
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

De jaarlijske statistieken van 
de hoven en de rechtbanken 

 

Gegevens 2019 
 

 

     Rechtbank van eerste aanleg 
      Onderzoekrechters  

            

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank aan de directiecomités, het griffiepersoneel en de stafdienst ICT van de FOD Justitie.  
 
 
 
Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel of een 
boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.  
 
 

 
 
College van de hoven en rechtbanken 
Steundienst 
Waterloolaan 70, 1000 Brussel 
Tel.: 02/557 46 50 
E-mail: cct.chr.stat@just.fgov.be 
Website: www.tribunaux-rechtbanken.be 



 

Inhoud 
I. INLEIDING 

1.1 Statistieken van de Belgische Justitie 
1.2 Statistieken van de hoven en rechtbanken 
1.3 Algemene opmerkingen omtrent de statistieken 
1.4 Methodologie aan de basis van de ontwikkeling van de statistieken 
1.5 Inhoud van de jaarlijkse publicatie 

 

II. STATISTISCHE VARIABELEN 

1. Basisconcepten van de statistiek 
1.1 Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door de onderzoeksrechters 
1.2 Het statistisch jaar is een kalenderjaar 

 

2. Gemeenschappelijke termen 
2.1 Statistieken over de zaken 

2.1.1 Wat is een onderzoeksdossier? 
2.1.2 Wat is de openingsdatum van een nieuw dossier? 
2.1.3 Wanneer is een onderzoeksdossier afgesloten? 
2.1.4 Wanneer is een onderzoeksdossier hangende? 
2.1.5 Definitie van input, output en hangend op 31.12 

2.2 Statistieken over de akten van de rechter 
2.2.1 Wat is een akte van de rechter? 
2.2.2 Wat is de datum van een akte van de rechter? 
2.2.3 Welke akten worden opgenomen in de statistieken? 

2.3 Types dossiers 
2.3.1 Types dossiers 
2.3.2 Aard van de zaken 

 

3. De statistieken van het gerechtelijk onderzoek 
3.1 De onderzoeksdossiers 

3.1.1 De hangende dossiers aan het begin van de periode 
3.1.2 De nieuwe dossiers tijdens de periode 
3.1.3 De dossiers die tijdens de periode werden afgesloten 
3.1.4 De hangende dossiers aan het einde van de periode 

3.2 De akten van de onderzoeksrechter 
3.2.1 Wat is een akte van de rechter? 
3.2.2 Hoger beroep tegen akten van de rechter 

3.3 Voorlopige hechtenis en invrijheidstelling 
 

4. De statistieken van de raadkamer 
4.1 De raadkamer 
4.2 De beschikkingen van de raadkamer 

4.2.1 De beschikkingen regeling van de rechtspleging 
4.2.2 De beschikkingen voorlopige hechtenis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. STATISTIEKEN 
 

1.  Gerechtelijke onderzoeken 
1.1.  Gewone onderzoeken 
1.2.  Internationale onderzoeken 
1.3.  Mini-onderzoeken 
1.4.  Visitaties 

 

2.  Akten van de onderzoeksrechter 
2.1.  Akten van de onderzoeksrechter ingediend in 2019 

 

3.  Voorechtenis 
3.1.  Nieuwe voorechtenissen 
3.2.  Nieuwe voorlopige invrijheidstellingen 
 

4.  Raadkamer 
4.1.  Beslissingen op persoonsniveau 
4.2.  Beslissingen op zaakniveau 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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 Mei 2020. 
Gegevensextractie 05/06/2020. 
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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 (gewone gerechtelijk onderzoeken en 
internationale onderzoeken) 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 rekening te houden met de datum of de 
data van mededeling van het dossier aan het parket. 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 2019 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. 
 



 

De statistieken van de akten van de rechters (plichten) op de bladzijden hierna zijn gebaseerd op 
tussencategorieën, specifiek voor het jaar 2019. In 2019 werd de nomenclatuur immers nog 
herhaaldelijk aangepast. 2019 is dus een scharnierjaar waarin de statistieken nog categorieën van 
plichten bevatten die in de loop van dat jaar geleidelijk werden vervangen en die er vanaf 2020 niet 
meer in zullen voorkomen. 

 

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. 
 



 

4. De statistieken van de raadkamer 
 

4.1 De raadkamer 
De raadkamer is een onderzoeksgerecht bij de rechtbank van eerste aanleg. Het bestaat uit één rechter 
die optreedt bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek en die onder meer kan beslissen dat er 
m.b.t. een bepaalde overtreding onvoldoende bewijzen ten laste van de inverdenkinggestelde zijn om 
hem naar de politierechtbank/correctionele rechtbank te verwijzen, of om hem niet te vervolgen.  De 
raadkamer oefent ook toezicht uit over de voorlopige hechtenis: de wettelijkheid en de regelmatigheid 
van het aanhoudingsbevel moeten worden gecontroleerd en er moet periodiek uitspraak worden 
gedaan over de noodzaak om de voorlopige hechtenis te handhaven. Tegen de beschikkingen van de 
raadkamer kan hoger beroep worden aangetekend bij de kamer van inbeschuldigingstelling. 
 

4.2 De beschikkingen van de raadkamer 
De Raadskamer spreekt beschikkingen uit op twee niveaus: 

 Op het niveau van de betrokken personen zijn dit beslissingen die hun individuele lot bepalen  
aan het einde van het gerechtelijk onderzoek (regeling van de rechtspleging) en beslissingen 
die de voortzetting van hun voorlopige hechtenis bepalen in gevallen waarin de 
onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel voor hen heeft uitgevaardigd. 

 Op het niveau van de zaak (onderzoeksdossier) zijn dit de tussen- of eindbeslissingen die de 
procedure voor de behandeling van gerechtelijke onderzoeken door de raadkamer markeren. 
Bijvoorbeeld uitstel van de procedure tot een latere datum, de inberaadneming, de 
beschikkingen om het dossier af te sluiten, de ontlasting van de onderzoeksrechter, enz. 

4.2.1 De beschikkingen regeling van de rechtspleging 

4.2.1.1 Buitenvervolgingstelling 
Betreft het aantal beschikkingen tot buitenvervolgingstelling, als de raadkamer oordeelt 
dat er onvoldoende bewijzen zijn ten laste van de inverdenkinggestelde of de feiten geen 
overtreding (meer) uitmaken. De inverdenkinggestelde zal dan niet worden vervolgd voor 
een vonnisgerecht. 

4.2.1.2 Verwijzing naar de correctionele rechtbank en naar de procureur-generaal 
Betreft het aantal beschikkingen van de raadkamer tot verwijzing van de zaak naar de 
correctionele rechtbank of naar de procureur-generaal. Voor overtredingen die strafbaar 
zijn met correctionele straffen wordt de inverdenkinggestelde verwezen naar de 
correctionele rechtbank. Een misdaad die kan worden gecorrectionaliseerd, kan worden 
verwezen naar de correctionele rechtbank, mits het bestaan van verzachtende 
omstandigheden wordt aangenomen. Als het gaat om een misdaad die niet kan worden 
gecorrectionaliseerd of waarvan de correctionalisering niet opportuun is, of een politiek 
misdrijf of een persmisdrijf, kan de raadkamer de zaak niet zelf rechtstreeks voor het 
assisenhof brengen. Alleen de kamer van inbeschuldigingstelling is daartoe gemachtigd.  
 
Indien de tenlasteleggingen tegen een verdachte voldoende worden geacht om onder de 
bevoegdheid van het Hof van Assisen te vallen, zal de raadkamer de overzending van de 
stukken van het dossier aan de procureur-generaal bij het hof van beroep bevelen met 
het oog op de inbeschuldigingstelling van de inverdenkinggestelde en zijn eventuele 
verwijzing naar het hof van assisen. 



 

4.2.1.3 Verwijzing naar de politierechtbank 
Betreft het aantal beschikking van de raadkamer tot verwijzing van de zaak naar de 
politierechtbank als er lastens de inverdenkinggestelde voldoende bewijzen zijn van een 
overtreding (uitgezonderd in verband met verdovende middelen), een wanbedrijf dat tot 
de bevoegdheid van de politierechtbank behoort of een wanbedrijf waarbij de raadkamer 
het bestaan van verzachtende omstandigheden vaststelt.  

4.2.1.4 Verwijzing naar de jeugdrechtbank 
Betreft het aantal beschikkingen van de raadkamer tot verwijzing van de zaak naar de 
jeugdrechtbank. 

4.2.1.5 Verjaring 
Betreft het aantal beschikkingen van de raadkamer waarbij de verjaring van de 
strafvordering wordt uitgesproken. 

4.2.1.6 Internering 
Betreft het aantal beschikkingen van internering, die de raadkamer kan uitspreken als ze 
vaststelt dat een persoon als misdaad of als wanbedrijf gekwalificeerde feiten heeft 
gepleegd en dat die persoon op het moment van de uitspraak in een psychiatrische 
toestand verkeert die een internering verantwoordt.  

4.2.1.7 Opschorting van de uitspraak  
Betreft het aantal beschikkingen waarbij de raadkamer ambtshalve, op verzoek van het 
openbaar ministerie of op verzoek van de inverdenkinggestelde haar uitspraak opschort. 
Dat kan wanneer enerzijds is vastgesteld dat de inverdenkinggestelde de feiten erkent en 
anderzijds dat het publieke karakter van de debatten voor het vonnisgerecht zou kunnen 
leiden tot de declassering van de inverdenkinggestelde of zijn reclassering in het gedrang 
zou kunnen brengen.   

4.2.2 De beschikkingen voorlopige hechtenis 
Het aanhoudingsbevel van de onderzoeksrechter geldt als titel van vrijheidsbeneming voor 5 dagen 
vanaf zijn tenuitvoerlegging. Voor het verstrijken van die termijn moet de raadkamer, op verslag van 
de onderzoeksrechter en na de procureur des Konings, de inverdenkinggestelde en zijn raadsman te 
hebben gehoord, beslissen of de voorlopige hechtenis dient te worden gehandhaafd. De raadkamer 
controleert eerst de wettelijkheid en de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel. Vervolgens 
oordeelt ze over de noodzaak om de voorlopige hechtenis te handhaven volgens dezelfde criteria als 
het aanhoudingsbevel. De beschikking tot handhaving van de hechtenis is geldig voor een maand vanaf 
de dag waarop ze werd genomen. 

4.2.2.1 Beschikkingen voorlopige hechtenis (maandelijkse verschijning) 
Zolang er geen einde wordt gesteld aan de voorlopige hechtenis en zolang het onderzoek 
niet is afgesloten, moet de raadkamer maand na maand uitspraak doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis. Als de feiten die aan de raadkamer worden 
voorgelegd evenwel een niet correctionaliseerbare misdaad uitmaken, dan doet ze om de 
drie maanden uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis. 

4.2.2.2 Beschikkingen voorlopige hechtenis bij de regeling van de rechtspleging 
Betreft het aantal beschikkingen waarin de raadkamer bij de regeling van de rechtspleging 
uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis en ofwel de verplichte 
invrijheidsstelling uitspreekt ingeval van een buitenvervolgingstelling, ofwel de 
facultatieve invrijheidsstelling of de handhaving van de voorlopige hechtenis in de andere 
gevallen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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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'ĞǁŽŶĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϭϵ

tĂĂƌǀĂŶ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ

ĚŽŽƌ�ĞŝŐĞŶǀĂƚƚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŵŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ

ĚŽŽƌ�ƉĂƌŬĞƚ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

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

ϴϮϱ ϰϯ ϲϯϵ ϮϮϵ ϭϵϴϲ ϭϲϳϵ ϭϮϬϭ Ϯϰϲϰ

ϭϵϵ ϴ ϭϱϲ ϱϭ Ϯϭϴ ϯϴϴ Ϯϳϲ ϯϯϬ

Ϯϯϰ ϱ ϭϴϲ ϱϯ Ϯϱϳ ϰϰϬ Ϯϴϳ ϰϭϬ

ϭϮϱϴ ϱϲ ϵϴϭ ϯϯϯ Ϯϰϲϭ ϮϱϬϳ ϭϳϲϰ ϯϮϬϰ

Ϯϭϳ ϰ ϭϯϰ ϴϳ ϲϵϯ Ϯϲϭ ϭϱϵ ϳϵϱ

ϮϮϱ ϯ ϭϴϯ ϰϱ ϮϬϯ Ϯϯϯ ϭϬϳ ϯϮϵ

ϰϰϮ ϳ ϯϭϳ ϭϯϮ ϴϵϲ ϰϵϰ Ϯϲϲ ϭϭϮϰ

ϭϳϬϬ ϲϯ ϭϮϵϴ ϰϲϱ ϯϯϱϳ ϯϬϬϭ ϮϬϯϬ ϰϯϮϴ

ϭϵϵ ϭϭ ϭϱϱ ϱϱ Ϯϯϳ ϮϮϴ ϭϱϱ ϯϭϬ

ϭϵϵ ϭϭ ϭϱϱ ϱϱ Ϯϯϳ ϮϮϴ ϭϱϱ ϯϭϬ

ϭϬϴ ϭϰ ϵϯ Ϯϵ ϳϭϱ ϰϵϰ ϱϱϭ ϲϱϴ

ϭϬϴ ϭϰ ϵϯ Ϯϵ ϳϭϱ ϰϵϰ ϱϱϭ ϲϱϴ

ϰϬϯ ϱϲ ϭϰϰ ϯϭϱ ϰϬϯϱ ϭϴϯϰ ϭϳϵϲ ϰϬϳϯ

ϰϬϯ ϱϲ ϭϰϰ ϯϭϱ ϰϬϯϱ ϭϴϯϰ ϭϳϵϲ ϰϬϳϯ

ϯϭϴ Ϯ ϮϮϬ ϭϬϬ ϮϬϯ Ϯϯϱ ϭϯϯ ϯϬϱ

ϯϭϴ Ϯ ϮϮϬ ϭϬϬ ϮϬϯ Ϯϯϱ ϭϯϯ ϯϬϱ

ϭϬϮϴ ϴϯ ϲϭϮ ϰϵϵ ϱϭϵϬ Ϯϳϵϭ Ϯϲϯϱ ϱϯϰϲ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘

ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚĂŶŐĞŶĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůƚ ŶŝĞƚ ĚĞ ƌĞĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ǀŽŽƌƌĂĂĚ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚŝĞ ďŝũ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ
ŝŶ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ǌŝũŶ͘��Ğ ƌĞĚĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŝƐ ĚĂƚ ǀĞĞů ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶŝĞƚ ŐŽĞĚ ǌŝũŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ŽƵĚĞ /dͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ

ŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ ĞŶ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ŵŝŐƌĂƚŝĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ :/KZϮͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ŝŶ ϮϬϭϴ ĂůƐ ΗŽƉĞŶΗ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ǌŝũŶ ŽǀĞƌŐĞĚƌĂŐĞŶ͘ �ƌ ǌŝũŶ
ƌŝĐŚƚƐŶŽĞƌĞŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ Žŵ ĞƌǀŽŽƌ ƚĞ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĐŝũĨĞƌƐ ǀŽŽƌ ůĂƚĞƌĞ ǀĞƌƐůĂŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĐŽƌƌŝŐĞĞƌĚ͘



'ĞǁŽŶĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϭϵ

'ĞǁŽŶĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͗�ƚŽƚĂĂů

tĂĂƌǀĂŶ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ

ĚŽŽƌ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƉĂƌƚŝũƐƚĞůůŝŶŐ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

'�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'

�hW�E �hW�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/�'� �&��>/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�/

ϵϯϲϳ ϲϵϴ ϰϱϳ ϵϲϬϳ ϭϰ ϭϲϭ Ϯϲ ϭϰϴ

ϳϯϳ ϴϵϬ ϲϳϬ ϵϱϲ Ϯϴ ϯϭϱ ϭϰϵ ϭϵϯ

ϮϬϱ ϭϵϳ ϭϳϮ ϮϯϬ ϲ ϳϮ Ϯϳ ϱϭ

ϭϬϯϬϵ ϭϳϴϱ ϭϮϵϵ ϭϬϳϵϯ ϰϴ ϱϰϴ ϮϬϮ ϯϵϮ

ϭϬϰϱ ϲϴϯ ϲϰϰ ϭϬϴϯ ϱϳ ϭϱϵ ϰϱ ϭϳϭ

ϭϮϲ ϴϵ ϭϬϲ ϭϬϵ ϰ ϭϱ ϲ ϭϯ

ϱϰϮ ϯϰϮ ϰϬϭ ϰϴϯ ϰ ϴϲ ϭϭ ϳϵ

ϭϴϳ ϵϳ ϭϱϮ ϭϯϮ ϯ Ϯϲ ϱ Ϯϰ

ϭϵϬϬ ϭϮϭϭ ϭϯϬϯ ϭϴϬϳ ϲϴ Ϯϴϲ ϲϳ Ϯϴϳ

ϭϮϮϬϵ Ϯϵϵϲ ϮϲϬϮ ϭϮϲϬϬ ϭϭϲ ϴϯϰ Ϯϲϵ ϲϳϵ

ϭ Ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘ ͘ ͘

ϭ Ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϯϳϴ ϭϰϳϳ ϭϮϬϵ ϰϲϰϲ ϱϬ Ϯϲϲ ϯϬ Ϯϴϲ

ϱϮϳ ϯϱϬ ϯϬϴ ϱϲϵ ϲ ϰϮ ϰ ϰϰ

ϰϵϬϱ ϭϴϮϳ ϭϱϭϳ ϱϮϭϱ ϱϲ ϯϬϴ ϯϰ ϯϯϬ

ϭϯϯϱ ϭϱϵ ϭϰϲ ϭϯϰϴ ϯϭ ϰϰ Ϯϳ ϰϴ

ϵϯϴ ϭϳϮ ϭϰϰ ϵϲϲ ϲ ϯϭ ϲ ϯϭ

ϮϮϳϯ ϯϯϭ ϮϵϬ Ϯϯϭϰ ϯϳ ϳϱ ϯϯ ϳϵ

ϮϮϰϯ ϯϬϰ ϭϮϴ Ϯϰϭϵ ϭϰ ϲϬ ϭϯ ϲϭ

Ϯϭϳϯ ϰϲϯ Ϯϳϯ Ϯϯϲϯ ϯϯ ϭϱϵ ϵ ϭϴϯ

ϰϰϭϲ ϳϲϳ ϰϬϭ ϰϳϴϮ ϰϳ Ϯϭϵ ϮϮ Ϯϰϰ

ϭϭϱϵϱ ϮϵϮϱ ϮϮϬϴ ϭϮϯϭϮ ϭϰϬ ϲϬϮ ϴϵ ϲϱϯ

Ϯϰϲϭ ϭϭϭϵ ϵϱϬ ϮϲϯϬ Ϯϲ ϭϳϭ Ϯϵ ϭϲϴ

ϭϱϱϲ ϳϰϬ ϰϴϴ ϭϴϬϴ ϯϰ ϭϵϵ Ϯϰ ϮϬϵ

ϭϲϱϳ ϯϯϲ ϭϬϱ ϭϴϴϴ Ϯϯ ϰϵ ϰ ϲϴ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘

ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚĂŶŐĞŶĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůƚ ŶŝĞƚ ĚĞ ƌĞĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ǀŽŽƌƌĂĂĚ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚŝĞ ďŝũ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ
ŝŶ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ǌŝũŶ͘��Ğ ƌĞĚĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŝƐ ĚĂƚ ǀĞĞů ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶŝĞƚ ŐŽĞĚ ǌŝũŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ŽƵĚĞ /dͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ

ŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ ĞŶ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ŵŝŐƌĂƚŝĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ :/KZϮͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ŝŶ ϮϬϭϴ ĂůƐ ΗŽƉĞŶΗ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ǌŝũŶ ŽǀĞƌŐĞĚƌĂŐĞŶ͘ �ƌ ǌŝũŶ
ƌŝĐŚƚƐŶŽĞƌĞŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ Žŵ ĞƌǀŽŽƌ ƚĞ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĐŝũĨĞƌƐ ǀŽŽƌ ůĂƚĞƌĞ ǀĞƌƐůĂŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĐŽƌƌŝŐĞĞƌĚ͘



'ĞǁŽŶĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϭϵ

tĂĂƌǀĂŶ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ

ĚŽŽƌ�ĞŝŐĞŶǀĂƚƚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŵŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ

ĚŽŽƌ�ƉĂƌŬĞƚ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

'�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'

�hW�E �hW�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/�'� �&��>/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�/

ϮϬϵ ϲ ϳϴ ϭϯϳ ϵϭϰϰ ϱϯϭ ϯϱϯ ϵϯϮϮ

ϭϭϮ ϴ ϱϬ ϳϬ ϱϵϳ ϱϲϳ ϰϳϭ ϲϵϯ

ϰϭ ϭ Ϯϳ ϭϱ ϭϱϴ ϭϮϰ ϭϭϴ ϭϲϰ

ϯϲϮ ϭϱ ϭϱϱ ϮϮϮ ϵϴϵϵ ϭϮϮϮ ϵϰϮ ϭϬϭϳϵ

ϰϬϲ ϭ Ϯϴϭ ϭϮϲ ϱϴϮ ϱϮϯ ϯϭϴ ϳϴϲ

ϲϰ Ϭ ϰϲ ϭϴ ϱϴ ϳϰ ϱϰ ϳϴ

ϭϲϴ Ϯ ϭϯϱ ϯϱ ϯϳϬ Ϯϱϰ Ϯϱϱ ϯϲϵ

ϭϭϳ ϭ ϭϬϯ ϭϱ ϲϳ ϳϬ ϰϰ ϵϯ

ϳϱϱ ϰ ϱϲϱ ϭϵϰ ϭϬϳϳ ϵϮϭ ϲϳϭ ϭϯϮϲ

ϭϭϭϳ ϭϵ ϳϮϬ ϰϭϲ ϭϬϵϳϲ Ϯϭϰϯ ϭϲϭϯ ϭϭϱϬϱ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ Ϭ Ϭ ϭ

͘ ͘ ͘ ͘ ϭ Ϭ Ϭ ϭ

ϭϭϱϳ ϭϬϬ ϱϲϴ ϲϴϵ ϯϭϳϭ ϭϭϭϭ ϲϭϭ ϯϲϳϭ

Ϯϯϱ ϴϴ ϭϵϳ ϭϮϲ Ϯϴϲ ϮϮϬ ϭϬϳ ϯϵϵ

ϭϯϵϮ ϭϴϴ ϳϲϱ ϴϭϱ ϯϰϱϳ ϭϯϯϭ ϳϭϴ ϰϬϳϬ

ϭϱϰ Ϭ ϮϮ ϭϯϮ ϭϭϱϬ ϭϭϱ ϵϳ ϭϭϲϴ

ϭϱϴ Ϭ ϳϭ ϴϳ ϳϳϰ ϭϰϭ ϲϳ ϴϰϴ

ϯϭϮ Ϭ ϵϯ Ϯϭϵ ϭϵϮϰ Ϯϱϲ ϭϲϰ ϮϬϭϲ

ϭϭϴ ϯϴ ϮϬ ϭϯϲ Ϯϭϭϭ ϮϬϲ ϵϱ ϮϮϮϮ

ϯϭϴ ϰϮ ϭϲϴ ϭϵϮ ϭϴϮϮ ϮϲϮ ϵϲ ϭϵϴϴ

ϰϯϲ ϴϬ ϭϴϴ ϯϮϴ ϯϵϯϯ ϰϲϴ ϭϵϭ ϰϮϭϬ

ϮϭϰϬ Ϯϲϴ ϭϬϰϲ ϭϯϲϮ ϵϯϭϱ ϮϬϱϱ ϭϬϳϯ ϭϬϮϵϳ

ϱϭϰ ϭϯ ϯϰϰ ϭϴϯ ϭϵϮϭ ϵϯϱ ϱϳϳ ϮϮϳϵ

ϱϭϴ Ϯϴ Ϯϳϰ ϮϳϮ ϭϬϬϰ ϱϭϯ ϭϵϬ ϭϯϮϳ

ϲϳϰ Ϯϯ ϰϲ ϲϱϭ ϵϲϬ Ϯϲϰ ϱϱ ϭϭϲϵ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘

ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚĂŶŐĞŶĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůƚ ŶŝĞƚ ĚĞ ƌĞĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ǀŽŽƌƌĂĂĚ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚŝĞ ďŝũ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ
ŝŶ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ǌŝũŶ͘��Ğ ƌĞĚĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŝƐ ĚĂƚ ǀĞĞů ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶŝĞƚ ŐŽĞĚ ǌŝũŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ŽƵĚĞ /dͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ

ŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ ĞŶ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ŵŝŐƌĂƚŝĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ :/KZϮͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ŝŶ ϮϬϭϴ ĂůƐ ΗŽƉĞŶΗ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ǌŝũŶ ŽǀĞƌŐĞĚƌĂŐĞŶ͘ �ƌ ǌŝũŶ
ƌŝĐŚƚƐŶŽĞƌĞŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ Žŵ ĞƌǀŽŽƌ ƚĞ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĐŝũĨĞƌƐ ǀŽŽƌ ůĂƚĞƌĞ ǀĞƌƐůĂŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĐŽƌƌŝŐĞĞƌĚ͘



'ĞǁŽŶĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϭϵ

'ĞǁŽŶĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͗�ƚŽƚĂĂů

tĂĂƌǀĂŶ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ

ĚŽŽƌ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƉĂƌƚŝũƐƚĞůůŝŶŐ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

DKE^ ,�/E�hd dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŠĞ

ϱϲϳϰ Ϯϭϵϱ ϭϱϰϯ ϲϯϮϲ ϴϯ ϰϭϵ ϱϳ ϰϰϱ

ϱϲϳϰ Ϯϭϵϱ ϭϱϰϯ ϲϯϮϲ ϴϯ ϰϭϵ ϱϳ ϰϰϱ

ϰϭϱϯϲ ϭϱϴϱϳ ϭϯϱϰϰ ϰϯϴϰϲ ϭϭϮϮ ϯϲϱϴ ϭϬϯϭ ϯϳϰϳ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘

ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚĂŶŐĞŶĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůƚ ŶŝĞƚ ĚĞ ƌĞĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ǀŽŽƌƌĂĂĚ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚŝĞ ďŝũ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ
ŝŶ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ǌŝũŶ͘��Ğ ƌĞĚĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŝƐ ĚĂƚ ǀĞĞů ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶŝĞƚ ŐŽĞĚ ǌŝũŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ŽƵĚĞ /dͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ

ŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ ĞŶ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ŵŝŐƌĂƚŝĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ :/KZϮͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ŝŶ ϮϬϭϴ ĂůƐ ΗŽƉĞŶΗ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ǌŝũŶ ŽǀĞƌŐĞĚƌĂŐĞŶ͘ �ƌ ǌŝũŶ
ƌŝĐŚƚƐŶŽĞƌĞŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ Žŵ ĞƌǀŽŽƌ ƚĞ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĐŝũĨĞƌƐ ǀŽŽƌ ůĂƚĞƌĞ ǀĞƌƐůĂŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĐŽƌƌŝŐĞĞƌĚ͘



'ĞǁŽŶĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϭϵ

tĂĂƌǀĂŶ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ

ĚŽŽƌ�ĞŝŐĞŶǀĂƚƚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŵŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ

ĚŽŽƌ�ƉĂƌŬĞƚ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

DKE^ ,�/E�hd dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŠĞ

ϭϳϬϲ ϲϰ ϲϲϰ ϭϭϬϲ ϯϴϴϱ ϭϳϭϮ ϴϮϮ ϰϳϳϱ

ϭϳϬϲ ϲϰ ϲϲϰ ϭϭϬϲ ϯϴϴϱ ϭϳϭϮ ϴϮϮ ϰϳϳϱ

ϳϲϵϭ ϰϵϳ ϰϯϰϬ ϯϴϰϴ ϯϮϳϮϯ ϭϭϳϬϮ ϴϭϳϯ ϯϲϮϱϭ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘

ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚĂŶŐĞŶĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůƚ ŶŝĞƚ ĚĞ ƌĞĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ǀŽŽƌƌĂĂĚ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚŝĞ ďŝũ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ
ŝŶ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ǌŝũŶ͘��Ğ ƌĞĚĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŝƐ ĚĂƚ ǀĞĞů ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶŝĞƚ ŐŽĞĚ ǌŝũŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ŽƵĚĞ /dͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ

ŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ ĞŶ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ŵŝŐƌĂƚŝĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ :/KZϮͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ŝŶ ϮϬϭϴ ĂůƐ ΗŽƉĞŶΗ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ǌŝũŶ ŽǀĞƌŐĞĚƌĂŐĞŶ͘ �ƌ ǌŝũŶ
ƌŝĐŚƚƐŶŽĞƌĞŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ Žŵ ĞƌǀŽŽƌ ƚĞ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĐŝũĨĞƌƐ ǀŽŽƌ ůĂƚĞƌĞ ǀĞƌƐůĂŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĐŽƌƌŝŐĞĞƌĚ͘



/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϭϵ

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͗�ƚŽƚĂĂů

tĂĂƌǀĂŶ

/��ͬ����ĂĨŬŽŵƐƚŝŐ�ǀĂŶ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞ

ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽǀĞƌŚĞĚĞŶ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

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/:<

ϭϬϰ ϭϬϯ ϱϲ ϭϱϭ ϭ Ϯϯ ϭϬ ϭϰ

ϯ ϴ ϳ ϰ Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ

ϭϮϲ ϭϴϭ ϭϬϴ ϭϵϵ ϭ ϵϱ ϱϯ ϰϯ

Ϯϯϯ ϮϵϮ ϭϳϭ ϯϱϰ Ϯ ϭϮϬ ϲϱ ϱϳ

ϭϭϭ ϱϭ ϳ ϭϱϱ Ϭ ϭϴ ϭ ϭϳ

ϲϬϮ ϰϴ ϭϱ ϲϯϱ Ϯ ϭϯ ϱ ϭϬ

ϳϭϯ ϵϵ ϮϮ ϳϵϬ Ϯ ϯϭ ϲ Ϯϳ

ϵϰϲ ϯϵϭ ϭϵϯ ϭϭϰϰ ϰ ϭϱϭ ϳϭ ϴϰ

ϭ ϭϭ ϲ ϲ Ϭ ϭϭ ϲ ϱ

ϭ ϭϭ ϲ ϲ Ϭ ϭϭ ϲ ϱ

ϭϰ ϭϳϭ ϭϱϭ ϯϰ ϲ ϳϯ ϳϮ ϳ

ϭϰ ϭϳϭ ϭϱϭ ϯϰ ϲ ϳϯ ϳϮ ϳ

ϯϬ Ϯϭϲ ϭϯϳ ϭϬϵ Ϭ ϳϯ ϲϬ ϭϯ

ϯϬ Ϯϭϲ ϭϯϳ ϭϬϵ Ϭ ϳϯ ϲϬ ϭϯ

Ϭ ϭϵ ϭϳ Ϯ Ϭ ϳ ϳ Ϭ

Ϭ ϭϵ ϭϳ Ϯ Ϭ ϳ ϳ Ϭ

ϰϱ ϰϭϳ ϯϭϭ ϭϱϭ ϲ ϭϲϰ ϭϰϱ Ϯϱ

Ϯ ϯϮ ϳ Ϯϲ ϭ Ϯϭ ϰ ϭϴ

ϭ Ϯϯ ϭϰ ϭϬ Ϭ ϭϴ ϭϬ ϴ

Ϭ ϴ ϲ Ϯ Ϭ ϳ ϱ Ϯ

ϯ ϲϯ Ϯϳ ϯϴ ϭ ϰϲ ϭϵ Ϯϴ

ϳ ϯϵ ϮϬ Ϯϲ Ϯ ϯϬ ϭϭ Ϯϭ

Ϭ ϭϴ ϭϭ ϳ Ϭ ϭϲ ϵ ϳ

ϯϵ ϭϬ ϲ ϰϯ Ϭ ϱ Ϯ ϯ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘

ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚĂŶŐĞŶĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůƚ ŶŝĞƚ ĚĞ ƌĞĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ǀŽŽƌƌĂĂĚ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚŝĞ ďŝũ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ
ŝŶ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ǌŝũŶ͘��Ğ ƌĞĚĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŝƐ ĚĂƚ ǀĞĞů ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶŝĞƚ ŐŽĞĚ ǌŝũŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ŽƵĚĞ /dͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ

ŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ ĞŶ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ŵŝŐƌĂƚŝĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ :/KZϮͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ŝŶ ϮϬϭϴ ĂůƐ ΗŽƉĞŶΗ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ǌŝũŶ ŽǀĞƌŐĞĚƌĂŐĞŶ͘ �ƌ ǌŝũŶ
ƌŝĐŚƚƐŶŽĞƌĞŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ Žŵ ĞƌǀŽŽƌ ƚĞ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĐŝũĨĞƌƐ ǀŽŽƌ ůĂƚĞƌĞ ǀĞƌƐůĂŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĐŽƌƌŝŐĞĞƌĚ͘



/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϭϵ

tĂĂƌǀĂŶ

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

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/:<

ϭϬϯ ϴϬ ϰϲ ϭϯϳ

ϯ ϲ ϱ ϰ

ϭϮϱ ϴϲ ϱϱ ϭϱϲ

Ϯϯϭ ϭϳϮ ϭϬϲ Ϯϵϳ

ϭϭϭ ϯϯ ϲ ϭϯϴ

ϲϬϬ ϯϱ ϭϬ ϲϮϱ

ϳϭϭ ϲϴ ϭϲ ϳϲϯ

ϵϰϮ ϮϰϬ ϭϮϮ ϭϬϲϬ

ϭ Ϭ Ϭ ϭ

ϭ Ϭ Ϭ ϭ

ϴ ϵϴ ϳϵ Ϯϳ

ϴ ϵϴ ϳϵ Ϯϳ

ϯϬ ϭϰϯ ϳϳ ϵϲ

ϯϬ ϭϰϯ ϳϳ ϵϲ

Ϭ ϭϮ ϭϬ Ϯ

Ϭ ϭϮ ϭϬ Ϯ

ϯϵ Ϯϱϯ ϭϲϲ ϭϮϲ

ϭ ϭϭ ϯ ϴ

ϭ ϱ ϰ Ϯ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ

Ϯ ϭϳ ϴ ϭϬ

ϱ ϵ ϵ ϱ

Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ

ϯϵ ϱ ϰ ϰϬ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘

ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚĂŶŐĞŶĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůƚ ŶŝĞƚ ĚĞ ƌĞĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ǀŽŽƌƌĂĂĚ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚŝĞ ďŝũ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ
ŝŶ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ǌŝũŶ͘��Ğ ƌĞĚĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŝƐ ĚĂƚ ǀĞĞů ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶŝĞƚ ŐŽĞĚ ǌŝũŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ŽƵĚĞ /dͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ

ŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ ĞŶ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ŵŝŐƌĂƚŝĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ :/KZϮͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ŝŶ ϮϬϭϴ ĂůƐ ΗŽƉĞŶΗ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ǌŝũŶ ŽǀĞƌŐĞĚƌĂŐĞŶ͘ �ƌ ǌŝũŶ
ƌŝĐŚƚƐŶŽĞƌĞŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ Žŵ ĞƌǀŽŽƌ ƚĞ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĐŝũĨĞƌƐ ǀŽŽƌ ůĂƚĞƌĞ ǀĞƌƐůĂŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĐŽƌƌŝŐĞĞƌĚ͘



/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϭϵ

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͗�ƚŽƚĂĂů

tĂĂƌǀĂŶ

/��ͬ����ĂĨŬŽŵƐƚŝŐ�ǀĂŶ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞ

ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽǀĞƌŚĞĚĞŶ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

'�Ed t�^dͲs>��E��Z�E 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

dŽƚĂů��ĞůŐŠĞ

ϭϵ ϯ ϭ Ϯϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϲϱ ϳϬ ϯϴ ϵϳ Ϯ ϱϮ ϮϮ ϯϮ

ϲϴ ϭϯϯ ϲϱ ϭϯϱ ϯ ϵϴ ϰϭ ϲϬ

ϯϳ ϰϲ Ϯϳ ϱϲ Ϭ ϯϯ Ϯϱ ϴ

ϭϯ ϰ ϭ ϭϲ ͘ ͘ ͘ ͘

ϱϬ ϱϬ Ϯϴ ϳϮ Ϭ ϯϯ Ϯϱ ϴ

Ϯϲ ϭϵ ϵ ϯϲ Ϭ ϳ Ϯ ϱ

ϱ ϭϯ Ϯ ϭϲ Ϭ Ϯ ϭ ϭ

ϯϭ ϯϮ ϭϭ ϱϮ Ϭ ϵ ϯ ϲ

Ϯ ϲ ϯ ϱ Ϭ ϰ ϯ ϭ

ϲ ϵ ϯ ϭϮ ϭ ϲ ϯ ϰ

ϴ ϭϱ ϲ ϭϳ ϭ ϭϬ ϲ ϱ

ϴϵ ϵϳ ϰϱ ϭϰϭ ϭ ϱϮ ϯϰ ϭϵ

ϱϮ ϱϭ ϮϬ ϴϯ Ϭ ϯϵ ϭϯ Ϯϲ

ϭϯ Ϯϰ ϱ ϯϮ ϭ ϭϯ Ϯ ϭϮ

ϯϱ Ϯϭ Ϭ ϱϲ ϭ ϭϵ Ϭ ϮϬ

ϭϬϬ ϵϲ Ϯϱ ϭϳϭ Ϯ ϳϭ ϭϱ ϱϴ

ϭϬϬ ϵϲ Ϯϱ ϭϳϭ Ϯ ϳϭ ϭϱ ϱϴ

ϭϮϰϴ ϭϭϯϰ ϲϯϵ ϭϳϰϮ ϭϲ ϱϯϲ ϯϬϲ Ϯϰϲ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘

ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚĂŶŐĞŶĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůƚ ŶŝĞƚ ĚĞ ƌĞĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ǀŽŽƌƌĂĂĚ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚŝĞ ďŝũ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ
ŝŶ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ǌŝũŶ͘��Ğ ƌĞĚĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŝƐ ĚĂƚ ǀĞĞů ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶŝĞƚ ŐŽĞĚ ǌŝũŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ŽƵĚĞ /dͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ

ŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ ĞŶ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ŵŝŐƌĂƚŝĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ :/KZϮͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ŝŶ ϮϬϭϴ ĂůƐ ΗŽƉĞŶΗ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ǌŝũŶ ŽǀĞƌŐĞĚƌĂŐĞŶ͘ �ƌ ǌŝũŶ
ƌŝĐŚƚƐŶŽĞƌĞŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ Žŵ ĞƌǀŽŽƌ ƚĞ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĐŝũĨĞƌƐ ǀŽŽƌ ůĂƚĞƌĞ ǀĞƌƐůĂŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĐŽƌƌŝŐĞĞƌĚ͘



/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϭϵ

tĂĂƌǀĂŶ

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ŽƐƐŝĞƌƐ

ǁĂĂƌǀĂŶ

ĚĞ

ƌĞĐŚƚĞƌ

ŽŶƚ

ůĂƐƚŝŶŐ

ŬƌĞĞŐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

'�Ed t�^dͲs>��E��Z�E 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

dŽƚĂů��ĞůŐŠĞ

ϭϵ Ϯ ϭ ϮϬ

ϲϯ ϭϴ ϭϲ ϲϱ

ϲϱ ϯϱ Ϯϰ ϳϱ

ϯϳ ϭϯ Ϯ ϰϴ

ϭϯ ϰ ϭ ϭϲ

ϱϬ ϭϳ ϯ ϲϰ

Ϯϲ ϭϮ ϳ ϯϭ

ϱ ϭϭ ϭ ϭϱ

ϯϭ Ϯϯ ϴ ϰϲ

Ϯ Ϯ Ϭ ϰ

ϱ ϯ Ϭ ϴ

ϳ ϱ Ϭ ϭϮ

ϴϴ ϰϱ ϭϭ ϭϮϮ

ϱϮ ϭϮ ϳ ϱϳ

ϭϮ ϭϭ ϯ ϮϬ

ϯϰ Ϯ Ϭ ϯϲ

ϵϴ Ϯϱ ϭϬ ϭϭϯ

ϵϴ Ϯϱ ϭϬ ϭϭϯ

ϭϮϯϮ ϱϵϴ ϯϯϯ ϭϰϵϲ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘

ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚĂŶŐĞŶĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůƚ ŶŝĞƚ ĚĞ ƌĞĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ǀŽŽƌƌĂĂĚ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚŝĞ ďŝũ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ
ŝŶ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ǌŝũŶ͘��Ğ ƌĞĚĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŝƐ ĚĂƚ ǀĞĞů ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŶŝĞƚ ŐŽĞĚ ǌŝũŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ŽƵĚĞ /dͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ

ŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ ĞŶ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ŵŝŐƌĂƚŝĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ :/KZϮͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ŝŶ ϮϬϭϴ ĂůƐ ΗŽƉĞŶΗ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ǌŝũŶ ŽǀĞƌŐĞĚƌĂŐĞŶ͘ �ƌ ǌŝũŶ
ƌŝĐŚƚƐŶŽĞƌĞŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ Žŵ ĞƌǀŽŽƌ ƚĞ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĐŝũĨĞƌƐ ǀŽŽƌ ůĂƚĞƌĞ ǀĞƌƐůĂŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĐŽƌƌŝŐĞĞƌĚ͘



DŝŶŝͲ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϭϵ

DŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ
EŝĞƵǁĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ĂŶ�ŚĞƚ�ƉĂƌŬĞƚ

ŵĞĞŐĞĚĞĞůĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ��ŝŶ�ϮϬϭϵ�Ύ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

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

ϲϭϵϮ ϭϬϬϳ ϯϰϱ ϲϴϱϰ

ϭϴϱϲ ϭϱϳ Ϭ ϮϬϭϯ

ϮϳϰϬ Ϯϵϵ Ϭ ϯϬϯϵ

ϭϬϳϴϴ ϭϰϲϯ ϯϰϱ ϭϭϵϬϲ

ϯϰϰϴ ϰϮϱ ϱ ϯϴϲϴ

ϭϵϳϴ ϯϲϬ ϭ Ϯϯϯϳ

ϱϰϮϲ ϳϴϱ ϲ ϲϮϬϱ

ϭϲϮϭϰ ϮϮϰϴ ϯϱϭ ϭϴϭϭϭ

ϯϱϰ ϯϬϰ ϭϮϴ ϱϮϳ

ϯϱϰ ϯϬϰ ϭϮϴ ϱϮϳ

ϭϬϳϯ ϰϭϮ ϭϲϬ ϭϯϮϱ

ϭϬϳϯ ϰϭϮ ϭϲϬ ϭϯϮϱ

ϰϴϵϲ ϴϲϴ ϰϭϰ ϱϯϰϵ

ϰϴϵϲ ϴϲϴ ϰϭϰ ϱϯϰϵ

ϰϱϲϴ ϯϲϲ Ϭ ϰϵϯϰ

ϰϱϲϴ ϯϲϲ Ϭ ϰϵϯϰ

ϭϬϴϵϭ ϭϵϱϬ ϳϬϮ ϭϮϭϯϱ

ϮϭϬϬ ϯϯϵ ϰ Ϯϰϯϱ

ϭϭϬϲ Ϯϵϱ ϲ ϭϯϵϱ

ϯϬϮ ϭϮϭ ϴϱ ϯϯϴ

ϯϱϬϴ ϳϱϱ ϵϱ ϰϭϲϴ

Ϯϭϰ ϱϯϭ ϰϱϬ Ϯϵϱ

ϭϬϴϴ ϰϴ Ϯϲ ϭϭϭϬ

ϭϳϳϲ ϭϳϬ ϱϱ ϭϴϵϭ

ϴϲ ϵϯ ϵϲ ϴϯ

ϯϭϲϰ ϴϰϮ ϲϮϳ ϯϯϳϵ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘

Ύ KƉŵĞƌŬŝŶŐ͗ /Ŷ ĚĞ ďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞ ƚĂďĞů͕ ŬŽŵƚ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝĞƐ ĚŝĞ ĂĂŶ ŚĞƚ ŽƉĞŶďĂĂƌ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞ ǌŝũŶ ŵĞĞŐĞĚĞĞůĚ
;ĞŶ ĚƵƐ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚĂŶŐĞŶĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐͿ ŽǀĞƌĞĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ŐĞŐĞǀĞŶƐ ŝŶ ĚĞ ĚĂƚĂďĂŶŬ ǀĂŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ͘ �ŝƚ ĂĂŶƚĂů
ǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůƚ ŶŝĞƚ ĚĞ ƌĞĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ǁĞƌŬ ǀĂŶ ĚĞ ŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ͘ �Ğ ƌĞĚĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŝƐ ĚĂƚ ǀĞĞů ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ ĚĞ

ĚĂƚƵŵ ǀĂŶ ĚĞ ŵĞĚĞĚĞůŝŶŐ ŝŶ ϮϬϭϵ ŶŝĞƚ ŚĞďďĞŶ ŐĞƌĞŐŝƐƚƌĞĞƌĚ͘ �ƌ ǌŝũŶ ƌŝĐŚƚƐůŝũŶĞŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ Žŵ ĞƌǀŽŽƌ ƚĞ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ĂůůĞ
ŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ ĚĞǌĞ ŐĞŐĞǀĞŶƐ ŶƵ ƌĞŐŝƐƚƌĞƌĞŶ͘ �Ğ ĐŝũĨĞƌƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ĚĂĂƌŽŵ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ŽƉ ĚĞǌĞ ŵĂŶŝĞƌ

ǁŽƌĚĞŶ ďĞŢŶǀůŽĞĚ͘



DŝŶŝͲ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ

ϮϬϭϵ

DŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϭϵ
EŝĞƵǁĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϭϵ

�ĂŶ�ŚĞƚ�ƉĂƌŬĞƚ

ŵĞĞŐĞĚĞĞůĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ��ŝŶ�ϮϬϭϵ�Ύ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϭϵ

'�Ed 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

dŽƚĂů��ĞůŐŠĞ

ϲϲϳϮ ϭϱϵϳ ϳϮϮ ϳϱϰϳ

ϮϴϮϵ ϰϴϭ ϭϱϲ ϯϭϱϰ

ϱϭϬ ϭϱϵ ϭϭϱ ϱϱϰ

ϯϯϯϵ ϲϰϬ Ϯϳϭ ϯϳϬϴ

ϰϮϴ ϵϳ ϳϯ ϰϱϮ

ϭϮ ϭϲϲ ϭϱϳ Ϯϭ

ϰϰϬ Ϯϲϯ ϮϯϬ ϰϳϯ

ϭϯϲ ϵϵ ϳϲ ϭϱϵ

ϭϰϴ ϭϱϰ ϭϮϬ ϭϴϮ

Ϯϴϰ Ϯϱϯ ϭϵϲ ϯϰϭ

ϰϬϲϯ ϭϭϱϲ ϲϵϳ ϰϱϮϮ

ϴϭϰ Ϯϰϰ ϭϬϬ ϵϱϴ

ϯϴϱ ϭϬϵ Ϯϰ ϰϳϬ

ϲϭϴ ϰϱ Ϯϲ ϲϯϳ

ϭϴϭϳ ϯϵϴ ϭϱϬ ϮϬϲϱ

ϭϴϭϳ ϯϵϴ ϭϱϬ ϮϬϲϱ

ϯϵϲϱϳ ϳϯϰϵ ϮϲϮϮ ϰϰϯϴϬ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘

Ύ KƉŵĞƌŬŝŶŐ͗ /Ŷ ĚĞ ďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞ ƚĂďĞů͕ ŬŽŵƚ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŵŝŶŝͲŝŶƐƚƌƵĐƚŝĞƐ ĚŝĞ ĂĂŶ ŚĞƚ ŽƉĞŶďĂĂƌ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞ ǌŝũŶ ŵĞĞŐĞĚĞĞůĚ
;ĞŶ ĚƵƐ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŚĂŶŐĞŶĚĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐͿ ŽǀĞƌĞĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ŐĞŐĞǀĞŶƐ ŝŶ ĚĞ ĚĂƚĂďĂŶŬ ǀĂŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ͘ �ŝƚ ĂĂŶƚĂů
ǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůƚ ŶŝĞƚ ĚĞ ƌĞĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ǁĞƌŬ ǀĂŶ ĚĞ ŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ͘ �Ğ ƌĞĚĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŝƐ ĚĂƚ ǀĞĞů ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ ĚĞ

ĚĂƚƵŵ ǀĂŶ ĚĞ ŵĞĚĞĚĞůŝŶŐ ŝŶ ϮϬϭϵ ŶŝĞƚ ŚĞďďĞŶ ŐĞƌĞŐŝƐƚƌĞĞƌĚ͘ �ƌ ǌŝũŶ ƌŝĐŚƚƐůŝũŶĞŶ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ Žŵ ĞƌǀŽŽƌ ƚĞ ǌŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ĂůůĞ
ŬĂďŝŶĞƚƚĞŶ ĚĞǌĞ ŐĞŐĞǀĞŶƐ ŶƵ ƌĞŐŝƐƚƌĞƌĞŶ͘ �Ğ ĐŝũĨĞƌƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ĚĂĂƌŽŵ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ŽƉ ĚĞǌĞ ŵĂŶŝĞƌ

ǁŽƌĚĞŶ ďĞŢŶǀůŽĞĚ͘



sŝƐŝƚĂƚŝĞƐ

ϮϬϭϵ

�Ğ�ǀŝƐŝƚĂƚŝĞƐ�ǁŽƌĚĞŶ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͕�ĞŶ�ĚƵƐ�ŐĞƐůŽƚĞŶ͕�ŽƉ�ĚĞǌĞůĨĚĞ�ĚĂŐ�ĚĂƚ�ĚĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ǁĞƌĚ�ŽƉŐĞƐƚĞůĚ͘

sŝƐŝƚĂƚŝĞ

EŝĞƵǁĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ��ŝŶ

ϮϬϭϵ

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

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �&��>/E'

�Zh''�

<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�

ϵ ϵ

ϲϬ ϲϬ

Ϯ Ϯ

ϳϭ ϳϭ

ϭϬ ϭϬ

ϱ ϱ

ϭϱ ϭϱ

ϴϲ ϴϲ

ϳ ϳ

ϳ ϳ

ϭϭ ϭϭ

ϭϭ ϭϭ

ϭϵ ϭϵ

ϭϵ ϭϵ

ϭϴ ϭϴ

ϭϴ ϭϴ

ϱϱ ϱϱ

ϯ ϯ

ϯ ϯ

ϲ ϲ

ϭϬ ϭϬ

ϭ ϭ

Ϭ Ϭ

ϭϭ ϭϭ

ϭϳ ϭϳ

ϳϬ ϳϬ

ϭ ϭ

ϳϭ ϳϭ

Ϯ Ϯ

ϭϰ ϭϰ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



sŝƐŝƚĂƚŝĞƐ

ϮϬϭϵ

�Ğ�ǀŝƐŝƚĂƚŝĞƐ�ǁŽƌĚĞŶ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͕�ĞŶ�ĚƵƐ�ŐĞƐůŽƚĞŶ͕�ŽƉ�ĚĞǌĞůĨĚĞ�ĚĂŐ�ĚĂƚ�ĚĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ǁĞƌĚ�ŽƉŐĞƐƚĞůĚ͘

sŝƐŝƚĂƚŝĞ

EŝĞƵǁĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϭϵ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ��ŝŶ

ϮϬϭϵ

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

E�DhZ �&��>/E'

�/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŠĞ

ϭϲ ϭϲ

Ϯ Ϯ

ϭϲ ϭϲ

ϭϴ ϭϴ

ϭϬϱ ϭϬϱ

ϰϳ ϰϳ

ϭϵ ϭϵ

ϲϲ ϲϲ

ϲϲ ϲϲ

ϯϮϵ ϯϮϵ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘
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�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�Ğ�ZŝũŬĚŽŵ

WůŝĐŚƚĐĂƚĞŐŽƌŝĞģŶ dzW�W>/�,dͺE>Ϯ

ϭ ϭ͘�/ŶǀĞƌĚĞŶŬŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐ ŝŶǀĞƌĚĞŶŬŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐ

ŝŶǀĞƌĚĞŶŬŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐ�;Ăƌƚ͘�ϲϭďŝƐ�Ăů͘�ϭ�^sͿ

Ϯ Ϯ͘�sĞƌŚŽŽƌ �ĞƌƐƚĞ�ǀĞƌŚŽŽƌ�ŵĞƚ�ŽǀĞƌůĞŐ�ĞŶ�ďŝũƐƚĂŶĚ�ĂĚǀŽĐĂĂƚ

;Ăƌƚ͘�ϮďŝƐ�Αϭ�ĞŶ�ϭϲ�ΑϮ�ts,Ϳ

�ĞƌƐƚĞ�ǀĞƌŚŽŽƌ�ǌŽŶĚĞƌ�ŽǀĞƌůĞŐ�ĞŶ�ďŝũƐƚĂŶĚ

ĂĚǀŽĐĂĂƚ�;Ăƌƚ͘�ϮďŝƐ�Αϭ�ĞŶ�ϭϲ�ΑϮ�ts,Ϳ

sĞƌŚŽŽƌ�ǌŽŶĚĞƌ�ďŝũƐƚĂŶĚ�ĂĚǀŽĐĂĂƚ�;Ăƌƚ͘�ϭϲ�ΑϮ

ts,Ϳ

ƐĂŵĞŶǀĂƚƚĞŶĚ�ǀĞƌŚŽŽƌ

ǀĞƌŚŽŽƌ

ǀŽŽƌůĞŝĚŝŶŐ�ŶĂ�ǀƌŝũŚĞŝĚƐďĞŶĞŵŝŶŐ

ϯ ϯ͘��ĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ �ĞǀĞů�ƚŽƚ�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐ��;Ăƌƚ͘�ϭϲ�ts,Ϳ

/��ͬ����ŽƉ�ǀƌĂĂŐ�ǀĂŶ��ĞůŐŝģ

^ƚƌŝũĚŝŐĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐ��;Ăƌƚ͘�ϭϳ�ts,Ϳ

ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ

ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ�Ͳ�Ăƌƚ͘�Ϯϴ�Αϭ�^s

ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ�Ͳ�Ăƌƚ͘�ϯϴ�ΑϮ�^s

ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ�Ͳ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ŽŽŐ�ŽƉ

ƵŝƚůĞǀĞƌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚ

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

ŬĞŶŶŝƐŐĞǀŝŶŐ�Ͳ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐ�ƌĂĂĚŬĂŵĞƌ�ϭƐƚĞ

ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐ

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

ϮϴϬϯ

ϭϯϲ

ϭϴϭ

Ϯ

Ϯϲϭ

ϲϬ

ϳϮϱϳ

ϵϯϵϮ

ϮϵϮ

ϳϰϬ

ϭϬϬ

ϭϭϯϬϰ

ϭϭ

ϭϳ

ϴϬ

ϳϬϭ

Ϯϱϳ

ϮϮϱϰ

ϳϳϲ

ϰϬϭ

ϭϯϴϭ

ϵϭϵ

ϭϬϭϲϬ

ϮϮϬ

ϭϴϮ

ϵϴϬ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�Ğ�ZŝũŬĚŽŵ

ϱ ϱ͘�sŽŽƌŚĞĐŚƚĞŶŝƐ 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

ƉůŝĐŚƚ�Ͳ�ůŽŬĂůĞ�ƉŽůŝƚŝĞ

ƉůŝĐŚƚ�Ͳ�ƉŽůŝƚŝĞ

ƉůŝĐŚƚ�Ͳ�ƉƌŽĐƵƌĞƵƌͲŐĞŶĞƌĂĂů

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�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ǀĞƌŶŝĞƵǁŝŶŐ�ƚĂƉ

ƚĞůĞĨŽŽŶƚĂƉ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƚĂƉ

ƚĞůĞĨŽŽŶƚĂƉ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ǀĞƌůĞŶŐŝŶŐ�ƚĂƉ

ǀĞƌůĞŶŐŝŶŐ��ϵϬƚĞƌ�Ͳ�ͲϵϬ�ƋƵŝŶƋƵŝĞƐ

ϵ ϭϬ͘�/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

ϯϭ

ϯϭϱϰ

ϭϰϰ

ϲϵϴϮ

ϵϲ

ϳϳϰ

ϲϴ

ϰϬ

ϭϴϳ

ϭϴϮϯϬ

ϲϲϮϭϴ

ϭϵϵ

ϭϱϲϮ

ϮϵϮ

ϲϯ

ϵϵϵϭ

ϯϭϴϮ

ϱϬϮϵ

ϯϮϮϯ

ϮϮϮ

Ϯϰϳϳϱ

ϯϵ

ϭϭϯϭ

ϭϲ

ϴϬϵ

ϭϲϵ

ϭϭϳϯ

ϮϳϮ

ϵϱ

ϭϴϰ

ϰϰ

ϯϰϵ

ϮϳϬ

ϯ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�Ğ�ZŝũŬĚŽŵ

ϭϬ ϭϭ͘�WƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů ƉƌŽĐĞƐ�ǀĞƌďĂĂů�Ͳ�ŽǀĞƌŝŐĞ

ƉƌŽĐĞƐ�ǀĞƌďĂĂů�Ͳ�ǀĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

ƉƌŽĐĞƐ�ǀĞƌďĂĂů�Ͳ�ǁĞĚĞƌƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ

ƉƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů�ǀĂŶ�ŚƵŝƐǌŽĞŬŝŶŐ

ϭϭ ϵ��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

ďƌŝĞĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ�Ͳ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞŶ

ďƌŝĞĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ�ŐƌŝĨĨŝĞƐ͕�ĂĚǀŽĐĂƚĞŶ͕�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞŶ͕

ĞǆƉĞƌƚĞŶ͕�K͘D͕͘�ũƵƐƚŝƚŝĞŚƵŝǌĞŶ͕�ĚŝǀĞƌƐĞŶ͘

ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ�ŵĞƚ�K͘D͘

ƚĞůĞĨŽŽŶŐĞƐƉƌĞŬ

ϭϰ ϭϰ͘�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ &Z�Ͳ�Ăƌƚ͘�Ϯϴ�ƐĞǆŝĞƐ�͗�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ�ĚŽŽƌ�ǀĞƌǌŽĞŬĞƌ

&Z�Ͳ�Ăƌƚ͘�ϲϭďŝƐ�;ŬĞŶŶŝƐŐĞǀŝŶŐ�ŐĞƌĞĐŚƚĞƌůŝũŬ

ŽŶĚĞƌǌŽĞŬͿ

&Z�Ͳ�Ăƌƚ͘�ϲϭƋƵĂƚĞƌ�͗�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ�ŝŶŐĞǀŽůŐĞ�ŐĞĞŶ

ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�;ΑϲͿ

&Z�Ͳ�Ăƌƚ͘�ϲϭƚĞƌ�͗�ďĞƌŽĞƉƐǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ�ƉƌŽĐƵƌĞƵƌ

&Z�Ͳ�Ăƌƚ͘�ϲϭƚĞƌ�͗�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ�ŝŶŐĞǀŽůŐĞ�ĞĞŶ

ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�;ΑϲͿ

&Z�Ͳ�Ăƌƚ͘ϲϭ�ƋƵŝŶƋƵŝĞƐ�н�Ăƌƚ͘�ϭϮϳ�͗�ďĞƌŽĞƉƐĂŬƚĞ

ǀĞƌǌŽĞŬĞƌ

&Z�Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�D/E/ͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

&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 ϭϱ͘ZŽŐĂƚŽŝƌĞƐ�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

ƌŽŐ͘�ĐŽŵ͘�ĞŶ�ƵŝƚůĞǀĞƌŝŶŐ�Ͳ�ƵŝƚůĞǀĞƌŝŶŐ͗�ĂĂŶǀƌĂĂŐ

ĂĂŶ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞ�ŽǀĞƌŚĞĚĞŶ�ƚŽƚ�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐ�ŵĞƚ

ŚĞƚ�ŽŽŐ�ŽƉ�ƵŝƚůĞǀĞƌŝŶŐ

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

ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

ϭϭϭϬ

ϭϴ

ϭϭϲ

Ϯϳϯϯ

ϲϵϲ

ϵϵϴϰ

ϭϮϲ

ϭϭϳϲ

Ϯϲϲϭ

ϵϮϲ

ϯϭϲ

ϯϯϵϱϱ

ϮϱϮϮϯ

ϳϵϵ

ϭϳ

ϲ

ϯ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϭϬϴ

Ϯϯϭϵ

Ϯϭϴ

ϭϱϳϯ

ϭϵϵϳ

ϲϯϯϰ

ϳϲ

ϭϰϲϲ

ϭϭϬ

ϯϮϰ

Ϯϭ

ϯ

Ϯϲϰϴ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�Ğ�ZŝũŬĚŽŵ

ϭϲ ϭϲ͘��ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƉĂƌƚŝƐƚĞůůŝŶŐ ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƉĂƌƚŝũƐƚĞůůŝŶŐ�ŝŶ�ĞĞŶ�ůŽƉĞŶĚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

ϭϳ ϭϳ͘��ŝǀĞƌƐĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�;DĞĚĞĚĞůŝŶŐ�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

ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐ�Ͳ�ŽǀĞƌƚƵŝŐŝŶŐƐƐƚƵŬŬĞŶ

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

ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�Ͳ�ŽǀĞƌŝŐĞ

ϭϮϴϮ

ϱϵϭϳ

ϭϰϰ

ϭϲϱϳϵ

ϭϵϰ

ϭϮϴϬϴ

ϭϲϯϰ

ϴϱ

ϳϮϳϬ

ϲ

ϰϮ

ϰϴϵ

ϮϳϬϯ

ϲϱϱϬ

ϭϯϰϵϵ

ϭϮϯϰϮ

ϮϲϮϮ

ϭϬϳϭ

^ŽƵƌĐĞ͗ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě ĂƉƉƵŝ ĚƵ �ŽůůğŐĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ğƚ dƌŝďƵŶĂƵǆ



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�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�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

ϳϭϵ ϮϱϬϱ Ϯϲϰϱ ϱϰϰϵ ϳϲϭ

ϰϮ ϲϰϬ ϱϯϯ ϯϬ ϰϵϳ

ϭϯϴ ϲϴϴ ϲϲϯ ϭϰϬ ϱϳϴ

ϴϵϵ ϯϴϯϯ ϯϴϰϭ ϱϲϭϵ ϭϴϯϲ

Ϯϭϯ ϰϯϰ ϱϬϳ ϯϵϭ Ϯϵϱ

ϱϴ ϰϮϮ ϯϳϳ Ϯϰ ϭϲϰ

Ϯϳϭ ϴϱϲ ϴϴϰ ϰϭϱ ϰϱϵ

ϭϭϳϬ ϰϲϴϵ ϰϳϮϱ ϲϬϯϰ ϮϮϵϱ

ϵ Ϯϲϭ ϰϬϴ ϭϮϮ Ϯϰϵ

ϵ Ϯϲϭ ϰϬϴ ϭϮϮ Ϯϰϵ

ϯϴ ϴϮϬ ϭϭϲϴ ϭϯ ϳϱϯ

ϯϴ ϴϮϬ ϭϭϲϴ ϭϯ ϳϱϯ

ϯϭϮ Ϯϲϲϰ ϮϭϮϴ Ϯϱϯ ϯϮϯϲ

ϯϭϮ Ϯϲϲϰ ϮϭϮϴ Ϯϱϯ ϯϮϯϲ

ϯϬ ϯϰϬ ϰϮϱ ϯϲϭ Ϯϭϯ

ϯϬ ϯϰϬ ϰϮϱ ϯϲϭ Ϯϭϯ

ϯϴϵ ϰϬϴϱ ϰϭϮϵ ϳϰϵ ϰϰϱϭ

ϳϲ ϳϴϴ ϲϲϬ ϲϭϴ ϵϯϰ

͘ ϳϲϱ ϲϭϵ ϵϴϲ ϱϵϮ

ϯϲ ϭϵϯ Ϯϭϯ ϱϳ ϮϱϬ

ϭϭϮ ϭϳϰϲ ϭϰϵϮ ϭϲϲϭ ϭϳϳϲ

͘ ϳϲϰ ϳϮϴ ϭϯϳϴ ϱϲϮ

ϲ ϭϰϬ ϭϮϴ ϯϬ ϭϯϭ

ϮϬ ϰϮϮ ϰϯϵ ϭϰ ϮϮϮ

͘ ϭϱϱ ϭϰϵ ϮϮϰ ϭϵϰ

Ϯϲ ϭϰϴϭ ϭϰϰϰ ϭϲϰϲ ϭϭϬϵ

ϭϯϴ ϯϮϮϳ Ϯϵϯϲ ϯϯϬϳ Ϯϴϴϱ

Ϯϳ ϭϱϴϯ ϭϰϳϱ ϭϯϭ ϰϴϰ

ϭϳ ϯϮϵ Ϯϴϴ ϭϭϰ ϳϮ

ϰϰ ϭϵϭϮ ϭϳϲϯ Ϯϰϱ ϱϱϲ

ϭϲϳ ϭϳϴ ϮϬϲ ϭϱϬ ϳϬ

ϭϭϵ ϮϬϲ ϭϲϮ ϲϲ ϴϵ

Ϯϴϲ ϯϴϰ ϯϲϴ Ϯϭϲ ϭϱϵ

ϭϰ ϯϮϳ ϰϳϵ ϰϱϯ ϮϬϵ

ϭϲ ϰϮϱ ϲϵϲ ϯϮϵ Ϯϳϰ

ϯϬ ϳϱϮ ϭϭϳϱ ϳϴϮ ϰϴϯ

ϯϲϬ ϯϬϰϴ ϯϯϬϲ ϭϮϰϯ ϭϭϵϴ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�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

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

ϳϲϴ ϭϮϮϮ ϵϮϲ ϴϭϯ ϭϮϳϯ

ϱϱ ϱϴϳ ϱϭϮ ϭϳϬ ϯϳϬ

ϱϵ Ϯϵϱ ϯϵϵ ϭϰϰ ϭϱϵ

ϴϴϮ ϮϭϬϰ ϭϴϯϳ ϭϭϮϳ ϭϴϬϮ

ϴϴϮ ϮϭϬϰ ϭϴϯϳ ϭϭϮϳ ϭϴϬϮ

Ϯϵϯϵ ϭϳϭϱϯ ϭϲϵϯϯ ϭϮϰϲϬ ϭϮϲϯϭ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�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

�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�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

ϭϭϱϮϵ ϭϰϲϲ ϯϱϵϭ

ϭϱϲϬ ϱϱϴ ϴϵϬ

ϭϰϰϮ ϰϬϴ ϳϵϭ

ϭϰϱϯϭ ϮϰϯϮ ϱϮϳϮ

ϭϵϳϮ ϯϵϳ ϭϬϱϲ

ϭϵϵϳ ϰϵϬ ϭϮϱϬ

ϯϵϲϵ ϴϴϳ ϮϯϬϲ

ϭϴϱϬϬ ϯϯϭϵ ϳϱϳϴ

Ϯϯϲϳ Ϯϭϱ ϳϴϳ

Ϯϯϲϳ Ϯϭϱ ϳϴϳ

ϰϱϭϳ ϲϱϬ ϮϲϬϭ

ϰϱϭϳ ϲϱϬ ϮϲϬϭ

ϭϭϯϴϭ ϮϯϱϮ ϰϳϲϵ

ϭϭϯϴϭ ϮϯϱϮ ϰϳϲϵ

ϭϭϵϲ ϯϵϴ ϭϰϮϮ

ϭϭϵϲ ϯϵϴ ϭϰϮϮ

ϭϵϰϲϭ ϯϲϭϱ ϵϱϳϵ

ϮϮϴϬ ϲϵϳ ϭϲϭϮ

ϯϱϱϲ ϯϲϴ ϵϱϬ

ϭϳϵϴ ϮϴϮ ϰϭϴ

ϳϲϯϰ ϭϯϰϳ ϮϵϴϬ

ϰϴϴϳ ϳϲϱ Ϯϭϴϵ

ϳϲϬ ϭϳϲ ϮϰϬ

ϰϲϵϮ ϰϯϵ ϭϲϮϳ

ϰϱϰ Ϯϰϰ Ϯϭϭ

ϭϬϳϵϯ ϭϲϮϰ ϰϮϲϳ

ϭϴϰϮϳ Ϯϵϳϭ ϳϮϰϳ

ϵϱϰϭ ϭϱϱϰ ϰϯϲϳ

ϭϰϮϴ ϭϱϳ ϴϬϵ

ϭϬϵϲϵ ϭϳϭϭ ϱϭϳϲ

ϴϰϰ Ϯϰϴ ϯϯϳ

ϴϬϲ ϭϵϳ ϯϬϳ

ϭϲϱϬ ϰϰϱ ϲϰϰ

ϭϲϭϬ Ϯϴϵ ϲϵϵ

ϮϮϱϯ Ϯϲϲ ϲϱϱ

ϯϴϲϯ ϱϱϱ ϭϯϱϰ

ϭϲϰϴϮ Ϯϳϭϭ ϳϭϳϰ

ϲϰϳϯ ϭϰϭϮ Ϯϭϯϴ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�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

DKE^ ,�/E�hd DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

ϰϮϲϯ ϲϴϲ ϮϯϲϬ

ϭϮϲϴ ϯϳϲ ϱϭϬ

ϭϮϬϬϰ Ϯϰϳϰ ϱϬϬϴ

ϭϮϬϬϰ Ϯϰϳϰ ϱϬϬϴ

ϴϰϴϳϰ ϭϱϬϵϬ ϯϲϱϴϲ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϯ ϭϬ͘�/ŶďĞƐůĂŐŶĂŵĞ ϵ��ĞƐŬƵŶĚŝŐĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚ

�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�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

ϲϭ ϭϱϱϭ

ϭ Ϯϰϴ

ϯ Ϯϴϱ

ϲϱ ϮϬϴϰ

ϭϭ ϯϯϭ

ϭϱ ϰϭϳ

Ϯϲ ϳϰϴ

ϵϭ ϮϴϯϮ

Ϯϭ ϮϲϮ

Ϯϭ ϮϲϮ

Ϯϴ ϰϮϵ

Ϯϴ ϰϮϵ

Ϯϴϭ ϴϵϯ

Ϯϴϭ ϴϵϯ

ϭϮ ϭϴϵ

ϭϮ ϭϴϵ

ϯϰϮ ϭϳϳϯ

ϭϭ ϯϯϴ

ϭϲ Ϯϳϰ

͘ ϯϭϲ

Ϯϳ ϵϮϴ

ϮϮ ϰϲϬ

ϭ ϴϮ

ϰϰ ϯϭϯ

ϱ ϲϬ

ϳϮ ϵϭϱ

ϵϵ ϭϴϰϯ

ϴϴ ϳϳϵ

ϰ ϭϵϲ

ϵϮ ϵϳϱ

ϯ ϲϰ

ϭϲ ϵϵ

ϭϵ ϭϲϯ

ϳϳ Ϯϯϲ

ϴ Ϯϰϯ

ϴϱ ϰϳϵ

ϭϵϲ ϭϲϭϳ

ϭϭϬ ϭϮϭϵ

ϳϵ ϭϬϲϴ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϯ ϭϬ͘�/ŶďĞƐůĂŐŶĂŵĞ ϵ��ĞƐŬƵŶĚŝŐĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚ

DKE^ ,�/E�hd dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

Ϯϳ ϯϮϴ

Ϯϭϲ Ϯϲϭϱ

Ϯϭϲ Ϯϲϭϱ

ϵϰϰ ϭϬϲϴϬ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϰ ϭϭ͘�WƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů 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�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

ϭϲϲ ϯϯϯ ϳϴϯϭ

ϰϴ ϵϯ Ϯϳϯϱ

ϯϳ ϭϱ ϭϳϱϵ

Ϯϱϭ ϰϰϭ ϭϮϯϮϱ

ϰϭ ϳϭ Ϯϰϰϳ

ϲϲ ϯ Ϯϭϲϵ

ϭϬϳ ϳϰ ϰϲϭϲ

ϯϱϴ ϱϭϱ ϭϲϵϰϭ

ϭϳϱ ϭϲ ϭϰϭϮ

ϭϳϱ ϭϲ ϭϰϭϮ

ϭϱϭ ϭϰ ϯϳϮϮ

ϭϱϭ ϭϰ ϯϳϮϮ

ϭϭϳϴ ϰϲϵ ϲϮϴϮ

ϭϭϳϴ ϰϲϵ ϲϮϴϮ

ϰ ϭ ϭϱϮϲ

ϰ ϭ ϭϱϮϲ

ϭϱϬϴ ϱϬϬ ϭϮϵϰϮ

ϯϯ ϮϬ ϴϲϲ

ϭϴϴ ϰ ϰϭϯϬ

ϭϵ ϯ Ϯϯϵϳ

ϮϰϬ Ϯϳ ϳϯϵϯ

ϲϳ Ϯ Ϯϭϵϱ

ϴ ϭ ϰϳϰ

ϭϴ ϳ ϭϭϲϱ

ϭϱ Ϯ ϱϭϴ

ϭϬϴ ϭϮ ϰϯϱϮ

ϯϰϴ ϯϵ ϭϭϳϰϱ

ϰϬϬ ϭϬϳ ϰϳϮϬ

ϭϭϯ ϭϬ ϮϬϰϵ

ϱϭϯ ϭϭϳ ϲϳϲϵ

ϭϲ ϯ ϵϬϯ

ϱϬ ϭϴ ϱϯϱ

ϲϲ Ϯϭ ϭϰϯϴ

ϭϬϯ ϭϴ ϭϴϰϮ

ϭϵϱ ϳ ϭϵϳϮ

Ϯϵϴ Ϯϱ ϯϴϭϰ

ϴϳϳ ϭϲϯ ϭϮϬϮϭ

ϯϵϮ ϲϱ ϱϰϭϯ

ϲϴϬ ϭϴ ϯϵϯϵ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϰ ϭϭ͘�WƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů ϭϮ͘�^ƚƌŝũĚŝŐ�ďĞǀĞů ϭϯ͘��ƌŝĞĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ

DKE^ ,�/E�hd dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

ϴϳ Ϯ ϴϳϵ

ϭϭϱϵ ϴϱ ϭϬϮϯϭ

ϭϭϱϵ ϴϱ ϭϬϮϯϭ

ϰϮϱϬ ϭϯϬϮ ϲϯϴϴϬ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϱ ϭϰ͘�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ ϭϱ͘ZŽŐĂƚŽŝƌĞƐ�ĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ
ϭϲ͘��ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ

ƉĂƌƚŝƐƚĞůůŝŶŐ

ϭϳ͘��ŝǀĞƌƐĞ

ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ

;DĞĚĞĚĞůŝŶŐ

ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕

ĂĨƐůƵŝƚŝŶŐ�ŵŝŶŝͲ

ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕��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�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

Ϯϲϱϰ ϯϴϴ ϯϮϰ ϯϲϬϬ

ϯϳϳ ϲϬ ϭϬϮ ϲϵϬ

ϮϯϬ ϴϮ ϭϭϬ ϲϯϵ

ϯϮϲϭ ϱϯϬ ϱϯϲ ϰϵϮϵ

ϯϮϴ ϳϰ ϭϯϰ ϰϭϮ

ϯϵϳ ϭϮϭ ϲϵ ϭϮϬ

ϳϮϱ ϭϵϱ ϮϬϯ ϱϯϮ

ϯϵϴϲ ϳϮϱ ϳϯϵ ϱϰϲϭ

ϭϲϯ ϭϳ ϭϰϵ ϳϭϬ

ϭϲϯ ϭϳ ϭϰϵ ϳϭϬ

ϰϴϬ ϭϮϴ ϭϲϯ ϭϮϴϮ

ϰϴϬ ϭϮϴ ϭϲϯ ϭϮϴϮ

ϭϭϵϴ ϯϬϲ ϳϰϵ ϯϴϳϮ

ϭϭϵϴ ϯϬϲ ϳϰϵ ϯϴϳϮ

ϰϭϯ Ϯϯ ϭϭϮ ϱϴϮ

ϰϭϯ Ϯϯ ϭϭϮ ϱϴϮ

ϮϮϱϰ ϰϳϰ ϭϭϳϯ ϲϰϰϲ

ϭϬϱϬ ϲϱ ϱ ϵϮϵ

ϯϬϱ ϰϯ ϯϮϭ ϳϲϵ

ϭϵϵ ϯϳ ϲϰ ϯϬϯ

ϭϱϱϰ ϭϰϱ ϯϵϬ ϮϬϬϭ

ϱϮϵ ϭϮϬ Ϯϯϴ ϭϭϲϱ

ϴϵ ϭϬ ϰϳ ϭϳϵ

ϱϴϰ ϱϴ ͘ ϰϭϮ

ϭϬϯ ϵ ϰϴ Ϯϰϱ

ϭϯϬϱ ϭϵϳ ϯϯϯ ϮϬϬϭ

Ϯϴϱϵ ϯϰϮ ϳϮϯ ϰϬϬϮ

ϲϮϲ ϴϱ ϯϲϱ ϮϮϯϯ

ϭϬϭ ϳ ϳϭ ϱϯϳ

ϳϮϳ ϵϮ ϰϯϲ ϮϳϳϬ

ϯϲϯ ϯϲ ϱϳ ϯϮϵ

ϭϬϲ ϭϮ ϰϲ ϯϰϯ

ϰϲϵ ϰϴ ϭϬϯ ϲϳϮ

ϭϲϭ Ϯϰ ϳϵ ϯϴϬ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϱ ϭϰ͘�&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ ϭϱ͘ZŽŐĂƚŽŝƌĞƐ�ĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ
ϭϲ͘��ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ

ƉĂƌƚŝƐƚĞůůŝŶŐ

ϭϳ͘��ŝǀĞƌƐĞ

ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ

;DĞĚĞĚĞůŝŶŐ

ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕

ĂĨƐůƵŝƚŝŶŐ�ŵŝŶŝͲ

ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕��ďĞŚŽƵĚ

ŵŝŶŝ͕

ŵŝŶĚĞƌũĂƌŝŶŐĞŶͿ

>/�'� E�DhZ E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

Ϯϱϳ ϮϬ ϭϱϵ ϱϱϴ

ϰϭϴ ϰϰ Ϯϯϴ ϵϯϴ

ϭϲϭϰ ϭϴϰ ϳϳϳ ϰϯϴϬ

ϴϵϳ ϭϭϭ Ϯϭϳ ϭϱϭϲ

ϴϯϲ ϭϭϭ ϮϮϮ ϴϲϮ

ϭϯϱ ϱϯ ϳϵ ϭϲϳ

ϭϴϲϴ Ϯϳϱ ϱϭϴ Ϯϱϰϱ

ϭϴϲϴ Ϯϳϱ ϱϭϴ Ϯϱϰϱ

ϭϮϱϴϭ ϮϬϬϬ ϯϵϯϬ ϮϮϴϯϰ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

�<d�E�s�E����Z��,d�Z��>���ϲ 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�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

ϭϮϳϱ ͘ ϰϳϬϮ

ϮϯϮϵ ͘ ϴϬϬ

ϲϯϴ ͘ ϭϰϱϰ

ϰϮϰϮ ͘ ϲϵϱϲ

ϲϯϮ ϰϵ ϲϯϮ

Ϯϲ ͘ ϭϮϲϲ

ϲϱϴ ϰϵ ϭϴϵϴ

ϰϵϬϬ ϰϵ ϴϴϱϰ

ϳϴ ͘ ϳϲϴ

ϳϴ ͘ ϳϲϴ

ϱϯϱ ϰ ϵϰϳ

ϱϯϱ ϰ ϵϰϳ

ϰϬϱϰ ϰϰ ϵϰϳϬ

ϰϬϱϰ ϰϰ ϵϰϳϬ

ϱϯϱ ͘ ϯϱϳ

ϱϯϱ ͘ ϯϱϳ

ϱϮϬϮ ϰϴ ϭϭϱϰϮ

ϭϬϰϭ Ϯ ϴϵϳ

ϵϮϵ ͘ ϭϭϰϴ

ϭϴϴ ϯϲ ϭϰϵ

Ϯϭϱϴ ϯϴ Ϯϭϵϰ

ϰϭϲϲ ϳϵ ϯϳϱϱ

ϭϰϱ ͘ ϭϳϴ

ϭϳϯϮ ͘ ϲϭϯ

ϰϳϰ ϴ ϯϮϵ

ϲϱϭϳ ϴϳ ϰϴϳϱ

ϴϲϳϱ ϭϮϱ ϳϬϲϵ

ϭϬϭ ϭϲϱ ϮϯϰϬ

ϮϮϬ ͘ ϭϵϯϳ

ϯϮϭ ϭϲϱ ϰϮϳϳ

ϭϰ ͘ ϯϵϳ

ϭϴϯ ͘ ϭϳϴ

ϭϵϳ ͘ ϱϳϱ

ϭϰϮ ͘ ϱϳϳ

ϭϵϯ ϭϳ ϲϳϱ

ϯϯϱ ϭϳ ϭϮϱϮ

ϴϱϯ ϭϴϮ ϲϭϬϰ

ϴϯϯ ϯϵ ϮϬϱϭ

ϮϬϮ ϵϰ ϭϴϵϮ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



�ŬƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ KŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ŝŶ ϮϬϭϵ

;�ĂŶƚĂů ŐĞĐƌĞģĞƌĚĞ ƉůŝĐŚƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌͿ

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

DKE^ ,�/E�hd dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

ϭϭϯϮ ͘ ϭϮϳϱ

Ϯϭϲϳ ϭϯϯ ϱϮϭϴ

Ϯϭϲϳ ϭϯϯ ϱϮϭϴ

Ϯϭϳϵϳ ϱϯϳ ϯϴϳϴϳ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



9225(&+7(1,6

EŝĞƵǁĞ ŝŶ ϮϬϭϵ ĚŽŽƌ ĚĞ ƌĞĐŚƚĞƌ ďĞǀŽůĞŶ ǀŽŽƌĞĐŚƚĞŶŝƐƐĞŶ

'�^>��,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

ϭϱϵϳ ϴϱ͘ϭϳ ϭϯϭ ϲ͘ϵϵ ϭϰϳ ϳ͘ϴϰ ϭϴϳϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϮϳ ϵϮ͘Ϭϯ Ϯϱ ϱ͘ϯϵ ϭϮ Ϯ͘ϱϵ ϰϲϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϵϬ ϴϳ͘ϴϭ ϲϭ ϭϬ͘ϵϯ ϳ ϭ͘Ϯϱ ϱϱϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϱϭϰ ϴϲ͘ϳϴ Ϯϭϳ ϳ͘ϰϵ ϭϲϲ ϱ͘ϳϯ Ϯϴϵϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϭϯ ϴϳ͘ϲϴ ϯϯ ϵ͘Ϯϰ ϭϭ ϯ͘Ϭϴ ϯϱϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϴϭ ϴϳ͘Ϯϳ ϯϬ ϵ͘ϯϮ ϭϭ ϯ͘ϰϮ ϯϮϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϵϰ ϴϳ͘ϰϴ ϲϯ ϵ͘Ϯϴ ϮϮ ϯ͘Ϯϰ ϲϳϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϭϬϴ ϴϲ͘ϵϭ ϮϴϬ ϳ͘ϴϯ ϭϴϴ ϱ͘Ϯϲ ϯϱϳϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϬϮ ϵϭ͘ϰϬ ϭϳ ϳ͘ϲϵ Ϯ Ϭ͘ϵϬ ϮϮϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϬϮ ϵϭ͘ϰϬ ϭϳ ϳ͘ϲϵ Ϯ Ϭ͘ϵϬ ϮϮϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϵϮ ϴϱ͘ϰϮ ϯϵ ϲ͘ϳϳ ϰϱ ϳ͘ϴϭ ϱϳϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϵϮ ϴϱ͘ϰϮ ϯϵ ϲ͘ϳϳ ϰϱ ϳ͘ϴϭ ϱϳϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϯϳ ϴϳ͘ϲϱ ϰϵ ϰ͘ϱϴ ϴϯ ϳ͘ϳϲ ϭϬϲϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϯϳ ϴϳ͘ϲϱ ϰϵ ϰ͘ϱϴ ϴϯ ϳ͘ϳϲ ϭϬϲϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϲϲ ϴϮ͘ϴϳ Ϯϲ ϴ͘ϭϬ Ϯϵ ϵ͘Ϭϯ ϯϮϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϲϲ ϴϮ͘ϴϳ Ϯϲ ϴ͘ϭϬ Ϯϵ ϵ͘Ϭϯ ϯϮϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϴϵϳ ϴϲ͘ϳϰ ϭϯϭ ϱ͘ϵϵ ϭϱϵ ϳ͘Ϯϳ Ϯϭϴϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϲ ϯϰ͘ϬϮ ϰ Ϯ͘Ϭϲ ϭϮϰ ϲϯ͘ϵϮ ϭϵϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϳϴ ϳϵ͘ϭϰ ϯϳ ϲ͘ϭϯ ϴϵ ϭϰ͘ϳϰ ϲϬϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϲ ϴϵ͘ϭϰ ϭϵ ϭϬ͘ϴϲ ͘ ͘ ϭϳϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϬϬ ϳϭ͘ϵϰ ϲϬ ϲ͘ϭϳ Ϯϭϯ Ϯϭ͘ϴϵ ϵϳϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϲϮ ϴϳ͘ϴϭ ϳϮ ϭϭ͘Ϯϱ ϲ Ϭ͘ϵϰ ϲϰϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϰ ϳϮ͘ϵϳ ϲ ϴ͘ϭϭ ϭϰ ϭϴ͘ϵϮ ϳϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϵϮ ϴϲ͘ϵϬ ϰϬ ϭϭ͘ϵϬ ϰ ϭ͘ϭϵ ϯϯϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϰ ϴϯ͘Ϯϭ Ϯϯ ϭϲ͘ϳϵ ͘ ͘ ϭϯϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϮϮ ϴϲ͘ϭϬ ϭϰϭ ϭϭ͘ϴϴ Ϯϰ Ϯ͘ϬϮ ϭϭϴϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϮϮ ϳϵ͘ϳϮ ϮϬϭ ϵ͘ϯϭ Ϯϯϳ ϭϬ͘ϵϳ ϮϭϲϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



EŝĞƵǁĞ ŝŶ ϮϬϭϵ ĚŽŽƌ ĚĞ ƌĞĐŚƚĞƌ ďĞǀŽůĞŶ ǀŽŽƌĞĐŚƚĞŶŝƐƐĞŶ

'�^>��,d
dŽƚĂĂů

;ϭͿ�DĂŶŶĞŶ ;ϮͿ�sƌŽƵǁĞŶ ;ϯͿ�KŶďĞŬĞŶĚ

E й E й E й E й

>/�'� �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

ϭϭϲϲ ϵϬ͘ϳϰ ϳϵ ϲ͘ϭϱ ϰϬ ϯ͘ϭϭ ϭϮϴϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϮϰ ϵϮ͘ϵϱ ϭϱ ϲ͘ϮϮ Ϯ Ϭ͘ϴϯ Ϯϰϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϵϬ ϵϭ͘Ϭϵ ϵϰ ϲ͘ϭϲ ϰϮ Ϯ͘ϳϱ ϭϱϮϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϳ ϳϲ͘ϵϴ ϭϰ ϭϭ͘ϭϭ ϭϱ ϭϭ͘ϵϬ ϭϮϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϲ ϵϲ͘ϵϳ Ϯ Ϯ͘ϬϮ ϭ ϭ͘Ϭϭ ϵϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϵϯ ϴϱ͘ϳϴ ϭϲ ϳ͘ϭϭ ϭϲ ϳ͘ϭϭ ϮϮϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϴϭ ϴϱ͘ϯϴ ϭϳ ϴ͘ϬϮ ϭϰ ϲ͘ϲϬ ϮϭϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϳϬ ϳϲ͘Ϯϳ ϯϳ ϭϬ͘ϰϱ ϰϳ ϭϯ͘Ϯϴ ϯϱϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϱϭ ϳϵ͘ϲϴ ϱϰ ϵ͘ϱϰ ϲϭ ϭϬ͘ϳϴ ϱϲϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϬϯϰ ϴϳ͘ϳϵ ϭϲϰ ϳ͘Ϭϴ ϭϭϵ ϱ͘ϭϰ Ϯϯϭϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϵϭϳ ϴϴ͘ϲϬ ϭϬϭ ϵ͘ϳϲ ϭϳ ϭ͘ϲϰ ϭϬϯϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϬϬ ϳϲ͘ϲϯ ϭϲ ϲ͘ϭϯ ϰϱ ϭϳ͘Ϯϰ Ϯϲϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϳ ϴϭ͘Ϭϳ ϭϲ ϵ͘ϰϳ ϭϲ ϵ͘ϰϳ ϭϲϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϱϰ ϴϱ͘ϲϬ ϭϯϯ ϵ͘Ϭϴ ϳϴ ϱ͘ϯϮ ϭϰϲϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϱϰ ϴϱ͘ϲϬ ϭϯϯ ϵ͘Ϭϴ ϳϴ ϱ͘ϯϮ ϭϰϲϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϬϭϱ ϴϱ͘ϱϲ ϵϬϵ ϳ͘ϳϳ ϳϴϭ ϲ͘ϲϳ ϭϭϳϬϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



EŝĞƵǁĞ ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ ŝŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ĚŽŽƌ ĚĞ ƌĞĐŚƚĞƌ ďĞǀŽůĞŶ ŝŶ ϮϬϭϵ

'�^>��,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'

>/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �&��>/E'

�Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϲϲϱ ϴϱ͘Ϭϰ ϴϭ ϭϬ͘ϯϲ ϯϲ ϰ͘ϲϬ ϳϴϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϯϬ ϵϭ͘Ϯϳ ϭϳ ϲ͘ϳϱ ϱ ϭ͘ϵϴ ϮϱϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϳϵ ϴϱ͘ϱϴ ϰϲ ϭϰ͘ϭϭ ϭ Ϭ͘ϯϭ ϯϮϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϳϰ ϴϲ͘ϯϮ ϭϰϰ ϭϬ͘ϱϵ ϰϮ ϯ͘Ϭϵ ϭϯϲϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϳ ϴϰ͘ϯϰ Ϯϱ ϭϮ͘ϲϯ ϲ ϯ͘Ϭϯ ϭϵϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϬ ϴϴ͘ϳϲ ϭϯ ϳ͘ϲϵ ϲ ϯ͘ϱϱ ϭϲϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϭϳ ϴϲ͘ϯϴ ϯϴ ϭϬ͘ϯϱ ϭϮ ϯ͘Ϯϳ ϯϲϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϰϵϭ ϴϲ͘ϯϯ ϭϴϮ ϭϬ͘ϱϰ ϱϰ ϯ͘ϭϯ ϭϳϮϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϵ ϵϮ͘ϴϭ ϵ ϲ͘ϰϳ ϭ Ϭ͘ϳϮ ϭϯϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϵ ϵϮ͘ϴϭ ϵ ϲ͘ϰϳ ϭ Ϭ͘ϳϮ ϭϯϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϯ ϴϯ͘ϲϭ ϭϱ ϴ͘ϮϬ ϭϱ ϴ͘ϮϬ ϭϴϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϯ ϴϯ͘ϲϭ ϭϱ ϴ͘ϮϬ ϭϱ ϴ͘ϮϬ ϭϴϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϮϳ ϴϳ͘ϯϮ Ϯϵ ϱ͘ϵϯ ϯϯ ϲ͘ϳϱ ϰϴϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϮϳ ϴϳ͘ϯϮ Ϯϵ ϱ͘ϵϯ ϯϯ ϲ͘ϳϱ ϰϴϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϳ ϴϮ͘ϮϬ ϭϴ ϵ͘ϰϮ ϭϲ ϴ͘ϯϴ ϭϵϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϳ ϴϮ͘ϮϬ ϭϴ ϵ͘ϰϮ ϭϲ ϴ͘ϯϴ ϭϵϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϴϲϲ ϴϲ͘ϰϯ ϳϭ ϳ͘Ϭϵ ϲϱ ϲ͘ϰϵ ϭϬϬϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯ ϯϴ͘Ϯϰ Ϯ ϱ͘ϴϴ ϭϵ ϱϱ͘ϴϴ ϯϰ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϮ ϴϭ͘ϵϬ Ϯϭ ϭϬ͘ϬϬ ϭϳ ϴ͘ϭϬ ϮϭϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϲ ϴϱ͘ϯϵ ϭϯ ϭϰ͘ϲϭ ͘ ͘ ϴϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϲϭ ϳϴ͘ϯϴ ϯϲ ϭϬ͘ϴϭ ϯϲ ϭϬ͘ϴϭ ϯϯϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯϴϲ ϴϯ͘ϯϴ ϱϯ ϭϱ͘ϰϱ ϰ ϭ͘ϭϳ ϯϰϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϭ ϴϭ͘ϱϴ ϰ ϭϬ͘ϱϯ ϯ ϳ͘ϴϵ ϯϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϳ ϴϰ͘Ϭϱ Ϯϲ ϭϱ͘ϵϱ ͘ ͘ ϭϲϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϮ ϳϴ͘Ϯϲ ϮϬ Ϯϭ͘ϳϰ ͘ ͘ ϵϮ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϮϲ ϴϮ͘ϳϬ ϭϬϯ ϭϲ͘ϭϵ ϳ ϭ͘ϭϬ ϲϯϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϴϳ ϴϭ͘ϮϮ ϭϯϵ ϭϰ͘ϯϰ ϰϯ ϰ͘ϰϰ ϵϲϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲϯϭ ϴϳ͘Ϯϴ ϳϬ ϵ͘ϲϴ ϮϮ ϯ͘Ϭϰ ϳϮϯ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϵ ϵϮ͘ϯϳ ϵ ϳ͘ϲϯ ͘ ͘ ϭϭϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϰϬ ϴϳ͘ϵϵ ϳϵ ϵ͘ϯϵ ϮϮ Ϯ͘ϲϮ ϴϰϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϬ ϲϴ͘ϵϳ ϭϭ ϭϴ͘ϵϳ ϳ ϭϮ͘Ϭϳ ϱϴ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϴ ϵϮ͘ϲϴ Ϯ ϰ͘ϴϴ ϭ Ϯ͘ϰϰ ϰϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϳϴ ϳϴ͘ϳϵ ϭϯ ϭϯ͘ϭϯ ϴ ϴ͘Ϭϴ ϵϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



EŝĞƵǁĞ ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ ŝŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ĚŽŽƌ ĚĞ ƌĞĐŚƚĞƌ ďĞǀŽůĞŶ ŝŶ ϮϬϭϵ

'�^>��,d
dŽƚĂĂů

;ϭͿ�DĂŶŶĞŶ ;ϮͿ�sƌŽƵǁĞŶ ;ϯͿ�KŶďĞŬĞŶĚ

E й E й E й E й

>/�'� 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

ϭϮϯ ϴϳ͘ϴϲ ϭϱ ϭϬ͘ϳϭ Ϯ ϭ͘ϰϯ ϭϰϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϵ ϳϱ͘ϱϯ Ϯϴ ϭϭ͘ϴϭ ϯϬ ϭϮ͘ϲϲ Ϯϯϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϬϮ ϴϬ͘ϭϭ ϰϯ ϭϭ͘ϰϭ ϯϮ ϴ͘ϰϵ ϯϳϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϮϬ ϴϱ͘Ϭϰ ϭϯϱ ϭϬ͘Ϯϱ ϲϮ ϰ͘ϳϭ ϭϯϭϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϱϱ ϴϲ͘ϲϳ ϲϮ ϭϭ͘ϴϭ ϴ ϭ͘ϱϮ ϱϮϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϲ ϳϯ͘ϰϳ ϱ ϭϬ͘ϮϬ ϴ ϭϲ͘ϯϯ ϰϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϯϵ ϲϴ͘ϰϮ ϳ ϭϮ͘Ϯϴ ϭϭ ϭϵ͘ϯϬ ϱϳ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϯϬ ϴϯ͘ϵϵ ϳϰ ϭϭ͘ϳϯ Ϯϳ ϰ͘Ϯϴ ϲϯϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϱϯϬ ϴϯ͘ϵϵ ϳϰ ϭϭ͘ϳϯ Ϯϳ ϰ͘Ϯϴ ϲϯϭ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϰϳϵϰ ϴϰ͘ϵϭ ϲϬϭ ϭϬ͘ϲϰ Ϯϱϭ ϰ͘ϰϱ ϱϲϰϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘
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ZĂĂĚŬĂŵĞƌ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ ŽƉ ƉĞƌƐŽŽŶƐŶŝǀĞĂƵ

ϮϬϭϵ

�Ğ�ZŝũŬĚŽŵ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ŽƉ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŶŝǀĞĂƵ

;ϭͿ��ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ƌĂĂĚŬĂŵĞƌ �ƐƐŝƐĞŶ

�ƵŝƚĞŶǀĞƌǀŽůŐŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐ

�ƵŝƚĞŶǀĞƌǀŽůŐŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐ�н��͘W͘�ŬŽƐƚĞŶ

�ƵŝƚĞŶǌĂĂŬƐƚĞůůŝŶŐ���

'ĞĚĞĞůƚĞůŝũŬĞ�ǀĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĞůĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ

KŶƚƐůĂŐ�ƌĞĐŚƚƐǀĞƌǀŽůŐŝŶŐ

KƉƐĐŚŽƌƚŝŶŐ

KƉƐĐŚŽƌƚŝŶŐ�ŵĞƚ�ƉƌŽďĂƚŝĞ

ZĞĂ͗�sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�WĂƌŬĞƚͲŐĞŶĞƌĂĂů

sĞƌŽŽƌĚĞůŝŶŐ�ŽƉ�ƐƚƌĂĨŐĞďŝĞĚ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĞůĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĞůĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ�Ͳ�ǀĞƌǌĂĐŚƚĞŶĚĞ�ŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ũĞƵŐĚƌĞĐŚƚďĂŶŬ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ƉŽůŝƚŝĞƌĞĐŚƚďĂŶŬ

sƌŝũƐƉƌĂĂŬ

dŽƚĂĂů

;ϮͿ��ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�н�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐ Z<͗�sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĞůĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ�Ͳ�ǀƌŝũ�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�ŵĞƚ�ďŽƌŐ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĞĞů�Ͳ�ǀƌŝũůĂƚŝŶŐ�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĞůĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ�Ͳ�ǀƌŝũ�ŵĞƚ�ďŽƌŐ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĞůĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ�Ͳ�ǌŽŶĚĞƌ�ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ƉŽůŝƚŝĞƌĞĐŚƚďĂŶŬ�Ͳ�ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŽŶĚĞƌ�ďĂŶĚĞŶ�Ͳ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚ�ƚŽĞǌŝĐŚƚ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŽŶĚĞƌ�ďĂŶĚĞŶ�Ͳ�ŐĞǀĂŶŐĞŶŝƐ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŽŶĚĞƌ�ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ

ǀĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĞůĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ�Ͳ�ŝŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƐƚĞůůŝŶŐ

dŽƚĂĂů

;ϯͿ�sĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐ�ǀŽŽƌĞĐŚƚĞŶŝƐ �ĞǀĞƐƚŝŐŝŶŐ�Ͳ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚ�ƚŽĞǌŝĐŚƚ�;ϮĚĞ�ĞŶ�ϮŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐͿ

�ĞǀĞƐƚŝŐŝŶŐ�Ͳ�ŐĞǀĂŶŐĞŶŝƐ�;ϭƐƚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐͿ

�ĞǀĞƐƚŝŐŝŶŐ�Ͳ�ŐĞǀĂŶŐĞŶŝƐ�;ϮĚĞ�ĞŶ�ϮŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐͿ

Ϯ

ϱϰϱϴ

ϵϴϯ

ϭ

ϱϵ

ϭϬϰ

ϭϰϵ

ϯϱ

ϯϰ

ϭϭ

ϭϰϰϯϲ

ϭ

ϯϳ

ϯϱ

Ϯ

Ϯϭϯϰϳ

ϴϵ

ϯϭϬ

ϰϵ

ϰϬ

Ϯ

Ϯϯϭ

ϯϲϴϱ

ϭϲϭϯ

ϯϮ

ϲϬϱϭ

ϭϵϴϱ

ϴϲϳϳ

ϭϱϲϱϱ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



ZĂĂĚŬĂŵĞƌ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ ŽƉ ƉĞƌƐŽŽŶƐŶŝǀĞĂƵ

ϮϬϭϵ

�Ğ�ZŝũŬĚŽŵ

;ϯͿ�sĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐ�ǀŽŽƌĞĐŚƚĞŶŝƐ ,ĂŶĚŚĂǀŝŶŐ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŚĞĐŚƚĞŶŝƐ�Ͳ�ŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐ

,ĂŶĚŚĂǀŝŶŐ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ

/ŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƐƚĞůůŝŶŐ�;ĞĞƌƐƚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐͿ

/ŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƐƚĞůůŝŶŐ�;ƚǁĞĞĚĞ�ĞŶ�ƚǁĞĞŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐͿ

KƉŚĞĨĨŝŶŐ�ŵŝƚƐ�ďŽƌŐ

Z��͗��ŽƌŐƐŽŵ�ĂĂŶ�ĚĞ��ĞůŐŝƐĐŚĞ�ƐƚĂĂƚ

Z��͗�sŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�ŐĞǁŝũǌŝŐĚͬŽƉŐĞŚĞǀĞŶ

Z<͗��ĞǀĞƐƚŝŐŝŶŐ�Ͳ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚ�ƚŽĞǌŝĐŚƚ�;ϭƐƚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐͿ

sĞƌůĞŶŐŝŶŐ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�;Z��Ϳ

sĞƌǌŽĞŬ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŝŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƚĞůůŝŶŐ�ŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ�ĚŽĐŚ�ŽŶŐĞŐƌŽŶĚ

sĞƌǌŽĞŬ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŝŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƚĞůůŝŶŐ�ŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ�ĞŶ�ŐĞŐƌŽŶĚ

sĞƌǌŽĞŬ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŝŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƚĞůůŝŶŐ�ŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ�ĞŶ�ŐĞŐƌŽŶĚ�ŵĞƚ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ

sĞƌǌŽĞŬ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŝŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƚĞůůŝŶŐ�ŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ�ĞŶ�ŐĞŐƌŽŶĚ�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ

ĞŶ�ŵĞƚ�ďŽƌŐ

sƌŝũ�ŵĞƚ�ďŽƌŐ�;ĞĞƌƐƚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐͿ

sƌŝũ�ŵĞƚ�ďŽƌŐ�;ƚǁĞĞĚĞ�ĞŶ�ƚǁĞĞŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐͿ

sƌŝũ�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�;ĞĞƌƐƚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐͿ

sƌŝũ�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�;ƚǁĞĞĚĞ�ĞŶ�ƚǁĞĞŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐͿ

sƌŝũ�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�н�ďŽƌŐ�;ĞĞƌƐƚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐͿ

sƌŝũ�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�н�ďŽƌŐ�;ƚǁĞĞĚĞ�ĞŶ�ƚǁĞĞŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞ�ǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐͿ

ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞǀĂŶŐĞŶŚŽƵĚŝŶŐ

dŽƚĂĂů

;ϰͿ�KǀĞƌŝŐĞ�ĂĨƐůƵŝƚŝŶŐ�ǀĂŶ�ǌĂĂŬ /ŶƚƌĞŬŬŝŶŐ�ŶĂ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ

KŶƚǀŽĞŐŝŶŐ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƵŝƚŐĞĚŽŽĨĚ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƵŝƚŐĞĚŽŽĨĚ�;ZĂĂĚŬĂŵĞƌͿ

Z<͗�sĞƌǀĂů�ĚŽŽƌ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

Z<͗�sĞƌǀĂů�ĚŽŽƌ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ

Z<͗�sĞƌǀĂů�ĚŽŽƌ�ǀĞƌũĂƌŝŶŐ

hŝƚĚŽǀŝŶŐ�ǁĞŐĞŶƐ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ

hŝƚĚŽǀŝŶŐ�ǁĞŐĞŶƐ�ƚŝũĚŝŐĞ�ďĞƚĂůŝŶŐ�D͘^͘

hŝƚĚŽǀŝŶŐ�ǁĞŐĞŶƐ�ǀĞƌũĂƌŝŶŐ

sĞƌǀĂů�ĚŽŽƌ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ

sĞƌǀĂů�ĚŽŽƌ�ǀĞƌũĂƌŝŶŐ

sŽĞŐŝŶŐ

ƐƚƌĂĨǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ǀĞƌǀĂůůĞŶ

dŽƚĂĂů

;ϱͿ��ĂŶŚŽƵĚŝŶŐ �ĨǁŝũǌĞŶ�ŽŶŵŝĚĚĞůůŝũŬĞ�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐ

ϮϰϬ

ϭϯϬ

ϲϲ

ϯϭϲ

ϭ

ϭ

ϭϭ

ϰϮϱ

ϵϰ

ϭϮ

ϭ

ϭ

ϭϭ

ϭϲ

ϭϯϯ

ϯϰϰ

ϭϵϯϯ

ϲϯ

ϰϲϲ

ϭ

ϯϬϱϴϮ

ϭ

ϭϱ

ϭϬϰ

Ϯ

ϵ

ϱϬ

ϳϳ

ϭϱ

ϭϭ

ϰϱ

ϲ

Ϯϴ

ϯϳ

ϲϮ

ϰϲϮ

ϭ
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ZĂĂĚŬĂŵĞƌ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ ŽƉ ƉĞƌƐŽŽŶƐŶŝǀĞĂƵ

ϮϬϭϵ

�Ğ�ZŝũŬĚŽŵ

;ϱͿ��ĂŶŚŽƵĚŝŶŐ �ĞǀĞů�ƚŽƚ�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐ

KŶŵŝĚĚĞůůŝũŬĞ�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐ

KƉŚĞĨĨŝŶŐ

Z<͗�'ĞǀĂŶŐĞŶŶĞŵŝŶŐ

ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ƚŽƚ�ďŝũůŝũĨŶĞŵŝŶŐ

dŽƚĂĂů

;ϲͿ�/ŶƚĞƌŶĞƌŝŶŐ /ŶƚĞƌŶĞƌŝŶŐ

/ŶƚĞƌŶĞƌŝŶŐ�;�ĞƐĐŚŝŬŬŝŐĞŶ�ƉĞƌ�ƉĂƌƚŝũͿ

dŽƚĂĂů

;ϳͿ�/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů ����ǁĞŝŐĞƌŝŶŐ�Ăƌƚ͘�ϰ͕Ϯ�ŶĞ�ďŝƐ�ŝŶ�ŝĚĞŵ�ůŝĚƐƚĂĂƚ

����ǁĞŝŐĞƌŝŶŐ�Ăƌƚ͘�ϱ͕ϭ�ĚƵďďĞůĞ�ƐƚƌĂĨďĂĂƌŚĞŝĚ

��D��ĞƐůŝƐƐŝŶŐ�͗�/ŶƚƌĞŬŬŝŶŐ

��D�tĞŝŐĞƌŝŶŐ�͗��ŶĚĞƌĞ

��D�tĞŝŐĞƌŝŶŐ�͗�EĂƚŝŽŶĂůŝƚĞŝƚ�ŽĨ�ǀĞƌďůŝũĨƉůĂĂƚƐ�ŝŶ��ĞůŐŝĞ

��D�tĞŝŐĞƌŝŶŐ�͗�^ƚƌĂĨ�ŝŶ�ƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚĞ�ƐƚĂĂƚ�ƚĞŶ�ƵŝƚǀŽĞƌ�ŐĞůĞŐĚ

Z��͗��ǆĞƋƵĂƚƵƌ

ZĞĂ͗�hŝƚǀŽĞƌŝŶŐ���D�ŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬ�ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ

dĞŶƵŝƚǀŽĞƌůĞŐŐŝŶŐ��ƵƌŽƉĞĞƐ�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ

tĞŝŐĞƌŝŶŐ��ƵƌŽƉĞĞƐ�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ

ƚĞƌ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐůĞŐŐŝŶŐ�/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ

dŽƚĂĂů

;ϴͿ��ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ƚĞŶ�ĂĂŶǌŝĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ �ĂŶǀƵůůĞŶĚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

KŶƚůĂƐƚŝŶŐ

KŶƚƐůĂŐ�ĂŵďƚƐƉůŝĐŚƚĞŶ�KZ

dŽƚĂĂů

;ϵͿ�sƌĞĞŵĚĞůŝŶŐĞŶǁĞƚ Z��͗��ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ�;ǀƌĞĞŵĚĞůŝŶŐĞŶǁĞƚͿ

dŽƚĂĂů

dŽƚĂĂů

Ϯ

ϭ

Ϯ

Ϯϭ

ϰϭ

ϲϴ

ϮϳϮ

ϲ

Ϯϳϴ

ϭ

ϭ

ϭ

ϲ

ϭ

Ϯ

ϰ

ϭ

ϮϮϵ

ϴ

ϲ

ϮϲϬ

ϭϭϮ

ϴϮϰ

ϲ

ϵϰϮ

ϴϱ

ϴϱ

ϲϬϬϳϱ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



ZĂĂĚŬĂŵĞƌ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ ŽƉ ƉĞƌƐŽŽŶƐŶŝǀĞĂƵ

ϮϬϭϵ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ŽƉ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŶŝǀĞĂƵ

;ϭͿ

�ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

ƌĂĂĚŬĂŵĞƌ

;ϮͿ

�ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

н�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐ

;ϯͿ

sĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐ

ǀŽŽƌĞĐŚƚĞŶŝƐ

;ϰͿ

KǀĞƌŝŐĞ

ĂĨƐůƵŝƚŝŶŐ

ǀĂŶ�ǌĂĂŬ

;ϱͿ

�ĂŶŚŽƵĚŝŶŐ

;ϲͿ

/ŶƚĞƌŶĞƌŝŶŐ

E E E E E E

Z�^^KZd �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

DĞĐŚĞůĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' �&��>/E'

,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ͬ�Zh^^�> �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

�Z���EdͲt�>>KE �ƌĂďĂŶƚ�tĂůůŽŶ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �&��>/E'

�ƌƵƐƐĞů

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �&��>/E'

�ƌƵǆĞůůĞƐ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E �&��>/E'

>ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

KK^dͲs>��E��Z�E �ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �&��>/E'

�ƌƵŐŐĞ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

sĞƵƌŶĞ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϯϯϴϵ ϭϮϬϴ ϰϮϴϬ ϯϮ ϳ ϯϱ

ϰϱϬ ϮϵϮ ϴϰϴ ϯ ͘ ϭ

ϵϳϴ ϰϬϲ ϵϵϵ ϭϯ ϴ ϴ

ϰϴϭϳ ϭϵϬϲ ϲϭϮϳ ϰϴ ϭϱ ϰϰ

ϲϱϲ ϭϭ ϴϲϴ ϭϯ ͘ ϯ

ϱϴϴ ϭϭϳ ϭϬϰϵ Ϯϴ ͘ ϲ

ϭϮϰϰ ϭϮϴ ϭϵϭϳ ϰϭ ͘ ϵ

ϲϬϲϭ ϮϬϯϰ ϴϬϰϰ ϴϵ ϭϱ ϱϯ

ϰϯϱ ϭϬϮ ϰϮϬ ϭϰ ϭ ϳ

ϰϯϱ ϭϬϮ ϰϮϬ ϭϰ ϭ ϳ

ϴϭϳ ϯϳϰ ϭϯϲϬ ϰϮ ϯ ϭϭ

ϴϭϳ ϯϳϰ ϭϯϲϬ ϰϮ ϯ ϭϭ

Ϯϴϵϱ ϲϭϬ ϮϵϳϬ ϭϯϮ ϭϬ Ϯϴ

Ϯϴϵϱ ϲϭϬ ϮϵϳϬ ϭϯϮ ϭϬ Ϯϴ

ϳϬϱ ϭϳϭ ϳϵϬ ϭϭ ϭ ϰ

ϳϬϱ ϭϳϭ ϳϵϬ ϭϭ ϭ ϰ

ϰϴϱϮ ϭϮϱϳ ϱϱϰϬ ϭϵϵ ϭϱ ϱϬ

ϵϴϱ ϯϴϵ ϭϯϵϲ ϭϰ ϭ Ϯϴ

ϭϭϭϳ ϱϮϲ ϭϮϬϵ ϭϮ ϭ ϯϮ

ϭϱϭ ϭϬϯ ϱϮϲ Ϯ ͘ ϳ

ϮϮϱϯ ϭϬϭϴ ϯϭϯϭ Ϯϴ Ϯ ϲϳ

ϭϮϱϬ ϭϬϵ ϮϬϰϳ Ϯϭ ϭ ϳ

ϭϯϲ ϲϲ Ϯϰϴ ϭ ͘ ϯ

ϰϵϬ Ϯϳ ϭϬϭϴ Ϯ ͘ ϲ

ϮϬϬ ϲϴ ϯϯϵ ϯ ͘ ϵ

ϮϬϳϲ ϮϳϬ ϯϲϱϮ Ϯϳ ϭ Ϯϱ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



ZĂĂĚŬĂŵĞƌ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ ŽƉ ƉĞƌƐŽŽŶƐŶŝǀĞĂƵ

ϮϬϭϵ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ŽƉ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŶŝǀĞĂƵ

dŽƚĂĂů;ϳͿ

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů

;ϴͿ��ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

ƚĞŶ�ĂĂŶǌŝĞŶ�ǀĂŶ

ĚĞ

ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ

;ϵͿ

sƌĞĞŵĚĞůŝŶŐĞŶǁĞƚ

E E E E

Z�^^KZd �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

DĞĐŚĞůĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' �&��>/E'

,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ͬ�Zh^^�> �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

�Z���EdͲt�>>KE �ƌĂďĂŶƚ�tĂůůŽŶ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �&��>/E'

�ƌƵƐƐĞů

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �&��>/E'

�ƌƵǆĞůůĞƐ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E �&��>/E'

>ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

KK^dͲs>��E��Z�E �ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �&��>/E'

�ƌƵŐŐĞ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

sĞƵƌŶĞ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

͘ Ϯϲϭ ϳ ϵϮϭϵ

͘ ϱϭ ϱ ϭϲϱϬ

ϰϴ Ϯϳ ϱ ϮϰϵϮ

ϰϴ ϯϯϵ ϭϳ ϭϯϯϲϭ

ϰ Ϯϲ ͘ ϭϱϴϭ

ϰ ϯϵ ϭ ϭϴϯϮ

ϴ ϲϱ ϭ ϯϰϭϯ

ϱϲ ϰϬϰ ϭϴ ϭϲϳϳϰ

ϲ ϱ Ϯ ϵϵϮ

ϲ ϱ Ϯ ϵϵϮ

ϰϰ ϵϯ Ϯϱ Ϯϳϲϵ

ϰϰ ϵϯ Ϯϱ Ϯϳϲϵ

ϲϭ ϱϬ ͘ ϲϳϱϲ

ϲϭ ϱϬ ͘ ϲϳϱϲ

ϱ ϵϬ ϰ ϭϳϴϭ

ϱ ϵϬ ϰ ϭϳϴϭ

ϭϭϲ Ϯϯϴ ϯϭ ϭϮϮϵϴ

ϭϯ ϳ ͘ Ϯϴϯϯ

ϵ ϰϲ ϵ Ϯϵϲϭ

Ϯ ϭ ͘ ϳϵϮ

Ϯϰ ϱϰ ϵ ϲϱϴϲ

ϲ Ϯϳ ϲ ϯϰϳϰ

ϵ ϴ ͘ ϰϳϭ

͘ Ϯϲ ͘ ϭϱϲϵ

͘ ϯ ͘ ϲϮϮ

ϭϱ ϲϰ ϲ ϲϭϯϲ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



ZĂĂĚŬĂŵĞƌ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ ŽƉ ƉĞƌƐŽŽŶƐŶŝǀĞĂƵ

ϮϬϭϵ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ŽƉ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŶŝǀĞĂƵ

;ϭͿ

�ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

ƌĂĂĚŬĂŵĞƌ

;ϮͿ

�ŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

н�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐ

;ϯͿ

sĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐ

ǀŽŽƌĞĐŚƚĞŶŝƐ

;ϰͿ

KǀĞƌŝŐĞ

ĂĨƐůƵŝƚŝŶŐ

ǀĂŶ�ǌĂĂŬ

;ϱͿ

�ĂŶŚŽƵĚŝŶŐ

;ϲͿ

/ŶƚĞƌŶĞƌŝŶŐ

E E E E E E

'�Ed dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

�hW�E �ƵƉĞŶ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/�'� �&��>/E'

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �&��>/E'

�ƌůŽŶ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �&��>/E'

�ŝŶĂŶƚ

EĂŵƵƌ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

,�/E�hd �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

ϰϯϮϵ ϭϮϴϴ ϲϳϴϯ ϱϱ ϯ ϵϮ

ϭϯϯ ϭϱ ϭϲϮ ϯ Ϯ ϭ

ϭϯϯ ϭϱ ϭϲϮ ϯ Ϯ ϭ

Ϯϲϲ Ϯϭ ϭϱϲ ϭϯ ͘ Ϯ

ϭϱϬϯ ϰϴϰ ϯϬϬϮ ϭϳ ϵ ϭϳ

ϰϰϱ ϴϵ ϱϲϳ ϯ ϭ ϭϭ

ϮϮϭϰ ϱϵϰ ϯϳϮϱ ϯϯ ϭϬ ϯϬ

ϭϴϮ ϳϴ ϯϲϵ ͘ ϯ Ϯ

ϭϳϰ ϵϭ Ϯϲϴ ϱ ͘ ϭ

ϯϱϲ ϭϲϵ ϲϯϳ ϱ ϯ ϯ

ϯϱϯ ϳϴ ϳϰϵ ϭϮ Ϯ ϲ

Ϯϱϯ ϭϮϳ ϵϰϵ Ϯϭ ϭ ϰ

ϲϬϲ ϮϬϱ ϭϲϵϴ ϯϯ ϯ ϭϬ

ϯϯϬϵ ϵϴϯ ϲϮϮϮ ϳϰ ϭϴ ϰϰ

ϭϰϭϯ ϰϴϳ Ϯϭϰϴ ϯϴ ϭϬ Ϯϵ

ϴϳϲ Ϯ ϭϮϮϱ ͘ ϲ ϲ

ϱϬϳ ͘ ϲϮϬ ϳ ϭ ϰ

Ϯϳϵϲ ϰϴϵ ϯϵϵϯ ϰϱ ϭϳ ϯϵ

Ϯϳϵϲ ϰϴϵ ϯϵϵϯ ϰϱ ϭϳ ϯϵ

Ϯϭϯϰϳ ϲϬϱϭ ϯϬϱϴϮ ϰϲϮ ϲϴ Ϯϳϴ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



ZĂĂĚŬĂŵĞƌ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ ŽƉ ƉĞƌƐŽŽŶƐŶŝǀĞĂƵ

ϮϬϭϵ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ŽƉ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŶŝǀĞĂƵ

dŽƚĂĂů;ϳͿ

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů

;ϴͿ��ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

ƚĞŶ�ĂĂŶǌŝĞŶ�ǀĂŶ

ĚĞ

ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ

;ϵͿ

sƌĞĞŵĚĞůŝŶŐĞŶǁĞƚ

E E E E

'�Ed dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

�hW�E �ƵƉĞŶ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/�'� �&��>/E'

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �&��>/E'

�ƌůŽŶ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �&��>/E'

�ŝŶĂŶƚ

EĂŵƵƌ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

,�/E�hd �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂĂů

ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

ϯϵ ϭϭϴ ϭϱ ϭϮϳϮϮ

͘ ϯ ͘ ϯϭϵ

͘ ϯ ͘ ϯϭϵ

͘ ϱ ͘ ϰϲϯ

ϴ Ϯϴ ϭϲ ϱϬϴϰ

͘ ϯ ͘ ϭϭϭϵ

ϴ ϯϲ ϭϲ ϲϲϲϲ

͘ ϭ ͘ ϲϯϱ

͘ ϱ ͘ ϱϰϰ

͘ ϲ ͘ ϭϭϳϵ

Ϯ ϱ ͘ ϭϮϬϳ

Ϯ ϲ ͘ ϭϯϲϯ

ϰ ϭϭ ͘ ϮϱϳϬ

ϭϮ ϱϲ ϭϲ ϭϬϳϯϰ

ϭϵ Ϯϱ ͘ ϰϭϲϵ

Ϯ ϴϳ ϰ ϮϮϬϴ

ϭϲ ϭϰ ϭ ϭϭϳϬ

ϯϳ ϭϮϲ ϱ ϳϱϰϳ

ϯϳ ϭϮϲ ϱ ϳϱϰϳ

ϮϲϬ ϵϰϮ ϴϱ ϲϬϬϳϱ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



ZĂĂĚŬĂŵĞƌ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ ŽƉ ǌĂĂŬŶŝǀĞĂƵ

ϮϬϭϵ

�Ğ�ZŝũŬĚŽŵ

dǇƉĞ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

;ϭͿ��ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ�ǀĂŶ�ĞĞƌƐƚĞ�ĂĂŶůĞŐ

ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ƌĂĂĚŬĂŵĞƌ

ƚƵƐƐĞŶďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ƌĂĂĚŬĂŵĞƌ

ƚƵƐƐĞŶďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ƌĂĂĚŬĂŵĞƌ�н�ƵŝƚƐƚĞů

dŽĂƚĂů

;ϮͿ�sŽŶŶŝƐƐĞŶ ďƵƌŐĞƌůŝũŬ�ǀŽŶŶŝƐ

ďƵƌŐĞƌůŝũŬ�ǀŽŶŶŝƐ�н�ƵŝƚƐƚĞů�ƐŝŶĞ�ĚŝĞ

ǀĞƌǌĞƚǀŽŶŶŝƐ

ǀŽŶŶŝƐ

ǀŽŶŶŝƐ�н�ƵŝƚƐƚĞů

ǀŽŶŶŝƐ�н�ƵŝƚƐƚĞů�ƐŝŶĞ�ĚŝĞ

dŽĂƚĂů

;ϯͿ�hŝƚƐƚĞůůĞŶ hŝƚƐƚĞů�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ

sŽŽƌƚǌĞƚƚŝŶŐ

ƵŝƚƐƚĞů

ƵŝƚƐƚĞů�ƐŝŶĞ�ĚŝĞ

dŽĂƚĂů

;ϰͿ�/ŶďĞƌĂĂĚǌĞƚƚŝŶŐĞŶ �ĞƌĂĂĚ�н�ƵŝƚƐƚĞů

/Ŷ�ďĞƌĂĂĚ

dŽĂƚĂů

;ϱͿ�KǀĞƌŝŐĞ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ ƐĂŵĞŶŐĞǀŽĞŐĚ

ƚĞƌƵŐ�ŶĂĂƌ�KD

dŽĂƚĂů

dŽƚĂĂů

ϭϭϯϮ

ϭϰϵϵϮ

ϮϬϲϮϯ

ϯϭϴ

ϯϳϬϲϱ

ϲ

ϭ

ϭ

ϱϲ

ϯ

ϭ

ϲϴ

ϭϲϴ

ϲϰ

ϮϯϭϬ

ϭϭϯϰ

ϯϲϳϲ

ϭ

ϭϳϵϳ

ϭϳϵϴ

ϴ

Ϯϴ

ϯϲ

ϰϮϲϰϯ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



ZĂĂĚŬĂŵĞƌ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ ŽƉ ǌĂĂŬŶŝǀĞĂƵ

ϮϬϭϵ

dǇƉĞ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

dŽƚĂĂů;ϭͿ

�ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ

;ϮͿ

sŽŶŶŝƐƐĞŶ

;ϯͿ

hŝƚƐƚĞůůĞŶ

;ϰͿ

/ŶďĞƌĂĂĚǌĞƚƚŝŶŐĞŶ

;ϱͿ�KǀĞƌŝŐĞ

ďĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ

E E E E E E

Z�^^KZd �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

DĞĐŚĞůĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' �&��>/E'

,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ͬ�Zh^^�> �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

�Z���EdͲt�>>KE �ƌĂďĂŶƚ�tĂůůŽŶ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �&��>/E'

�ƌƵƐƐĞů

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �&��>/E'

�ƌƵǆĞůůĞƐ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E �&��>/E'

>ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

KK^dͲs>��E��Z�E �ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �&��>/E'

�ƌƵŐŐĞ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

sĞƵƌŶĞ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

�hW�E �ƵƉĞŶ

ϱϰϱϴ ϭ ϯϵϭ ϭϰϮ ͘ ϱϵϵϮ

ϭϯϭϲ ͘ ϭϬϴ ϯϮ ϭ ϭϰϱϳ

ϭϰϮϱ ͘ ϭϱϲ ϳϮ ͘ ϭϲϱϯ

ϴϭϵϵ ϭ ϲϱϱ Ϯϰϲ ϭ ϵϭϬϮ

ϴϱϵ ϭ ϵϳ ϯϳ ϵ ϭϬϬϯ

ϭϬϳϲ ͘ ϭϬϭ ϭϮ ͘ ϭϭϴϵ

ϭϵϯϱ ϭ ϭϵϴ ϰϵ ϵ ϮϭϵϮ

ϭϬϭϯϰ Ϯ ϴϱϯ Ϯϵϱ ϭϬ ϭϭϮϵϰ

ϲϱϭ ϭ ϵϴ ϰϴ ϭ ϳϵϵ

ϲϱϭ ϭ ϵϴ ϰϴ ϭ ϳϵϵ

ϭϵϴϲ ͘ ϮϭϬ ϳϳ ϭ ϮϮϳϰ

ϭϵϴϲ ͘ ϮϭϬ ϳϳ ϭ ϮϮϳϰ

ϰϲϯϳ Ϯ ϰϮϳ ϮϮϰ ϭ ϱϮϵϭ

ϰϲϯϳ Ϯ ϰϮϳ ϮϮϰ ϭ ϱϮϵϭ

ϭϭϴϬ ϭ ϲϭ ϳϰ ͘ ϭϯϭϲ

ϭϭϴϬ ϭ ϲϭ ϳϰ ͘ ϭϯϭϲ

ϴϰϱϰ ϰ ϳϵϲ ϰϮϯ ϯ ϵϲϴϬ

ϭϳϳϲ ͘ ϲϳ ϯϵ ͘ ϭϴϴϮ

ϭϲϬϴ ϭϯ ϭϳϯ Ϯϳ ͘ ϭϴϮϭ

ϱϱϳ ϱ ϲϭ ϲϴ Ϯ ϲϵϯ

ϯϵϰϭ ϭϴ ϯϬϭ ϭϯϰ Ϯ ϰϯϵϲ

ϭϴϯϭ ͘ Ϯϴϲ ϭ ͘ Ϯϭϭϴ

ϯϮϲ ϭ ϯϰ ϭϰ ϭ ϯϳϲ

ϵϭϴ ϴ ϵϴ ϲϬ ͘ ϭϬϴϰ

ϰϯϰ ϳ ϵϰ ϭ ͘ ϱϯϲ

ϯϱϬϵ ϭϲ ϱϭϮ ϳϲ ϭ ϰϭϭϰ

ϳϰϱϬ ϯϰ ϴϭϯ ϮϭϬ ϯ ϴϱϭϬ

ϭϰϮ ͘ ϴ ϯϯ ͘ ϭϴϯ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘



ZĂĂĚŬĂŵĞƌ

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ ŽƉ ǌĂĂŬŶŝǀĞĂƵ

ϮϬϭϵ

dǇƉĞ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

dŽƚĂĂů;ϭͿ

�ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ

;ϮͿ

sŽŶŶŝƐƐĞŶ

;ϯͿ

hŝƚƐƚĞůůĞŶ

;ϰͿ

/ŶďĞƌĂĂĚǌĞƚƚŝŶŐĞŶ

;ϱͿ�KǀĞƌŝŐĞ

ďĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ

E E E E E E

>/�'� �hW�E dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/�'� �&��>/E'

,ƵǇ

>ŝğŐĞ

sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �&��>/E'

�ƌůŽŶ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �&��>/E'

�ŝŶĂŶƚ

EĂŵƵƌ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ �ZZKE�/^^�D�Ed �&��>/E'

,�/E�hd �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů�ZŝũŬĚŽŵ

ϭϰϮ ͘ ϴ ϯϯ ͘ ϭϴϯ

Ϯϱϲ ͘ ϰϴ ϰϮ Ϯ ϯϰϴ

ϯϬϬϴ Ϯ Ϯϴϰ ϭϴϰ ϯ ϯϰϴϭ

ϳϭϮ ϭϮ ϳϲ ϯϴ ϯ ϴϰϭ

ϯϵϳϲ ϭϰ ϰϬϴ Ϯϲϰ ϴ ϰϲϳϬ

ϰϰϵ ͘ Ϯϱ ϭϭ ͘ ϰϴϱ

ϯϲϯ ͘ ϰϮ ϵ ͘ ϰϭϰ

ϴϭϮ ͘ ϲϳ ϮϬ ͘ ϴϵϵ

ϳϯϭ ͘ ϴϯ ϭϰϭ ϰ ϵϱϵ

ϵϵϲ ͘ ϵϰ ϭϰϱ Ϯ ϭϮϯϳ

ϭϳϮϳ ͘ ϭϳϳ Ϯϴϲ ϲ Ϯϭϵϲ

ϲϲϱϳ ϭϰ ϲϲϬ ϲϬϯ ϭϰ ϳϵϰϴ

Ϯϰϳϲ Ϯ ϯϰϮ ϭϴϵ ϰ ϯϬϭϯ

ϭϮϱϴ ϭϭ ϭϱϮ ϯϱ Ϯ ϭϰϱϴ

ϲϯϲ ϭ ϲϬ ϰϯ ͘ ϳϰϬ

ϰϯϳϬ ϭϰ ϱϱϰ Ϯϲϳ ϲ ϱϮϭϭ

ϰϯϳϬ ϭϰ ϱϱϰ Ϯϲϳ ϲ ϱϮϭϭ

ϯϳϬϲϱ ϲϴ ϯϲϳϲ ϭϳϵϴ ϯϲ ϰϮϲϰϯ

�ƌŽŶ͗ ^ƚĞƵŶĚŝĞŶƐƚ �ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ,ŽǀĞŶ ĞŶ ZĞĐŚƚďĂŶŬĞŶ͘
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