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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 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 
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 
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• 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 het volume van 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 “Nuttige 
info” en vervolgens “Statistieken”.  
 

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 

 
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college 
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 
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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 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 2023. 
Gegevensextractie 20/01/2023. 

 
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: 

Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken  
Tel.: 02/557.46.50 
E-mail: cct.chr.stat@just.fgov.be 

              Website:www.tribunaux-rechtbanken.be     
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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 partij8, 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.  

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. 

 
8 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 verzoekschrift9. 

Register van de verzoekschriften (niet CSR) 

Op die lijst worden de zaken ingeschreven die bij eenzijdig verzoekschrift worden ingeleid10 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)11. 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.   

 

 

 
9 Art. 1025 - 1034 van het Gerechtelijk Wetboek. 
10 Art. 1025 - 1034 van het Gerechtelijk Wetboek. 
11 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 beslissing12.   

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 weglating13 

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. 

 
12 Cass. 11 maart 2010, C.09.0347.N). 
13 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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ϭϮϳϳ ϲϳϳ ϭϵϱϰ ϲϱϰ ϭϯϬϬ ϯϵϰ Ϯϴϭ

ϭϯϰϳ ϵϭϱ ϮϮϲϮ ϵϱϴ ϭϯϬϰ ϰϰϵ Ϯϱϯ

ϭϯϮϮ ϳϳϬ ϮϬϵϮ ϳϵϬ ϭϯϬϮ ϯϳϮ ϯϬϴ

ϵϵϯϮ ϲϳϰϭ ϭϲϲϳϯ ϲϳϵϰ ϵϴϳϵ ϯϰϳ ϮϭϬ

ϳϱϴϮ ϭϭϲϲϳ ϭϵϮϰϵ ϭϮϭϭϲ ϳϭϯϯ ϭϱϴ ϰ

ϳϱϴϮ ϭϭϲϲϳ ϭϵϮϰϵ ϭϮϭϭϲ ϳϭϯϯ ϭϱϴ ϰ

ϯϬϭϮ ϮϬϲϲ ϱϬϳϴ ϯϮϳϭ ϭϴϬϳ ϴϬϱ ϮϬϲ

ϯϬϭϮ ϮϬϲϲ ϱϬϳϴ ϯϮϳϭ ϭϴϬϳ ϴϬϱ ϮϬϲ

ϭϬϭϰ ϱϵϰ ϭϲϬϴ ϲϳϯ ϵϯϱ ϯϴϲ Ϯϰϯ

ϭϬϭϰ ϱϵϰ ϭϲϬϴ ϲϳϯ ϵϯϱ ϯϴϲ Ϯϰϯ

ϭϮϴϵ ϰϱϬ ϭϳϯϵ ϱϳϱ ϭϭϲϰ ϯϲϴ ϮϮϭ

ϭϭϮϴ ϰϳϭ ϭϱϵϵ ϱϵϯ ϭϬϬϲ ϯϮϳ ϭϵϬ

Ϯϰϭϳ ϵϮϭ ϯϯϯϴ ϭϭϲϴ ϮϭϳϬ ϯϰϳ ϮϬϳ

ϱϱϴ ϯϬϰ ϴϲϮ Ϯϱϰ ϲϬϴ ϯϲϲ Ϯϰϴ

ϭϯϵϰ ϴϮϰ ϮϮϭϴ ϴϳϯ ϭϯϰϱ ϰϭϭ ϯϮϮ

ϳϭϱ ϯϴϵ ϭϭϬϰ ϯϴϭ ϳϮϯ ϰϭϲ ϯϯϱ

ϭϲϱϵ ϭϭϲϴ ϮϴϮϳ ϭϮϴϭ ϭϱϰϲ ϯϮϲ ϮϮϲ

Ϯϴϴ ϭϱϲ ϰϰϰ ϭϰϳ Ϯϵϳ ϯϱϱ Ϯϰϵ

ϳϵϲ ϯϳϴ ϭϭϳϰ ϰϯϮ ϳϰϮ ϰϭϯ ϯϯϳ

ϰϴϭ ϯϱϰ ϴϯϱ ϯϳϵ ϰϱϲ ϰϳϵ Ϯϵϲ

ϯϯϴ ϭϵϭ ϱϮϵ ϮϮϱ ϯϬϰ ϲϯϵ ϯϱϰ

ϭϯϭϬ ϱϰϮ ϭϴϱϮ ϱϳϮ ϭϮϴϬ ϰϭϵ ϮϳϬ

Ϯϱϳ ϭϮϲ ϯϴϯ ϭϲϵ Ϯϭϰ ϯϭϬ ϭϴϮ

ϳϳϵϲ ϰϰϯϮ ϭϮϮϮϴ ϰϳϭϯ ϳϱϭϱ ϯϵϳ Ϯϲϭ

ϰϬϭ ϭϴϭ ϱϴϮ ϮϰϮ ϯϰϬ ϲϲϬ ϰϬϱ

ϰϬϭ ϭϴϭ ϱϴϮ ϮϰϮ ϯϰϬ ϲϲϬ ϰϬϱ

ϯϱϲ ϰϬϲ ϳϲϮ ϰϬϵ ϯϱϯ ϭϰϯ ϱϮ

ϵϯϮ ϳϭϯ ϭϲϰϱ ϲϬϱ ϭϬϰϬ Ϯϱϴ ϭϮϳ

ϭϳϬϵ ϰϰϮ Ϯϭϱϭ ϰϮϮ ϭϳϮϵ ϱϲϭ ϯϯϮ

ϭϭϳϯϱ ϰϳϲϵ ϭϲϱϬϰ ϰϴϯϱ ϭϭϲϲϵ ϱϱϲ ϯϱϰ

ϰϮϮ ϰϲϬ ϴϴϮ ϰϳϲ ϰϬϲ ϭϲϯ ϲϱ

ϯϵϱϵ ϭϯϲϵ ϱϯϮϴ ϭϰϵϳ ϯϴϯϭ ϯϳϮ ϮϮϭ

ϯϵϳ ϰϱϲ ϴϱϯ ϰϮϴ ϰϮϱ ϭϱϰ ϱϳ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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

ϮϬϳϰ ϭϬϱϳ ϯϭϯϭ ϴϵϳ ϮϮϯϰ ϰϱϯ ϮϰϮ

Ϯϭϱϴϰ ϵϲϳϮ ϯϭϮϱϲ ϵϱϲϵ Ϯϭϲϴϳ ϰϰϱ ϮϮϭ

ϭϯϴϯ ϯϳϴ ϭϳϲϭ ϱϬϵ ϭϮϱϮ ϭϭϭϯ ϳϲϳ

ϱϭϴϰ ϭϳϰϮ ϲϵϮϲ ϭϴϱϴ ϱϬϲϴ ϲϭϱ ϰϱϰ

ϮϮϲϴ ϰϯϵ ϮϳϬϳ ϳϭϮ ϭϵϵϱ ϭϬϴϲ ϵϰϱ

ϮϯϬϱ ϲϱϲ Ϯϵϲϭ ϳϳϳ Ϯϭϴϰ ϲϴϯ ϱϱϮ

Ϯϵϳ ϮϮϱ ϱϮϮ Ϯϭϵ ϯϬϯ ϯϬϮ ϭϬϬ

ϭϬϴϴ ϴϯϰ ϭϵϮϮ ϳϳϯ ϭϭϰϵ ϯϭϯ ϭϮϮ

ϭϮϱϮϱ ϰϮϳϰ ϭϲϳϵϵ ϰϴϰϴ ϭϭϵϱϭ ϲϴϭ ϰϲϵ

ϲϲϮϲϯ ϰϬϱϰϴ ϭϬϲϴϭϭ ϰϯϯϵϰ ϲϯϰϭϳ ϯϴϴ ϭϲϮ

([WUDFWLH � ��-DQ����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ;EŝĞƵǁͿ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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

ϵϵй ϰϬй ϯϮ ϭй

ϭϬϰй ϰϵй Ͳϰϱ Ͳϯй

ϵϳй ϯϯй Ϯϯ Ϯй

ϭϬϱй ϰϮй Ͳϰϯ Ͳϯй

ϭϬϯй ϯϴй ͲϮϬ ͲϮй

ϭϬϭй ϰϭй Ͳϱϯ Ͳϭй

ϭϬϭй ϰϭй Ͳϱϯ Ͳϭй

ϭϬϰй ϲϯй Ͳϰϰϵ Ͳϲй

ϭϱϴй ϲϰй ͲϭϮϬϱ ͲϰϬй

ϭϭϯй ϰϮй Ͳϳϵ Ͳϴй

ϭϮϴй ϯϯй ͲϭϮϱ ͲϭϬй

ϭϮϲй ϯϳй ͲϭϮϮ Ͳϭϭй

ϭϮϳй ϯϱй ͲϮϰϳ ͲϭϬй

ϭϭϯй ϱϵй ͲϭϵϴϬ Ͳϭϰй

ϴϰй Ϯϵй ϱϬ ϵй

ϭϬϲй ϯϵй Ͳϰϵ Ͳϰй

ϵϴй ϯϱй ϴ ϭй

ϭϭϬй ϰϱй Ͳϭϭϯ Ͳϳй

ϵϰй ϯϯй ϵ ϯй

ϭϭϰй ϯϳй Ͳϱϰ Ͳϳй

ϭϬϳй ϰϱй ͲϮϱ Ͳϱй

ϭϭϴй ϰϯй Ͳϯϰ ͲϭϬй

ϭϬϲй ϯϭй ͲϯϬ ͲϮй

ϭϯϰй ϰϰй Ͳϰϯ Ͳϭϳй

ϭϬϲй ϯϵй ͲϮϴϭ Ͳϰй

ϭϬϲй ϯϵй ͲϮϴϭ Ͳϰй

ϭϯϰй ϰϮй Ͳϲϭ Ͳϭϱй

ϭϬϭй ϱϰй Ͳϯ Ͳϭй

ϴϱй ϯϳй ϭϬϴ ϭϮй

ϵϱй ϮϬй ϮϬ ϭй

ϭϬϭй Ϯϵй Ͳϲϲ Ͳϭй

ϭϬϯй ϱϰй Ͳϭϲ Ͳϰй

ϭϬϵй Ϯϴй ͲϭϮϴ Ͳϯй

ϵϰй ϱϬй Ϯϴ ϳй

ϴϱй Ϯϵй ϭϲϬ ϴй

ϵϵй ϯϭй ϭϬϯ Ϭй



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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

ϭϬϬй ϯϭй ϰϮ Ϭй

ϭϯϱй Ϯϵй Ͳϭϯϭ Ͳϵй

ϭϬϳй Ϯϳй Ͳϭϭϲ ͲϮй

ϭϲϮй Ϯϲй ͲϮϳϯ ͲϭϮй

ϭϭϴй Ϯϲй ͲϭϮϭ Ͳϱй

ϵϳй ϰϮй ϲ Ϯй

ϵϯй ϰϬй ϲϭ ϲй

ϭϭϯй Ϯϵй Ͳϱϳϰ Ͳϱй

ϭϭϯй Ϯϵй Ͳϱϳϰ Ͳϱй

ϭϬϳй ϰϭй ͲϮϴϰϲ Ͳϰй

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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�ŐĞůŝũŬĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ŵĂŶͲǀƌŽƵǁ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

Žϭů�Ͳ�ĞǀĞŶƌĞĚŝŐĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞ�ŽƉ�ĚĞ�ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ�Ͳ

Žϭŵ�Ͳ�ŚŽĞĚĂŶŝŐŚĞŝĚ�ĞŶ�ďĞŚŽƵĚ�ƌĞĐŚƚĞŶ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ�ďŝ

ŽϭŶ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�ŵĂŶͲǀƌŽƵǁ�;ǁĞƚϮϬϬϳͿ

ŽϭŶĂ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�ŵĂŶͲǀƌŽƵǁ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ŽϭŽ�Ͳ�ƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂůĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�;ŐĞǁĞůĚ͕�ƉĞƐƚĞƌŝũĞŶ͕

ŽϭƉ�Ͳ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ƉƌĞǀĞŶƚŝĞĂĚǀŝƐĞƵƌ

ŽϭƋ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

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

ŽϭƐ�Ͳ�ŵĞĚŝƐĐŚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

Žϭƚ�Ͳ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƌĞĐŚƚƐǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ĂƌďĞŝĚƐĂƵĚŝƚĞƵƌ

ŽϭƚĂ�Ͳ�ĐŽŶƚŝŶƵŢƚĞŝƚ�ŽŶĚĞƌŶ͘�ƐĐŚĂĚĞǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ

Žϭƚď�Ͳ�ĐŽŶƚŝŶƵŢƚĞŝƚ�ŽŶĚĞƌŶ͘�͗�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ

ŽϭƚĚ�Ͳ�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ŽϭƚĞ�Ͳ�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ�ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ�ŽĨ�ďĞĚ

ŽϭƚĨ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�sůĂĂŵƐ�ŐĞůŝũŬĞŬĂŶƐĞŶďĞůĞŝĚ�Ͳ

ŽϭƵ�Ͳ�ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶĚĞ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ďĞƐĐŚĞƌŵĚĞ�ǁĞƌŬŶĞŵĞ

Žϭǀ�Ͳ�ƐƚĂŬŝŶŐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�t�ϮϱͲϮͲϬϯ

ŽϭǀĂ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƐƚĂŬŝŶŐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ

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

ŽϭǀĐ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƐƚĂŬŝŶŐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�ǀƌŽƵǁͲŵĂŶ

ŽϭǀĚ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƐƚĂŬŝŶŐ�ƉĞƐƚĞŶ�Θ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŵĂĂƚƌ

ŽϭǀĞ�Ͳ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ĂƌďĞŝĚƐŝŶƐƉĞĐƚŝĞ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϰ ϰ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϰ ϰ

ϰϯϭϱ ϮϬϰϱ ϲϯϲϬ Ϯϰϴϴ ϯϴϳϮ ϯϳϴ ϮϵϬ

ϲϭϰϲ ϮϭϳϮ ϴϯϭϴ ϯϬϰϯ ϱϮϳϱ ϱϭϰ ϰϬϴ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ͘ ͘

ϱ Ϭ ϱ Ϭ ϱ ͘ ͘

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 ͘ ͘

ϭϭ Ϯ ϭϯ ϰ ϵ ϰϬϵ ϰϲϯ

ϳϬ ϮϬ ϵϬ Ϯϲ ϲϰ ϱϭϭ ϰϵϴ

Ϯ Ϯ ϰ Ϯ Ϯ ϮϬϵ ϮϬϵ

ϱϲ Ϯϳ ϴϯ ϯϱ ϰϴ ϰϯϳ ϰϮϮ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ Ϯ ϱ ϭ ϰ ϲϳϯ ϲϳϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϲ ϯ ϵ ϰ ϱ ϲϵϬ ϲϵϬ

ϱ ϭ ϲ Ϯ ϰ ϯϵϲ ϯϵϲ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯϳϭ ϭϬϭ ϰϳϮ ϱϭ ϰϮϭ ϵϵ ϭϭ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϰ ϯ ϳ Ϯ ϱ ϯϬϲ ϯϬϲ

Ϯ Ϭ Ϯ ϭ ϭ ϭϭϲϴ ϭϭϲϴ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϰϱϳ ϰϱϳ

ϲ ϰ ϭϬ ϱ ϱ ϭϵϱ Ϯϭϱ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ͘ ͘

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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�ĂƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ĂƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂů͕�ďĞƌŽĞƉƐǌŝĞŬƚĞŶ�;ϱϳϵͿ ƉϭĂ�Ͳ�ĂƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂůůĞŶ

Ɖϭď�Ͳ�ďĞƌŽĞƉƐǌŝĞŬƚĞŶ

ƉϭĐ�Ͳ�ĂƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂůůĞŶ�ʹ�ϭͬϯ�ŬĂƉŝƚĂĂů

ƉϭĞ�Ͳ�ƚŽĞůĂŐĞŶ�ĂƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂůůĞŶ�ƚŽĞŐĞŬĞŶĚ�ĚŽŽƌ�&�

ƉϭĨ�Ͳ�ƚŽĞůĂŐĞŶ�ďĞƌŽĞƉƐǌŝĞŬƚĞŶ�ƚŽĞŐĞŬĞŶĚ�ĚŽŽƌ�&��Z/

ƉϭŚ�Ͳ�ĂƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂůůĞŶ�ƐƚĂŐŝĂŝƌƐ

Ɖϭŝ�Ͳ�ĂƐďĞƐƚƐůĂĐŚƚŽĨĨĞƌƐ�ƐĐŚĂĚĞůŽŽƐƐƚĞůůŝŶŐƐĨŽŶĚƐ

Ɖϭǌ�Ͳ�ĂƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂů�Ͳ�ďĞƌŽĞƉƐǌŝĞŬƚĞŶ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ƐŽĐŝĂĂů�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ�;ϱϴϬͿ ƋϭĂ�Ͳ�ďŝũĚƌĂŐĞŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ƋϭĂĂ�Ͳ�ŶŝĞƚͲŽŶĚĞƌǁĞƌƉŝŶŐ�Z^�

Ƌϭď�Ͳ�ŬŝŶĚĞƌďŝũƐůĂŐ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ƋϭĐ�Ͳ�ǁĞƌŬůŽŽƐŚĞŝĚ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ƋϭĚ�Ͳ�ǌŝĞŬƚĞͲ�ĞŶ�ŝŶǀĂůŝĚŝƚĞŝƚƐǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ǁĞƌŬŶĞŵĞ

ƋϭĞ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ƋϭĨ�Ͳ�ũĂĂƌůŝũŬƐĞ�ǀĂŬĂŶƚŝĞ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

ƋϭŐ�Ͳ�ĨŽŶĚƐ�ƐůƵŝƚŝŶŐ�ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ

ƋϭŚ�Ͳ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚ�ŐĞůŝũŬŐĞƐƚĞůĚĞŶ

Ƌϭŝ�Ͳ�ŐĞƐĐŚŝů�ƚƵƐƐĞŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞ

Ƌϭũ�Ͳ�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉ͘ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ŵƵƚƵĂůŝƚĞŝƚĞŶ

ƋϭŬ�Ͳ�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉ͘ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ƉĞŶƐŝŽĞŶƌĞŐĞůŝŶŐ

Ƌϭů�Ͳ�ĚŝĞŶƐƚ�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 Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϲ ϯ ϵ ϰ ϱ ϱϮϭ ϰϵϵ

ϭϱϳ ϲϳ ϮϮϰ ϱϱ ϭϲϵ ϴϵ ϰϴ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϲϴ ϰϯ ϭϭϭ ϰϱ ϲϲ ϭϰϳ ϲϯ

ϭϭϮϯϵ ϰϰϵϲ ϭϱϳϯϱ ϱϳϳϮ ϵϵϲϯ ϰϰϯ ϯϲϰ

ϳϱϭϲ ϮϱϳϬ ϭϬϬϴϲ ϮϳϭϬ ϳϯϳϲ ϵϬϭ ϳϲϯ

Ϯϳϱϴ ϲϲϵ ϯϰϮϳ ϲϮϳ ϮϴϬϬ ϭϭϵϴ ϭϬϲϬ

ϱϯ ϭϬϴ ϭϲϭ ϭϭϯ ϰϴ ϭϬϰ ϲϱ

ϭϰ ϯ ϭϳ ϯ ϭϰ ϮϴϬϲ ϯϵϴ

ϭϵ ϭ ϮϬ ϳ ϭϯ ϴϱϳ ϴϵϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϳ ϭ ϴ ϯ ϱ ϭϯϬϬ ϭϭϮϴ

ϱϵ ϭϮ ϳϭ ϯϬ ϰϭ ϲϰϰ ϱϴϯ

ϭϬϰϮϲ ϯϯϲϰ ϭϯϳϵϬ ϯϰϵϯ ϭϬϮϵϳ ϵϮϴ ϳϳϵ

ϰϳϲϵ ϯϴϳϲ ϴϲϰϱ ϰϲϱϰ ϯϵϵϭ Ϯϲϱ ϰϯ

ϳϴ ϯϴ ϭϭϲ ϯϮ ϴϰ ϰϰϲ ϯϲϰ

ϭϭϱϯ ϯϳϳ ϭϱϯϬ ϰϵϳ ϭϬϯϯ ϳϬϳ ϱϱϮ

ϳϴϳϱ ϰϬϮϳ ϭϭϵϬϮ ϰϮϰϴ ϳϲϱϰ ϱϲϬ ϯϯϳ

ϭϮϴϴϳ ϲϲϱϮ ϭϵϱϯϵ ϲϰϳϯ ϭϯϬϲϲ ϱϳϵ ϰϭϵ

ϲϰϴ Ϯϯϲ ϴϴϰ ϯϯϰ ϱϱϬ ϰϳϬ ϯϱϬ

Ϯϰϲ ϵϮ ϯϯϴ ϱϰ Ϯϴϰ ϱϱϴ ϯϬϲ

ϭϮϭ ϯϵ ϭϲϬ ϰϰ ϭϭϲ ϱϵϴ ϯϯϯ

ϭϬ ϰ ϭϰ ϯ ϭϭ ϰϰϵ ϰϰϵ

ϵ ϭϳ Ϯϲ ϱ Ϯϭ ϴϯϱ ϰϴϴ

ϴ Ϭ ϴ ϳ ϭ ϭϭϵϱ ϭϬϴϳ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϰϵ Ϯϯ ϳϮ ϯϰ ϯϴ ϰϬϯ ϯϱϯ

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 � ��-DQ����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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�ŬƌƵŝƐƉƵŶƚďĂŶŬ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚ

Ƌϭǀ�Ͳ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐĞŶ�ŚŽŽĨĚͲ�ĞŶ�ŽŶĚĞƌĂĂŶŶĞŵĞƌƐ

Ƌϭǁ�Ͳ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝĞƉƌĞŵŝĞ�ƐŽĐ͘ǌĞŬ͘ďŝũĚƌĂŐĞŶ

Ƌϭǆ�Ͳ�ďĞƌŽĞƉ�ʹ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ďƵƌĞĂƵ�ũƵƌŝĚŝƐĐŚĞ�ďŝũƐƚĂ

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

ƋϭǇ�Ͳ�ĂůůĞĞŶǌĞƚĞůĞŶĚ�ƌĞĐŚƚĞƌ�Ͳ�ǌŽƌŐǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞƌƐ

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

Ƌϭǌ�Ͳ�ƐŽĐŝĂĂů�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ŽĐŵǁ ƋϮ�Ͳ�ďĞƐƚĂĂŶƐǌĞŬĞƌŚĞŝĚ

ƋϮĂ�Ͳ�ŐĞǁĂĂƌďŽƌŐĚ�ŝŶŬŽŵĞŶ�ďĞũĂĂƌĚĞŶ�Ͳ�ƐĂŶĐƚŝĞƐ

ƋϮď�Ͳ�ŐĞǁĂĂƌďŽƌŐĚĞ�ŐĞǌŝŶƐďŝũƐůĂŐ

ƋϮĐ�Ͳ�K�Dt�ďĞƐƚĂĂŶƐŵŝŶŝŵƵŵ

ƋϮĚ�Ͳ�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�ŝŶƚĞŐƌĂƚŝĞ�;ƚĞǁĞƌŬƐƚĞůůŝŶŐ

ƋϮĞ�Ͳ�K�Dt�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ

ƋϮĞĂ�Ͳ�ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ

ƋϮĨ�Ͳ�ŝŶŬŽŵĞŶƐŐĂƌĂŶƚŝĞ�ǀŽŽƌ�ŽƵĚĞƌĞŶ

ƋϮŐ�Ͳ�ŽƉǀĂŶŐ�ĂƐŝĞůǌŽĞŬĞƌƐ�ĞŶ�ǀƌĞĞŵĚĞůŝŶŐĞŶ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ƐŽĐŝĂĂů�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ�;ϱϴϭͿ ƌϭĂ�Ͳ�ďŝũĚƌĂŐĞŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭĂĂ�Ͳ�ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ�ǀŽŽƌ�ǀƌŝũƐƚĞůůŝŶŐ�ďŝũĚƌĂŐĞŶ�Ͳ�ďĞƚ

ƌϭď�Ͳ�ŐĞǌŝŶƐďŝũƐůĂŐ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭĚ�Ͳ�ǌŝĞŬƚĞͲ�ĞŶ�ŝŶǀĂůŝĚŝƚĞŝƚƐǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ�ǌĞůĨƐƚĂŶ

ƌϭĞ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭĨ�Ͳ�ŐĞůŝũŬĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ŵĂŶͬǀƌŽƵǁ�Ͳ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞ

ƌϭŚ�Ͳ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĞŝƚƐďŝũĚƌĂŐĞŶ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭŝ�Ͳ�ďŝũĚƌĂŐĞ�ǌĞůĨƐƚ͘�ŝŶŬŽŵƐƚĞŶŵĂƚŝŐŝŶŐ

ƌϭũ�Ͳ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ďŝũĚƌĂŐĞ�ǌĞůĨƐƚ͘�ĂůůĞĞŶƐƚĂĂŶĚĞŶ

ƌϭů�Ͳ�ǀĞŶŶŽŽƚƐĐŚĂƉƐďŝũĚƌĂŐĞ�ǀŽŽƌ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭŵĂ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�ǀƌŽƵǁͬŵĂŶ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭŽ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

ƌϭǌ�Ͳ�ƐŽĐŝĂĂů�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ�Ͳ�ǀĂƌŝ

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 ͘ ͘

ϲϲ ϱϯ ϭϭϵ ϱϬ ϲϵ Ϯϲϲ ϭϯϱ

ϴ ϵ ϭϳ ϭϭ ϲ ϯϮϰ ϯϰϰ

Ϯϭ ϳ Ϯϴ ϭϱ ϭϯ ϰϵϰ ϰϯϬ

Ϯϯ ϱ Ϯϴ ϭϭ ϭϳ ϵϯϳ ϭϬϳϳ

ϭϱϱ ϳϴ Ϯϯϯ ϳϯ ϭϲϬ ϯϮϲ Ϯϰϳ

Ϯϴϭϯϭ ϭϱϱϯϯ ϰϯϲϲϰ ϭϲϱϰϱ Ϯϳϭϭϵ ϰϴϳ Ϯϴϰ

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

ϭϲ ϱ Ϯϭ ϵ ϭϮ ϯϴϰ ϰϬϳ

ϭϭ ϱ ϭϲ ϲ ϭϬ Ϯϱϰ ϭϳϳ

ϭϳϮ Ϭ ϭϳϮ ϯϳ ϭϯϱ Ϯϯϳϭ ϮϯϬϮ

ϭϰϯϱ ϭϬϲϲ ϮϱϬϭ ϭϬϮϵ ϭϰϳϮ Ϯϱϰ ϭϲϬ

Ϯϯϱ Ϭ Ϯϯϱ Ϯ Ϯϯϯ ϰϯϬϴ ϰϯϬϴ

ϭϴϰϱ ϭϲϬϯ ϯϰϰϴ ϭϳϰϭ ϭϳϬϳ Ϯϭϯ ϭϲϵ

ϱϬ Ϯϵ ϳϵ ϰϮ ϯϳ ϰϴϳ ϯϭϮ

ϰϵϬ ϭϵϬϯ Ϯϯϵϯ ϭϲϰϴ ϳϰϱ ϭϭϬ ϴϳ

ϰϮϱϴ ϰϲϭϭ ϴϴϲϵ ϰϱϭϰ ϰϯϱϱ ϭϵϯ ϭϮϳ

ϭϬϮϭ ϮϮϱ ϭϮϰϲ ϮϳϮ ϵϳϰ ϲϲϮ ϯϲϵ

ϭϲ ϰ ϮϬ ϴ ϭϮ ϰϲϯ ϰϯϴ

ϭϳ ϳ Ϯϰ ϭϬ ϭϰ ϭϭϮϭ ϵϮϴ

ϲϰϴ Ϯϲϲ ϵϭϰ ϯϬϰ ϲϭϬ ϱϵϬ ϰϮϴ

ϭϯϴ ϮϮ ϭϲϬ ϱϱ ϭϬϱ ϲϳϮ ϰϳϲ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϴϳ ϭϮϰ Ϯϭϭ ϰϳ ϭϲϰ ϯϵϱ ϯϲϯ

ϭϵϯϲ ϲϰϴ Ϯϱϴϰ ϲϵϲ ϭϴϴϴ ϲϬϴ ϯϵϴ

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘([WUDFWLH � ��-DQ����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ

Ɛϭď�Ͳ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŝŶƚĞŐƌĂƚŝĞ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ

Ɛϭǌ�Ͳ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

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

ƚϭď�Ͳ�ĐŽŵŝƚĠƐ�ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ͕�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ�ĞŶ�ǀĞƌĨƌĂĂŝŝŶ

ƚϭďĂ�Ͳ�ƐŽĐŝĂůĞ�ǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶ

ƚϭĐ�Ͳ�ƵŝƚŬĞƌŝŶŐ�ůŽŽƉďĂĂŶŽŶĚĞƌďƌĞŬŝŶŐ

ƚϭĨĞ�Ͳ�ĚŝĞŶƐƚĞŶĐŚĞƋƵĞƐ

ƚϭŬ�Ͳ�ŝŶďĞƐůĂŐŶĂŵĞƐ�ƐŽĐŝĂĂů�ƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚ

ƚϭǌ�Ͳ�Ăƌƚ͘�ϱϴϮ�ŽĨ�ϱϴϳ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

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

ƵϭĐ�Ͳ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞ�ǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ�ďƌƵŐƉĞŶƐŝŽĞŶ

ƵϭĚ�Ͳ�ĞƌŬĞŶŶŝŶŐ�ŚĂǀĞŶĂƌďĞŝĚĞƌ

ƵϭĞ�Ͳ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǀĞ�ŐĞůĚďŽĞƚĞ�ǌŝĞŬĞŶĨŽŶĚƐĞŶ

Ƶϭǌ�Ͳ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǀĞ�ŐĞůĚďŽĞƚĞŶ�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�ŽƉǀĂŶŐ�ĂƐŝĞůǌŽĞŬĞƌƐ�ĞŶ�ǀƌĞĞŵĚĞůŝŶŐĞŶ

ǁϭǌ�Ͳ�ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ Őϭďϭ�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�ă�ďƵƌĞĂƵ

ŐϭĐϭ�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�ă�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ

ŐϭĚ�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ

Őϭǌ�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ ůĂ�Ͳ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�;ĂůŐĞŵĞĞŶͿ�ϳϯϮ�'Ğƌ͘t͘

ϰϮϵϰ ϭϱϯϴ ϱϴϯϮ ϭϵϬϮ ϯϵϯϬ ϲϵϲ ϱϵϬ

ϯϬϵ ϭϬϴ ϰϭϳ ϭϴϵ ϮϮϴ ϲϬϳ ϳϭϭ

ϭϳ ϭϭ Ϯϴ ϵ ϭϵ ϴϯϴ ϱϭϭ

ϰϲϮϬ ϭϲϱϳ ϲϮϳϳ ϮϭϬϬ ϰϭϳϳ ϲϴϵ ϱϵϲ

ϭϵ Ϭ ϭϵ ϭ ϭϴ ͘ ͘

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

Ϯϲ ϭ Ϯϳ Ϯ Ϯϱ ϯϴϵ ϯϴϵ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϯϵ ϰ ϯϯ ϭϬ Ϯϯ ϰϴϴ ϰϯϱ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϬ ϭϵ Ϯϵ ϮϮ ϳ ϭϯϮ ϲϳ

ϴϵ Ϯϰ ϭϭϯ ϯϱ ϳϴ ϮϬϭ ϭϯϰ

ϭϰϮ ϵϳ Ϯϯϵ ϭϬϳ ϭϯϮ ϯϲϴ ϯϯϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϳ ϴ Ϯϱ ϱ ϮϬ Ϯϵϵ Ϯϵϯ

ϭϲϭ ϭϬϱ Ϯϲϲ ϭϭϮ ϭϱϰ ϯϲϰ ϯϯϭ

ϭϬ Ϭ ϭϬ ϭ ϵ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ ϭ Ϯ ͘ ͘

ϭϮ Ϭ ϭϮ Ϭ ϭϮ ͘ ͘

ϭϳ Ϭ ϭϳ ϭ ϭϲ ͘ ͘

ϭϮϭ ϭϲ ϭϯϳ ϯϮ ϭϬϱ Ϯϱϭ ϱϭ

ϴ Ϭ ϴ Ϭ ϴ ͘ ͘

ϰϰ Ϭ ϰϰ ϭ ϰϯ ͘ ͘

ϳϭ ϭϲ ϴϳ ϭϴ ϲϵ ϯϬ ϮϬ

ϭϮ Ϯϳϰ Ϯϴϲ ϮϮϭ ϲϱ ϭϱ ϭϮ

ϭϳϰ ϱϬ ϮϮϰ ϱϲ ϭϲϴ ϯϵϬ ϭϱ

ϰϳϮ ϯϱϲ ϴϮϴ ϯϯϭ ϰϵϳ ϵϮ ϭϯ

ϰϴϮ Ϭ ϰϴϮ ϵϯ ϯϴϵ ϯϳϲϲ ϯϲϴϯ

ϭϱϰ Ϭ ϭϱϰ ϭϲ ϭϯϴ ϯϳϱϲ ϯϲϮϵ

ϭϲϳ ϰϱϰ ϲϮϭ ϰϰϬ ϭϴϭ ϳ ϯ

ϭϭϲ Ϭ ϭϭϲ ϲ ϭϭϬ ϱϮϲϳ ϱϯϮϵ

ϵϭϵ ϰϱϰ ϭϯϳϯ ϱϱϱ ϴϭϴ ϳϵϱ ϰ

ϭϯϲ ϵϯ ϮϮϵ ϱϭ ϭϳϴ ϳϴ ϰϴ([WUDFWLH � ��-DQ����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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�ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐͬƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�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�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

ǀϭŚ�Ͳ�ŶŝĞƚ�ďĞŐĞůĞŝĚĞ�ŵŝŶĚĞƌũ͘�sƌĞĞŵĚĞůŝŶŐ

ǀϭŝ�Ͳ�ĠĠŶǌŝũĚŝŐ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ

ǀϭǌ�Ͳ�ĠĠŶǌŝũĚŝŐ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ϭϯϲ ϵϯ ϮϮϵ ϱϭ ϭϳϴ ϳϴ ϰϴ

ϭϬϬ ϴϭ ϭϴϭ ϵϭ ϵϬ ϵϬ ϳϱ

Ϯϭ ϳ Ϯϴ ϲ ϮϮ Ϯϳϴ Ϯϴϴ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϭϮϮ ϴϴ ϮϭϬ ϵϳ ϭϭϯ ϭϬϮ ϳϲ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϵ Ϭ ϵ Ϭ ϵ ͘ ͘

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϭϬ Ϭ ϭϬ Ϭ ϭϬ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϲϰ ϵϭϭϴ ϵϭϴϮ ϵϬϴϰ ϵϴ Ϯ Ϯ

ϭϯϰ Ϭ ϭϯϰ ϱ ϭϮϵ Ϯϵϭϭ Ϯϴϰϵ

ϮϮϱ ϵϭϭϴ ϵϯϰϯ ϵϬϴϵ Ϯϱϰ ϰ Ϯ

([WUDFWLH � ��-DQ����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ͘ď͘ �ĂƌĚ ;EŝĞƵǁͿ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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

ϯϬϲϵ ϮϯϬϳ ϯϱϭ ϲϮ ϭϴϯ ϭϵϱ ϮϴϮ ϭϲϴ ϭϲϮϱ ϯϯϳ ϴϵ

ϭϯϭϯ ϴϴϬ ϯϳϮ ϭϰ ϯϲϵ ϲϮ Ϯϱϯ ϭϯϭ ϭϲϯϵ ϮϮϲ ϭϭϯ

ϲϱϭ ϱϮϱ ϰϮϰ ϭϬ ϮϮϳ ϰϵ ϯϰϯ Ϯϭ ϭϴϰϵ ϰϲ ϭϲϮ

ϵϱϴ ϳϱϭ ϰϬϴ ϰ ϲϬ ϳϮ ϭϭϬϳ ϯϳ Ϯϲϴϯ ϵϰ Ϯϴϵ

ϳϴϳ ϲϮϭ ϰϬϯ ϭϯ ϭϱϳ ϯϵ ϮϱϮ ϱϮ ϭϱϴϵ ϲϮ ϭϴϵ

ϲϳϳϴ ϱϬϴϰ ϯϳϳ ϭϬϯ ϮϬϱ ϰϭϳ ϰϮϰ ϰϬϵ ϭϳϯϮ ϳϲϱ ϭϯϯ

ϭϮϭϬϮ ϯϳϬϲ ϰϮϲ ϭϰϰ ϰϭϭ ϰϯ Ϯϰϭ ϵϵϴ ϭϳϳϳ ϳϮϭϭ ϭϰ

ϭϮϭϬϮ ϯϳϬϲ ϰϮϲ ϭϰϰ ϰϭϭ ϰϯ Ϯϰϭ ϵϵϴ ϭϳϳϳ ϳϮϭϭ ϭϰ

ϯϮϱϯ ϭϴϬϲ ϭϬϮϴ ϰϭ ϰϰϮ ϵϯ Ϯϳϰ ϴϴϱ ϮϬϯϲ ϰϮϴ ϯϳ

ϯϮϱϯ ϭϴϬϲ ϭϬϮϴ ϰϭ ϰϰϮ ϵϯ Ϯϳϰ ϴϴϱ ϮϬϯϲ ϰϮϴ ϯϳ

ϲϳϯ ϰϲϰ ϰϮϯ ϵ ϯϮϲ ϵϱ ϯϰϵ ϱϬ ϯϬϲϱ ϱϱ ϭϰϬ

ϲϳϯ ϰϲϰ ϰϮϯ ϵ ϯϮϲ ϵϱ ϯϰϵ ϱϬ ϯϬϲϱ ϱϱ ϭϰϬ

ϱϳϯ ϰϭϯ ϯϴϮ ϭϰ ϰϵϳ ϭϱ ϮϮϯ ϭϭϱ ϭϴϰϭ ϭϲ ϳϭ

ϱϵϯ ϯϴϱ ϯϲϴ ϭϭ ϰϮϮ Ϯϴ ϮϮϭ ϭϭϯ ϮϬϭϴ ϱϲ ϴϭ

ϭϭϲϲ ϳϵϴ ϯϳϱ Ϯϱ ϰϲϰ ϰϯ ϮϮϭ ϮϮϴ ϭϵϮϵ ϳϮ ϳϵ

Ϯϱϰ ϮϭϮ ϯϴϱ ϰ ϭϭϵ ϳ Ϯϰϵ ϭϵ ϭϳϲϴ ϭϮ ϭϴϲ

ϴϳϭ ϲϲϮ ϰϯϭ ϭϭ ϰϱϬ ϱϭ ϰϬϰ ϴϮ ϭϲϮϰ ϲϱ ϮϭϬ

ϯϴϭ ϯϮϯ ϰϯϬ ϰ ϭϱϭ ϭϵ Ϯϵϯ Ϯϵ ϭϲϳϲ ϲ ϮϬϯ

ϭϮϴϬ ϵϵϲ ϯϯϱ Ϯϳ Ϯϰϰ ϵϴ ϯϱϵ ϲϳ ϭϲϰϭ ϵϮ Ϯϭϵ

ϭϰϲ ϭϬϯ ϰϬϱ ϱ ϭϭϮ ϰ Ϯϱϯ ϮϮ Ϯϯϵϳ ϭϮ ϳϵ

ϰϯϮ ϯϭϰ ϰϰϭ ϴ ϯϲϬ ϯϭ Ϯϳϳ ϲϬ ϭϰϭϱ ϭϵ ϮϬϭ

ϯϳϳ ϯϬϴ ϱϮϱ ϭϬ ϭϯϭ Ϯϯ Ϯϯϱ Ϭ ͘ ϯϲ ϯϲϮ

ϮϮϱ ϭϳϮ ϲϵϵ ϰ ϭϵϭ ϳ ϯϲϭ Ϯϳ ϭϱϯϵ ϭϱ ϮϬϯ

ϱϳϭ ϰϮϳ ϰϳϱ ϭϲ ϲϯϳ ϯϵ ϯϲϯ ϮϮ ϭϲϰϯ ϲϳ ϰϱ

ϭϲϵ ϭϮϴ ϯϰϵ ϰ ϭϲϳ ϭϬ ϯϭϵ ϭϭ ϭϲϴϵ ϭϲ ϯϰ

ϰϳϬϲ ϯϲϰϱ ϰϮϱ ϵϯ ϯϭϮ Ϯϴϵ ϯϯϵ ϯϯϵ ϭϲϱϬ ϯϰϬ ϭϴϭ

ϮϰϮ ϭϮϱ ϴϭϯ ϭϵ ϯϵϭ ϲ ϯϯϯ ϲϮ Ϯϰϳϯ ϯϬ Ϯϱϳ

ϮϰϮ ϭϮϱ ϴϭϯ ϭϵ ϯϵϭ ϲ ϯϯϯ ϲϮ Ϯϰϳϯ ϯϬ Ϯϱϳ

ϰϬϴ ϮϱϬ ϮϭϮ Ϯ ϰϭϮ ϰ ϭϵϵ ϭϰ ϭϱϬϬ ϭϯϴ ϭϰ

ϲϬϮ ϯϵϭ ϯϯϰ ϭϬ ϯϵϱ ϭϳ ϯϯϳ ϱϭ ϭϳϰϯ ϭϯϯ ϭϳ

ϰϮϮ ϯϱϮ ϱϳϭ ϰ ϳϬϮ ϯ ϲϱϯ ϰϰ ϭϵϱϱ ϭϵ ϯϮϵ

ϰϴϭϱ ϯϰϲϰ ϲϱϰ ϰϭ ϯϵϰ ϭϯϲ ϰϲϲ Ϯϵϴ ϭϴϭϳ ϴϳϲ ϭϴϵ

ϰϳϰ ϯϬϯ Ϯϯϭ ϯ ϯϰϯ ϴ ϯϳϮ ϱ ϭϳϵϬ ϭϱϱ ϭϲ

ϭϰϵϮ ϴϵϭ ϰϳϬ ϭϯ ϱϰϵ ϯϬ Ϯϴϰ ϯϮϭ Ϯϰϰϰ Ϯϯϳ ϲ

ϰϮϲ ϮϱϬ ϮϮϵ Ϯ ϭϴϬ ϭϬ ϮϬϭ Ϯϴ ϭϳϰϱ ϭϯϲ ϭϰ



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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

ϴϵϯ ϲϴϮ ϱϴϬ ϴ ϲϳϬ ϲ ϯϭϭ Ϭ ͘ ϭϵϳ ϭϳ

ϵϱϯϮ ϲϱϴϯ ϱϰϲ ϴϯ ϰϱϯ Ϯϭϰ ϰϬϳ ϳϲϭ ϮϬϳϲ ϭϴϵϭ ϵϴ

ϱϬϵ ϰϯϭ ϭϭϱϯ ϴ ϰϴϱ ϰ ϲϳϭ ϱϮ ϮϬϵϮ ϭϰ ϯϱϰ

ϭϴϱϭ ϭϱϱϮ ϲϱϲ ϯϬ ϰϯϴ ϰϳ ϰϭϬ ϭϰϯ ϭϴϯϮ ϳϵ ϯϬ

ϳϭϮ ϲϬϴ ϭϭϬϲ ϭ ϱϬϱ ϭ ϯϴϳ ϴϱ ϭϵϰϲ ϭϳ ϰϲϱ

ϳϳϭ ϲϯϰ ϲϵϵ ϮϮ ϰϭϮ Ϭ ͘ ϲϳ ϭϵϯϭ ϰϴ ϲϲϬ

Ϯϭϴ ϭϯϮ ϰϱϰ ϭ ϭϮϱ ϭ ϲϭ ϭϵ Ϯϯϴϵ ϲϱ ϯ

ϳϳϭ ϱϬϱ ϰϮϵ ϭϯ Ϯϲϰ ϭ ϭϭϰϲ ϱϵ ϭϴϴϳ ϭϵϯ ϵ

ϰϴϯϮ ϯϴϲϮ ϳϱϯ ϳϱ ϰϬϮ ϱϰ ϰϯϲ ϰϮϱ ϭϵϯϱ ϰϭϲ ϭϭϳ

ϰϯϮϴϰ ϮϲϬϳϯ ϱϯϳ ϱϵϮ ϯϲϳ ϭϮϱϰ ϯϳϮ ϰϭϱϳ ϭϵϮϮ ϭϭϮϬϴ ϰϴ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘Ϯ͘ �ƵƵƌƚŝũĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

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

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂĂů

ϰϯϬϲ ϵ͘ϵϮ ϭ

ϱϴϮϯ ϭϯ͘ϰ ϱ

ϯϮϱϮ ϳ͘ϰϵ ϰϮ

ϭϵϮϭ ϰ͘ϰϯ ϳϰ

ϱϬϴϯ ϭϭ͘ϳ ϭϯϬ

ϱϲϱϬ ϭϯ͘Ϭ Ϯϲϵ

ϲϴϴϰ ϭϱ͘ϵ ϱϭϮ

Ϯϴϭϲ ϲ͘ϰϵ ϴϵϭ

ϳϲϱϵ ϭϳ͘ϲ ϭϵϭϯ

ϰϯϯϵϰ ϭϬϬ ϯϴϴ

([WUDFWLH � ��-DQ����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

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

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

ϰϲϭϳ ϭϳϳϴ ϲϭϮ

ϭϯϱϲ ϳϯϳ ϯϮϳ

ϭϯϬϬ ϮϬϵϯ ϲϵϴ

ϭϯϬϰ ϭϲϲϯ ϰϲϱ

ϭϯϬϮ ϭϱϰϭ ϱϴϮ

ϵϴϳϵ ϭϲϯϬ ϱϯϲ

ϳϭϯϯ ϳϵϵ ϰϬϱ

ϳϭϯϯ ϳϵϵ ϰϬϱ

ϭϴϬϳ ϱϵϰ ϯϬϬ

ϭϴϬϳ ϱϵϰ ϯϬϬ

ϵϯϱ ϮϮϱϮ ϲϭϭ

ϵϯϱ ϮϮϱϮ ϲϭϭ

ϭϭϲϰ ϯϭϴϭ ϯϰϴϰ

ϭϬϬϲ ϯϬϭϰ ϭϯϲϯ

ϮϭϳϬ ϯϭϬϯ ϮϬϭϳ

ϲϬϴ ϮϮϬϲ ϳϴϰ

ϭϯϰϱ ϭϭϳϵ ϰϵϲ

ϳϮϯ ϭϴϭϬ ϱϳϴ

ϭϱϰϲ ϴϴϰ ϯϴϴ

Ϯϵϳ ϭϱϴϵ ϱϲϮ

ϳϰϮ ϭϮϵϮ ϱϴϯ

ϰϱϲ ϭϭϰϵ ϯϰϭ

ϯϬϰ ϭϬϯϮ ϰϲϲ

ϭϮϴϬ ϯϵϯϵ ϭϳϲϬ

Ϯϭϰ ϮϬϬϭ ϭϭϬϱ

ϳϱϭϱ ϭϳϳϱ ϱϲϱ

ϯϰϬ ϭϮϱϲ ϱϱϯ

ϯϰϬ ϭϮϱϲ ϱϱϯ

ϯϱϯ Ϯϭϯϳ ϳϲϵ

ϭϬϰϬ ϭϳϵϲ ϲϱϱ

ϭϳϮϵ ϮϳϵϬ Ϯϱϵϲ

ϭϭϲϲϵ Ϯϭϳϲ ϭϬϴϰ

ϰϬϲ Ϯϳϴϴ ϭϮϴϳ

ϯϴϯϭ ϯϬϱϱ Ϯϵϯϳ

ϰϮϱ ϭϳϴϭ ϰϵϵ

ϮϮϯϰ ϭϲϳϮ ϴϳϮ



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

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

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

Ϯϭϲϴϳ Ϯϯϭϯ ϭϭϵϰ

ϭϮϱϮ ϮϬϵϲ ϵϵϴ

ϱϬϲϴ ϮϬϱϴ ϭϬϯϳ

ϭϵϵϱ ϭϴϵϯ ϭϬϵϴ

Ϯϭϴϰ ϭϴϰϵ ϭϬϬϱ

ϯϬϯ ϭϱϴϴ ϱϰϯ

ϭϭϰϵ ϭϰϲϭ ϱϱϳ

ϭϭϵϱϭ ϭϵϮϳ ϵϱϳ

ϲϯϰϭϳ ϭϴϳϭ ϳϱϯ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

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

ϯ͘Ϯ͘ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ ĚƵƵƌ ;ŚĂŶŐĞŶĚ ϯϭͬϭϮͿ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

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

ϯ͘ϯ͘ �ƵƵƌƚŝũĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

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

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂĂů

ϮϰϲϮ ϯ͘ϴϴ ϭϲ

ϮϲϮϴ ϰ͘ϭϰ ϰϱ

Ϯϯϳϰ ϯ͘ϳϰ ϳϲ

ϱϬϮϯ ϳ͘ϵϮ ϭϯϯ

ϴϱϵϰ ϭϯ͘ϲ Ϯϲϴ

ϭϬϮϱϭ ϭϲ͘Ϯ ϱϯϬ

ϱϴϰϲ ϵ͘ϮϮ ϵϭϬ

ϮϲϮϯϵ ϰϭ͘ϰ ϯϵϴϳ

ϲϯϰϭϳ ϭϬϬ ϭϴϳϭ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

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

�ŬƚĞ�;�ĂƚĞŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ

ϮϬϮϮ

dŽƚĂĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

�ŝŶĚǀŽŶŶŝƐƐĞŶ �ŝŶĚǀŽŶŶŝƐ

�ĨƐƚĂŶĚ

sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ

�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

EŝĞƚ�ƚŽĞůĂĂƚďĂĂƌ

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝĞͬǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ

tĞŐůĂƚŝŶŐ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

�ŶĚĞƌĞ�ƚĂĂů

�ŝŶĚĞ�ƌĞŐĞůŝŶŐ

�ŽŽƌŚĂůŝŶŐ�ŵĞƚ�ǀŽŶŶŝƐ

�ŝŶĚǀŽŶŶŝƐ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

�ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ �ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŝŶ�ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ

ZĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�ǀŽůůĞĚŝŐ�ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ

ZĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�Ͳ�ŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬ�ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ

ZĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�Ͳ�ŐĞǁĞŝŐĞƌĚ

�ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŽƉ�ĞĞŶǌŝũĚŝŐ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

dƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐƐĞŶ sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ

,ĞƌŽƉĞŶŝŶŐ�ĚĞďĂƚƚĞŶ

EĞĞƌůĞŐŐŝŶŐ�ƐƚƵŬŬĞŶ

'ĞƚƵŝŐĞŶǀĞƌŚŽŽƌ

�ŶŬĞů�ŬŽƐƚĞŶ

sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ƌŽů

�ŶĚĞƌĞ�ƚƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐƐĞŶ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ĂĂŶǌƵŝǀĞƌŝŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ

�ĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

�ŶĚĞƌĞ�ǀŽŶŶŝƐƐĞŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

dƵƐƐĞŶďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ƐĂŵĞŶǀŽĞŐŝŶŐ�ǀĂŶ�ǌĂŬĞŶ

sĞƌůĞŶŐŝŶŐ�ƚĞƌŵŝũŶ

WĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐ

sĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

�ĞŐƌŽƚŝŶŐ�ŬŽƐƚĞŶ�ĞŶ�ĞƌĞůŽŶĞŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

tĞŐůĂƚŝŶŐ�ǌŝƚƚŝŶŐƐƌŽů

�ĞƚǁŝƐƚŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

�ŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞ�ďŝũŬŽŵĞŶĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŝĞ

�ĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ďĞŵŝĚĚĞůĂĂƌ

ϰϳϴϰ ϱϴϭϲ ϯϰϱϯ ϱϳϲϵ ϯϯϴϲ ϮϯϮϬϴ

ϭϬϰ Ϯϭϵ ϵϯ ϭϬϮ ϳϲ ϱϵϰ

ϰϱ ϰϲ ϯϰ ϯϲ ϭϲ ϭϳϳ

Ϯϴϲ ϯϮϱ ϴϴ ϴϬϵ ϰϭϬ ϭϵϭϴ

Ϯ ϰϮ ϲ ϭϯ Ϯϭ ϴϰ

Ϯϯ ϲϳ ϭϲ ϰϳ Ϯϲ ϭϳϵ

͘ ϭ ͘ ϯ ϰϮ ϰϲ

͘ Ϯϯ ͘ ͘ ͘ Ϯϯ

͘ ϭ ϭ ͘ ͘ Ϯ

͘ ͘ Ϯ Ϯϭϳ ϱϱ Ϯϳϰ

͘ ͘ ͘ Ϯ ͘ Ϯ

ϱϮϰϰ ϲϱϰϬ ϯϲϵϯ ϲϵϵϴ ϰϬϯϮ ϮϲϱϬϳ

ϭϴ Ϯϭϱ ϭϲ ϰϯ ϭϱ ϯϬϳ

ϳϰ ϭϬϬ Ϯϯ ϯϲ ϭϮ Ϯϰϱ

ϯϮ ϰ ϭ ϭ Ϯ ϰϬ

ϳϯ ϯϮ ϱ ϰ ϰ ϭϭϴ

ϭϲϳ ϳϬϵϭ ϳϴ ϭϰϴϲ ϯϬϴ ϵϭϯϬ

ϯϲϰ ϳϰϰϮ ϭϮϯ ϭϱϳϬ ϯϰϭ ϵϴϰϬ

ϯ ϱ ϳ Ϯ ͘ ϭϳ

ϭϬϴ Ϯϰϵ ϭϳϵ ϱϲϰ ϯϮϰ ϭϰϮϰ

ϯ ϵ ϭ ϭ ϰ ϭϴ

ϯ ͘ ϳ ϲ ϴ Ϯϰ

ϭϯ Ϯϴ ϳ Ϯϲ ϭϴ ϵϮ

Ϯϲ ϱϬ ϭϬ ϵϱ ϱϱ Ϯϯϲ

ϭϲ ϳϰ ϭϯ ϰϯ ϭϭ ϭϱϳ

ϭ ͘ ϭ ͘ ͘ Ϯ

ϭϲϮϬ ϭϭϯϭ ϭϮϱϳ ϭϳϱϵ ϴϳϬ ϲϲϯϳ

ϰ ϭϬ ϵ ϰ ϭϮ ϯϵ

ϭ ϱ ͘ Ϯϱ ϲ ϯϳ

Ϯ ϰ ͘ ϭ ϰϲ ϱϯ

ϭ ϰ Ϯ Ϯϴ Ϯ ϯϳ

Ϯ ϭϱ ϯϯ ϱ ϯϰ ϴϵ

ϭ ͘ ϭϱϬ Ϯ ϵϮ Ϯϰϱ

͘ ϭ ͘ ϲ ϭ ϴ

͘ ϰ ͘ ͘ ͘ ϰ

͘ Ϯ ϭ ϭ Ϯ ϲ

͘ ϰ ͘ ϱϳ ͘ ϲϭ



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

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

�ŬƚĞ�;�ĂƚĞŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ

ϮϬϮϮ

dŽƚĂĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

dƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐƐĞŶ dƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

KƉŚĞĨĨŝŶŐ�ǀĞƌǀĂů�ǀĞƌƐƚĞŬǀŽŶŶŝƐ

�ŶĚĞƌĞ�ƚƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐƐĞŶ��^Z

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

dƵƐƐĞŶďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ĂĂŶǌƵŝǀĞƌŝŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ

sĞƌůĞŶŐŝŶŐ�ƚĞƌŵŝũŶ

sĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

�ĞƚǁŝƐƚŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

�ŽŶƐŝŐŶĂƚŝĞ�ďŝũŬŽŵĞŶĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŝĞ

�ĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ďĞŵŝĚĚĞůĂĂƌ

/ŶƐƚĂĂƚƐƚĞůůŝŶŐ�ǌĂĂŬ

EŝĞƵǁĞ�ĐŽŶĐůƵƐŝĞƚĞƌŵŝũŶĞŶ

�ŶĚĞƌĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ

�ĞŐƌŽƚŝŶŐ�ŬŽƐƚĞŶ�ĞŶ�ĞƌĞůŽŽŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

�ŶĚĞƌĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

�ĂŐƐƚĞůůŝŶŐ�ŐĞƚƵŝŐĞŶǀĞƌŚŽŽƌ

dĞŐĞŶǀĞƌŚŽŽƌ

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

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

/ŶĐŝĚĞŶƚ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ǌĂŬĞŶ

sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ǌĂĂŬ�ŶĂĂƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ŬĂŵĞƌ

sƌŝũŐĞǀĞŶ�ƉƌŽǀŝƐŝĞ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

�ŝĞŶƐƚƌĞŐĞůŝŶŐ

WŽŐŝŶŐ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ǀ

EĂ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ

dƵƐƐĞŶďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŝŶ�ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ

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

�ĞŐƌŽƚŝŶŐ�ŬŽƐƚĞŶ�ĞŶ�ĞƌĞůŽŽŶ�ƐĐŚƵůĚďĞŵŝĚĚĞůĂĂƌ

<Žƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ�ĂĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

sĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ŬĂŵĞƌǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ǀŽŶŶŝƐ

dŽĞůĂƚŝŶŐ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ�ǌĂĂŬ�ŽƉ�ĚĞ�ƌŽů

�ƵŝƚĞŶŐĞǁŽŶĞ�ǌŝƚƚŝŶŐ

^ƉĞĐŝĂůĞ�ŵĂĐŚƚŝŐŝŶŐ

dŽĞůĂƚŝŶŐ�ĚĂŐǀĂĂƌĚĞŶ�ŶŝĞƚ�ǀĞƌƐĐŚĞŶĞŶ�ŐĞƚƵŝŐĞ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐ�ǀĞƌŬŽŽƉ�ŐŽĞĚ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

WƌŽĐĞƐƐĞŶ�sĞƌďĂĂů tĞŐůĂƚŝŶŐ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

͘ Ϯ ͘ ͘ ͘ Ϯ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

ϭϴϬϰ ϭϱϵϳ ϭϲϳϳ ϮϲϮϲ ϭϰϴϲ ϵϭϵϬ

͘ ͘ ͘ Ϯ ͘ Ϯ

Ϯϴϱ ϱϮϱ ϭϳϴ ϯϴϬ ϯϰϬ ϭϳϬϴ

ϳϴ ϰϮ ϰϰ ϭϮϭ ϰ Ϯϴϵ

ϭϯ ϳ ϭ Ϯϰ ͘ ϰϱ

ϭϲ ϰϲ ϭ ϭϬϱ ϵϳ Ϯϲϱ

͘ ͘ ͘ ϭ ϭ Ϯ

ϭϯϲϲ ϭϴϮϰ ϭϰϰϱ ϭϵϬϯ ϭϱϭϬ ϴϬϰϴ

Ϯϳ ϮϬ ϱ ϭϯ ϭϰ ϳϵ

ϰ ϰ ϯ ϰ ϭ ϭϲ

ϵϭϴ ϴϳϬ ϵϭϬ ϭϳϳϴ ϳϲϭ ϱϮϯϳ

ϲ ϰ Ϯ ϵ ͘ Ϯϭ

ϭ ͘ ͘ ϳ ϭϬ ϭϴ

ϭ ͘ ͘ ͘ Ϯ ϯ

ϮϮ ϭϭ ϭϱ ϴ ϭϬ ϲϲ

ϭϲ ϵ ϭϬ ϭϮ ϲ ϱϯ

ϳ ϭϭ Ϯϰ ϯϵ ϲϵ ϭϱϬ

ϭϭϰ ϭϬ ϭ ϰ Ϯ ϭϯϭ

ϱ ͘ ͘ ϭϬ ϯ ϭϴ

ϭϵ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭϵ

͘ ϮϬ ͘ ͘ ͘ ϮϬ

͘ ϭϬ ͘ ͘ ͘ ϭϬ

͘ ϭϱ ͘ ϱ ͘ ϮϬ

͘ ϭ ͘ ͘ Ϯ ϯ

͘ ϯ ϭ ϭ ͘ ϱ

͘ ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ Ϯ ϳ ϳϮ ϴϭ

͘ ͘ ϭ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ ϭ ͘ ϭ Ϯ

͘ ͘ ͘ Ϯ ϭ ϯ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

Ϯϴϵϴ ϯϰϯϯ Ϯϲϰϰ ϰϰϯϳ ϮϵϬϲ ϭϲϯϭϴ

Ϯ ͘ ͘ ͘ ϯϴϭ ϯϴϯ



���> ϭ͗ ^K�/�>� ��<�E

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

�ŬƚĞ�;�ĂƚĞŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ

ϮϬϮϮ

dŽƚĂĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

WƌŽĐĞƐƐĞŶ�sĞƌďĂĂů 'ĞƚƵŝŐĞŶǀĞƌŚŽŽƌ

sĞƌǌŽĞŶŝŶŐ�ƉĂƌƚŝũĞŶ�ďŝũ�ďĞƐĐŚĞƌŵĚĞ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌ

�ŽŽƌŚĂůŝŶŐ�ŽƉ�Ɖǀ

'ĞĞŶ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

sĞƌŚŽŽƌ�ǀĂŶ�ƉĂƌƚŝũĞŶ

^ĐŚƌŝĨƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�Θ�ǀĂůƐŚĞŝĚƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞ

sĂƌŝĂ

sĞƌŚŽŽƌ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

�ĞƌƐƚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐ�ďĞƐĐŚĞƌŵĚĞ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

ϲ ϰ ϭϬ ϭϱ ϭϭ ϰϲ

ϭϬ ϭϯ ϭϱ Ϯ ϭ ϰϭ

ϰϭϱ ϭϮϳ ϭϬϵ ͘ ͘ ϲϱϭ

Ϯ Ϯϱ ϭϱ Ϯ ϯ ϰϳ

ϰ ϳ ϲ ϵ ϭ Ϯϳ

Ϯ ͘ ͘ ͘ ϭ ϯ

ϭ ϭ ϭ ϭ ͘ ϰ

͘ ϭ ͘ ϭ ͘ Ϯ

͘ ϵ ϯ ϰ Ϯ ϭϴ

͘ Ϯϵ ϰϯ ͘ ϭϮ ϴϰ

͘ ͘ ͘ Ϯ ͘ Ϯ

ϰϰϮ Ϯϭϲ ϮϬϮ ϯϲ ϰϭϮ ϭϯϬϴ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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

ϯϵϱϳ ϳϰϱ ϰϳϬϮ ϭϬϴϱ ϯϲϭϳ ϭϴϮϴ ϭϵϵϲ

Ϯϯϱϰ ϯϲϳ ϮϳϮϭ ϲϬϬ ϮϭϮϭ ϮϮϬϴ ϮϮϵϯ

ϭϱϴϯ Ϯϲϱ ϭϴϰϴ ϯϴϱ ϭϰϲϯ ϮϬϴϬ Ϯϭϵϯ

ϭϴϲϵ ϮϲϬ ϮϭϮϵ ϰϵϬ ϭϲϯϵ ϮϮϯϬ Ϯϰϲϵ

ϭϭϳϭ ϮϬϴ ϭϯϳϵ ϯϭϯ ϭϬϲϲ ϭϵϯϳ ϮϬϭϳ

ϭϬϵϯϰ ϭϴϰϱ ϭϮϳϳϵ Ϯϴϳϯ ϵϵϬϲ ϮϬϮϮ Ϯϭϳϭ

Ϯϵϰϳ ϰϭϬ ϯϯϱϳ ϴϯϮ ϮϱϮϱ ϮϬϳϯ ϮϮϭϯ

Ϯϵϰϳ ϰϭϬ ϯϯϱϳ ϴϯϮ ϮϱϮϱ ϮϬϳϯ ϮϮϭϯ

Ϯϱϰϵ Ϯϳϲ ϮϴϮϱ ϳϯϲ ϮϬϴϵ ϯϱϴϵ Ϯϴϳϲ

Ϯϱϰϵ Ϯϳϲ ϮϴϮϱ ϳϯϲ ϮϬϴϵ ϯϱϴϵ Ϯϴϳϲ

Ϯϭϰϰ Ϯϵϴ ϮϰϰϮ ϰϴϳ ϭϵϱϱ ϮϬϳϵ Ϯϰϲϰ

Ϯϭϰϰ Ϯϵϴ ϮϰϰϮ ϰϴϳ ϭϵϱϱ ϮϬϳϵ Ϯϰϲϰ

ϭϳϮϰ Ϯϯϭ ϭϵϱϱ ϰϭϱ ϭϱϰϬ ϭϴϴϯ ϭϵϱϰ

ϱ Ϭ ϱ Ϭ ϱ ͘ ͘

ϭϳϮϵ Ϯϯϭ ϭϵϲϬ ϰϭϱ ϭϱϰϱ ϭϴϴϯ ϭϵϱϰ

ϭϱϱϱ ϮϬϴ ϭϳϲϯ ϯϭϴ ϭϰϰϱ Ϯϯϯϰ Ϯϲϭϵ

Ϯϲϯϱ ϯϵϰ ϯϬϮϵ ϳϰϰ ϮϮϴϱ ϮϮϳϮ ϮϰϬϮ

ϭϮϯϰ ϮϮϯ ϭϰϱϳ ϯϬϬ ϭϭϱϳ ϭϳϲϱ ϭϴϬϲ

ϰϭϬϲ ϱϬϴ ϰϲϭϰ ϵϮϲ ϯϲϴϴ Ϯϭϵϲ Ϯϰϱϰ

ϱϵϰ ϵϬ ϲϴϰ ϭϯϭ ϱϱϯ ϮϬϵϭ ϮϮϮϲ

ϮϬϲϳ Ϯϴϭ Ϯϯϰϴ ϰϱϭ ϭϴϵϳ ϮϬϰϴ ϮϮϳϴ

ϭϭϬϲ ϭϲϭ ϭϮϲϳ Ϯϲϲ ϭϬϬϭ ϭϴϵϳ ϭϴϬϳ

ϭϱ Ϭ ϭϱ Ϭ ϭϱ ͘ ͘

ϭϰϰϲ ϭϴϭ ϭϲϮϳ ϯϯϳ ϭϮϵϬ Ϯϭϱϵ ϮϮϴϰ

ϱϳϲ ϲϭ ϲϯϳ ϭϮϳ ϱϭϬ ϮϬϳϱ ϮϮϱϮ

ϭϱϯϯϰ ϮϭϬϳ ϭϳϰϰϭ ϯϲϬϬ ϭϯϴϰϭ Ϯϭϯϲ ϮϮϵϴ

ϭϭϮ ϭϯ ϭϮϱ Ϯϯ ϭϬϮ ϮϰϵϮ Ϯϯϴϵ

ϭϭϮ ϭϯ ϭϮϱ Ϯϯ ϭϬϮ ϮϰϵϮ Ϯϯϴϵ

ϮϬϱ Ϯϱ ϮϯϬ ϱϵ ϭϳϭ ϮϭϳϬ ϮϭϴϬ

ϭϬϵϱ ϭϲϰ ϭϮϱϵ Ϯϴϭ ϵϳϴ ϮϮϴϴ ϮϬϯϭ

ϭϮϭϱ ϭϳϭ ϭϯϴϲ Ϯϵϰ ϭϬϵϮ ϮϭϲϬ ϮϮϲϮ

ϱϵϭϴ ϴϰϳ ϲϳϲϱ ϭϰϳϳ ϱϮϴϴ Ϯϯϵϴ Ϯϱϴϱ

ϰϰϴ ϯϳ ϰϴϱ ϭϮϲ ϯϱϵ ϮϭϬϰ Ϯϭϰϭ

ϭϲϮϯ Ϯϰϵ ϭϴϳϮ ϯϵϯ ϭϰϳϵ ϮϬϵϱ ϮϬϱϳ

ϯϭϯ ϲϵ ϯϴϮ ϵϲ Ϯϴϲ ϭϵϴϱ ϮϮϭϮ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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

ϭϱϰϬ ϮϮϬ ϭϳϲϬ ϯϵϳ ϭϯϲϯ ϮϯϮϳ ϮϮϵϴ

ϭϮϯϱϳ ϭϳϴϮ ϭϰϭϯϵ ϯϭϮϯ ϭϭϬϭϲ ϮϮϵϬ Ϯϯϰϲ

ϯϴϴϮ ϯϵϴ ϰϮϴϬ ϭϭϰϱ ϯϭϯϱ Ϯϯϭϳ Ϯϭϯϯ

ϯϭϵϰ ϰϲϳ ϯϲϲϭ ϵϯϱ ϮϳϮϲ ϭϴϮϴ ϭϴϵϵ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘

ϭϲϭϲ Ϯϭϴ ϭϴϯϰ ϯϳϬ ϭϰϲϰ ϮϮϵϯ Ϯϭϲϱ

ϴϲϵϮ ϭϬϴϯ ϵϳϳϱ ϮϰϱϬ ϳϯϮϱ ϮϭϮϭ ϭϵϱϰ

ϱϲϳϵϴ ϴϬϰϱ ϲϰϴϰϯ ϭϰϱϯϵ ϱϬϯϬϰ ϮϮϬϲ ϮϮϬϴ

([WUDFWLH � ��-DQ����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ;EŝĞƵǁͿ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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

ϭϰϲй Ϯϯй ͲϯϰϬ Ͳϵй

ϭϲϯй ϮϮй ͲϮϯϯ ͲϭϬй

ϭϰϱй Ϯϭй ͲϭϮϬ Ͳϴй

ϭϴϴй Ϯϯй ͲϮϯϬ ͲϭϮй

ϭϱϬй Ϯϯй ͲϭϬϱ Ͳϵй

ϭϱϲй ϮϮй ͲϭϬϮϴ Ͳϵй

ϭϱϲй ϮϮй ͲϭϬϮϴ Ͳϵй

ϮϬϯй Ϯϱй ͲϰϮϮ Ͳϭϰй

Ϯϲϳй Ϯϲй ͲϰϲϬ Ͳϭϴй

ϭϲϯй ϮϬй Ͳϭϴϵ Ͳϵй

ϭϴϬй Ϯϭй Ͳϭϴϰ Ͳϭϭй

͘ Ϭй Ϭ Ϭй

ϭϴϬй Ϯϭй Ͳϭϴϰ Ͳϭϭй

ϮϬϯй Ϯϯй ͲϭϮϱϱ Ͳϭϯй

ϭϱϯй ϭϴй ͲϭϭϬ Ͳϳй

ϭϴϵй Ϯϱй ͲϯϱϬ Ͳϭϯй

ϭϯϱй Ϯϭй Ͳϳϳ Ͳϲй

ϭϴϮй ϮϬй Ͳϰϭϴ ͲϭϬй

ϭϰϲй ϭϵй Ͳϰϭ Ͳϳй

ϭϲϬй ϭϵй ͲϭϳϬ Ͳϴй

ϭϲϱй Ϯϭй ͲϭϬϱ Ͳϵй

͘ Ϭй Ϭ Ϭй

ϭϴϲй Ϯϭй Ͳϭϱϲ Ͳϭϭй

ϮϬϴй ϮϬй Ͳϲϲ Ͳϭϭй

ϭϳϭй Ϯϭй Ͳϭϰϵϯ ͲϭϬй

ϭϳϭй Ϯϭй Ͳϭϰϵϯ ͲϭϬй

ϭϳϳй ϭϴй ͲϭϬ Ͳϵй

Ϯϯϲй Ϯϲй Ͳϯϰ Ͳϭϳй

ϭϳϭй ϮϮй Ͳϭϭϳ Ͳϭϭй

ϭϳϮй Ϯϭй ͲϭϮϯ ͲϭϬй

ϭϳϰй ϮϮй ͲϲϯϬ Ͳϭϭй

ϯϰϭй Ϯϲй Ͳϴϵ ͲϮϬй

ϭϱϴй Ϯϭй Ͳϭϰϰ Ͳϵй

ϭϯϵй Ϯϱй ͲϮϳ Ͳϵй

ϭϴϬй Ϯϯй Ͳϭϳϳ Ͳϭϭй

ϭϳϱй ϮϮй Ͳϭϯϰϭ Ͳϭϭй



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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

ϭϳϱй ϮϮй Ͳϭϯϱϭ Ͳϭϭй

Ϯϴϴй Ϯϳй Ͳϳϰϳ Ͳϭϵй

ϮϬϬй Ϯϲй Ͳϰϲϴ Ͳϭϱй

͘ ͘ Ϭ ͘

ϭϳϬй ϮϬй ͲϭϱϮ Ͳϵй

ϮϮϲй Ϯϱй Ͳϭϯϲϳ Ͳϭϲй

ϮϮϲй Ϯϱй Ͳϭϯϲϳ Ͳϭϲй

ϭϴϭй ϮϮй Ͳϲϰϵϰ Ͳϭϭй

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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

ϭϬϴϱ ϯϴ ϭϮϯϱ ϵϬϱ ϮϬϮϵ ϲϴ ϳϬϰ ϳϯ ϳϮϲ Ϭ ͘ ͘ ͘ ϭ ϴ

ϯϴϱ ϭϱ ϭϰϮϴ ϯϮϭ ϮϮϵϵ ϭϰ ϵϬ ϯϱ ϭϭϰϵ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϰϵϬ ϰ ϮϭϬϯ ϰϱϮ Ϯϯϰϰ ϭϯ ϵϯ Ϯϭ ϭϭϰϬ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϯϭϯ ϳ Ϯϯϴϳ Ϯϳϵ ϮϬϯϬ ϭϯ ϴϲϳ ϭϰ ϴϯϴ ͘ ͘ Ϭ ͘ Ϭ ͘

ϲϬϬ ͘ ͘ ϱϱϳ ϮϯϱϬ ϯϭ ϰϵ ϭϬ ϭϭϲϱ Ϭ ͘ ͘ ͘ Ϯ ϭϯϯϭ

Ϯϴϳϯ ϲϰ ϭϰϲϬ Ϯϱϭϰ Ϯϭϵϭ ϭϯϵ ϰϱϰ ϭϱϯ ϵϭϴ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ϯ ϴϵϬ

ϴϯϮ ϱ ϭϱϬϯ ϵϵ ϭϴϰϭ ϲϴϱ Ϯϭϵϲ ϰϮ ϳϮϳ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϯϲ

ϴϯϮ ϱ ϭϱϬϯ ϵϵ ϭϴϰϭ ϲϴϱ Ϯϭϵϲ ϰϮ ϳϮϳ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϯϲ

ϳϯϱ ϯ ϭϲϴϯ Ϯϱϵ ϱϲϯϰ ϰϰϱ Ϯϱϴϲ Ϯϯ ϭϭϱϴ ͘ ͘ Ϭ ͘ ϱ Ϯϴ

ϳϯϱ ϯ ϭϲϴϯ Ϯϱϵ ϱϲϯϰ ϰϰϱ Ϯϱϴϲ Ϯϯ ϭϭϱϴ ͘ ͘ Ϭ ͘ ϱ Ϯϴ

ϰϴϳ ϭϰ ϭϲϰϯ ϰϮϯ ϮϮϱϲ ϮϬ ϭϭϱ Ϯϵ ϭϭϯϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϱ

ϰϴϳ ϭϰ ϭϲϰϯ ϰϮϯ ϮϮϱϲ ϮϬ ϭϭϱ Ϯϵ ϭϭϯϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϱ

ϰϭϱ ϭϵ ϵϮϲ ϯϵ ϭϰϱϲ ϯϰϴ ϮϬϭϲ ϵ ϲϬϱ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

Ϭ Ϭ ͘ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϭϱ ϭϵ ϵϮϲ ϯϵ ϭϰϱϲ ϯϰϴ ϮϬϭϲ ϵ ϲϬϱ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϯϭϳ ϭϭ Ϯϱϱϲ ϮϵϬ ϮϰϰϬ ϭϱ ϯϲϭ Ϭ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘ ϭ Ϯ

ϳϰϰ ϰϯ ϭϳϯϴ ϲϮϭ Ϯϰϱϱ ϲϭ ϭϬϳϴ ϭϵ ϭϯϮϴ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϯϬϬ ϲ ϭϮϰϲ ϮϳϬ ϭϴϳϭ Ϯϰ ϳϬϮ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϵϮϲ ϰϰ ϭϲϳϵ ϴϬϯ ϮϯϮϮ ϯϳ ϭϭϲϭ ϰϭ ϭϮϴϯ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

ϭϯϭ ϮϬ ϭϰϭϱ ϭϬϴ ϮϮϳϰ ϯ ϯ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϰϱϭ ϭϲ ϭϰϯϱ ϰϬϱ Ϯϭϲϴ Ϯϳ ϴϬϯ ϯ ϯϰϯ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

Ϯϲϲ ϰ ϵϳϱ Ϯϰϭ ϮϬϭϬ ϮϬ ϴϭϮ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭϬ

ϯϯϳ ϭϰ ϭϵϰϭ ϯϬϯ ϮϮϲϬ ϭϵ ϴϮϱ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

ϭϮϳ ϯ ϭϴϮϰ ϭϬϯ Ϯϯϲϴ ϭϰ ϰϳϰ ϲ ϭϮϰϱ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭϵ

Ϭ ͘ ͘ Ϭ ͘ Ϭ ͘ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϱϵϵ ϭϲϭ ϭϲϵϬ ϯϭϰϰ ϮϮϳϬ ϮϮϬ ϴϲϵ ϲϵ ϭϮϱϭ Ϭ ͘ Ϭ ͘ ϱ ϳ

Ϯϯ Ϭ ͘ ϭ ϮϯϬϯ ϮϮ ϮϱϬϬ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

Ϯϯ Ϭ ͘ ϭ ϮϯϬϯ ϮϮ ϮϱϬϬ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϱϵ ϭ Ϯϵϲ ϳ ϭϮϲϮ ϰϳ ϮϰϳϮ ϰ ϲϲϴ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

Ϯϴϭ ϵ ϱϮϭϱ ϯϮ Ϯϭϳϲ ϮϮϵ ϮϮϰϰ ϭϬ ϱϲϲ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϲϳϰϯ

Ϯϵϰ ϭϯ ϮϬϬϳ ϯϳ ϭϵϰϲ ϮϰϮ ϮϮϭϲ Ϯ Ϯϴϵ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϭϰϳϳ ϯϴ ϭϵϰϭ ϭϮϮ ϭϯϴϮ ϭϯϬϬ ϮϱϮϵ ϭϲ ϳϭϵ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϳ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

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

ϭϮϲ ϴ ϮϵϮϵ ϭϭ ϭϬϯϲ ϭϬϮ Ϯϭϵϵ ϱ ϭϭϵϱ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϯϵϮ Ϯϭ ϭϴϱϵ ϲϲ ϭϴϳϴ Ϯϵϳ Ϯϭϵϯ ϴ ϭϬϳϳ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϵϲ ϴ Ϯϲϳϱ ϭϯ ϭϱϮϵ ϳϬ ϮϬϴϵ ϰ ϲϭϴ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϲϬϵ

ϯϵϱ ϭϯ Ϯϲϵϲ ϰϳ ϭϰϬϭ ϯϮϯ Ϯϰϵϴ ϭϮ ϭϯϭϱ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

ϯϭϮϬ ϭϭϭ Ϯϯϵϲ ϯϯϱ ϭϲϭϮ ϮϲϭϬ ϮϰϬϳ ϲϭ ϴϳϯ ͘ ͘ ͘ ͘ ϯ Ϯϰϱϯ

ϭϭϰϱ ϯϯ Ϯϯϱϱ Ϯϰϲ ϯϬϱϲ ϳϲϴ Ϯϭϱϰ ϯϬ ϲϭϵ ͘ ͘ ϲϱ ϯϬϵϰ ϯ ϳ

ϵϯϱ ϭ ϰϬϯϮ ϴϰ ϭϵϳϮ ϴϮϰ ϭϴϰϭ Ϯϰ ϵϮϬ ͘ ͘ Ϭ ͘ Ϯ ϯϬ

ϯϳϬ ϭ ϯϳϯϰ ϰϮ ϭϯϱϯ ϯϮϭ Ϯϰϰϴ ϲ ϯϱϳ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘

Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϮϰϱϬ ϯϱ ϮϰϰϮ ϯϳϮ Ϯϲϭϵ ϭϵϭϯ ϮϬϲϵ ϲϬ ϳϭϯ ͘ ͘ ϲϱ ϯϬϵϰ ϱ ϭϲ

ϭϰϱϯϰ ϰϭϮ ϭϴϲϵ ϳϭϴϲ ϮϯϰϬ ϲϰϬϮ ϮϭϳϮ ϰϰϲ ϵϯϴ Ϭ ͘ ϲϱ ϯϬϵϰ Ϯϯ ϰϰϵ

([WUDFWLH � ��-DQ����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘Ϯ͘ �ƵƵƌƚŝũĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

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

ϭ

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂĂů

ϵ Ϭ͘Ϭϲ ϭ

ϭϳϬ ϭ͘ϭϳ ϵ

ϳϴ Ϭ͘ϱϰ ϰϱ

ϴϮ Ϭ͘ϱϲ ϳϱ

ϮϭϬ ϭ͘ϰϰ ϭϯϱ

ϯϳϰ Ϯ͘ϱϳ Ϯϴϭ

ϵϮϱ ϲ͘ϯϲ ϱϰϵ

ϭϬϴϲ ϳ͘ϰϳ ϵϭϴ

ϭϭϲϬϱ ϳϵ͘ϴ ϮϲϮϰ

ϭϰϱϯϵ ϭϬϬ ϮϮϬϲ

([WUDFWLH � ��-DQ����

'RRUORRSWLMGHQ ]LMQ H[FOXVLHI ZHJODWLQJHQ�



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

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

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

ϯϲϭϳ ϭϯϭϰ ϭϭϴϴ

ϮϭϮϭ ϭϰϱϲ ϭϯϭϰ

ϭϰϲϯ ϭϰϱϲ ϭϮϳϯ

ϭϲϯϵ ϭϱϯϴ ϭϯϵϮ

ϭϬϲϲ ϭϮϵϱ ϭϮϮϵ

ϵϵϬϲ ϭϰϬϭ ϭϮϲϵ

ϮϱϮϱ ϭϰϬϳ ϭϯϴϴ

ϮϱϮϱ ϭϰϬϳ ϭϯϴϴ

ϮϬϴϵ ϭϲϮϰ ϭϱϮϴ

ϮϬϴϵ ϭϲϮϰ ϭϱϮϴ

ϭϵϱϱ ϭϰϮϳ ϭϯϴϰ

ϭϵϱϱ ϭϰϮϳ ϭϯϴϰ

ϭϱϰϬ ϭϱϮϬ ϭϯϮϳ

ϱ ϭϴϴϳ ϭϳϵϰ

ϭϱϰϱ ϭϱϮϮ ϭϯϮϴ

ϭϰϰϱ ϭϱϵϯ ϭϰϯϯ

ϮϮϴϱ ϭϰϯϬ ϭϮϱϭ

ϭϭϱϳ ϭϰϬϯ ϭϭϴϳ

ϯϲϴϴ ϭϱϵϴ ϭϰϬϯ

ϱϱϯ ϭϰϰϳ ϭϯϲϴ

ϭϴϵϳ ϭϰϰϭ ϭϯϬϴ

ϭϬϬϭ ϭϰϮϱ ϭϮϬϳ

ϭϱ ϲϲϬϬ ϲϵϬϲ

ϭϮϵϬ ϭϲϳϬ ϭϰϲϰ

ϱϭϬ ϭϴϱϮ ϭϳϴϴ

ϭϯϴϰϭ ϭϱϯϱ ϭϯϰϳ

ϭϬϮ ϭϴϭϯ ϭϱϮϵ

ϭϬϮ ϭϴϭϯ ϭϱϮϵ

ϭϳϭ ϭϯϱϬ ϭϮϭϲ

ϵϳϴ ϭϯϬϬ ϭϭϰϭ

ϭϬϵϮ ϭϰϲϳ ϭϯϰϵ

ϱϮϴϴ ϭϰϴϲ ϭϯϳϯ

ϯϱϵ ϭϳϳϭ ϭϱϴϱ

ϭϰϳϵ ϭϰϵϱ ϭϮϵϴ

Ϯϴϲ ϭϯϳϰ ϭϭϴϳ

ϭϯϲϯ ϭϱϰϬ ϭϯϱϳ



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

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

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

ϭϭϬϭϲ ϭϰϴϬ ϭϯϯϲ

ϯϭϯϱ ϭϰϰϱ ϭϯϴϮ

ϮϳϮϲ ϭϮϰϯ ϭϭϲϱ

ϭϰϲϰ ϭϲϭϳ ϭϯϯϵ

ϳϯϮϱ ϭϰϬϰ ϭϮϵϰ

ϱϬϯϬϰ ϭϰϳϭ ϭϯϯϯ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

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

ϯ͘Ϯ͘ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ ĚƵƵƌ ;ŚĂŶŐĞŶĚ ϯϭͬϭϮͿ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

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

ϯ͘ϯ͘ �ƵƵƌƚŝũĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

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

ϮͲϯϬ

ϯϭͲϲϬ

ϲϭͲϵϬ

ϵϭͲϭϴϬ

ϭϴϭͲϯϲϱ

ϯϲϲͲϳϯϬ

ϳϯϭͲϭϬϵϱ

хϭϬϵϱ

dŽƚĂĂů

ϲϲϲ ϭ͘ϯϮ ϭϲ

ϲϰϳ ϭ͘Ϯϵ ϰϰ

ϲϳϭ ϭ͘ϯϯ ϳϲ

ϭϲϬϮ ϯ͘ϭϴ ϭϯϱ

ϯϴϵϱ ϳ͘ϳϰ Ϯϲϵ

ϳϬϵϲ ϭϰ͘ϭ ϱϱϬ

ϲϮϯϬ ϭϮ͘ϰ ϵϭϬ

Ϯϵϰϵϳ ϱϴ͘ϲ Ϯϭϯϴ

ϱϬϯϬϰ ϭϬϬ ϭϰϳϭ

([WUDFWLH � ��-DQ����



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

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

�ŬƚĞ�;�ĂƚĞŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ

ϮϬϮϮ

dŽƚĂĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

�ŝŶĚǀŽŶŶŝƐƐĞŶ ,ĞƌƌŽĞƉŝŶŐ

�ŝŶĚĞ�ƌĞŐĞůŝŶŐ

�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

�ĨƐƚĂŶĚ

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝĞͬǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ

sĞƌǁĞƌƉŝŶŐ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ƌĞŐĞůŝŶŐ

sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ

�ŝŶĚǀŽŶŶŝƐ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

�ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ �ŝŶĚĞ�ƌĞŐĞůŝŶŐ

�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

�ĨƐƚĂŶĚ

sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ

EŝĞƚ�ƚŽĞůĂĂƚďĂĂƌ

ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝĞͬǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ

�ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŽƉ�ĞĞŶǌŝũĚŝŐ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ

ZĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�ǀŽůůĞĚŝŐ�ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

dƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐƐĞŶ 'ĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ĂĂŶǌƵŝǀĞƌŝŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ĂĂŶǌƵŝǀĞƌŝŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ

sĞƌǌŽĞŬ�ŚĞƌƌŽĞƉŝŶŐ�ŶŝĞƚ�ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ĂĂŶǌƵŝǀĞƌŝŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ�ŵĞƚ�ŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶ

�ŶĚĞƌĞ�ƚƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐƐĞŶ��^Z

,ĞƌŽƉĞŶŝŶŐ�ĚĞďĂƚƚĞŶ

DŽĞŝůŝũŬŚĞĚĞŶ�ƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐͬƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐͲĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐ�ǀĞƌŬŽŽƉ�ŽŶƌŽĞƌĞŶĚ�ŐŽĞĚ

^ƉĞĐŝĂůĞ�ŵĂĐŚƚŝŐŝŶŐ

sĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ƐĐŚƵůĚďĞŵŝĚĚĞůĂĂƌ

sƌŝũƐƚĞůůŝŶŐ�ďŽƌŐ

�ǀĂůƵĂƚŝĞ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŽŶƌŽĞƌĞŶĚ�ŐŽĞĚ

�ŶĚĞƌĞ�ƚƵƐƐĞŶǀŽŶŶŝƐƐĞŶ

sĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ƌŽů

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

dƵƐƐĞŶďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ĂĂŶǌƵŝǀĞƌŝŶŐƐƌĞŐĞůŝŶŐ

DŽĞŝůŝũŬŚĞĚĞŶ�ƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐͬƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐͲĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐ

^ƉĞĐŝĂůĞ�ŵĂĐŚƚŝŐŝŶŐ

sĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ƐĐŚƵůĚďĞŵŝĚĚĞůĂĂƌ

ϯϳϴ ϭϱϬ ϯϱϵ ϭϱϮ ϭϲϰ ϭϮϬϯ

ϮϭϯϬ ϰϯϮ Ϯϴϴϴ ϭϮϭ ϮϬϬ ϱϳϳϭ

ϭϵ ϴ Ϯϳ ϭ ϳ ϲϮ

ϭϱϯ ϳϮ ϴϯ ϱϯ ϮϬ ϯϴϭ

ϭϰ ϵ ϰ Ϯ ͘ Ϯϵ

͘ ϱϵ ͘ ϲϬ ϭϰ ϭϯϯ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

Ϯϲϵϰ ϳϯϬ ϯϯϲϭ ϯϵϭ ϰϬϱ ϳϱϴϭ

Ϯϱ ϭϯϵϲ Ϯϯ ϮϱϲϮ ϭϳϴϲ ϱϳϵϮ

Ϯ ϭ ϭϮϮ ϴ ϭ ϭϯϰ

ϭ ϯϰ ϯ ϭϱ ϰϯ ϵϲ

ϭ ϳ ϱ ϭ ϱ ϭϵ

ϭϭϭ ϭϬϲ ϵϱ ϴϱ ϭϱϱ ϱϱϮ

ϳ ϭϵ ϲ ϯϮ ϭϬ ϳϰ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

ϭϰϳ ϭϱϲϯ Ϯϱϰ ϮϳϬϱ ϮϬϬϬ ϲϲϲϵ

ϭϱ ϯϴ ϰ ϲϱ ϭϮϳ Ϯϰϵ

ϭϳϭϵ ϵϯϵ Ϯϱϯϵ Ϯϱ ϭϭ ϱϮϯϯ

ϳ ϮϬ ϱ ϭϱ ϭϵ ϲϲ

ϯϱ ϴ ϭϬ ϭϰ ϭϲ ϴϯ

ϲϭ ϰϯ ϭϳϰ ϵϵ ϱϰ ϰϯϭ

ϭϭ ϯϲ ϱϴ ϲϴ ϰϲ Ϯϭϵ

Ϯϯ ϭϭϮ Ϯϰ ϰϯ ϰϮ Ϯϰϰ

ϯ ϯϲ ϭϴϰ ϱϴ ϳϮ ϯϱϯ

Ϯ ϴ ϮϮ ϯ ϴ ϰϯ

ϴ ϰ ϭϴ ϭϰ ϱ ϰϵ

͘ ϯ ϱ ϰ ϰ ϭϲ

͘ ͘ ϱ ͘ ͘ ϱ

͘ ͘ ϭ ͘ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

ϭϴϴϰ ϭϮϰϳ ϯϬϰϵ ϰϬϵ ϰϬϰ ϲϵϵϯ

͘ ϮϮϭ ͘ ϭϱϱϰ ϭϮϬϮ Ϯϵϳϳ

͘ ϱϴ ϭ ϰϰ ϭϭϲ Ϯϭϵ

ϭϯϲϬ ϰϱϵ ϳϭϱ ϭϯϰϲ ϭϴϮϯ ϱϳϬϯ

Ϯϭϴ ϭϲϱ ϯϬϯ ϭϱϰ ϱϬ ϴϵϬ



���> Ϯ͗ �K>>��d/�s� ^�,h>��EZ�'�>/E'

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

�ŬƚĞ�;�ĂƚĞŐŽƌŝĞ�Ͳ��ĞƚĂŝůͿ

ϮϬϮϮ

dŽƚĂĂůZĞƐƐŽƌƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

dƵƐƐĞŶďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ /ŶƐƚĂĂƚƐƚĞůůŝŶŐ�ǌĂĂŬ

dŽĞůĂĂƚďĂĂƌ

sĞƌůĞŶŐŝŶŐ�ƚĞƌŵŝũŶ

�ĞŐƌŽƚŝŶŐ�ŬŽƐƚĞŶ�ĞŶ�ĞƌĞůŽŽŶ�ƐĐŚƵůĚďĞŵŝĚĚĞůĂĂƌ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐ�ǀĞƌŬŽŽƉ�ŐŽĞĚ

/ŶĐŝĚĞŶƚ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ǌĂŬĞŶ

�ŶĚĞƌĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ��^Z

�ŝĞŶƐƚƌĞŐĞůŝŶŐ

�ŶĚĞƌĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ

�ĞŐƌŽƚŝŶŐ�ŬŽƐƚĞŶ�ĞŶ�ĞƌĞůŽŽŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

sĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ŬĂŵĞƌǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ǀŽŶŶŝƐ

EŝĞƵǁĞ�ĐŽŶĐůƵƐŝĞƚĞƌŵŝũŶĞŶ

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

WƌŽĐĞƐƐĞŶ�sĞƌďĂĂů sĞƌŚŽŽƌ�ǀĂŶ�ƉĂƌƚŝũĞŶ

sĂƌŝĂ

WůĂĂƚƐŽƉŶĞŵŝŶŐ

sĞƌŚŽŽƌ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

WƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌŝƚƚŝŶŐ

tĞŐůĂƚŝŶŐ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

dŽƚĂĂů��ĂƚĞŐŽƌŝĞ

dŽƚĂĂů

ϯ Ϯ ϲ ϵ ϭ Ϯϭ

ϭϳϮϯ ϭϭϭϭ ϮϬϭϵ ϭϳϬϳ ϵϬϭ ϳϰϲϭ

ϭϱϵ ͘ Ϯ ϱϵ ϱϱϲ ϳϳϲ

ϳϲϱϴ ϲϮϰϭ ϭϬϲϴϱ ϲϮϯϬ ϯϱϳϲ ϯϰϯϵϬ

ϭϱϰ ϳϴ ϯ ϮϰϮ ϭϬϬ ϱϳϳ

ϴ ͘ ͘ ͘ ͘ ϴ

Ϯϭ ϱϭ ϳϮ ϭϳϯ ϲϬϬ ϵϭϳ

ϯ ͘ ͘ ͘ ͘ ϯ

Ϯ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϯ

͘ ͘ ϭ ϯ ϯ ϳ

͘ ͘ ͘ ϯ ϭϳ ϮϬ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

ϭϭϯϬϵ ϴϯϴϲ ϭϯϴϬϳ ϭϭϱϮϱ ϴϵϰϱ ϱϯϵϳϮ

͘ Ϯ ͘ ϭ ͘ ϯ

͘ ͘ ͘ ϯϬ ϭ ϯϭ

͘ ͘ ͘ ϭ ͘ ϭ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭϬ ϭϬ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ ϭ

͘ ͘ ͘ ͘ ϲϱ ϲϱ

͘ Ϯ ͘ ϯϮ ϳϳ ϭϭϭ

ϭϲϬϯϰ ϭϭϵϮϴ ϮϬϰϳϭ ϭϱϬϲϮ ϭϭϴϯϭ ϳϱϯϮϲ

([WUDFWLH � ��-DQ����
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