άΙΠΞΔΟΡΪΦΗΠΡΝΡΪ
ΜκΪηλιθκμηυίλκίήλμάΪ0$1ήεωδθζζνηΪεφηυολενΰΫ

άΣΣΔΙΡΗΑΜΝΠΡΫΜΏΞΟΏΙΡΗΙΔ
ΛιίδμκεθέβλμβρίλδβοαΪήΪριθνμβεβαΪπββζνλθκΪςβκθδνΫθκδΪΫυμθάθέθζνλθκΪ
λμκθβμίεφηυοβδκνιηθέΪΫΪκβμηυοθμοθήθάζνλθκΪιθήείΰΪσίέθάμθκβρηθγ
ιίκίκΪΫθμδίάυάθαδθημίγηίκθάβθρβλμδΪδΪηΪεβαΪπββάυάθαθμοθήθάεψΫυί
κΪΫθμυλάωαΪηηυίλνΫθκδθγνεβπάμθζρβλείνΫθκδΪληίέΪαβζθγ
0$1ικίήεΪέΪίμθιμβζΪεφηυίμκΪηλιθκμηυίλκίήλμάΪήεωάλίοχμβοαΪήΪρκναθάυί
ΪάμθζθΫβεβλθρίμΪψμάλίΫίβηηθάΪπβββηΪήίΰηθλμφβμΪδβζθΫκΪαθζικίήεΪέΪψμ
ζΪδλβζΪεφηνψχξξίδμβάηθλμφιίκίάθαθδΝΫίήβμίλφάχμθζλΪζβ

ZZZPDQWUXFNDQGEXVUX

ΡΪλμφθΫθκνήθάΪηβωικίήλμΪάείηηθέθηΪβαθΫκΪΰίηβωοάήΪηηθγΫκθςψκίηίάοθήβμάĂλίκβγηνψδθζιείδμΪπβψ

ΗΠΙΠΠΡΑΝΠΝΐΗΟΏΡΫ
νήφμθήθζΪςηβγζνλθκβεβικθβαάθήλμάίηηυίθμοθήυθιΪληυγέκναβεβΫβθεθέβρίλδβγζνλθκπίηηθίλυκφίβεβλιίπβΪεφηυί
θμοθήυ0$17*6θΫίλιίρβάΪίμΫίλςνζηυγβδΪρίλμάίηηυγάυάθαήεωδΪΰήθέθάβήΪζνλθκΪ
ΖΪλμίκιθλΫθκνζνλθκΪμκίοθληυγ0$17*6ήεωδναθάθάίζδθλμφψήθζ3ρίμυκίοθληυγ³ήθζ3ΘιπβθηΪεφηυγμθηηυγαΪήηβγ
ιθήήίκΰβάΪψσβγζθλμλθρίμΪίμάλίΫίάυλθδνψέκναθιθήτίζηθλμφβθιμβζΪεφηνψζΪηίάκίηηθλμφ
Όλί ζνλθκθάθαυ 0$1 7*6 λθθμάίμλμάνψμ άυλθδβζ μκίΫθάΪηβωζ λμΪηήΪκμΪ $6) ',1 (1  Θηβ ιθήέθμθάείηυ ήεω ΫίλικθΫείζηθέθ
ζθημΪΰΪ άλίο ζνλθκθλΫθκθρηυο δναθάθά³λ αΪήηίγ ξκθημΪεφηθγ βεβ Ϋθδθάθγ αΪέκναδθγ ΰίλμδθ λζθημβκθάΪηηυο βεβ λζίηηυο
ΖνλθκθάθαλαΪήηίγαΪέκναδθγλμΪηήΪκμηυγζνλθκθάθαάΏάκθιίβμίιίκφάθζηθέβοκίέβθηΪοΚθλλββθινλμθςΪίμζνλθκηυίδθημίγηίκυ
λιίπβΪεφηυζιθήτίζηθθικθδβήυάΪψσβζνλμκθγλμάθζάαΪήηίγρΪλμβ
ΎεωδΪΰήθέθάβήΪδναθάθάζνλθκθάθαθά0$1ικίήεΪέΪίμιθήοθήωσβίζίοΪηβαζυθμΫθκΪζθσηθλμββδθκθΫδβιίκίήΪρΛκίήβδθκθΫθδ
ιίκίήΪράυζθΰίμίάυΫκΪμφΪάμθζΪμβαβκθάΪηηνψ0$17LS0DWLF&2//(&7λθλιίπβΪεφηθγεθέβδθγκΪΫθμυήεωζνλθκθάθαθάλΫθδθάθγ
βαΪήηίγαΪέκναδθγεβΫθμκΪήβπβθηηνψζίοΪηβρίλδνψδθκθΫδνιίκίήΪρ

࿈ ΌΪΰηΪωβηξθκζΪπβω

■

Μκίοθληυγ0$1λαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζήεωάυλθδθγέκναθιθήτίζηθλμββĂθιμβζΪεφηθγζΪηίάκίηηθλμβ

■

0$17*6λ0$17LS0DWLF&2//(&7λθθμάίμλμάνίμλμΪηήΪκμν$6)',1(1

■

ΘμεβρηΪωνικΪάεωίζθλμφμκΪηλιθκμηθέθλκίήλμάΪικβεψΫθζνκθάηίαΪέκναδβ

■

Ϊλλβ0$17*6ήθλμνιηθλιίκίήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζβεβλήάνοθληθγμίείΰδθγ

■

ΎθλμνιηυκΪαηθθΫκΪαηυίζίοΪηβαζυθμΫθκΪζθσηθλμβ

■

ΙίκίδεψρΪψσβγχείζίημνικΪάείηβωζνλθκθάθαθζήεωηΪήίΰηθέθαΪμθκζΪΰβάΪηβωνλδθκίηβωιθήέθμθάδβδιθέκναδίνλδθκίηηθέθθΫκΪμηθέθκΪλμθκ
ζΪΰβάΪηβωβνενρςίηβωχκέθηθζβρίλδβοδΪρίλμάνήθΫλμάΪνικΪάείηβω θήηθγκνδθγ ΎεωάΪςίγΫίαθιΪληθλμβζυικίήεΪέΪίζκΪαηυίλβλμίζυδΪζίκ
ηΪικβζίκάβήίθδΪζίκνΪλλβλμίημιθάθκθμΪ 9$$6 βχείζίημυήεωιθήδεψρίηβωλβλμίζυ%LUGYLHZβεβλβλμίζδθημκθεωικθλμκΪηλμάΪιθαΪήβΪάμθζθΫβεω

Ζνλθκθάθαυ

ΛΏΙΠΗΛΏΚΫΜΪΘΞΝΒΟΖΝΦΜΪΘΝΐΩΔΛ
ΖΪηίάκίηηθλμφδΪδνμκίοθληθέθΪάμθζθΫβεωέκναθιθήτίζηθλμφδΪδνρίμυκίοθληθέθ
Μκίοθληυγ 0$1 7*6 λ μκίοθληθγ αΪήηίγ μίείΰδθγ³ηίρμθ θλθΫίηηθί ΫεΪέθήΪκω νικΪάεωίζθγ ιθήτίζηθγ ιίκίήηίγ θλβ
ά λθρίμΪηββ λ νικΪάεωίζυζ αΪήηβζ ιθήήίκΰβάΪψσβζ ζθλμθζ θΫτίζ αΪέκναδβ βλιθεφανίμλω ζΪδλβζΪεφηθ ηίαΪζίηβζυγ
ξνηδπβθηΪεάλενρΪίμωΰίευοέκναθάΜΪδβζθΫκΪαθζζθΰηθλθδκΪμβμφδθεβρίλμάθιθίαήθδηΪιθεβέθηβμίζλΪζυζικβλΫθκί
ζνλθκΪάυιθεηωμφβχδθεθέβρίλδβίαΪήΪρβΙκβηίιθεηθγαΪέκναδίηΪέκναδΪηΪθλβκΪλικίήίεωίμλωθιμβζΪεφηθλήθλμΪμθρηυζ
αΪιΪλθζΧμΪδθηξβένκΪπβωθλίγήθλμνιηΪλαΪάθήΪ0$1

࿈ ΙκίβζνσίλμάΪήεωΌΪλ

■

ΑΪάθήλδθίκίςίηβί

■

ΌζίσΪίμικβζίκηθηΪζΫθεφςίρίζμκίοθληυγάΪκβΪημ

■

ΝικΪάεωίζυίιίκίήηβγβαΪήηβγιθήήίκΰβάΪψσβίζθλμυ μ ιθήτίζηυίιθεηθλμφψβεβρΪλμβρηθ

■

ΘιμβζΪεφηθίκΪλικίήίείηβίηΪέκναδβιθθλωζλήθλμΪμθρηυζαΪιΪλθζάλενρΪίηίιθεηθγαΪέκναδβ

■

ΚνείάθίνικΪάείηβίλήάνοδθημνκηθγλοίζθγηβαδβγνκθάίηφβαηθλΪςβη

■

ΙκβκΪαζίσίηββμωΰίευοδναθάθάάαΪήηίγρΪλμβθηβκΪλιθεΪέΪψμλωηΪήμκίζωθλωζβ

PP

Ζνλθκθάθαυ

PP PP

ΝΦΗΠΡΗΡΒΝΟΝΓ
ΝΡΛΠΝΟΏ
ΙίκάθδεΪλληθλμφ δΪΰήυγ ήίηφ 0$1 7*0 άίλφζΪ άζίλμβμίείη ά μθ άκίζω δΪδ δθζιΪδμηυγ 0$1 7*/ βήίΪεφηθ ιθήοθήβμ ήεω
ναδβονεθρίδ
θεφςνψ έκναθιθήτίζηθλμφ ήίζθηλμκβκνίμ μθηηυγ 0$1 7*0 λ νικΪάεωίζυζ ιθήτίζηυζ αΪήηβζ ιθήήίκΰβάΪψσβζ ζθλμθζ
ικίήηΪαηΪρίηηυγ ήεω δναθάθά θΫτίζθζ ήθ  ζ3 Ικβ θιμβζΪεφηθγ ήεβηί δθείληθγ ΫΪαυ  ζζ 7*0  ð %/ ικίδκΪληθ
λικΪάεωίμλω λθ λάθίγ κΪΫθμθγ Όυλθδθγ έκναθιθήτίζηθλμφψ θΫεΪήΪψμ μΪδΰί ήάνοθληυί ζθήίεβ 0$1 7*/ β 7*0 ΗΪλμθωσβγ
έθκθήλδθγέκναθάβδ³δθζιΪδμηυγ0$17*/λάυλθδθγζΪηίάκίηηθλμφψβĂδναθάθζήθζ3ΚΪαηθθΫκΪαηυίζίοΪηβαζυθμΫθκΪζθσηθλμβ
β λιίπβΪεφηθί κΪαζίσίηβί θΫθκνήθάΪηβω ςΪλλβ ηΪ κΪζί ηΪικβζίκ κΪαηυί άΪκβΪημυ ζθημΪΰΪ λβλμίζ άυινλδΪ Θ ήίεΪψμ ςΪλλβ
ιθήοθήωσβζβήεωεψΫθέθζνλθκθλΫθκθρηθέθδναθάΪ
Λκίήβ δθκθΫθδ ιίκίήΪρ ζθΰηθ άυΫκΪμφ ΪάμθζΪμβαβκθάΪηηνψ 0$1 7LS0DWLF &2//(&7 μκΪήβπβθηηνψ ζίοΪηβρίλδνψ δθκθΫδν ιίκίήΪρ
βιθεηυγΪάμθζΪμ
࿈ ΙκίβζνσίλμάΪδθμθκυίθπίηβμίβζίηηθΌυ

■

Μκίοθληυγ0$17*0λαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζήεωάυλθδθγέκναθιθήτίζηθλμββĂθιμβζΪεφηθγζΪηίάκίηηθλμβ

■

Ύάνοθληυί0$17*/β0$17*0

■

ΔΪΫβηυ&β/βήίΪεφηθιθήοθήωσβίήεωμβιΪικβζίηίηβω

■

ΝήεβηίηβίδΪΫβηυ&θΫίλιίρβάΪίμήθιθεηβμίεφηθίικθλμκΪηλμάθήεωοκΪηίηβωάδΪΫβηί

■

ΚΪαηθθΫκΪαηυίάΪκβΪημυδθκθΫθδιίκίήΪρλιθήοθήωσβζβζίοΪηβαζΪζβθμΫθκΪζθσηθλμβ

■

ΙίκίδεψρΪψσβγχείζίημήεωήθιθεηβμίεφηθγξβδλΪπββΪάμθζθΫβεωνλδθκίηηΪωέθμθάηθλμφδιθέκναδίβνλδθκίηηθίλκΪΫΪμυάΪηβίμθκζθαΪ
νενρςίηηυίχκέθηθζβρίλδβίδΪρίλμάΪνικΪάείηβί λιθζθσφψθήηθγκνδβ 

■

ΘιπβθηΪεφηθίλκίήηίίλβήίηφίιθαάθεωίμκΪαζίλμβμφμκίορίεθάίδάζίλμθήάνο

■

ΎεωάΪςίγΫίαθιΪληθλμβζυικίήεΪέΪίζκΪαηυίλβλμίζυδΪζίκηΪικβζίκάβήίθδΪζίκν³ΪλλβλμίημιθάθκθμΪ 9$$6 βιθήέθμθάβμίεφηυίχείζίημυ
ήεωιθήδεψρίηβωλβλμίζυ%LUGYLHZβεβλβλμίζδθημκθεωικθλμκΪηλμάΪιθαΪήβΪάμθζθΫβεω

Ζνλθκθάθαυ

0$17LS0DWLF®&2//(&7

0$17,30$7,&&2//(&7
Ύεωζνλθκθάθαθά0$17LS0DWLF&2//(&7
0$1 7LS0DWLF &2//(&7³λιίπβΪεφηΪω ικθέκΪζζΪ ήεω ζνλθκθάθαθά Χμθ ικθέκΪζζηθί θΫίλιίρίηβί ήεω δθκθΫδβ
ιίκίήΪρ κΪακΪΫθμΪηθ ά κΪζδΪο ηθάθγ μκΪηλζβλλββ Ώάκθ Ώλεβ άθήβμίεφ άυΫβκΪίμ κίΰβζ λΫθκΪ ιίκίδεψρίηβί
ΪάμθζΪμβαβκθάΪηηθγ δθκθΫδβ ιίκίήΪρ ΪήΪιμβκνίμλω ιθή πβδε κΪΫθμυ ζνλθκθάθαΪ ΘλθΫίηηθ Ϋυλμκυγ ιθήτίαή
βμθκζθΰίηβίμκίΫνίμλωικβθινλμθςίηββδθημίγηίκθάλζνλθκθζάέθκθήλδθγζίλμηθλμβΘιμβζβαβκθάΪηηθίάκίζω
ιίκίδεψρίηβω θΫίλιίρβάΪίμ χξξίδμβάηνψ νμβεβαΪπβψ Χμθ ικθέκΪζζηθί θΫίλιίρίηβί ήθλμνιηθ ήεω οθήθάυο
ζθήίείγ ςΪλλβ ζνλθκθάθαθά μβιΪ 0$1 7*0 β 7*6 Ϊ μΪδΰί ήεω βλιθεφαθάΪηβω ά δΪρίλμάί αΪήηίέθ βεβ Ϋθδθάθέθ
ιθέκναρβδΪ

ΝικΪάείηβί
ζνλθκθάθαθζ

ΙίκίδεψρΪψσβγχείζίημνικΪάείηβωήεωζνλθκθάθαθά
ΙίκίδεψρΪψσβγ χείζίημ νικΪάείηβω αΪδκίιείηηυγ ηΪ ιθήεθδθμηβδί λβήίηφω άθήβμίεω θΫτίήβηωίμ άĂ λίΫί κωή
ξνηδπβγλνσίλμάίηηθιθάυςΪψσβονκθάίηφνήθΫλμάΪνικΪάείηβωΌυΫκΪηηυγιθνζθερΪηβψδθζξθκμηυγθλμΪηθ
άθρηυγμθκζθαάδεψρΪίμλωΪάμθζΪμβρίλδβΗίγμκΪεφηθίιθεθΰίηβίδθκθΫδβιίκίήΪρζθΰηθάδεψρΪμφβĂάυδεψρΪμφ
ήβλμΪηπβθηηθ ηΪΰΪμβίζ δηθιδβ ζίοΪηβαζ θμΫθκΪ ζθσηθλμβ ήεω ικβάθήΪ έβήκΪάεβρίλδθγ νλμΪηθάδβ νικΪάείηβω
κΪαέκναδθγ βĂ ικίλλθζ νήθΫηθ Ϊδμβάβκνίμλω ρίκία ιίκίδεψρΪψσβγ χείζίημ Χμθ ιθαάθεωίμ νικΪάεωμφ δναθάθζ
λĂνήθΫλμάθζβĂδθζξθκμθζ
ΙθεηθλμφψΪάμθζΪμβρίλδΪωδθκθΫδΪιίκίήΪρ$OOLVRQ
ΊάμθζΪμβρίλδΪω δθκθΫδΪ ιίκίήΪρ λίκββ  λ έβήκθμκΪηλξθκζΪμθκθζ ιθήοθήβμ ήεω λκίήηίμθηηΪΰηυο έκναθάυο
ΪάμθζθΫβείγβζθΰίμβλιθεφαθάΪμφλωχξξίδμβάηθάθζηθέβολβμνΪπβωοΘηΪληΪΫΰίηΪικθέκΪζζηυζθΫίλιίρίηβίζ
ήεωζνλθκθάθαθάβθιπβθηΪεφηθήθλμνιηΪλμθκζθαθζαΪζίήεβμίείζΊΔΙ$OOLVRQηίιθήάίκΰίηΪβαηθλνικβμκθέΪηββ
λζίλμΪβθμεβρΪίμλωζωέδβζιίκίδεψρίηβίζλδθκθλμίγΧμθιθάυςΪίμικθήνδμβάηθλμφβδθζξθκμΪμΪδΰίαΪσβσΪίμ
λβεθάνψεβηβψικβλΫθκίζνλθκΪδθέήΪικβοθήβμλωρΪλμθμκθέΪμφλωλζίλμΪιίκίδεψρΪμφιίκίήΪρββμθκζθαβμφ
ιίκίζίσΪωλφθμθήηθέθζίλμΪιθέκναδβδήκνέθζν

Ζνλθκθάθαυ

ΜΔΞΟΝΠΡΝΦΗΠΡΝ
ΏΐΔΖΞΟΔΦΜΝΦΗΠΡΝ
ΖβεεβθηυδβεθζίμκθάήθκθέάΏάκθιίβΚθλλββμκίΫνψμνΫθκδβΧμΪαΪήΪρΪδΪδκΪαιθήοθήβμήεωηΪήίΰηυο
ςΪλλβ0$1νΰίθιμβζΪεφηθΪήΪιμβκθάΪηηυοηΪαΪάθήίβαέθμθάβμίείιθήθικίήίείηηυγάβήβλιθεφαθάΪηβω
κναθάυίΪάμθζθΫβεβ0$1λήάνζωθλωζββήθινλμβζθγθΫσίγζΪλλθγθμήθμ³βήίΪεφηΪωθληθάΪήεωδναθάθά
ιθήζίμΪεφηθνΫθκθρηυοζΪςβηεψΫθέθμβιΪΗΪςλθάίμάυΫίκβμίςΪλλβηΪιηίάζΪμβρίλδθγιθήάίλδίλαΪήβΘηΪ
ιθαάθεωίμΪάμθζθΫβεψλθοκΪηωμφάυλθμνκΪζυςΪλλβηΪήιθήζίμΪίζθγιθάίκοηθλμφψικβεψΫθζνκθάηίαΪέκναδβ
βληβαβμφβαηθλσίμθδ
0$1 ικίήθλμΪάεωίμ άλί ηίθΫοθήβζυί ιθήέθμθάβμίεφηυί χείζίημυ ήεω δναθάθά ιθήζίμΪεφηθνΫθκθρηυο ζΪςβη
ήθλμνιηυο ηΪ κυηδί ΔθείληΪω ΫΪαΪ ΪήΪιμβκνίμλω άĂ αΪάβλβζθλμβ θμ δναθάΪ β ήεω ήθλμβΰίηβω θιμβζΪεφηθγ
ζΪηίάκίηηθλμβ ΒήίΪεφηθί κίςίηβί ήΪΰί λ νρίμθζ χδθεθέβρίλδβο Ϊλιίδμθά³ικβάθή ιθήζίμΪεφηθνΫθκθρηθγ
ηΪήλμκθγδβθμήάβέΪμίεωςΪλλβ
Ύεωχμθέθ0$1ικίήεΪέΪίμβημίκξίγλήεωέβήκθλμΪμβρίλδθέθικβάθήΪνικΪάεωίζθέθλĂιθζθσφψζίοΪηβαζΪθμΫθκΪ
ζθσηθλμβδθκθΫδβιίκίήΪρΧμθιθαάθεωίμθιμβζβαβκθάΪμφλδθκθλμφικβνΫθκδίήθδζρικβάδεψρίηββιίκάθγ
ιίκίήΪρβ

࿈ ίαθιΪληυίήθκθέβάεψΫθίάκίζωέθήΪ

■

Ύάνοθληυγ0$1λθΫσίγζΪλλθγθμήθμ

■

ΚίλλθκηΪωιθήάίλδΪλιίκίήββιηίάζΪμβρίλδΪωιθήάίλδΪλαΪήβήεωληβΰίηβωβαηθλΪσίμθδ

■

ΒημίκξίγλήεωέβήκθλμΪμβρίλδθέθικβάθήΪήεωχδλμκίζΪεφηθηβαδβολδθκθλμίγάθάκίζωνΫθκδβ ήθĂδζρ 

■

ΘιπβθηΪεφηυίήίξείδμθκυιθήκΪήβΪμθκθζικίήθμάκΪσΪψμαΪάβοκίηβίιυεβ

■

ΝηβάίκλΪεφηυγιΪδίμήεωιθήζίμΪεφηθνΫθκθρηθγζΪςβηυλαΪάθήΪ

ΙΪδίμ ήεω ιθήζίμΪεφηθνΫθκθρηθγ ζΪςβηυ θΫθκνήθάΪηβί
ςΪλλβ κΪαζίσίηηθί λΫθδν μΪδθί δΪδ Ϊδδνζνεωμθκηυγ ωσβδ
άθαήνοθαΪΫθκηβδβλβλμίζΪάυινλδΪΘκΪλιθεθΰίηθαΪδΪΫβ
ηθγΪδζθΰίμΫυμφθιπβθηΪεφηθκΪλιθεθΰίηαΪαΪήηίγθλφψ
ΙθήζίμΪεφηθνΫθκθρηυίζΪςβηυ

ΓΑΗΕΨΏήΠΗΚΏ
ΐΝΟΝΦΜΪΤΛΏΧΗΜ
ΎάίθλθΫίηηθλμβλβεθάυοΪέκίέΪμθάιθήζίμΪεφηθνΫθκθρηυοζΪςβηικίήεΪέΪίζυί0$1
0$17LS0DWLF6ZHHSHU
Ύεω ιθήζίμΪεφηθνΫθκθρηυο ζΪςβη λθθμάίμλμάνψσβο λμΪηήΪκμν Ώάκθ 0$1 ικίήεΪέΪίμ θλθΫίηηυγ άΪκβΪημ
ικβάθήΪ έβήκΪάεβρίλδβί ιθήζίμΪεφηθνΫθκθρηυί ζΪςβηυ ά λθρίμΪηββ λĂ ΪάμθζΪμβαβκθάΪηηθγ δθκθΫδθγ ιίκίήΪρ
0$17LS0DWLF®ΜΪδΪωδθζΫβηΪπβωιθλκΪάηίηβψλĂΪάμθζθΫβεωζβλέβήκθλμΪμβρίλδβζικβάθήθζβάλιθζθέΪμίεφηυζ
ήάβέΪμίείζάθιίκάυοχδθηθζβμμθιεβάθβμκίΫνίμζίηφςβοαΪμκΪμηΪθΫλενΰβάΪηβίΪάθάμθκυοληβΰΪίμάκίήηυί
άυΫκθλυνκθάίηφςνζΪβ&2ΊάμθζθΫβεφλμΪηθάβμλωΫθείίκίημΪΫίείηιθλκΪάηίηβψλĂήκνέβζβάίκλβωζβΧμθμ
ικβάθήήθλμνιίηήεω0$17*/β7*0
0$17LS0DWLF6ZHHSHUΫίαέβήκθλμΪμΪ
Όθ άκίζω νΫθκδβ άθήβμίεφ Ϊδμβάβκνίμ δναθά ρίκία λιίπβΪεφηυγ χείζίημ νικΪάείηβω ΚΪΫθρίί ρβλεθ θΫθκθμθά
ήάβέΪμίεω'ιθάυςΪίμλωήθθΫζβηΙθλείχμθέθάθήβμίεφρίκίαιίκίδεψρΪμίεφήβΪιΪαθηΪοθήΪάυΫβκΪίμ
ιθεθΰίηβί '6 λιίπβΪεφηυγ κίΰβζ  ΡμθΫυ ΪέκίέΪμυ ιθήζίμΪεφηθνΫθκθρηθγ ζΪςβηυ ζθΰηθ Ϋυεθ ιθεηθλμφψ
βλιθεφαθάΪμφικβμκθέΪηββλζίλμΪθΫθκθμυήάβέΪμίεωηίθινλδΪψμλωηβΰίαΪήΪηηυοθΫζβηΙκβχμθζλδθκθλμφ
ήάβΰίηβωζθΰίμήθλμβέΪμφĂδζρΙθζβζθκίΰβζΪνΫθκδβάθήβμίεφιίκίδεψρΪίμΔΙ7LS0DWLFάκίΰβζ'Όχμθζ
κίΰβζίαΪήΪηΪθΫυρηΪωικθέκΪζζΪκΪΫθμυδθκθΫδβιίκίήΪρήεωβλιθεφαθάΪηβωηΪήθκθέΪο
0$17LS0DWLF6ZHHSHUλέβήκθλμΪμθζ
ΎεωιθήζίμΪεφηθνΫθκθρηυοζΪςβηλεψΫυζνκθάηίζάυΫκθλθά0$1μΪδΰίικίήεΪέΪίμάΪκβΪημλέβήκθλμΪμθζΧμΪ
θλθΫΪωμίοηβδΪικβάθήΪΪδμβάβαβκνίμλωρίκίαδναθάΙκβχμθζήθεΰηΪΫυμφαΪήΪηΪικωζΪωιίκίήΪρΪζίοΪηβρίλδθγ
ΔΙΙ 0$1 ΔθέήΪ νΫθκδΪ ηί ικθβαάθήβμλω ήάβΰίηβί ικθβλοθήβμ λ ιθζθσφψ θΫυρηθγ μκΪηλζβλλββ Λδθκθλμφ
ήάβΰίηβωικβέβήκθλμΪμβρίλδθζικβάθήίκΪαεβρΪίμλωάαΪάβλβζθλμβθμδναθάΪ
ηίήθλμνιηθήεωαΪδΪαΪάΚθλλββ

ΙθήζίμΪεφηθνΫθκθρηυίζΪςβηυ

ΞΟΏΙΡΗΦΜΝΠΡΫ
ΗΛΜΝΒΝΣΜΙΥΗΝΜΏΚΫΜΝΠΡΫ
ΖηθέθξνηδπβθηΪεφηθλμφড়³ড়λάθγλμάθ δθμθκθί λμΪηθάβμλω άλί Ϋθείί άΪΰηυζ ήεω άυιθεηίηβω κΪαεβρηυο
μκΪηλιθκμηυοαΪήΪρ0$1ικίήεΪέΪίμιθήοθήωσίίκίςίηβίλĂιθζθσφψδθζΫβηβκθάΪηηθγλβλμίζυάζθήίεβ
0$17*0ð%/
ΊάμθζθΫβεβδθζζνηΪεφηυολενΰΫλθλιίπβΪεφηυζβδναθάΪζβδΪδικΪάβεθκΪΫθμΪψμμθεφδθάĂθικίήίείηηυγλίαθη
ΌθλμΪεφηθίάκίζωθηβηίβλιθεφανψμλωβεββλιθεφανψμλωθρίηφκίήδθρμθικβάθήβμδήεβμίεφηθζνικθλμθψ
Κίςίηβί θήηθ ςΪλλβ³ζηθέθ αΪήΪρ ΚΪαηθθΫκΪαβί δθζΫβηΪπβγ ήΪίμ έβΫδθλμφ ςΪλλβ ικβ άυιθεηίηββ κΪαεβρηυο
κΪΫθμ θΫίλιίρβάΪίμ ικίήικβωμβψ κΪαέκναδν ΪάμθζθΫβείγ Ϊ λθθΫσίλμάν³κίημΪΫίεφηθλμφ κΪλοθήθά ηΪ αΪδνιδν
ΊάμθζθΫβεφ 0$1 7*0  ð %/ λ ιθεηυζ ικβάθήθζ λ ιθζθσφψ λβλμίζυ λτίζηυο δναθάθά ζθΰίμ κΪΫθμΪμφ
λ ιθήζίμΪεφηθνΫθκθρηθγ ζΪςβηθγ βεβ μκίολμθκθηηβζ λΪζθλάΪεθζ δΪδ λ νλμΪηθάείηηυζ ηΪ ηίζ ΰίεθΫθζ ήεω
άυΫκθλΪληίέΪμΪδβΫίαηίέθ0$1δθζΫβηβκνίμΪάμθζθΫβεφμΪδβζθΫκΪαθζρμθΫυαΪζίηΪδναθάθάθλνσίλμάεωεΪλφ
άĂζΪδλβζΪεφηθδθκθμδβίλκθδβΎθιθεηβμίεφηθιθεηυγικβάθήθΫίλιίρβάΪίμλβενμωέββĂΫίαθιΪληθλμφηίμθεφδθάηί
ςθλλίγηυοήθκθέηθβαβζθγικβνΫθκδίληίέΪ
ΌμθκΪω θλθΫίηηθλμφ λίκββ 0$1 7*0 λ ήθινλμβζθγ θΫσίγ ζΪλλθγ ² μ λθλμθβμ άĂ ιηίάζΪμβρίλδθγ ιθήάίλδί ηΪ
αΪήηίγθλβήθλμνιηθγάλίκβγηθγδθζιείδμΪπββΘηΪθΫείέρΪίμαΪζίηνδναθάθάζΪδλβζΪεφηθιθάυςΪίμνλμθγρβάθλμφ
βλθοκΪηωίμνκθάίηφιθλΪήδβΧμθĂηΪέεωήηίίάλίέθάβήηθικβνΫθκδίληίέΪδθμθκυγάυΫκΪλυάΪίμλωΫθείίκΪάηθζίκηθ

࿈ ΝηβάίκλΪεφηθλμφ

■

ΘήηθςΪλλβήεωκΪαηυοαΪήΪρ

■

ΊάμθζθΫβεφ0$17*0λιθεηυζικβάθήθζλζίλμθζήεωσίμθδβάλΪλυάΪψσβονλμκθγλμάιθήκΪζθγ

■

ΑΪήηωωθλφλιηίάζΪμβρίλδθγιθήάίλδθγάοθήωσίγάλίκβγηνψδθζιείδμΪπβψ

ΙθήζίμΪεφηθνΫθκθρηυίζΪςβηυ

ΒΗΐΙΝΠΡΫΗΟΔΜΡΏΐΔΚΫΜΝΠΡΫ
ΔκνέευγέθήηΪλενΰΫίড়³ড়0$17*0
Χξξίδμβάηθλμφ δθζζνηΪεφηθγ β λμκθβμίεφηθγ μίοηβδβ θαηΪρΪίμ άθαζθΰηθλμφ ίί έβΫδθέθ βλιθεφαθάΪηβω ηΪ
ικθμωΰίηββάλίέθέθήΪΜΪδβζβάθαζθΰηθλμωζβθΫεΪήΪίμ0$17*0[%/ΎεωμθέθρμθΫυθηζθέάυιθεηωμφ
κΪαεβρηυί αΪήΪρβ ίέθ θΫθκνήθάΪεβ δκψδθάυζ ιθέκναρβδθζ ΛΪζθιθέκναρβδ λ έκναθιθήτίζηυζ δκψδθζ λιθλθΫίη
άυιθεηβμφ άλί μκΪηλιθκμηυί αΪήΪρβ Ϋνήφ μθ λμκθβμίεφλμάθ ήθκθέ βεβ νοθή αΪ έΪαθηΪζβ βζίίμλω ήΪΰί πβλμίκηΪ
ήεω άθήυ ά δΪρίλμάί άμθκθέθ λζίηηθέθ δναθάΪ θεφςθί ιθεί ήίωμίεφηθλμβ ικίήλμΪάεωίμ λθΫθγ θρβλμδΪ νεβπ
αβζθγ ΚΪλικίήίεβμίεφ Ϊημβέθεθείήηυο κίΪέίημθά νλμΪηΪάεβάΪίζυγ ά άβήί λζίηηθγ ηΪήλμκθγδβ β ζθημβκνίζυγ
ληίέθθρβλμβμίεφηυγθμάΪεάĂιίκίήηίγρΪλμβζΪςβηυιθαάθεωψμβλιθεφαθάΪμφ0$17*0βάοθεθήηθίάκίζωέθήΪ
ΌĂλθθμάίμλμάββλιθμκίΫηθλμωζβθμκΪλεβ0$17*0ιθλμΪάεωίμλωάαβζηίγδθζιείδμΪπββλθĂλμΪεφηυζΫΪζιίκθζ
έβήκΪάεβρίλδβζ ικβάθήθζ ζθημΪΰηθγ ιεβμθγ ήεω νλμΪηθάδβ ληίέθνΫθκθρηθέθ θμάΪεΪ άυλθδθ νλμΪηθάείηηυζβ
ξΪκΪζβ β νδΪαΪμίεωζβ ιθάθκθμΪ άĂ δΪρίλμάί αβζηίέθ κΪΫθρίέθ θλάίσίηβω Ϊ μΪδΰί θκΪηΰίάυζβ ικθΫείλδθάυζβ
ζΪωρδΪζβ εθδβκθάδΪ ήβξξίκίηπβΪεΪ ιίκίήηίγ β αΪήηίγ θλβ θΫίλιίρβάΪίμ νάίκίηηνψ μωέν ηΪĂ ηίνδκίιείηηθζ
έκνημίβλδθεφαδθγήθκθέίικβήάβΰίηββιθληίένβεφήν

࿈ ΛθοκΪηίηβίέβΫδθλμβ

■

ΊάμθζθΫβεφζθΰηθβλιθεφαθάΪμφδκνέευγέθή

■

ΎβλδθάυίμθκζθαηυίζίοΪηβαζυήεωιίκίήηίγβαΪήηίγθλβ

■

ΙηίάζθιθήάίλδΪαΪήηίγθλβ

■

ΗΪήίΰηΪωλβεΪμωέβηΪαβζηβοήθκθέΪοΫεΪέθήΪκωάίήνσβζζθλμΪζλιεΪηίμΪκηυζβδθείληυζβιίκίήΪρΪζβ

■

ΘληΪσίηβίήεωαβζυβδκψδθάθγιθέκναρβδάοθήωμάδθζιείδμΪπβψ

ΙθήζίμΪεφηθνΫθκθρηυίζΪςβηυ

ΙΟΝΡΗΡΔΚΗΠΜΔΕΜΝΘΐΟΗ
ΑβζΪικβΫεβΰΪίμλωΡμθΫυθΫίλιίρβμφΫίαθιΪληθλμφηΪήθκθέΪοηίλζθμκωηΪείήβληίέέκναθάυίΪάμθζθΫβεβ
0$1μκνήωμλωδκνέεθλνμθρηθ
Ύάνο μκίο β ρίμυκίοθληυί ζθήίεβ λ θΫσίγ ζΪλλθγ θμ  ήθ Ă μ θληΪσίηηυί ιθήδεψρΪίζυζ βεβ ιθλμθωηηυζ
ιθεηυζικβάθήθζβθήβηΪκηυζβςβηΪζβήίζθηλμκβκνψμρνήίλΪλβευμωέβΌλίςΪλλβ0$1ιθΰίεΪηβψθληΪσΪψμλω
ηΪαΪάθήίλμΪηήΪκμβαβκθάΪηηθγιεβμθγδκίιείηβωήεωΪέκίέΪμθάδθηλθεφηθγρΪλμβΧμθθμηθλβμλωβδέβήκΪάεβδί
ήεωνικΪάείηβωληίέθνΫθκθρηυζβιενέΪζββΪδμβάΪπββΰίεθΫΪήεωάυΫκθλΪληίέΪΙθΰίεΪηβψήθλμνιίηζίοΪηβαζ
θμΫθκΪ ζθσηθλμβ λθ λμθκθηυ ζΪοθάβδΪ ΝηβδΪεφηΪω δθζΫβηΪπβω ά δεΪλλί μθηηυο ΪάμθζθΫβείγ³0$1 7*0
λ ςΪλλβ ð λ κίλλθκηθγιηίάζΪμβρίλδθγ ιθήάίλδθγ Θη λιθλθΫίη λθοκΪηωμφ άυλθμν ιθέκναθρηθγ ιθάίκοηθλμβ
άηίαΪάβλβζθλμβθμαΪέκναδβΗΪικθμωΰίηββάλίγιθίαήδβθηθΫίλιίρβάΪίμκΪάηθζίκηυγάυΫκθλληίέΪΌιθζθσφ
άθήβμίεψζυικίήεΪέΪίζκΪαεβρηυίλβλμίζυΫίαθιΪληθλμβηΪικβζίκλάίμθήβθήηυίήηίάηυίοθήθάυίθέηβλαΪήηβζ
λάίμθζλβλμίζνδνκλθάθγνλμθγρβάθλμβ (%6 ήθιθεηβμίεφηυγιΪδίμλμΪΫβεβαΪπββΪμΪδΰίήΪμρβδλάίμΪβήθΰήω

࿈ ΜίοηβδΪαηΪψσΪωθληίέίάλί

■

ΎάνομκίοβρίμυκίοθληυίΪάμθζθΫβεβέκναθιθήτίζηθλμφψθμήθμ

■

ΌδεψρΪίζυγβεβιθλμθωηηυγιθεηυγικβάθήλθήβηΪκηυζβςβηΪζβ

■

0$17*6μðλνικΪάεωίζυζιθήτίζηυζαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζĂμκναθιθήτίζηθλμφδΪδνμκίοθληθέθ
ΪάμθζθΫβεωζΪηίάκίηηθλμφδΪδνήάνοθληθέθ

■

ΙεβμΪδκίιείηβωήεωΪέκίέΪμθάδθηλθεφηθγρΪλμβλαΪάθήΪ

■

ΙηίάζθιθήάίλδΪ(&$6θΫίλιίρβάΪίμιθλμθωηηνψάυλθμνιθέκναθρηθγιθάίκοηθλμββĂκΪάηθζίκηυγάυΫκθλληίέΪ

■

βήκΪάεβδΪληίέθνΫθκθρηθέθθΫθκνήθάΪηβωβιθήέθμθάβμίεφηυίχείζίημυήεωληίέθνΫθκθρηθγζΪςβηυλαΪάθήΪ

ΎεωικβάθήΪληίέθνΫθκθρηθέθθΫθκνήθάΪηβω

ΐΔΠΞΔΟΔΐΝΘΜΪΔΏΑΡΝΛΝΐΗΚΗ0$1
ΙκθζυάδΪδΪηΪεβαΪπβθηηυομκνΫαΪΫθκέκωαβκΪλρβλμδΪδΪηΪάΪάμθζθΫβεβ0$1ήεωικθρβλμδβδΪηΪεβαΪπβθηηθγλίμβέθμθάυ
ηΪάλίড়
Ζθήίεφηυγ κωή έκναθάυο ΪάμθζθΫβείγ άδεψρΪίμ ά λίΫω ήάνο β μκίοθληυί ζθήίεβ λ ξβδλβκθάΪηηυζ βεβ νικΪάεωίζυζ αΪήηβζ
ιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζβεβάάβήίήάνοθληθγμίείΰδβΎεωλεθΰηυοαΪήΪρβζίψμλωρίμυκίοθληυίςΪλλβΘμήίεφηυγδεΪλλ0$17*6
ĂðĂ%/ μκίοθληυγ λθλκίήηβζβαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζβζθλμΪζβΙθήοθήωσβίζίοΪηβαζυθμΫθκΪζθσηθλμβήθλμνιηυθιπβθηΪεφηθ
ήεωδΪΰήθέθάβήΪβλιθεφαθάΪηβωΎεωιίκίάθαδβθιΪληθέθέκναΪβζίίμλωλθθμάίμλμάνψσίίθληΪσίηβίάλθθμάίμλμάββλ$'5
ΒήίΪεφηθήεωΪάμθζθΫβείγλάυλθδβζπίημκθζμωΰίλμβλβλμίζΪιθιίκίρηθγλμΪΫβεβαΪπββικβάυλθδθγέκναθιθήτίζηθλμβεΪέθήΪκω
ίγ χξξίδμβάηθ νζίηφςΪίμλω Ϋθδθάθγ ηΪδεθη βĂ ικίήθμάκΪσΪίμλω ηΪκΪλμΪηβί ικθήθεφηυο β ιθιίκίρηυο δθείΫΪηβγ Χμθ ιθάυςΪίμ
ΫίαθιΪληθλμφήάβΰίηβωικβιθάθκθμΪοικβΫυλμκθγλζίηίιθεθλυήάβΰίηβωβικβκίαδθζμθκζθΰίηββΗΪιθζθσφικβοθήωμβήκνέβί
λβλμίζυΫίαθιΪληθλμβηΪικβζίκλβλμίζΪδνκλθάθγνλμθγρβάθλμβ (%6 

࿈ ΡβλμΪωκΪΫθμΪ

■

ΪλλβήεωδΪΰήθέθθΫθκνήθάΪηβω³ζθΰίμΫυμφθληΪσίηθήάνζωμκίζωβεβρίμυκφζωθλωζβ

■

Μκίοθληυί0$17*0β7*6λνικΪάεωίζυζαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζλθιμβζΪεφηυζκΪλικίήίείηβίζζΪλλβάυλθδθγζΪηίάκίηηθλμφψ

■

ΘληΪσίηβίάλθθμάίμλμάββλ$'5ήεωιίκίάθαδβθιΪληθέθέκναΪ

■

ΛβλμίζΪιθιίκίρηθγλμΪΫβεβαΪπββικβάυλθδθγέκναθιθήτίζηθλμβιθάυςΪίμΫίαθιΪληθλμφικβιθάθκθμΪοβκίαδθζμθκζθΰίηββ

■

ΙθήοθήωσβίζίοΪηβαζυθμΫθκΪζθσηθλμβήεωάυλθδβοδκνμωσβοζθζίημθάβιίκίήΪρΪζθσηθλμβΖίοΪηβαζθμΫθκΪζθσηθλμβηίαΪάβλβζυγθμ
δθκθΫδβιίκίήΪρήεωζΪδλβζΪεφηθγζθσηθλμβάάΪκβΪημΪο109β206,)O\ZKHHO372

ΘρβλμδΪδΪηΪεβαΪπβθηηυομκνΫ

ΞΟΗΑΝΓΖΏΠΦΔΡΑΔΓΝΛΝΒΝΑΏΚΏ
ΔθέήΪηίθΫοθήβζυλβεφηυίζίοΪηβαζυθμΫθκΪζθσηθλμβΪάμθζθΫβεβ0$1ζθένμΫυμφθληΪσίηυβηήβάβήνΪ
εβαβκθάΪηηυζβκίςίηβωζβΎεωΪάμθζθΫβείγδθζζνηΪεφηυολενΰΫηΪικβζίκήεωδθζΫβηβκθάΪηηθγνΫθκδβ
βεβθρβλμδβδΪηΪεβαΪπβθηηυομκνΫ0$1ικίήεΪέΪίμκΪαηυίάΪκβΪημυ
ΗίαΪάβλβζυγθμλπίιείηβωζίοΪηβαζθμΫθκΪζθσηθλμβ109 ζίοΪηβαζθμΫθκΪζθσηθλμβθμĂήάβέΪμίεω ιθήοθήβμήεω
λενρΪίάδθέήΪμκίΫνίμλωΫθεφςΪωζθσηθλμφήεωάυιθεηίηβωδθζζνηΪεφηυοαΪήΪρΧμθμζίοΪηβαζθμΫθκΪζθσηθλμβ
λιίπβΪεφηθ ικβλιθλθΫείη ήεω ζίοΪηβρίλδθγ ΔΙΙ 0$1 β ζθΰίμ άυήΪμφ δκνμωσβγ ζθζίημ ήθ Ă ΗÃζ Ικβ χμθζ
θηĂιίκίδεψρΪίμλωμθεφδθικβηΪεβρββηΪέκναδβ109ήθλμνιίηλκΪαηυζβιίκίήΪμθρηυζβθμηθςίηβωζββθιμβζΪεφηθ
ικβλιθλθΫείηήεωδθζζνηΪεφηυοηνΰή
206,)O\ZKHHO372 ηίαΪάβλβζυγθμλπίιείηβωζίοΪηβαζθμΫθκΪζθσηθλμβ κΪακΪΫθμΪηλιίπβΪεφηθήεωήάβέΪμίεω
0$1'ήεωιθενρίηβωζΪδλβζΪεφηυοδκνμωσβοζθζίημθάήθĂΗÃζάαΪάβλβζθλμβθμιίκίήΪμθρηθέθθμηθςίηβω
ΖίοΪηβαζ θμΫθκΪ ζθσηθλμβ ιίκίδεψρΪίζθγ ικβ ηΪεβρββ ηΪέκναδβ ήθλμνιίη ά λθρίμΪηββ λ ΪάμθζΪμβαβκθάΪηηθγ
δθκθΫδθγιίκίήΪρ0$17LS0DWLF®

ΘρβλμδΪδΪηΪεβαΪπβθηηυομκνΫ

ΠΗΠΡΔΛΪΠΝΠΩΔΛΜΪΛΗΙΖΝΑΏΛΗ
Λβλμίζυ λθ λτίζηυζβ δναθάΪζβ λ ζνλθκηυζβ ΫΪδΪζβ βεβ δθημίγηίκΪζβ ηΪ δθείλΪο ηίαΪζίηβζυ ικβ ιίκίάθαδί θμοθήθά
βπίηηθέθλυκφωΧμβέβΫδβίάβλιθεφαθάΪηββδθημίγηίκυήεωοκΪηίηβωβμκΪηλιθκμβκθάδβθιμβζβαβκνψμεθέβλμβδν
Θηβ θΫίλιίρβάΪψμ άυλθδθχξξίδμβάηνψ μκΪηλιθκμβκθάδν ΫεΪέθήΪκω ζβηβζβαΪπββ άκίζίηβ ικθλμθω ΪάμθζθΫβεω είέδθ αΪέκνΰΪψμλω
βκΪαέκνΰΪψμλωιθαάθεωψμβαΫίΰΪμφιίκίέκναθρηυοθιίκΪπβγΪμΪδΰίζθένμβλιθεφαθάΪμφλωάδΪρίλμάίάκίζίηηυολδεΪήθάλτίζηυί
λβλμίζυαΪηβζΪψμικθρηθίζίλμθάεθέβλμβδίνμβεβαΪπββ
Όζθήίεφηθζκωήν0$1άυηΪγήίμίιθήοθήωσβίςΪλλβήεωδΪΰήθέθάβήΪδναθάΪλθλτίζηυζβδθημίγηίκΪζβθμήθĂζ3Θηββζίψμλω
άήάνομκίοβρίμυκίοθληθζάΪκβΪημίλĂηίθΫοθήβζθγέκναθιθήτίζηθλμφψδθείληθγΫΪαθγβλάίλΪζβΌήθΫΪάθδ³ζθσηυίήάβέΪμίεβ
λμθιεβάηθγλβλμίζθγ&RPPRQ5DLOδθηξβένκΪπββθλίγάαΪάβλβζθλμβθμĂικβζίηίηβωλλκίήηβζβαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζ
βεβάάβήίήάνοθληθγμίείΰδβΪĂμΪδΰίκΪαηθθΫκΪαηυίάΪκβΪημυικβάθήθάΛιίδμκθοάΪμυάΪίμ0$17*;άάβήίλΪζθλάΪεΪλθĂλτίζηθγ
ιεΪμξθκζθγήεωζίΰήνηΪκθήηθγήΪεφηίζΪέβλμκΪεφηθγμκΪηλιθκμβκθάδβπίηηθέθλυκφω

࿈ ΗΪήίΰηΪωιθίαήδΪΌΪζθΫίλιίρίηΪ

■

ΖθσηυίήάνομκίοβρίμυκίοθληυίΪάμθζθΫβεβθμάίρΪψσβίλιίπβξβδίθμκΪλεβ

■

ΔθημίγηίκυκΪαζίκθζθμήθĂζ3

■

ΙηίάζθιθήάίλδΪ(&$6λΫθεφςβζβοθήΪζβ

■

ΎάνοπβεβηήκθάυίάθαήνςηυίδθζικίλλθκυήεωΫυλμκυοιθήτίζθάβλινλδθάικβΫθεφςθζαΪιΪλίλΰΪμθέθάθαήνοΪ

■

ΛβλμίζΪιθιίκίρηθγλμΪΫβεβαΪπββικβάυλθδθγέκναθιθήτίζηθλμβήεωλθδκΪσίηβωΫθδθάυοηΪδεθηθάικβιθιίκίρηυοβικθήθεφηυοδθείΫΪηβωο

■

ΙθήηθΰδΪήεωιθήτίζΪηΪιίκίήηίίδκυεθθΫίλιίρβάΪίμοθκθςβγθΫαθκαΪέκναδβδθημίγηίκΪ

Λζίηηυίλβλμίζυ

ΙΟΒΚΝΠΡΝΦΜΪΔΓΝΟΝΕΜΪΔ
ΟΏΐΝΡΜΗΙΗ
ίαθιΪληυί ήθκθέβ ά εψΫθί άκίζω έθήΪড়³ড়χμθ ήίεθ ρβλμθμυ ΗΪήίΰηυί έκναθάβδβ 0$1 βλιθεφανίζυί χδλιενΪμΪπβθηηθγ
ήθκθΰηθγλενΰΫθγιθαΪΫθμωμλωθΫίαθιΪληθλμβήθκθΰηθέθήάβΰίηβω
ΘιΪάςΪωεβλμάΪηΪήθκθέΪοέκωαφάυΫθβηυβάλίρμθληβΰΪίμνκθάίηφΫίαθιΪληθλμβήθκθΰηθέθήάβΰίηβωικίήικβωμβωιθκίζθημν
ζΪέβλμκΪείγβήθκθέαΪΫθμωμλωθλθλμθωηββικθίαΰίγρΪλμβρμθΫυνρΪλμηβδβήθκθΰηθέθήάβΰίηβωΫεΪέθιθενρηθήθΫκΪεβλφήθζίλμΪ
ηΪαηΪρίηβωΘηβκίζθημβκνψμήθκθΰηυίαηΪδβζθψμήθκθέβαΪΫθμωμλωθενΰΪγδΪοβικθάθήωμκίζθημηυίκΪΫθμυ
0$1ικίήεΪέΪίμθιμβζΪεφηυίμκΪηλιθκμηυίλκίήλμάΪήεωάλίοχμβοαΪήΪρείμθζβαβζθγέκναθάυίΪάμθζθΫβεβλθλζίηηυζβδθημίγηί
κΪζββεβέκναθάβδβάίαήίοθήυήεωηΪάίληθέθθΫθκνήθάΪηβωλιθήτίζηυζδκΪηθζαΪδΪΫβηθγβεβλαΪήβλιθήτίζηθγκΪΫθρίγιεΪμξθκ
ζθγβĂήκνέβζβάλίάθαζθΰηυζβδναθάΪζββηΪήλμκθγδΪζβνήφμθςΪλλββεβλΪζθλάΪειθλμΪάεωίζυγλαΪάθήΪλθικθδβήυάΪψσίγλω
ιεΪμξθκζθγβεβλάΪκβΪημΪζβλβλμίζυάυινλδΪΘιθήοθήωσίγήεωθιθκηυοχείζίημθάιθήτίζηθέθδκΪηΪν0$1ηΪγήίμλωκίςίηβί
ήεωεψΫθέθλενρΪω

࿈ ΎεωΫίαθιΪληθλμβηΪθλβ

■

Ύάνοβμκίοθληυίζθήίεβλίκβγ0$17*/7*0β7*6ήθĂμ

■

ΙθήδεψρΪίζυγβεβιθλμθωηηυγιθεηυγικβάθή

■

ΛΪζθλάΪελαΪάθήΪλθάλιθζθέΪμίεφηθγκΪζθγβιθήέθμθάδθγήεωιθήτίζηθέθδκΪηΪ

ΧδλιενΪμΪπβθηηΪωήθκθΰηΪωλενΰΫΪ

ΒΓΔΔΠΡΫ0$1
ΡΏΛΔΠΡΫΓΝΟΝΒΏ
Ύεω θΫλενΰβάΪηβω ήθκθέ ήεω νΫθκδβ ληίέΪ βεβ ήεω βλιθεφαθάΪηβω ηΪ ιίκίλίρίηηθγ ζίλμηθλμβ άίαήί
έήίμκίΫνίμλωθιμβζΪεφηΪωλβεΪμωέβάβέκνάλμνιΪψμΪάμθζθΫβεβ0$1λιθεηυζικβάθήθζ
Θηβ ηΪΫβκΪψμ λδθκθλμφ μΪζ έήί ήκνέβί Ϋνδλνψμ έκναθάυί ΪάμθζθΫβεβ 0$1 λ ιθλμθωηηυζ βεβ ιθήδεψρΪίζυζ
ιθεηυζ ικβάθήθζ ά άΪκβΪημΪο ð β ð³ηίδθκθηθάΪηηυί δθκθεβ λβευ μωέβ ΚΪλικίήίείηβί ζθσηθλμβ ηΪ άλί
θλβ θλνσίλμάεωίμ κΪλικίήίεβμίεφηΪω δθκθΫδΪ 0$1 λθ λιίπβΪεφηυζβ ιίκίήΪρΪζβ ήεω ιθίαήδβ ιθ ήθκθέΪζ
β ιίκίλίρίηηθγ ζίλμηθλμβ Ύθιθεηβμίεφηθί θληΪσίηβί ιθεηθικβάθήηυο άίκλβγ άδεψρΪίμ ά λίΫω άίήνσβί ζθλμυ
λĂιεΪηίμΪκηυζβδθείληυζβιίκίήΪρΪζβλΫθεφςβζήθκθΰηυζικθλάίμθζνλμκθγλμάΪΫεθδβκθάδβήβξξίκίηπβΪεΪ
μθκζθαΪΫΪκΪΫΪηηθέθμβιΪβλμΪΫβεβαΪμθκυ
ΙίκίήηωωθλφλέβήκθλμΪμβρίλδβζ
ικβάθήθζ0$1+\GUR'ULYH®

࿈ ΛβεΪμωέβάήίγλμάββ

■

ΙθλμθωηηυγβεβιθήδεψρΪίζυγιθεηυγικβάθήήεωθΫίλιίρίηβωζΪδλβζΪεφηθγμωέβ

■

ΚΪλήΪμθρηΪωδθκθΫδΪ0$1λκΪαηυζβιίκίήΪρΪζβήεωήθκθέβιίκίλίρίηηθγζίλμηθλμβ

■

ΗβδΪδθέθβαεβςηίέθιθμκίΫείηβωμθιεβάΪιθλκΪάηίηβψλμκΪήβπβθηηυζαΪήηβζικβάθήθζ

■

ΝζίηφςίηβίζΪλλυικβζίκηθηΪδέιθλκΪάηίηβψλιθλμθωηηυζιθεηυζικβάθήθζ

■

θεφςίέβΫδθλμβάβλιθεφαθάΪηββΪάμθζθΫβεω

ΛοίζΪικβηπβιΪήίγλμάβω
0$1+\GUR'ULYH®
$OOZKHHOGULYHYHKLFOHV0$1+\GUR'ULYH®

ΗΜΓΗΑΗΓΏΚΫΜΪΘΞΝΓΑΏΧΗ
ΡΟΔΐΝΑΏΜΗή
ΎεωθλθΫυομκίΫθάΪηβγηνΰηυθλθΫυίκίςίηβωΙθήκΪαήίείηβί0$10RGLÀFDWLRQ λθαήΪηθήεωΪήΪιμΪπββμίοηβδβιθήεψΫυί
ιθΰίεΪηβωαΪδΪαρβδθάδθμθκυίηίζθένμΫυμφκίΪεβαθάΪηυάνλεθάβωολίκβγηθέθικθβαάθήλμάΪ
ΔΪΫβηΪάθήβμίεωλθλήάβΰηθγήάίκφψ
ζθΰηθνλμΪηθάβμφλείάΪβεβλικΪάΪ

0$1 0RGLÀFDWLRQ άυιθεηωίμ βηήβάβήνΪεφηυί αΪικθλυ δεβίημθά λ άυλθδβζ νκθάηίζ ικθξίλλβθηΪεβαζΪ β μίοηβρίλδθέθ λθάίκςίηλμάΪ
Όθαζθΰηυ ικΪδμβρίλδβ ΫίαέκΪηβρηθί κΪαηθθΫκΪαβί ζθήβξβδΪπβγ ΪάμθζθΫβείγ Βήίμ εβ κίρφ θ δΪΫβηί άθήβμίεω ςΪλλβ μκΪηλζβλλββ
χείδμκθηβδίβεβδναθάίβηήβάβήνΪεφηυίκίςίηβωκίΪεβανψμλωηίμθεφδθήεωθμήίεφηυολβλμίζηθβήεωΪάμθζθΫβεωάπίεθζ

ΝήεβηίηβίδΪΫβηυΛ

ΙκθλμθθΫκΪμβμίλφλθλάθβζββηήβάβήνΪεφηυζβιθΰίεΪηβωζβδάΪςίζνικθήΪάπνΘηλθάζίλμηθλ0$10RGLÀFDWLRQκΪακΪΫθμΪίμήεωάΪλ
θιμβζΪεφηθίκίςίηβίΗΪςβλιίπβΪεβλμυκίΪεβανψμάΪςβιθΰίεΪηβωλλθοκΪηίηβίζμκΪήβπβθηηθέθδΪρίλμάΪ0$1

࿈ ΙκβζίκυζθήβξβδΪπβγήεωδθζζνηΪεφηυολενΰΫ

■

ΊάμθζΪμβρίλδΪωδθκθΫδΪιίκίήΪρλέβήκθμκΪηλξθκζΪμθκθζ

■

ΖθήβξβδΪπβωΫθδθάθέθιθέκναρβδΪλθλάθΫθήηθγικΪάθγ

ΝήεβηίηβωήεωδΪΫβηυ
Όυιθεηίηηθί0$10RGLÀFDWLRQνήεβηίηβίδΪΫβηυΛηΪ
ζζ³χμθηΪλμθωσΪωικβΫΪάδΪικθλμκΪηλμάΪ

λμθκθηθγ

■

ΛκίήηίίλβήίηφίλμκίομθρίρηυζκίζηίζΫίαθιΪληθλμβ
ήθιθεηβμίεφηθλιηίάζθιθήάίλδθγ

■

ΝήεβηίηβίήεωδΪΫβηυΛ

■

ΛήάβΰηυίήάίκβλικΪάΪλείάΪήεω0$17*6

■

ΔΪΫβηΪχδβιΪΰΪ

■

ΌυλθδθχξξίδμβάηυίζίοΪηβαζυθμΫθκΪζθσηθλμβ

■

ΒηήβάβήνΪεφηυίλμίδεΪήεωδΪΫβηυ

■

ΙθήηωμΪωάυοεθιηΪωμκνΫΪβλήάβηνμυγέενςβμίεφ
ΌθαζθΰηυλΪζυίκΪαηυίάΪκβΪημυλβλμίζυάυΫκθλΪΘ

0$10RGLÀFDWLRQ

ΟΏΠΧΗΟΔΜΗΔ
ΞΟΝΠΡΟΏΜΠΡΑΏ
Ό λβμνΪπβωο δθέήΪ ηνΰηθ άζίλμβμφ ά δΪΫβην πίενψ δθζΪηήν χμθμ άΪκβΪημ ηίαΪζίηβζ δΪΫβηΪ 0$1 λ ήάνζω κωήΪζβ λβήίηβγ
ήεω ζθήίεφηυο κωήθά 0$1 7*/ β 7*0 θμδκθίμ ήεω άΪλ ικθλμθκ δΪΫβηυ χδλμκΪδεΪλλΪ Χμθμ άΪκβΪημ δΪΫβηυ κίΪεβανίμλω
άλθθμάίμλμάββλĂμκΪήβπβθηηυζβλμΪηήΪκμΪζβδΪρίλμάΪ0$1ηίιθλκίήλμάίηηθηΪαΪάθήί

ΌζίσΪίμήθλίζβρίεθάίδ 

ΜΪζέήίμκίΫνίμλωδθζΪηήηΪωκΪΫθμΪάβέκνάλμνιΪίμδΪΫβηΪ0$1λήάνζωκωήΪζβλβήίηβγΘληΪσίηηΪωνήθΫηυζρίμυκίοζίλμηυζαΪήηβζ
λβήίηφίζλμκίομθρίρηυζβκίζηωζβΫίαθιΪληθλμββθιπβθηΪεφηυζάμθκυζιΪλλΪΰβκλδβζλβήίηφίζθηΪάζίσΪίμάλίΫωζΪδλβζνζλίζφ
ρίεθάίδ³Ϊ μΪδΰί ικίήθλμΪάεωίμ ζηθέθ δθζξθκμΪ β ξνηδπβθηΪεΪ Δθζξθκμ ικθωάεωίμλω ικωζθ ικβ άοθήί λμνιίηβ λ θιπβθηΪεφηθγ
ιθήλάίμδθγ θΫίλιίρβάΪψμ ζΪδλβζΪεφηνψ ΫίαθιΪληθλμφ Ό λΪεθηί άΪλ ΰήίμ θληΪσίηβί άυλθρΪγςίέθ δεΪλλΪ Θληθάηυί χείζίημυ
ΪνήβθλβλμίζΪ 0$1 0HGLD 7UXFN $GYDQFHG λ Ϋθεφςβζ ωκδβζ λίηλθκηυζ χδκΪηθζ βĂ ήθιθεηβμίεφηθ νλμΪηΪάεβάΪίζθγ ηΪάβέΪπβθηηθγ
λβλμίζθγ θιπβθηΪεφηθ ρίκία ήβλιείγ ζθΰηθ νικΪάεωμφ δΪζίκθγ αΪήηίέθ άβήΪ ΔΪΫβηΪ λ ήάνζω κωήΪζβ λβήίηβγ θΫεΪήΪίμ ηί μθεφδθ
άηνμκίηηβζβδΪρίλμάΪζβχείέΪημηΪωιίκίήηωωρΪλμφάυιθεηίηΪιθεηθλμφψάλμβεί0$1ΝενρςίηηΪωΪχκθήβηΪζβρίλδΪωξθκζΪληβΰΪίμ
ιθμκίΫείηβίμθιεβάΪβιθάυςΪίμκίημΪΫίεφηθλμφ

࿈ ΔΪΫβηΪ0$1λήάνζωκωήΪζβλβήίηβγ

■

ΔθζξθκμηθίικθλμκΪηλμάθάζίσΪψσίίήθλίζβρίεθάίδ  

■

ΡίμυκίοζίλμηθίλβήίηφίλαΪήβλμκίομθρίρηυζβκίζηωζβΫίαθιΪληθλμβ

■

ΙνεφμνικΪάείηβωβθμήίεδΪλΪεθηΪάυιθεηίηυάλμβεί0$17*6

■

ΒηξθκζΪπβθηηθκΪαάείδΪμίεφηΪωλβλμίζΪλΪνήβθνλμκθγλμάθζ0$10HGLD7UXFN$GYDQFHG

■

ΛθλμθωσβγβαμκίορΪλμίγικθρηυγΫΪζιίκήθλμνιίηάδΪρίλμάίθιπββ

■

ΘιμβζΪεφηθίθλάίσίηβίιθεθλυήάβΰίηβω³θιπβθηΪεφηυίδλίηθηθάυίξΪκυβĂλμΪμβρίλδβγιθάθκθμηυγλάίμ

ΘιπβθηΪεφηθίλκίήηίί
λβήίηφίλθμδβήηθγλιβηδθγ

ΔΪΫβηΪλήάνζωκωήΪζβλβήίηβγ

ΏΠΠΗΠΡΗΟέΨΗΔΠΗΠΡΔΛΪ0$1

ΌζίςΪμίεφλμάθ(%6ικββαΫυμθρηθγιθάθκΪρβάΪίζθλμβ
ΪάμθζθΫβεω

ΌζίςΪμίεφλμάθ(%6ικβηίήθλμΪμθρηθγιθάθκΪρβάΪίζθλμβ
ΪάμθζθΫβεω

ΧείδμκθηηΪω λβλμίζΪ ιθήήίκΰΪηβω δνκλθάθγ νλμθγ
ρβάθλμβ (%6 
(%6 αΪσβσΪίμ θμ ηίικβωμηυο λψκικβαθά ΎΪμρβδβ ηί
ικίκυάηθδθημκθεβκνψμήβηΪζβδνήάβΰίηβωΙκβνέκθαί
αΪηθλΪ βεβ θικθδβήυάΪηβω ικθβαάθήβμλω πίείηΪικΪά
είηηθί ιθήμθκζΪΰβάΪηβί θμήίεφηυο δθείλ Ϊ ίλεβ ιθ
μκίΫνίμλωμΪδΰίληβΰΪίμλωδκνμωσβγζθζίημήάβέΪμίεω
ΜΪδβζ θΫκΪαθζ (%6 άυκΪάηβάΪίμ ΪάμθζθΫβεφ ικίήθμ
άκΪσΪωλοθήλιθεθλυήάβΰίηβω0$1ικίήεΪέΪίμχείδ
μκθηηνψ λβλμίζν ιθήήίκΰΪηβω δνκλθάθγ νλμθγρβάθλμβ
(%6 ήεωΪάμθζθΫβείγλιίκίήηβζβαΪήηβζιθήήίκΰβ
άΪψσβζβ ζθλμΪζβ³ήΪΰί ήεω ρίμυκίοθληυο ΪάμθζθΫβ
είγβήεβηηυοΪάμθιθίαήθά
ΜθκζθαηΪωλβλμίζΪ0$1%UDNH0DWLFλ$%6β$65
ΛΪζυγ άΪΰηυγ ινμφ³μθκζθαηθγ ΧείδμκθηηΪω λβλμί
ζΪ νικΪάείηβω μθκζθαΪζβ (%6  λ $%6 βĂ $65 λθδκΪμβμ
μθκζθαηθγινμφββαΫΪάβμθμηίικβωμηυολψκικβαθάΛβ
λμίζΪκίένεβκνίμλβενλπίιείηβωβθιμβζΪεφηθλθέεΪλνίμ
μθκζθαηθί νλβεβί ήεω δθείλ ικβπίιΪ βεβ ιθενικβπίιΪ
εΪέθήΪκω χμθζν ήθλμβέΪίμλω βήίΪεφηθ λθέεΪλθάΪηηθί
ήάβΰίηβίΪάμθιθίαήΪλθδκΪσΪίμλωμθκζθαηθγινμφβθΫί
λιίρβάΪίμλωκΪάηθζίκηυγβαηθλμθκζθαηυοδθεθήθδθμεβ
ρΪψσβολωλάίκοικθήθεΰβμίεφηυζλκθδθζλενΰΫυ
ΜθκζθαηθγΪλλβλμίημ
Μθκζθαηθγ Ϊλλβλμίημ κίέβλμκβκνίμ ηΪρΪεφηνψ λδθκθλμφ
μθκζθΰίηβωβνλβεβίηΪιίήΪεβμθκζθαΪλθθμάίμλμάίηηθ
νάίεβρβάΪω ήΪάείηβί ά μθκζθαηθγ λβλμίζί ίλεβ μκίΫν
ίμλω³λĂ ζΪδλβζΪεφηυζ νλβείηβίζ ΛβλμίζΪ κΪλιθαηΪίμ
ηΪρΪεθ χδλμκίηηθέθ μθκζθΰίηβω βĂ ηίζίήείηηθ λθαήΪίμ
άμθκζθαηθγλβλμίζίζΪδλβζΪεφηθάθαζθΰηθίήΪάείηβί

ΛβλμίζΪ ΪάμθζΪμβρίλδθέθ χδλμκίηηθέθ μθκζθΰίηβω
(PHUJHQF\%UDNH$VVLVW(%$
ΏλεβάθήβμίεφθμάείδλωΫυάΪίμήθλμΪμθρηθθήηθέθζέηθ
άίηβωρμθΫυικθβαθςεθΎΜΙΝικίΰήΪψσΪωλβλμίζΪΪά
μθζΪμβρίλδθέθχδλμκίηηθέθμθκζθΰίηβω (%$ ιθαάθεωίμ
βαΫίΰΪμφ μΪδβο λβμνΪπβγ ΘηΪ λάθίάκίζίηηθ ικίήνικί
ήβμάθήβμίεωθέκθαωσίζλμθεδηθάίηβββĂθΫίλιίρβμίζν
ήκΪέθπίηηθίάκίζωήεωκίΪδπββΌδκβμβρίλδθγλβμνΪπββ
λβλμίζΪ ΪάμθζΪμβρίλδβ άδεψρβμ μθκζθΰίηβί Νλθάίκ
ςίηλμάθάΪηηΪω λβλμίζΪ ΪάμθζΪμβρίλδθέθ χδλμκίηηθέθ
μθκζθΰίηβω ενρςί δθημκθεβκνίμ ικθλμκΪηλμάθ άθδκνέ
ΪάμθζθΫβεωαΪλρίμβλιθεφαθάΪηβωήάνοηίαΪάβλβζυολβ
λμίζήΪμρβδθά κΪήβθεθδΪπβωβάβήίθδΪζίκΪ ρμθιθαάθ
εωίμ ίγ Ϋυλμκίί κΪλιθαηΪάΪμφ θιΪληθλμφ λμθεδηθάίηβω
β ίσί κΪηφςί ιθήΪάΪμφ ικίήνικίΰήΪψσβγ λβέηΪε (%$
λθθμάίμλμάνίμνΰίλμθρίηηυζαΪδθηθήΪμίεφηυζμκίΫθάΪ
ηβωζάĂθμηθςίηββλβλμίζχδλμκίηηθέθμθκζθΰίηβωάλμν
ιβάςβζάλβενάέθήν
/DQH*XDUG6\VWHP /*6 
Χείδμκθηηυγ Ϊλλβλμίημ λθοκΪηίηβω ιθεθλυ ήάβΰίηβω
/DQH$VVLVW ηίικίκυάηθθμλείΰβάΪίμηΪικΪάείηβίιθεθλ
κΪαζίμδβ ιίκίή ΪάμθζθΫβείζ Ικβ ιίκίλίρίηββ εβηββ
κΪαζίμδβ Ϋία άδεψρίηβω νδΪαΪμίεω ιθάθκθμΪ άθήβμίεφ
νλευςβμλλθθμάίμλμάνψσίγλμθκθηυβαήβηΪζβδΪείάθγ
βεβικΪάθγήάίκββημνβμβάηθιθηωμηυγλβέηΪεηΪιθζβ
ηΪψσβγαάνδικβηΪίαήίηΪĂιθεθλνλςβιΪζβ/*6ιθάυ
ςΪίμ άηβζΪμίεφηθλμφ άθήβμίεω ιθζθέΪω ίζν λθοκΪηωμφ
άυΫκΪηηνψ ιθεθλν ήάβΰίηβω β ικίήθμάκΪσΪίμ ζηθέβί
θιΪληυίλβμνΪπββ

ΕθέβδΪκΪΫθμυ$%6ήεωίαήυιθΫίαήθκθΰφψ
ΕθέβδΪ κΪΫθμυ $%6 ήεω ίαήυ ιθ Ϋίαήθκθΰφψ $%6
2IIURDG  αΪικίσΪίμ ηίΰίεΪμίεφηυί ήίγλμάβω $%6 ικβ
ηβαδβολδθκθλμωο θμήθδζρ ηΪκυοεθγβεβλδθεφ
αδθγιθάίκοηθλμβ ηΪικβζίκηΪέΪεφδίιίλδίληίέν Ικβ
χμθζηίιεθμηυγέκνημλθΫβκΪίμλωιίκίήδθείλθζάĂδΪρί
λμάίιθήδεΪήηθέθμθκζθαηθέθΫΪςζΪδΪβμΪδβζθΫκΪαθζ
ιθλκΪάηίηβψλεθέβδθγ$%6ήεωίαήυηΪήθκθέΪολθδκΪ
σΪίμμθκζθαηθγινμφ
ΖθηβμθκβηέθΫεΪλμβιθαΪήβΪάμθζθΫβεω
ΖΪηίάκβκθάΪηβί ήάβΰίηβί αΪήηβζ οθήθζ β δθκθμδβί
ιίκίζίσίηβω ζίΰήν μθρδΪζβ λΫθκΪ ζνλθκΪ ά νλεθάβωο
μίληθγ αΪλμκθγδβ ηΪ αΪλμΪάείηηυο ΪάμθζθΫβεωζβ νεβ
πΪομκίΫνψμθμάθήβμίεωζΪδλβζΪεφηθέθάηβζΪηβωΌλβ
λμίζί δθημκθεβκνψσίγ ικθλμκΪηλμάθ αΪ ζνλθκθάθαθζ
ικβζίηωίμλωβηηθάΪπβθηηΪωλβλμίζΪ'ήΪμρβδθάκίέβ
λμκβκνψσΪωκΪλιθεθΰίηβίβήάβΰίηβίθΫτίδμθάιθαΪήβ
δθημίγηίκΪ β κωήθζ λ ηβζ ΧμΪ λβλμίζΪ Ϊδμβάβαβκνίμλω
ικβ άδεψρίηββ ιίκίήΪρβ αΪήηίέθ οθήΪ Ώλεβ λβλμίζΪ
κΪλιθαηΪίμ θΫτίδμυ βεβ εψήίγ ιθήΪίμλω Ϊδνλμβρίλδβγ
βεβ άβανΪεφηυγ λβέηΪε β ΪάμθζθΫβεφ ΪάμθζΪμβρίλδβ
μθκζθαβμ Ιθλεί χμθέθ άθήβμίεφ ληθάΪ ζθΰίμ ζίήείηηθ
ιθήτίοΪμφδθΫτίδμν

κίήηίγλμθγδίδναθάΪ
ΊλλβλμίημήάβΰίηβωηΪιθάθκθμΪοΪδμβάβκνίμλωΪάμθζΪ
μβρίλδβικβάδεψρίηββλβέηΪεΪνδΪαΪμίείγιθάθκθμΪβεβ
άκνρηνψρίκίαιίκίδεψρΪμίεφνλμΪηθάείηηυγηΪιΪηίεβ
βηλμκνζίημθάΧμΪλβλμίζΪήεωθιμβζΪεφηθέθθΫαθκΪικβ
ιθάθκθμίήθλμνιηΪήεωζθήίεφηυοκωήθά0$17*/7*0
7*6β7*;
ΊήΪιμβάηυγδκνβαδθημκθεφ ΊΛΛ
ΊάμθζΪμβρίλδΪω λβλμίζΪ ιθήήίκΰΪηβω ήβλμΪηπββ θικί
ήίεωίμ κΪλλμθωηβί ήθ ήάβΰνσίέθλω άιίκίήβ μκΪηλ
ιθκμηθέθ λκίήλμάΪ β άυρβλεωίμ κΪαηθλμφ λδθκθλμίγ
ίαθιΪληΪω ήβλμΪηπβω ιθήήίκΰβάΪίμλω άθαήίγλμάβίζ
χείδμκθηηθγ λβλμίζυ ηΪ ιίήΪεφ ΪδλίείκΪμθκΪ βεβ μθκ
ζθαΪ ΊήΪιμβάηυγ δκνβαδθημκθεφ ληβζΪίμ ηΪέκναδν
λάθήβμίεωβζθΰίμβλιθεφαθάΪμφλωικβήάβΰίηββλθλδθ
κθλμφψθμδζρ
ΘηληΪΫΰίηηθάθγξνηδπβίγήάβΰίηβωάικθΫδΪο6WRS *R
άλθρίμΪηββλικβάθήθζ0$17LS0DWLFΙκβαΪμκνή
ηίηηθζήθκθΰηθζήάβΰίηββάικθΫδΪοβεβικβίαήίιθ
έθκθήν έκναθάθγ ΪάμθζθΫβεφ λΪζθλμθωμίεφηθ μθκζθαβμ
αΪ άιίκίήβ βήνσβζ ΪάμθζθΫβείζ ήθ ιθεηθγ θλμΪηθάδβ
ΑΪμίζίλεβθλμΪηθάδΪήεβμλωζίηίίήάνολίδνηήθημκθ
έΪίμλωλζίλμΪλΪζΌθήβμίεφμΪδΰίζθΰίμβλιθεφαθάΪμφ
ιίήΪεφέΪαΪβεβδηθιδνηΪζηθέθξνηδπβθηΪεφηθζκνεί

ΙκβηπβιξνηδπβθηβκθάΪηβω(%$ζθηβμθκβηέήθκθΰηθέθ
ήάβΰίηβωαΪλρίμβλιθεφαθάΪηβωήάνοηίαΪάβλβζυολβλμίζ
ήΪμρβδθά κΪήβθεθδΪπβωβάβήίθδΪζίκΪ

ΊλλβλμίημλθοκΪηίηβωιθεθλυήάβΰίηβω /DQH$VVLVW ιθζθέΪίμ
άθήβμίεψθλμΪάΪμφλωηΪλάθίγιθεθλί

ΊλλβλμίημήάβΰίηβωηΪιθάθκθμΪοήεωθιμβζΪεφηθέθ
θΫαθκΪ
Ίλλβλμίημ ήάβΰίηβω ηΪ ιθάθκθμΪο κΪλιθεΪέΪίμ δΪζί
κθγ βζίψσίγ εβηαν λ θΫαθκθζ  βĂ κΪλιθεθΰίηηθγ
λάηίςηίγλμθκθηυδΪΫβηυΒαθΫκΪΰίηβίήίζθηλμκβκν
ίμλωηΪήψγζθάθζήβλιείίκΪήβθλβλμίζυ007εβΫθηΪ
θμήίεφηθζήψγζθάθζζθηβμθκίνλμΪηθάείηηθζηΪĂιί
ΖθηβμθκβηέθΫεΪλμβιθαΪήβΪάμθζθΫβεω

Ίλλβλμβκνψσβίλβλμίζυ

Ίλλβλμβκνψσβίλβλμίζυ

ΛβλμίζΪηίικίκυάηθγκίένεβκθάδβΰίλμδθλμβΪζθκ
μβαΪμθκθά &'& βĂλμΪΫβεβαΪπβωιθιίκίρηυοδθείΫΪ
ηβγικβάυλθδθζπίημκίμωΰίλμβ
Ίδμβάηθί ικίήθμάκΪσίηβί ιθιίκίρηυο δθείΫΪηβγ
ήθλμβέΪίμλωΫεΪέθήΪκωΪάμθζΪμβρίλδθζνκίένεβκθάΪηβψ
ΰίλμδθλμβ ΪζθκμβαΪμθκθά &RQWLQXRXV 'DPSLQJ &RQ
WURO &'&  ΛβλμίζΪ ιθαάθεωίμ βαΫίΰΪμφ ιθιίκίρηθγ
βĂ ικθήθεφηθγ κΪλδΪρδβ δναθάΪ ιθάυςΪω ΫίαθιΪληθλμφ
ήάβΰίηβωΎεωΪάμθζθΫβείγλĂάυλθδβζπίημκθζμωΰίλμβ
βήίΪεφηθ ιθήοθήβμ λβλμίζΪ ιθιίκίρηθγ λμΪΫβεβαΪπββ
λĂήθιθεηβμίεφηυζδκίλμθθΫκΪαηυζκυρΪέθζχξξίδμβάηθ
ληβΰΪψσΪωΫθδθάθγδκίη
ΎβηΪζβδΪΪάμθζθΫβεωλ&'&

ΎβηΪζβδΪΪάμθζθΫβεωΫία&'&

Ξνηδπβω0$1(IÀFLHQW&UXLVH(IÀFLHQW5ROO
ΜίιίκφχμβλβλμίζυζθΰηθδθζΫβηβκθάΪμφζίΰήνλθΫθγ
0$1 (IÀFLHQW&UXLVH® ηΪ θληθάΪηββ δΪκμθέκΪξβρίλδβο
ήΪηηυο λĂ μκίοζίκηυζ βαθΫκΪΰίηβίζ δΪκμ βĂ *36ιθαβ
πβθηβκθάΪηβω ΪάμθζθΫβεω θικίήίεωίμ μθιθέκΪξβρί
λδβί θλθΫίηηθλμβ μκΪλλυ βĂ κΪλλρβμυάΪίμ ηίθΫοθήβζθί
δθεβρίλμάθ άικυλδβάΪίζθέθ μθιεβάΪ Χμθ θαηΪρΪίμ Ϊά
μθζΪμβρίλδθί νικίΰήΪψσίί κίένεβκθάΪηβί λδθκθλμβ
ηΪ ιθήτίζΪο βĂ λινλδΪο ΪĂ μΪδΰί ιίκίή ηβζβ Όθήβμίεψ
ικίήεΪέΪψμλωηΪάυΫθκρίμυκίαΪκίδθζίηήθάΪάςβολίΫω
ηΪ ικΪδμβδί λδθκθλμηυο βημίκάΪεΪ ήεω θιμβζΪεφηθέθ
κΪλοθήΪ μθιεβάΪ ΚΪανζίίμλω λĂ νήθΫηυζ νικΪάείηβίζ
βĂζΪδλβζΪεφηυζδθζξθκμθζήάβΰίηβω
(IÀFLHQW5ROOড়³ή εωήάβΰίηβωηΪηίΫθεφςβολινλδΪοηΪΪά
μθζΪέβλμκΪεωοβĂαΪέθκθήηυοςθλλίΌĂχμθζλενρΪί0$1
7LS0DWLF® ΪάμθζΪμβρίλδβ ιίκίδεψρΪίμλω άĂ ηίγμκΪεφηθί

ιθεθΰίηβί ιθαάθεωω ΪάμθζθΫβεψ δΪμβμφλω Ϋία ιθήμθκ
ζΪΰβάΪηβωζθμθκηυζμθκζθαθζΧμθιθαάθεωίμέκναθάθ
ζνΪάμθζθΫβεψηΪΫκΪμφλδθκθλμφηΪηίΫθεφςβολινλδΪο
ήεωιθλείήνψσίέθήάβΰίηβωηΪĂκθάηυονρΪλμδΪοβεβηί
ΫθεφςβοιθήτίζΪο
,GOH6SHHG'ULYLQJθΫίλιίρβάΪίμδθζξθκμηθίήάβΰίηβί
ηΪθΫθκθμΪοοθεθλμθέθοθήΪΙθλείμκθέΪηβωλĂζίλμΪΪάμθ
ζθΫβεφικθήθεΰΪίμήάβΰίηβίλĂάδεψρίηηυζλπίιείηβίζ
ηΪηβαδβοοθεθλμυοθΫθκθμΪοθδθεθθΫζβηήθάδεψρί
ηβωμθκζθαΪβεβαΪζίμηθέθνάίεβρίηβωιθήτίζΪΧμθιθ
αάθεωίμάθήβμίεψέκναθάθέθΪάμθζθΫβεωμθρηθζΪηίάκβ
κθάΪμφδΪδικβήάβΰίηββάιίκίήμΪδβĂαΪήηβζοθήθζβεβ
ήάβέΪμφλωάĂιεθμηθζιθμθδίμκΪηλιθκμΪλĂρΪλμυζβθλμΪ
ηθάδΪζβ εΪέθήΪκω χμθζν ληβΰΪίμλω βαηθλ λπίιείηβω
βĂ θΫίλιίρβάΪίμλω Ϋθείί ζωέδθί νάίεβρίηβί δκνμωσίέθ
ζθζίημΪικβμκθέΪηββλĂζίλμΪ
ΛβέηΪεΪάΪκβγηθέθμθκζθΰίηβω (66
ΌĂ θμεβρβί θμ θΫυρηθέθ άδεψρίηβω λμθιλβέηΪεθά λβέ
ηΪεΪάΪκβγηθέθμθκζθΰίηβω (PHUJHQF\6WRSSLQJ6LJQDO
(66 ικβάείδΪίμάηβζΪηβίάθήβμίείγήάβΰνσβολωλαΪήβ
μκΪηλιθκμηυο λκίήλμά δĂ χδλμκίηηθζν μθκζθΰίηβψ Λβ
λμίζΪΪάΪκβγηθγλάίμθάθγλβέηΪεβαΪπββζβέΪίμλĂιθάυ
ςίηηθγρΪλμθμθγλθθΫσΪωνρΪλμηβδΪζήάβΰίηβωθΫχδλ
μκίηηθγ λβμνΪπββ Ικβ θλμΪηθάδί ήεω ικίήθμάκΪσίηβω
λμθεδηθάίηβγΪάμθζΪμβρίλδβάδεψρΪίμλωΪάΪκβγηΪωλάί
μθάΪω λβέηΪεβαΪπβω ΜΪδβζ θΫκΪαθζ (66 λιθλθΫλμάνίμ
ιθάυςίηβψΫίαθιΪληθλμβηΪήθκθέΪο

ΔλίηθηθάυίξΪκυήεωνενρςίηβωάβήβζθλμβ
εΪέθήΪκωλθρίμΪηβψδλίηθηθάυοξΪκβĂθμκΪΰΪμίεωβα
ζίηωίζθγξθκζυήθκθέΪικίήλμΪίμάĂηθάθζλάίμίΖθσ
ηυίβĂήθεέθάίρηυίδλίηθηθάυίεΪζιυλθαήΪψμςβκθδθί
θήηθκθήηθίβĂωκδθίλάίμθάθίιωμηθηίθλείιεωωάθήβμί
είγάλμκίρηυομκΪηλιθκμηυολκίήλμά
ΊάμθζΪμβρίλδθίάδεψρίηβίΫεβΰηίέθλάίμΪβĂλμίδεθ
θρβλμβμίείγιθλβέηΪενθμήΪμρβδθά
ΊάμθζΪμβρίλδθίνικΪάείηβίΫεβΰηβζλάίμθζιθλβέηΪεν
θμ ήΪμρβδΪ θλάίσίηηθλμβ ικβ ηίθΫοθήβζθλμβ άδεψρΪίμ
βĂάυδεψρΪίμιίκίήηβίΫθδθάυίβĂαΪήηβίλάίμθάυίικβ
Ϋθκυ ΛβλμίζΪ μΪδΰί κΪλιθαηΪίμ ηΪλμνιείηβί μίζηθέθ
άκίζίηβ λνμθδ ικθίαή μθηηίείγ βĂ ζθλμθά βĂ λθθμάίμ
λμάίηηθκίένεβκνίμθλάίσίηβί
ΎΪμρβδήθΰήωΪάμθζΪμβρίλδβάδεψρΪίμλμίδεθθρβλμβμί
εβ ίλεβ άβήβζθλμφ ληβΰΪίμλω θμĂ ιθιΪήΪηβω άεΪέβ βεβ
έκωαβ ηΪ λμίδεθ ΌĂ αΪάβλβζθλμβ θμ λβμνΪπββ θιμβζΪεφ
ηΪωβημίηλβάηθλμφκΪΫθμυλμίδεθθρβλμβμίείγάυΫβκΪίμ
λω μΪδΰί ΪάμθζΪμβρίλδβ Ικβ χμθζ λβλμίζΪ θικίήίεωίμ
κΪαεβρηυίνλεθάβωάβήβζθλμβηΪικβζίκήθΰήφΫκυαέβ
ιθεθλυβεβαΪέκωαηίηβω

Λάίμθήβθήηυίήηίάηυίοθήθάυίθέηβ
Λήάθίηηυί ξΪκυ έθεθάηθέθ λάίμΪ λĂ άλμκθίηηυζβ λάί
μθήβθήηυζβιθεθλΪζβήηίάηυοοθήθάυοθέηίγθμάίρΪψμ
μκίΫθάΪηβωζ ήβκίδμβάυ (&( 5Ă  Ιθ λκΪάηίηβψ λĂ βλ
ιθεφαθάΪηβίζ εΪζι Η ΫεΪέθήΪκω βζ 0$1 7*6 βĂ 0$1
7*; ενρςί αΪζίμηυ ήηίζ ΝενρςΪίμλω μΪδΰί ΪδμβάηΪω
ΫίαθιΪληθλμφ Λάίμ ΪάμθζΪμβρίλδβ άδεψρΪίμλω βεβ άυ
δεψρΪίμλω άζίλμί λĂ αΪΰβέΪηβίζ Ικβ άδεψρίηββ ήκν
έβολάίμθάυοικβΫθκθά ηΪικβζίκξΪκΫεβΰηίέθλάίμΪ
νδΪαΪμίείγ ιθάθκθμΪ  ωκδθλμφ ήηίάηυο οθήθάυο θέηίγ
νζίηφςΪίμλω ήθ ζΪδλβζΪεφηθ ήθινλμβζθέθ αηΪρίηβω αΪ
βλδεψρίηβίζ ζβέΪηβω ξΪκΪζβ  ΌυλθδΪω βημίηλβάηθλμφ
λάίμΪήθεέθάίρηυολάίμθήβθήηυοήηίάηυοοθήθάυοθέηίγ
ικβήΪίμέκναθάθζνΪάμθζθΫβεψλθάκίζίηηυγθΫεβδ
ΗθάυίλάίμθήβθήηυίαΪήηβίξθηΪκβ
Λάίμθήβθήηυί αΪήηβί ξθηΪκβ ιθαάθεωψμ αΪΫυμφ θĂ ιί
κίέθκΪηβωο εΪζι ηΪδΪεβάΪηβω βĂ λάωαΪηηυζ λĂ χμβζ ληβ
ΰίηβίζΫίαθιΪληθλμββĂαΪμκΪμΪοηΪμίοηβρίλδθίθΫλεν
ΰβάΪηβίΛάίμθήβθήηυίεΪζιυθμεβρΪψμλωνάίεβρίηηυζ
λκθδθζλενΰΫυβĂιθμκίΫεωψμζίηφςίχηίκέββρίζθΫυρ
ηυίλάίμθάυίικβΫθκυ

ΘλάίσίηβίιθάθκθμθάνενρςΪίμάβήβζθλμφ

Λάίμθήβθήηυίήηίάηυίοθήθάυίθέηβ

Θλάίσίηβίιθάθκθμθά
Θλάίσίηβί ιθάθκθμθά ήθιθεηωίμ θΫυρηυί ξΪκυ Ϋεβΰ
ηίέθλάίμΪηΪλδθκθλμβήθδζρΎθιθεηβμίεφηυγλάίμ
άδεψρΪίμλωικβάδεψρίηββνδΪαΪμίεωιθάθκθμΪΪĂάΪάμθ
ζθΫβεωολĂ(%6³ικβιθάθκθμίκνείάθέθδθείλΪηΪθικί
ήίείηηυγ νέθε ΛβλμίζΪ νενρςΪίμ άβήβζθλμφ άĂ μίζηθί
άκίζωλνμθδβĂάμνζΪηίΎθιθεηβμίεφηθίθλάίσίηβίΫθ
δθάθγαθηυιθαάθεωίμβαΫίΰΪμφνσίκΫΪαήθκθάφψεψήίγ
βĂιθάκίΰήίηβωβζνσίλμάΪ

ΛάίμθήβθήηυίαΪήηβίξθηΪκβ

Ίλλβλμβκνψσβίλβλμίζυ

Ίλλβλμβκνψσβίλβλμίζυ

άΣΣΔΙΡΗΑΜΝΠΡΫΜΏΞΝΚΜέΛΝΨΜΝΠΡΫ

ΛΜΝΒΝΝΐΟΏΖΗΔৢ³ৢΜΏΧΏ ΞΟΝΒΟΏΛΛΏ

ΌβήίΪείμίοηβδΪήεωδθζζνηΪεφηυολενΰΫήθεΰηΪθμεβρΪμφλωλθήηθγλμθκθηυλβεθάθγ
εβηβίγ λ άυλθδβζ δκνμωσβζ ζθζίημθζ Ϊ λ ήκνέθγড়³ড়ηβαδβζ κΪλοθήθζ μθιεβάΪ Ζθσηυί
ήάβέΪμίεβ0$1θΫεΪήΪψμθΫθβζβηΪαάΪηηυζβδΪρίλμάΪζβ

ΌςβκθδθζλιίδμκίδθζζνηΪεφηυοαΪήΪρηίμηβρίέθλρίζΫυηίλικΪάβ
εβλφηΪςβέκναθάυίΪάμθζθΫβεβκναθάβδβ0$1άλίέήΪΫνήνμμΪζέήί
μκίΫνίμλωηΪήίΰηΪωκΪΫθρΪωλβεΪ

ΎάβέΪμίεβΏάκθ
Δθη
λμκνδπβω
'

Όυλθδθχξξίδμβάηυί ρίμυκίο β ςίλμβπβεβηήκθάυί ήάβέΪμίεβ ζθσηθλμφψ θμ  δΌμ  ελ 
ήθδΌμ ελ ικβάείδΪψμνάίκίηηυζηΪΫθκθζζθσηθλμβνΰίηΪηβαδβοθΫθκθμΪοΡμθΫυ
ήθλμβρφχδλμκίζΪεφηθηβαδβοιθδΪαΪμίείγΏάκθ0$1ικβζίηωίμδεψρίάυίμίοηθεθέββάικυ
λδβάΪηβω &RPPRQ 5DLO κίπβκδνεωπββ Θ λίείδμβάηθγ δΪμΪεβμβρίλδθγ κίήνδπββ β ξβεφμκΪ ήβ
αίεφηυορΪλμβπΌκίανεφμΪμίήάβέΪμίεβ0$1λμΪηήΪκμΪΏάκθνλμΪηΪάεβάΪψμηθάυίλμΪηήΪκμυ
άθμηθςίηββκΪλοθήΪμθιεβάΪβ$G%OXH®
ΙθχμθζνίλεβάυοθμβμίιίκίάθαβμφδκνιηυίέκναυλΫίκίΰηυζθμηθςίηβίζδθδκνΰΪψσίγλκί
ήίμθήάβέΪμίεβ0$1λμΪηνμήεωάΪλικΪάβεφηυζάυΫθκθζ
ΎάβέΪμίεβ0$1'ηθάθέθιθδθείηβωήίεΪψμ0$17*/β7*0ίσίΫθείίζθσηυζβεΪέθήΪκω
ηθάθγδθηπίιπββήάβέΪμίεωθήηθάκίζίηηθιθάυςΪίμλωβχξξίδμβάηθλμφκΪλοθήμθιεβάΪληβΰΪ
ίμλωηΪΗθάΪωνικθσίηηΪωλβλμίζΪθρβλμδβΘΫίακίπβκδνεωπββΘμΪδΰίήίεΪίμήάβέΪμίεφ
είέρίβδθηλμκνδμβάηθικθσί
ΛέθήΪ0$1κΪακίςΪίμχδλιενΪμΪπβψήάβέΪμίείγ0$1ΏάκθηΪήβαίεφηθζμθιεβάίιΪκΪ
ξβηθάθέθκωήΪλθέεΪληθ(1ΜκίΫθάΪηβωζχμθέθλμΪηήΪκμΪθμάίρΪψμηΪικβζίκλείήνψ
σβίάβήυμθιεβάΪ+92 +\GURJHQHUDWHG9HJHWDEOH2LOV³έβήκθέίηβαβκθάΪηηυίκΪλμβμίεφηυίζΪλ
εΪ &7/ &RDOWR/LTXLGV ³ΰβήδθίμθιεβάθβανέθεφηθέθλυκφω *7/ *DVWR/LTXLGV³λβημίμβρίλδθί
ΰβήδθίμθιεβάθ β%7/ %LRPDVVWR/LTXLGV³ΰβήδθίμθιεβάθβαĂΫβθζΪλλυ 

ΎάβέΪμίεβ

'

'
'

'

ΚΪΫθρβγ
θΫτίζ

ΗθζβηΪεφηΪωζθσ
ηθλμφ

ΖΪδλδκνμωσβγ
ζθζίημ

5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ

5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ

5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ

5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ

5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ

βκθδβγΪλλθκμβζίημΪάμθζθΫβείγ0$1ζθήίεφηυοκωήθά0$17*/7*0
7*6β7*;θοάΪμυάΪίμήβΪιΪαθηθμήθμεΪέθήΪκωηΪςίζνΫθεφςθζν
θιυμνβμίληθζνλθμκνήηβρίλμάνλικθβαάθήβμίεωζβδναθάηυοηΪήλμκθίδάυ
ηΪγήίμίνηΪλιθήοθήωσβγΪάμθζθΫβεφήεωκίςίηβωεψΫυοαΪήΪρ

Ϊλλβήεωδναθάθάζνλθκθάθαθά
ΚΪακίςίηηΪωιθεηΪω
Ζθήίεφ

ζΪλλΪ δέ

ΔθείληΪωΫΪαΪζζ

7*/³[%/





7*0³[%/





7*0³[






7*0³[%/





5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ

7*6³[%/





5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ

7*6³[%/





5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ

7*6³[%/





5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ

7*6³[%%

5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ








5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ

5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ

5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ

7*6³[%/





5

ε

δΌμ ελ

ΗÃζ

7*6³[%/





7*6³[%/





7*6³[%%





7*6³[%/






 ΜΪδΰίλνικΪάεωίζυζαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζ
 ΛνικΪάεωίζυζαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζμ
 ΌλίκβγηθγδθζιείδμΪπββλνικΪάεωίζυζαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζ

Ζθήίεφηυγκωή

ΪλλβήεωλΪζθλάΪεΪλθλτίζηθγιεΪμξθκζθγ

ΪλλβήεωιθκμΪεφηυοιθέκναρβδθά

ΚΪακίςίηηΪωιθεηΪω

ΪλλβήεωΪάμθζθΫβείγήεωθρβλμδββικθζυάδβδΪηΪεβαΪπβθηηυολίμίγ

ΚΪακίςίηηΪωιθεηΪω

ΪλλβήεωήθκθΰηυοβληίέθνΫθκθρηυοζΪςβη

ΚΪακίςίηηΪωιθεηΪω

ΚΪακίςίηηΪωιθεηΪω

Ζθήίεφ

ζΪλλΪ δέ

ΔθείληΪωΫΪαΪζζ

Ζθήίεφ

ζΪλλΪ δέ

ΔθείληΪωΫΪαΪζζ

Ζθήίεφ

ζΪλλΪ δέ

ΔθείληΪωΫΪαΪζζ

Ζθήίεφ

ζΪλλΪ δέ

ΔθείληΪωΫΪαΪζζ

7*/³[%%





7*/³ð%%





7*/³[%%%/





7*0³[%/





7*/³[%%





7*/³ð%%





7*/³[%%%/





7*0³[%%






7*/³[%%





7*/³ð%%





7*0³[%%





7*6³[%%%/



7*0³[%%%/





7*0³ð%%%/





7*6³[%%





7*6³[+%/



7*6³[%%%/





7*6³ð%%%/





7*6³[%/





7*6³[+%/





7*6³[%/





7*6³ð%/





7*6³[%/





7*6³[%%%/





7*6³[%/





7*6³ð%%





7*6³[%%





7*6³[%/







7*6³[%/







7*6³ð%/





7*6³[%%





7*;³ð%/





7*6³[%/





7*;³ð%/





7*6³[%/



 ΌυήίκΰβάΪίμηΪέκναδνήθδέ








 ΌθαζθΰηΪηΪέκναδΪήθδέλθλήάθίηηυζβςβηΪζβαΪήηίγθλβ
ΌθαζθΰηΪηΪέκναδΪήθδέλθήβηΪκηυζβςβηΪζβαΪήηίγθλβήεωνΫθκδβληίέΪβĂηΪ
λδθκθλμβδζρ

7*6³[%/





 ΌθαζθΰηΪηΪέκναδΪήθδέήεωδθζζνηΪεφηυολενΰΫ

7*6³[%/





7*6³[%/





 ΌθαζθΰηΪηΪέκναδΪήθδέήεωληίέθνΫθκθρηυοζΪςβηβηΪλδθκθλμβδζρ

7*;³[%/





7*6³[%%





 ΌθαζθΰηΪηΪέκναδΪήθδέήεωληίέθνΫθκθρηυοζΪςβηβηΪλδθκθλμβδζρ

7*;³[%/





7*6³[%/





7*;³[%/





7*6³[%/





7*;³[%/





7*;³[%/





 ΌυήίκΰβάΪίμηΪέκναδνήθδέ

 ΜΪδΰίήθλμνιίηλνικΪάεωίζυζαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζ

 ΜΪδΰίήθλμνιίηλνικΪάεωίζυζαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζ

 ΜΪδΰίήθλμνιίηλνικΪάεωίζυζαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζμ

 ΛνικΪάεωίζυζαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζμ

 ΛαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζθληΪσίηηυζλήάθίηηυζβςβηΪζβμ

 ΛαΪήηβζιθήήίκΰβάΪψσβζζθλμθζθληΪσίηηυζλήάθίηηυζβςβηΪζβμ

Ζθήίεφηυγκωή

ΪλλβήεωιθήζίμΪεφηθνΫθκθρηυοζΪςβη
ΚΪακίςίηηΪωιθεηΪω
Ζθήίεφ

ζΪλλΪ δέ

ΔθείληΪωΫΪαΪζζ

7*/³[%/





7*0³[%/





7*6³[%/





Ζθήίεφηυγκωή

ΑΪΐΝΟΖΏΑΏΛΗ

ΔΪΫβηΪλήάνζω
κωήΪζβλβήίηβγ

ΔΪΫβηΪΛ

ΔΪΫβηΪΖ

ΔΪΫβηΪ/

ΔΪΫβηΪ/;

ΔΪΫβηΪ;/

ΔΪΫβηΪ;/;

ΔΪΫβηΪ;;/

ΌθήβμίεφλδΪωδΪΫβηΪάμθρηθζλθθμάίμλμάββλνλεθάβωζβχδλιενΪμΪπββ
ληίβαζίηηθάυλθδβζδθζξθκμθζβθμεβρηθγχκέθηθζβδθγ
ΌθήβμίεφλδβίδΪΫβηυ0$1λθαήΪηυήεωδθζξθκμηθγβλθλκίήθμθρίηηθγκΪ
Ϋθμυ β οθκθςίέθ θμήυοΪ Ζυ ιθαΪΫθμβεβλφ β θ ΫίαθιΪληθλμβ Όλί δΪΫβηυ
νήθάείμάθκωψμ μκίΫθάΪηβωζ δĂ ΫίαθιΪληθλμβ ικβ λμθεδηθάίηβωο λθθμάίμ
λμάνψμ ήβκίδμβάί (&(5 β θΫίλιίρβάΪψμ θιμβζΪεφηνψ αΪσβμν άθήβμίεω
βιΪλλΪΰβκθά
ΖυηίαΪΫυεββθμΪδβοικΪδμβρηυοήίμΪεωοδΪδζθψσΪωλωάηνμκίηηωωθΫ
εβπθάδΪ ήάίκίγ ικθλμθί ά νοθήί θΫθκνήθάΪηβί ςμνπίκ ήεω ιθήδεψρίηβω
ςεΪηέΪ ήεω θρβλμδβ λΰΪμυζ άθαήνοθζ β ήθιθεηβμίεφηθ νλμΪηΪάεβάΪίζυί
θζυάΪμίεβξΪκΖυμΪδΰίιθαΪΫθμβεβλφθηΪβενρςίζθΫαθκίικθλμκΪηλμάΪ
άθδκνέδΪΫβηυ
Ύεω χμθέθ ικβζίηωίμλω λβλμίζΪ αίκδΪε άδεψρΪψσΪω θληθάηθί ςβκθδθν
έθεφηθίΫθεφςθίΫθκήψκηθίβιίκίήηίίαίκδΪεθΜΪδΪωλβλμίζΪθΫίλιίρβ
άΪίμ ικΪδμβρίλδβ ιθεηυγ θΫαθκ Ϋία λείιυο αθη Ί θΫθέκίάΪίζθί άίμκθάθί
λμίδεθέΪκΪημβκνίμιθεηνψάβήβζθλμφβάοθεθήηθίάκίζωέθήΪ
ΔΪΫβηΪ

ΛίκβωΫΪαθάθέθΪάμθζθΫβεω
7*/

7*0

7*6

ΔΪΫβηΪλήάνζω
κωήΪζβλβήίηβγ

■

■

■*

ΔΪΫβηΪΛ

■

■

■
■

■
■

ΔΪΫβηΪΖ
ΔΪΫβηΪ/
ΔΪΫβηΪ/;
ΔΪΫβηΪ;/
ΔΪΫβηΪ;/;
ΔΪΫβηΪ;;/
Ύ εω0$17*6ήθλμνιηΪάκΪζδΪο0$10RGLÀFDWLRQ®
ΔΪΫβηυ

7*;

■
■
■
■
■
■

ΔΪΫβηυ

ΞΟΔΙΟΏΠΜΪΔΞΔΟΠΞΔΙΡΗΑΪ
κναθάυί ΪάμθζθΫβεβ 0$1 ικβάείδΪψμ ζηθέθρβλείηηυζβ ηθάβηδΪζβ ά δθζιείδμΪπββ ΫεΪέθήΪκω δθμθκυζ
δΪΫβηΪλμΪεΪίσίΫθείίδθζξθκμηθγβνήθΫηθγήεωάθήβμίεω
ΙκβωμηνψΪμζθλξίκνδθζξθκμΪβχείέΪημηθλμβάδΪΫβηίάθήβμίεωδΪδβκΪηφςίλθαήΪψμμίιευίΫίΰίάυίβέκΪξβ
μθάυίθμμίηδβάηνμκίηηίγθμήίεδβιθάίκοηθλμββαμβληίηθγβλδνλλμάίηηθγδθΰβοκθζβκθάΪηηυίζΪμθάυίήάίκηυί
κνρδβΪμΪδΰίηθάΪωθΫβάδΪλβήίηβγΙκίήεΪέΪίζυγάδΪρίλμάίθιπββηθάυγάΪκβΪημθμήίεδβκΪΫθρίέθζίλμΪάθήβμί
εω8UEDQ&RQFUHWHθμεβρΪίμλωΫθείίμίζηθγπάίμθάθγέΪζζθγβιθάυςίηηθγβαηθλθλμθγδθλμφψιθάίκοηθλμίγηΪβΫθ
είίρΪλμθιθήάίκέΪψσβολωαΪέκωαηίηβωζάικθπίλλίκΪΫθμυΔκθζίμθέθήθιθεηβμίεφηνψβηήβάβήνΪεφηθλμφδΪΫβηί
άθήβμίεωζθΰηθικβήΪμφάυΫκΪάθήβηβαμκίοάΪκβΪημθάήίδθκΪμβάηυοάλμΪάθδιθιίκβζίμκν ζΪμθάυγΪεψζβηβγ
ήίκίάθρίκηυίάλμΪάδβ1HW%ODFN 
ΖηθέθξνηδπβθηΪεφηθί κνείάθί δθείλθ θΫίλιίρβάΪίμ βήίΪεφηνψ λάωαφ ρίεθάίδΪ β ζΪςβηυ ηΪ κνείάθζ δθείλί
ηΪέεωήηθ β βημνβμβάηθ ιθηωμηθ κΪλιθεθΰίηυ κΪαηθθΫκΪαηυί ξνηδπββ νικΪάείηβω Όθήβμίεφ ζθΰίμ αΪικθλβμφ
βηξθκζΪπβψθλβλμίζΪοΪάμθζθΫβεωικβηωμφάοθήωσβίαάθηδββηΪλμκθβμφκΪήβθλμΪηπβψηίθμκυάΪωκνδβθμκνεω
ΚνείάθίδθείλθιεΪάηθκίένεβκνίμλωιθάυλθμίβηΪδεθηνΌδΪρίλμάίθιπββικίήεΪέΪίμλωθμήίεδΪδθΰίγ
εΪέθήΪκωνζίηφςίηηθγςβκβηίπίημκΪεφηθγδθηλθεββιθεηθλμφψνΫβκΪψσίζνλωιθήλιΪεφηθίζίλμθοθεθήβεφηβδν
άίσίάθζν ωσβδν δκθζί δΪΫβηυ Λ  ζθΰηθ Ϋθείί δθζξθκμηθ λμθωμφ β λβήίμφ ά πίημκΪεφηθγ ρΪλμβ δΪΫβηυ Δκθζί
μθέθηθάυγοθεθήβεφηβδθμεβρΪίμλωΫθεφςίγίζδθλμφψΙθήλμΪδΪηηβδβλμΪεβΫθείίξνηδπβθηΪεφηυζβΌήεβηηυο
δΪΫβηΪο θΫθκνήθάΪηηυο λιΪεφηυζβ ζίλμΪζβ ιθάυλβεθλφ νήθΫλμάθ νικΪάείηβω ιθεθΰίηβίζ λιΪεφηθέθ ζίλμΪ ΑΪ
λρίμ νλμΪηθάδβ άκΪσΪψσβολω λάίμβεφηβδθά ηΪ έβΫδθζ δκθηςμίγηί θλάίσίηβί αθηυ θμήυοΪ άθήβμίεω λμΪεθ Ϋθείί
δθζξθκμηυζ
ΗθάθίκΪλιθεθΰίηβίιίκίδεψρΪμίείγλέκνιιβκθάΪηηυοάαΪάβλβζθλμβθμβοηΪαηΪρίηβωβĂηΪεβρβίπάίμηθέθήβλιείω
θμάίρΪψμλθάκίζίηηυζμκίΫθάΪηβωζδχκέθηθζβδίκΪΫθρίέθζίλμΪΔκθζίμθέθΫεΪέθήΪκωληβΰίηβψνκθάηωςνζΪ
άδΪΫβηίηΪήιθλκΪάηίηβψλĂλίκβγηθγάίκλβίγικθςεθέθέθήΪ0$17*;θμεβρΪίμλωήθιθεηβμίεφηυζδθζξθκμθζ
βĂνενρςίηηυζβνλεθάβωζβκΪΫθμυάθήβμίεω

ΠάίμθάΪωέΪζζΪ8UEDQ&RQFUHWH

ΔΪΫβηυ

ΑΠΔΞΝΓΟΙΝΘΗΑΞΝΚΔΖΟΔΜΗήΑΝΓΗΡΔΚή
Χξξίδμβάηθλμφ θικίήίεωίμ άθήβμίεφ Ώέθ κΪΫθμΪ αΪ κνείζড়³ড়αΪεθέ ηΪήίΰηθλμβ έκναθιίκίάθαθδ β ΫίαθιΪληθέθ χδθηθζβρίλδβ χξξίδμβάηθέθ
νικΪάείηβωμκΪηλιθκμηυζλκίήλμάθζΟθκθςθδθέήΪχμθζνλιθλθΫλμάνίμβήίΪεφηθθΫθκνήθάΪηηθίκΪΫθρίίζίλμθ
ΌηθάθγδΪΫβηί0$1άλίνήθΫηθκΪλιθεθΰίηθΌλίνδΪαΪμίεβηΪοθήωμλωάιθείακίηβωΗΪβΫθείίρΪλμθβλιθεφανίζυίιίκίδεψρΪμίεβκΪλιθεθΰίηυΫεβΰί
δ άθήβμίεψ Θηβ θΫτίήβηίηυ ά έκνιιυ ά λθθμάίμλμάββ λ βο ηΪαηΪρίηβίζ ρμθ ιθάυςΪίμ βημνβμβάηθλμφ νικΪάείηβω ΚΪλιθεθΰίηβί έκνιι ιίκίδεψρΪμίείγ
θήβηΪδθάθ άθ άλίο ζθήίεωο β λίκβωο ΪάμθζθΫβείγ ρμθ ιθαάθεωίμ άθήβμίεψ Ϋυλμκθ λθκβίημβκθάΪμφλω ά ηθάθγ ζΪςβηί Ιθάθκθμηυγ ιίκίδεψρΪμίεφ
ΪάμθζΪμβαβκθάΪηηθγδθκθΫδβιίκίήΪρ0$17LS0DWLFιίκίηίλίηάιθείακίηβωάθήβμίεωΌλίθληθάηυίιίκίδεψρΪμίεβηίθΫοθήβζυίικβήάβΰίηββμίιίκφ
αΪηωεβζίλμθηΪĂθληθάηθγιΪηίεβνικΪάείηβωΗΪήκνένψήθιθεηβμίεφηνψιΪηίεφνικΪάείηβωιθαήηίίζθένμνλμΪηΪάεβάΪμφλωιίκίδεψρΪμίεβήκνέβοάΪΰηυο
ξνηδπβγνικΪάείηβωλιίπβΪεφηυζβΪέκίέΪμΪζβΗΪήάθήβμίείζάείέδθήθλμνιηθζάθάκίζωήάβΰίηβωζίλμίκΪλιθεΪέΪίμλωΫεθδδηθιθρηυοιίκίδεψρΪμίείγ
ήεωνικΪάείηβωθληθάηυζβξνηδπβωζβηΪικβζίκθλάίσίηβίζδΪΫβηυ
Ό πίημκί κΪλιθεΪέΪίμλω δθζΫβηΪπβω ικβΫθκθά λ ηθάυζ πάίμηυζ ΰβήδθδκβλμΪεεβρίλδβζ ήβλιείίζ άυλθδθέθ κΪακίςίηβω ΠάίμηΪω βηήβδΪπβω νενρςΪίμ
ρβμΪίζθλμφ χδκΪηΪ β ιθαάθεωίμ ενρςί θκβίημβκθάΪμφλω Όθήβμίεφ Ϋυλμκίί αΪζίρΪίμ άυήίείηηνψ βηξθκζΪπβψ ηΪικβζίκ θĂ άδεψρίηββ Ϊλλβλμβκνψσβο
λβλμίζ βεβ ικίήνικίΰήΪψσβί λθθΫσίηβω ΊηΪεθέθάυγ λιβήθζίμκ ήθιθεηίη πβξκθάυζ Ζίηψ β θκέΪηυ νικΪάείηβω δκθζί μθέθ λθρίμΪψμλω ιθ πάίμν
λĂ βηξθκζΪπβθηηθδθζΪηήηθγ λβλμίζθγ 0$1 0HGLD 7UXFN ΗΪ ιΪηίεβ νικΪάείηβω δεβζΪμβρίλδθγ νλμΪηθάδθγ νδΪαΪμίεβ ιθήλάίρβάΪψμλω Ϋίευζ πάίμθζ
βΫεΪέθήΪκωΫθείίάυλθδθγδθημκΪλμηθλμβαΪζίμηθείέρίρβμΪψμλω
ΒηξθκζΪπβθηηθδθζΪηήηΪωλβλμίζΪ0$1
ΒηξθκζΪπβθηηθδθζΪηήηΪω λβλμίζΪ 0$1 0HGLD 7UXFN θμεβρΪίμλω νενρςίηηυζβ ξνηδπβωζβ ΌĂ λμΪηήΪκμηθζ βλιθεηίηββ νλμΪηΪάεβάΪίμλω ήψγζθάυγ
7)7 ήβλιείγ λ λίηλθκηυζ χδκΪηθζ βĂ λεθμ ήεω 6'δΪκμ Ιθ ΰίεΪηβψ άθαζθΰηΪ νλμΪηθάδΪ νλμκθγλμάΪ έκθζδθγ λάωαβ ιθμθδθάθγ ιίκίήΪρβ ΪνήβθήΪηηυο
ρίκία%OXHWRRWKκΪατίζΪ86%$8;βπβξκθάθέθκΪήβθικβίζηβδΪ'$%Όάίκλββ0$10HGLD7UXFN$GYDQFHGήθιθεηβμίεφηθνλμΪηΪάεβάΪίμλωήψγζθάυγ
ήβλιείγλβλμίζΪέθεθλθάθέθνικΪάείηβωνλμκθγλμάθέκθζδθγλάωαβάθλικθβαάίήίηβίάβήίθρίκία86%β6'βηξθκζΪπβωθήθκθΰηθγλβμνΪπββιθκΪήβθ
ΗΪάβέΪπβθηηΪωλβλμίζΪ0$10HGLD7UXFN1DYLJDWLRQλιίπβΪεφηθικίήηΪαηΪρίηΪήεωέκναθάυοΪάμθζθΫβείγΔκθζίμθέθάβλιθεηίηββ0$10HGLD7UXFN$G
YDQFHGβ1DYLJDWLRQικίήεΪέΪίμλωξνηδπβω7ZLQ3DLULQJλιθζθσφψδθμθκθγάθαζθΰηθιΪκΪεείεφηθίιθήδεψρίηβίδλβλμίζίήάνοζθΫβεφηυομίείξθηθάΘΫΪ
άΪκβΪημΪηΪκωήνλχμβζθΫθκνήθάΪηυιθήέθμθάδθγιθήνλμΪηθάδνδΪζίκυαΪήηίέθάβήΪ ηίΫθείίήάνοβημίκξίγλθάδΪζίκυ 
ΎθΫΪάείηΪηθάΪωξνηδπβω0LUURU/LQNιθεφαθάΪμίεφλδβγβημίκξίγλζθΫβεφηθέθνλμκθγλμάΪιίκίηθλβμλωάβηξθκζΪπβθηηθδθζΪηήηνψλβλμίζνρμθιθαάθεωίμ
ηΪήίΰηθ νικΪάεωμφ ιίκβξίκβγηυζ νλμκθγλμάθζ λ ιθζθσφψ δηθιθδ ηΪ ζηθέθξνηδπβθηΪεφηθζ κνεί ιθήδεψρίηβί λĂ ιθζθσφψ 86%δΪΫίεω  ΗΪ ήβλιείί
λβλμίζυ ηΪάβέΪπββ μίιίκφ μΪδΰί ηίικίκυάηθ θμθΫκΪΰΪψμλω θέκΪηβρίηβω λδθκθλμβ ικβ ηΪεβρββ δΪκμθέκΪξβρίλδβο ήΪηηυο  Ύεω νικΪάείηβω πβξκθάυζ
κΪήβθ '$%'$% βλιθεφανίμλωλβλμίζΪέθεθλθάυοδθζΪηήρμθιθάυςΪίμΫίαθιΪληθλμφ

ΔΪΫβηυ

ΑΏΧΏΑΡΝΛΝΐΗΚΫ
ΑΜΏΓΔΕΜΪΤΟΙΏΤ
ΖυέΪκΪημβκνίζζΪδλβζΪεφηυγνκθάίηφδΪρίλμάΪάμίρίηβίάλίέθλκθδΪ
λενΰΫυβĂθιμβζΪεφηνψήθλμνιηθλμφάΪςβοΪάμθζθΫβείγ
ΙκίήεΪέΪωθΫςβκηυγΪλλθκμβζίημνλενέζυθΫίλιίρβάΪίζδθζιείδληνψχξ
ξίδμβάηνψβĂηΪήίΰηνψιθήήίκΰδνΌυζθΰίμίΫυμφνάίκίηυρμθήθάίκωίμί
λάθβ έκναθάυί ΪάμθζθΫβεβ 0$1 ενρςβζ λιίπβΪεβλμΪζ Λίκάβληυί πίημκυ
0$1ικίήεΪέΪψμάλίηίθΫοθήβζθίήεωθΫλενΰβάΪηβωέκναθάθέθΪάμθζθΫβεω
βΪάμθΫνλθάζΪκθδ0$1β1(23/$1ΌκίανεφμΪμίδθζζίκρίλδβγμκΪηλιθκμ
χδλιενΪμβκνίμλωάĂθιμβζΪεφηθζμίοηβρίλδθζλθλμθωηβββήθεφςίικβηθλβμ
ικβΫυεφλάθβζάεΪήίεφπΪζΛίκάβληυίήθέθάθκυ0$16HUYLFH&RQWUDFWVβεβ
λενΰΫΪμίοηβρίλδθγιθζθσβ0$10RELOHάΪςΪζθΫβεφηθλμφ³ηΪςΪαΪΫθμΪ
Χμθγ ΰί πίεβ λενΰΪμ β ηΪςβ ήθιθεηβμίεφηυί νλενέβ 0$1 ικίήεΪέΪίμ βη
ήβάβήνΪεφηυί κίςίηβω δθμθκυί ιθαάθεωψμ θιμβζβαβκθάΪμφ χδλιενΪμΪπβψ
μκΪηλιθκμηυολκίήλμάιθάυλβμφκίημΪΫίεφηθλμφβχδθηθζβρηθλμφΔΪδβζΫυ
ηβΫυεάΪςάυΫθκλ0$1άυηΪικΪάβεφηθζινμβ
ΛΪζυγχξξίδμβάηυγινμφδβηξθκζΪπββZZZPDQWUXFNDQGEXVUX
ΌλψβηξθκζΪπβψθιθεηθζζθήίεφηθζκωήίμίοηβδβ0$1βνλενέΪοΪμΪδΰί
ιθ ήκνέβζ άθικθλΪζ θΫλενΰβάΪηβω ηΪικβζίκ λίκάβληυί δθημκΪδμυ 0$1
0$1 3URÀ'ULYH® 0$1 )LQDQFLDO 6HUYLFHV β 0$1 0RELOH β μή άυ ηΪγήίμί
ηΪ ηΪςίζ λΪγμί ZZZPDQWUXFNDQGEXVUX³ιθαηΪδθζφμίλφ λ ζΪκδθγ 0$1
ΎθΫκθιθΰΪεθάΪμφάΖβκ0$1

0$13URÀ'ULYH®

MAN | 6HUYLFHV

MAN | 7RS8VHG

■ &βλμίζΪμκίηβηέθάιθιθάυςίηβψχδθηθζβρηθλμββ

■ θείίλίκάβληυοπίημκθάάΚθλλββ

ΫίαθιΪληθλμβάθΰήίηβωήεωάθήβμίείγέκναθάυο
ΪάμθζθΫβείγβΪάμθΫνλθά
■ ΑηΪδθζλμάθλθλθΫίηηθλμωζβχδλιενΪμΪπββέκναθάυο
ΪάμθζθΫβείγ0$1
■ ΛηβΰίηβίκΪλοθήΪμθιεβάΪ
■ ΝάίεβρίηβίλκθδΪλενΰΫυδθζιθηίημθάοθήθάθγρΪλμβ
βμκΪηλζβλλββ

βΫθείίλίκάβληυοπίημκθάιθάλίζνζβκν
■ &ίκάβληυίδθημκΪδμυλβηήβάβήνΪεφηυζβκίςίηβωζβ
ιθμίοηβρίλδθζνθΫλενΰβάΪηβψβκίζθημν
■ ΔκνέεθλνμθρηΪωλενΰΫΪ0RELOH
■ ΘκβέβηΪεφηυίαΪιρΪλμβλνήάθίηηθγέΪκΪημβίγ
ζίλωπΪ
ΒαάίλμηθρμθθκβέβηΪεφηυίαΪιΪληυίρΪλμβ0$1³χμθάυ
λθρΪγςβγλμΪηήΪκμδΪρίλμάΪ
Ώλεβ δ χμθζν ήθΫΪάβμφ δάΪεβξβπβκθάΪηηνψ β ικθξίλλβθ
ηΪεφηνψ κΪΫθμν ςβκθδθγ λίμβ λίκάβληυο πίημκθά 0$1 μθ
ήεωηΪςβοδεβίημθάχμθθαηΪρΪίμηίικίάαθγήίηηνψηΪήϋΰ
ηθλμφάχδλιενΪμΪπββ
■ λθδκΪσίηβίάκίζίηβικθλμθίά
■ νάίεβρίηβίλκθδΪλενΰΫυ
■ ΫίαθμδΪαηθλμφάκΪΫθμίήΪΰίάλΪζυολεθΰηυο
νλεθάβωο
ΜίιίκφζυικίήθλμΪάεωίζηΪςβζδεβίημΪζίσίΫθεφςνψ
αΪσβμνθμκβλδθάάάβήίήάνοδκΪμηθέθνάίεβρίηηθέθλκθδΪ
έΪκΪημββηΪάλίθκβέβηΪεφηυίαΪιΪληυίρΪλμβ
βΪδλίλλνΪκυ0$1
ΎάΪέθήΪέΪκΪημββ³χμθ©ήάθγηΪωªνάίκίηηθλμφ

Ζυ άυδνιΪίζ β ικθήΪίζ άυλθδθδΪρίλμάίηηυί
ιθήίκΰΪηηυί έκναθάυί ΪάμθζθΫβεβ β άμθΫν
λυ εψΫυο ζΪκθδ ά ξβκζίηηυο πίημκΪο 0$1
ά Ζθλδάί β ΛΪηδμΙίμίκΫνκέί Όλί ικίήεΪέΪ
ίζυί ηΪζβ ΪάμθζθΫβεβ ικθοθήωμ λμκθέβγ μίο
ηβρίλδβγ δθημκθεφ ΛήίεΪά ιθδνιδν ν ηΪλ άυ
ιθενρβμί δΪρίλμάίηηυγ ΪάμθζθΫβεφ ιθ κΪα
νζηθγ πίηί Δ άυΫκΪηηθζν άΪζβ κίςίηβψ ζυ
λνήθάθεφλμάβίζικίήεθΰβζκΪαεβρηυίλίκάβλυ
ά λθθμάίμλμάββ λ βηήβάβήνΪεφηυζβ ιθμκίΫ
ηθλμωζβ έΪκΪημβγηυί μΪεθηυ ήεω ιθήί
κΰΪηηυο ΪάμθζθΫβείγ ήίγλμάνψσβί ηΪ μίκ
κβμθκββ ΏΛ βηήβάβήνΪεφηυί κίςίηβω ιθ
δκίήβμθάΪηβψ ήθέθάθκΪ ηΪ κίζθημηθμίοηβ
ρίλδθί θΫλενΰβάΪηβί Ϊ μΪδΰί ΪήΪιμβκνίζ
βήθθληΪλμβζΪάμθζθΫβεφιθάΪςίζναΪδΪαν

MAN | )LQDQFLDO6HUYLFHV
ΙκβθΫκίμΪωιίκάθδεΪλληνψμίοηβδν0$1Όυθήηθάκίζίηηθ
ιθενρΪίμίάυέθήηθίξβηΪηλθάθίκίςίηβί
©ΖΊΗ ΞβηΪηλθάυί νλενέβª ικίήεΪέΪίμ άΪζ λείήνψσβί
ικθέκΪζζυ
■ ΛμΪηήΪκμ
 ΞβηΪηλβκθάΪηβίηθάθγμίοηβδβ0$1
■ ΞβηΪηλβκθάΪηβί
 ΙκβθΫκίμίηβίΫεΪέθήΪκωέβΫδβζκίςίηβωζ
■ ΛμκΪοθάΪηβί
 ΚίςίηβωιθλμκΪοθάΪηβψήεωδθζζίκρίλδθέθ
 ΪάμθμκΪηλιθκμΪ
■ Εβαβηέ
 ΒηήβάβήνΪεφηυίνλεθάβωβθιίκΪμβάηθί
 κΪλλζθμκίηβίαΪωάδβ
■ ΕβαβηέμίοηβδβλικθΫίέθζ
 ΞβηΪηλβκθάΪηβίιθήίκΰΪηηθγμίοηβδβζΪκθδ0$1
 β1HRSODQηίλμΪκςίείμ
■ Εβαβηέχδλιίκλλ
 ΖβηβζΪεφηυγιΪδίμήθδνζίημθάήεωξβηΪηλθάθέθ
 ΪηΪεβαΪδκίήβμηθίκίςίηβίάμίρίηβίθήηθέθ
 κΪΫίθρίέθήηω
■ ΊλζΪι
 ΛιίπβΪεφηυίνλεθάβωξβηΪηλβκθάΪηβωήεωρείηθά
 ΊΛΖΊΙ

ΖυΫνήίζκΪήυηΪγμβήεωάΪλθιμβζΪεφηθί
κίςίηβί
ΜίοηβδΪάηΪεβρββικίήλμΪάείηΪηΪλΪγμί
ZZZPDQWUXFNDQGEXVUX

ΘκβέβηΪεήθλμθβηθκβέβηΪεΪ
ΎάνοείμηωωέΪκΪημβω0$17UXFNDQG%XVκΪλικθλμκΪηωίμλω
ηΪ άλί θκβέβηΪεφηυί αΪιΪληυί ρΪλμβ 0$1 θκβέβηΪεφηυί
αΪιΪληυί ρΪλμβ 0$1 HFROLQH β θκβέβηΪεφηυί ΪδλίλλνΪκυ
0$1 δθμθκυί κίζθημβκνψμλω βεβ νλμΪηΪάεβάΪψμλω
ά οθήί κίζθημΪ ηΪ λίκάβληυο ικίήικβωμβωο 0$1 β ν
ΪάμθκβαθάΪηηυο ιΪκμηϋκθά 0$1 ηΪρβηΪω λ  έθήΪ
ΘΫτϋζνλενέλθάιΪήΪίμλήίγλμάνψσίγηΪηΪλμθωσβγζθζίημ
έθήθάθγ θμάίμλμάίηηθλμφψ αΪ λνσίλμάίηηυί ήίξίδμυ
ΎθιθεηβμίεφηνψβηξθκζΪπβψζθΰηθηΪγμβάηΪςβοΘΫσβο
δθζζίκρίλδβονλεθάβωο

ΞβηΪηλθάυίκίςίηβω©ΖΊΗΞβηΪηλθάυίΝλενέβªκΪακΪΫθμΪηυλθάζίλμηθλΘΘΘ©ΖΊΗΜκΪδχηήΪλΚΝΛªβξβηΪηλθάυζιθήκΪαήίείηβίζδθηπίκηΪ9RONVZDJHQ³ΘΘΘ©ΞθεφδλάΪέίηκνιΞβηΪηπª
ΝλενέβικίήθλμΪάεωψμλωδθζιΪηβίγ©ΞθεφδλάΪέίηκνιΞβηΪηπª
Νλενέβ

ΗιαάαζΩδέηκληαζηιαάαζΩδΩ
ΛήθήιυάηέΩάΩιΩζλααζΩ
ηιαάαζΩδυζτήΰΩθΩκζτήπΩκλα0$1

ΠΔΟΑΗΠΜΪΔΙΝΜΡΟΏΙΡΪΜΏΙΝΡΝΟΪΔΛΝΕΜΝ
ΞΝΚΝΕΗΡΫΠή
ΘληθάηυίικίβζνσίλμάΪ
ΔΪδβί ικίβζνσίλμάΪ ήΪίμ αΪδεψρίηβί λίκάβληθέθ δθημκΪδμΪ 0$1" ΎΪάΪγμί κΪλλζθμκβζ ιθΫεβΰί
λιίδμκικίβζνσίλμάδθημκΪδμΪ

ΐΔΖΝΡΙΏΖΜΏήΟΏΐΝΡΏΜΏΧΔΘΡΔΤΜΗΙΗৢ³ৢάΙΝΜΝΛΗήΑΏΧΔΒΝΑΟΔΛΔΜΗ
ΜίιίκφέθήΪέΪκΪημββηΪθκβέβηΪεφηυίαΪιΪληυίρΪλμβ0$1
ΒαάίλμηθρμθθκβέβηΪεφηυίαΪιΪληυίρΪλμβ0$1³χμθάυλθρΪγςβγλμΪηήΪκμδΪρίλμάΪΏλεβδχμθζνήθΫΪάβμφδάΪεβξβπβκθάΪηηνψ
βικθξίλλβθηΪεφηνψκΪΫθμνςβκθδθγλίμβλίκάβληυοπίημκθά0$1μθήεωηΪςβοδεβίημθάχμθθαηΪρΪίμηίικίάαθγήίηηνψηΪήϋΰηθλμφ
άχδλιενΪμΪπββ
 λθδκΪσίηβίάκίζίηβικθλμθίά
 νάίεβρίηβίλκθδΪλενΰΫυ
 ΫίαθμδΪαηθλμφάκΪΫθμίήΪΰίάλΪζυολεθΰηυονλεθάβωο
ΜίιίκφζυικίήθλμΪάεωίζηΪςβζδεβίημΪζίσίΫθεφςνψαΪσβμνθμκβλδθάάάβήίήάνοδκΪμηθέθνάίεβρίηηθέθλκθδΪέΪκΪημββηΪάλίθκβέβηΪεφηυί
αΪιΪληυίρΪλμββΪδλίλλνΪκυ0$1ΎάΪέθήΪέΪκΪημββ³χμθ©ήάθγηΪωªνάίκίηηθλμφΘκβέβηΪεήθλμθβηθκβέβηΪεΪ
ΎάνοείμηωωέΪκΪημβω0$17UXFNDQG%XVκΪλικθλμκΪηωίμλωηΪάλίθκβέβηΪεφηυίαΪιΪληυίρΪλμβ0$1θκβέβηΪεφηυίαΪιΪληυίρΪλμβ0$1HFROLQH
βθκβέβηΪεφηυίΪδλίλλνΪκυ0$1δθμθκυίκίζθημβκνψμλωβεβνλμΪηΪάεβάΪψμλωάοθήίκίζθημΪηΪλίκάβληυοικίήικβωμβωο0$1βνΪάμθκβαθάΪηηυο
ιΪκμηϋκθά0$1ηΪρβηΪωλέθήΪΘΫτϋζνλενέλθάιΪήΪίμλήίγλμάνψσίγηΪηΪλμθωσβγζθζίημέθήθάθγθμάίμλμάίηηθλμφψαΪλνσίλμάίηηυίήίξίδμυ
ΎθιθεηβμίεφηνψβηξθκζΪπβψζθΰηθηΪγμβάηΪςβοΘΫσβοδθζζίκρίλδβονλεθάβωο

࿒Ρ
 ίμδθίιεΪηβκθάΪηβίβδΪεφδνεωπβωαΪμκΪμ
Λίκάβληυγ δθημκΪδμ 0$1 λ ξβδλβκθάΪηηυζβ
ιεΪμίΰΪζβ ιθζθΰίμ βαΫίΰΪμφ ηίικβωμηυο
ξβηΪηλθάυο ηίθΰβήΪηηθλμίγ β αηΪρβμίεφηθ
νζίηφςβμκβλδηίικίήάβήίηηυοκΪλοθήθάηΪκίζθημ
έκναθάυο ΪάμθζθΫβείγ Δκθζί μθέθ θιμβζΪεφηΪω
κίένεβκθάδΪ ΜΛ θαηΪρΪίμ λνσίλμάίηηνψ χδθηθζβψ
μθιεβάΪ
࿒Ι
 θήήίκΰΪηβί ΌΪςίγ μίοηβδβ ά βήίΪεφηθζ
λθλμθωηββড়³ড়ηΪςΪαΪΫθμΪ
Δεψρίάθγ
ζθζίημ
²
ικθξίλλβθηΪεφηθί
θΫλενΰβάΪηβί β κίζθημ άυιθεηωψμλω δάΪεβξβπβ
κθάΪηηυζιίκλθηΪεθζΛΜΘ0$1ΙκβιθεφαθάΪηββ
χμθγνλενέθγζυζθΰίζέΪκΪημβκθάΪμφζΪδλβζΪεφηνψ
ΫίαθιΪληθλμφ β ξνηδπβθηΪεφηθλμφ μίοηβδβ 0$1
θείί μθέθ βλιθεφαθάΪηβί βλδεψρβμίεφηθ
θκβέβηΪεφηυο αΪιΪληυο ρΪλμίγ 0$1 ιθζθΰίμ
ιθενρβμφ ζΪδλβζΪεφηνψ άυέθήν θμ χδλιενΪμΪπββ
μίοηβδβ0$1

࿒Ικβηπβι ©θήηθέθ θδηΪªড়³ড়άλί βα θήηθέθ
βλμθρηβδΪ
ΗίαΪάβλβζθθμμθέθμκίΫνίμλωεβΌΪζμίοηβρίλδθί
θΫλενΰβάΪηβίβεβκίζθημοθήθάθγρΪλμββεβςΪλλβ
λίκάβληυί πίημκυ 0$1 άλίέήΪ δ ΌΪςβζ νλενέΪζ
ΌρίζΰίέεΪάηθίικίβζνσίλμάθ"ΠίημκΪεβαθάΪηηθί
άαΪβζθήίγλμάβίιθάλίζάθικθλΪζθκέΪηβαΪπβθηηθ
ικθσίάυέθήηίίβχδθηθζβμΌΪςίάκίζω
࿒ΖυλάθήβζδζβηβζνζνικθλμθβΜΛ
ΙκθΪδμβάηυγ λίκάβλ β ΫίλιίκίΫθγηυί ικθπίλλυ
ικίλείήνψμ θήην έεΪάηνψ πίεφ ² ιθάυςίηβί
δθχξξβπβίημΪ μίοηβρίλδθγ έθμθάηθλμβ μίοηβδβ
0$1 Ύεω ΌΪλ χμθ θαηΪρΪίμ άυλθδνψ έθμθάηθλμφ
ιΪκδΪ μίοηβδβ δ άυιθεηίηβψ χδλιενΪμΪπβθηηυο
αΪήΪρ β ήθιθεηβμίεφηνψ χδθηθζβψ κΪλοθήθά
άβμθέί²αηΪρβμίεφηυγκθλμχξξίδμβάηθλμβκΪΫθμυ
ΌΪςίγδθζιΪηββ

Νλενέβ

ΝΟΗΒΗΜΏΚΫΜΝΔΛΏΠΚΝ0$1
ΑΊΕΘΖΊΔΛΒΖΊΕΦΗΘΓΧΞΞΏΔΜΒΌΗΘΛΜΒ
ΌΊΏΓΜΏΟΗΒΔΒ

ΝΠΜΝΑΜΪΔΞΟΔΗΛΨΔΠΡΑΏ
ΗιαάαζΩδυζηήεΩκδη0$1
໘ ΒλιυμΪηθάμίρίηβίήθεέβοείμβζβεεβθηθάδβεθζίμκθά

ΚΪακΪΫθμΪηθλιίπβΪεφηθ
ήεωμίοηβδβ0$1

໘

Ικθβαάθήβμλωιθήλμκθέβζδθημκθείζ0$1

໘ ΩάεωίμλωθΫωαΪμίεφηυζήεωικβζίηίηβωάμκΪηλιθκμηυολκίήλμάΪομίοηβρίλδθί

θΫλενΰβάΪηβίδθμθκυοαΪδεψρίηλίκάβληυγήθέθάθκβικβικθάίήίηββέΪκΪημβγηυο
κίζθημηυοκΪΫθμ

ΛθοκΪηωίμάυλθδβί
χδλιενΪμΪπβθηηυί
οΪκΪδμίκβλμβδβ

໘ ΖΪλεθλθοκΪηωίμλάθβκΪΫθρβίοΪκΪδμίκβλμβδβάμίρίηβίάλίέθλκθδΪλενΰΫυ
໘ Θ μεβρΪίμλωάυλθδθγμίκζβρίλδθγ

βΪημβθδβλεβμίεφηθγλμΪΫβεφηθλμφψήΪΰίικβνάίεβρίηηυοβημίκάΪεΪοαΪζίηυ
໘ Θ ΫίλιίρβάΪίμηΪήίΰηνψκΪΫθμνΪέκίέΪμθά

άλΪζθζςβκθδθζήβΪιΪαθηίμίζιίκΪμνκ

ΘΫίλιίρβάΪίμ
ζΪδλβζΪεφηυγ
κίλνκλΪέκίέΪμθά

໘ ΙκθήείάΪίμλκθδλενΰΫυΪέκίέΪμθάήΪΰίικβχδλμκίζΪεφηυονλεθάβωοκΪΫθμυ

βμίζιίκΪμνκΪοθδκνΰΪψσίέθάθαήνοΪ
໘ ΙκίήθμάκΪσΪίμθΫκΪαθάΪηβίθμεθΰίηβγ
໘ ΛιθλθΫλμάνίμιθάυςίηβψΔΙΎ

βχδλιενΪμΪπβθηηυοιθδΪαΪμίείγ

ΛιθλθΫλμάνίμ
λθδκΪσίηβψ
χδλιενΪμΪπβθηηυοαΪμκΪμ

໘

ΛηβΰΪίμκΪλοθήμθιεβάΪ

໘ ΛιθλθΫλμάνίμληβΰίηβψθΫσβοχδλιενΪμΪπβθηηυοαΪμκΪμηΪικθμωΰίηββλκθδΪ

λενΰΫυμκΪηλιθκμηθέθλκίήλμάΪαΪλρίμνάίεβρίηηθγιίκβθήβρηθλμβμίοηβρίλδθέθ
θΫλενΰβάΪηβω

Λθθμάίμλμάνίμ
χδθεθέβρίλδβζ
μκίΫθάΪηβωζ

໘

ΌηθλβμάίλθζυγάδεΪήάληβΰίηβίάυΫκθλθά&2
Νλενέβ

ΘΘΘ©0$ΗΜκΪδχηήΪλΚΝΛª
έΖθλδάΪ
γΛυκθζωμηβρίλδβγιίκήχμΪΰιθζ
ΒηξθκζΪπβθηηΪωεβηβω
ZZZPDQWUXFNDQGEXVUX

νήφμίF0$1άκίΰβζίθηεΪγη²
ιθήιβςβμίλφηΪηΪςβλμκΪηβπυάλθπλίμωο
0$17UXFNDQG%XV5XVVLD

ΩηάΪκφ
ΜίδλμββεεψλμκΪπββζθένμηίλθάιΪήΪμφ
ΖυθλμΪάεωίζαΪλθΫθγικΪάθάηθλβμφβαζίηίηβωΫίαικίήάΪκβμίεφηθέθνάίήθζείηβω

