ ϱϵ ϭϵϳ ϭϭϯϴ

ϭϰϱϵ ϭϴϮ ϳϲϯ ϰϰϴϭ

ϳϱϬ ϭϭϵ Ϯϭϰ ϭϰϴϯ

ϰϭϴ ϭϱϴ ϭϴϭ ϳϳϰ

ϭϲϲ ϲϬ ϭϭϵ ϰϰϯ

ϭϯϯϰ ϯϯϳ ϱϭϰ ϮϳϬϬ

ϭϯϯϰ ϯϯϳ ϱϭϰ ϮϳϬϬ

ϭϬϴϰϰ ϭϴϰϯ ϯϴϲϲ ϮϯϬϲϰ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϱ ϭϴ͘�/ŶǀĞŶƚĂƌŝƐ ϭϵ͘�sĞƌƐůĂŐĞŶ ϮϬ͘�KǀĞƌŝŐĞ�ĂŬƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�K͘Z͘

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

ϭϲϱϰ ͘ ϭϯϰϲ

ϭϬϳϲ ͘ Ϯϰ

ϭϰϯ ͘ Ϯϲϵ

Ϯϴϳϯ ͘ ϭϲϯϵ

ϭϲϬ ϴϬ ϭϴϯ

Ϯϰ ͘ ϯϬϵ

ϭϴϰ ϴϬ ϰϵϮ

ϯϬϱϳ ϴϬ Ϯϭϯϭ

Ϯϵϭ ͘ ϯϰϵ

Ϯϵϭ ͘ ϯϰϵ

ϯϱϵ ϰϯ ϯϮϱ

ϯϱϵ ϰϯ ϯϮϱ

ϱϰϴϯ ϭϱ Ϯϯϲϯ

ϱϰϴϯ ϭϱ Ϯϯϲϯ

ϱϯϭ ͘ ϮϬ

ϱϯϭ ͘ ϮϬ

ϲϲϲϰ ϱϴ ϯϬϱϳ

ϭϱϭϳ ϲ ϯϬ

ϭϯϭϭ ͘ ϭϭϵ

ϭϳϴ ͘ ϭϭ

ϯϬϬϲ ϲ ϭϲϬ

ϰϲϳϭ ϭϬϬϬ Ϯϰϲ

ϭϮϵ ϮϬ ϭϬ

ϭϵϴϮ ϭϲϯ ϮϬ

ϱϬϲ ϱϳ ϳϴ

ϳϮϴϴ ϭϮϰϬ ϯϱϰ

ϭϬϮϵϰ ϭϮϰϲ ϱϭϰ

ϭϴϲ ϳϱ ϯϳϱ

ϯϱϴ ͘ ϱϮϴ

ϱϰϰ ϳϱ ϵϬϯ

ϯϭ ͘ ϭϳϵ

ϭϴϮ ͘ ϲϱ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϮϬ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϱ ϭϴ͘�/ŶǀĞŶƚĂƌŝƐ ϭϵ͘�sĞƌƐůĂŐĞŶ ϮϬ͘�KǀĞƌŝŐĞ�ĂŬƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�K͘Z͘

>/�'� >hy�D�KhZ' dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

Ϯϭϯ ͘ Ϯϰϰ

ϭϭϴ ͘ ϭϬ

ϮϱϬ ϭ ϵϬ

ϯϲϴ ϭ ϭϬϬ

ϭϭϮϱ ϳϲ ϭϮϰϳ

ϭϯϯϴ ϭϴϮ ϲϮϭ

ϭϰϯ ϭϴϲ ϱϬϬ

ϭϬϭϯ ϳ ϮϱϮ

Ϯϰϵϰ ϯϳϱ ϭϯϳϯ

Ϯϰϵϰ ϯϳϱ ϭϯϳϯ

Ϯϯϲϯϰ ϭϴϯϱ ϴϯϮϮ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



9225/23,*( +(&+7(1,6

EŝĞƵǁĞ ŝŶ ϮϬϮϬ ĚŽŽƌ ĚĞ ƌĞĐŚƚĞƌ ďĞǀŽůĞŶ ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ ŚĞĐŚƚĞŶŝƐƐĞŶ

'�^>��,d
dŽƚĂĂů

;ϭͿ�DĂŶŶĞŶ ;ϮͿ�sƌŽƵǁĞŶ ;ϯͿ�KŶďĞŬĞŶĚ

E й E й E й E й

Z�^^KZd �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' �&��>/E'

,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

�Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �&��>/E'

�Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �&��>/E'

�Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E �&��>/E'

>�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �&��>/E'

�Zh''�

/�W�Z

ϭϲϭϮ ϴϱ͘ϮϬ ϭϮϰ ϲ͘ϱϱ ϭϱϲ ϴ͘Ϯϱ ϭϴϵϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϵϵ ϴϵ͘Ϯϳ ϱϲ ϭϬ͘ϬϮ ϰ Ϭ͘ϳϮ ϱϱϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϲϴ ϴϬ͘ϳϬ ϰϭ ϴ͘ϵϵ ϰϳ ϭϬ͘ϯϭ ϰϱϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϰϳϵ ϴϱ͘Ϯϴ ϮϮϭ ϳ͘ϲϬ ϮϬϳ ϳ͘ϭϮ ϮϵϬϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϵϵ ϴϴ͘ϮϬ ϯϰ ϭϬ͘Ϭϯ ϲ ϭ͘ϳϳ ϯϯϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϲϯ ϴϭ͘ϵϯ Ϯϳ ϴ͘ϰϭ ϯϭ ϵ͘ϲϲ ϯϮϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϲϮ ϴϱ͘ϭϱ ϲϭ ϵ͘Ϯϰ ϯϳ ϱ͘ϲϭ ϲϲϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϬϰϭ ϴϱ͘Ϯϱ ϮϴϮ ϳ͘ϵϭ Ϯϰϰ ϲ͘ϴϰ ϯϱϲϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϴϭ ϴϵ͘ϲϬ ϭϴ ϴ͘ϵϭ ϯ ϭ͘ϰϵ ϮϬϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϴϭ ϴϵ͘ϲϬ ϭϴ ϴ͘ϵϭ ϯ ϭ͘ϰϵ ϮϬϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϭϴ ϴϯ͘ϰϯ Ϯϵ ϱ͘ϳϵ ϱϰ ϭϬ͘ϳϴ ϱϬϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϭϴ ϴϯ͘ϰϯ Ϯϵ ϱ͘ϳϵ ϱϰ ϭϬ͘ϳϴ ϱϬϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϲϴ ϴϮ͘ϭϮ Ϯϲ Ϯ͘ϰϲ ϭϲϯ ϭϱ͘ϰϮ ϭϬϱϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϲϴ ϴϮ͘ϭϮ Ϯϲ Ϯ͘ϰϲ ϭϲϯ ϭϱ͘ϰϮ ϭϬϱϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϭϯ ϴϭ͘ϵϮ Ϯϭ ϴ͘Ϭϴ Ϯϲ ϭϬ͘ϬϬ ϮϲϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϭϯ ϴϭ͘ϵϮ Ϯϭ ϴ͘Ϭϴ Ϯϲ ϭϬ͘ϬϬ ϮϲϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϴϬ ϴϯ͘ϭϳ ϵϰ ϰ͘ϲϱ Ϯϰϲ ϭϮ͘ϭϴ ϮϬϮϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϯϬ ϲϯ͘ϳϭ ϭϯ ϯ͘ϲϬ ϭϭϴ ϯϮ͘ϲϵ ϯϲϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϵϮ ϴϭ͘ϭϵ ϱϬ ϴ͘Ϯϱ ϲϰ ϭϬ͘ϱϲ ϲϬϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϯ ϴϵ͘ϭϴ Ϯϭ ϭϬ͘ϴϮ ͘ ͘ ϭϵϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϵϱ ϳϳ͘Ϭϵ ϴϰ ϳ͘Ϯϰ ϭϴϮ ϭϱ͘ϲϴ ϭϭϲϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϭϭ ϵϬ͘ϯϴ ϲϭ ϵ͘ϬϮ ϰ Ϭ͘ϱϵ ϲϳϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϳ ϵϯ͘Ϭϲ ϰ ϱ͘ϱϲ ϭ ϭ͘ϯϵ ϳϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



EŝĞƵǁĞ ŝŶ ϮϬϮϬ ĚŽŽƌ ĚĞ ƌĞĐŚƚĞƌ ďĞǀŽůĞŶ ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ ŚĞĐŚƚĞŶŝƐƐĞŶ

'�^>��,d
dŽƚĂĂů

;ϭͿ�DĂŶŶĞŶ ;ϮͿ�sƌŽƵǁĞŶ ;ϯͿ�KŶďĞŬĞŶĚ

E й E й E й E й

'�Ed t�^dͲs>��E��Z�E <KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

>/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �&��>/E'

�Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �&��>/E'

�/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

ϮϳϬ ϴϴ͘ϴϮ ϯϮ ϭϬ͘ϱϯ Ϯ Ϭ͘ϲϲ ϯϬϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϳ ϵϭ͘ϱϭ ϵ ϴ͘ϰϵ ͘ ͘ ϭϬϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϰϱ ϵϬ͘Ϯϰ ϭϬϲ ϵ͘ϭϱ ϳ Ϭ͘ϲϬ ϭϭϱϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϵϰϬ ϴϯ͘ϲϲ ϭϵϬ ϴ͘ϭϵ ϭϴϵ ϴ͘ϭϱ Ϯϯϭϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϲϭ ϴϴ͘Ϯϱ ϱϵ ϱ͘ϰϮ ϲϵ ϲ͘ϯϰ ϭϬϴϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϳϵ ϵϬ͘ϴϴ ϮϮ ϳ͘ϭϳ ϲ ϭ͘ϵϱ ϯϬϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϰϬ ϴϴ͘ϴϯ ϴϭ ϱ͘ϴϬ ϳϱ ϱ͘ϯϳ ϭϯϵϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϰ ϵϭ͘ϯϲ Ϯ Ϯ͘ϰϳ ϱ ϲ͘ϭϳ ϴϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϵ ϵϱ͘ϭϴ Ϯ Ϯ͘ϰϭ Ϯ Ϯ͘ϰϭ ϴϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϯ ϵϯ͘Ϯϵ ϰ Ϯ͘ϰϰ ϳ ϰ͘Ϯϳ ϭϲϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϴ ϳϲ͘ϯϯ ϭϱ ϳ͘Ϯϱ ϯϰ ϭϲ͘ϰϯ ϮϬϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϭϵ ϳϯ͘Ϯϰ Ϯϭ ϳ͘ϬϮ ϱϵ ϭϵ͘ϳϯ Ϯϵϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϳϳ ϳϰ͘ϱϭ ϯϲ ϳ͘ϭϭ ϵϯ ϭϴ͘ϯϴ ϱϬϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϳϬ ϴϱ͘ϲϳ ϭϮϭ ϱ͘ϴϲ ϭϳϱ ϴ͘ϰϳ ϮϬϲϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϱϬ ϵϭ͘Ϭϭ ϲϳ ϳ͘ϭϳ ϭϳ ϭ͘ϴϮ ϵϯϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϬ ϴϲ͘Ϯϵ ϳ ϯ͘ϱϱ ϮϬ ϭϬ͘ϭϱ ϭϵϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϯ ϴϵ͘ϭϴ ϭϮ ϲ͘ϭϵ ϵ ϰ͘ϲϰ ϭϵϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϵϯ ϵϬ͘Ϭϰ ϴϲ ϲ͘ϰϵ ϰϲ ϯ͘ϰϳ ϭϯϮϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϵϯ ϵϬ͘Ϭϰ ϴϲ ϲ͘ϰϵ ϰϲ ϯ͘ϰϳ ϭϯϮϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϲϮϰ ϴϱ͘ϭϵ ϳϳϯ ϲ͘ϴϰ ϵϬϬ ϳ͘ϵϳ ϭϭϮϵϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�



EŝĞƵǁĞ ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ ŝŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ĚŽŽƌ ĚĞ ƌĞĐŚƚĞƌ ďĞǀŽůĞŶ ŝŶ ϮϬϮϬ

'�^>��,d
dŽƚĂĂů

;ϭͿ�DĂŶŶĞŶ ;ϮͿ�sƌŽƵǁĞŶ ;ϯͿ�KŶďĞŬĞŶĚ

E й E й E й E й

Z�^^KZd �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' �&��>/E'

,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

�Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �&��>/E'

�Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �&��>/E'

�Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E �&��>/E'

>�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �&��>/E'

�Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

>/�'� >/�'�

ϳϬϵ ϴϯ͘ϴϭ ϳϲ ϴ͘ϵϴ ϲϭ ϳ͘Ϯϭ ϴϰϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϳϵ ϴϲ͘ϲϱ ϯϳ ϭϭ͘ϰϵ ϲ ϭ͘ϴϲ ϯϮϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϵϵ ϳϴ͘ϵϳ ϯϯ ϭϯ͘ϭϬ ϮϬ ϳ͘ϵϰ ϮϱϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϴϳ ϴϯ͘ϱϵ ϭϰϲ ϭϬ͘Ϯϴ ϴϳ ϲ͘ϭϯ ϭϰϮϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϰ ϴϮ͘ϭϮ Ϯϰ ϭϱ͘ϴϵ ϯ ϭ͘ϵϵ ϭϱϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϳ ϳϵ͘ϴϳ ϮϬ ϭϮ͘ϱϴ ϭϮ ϳ͘ϱϱ ϭϱϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϱϭ ϴϬ͘ϵϳ ϰϰ ϭϰ͘ϭϵ ϭϱ ϰ͘ϴϰ ϯϭϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϰϯϴ ϴϯ͘ϭϮ ϭϵϬ ϭϬ͘ϵϴ ϭϬϮ ϱ͘ϵϬ ϭϳϯϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϭ ϵϬ͘ϵϳ ϭϯ ϵ͘Ϭϯ ͘ ͘ ϭϰϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϭ ϵϬ͘ϵϳ ϭϯ ϵ͘Ϭϯ ͘ ͘ ϭϰϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϰ ϴϬ͘ϯϵ ϭϱ ϳ͘ϯϱ Ϯϱ ϭϮ͘Ϯϱ ϮϬϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϰ ϴϬ͘ϯϵ ϭϱ ϳ͘ϯϱ Ϯϱ ϭϮ͘Ϯϱ ϮϬϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϰϳ ϴϲ͘ϭϬ ϭϲ ϯ͘ϵϳ ϰϬ ϵ͘ϵϯ ϰϬϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϰϳ ϴϲ͘ϭϬ ϭϲ ϯ͘ϵϳ ϰϬ ϵ͘ϵϯ ϰϬϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϯ ϴϯ͘ϭϲ ϮϬ ϭϬ͘ϮϬ ϭϯ ϲ͘ϲϯ ϭϵϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϯ ϴϯ͘ϭϲ ϮϬ ϭϬ͘ϮϬ ϭϯ ϲ͘ϲϯ ϭϵϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϬϱ ϴϱ͘Ϭϭ ϲϰ ϲ͘ϳϲ ϳϴ ϴ͘Ϯϰ ϵϰϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϰ ϲϱ͘ϰϵ ϲ ϱ͘ϯϭ ϯϯ Ϯϵ͘ϮϬ ϭϭϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϵϴ ϴϮ͘ϭϲ ϯϭ ϭϮ͘ϴϲ ϭϮ ϰ͘ϵϴ Ϯϰϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϯ ϴϲ͘ϱϱ ϭϲ ϭϯ͘ϰϱ ͘ ͘ ϭϭϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϳϱ ϳϵ͘Ϯϴ ϱϯ ϭϭ͘Ϯϭ ϰϱ ϵ͘ϱϭ ϰϳϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϵϬ ϴϱ͘ϴϬ ϰϴ ϭϰ͘ϮϬ ͘ ͘ ϯϯϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϴ ϵϬ͘ϯϮ Ϯ ϲ͘ϰϱ ϭ ϯ͘Ϯϯ ϯϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϴ ϴϵ͘Ϭϯ ϭϳ ϭϬ͘ϵϳ ͘ ͘ ϭϱϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϱ ϵϬ͘ϭϲ ϲ ϵ͘ϴϰ ͘ ͘ ϲϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϭϭ ϴϳ͘ϯϱ ϳϯ ϭϮ͘ϰϴ ϭ Ϭ͘ϭϳ ϱϴϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϴϲ ϴϯ͘ϳϰ ϭϮϲ ϭϭ͘ϵϭ ϰϲ ϰ͘ϯϱ ϭϬϱϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϯϲ ϴϴ͘ϵϱ ϱϭ ϳ͘ϭϯ Ϯϴ ϯ͘ϵϮ ϳϭϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�
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dŽƚĂĂů
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E й E й E й E й

>/�'� >/�'� s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �&��>/E'

�Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �&��>/E'

�/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

ϭϰϴ ϴϵ͘ϳϬ ϭϰ ϴ͘ϰϴ ϯ ϭ͘ϴϮ ϭϲϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϴϰ ϴϵ͘Ϭϵ ϲϱ ϳ͘ϯϵ ϯϭ ϯ͘ϱϮ ϴϴϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϯ ϴϱ͘ϭϵ Ϯ ϳ͘ϰϭ Ϯ ϳ͘ϰϭ Ϯϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϲ ϭϬϬ͘ϬϬ ͘ ͘ ͘ ͘ ϯϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϵ ϵϯ͘ϲϱ Ϯ ϯ͘ϭϳ Ϯ ϯ͘ϭϳ ϲϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϬ ϳϵ͘ϯϳ ϴ ϲ͘ϯϱ ϭϴ ϭϰ͘Ϯϵ ϭϮϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϰ ϲϵ͘Ϯϳ Ϯϭ ϭϭ͘ϳϯ ϯϰ ϭϴ͘ϵϵ ϭϳϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϮϰ ϳϯ͘ϰϰ Ϯϵ ϵ͘ϱϭ ϱϮ ϭϳ͘Ϭϱ ϯϬϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϲϳ ϴϱ͘ϱϬ ϵϲ ϳ͘ϲϵ ϴϱ ϲ͘ϴϭ ϭϮϰϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϵϱ ϵϬ͘ϲϲ ϰϴ ϴ͘ϳϵ ϯ Ϭ͘ϱϱ ϱϰϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϯ ϳϲ͘ϳϰ ϭ Ϯ͘ϯϯ ϵ ϮϬ͘ϵϯ ϰϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϮ ϵϭ͘ϭϰ ϲ ϳ͘ϱϵ ϭ ϭ͘Ϯϳ ϳϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϬϬ ϴϵ͘ϴϮ ϱϱ ϴ͘Ϯϯ ϭϯ ϭ͘ϵϱ ϲϲϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϬϬ ϴϵ͘ϴϮ ϱϱ ϴ͘Ϯϯ ϭϯ ϭ͘ϵϱ ϲϲϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϳϵϲ ϴϰ͘ϴϳ ϱϯϭ ϵ͘ϰϬ ϯϮϰ ϱ͘ϳϯ ϱϲϱϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ +RYHQ HQ 5HFKWEDQNHQ�
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