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 I. INLEIDING 
 
  



 

 

1.1 Statistieken van de Belgische Justitie 
 

De statistieken van de hoven en rechtbanken maken deel uit van de talrijke statistieken die 
geproduceerd worden binnen het Justitieorgaan in België.  
 
Op strafrechtelijk vlak 
Volgens de opeenvolgende fases van de procedure onderscheiden we: 

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

 
 De statistieken omtrent de activiteiten van de hoven en rechtbanken van strafrechtelijke 

aard, geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken2.  

We onderscheiden: 
o de activiteiten van de rechtscolleges van het gerechtelijk onderzoek: 

onderzoeksrechters, raadkamers en kamers van inbeschuldigingstelling; 

o de activiteiten van de vonnisgerechten: politierechtbanken, correctionele kamers en 
jeugdkamers (voor het protectionele luik) van de rechtbanken van eerste aanleg en 
van de hoven van beroep en assisenhoven. 

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

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

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

 

                                                      
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 



 

 

 De statistieken inzake de gevangenisbevolking, samengevat in de publicatie Justitie in cijfers 
van de FOD Justitie4. De publicatie beschrijft de evolutie van de gevangenispopulatie, van het 
aantal opsluitingen en vrijstellingen en een beschrijving van de nadere regels van 
invrijheidstelling. 

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

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

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

1.2 Statistieken van de hoven en rechtbanken 
 

De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken staat in voor de jaarlijkse publicatie van 
de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken. Elke instantie beschikt over een specifieke 
publicatie die een aantal statistieken bevat.  

De steundienst stelt eveneens de publicatie “De kerncijfers van de rechterlijke activiteiten” ter 
beschikking, die het aantal lopende, nieuwe en afgesloten zaken samenbrengt voor alle rechtscolleges 
sinds 2010.  

Al die documenten kan u terugvinden op onze website (www.tribunaux-rechtbanken.be), via “College” 
en vervolgens “Statistiek”. 

                                                      
4 https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers 
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/ 
jaarverslagen  
 



 

 

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

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

1.5 Inhoud van de jaarlijkse publicatie 
 

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

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

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

 
Versie publicatie februari 2022. 
Gegevensextractie 27/02/2022. 

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

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

              Website:www.tribunaux-rechtbanken.be  



 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 II. STATISTISCHE VARIABELEN 
 



 

 

1. Basisconcepten  

Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door het vredegerecht 
België telt 162 vredegerechten. De vrederechter wordt beschouwd als de rechter die het dichtst bij 
de burgers staat. Hij neemt alleen kennis van burgerlijke zaken en behandelt dus geen strafzaken. 
 

1.1. Algemene bevoegdheid 

De vrederechter neemt kennis van alle burgerlijke vorderingen waarvan het bedrag de 5.000 euro niet 
te boven gaat8, behalve de vorderingen die behoren tot: 

- de exclusieve bevoegdheid van de politierechtbank; 
- de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg; 
- de bevoegdheid van de familierechtbank; 
- de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank; 
- de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank. 

 

1.2. Bijzondere bevoegdheden 
De bijzondere bevoegdheid van de vrederechter is zeer uitgebreid. In een hele reeks van geschillen is 
de vrederechter bevoegd ongeacht het bedrag van de vordering. Hierna volgt een overzicht van de 
meeste voorkomende bijzondere bevoegdheden9: 

- geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende 
vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak; van vorderingen tot betaling 
van vergoeding voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken. 

- geschillen betreffende gebruik, genot, onderhoud of beheer van het gemeenschappelijk goed 
in geval van mede-eigendom; deze geschillen betreffen ook appartementsgebouwen. 

- geschillen met betrekking tot erfdienstbaarheden en verplichtingen die de wet oplegt aan 
eigenaars van aan elkaar grenzende erven. 

- bezitsvorderingen (bescherming van het eigendom of bezit van onroerend goed). 
- geschillen in verband met ruilverkavelingen van landeigendommen. 
- geschillen wegens schade, door mensen of dieren veroorzaakt aan velden, vruchten of 

veldvruchten. 
- betwistingen inzake kredietovereenkomsten die onder toepassing vallen van de Wet op het 

Consumentenkrediet. 
- geschillen voor invordering van schulden voor nutsvoorzieningen ten overstaan van personen 

die geen onderneming zijn. Dit zijn de invorderingen van een geldsom die wordt gevorderd 
door een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of door een persoon die een 
openbaar elektronisch communicatienetwerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst 
aanbiedt. 

- geschillen als bedoeld in de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging. 
- verzoek tot de aanwijzing van een bewindvoerder voor een meerderjarige persoon die wegens 

de gezondheidstoestand niet meer bekwaam is om de organisatie van persoonlijke of zakelijke 
belangen waar te nemen. 

- verzoek tot bescherming van de persoon van de geesteszieke. Het betreft de gedwongen 
opname van een geesteszieke in een gesloten instelling, alsook de regeling van hun verblijf. 

                                                      
8 Naar aanleiding van de wet van 25 mei 2018, die op 1 september 2018 in werking is getreden. 
9 Artikel 591 Gerechtelijk wetboek. 



 

 

 

1.3. Exclusieve bevoegdheden 
Exclusieve bevoegdheden zijn bevoegdheden die door de wet zijn vastgelegd en toegewezen aan een 
welbepaald rechtscollege. De vrederechter heeft exclusieve bevoegdheden in een aantal 
aangelegenheden, zoals: 

- rechtspleging ingeval van dringende noodzakelijkheid inzake onteigeningen ten algemene 
nutte. 

- verzegelingen en de aanstelling van een sekwester; het betreft o.a. het leggen van zegels om 
een vermogensbelang te beschermen. 

- vorderingen tot aanwijzing van een deskundige of scheidsrechter wanneer het voorwerp van 
het deskundigenonderzoek tot de materiële bevoegdheid van de vrederechter behoort. 
 
 

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

Cijfergegevens per maand worden niet opgenomen in deze publicatie maar kunt u aanvragen via ons 
e-mailadres. 



 

 

2. Gemeenschappelijke termen 

2.1.  Statistieken over de zaken 

2.1.1 Wat is een zaak? 
Met betrekking tot de statistieken is een zaak een geschil (of een vordering) dat bij het vredegerecht 
wordt aanhangig gemaakt10, dat een rolnummer toegewezen gekregen heeft en dat nog niet uit de 
werklast verdwenen is. 

Door de toekenning van een rolnummer (inschrijving op de rol) wordt de zaak hangend. Wanneer de 
zaak niet meer tot de werklast behoort, is ze niet meer hangend. 

De griffie kiest voor elke zaak een aard die toelaat om het type zaak te bepalen. 

1ste opmerking: Wanneer eenzelfde geschil eerst uit de werklast verdwijnt om vervolgens om 
de één of andere reden terug in de werklast opgenomen te worden (bijvoorbeeld een 
ambtshalve weggelaten zaak die vervolgens terug ingeschreven wordt op verzoek van de 
meest gerede partij11) dan gaat het om een nieuwe zaak, die bijgevolg ook een nieuw 
rolnummer zal krijgen.  

2de opmerking: Dummydossiers, verkeerdelijk geregistreerde zaken of zaken ingeschreven op 
de rol van voorlopige dossiers worden niet meegeteld in de statistieken. 

 

2.1.2 Wat is de startdatum van een nieuwe zaak? 
De zaak start zodra ze geregistreerd wordt in het informaticasysteem, bijvoorbeeld op de dag van de 
neerlegging van het verzoekschrift. 

 

2.1.3 Hoe wordt een zaak afgesloten en wat is de afsluitingsdatum? 
Een zaak wordt vanuit statistisch oogpunt afgesloten door een afsluitende beslissing van de rechter, 
te weten: 

- Een eindvonnis 
- Een eindbeschikking 
- Diverse 

o ambtshalve weglating van de algemene rol (art. 730 §2.a G.W.) 
o afsluiten dossier 

- Een proces-verbaal van 
o doorhaling in minnelijke schikking 
o niet-verzoening – huur (art. 1344septies van het G.W.) 
o geen minnelijke schikking 
o doorhaling – zonder voorwerp 
o minnelijke schikking – huur (art. 1344septies G.W.) 
o minnelijke schikking 

Indien er voor één zaak meerdere afsluitende beslissingen zijn geregistreerd, wordt voor de output 
alleen rekening gehouden met de eerste beslissing en dus met de eerste beslissingsdatum van 
afsluiting.   

                                                      
10 Door het middel van een dagvaarding of een verzoekschrift. 
11 Art. 730, § 2, a, in fine, van het Gerechtelijk wetboek. 



 

 

2.2. Rol 
 

De rol is een lijst waarop nieuwe zaken, in volgorde van binnenkomst, ingeschreven worden. Binnen 
een rechtbank heeft elke zaak een uniek rolnummer. 

De rol is onderverdeeld in verschillende deellijsten, dit enerzijds krachtens de wet en anderzijds op 
grond van praktische overwegingen (rolrechten,…). 

 

Dit is een overzicht van de rollen met hun beschrijving: 

Rol Nederlandstalige lijst 

A Algemene rol 

B Rol van de verzoekschriften 

C Rol van de korte gedingen 

D Register van de verzoeningen 

W Rol van de willige rechtsmacht 

R Centraal register van de bescherming van de personen 

  
 

Algemene rol - A-Rol 
Dit is een rol waarop alle zaken worden ingeschreven die zullen worden behandeld tijdens een 
openbare zitting en met tegensprekelijke debatten. 

Rol van de verzoekschriften - B-rol 
Dit is aparte (bijzondere) rol voor de zaken die werden ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift.12 

Rol van de kortgedingen - C-rol 
Dit is aparte (bijzondere)13 rol waarop de zaken worden ingeschreven die worden behandeld in kort 
geding.  

Opmerking: het begrip “kortgeding” wordt eng geïnterpreteerd. Zaken "zoals in kort geding" worden 
niet ingeschreven op deze rol; ze krijgen een nummer op de algemene rol. Zo worden ook dringende 
vorderingen ingeleid bij verzoekschrift niet ingeschreven in het register van de kortgedingen; deze 
laatste zaken krijgen een nummer in het register van de verzoekschriften.  

Register van de verzoeningen - D-rol 
Deze rol werd gecreëerd voor de inschrijving en de registratie van verzoeningen. Door verzoening kan 
de vrederechter de partijen tot een akkoord laten komen m.b.t. een geschil tussen hen14.  

Rol van de willige rechtsmacht - W-rol 
Dit is een lijst waarop de zaken worden ingeschreven die voor de vrederechter worden gebracht 
waarbij er geen geschil noch een belangenconflict is. Die zaken worden niet ingeschreven op de rol van 
de verzoekschriften. Tot de inwerkingtreding van het Centraal register van bescherming van de 
personen (CRBP) werden de onder beheer geplaatste personen (beschermde personen) geregistreerd 
op de W-rol. 

                                                      
12 Art. 712, 1025 en 1034, van het Gerechtelijk Wetboek. 
13 Art. 712, van het Gerechtelijk Wetboek. 
14 Art. 731 en 732, van het Gerechtelijk Wetboek. 



 

 

Centraal register van de bescherming van de personen - Rol R 

Het Centraal register van bescherming van de personen (rol R) is inwerking getreden op 1 juni 2021, in 
toepassing van de wet van 21 december 2018 en het koninklijk besluit van 12 februari 2021 houdende 
de werking van het centraal register van bescherming van de personen. De R-rol bevat alle dossiers 
van personen die onder administratieve bescherming zijn geplaatst. Deze dossiers krijgen een 
nationaal nummer, vandaar de term ‘Centraal register’. Het Centrale register omvat ook een digitale 
dienst zodat burgers en partners van het justitieel apparaat met elkaar kunnen communiceren over 
beschermde personen (indienen van verzoeken, enz.). De dossiers in het Centrale register (rol R) 
worden aangemaakt zodra een verzoek om bescherming is ingediend. Deze dossiers zijn derhalve niet 
in de rol van de verzoekschriften opgenomen. 

Belangrijke opmerking 

In deze versie van het statistisch jaarverslag 2021 wordt tijdelijk geen rekening gehouden met de R- en 
W-rollen. Dit komt omdat de invoering van het Centraal register van de bescherming van personen  
(rol R) heeft geleid tot veranderingen in de wijze waarop dossiers worden geopend en gesloten. De 
telregels op dit gebied zullen dus moeten worden aangepast. Het statistisch team van het College van 
hoven en rechtbanken onderzoekt samen met de vertegenwoordigers van de vrederechters welke 
aanpassingen nodig zijn. De dossiers op de R-rol zullen opnieuw in de statistieken worden opgenomen 
zodra deze analyse is voltooid. 

 

2.3 Categorie aard van de zaak 
Op het ogenblik dat een zaak in het informaticasysteem wordt ingevoerd (dit is aan het begin van de 
procedure), krijgt ze een bepaalde “aard van de zaak” toegekend. De aard van de zaak is een 
kwalificatie die aan een zaak wordt toegekend zodat men weet om welk soort zaak het gaat. 

De aard van de zaak wordt in het informaticasysteem op de griffie geregistreerd door middel van een 
uniforme juridische nomenclatuurlijst “aard van de zaak”. In deze publicatie worden de aarden van 
de zaak gegroepeerd in volgende categorieën om de leesbaarheid van de statistieken te verhogen: 
 

1) Eenzijdige verzoekschriften 
2) Verzegeling 
3) Algemene bevoegdheid 
4) Mede-eigendom en goederenrecht (erfdienstbaarheden, doorgangsrecht, afpaling,…) 
5) Huurcontracten (residentieel en commercieel) 
6) Invorderingen 
7) Wildschade 
8) Onteigening - ruilverkaveling 
9) Benoemingen bewindvoerder in kader van onbekwamen (goederen/personen) & vermoeden 

van afwezigheid  
10) Voogdij (organisatie) 
11) Machtigingen en procedures in het kader van onbekwaamheid, voogdij & ouderlijke gezag 
12) Geesteszieken 
13) Openbare verkoop - verdeling 
14) Leefloon gerelateerde onderhoudsverplichting  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIEKEN 
 



�� 5ROOHQ

�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ƌŽů Ύ

ϮϬϮϭ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ�ͬ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ͬ�ĂĨĚĞůŝŶŐ

ZŽů

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ƌŽůĞŶ
�ůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů ZŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

ZĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ

ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�ŝŶ�ŬŽƌƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ
EŝĞƵǁĞ

ǌĂŬĞŶ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ǌĂŬĞŶ

EŝĞƵǁĞ

ǌĂŬĞŶ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ǌĂŬĞŶ

EŝĞƵǁĞ

ǌĂŬĞŶ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ǌĂŬĞŶ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

DĞĐŚĞůĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝŵďƵƌŐ ,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ĞƌŐĞŶ ,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ �ĞƌŐĞŶ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

�ŽŽƌŶŝŬ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵƐƐĞů �ƌƵƐƐĞů �ƌƵƐƐĞů

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂůůĞͲsŝůǀŽŽƌĚĞ ,ĂůůĞͲsŝůǀŽŽƌĚĞ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ĞƵǀĞŶ >ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ EŝũǀĞů

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

ϭϱϰϲϰ ϭϲϭϰϬ ϭϮϰϮϵ ϭϮϬϴϯ Ϯϭϳϳ ϮϮϬϲ ϰ ϱ ϯϬϬϳϰ ϯϬϰϯϰ

ϰϮϰϰ ϰϯϬϮ ϰϭϭϳ ϯϵϲϱ ϭϭϱϳ ϭϭϲϳ ͘ ͘ ϵϱϭϴ ϵϰϯϰ

ϱϭϬϱ ϱϭϵϵ ϱϵϬϴ ϱϲϵϱ ϴϳϱ ϴϴϲ ͘ ͘ ϭϭϴϴϴ ϭϭϳϴϬ

Ϯϰϴϭϯ Ϯϱϲϰϭ ϮϮϰϱϰ Ϯϭϳϰϯ ϰϮϬϵ ϰϮϱϵ ϰ ϱ ϱϭϰϴϬ ϱϭϲϰϴ

ϱϴϳϲ ϱϵϱϮ ϳϬϬϲ ϲϳϭϴ ϭϳϲϳ ϭϴϱϳ Ϭ ϭ ϭϰϲϰϵ ϭϰϱϮϴ

ϱϮϴϴ ϱϰϳϯ ϱϴϲϳ ϱϳϳϯ Ϯϲϰϭ ϮϲϰϬ ͘ ͘ ϭϯϳϵϲ ϭϯϴϴϲ

ϭϭϭϲϰ ϭϭϰϮϱ ϭϮϴϳϯ ϭϮϰϵϭ ϰϰϬϴ ϰϰϵϳ Ϭ ϭ Ϯϴϰϰϱ Ϯϴϰϭϰ

ϯϱϵϳϳ ϯϳϬϲϲ ϯϱϯϮϳ ϯϰϮϯϰ ϴϲϭϳ ϴϳϱϲ ϰ ϲ ϳϵϵϮϱ ϴϬϬϲϮ

ϭϭϯϬϯ ϭϭϭϱϱ ϳϴϳϭ ϳϰϭϴ ϮϮϬϮ Ϯϭϳϰ Ϭ Ϭ Ϯϭϯϳϲ ϮϬϳϰϳ

ϭϲϰϴϵ ϭϲϲϬϱ ϭϭϬϯϵ ϭϬϱϬϵ ϭϮϯϲ ϭϭϵϴ ϭ Ϭ Ϯϴϳϲϱ ϮϴϯϭϮ

ϲϵϱϬ ϲϵϯϴ ϱϱϯϮ ϱϬϰϴ ϵϲϯ ϵϯϳ Ϭ Ϭ ϭϯϰϰϱ ϭϮϵϮϯ

ϯϰϳϰϮ ϯϰϲϵϴ ϮϰϰϰϮ ϮϮϵϳϱ ϰϰϬϭ ϰϯϬϵ ϭ Ϭ ϲϯϱϴϲ ϲϭϵϴϮ

ϯϰϳϰϮ ϯϰϲϵϴ ϮϰϰϰϮ ϮϮϵϳϱ ϰϰϬϭ ϰϯϬϵ ϭ Ϭ ϲϯϱϴϲ ϲϭϵϴϮ

ϰϬϬϭϲ ϯϴϮϴϭ ϭϳϳϬϴ ϭϲϱϮϭ ϭϭϲϯ ϭϬϮϰ Ϭ Ϭ ϱϴϴϴϳ ϱϱϴϮϲ

ϰϬϬϭϲ ϯϴϮϴϭ ϭϳϳϬϴ ϭϲϱϮϭ ϭϭϲϯ ϭϬϮϰ Ϭ Ϭ ϱϴϴϴϳ ϱϱϴϮϲ

ϴϲϱϴ ϵϭϭϴ ϱϵϬϴ ϱϱϲϬ ϴϴϮ ϴϲϱ ϭ ϭ ϭϱϰϰϵ ϭϱϱϰϰ

ϴϲϱϴ ϵϭϭϴ ϱϵϬϴ ϱϱϲϬ ϴϴϮ ϴϲϱ ϭ ϭ ϭϱϰϰϵ ϭϱϱϰϰ

ϱϵϴϲ ϲϭϴϲ ϱϳϯϯ ϱϰϴϵ ϭϬϰϲ ϭϬϱϱ ͘ ͘ ϭϮϳϲϱ ϭϮϳϯϬ

ϱϵϴϲ ϲϭϴϲ ϱϳϯϯ ϱϰϴϵ ϭϬϰϲ ϭϬϱϱ ͘ ͘ ϭϮϳϲϱ ϭϮϳϯϬ

ϰϵϳϴ ϰϲϲϴ ϱϴϲϮ ϱϳϬϮ ϭϭϯϬ ϭϭϯϭ ͘ ͘ ϭϭϵϳϬ ϭϭϱϬϭ

ϰϵϳϴ ϰϲϲϴ ϱϴϲϮ ϱϳϬϮ ϭϭϯϬ ϭϭϯϭ ͘ ͘ ϭϭϵϳϬ ϭϭϱϬϭ

ϱϵϲϯϴ ϱϴϮϱϯ ϯϱϮϭϭ ϯϯϮϳϮ ϰϮϮϭ ϰϬϳϱ ϭ ϭ ϵϵϬϳϭ ϵϱϲϬϭ

 /HW RS� UROOHQ PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ƌŽů Ύ

ϮϬϮϭ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ�ͬ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ͬ�ĂĨĚĞůŝŶŐ

ZŽů

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ƌŽůĞŶ
�ůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů ZŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

ZĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ

ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�ŝŶ�ŬŽƌƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ
EŝĞƵǁĞ

ǌĂŬĞŶ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ǌĂŬĞŶ

EŝĞƵǁĞ

ǌĂŬĞŶ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ǌĂŬĞŶ

EŝĞƵǁĞ

ǌĂŬĞŶ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ǌĂŬĞŶ

'ĞŶƚ KŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ �ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

tĞƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ �ƌƵŐŐĞ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

sĞƵƌŶĞ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>ƵŝŬ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ƵŝŬ ,ŽĞŝ

>ƵŝŬ

sĞƌǀŝĞƌƐ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ƵǆĞŵďƵƌŐ �ĂƌůĞŶ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EĂŵĞŶ �ŝŶĂŶƚ

EĂŵĞŶ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů��ĞůŐŝģ

ϵϮϳϱ ϵϰϵϳ ϳϲϮϲ ϳϮϬϮ ϯϮϱϳ ϯϮϴϬ Ϯ ϭ ϮϬϭϲϬ ϭϵϵϴϬ

ϳϬϱϲ ϳϯϬϬ ϭϬϬϯϰ ϵϰϳϬ ϭϱϮϳ ϭϱϯϭ ϭ ϭ ϭϴϲϭϴ ϭϴϯϬϮ

ϮϲϭϬ ϮϳϯϮ ϮϵϬϬ Ϯϴϵϰ ϱϬϰ ϰϳϰ ϭ Ϭ ϲϬϭϱ ϲϭϬϬ

ϭϴϵϰϭ ϭϵϱϮϵ ϮϬϱϲϬ ϭϵϱϲϲ ϱϮϴϴ ϱϮϴϱ ϰ Ϯ ϰϰϳϵϯ ϰϰϯϴϮ

ϳϳϲϴ ϳϳϳϬ ϵϲϬϯ ϵϬϴϳ ϭϰϰϱ ϭϰϳϮ Ϭ Ϭ ϭϴϴϭϲ ϭϴϯϮϵ

ϭϭϭϬ ϭϭϮϯ ϭϵϴϲ ϭϵϮϴ ϭϵϴ Ϯϭϴ ϭ ϭ ϯϮϵϱ ϯϮϳϬ

ϱϲϲϴ ϱϵϰϲ ϱϬϵϵ ϰϵϴϬ ϭϵϰϭ ϭϱϬϰ ͘ ͘ ϭϮϳϬϴ ϭϮϰϯϬ

ϭϮϲϳ ϭϭϵϭ ϭϬϳϬ ϭϬϯϯ ϭϳϲ ϭϳϭ ͘ ͘ Ϯϱϭϯ Ϯϯϵϱ

ϭϱϴϭϯ ϭϲϬϯϬ ϭϳϳϱϴ ϭϳϬϮϴ ϯϳϲϬ ϯϯϲϱ ϭ ϭ ϯϳϯϯϮ ϯϲϰϮϰ

ϯϰϳϱϰ ϯϱϱϱϵ ϯϴϯϭϴ ϯϲϱϵϰ ϵϬϰϴ ϴϲϱϬ ϱ ϯ ϴϮϭϮϱ ϴϬϴϬϲ

ϲϭϳ ϴϬϬ ϴϭϭ ϴϭϴ ϭϯϰ ϭϯϵ ͘ ͘ ϭϱϲϮ ϭϳϱϳ

ϲϭϳ ϴϬϬ ϴϭϭ ϴϭϴ ϭϯϰ ϭϯϵ ͘ ͘ ϭϱϲϮ ϭϳϱϳ

ϮϴϲϮ Ϯϳϱϲ ϮϱϰϮ ϮϱϬϭ ϰϮϮ ϰϰϮ ͘ ͘ ϱϴϮϲ ϱϲϵϵ

ϭϰϭϳϬ ϭϰϭϭϳ ϭϱϯϲϮ ϭϰϴϱϰ ϭϰϭϯ ϭϯϴϴ Ϭ Ϭ ϯϬϵϰϱ ϯϬϯϱϵ

ϰϬϴϵ ϰϯϬϲ ϰϱϳϮ ϰϱϬϴ Ϯϯϰ Ϯϰϱ ϭ Ϭ ϴϴϵϲ ϵϬϱϵ

ϮϭϭϮϭ Ϯϭϭϳϵ ϮϮϰϳϲ Ϯϭϴϲϯ ϮϬϲϵ ϮϬϳϱ ϭ Ϭ ϰϱϲϲϳ ϰϱϭϭϳ

ϭϳϮϰ ϭϲϱϬ ϭϲϴϲ ϭϲϭϯ ϱϬϰ ϱϬϳ ͘ ͘ ϯϵϭϰ ϯϳϳϬ

ϭϭϭϰ ϭϬϵϴ ϭϭϴϴ ϭϭϮϱ ϭϱϬ ϭϯϵ ͘ ͘ ϮϰϱϮ ϮϯϲϮ

ϭϴϲϲ ϭϳϲϬ ϮϭϮϰ ϮϬϭϲ ϰϬϯ ϯϲϱ ͘ ͘ ϰϯϵϯ ϰϭϰϭ

ϰϳϬϰ ϰϱϬϴ ϰϵϵϴ ϰϳϱϰ ϭϬϱϳ ϭϬϭϭ ͘ ͘ ϭϬϳϱϵ ϭϬϮϳϯ

ϯϲϰϬ ϯϳϯϳ ϯϭϵϮ ϯϬϯϬ ϱϮϯ ϱϯϴ ͘ ͘ ϳϯϱϱ ϳϯϬϱ

ϱϯϲϯ ϱϳϳϱ ϲϵϮϱ ϲϲϴϲ ϲϰϱ ϲϲϰ ͘ ͘ ϭϮϵϯϯ ϭϯϭϮϱ

ϵϬϬϯ ϵϱϭϮ ϭϬϭϭϳ ϵϳϭϲ ϭϭϲϴ ϭϮϬϮ ͘ ͘ ϮϬϮϴϴ ϮϬϰϯϬ

ϯϱϰϰϱ ϯϱϵϵϵ ϯϴϰϬϮ ϯϳϭϱϭ ϰϰϮϴ ϰϰϮϳ ϭ Ϭ ϳϴϮϳϲ ϳϳϱϳϳ

ϮϬϬϱϱϲ ϮϬϭϱϳϱ ϭϳϭϳϬϬ ϭϲϰϮϮϲ ϯϬϳϭϱ ϯϬϮϭϳ ϭϮ ϭϬ ϰϬϮϵϴϯ ϯϵϲϬϮϴ

 /HW RS� UROOHQ PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�� &DWHJRULH DDUG YDQ GH ]DDN

�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

�ĞůŐŝģ ϮϬϮϭ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕��ǀŽŽŐĚŝũ�Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

,ƵƵƌ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ�;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ�;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕�ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕�ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

tŝůĚƐĐŚĂĚĞ

>ĞĞĨůŽŽŶ�ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

ϭϳϯ͘Ϭϳϰ ϭϳϰ͘ϴϲϲ

ϭϯϯ͘ϳϰϭ ϭϮϴ͘Ϭϯϲ

ϯϳ͘ϭϰϱ ϯϲ͘Ϭϯϲ

ϭϲ͘ϵϭϲ ϭϲ͘ϵϬϴ

ϮϬ͘ϱϬϴ ϭϵ͘ϰϴϲ

ϭ͘ϲϴϯ ϭ͘ϰϭϵ

ϭϮ͘ϲϬϱ ϭϮ͘ϭϭϳ

ϯ͘ϵϲϮ ϰ͘ϭϰϭ

Ϯ͘ϭϯϲ Ϯ͘ϬϮϰ

ϮϬϬ ϯϬϱ

ϲϭϵ ϯϲϭ

ϭϭϭ ϵϬ

ϭϬϳ ϴϰ

ϵϴ ϴϯ

ϳϴ ϳϮ

ϰϬϮ͘ϵϴϯ ϯϵϲ͘ϬϮϴ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ��

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW $QWZHUSHQ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ DĞĐŚĞůĞŶ dƵƌŶŚŽƵƚ dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ�;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕

ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕�ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

,ƵƵƌ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ

;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕

ǀŽŽŐĚŝũ�Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

>ĞĞĨůŽŽŶ�ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

Ϯϰϴ ϭϳϴ ϲϳ ϱϬ ϲϭ ϱϳ ϯϳϲ Ϯϴϱ

ϭϲϯ ϭϲϮ ϱϭ ϰϴ ϱϵ ϱϵ Ϯϳϯ Ϯϲϵ

ϱϭ ϭϬ ϭϲ ϭϯ ϵ ϲ ϳϲ Ϯϵ

ϭ͘ϯϱϴ ϭ͘ϰϯϰ ϴϭϲ ϴϯϰ ϱϭϬ ϱϯϴ Ϯ͘ϲϴϰ Ϯ͘ϴϬϲ

ϰϰϵ ϰϵϰ ϴϰ ϴϵ ϵϴ ϭϭϬ ϲϯϭ ϲϵϯ

ϰ͘ϬϬϵ ϰ͘ϭϱϵ ϳϵϲ ϴϮϵ ϵϳϱ ϵϳϬ ϱ͘ϳϴϬ ϱ͘ϵϱϴ

ϭϭ͘ϴϳϮ ϭϮ͘ϯϱϭ ϯ͘ϲϮϲ ϯ͘ϲϱϯ ϰ͘ϯϱϭ ϰ͘ϰϯϳ ϭϵ͘ϴϰϵ ϮϬ͘ϰϰϭ

ϰ Ϯ ϭ ϰ ϭϵ Ϯ Ϯϰ ϴ

ϭ͘ϲϵϯ ϭ͘ϲϴϳ ϱϳϵ ϱϲϱ ϲϰϵ ϲϮϱ Ϯ͘ϵϮϭ Ϯ͘ϴϳϳ

ϭϲ ϮϬ ϵ ϲ Ϭ Ϭ Ϯϱ Ϯϲ

ϴ͘ϳϴϳ ϴ͘ϱϮϮ Ϯ͘ϵϴϭ Ϯ͘ϴϱϯ ϰ͘ϲϵϯ ϰ͘ϱϮϬ ϭϲ͘ϰϲϭ ϭϱ͘ϴϵϱ

ϭ͘ϰϭϮ ϭ͘ϰϬϱ ϰϰϮ ϰϰϰ ϰϰϵ ϰϱϯ Ϯ͘ϯϬϯ Ϯ͘ϯϬϮ

ϭ Ϭ ϲ ϯ ϭϯ Ϭ ϮϬ ϯ

ϭϭ ϭϬ ϰϰ ϰϯ Ϯ ϯ ϱϳ ϱϲ

ϯϬ͘Ϭϳϰ ϯϬ͘ϰϯϰ ϵ͘ϱϭϴ ϵ͘ϰϯϰ ϭϭ͘ϴϴϴ ϭϭ͘ϳϴϬ ϱϭ͘ϰϴϬ ϱϭ͘ϲϰϴ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW /LPEXUJ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ŝŵďƵƌŐ

,ĂƐƐĞůƚ dŽŶŐĞƌĞŶ dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ�;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕�ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕�ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

,ƵƵƌ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ�;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ

ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕��ǀŽŽŐĚŝũ�Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

>ĞĞĨůŽŽŶ�ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ

tŝůĚƐĐŚĂĚĞ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

ϱϬ ϯϲ ϰϴ ϯϲ ϵϴ ϳϮ

ϳϭ ϳϬ ϲϬ ϲϮ ϭϯϭ ϭϯϮ

ϭϯ ϭ Ϯϯ ϭϰ ϯϲ ϭϱ

ϱϵϰ ϲϬϵ ϲϯϮ ϲϰϭ ϭ͘ϮϮϲ ϭ͘ϮϱϬ

ϭϬϭ ϭϯϬ ϳϳ ϵϲ ϭϳϴ ϮϮϲ

ϭ͘ϭϵϯ ϭ͘Ϯϰϰ ϭ͘ϬϯϮ ϭ͘ϬϮϵ Ϯ͘ϮϮϱ Ϯ͘Ϯϳϯ

ϱ͘ϳϰϬ ϱ͘ϴϮϮ ϲ͘ϮϬϬ ϲ͘ϯϲϲ ϭϭ͘ϵϰϬ ϭϮ͘ϭϴϴ

ϯ ϰ ϲ ϴ ϵ ϭϮ

ϳϬϮ ϲϲϱ ϱϵϯ ϱϵϭ ϭ͘Ϯϵϱ ϭ͘Ϯϱϲ

ϲ ϳ ϯ ϱ ϵ ϭϮ

ϱ͘ϱϬϭ ϱ͘Ϯϳϭ ϰ͘ϱϴϯ ϰ͘ϱϭϬ ϭϬ͘Ϭϴϰ ϵ͘ϳϴϭ

ϲϳϱ ϲϲϵ ϱϯϵ ϱϮϳ ϭ͘Ϯϭϰ ϭ͘ϭϵϲ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϭϰ͘ϲϰϵ ϭϰ͘ϱϮϴ ϭϯ͘ϳϵϲ ϭϯ͘ϴϴϲ Ϯϴ͘ϰϰϱ Ϯϴ͘ϰϭϰ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW 2RVW�9ODDQGHUHQ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

'ĞŶƚ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

KŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ

�ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ 'ĞŶƚ KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ�;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕

ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕�ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

,ƵƵƌ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ

;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕

ǀŽŽŐĚŝũ�Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

>ĞĞĨůŽŽŶ�ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ

tŝůĚƐĐŚĂĚĞ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

ϱϲ ϱϬ ϵϬ ϳϴ Ϯϯ ϭϵ ϭϲϵ ϭϰϳ

ϭϬϴ ϭϬϰ ϳϳ ϴϭ ϯϭ ϯϮ Ϯϭϲ Ϯϭϳ

ϭϯ ϯ ϭϭ ϲ ϲ Ϯ ϯϬ ϭϭ

ϭ͘ϲϰϲ ϭ͘ϲϭϮ ϴϲϯ ϴϱϰ ϯϴϬ ϯϴϱ Ϯ͘ϴϴϵ Ϯ͘ϴϱϭ

ϭϲϮ ϭϳϳ ϮϭϮ ϮϮϯ ϲϱ ϲϯ ϰϯϵ ϰϲϯ

ϭ͘ϴϮϵ ϭ͘ϴϰϬ ϭ͘ϳϳϯ ϭ͘ϳϳϯ ϰϵϯ ϰϴϭ ϰ͘Ϭϵϱ ϰ͘Ϭϵϰ

ϴ͘ϴϴϴ ϵ͘ϭϮϱ ϱ͘ϲϵϰ ϱ͘ϵϰϭ Ϯ͘ϭϲϬ Ϯ͘Ϯϲϴ ϭϲ͘ϳϰϮ ϭϳ͘ϯϯϰ

Ϯ ϭϬ ϱ ϳ ϯ ϯ ϭϬ ϮϬ

ϵϯϴ ϵϬϮ ϭ͘ϬϮϮ ϭ͘ϬϭϮ ϯϰϬ ϯϯϵ Ϯ͘ϯϬϬ Ϯ͘Ϯϱϯ

ϭϬ ϭϰ ϰ ϯ Ϭ ϭ ϭϰ ϭϴ

ϱ͘ϴϳϱ ϱ͘ϱϱϯ ϳ͘ϵϲϱ ϳ͘ϰϵϳ Ϯ͘ϯϮϱ Ϯ͘ϯϮϬ ϭϲ͘ϭϲϱ ϭϱ͘ϯϳϬ

ϲϯϮ ϱϵϬ ϴϯϱ ϳϲϭ ϭϴϵ ϭϴϲ ϭ͘ϲϱϲ ϭ͘ϱϯϳ

Ϭ Ϭ ϲϱ ϲϰ Ϭ Ϭ ϲϱ ϲϰ

ϭ Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ ϭ ϯ ϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϮϬ͘ϭϲϬ ϭϵ͘ϵϴϬ ϭϴ͘ϲϭϴ ϭϴ͘ϯϬϮ ϲ͘Ϭϭϱ ϲ͘ϭϬϬ ϰϰ͘ϳϵϯ ϰϰ͘ϯϴϮ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW :HVW�9ODDQGHUHQ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

'ĞŶƚ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

tĞƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ

�ƌƵŐŐĞ /ĞƉĞƌ <ŽƌƚƌŝũŬ sĞƵƌŶĞ dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ

;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕�ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕

ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

,ƵƵƌ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ

ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ

;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ

ǀĂŶ�ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ

ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕��ǀŽŽŐĚŝũ

Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

>ĞĞĨůŽŽŶ�ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞ

ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ

tŝůĚƐĐŚĂĚĞ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

ϭϯϱ ϴϳ ϰ Ϯ ϱϮ ϰϱ Ϯϲ ϭϮ Ϯϭϳ ϭϰϲ

ϭϬϮ ϵϱ ϭϮ ϭϰ ϯϲ ϯϳ ϭϲ ϭϱ ϭϲϲ ϭϲϭ

ϭϵ ϴ ϭ ϭ ϭϯ ϲ Ϭ Ϯ ϯϯ ϭϳ

ϲϯϲ ϲϬϬ ϵϵ ϭϬϬ ϰϰϬ ϰϲϱ ϱϴ ϱϮ ϭ͘Ϯϯϯ ϭ͘Ϯϭϳ

ϮϰϬ Ϯϲϵ ϰϬ ϰϱ ϭϭϵ ϭϯϭ ϲϴ ϵϬ ϰϲϳ ϱϯϱ

ϭ͘ϳϬϭ ϭ͘ϲϳϵ Ϯϯϲ Ϯϱϯ ϭ͘Ϭϵϭ ϭ͘ϭϱϬ ϮϳϮ Ϯϲϰ ϯ͘ϯϬϬ ϯ͘ϯϰϲ

ϲ͘ϱϯϮ ϲ͘ϲϰϱ ϵϯϭ ϵϰϮ ϱ͘ϵϮϭ ϱ͘ϲϳϰ ϭ͘ϬϮϰ ϵϰϴ ϭϰ͘ϰϬϴ ϭϰ͘ϮϬϵ

ϱ ϰ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ Ϯ ϳ ϳ

ϭ͘Ϭϵϯ ϭ͘Ϭϳϭ ϮϮϬ ϮϬϲ ϱϵϭ ϱϳϱ ϭϰϬ ϭϱϮ Ϯ͘Ϭϰϰ Ϯ͘ϬϬϰ

Ϯ ϵ ϯ Ϯ Ϯ ϱ ϭ Ϯ ϴ ϭϴ

ϳ͘ϲϬϬ ϳ͘ϭϭϰ ϭ͘ϱϴϵ ϭ͘ϱϰϮ ϰ͘Ϭϵϯ ϰ͘ϬϬϯ ϴϵϭ ϴϰϭ ϭϰ͘ϭϳϯ ϭϯ͘ϱϬϬ

ϳϰϴ ϳϰϲ ϭϱϵ ϭϲϭ ϯϰϵ ϯϯϴ ϭϲ ϭϱ ϭ͘ϮϳϮ ϭ͘ϮϲϬ

Ϭ Ϭ ͘ ͘ Ϭ Ϭ ͘ ͘ Ϭ Ϭ

ϯ Ϯ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘ ϰ ϰ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϭ Ϭ

ϭϴ͘ϴϭϲ ϭϴ͘ϯϮϵ ϯ͘Ϯϵϱ ϯ͘ϮϳϬ ϭϮ͘ϳϬϴ ϭϮ͘ϰϯϬ Ϯ͘ϱϭϯ Ϯ͘ϯϵϱ ϯϳ͘ϯϯϮ ϯϲ͘ϰϮϰ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW %UXVVHO

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

�ƌƵƐƐĞů

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƌƵƐƐĞů

�ƌƵƐƐĞů dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ�;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕�ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕�ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

,ƵƵƌ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ�;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕��ǀŽŽŐĚŝũ�Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

>ĞĞĨůŽŽŶ�ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

ϰϱϳ ϯϮϳ ϰϱϳ ϯϮϳ

ϭϳϰ ϭϰϮ ϭϳϰ ϭϰϮ

ϲϲ Ϯϲ ϲϲ Ϯϲ

Ϯ͘ϳϬϭ Ϯ͘ϲϲϴ Ϯ͘ϳϬϭ Ϯ͘ϲϲϴ

ϳϰϴ ϴϭϮ ϳϰϴ ϴϭϮ

ϲ͘ϮϮϲ ϱ͘ϭϲϭ ϲ͘ϮϮϲ ϱ͘ϭϲϭ

ϯϭ͘ϯϳϱ ϯϬ͘ϲϰϮ ϯϭ͘ϯϳϱ ϯϬ͘ϲϰϮ

Ϯ ϰ Ϯ ϰ

Ϯ͘Ϭϭϲ ϭ͘ϴϬϲ Ϯ͘Ϭϭϲ ϭ͘ϴϬϲ

ϭϳ ϭϳ ϭϳ ϭϳ

ϭϯ͘ϰϰϭ ϭϮ͘ϲϮϴ ϭϯ͘ϰϰϭ ϭϮ͘ϲϮϴ

ϭ͘ϲϲϮ ϭ͘ϱϵϭ ϭ͘ϲϲϮ ϭ͘ϱϵϭ

Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϱϴ͘ϴϴϳ ϱϱ͘ϴϮϲ ϱϴ͘ϴϴϳ ϱϱ͘ϴϮϲ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW +DOOH�9LOYRRUGH

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

�ƌƵƐƐĞů

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĂůůĞͲsŝůǀŽŽƌĚĞ

,ĂůůĞͲsŝůǀŽŽƌĚĞ dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ�;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕�ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕�ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

,ƵƵƌ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ�;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕��ǀŽŽŐĚŝũ�Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

>ĞĞĨůŽŽŶ�ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

ϲϲ ϳϱ ϲϲ ϳϱ

ϰϳ ϰϵ ϰϳ ϰϵ

ϯϮ ϰ ϯϮ ϰ

ϳϱϮ ϲϴϯ ϳϱϮ ϲϴϯ

ϭϲϲ ϭϴϯ ϭϲϲ ϭϴϯ

ϭ͘Ϯϰϵ ϭ͘ϰϰϯ ϭ͘Ϯϰϵ ϭ͘ϰϰϯ

ϳ͘ϰϯϲ ϳ͘ϳϯϮ ϳ͘ϰϯϲ ϳ͘ϳϯϮ

ϱ ϭ ϱ ϭ

ϳϮϴ ϲϳϲ ϳϮϴ ϲϳϲ

ϲ ϭϯ ϲ ϭϯ

ϰ͘ϱϳϱ ϰ͘ϯϯϯ ϰ͘ϱϳϱ ϰ͘ϯϯϯ

ϯϴϲ ϯϱϮ ϯϴϲ ϯϱϮ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ

ϭϱ͘ϰϰϵ ϭϱ͘ϱϰϰ ϭϱ͘ϰϰϵ ϭϱ͘ϱϰϰ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW /HXYHQ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

�ƌƵƐƐĞů

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ĞƵǀĞŶ

>ĞƵǀĞŶ dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ�;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕�ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕�ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

,ƵƵƌ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ�;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕��ǀŽŽŐĚŝũ�Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

>ĞĞĨůŽŽŶ�ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ

tŝůĚƐĐŚĂĚĞ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

ϲϮ ϱϯ ϲϮ ϱϯ

ϰϴ ϰϴ ϰϴ ϰϴ

ϭϱ ϭϬ ϭϱ ϭϬ

ϰϴϱ ϱϭϱ ϰϴϱ ϱϭϱ

ϭϯϬ ϭϮϳ ϭϯϬ ϭϮϳ

ϭ͘ϭϯϱ ϭ͘ϭϵϭ ϭ͘ϭϯϱ ϭ͘ϭϵϭ

ϱ͘Ϯϱϭ ϱ͘ϯϴϲ ϱ͘Ϯϱϭ ϱ͘ϯϴϲ

ϯ ϰ ϯ ϰ

ϲϲϵ ϲϲϮ ϲϲϵ ϲϲϮ

ϯ ϰ ϯ ϰ

ϰ͘ϯϴϰ ϰ͘ϭϳϮ ϰ͘ϯϴϰ ϰ͘ϭϳϮ

ϱϳϳ ϱϱϲ ϱϳϳ ϱϱϲ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϯ Ϯ ϯ Ϯ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭϮ͘ϳϲϱ ϭϮ͘ϳϯϬ ϭϮ͘ϳϲϱ ϭϮ͘ϳϯϬ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW :DDOV�%UDEDQW

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

�ƌƵƐƐĞů

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ

EŝũǀĞů dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ�;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕�ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕�ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

,ƵƵƌ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ�;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕��ǀŽŽŐĚŝũ�Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

>ĞĞĨůŽŽŶ�ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ

tŝůĚƐĐŚĂĚĞ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

ϰϬ ϭϮϬ ϰϬ ϭϮϬ

ϳϬ ϱϰ ϳϬ ϱϰ

ϭϲ ϳ ϭϲ ϳ

ϯϵϳ ϯϳϮ ϯϵϳ ϯϳϮ

ϭϯϬ ϭϮϲ ϭϯϬ ϭϮϲ

ϭ͘Ϭϳϳ ϴϰϮ ϭ͘Ϭϳϳ ϴϰϮ

ϰ͘ϱϰϳ ϰ͘ϱϭϱ ϰ͘ϱϰϳ ϰ͘ϱϭϱ

Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ

ϳϳϵ ϳϯϵ ϳϳϵ ϳϯϵ

Ϯ ϮϮ Ϯ ϮϮ

ϰ͘ϴϲϮ ϰ͘ϲϱϯ ϰ͘ϴϲϮ ϰ͘ϲϱϯ

ϰϲ ϰϴ ϰϲ ϰϴ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ

ϯ ϭ ϯ ϭ

ϭϭ͘ϵϳϬ ϭϭ͘ϱϬϭ ϭϭ͘ϵϳϬ ϭϭ͘ϱϬϭ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW (XSHQ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

>ƵŝŬ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�ƵƉĞŶ

�ƵƉĞŶ dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ�;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕�ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕�ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

,ƵƵƌ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ�;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕��ǀŽŽŐĚŝũ�Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

>ĞĞĨůŽŽŶ�ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ

tŝůĚƐĐŚĂĚĞ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

ϱ ϭϴ ϱ ϭϴ

ϭϬ ϭϬ ϭϬ ϭϬ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϱϬ ϱϵ ϱϬ ϱϵ

ϭϴ ϭϴ ϭϴ ϭϴ

ϭϮϯ Ϯϴϰ ϭϮϯ Ϯϴϰ

ϱϳϭ ϱϳϲ ϱϳϭ ϱϳϲ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭϬϴ ϭϭϵ ϭϬϴ ϭϭϵ

Ϭ ϯ Ϭ ϯ

ϲϯϬ ϲϭϴ ϲϯϬ ϲϭϴ

ϰϱ ϰϳ ϰϱ ϰϳ

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ ϭ Ϭ ϭ

Ϯ ϰ Ϯ ϰ

ϭ͘ϱϲϮ ϭ͘ϳϱϳ ϭ͘ϱϲϮ ϭ͘ϳϱϳ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW /XLN

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

>ƵŝŬ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ƵŝŬ

,ŽĞŝ >ƵŝŬ sĞƌǀŝĞƌƐ dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ�;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕

ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕�ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

,ƵƵƌ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ

;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕

ǀŽŽŐĚŝũ�Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

>ĞĞĨůŽŽŶ�ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ

tŝůĚƐĐŚĂĚĞ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

Ϯ ϭ ϲϮ ϱϭ ϭϮ ϵ ϳϲ ϲϭ

ϱϴ ϲϬ ϯϮϳ ϯϬϳ ϳϮ ϳϱ ϰϱϳ ϰϰϮ

ϴ Ϯ Ϯϲϭ ϮϮϮ ϲ ϭ Ϯϳϱ ϮϮϱ

ϭϬϴ ϭϬϭ ϭ͘Ϭϰϭ ϭ͘ϬϮϬ ϮϲϮ Ϯϱϱ ϭ͘ϰϭϭ ϭ͘ϯϳϲ

ϰϳ ϯϳ Ϯϰϱ Ϯϯϯ ϰϱ ϰϬ ϯϯϳ ϯϭϬ

ϯϵϴ ϯϭϮ ϯ͘ϭϯϵ ϯ͘Ϭϳϳ ϱϳϯ ϱϵϳ ϰ͘ϭϭϬ ϯ͘ϵϴϲ

Ϯ͘ϳϯϴ Ϯ͘ϳϱϲ ϭϭ͘ϭϰϱ ϭϭ͘ϭϳϵ ϯ͘ϰϱϰ ϯ͘ϲϲϵ ϭϳ͘ϯϯϳ ϭϳ͘ϲϬϰ

ϭ Ϭ ϮϬ ϴ Ϭ Ϯ Ϯϭ ϭϬ

ϯϳϵ ϯϲϭ ϭ͘ϴϯϰ ϭ͘ϳϭϮ ϰϳϲ ϰϳϳ Ϯ͘ϲϴϵ Ϯ͘ϱϱϬ

ϵ ϴ Ϯϵ Ϯϲ ϭϭ ϭϱ ϰϵ ϰϵ

Ϯ͘Ϭϲϲ Ϯ͘ϬϱϮ ϭϮ͘ϭϭϰ ϭϭ͘ϴϮϯ ϯ͘ϮϳϬ ϯ͘Ϯϭϲ ϭϳ͘ϰϱϬ ϭϳ͘Ϭϵϭ

ϲ ϲ ϳϭϰ ϲϵϱ ϳϬϱ ϲϵϯ ϭ͘ϰϮϱ ϭ͘ϯϵϰ

͘ ͘ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ Ϯ Ϯ ϭ ϯ ϯ ϱ

ϲ ϯ ϭϮ ϰ ϵ ϳ Ϯϳ ϭϰ

ϱ͘ϴϮϲ ϱ͘ϲϵϵ ϯϬ͘ϵϰϱ ϯϬ͘ϯϱϵ ϴ͘ϴϵϲ ϵ͘Ϭϱϵ ϰϱ͘ϲϲϳ ϰϱ͘ϭϭϳ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW /X[HPEXUJ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

>ƵŝŬ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>ƵǆĞŵďƵƌŐ

�ĂƌůĞŶ DĂƌĐŚĞͲĞŶͲĨĂŵĞŶŶĞ EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ�;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕

ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕�ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

,ƵƵƌ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ

;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕

ǀŽŽŐĚŝũ�Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

tŝůĚƐĐŚĂĚĞ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

ϭϯ ϵ ϱ ϭϲ ϲ ϲ Ϯϰ ϯϭ

ϭϳ ϭϰ ϭϲ ϭϱ ϭϯ ϵ ϰϲ ϯϴ

Ϭ Ϭ Ϯ Ϭ Ϭ Ϯ Ϯ Ϯ

ϭϰϰ ϭϰϰ ϭϮϭ ϭϮϮ ϭϱϬ ϭϰϬ ϰϭϱ ϰϬϲ

ϰϬ ϯϳ Ϯϳ Ϯϰ ϯϯ ϭϵ ϭϬϬ ϴϬ

ϰϱϬ ϰϮϴ ϭϲϱ ϭϴϭ ϯϵϲ ϯϳϭ ϭ͘Ϭϭϭ ϵϴϬ

ϭ͘ϲϯϭ ϭ͘ϱϵϮ ϵϰϵ ϴϵϯ ϭ͘ϳϬϯ ϭ͘ϲϬϲ ϰ͘Ϯϴϯ ϰ͘Ϭϵϭ

ϭϬ ϭϬ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭϬ ϭϬ

ϭϵϭ ϭϵϲ ϭϯϲ ϭϮϱ Ϯϱϵ Ϯϲϳ ϱϴϲ ϱϴϴ

Ϯ Ϭ ϭ Ϯ Ϯ ϯ ϱ ϱ

ϭ͘ϯϴϭ ϭ͘ϯϭϱ ϭ͘ϬϬϰ ϵϱϰ ϭ͘ϱϯϵ ϭ͘ϰϯϬ ϯ͘ϵϮϰ ϯ͘ϲϵϵ

Ϯϱ ϭϵ ϴ ϴ ϮϴϮ Ϯϳϳ ϯϭϱ ϯϬϰ

ϭ ϭ ϭϬ ϭϬ Ϭ Ϭ ϭϭ ϭϭ

ϵ ϱ ϴ ϭϮ ϭϬ ϭϭ Ϯϳ Ϯϴ

ϯ͘ϵϭϰ ϯ͘ϳϳϬ Ϯ͘ϰϱϮ Ϯ͘ϯϲϮ ϰ͘ϯϵϯ ϰ͘ϭϰϭ ϭϬ͘ϳϱϵ ϭϬ͘Ϯϳϯ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW 1DPHQ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

>ƵŝŬ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EĂŵĞŶ

�ŝŶĂŶƚ EĂŵĞŶ dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ�;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕�ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕�ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

,ƵƵƌ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ�;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ

ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕��ǀŽŽŐĚŝũ�Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

>ĞĞĨůŽŽŶ�ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ

tŝůĚƐĐŚĂĚĞ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

ϮϮ ϮϬ ϮϬ ϭϴ ϰϮ ϯϴ

ϰϵ ϰϰ ϵϵ ϭϬϬ ϭϰϴ ϭϰϰ

ϱ Ϯ ϭϬ ϯ ϭϱ ϱ

ϮϵϮ Ϯϵϵ ϯϲϰ ϯϱϰ ϲϱϲ ϲϱϯ

ϳϱ ϲϵ ϭϬϬ ϴϰ ϭϳϱ ϭϱϯ

ϱϵϱ ϲϭϭ ϭ͘Ϭϰϱ ϴϱϴ ϭ͘ϲϰϬ ϭ͘ϰϲϵ

ϯ͘ϭϵϰ ϯ͘ϮϵϮ ϰ͘ϱϭϵ ϱ͘ϭϱϵ ϳ͘ϳϭϯ ϴ͘ϰϱϭ

ϭ Ϭ Ϭ ϭ ϭ ϭ

ϰϵϳ ϰϰϯ ϳϳϮ ϳϮϳ ϭ͘Ϯϲϵ ϭ͘ϭϳϬ

ϲ ϲ ϭϭ ϵ ϭϳ ϭϱ

Ϯ͘ϱϳϮ Ϯ͘ϰϳϮ ϱ͘ϱϰϮ ϱ͘ϰϭϳ ϴ͘ϭϭϰ ϳ͘ϴϴϵ

Ϯϲ Ϯϳ ϰϯϴ ϯϴϯ ϰϲϰ ϰϭϬ

Ϭ Ϭ ϰ ϯ ϰ ϯ

Ϯ ϭ ϭ Ϭ ϯ ϭ

ϭϵ ϭϵ ϴ ϵ Ϯϳ Ϯϴ

ϳ͘ϯϱϱ ϳ͘ϯϬϱ ϭϮ͘ϵϯϯ ϭϯ͘ϭϮϱ ϮϬ͘Ϯϴϴ ϮϬ͘ϰϯϬ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ



�ĂŶƚĂů ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǌĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ͕ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ Ύ

ϮϬϮϭ

$UURQGLVVHPHQW +HQHJRXZHQ

ZĞƐƐŽƌƚ��ŚŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

�ĞƌŐĞŶ

�ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ

�ĞƌŐĞŶ �ŚĂƌůĞƌŽŝ �ŽŽƌŶŝŬ dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ EŝĞƵǁĞ�ǌĂŬĞŶ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ǌĂŬĞŶ

KǀĞƌŝŐĞ�ĂĂƌĚĞŶ

�ĠŶǌŝũĚŝŐĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

sĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

DĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶƌĞĐŚƚ�;ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ͕

ĚŽŽƌŐĂŶŐƐƌĞĐŚƚ͕�ĂĨƉĂůŝŶŐ͕�͙Ϳ

,ƵƵƌ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐĞŶ�Ͳ�ƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐ

�ĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌĚĞƌ�ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂŵĞŶ

;ŐŽĞĚĞƌĞŶͬƉĞƌƐŽŶĞŶͿ�Θ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

sŽŽŐĚŝũ�;ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞͿ

DĂĐŚƚŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŽŶďĞŬǁĂĂŵŚĞŝĚ͕

ǀŽŽŐĚŝũ�Θ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

'ĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Θ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

>ĞĞĨůŽŽŶ�ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀĞƌƉůŝĐŚƚŝŶŐ

tŝůĚƐĐŚĂĚĞ

dŽƚĂĂů�ĂůůĞ�ĂĂƌĚĞŶ

ϮϮ ϭϱ ϭϲ Ϯϲ ϭϯ ϱ ϱϭ ϰϲ

ϴϰ ϱϵ ϭϵϬ ϭϴϰ ϳϲ ϳϱ ϯϱϬ ϯϭϴ

ϲ Ϯ ϭϳ ϴ Ϭ Ϭ Ϯϯ ϭϬ

ϴϮϬ ϴϯϴ ϳϯϵ ϳϱϵ ϰϱϴ ϰϱϱ Ϯ͘Ϭϭϳ Ϯ͘ϬϱϮ

ϭϰϳ ϭϱϲ ϭϵϯ ϭϱϯ ϭϬϯ ϭϬϲ ϰϰϯ ϰϭϱ

ϭ͘ϳϮϵ ϭ͘ϲϬϮ Ϯ͘ϮϰϮ Ϯ͘Ϯϯϵ ϭ͘ϮϬϯ ϭ͘ϭϲϴ ϱ͘ϭϳϰ ϱ͘ϬϬϵ

ϭϬ͘ϴϭϳ ϭϬ͘ϳϰϳ ϭϰ͘ϲϮϳ ϭϰ͘ϳϲϬ ϲ͘ϭϳϴ ϲ͘ϭϵϬ ϯϭ͘ϲϮϮ ϯϭ͘ϲϵϳ

ϭ Ϯ Ϯ ϭ ϭϲ ϴ ϭϵ ϭϭ

ϵϯϵ ϴϲϰ ϭ͘ϰϮϭ ϭ͘Ϯϰϰ ϳϰϰ ϲϳϴ ϯ͘ϭϬϰ Ϯ͘ϳϴϲ

ϭϮ ϵ ϮϮ ϴϯ ϭϭ ϭϭ ϰϱ ϭϬϯ

ϲ͘ϱϭϳ ϲ͘ϭϵϰ ϴ͘ϲϭϬ ϴ͘ϮϮϵ ϰ͘ϯϱϭ ϯ͘ϵϴϰ ϭϵ͘ϰϳϴ ϭϴ͘ϰϬϳ

Ϯϳϰ Ϯϱϳ ϲϳϲ ϲϮϰ ϮϵϬ Ϯϯϵ ϭ͘ϮϰϬ ϭ͘ϭϮϬ

Ϭ Ϭ ϱ ϭ Ϭ Ϭ ϱ ϭ

͘ ͘ Ϯ Ϭ ϭ Ϭ ϯ Ϭ

ϴ Ϯ ϯ ϭ ϭ ϰ ϭϮ ϳ

Ϯϭ͘ϯϳϲ ϮϬ͘ϳϰϳ Ϯϴ͘ϳϲϱ Ϯϴ͘ϯϭϮ ϭϯ͘ϰϰϱ ϭϮ͘ϵϮϯ ϲϯ͘ϱϴϲ ϲϭ͘ϵϴϮ

 /HW RS� GRVVLHUV PHW EHWUHNNLQJ WRW GH EHVFKHUPLQJ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ RP WHFKQLVFKH UHGHQHQ QLHW LQ GH]H WDEHO RSJHQRPHQ�

%URQ� 6WHXQGLHQVW &ROOHJH YDQ KRYHQ HQ UHFKWEDQNHQ
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