PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI
KLOCKARBERGEN (102) DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN
KLOCKARBERGENIN (102) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS
Detaljplan för lägenheten Marttaåkern 6:9 och för en del av lägenheten
Klockarbergen 22:3 och en del av samfälld vattenområde 876:3
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DETALJPLANEBESKRIVNING
1. Bas- och identifikationsuppgifter
1.1 Identifikationsuppgifter

Planarbetet omfattar kvarteren 270–274 i Klockarbergens (102) stadsdel i
Nagu, ett område för idrotts- och rekreationstjänster, ett område för
närrekreation, ett vattenområde, en båthamn, ett kvartersområde för
bilplatser, ett område för byggnader och anläggningar som betjänar
samhällsteknisk service samt ett gatuområde.

Genom detaljplanen och detaljplaneändringen bildas tomt 1 i kvarter
271, tomterna 1–3 i kvarter 272, tomterna 1–2 i kvarter 273 och tomterna
1–3 i kvarter 274 i Klockarbergens (102) stadsdel i Nagu, ett område för
idrotts- och rekreationstjänster, ett område för närrekreation, en
båthamn, ett vattenområde och ett gatuområde (Lövstrandsgränd).
Dessutom bildas kvarter 270 och dess tomt 1 för bilplatser samt tomt 2 för
ett område för byggnader och anläggningar som betjänar
samhällsteknisk service.
Planen har utarbetats på planläggningsenheten i Pargas stad.
En annons om inledandet av planarbetet har publicerats i tidningen
1.4.2021.
Godkännande av planen:
Bygg- och miljönämnden
Stadsstyrelsen
Stadsfullmäktige

09.03.2022, § ___
__.__.2022, § ___
__.__.2022, § ___

1.2 Planområdets läge
Området ligger i sydvästra delen av Nagu centrum mellan
småhusdominerade detaljplaneområden i Klockarbergen och
Kärrhagen på fastigheten Marttaåkern 6:9. Planområdet omfattar
dessutom små delar av fastigheterna Klockarbergen 22:3, Perttis 6:184
och Vattenområde 876:3. Området har i huvudsak ingen detaljplan. I
söder avgränsas området av havsområdet Funkis Strömmen och i
sydväst av ett område för fritidsbostäder.

1.3 Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att utöka utbudet på tomter invid befintlig
samhällsstruktur med tillhörande gatunät och kommunaltekniskt nät.

1.4 Förteckning över bilagorna till beskrivningen
Bilaga 1: Planområdets läge
Bilaga 2: Utdrag ur landskapsplanen
Bilaga 3: Utdrag ur generalplanen
Bilaga 4: Utdrag ur detaljplanen för Kärrhagen
Bilaga 5: Fotografier över området
Bilaga 6: Illustration
Bilaga 7: Programmet för deltagande och bedömning
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3. Utgångsläge
3.1 Utredning om förhållandena i planeringsområdet
Detaljplanen medför inte betydande miljökonsekvenser. Konsekvenserna
av planen bedöms som en del av det egentliga planläggnings- och
planeringsarbetet.

3.1.1 Allmän beskrivning av området

Området används för tillfället som rekreationsområde. I området finns en
liten gräsbevuxen spelplan, två hundinhägnader samt stigar som går
kors och tvärs och som invånarna i närområdet använder för
utomhusvistelse. Från Lövstrandsvägen går en skogsväg till stranden.
Skogsvägen leder till gårdsområdet av en övergiven fallfärdig
fritidsbostad. Terrängen i norra delen av området är öppen och relativt
jämn. Södra delen av området är i sin tur mycket varierande kuperad
och skogbevuxen terräng och ställvis alldeles intill stranden finns berg i
dagen som sluttar brant mot vattnet.

3.1.2 Naturmiljön

Omgivningen i norra delen av området som varit åker förut är nuförtiden
ett öppet område för idrott och rekreation som är delvis skött och
bebyggt. Marken i området är betydligt lägre än i de invidliggande
gatu- och bostadsområdena på nordöstra och nordvästra sidan. I det
jämna frilandsområdet finns också två hundinhägnader på markgrund.
Längs med kanterna av åkerområdet löper ett öppet dike som rundar
det låga markområdet och sluttar mot nordvästra hörnet av området
och vidare bort från området mot huvuddiket som löper längs med
Sjöstrandsvägen längre bort. Södra delen av området är i huvudsak
kuperad och talldominerad skog som nyligen gallrats. I samband med
upprättandet av Nagu generalplan har en naturinventering utarbetats i
området och i den nämns inget speciellt om detta område. Östra
kanten av området avgränsas av det nationellt värdefulla
bergsområdet Klockarbergen.

3.1.3 Den byggda miljön

Samhällsstruktur:
Området ligger i kanten av Nagu centrum söder om korsningsområdet
av Brinkasvägen och Lövstrandsvägen. I öster, norr och nordväst
avgränsas området av ett detaljplanlagt och bebyggt småhusområde. I
väster och sydväst avgränsas området av ett skogsområde och ett
område för fritidsbostäder.
Stads- och tätortsbild:
Området avgränsas av Nagu centrum och är dess randområde. De
omgivande närområdena har bebyggts stegvis och i dem finns i
huvudsak egnahemshus och radhus i olika åldrar. Mellan
bostadskvarteren finns olika områden för närrekreation på naturliga och
enligt terrängförhållandena varierande platser. I norra kanten av
planområdet finns ett område för idrott och rekreation med
anordningar och konstruktioner som betjänar olika
användningsändamål samt en tillhörande liten ekonomibyggnad.
Boende:
Förutom den rivningsfärdiga fritidsbostaden är planområdet obebyggd
skogs- och åkermark. Området omges i huvudsak av småhus och
områden för närrekreation som anvisats för dem.
Service:
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Nagu centrum med tillhörande service ligger under en kilometer från
området.
Rekreation:
Områdena för idrotts- och rekreationstjänster används aktivt.

Trafik:
Norra delen av området avgränsas av och ansluter sig till Brinkasvägen
som är matargatan i närområdet. I norra kanten av planområdet som
avgränsas av gatuområdet Brinkasvägen finns ett grusbeklätt område
som används som parkeringsplats och som tidigare inhyst en
avstjälpningsplats. Våren 2021 lät staden genomföra en miljöteknisk
markundersökning enligt vilken det inte finns behov för att sanera
marken för områdets nuvarande användningsändamål.
Teknisk service:
Vatten-, avlopps- och elnätet sträcker sig ända till östra, norra och
västra kanten av planområdet. I planområdet finns dessutom en
parktransformator och en nergrävd jordkabel på 20 kV mellan
Brinkasvägen och Kuttergränd.

3.1.4 Markägoförhållanden

I planområdet äger Pargas stad markområdena på fastigheterna
Marttaåker 445-573-6-9, Perttis 445-573-6-184 och Klockarbergen 445-57322-3 i sin helhet och är delägare av det samfällda vattenområdet
Vattenområde 445-573-876-3.

3.2 Planeringssituationen
3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planområdet

Landskapsplanen (bilaga 2)
I Egentliga Finlands landskapsplan för Åboland som fastställts av
miljöministeriet 20.3.2013 och etapplandskapsplanen för tätorternas
markanvändning, service och trafik som godkänts 11.6.2018 anges
följande beteckningar och bestämmelser för området:
A = Område för tätortsfunktioner
ge = Värdefullt bergs-, ås- eller moränområde
Dessutom anvisas i planen följande beteckningar och bestämmelser
utanför planområdet, men i ett område i dess omedelbara närhet:
et 807 = reningsverk
Skärgårdens ringväg = utvecklingszon och friluftsled som är
betydande på landskapsnivå
Den nu upprättade detaljplanen och detaljplaneändringen följer
landskapsplanen.
Generalplanen (bilaga 3):
För planområdet gäller Nagu strandgeneralplan som godkänts
12.5.2003 och i vilken ett område för fritidsbebyggelse (RA) och ett
område för i huvudsak landsbygdsnäringar med naturvärden (MY)
anvisas i planområdet.
Planområdet omfattas i huvudsak av ett stort område i Nagu centrum
som i generalplanen anvisats som ett byområde (AT) för bosättning,
service och idkande av näringsverksamhet. Området som
detaljplanläggs kompletterar tätortsstrukturen i Nagu på ett motiverat
och naturligt sätt och stödjer sig på ett befintligt bostadsområde.
Detaljplan (bilaga 4):
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Detaljplan och detaljplaneändring för Kärrhagen, godkänd 10.3.2004.
Området som ändras har anvisats som ett område för närrekreation
(VL).
Byggnadsordning:
Stadsfullmäktige godkände byggnadsordningen för Pargas stad
12.5.2020 och den har tillämpats sedan 26.6.2020.
Tomtindelning och -register:
Området förs in i fastighetsregistret som förs av Pargas stad. Enligt
planändringen ska en bindande tomtindelning utarbetas för området.
Beslut och planer:
Planprojektet ingår i stadens planläggningsprogram för 2021 som
stadsstyrelsen godkände 21.12.2020 i § 287.
Baskarta:
Baskartan är i skalan 1:1000 och den uppfyller de krav för baskartor i
detaljplaner som stadgas i markanvändnings- och bygglagen.
Baskartan är upprättad och kompletterad av mätningsbyrån.

4. Olika skeden i planeringen av detaljplanen
4.1 Planeringsstart och beslut som gäller denna

Uppgörande av detaljplan har blivit aktuell i och med stadsstyrelsens
beslut att godkänna planläggningsprogrammet för 2021 i vilket det här
planområdet ingår för att möta den ökade efterfrågan på
småhustomter och för att utvidga stadens tomtutbud.

4.2 Deltagande och samarbete
4.2.1 Intressenter

Intressenter är markägare och invånare i närområdet, de som har
besittningsrätt i området, samfund, företagare och övriga instanser vars
boende, arbete eller övriga förhållanden i hög grad kan påverkas av
planen samt stadens olika förvaltningar och övriga myndigheter.

4.2.2 Anhängiggörande

En annons om att arbetet med detaljplanen har inletts har publicerats i
Pargas Kungörelser.

4.2.3 Deltagande och växelverkan

Växelverkan genomförs enligt programmet för deltagande och
bedömning. Intressenterna har beretts tillfälle att stå i kontakt med
planläggaren under utkastskedet. Inledandet av planarbetet och dess
beredningsmaterial har delgivits berörda myndigheter.
Under utkastskedet har några invånare i närområdet tagit kontakt med
planläggaren. I planutkastet har bostadskvarteret och
båthamnsområdet som anvisats vid stranden väckt motstånd. Å andra
sidan har området också fått positiva reaktioner och väckt intresse för
området. Invånare har också hört sig för om stranden får en brygga och
om man kan hyra en båtplats där.
Både NTM-centralen i Egentliga Finland och Egentliga Finlands förbund
har i utkastskedet meddelat som sitt ställningstagande att ett alternativ
där stranden anvisas som allmänt område för närrekreation och fri från
byggande skulle vara ett bättre alternativ och att rekommendera när
arbetet med planlösningen går vidare.

5

Intressenterna bereds tillfälle att framföra åsikter om förslaget under tiden
då förslaget är framlagt. Behövliga myndighetsutlåtanden om materialet
begärs in under tiden då förslaget är framlagt.

4.3 Mål för detaljplanen
Det huvudsakliga och primära målet för detaljplanen är att anvisa nya
småhustomter på naturliga ställen för att komplettera den bebyggda
miljön i området för centrumfunktioner i omedelbar närhet av ett
detaljplanlagt område. Dessutom är ett mål att anvisa flera
detaljplanlagda områden för idrott och närrekreation.

5. Redogörelse för detaljplanen
5.1 Planens struktur
I planen anvisas nya bostadskvarter för småhus och områden för
närrekreation intill ett nytt gatuområde. Ett område för idrotts- och
rekreationstjänster anvisas i området i enlighet med nuvarande
användning. För parkering anvisas ett kvartersområde för bilplatser intill
Brinkasvägen i ett befintligt parkeringsområde.
Ett litet kilaktigt område som anvisats för närrekreation i detaljplanen för
Kärrhagen i ändan av Lövstrandsvägen på dess södra sida ändras till
korsningsområde för ett nytt gatuområde. Intill Brinkasvägen i nordöstra
delen av planområdet finns en befintlig transformator och för den
anvisas ett kvartersområde för byggnader och anläggningar som
betjänar samhällsteknisk service. Genom planområdet från
Brinkasvägen till Kuttergränd anvisas ett delområde som reserveras för
ledningar.

5.1.1 Dimensionering
Området är obebyggt och har ingen detaljplan sedan tidigare. För de
åtta separata egnahemstomterna har anvisats 250 m2vy byggrätt för
huvudbyggnad och 75 m²vy byggrätt för ekonomibyggnader per tomt.
För de tomter som avgränsas av stranden har dessutom anvisats en
separat byggnadsyta för en bastubyggnad och en byggrätt på 25 m²vy.
I det större kvartersområdet för småhus har anvisats byggrätt enligt
exploateringstalet e=0,35 så att den fördelas rättvist i det aktuella
området. För övriga områden som anvisas i planen anvisas inte någon
byggrätt.

5.2 Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet

Kvartersområdena för fristående småhus kompletterar den befintliga
stadsstrukturen. Planområdet kompletterar på ett naturligt sätt
mellanrummet mellan de två detaljplanlagda områdena.
Byggplatserna är utformade och avgränsade så att man väl kan ta i
beaktande de nuvarande terrängformerna i området när tomterna
bebyggs. De nya tomterna anknyter naturligt till gatuområdet och ramar
tillsammans med tomterna på östra och nordvästra sidan av vägen in
gatuområdet så att det bildas en småskalig helhet i form av ett band
mellan Lövstrandsvägen och Kuttergränd.
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Genom att i planbestämmelsen förutsätta att de delar av tomten som
förblir obebyggda och som inte används för parkering eller
körförbindelser ska hållas i ett så naturligt tillstånd som möjligt vill man
anpassa den bebyggda gatumiljön och gårdsområdena som uppförs i
form av ett band intill gatumiljön till naturlandskapet med skarpskurna
terrängformer som höjer sig i omgivningen.
Kring kvartersområdena anvisas områden för närrekreation som ansluter
sig till större rekreationsområdeshelheter i invidliggande planlagda
områden.

5.3 Områdesreserveringar
5.3.1 Kvartersområden

I detaljplanen anvisas kvarter 271 för småhus för boende som kan
genomföras antingen som ett stort och enhetligt område för radhus,
kopplade småhus eller fristående småhus eller alternativt som ett område
för fristående småhus med flera tomter, i enlighet med bifogad illustration
(bilaga 6). Dessutom anvisas kvarteren 272–274 med två till tre tomter för
fristående småhus.
På alla tomter ska två bilplatser per bostad anläggas.
Byggrätten och våningsantalet är angivna så att de ska gå att uppnå
sinsemellan proportionerliga byggnader med relativt enhetliga former
oavsett om tomten är sådan att den lämpar sig för byggande i sluttning
eller på plan mark.
I planområdet anvisas ett kvartersområde för byggnader och
anläggningar som betjänar samhällsteknisk service (ET, kvarter 270 tomt
1) och ett kvartersområde för bilplatser (LPA, kvarter 270, tomt 2).

5.3.2 Rekreationsområden
En del av planområdet söder om korsningen av Brinkasvägen och
Lövstrandsvägen anvisas i enlighet med befintlig användning som ett
område för idrotts- och rekreationstjänster. Vid stranden anvisas ett
område för en båthamn (LV). Till området anvisas en körförbindelse för
service av småbåtar. Utanför området i vattenområdet anvisas ett
gemensamt större bryggområde. Ett område för närrekreation (VL)
anvisas i västra delen av planområdet mellan stranden och den högsta
kullen i området.
Det plana området som avgränsas av gatuområdet i norra delen av
området ligger på en gammal avstjälpningsplats och har använts som
parkeringsområde för bilar. I detaljplanen anvisas området i enlighet
med nuvarande användning som kvartersområde för bilplatser. Det
avgränsas av en vall som sluttar ner mot idrottsplanen. Emellan löper ett
dike som sluttar bort från området mot huvuddiket intill Sjöstrandsvägen.
I området för idrotts- och rekreationstjänster (VU) finns ett delområde som
reserverats för elledningar (z). Det är ämnat för en jordkabel som redan
tidigare grävts ner i marken mellan parktransformatorn och Kuttergränd
och nu måste placeras på nytt mellan de bostadskvarter som bildas i
området så att den anvisas en sträckning från ET-området till Kuttergränd
genom det nya planområdet delvis i området som anvisats för ledningar
(z), delvis i ett område för gång- och cykeltrafik (pp) samt delvis i
gatuområdet Lövstrandsgränd.
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5.3.3 Trafik- och gatuområden
Planområdet omfattar gatuområden och ett område som reserveras för
parkering.

5.3.4 Specialområden
En liten del av området har reserverats för byggnader och anläggningar
som betjänar samhällsteknisk service.

5.4 Planens konsekvenser
5.4.1 Konsekvenser för den byggda miljön

Planområdet är obebyggt förutom den fallfärdiga fritidsbostaden med
lätta konstruktioner vid stranden med tillhörande liten ekonomibyggnad.
I öster avgränsas planområdet av rätt nya bostadshus från 2000-talet intill
Kuttergränd. På norra sidan finns något äldre egnahemshus och radhus. I
väster finns något nyare stora egnahemshus. Genomförandet av
planområdet kompletterar den befintliga stadsstrukturen på ett naturligt
sätt.

5.4.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön
Planändringen har inga större konsekvenser för naturen eller naturmiljön.

6. Genomförande av planen
6.1 Genomförande och tidsplanering
Detaljplaneområdet kompletterar det omgivande bostadsområdet och
möter efterfrågan på småhustomter i Nagu. Kommunalteknik i form av
vatten-, avlopps- och dagvattenledningar finns redan direkt invid
området och behöver endast byggas ut. En jordkabel på 20 kV har
redan grävts ner i området och den måste flyttas till en lämpligare plats
och gatuområdet Lövstrandsgränd måste byggas innan tomterna intill
gatuområdet kan bebyggas.

Bilagor
Blankett för uppföljning av detaljplanen
Pargas 9.3.2022
Planläggningsenheten
Miljöavdelningen i Pargas stad
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Bilaga /Liite 1
PLANOMRÅDETS LÄGE
KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Flygbild från år 2018
Ilmakuva vuodelta 2018

Bilaga /Liite 2
UTDRAG UR LANDSKAPSPLAN
OTE MAAKUNTAKAAVASTA

PLANOMRÅDE / KAAVA-ALUE

BBilaga /Liite 3
UTDRAG UR NAGU STRANDGENERALPLAN
OTE NAUVON RANTAYLEISKAAVASTA
Godkänd / Hyväksytty 12.5.2003

PLANOMRÅDE / KAAVA-ALUE

Bilaga /Liite 4
UTDRAG UR AJOURVARANDE DETALJPLAN
OTE AJANTASAASEMAKAAVASTA

PLANOMRÅDE / KAAVA-ALUE

Bilaga /Liite 5
FOTOGRAFIER FRÅN PLANOMRÅDET
VALOKUVIA KAAVA-ALUEESTA

Sett från Brinkasvägen mot söder
Näkymiä Brinkastentieltä etelään

Panorama från Brinkasvägen mot öppet åker / söder
Panoraama Brinkastentieltä peltoaukealle / etelään

Bilaga /Liite 5
FOTOGRAFIER FRÅN PLANOMRÅDET
VALOKUVIA KAAVA-ALUEESTA

Panorama från mitt i skogen mot öst
Panoraama metsän keskeltä itään

Panorama från mitt i skogen mot söder
Panoraama metsän keskeltä etelään

Panorama från mitt i skogen mot väst
Panoraama metsän keskeltä länteen

Bilaga / Liite 6
ILLUSTRAATIO
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Bilaga /Liite 7
PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


WZK'ZD&PZ>d'EK,PDE/E'

ĞƚĂůũƉůĂŶŽĐŚćŶĚƌŝŶŐĂǀĚĞƚĂůũƉůĂŶĨƂƌŽŵƌĊĚĞ
ŝŶǀŝĚŐĂƚƵŽŵƌĊĚĞƚ>ƂǀƐƚƌĂŶĚƐǀćŐĞŶŝ<ůŽĐŬĂƌďĞƌͲ
ŐĞŶ;ϭϬϮͿƐƚĂĚƐĚĞůŝEĂŐƵ

ϭ͘WůĂŶŽŵƌĊĚĞ

ĞƚĐŝƌŬĂϰŚĂƐƚŽƌĂƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚůŝŐŐĞƌŝƐǇĚǀćƐƚƌĂĚĞͲ
ůĞŶĂǀEĂŐƵĐĞŶƚƌƵŵ͕ŝƐǇĚƂƐƚƌĂĚĞůĞŶĂǀ<ůŽĐŬĂƌďĞƌŐĞŶ
ƐƚĂĚƐĚĞů͕ƉĊĞƚƚŽŵƌĊĚĞƐŽŵƚŝůůƐƚƂƌƐƚĂĚĞůĞŶćƌƵƚĂŶ
ĚĞƚĂůũƉůĂŶ͘WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŐƌćŶƐĂƐŝŶŽƌƌĂǀŐĂƚƵŽŵƌĊͲ
ĚĞŶĂƌŝŶŬĂƐǀćŐĞŶŽĐŚ>ƂǀƐƚƌĂŶĚƐǀćŐĞŶ͕ŝƂƐƚĞƌƚŝůůďŽͲ
ƐƚĂĚƐŬǀĂƌƚĞƌŽĐŚŽďĞďǇŐŐƚŐƌƂŶŽŵƌĊĚĞŝ<ůŽĐŬĂƌďĞƌͲ
ŐĞŶ͕ŝǀćƐƚĞƌƚŝůůĞŶĨƌŝƚŝĚƐĨĂƐƚŝŐŚĞƚŽĐŚŝƐƂĚĞƌƚŝůůǀĂƚͲ
ƚĞŶŽŵƌĊĚĞ͘
































Ϯ͘DĂƌŬćŐŽĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶ

WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚćŐƐƚŝůůƐƚƂƌƐƚĂĚĞůĞŶĂǀWĂƌŐĂƐƐƚĂĚ͘sĂƚͲ
ƚĞŶŽŵƌĊĚĞƚćŐƐĂǀƐĂŵĨćůůŝŐŚĞƚ͘






K^>>/^dhD/^Ͳ:Zs/K/Ed/^hhEE/d>D

ƐĞŵĂŬĂĂǀĂũĂĂƐĞŵĂŬĂĂǀĂŶŵƵƵƚŽƐ>ƂǀƐƚƌĂŶͲ
ĚŝŶƚŝĞŶŬĂƚƵĂůƵĞĞŶũĂƚŬĞĞŬƐŝ<ůŽĐŬĂƌďĞƌŐĞŶŝŶ
;ϭϬϮͿŬĂƵƉƵŶŐŝŶŽƐĂƐƐĂEĂƵǀŽƐƐĂ

ϭ͘<ĂĂǀĂͲĂůƵĞ

EŽŝŶϰŚĂŬŽŬŽŝŶĞŶŬĂĂǀĂͲĂůƵĞƐŝũĂŝƚƐĞĞEĂƵǀŽŶŬĞƐŬƵƐͲ
ƚĂŶůŽƵŶĂŝƐŽƐĂƐƐĂ͕<ůŽĐŬĂƌďĞƌŐĞŶŝŶůćŶƐŝƉƵŽůĞůůĂ͕ĂůƵͲ
ĞĞůůĂ͕ũŽŬĂŽŶƉććŽƐŝŶĂƐĞŵĂŬĂĂǀŽŝƚƚĂŵĂƚŽŶ͘<ĂĂǀĂͲ
ĂůƵĞƌĂũĂƵƚƵƵƉŽŚũŽŝƐĞƐƐĂƌŝŶŬĂƐƚĞŶƚŝĞŶũĂ>ƂǀƐƚƌĂŶĚŝŶͲ
ƚŝĞŶŬĂƚƵĂůƵĞŝƐŝŝŶ͕ŝƚćƌĞƵŶĂůƚĂĂŶ<ůŽĐŬĂƌďĞƌŐĞŶŝŶĂƐƵŝŶͲ
ŬŽƌƚƚĞůĞŝŚŝŶũĂƌĂŬĞŶƚĂŵĂƚƚŽŵĂĂŶǀŝŚĞƌĂůƵĞĞƐĞĞŶ͕ůćŶͲ
ŶĞƐƐćůŽŵĂͲĂƐƵŶƚŽŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂƂŶũĂĞƚĞůćƐƐćǀĞƐŝĂůƵĞĞͲ
ƐĞĞŶ͘































Ϯ͘DĂĂŶŽŵŝƐƚƵƐ

<ĂĂǀĂͲĂůƵĞŽŶƉććŽƐŝŶWĂƌĂŝƐƚĞŶŬĂƵƉƵŶŐŝŶŽŵŝƐƚƵŬͲ
ƐĞƐƐĂ͘sĞƐŝĂůƵĞŽŶǇŚƚĞŝƐŽŵŝƐƚƵŬƐĞƐƐĂ͘





ϯ͘WůĂŶćŶĚƌŝŶŐĞŶƐƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚĞƌŽĐŚŵĊůƐćƚƚŶŝŶŐ

hƉƉŐƂƌĂŶĚĞĂǀĚĞƚĂůũƉůĂŶĨƂƌĂƚƚƉůĂŶůćŐŐĂŶǇĂƚŽŵƚĞƌ
ĨƂƌĞŐŶĂŚĞŵƐŚƵƐůćŶŐƐŽĐŚƐŽŵĨŽƌƚƐćƚƚŶŝŶŐƚŝůůĚĞŶďĞͲ
ĨŝŶƚůŝŐĂŐĂƚĂŶĨŝŶŶƐŵĞĚŝƐƚĂĚĞŶƐƉůĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵ
ĨƂƌϮϬϮϭŽĐŚćƌĞŶĚĞůŝĂƌďĞƚĞƚĨƂƌĂƚƚƐǀĂƌĂƉĊĚĞŶ
ƂŬĂĚĞĞĨƚĞƌĨƌĊŐĂŶƉĊƐŵĊŚƵƐƚŽŵƚĞƌ͘ĞƉůĂŶĞƌĂĚĞďŽͲ
ƐƚĂĚƐŬǀĂƌƚĞƌĞŶŽĐŚƌĞŬƌĞĂƚŝŽŶƐŽŵƌĊĚĞŶĂĂŶŬŶǇƚĞƌĚŝͲ
ƌĞŬƚƚŝůůƌĞĚĂŶďĞĨŝŶƚůŝŐƐĂŵŚćůůƐƐƚƌƵŬƚƵƌǀŝĂĚĞƚďĞĨŝŶƚͲ
ůŝŐĂŐĂƚƵŽŵƌĊĚĞƚŽĐŚĚĞƚŬŽŵŵƵŶĂůƚĞŬŶŝƐŬĂŶćƚĞƚƐŽŵ
ƌĞĚĂŶĨŝŶŶƐŝĂŶůĂŐƚŝŶǀŝĚŽŵƌĊĚĞƚ͘

ϰ͘WůĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐůćŐĞƚ

>ĂŶĚƐŬĂƉƐƉůĂŶ

&ƂƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŐćůůĞƌ ďŽůĂŶĚƐůĂŶĚƐŬĂƉƐƉůĂŶ;ĨĂƐƚͲ
ƐƚćůůĚϮϬ͘ϯ͘ϮϬϭϯͿŽĐŚĞƚĂƉƉůĂŶĚƐŬĂƉƐƉůĂŶĞŶĨƂƌƚćƚŽƌͲ
ƚĞƌŶĂƐŵĂƌŬĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ͕ƐĞƌǀŝĐĞŽĐŚƚƌĂĨŝŬŝŐĞŶƚůŝŐĂ
&ŝŶůĂŶĚ;ŐŽĚŬćŶĚϭϭ͘ϲ͘ϮϬϭϴͿ͘/ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůŶŝŶŐĞŶĂǀ
ůĂŶĚƐŬĂƉƐƉůĂŶĞƌŶĂćƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŝƐŝŶŚĞůŚĞƚĂŶǀŝƐĂƚ
ƐŽŵŽŵƌĊĚĞĨƂƌƚćƚŽƌƚƐĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌ;Ϳ͘

































ϯ͘<ĂĂǀĂŵƵƵƚŽŬƐĞŶ ůćŚƚƂŬŽŚĚĂƚũĂƚĂǀŽŝƚƚĞĞƚ

ƐĞŵĂŬĂĂǀĂŶůĂĂƚŝŵŝŶĞŶƵƵƐŝĞŶŽŵĂŬŽƚŝƚĂůŽƚŽŶƚƚŝĞŶ
ŬĂĂǀŽŝƚƚĂŵŝƐĞŬƐŝũŽŽůĞŵĂƐƐĂŽůĞǀĂŶŬĂƚƵĂůƵĞĞŶǀĂƌͲ
ƌĞůůĞũĂũĂƚŬĞĞŬƐŝŽŶŵƵŬĂŶĂŬĂƵƉƵŶŐŝŶϮϬϮϭŬĂĂǀŽŝƚƵƐͲ
ŽŚũĞůŵĂƐƐĂ͘ƐĞŵĂŬĂĂǀĂůůĂŚĂůƵƚĂĂŶǀĂƐƚĂƚĂŬĂƐǀĂǀĂĂŶ
ƚŽŶƚƚŝŬǇƐǇŶƚććŶƉŝĞŶƚĂůŽƌĂŬĞŶƚĂŵŝƐƚĂǀĂƌƚĞŶ͘^ƵƵŶŶŝͲ
ƚĞůůƵƚĂƐƵŝŶŬŽƌƚƚĞůŝƚũĂǀŝƌŬŝƐƚǇƐĂůƵĞĞƚǇŚĚŝƐƚǇǀćƚƐƵŽƌĂĂŶ
ũŽŽůĞŵĂƐƐĂŽůĞǀĂĂŶǇŚĚǇƐŬƵŶƚĂƌĂŬĞŶƚĞĞƐĞĞŶũĂĂůƵĞĞŶ
ǀŝĞƌĞƐƐćŽůĞǀĂĂŶŬƵŶŶĂůůŝƐƚĞŬŶŝƐĞĞŶǀĞƌŬŽƐƚŽŽŶ͘


ϰ͘<ĂĂǀĂƚŝůĂŶŶĞ

DĂĂŬƵŶƚĂŬĂĂǀĂ

<ĂĂǀĂͲĂůƵĞĞůůĂŽŶǀŽŝŵĂƐƐĂdƵƌƵŶŵĂĂŶŵĂĂŬƵŶƚĂŬĂĂǀĂ
;ǀĂŚǀŝƐƚĞƚƚƵϮϬ͘ϯ͘ϮϬϭϯͿũĂsĂƌƐŝŶĂŝƐͲ^ƵŽŵĞŶƚĂĂũĂŵŝĞŶ
ŵĂĂŶŬćǇƚƂŶ͕ƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶũĂůŝŝŬĞŶƚĞĞŶǀĂŝŚĞŵĂĂŬƵŶƚĂͲ
ŬĂĂǀĂ;ŚǇǀćŬƐǇƚƚǇϭϭ͘ϲ͘ϮϬϭϴͿ͘DĂĂŬƵŶƚĂŬĂĂǀĂǇŚĚŝƐƚĞůͲ
ŵćƐƐćŬĂĂǀĂͲĂůƵĞŽŶŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂĂŶŽƐŽŝƚĞƚƚƵƚĂĂͲ
ũĂŵĂƚŽŝŵŝŶƚŽũĞŶĂůƵĞĞŬƐŝ;Ϳ͘


































'ĞŶĞƌĂůƉůĂŶ

/EĂŐƵƐƚƌĂŶĚŐĞŶĞƌĂůƉůĂŶ;ŐŽĚŬćŶĚϭϮ͘ϱ͘ϮϬϬϯͿćƌƉůĂŶͲ
ŽŵƌĊĚĞƚĂŶǀŝƐĂƚƐŽŵĞƚƚŽŵƌĊĚĞĨƂƌĨƌŝƚŝĚƐďĞďǇŐŐĞůƐĞ
;ZͿŽĐŚƐŽŵĞƚƚŽŵƌĊĚĞĨƂƌŝŚƵǀƵĚƐĂŬůĂŶĚƐďǇŐĚƐŶćͲ
ƌŝŶŐĂƌŵĞĚŶĂƚƵƌǀćƌĚĞ;DzͿ͘ŶŵŝŶĚƌĞĚĞůĂǀƉůĂŶŽŵͲ
ƌĊĚĞƚƐŶŽƌĚǀćƐƚƌĂŬĂŶƚćƌŝĚĞůŐĞŶĞƌĂůƉůĂŶĞŶĂŶǀŝƐĂƚ
ƐŽŵďǇŽŵƌĊĚĞ;dͿ͘
















































zůĞŝƐŬĂĂǀĂ

EĂƵǀŽŶƌĂŶƚĂǇůĞŝƐŬĂĂǀĂƐƐĂ;ŚǇǀćŬƐǇƚƚǇϭϮ͘ϱ͘ϮϬϬϯͿ
ŬĂĂǀĂͲĂůƵĞŽŶŽƐŽŝƚĞƚƚƵůŽŵĂͲĂƐƵŶƚŽũĞŶŬŽƌƚƚĞůŝĂůƵĞĞŬƐŝ
;ZͿƐĞŬćƉććĂƐŝĂƐƐĂŵĂĂƐĞƵƚƵĞůŝŶŬĞŝŶŽũĞŶĂůƵĞĞŬƐŝ͕
ũŽůůĂŽŶůƵŽŶƚŽĂƌǀŽũĂ;DzͿ͘WŝĞŶĞŵƉŝŽƐĂŬĂĂǀĂͲĂůƵĞĞŶ
ůƵŽƚĞŝƐŬƵůŵĂƐƚĂŽŶǇůĞŝƐŬĂĂǀĂƐƐĂŽƐŽŝƚĞƚƚƵŬǇůćĂůƵĞĞŬƐŝ
;dͿ͘
















































ĞƚĂůũƉůĂŶ

WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚćƌŝŶƚĞĚĞƚĂůũƉůĂŶĞƌĂƚĨƂƌƵƚŽŵĞƚƚůŝƚĞƚŬŝůͲ
ĨŽƌŵĂƚŽŵƌĊĚĞĨƂƌŶćƌƌĞŬƌĞĂƚŝŽŶ;s>ͿƐƂĚĞƌŽŵƐůƵƚćŶͲ
ĚĂŶĂǀ>ƂǀƐƚƌĂŶĚƐǀćŐĞŶƐŐĂƚƵŽŵƌĊĚĞ͘WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ
ŐƌćŶƐĂƐŝŶŽƌƌŽĐŚŝƂƐƚĞƌƚŝůůĚĞƚĂůũƉůĂŶĞƌĂĚĞŽŵƌĊĚĞŶ͘































ϱ͘hƚƌĞĚŶŝŶŐĂƌ

/ĚĞƚĂůũƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚƐŬĂďĞĚƂŵĂƐĚĞŶŐćůůĂŶĚĞŐĞŶĞƌĂůͲ
ƉůĂŶĞŶƐƐƚǇƌŶŝŶŐƐĞĨĨĞŬƚŽĐŚďĞŚŽǀĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂǀŐĞŶĞͲ
ƌĂůƉůĂŶĞŶ͘EĂƚƵƌƵƚƌĞĚŶŝŶŐŽĐŚŐĞŽƚĞŬŶŝƐŬƵƚƌĞĚŶŝŶŐƐŬĂ
ŐƂƌĂƐǀŝĚďĞŚŽǀ͘

ϲ͘/ŶƚƌĞƐƐĞŶƚĞƌ

/ŶƚƌĞƐƐĞŶƚĞƌŝĚĞƚĂůũƉůĂŶĞŶŽĐŚͲćŶĚƌŝŶŐĞŶćƌƉůĂŶŽŵƌĊͲ
ĚĞƚƐŵĂƌŬćŐĂƌĞ͕ŵĂƌŬćŐĂƌŶĂŽĐŚŝŶǀĊŶĂƌŶĂŝĚĞƚŶćƌůŝŐͲ
ŐĂŶĚĞŽŵƌĊĚĞƚ͕ƐƚĂĚĞŶƐŽůŝŬĂĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐĞŶŚĞƚĞƌ͕
ŐĞŶƚůŝŐĂ&ŝŶůĂŶĚƐEdDͲĐĞŶƚƌĂů͕ŐĞŶƚůŝŐĂ&ŝŶůĂŶĚƐĨƂƌͲ
ďƵŶĚ͕ǀĂƚƚĞŶƚũćŶƐƚǀĞƌŬĞƚ͕ĂƌƵŶĂ͕ĚĞƚůŽŬĂůĂƚĞůĞĨŽŶďŽͲ
ůĂŐĞƚƐĂŵƚĂŶĚƌĂǀĂƌƐďŽĞŶĚĞ͕ĂƌďĞƚĞĞůůĞƌƂǀƌŝŐĂĨƂƌͲ
ŚĊůůĂŶĚĞŶǀćƐĞŶƚůŝŐƚŬĂŶƉĊǀĞƌŬĂƐĂǀƉůĂŶćŶĚƌŝŶŐĞŶ͘


ƐĞŵĂŬĂĂǀĂ

<ĂĂǀĂͲĂůƵĞĞŝŽůĞĂƐĞŵĂŬĂĂǀŽŝƚĞƚƚƵůƵŬƵƵŶŽƚƚĂŵĂƚƚĂ
>ƂǀƐƚƌĂŶĚŝŶƚŝĞŶŬĂƚƵĂůƵĞĞŶƉććƐƐćĞƚĞůćƉƵŽůĞůůĂŽůĞǀĂĂ
ƉŝĞŶƚćŬŝŝůĂŵĂŝƐƚĂůćŚŝǀŝƌŬŝƐƚǇƐĂůƵĞƚƚĂ;s>Ϳ͘<ĂĂǀĂͲĂůƵĞ
ƌĂũĂƵƚƵƵƉŽŚũŽŝƐĞƐƐĂũĂŝĚćƐƐćĂƐĞŵĂŬĂĂǀŽŝƚĞƚƚƵŝŚŝŶ
ĂůƵĞŝƐŝŝŶ͘






























ϱ͘^ĞůǀŝƚǇŬƐĞƚ

<ĂĂǀĂͲĂůƵĞĞůůĂĂƌǀŝŽŝĚĂĂŶǀŽŝŵĂƐƐĂŽůĞǀĂŶǇůĞŝƐŬĂĂǀĂŶ
ŽŚũĂƵƐǀĂŝŬƵƚƵƐũĂǇůĞŝƐŬĂĂǀĂŶŵƵƵƚƚĂŵŝƐĞŶƚĂƌǀĞ͘>ƵŽŶͲ
ƚŽƐĞůǀŝƚǇƐũĂŵĂĂƉĞƌćƚƵƚŬŝŵƵƐůĂĂĚŝƚĂĂŶƚĂƌǀŝƚƚĂĞƐƐĂ͘


ϲ͘KƐĂůůŝƐĞƚ

KƐĂůůŝƐŝŶĂĂƐĞŵĂŬĂĂǀĂƐƐĂũĂͲŵƵƵƚŽŬƐĞƐƐĂŽǀĂƚŬĂĂǀĂͲ
ĂůƵĞĞŶŵĂĂŶŽŵŝƐƚĂũĂƚ͕ůćŚŝĂůƵĞĞŶŵĂĂŶŽŵŝƐƚĂũĂƚũĂ
ĂƐƵŬŬĂĂƚ͕WĂƌĂŝƐƚĞŶŬĂƵƉƵŶŐŝŶĞƌŝŚĂůůŝŶƚŽǇŬƐŝŬƂƚ͕sĂƌƐŝͲ
ŶĂŝƐͲ^ƵŽŵĞŶ>zͲŬĞƐŬƵƐ͕sĂƌƐŝŶĂŝƐͲ^ƵŽŵĞŶůŝŝƚƚŽ͕ǀĞƐŝͲ
ŚƵŽůƚŽůĂŝƚŽƐ͕ĂƌƵŶĂ͕ƉĂŝŬĂůůŝŶĞŶƉƵŚĞůŝŶǇŚƚŝƂƐĞŬć
ŵƵƵƚ͕ũŽŝĚĞŶĂƐƵŵŝƐĞĞŶ͕ƚǇƂŶƚĞŬŽŽŶƚĂŝŵƵŝŚŝŶŽůŽŝŚŝŶ
ŬĂĂǀĂŵƵƵƚŽƐƐĂĂƚƚĂĂŚƵŽŵĂƚƚĂǀĂƐƚŝǀĂŝŬƵƚƚĂĂ͘




ϳ͘ĞůƚĂŐĂŶĚĞŽĐŚŵǇŶĚŝŐŚĞƚƐƐĂŵĂƌďĞƚĞ

/ŶůĞĚĂŶĚĞƚĂǀƉůĂŶĂƌďĞƚĞƚŽĐŚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚĨƂƌĚĞůƚĂͲ
ŐĂŶĚĞŽĐŚďĞĚƂŵŶŝŶŐŵĞĚĚĞůĂƐŝWĂƌŐĂƐ<ƵŶŐƂƌĞůƐĞƌ
ĞůůĞƌŝ ďŽhŶĚĞƌƌćƚƚĞůƐĞƌŽĐŚdƵƌƵŶ^ĂŶŽŵĂƚ͘DĂƚĞƌŝͲ
ĂůĞƚĨŝŶŶƐĂƚƚƐĞƉĊƐƚĂĚĞŶƐǁĞďďƉůĂƚƐƵŶĚĞƌŚĞůĂƉůĂŶͲ
ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͘/ŶƚƌĞƐƐĞŶƚĞƌŶĂŚĂƌŵƂũůŝŐŚĞƚĂƚƚĚĞůƚĂŝƉůĂͲ
ŶĞƌŝŶŐĞŶƵŶĚĞƌďĞƌĞĚŶŝŶŐƐƐŬĞĚĞƚ͘

ǇŐŐͲŽĐŚŵŝůũƂŶćŵŶĚĞŶĨƌĂŵůćŐŐĞƌƉůĂŶĨƂƌƐůĂŐĞƚŽĨͲ
ĨĞŶƚůŝŐƚ͘dŝĚƉƵŶŬƚĞŶĨƂƌĨƌĂŵůćŐŐĂŶĚĞƚŵĞĚĚĞůĂƐƉĊƐƚĂͲ
ĚĞŶƐŽĨĨŝĐŝĞůůĂĂŶƐůĂŐƐƚĂǀůĂƉĊƐƚĂĚĞŶƐǁĞďďƉůĂƚƐŽĐŚ
ƉĞƌƚŝĚŶŝŶŐƐĂŶŶŽŶƐ͘hŶĚĞƌƉĊƐĞĞŶĚĞƚŝĚĞŶďĞŐćƌƐćǀĞŶ
ƵƚůĊƚĂŶĚĞŶĨƌĊŶďĞƌƂƌĚĂŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌ͘WůĂŶĞŶŐŽĚŬćŶŶƐ
ƐůƵƚůŝŐĞŶŝƐƚĂĚƐĨƵůůŵćŬƚŝŐĞ͘ĞƐŽŵŚĂƌďĞƚƚŽŵŝŶĨŽƌŵͲ
ĂƚŝŽŶŽŵŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞƚƵŶĚĞƌĚĞŶƚŝĚƉůĂŶĞŶǀĂƌŝƚ
ĨƌĂŵůĂŐĚŵĞĚĚĞůĂƐŽŵĂƚƚƉůĂŶĞŶŚĂƌŐŽĚŬćŶƚƐ͘ ǀĞŶ
ŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌŶĂŝŶĨŽƌŵĞƌĂƐŽŵĂƚƚƉůĂŶĞŶŐŽĚŬćŶƚƐ
ƐĂŵƚŝĚŝŐƚƐŽŵŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶŽĐŬƐĊƉƵďůŝĐĞƌĂƐƉĊƐƚĂͲ
ĚĞŶƐŽĨĨŝĐŝĞůůĂĂŶƐůĂŐƐƚĂǀůĂƉĊǁĞďďĞŶ͘ĞƚŝŶĨŽƌŵĞƌĂƐ
ƉĊƐƚĂĚĞŶƐǁĞďďƐŝĚŽƌŶćƌƉůĂŶĞŶƚƌćĚĞƌŝŬƌĂĨƚ͘

ϴ͘WƌĞůŝŵŝŶćƌƚŝĚƚĂďĞůů

ĞƚĂůũƉůĂŶćŶĚƌŝŶŐĞŶŝŶůĞĚƐŵĞĚĚĞƚƚĂƉƌŽŐƌĂŵĨƂƌĚĞůͲ
ƚĂŐĂŶĚĞŽĐŚďĞĚƂŵŶŝŶŐǀĊƌǀŝŶƚĞƌŶϮϬϮϭ͘WůĂŶĨƂƌƐůĂŐĞƚ
ĨćƌĚŝŐƐƚćůůƐŽĐŚďĞŚĂŶĚůĂƐŝďǇŐŐͲŽĐŚŵŝůũƂŶćŵŶĚĞŶĨƂƌ
ĂƚƚĨƌĂŵůćŐŐĂƐŽĨĨĞŶƚůŝŐƚ͘DĊůĞƚćƌĂƚƚƉůĂŶĞŶƐŬĂŬƵŶŶĂ
ŐŽĚŬćŶŶĂƐĂǀƐƚĂĚƐĨƵůůŵćŬƚŝŐĞŚƂƐƚĞŶϮϬϮϭ͘


ϵ͘<ŽŶƐĞŬǀĞŶƐďĞĚƂŵŶŝŶŐ

<ŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌŶĂĂǀƉůĂŶĞŶďĞĚƂŵƐƵƚŝĨƌĊŶĚĞƵƚƌĞĚͲ
ŶŝŶŐĂƌŽĐŚďĞĚƂŵŶŝŶŐĂƌƐŽŵŐƂƌƐŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚĚĞͲ
ƚĂůũƉůĂŶĞƌŝŶŐƐĂƌďĞƚĞƚƐĂŵƚƵƚŝĨƌĊŶƚŝůůŐćŶŐůŝŐďĂŬŐƌƵŶĚƐͲ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĐŚƚĞƌƌćŶŐďĞƐƂŬ͘ĞƚĂůũƉůĂŶĞŶƐĐĞŶƚƌĂůĂ
ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌďĞĚƂŵƐŽĐŚƌĞĚŽǀŝƐĂƐĨƂƌŝƉůĂŶďĞƐŬƌŝǀͲ
ŶŝŶŐĞŶ͘

ϳ͘KƐĂůůŝƐƚƵŵŝŶĞŶũĂǀŝƌĂŶŽŵĂŝƐǇŚƚĞŝƐƚǇƂ

<ĂĂǀĂƚǇƂŶĂůŽŝƚƚĂŵŝƐĞƐƚĂƐĞŬćŽƐĂůůŝƐƚƵŵŝƐͲũĂĂƌǀŝŽŝŶƚŝͲ
ƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂƐƚĂŝůŵŽŝƚĞƚĂĂŶWĂƌĂŝƐƚĞŶ<ƵƵůƵƚƵŬƐŝƐƐĂƚĂŝ
dƵƌƵŶ^ĂŶŽŵŝƐƐĂũĂ ďŽhŶĚĞƌƌćƚƚĞůƐĞƌͲůĞŚĚĞƐƐć͘ŝͲ
ŶĞŝƐƚŽŽŶĞƐŝůůćŬŽŬŽŬĂĂǀĂƉƌŽƐĞƐƐŝŶĂũĂŶŬĂƵƉƵŶŐŝŶ
ǀĞƌŬŬŽƐŝǀƵŝůůĂ͘sĂůŵŝƐƚĞůƵǀĂŝŚĞĞƐƐĂŽƐĂůůŝƐŝůůĂŽŶŵĂŚͲ
ĚŽůůŝƐƵƵƐŽƐĂůůŝƐƚƵĂƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵƵŶ͘

ZĂŬĞŶŶƵƐͲũĂǇŵƉćƌŝƐƚƂůĂƵƚĂŬƵŶƚĂĂƐĞƚƚĂĂŬĂĂǀĂͲĞŚĚŽͲ
ƚƵŬƐĞŶũƵůŬŝƐĞƐƚŝŶćŚƚćǀŝůůĞ͘EćŚƚćǀŝůůćŽůŽŶĂũĂŶŬŽŚƚĂŝůͲ
ŵŽŝƚĞƚĂĂŶŬĂƵƉƵŶŐŝŶǀŝƌĂůůŝƐĞůůĂŝůŵŽŝƚƵƐƚĂƵůƵůůĂǀĞƌͲ
ŬŽƐƐĂũĂůĞŚƚŝͲŝůŵŽŝƚƵŬƐĞůůĂ͘EćŚƚćǀŝůůćŽůŽŶĂŝŬĂŶĂƉǇǇͲ
ĚĞƚććŶŵǇƂƐǀŝƌĂŶŽŵĂŝƐŝůƚĂůĂƵƐƵŶƚŽũĂ͘>ŽƉƵŬƐŝŬĂĂǀĂ
ŚǇǀćŬƐǇƚććŶŬĂƵƉƵŶŐŝŶǀĂůƚƵƵƐƚŽƐƐĂ͘,ǇǀćŬƐǇŵŝƐĞƐƚćŝůͲ
ŵŽŝƚĞƚĂĂŶŶŝŝůůĞ͕ũŽƚŬĂŽǀĂƚƐŝƚćŶćŚƚćǀŝůůćŽůŽĂŝŬĂŶĂƉǇǇͲ
ƚćŶĞĞƚ͘,ǇǀćŬƐǇŵŝƐĞƐƚćŝůŵŽŝƚĞƚĂĂŶŵǇƂƐĂƐŝĂŶŽƐĂŝƐŝůůĞ
ǀŝƌĂŶŽŵĂŝƐŝůůĞũĂŬĂƵƉƵŶŐŝŶǀŝƌĂůůŝƐĞůůĂŝůŵŽŝƚƵƐƚĂƵůƵůůĂ
ǀĞƌŬŽƐƐĂ͘<ĂĂǀĂŶǀŽŝŵĂĂŶƚƵůŽƐƚĂŝůŵŽŝƚĞƚĂĂŶŬĂƵƉƵŶͲ
ŐŝŶǀĞƌŬŬŽƐŝǀƵŝůůĂ͘


ϴ͘ůƵƐƚĂǀĂĂŝŬĂƚĂƵůƵ

ƐĞŵĂŬĂĂǀĂŵƵƵƚŽƐĂůŽŝƚĞƚĂĂŶƚćůůćŽƐĂůůŝƐƚƵŵŝƐͲũĂĂƌͲ
ǀŝŽŝŶƚŝƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂůůĂŬĞǀćƚƚĂůǀĞůůĂϮϬϮϭ͘<ĂĂǀĂĞŚĚŽƚƵƐ
ǀĂůŵŝƐƚƵƵũĂŬćƐŝƚĞůůććŶƌĂŬĞŶŶƵƐͲũĂǇŵƉćƌŝƐƚƂůĂƵƚĂͲ
ŬƵŶŶĂƐƐĂũƵůŬŝƐĞƐƚŝŶćŚƚćǀćůůĞĂƐĞƚĞƚƚĂǀĂŬƐŝ͘dĂǀŽŝƚĞŽŶ͕
ĞƚƚćŬĂƵƉƵŶŐŝŶǀĂůƚƵƵƐƚŽǀŽŝƐŝŚǇǀćŬƐǇćŬĂĂǀĂŶƐǇŬƐǇůůć
ϮϬϮϭ͘

ϵ͘sĂŝŬƵƚƵƐƚĞŶĂƌǀŝŽŝŶƚŝ

<ĂĂǀĂŶǀĂŝŬƵƚƵƐƚĞŶĂƌǀŝŽŝŶƚŝƉĞƌƵƐƚƵƵĂƐĞŵĂŬĂĂǀĂŶǇŚͲ
ƚĞǇĚĞƐƐćƚĞŚƚćǀŝŝŶƐĞůǀŝƚǇŬƐŝŝŶƐĞŬćŵƵŝŚŝŶŬćǇƚƂƐƐćŽůĞͲ
ǀŝŝŶƉĞƌƵƐƚŝĞƚŽŝŚŝŶũĂŵĂĂƐƚŽŬćǇŶƚĞŝŚŝŶ͘ƐĞŵĂŬĂĂǀĂŶ
ŬĞƐŬĞŝƐĞƚǀĂŝŬƵƚƵŬƐĞƚĂƌǀŝŽŝĚĂĂŶũĂƌĂƉŽƌƚŽŝĚĂĂŶŬĂĂǀĂͲ
ƐĞůŽƐƚƵŬƐĞƐƐĂ͘






ϭϬ͘<ŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶĞƌ

WůĂŶćŶĚƌŝŶŐĞŶƵƚĂƌďĞƚĂƐƉĊWĂƌŐĂƐƐƚĂĚƐƉůĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐͲ
ĞŶŚĞƚŽĐŚƐŽŵŬŽŶƚĂŬƚƉĞƌƐŽŶĞƌĨƵŶŐĞƌĂƌ͗

WĂƐŝ,Ǉǀćƌŝůć͕ƉůĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐĂƌŬŝƚĞŬƚ
ϬϰϬϰϴϴϱϵϭϴ
ƉĂƐŝ͘ŚǇǀĂƌŝůĂΛƉĂƌŐĂƐ͘Ĩŝ

,ĞŝĚŝ^ĂĂƌŝƐƚŽͲ>ĞǀŝŶ͕ƉůĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐĐŚĞĨ
ϬϰϬϰϴϴϱϴϴϴ
ŚĞŝĚŝ͘ƐĂĂƌŝƐƚŽͲůĞǀŝŶΛƉĂƌŐĂƐ͘Ĩŝ

ϭϬ͘zŚƚĞǇƐŚĞŶŬŝůƂƚ

<ĂĂǀĂŵƵƵƚŽƐůĂĂĚŝƚĂĂŶWĂƌĂŝƐƚĞŶŬĂƵƉƵŶŐŝŶŬĂĂǀŽŝƚƵƐͲ
ǇŬƐŝŬƂƐƐć͕ũĂǇŚƚĞǇƐŚĞŶŬŝůƂŝŶćƚŽŝŵŝǀĂƚ͗

WĂƐŝ,Ǉǀćƌŝůć͕ŬĂĂǀŽŝƚƵƐĂƌŬŬŝƚĞŚƚŝ
ϬϰϬϰϴϴϱϵϭϴ
ƉĂƐŝ͘ŚǇǀĂƌŝůĂΛƉĂƌĂŝŶĞŶ͘Ĩŝ

,ĞŝĚŝ^ĂĂƌŝƐƚŽͲ>ĞǀŝŶ͕ŬĂĂǀŽŝƚƵƐƉććůůŝŬŬƂ
ϬϰϬϰϴϴϱϴϴϴ
ŚĞŝĚŝ͘ƐĂĂƌŝƐƚŽͲůĞǀŝŶΛƉĂƌĂŝŶĞŶ͘Ĩŝ



