/͘

ϭ͘

Ϯ͘
ϯ͘

ϰ͘
ϱ͘


WƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵ ŶŝŶŝĞũƐǌĞŐŽ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ũĞƐƚ ƐƵŬĐĞƐǇǁŶĂ ĚŽƐƚĂǁĂ ŽĚĐǌǇŶŶŝŬſǁ͕ ŵĂƚĞƌŝĂųſǁ ǌƵǏǇǁĂůŶǇĐŚ͕
ŬĂůŝďƌĂƚŽƌſǁ ŝ ŬŽŶƚƌŽůŝ ǁƌĂǌ ǌ ĚǌŝĞƌǏĂǁČ ĂŶĂůŝǌĂƚŽƌſǁ ĚŽ ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂ ďĂĚĂŷ ďŝŽĐŚĞŵŝĐǌŶǇĐŚ͕
ŝŵŵƵŶŽĐŚĞŵŝĐǌŶǇĐŚŝŬŽůĂŐƵůŽůŽŐŝĐǌŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞϰϴŵͲĐǇŽĚƵĚǌŝĞůĞŶŝĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ;ƉĂƚƌǌ͗ĨŽƌŵƵůĂƌǌ
ĂƐŽƌƚǇŵĞŶƚŽǁŽͲĐĞŶŽǁǇ ʹ ǌĂųČĐǌŶŝŬ Ŷƌ Ϯ ĚŽ ^/t ŽƌĂǌ ŽƉŝƐ ƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ʹ ƉĂƌĂŵĞƚƌǇ
ƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞʹǌĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^/tͿ͘
KƉŝƐ ƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ǌŐŽĚŶǇ ǌ ŶŽŵĞŶŬůĂƚƵƌČ tƐƉſůŶĞŐŽ ^ųŽǁŶŝŬĂ ĂŵſǁŝĞŷ͗ ϯϯ͘ϲϵ͘ϲϱ͘ϬϬͲϬ͗
KĚĐǌǇŶŶŝŬŝůĂďŽƌĂƚŽƌǇũŶĞ͕ϯϴ͘ϰϯ͘ϰϱ͘ϬϬͲϭ͗ŶĂůŝǌĂƚŽƌǇďŝŽĐŚĞŵŝĐǌŶĞ͕ϯϴ͘ϰϯ͘ϰϱ͘ϮϬͲϳ͗ŶĂůŝǌĂƚŽƌǇŬƌǁŝ͘
ŐŽĚŶŝĞ ǌ Ăƌƚ͘ ϭϰϰ ƵƐƚ͘ ϭ ƵƐƚĂǁǇ WƌĂǁŽ ǌĂŵſǁŝĞŷ ƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ǌĂƐƚƌǌĞŐĂ ƐŽďŝĞ ŵŽǏůŝǁŽƑđ
ǌŵŝĂŶǁƉƌǌǇƐǌųĞũƵŵŽǁŝĞǁǌĂŬƌĞƐŝĞ͗
ϯ͘ϭ͘ ŝůŽƑĐŝƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶĞŐŽĂƐŽƌƚǇŵĞŶƚƵǁƚƌĂŬĐŝĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝƵŵŽǁǇǁƌĂŵĂĐŚũĞũŽŐſůŶĞũǁĂƌƚŽƑĐŝ͖
ϯ͘Ϯ͘ ǌĂŵŝĂŶǇ ŶĂ ŶŽǁǇ ƉƌŽĚƵŬƚ Ž ƚǇĐŚ ƐĂŵǇĐŚ ďČĚǍ ůĞƉƐǌǇĐŚ ƉĂƌĂŵĞƚƌĂĐŚ ƉŽ ĐĞŶŝĞ ŶŝĞ ǁǇǏƐǌĞũ ŶŝǏ
ǁ ǌĂŽĨĞƌŽǁĂŶĞũ ŽĨĞƌĐŝĞ͘ tǇŬŽŶĂǁĐĂ ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇ ũĞƐƚ ĚŽ ǁǇŬĂǌĂŶŝĂ ƌſǁŶŽǁĂǏŶŽƑĐŝ ŶŽǁĞŐŽ
ǁǇƌŽďƵǁƐƚŽƐƵŶŬƵĚŽƵƉƌǌĞĚŶŝŽǌĂŽĨĞƌŽǁĂŶĞŐŽ;ďĞǌŬŽŶŝĞĐǌŶŽƑĐŝƉŽĚƉŝƐǇǁĂŶŝĂĂŶĞŬƐƵͿ͕
ϯ͘ϯ͘ ƉƌǌĞĚųƵǏĞŶŝĂŬŽŷĐŽǁĞŐŽƚĞƌŵŝŶƵŽďŽǁŝČǌǇǁĂŶŝĂƵŵŽǁǇǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵŶŝĞǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂũĞũŽŐſůŶĞũ
ǁĂƌƚŽƑĐŝǁƉŝĞƌǁŽƚŶǇŵƚĞƌŵŝŶŝĞ͕
ϯ͘ϰ͘ ǌŵŝĂŶǇĐĞŶǇ͗
ϯ͘ϰ͘ϭ͘ ĐĞŶĂ ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĂ ďħĚǌŝĞ ŵŽŐųĂ ƵůĞĐ ǌŵŝĂŶŝĞ ŶĂ ƐŬƵƚĞŬ ǌŵŝĂŶǇ ƐƚĂǁĞŬ ƉŽĚĂƚŬŽǁǇĐŚ ĚůĂ
ƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ ǁ ƚĂŬŝŵ ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ ǌŵŝĂŶŝĞ ƵůĞŐĂ ĐĞŶĂ ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĂ ďƌƵƚƚŽ͕ ƉƌǌǇ
ǌĂĐŚŽǁĂŶŝƵĐĞŶǇũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞũŶĞƚƚŽ͕
ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ ĐĞŶĂũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĂďħĚǌŝĞŵŽŐųĂƵůĞĐŽďŶŝǏĞŶŝƵƉƌǌĞǌtǇŬŽŶĂǁĐħǁƚƌĂŬĐŝĞƚƌǁĂŶŝĂƵŵŽǁǇ͕
ϯ͘ϱ͘ ǁǇƐƚČƉŝĞŶŝĞ Ž ǌŵŝĂŶħ ĐĞŶ ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁǇĐŚ ƉƌǌĞǌ tǇŬŽŶĂǁĐħ ŵƵƐŝ ŽĚďǇđ Ɛŝħ ǌ ǁǇƉƌǌĞĚǌĞŶŝĞŵ͕ ŶŝĞ
ƉſǍŶŝĞũŶŝǏϭϰĚŶŝƉƌǌĞĚƉƌŽƉŽŶŽǁĂŶČĚĂƚČǌŵŝĂŶǇĐĞŶ͕
ϯ͘ϲ͘ ǌŵŝĂŶĂƵŵŽǁǇďħĚǌŝĞŵŽǏůŝǁĂũĞǏĞůŝǌĂũĚǌŝĞŽďŝĞŬƚǇǁŶĂŬŽŶŝĞĐǌŶŽƑđǌŵŝĂŶǇƵŵŽǁǇŝŶŶĞŐŽƌŽĚǌĂũƵ
ŶŝǏ ǁǇŵŝĞŶŝŽŶĞ ǁ ƉŬƚ͘ ϯ͘ϭ ʹ ϯ͘ϰ͕ ƉŽĚ ǁĂƌƵŶŬŝĞŵ͕ ǏĞ ǌŵŝĂŶĂ ŶŝĞ ďħĚǌŝĞ ŝŶŐĞƌŽǁĂđ ǁ ƚƌĞƑđ
ƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵǌĂŵſǁŝĞŶŝĂŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ͕
ϯ͘ϳ͘ ǌŵŝĂŶǇ ǁƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞ ĚŽ ƵŵŽǁǇ ďħĚČ ŽďŽǁŝČǌǇǁĂųǇ ƉŽ ƉŽĚƉŝƐĂŶŝƵ ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŐŽ ĂŶĞŬƐƵ ƉƌǌĞǌ
ŽďŝĞƐƚƌŽŶǇ;ǌǁǇũČƚŬŝĞŵƉƵŶŬƚƵϯ͘ϮͿ͘
ŽƉƵƐǌĐǌĂƐŝħŵŽǏůŝǁŽƑđƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚĐǌħƑĐŝŽǁǇĐŚŶĂƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶĞǌĂĚĂŶŝĂ͘
EŝĞĚŽƉƵƐǌĐǌĂƐŝħŵŽǏůŝǁŽƑĐŝƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚǁĂƌŝĂŶƚŽǁǇĐŚ͘
//͘


ϭ͘


WZD/KdDMt/E/

tZhE</^dt/Etz<KEtKD

ŽƉƌǌĞƚĂƌŐƵŵŽŐČƉƌǌǇƐƚČƉŝđƚǇůŬŽtǇŬŽŶĂǁĐǇ͕ŬƚſƌǌǇƐƉĞųŶŝĂũČǁĂƌƵŶŬŝ͕ĚŽƚǇĐǌČĐĞ͗
ϭ͘ϭ͘ WŽƐŝĂĚĂŶŝĂ ƵƉƌĂǁŶŝĞŷ ĚŽ ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂ ŽŬƌĞƑůŽŶĞũ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ůƵď ĐǌǇŶŶŽƑĐŝ͕ ũĞǏĞůŝ ƉƌǌĞƉŝƐǇ ƉƌĂǁĂ
ŶĂŬųĂĚĂũČŽďŽǁŝČǌĞŬŝĐŚƉŽƐŝĂĚĂŶŝĂ͘
ϭ͘Ϯ͘ WŽƐŝĂĚĂŶŝĂǁŝĞĚǌǇŝĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͘
tĂƌƵŶĞŬƚĞŶďħĚǌŝĞƐƉĞųŶŝŽŶǇƉƌǌĞǌǁǇŬŽŶĂǁĐħ͕ũĞǏĞůŝǁǇŬŽŶĂųǁĐŝČŐƵŽƐƚĂƚŶŝĐŚϯůĂƚŬĂůĞŶĚĂƌǌŽǁǇĐŚ;ƉƌǌĞĚ
ƵƉųǇǁĞŵ ƚĞƌŵŝŶƵ ƐŬųĂĚĂŶŝĂ ŽĨĞƌƚͿ͕ Ă ũĞǏĞůŝ ŽŬƌĞƐ ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ũĞƐƚ ŬƌſƚƐǌǇ͕ ǁ ƚǇŵ ŽŬƌĞƐŝĞ͕ ĐŽ
ŶĂũŵŶŝĞũ ƚƌǌǇ ĚŽƐƚĂǁǇ ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞ ƐǁŽŝŵ ƌŽĚǌĂũĞŵ ŝ ǁŝĞůŬŽƑĐŝČ ;ĚŽƐƚĂǁǇ ŶŝĞ ŵŶŝĞũƐǌĞ ŶŝǏ ϴϬй ǁĂƌƚŽƑĐŝ
ƐŬųĂĚĂŶĞũŽĨĞƌƚǇͿƉƌǌĞĚŵŝŽƚŽǁŝǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͘

ϭ͘ϯ͘ ǇƐƉŽŶŽǁĂŶŝĂ ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝŵ ƉŽƚĞŶĐũĂųĞŵ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶǇŵ ŽƌĂǌ ŽƐŽďĂŵŝ ǌĚŽůŶǇŵŝ ĚŽ ǁǇŬŽŶĂŶŝĂ
ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͘
ϭ͘ϰ͘ ^ǇƚƵĂĐũŝĞŬŽŶŽŵŝĐǌŶĞũŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞũ͘
tĂƌƵŶĞŬƚĞŶďħĚǌŝĞƐƉĞųŶŝŽŶǇ͕ũĞǏĞůŝtǇŬŽŶĂǁĐĂǁǇŬĂǏĞ͕ǏĞƉŽƐŝĂĚĂƑƌŽĚŬŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞůƵďǌĚŽůŶŽƑđŬƌĞĚǇƚŽǁČ
ŶŝĞŵŶŝĞũƐǌČŶŝǏϴϬйǁĂƌƚŽƑĐŝƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƐŬųĂĚĂŶĞũŽĨĞƌƚǇ͘

Ϯ͘

ŽŬƵŵĞŶƚǇ ƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞ ƐƉĞųŶŝĂŶŝĞ ǁĂƌƵŶŬſǁ ƵĚǌŝĂųƵ ǁ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝƵ͕ ŬƚſƌĞ ŶĂůĞǏǇ ǌųŽǏǇđ
ǁ ŽƌǇŐŝŶĂųĂĐŚ͕ ĞǁĞŶƚƵĂůŶŝĞ ǁ ŬƐĞƌŽŬŽƉŝĂĐŚ ƉŽƑǁŝĂĚĐǌŽŶǇĐŚ ǌĂ ǌŐŽĚŶŽƑđ ǌ ŽƌǇŐŝŶĂųĞŵ ;ŬĂǏĚĂ ƐƚƌŽŶĂ
ĚŽŬƵŵĞŶƚƵͿƉƌǌĞǌtǇŬŽŶĂǁĐħ͗


Ϯ͘ϭ

KƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ Ž ƐƉĞųŶŝĂŶŝƵ ǁĂƌƵŶŬſǁ ƵĚǌŝĂųƵ ǁ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝƵ ǌŐŽĚŶĞ ǌ ǁǇŵŽŐĂŵŝ Ăƌƚ͘ ϰϰ ƵƐƚĂǁǇ ǌ ĚŶŝĂ
Ϯϵ͘Ϭϭ͘ϮϬϬϰƌ͘WƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͘

Ϯ͘Ϯ

tǇŬĂǌ ǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚ͕ Ă ǁ ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ ƑǁŝĂĚĐǌĞŷ ŽŬƌĞƐŽǁǇĐŚ ůƵď ĐŝČŐųǇĐŚ ƌſǁŶŝĞǏ ǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚ ĚŽƐƚĂǁ
;ŵŝŶŝŵƵŵ ϯ ĚŽƐƚĂǁǇ ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞ ƐǁŽŝŵ ƌŽĚǌĂũĞŵ ŝ ǁĂƌƚŽƑĐŝČ ĚŽƐƚĂǁŽŵ ƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵ ƉƌǌĞĚŵŝŽƚ
ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂͿ͕ǁŽŬƌĞƐŝĞŽƐƚĂƚŶŝĐŚƚƌǌĞĐŚůĂƚƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͕ĂũĞǏĞůŝŽŬƌĞƐƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ũĞƐƚ ŬƌſƚƐǌǇ ʹ ǁ ƚǇŵ ŽŬƌĞƐŝĞ͕ ǌ ƉŽĚĂŶŝĞŵ ŝĐŚ ǁĂƌƚŽƑĐŝ͕ ƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ͕ ĚĂƚ ǁǇŬŽŶĂŶŝĂ ŝ ŽĚďŝŽƌĐſǁ͘
EĂůĞǏǇĚŽųČĐǌǇđĚŽŬƵŵĞŶƚǇƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞ͕ǏĞĚŽƐƚĂǁǇǌŽƐƚĂųǇǁǇŬŽŶĂŶĞůƵďƐČǁǇŬŽŶǇǁĂŶĞŶĂůĞǏǇĐŝĞ͘

Ϯ

Ϯ͘ϯ


ϯ͘

ϰ͘

ϱ͘

/ŶĨŽƌŵĂĐũĂďĂŶŬƵůƵďƐƉſųĚǌŝĞůĐǌĞũŬĂƐǇŽƐǌĐǌħĚŶŽƑĐŝŽǁŽͲŬƌĞĚǇƚŽǁĞũ͕ǁŬƚſƌǇĐŚtǇŬŽŶĂǁĐĂƉŽƐŝĂĚĂƌĂĐŚƵŶĞŬ͕
ƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĂ ǁǇƐŽŬŽƑđ ƉŽƐŝĂĚĂŶǇĐŚ ƑƌŽĚŬſǁ ĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚ ůƵď ǌĚŽůŶŽƑđ ŬƌĞĚǇƚŽǁČ tǇŬŽŶĂǁĐǇ͕ ǁǇƐƚĂǁŝŽŶĂ
ŶŝĞǁĐǌĞƑŶŝĞũŶŝǏϯŵŝĞƐŝČĐĞƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͘

:ĞǏĞůŝtǇŬŽŶĂǁĐĂ͕ǁǇŬĂǌƵũČĐƐƉĞųŶŝĂŶŝĞǁĂƌƵŶŬſǁ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉƵŶŬĐŝĞϭ;ƉŽĚƉƵŶŬƚǇϭ͘ϭʹϭ͘ϯͿ
ŶŝŶŝĞũƐǌĞŐŽƌŽǌĚǌŝĂųƵ͕ƉŽůĞŐĂ ŶĂǌĂƐŽďĂĐŚŝŶŶǇĐŚƉŽĚŵŝŽƚſǁŶĂǌĂƐĂĚĂĐŚŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚ ǁĂƌƚ͘ϮϲƵƐƚ͘ Ϯď
ƵƐƚĂǁǇ WǌƉ͕ Ă ƉŽĚŵŝŽƚǇ ƚĞ ďħĚČ ďƌĂųǇ ƵĚǌŝĂų ǁ ƌĞĂůŝǌĂĐũŝ ĐǌħƑĐŝ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ǁǇŵĂŐĂ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĞŶŝĂ ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ ƚǇĐŚ ƉŽĚŵŝŽƚſǁ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ ǁǇŶŝŬĂũČĐǇĐŚ ǌ ĚŽŬƵŵĞŶƚſǁ
ǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚǁƉƵŶŬĐŝĞϱŶŝŶŝĞũƐǌĞŐŽƌŽǌĚǌŝĂųƵ͘
:ĞǏĞůŝ tǇŬŽŶĂǁĐĂ͕ ǁǇŬĂǌƵũČĐ ƐƉĞųŶŝĂŶŝĞ ǁĂƌƵŶŬſǁ͕ Ž ŬƚſƌǇĐŚ ŵŽǁĂ ǁ ƉƵŶŬĐŝĞ ϭ ƉŽĚƉƵŶŬƚ ϭ͘ϰ
ŶŝŶŝĞũƐǌĞŐŽ ƌŽǌĚǌŝĂųƵ͕ ƉŽůĞŐĂ ŶĂ ǌĚŽůŶŽƑĐŝĂĐŚ ĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚ ŝŶŶǇĐŚ ƉŽĚŵŝŽƚſǁ ŶĂ ǌĂƐĂĚĂĐŚ ŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚ
ǁĂƌƚ͘ϮϲƵƐƚ͘ϮďƵƐƚĂǁǇWǌƉ͕ĂŵĂǁŝĂũČĐǇǁǇŵĂŐĂƉƌǌĞĚųŽǏĞŶŝĂŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ͕ŽŬƚſƌĞũŵŽǁĂǁƉƵŶŬĐŝĞϮ͘ϯ
ŶŝŶŝĞũƐǌĞŐŽƌŽǌĚǌŝĂųƵ͘
ŽŬƵŵĞŶƚǇ ƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞ ďƌĂŬ ƉŽĚƐƚĂǁ ĚŽ ǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĂ ǌ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ͕ ŬƚſƌĞ ŶĂůĞǏǇ ǌųŽǏǇđ
ǁ ŽƌǇŐŝŶĂųĂĐŚ͕ ĞǁĞŶƚƵĂůŶŝĞ ǁ ŬƐĞƌŽŬŽƉŝĂĐŚ ƉŽƑǁŝĂĚĐǌŽŶǇĐŚ ǌĂ ǌŐŽĚŶŽƑđ ǌ ŽƌǇŐŝŶĂųĞŵ ;ŬĂǏĚĂ ƐƚƌŽŶĂ
ĚŽŬƵŵĞŶƚƵͿƉƌǌĞǌtǇŬŽŶĂǁĐħ͗


ϱ͘ϭ

KƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŽďƌĂŬƵƉŽĚƐƚĂǁĚŽǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĂtǇŬŽŶĂǁĐǇǌƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂŽƵĚǌŝĞůĞŶŝĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ǌŐŽĚŶĞǌĂƌƚ͘ϮϰƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ͘Ϭϭ͘ϮϬϬϰƌ͘WƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͘

ϱ͘Ϯ

ŬƚƵĂůŶǇ ŽĚƉŝƐ ǌ ǁųĂƑĐŝǁĞŐŽ ƌĞũĞƐƚƌƵ͕ ũĞǏĞůŝ ŽĚƌħďŶĞ ƉƌǌĞƉŝƐǇ ǁǇŵĂŐĂũČ ǁƉŝƐƵ ĚŽ ƌĞũĞƐƚƌƵ͕ ǁǇƐƚĂǁŝŽŶǇ ŶŝĞ
ǁĐǌĞƑŶŝĞũŶŝǏϲŵŝĞƐŝħĐǇƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͕ĂǁƐƚŽƐƵŶŬƵĚŽŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ
ǁǌĂŬƌĞƐŝĞĂƌƚ͘ϮϰƵƐƚ͘ϭƉŬƚϮƵƐƚĂǁǇWǌƉ͘

ϱ͘ϯ

WĞųŶŽŵŽĐŶŝĐƚǁŽ ĚŽ ƉŽĚƉŝƐĂŶŝĂ ŽĨĞƌƚǇ͕ ũĞǏĞůŝ ŽƐŽďČ ƉŽĚƉŝƐƵũČĐČ ŶŝĞ ũĞƐƚ ŽƐŽďĂ ǁƐŬĂǌĂŶĂ ũĂŬŽ ƵƉƌĂǁŶŝŽŶĂ ĚŽ
ƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũŝ ƉŽĚŵŝŽƚƵ ǌŐŽĚŶŝĞ ǌ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũČ ƌĞũĞƐƚƌŽǁČ͘ :ĞǏĞůŝ ƉĞųŶŽŵŽĐŶŝĐƚǁŽ ŶŝĞ ŵĂ ƉŽƐƚĂĐŝ ĂŬƚƵ
ŶŽƚĂƌŝĂůŶĞŐŽ͕ ƉŽǁŝŶŶŽ ǌĂǁŝĞƌĂđ ƉŝĞĐǌħđ tǇŬŽŶĂǁĐǇ͕ ŝŵŝĞŶŶČ ƉŝĞĐǌħđ ƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽ ƉĞųŶŽŵŽĐŶŝĐƚǁĂ ŝ ũĞŐŽ
ƉŽĚƉŝƐ;ũĞǏĞůŝĚŽƚǇĐǌǇͿ͘

ϱ͘ϰ

ŬƚƵĂůŶĞ ǌĂƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ ǁųĂƑĐŝǁĞŐŽ ŶĂĐǌĞůŶŝŬĂ ƵƌǌħĚƵ ƐŬĂƌďŽǁĞŐŽ ƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞ͕ ǏĞ tǇŬŽŶĂǁĐĂ ŶŝĞ ǌĂůĞŐĂ
ǌ ŽƉųĂĐĂŶŝĞŵ ƉŽĚĂƚŬſǁ ůƵď ǌĂƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ͕ ǏĞ ƵǌǇƐŬĂų ƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶĞ ƉƌĂǁĞŵ ǌǁŽůŶŝĞŶŝĞ͕ ŽĚƌŽĐǌĞŶŝĞ ůƵď
ƌŽǌųŽǏĞŶŝĞ ŶĂ ƌĂƚǇ ǌĂůĞŐųǇĐŚ ƉųĂƚŶŽƑĐŝ ůƵď ǁƐƚƌǌǇŵĂŶŝĞ ǁ ĐĂųŽƑĐŝ ǁǇŬŽŶĂŶŝĂ ĚĞĐǇǌũŝ ǁųĂƑĐŝǁĞŐŽ ŽƌŐĂŶƵ Ͳ
ǁǇƐƚĂǁŝŽŶĞŶŝĞǁĐǌĞƑŶŝĞũŶŝǏϯŵŝĞƐŝČĐĞƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͘

ϱ͘ϱ

ŬƚƵĂůŶĞ ǌĂƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ ǁųĂƑĐŝǁĞŐŽ ŽĚĚǌŝĂųƵ ĂŬųĂĚƵ hďĞǌƉŝĞĐǌĞŷ ^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ ůƵď <ĂƐǇ ZŽůŶŝĐǌĞŐŽ
hďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ ƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞ͕ ǏĞ tǇŬŽŶĂǁĐĂ ŶŝĞ ǌĂůĞŐĂ ǌ ŽƉųĂĐĂŶŝĞŵ ƐŬųĂĚĞŬ ŶĂ ƵďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞ ůƵď ƉŽƚǁŝĞƌĚǌĞŶŝĞ͕ ǏĞ ƵǌǇƐŬĂų ƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶĞ ƉƌĂǁĞŵ ǌǁŽůŶŝĞŶŝĞ͕ ŽĚƌŽĐǌĞŶŝĞ ůƵď ƌŽǌųŽǏĞŶŝĞ ŶĂ ƌĂƚǇ
ǌĂůĞŐųǇĐŚƉųĂƚŶŽƑĐŝůƵďǁƐƚƌǌǇŵĂŶŝĞǁĐĂųŽƑĐŝǁǇŬŽŶĂŶŝĂĚĞĐǇǌũŝǁųĂƑĐŝǁĞŐŽŽƌŐĂŶƵͲǁǇƐƚĂǁŝŽŶĞŶŝĞǁĐǌĞƑŶŝĞũ
ŶŝǏϯŵŝĞƐŝČĐĞƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͘

ϱ͘ϲ

ŬƚƵĂůŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐũĂǌ<ƌĂũŽǁĞŐŽZĞũĞƐƚƌƵ<ĂƌŶĞŐŽǁǌĂŬƌĞƐŝĞŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁĂƌƚ͘ϮϰƵƐƚ͘ϭƉŬƚϰͲϴƵƐƚĂǁǇWƌĂǁŽ
ǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚͲǁǇƐƚĂǁŝŽŶĂŶŝĞǁĐǌĞƑŶŝĞũŶŝǏϲŵŝĞƐŝħĐǇƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͘
:ĞǏĞůŝ͕ǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵtǇŬŽŶĂǁĐǇŵĂũČĐĞŐŽƐŝĞĚǌŝďħŶĂƚĞƌǇƚŽƌŝƵŵZW͕ŽƐŽďǇ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϮϰƵƐƚ͘ϭƉŬƚ
ϱ ʹ ϴ ƵƐƚĂǁǇ WǌƉ͕ ŵĂũČ ŵŝĞũƐĐĞ ǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂ ƉŽǌĂ ƚĞƌǇƚŽƌŝƵŵ ZW͕ tǇŬŽŶĂǁĐĂ ƐŬųĂĚĂ ǁ ŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝƵ ĚŽ ŶŝĐŚ
ǌĂƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ ǁųĂƑĐŝǁĞŐŽ ŽƌŐĂŶƵ ƐČĚŽǁĞŐŽ ĂůďŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐǇũŶĞŐŽ ŵŝĞũƐĐĂ ǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂ ĚŽƚǇĐǌČĐĞ
ŶŝĞŬĂƌĂůŶŽƑĐŝƚǇĐŚŽƐſďǁǌĂŬƌĞƐŝĞŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁĂƌƚ͘ϮϰƵƐƚ͘ϭƉŬƚϰʹϴƵƐƚĂǁǇWǌƉ͕ǁǇƐƚĂǁŝŽŶĞŶŝĞǁĐǌĞƑŶŝĞũ
ŶŝǏϲŵŝĞƐŝħĐǇƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵŬŝĞĚǇǁŵŝĞũƐĐƵǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂƚǇĐŚŽƐſďŶŝĞ
ǁǇĚĂũĞ Ɛŝħ ƚĂŬŝĐŚ ǌĂƑǁŝĂĚĐǌĞŷ ʹ ǌĂƐƚħƉƵũĞ Ɛŝħ ũĞ ĚŽŬƵŵĞŶƚĞŵ ǌĂǁŝĞƌĂũČĐǇŵ ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ ǌųŽǏŽŶĞ ƉƌǌĞĚ
ŶŽƚĂƌŝƵƐǌĞŵ͕ ǁųĂƑĐŝǁǇŵ ŽƌŐĂŶĞŵ ƐČĚŽǁǇŵ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐǇũŶǇŵ ĂůďŽ ŽƌŐĂŶĞŵ ƐĂŵŽƌǌČĚƵ ǌĂǁŽĚŽǁĞŐŽ ůƵď
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞŐŽŵŝĞũƐĐĂǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂƚǇĐŚŽƐſď͘
ŬƚƵĂůŶĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐũĂ ǌ <ƌĂũŽǁĞŐŽ ZĞũĞƐƚƌƵ <ĂƌŶĞŐŽ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵ ǁ Ăƌƚ͘ Ϯϰ ƵƐƚ͘ ϭ ƉŬƚ ϵ ƵƐƚĂǁǇ WƌĂǁŽ
ǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ǁǇƐƚĂǁŝŽŶĂŶŝĞǁĐǌĞƑŶŝĞũŶŝǏϲŵŝĞƐŝħĐǇƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͘

ϱ͘ϳ


ϲ͘

:ĞǏĞůŝ tǇŬŽŶĂǁĐĂ ŵĂ ƐŝĞĚǌŝďħ ǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂ ƉŽǌĂ ƚĞƌǇƚŽƌŝƵŵ ZW͕ ǌĂŵŝĂƐƚ ĚŽŬƵŵĞŶƚſǁ͕
ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉƵŶŬĐŝĞϱ͗
ϲ͘ϭ͘ ƉŽĚƉƵŶŬƚ ϱ͘Ϯ͕ ϱ͘ϰ͕ ϱ͘ϱ͕ ϱ͘ϳ ʹ ƐŬųĂĚĂ ĚŽŬƵŵĞŶƚ ůƵď ĚŽŬƵŵĞŶƚǇ ǁǇƐƚĂǁŝŽŶĞ ǁ ŬƌĂũƵ͕ ǁ ŬƚſƌǇŵ ŵĂ
ƐŝĞĚǌŝďħůƵďŵŝĞũƐĐĞǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂ͕ƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝŽ͕ǏĞ͗
ϲ͘ϭ͘ϭ͘ ŶŝĞŽƚǁĂƌƚŽũĞŐŽůŝŬǁŝĚĂĐũŝĂŶŝŶŝĞŽŐųŽƐǌŽŶŽƵƉĂĚųŽƑĐŝ͕
ϲ͘ϭ͘Ϯ͘ ŶŝĞǌĂůĞŐĂǌƵŝƐǌĐǌĂŶŝĞŵƉŽĚĂƚŬſǁ͕ŽƉųĂƚ͕ƐŬųĂĚĞŬŶĂƵďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĞƐƉŽųĞĐǌŶĞǌĚƌŽǁŽƚŶĞ͕ĂůďŽ͕
ǏĞ ƵǌǇƐŬĂų ƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶĞ ƉƌĂǁĞŵ ǌǁŽůŶŝĞŶŝĞ͕ ŽĚƌŽĐǌĞŶŝĞ ůƵď ƌŽǌųŽǏĞŶŝĞ ŶĂ ƌĂƚǇ ǌĂůĞŐųǇĐŚ
ƉųĂƚŶŽƑĐŝůƵďǁƐƚƌǌǇŵĂŶŝĞǁĐĂųŽƑĐŝǁǇŬŽŶĂŶŝĂĚĞĐǇǌũŝǁųĂƑĐŝǁĞŐŽŽƌŐĂŶƵ͕
ϲ͘ϭ͘ϯ͘ ŶŝĞŽƌǌĞĐǌŽŶŽǁŽďĞĐŶŝĞŐŽǌĂŬĂǌƵƵďŝĞŐĂŶŝĂƐŝħŽǌĂŵſǁŝĞŶŝĞ͖
ϲ͘Ϯ͘ ƉŽĚƉƵŶŬƚ ϱ͘ϲ ʹ ƐŬųĂĚĂ ǌĂƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ ǁųĂƑĐŝǁĞŐŽ ŽƌŐĂŶƵ ƐČĚŽǁĞŐŽ ůƵď ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐǇũŶĞŐŽ ŵŝĞũƐĐĂ
ǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂĂůďŽǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂŽƐŽďǇ͕ŬƚſƌĞũĚŽŬƵŵĞŶƚǇĚŽƚǇĐǌČ͕ǁǌĂŬƌĞƐŝĞŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁĂƌƚ͘Ϯϰ
ƵƐƚ͘ϭƉŬƚϰʹϴƵƐƚĂǁǇWǌƉ͘

ϯ

ϳ͘

ϴ͘

ϭ͘

Ϯ͘

ϯ͘


ŽŬƵŵĞŶƚǇ͕ Ž ŬƚſƌǇĐŚ ŵŽǁĂ ǁ ƉƵŶŬĐŝĞ ϲ͘ϭ͘ϭ͕ ϲ͘ϭ͘ϯ ŝ ϲ͘Ϯ͕ ƉŽǁŝŶŶǇ ďǇđ ǁǇƐƚĂǁŝŽŶĞ ŶŝĞ ǁĐǌĞƑŶŝĞũ ŶŝǏ
ϲŵŝĞƐŝħĐǇƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͘ŽŬƵŵĞŶƚ͕ŽŬƚſƌǇŵŵŽǁĂǁƉƵŶŬĐŝĞϲ͘ϭ͘ϮƉŽǁŝŶŝĞŶ
ďǇđǁǇƐƚĂǁŝŽŶǇŶŝĞǁĐǌĞƑŶŝĞũŶŝǏϯŵŝĞƐŝČĐĞƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͘
:ĞǏĞůŝ ǁ ŵŝĞũƐĐƵ ǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂ ŽƐŽďǇ ůƵď ǁ ŬƌĂũƵ͕ ǁ ŬƚſƌǇŵ tǇŬŽŶĂǁĐĂ ŵĂ ƐŝĞĚǌŝďħ ůƵď ŵŝĞũƐĐĞ
ǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂ͕ ŶŝĞ ǁǇĚĂũĞ Ɛŝħ ĚŽŬƵŵĞŶƚſǁ͕ Ž ŬƚſƌǇĐŚ ŵŽǁĂ ǁ ƉƵŶŬĐŝĞ ϲ͕ ǌĂƐƚħƉƵũĞ Ɛŝħ ũĞ ĚŽŬƵŵĞŶƚĞŵ
ǌĂǁŝĞƌĂũČĐǇŵŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞǌųŽǏŽŶĞƉƌǌĞĚŶŽƚĂƌŝƵƐǌĞŵ͕ǁųĂƑĐŝǁǇŵŽƌŐĂŶĞŵƐČĚŽǁǇŵ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐǇũŶǇŵ
ĂůďŽŽƌŐĂŶĞŵƐĂŵŽƌǌČĚƵǌĂǁŽĚŽǁĞŐŽůƵďŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞŐŽŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝŽŵŝĞũƐĐĂǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂŽƐŽďǇůƵď
ŬƌĂũƵ͕ǁŬƚſƌǇŵtǇŬŽŶĂǁĐĂŵĂƐŝĞĚǌŝďħůƵďŵŝĞũƐĐĞǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂ͘

///͘
tzD'E/KdzWZD/KdhDMt/E/

KĨĞƌŽǁĂŶǇƉƌǌĞĚŵŝŽƚǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉŽǁŝŶŝĞŶƐƉĞųŶŝĂđǁǇŵĂŐĂŶŝĂŽŬƌĞƑůŽŶĞƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϬŵĂũĂϮϬϭϬƌ͘
Ž ǁǇƌŽďĂĐŚ ŵĞĚǇĐǌŶǇĐŚ ;ŶĂůĞǏǇ ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝđ ĚŽŬƵŵĞŶƚǇ ĚŽƉƵƐǌĐǌĂũČĐĞ ǁǇƌſď ŵĞĚǇĐǌŶǇ ĚŽ ŽďƌŽƚƵͿ Ͳ
ũĞǏĞůŝĚŽƚǇĐǌǇ͘
KĨĞƌŽǁĂŶǇ ƉƌǌĞĚŵŝŽƚ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ǁŝŶŝĞŶ ƐƉĞųŶŝĂđ ǁǇŵĂŐĂŶŝĂ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞ ǌĂǁĂƌƚĞ ǁ ^/t͕
ĂƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶĞƉĂƌĂŵĞƚƌǇƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞƉŽǁŝŶŶǇǁǇŶŝŬĂđǌĚŽŬƵŵĞŶƚſǁƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐǇĐŚĚŽƉƵƐǌĐǌĞŶŝĞĚŽ
ŽďƌŽƚƵůƵďŝŶŶǇĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚſǁŽƉŝƐƵũČĐǇĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͘
WŽŶĂĚƚŽƉƌǌĞĚųŽǏǇđŶĂůĞǏǇ͗

ϯ͘ϭ

ŽŬƵŵĞŶƚǇƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞũĂŬŽƑđǁǇƌŽďſǁ;ĂƚĞƐƚǇ͕ĐĞƌƚǇĨŝŬĂƚǇ͕ŝƚƉ͘Ϳ͘

ϯ͘Ϯ

KƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ͕ǏĞŽĨĞƌŽǁĂŶǇƉƌǌĞĚŵŝŽƚǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƐƉĞųŶŝĂǁǇŵĂŐĂŶŝĂŽŬƌĞƑůŽŶĞƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϬŵĂũĂϮϬϭϬƌ͘
ŽǁǇƌŽďĂĐŚŵĞĚǇĐǌŶǇĐŚ͘
ŽŬƵŵĞŶƚǇĚŽƉƵƐǌĐǌĂũČĐĞǁǇƌſďŵĞĚǇĐǌŶǇĚŽŽďƌŽƚƵŶĂƚĞƌǇƚŽƌŝƵŵZWǌŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϬŵĂũĂϮϬϭϬƌ͘
Ž ǁǇƌŽďĂĐŚ ŵĞĚǇĐǌŶǇĐŚ ;ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶĞ ŽĨĞƌŽǁĂŶĞ ǁǇƌŽďǇ ƉŽǁŝŶŶǇ ďǇđ ǁǇƌĂǍŶŝĞ ǁƐŬĂǌĂŶĞ ǁ ǌĂųČĐǌŽŶǇĐŚ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŚ͕ŶƉ͘ƉŽƉƌǌĞǌƉŽĚĂŶŝĞŝĐŚŶĂǌǁŚĂŶĚůŽǁǇĐŚ͕ŶƵŵĞƌſǁŬĂƚĂůŽŐŽǁǇĐŚͿʹũĞǏĞůŝĚŽƚǇĐǌǇ͘

ϯ͘ϯ


KĐĞŶĂ ƐƉĞųŶŝĂŶŝĂ ǁĂƌƵŶŬſǁ ƵĚǌŝĂųƵ ǁ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝƵ ŝ ǁǇŵĂŐĂŷ ĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚ ƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ
ĚŽŬŽŶĂŶĂ ďħĚǌŝĞ ŶĂ ǌĂƐĂĚǌŝĞ ƐƉĞųŶŝĂͬŶŝĞ ƐƉĞųŶŝĂ ǁ ŽƉĂƌĐŝƵ Ž ĚŽŬƵŵĞŶƚǇ ŽŬƌĞƑůŽŶĞ ǁ ZŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝƵ
WƌĞǌĞƐĂZĂĚǇDŝŶŝƐƚƌſǁǌĚŶŝĂϯϬŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϵ ƌ͘ǁ ƐƉƌĂǁŝĞƌŽĚǌĂũſǁĚŽŬƵŵĞŶƚſǁ͕ũĂŬŝĐŚŵŽǏĞǏČĚĂđ
ǌĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ŽĚ ǁǇŬŽŶĂǁĐǇ ŽƌĂǌ ĨŽƌŵ͕ ǁ ũĂŬŝĐŚ ƚĞ ĚŽŬƵŵĞŶƚǇ ŵŽŐČ ďǇđ ƐŬųĂĚĂŶĞ Ͳǌ͘ h͘ ǌ ϮϬϬϵ ƌ͘ Ŷƌ
ϮϮϲ͕ƉŽǌ͘ϭϴϭϳ;ĚŽƚ͘ƌŽǌĚǌŝĂųƵ//ŝ///^/tͿ͘

/s͘
Zh</͕E<dMZz,E>zBKzK&Zd%

ϭ͘ ƌƵŬŝ͗
ϭ͘ϭ

KĨĞƌƚĂ

ϭ͘Ϯ

&ŽƌŵƵůĂƌǌĂƐŽƌƚǇŵĞŶƚŽǁŽͲĐĞŶŽǁǇ͘

ϭ͘ϯ

KƉŝƐƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵǌĂŵſǁŝĞŶŝĂʹƉĂƌĂŵĞƚƌǇƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞ͘

ϭ͘ϰ

KƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞǌŐŽĚŶĞǌǁǇŵŽŐĂŵŝĂƌƚ͘ϰϰƵƐƚĂǁǇWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͘

ϭ͘ϱ

KƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞǌŐŽĚŶĞǌǁǇŵŽŐĂŵŝĂƌƚ͘ϮϰƵƐƚĂǁǇWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͘

ϭ͘ϲ

KƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŽǌŐŽĚŶŽƑĐŝƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵǌĂŵſǁŝĞŶŝĂǌǁǇŵĂŐĂŶŝĂŵŝŽŬƌĞƑůŽŶǇŵŝǁƵƐƚĂǁŝĞǌĚŶŝĂϮϬŵĂũĂϮϬϭϬƌ͘
ŽǁǇƌŽďĂĐŚŵĞĚǇĐǌŶǇĐŚ͘

WKK^dBtzD'EK_t/E/͕<dMZE/K^dBzh:%dtWKtz^:d>
tz<KEtWZz'KdKth:^DK/>E/͊͊͊
hǁĂŐĂ͊͊͊
ŽŬƵŵĞŶƚǇ ǁǇŵŝĞŶŝŽŶĞ ǁ ƌŽǌĚǌŝĂůĞ //͕ /// ŝ /s ŶĂůĞǏǇ ƚƌĂŬƚŽǁĂđ ũĂŬŽ ŽďůŝŐĂƚŽƌǇũŶĞ ŝ ďƌĂŬ ũĂŬŝĞŐŽŬŽůǁŝĞŬ
ĚŽŬƵŵĞŶƚƵ ůƵď ƐƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĞ ŽĨĞƌƚǇ ǁ ƐƉŽƐſď ŽĚďŝĞŐĂũČĐǇ ŽĚ ǌĂůĞĐĞŷ ;ƉƌǌǇ ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝƵ ƉƌǌĞƉŝƐſǁ
ƵƐƚĂǁǇ WƌĂǁŽ ǌĂŵſǁŝĞŷ ƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚͿ͕ ďħĚǌŝĞ ƉŽĚƐƚĂǁČ ĚŽ ǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĂ tǇŬŽŶĂǁĐǇ ĂůďŽ ŽĚƌǌƵĐĞŶŝĂ
ŽĨĞƌƚǇ͘
EŝĞ ƵũĂǁŶŝĂ Ɛŝħ ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ ƐƚĂŶŽǁŝČĐǇĐŚ ƚĂũĞŵŶŝĐħ ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁĂ ǁ ƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵ ƉƌǌĞƉŝƐſǁ Ž ǌǁĂůĐǌĂŶŝƵ
ŶŝĞƵĐǌĐŝǁĞũŬŽŶŬƵƌĞŶĐũŝ͕ũĞǏĞůŝtǇŬŽŶĂǁĐĂ͕ŶŝĞƉſǍŶŝĞũŶŝǏǁƚĞƌŵŝŶŝĞƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚǌĂƐƚƌǌĞŐų͕ǏĞŶŝĞŵŽŐČ
ďǇđŽŐſůŶŝĞƵĚŽƐƚħƉŶŝĂŶĞ;Ăƌƚ͘ϴƵƐƚ͘ϯƵƐƚĂǁǇWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚͿ͘tƚĂŬŝŵƉƌǌǇƉĂĚŬƵǌĂƐƚƌǌĞǏŽŶĞ
ǁŽĨĞƌĐŝĞĚŽŬƵŵĞŶƚǇƉŽǁŝŶŶǇďǇđŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝŽǁǇĚǌŝĞůŽŶĞŝŽǌŶĂĐǌŽŶĞ͘



ϰ

s͘
dZD/E/D/:^K^dtzWZD/KdhDMt/E/

ϭ͘ hŵŽǁĂ ǌŽƐƚĂŶŝĞ ǌĂǁĂƌƚĂ ŶĂ ŽŬƌĞƐ ϰϴ ŵŝĞƐŝħĐǇ ŽĚ ŵŽŵĞŶƚƵ ƵĚǌŝĞůĞŶŝĂ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ  ;ƉŽĚƉŝƐĂŶŝĂ
ƵŵŽǁǇͿ͘
Ϯ͘ ŽƐƚĂǁĂ ĂŶĂůŝǌĂƚŽƌſǁ ;ǁƌĂǌ ǌ ŝŶƐƚĂůĂĐũČ͕ ƵƌƵĐŚŽŵŝĞŶŝĞŵ ŝ ƐƉĞųŶŝĞŶŝĞŵ ƉŽǌŽƐƚĂųǇĐŚ ǁĂƌƵŶŬſǁ
ĚŽƚ͘ ĂŶĂůŝǌĂƚŽƌſǁͿ ďħĚČĐǇĐŚ ƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵ ĚǌŝĞƌǏĂǁǇ ŶĂƐƚČƉŝ ǁ ƚĞƌŵŝŶŝĞ ϱ ƚǇŐŽĚŶŝ ;ϯϱ ĚŶŝͿ ŽĚ
ƵĚǌŝĞůĞŶŝĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ;ƉŽĚƉŝƐĂŶŝĂƵŵŽǁǇͿ͘
ϯ͘ ŽƐƚĂǁǇ ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞ ŽĚĐǌǇŶŶŝŬſǁ ŝ ŝŶŶǇĐŚ ŵĂƚĞƌŝĂųſǁ ďħĚČ ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞ ƐƵŬĐĞƐǇǁŶŝĞ͕ ŶĂ ŬŽƐǌƚ
tǇŬŽŶĂǁĐǇ͕ǁƚĞƌŵŝŶŝĞϱĚŶŝƌŽďŽĐǌǇĐŚŽĚĚĂƚǇŽƚƌǌǇŵĂŶŝĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͘DŝĞũƐĐĞĚŽƐƚĂǁǇ͗ƐŝĞĚǌŝďĂ
ĂŵĂǁŝĂũČĐĞŐŽ͘^ǌĐǌĞŐſųǇĚŽƚǇĐǌČĐĞĚŽƐƚĂǁŽŬƌĞƑůĂĂųČĐǌŶŝŬŶƌϳĚŽ^/tʹWƌŽũĞŬƚƵŵŽǁǇ͘

s/͘
&KZDWZz'KdKtE//^<BE/K&Zd

ϭ͘ KĨĞƌƚħŶĂůĞǏǇǌųŽǏǇđŶĂǌĂųČĐǌŽŶǇĐŚĚƌƵŬĂĐŚ͕ǁǇƉĞųŶŝĂũČĐũĞƉŝƐŵĞŵŵĂƐǌǇŶŽǁǇŵůƵďĚƌƵŬŽǁĂŶǇŵ͕
ďČĚǍ ǁ ĨŽƌŵŝĞ ǁǇĚƌƵŬƵ ŬŽŵƉƵƚĞƌŽǁĞŐŽ ;ŶĂ ǁŶŝŽƐĞŬ tǇŬŽŶĂǁĐǇ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ƵĚŽƐƚħƉŶŝ ^/t
ǁǁĞƌƐũŝĞůĞŬƚƌŽŶŝĐǌŶĞũĚŽĞĚǇĐũŝͿ͘
Ϯ͘ KĨĞƌƚħŶĂůĞǏǇƐƉŽƌǌČĚǌŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͘<ĂǏĚǇĚŽŬƵŵĞŶƚŶĂůĞǏǇƐǇŐŶŽǁĂđŽƌǇŐŝŶĂůŶǇŵƉŽĚƉŝƐĞŵ
ŽƐŽďǇ ;ůƵď ŽƐſďͿ ƵƉƌĂǁŶŝŽŶĞũ ĚŽ ƌĞƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŝĂ ƉŽĚŵŝŽƚƵ ŶĂ ǌĞǁŶČƚƌǌ ;ǁǇŵŝĞŶŝŽŶĞũ ǁ ǁǇƉŝƐŝĞ
ǌ ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŐŽ ƌĞũĞƐƚƌƵ ʹ ƉĂƚƌǌ ƌŽǌĚǌŝĂų // ƉƵŶŬƚ ϱ͘ϮͿ͕ ŶĂƚŽŵŝĂƐƚ ƐƚƌŽŶǇ ŶĂůĞǏǇ ƉŽŶƵŵĞƌŽǁĂđ͕
ǌĂƉĂƌĂĨŽǁĂđŝƐƉŝČđǁƐƉŽƐſďƵŶŝĞŵŽǏůŝǁŝĂũČĐǇƐĂŵŽŝƐƚŶĞƌŽǌųČĐǌĞŶŝĞƐŝħŽĨĞƌƚǇ͘
ϯ͘ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇǏČĚĂ͕ĂďǇĚŽŬƵŵĞŶƚǇƐƉŽƌǌČĚǌŽŶĞǁũħǌǇŬƵŽďĐǇŵ͕ǁǇŵĂŐĂŶĞǁ^ƉĞĐǇĨŝŬĂĐũŝ/ƐƚŽƚŶǇĐŚ
tĂƌƵŶŬſǁ ĂŵſǁŝĞŶŝĂ ƐŬųĂĚĂŶĞ ďǇųǇ ǁƌĂǌ ǌ ƚųƵŵĂĐǌĞŶŝĂŵŝ ŶĂ ũħǌǇŬ ƉŽůƐŬŝ͕ ƉŽƚǁŝĞƌĚǌŽŶǇŵŝ ƉƌǌĞǌ
tǇŬŽŶĂǁĐħ͘
ϰ͘ KĨĞƌƚǌƌŽǌǁŝČǌĂŶŝĂŵŝĂůƚĞƌŶĂƚǇǁŶǇŵŝ<ŽŵŝƐũĂŶŝĞďħĚǌŝĞƌŽǌƉĂƚƌǇǁĂđ͘
ϱ͘ ƌƵŬ Η&KZDh>Z ^KZdzDEdKtK Ͳ EKtzΗ ʹ ŵƵƐŝ ďǇđ ǁǇƉĞųŶŝŽŶǇ ǌŐŽĚŶŝĞ ǌ ǁǇŵĂŐĂŶŝĂŵŝ
ĂŵĂǁŝĂũČĐĞŐŽ ;ŶĂůĞǏǇ ǁǇƉĞųŶŝđ ǁƐǌǇƐƚŬŝĞ ŬŽůƵŵŶǇͿ͘ <ǁŽƚǇ Ͳ ǁĂƌƚŽƑĐŝ ďƌƵƚƚŽ͕ ĞůĞŵĞŶƚſǁ
ƐŬųĂĚŽǁǇĐŚŽĨĞƌƚǇŶĂůĞǏǇƉƌǌĞŶŝĞƑđǁŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŵŝĞũƐĐĞĚƌƵŬƵŽĨĞƌƚǇ͗
• ĐĞŶĂ ŽĨĞƌƚǇ ŵƵƐŝ ďǇđ ǁǇƌĂǏŽŶĂ ǁ W>E ǌ ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵ ǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ ĞůĞŵĞŶƚſǁ
ŬĂůŬƵůĂĐǇũŶǇĐŚĐĞŶǇ;ŵ͘ŝŶ͘ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ŽƉųĂƚǇĐĞůŶĞŝƉŽĚĂƚŬŽǁĞͿ͕
• ĞǁĞŶƚƵĂůŶĞƌĂďĂƚǇŵƵƐǌČďǇđƵǁǌŐůħĚŶŝŽŶĞǁĐĞŶŝĞũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞũĂƐŽƌƚǇŵĞŶƚƵ͕
ϲ͘ ZŽǌůŝĐǌĞŶŝĂŵŝĞĚǌǇĂŵĂǁŝĂũČĐǇŵĂtǇŬŽŶĂǁĐČďħĚČƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁW>E͘
ϳ͘ ŽŽĨĞƌƚǇŵŽǏŶĂĚŽųČĐǌǇđƐǌĐǌĞŐſųŽǁǇŽƉŝƐƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ĂƚĂŬǏĞŝŶŶĞŵĂƚĞƌŝĂųǇŵŽŐČĐĞ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝđŽĨĞƌƚħǁƐƉŽƐſďŶĂũďĂƌĚǌŝĞũŬŽƌǌǇƐƚŶǇ;ŶƉ͘ƉƌŽƐƉĞŬƚǇƌĞŬůĂŵŽǁĞ͕ƌǇƐƵŶŬŝ͕ĂƚĞƐƚǇŝƚƉ͘Ϳ͘
ϴ͘ KĨĞƌƚħ ŽƌĂǌ ǁƐǌǇƐƚŬŝĞ ƉŽǌŽƐƚĂųĞ ĚŽŬƵŵĞŶƚǇ ŶĂůĞǏǇ ƐƉŝČđ ǌĂƉĂŬŽǁĂđ ǁ ŬŽƉĞƌƚħ͕ ŽƉĂƚƌǌǇđ ĚĂŶǇŵŝ
tǇŬŽŶĂǁĐǇŽƌĂǌŶĂƉŝƐĞŵ͗
^W/d>^W:>/^dzEz/D͘:͘<͘Bh<Kt/
Ƶů͘>ĞƑŶĂϭϬ
ϴϵͲϲϬϬŚŽũŶŝĐĞ
K&Zd
WƌǌĞƚĂƌŐŶŝĞŽŐƌĂŶŝĐǌŽŶǇ
 K^ d  t K   z E E / < M t // E E z  ,D  d Z /  BM t tZ  
  / Z   t  E  >/  d KZ M t K t z < KE z t E /    F 
 /K  , D /  E z , ͕ /D D hE K , D / E z  ,/ < K ' h >K > K' / E z ,
WͲϯϴϬͲϵͬϭϯ

s//͘
^WK^MWKZKhD/tE/^/%Dt/:'Ktz<KEtD/

ϭ͘ KƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ ǁŶŝŽƐŬŝ͕ ǌĂǁŝĂĚŽŵŝĞŶŝĂ ŽƌĂǌ ŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ ĚŽƚǇĐǌČĐĞ ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞŐŽ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ
ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ŝ tǇŬŽŶĂǁĐǇ ƉƌǌĞŬĂǌƵũČ ĨĂŬƐĞŵ ;ϱϮ ϯϵ ϱϲ ϱϬϱͿ ďČĚǍ ĞͲŵĂŝůĞŵ ǁǇųČĐǌŶŝĞ ǁ ĨŽƌŵŝĞ
ƐŬĂŶƵ ŽƌǇŐŝŶĂůŶĞŐŽ ĚŽŬƵŵĞŶƚƵ ǌĂųČĐǌŽŶĞŐŽĚŽ ǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ ;ǌĂŵƉƵďůŝŬΛƐǌƉŝƚĂů͘ĐŚŽũŶŝĐĞ͘ƉůͿ͕ ƉƌǌǇ
ĐǌǇŵŬĂǏĚĂǌĞƐƚƌŽŶŶĂǏČĚĂŶŝĞĚƌƵŐŝĞũŶŝĞǌǁųŽĐǌŶŝĞƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂĨĂŬƚŝĐŚŽƚƌǌǇŵĂŶŝĂ͘
Ϯ͘ ŐŽĚŶŝĞ ǌ Ăƌƚ͘ Ϯϳ ƵƐƚ͘ ϯ ƵƐƚĂǁǇ WƌĂǁŽ ǌĂŵſǁŝĞŷ ƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ ǌĂǁƐǌĞ ĚŽƉƵƐǌĐǌĂůŶĂ ũĞƐƚ ĨŽƌŵĂ
ƉŝƐĞŵŶĂ͕ǌǌĂƐƚƌǌĞǏĞŶŝĞŵǁǇũČƚŬſǁƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶǇĐŚǁƵƐƚĂǁŝĞ͘
ϯ͘ ŽŬƵŵĞŶƚǇƉƌǌĞƐǇųĂŶĞĨĂŬƐĞŵƐČŽĚďŝĞƌĂŶĞǁŐŽĚǌŝŶĂĐŚƉƌĂĐǇĂŵĂǁŝĂũČĐĞŐŽ͕ƚǌŶ͘ŽĚϳ͗ϬϬĚŽϭϰ͗ϯϱ
;ǌǁǇũČƚŬŝĞŵƐŽďſƚŽƌĂǌĚŶŝƵƐƚĂǁŽǁŽǁŽůŶǇĐŚŽĚƉƌĂĐǇͿ͘

ϱ

ϰ͘

tƐǌĞůŬŝĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ ĚŽƚǇĐǌČĐĞ ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞŐŽ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ ;ŽŐųŽƐǌĞŶŝĞ͕ ^/t͕ ǁǇũĂƑŶŝĞŶŝĂ ƚƌĞƑĐŝ
^/t ŽƌĂǌ ŝŶŶĞ ǁǇŵĂŐĂŶĞ ǌĂƉŝƐĂŵŝ ƵƐƚĂǁǇ ŝŶĨŽƌŵĂĐũĞͿ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ƉƵďůŝŬƵũĞ ŶĂ ƐǁŽũĞũ ƐƚƌŽŶŝĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũǁǁǁ͘ƐǌƉŝƚĂů͘ĐŚŽũŶŝĐĞ͘Ɖů


s///͘
K^KzhWZtE/KEK<KEd<dMttz<KEtD/

KƐŽďĂŵŝƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇŵŝĚŽŬŽŶƚĂŬƚſǁǌtǇŬŽŶĂǁĐĂŵŝƐČ͗
ůǏďŝĞƚĂ^ƉǇƌĐǌĂŬ
ŶŶĂtƵƚƌǇĐŚ
ŶŶĂdƵƐǌŬŝĞǁŝĐǌʹZƵĚŶŝŬ
DĂųŐŽƌǌĂƚĂƌĂŵĂŷƐŬĂ

/y͘

ϭ͘
Ϯ͘

ϯ͘

ϰ͘
ϱ͘

ϲ͘

ϳ͘

ϴ͘

ͲǁƐƉƌĂǁĂĐŚŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶǇĐŚ

ƚĞů͘;ϱϮͿϯϵͲϱϲͲϱϴϳ

ͲǁƐƉƌĂǁĂĐŚƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŶǇĐŚ

ƚĞů͘;ϱϮͿϯϵͲϱϲͲϱϬϰ
;ϱϮͿϯϵͲϱϲͲϵϳϰ
ĨĂŬƐ;ϱϮͿϯϵͲϱϲͲϱϬϱ
ĞͲŵĂŝů͗ǌĂŵƉƵďůŝŬΛƐǌƉŝƚĂů͘ĐŚŽũŶŝĐĞ͘Ɖů

^WK^M h/>E/ tz:_E/F E dDd ^Wz&/<:/ /^dKdEz, tZhE<Mt
DMt/E/

tǇŬŽŶĂǁĐĂ ŵŽǏĞ ǌǁƌſĐŝđ Ɛŝħ ĚŽ ĂŵĂǁŝĂũČĐĞŐŽ Ž ǁǇũĂƑŶŝĞŶŝĞ ƚƌĞƑĐŝ ^ƉĞĐǇĨŝŬĂĐũŝ /ƐƚŽƚŶǇĐŚ tĂƌƵŶŬſǁ
ĂŵſǁŝĞŶŝĂǁƐƉŽƐſďŽŬƌĞƑůŽŶǇǁƌŽǌĚǌŝĂůĞs//^/t͘
tƐǌǇƐƚŬŝĞ ǁČƚƉůŝǁŽƑĐŝ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ǁǇũĂƑŶŝ ŶŝĞǌǁųŽĐǌŶŝĞ͕ ũĞĚŶĂŬ ŶŝĞ ƉſǍŶŝĞũ ŶŝǏ ϲ ĚŶŝ ƉƌǌĞĚ ƵƉųǇǁĞŵ
ƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͕ƉŽĚǁĂƌƵŶŬŝĞŵ͕ǌĞǁŶŝŽƐĞŬŽǁǇũĂƑŶŝĞŶŝĞƚƌĞƑĐŝ^/tǁƉųǇŶŝĞĚŽĂŵĂǁŝĂũČĐĞŐŽ
ŶŝĞƉſǍŶŝĞũŶŝǏĚŽŬŽŷĐĂĚŶŝĂ͕ǁŬƚſƌǇŵƵƉųǇǁĂƉŽųŽǁĂǁǇǌŶĂĐǌŽŶĞŐŽƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͘
:ĞǏĞůŝǁŶŝŽƐĞŬŽǁǇũĂƑŶŝĞŶŝĞƚƌĞƑĐŝ^/tǁƉųǇŶČųƉŽƵƉųǇǁŝĞƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂǁŶŝŽƐŬƵ͕ŽŬƚſƌǇŵŵŽǁĂ
ǁ ƉƵŶŬĐŝĞ Ϯ͕ ůƵď ĚŽƚǇĐǌǇ ƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚ ǁǇũĂƑŶŝĞŷ͕ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ŵŽǏĞ ƵĚǌŝĞůŝđ ǁǇũĂƑŶŝĞŷ ĂůďŽ ƉŽǌŽƐƚĂǁŝđ
ǁŶŝŽƐĞŬďĞǌƌŽǌƉŽǌŶĂŶŝĂ͘
WƌǌĞĚųƵǏĞŶŝĞƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚŶŝĞǁƉųǇǁĂŶĂďŝĞŐƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂǁŶŝŽƐŬƵ͕ŽŬƚſƌǇŵŵŽǁĂǁ
ƉƵŶŬĐŝĞϮ͘
dƌĞƑđǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉǇƚĂŷŝƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝ͕ĂŵĂǁŝĂũČĐǇƉƌǌĞŬĂǏĞǁƐǌǇƐƚŬŝŵtǇŬŽŶĂǁĐŽŵ͕ŬƚſƌǇŵ
ƉƌǌĞŬĂǌĂų ^/t ŽƌĂǌ ǌĂŵŝĞƑĐŝ ŶĂ ƐƚƌŽŶŝĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũ ǁǁǁ͘ƐǌƉŝƚĂů͘ĐŚŽũŶŝĐĞ͘Ɖů͕ ďĞǌ ƵũĂǁŶŝĂŶŝĂ ǍƌſĚųĂ
ǌĂƉǇƚĂŶŝĂ͘
t ƵǌĂƐĂĚŶŝŽŶǇŵ ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ ;ƉƌǌĞĚ ƚĞƌŵŝŶĞŵ ƐŬųĂĚĂŶŝĂ ŽĨĞƌƚͿ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ŵŽǏĞ ǌŵŝĞŶŝđ ƚƌĞƑđ
^ƉĞĐǇĨŝŬĂĐũŝ /ƐƚŽƚŶǇĐŚ tĂƌƵŶŬſǁ ĂŵſǁŝĞŶŝĂ͘ /ŶĨŽƌŵĂĐũħ Ž ĚŽŬŽŶĂŶĞũ ǌŵŝĂŶŝĞ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ƉƌǌĞŬĂǏĞ
ŶŝĞǌǁųŽĐǌŶŝĞ ǁƐǌǇƐƚŬŝŵ tǇŬŽŶĂǁĐŽŵ͕ ŬƚſƌǇŵ ƉƌǌĞŬĂǌĂŶŽ ^/t ŽƌĂǌ ǌĂŵŝĞƑĐŝ ŶĂ ƐƚƌŽŶŝĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũ
ǁǁǁ͘ƐǌƉŝƚĂů͘ĐŚŽũŶŝĐĞ͘Ɖů
:ĞǏĞůŝ ǌŵŝĂŶĂ ƚƌĞƑĐŝ ^ƉĞĐǇĨŝŬĂĐũŝ /ƐƚŽƚŶǇĐŚ tĂƌƵŶŬſǁ ĂŵſǁŝĞŶŝĂ ƉƌŽǁĂĚǌŝđ ďħĚǌŝĞ ĚŽ ǌŵŝĂŶǇ ƚƌĞƑĐŝ
ŽŐųŽƐǌĞŶŝĂ Ž ǌĂŵſǁŝĞŶŝƵ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ƉƌǌĞŬĂǏĞ hƌǌħĚŽǁŝ KĨŝĐũĂůŶǇĐŚ WƵďůŝŬĂĐũŝ tƐƉſůŶŽƚ ƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚ
ŽŐųŽƐǌĞŶŝĞĚŽĚĂƚŬŽǁǇĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŽŶŝĞŬŽŵƉůĞƚŶĞũƉƌŽĐĞĚƵƌǌĞůƵďƐƉƌŽƐƚŽǁĂŶŝĞ͘
:ĞǏĞůŝ ǁ ǁǇŶŝŬƵ ǌŵŝĂŶǇ ƚƌĞƑĐŝ ^ƉĞĐǇĨŝŬĂĐũŝ /ƐƚŽƚŶǇĐŚ tĂƌƵŶŬſǁ ĂŵſǁŝĞŶŝĂ ŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌČĐĞũ ĚŽ ǌŵŝĂŶǇ
ƚƌĞƑĐŝ ŽŐųŽƐǌĞŶŝĂ Ž ǌĂŵſǁŝĞŶŝƵ ŶŝĞǌďħĚŶǇ ďħĚǌŝĞ ĐǌĂƐ ĚŽĚĂƚŬŽǁǇ ŶĂ ǁƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ ǌŵŝĂŶ ǁ ŽĨĞƌƚĂĐŚ͕
ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ƉƌǌĞĚųƵǏǇ ƚĞƌŵŝŶ ƐŬųĂĚĂŶŝĂ ŽĨĞƌƚ ŝ ƉŽŝŶĨŽƌŵƵũĞ Ž ƚǇŵ tǇŬŽŶĂǁĐſǁ͕ ŬƚſƌǇŵ ƉƌǌĞŬĂǌĂŶŽ
^/tŽƌĂǌǌĂŵŝĞƑĐŝŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũǁǁǁ͘ƐǌƉŝƚĂů͘ĐŚŽũŶŝĐĞ͘Ɖů


y͘

ϭ͘
Ϯ͘

ϯ͘
ϰ͘

ϱ͘



dZD/Et/E/K&Zd

tǇŬŽŶĂǁĐĂũĞƐƚǌǁŝČǌĂŶǇǌųŽǏŽŶČŽĨĞƌƚČƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐϲϬĚŶŝŽĚŽƐƚĂƚĞĐǌŶĞŐŽƚĞƌŵŝŶƵŽƚǁĂƌĐŝĂŽĨĞƌƚ͘
tǇŬŽŶĂǁĐĂƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŝĞůƵďŶĂǁŶŝŽƐĞŬĂŵĂǁŝĂũČĐĞŐŽŵŽǏĞƉƌǌĞĚųƵǏǇđƚĞƌŵŝŶǌǁŝČǌĂŶŝĂŽĨĞƌƚČ͕ǌƚǇŵ͕
ǏĞĂŵĂǁŝĂũČĐǇŵŽǏĞƚǇůŬŽƌĂǌ͕ĐŽŶĂũŵŶŝĞũŶĂϯĚŶŝƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵǌǁŝČǌĂŶŝĂŽĨĞƌƚČ͕ǌǁƌſĐŝđƐŝħ
ĚŽtǇŬŽŶĂǁĐſǁŽǁǇƌĂǏĞŶŝĞǌŐŽĚǇŶĂƉƌǌĞĚųƵǏĞŶŝĞƚĞŐŽƚĞƌŵŝŶƵŽŽǌŶĂĐǌŽŶǇŽŬƌĞƐŶŝĞĚųƵǏƐǌǇũĞĚŶĂŬ
ŶŝǏϲϬĚŶŝ͘
KĚŵŽǁĂǁǇƌĂǏĞŶŝĂǌŐŽĚǇ͕ŽŬƚſƌĞũŵŽǁĂǁƉƵŶŬĐŝĞϮŶŝĞƉŽǁŽĚƵũĞƵƚƌĂƚǇǁĂĚŝƵŵ͘
WƌǌĞĚųƵǏĞŶŝĞ ŽŬƌĞƐƵ ǌǁŝČǌĂŶŝĂ ŽĨĞƌƚČ ũĞƐƚ ĚŽƉƵƐǌĐǌĂůŶĞ ƚǇůŬŽ ǌ ũĞĚŶŽĐǌĞƐŶǇŵ ƉƌǌĞĚųƵǏĞŶŝĞŵ ŽŬƌĞƐƵ
ǁĂǏŶŽƑĐŝ ǁĂĚŝƵŵ ĂůďŽ͕ ũĞǏĞůŝ ŶŝĞ ũĞƐƚ ƚŽ ŵŽǏůŝǁĞ͕ ǌ ǁŶŝĞƐŝĞŶŝĞŵ ŶŽǁĞŐŽ ǁĂĚŝƵŵ ŶĂ ƉƌǌĞĚųƵǏŽŶǇ ŽŬƌĞƐ
ǌǁŝČǌĂŶŝĂ ŽĨĞƌƚČ͘ :ĞǏĞůŝ ƉƌǌĞĚųƵǏĞŶŝĞ ƚĞƌŵŝŶƵ ǌǁŝČǌĂŶŝĂ ŽĨĞƌƚČ ĚŽŬŽŶǇǁĂŶĞ ũĞƐƚ ƉŽ ǁǇďŽƌǌĞ ŽĨĞƌƚǇ
ŶĂũŬŽƌǌǇƐƚŶŝĞũƐǌĞũ͕ ŽďŽǁŝČǌĞŬ ǁŶŝĞƐŝĞŶŝĂ ŶŽǁĞŐŽ ǁĂĚŝƵŵ ůƵď ũĞŐŽ ƉƌǌĞĚųƵǏĞŶŝĞ ĚŽƚǇĐǌǇ ũĞĚǇŶŝĞ
tǇŬŽŶĂǁĐǇ͕ŬƚſƌĞŐŽŽĨĞƌƚĂǌŽƐƚĂųĂǁǇďƌĂŶĂũĂŬŽŶĂũŬŽƌǌǇƐƚŶŝĞũƐǌĂ͘
ŝĞŐƚĞƌŵŝŶƵǌǁŝČǌĂŶŝĂŽĨĞƌƚČƌŽǌƉŽĐǌǇŶĂƐŝħǁƌĂǌǌƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͘

ϲ

y/͘
h<:><dZKE/E

t ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝƵ ŶŝĞ ũĞƐƚ ƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶǇ ǁǇďſƌ ŶĂũŬŽƌǌǇƐƚŶŝĞũƐǌĞũ ŽĨĞƌƚǇ ǌ ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞŵ ĂƵŬĐũŝ
ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐǌŶĞũ͘

y//͘
/E&KZD:KWZt/ztEz,DMt/E/,hhWBE/:z,

ĂŵĂǁŝĂũČĐǇŶŝĞƉƌǌĞǁŝĚƵũĞǌĂŵſǁŝĞŷƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐǇĐŚ͘

y///͘
/E&KZD:EdDdt/hD

ϭ͘ tǇŬŽŶĂǁĐǇ͕ ŬƚſƌǌǇ ƉƌǌǇƐƚČƉŝČ ĚŽ ƉƌǌĞƚĂƌŐƵ͕ ŶĂũƉſǍŶŝĞũ ǁ ĚŶŝƵ ƐŬųĂĚĂŶŝĂ ŽĨĞƌƚ͕ ŽďŽǁŝČǌĂŶŝ ƐČ ĚŽ
ǁŶŝĞƐŝĞŶŝĂǁĂĚŝƵŵǁǁǇƐŽŬŽƑĐŝ͗ϲϯϮϬϬ͕ϬϬǌųůƵďǁƌĂŵĂĐŚƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚƉĂŬŝĞƚſǁ͗

ĂĚĂŶŝĞ
ĂĚĂŶŝĞ
ZD

ϭ
Ϯ






ϱϱϱϬϬ͕ϬϬǌų
ϳϳϬϬ͕ϬϬǌų
ϲϯϮϬϬ͕ϬϬǌų


Ϯ͘ tĂĚŝƵŵŵŽǏŶĂǁŶŝĞƑđǁũĞĚŶĞũůƵďŬŝůŬƵŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚĨŽƌŵĂĐŚ͗
Ͳ
ƉŝĞŶŝČĚǌƵ͕
Ͳ
ƉŽƌħĐǌĞŶŝĂĐŚ ďĂŶŬŽǁǇĐŚ ůƵď ƉŽƌħĐǌĞŶŝĂĐŚ ƐƉſųĚǌŝĞůĐǌĞũ ŬĂƐǇ ŽƐǌĐǌħĚŶŽƑĐŝŽǁŽ ʹ ŬƌĞĚǇƚŽǁĞũ͕ ǌ ƚǇŵ
ǏĞƉŽƌħĐǌĞŶŝĞŬĂƐǇũĞƐƚǌĂǁƐǌĞƉŽƌħĐǌĞŶŝĞŵƉŝĞŶŝħǏŶǇŵ͕
Ͳ
ŐǁĂƌĂŶĐũĂĐŚďĂŶŬŽǁǇĐŚ͕
Ͳ
ŐǁĂƌĂŶĐũĂĐŚƵďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝŽǁǇĐŚ͕
Ͳ
ƉŽƌħĐǌĞŶŝĂĐŚ ƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚ ƉƌǌĞǌ ƉŽĚŵŝŽƚǇ͕ Ž ŬƚſƌǇĐŚ ŵŽǁĂ ǁ Ăƌƚ͘ ϲď ƵƐƚ͘ ϱ ƉŬƚ Ϯ ƵƐƚĂǁǇ ǌ ĚŶŝĂ
ϵůŝƐƚŽƉĂĚĂϮϬϬϬƌ͘ŽƵƚǁŽƌǌĞŶŝƵWŽůƐŬŝĞũŐĞŶĐũŝZŽǌǁŽũƵWƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑĐŝ;ǌ͘h͘EƌϭϬϵ͕ƉŽǌ͘ϭϭϱϴ
ǌƉſǍŶ͘ǌŵͿ͘

ϯ͘

ϰ͘
ϱ͘

_ƌŽĚŬŝƉŝĞŶŝħǏŶĞŶĂůĞǏǇǁƉųĂĐŝđŶĂŬŽŶƚŽ͗
W,^͘͘KͬŚŽũŶŝĐĞϵϳϭϬϲϬϬϬϳϲϬϬϬϬϯϯϭϬϬϬϭϱϵϯϭϰǌŽǌŶĂĐǌĞŶŝĞŵ
ͣWͲϯϴϬͲϵͬϭϯ͕tĂĚŝƵŵʹĚŽƐƚĂǁĂŽĚĐǌǇŶŶŝŬſǁŝŝŶŶǇĐŚŵĂƚĞƌŝĂųſǁǁƌĂǌǌĚǌŝĞƌǏĂǁČ
ĂŶĂůŝǌĂƚŽƌſǁĚŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĂďĂĚĂŷďŝŽĐŚĞŵŝĐǌŶǇĐŚ͕ŝŵŵƵŶŽĐŚĞŵŝĐǌŶǇĐŚŝŬŽĂŐƵůŽůŽŐŝĐǌŶǇĐŚ͟
ŽǁſĚ ǁŶŝĞƐŝĞŶŝĂ ǁĂĚŝƵŵ ŶĂůĞǏǇ ĚŽųČĐǌǇđ ĚŽ ŽĨĞƌƚǇ ůƵď ǁƌħĐǌǇđ ĂŵĂǁŝĂũČĐĞŵƵ ƉƌǌǇ ƐŬųĂĚĂŶŝƵ
ŽĨĞƌƚǇ͘
ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ĚŽŬŽŶĂ ǌǁƌŽƚƵ ǁĂĚŝƵŵ ŶĂ ǌĂƐĂĚĂĐŚ ŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚ ǁ Ăƌƚ͘ ϰϲ ƵƐƚĂǁǇ WƌĂǁŽ ǌĂŵſǁŝĞŷ
ƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚǌϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘


y/s͘

D/:^/dZD/E^<BE/K&Zd


KĨĞƌƚħŶĂůĞǏǇǌųŽǏǇđǁƐŝĞĚǌŝďŝĞĂŵĂǁŝĂũČĐĞŐŽ͗

^ǌƉŝƚĂů^ƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶǇŝŵ͘:͘<͘BƵŬŽǁŝĐǌĂ
Ƶů͘>ĞƑŶĂϭϬ͕ϴϵͲϲϬϬŚŽũŶŝĐĞ
;ĚǌŝĂųǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚƉ͘ϮϬϴͲϮϬϵ͖
ŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞĚŽƉƌǌǇũħĐŝĂŽĨĞƌƚ͗
ŶŶĂtƵƚƌǇĐŚ͕ŶŶĂdƵƐǌŬŝĞǁŝĐǌʹZƵĚŶŝŬ͕DĂųŐŽƌǌĂƚĂƌĂŵĂŷƐŬĂͿ


ŶĂũƉſǍŶŝĞũǁĚŶŝƵ͗ϮϴŵĂƌĐĂϮϬϭϯƌ͘ĚŽŐŽĚǌ͘ϭϬ͗ϬϬ

ys͘

dZD/EWh>/E'KKdtZ/BKKEz,K&Zd


<ŽŵŝƐũĂƉƌǌĞƚĂƌŐŽǁĂĚŽŬŽŶĂŽƚǁĂƌĐŝĂŽĨĞƌƚǁĚŶŝƵ͗

ϮϴŵĂƌĐĂϮϬϭϯƌ͘ŽŐŽĚǌ͘ϭϭ͗ϬϬ


ǁ ƐŝĞĚǌŝďŝĞ ĂŵĂǁŝĂũČĐĞŐŽ͕ ƚũ͘ ǁ ďƵĚǇŶŬƵ ^ǌƉŝƚĂůĂ ^ƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞŐŽ ŝŵ͘ :͘ <͘ BƵŬŽǁŝĐǌĂ Ƶů͘ >ĞƑŶĂ ϭϬ͕
ϴϵͲϲϬϬŚŽũŶŝĐĞ͘


ϳ

ys/͘
Wh>/EKdtZ/K&Zd

ϭ͘ tǇŬŽŶĂǁĐĂ ŵŽǏĞ ǌųŽǏǇđ ũĞĚŶČ ŽĨĞƌƚħ ;ǁ ĨŽƌŵŝĞ ƉŝƐĞŵŶĞũ ƉŽĚ ƌǇŐŽƌĞŵ ŶŝĞǁĂǏŶŽƑĐŝͿ͘ dƌĞƑđ ŽĨĞƌƚǇ ŵƵƐŝ
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂđ^ƉĞĐǇĨŝŬĂĐũŝ/ƐƚŽƚŶǇĐŚtĂƌƵŶŬſǁĂŵſǁŝĞŶŝĂ͘
Ϯ͘ tǇŬŽŶĂǁĐĂ ŵŽǏĞ͕ ƉƌǌĞĚ ƵƉųǇǁĞŵ ƚĞƌŵŝŶƵ ĚŽ ƐŬųĂĚĂŶŝĂ ŽĨĞƌƚ͕ ǌŵŝĞŶŝđ ůƵď ǁǇĐŽĨĂđ ŽĨĞƌƚħ͘ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ
ŶŝĞǌǁųŽĐǌŶŝĞǌĂǁŝĂĚŽŵŝtǇŬŽŶĂǁĐħŽǌųŽǏĞŶŝƵŽĨĞƌƚǇƉŽƚĞƌŵŝŶŝĞŝǌǁƌſĐŝŽĨĞƌƚħƉŽƵƉųǇǁŝĞƚĞƌŵŝŶƵĚŽ
ǁŶŝĞƐŝĞŶŝĂŽĚǁŽųĂŶŝĂ͘
ϯ͘ ĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽƉƌǌĞĚŽƚǁĂƌĐŝĞŵŽĨĞƌƚWƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇ<ŽŵŝƐũŝWƌǌĞƚĂƌŐŽǁĞũƉŽĚĂŬǁŽƚħ͕ũĂŬČĂŵĂǁŝĂũČĐǇ
ǌĂŵŝĞƌǌĂƉƌǌĞǌŶĂĐǌǇđŶĂƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͘
ϰ͘ WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇ <ŽŵŝƐũŝ WƌǌĞƚĂƌŐŽǁĞũ ŽŐųŽƐŝ ƉƵďůŝĐǌŶŝĞ ƉĞųŶĞ ŶĂǌǁǇ ŝ ĂĚƌĞƐǇ ǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ tǇŬŽŶĂǁĐſǁ͕
ŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ ĚŽƚǇĐǌČĐĞ ĐĞŶǇ ǌųŽǏŽŶǇĐŚ ŽĨĞƌƚ͕ ƚĞƌŵŝŶƵ ǁǇŬŽŶĂŶŝĂ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ ŽŬƌĞƐƵ ŐǁĂƌĂŶĐũŝ ŽƌĂǌ
ƉƌŽƉŽŶŽǁĂŶĞǁĂƌƵŶŬŝƉųĂƚŶŽƑĐŝ͘
ϱ͘ /ŶĨŽƌŵĂĐũĞŽŐųŽƐǌŽŶĞƉŽĚĐǌĂƐŽƚǁĂƌĐŝĂĂŵĂǁŝĂũČĐǇƉƌǌĞŬĂǏĞŶŝĞǌǁųŽĐǌŶŝĞtǇŬŽŶĂǁĐŽŵ͕ŬƚſƌǌǇŶŝĞďǇůŝ
ŽďĞĐŶŝƉƌǌǇŽƚǁĂƌĐŝƵŽĨĞƌƚ͕ŶĂŝĐŚǁŶŝŽƐĞŬ͘
ϲ͘ ĂůƐǌĞĐǌǇŶŶŽƑĐŝ<ŽŵŝƐũŝŽĚďħĚČƐŝħďĞǌƵĚǌŝĂųƵtǇŬŽŶĂǁĐſǁ͘
ϳ͘ <ŽŵŝƐũĂ ŶŝĞ ďħĚǌŝĞ ƉƌŽǁĂĚǌŝđ ǏĂĚŶǇĐŚ ŶĞŐŽĐũĂĐũŝ ǌ tǇŬŽŶĂǁĐĂŵŝ͘ t ƚŽŬƵ ďĂĚĂŶŝĂ ŝ ŽĐĞŶǇ ŽĨĞƌƚ
ĂŵĂǁŝĂũČĐǇŵŽǏĞǏČĚĂđŽĚtǇŬŽŶĂǁĐſǁǁǇũĂƑŶŝĞŷĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚƚƌĞƑĐŝǌųŽǏŽŶǇĐŚŽĨĞƌƚ͘
ϴ͘ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ƉŽƉƌĂǁŝ ǁ ƚĞŬƑĐŝĞ ŽĨĞƌƚǇ ŽĐǌǇǁŝƐƚĞ ŽŵǇųŬŝ ƉŝƐĂƌƐŬŝĞ ŽƌĂǌ ŽĐǌǇǁŝƐƚĞ ŽŵǇųŬŝ ƌĂĐŚƵŶŬŽǁĞ
ǌ ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵ ŬŽŶƐĞŬǁĞŶĐũŝ ƌĂĐŚƵŶŬŽǁǇĐŚ ĚŽŬŽŶĂŶǇĐŚ ƉŽƉƌĂǁĞŬ ŽƌĂǌ ŝŶŶĞ ŽŵǇųŬŝ ƉŽůĞŐĂũČĐĞ ŶĂ
ŶŝĞǌŐŽĚŶŽƑĐŝ ŽĨĞƌƚǇ ǌĞ ^/t ŶŝĞƉŽǁŽĚƵũČĐĞ ŝƐƚŽƚŶǇĐŚ ǌŵŝĂŶ ǁ ƚƌĞƑĐŝ ŽĨĞƌƚǇ͕ ŶŝĞǌǁųŽĐǌŶŝĞ ǌĂǁŝĂĚĂŵŝĂũČĐ
ŽƚǇŵtǇŬŽŶĂǁĐħ͕ŬƚſƌĞŐŽŽĨĞƌƚĂǌŽƐƚĂųĂƉŽƉƌĂǁŝŽŶĂ;Ăƌƚ͘ϴϳƵƐƚ͘ϮWǌƉͿ͘

ys//͘
KEK&Zd

ϭ͘ KĨĞƌƚǇŽĐĞŶŝĂŶĞďħĚČǁŽƉĂƌĐŝƵŽŶĂƐƚħƉƵũČĐĞŬƌǇƚĞƌŝĂ͗

>Ɖ͘ <ƌǇƚĞƌŝƵŵͲĚŽƚ͘ĂĚĂŶŝĂϭ

ϭ ĞŶĂ
ϵϬй
Ϯ WĂƌĂŵĞƚƌǇƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞ
ϭϬй

>Ɖ͘ <ƌǇƚĞƌŝƵŵͲĚŽƚ͘ĂĚĂŶŝĂϮ

ϭ ĞŶĂ
ϭϬϬй

Ϯ͘ <ĂǏĚĂǌŽĨĞƌƚŽĐĞŶŝĂŶĂďħĚǌŝĞǁƐǇƐƚĞŵŝĞƉƵŶŬƚŽǁǇŵ͘
ϯ͘ WƵŶŬƚĂĐũĂĚůĂƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŬƌǇƚĞƌŝſǁĚŽŬŽŶǇǁĂŶĂũĞƐƚǌƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵƌĞůĂĐũŝĚŽŶĂũŬŽƌǌǇƐƚŶŝĞũƐǌǇĐŚ
ǁĂƌƵŶŬſǁǌĂƉƌŽƉŽŶŽǁĂŶǇĐŚǁĚĂŶǇŵƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝƵ͘

ys///͘ KEtZD,WK^'M>Ez,<ZzdZ/Mt

ϭ͘ EK&Zdz
<ƌǇƚĞƌŝƵŵĐĞŶǇďħĚǌŝĞƌŽǌƉĂƚƌǇǁĂŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞĐĞŶǇƉŽĚĂŶĞũǁŽĨĞƌĐŝĞ͘
ĞŶĂďħĚǌŝĞƉƵŶŬƚŽǁĂŶĂŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞǁǌŽƌƵ͗

 с;ĐĞŶĂŶĂũŶŝǏƐǌĂǆƌĂŶŐĂŬƌǇƚĞƌŝƵŵͿͬĐĞŶĂďĂĚĂŶĞũŽĨĞƌƚǇ

KĨĞƌƚĂǌŶĂũŶŝǏƐǌČĐĞŶČƵǌǇƐŬƵũĞŵĂŬƐǇŵĂůŶČŝůŽƑđƉƵŶŬƚſǁ͕ƚũ͘ϵϬƉŬƚ͘ǁĂĚĂŶŝƵϭ͕ϭϬϬƉŬƚ͘ǁĂĚĂŶŝƵϮ͘

Ϯ͘ WZDdZzd,E/E;ĚŽƚ͘ĂĚĂŶŝĂϭͿ
<ƌǇƚĞƌŝƵŵ ǁĂƌƵŶŬŝ ƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞ ďħĚǌŝĞ ƌŽǌƉĂƚƌǇǁĂŶĞ ŶĂ ƉŽĚƐƚĂǁŝĞ ǌĂŽĨĞƌŽǁĂŶǇĐŚ ƉƌǌĞǌ ǁǇŬŽŶĂǁĐħ
ƉĂƌĂŵĞƚƌſǁǌŐŽĚŶŝĞǌƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶČƉƵŶŬƚĂĐũČ͘
tĂƌƵŶŬŝƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞďħĚČƉƵŶŬƚŽǁĂŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞǁǌŽƌƵ͗


dс;ŝůŽƑđͣŵĂųǇĐŚ͟ΎƉƵŶŬƚſǁƉƌǌǇǌŶĂŶĂƉƌǌĞǌŬŽŵŝƐũħďĂĚĂŶĞũŽĨĞƌĐŝĞǆƌĂŶŐĂŬƌǇƚĞƌŝƵŵͿͬŵĂŬƐǇŵĂůŶĂ
ŝůŽƑđͣŵĂųǇĐŚ͟ƉƵŶŬƚſǁ

ΎƉƵŶŬƚǇ ƉƌǌǇǌŶĂŶĞ ƉƌǌĞǌ ŬŽŵŝƐũħ ǌŐŽĚŶŝĞ ǌ ǁǇŵĂŐĂŶŝĂŵŝ ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵŝ ǁ ǌĂųČĐǌŶŝŬƵ Ŷƌ ϯ ĚŽ ^/t
;ƉĂƌĂŵĞƚƌǇŽĐĞŶŝĂŶĞͿ͘
KĨĞƌƚĂǌŶĂũǁǇǏƐǌČŽĐĞŶČƚĞĐŚŶŝĐǌŶČƵǌǇƐŬƵũĞŵĂŬƐǇŵĂůŶČŝůŽƑđƉƵŶŬƚſǁ;ϭϬͿ͘

ϴ

y/y͘
tzMZK&ZdzE:<KZz^dE/:^:


ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ƵĚǌŝĞůŝ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ tǇŬŽŶĂǁĐǇ͕ ŬƚſƌĞŐŽ ŽĨĞƌƚĂ ŽĚƉŽǁŝĂĚĂ ǌĂƐĂĚŽŵ ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵ
ǁƵƐƚĂǁŝĞWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŝǁ^ƉĞĐǇĨŝŬĂĐũŝ/ƐƚŽƚŶǇĐŚtĂƌƵŶŬſǁĂŵſǁŝĞŶŝĂŽƌĂǌǌŽƐƚĂųĂƵǌŶĂŶĂ
ǌĂŶĂũŬŽƌǌǇƐƚŶŝĞũƐǌČǁŐŬƌǇƚĞƌŝſǁƉŽĚĂŶǇĐŚǁƌŽǌĚǌŝĂůĞys//͘


yy͘
K'BK^E/KtzE/<hWZdZ'h

EŝĞǌǁųŽĐǌŶŝĞƉŽǁǇďŽƌǌĞŶĂũŬŽƌǌǇƐƚŶŝĞũƐǌĞũŽĨĞƌƚǇĂŵĂǁŝĂũČĐǇũĞĚŶŽĐǌĞƑŶŝĞǌĂǁŝĂĚŽŵŝtǇŬŽŶĂǁĐſǁ͕ŬƚſƌǌǇ
ǌųŽǏǇůŝŽĨĞƌƚǇŽ͗
Ă͘ ǁǇďŽƌǌĞ ŶĂũŬŽƌǌǇƐƚŶŝĞũƐǌĞũ ŽĨĞƌƚǇ͕ ƉŽĚĂũČĐ ŶĂǌǁħ͕ ĂůďŽ ŝŵŝħ ŝ ŶĂǌǁŝƐŬŽ͕ ƐŝĞĚǌŝďħ ĂůďŽ ŵŝĞũƐĐĞ
ǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂŝĂĚƌĞƐtǇŬŽŶĂǁĐǇ͕ŬƚſƌĞŐŽŽĨĞƌƚħǁǇďƌĂŶŽ͕ƵǌĂƐĂĚŶŝĞŶŝĞũĞũǁǇďŽƌƵ͕ĂƚĂŬǏĞŶĂǌǁǇ͕
ĂůďŽŝŵŝŽŶĂŝŶĂǌǁŝƐŬĂ͕ƐŝĞĚǌŝďǇĂůďŽŵŝĞũƐĐĂǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂŝĂĚƌĞƐǇtǇŬŽŶĂǁĐſǁ͕ŬƚſƌǌǇǌųŽǏǇůŝŽĨĞƌƚǇ
ĂƚĂŬǏĞƉƵŶŬƚĂĐũħƉƌǌǇǌŶĂŶČŽĨĞƌƚŽŵǁŬĂǏĚǇŵŬƌǇƚĞƌŝƵŵŽĐĞŶǇŽĨĞƌƚŝųČĐǌŶČƉƵŶŬƚĂĐũħ;ŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ
ƚĞ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ƵĚŽƐƚħƉŶŝ ƌſǁŶŝĞǏ ŶĂ ƐƚƌŽŶŝĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũ ŽƌĂǌ ǁ ŵŝĞũƐĐƵ ƉƵďůŝĐǌŶŝĞ ĚŽƐƚħƉŶǇŵ
ǁƐǁŽũĞũƐŝĞĚǌŝďŝĞͿ͖
ď͘ tǇŬŽŶĂǁĐĂĐŚ͕ŬƚſƌǇĐŚŽĨĞƌƚǇǌŽƐƚĂųǇŽĚƌǌƵĐŽŶĞ͕ƉŽĚĂũČĐƵǌĂƐĂĚŶŝĞŶŝĞĨĂŬƚǇĐǌŶĞŝƉƌĂǁŶĞ͖
Đ͘ tǇŬŽŶĂǁĐĂĐŚ͕ ŬƚſƌǌǇ ǌŽƐƚĂůŝ ǁǇŬůƵĐǌĞŶŝ ǌ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ Ž ƵĚǌŝĞůĞŶŝĞ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ ƉŽĚĂũČĐ
ƵǌĂƐĂĚŶŝĞŶŝĞĨĂŬƚǇĐǌŶĞŝƉƌĂǁŶĞ͖
Ě͘ ƚĞƌŵŝŶŝĞ͕ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϵϰƵƐƚ͘ϭůƵďϮƵƐƚĂǁǇWǌƉ͕ƉŽƵƉųǇǁŝĞŬƚſƌĞŐŽƵŵŽǁĂǁƐƉƌĂǁŝĞ
ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŵŽǏĞďǇđǌĂǁĂƌƚĂ͘

yy/͘
hE/tE/E/WK^d%WKtE/

ϭ͘ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇƵŶŝĞǁĂǏŶŝƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĞŽƵĚǌŝĞůĞŶŝĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵǁǇƐƚČƉŝĞŶŝĂƉƌǌĞƐųĂŶĞŬ
ŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚǁĂƌƚ͘ϵϯƵƐƚ͘ϭŝϮƵƐƚĂǁǇWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͘
Ϯ͘ K ƵŶŝĞǁĂǏŶŝĞŶŝƵ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ Ž ƵĚǌŝĞůĞŶŝĞ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ǌĂǁŝĂĚŽŵŝ
ƌſǁŶŽĐǌĞƑŶŝĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚtǇŬŽŶĂǁĐſǁ͕ŬƚſƌǌǇ͗
Ă͘ ƵďŝĞŐĂůŝ Ɛŝħ Ž ƵĚǌŝĞůĞŶŝĞ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ʹ ǁ ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ ƵŶŝĞǁĂǏŶŝĞŶŝĂ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ ƉƌǌĞĚ
ƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͕
ď͘ ǌųŽǏǇůŝ ŽĨĞƌƚǇ ʹ ǁ ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ ƵŶŝĞǁĂǏŶŝĞŶŝĂ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ ƉŽ ƵƉųǇǁŝĞ ƚĞƌŵŝŶƵ ƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽĨĞƌƚ͕
ʹƉŽĚĂũČĐƵǌĂƐĂĚŶŝĞŶŝĞĨĂŬƚǇĐǌŶĞŝƉƌĂǁŶĞ͘

yy//͘
WKW/^E/hDKtz

 ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ǌĂǁƌǌĞ ƵŵŽǁħ ǁ ƐƉƌĂǁŝĞ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ ǁ ƚĞƌŵŝŶŝĞ ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵ ǁ Ăƌƚ͘  ϵϰ
ƵƐƚ͘ϭŝϮƵƐƚĂǁǇWǌƉ͕ǁųĂƑĐŝǁǇŵĚůĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚŽǁĞŐŽǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͘
 dƌĞƑđƵŵŽǁǇŵƵƐŝďǇđǌŐŽĚŶĂǌǌĂųČĐǌŽŶǇŵǁǌŽƌĞŵ͘
 t ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ͕ ŐĚǇ tǇŬŽŶĂǁĐĂ͕ ŬƚſƌĞŐŽ ŽĨĞƌƚĂ ǌŽƐƚĂųĂ ǁǇďƌĂŶĂ͕ ƵĐŚǇůŝ Ɛŝħ ŽĚ ǌĂǁĂƌĐŝĂ ƵŵŽǁǇ
ǁǁǇǌŶĂĐǌŽŶǇŵƚĞƌŵŝŶŝĞ͕ĂŵĂǁŝĂũČĐǇǁǇďŝĞƌǌĞŽĨĞƌƚħŶĂũŬŽƌǌǇƐƚŶŝĞũƐǌČƐƉŽƑƌſĚƉŽǌŽƐƚĂųǇĐŚŽĨĞƌƚ͕
ďĞǌ ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĂŶŝĂ ŝĐŚ ƉŽŶŽǁŶĞŐŽ ďĂĚĂŶŝĂ ŝ ŽĐĞŶǇ͕ ĐŚǇďĂ ǏĞ ǁǇƐƚČƉŝČ ƉƌǌĞƐųĂŶŬŝ͕ ŬƚſƌǇĐŚ ŵŽǁĂ
ǁĂƌƚ͘ϵϯƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͘

yy///͘ K'BK^E/Kh/>E/hDMt/E/

WŽ ǌĂǁĂƌĐŝƵ ƵŵŽǁǇ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ŶŝĞǌǁųŽĐǌŶŝĞ ƉƌǌĞŬĂǌƵũĞ ŽŐųŽƐǌĞŶŝĞ Ž ƵĚǌŝĞůĞŶŝƵ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ
hƌǌħĚŽǁŝKĨŝĐũĂůŶǇĐŚWƵďůŝŬĂĐũŝtƐƉſůŶŽƚƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚ͘

yy/s͘ _ZK</K,ZKEzWZtE:ͲKtKBE/

ϭ͘ KĚǁŽųĂŶŝĞ ƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞ ǁǇųČĐǌŶŝĞ ŽĚ ŶŝĞǌŐŽĚŶĞũ ǌ ƉƌǌĞƉŝƐĂŵŝ ƵƐƚĂǁǇ WǌƉ ĐǌǇŶŶŽƑĐŝ ĂŵĂǁŝĂũČĐĞŐŽ
ƉŽĚũħƚĞũǁƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝƵŽƵĚǌŝĞůĞŶŝĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂůƵďǌĂŶŝĞĐŚĂŶŝĂĐǌǇŶŶŽƑĐŝ͕ĚŽŬƚſƌĞũĂŵĂǁŝĂũČĐǇũĞƐƚ
ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇ͘
Ϯ͘ KĚǁŽųĂŶŝĞ ǁŶŽƐŝ Ɛŝħ ǁ ƚĞƌŵŝŶĂĐŚ ŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚ ǁ Ăƌƚ͘ ϭϴϮ ƵƐƚ͘ ϭ Ͳ ϰ ƵƐƚĂǁǇ WǌƉ ĚŽ WƌĞǌĞƐĂ /ǌďǇ
ǁĨŽƌŵŝĞƉŝƐĞŵŶĞũĂůďŽĞůĞŬƚƌŽŶŝĐǌŶĞũŽƉĂƚƌǌŽŶĞũďĞǌƉŝĞĐǌŶǇŵƉŽĚƉŝƐĞŵĞůĞŬƚƌŽŶŝĐǌŶǇŵǁĞƌǇĨŝŬŽǁĂŶǇŵ
ǌĂƉŽŵŽĐČǁĂǏŶĞŐŽŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂŶĞŐŽĐĞƌƚǇĨŝŬĂƚƵ͘

ϵ

ϯ͘

KĚǁŽųĂŶŝĞ ƉŽǁŝŶŶŽ ǁƐŬĂǌǇǁĂđ ĐǌǇŶŶŽƑđ ůƵď ǌĂŶŝĞĐŚĂŶŝĞ ĐǌǇŶŶŽƑĐŝ ĂŵĂǁŝĂũČĐĞŐŽ͕ ŬƚſƌĞũ ǌĂƌǌƵĐĂ Ɛŝħ
ŶŝĞǌŐŽĚŶŽƑđ ǌ ƉƌǌĞƉŝƐĂŵŝ ƵƐƚĂǁǇ͕ ǌĂǁŝĞƌĂđ ǌǁŝħǌųĞ ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĞŶŝĞ ǌĂƌǌƵƚſǁ͕ ŽŬƌĞƑůĂđ  ǏČĚĂŶŝĞ ŽƌĂǌ
ǁƐŬĂǌǇǁĂđŽŬŽůŝĐǌŶŽƑĐŝĨĂŬƚǇĐǌŶĞŝƉƌĂǁŶĞƵǌĂƐĂĚŶŝĂũČĐĞǁŶŝĞƐŝĞŶŝĞŽĚǁŽųĂŶŝĂ͘
ϰ͘ KĚǁŽųƵũČĐǇƉƌǌĞƐǇųĂŬŽƉŝħŽĚǁŽųĂŶŝĂĂŵĂǁŝĂũČĐĞŵƵƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵƚĞƌŵŝŶƵĚŽǁŶŝĞƐŝĞŶŝĂŽĚǁŽųĂŶŝĂ
ǁƚĂŬŝƐƉŽƐſď͕ĂďǇŵſŐųŽŶǌĂƉŽǌŶĂđƐŝħǌũĞŐŽƚƌĞƑĐŝČƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵƚĞŐŽƚĞƌŵŝŶƵ͘
ϱ͘ t ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ ǁŶŝĞƐŝĞŶŝĂ ŽĚǁŽųĂŶŝĂ ĚŽƚǇĐǌČĐĞŐŽ ƚƌĞƑĐŝ ŽŐųŽƐǌĞŶŝĂ Ž ǌĂŵſǁŝĞŶŝƵ ůƵď ƉŽƐƚĂŶŽǁŝĞŷ ^/t
ĂŵĂǁŝĂũČĐǇŵŽǏĞƉƌǌĞĚųƵǏǇđƚĞƌŵŝŶƐŬųĂĚĂŶŝĂŽĨĞƌƚ͘
ϲ͘ t ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ ǁŶŝĞƐŝĞŶŝĂ ŽĚǁŽųĂŶŝĂ ƉŽ ƚĞƌŵŝŶŝĞ ƐŬųĂĚĂŶŝĂ ŽĨĞƌƚ ďŝĞŐ ƚĞƌŵŝŶƵ ǌǁŝČǌĂŶŝĂ ŽĨĞƌƚČ ƵůĞŐĂ
ǌĂǁŝĞƐǌĞŶŝƵĚŽĐǌĂƐƵŽŐųŽƐǌĞŶŝĂƉƌǌĞǌ/ǌďħŽƌǌĞĐǌĞŶŝĂ͘
ϳ͘ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ͕ ŶŝĞ ƉſǍŶŝĞũ ŶŝǏ ŶĂ ϳ ĚŶŝ ƉƌǌĞĚ ƵƉųǇǁĞŵ ǁĂǏŶŽƑĐŝ ǁĂĚŝƵŵ͕ ǁǌǇǁĂ tǇŬŽŶĂǁĐſǁ͕ ƉŽĚ
ƌǇŐŽƌĞŵǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĂǌƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ͕ĚŽƉƌǌĞĚųƵǏĞŶŝĂǁĂǏŶŽƑĐŝǁĂĚŝƵŵĂůďŽǁŶŝĞƐŝĞŶŝĂŶŽǁĞŐŽǁĂĚŝƵŵ
ŶĂŽŬƌĞƐŶŝĞǌďħĚŶǇĚŽǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂĚŽǌĂǁĂƌĐŝĂƵŵŽǁǇ͘:ĞǏĞůŝŽĚǁŽųĂŶŝĞǁŶŝĞƐŝŽŶŽƉŽ
ǁǇďŽƌǌĞŽĨĞƌƚǇŶĂũŬŽƌǌǇƐƚŶŝĞũƐǌĞũ͕ǁĞǌǁĂŶŝĞŬŝĞƌƵũĞƐŝħũĞĚǇŶŝĞĚŽtǇŬŽŶĂǁĐǇ͕ŬƚſƌĞŐŽŽĨĞƌƚħǁǇďƌĂŶŽ
ũĂŬŽŶĂũŬŽƌǌǇƐƚŶŝĞũƐǌČ͘
ϴ͘ ŵĂǁŝĂũČĐǇŶŝĞǌǁųŽĐǌŶŝĞ͕ŶŝĞƉſǍŶŝĞũŶŝǏǁƚĞƌŵŝŶŝĞϮĚŶŝŽĚĚŶŝĂŽƚƌǌǇŵĂŶŝĂ͕ƉƌǌĞƑůĞŬŽƉŝħǁŶŝĞƐŝŽŶĞŐŽ
ŽĚǁŽųĂŶŝĂ ŝŶŶǇŵ tǇŬŽŶĂǁĐŽŵ ƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌČĐǇŵ ǁ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝƵ ;ǁ ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ ŽĚǁŽųĂŶŝĂ ĚŽƚǇĐǌČĐĞŐŽ
ƚƌĞƑĐŝ ŽŐųŽƐǌĞŶŝĂ Ž ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ůƵď ƉŽƐƚĂŶŽǁŝĞŷ ^/t͕ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇ ǌĂŵŝĞƑĐŝ ũČ ƌſǁŶŝĞǏ ŶĂ ƐƚƌŽŶŝĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũ ǁǁǁ͘ƐǌƉŝƚĂů͘ĐŚŽũŶŝĐĞ͘ƉůͿ͕ ǁǌǇǁĂũČĐ tǇŬŽŶĂǁĐſǁ ĚŽ ƉƌǌǇƐƚČƉŝĞŶŝĂ ĚŽ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ
ŽĚǁŽųĂǁĐǌĞŐŽ͘
ϵ͘ tǇŬŽŶĂǁĐĂ ŵŽǏĞ ǌŐųŽƐŝđ ƉƌǌǇƐƚČƉŝĞŶŝĞ ĚŽ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ ŽĚǁŽųĂǁĐǌĞŐŽ ǁ ƚĞƌŵŝŶŝĞ ϯ ĚŶŝ ŽĚ ĚŶŝĂ
ŽƚƌǌǇŵĂŶŝĂŬŽƉŝŝŽĚǁŽųĂŶŝĂ͕ǁƐŬĂǌƵũČĐƐƚƌŽŶħ͕ĚŽŬƚſƌĞũƉƌǌǇƐƚħƉƵũĞ͘ŐųŽƐǌĞŶŝĞƉƌǌǇƐƚČƉŝĞŶŝĂĚŽƌħĐǌĂƐŝħ
ǁƐƉŽƐſďŽŬƌĞƑůŽŶǇǁĂƌƚ͘ϭϴϱƵƐƚ͘ϮƵƐƚĂǁǇWǌƉ͘
ϭϬ͘ tǇŬŽŶĂǁĐǇ͕ ŬƚſƌǌǇ ƉƌǌǇƐƚČƉŝůŝ ĚŽ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ ŽĚǁŽųĂǁĐǌĞŐŽ͕ ƐƚĂũČ Ɛŝħ ƵĐǌĞƐƚŶŝŬĂŵŝ ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂ
ŽĚǁŽųĂǁĐǌĞŐŽ͕ũĞǏĞůŝŵĂũČŝŶƚĞƌĞƐǁƚǇŵ͕ĂďǇŽĚǁŽųĂŶŝĞǌŽƐƚĂųŽƌŽǌƐƚƌǌǇŐŶŝħƚĞŶĂŬŽƌǌǇƑđũĞĚŶĞũǌĞƐƚƌŽŶ͘
ϭϭ͘ ĂŵĂǁŝĂũČĐǇŵŽǏĞǁŶŝĞƑđŽĚƉŽǁŝĞĚǍŶĂŽĚǁŽųĂŶŝĞǌŐŽĚŶŝĞǌƌĞŐƵůĂĐũČĂƌƚ͘ϭϴϲƵƐƚĂǁǇWǌƉ͘
ϭϮ͘ /ǌďĂƌŽǌƉŽǌŶĂũĞŽĚǁŽųĂŶŝĞǁƚĞƌŵŝŶŝĞϭϱĚŶŝŽĚĚŶŝĂũĞŐŽĚŽƌħĐǌĞŶŝĂWƌĞǌĞƐŽǁŝ/ǌďǇǁƐƉŽƐſďŽŬƌĞƑůŽŶǇ
ǁĂƌƚ͘ϭϴϴŝŶĂƐƚ͘ƵƐƚĂǁǇWǌƉ͘

yys͘
BE/</K^Wz&/<:/

 KĨĞƌƚĂ͘
 &ŽƌŵƵůĂƌǌĂƐŽƌƚǇŵĞŶƚŽǁŽʹĐĞŶŽǁǇ͘
 KƉŝƐƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵǌĂŵſǁŝĞŶŝĂʹƉĂƌĂŵĞƚƌǇƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞ͘
 KƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞǌŐŽĚŶĞǌǁǇŵŽŐĂŵŝĂƌƚ͘ϰϰƵƐƚĂǁǇWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͘
 KƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞǌŐŽĚŶĞǌǁǇŵŽŐĂŵŝĂƌƚ͘ϮϰƵƐƚĂǁǇWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͘
 KƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ Ž ǌŐŽĚŶŽƑĐŝ ƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ǌ ǁǇŵŽŐĂŵŝ ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵŝ ǁ ƵƐƚĂǁŝĞ Ž ǁǇƌŽďĂĐŚ
ŵĞĚǇĐǌŶǇĐŚǌĚŶŝĂϮϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϬƌ͘
 WƌŽũĞŬƚƵŵŽǁǇ͘




tƐƉƌĂǁĂĐŚŶŝĞŶŽƌŵŽǁĂŶǇĐŚŶŝŶŝĞũƐǌČ^/tŵĂũČǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞ
hƐƚĂǁĂWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌ<ŽĚĞŬƐĐǇǁŝůŶǇ͘


ϭϬ

Załącznik nr 1 do SIWZ
Oferent
Nazwa: ..............................................
Adres: ...............................................
Kod i Miejscowość:
……-.............. ....................................
NIP ....................................................
REGON: ............................................
Tel/fax ..............................................
e-mail: ……………@………………………….
OFERTA
Dla:
........................................................
........................................................
........................................................
Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym:
1.

Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, których rodzaj jest zgodny z przedmiotem zamówienia wg załącznika nr 2
(Formularz asortymentowo-cenowy) do oferty.

2.

Cena oferowana:
Zadanie nr 1: ……………………………… słownie ………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie nr 2: ……………………………….słownie ………………………………………………………………………………………………………………………
Cena łączna oferty: …………………………... słownie …………………………………………………………………………………………………
Powyższe ceny zawierają podatek VAT.

3.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

4.

Oferowany termin płatności:

5.

a)

60 dni (dotyczy dostaw odczynników i innych materiałów),

b)

30 dni (dotyczy dzierżawy analizatorów).

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji
(akceptujemy zapisy projektu umowy i wszelkie zmiany powstałe w trakcie postępowania) oraz w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.

6.

Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia samodzielnie.*

* W przypadku realizacji przy udziale podwykonawców należy wskazać, którą część lub części zamówienia zostaną
powierzone podwykonawcom oraz można podać nazwy (firm) proponowanych podwykonawców
7.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:
a)

Załącznik nr 1

………………………

b)

Załącznik nr 2

………………………

c)

Załącznik nr 3

………………………

d)

Załącznik nr 4

………………………

e)

Załącznik nr 5

………………………

....................................................................

...........................................................

miejscowość i data

podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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&KZDh>Z^KZdzDEdKtKͲEKtz

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϮĚŽ^/t

E/EZϭ
ĂĚĂŶŝĂďŝŽĐŚĞŵŝĐǌŶĞ
>Ɖ

ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘
ϵ͘
ϭϬ͘
ϭϭ͘
ϭϮ͘
ϭϯ͘
ϭϰ͘
ϭϱ͘
ϭϲ͘
ϭϳ͘
ϭϴ͘
ϭϵ͘
ϮϬ͘
Ϯϭ͘
ϮϮ͘
Ϯϯ͘
Ϯϰ͘
Ϯϱ͘
Ϯϲ͘
Ϯϳ͘
Ϯϴ͘
Ϯϵ͘
ϯϬ͘
ϯϭ͘
ϯϮ͘
ϯϯ͘

EĂǌǁĂƉĂƌĂŵĞƚƌƵ

>
>d
^d
Dz>
ZW
dW
/dͲd
/>Ͳ
>
E
<
,K>
Z&
dEK>
>W
W,K^W,
''dW
'>h<
,ďϭ
,>
<
<Z
h
D'
^K
hZ
d/
dZ/'

/ZKE
>,
ůďƵŵŝŶĂǁŵŽĐǌƵ
ŝĂųŬŽǁŵŽĐǌƵ

WƌǌĞǁŝĚǇǁĂŶĂŝůŽƑđ
ďĂĚĂŷǁĐŝČŐƵϰůĂƚ

ĞŶĂϭ
ďĂĚĂŶŝĂŶĞƚƚŽ

tĂƌƚŽƑđ
ŶĞƚƚŽ

sdй

tĂƌƚŽƑđ
ďƌƵƚƚŽ

ĞŶĂϭ
ďĂĚĂŶŝĂŶĞƚƚŽ

tĂƌƚŽƑđ
ŶĞƚƚŽ

sdй

tĂƌƚŽƑđ
ďƌƵƚƚŽ

ϴϬϬϬ
ϰϬϬϬϬ
ϰϬϬϬϬ
ϭϳϲϬϬ
ϲϰϬϬϬ
ϰϰϬϬ
ϮϯϮϬϬ
ϴϬϬ
ϲϰϬϬ
ϭϯϮϬϬϬ
ϭϯϮϬϬϬ
ϮϰϬϬϬ
ϮϴϬϬ
ϯϮϬϬ
ϰϬϬϬ
ϭϲϰϬϬ
ϰϬϬϬ
ϴϬϰϬϬ
ϲϬϬϬ
ϭϴϴϬϬ
ϭϱϮϬ
ϭϬϬϴϬϬ
ϲϬϬϬ
ϭϭϮϬϬ
ϴϬϬ
ϯϬϬϬϬ
ϭϲϴϬ
ϮϮϬϬϬ
ϯϬϬϬϬ
ϴϴϬϬ
ϭϰϬϬ
ϰϬϬ
ϭϵϮϬ

ĂĚĂŶŝĂŝŵŵƵŶŽĐŚĞŵŝĐǌŶĞ
>Ɖ

ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘
ϵ͘
ϭϬ͘
ϭϭ͘
ϭϮ͘
ϭϯ͘
ϭϰ͘
ϭϱ͘
ϭϲ͘
ϭϳ͘
ϭϴ͘
ϭϵ͘

EĂǌǁĂƉĂƌĂŵĞƚƌƵ

d^,
Ĩdϯ
Ĩdϰ
WZ>
Ś'нďĞƚĂ

W^
Wd
ͲϭϮϱ
&ĞƌƌǇƚǇŶĂ
/ŐƚŽƚĂů
dƌŽƉŽŶŝŶĂ
<ͲDͲŵĂƐƐ
,ƐŐ
ĂŶƚǇͲ,Ɛ
dŽǆŽͲ/Ő'
dŽǆŽͲ/ŐD
ĂŶƚǇͲ,s
,/sϰŐĞŶ

WƌǌĞǁŝĚǇǁĂŶĂŝůŽƑđ
ďĂĚĂŷǁĐŝČŐƵϰůĂƚ

ϯϵϯϮϬ
ϳϬϴϬ
ϭϰϲϴϬ
ϭϯϰϬ
ϭϲϬϬ
ϭϲϬϬ
ϲϰϬϬ
ϭϯϰϬ
ϮϰϬϬ
ϭϯϰϬ
ϮϰϬϬ
ϮϮϬϬϬ
ϱϬϴϬ
ϯϴϬϬϬ
ϭϯϰϬ
ϭϳϰϬ
ϭϯϰϬ
ϯϰϲϴϬ
ϮϬϬϬ

ϭϮ

&KZDh>Z^KZdzDEdKtKͲEKtz

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϮĚŽ^/t

Kdzz/Ed'ZKtE'KE>/dKZ/K,D/EKͲ/DDhEK,D/E'K
DŝĞƐŝħĐǌŶǇĐǌǇŶƐǌĚǌŝĞƌǏĂǁǇĂƉĂƌĂƚƵŶĞƚƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
ƉůƵƐŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇsd͙͙͙͙͗й
ďƌƵƚƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
BČĐǌŶǇĐǌǇŶƐǌĚǌŝĞƌǏĂǁǇĂƉĂƌĂƚƵŶĂϰϴŵŝĞƐŝħĐǇ͗ŶĞƚƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
ƉůƵƐŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇsd͙͙͙͙͗й
ďƌƵƚƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
;ĐǌǇŶƐǌĚǌŝĞƌǏĂǁŶǇŽďĞũŵƵũĞŝŶƐƚĂůĂĐũħ͕ƐǌŬŽůĞŶŝĞ͕ŐǁĂƌĂŶĐũħŶĂǁƐǌĞůŬŝĞĐǌǇŶŶŽƑĐŝƐĞƌǁŝƐŽǁĞƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐƚƌǁĂŶŝĂƵŵŽǁǇʹŶĂƉƌĂǁǇ͕
ƉƌǌĞŐůČĚǇŬŽŶƐĞƌǁĂĐǇũŶĞ͕ƉƌǌĞŐůČĚƌŽĐǌŶǇ͕ĐǌħƑĐŝǌĂŵŝĞŶŶĞͿ

ZDtZdK_E/ZhddK͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘
;ƐƵŵĂǁĂƌƚŽƑĐŝďĂĚĂŷ͕ĐǌǇŶƐǌƵĚǌŝĞƌǏĂǁŶĞŐŽͿ

^ųŽǁŶŝĞǌųŽƚǇĐŚ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ŵŝĞũƐĐŽǁŽƑđŝĚĂƚĂ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ƉŝĞĐǌČƚŬĂŝƉŽĚƉŝƐƵƉƌĂǁŶŝŽŶĞŐŽ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĂtǇŬŽŶĂǁĐǇ

E/EZϮ
ĂĚĂŶŝĂŬŽĂŐƵůŽůŽŐŝĐǌŶĞ
>Ɖ

ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘

EĂǌǁĂƉĂƌĂŵĞƚƌƵ

WƌǌĞǁŝĚǇǁĂŶĂŝůŽƑđ
ďĂĚĂŷǁĐŝČŐƵϰůĂƚ

Wdd
&ŝďƌǇŶŽŐĞŶ
Wd
ͲĚŝŵĞƌǇ

ĞŶĂϭ
ďĂĚĂŶŝĂŶĞƚƚŽ

tĂƌƚŽƑđ
ŶĞƚƚŽ

sdй

tĂƌƚŽƑđ
ďƌƵƚƚŽ

ϰϬϬϬϬ
ϰϬϬϬ
ϲϰϬϬϬ
ϯϲϬϬ

KdzzE>/dKZ<K'h>K>K'/E'K
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Zadanie nr 1
Przedmiot zamówienia:
Dzierżawa zintegrowanego analizatora biochemiczno – immunochemicznego, wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli
oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań.
Oferowany analizator zintegrowany musi zapewniać automatyczny transport próbki pomiędzy częścią biochemiczną
i immunochemiczną

WYMOGI GRANICZNE DOTYCZĄCE APARATÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZINTEGROWANEGO ANALIZATORA
Warunki graniczne dotyczące analizatora immunochemicznego
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PARAMETR GANICZNY

TAK / NIE

Analizator immunochemiczny - nie starszy niż 30 m-cy (licząc od daty składania ofert),
wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS
Metoda chemiluminescencyjna oznaczeń.
Wydajność maksymalna – co najmniej 100 analiz na godzinę.
Łączna ilość pozycji na próbki badane w zintegrowanym analizatorze biochemiczno –
immunochemicznym – minimum 180.
Wszystkie odczynniki do badań immunochemicznych gotowe do użycia.
Ciągły dostęp do materiału badanego w analizatorze poza momentem aspiracji próbki.
Czas oczekiwania na pierwszy wynik nie dłuższy niż 40 minut, z wyjątkiem testów
dwustopniowych
Ilość chłodzonych pozycji na karuzeli odczynnikowej – minimum 25.

9. Objętość martwa próbki w mikrokubku nie większa niż 50uL.
10. Chłodzenie odczynników w analizatorze w temperaturze 2-12 st. Celsjusza.
Układ dozujący z detektorem skrzepów i pęcherzyków powietrza oraz monitorowaniem
11.
spienienia odczynnika
Eliminacja efektu przenoszenia „carry-over” do poziomu nieistotnego klinicznie, (mniejszego
12. niż 0,1 cząstki na milion ) przez zastosowanie końcówek jednorazowych bądź innej technologii
(oferent załączy informację o zastosowanej technologii).
13. Identyfikacja odczynników przez analizator za pomocą kodów kreskowych
14. Możliwość monitorowania ilości odczynników roboczych w opakowaniu przez analizator
Możliwość wykorzystania odczynnika po otwarciu do daty ważności serii (poza testami
15.
zakaźnymi)
Wszystkie materiały zużywalne do analizatora ,niezbędne do wykonywania badań, kontroli,
16. kalibracji itp. typu: kuwety, naczynka reakcyjne, probówki – jednorazowego użytku /bez
konieczności mycia i odzyskiwania/
17. Pomiar przebiegu reakcji w jednorazowych kuwetach reakcyjnych
18. Możliwość wykonywania pojedynczych próbek i serii
19. Możliwość wykonania badań „cito” w trakcie wykonywania badań rutynowych
Co najmniej 35 dedykowanych, osobnych miejsc na próbki „cito” w podajniku próbkowym (po
20.
zintegrowaniu z modułem biochemicznym).
21.

Możliwość wstawiania do analizatora odczynników bezpośrednio po ich wyjęciu z lodówki
zewnętrznej.

Możliwość zastosowania wszystkich rodzajów materiału badanego (surowica, kalibrator,
22. kontrola, mocz, itp.) oraz wszystkich rodzajów naczynek próbkowych (różne probówki
pierwotne, kubeczki pediatryczne)

23.

24.
25.
26.

Zdalna diagnostyka serwisowa przez Internet (kiedy zajdzie potrzeba serwis producenta
nawiązuje połączenie za pomocą tunelu VPN opartego na protokole Spiec poprzez program
Fortinet Client, który umożliwi dostęp do aktualnych parametrów technicznych analizatora,
statusu wykonywanych procedur, pojawiających się komunikatów błędów)
Analizatory przystosowane do pracy ciągłej całodobowej.
Możliwość wymiany odczynników (dostawiania, wyjmowania) w czasie pracy analizatora, bez
przerywania i zatrzymywania pracy i konieczności wprowadzania w stan pauzy.
Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw,
wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria
nieuwzględnione w formularzu oferty.
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27.

Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi
oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy.

Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) w dni
robocze do 24 h od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez autoryzowany
28.
serwis producenta analizatorów (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną), w dni
świąteczne do 48 godzin.
Integracja z modułem biochemicznym, która umożliwi transport automatyczny próbki
29. pomiędzy częścią biochemiczną i immunochemiczną analizatora
Połączenie analizatora z systemem informatycznym pracującym w Centralnym Laboratorium
30. Diagnostycznym na koszt Wykonawcy umożliwiające pełną integrację oraz dwukierunkową
transmisją danych.
Wykonawca na swój koszt w czasie trwania kontraktu zapewni Zamawiającemu możliwość
31. uczestnictwa 1 osoby w 2 szkoleniach z systemu zarządzania jakością odbywających się na
terenie Polski

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE.

……………………………….
Miejscowość i data

…………………………………………………..
Pieczątka i podpis uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy
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Warunki graniczne dotyczące analizatora biochemicznego
L.p.

PARAMETR GANICZNY

1.

Analizator w pełni automatyczny.

2.

Analizator – nie starszy niż 30 m-cy (licząc od daty składania ofert).

3.

Wydajność minimum 800 ozn./godz.

4.

Łączna ilość pozycji na próbki badane w zintegrowanym analizatorze biochemiczno –
immunochemicznym – minimum 180.

5.

Ilość chłodzonych pozycji na karuzeli odczynnikowej pozwalająca na umieszczenie minimum 40
zestawów odczynnikowych (testów) jednocześnie na pokładzie analizatora.

6.

TAK / NIE

Możliwość uzupełniania odczynników bez konieczności przeprowadzania analizatora w tryb stand by.

7.

Inkubacja kuwet reakcyjnych tzw. powietrzna lub w łaźni wodnej.

8.

Chłodzenie odczynników w analizatorze w temperaturze 2-10 st. Celsjusza

9.

Pomiar nasilenia hemolizy, lipemii i ikteryczności próbki badanej z podaniem nasilenia poszczególnych
interferencji bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników (poza solą fizjologiczną).

10. Odczynniki gotowe do użycia (dla co najmniej 90% testów).
Zdalna diagnostyka serwisowa przez Internet (kiedy zajdzie potrzeba serwis producenta nawiązuje
połączenie za pomocą tunelu VPN opartego na protokole Spiec poprzez program Fortinet Client, który
11.
umożliwi dostęp do aktualnych parametrów technicznych analizatora, statusu wykonywanych
procedur, pojawiających się komunikatów błędów)
Możliwość pełnej integracji z modułem immunochemicznym, która umożliwi transport automatyczny
12. próbki pomiędzy częścią biochemiczną
i immunochemiczną analizatora.
13. Objętość martwa w mikrokubku nie większa niż 50uL

14.

Jednorazowe lub wielorazowe kuwety o czasie żywotności (zgodnie z instrukcją analizatora) na cały
okres trwania umowy - min 4 lata.

15. Czujnik poziomu cieczy, skrzepu i spienienia próbki oraz kontrola zużycia odczynnika
Ciągły dostęp do materiału badanego w analizatorze, możliwość ciągłego dostawiania próbek,
możliwość ciągłego wyjmowania z podajnika próbek
16.
(z wyjątkiem momentu aspiracji). Pełna dostępność do wszystkich próbek badanych bezpośrednio po
ich zapipetowaniu
17.

Miniaturowy bezobsługowy moduł jonoselektywny ISE (elektrody Na, K, Cl zintegrowane w jeden
element, bez konieczności zakupu i wymiany poszczególnych elektrod).

18. Kalibracja ISE – automatyczna lub wymagana nie częściej niż raz na 24 godziny.

19.

Liniowość testów enzymatycznych (bez konieczności wykonania rozcieńczenia) min.800 IU/l (dla ALP,
AST, ALT, GGTP, CK, LDH).
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Możliwość zastosowania wszystkich rodzajów materiału badanego (surowica, kalibrator, kontrola,
20. mocz, itp.) oraz wszystkich rodzajów naczynek próbkowych (różne probówki pierwotne, kubeczki
pediatryczne)
Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do zamawiającego w celu naprawy) w dni robocze
21. do 24 h od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez autoryzowany serwis producenta
analizatorów (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną), w dni świąteczne do 48 godzin.
22. Wykonawca zapewnia przegląd serwisowy analizatora biochemicznego co pół roku.
Połączenie analizatora z systemem informatycznym pracującym w Centralnym Laboratorium
23. Diagnostycznym na koszt Wykonawcy umożliwiające pełną integrację oraz dwukierunkową transmisją
danych.
Wykonawca na swój koszt w czasie trwania kontraktu zapewni Zamawiającemu możliwość
24. uczestnictwa 1 osoby w 2 szkoleniach z systemu zarządzania jakością odbywających się na terenie
Polski

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE.

……………………………..
Miejscowość i data

………………………………………………….
Pieczątka i podpis uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy

PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE APARATÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZINTEGROWANEGO ANALIZATORA
Lp.
Parametr oceniany
1. Sterowanie obu analizatorów jednym wspólnym komputerem i obsługa z jednego
monitora
2. Jeden rodzaj statywów dla wszystkich rodzajów materiału badanego oraz wszystkich
rodzajów naczynek próbkowych zarówno dla badań bio- jak immunochemicznych
3. System „otwarty” – możliwość wprowadzania innych aplikacji i odczynników innych
producentów dla badań biochemicznych
4. Gotowe do użycia wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole immunochemiczne
5.
6.
7.

Trwałość krzywych kalibracyjnych dla badań immunochemicznych przy stałym
przechowywaniu odczynników na pokładzie min 28 dni
Liniowość testów enzymatycznych (bez konieczności wykonania rozcieńczenia) min.
2500 IU/l dla ALP, AST, ALT, GGTP, CK, LDH
Czas wykonania badań wirusologicznych ( anty HCV, HIV, HBs Ag ) nie dłuższy niż 30
min.

Uzyskana punktacja
TAK – 1 pkt
NIE – O pkt
TAK – 1 pkt
NIE – O pkt
TAK – 1 pkt
NIE – O pkt
TAK – 1 pkt
NIE – O pkt
TAK – 1 pkt
NIE – O pkt
TAK – 1 pkt
NIE – O pkt
TAK – 1 pkt
NIE – O pkt

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów – 7.
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Zadanie nr 2
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli, oraz materiałów zużywalnych
niezbędnych do wykonania określonej przez zamawiającego ilości badań.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW ORAZ OFEROWANEGO ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO
Lp.
PARAMETR GANICZNY
TAK / NIE
ODCZYNNIKI
1

Tromboplastyna ludzka o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1)

2

Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika

3

Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia
ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania,

4

Fibrynogen metodą Clauss’a, zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 1,1 do 9,0
g/l

5

Wymagania dla odczynników do D-dimerów ( dołączyć dowody z piśmiennictwa)
a-szeroki zakres pomiarowy (minimum 0,20-3,68 µg/ml FEU bez rozcieńczenia )
b-brak interferencji ze strony produktów degradacji fibrynogenu
c-brak wpływu stężenia fibrynogenu na wyniki oznaczenia
d-czas uzyskania wyniku poniżej 15 min.
e- test oceniony w odpowiednich badaniach klinicznych jako wysokoczuły ( ponad 98%) i
mający blisko 100% ujemną wartość predykcyjną dla wykluczenia ŻChZZ i ZP w połączeniu
z oceną o niskim prawdopodobieństwie klinicznym (PTP), specyficzność (
swoistość)diagnostyczna testu – powyżej 35%
f-dczynniki do D-dimerów trwałe w temp. +2-+8ºC po otwarciu – min. 4 tygodnie
g-parametry analityczne testu:
precyzja metody w warunkach powtarzalności i odtwarzalności dla poziomów równych (
zbliżonych) do punktu odcięcia – do 5%.

6

APARAT (warunki graniczne)
Praca metodą mikro

7

Aparat o min. wydajności 350 PT/godz.
Możliwość oznaczania PT, aPTT, Fibrynogenu i D-d w jednym biegu aparatu.

8
9

Oznaczenia parametrów krzepnięcia metodami chromogenną oraz wykrzepialną (optyczna
na zasadzie nefelometrii lub turbidymetrii), immunologiczną

10

Wbudowana lub zewnętrzna komputerowa drukarka

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Możliwość pracy bezpośrednio z probówek tj. bez konieczności przenoszenia osocza do
kubeczków.
Chłodzenie odczynników
Monitoring zużycia odczynników
Możliwość wprowadzenia własnej kontroli
Automatyczna kalibracja
Automatyczne rozcieńczanie próbek, kalibratorów
Podgląd krzywych reakcyjnych
Pojemność bazy danych wyników pacjentów – minimum 300, możliwość zapisu i eksportu
danych.
Możliwość identyfikacji próbek pacjentów przy pomocy czytnika barkodów.
Ciągłe ładowanie odczynników, próbek badanych i kuwet w trakcie pracy oraz usuwanie
materiałów zużywalnych.

21

Brak konieczności wymiany źródła światła przez okres trwania umowy

22

Mała ilość procedur konserwacyjnych

23

Dwukierunkowa transmisja danych – praca w sieci HIS.

24

Automatyczne pobieranie i utylizacja kuwet
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Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
25

2 igły- próbkowa i odczvnnikowa

26

Aparat fabrycznie nowy

27

Jednorodny system analityczny ( aparat i odczynniki tego samego producenta)

28

Do aparatu dołączony UPS

29

Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw,
wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i
akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty.

30

Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi
oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy.

31

Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) w
dni robocze do 24 h od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez
autoryzowany serwis producenta analizatora (telefonicznie, faksem, pocztą
elektroniczną), w dni świąteczne do 48 godzin.
Czas naprawy – 3 dni – po przekroczeniu tego terminu Firma pokrywa koszty wykonania i
transportu próbek badanych do najbliższego laboratorium

32

33

Połączenie analizatora z systemem informatycznym pracującym w Centralnym
Laboratorium Diagnostycznym na koszt Wykonawcy umożliwiające pełną integrację oraz
dwukierunkową transmisją danych.
Wykonawca na swój koszt w czasie trwania kontraktu zapewni Zamawiającemu możliwość
uczestnictwa 1 osoby w 2 szkoleniach z systemu zarządzania jakością odbywających się na
terenie Polski
……………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………………..
Pieczątka i podpis uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy

Dotyczy wszystkich zadań
Prosimy o przeliczenie kosztów na wydanie jednego wyniku badania. Wymagamy gwarancji Wykonawcy na
niepowiększenie tego kosztu w rutynowej pracy laboratorium.
W przypadku niedoszacowania części zamiennych – ilości powyżej szacunkowych dostarczy Wykonawca bezpłatnie.
Podobnie w przypadku niedoszacowania ilości odczynników, kalibratorów oraz materiałów kontrolnych, wynikające ze
zmniejszenia stabilności powyższych lub zaburzeń pracy aparatu (częstsze kalibracje, kontrole zużywające nadmiernie
odczynniki, materiały kontrolne oraz kuwety i płyny płuczące) Wykonawca pokrywa koszty nadmiernego zużycia
materiałów.
Wyspecyfikowane parametry i ilości stanowią wyniki wydane pacjentom. Do nich należy doliczyć ilości odczynników
wymagane do wykonania rutynowej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, kontrole zewnątrzlaboratoryjne, kalibracje
i ewentualne powtórki, rozcieńczenia.
Deklarowana częstotliwość kontroli wewnątrzlaboratoryjnej po okresie wstępnym:
Biochemia:
HbA1C, RF, ASO – 1 raz w tygodniu na wszystkich wymaganych poziomach
TG, Chol, HDL, UA – 6 razy w tygodniu na wszystkich wymaganych poziomach
Pozostałe parametry biochemiczne 7 razy w tygodniu na wszystkich wymaganych poziomach
Immunochemia:
IgE, anty HBs, Ferrytyna, HIV , CEA, Toxo IgG, Toxo IgM - 1 raz w tygodniu na wszystkich wymaganych poziomach
PRL, PSA, Ca-125 - 2 razy w tygodniu na wszystkich wymaganych poziomach
HBs Ag, anty HCV - 5 razy w tygodniu na wszystkich wymaganych poziomach
fT3, fT4 - 6 razy w tygodniu na wszystkich wymaganych poziomach
TSH, D-dimery, beta HCG, Troponina, PCT, CK-MB mass -7 razy w tygodniu na wszystkich wymaganych poziomach
Koagulologia:
Codziennie wszystkie parametry na wszystkich poziomach i z częstotliwością zalecaną przez producenta.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

(pieczęć firmowa)
Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW WRAZ
Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ
BIOCHEMICZNYCH, IMMUNOCHEMICZNYCH I KOAGULOLOGICZNYCH
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

........................................................
miejscowość i data

.......................................................................
pieczęć i podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

(pieczęć firmowa)
Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ

ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW WRAZ
Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ
BIOCHEMICZNYCH, IMMUNOCHEMICZNYCH I KOAGULOLOGICZNYCH

oświadczam, że:
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

....................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

..........................................................
PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO
PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

......................................

....................................................

(pieczęć firmowa)

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Wykonawca ................................................................................................... oświadcza, że
oferowany przedmiot zamówienia (podać nazwy):
-

…………………………

-

…………………………

-

…………………………

spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679).

..........................................................
PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO
PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
PROJEKT UMOWY
Umowa nr …./PN/2013
Zawarta w dniu …………… r. w Chojnicach pomiędzy:
firmą
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ……………………… wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
……………………………………… pod numerem ………………………,/ zarejestrowaną w ……………………… pod numerem
………………………,
NIP: ………………………, REGON: ………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………… – …………………………………..
zwaną dalej w umowie „Wykonawcą”
a
Szpitalem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach (89-600) przy ul. Leśnej 10,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051787
NIP 555-17-83-839, REGON: 000308169
reprezentowanym przez:
Dyrektora Leszka Bonnę
zwanym dalej „Zamawiającym”.
Postanowienia ogólne
§1
1) Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu ………… r. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2) Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dzierżawy analizatora(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………….
b) dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli, zwanych dalej
Odczynnikami, Zamawiającemu, do wyczerpania przedstawionej kwoty ogólnej wartości zamówienia
wymienionej w ust. 3 w czasie trwania umowy albo do końca terminu, na który została zawarta w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
3) Ogólną wartość zamówienia ustala się na kwotę: ………………………………… zł brutto. Słownie złotych:
……………………………………………………………………………………………………………. .
4) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmian w zakresie:
a) ilości poszczególnego asortymentu (w zakresie Odczynników) w trakcie realizacji umowy w ramach
jej ogólnej wartości,
b) zamiany na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie nie wyższej niż
w zaoferowanej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności nowego
wyrobu w stosunku do uprzednio zaoferowanego (bez konieczności podpisywania aneksu),
c) przedłużenia końcowego terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania jej ogólnej
wartości w pierwotnym terminie,
d) zmiany ceny:
o cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla
przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy
zachowaniu ceny jednostkowej netto,
o cena jednostkowa będzie mogła ulec obniżeniu przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy,
e) wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się z wyprzedzeniem, nie
później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen,
f)
zmiana umowy będzie możliwa jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju
niż wymienione w pkt. a) - d), pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu
zamówienia oraz wynagrodzenia
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g)

5)
6)

7)

8)

9)

zmiany wprowadzone do umowy będą obowiązywały po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez
obie strony (z wyjątkiem punktu b).
W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki
według stopy ustawowej w skali roku.
Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym zostały im nadane
następujące numery identyfikacji podatkowej:
 Zamawiającemu: 555-17-83-839,
 Wykonawcy: ……………………………
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości zamówienia, o której
mowa w § 1 ust. 3, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed
upływem terminu, na który umowa została zawarta.
Z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę
umowną w wysokości 10% ogólnej wartości zamówienia, o której mowa w § 1 ust. 3 w przypadku
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu udokumentowanych okoliczności, które
uniemożliwiają wykonanie Wykonawcy umowy, a za których powstanie ponosi odpowiedzialność
Zamawiający.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§2
1) Poza przypadkiem, o którym mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może
odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
a) zostanie ogłoszona przez odpowiednie organy upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
b) przeciwko Wykonawcy toczy się postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego zajęto taką część
majątku lub takie rzeczy należące do Wykonawcy, że nie jest możliwe dalsze wykonywanie przez
Wykonawcę wykonanie niniejszej umowy,
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn,
d) Wykonawca dwa razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie
wskazanym w § 8 ust. 4, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 7 dni lub dostarczył
go w tym terminie, ale materiał ten posiada wady lub braki, o których mowa w § 9 ust. 6 lub 7,
e) zobowiązania Zamawiającego przejdą na mocy decyzji odpowiedniego organu na organ założycielski
Zamawiającego.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający opóźni się z zapłatą w terminie określonym w § 12 ust. 10, należności za towar objęty
jednostkowym zamówieniem o 8 tygodni od upływu terminu zapłaty tych należności,
b) Zamawiający bez podania przyczyn odmawia odbioru towaru objętego jednostkowym zamówieniem,
3) Odstąpienia dokonuje się na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Termin odstąpienia
wynosi 14 dni i biegnie od daty pokwitowania odbioru listu zawierającego oświadczenie jednej ze stron
o odstąpieniu od umowy.
4) Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy, aż do końca biegu terminu odstąpienia od:
a) dokonywania dostaw towaru zamówionego przez Zamawiającego na podstawie jednostkowych
zamówień przed złożeniem lub otrzymaniem przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od
umowy,
b) dokonywania dostaw towaru zamówionego przez Zamawiającego na podstawie jednostkowych
zamówień po złożeniu lub otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§3
Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą opierać się będzie na gwarantowanym koszcie za wynik,
określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Szczegółowe zasady rozliczeń za dostawy odczynników i innych materiałów zawarte są w § 8-12.

§4
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
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§5
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych dostaw zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
2) W imieniu zamawiającego kontroli dokonywać będą upoważnione osoby legitymujące się pisemnym
upoważnieniem do kontroli.
§6
1) Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony (48 m-cy) od dnia ………… do dnia …………………. .
2) Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3) Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część.

§7
1) Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze
negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w ciągu jednego miesiąca od wystąpienia
spornej okoliczności, wówczas każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2) Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzania takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
zamawiającego.
3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4) Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zasady dostaw odczynników i innych materiałów zużywalnych
§8
1) W związku z eksploatacją analizatora(-ów) będących przedmiotem dzierżawy Wykonawca zapewni
Zamawiającemu dostawę potrzebnych zestawów diagnostycznych, odczynników i całego materiału
zużywalnego, niezbędnego do działania analizatorów, których szczegółowa specyfikacja w odniesieniu do
każdego analizatora została podana w Załączniku nr 2 do umowy w uzgodnionym zakresie i ilości.
2) Strony umowy uzgodniły, że Zamawiający wydzierżawi Wykonawcy, za kwotę 100 zł netto/m-c (słownie:
sto złotych 00/100) powierzchnię w celu założenia przez Wykonawcę magazynu, w którym Zamawiający
będzie na podanych niżej warunkach, na własny koszt, przechowywać odczynniki i inne materiały
zużywalne w celu późniejszego wydania i dostawy (sprzedaży) na rzecz Zamawiającego.
3) Wykonawca zapewni dostarczanie odczynników i innych materiałów zużywalnych do magazynu na
pisemne zamówienie Zamawiającego. Zamówienia będą składane w następujący sposób:
 pocztą elektroniczną: e-mail ………………………@................................................ lub
 faksem: numer ……………………………………………… lub
 telefonicznie: numer ……………………………………...
W przypadku zmiany powyższych danych Wykonawca informuje o zmianie Zamawiającego
w formie pisemnej. Zamówienie winno być niezwłocznie potwierdzone zwrotnie przez Wykonawcę.
4) Dostawy do magazynu powinny odbywać się w sposób ciągły i na bieżąco. Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować otrzymane zamówienie w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.
5) Towar objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby
Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
6) Zamówienie Odczynników, o którym mowa w punktach 3 i 4, powinno zawierać rodzaj, numer katalogowy,
ilość odczynnika, materiałów zużywalnych, kontroli lub kalibratorów oraz miejsce dostawy. Osoby
uprawnione do składania zamówień w imieniu Zamawiającego:
a) ………………………………………………..
b) ……………………………………………….
Zmiana osób uprawnionych do składania zamówień w imieniu Zamawiającego nie stanowi zmiany umowy,
o której mowa w art. 144 Pzp i wymaga wyłącznie poinformowania Wykonawcy o zmianie.
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7) Wykonawca dostarczy do magazynu Odczynniki potrzebne do każdego analizatora, pierwszy raz najpóźniej
w dniu instalacji analizatora(-ów), w minimalnej wymaganej ilości obliczonej przez Wykonawcę dla
zakładanej ilości badań określonej przez Zamawiającego na okres miesiąca kalendarzowego.
§9
1) Wykonawca jest zobowiązany dotrzymać terminów dostarczania do magazynu Odczynników w wymaganej
ilości, asortymencie, jakości oraz w taki sposób, aby po przyjęciu do magazynu, okres do upływu terminu
ważności (przydatności) podanego na materiałach zapewniał zużycie Odczynników w czasie rutynowej
pracy laboratorium nieprzekraczającej wykonania wcześniej zaplanowanych ilości badań.
2) Dostarczanie przedmiotowych Odczynników będzie potwierdzone przez wypełnienie dokumentu
dostarczenia (list przewozowy), który będzie zawierał: numer katalogowy towaru, nazwę, serię, nazwę lub
skrót jednostki miary, ilość jednostek miary i miejsce dostawy. Odebranie i przyjęcie dostarczonego towaru
do magazynu Zamawiający potwierdza podpisem i datą odbioru towaru na ww. dokumencie. Zamawiający
ma prawo odmówić odbioru odczynników w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy towar niezgodnie
z umową i zamówieniem.
3) Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczanego towaru
objętego każdym jednostkowym zamówieniem. Od momentu dostarczenia Odczynników do magazynu,
ryzyko ich uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego.
4) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczany towar.
5) Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego
odbioru towaru objętego danym zamówieniem jednostkowym.
6) W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub wad jakościowych towaru, Zamawiający zawiadamia
pisemnie Wykonawcę o wadach jakościowych lub brakach ilościowych. Zawiadamianie następować będzie
w jeden ze sposobów określonych w § 8 ust. 3 umowy.
7) W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany,
a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości towaru w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
zawiadomienia na piśmie.
8) Jeżeli Wykonawca nie uwzględni braków ilościowych lub wad jakościowych, zobowiązany jest na piśmie
przedstawić swoje stanowisko. Nie wstrzymuje to jego obowiązku określonego w ust. 7. W przypadku
uwzględnienia przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, wartość towaru dostarczonego przez niego,
podlega doliczeniu do jednostkowej dostawy, która ma nastąpić po otrzymaniu przez Wykonawcę pisma
Zamawiającego o uwzględnieniu jego stanowiska.
§ 10
1) Zamawiający jest zobowiązany:
a) Zorganizować odpowiednie pomieszczenia na potrzeby magazynu, wyposażyć je w niezbędny sprzęt
do magazynowania (z wyjątkiem komputerowego i chłodniczego) oraz pokryć wszystkie koszty
związane z funkcjonowaniem magazynu.
b) Prowadzić magazyn z należytą, profesjonalną starannością oraz zgodnie ze wskazaniami producentów
Odczynników, w przeciwnym razie jest odpowiedzialny za uszkodzenie Odczynników.
c) W dowolnym momencie umożliwić upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy, w zakresie
nieutrudniającym nadmiernie pracy Zamawiającego, kontrolę magazynu, stanu przechowywanych
materiałów oraz dokumentacji związanej z ruchem towaru w magazynie.
2) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia magazynu w sprzęt komputerowy do ewidencji
Odczynników oraz sprzęt chłodniczy do przechowywania Odczynników.
3) Zamawiający zobowiązuje się do przedkładania Wykonawcy do 5 dnia każdego miesiąca, ilościowego
i jakościowego harmonogramu za okres, co najmniej kolejnych trzech miesięcy rozpoczynających się
z początkiem miesiąca następującego po miesiącu przedłożenia harmonogramu, na poszczególne
odczynniki, materiały zużywalne, kontrole i kalibratory, zgodnego z założonymi ilościami wykonywanych
oznaczeń.
4) W ramach przesłanych harmonogramów Wykonawca gwarantuje 5-dniowe (robocze) terminy dostaw,
natomiast w przypadku braku harmonogramów terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu do 2 tygodni
(14 dni).
5) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia harmonogramu i dokonania ewentualnych
weryfikacji zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania
harmonogramu. W przypadku niezgłoszenia aktualizacji przekazanych harmonogramów obowiązują one
obie Strony w miesiącach, na które zostały określone w poprzednio zgłoszonym harmonogramie. Złożenie
harmonogramów nie zobowiązuje do zakupu materiałów i nie stanowi zamówienia.
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6) Przekroczenie przez Wykonawcę ostatecznego terminu dostaw Odczynników (lub dostarczenie w terminie,
ale materiałów posiadających wady lub braki, o których mowa w § 9 punkt 6), zgodnie z potwierdzonym
przez Wykonawcę przyjęciem zamówienia przy spełnieniu zapisów z punktów 2-4, umożliwia
Zamawiającemu naliczanie kar umownych w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procent) wartości
jednostkowego zamówienia:
a) za każdy dzień opóźnienia w dostawie lub dostawy w ilości mniejszej niż zamówiona,
b) za dostarczenie materiałów posiadających wady jakościowe za każdy dzień liczony do czasu dostawy
materiału wolnego od wad.
7) § 1 pkt 9 stosuje się odpowiednio.
8) W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania badań z powodu udokumentowanego braku odczynników
i braku możliwości wykonania takich badań na innym analizatorze w danym laboratorium, Wykonawca
pokryje koszty transportu i wykonania badań w laboratorium zewnętrznym. O konieczności wykonania
takich badań Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie.
§ 11
1) Odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory i kontrole złożone w magazynie Zamawiający ma prawo
odebrać i wykorzystywać na własne potrzeby w ramach niniejszej umowy.
2) Wydawanie odczynników i innych materiałów będzie dokonywane w sposób ciągły, w miesięcznych
okresach rozliczeniowych (równych miesiącowi kalendarzowemu). Zamawiający określi formy
dokumentowania każdorazowego wydania materiału z magazynu.
3) Wszystkie wydania materiałów z magazynu dokonane w danym okresie rozliczeniowym i potwierdzone
w formie protokołu będą uznawane za jedną dostawę (tzw. dostawa ciągła).
4) Zamawiający wyśle Wykonawcy, za każdy miesiąc, sprawozdanie z inwentaryzacji stanu towaru
w magazynie oraz z ilości towaru wydanego z magazynu z podziałem na:
a) Początkowy stan towaru w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca kalendarzowego,
b) Ilość towaru dostarczonego do magazynu w czasie miesiąca kalendarzowego,
c) Stan towaru w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego,
d) Ilość towaru wydanego z magazynu w czasie miesiąca kalendarzowego,
e) Ilość przeterminowanych jednostek towaru.
Zamawiający wyśle sprawozdanie z inwentaryzacji w formie exelowskiego raportu określonego
w Załączniku nr 3 w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy
sprawozdanie.
5) Strony umowy uzgodniły, że odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek upływu terminu ważności
towaru w magazynie ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek zastąpić liczbę jednostek towaru po
terminie ważności, wymienioną w sprawozdaniu z inwentaryzacji stanu towaru w magazynie, towarem
z terminem ważności (przydatności) zapewniającym zużycie Odczynników w czasie rutynowej pracy
laboratorium nieprzekraczającej wykonania wcześniej zaplanowanych ilości badań, zgodnie z niniejszą
umową, w terminie 15 dni od momentu doręczenia Wykonawcy sprawozdania z inwentaryzacji, w którym
uwzględniony zostanie towar po terminie ważności.
6) Zamawiający jest zobowiązany przy odbiorze towaru z magazynu do postępowania za każdym razem w taki
sposób, aby odbierać towar, który w związku z jego datą ważności należy zużyć najwcześniej (stosowanie
zasady „pierwsze na wejściu, pierwsze na wyjściu”); procedurę tę stosuje się zawsze z uwzględnieniem
zapotrzebowania Zamawiającego na odbiór określonego towaru, np. odczynników. W przypadku
naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania określonego w zdaniu poprzednim, uznaje się, że
Wykonawca ma prawo żądać zwrot kosztów w wysokości ceny zakupu nieużytego towaru, który zgodnie
z niniejszą umową uległ przeterminowaniu, ponieważ Zamawiający odebrał z magazynu towar
o późniejszym terminie ważności.
§ 12
1) Strony umowy uzgodniły, że Wykonawca będzie sprzedawać, a Zamawiający kupować Odczynniki do
analizatora (-ów) będących przedmiotem dzierżawy w ramach niniejszej umowy, za uzgodnioną cenę.
2) Przy określaniu wartości sprzedaży, za liczbę badań wykonanych uznaje się ilość wydanych wyników testów
na rzecz podmiotów, w tym też klientów wykonujących badania na własny koszt.
3) Wartość zakupionych Odczynników w danym miesiącu kalendarzowym zostanie obliczona jako iloczyn
uzgodnionej ceny jednostkowej za wszystkie Odczynniki do testu, niezbędne do wykonania jednego
badania (testu), określone w Załączniku nr 1 do umowy oraz ilości badań (wykazanych w zestawieniu wg
Załącznika nr 4 do umowy – w kolumnie 6) Zamawiającego.
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4) Jednostkowa cena wydanego wyniku obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą odczynników do
Zamawiającego, łącznie z kosztami transportu, ubezpieczenia wysyłki, magazynowania w magazynie,
opłatami celnymi i bankowymi oraz pozostałymi opłatami, wykonania kontroli, kalibracji i ponownych
badań (testów) w celu uzyskania ważnego wyniku potrzebnego do wykazania wykonania badania wraz
z pozostałymi czynnościami serwisowymi, podczas których może dochodzić do zużycia Odczynników.
5) Wykaz testów i cen jednostkowych Odczynników potrzebnych do poszczególnych analizatorów będących
przedmiotem dzierżawy stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Załącznik zawiera jednostkowe ceny netto.
Ustawowa zmiana stawki VAT zobowiązuje Strony do ponownej analizy i uzgodnienia cen brutto.
6) Zamawiający powiadomi o ilości zrealizowanych w danym miesiącu badań fakturowanych (wydanych
wyników wykazanych w zestawieniu wg Załącznika nr 4 do umowy – w kolumnie 6), w terminie 10 dni
kalendarzowych po upływie danego miesiąca kalendarzowego. Dane te prześle Zamawiający wraz z ilością
wykonanych oznaczeń w formie zgodnej z Załącznikiem nr 4 do umowy.
7) Dane, dotyczące zużycia Odczynników (wynikające z raportu Zamawiającego sporządzonego wg Załącznika
nr 3 do umowy) do ilości oznaczeń i badań – testów fakturowanych (wynikających z raportu
Zamawiającego sporządzonego wg Załącznika nr 4 do umowy – kolumna 6) będą przedmiotem analiz
(także wspólnych) dokonywanych przez Zamawiającego i Wykonawcę poprzez upoważnionych
przedstawicieli.
8) Dane raportowane do Wykonawcy mogą podlegać audytowi zewnętrznemu na zlecenie i koszt
Wykonawcy. Audyt może być zlecony w dowolnym czasie i obejmować okres do 24 m-cy wstecz.
Wykonawca ma obowiązek poinformowania na piśmie Zamawiającego co najmniej 14 dni przed jego
planowanym rozpoczęciem.
9) Podstawą do zapłaty ceny za dany miesiąc będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie
danych otrzymywanych od Zamawiającego dostarczanych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
umowy wykazujących ilość badań zafakturowanych w miesiącu kalendarzowym.
10) Zapłata za dostawę, o której mowa w ust. 9, nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 60 dni od dnia
wpływu faktury do Zamawiającego.
11) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

1)

2)
3)

4)
5)

Zasady dzierżawy sprzętu
§ 13
Wykonawca oświadcza, że oddaje Zamawiającemu w dzierżawę następujący sprzęt medyczny:
 Analizator ………………………………………
– ……………………………………………………
 Analizator ………………………………………
– ……………………………………………………
 Analizator ………………………………………
– ……………………………………………………
Wymieniony w ust. 1 sprzęt posiada wymagania techniczne wyszczególnione w ofercie złożonej
w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
Wykonawca oświadcza również, że sprzęt wymieniony w ust. 1, będący przedmiotem dzierżawy jest
wolny od wad fizycznych, nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest
przedmiotem żadnego postępowania prawnego albo zabezpieczenia prawnego ustanowionego na
rzecz osób trzecich na podstawie czynności prawnej lub przez organy egzekucyjne w wykonaniu
postępowania egzekucyjnego.
Czynsz dzierżawy wynosi ogółem: ………………………………… zł brutto.
W ramach czynszu dzierżawy Wykonawca:
a) dokona dostawy oraz instalacji sprzętu wymienionego w ust. 1 w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego,
b) w przypadku awarii, zobowiązany jest dokonać naprawy lub dostarczyć sprzęt zastępczy
w ciągu 3 dni roboczych od jej zgłoszenia,
c) czas podjęcia naprawy przez serwis Wykonawcy nie może przekraczać 24 godzin (w dni robocze)
oraz 48 godzin ( w dni świąteczne) od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii,
d) w przypadku awarii występującej z przyczyn innych niż niewłaściwe użytkowanie przez
użytkownika lub przekroczenie terminu naprawy bądź dostarczenia sprzętu zastępczego,
Wykonawca ponosi koszty wykonania oznaczeń poza laboratorium Zamawiającego (łącznie
z transportem materiału do najbliższego laboratorium) – płatność odbywa się na podstawie
rachunku wystawionego przez Zamawiającego,
e) wymieni sprzęt wskazany w ust. 1 na wolny od wad, jeżeli sprzęt ten zainstalowany
u Zamawiającego posiada wady, które powodują, że sprzęt jest niezdatny do użytku,
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f)

świadczyć będzie usługi serwisowe przez okres obowiązywania umowy zgodnie z warunkami
gwarancji podanymi w ofercie przetargowej od dnia dostarczenia sprzętu wymienionego w ust. 1,
g) zapewni skorelowanie wyników oznaczeń wykonywanych na oferowanym sprzęcie i przedstawia
dowód na korelację w formie wymaganej przez Zamawiającego,
h) dostarczy dokumentację sprzętu wymienionego w ust. 1, w języku polskim, w szczególności
instrukcję obsługi,
i) wyda gwarancję,
j) w ciągu 7 dni od dostarczenia sprzętu medycznego zobowiązuje się do organizacji szkolenia
pracowników w zakresie obsługi poszczególnej aparatury medycznej.

1)

2)

§ 14
Przekazanie wraz z instalacją i uruchomieniem sprzętu wymienionego w § 13 ust. 1 nastąpi nie później niż
w terminie 5 (pięciu) tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego sporządzonego i podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli stron.
Do czasu protokolarnego odbioru sprzętu wymienionego w § 13 ust. 1 przez Zamawiającego ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy obciąża Wykonawcę.

§ 15
1) Zamawiający zobowiązuje się korzystać ze sprzętu medycznego zgodnie z jego właściwościami
i przeznaczeniem oraz wskazówkami zawartym w dokumentacji, o której mowa w § 13 ust. 5 pkt h.
2) Koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu z winy Zamawiającego, obciążają
Zamawiającego.
3) Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Wykonawcy o okolicznościach opisanych
w § 13 ust. 5 pkt b lub e. Zawiadomienia dokonuje w jeden ze sposobów określonych w § 8 ust. 3 umowy.
4) Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku potwierdzić otrzymanie zawiadomienia przez
przesłanie Zamawiającemu faksem pisma potwierdzającego jego odebranie i określającym termin
przybycia upoważnionego pracownika Wykonawcy w celu podjęcia decyzji co do tego, którą
z czynności opisanych w § 13 ust. 5 pkt b lub e należy podjąć.
5) W przypadku gdy Wykonawca – mimo potwierdzenia wiadomości o awarii sprzętu wymienionego w § 13
ust. 1 lub istnieniu w nim wady – nie skieruje do Zamawiającego upoważnionego pracownika lub naruszony
zostanie termin wskazany w § 13 ust. 5 pkt b lub c, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,2% ogólnej wartości zamówienia (§ 13 ust. 4) za każdy dzień do momentu podjęcia
czynności serwisowych przez pracownika Wykonawcy lub oddania naprawionego sprzętu do użytku. W tym
przypadku Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową.
6) Jeżeli wysokość kary umownej wymienionej w ust. 5 nie pokrywa szkody poniesionej przez Zamawiającego
może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

1)
2)
3)

4)

§ 16
Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz dzierżawny w 48 równych ratach po ………….. zł brutto.
Pierwsza rata zostanie zapłacona za miesiąc ………………… 2013 r. Każda z następnych rat płatna jest po
upływie kolejnego miesiąca kalendarzowego.
Zapłata raty czynszu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Każda rata zawierać będzie
przypadający na nią podatek od towarów i usług.
Po okresie obowiązywania umowy przedmiot dzierżawy zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiającego w sposób i w terminie analogicznym do określonego w § 14 umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………………………………………………………… z dnia ……………………………………….
ZADANIE NR 1
Badania biochemiczne
Lp

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Nazwa parametru

Przewidywana
ilość badań w
ciągu 4 lat

Cena
1 badania
netto

Wartość
netto

VAT %

Wartość
brutto

2

3

4

5

6

7

ALB
ALT
AST
AMYL
CRP
TP
BIT-T
BIL-D
CL
NA
K
CHOL
RF
ETANOL
ALP
PHOSPH
GGTP
GLUK
HbA1C
HDL
CK
KREA
UA
MG
ASO
UREA
TIBC
TRIG
CA
IRON
LDH
Albumina w moczu
Białko w moczu

…………………………………………
miejscowość i data

8 000
40 000
40 000
17 600
64 000
4 400
23 200
800
6 400
132 000
132 000
24 000
2800
3200
4 000
16 400
4 000
80 400
6 000
18 800
1520
100 800
6 000
11 200
800
30 000
1680
22 000
30 000
8 800
1400
400
1920

………………………………………………
pieczątka i podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Badania immunochemiczne
Lp

Nazwa parametru

Przewidywana
ilość badań w
ciągu 4 lat

Cena
1 badania
netto

Wartość
netto

VAT %

Wartość
brutto

2

3

4

5

6

7

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

TSH
fT3
fT4
PRL
hCG+beta
CEA
PSA
PCT
CA-125
Ferrytyna
IgE total
Troponina
CK-MB-mass
HBsAg
anty-HBs
Toxo-IgG
Toxo-IgM
anty-HCV
HIV 4gen

39 320
7 080
14 680
1340
1600
1600
6 400
1340
2400
1340
2400
22 000
5 080
38 000
1340
1740
1340
34 680
2000

DOTYCZY ZINTEGROWANEJ PLATFORMY BIOCHEMICZNO - IMMUNOCHEMICZNEJ
Miesięczny czynsz dzierżawy aparatu netto: ………………………………………………………………………………
plus obowiązujący VAT: …………%
brutto: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………
Łączny czynsz dzierżawy aparatu na 48 miesięcy: netto: ……………………………………………………………
plus obowiązujący VAT: …………%
brutto: ……………………………………………………
(czynsz dzierżawny obejmuje instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania
umowy – naprawy, przeglądy konserwacyjne, przegląd roczny, części zamienne)
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO: ………………………………………………………………..……..……………
(suma wartości badań, czynszu dzierżawnego)
Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczątka i podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
PROJEKT UMOWY

ZADANIE NR 2
Badania koagulologiczne

Lp

Nazwa parametru

Przewidywana
ilość badań w
ciągu 4 lat

Cena
1 badania
netto

Wartość
netto

VAT %

Wartość
brutto

2

3

4

5

6

7

1

1.
2.
3.
4.

APTT
Fibrynogen
PT
D-dimery

40 000
4 000
64 000
3600

DOTYCZY ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO
Miesięczny czynsz dzierżawy aparatu netto: ………………………………………………………………………………
plus obowiązujący VAT: …………%
brutto: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………
Łączny czynsz dzierżawy aparatu na 48 miesięcy: netto: ……………………………………………………………
plus obowiązujący VAT: …………%
brutto: ……………………………………………………
(czynsz dzierżawny obejmuje instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania
umowy – naprawy, przeglądy konserwacyjne, przegląd roczny, części zamienne)
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO: ………………………………………………………………..……..……………
(suma wartości badań, czynszu dzierżawnego)
Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczątka i podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 2 do umowy nr ……………………………………….. z dnia ………………………………………
Zgodnie z wymaganiem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ Wykonawca przygotowuje samodzielnie
załącznik, w którym określa zestawienie wszystkich produktów niezbędnych do realizacji zadania 1 oraz 2
w ujęciu: nazwa, nr katalogowy, j.m., wielkość opakowania, itp., zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ.
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 3 do umowy nr ……………………………………… z dnia ………………………………...
Raport z comiesięcznej inwentaryzacji Odczynników do umowy……………… z dnia ……………………………

Wzór załącznika stanowi oddzielny plik Exel.
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 4 do umowy…………………. z dnia…………………………………………..
RAPORT ZREALIZOWANYCH I ZAFAKTUROWANYCH BADAŃ W MIESIĄCU ……………………………………….

Lp.
1

Laboratorium Jednostka

Symbol
Testu

2

3

Nazwa Testu

Liczba
zrealizowanych
badań
w jednostce

Liczba
wydanych
wyników
w jednostce

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Sporządził(a): …………………………..

Zatwierdził(a): ………………………………

Wysłano do: ……………………………………………………..
Dnia ……………………………

na e-mail: …………………………@....................................................
pod nr faksu: …………………………………………………………………………..
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