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Introducció

En els darrers anys ha augmentat la consciència de les autoritats competents, dels concessionaris de les
explotacions i de la població en general sobre el fet que els recursos naturals no son inesgotables, per tant
neix un interès general per la cura dels esmentats recursos.
De fet ens veiem abocats a presenciar la degradació d’un medi ambient maltractat que ens posa en evidencia
la fragilitat dels ecosistemes que el conformen i assumir els costos econòmics i socials que ens impliquen
les actuacions que tendeixen a estabilitzar els cicles naturals alterats. Dins d’aquestes actualitzacions, tenen
una importància suprema les que tenen a veure amb l’ús de l’aigua potable, que prové dels aqüífers naturals
cada cop més esgotats, la recuperació i el manteniment dels quals depèn en gran mesura de l’ús apropiat
que en fem, optimitzant el servei i minimitzant les pèrdues.
L’elaboració del Pla Sectorial d’ Abastament d’ Aigua que va dur a terme l’ Agència Catalana de l’ Aigua va
posar en manifest les deficiències infraestructurals i de gestió en alguns sistemes públics d’abastament
d’aigua a Catalunya.
La diagnosi del Pla Sectorial d’ Abastament d’ Aigua posà en manifest que els serveis d’aigua potable que
són en situació precària corresponen sovint a xarxes en municipis amb poca població (inferior a 5.000
habitants) i sense una gestió especialitzada que actuï eficaçment en el control i el manteniment de les
infraestructures del servei.
Donades aquestes circumstàncies, l’Agència Catalana de l’ Aigua, conscient de la responsabilitat que tenim
a les nostres mans va impulsar l’any 2009 la redacció del Pla Director d’ Abastament d’ Aigua Potable del
Municipi de Bassella, a on es definia el marc d’actuació que permetria garantir un ús responsable de les
captacions apropiades pel consum humà, el seu tractament i les instal·lacions hidràuliques que permeten
optimitzar el seu aprofitament dins uns paràmetres de confort socialment exigits per tal de garantir oferir a
les generacions futures l’existència d’aquestes mateixes fonts de les que avui volem oferir als nostres
abonats Aigua Pura, Qualitat de vida. L’any 2018 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va impulsar la revisió i
adequació de diversos plans directors entre els que si trobava el de Bassella. A dia d’avui aquest pla es troba
en fase de correcció i revisió i punt de ser validat.
Es redacta la present memòria valorada a petició de l'Excm. Ajuntament de Bassella, amb l'objecte de definir
els paràmetres tècnics i el valor econòmic que cal preveure per a realitzar els treballs de millora dels equips
de cloració dels dipòsits d’aigua i telecontrol dels pous de captació del municipi de Bassella.
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Dades Bàsiques
Memòria valorada de:
MILLORA DE L’ EFICIENCIA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE BASSELLA.
.
Síntesis de la actuació:
Millora dels equips de Cloració dels dipòsits de Mirambell, Tapioles, Cal Soler i Serinyana
Telecontrol dels pous de captació de Mirambell, Aguilar, Ogern, Altès i Serinyana
Promotor:
Ajuntament de Bassella
Plaça de l’Ajuntament, 1

Nif: P2505300J
25289 Bassella

Autor de les Bases Tècniques:
Joan Carol Gilibert -Arquitecte COAC 20.626-1
Carretera de Sant Llorenç, 14 25280 Solsona
Situació
Municipi de Bassella
Àmbit de l’actuació:
Millora de la cloració als dipòsits de: Mirambell, Tapioles, Cal Soler i Serinyana
Telecontrol al pous de Captació: Mirambell, Aguilar, Ogern, Altès i Serinyana
Accés al lloc:
Des de travessies de la C-14 i C-26
POU
ETRS89 31N
MIRAMBELL
AGUILAR
OGERN
ALTÈS
TAPIOLES
CAL SOLER
SERINYANA
CENTRE DE CONTROL

UTM X
354738.1
358043.5
362826.8
360865.6

UTM Y

DIPÒSIT
UTM X
UTM Y

4648198.7 356760.5
4654663.0
4653501.3
4653382.7
360255.5
360526.1
363589.8

4647462.5

4654248.7
4652691.2
4657347.3

Edifici ajuntament





ALTITUD
Pou
Dipòsit
440
433
467,5
445,5

699

690,50

535
537
715







Situació

Comarca: Alt Urgell

Punts de Cloració

Municipi: Bassella

Punts de telecontrol
Àmbit i punts de l’actuació

El municipi de Bassella, de 70,30 km² de superfície, està situat a la part meridional de la comarca de l'Alt
Urgell confrontant amb la Noguera pel sector de ponent i el Solsonès pel sector de llevant. S'estén a banda i
banda del riu Segre, des de la serra d'Oliana, al nord-est, fins a la del Pubill, al migdia. Limita al nord amb
els municipis d'Oliana i Peramola, a l'est amb Castellar de la Ribera, al sud-est amb Pinell del Solsonès, al
sud amb Vilanova de l'Aguda, al sud-oest amb Tiurana i l'oest amb la Baronia de Rialb.










La major extensió de territori es troba a l'esquerra de la vall del riu Segre, i ocupa tota la conca inferior de la
Ribera Salada, que desemboca al Segre prop del poble de Bassella.
Els desnivells del municipi oscil·len entre els 971 m dels Tambors de Rof, a la Serra d'Oliana situada a
l'extrem nord del terme i els aproximadament 390 m al riu Segre aigües avall de la Clua, és a dir, un
desnivell de 581 m. El terme presenta una orografia muntanyosa de serres i valls orientades en diverses
direccions. La vall del Segre travessa el terme en sentit nord-sud i conflueix amb la vall de la Ribera Salada
que s'incorpora des de l'est cap a al sector central.
Nombrosos barrancs discorren pel municipi. Així, neixen sota la serra d'Oliana (carena d'Oliana, 941 m) els
barrancs de Canalots, de Serinyana i dels Picons que formen el torrent del Baell o barranc de Coscollola i els
de la Codina i de Tapioles; tots aquests rierols desguassen a la Ribera Salada per la dreta dins el terme de
Bassella. També per l'esquerra, sota de la Ribera Salada, aboca les seves aigües al Segre el barranc de
Passarella. A la part més meridional del terme municipal desguassa al Segre el riu Madrona. La part de la
dreta del Segre comprèn diversos torrents menors que baixen de la serra de Sant Marc i es nodreixen de
diverses deus. També destaca l'altiplà de la zona de Guardiola i Mirambell, al sector sud del municipi.

Ortofotomapa de la zona
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Antecedents

Garantida la captació i l’emmagatzematge l’any 2012 l’Ajuntament de Bassella, tot seguit el Pla Director
d’Abastament d’Aigua Potable del Municipi de Bassella, va impulsar la millora del sistema de cloració de les
diferents instal·lacions amb un sistema de cloració per mitjà d’una potabilitzadora multi paramètrica amb un
sistema automatitzat de cloració.
Posteriorment es va dotar d’antenes de comunicació totes les casetes de bombeig i comandament de la
xarxa. També es varen equipar amb comptadors digitals i un sistema de telecontrol els dipòsits de Cal
Soler, Pampalona, Cal Pany i Cal Cordill.
El Pla d’abastament d’aigua del municipi de Bassella estableix que un servei de subministrament públic
d’aigua ha de proporcionar a tots els consumidors una afluència contínua d’aigua, adequada per a totes les
finalitats, de fàcil accés, innòcua i de la millor qualitat possible. És un factor prioritari en la prevenció de la
salut el fet de disposar d’aigua potable en quantitat i qualitat suficient.
La aprovació de la Directiva 98/83/CE, de la qualitat de les aigües destinades al consum humà, d’obligat
compliment pels estats membres, representa un canvi de la filosofia existent en la Unió Europea, en relació a
l’aigua potable. La transposició d’aquesta directiva a l’Estat Espanyol ha estat feta mitjançant el Real Decret
140/2003 que resumeix les noves especificacions científiques i tècniques i determina el marc legal,
establint les mesures sanitàries i de control necessàries per a la protecció de la salut dels consumidors.
Aquests criteris s’aplicaran a totes aquelles aigües que, independentment del seu origen i tractament que
rebin, l’utilitzin en la indústria alimentària o es subministrin mitjançant xarxes de distribució pública o
privada.
Els municipis són responsables d’assegurar que l’aigua subministrada a través de qualsevol xarxa de
distribució en el seu àmbit territorial sigui apta pel consum humà en el punt d’entrega al consumidor.
La qualitat de l’aigua pot ser diferent en funció del temps i les circumstàncies, per tant, es fa imprescindible
la vigilància i supervisió mitjançant controls analítics periòdics i sistemàtics. Per desenvolupar el pla de
vigilància i control, és essencial tenir una estreta relació entre les diferents administracions, Control del Estat
de les Masses de Aigües Superficials, Servei de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la
població, pel bon funcionament de qualsevol pla de vigilància i control.
Per l'acompliment de tots els requisits de la normativa aplicable en aquest cas del RD 140/2003, els
municipis i en el seu defecte les gestores, han d'elaborar un Protocol d'Autocontrol de Gestió de l'abastament
on s'inclou tot el relacionat amb el control de la qualitat de l'aigua de consum humà i el control sobre
l'abastament, així com tot el relacionat amb l’organització de l'empresa per portar una bona gestió, els
procediments de manteniment i revisions de la xarxa, definició del controls i programa analític per realitzar
un complet seguiment de la qualitat de l'aigua, procediments d'incidències, entre altra informació. Aquest
document haurà d'estar a disposició de l'autoritat sanitària i en concordança amb el Programa Autonòmic de
vigilància sanitària de l'aigua de consum.










Qualitat de l’aigua de les diferents captacions
L’aigua que es subministra a la població de Bassella té origen en diferents captacions del riu Ribera Salada i
del Pantà de Rialb en el riu Segre.
L’aigua que se subministra a la població i que té el seu origen en el riu Segre es disposa d’una analítica de
qualitat proporcionada per la Confederación Hidrogràfica del Ebro.
Qualitat de l’aigua a la xarxa
L’aigua subministrada al municipi està sota vigilància, realitzant-se regularment analítiques de seguiment.
Actualment es porta a terme la cloració dels diferents dipòsits en base a un subministrament de clor
temporitzat i no en base al cabal consumit el que fa que la qualitat i potabilitat de l’aigua sigui molt irregular.
Les analítiques de control detecten en moltes ocasions fluctuacions grans segons dipòsit i dia en la
concentració de clor de l’aigua.
Aquesta fluctuació en la concentració del clor s’ha pogut visualitza mes clarament arran de la implantació
d’un sistema de telecontrol als diferents dipòsits del municipi en que es mesuren en temps real diferents
paràmetres de la gestió de l’aigua.
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Necessitats

Com es recull en el Pla d’abastament d’aigua del municipi de Bassella cal que es posi especial interès en
l’adequació de les instal·lacions a normativa sanitària i per tant les instal·lacions l’han de complir i advertir
si cal per poder corregir aquelles mancances que puguin aparèixer.
Per tant s’ha de tenir especial cura en que:
• Captacions
Les captacions de la població s’adeqüin a la normativa sanitària, i estiguin degudament protegides.
Les captacions han de disposar de sistemes per poder interrompre el subministrament d’aigua en cas de
tempestes, contaminacions, etc.
Els elements que conformen la captació estaran construïts amb materials que no introdueixen a l’aigua
substàncies, etc. que puguin provocar canvis en la qualitat de l’aigua de la captació i després no es pugui
realitzar correctament la desinfecció de l’aigua.
• Xarxa de conduccions
Les conduccions estan construïdes amb materials que no introdueixen a l’aigua substàncies, etc. que
puguin provocar canvis en la qualitat de l’aigua de la captació i després no es pugui realitzar correctament la
desinfecció de l’aigua.
• Dipòsits
Els dipòsits estaran per sobre del nivell freàtic, no estaran emplaçats en barrancs ni en un lloc que estigui
exposat a inundacions.
Hi hauria d’haver rètol de que indiqui la entitat gestora de la infraestructura.
Els dipòsits estan coberts amb una teulada d’obra civil.
Els dipòsits disposaran d’una boca d’entrada i una de sortida. A banda disposaran de un desguàs
independent.
Els dipòsits han d’estar tancats i cercats.
Els dipòsits estan construïts amb materials que no introdueixen a l’aigua substàncies, etc. que puguin
provocar canvis en la qualitat de l’aigua de la captació i després no es pugui realitzar correctament la
desinfecció de l’aigua.
L’ajuntament de Bassella conscient de la importància de dotar a la població d’una aigua de qualitat ha
treballat per implantar a les instal·lacions les directives que garanteixin aquet bon servei. L’actuació que avui
es valora ve a completar el telecontrol de la xarxa de subministrament que fins a dia d’avui només es podia
telecontrolar els dipòsit i a partir d’ara es tindrà un control en temps real de les incidències en els pous de
captació. També la proposta millora considerablement el procés de cloració amb tecnologies més precises i
eficients.
Actualment L’Ajuntament de Bassella te contractada una empresa que periòdicament controla la potabilitat
de l’aigua. Les dades aportades reflecteixen la precarietat del sistema de cloració i per tant ha pres la decisió
de millorar aquest aspecte i que es la voluntat de la present proposta.
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L'objecte d'aquest document és servir de base a la definició i valoració dels treballs corresponents a la
instal·lació d’un sistema de telecontrol per als pous de captació i un sistema de cloració molt més precís
que el que es disposa actualment.
La finalitat de disposar d’un sistema de televigilància i telecomandament de la xarxa de distribució és
disposar en continu de l’estat general de les instal·lacions i particular de cadascun dels equips inclosos en
elles. Disposar d’aquesta informació facilita el poder assegurar un bon servei als abonats, d’una banda
perquè podem actuar ràpidament davant qualsevol incidència, però també perquè ens permet planificar
adequadament els manteniments preventius, partint d’una mesura precisa de la quantitat d’ús que s’ha fet de
cada equip individual.
El telecontrol proporciona als responsables el control en continu de les diferents instal·lacions de la xarxa.
Un cop en funcionament, proporciona supervisió continuada, és a dir, coneixement de l’estat i la
disponibilitat dels equips en cada moment, i control directe: podem actuar en qualsevol moment sobre el
funcionament dels diferents elements.
A banda del control immediat, les dades històriques emmagatzemades pel Telecontrol ens permeten
analitzar el funcionament de les instal·lacions vist amb perspectiva, sobre corbes gràfiques on es mostra
l’evolució de cada valor en el temps, amb totes les eines i utilitats de que disposen aquest tipus de
programes per facilitar la tasca a l’usuari: exportació a full de càlcul, impressió, addició de nous valors al
gràfic, ocultació, sumes i promitjos parcials, etc.
El Telecontrol també ens permet generar informes i sumaris tabulars horaris, diaris, setmanals, mensuals,
anuals o en períodes definits per l’usuari dels diferents paràmetres indicadors de l’efectivitat de la
instal·lació: nivells, pressions, consums, nivells de clor, consums, etc., o de valors digitals, com ara marxa
de bombes, activació de filtres, de dosificacions, alarmes, etc.
El fet de disposar de supervisió i control sobre el sistema ens permet minimitzar els costos i optimitzar els
recursos de que disposem. El servei ofert als abonats guanya en qualitat per la rapidesa d’actuació que
obtenim, i per la facilitat que atorga per planificar els equips i les tasques d’operació i de manteniment.
A banda dels avantatges generals, el sistema a implementat aporta funcionalitats afegides que faciliten el
treball dels operadors i dels responsables del seu propi manteniment:
La difícil orografia del municipi i dels punts on hi ha les instal·lacions va fer optar per la xarxa via radio
alhora de replantejar les transmissions del telecontrol dels dipòsits, per tant la noves instal·lacions es
recolzaran sobre aquesta xarxa de radio ja establerta. A les oficines de l’Ajuntament a Ogern, hi ha el centre
de control on un ordinador amb un sistema SCADA rep totes les dades de totes els punts de control i les
analitza en temps real per tal de detectar anomalies o incidències que es produeixin a la xarxa. Al mateix
temps l’aplicatiu permet que aquestes dades es puguin consultar des dels telèfon mòbils dels usuaris
registrats per tal de tenir control sobre la xarxa fora d’horaris d’oficina.
En el present projecte es telecontrolaran els pous de captació de: Mirambell, Aguilar, Altès, Ogern i
Serinyana.
També es valora una actuació que vol incidir en els aspectes tendents al control i millora en el tractament de
l’aigua en els dipòsits de Mirambell, Tapioles, Cal Soler i Serinyana. per això es proposa la instal·lació d’un









sistema d’analitzador de clor, bomba dosificadora, bomba recirculadora i sensor de nivell mínim de clor
també connectat al telecontrol per poder disposar d’un control centralitzat a les oficines de l’Ajuntament en
temps real i per tal de poder actuar a distancia davant de possibles desequilibris del sintema.
A continuació es desglossa i es valoren els equips que es col·locaran en cada un dels punts on s’actua.
OBRA.
Els Codis CPV de les obres projectades son:
45232150-8 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua
FASES I TERMINI D’EXECUCIÓ.
En la present Memòria Valorada s’ha estimat una durada de dos mesos com a període òptim d’execució de
les obres. Aquest termini s’ha de comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació del
replanteig.
TERMINI DE GARANTIA.
Les obres executades es rebran, si s’escau, mitjançant l’acta de recepció de les mateixes, a signar entre
l’ajuntament, el promotor, el contractista adjudicatari i el tècnic director de les obres. D’acord amb l’article
111, punt 5, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, quan el valor estimat del contracte sigui inferior a 1.000.000 ¼, si es
tracta de contractes d’obres el termini de garantia serà de sis mesos comptador des de la signatura
d’aquesta acta. Una vegada comprovat l’estat de les obres pel tècnic director al cap de SIS MESOS, aquest
elevarà un informe al promotor sobre la conveniència de retornar la fiança establerta per contractista.
REVISIÓ DE PREUS.
D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini
d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos.
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per als contractes d’obra amb valor estimat
igual o superior a 500.000 euros, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de
referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els
grups, subgrups i categories aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel
RD 773/2015, de 28 d'agost (article 26), el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència solālicitada en el seu cas.
Per al present contracte d’obra amb valor inferior a 500.000 euros, l’empresari podrà acreditar la seva
solvència econòmica i financera i la seva solvència tècnica per a contractar mitjançant el compliment dels
requisits específics de solvència exigits en l’anunci de licitació o bé mitjançant la classificació en els grups,
subgrups i categories aplicables anteriors.
A partir de la classificació que requereixen els contractistes per a optar a la licitació de l’execució d’aquestes
obres segons els articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 26
“Categories de classificació dels contractes” del RD 773/2015, de 28 d'agost, es proposa la següent
classificació exigible al contractista, segons les anualitats resultants:









Grup O
Subgrup 3
65110000-7 Distribución de agua.
GESTIÓ DE RESIDUS
Els residus generats durant el transcurs de les obres (inclosos els sobrants,), es gestionaran d’acord amb el
previst a la legislació bàsica de residus, principalment la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, i Llei
15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus de la
Generalitat de Catalunya i especialment segons el que estableix la legislació específica Real Decret
952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la execució de la Llei 20/1986 de 14 de
maig, bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Real Decret 833/1988 de 20 de juliol.
TERMINI I PLA D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
Les obres definides en les presents bases tècniques s'executaran en un termini màxim de dos mesos des de
la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.
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Pressupost


CLORACIÓ DIPOSITS
Quantitat UM
4
ud Subministrament d'analitzador de clor muntat en
panell CLP600A per la mesura de clor lliure. Inclou
equip de medició de clor, sonda de membrana
compensada en pH, sonda de correcció per
temperatura, sortida 4-20mA, filtre, porta-electrodes i
petit material necessari per la instal·lació.

Preu (¼)
2.282,07

Total (¼)
9.128,28

4

ud

Bomba dosificadora de clor digitaL VMS-MF 2l/h
1x230Vac. Amb entrada d'impulsos i nivell mínim.
Inclou vàlvula d'aspiració.

360,43

1.441,72

4

ud

Sensor de nivell mínim de clor, per la connexió amb
el telecontrol. Inclou p.p. de cablejat fins a l'equip.

42,86

171,44

4

ud

Equip de recirculació i mostra d'aigua del dipòsit,
format per Bomba recirculadora GRUNDFOS CM1-2
1x230Vac, enllaços, cable 3x2,5mm2 i petit material

339,30

1.357,20

4

ud

Conducció fins a analitzador amb tub de PVC 1",
colzes, aixetes i petit material.

70,00

280,00

4

ud

Conducció des d'analitzador fins dipòsit, amb tub de
PVC 1", colzes, aixetes i petit material.

70,00

280,00

4

ud

Instal·lació elèctrica de la caseta, formada per caixa
de proteccions amb 6 UD 265,89 1.595,32
diferencial 2/40/30 i mangetotèrmic de protecció
1P+N,C10A per l'analitzador i la recirculadora,
contactor. Inclou p.p. de cablejats i petit material
d'instal·lació

265,89

1.063,56

4

ud

Boia de nivell mínim AKO amb contrapès, per a
l'aturada de la bomba de recirculació en cas de
quedar-se sense aigua. Inclou p.p. de cablejat
(3x1)ap., fins al quadre de control.

105,87

423,48

4

ud

Ma d'obra de muntatge i posta en marxa de l'equip
inclou dietes i desplaçaments

1.195,50

4.782,00

TOTAL

18.927,68










EQUIP POU MIRAMBELL
Quantitat

UM

Preu (¼)

Total (¼)

1

ud

Equip de telegestió WaveJoker p/348 en format
BOX amb 14 entrades digitals, 2 analògiques i 10
sortides de relé. Amb la opció de 2 Watts de
potència i port de comunicacions RS-485 per
connectar els analitzadors de xarxa.

4415

4.415,00

1

ud

Bateria 12 V, 12 Ah de gel plom i accessoris

58,22

58,22

1

ud

Transductor de nivell submergible 0,6 bar amb
sortida 4-20 mA i 10 mts de cable

451

451,00

2

ud

Boia de nivell de contacte magnètic d'acer
inoxidable amb 5 metres de cable

135

270,00

1

ud

Transductor de pressió en canonada i accessoris
de connexió

111,19

111,19

1

ud

Unitat de peces especials de connexió, canal,
cable, tub, relés, bases de relé, fixacions i petit
material.

180

180,00

1

ud

Antena Directiva Yagi de 6 elements

116,9

116,90

1

ud

Utat. Material vari d’antena. Inclou: màstils, grapes
de fixació dels màstil tipus PL-259, i fil d’antena
RG-213

69,57

69,57

1

ud

Ma d'obra de muntatge i posta en marxa de l'equip
inclou dietes i desplaçament

1392

1.392,00

EQUIP POU AGUILAR

Preu (¼)

Total (¼)











1

ud

Equip de telegestió WaveJoker p/348 en format
BOX amb 14 entrades digitals, 2 analògiques i 10
sortides de relé. Amb la opció de 2 Watts de
potència i port de comunicacions RS-485 per
connectar els analitzadors de xarxa.

5050

5.050,00

1

ud

Bateria 12 V, 12 Ah de gel plom i accessoris

58,22

58,22

1

ud

Transductor de pressió en canonada i accessoris
de connexió

111,19

111,19

Quantitat

UM

Preu

Total

1

ud

Unitat de peces especials de connexió, canal,
cable, tub, relés, bases de relé, fixacions i petit
material.

120

120,00

1

ud

Antena Directiva Yagi de 6 elements

92,2

92,20

1

ud

Utat. Material vari d’antena. Inclou: màstils, grapes
de fixació dels màstil tipus PL-259, i fil d’antena
RG-213

69,57

69,57

1

ud

Ma d'obra de muntatge i posta en marxa de l'equip
inclou dietes i desplaçament

817,5

817,50

EQUIP POU D'OGERN

Preu (¼)

Total (¼)

1

ud

Equip de telegestió WaveJoker p/348 en format
BOX amb 14 entrades digitals, 2 analògiques i 10
sortides de relé. Amb la opció de 2 Watts de
potència i port de comunicacions RS-485 per
connectar els analitzadors de xarxa.

4165

4.165,00

1

ud

Bateria 12 V, 12 Ah de gel plom i accessoris

58,22

58,22

1

ud

Transductor de pressió en canonada i accessoris
de connexió

111,19

111,19

1

ud

Unitat de peces especials de connexió, canal,
cable, tub, relés, bases de relé, fixacions i petit

120

120,00











material.

1

ud

Antena Directiva Yagi de 4 elements

92,2

92,20

1

ud

Utat. Material vari d’antena. Inclou: màstils, grapes
de fixació dels màstil tipus PL-259, i fil d’antena
RG-213

69,57

69,57

1

ud

Ma d'obra de muntatge i posta en marxa de l'equip
inclou dietes i desplaçament

924,5

924,50

Preu (¼)

Total (¼)

EQUIP DEL POU D'ALTÈS
Quantitat

UM

1

ud

Quadre de telecontrol, inclou: Armari de poliester
de 650 x 540 x 260 .Unitat integrada módem ràdio
VHF T-Mod C48 amb alimentació a 12Vcc. Inclou
joc de suports per rail din.Font d'alimentació amb
sortida
de
carregador
de
bateria 24 Vdc, 3A. 2 Bateries de 12 Vcc 12 A/h.
Autòmat OPLC amb pantalla tàctil Vision 700,
alimentació a 24 Vcc amb 16 Entrades Digitals, 16
Sortides Digitals, 4 Entrades Analògiques i 2
Sortides
Analògiques.
Convertidor de 24 Vcc a 12 Vcc. Bornes, relés,
bases de relé., canal perforada, magnetotèrmics de
protecció, protecció contra sobretensións, petit
material i muntatge i programació de l'autòmat.

6821,69

6.821,69

3

ud

Transductor de pressió en canonada i accessoris
de connexió

111,19

333,57

1

ud

Unitat de peces especials de connexió, canal,
cable, tub, relés, bases de relé, fixacions i petit
material.

250

250,00

1

ud

Antena Directiva Yagi de 6 elements

116,9

116,90

1

ud

Utat. Material vari d’antena. Inclou: màstils, grapes
de fixació dels màstil tipus PL-259, i fil d’antena
RG-213

69,57

69,57

1

ud

Ma d'obra de muntatge i posta en marxa de l'equip
inclou dietes i desplaçament

2032,5

2.032,50











1

ud

Incorporació a l'equip existent al dipòsit d'Altès de
la funció repetidor.

320

320,00

Ampliació de l'aplicació SCADA del Centre de
Control de l'Ajuntament de Bassella per incloure
els senyals dels nous equips. Ampliació de la
llicència de 300 a 500 variables.

3469

3.469,00

EQUIP POU DE SERINYANA

Preu (¼)

Total (¼)

AMPLIACIÓ SOFTWARE DEL CENTRE DE CONTROL
1

ud

1

ud

Equip de telegestió WaveJoker p/348 en format
BOX amb 14 entrades digitals, 2 analògiques i 10
sortides de relé. Amb la opció de 2 Watts de
potència i port de comunicacions RS-485 per
connectar els analitzadors de xarxa.

4165

4.165,00

1

ud

Bateria 12 V, 12 Ah de gel plom i accessoris

58,22

58,22

1

ud

Transductor de pressió en canonada i accessoris
de connexió

111,19

111,19

1

ud

Unitat de peces especials de connexió, canal,
cable, tub, relés, bases de relé, fixacions i petit
material.

120

120,00

1

ud

Antena Directiva Yagi de 4 elements

92,2

92,20

1

ud

Utat. Material vari d’antena. Inclou: màstils, grapes
de fixació dels màstil tipus PL-259, i fil d’antena
RG-213

69,57

69,57

1

ud

Ma d'obra de muntatge i posta en marxa de l'equip
inclou dietes i desplaçament

924,5

924,50

1

ud

Portada de la llum des del pou fins a dipòsit

8.550

8.550,00

TOTAL

46.427,15











RESSUM DEL PRESSUPOST PER INFRAESTRUCTURA
MIRAMBELL
AGUILAR
OGERN
ALTÈS
TAPIOLES
CAL SOLER
SERINYANA
Llum a serinyana
Software
centre
decontrol
TOTAL
EXECUCIÓ
MATERIAL

CLORACIÓ
4.731,92



4.731,92
4.731,92
4.731,92

TELECONTROL
7.063,88
6.318,68
5.540,68
9.944,23

5.540.68
8.550,00
3469,00

TOTAL
11.795,80
6.318,68
5.540,68
9.944,23
4.731,92
4.731,92
10.272,60
8.550,00
3.469,00

18.927,68

46.427,15

65.354,83

IVA 21%
TOTAL DE CONTRACTA

13.724,51
79.079,34

El pressupost total de contracta, amb benefici industrial, despeses generals i iva inclòs, puja la quantitat de
79.079,34¼. Son: SETANTA-NOU MIL SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS.











7

Conclusions

6
Les obres de implementació d’un sistema de telecontrol als pous de captació de Mirambell, Aguilar, Ogern,
Altès i Serinyana garantiran un control mes eficient de la xarxa, una actuació més rapida en cas d’avaria el
que es tradueix en una millora en el malbaratem del recurs. També la millora dels equips de Cloració dels
dipòsits de Mirambell, Tapioles, Cal Soler i Serinyana incidirà en la obtenció d’aigua mes sana i de de
millor qualitat per al consum humà.
L’ampliació de l'aplicació SCADA del Centre de Control de l'Ajuntament de Bassella per incloure els senyals
dels nous equips, i l’ampliació de la llicència de 300 a 500 variables, garantirà el telecontrol precís de tota
la xarxa d’aigua potable del municipi.
Aquestes bases tècniques, juntament amb la resta de documents que se citen en l'apartat següent, defineix
les obres a executar i justifiquen la solució adoptada.
Els documents que la integren són sotmesos ara a la consideració de l'autoritat competent per a la seva
aprovació.
Firmado digitalmente por JOAN CAROL
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10.Estudi bàsic de Seguretat i salut

^>ΖKZ
dŝƉƵƐĚΖŽďƌĂ D/>>KZ>Ζ&//E/>yZy͛/'hWKd>^^>>͘
ŵƉůĂĕĂŵĞŶƚ͗ŝǀĞƌƐŽƐ
^ƵƉĞƌĨşĐŝĞĐŽŶƐƚƌƵŢĚĂ͗
WƌŽŵŽƚŽƌ͗:hEdDEd^^>>
ƌƋƵŝƚĞĐƚĞͬƐĂƵƚŽƌͬƐĚĞůĞƐĂƐĞƐdğĐŶŝƋƵĞƐ͗ :KEZK>'/>/Zd
dğĐŶŝĐƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůΖƐƚƵĚŝăƐŝĐĚĞ^ĞŐƵƌĞƚĂƚŝ^ĂůƵƚ͗:KE ZK>'/>/Zd



^dE/Yh^>ΖDW>DEd
dŽƉŽŐƌĂĨŝĂ͗ŝǀĞƌƐĂ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƚĞƌƌĞŶǇ͗ƐĚĞƐĐŽŶĞŝǆ͘ EŽĞƐƌĞůůĞǀĂŶƚ
ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĨşƐŝƋƵĞƐŝĚΖƷƐĚĞůƐĞĚŝĨŝĐŝƐĚĞůΖĞŶƚŽƌŶ͗ŶƚŽƌŶŶĂƚƵƌĂů
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀĞŝƐƉƷďůŝĐƐ͗yĂƌǆĂĞůğĐƚƌŝĐĂŝǆĂƌǆĂĚ͛ĂŝŐƵĂ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚĞǀŝĂůƐ͗ĂŵŝŶƐƌƵƌĂůƐ

ZdZ1^d/Yh^ůΖKZ
KďƌĂ͗ƋƵĞƐƚĞƐƚƵĚŝĠƐĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚĂůůĞƐďĂƐĞƐƚğĐŶŝƋƵĞƐ͗ΗD/>>KZ>Ζ&//E/>yZy
͛/'hWKd>^^>>Η
ĞƐĐƌŝƉĐŝſ͗>ĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſĚĞůΖŽďƌĂĠƐůĂƋƵĞĨŝŐƵƌĂĞŶůĂŵĞŵžƌŝĂĚĞůĞƐďĂƐĞƐƚğĐŶŝƋƵĞƐƉĞƌůĂƋƵĂůĐŽƐĂŶŽ
ĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĞĐĞƐƐăƌŝĂůĂƐĞǀĂƌĞƉĞƚŝĐŝſĞŶĂƋƵĞƐƚƐƚƵĚŝ͘
WƌĞƐƐƵƉŽƐƚ͗ůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĚĞůŝĐŝƚĂĐŝſĚĞůĂƚŽƚĂůŝƚĂƚĚĞůΖŽďƌĂĠƐĚĞϳϵ͘Ϭϳϵ͕ϯϰΦ͕/͘s͘ŝŶĐůžƐ͘
dĞƌŵŝŶŝĚΖĞǆĞĐƵĐŝſ͗ůƚĞƌŵŝŶŝĚΖĞǆĞĐƵĐŝſƉƌĞǀŝƐƚĠƐĚΖƵŶĚŽƐŵĞƐŽƐĐŽŵĂŵăǆŝŵ͘
WĞƌƐŽŶĂůƉƌĞǀŝƐƚ͗^ĞŐŽŶƐůĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĨĂƐĞƐĚĞůΖŽďƌĂƐΖĞƐƚŝŵĂƋƵĞůĂŵăǆŝŵĂĐŽŶĐƵƌƌğŶĐŝĂĚĞƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ
ƐĞƌăĚĞϯƉĞƌƐŽŶĞƐ͘
hŶŝƚĂƚƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞƐƋƵĞĐŽŵƉŽƐĞŶůΖŽďƌĂ
>ĞƐƵŶŝƚĂƚƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞƐƋƵĞĐŽŵƉŽƐĞŶůΖŽďƌĂƐſŶůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗

EĞƚĞũĂŝĞƐďƌŽƐƐĂĚĂĚĞůĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐƚƵĂĐŝſ;ĞŶƚŽƌŶĚĞůƐĚŝƉžƐŝƚŝƉŽƵĚĞ^ĞƌŝŶǇĞŶĂͿ͘
ǆĐĂǀĂĐŝſĚĞƌĂƐĂ
ƐƚĞƐĂĚĞůşŶŝĂĞůğĐƚƌŝĐĂd
ZĞďůĞƌƚĚĞƌĂƐĂ
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŝŶƚĞƌŝŽƌĞƋƵŝƉƐĚĞĐůŽƌĂĐŝſŝƚĞĞůĐŽŶƚƌŽů

͞Ŷů͛ĂĐƚƵĂůƐŝƚƵĂĐŝſĚ͛ĞŵĞƌŐğŶĐŝĂƐĂŶŝƚăƌŝĂƉƌŽǀŽĐĂĚĂƉĞƌůĂKs/Ͳϭϵ͕ƐΖŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĞŶĨĂƐĞĚĞ
ƉƌŽũĞĐƚĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚΖĂƋƵĞƐƚƌŝƐĐ͘ŶĞůĐĂƐƋƵĞĂůŵŽŵĞŶƚĚ͛ŝŶŝĐŝĂƌͲƐĞůĞƐŽďƌĞƐĞƐƚŝŐƵŝĞŶĐĂƌĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƋƵĞƐƚƌŝƐĐƉĞƌĂůĂƐĂůƵƚ͕ƐĞƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝƋƵĞĞůWůĂĚĞ^ĞŐƵƌĞƚĂƚŝ^ĂůƵƚĐŽŶƚĞŵƉůŝ͕ĐŽŵĂ
ŵşŶŝŵ͕ůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞƐƉĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝĚĞ^ĂŶŝƚĂƚ͘͟
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ĂƐƐĞůůĂ͕ĂůĂĚĂƚĂĚĞůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ
:ŽĂŶĂƌŽů'ŝůŝďĞƌƚ









KDW>/DEd > Z ϭϲϮϳͬϵϳ ^KZ Η/^WK^//KE^ D1E/D^ 
^'hZdd/^>hd>^KZ^KE^dZh/MΗ


ϭ͘/EdZKh/M
ƋƵĞƐƚƐƚƵĚŝăƐŝĐĚĞ^ĞŐƵƌĞƚĂƚŝ^ĂůƵƚĞƐƚĂďůĞŝǆ͕ĚƵƌĂŶƚůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚΖĂƋƵĞƐƚĂŽďƌĂ͕ůĞƐƉƌĞǀŝƐŝŽŶƐƌĞƐƉĞĐƚĞĂ
ůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſĚĞƌŝƐĐŽƐĚΖĂĐĐŝĚĞŶƚƐŝŵĂůĂůƚŝĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ĂŝǆşĐŽŵŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƷƚŝůƉĞƌĞĨĞĐƚƵĂƌĞŶĞůƐĞƵĚŝĂ͕
ĞŶůĞƐĚĞŐƵĚĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚŝƐĂůƵƚ͕ĞůƐƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐƚƌĞďĂůůƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐ͘
WĞƌŵĞƚĚŽŶĂƌƵŶĞƐĚŝƌĞĐƚƌŝƵƐďăƐŝƋƵĞƐĂůΖĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂƉĞƌĚƵƌĂƚĞƌŵĞůĞƐƐĞǀĞƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶƐĞŶĞů
ƚĞƌƌĞŶǇ ĚĞ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚ Ğů ƐĞƵ ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ ŝ ĚΖĂĐŽƌĚ Ăŵď Ğů ZĞŝĂů
ĞĐƌĞƚ ϭϲϮϳͬϭϵϵϳ ƉĞů ƋƵĂů ƐΖĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶ ůĞƐ ΗĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐ ŵşŶŝŵĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌĞƚĂƚ ŝ ĚĞ ƐĂůƵƚ Ă ůĞƐ ŽďƌĞƐ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſΗ͘
Ŷ ďĂƐĞ Ă ůΖĂƌƚ͘ ϳğ ĚΖĂƋƵĞƐƚ ZĞŝĂů ĞĐƌĞƚ͕ ŝ ĞŶ ĂƉůŝĐĂĐŝſ ĚΖĂƋƵĞƐƚ ƐƚƵĚŝ ăƐŝĐ ĚĞ ^ĞŐƵƌĞƚĂƚ ŝ ^ĂůƵƚ͕ Ğů
ĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ ŚĂ ĚΖĞůĂďŽƌĂƌ ƵŶ WůĂ ĚĞ ^ĞŐƵƌĞƚĂƚ ŝ ^ĂůƵƚ ĞŶ Ğů ƚƌĞďĂůů ĞŶ Ğů ƋƵĂů ƐΖĂŶĂůŝƚǌŝŶ͕ ĞƐƚƵĚŝŢŶ͕
ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉŝŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŝŶůĞƐƉƌĞǀŝƐŝŽŶƐĐŽŶƚŝŶŐƵĚĞƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
ůWůĂĚĞ^ĞŐƵƌĞƚĂƚŝ^ĂůƵƚŚĂƵƌăĚĞƐĞƌĂƉƌŽǀĂƚĂďĂŶƐĚĞůΖŝŶŝĐŝĚĞůΖŽďƌĂƉĞůŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞ^ĞŐƵƌĞƚĂƚŝ^ĂůƵƚ
ĚƵƌĂŶƚ ůΖĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞ ůΖŽďƌĂ Ž͕ ƋƵĂŶ ŶŽ ƐŝŐƵŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ ƉĞƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſ &ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͘ Ŷ ĐĂƐ ĚΖŽďƌĞƐ ĚĞ ůĞƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐWƷďůŝƋƵĞƐƐΖŚĂƵƌăĚĞƐŽƚŵĞƚƌĞĂůΖĂƉƌŽǀĂĐŝſĚΖĂƋƵĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ͘
ĂůƌĞĐŽƌĚĂƌůΖŽďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚĂƚĚĞƋƵĞĂĐĂĚĂĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌĞďĂůůŚŝŚĂŐŝƵŶ>ůŝďƌĞĚΖ/ŶĐŝĚğŶĐŝĞƐƉĞůƐĞŐƵŝŵĞŶƚĚĞů
WůĂĚĞ^ŝ^͘>ĞƐĂŶŽƚĂĐŝŽŶƐĨĞƚĞƐĂů>ůŝďƌĞĚΖ/ŶĐŝĚğŶĐŝĞƐŚĂƵƌĂŶĚĞƉŽƐĂƌͲƐĞĞŶĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚĚĞůĂ/ŶƐƉĞĐĐŝſĚĞ
dƌĞďĂůůŝ^ĞŐƵƌĞƚĂƚ^ŽĐŝĂůĞŶĞůƚĞƌŵŝŶŝĚĞϮϰŚŽƌĞƐ͕ƋƵĂŶĞƐƉƌŽĚƵĞŝǆŝŶƌĞƉĞƚŝĐŝŽŶƐĚĞůĂŝŶĐŝĚğŶĐŝĂ͘
^ĞŐŽŶƐůΖĂƌƚ͘ϭϱğĚĞůZĞŝĂůĞĐƌĞƚ͕ĞůƐĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĞƐŝƐŽƚƐͲĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĞƐŚĂƵƌĂŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ
ƌĞďŝŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĂĚĞƋƵĂĚĂĚĞƚŽƚĞƐůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚŝƐĂůƵƚĂůΖŽďƌĂ͘
>Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſ ĚΖŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ƚƌĞďĂůů Ă ůΖĂƵƚŽƌŝƚĂƚ ůĂďŽƌĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶƚ ŚĂƵƌă ĚΖŝŶĐůŽƵƌĞ Ğů WůĂ ĚĞ
^ĞŐƵƌĞƚĂƚ ŝ ^ĂůƵƚ͕ ƐΖŚĂƵƌă ĚĞ ĨĞƌ ƉƌğǀŝĂŵĞŶƚ Ă ůΖŝŶŝĐŝ ĚΖŽďƌĂ ŝ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŶ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚ ĞůƐ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝƐ ƋƵĞ
ƚŝŶŐƵŝŶůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĞƐ͘
ů ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ ^ĞŐƵƌĞƚĂƚ ŝ ^ĂůƵƚ ĚƵƌĂŶƚ ůΖĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞ ůΖŽďƌĂ Ž ƋƵĂůƐĞǀŽů ŝŶƚĞŐƌĂŶƚ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſ
&ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͕ĞŶĐĂƐĚΖĂƉƌĞĐŝĂƌƵŶƌŝƐĐŐƌĞƵŝŵŵŝŶĞŶƚƉĞƌĂůĂƐĞŐƵƌĞƚĂƚĚĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ͕ƉŽĚƌăĂƚƵƌĂƌůΖŽďƌĂ
ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚ Ž ƚŽƚĂůŵĞŶƚ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶƚͲŚŽ Ă ůĂ /ŶƐƉĞĐĐŝſ ĚĞ dƌĞďĂůů ŝ ^ĞŐƵƌĞƚĂƚ ^ŽĐŝĂů͕ Ăů ĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ͕ ƐŽƚƐͲ
ĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĞƐŝƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ͘
>ĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚƐ ĚĞůƐ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌƐ͕ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſ &ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ ŝ ĚĞů ƉƌŽŵŽƚŽƌ ŶŽ ĞǆŝŵŝƌĂŶ ĚĞ ůĞƐ ƐĞǀĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚƐĂůƐĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĞƐŝĂůƐƐŽƚƐͲĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĞƐ;Ăƌƚ͘ϭϭğͿ͘
























Ϯ͘WZ/E/W/^'EZ>^W>/>^hZEd>Ζyh/M>ΖKZ
Ŷ ďĂƐĞ ĂůƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝƐ ĚΖĂĐĐŝſ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ ĞƐƚĂďůĞƌƚƐ Ă ůΖĂƌƚŝĐůĞ ϭϱğ ĚĞ ůĂ >ůĞŝ ϯϭͬϵϱ ĚĞ ΗƉƌĞǀĞŶĐŝſ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ
ůĂďŽƌĂůƐΗ͕ ůΖĞŵƉƌĞƐĂƌŝ ĂƉůŝĐĂƌă ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĞŶ Ğů ĚĞƵƌĞ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſ͕ ĚΖĂĐŽƌĚ Ăŵď ĞůƐ
ƐĞŐƺĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉŝƐŐĞŶĞƌĂůƐ͗
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ǀŝƚĂƌƌŝƐĐŽƐ
ǀĂůƵĂƌĞůƐƌŝƐĐŽƐƋƵĞŶŽĞƐƉƵŐƵŝŶĞǀŝƚĂƌ
ŽŵďĂƚƌĞĞůƐƌŝƐĐŽƐĂůΖŽƌŝŐĞŶ
ĚĂƉƚĂƌĞůƚƌĞďĂůůĂůĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞŶĞůƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚĂĂůĂĐŽŶĐĞƉĐŝſĚĞůƐůůŽĐƐĚĞƚƌĞďĂůů͕
ůΖĞůĞĐĐŝſĚĞůƐĞƋƵŝƉƐŝĞůƐŵğƚŽĚĞƐĚĞƚƌĞďĂůůŝĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſ͕ƉĞƌƚĂůĚĞƌĞĚƵŝƌĞůƚƌĞďĂůůŵŽŶžƚŽŶŝ
ƌĞƉĞƚŝƚŝƵ͕ŝƌĞĚƵŝƌĞůƐĞĨĞĐƚĞƐĚĞůŵĂƚĞŝǆĂůĂƐĂůƵƚ
dĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞůΖĞǀŽůƵĐŝſĚĞůĂƚğĐŶŝĐĂ
^ƵďƐƚŝƚƵŝƌĂůůžƋƵĞĠƐƉĞƌŝůůſƐƉĞƌĂůůžƋƵĞƚŝŶŐƵŝƉŽĐŽĐĂƉƉĞƌŝůů
WůĂŶŝĨŝĐĂƌůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſ͕ďƵƐĐĂŶƚƵŶĐŽŶũƵŶƚĐŽŚĞƌĞŶƚƋƵĞŝŶƚĞŐƌŝůĂƚğĐŶŝĐĂ͕ůΖŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſŝůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞůƚƌĞďĂůů͕ůĞƐƌĞůĂĐŝŽŶƐƐŽĐŝĂůƐŝůĂŝŶĨůƵğŶĐŝĂĚĞůƐĨĂĐƚŽƌƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐĞŶĞůƚƌĞďĂůů
ĚŽƉƚĂƌŵĞƐƵƌĞƐƋƵĞƉŽƐŝŶƉĞƌĚĂǀĂŶƚůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽůͼůĞĐƚŝǀĂĂůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ŽŶĂƌůĞƐĚĞŐƵĚĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐĂůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ


ŶĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂŝƉĞƌƚĂůĚĞĚŽŶĂƌĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĂĂƋƵĞƐƚƐƉƌŝŶĐŝƉŝƐŐĞŶĞƌĂůƐ͕ƚĂůŝĐŽŵĞƐƚĂďůĞŝǆůΖĂƌƚŝĐůĞϭϬĚĞů
ZϭϲϮϳͬϭϵϵϳ͕ĚƵƌĂŶƚůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůΖŽďƌĂĞƐǀĞƚůůĂƌăƉĞƌ͗
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ůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĚĞůΖŽďƌĂĞŶďŽŶĞƐƚĂƚĚΖŽƌĚƌĞŝŶĞƚĞũĂ
>ΖĞůĞĐĐŝſĚĞůΖĞŵƉůĂĕĂŵĞŶƚĚĞůƐůůŽĐƐŝăƌĞĞƐĚĞƚƌĞďĂůů͕ƚĞŶŝŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐƐĞǀĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚΖĂĐĐĠƐ
ŝůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſĚĞůĞƐǀŝĞƐŽǌŽŶĞƐĚĞĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚŽĐŝƌĐƵůĂĐŝſ
>ĂŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſĚĞůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝůĂƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞůƐŵŝƚũĂŶƐĂƵǆŝůŝĂƌƐ
ůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ͕ĞůĐŽŶƚƌŽůƉƌĞǀŝĂůĂƉŽƐĂĚĂĞŶƐĞƌǀĞŝŝĞůĐŽŶƚƌŽůƉĞƌŝžĚŝĐĚĞůĞƐ/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐŝ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝƵƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌĂůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůΖŽďƌĂ͕ĂŵďŽďũĞĐƚĞĚĞĐŽƌƌĞŐŝƌĞůƐĚĞĨĞĐƚĞƐƋƵĞƉŽŐƵĞƐƐŝŶ
ĂĨĞĐƚĂƌĂůĂƐĞŐƵƌĞƚĂƚŝƐĂůƵƚĚĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ͘
>ĂĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſŝĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚĚĞůĞƐǌŽŶĞƐĚΖĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞŝĚŝƉžƐŝƚĚĞůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕
ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐŝĞƐƚƌĂĐƚĂĚĞŵĂƚğƌŝĞƐŝƐƵďƐƚăŶĐŝĞƐƉĞƌŝůůŽƐĞƐ
>ĂƌĞĐŽůůŝĚĂĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƉĞƌŝůůŽƐŽƐƵƚŝůŝƚǌĂƚƐ
>ΖĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞŝůΖĞůŝŵŝŶĂĐŝſŽĞǀĂĐƵĂĐŝſĚĞƌĞƐŝĚƵƐŝƌƵŶĞƐ
>ΖĂĚĂƉƚĂĐŝſĞŶĨƵŶĐŝſĚĞůΖĞǀŽůƵĐŝſĚĞůΖŽďƌĂĚĞůƉĞƌşŽĚĞĚĞƚĞŵƉƐĞĨĞĐƚŝƵƋƵĞƐΖŚĂƵƌăĚĞĚĞĚŝĐĂƌĂ
ůĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĨĞŝŶĞƐŽĨĂƐĞƐĚĞůƚƌĞďĂůů
>ĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſĞŶƚƌĞĞůƐĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĞƐ͕ƐŽƚƐͲĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĞƐŝƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐĂƵƚžŶŽŵƐ
>ĞƐŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶƐŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĂƚƐĂŵďƋƵĂůƐĞǀŽůĂůƚƌĞƚŝƉƵƐĚĞĨĞŝŶĂŽĂĐƚŝǀŝƚĂƚƋƵĞĞƐƌĞĂůŝƚǌŝĂ
ůΖŽďƌĂŽƉƌŽƉĚĞůΖŽďƌĂ


>ΖĞŵƉƌĞƐĂƌŝƚŝŶĚƌăĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĂƚƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĚĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐĞŶŵĂƚğƌŝĂĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚŝ
ƐĂůƵƚĞŶĞůŵŽŵĞŶƚĚΖĞŶĐŽŵĂŶĂƌůĞƐĨĞŝŶĞƐ͘
>ΖĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂĚŽƉƚĂƌăůĞƐŵĞƐƵƌĞƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞŶŽŵĠƐĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐƋƵĞŚĂŐŝŶƌĞďƵƚ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŝĨŽƌŵĂĐŝſƐƵĨŝĐŝĞŶƚŝĂĚĞƋƵĂĚĂƉƵŐƵŝŶĂĐĐĞĚŝƌĂůĞƐǌŽŶĞƐĚĞƌŝƐĐŐƌĞƵŝĞƐƉĞĐşĨŝĐ͘










>ΖĞĨĞĐƚŝǀŝƚĂƚĚĞůĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞƐŚĂƵƌăĚĞƉƌĞǀĞƵƌĞůĞƐĚŝƐƚƌĂĐĐŝŽŶƐŝŝŵƉƌƵĚğŶĐŝĞƐŶŽƚĞŵĞƌăƌŝĞƐƋƵĞ
ƉŽŐƵĠƐĐŽŵĞƚƌĞĞůƚƌĞďĂůůĂĚŽƌ͘ĂůƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞĞůƐƌŝƐĐŽƐĂĚĚŝĐŝŽŶĂůƐƋƵĞƉŽŐƵĞƐƐŝŶŝŵƉůŝĐĂƌ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞƐ͕ƋƵĞŶŽŵĠƐƉŽĚƌĂŶĂĚŽƉƚĂƌͲƐĞƋƵĂŶĞůƐƌŝƐĐŽƐƋƵĞŐĞŶĞƌŝŶƐŝŐƵŝŶ
ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚŵĞŶŽƌƐĚĞůƐƋƵĞĞƐǀŽůĞŶƌĞĚƵŝƌŝŶŽĞǆŝƐƚĞŝǆŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞƐŵĠƐƐĞŐƵƌĞƐ͘


WŽĚƌĂŶĐŽŶĐĞƌƚĂƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĚΖĂƐƐĞŐƵƌĂŶĐĞƐƋƵĞƚŝŶŐƵŝŶĐŽŵĂĨŝŶĂůŝƚĂƚŐĂƌĂŶƚŝƌ͕ĐŽŵĂăŵďŝƚĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂ͕
ůĂƉƌĞǀŝƐŝſĚĞƌŝƐĐŽƐĚĞƌŝǀĂƚƐĚĞůƚƌĞďĂůůĚĞůΖĞŵƉƌĞƐĂƌĞƐƉĞĐƚĞĚĞůƐƐĞƵƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ͕ĚĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ
ĂƵƚžŶŽŵƐƌĞƐƉĞĐƚĞĚΖĞůůƐŵĂƚĞŝǆŽƐŝĚĞůĞƐƐŽĐŝĞƚĂƚƐĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐƌĞƐƉĞĐƚĞĞůƐƐŽĐŝƐ͕ůΖĂĐƚŝǀŝƚĂƚĚĞůƐƋƵĂůƐ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŝǆŝĞŶůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſĚĞůƐĞƵƚƌĞďĂůůƉĞƌƐŽŶĂů͘

ŶĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚĞůĚĞƵƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ͕ůΖĞŵƉƌĞƐĂƌŝŐĂƌĂŶƚŝƌăƋƵĞĐĂĚĂƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƌĞďŝƵŶĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſƚĞžƌŝĐĂŝƉƌĂĐƚŝĐĂƋƵĞƐŝŐƵŝƐƵĨŝĐŝĞŶƚŝĂĚĞƋƵĂĚĂĞŶŵĂƚğƌŝĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͘ƋƵĞƐƚĂĨŽƌŵĂĐŝſĐĂů
ĐĞŶƚƌĂƌͲůĂĞŶĞůůůŽĐĚĞƚƌĞďĂůůŽĨƵŶĐŝſĐŽŶĐƌĞƚĂƋƵĞĚƵŐƵŝĂƚĞƌŵĞĞůƚƌĞďĂůůĂĚŽƌ͕ŝƉĞƌƚĂŶƚ͕ůΖŽďůŝŐĂĂĐŽŵƉůŝƌ
ůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſĂĚŽƉƚĂĚĞƐ͘

ŶĨƵŶĐŝſĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſƌĞďƵĚĂ͕ŝƐĞŐƵŝŶƚůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŝŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ͕ĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐŚĂŶ
ĚĞ͗
x
x
x
x

x

&ĞƌƐĞƌǀŝƌĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚůĞƐŵăƋƵŝŶĞƐ͕ĂƉĂƌĞůůƐ͕ĞŝŶĞƐ͕ĞƋƵŝƉƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝƚŽƚƐĞůƐŵŝƚũĂŶƐĂŵďĞůƐ
ƋƵĞĚĞƐĞŶǀŽůƵƉŝŶůĂƐĞǀĂĂĐƚŝǀŝƚĂƚ͘
hƚŝůŝƚǌĂƌĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞůƐŵŝƚũĂŶƐŝĞƋƵŝƉƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĨĂĐŝůŝƚĂƚƐƉĞƌĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ
EŽƉŽƐĂƌĨŽƌĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŝƵƚŝůŝƚǌĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞůƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝƵƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚĞǆŝƐƚĞŶƚƐŽƋƵĞ
ƐΖŝŶƐƚĂůͼůŝŶĂůƐŵŝƚũĂŶƐŽĂůƐůůŽĐƐĚĞƚƌĞďĂůů
/ŶĨŽƌŵĂƌĚΖŝŵŵĞĚŝĂƚĂůƐĞƵĐĂƉƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐĚĞƐŝŐŶĂƚƐƉĞƌƌĞĂůŝƚǌĂƌĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐĚĞ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŝƉƌŽƚĞĐĐŝſĚĞƋƵĂůƐĞǀŽůƐŝƚƵĂĐŝſƋƵĞ͕ĂůƐĞƵĞŶƚĞŶĚƌĞ͕ƉŽƌƚŝƵŶƌŝƐĐƉĞƌůĂƐĞŐƵƌĞƚĂƚŝƐĂůƵƚ
ĚĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ͘
ŽŽƉĞƌĂƌĂŵďĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂƉĞƌƋƵĞƉƵŐƵŝŐĂƌĂŶƚŝƌƵŶĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƚƌĞďĂůůƐĞŐƵƌĞƐŝƋƵĞŶŽ
ĐŽŵƉŽƌƚŝŶƌŝƐĐŽƐƉĞƌůĂƐĞŐƵƌĞƚĂƚŝƐĂůƵƚĚĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ͘



ϯ͘/Ed/&//M>^Z/^K^
^ĞŶƐĞƉĞƌũƵĚŝĐŝĚĞůĞƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐŵşŶŝŵĞƐĚĞ^ĞŐƵƌĞƚĂƚŝ^ĂůƵƚĂƉůŝĐĂďůĞƐĂůΖŽďƌĂĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐĂůΖĂŶŶĞǆ/sĚĞů
ZϭϲϮϳͬϭϵϵϳ͕ƐΖĞŶƵŵĞƌĞŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſĞůƐƌŝƐĐŽƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚƐƚƌĞďĂůůƐĚΖŽďƌĂ͕ƚŽƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƚ
ƋƵĞĂůŐƵŶƐĚΖĞůůƐĞƐƉŽĚĞŶĚŽŶĂƌĚƵƌĂŶƚƚŽƚĞůƉƌŽĐĠƐĚΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůΖŽďƌĂŽďĠƐĞƌĂƉůŝĐĂďůĞƐĂĂůƚƌĞƐĨĞŝŶĞƐ͘

ϰ͘ Z>/M  dZ>>^ D^ ,/dh>^ Yh ZWZ^EdE Z/^K^
^W/>^ / Yh KDWKZdE >ΖKW/M  D^hZ^  WZsE/M /
WZKd/M^W1&/Yh^/WZd/h>Z^hZEd>Ζyh/M>ΖKZ͘
;ŶŶĞǆ//ĚĞůZϭϲϮϳͬϭϵϵϳͿͿ
x

x
x
x

dƌĞďĂůůƐĂŵďƌŝƐĐŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚŐƌĞƵƐĚĞƋƵĞĚĂƌƐŽƚĞƌƌĂƚ͕ĞŶĨŽŶƐĂŵĞŶƚŽĐĂŝŐƵĚĂĚΖĂůƚƵƌĂ͕ƉĞƌůĞƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůΖĂĐƚŝǀŝƚĂƚĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂĚĂ͕ĞůƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐĂƉůŝĐĂƚƐŽůΖĞŶƚŽƌŶĚĞůůůŽĐ
ĚĞƚƌĞďĂůů
dƌĞďĂůůƐĞŶĞůƐƋƵĂůƐůΖĞǆƉŽƐŝĐŝſĂĂŐĞŶƚƐƋƵşŵŝĐƐŽďŝŽůžŐŝĐƐƐƵƉŽƐŝƵŶƌŝƐĐĚΖĞƐƉĞĐŝĂůŐƌĂǀĞƚĂƚ͕ŽƉĞůƐ
ƋƵĂůƐůĂǀŝŐŝůăŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůĂƐĂůƵƚĚĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐƐŝŐƵŝůĞŐĂůŵĞŶƚĞǆŝŐŝďůĞ
dƌĞďĂůůƐĂŵďĞǆƉŽƐŝĐŝſĂƌĂĚŝĂĐŝŽŶƐŝŽŶŝƚǌĂŶƚƐƉĞůƐƋƵĂůƐůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŽďůŝŐƵŝĂůĂ
ĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſĚĞǌŽŶĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĞƐŽǀŝŐŝůĂĚĞƐ
dƌĞďĂůůƐĞŶůĂƉƌŽǆŝŵŝƚĂƚĚĞůşŶŝĞƐĞůğĐƚƌŝƋƵĞƐĚΖĂůƚĂƚĞŶƐŝſ










x
x
x
x
x
x

dƌĞďĂůůƐƋƵĞĞǆƉŽƐŝŶĂƌŝƐĐĚΖŽĨĞŐĂŵĞŶƚƉĞƌŝŵŵĞƌƐŝſ
KďƌĞƐĚΖĞǆĐĂǀĂĐŝſĚĞƚƷŶĞůƐ͕ƉŽƵƐŝĂůƚƌĞƐƚƌĞďĂůůƐƋƵĞƐƵƉŽƐŝŶŵŽǀŝŵĞŶƚƐĚĞƚĞƌƌĞƐƐƵďƚĞƌƌĂŶŝƐ
dƌĞďĂůůƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐĞŶŝŵŵĞƌƐŝſĂŵďĞƋƵŝƉƐƵďĂƋƵăƚŝĐ
dƌĞďĂůůƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐĞŶĐĂŵďƌĞƐĚΖĂŝƌĞĐŽŵƉƌŝŵŝƚ
dƌĞďĂůůƐƋƵĞŝŵƉůŝƋƵŝŶůΖƷƐĚΖĞǆƉůŽƐŝƵƐ
dƌĞďĂůůƐƋƵĞƌĞƋƵĞƌĞŝǆŝŶŵƵŶƚĂƌŽĚĞƐŵƵŶƚĂƌĞůĞŵĞŶƚƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚƐƉĞƐĂƚƐ



ϱ͘D^hZ^WZsE/M/WZKd/M
x
x
x
x

ŽŵĂĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůƉƌŝŵĂƌĂŶůĞƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶƐĐŽůͼůĞĐƚŝǀĞƐĞŶĨƌŽŶƚĚĞůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘
^ΖŚĂƵƌĂŶĚĞŵĂŶƚĞŶŝƌĞŶďŽŶĞƐƚĂƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſĞůƐŵĞĚŝƐĂƵǆŝůŝĂƌƐ͕ůĂŵĂƋƵŝŶăƌŝĂŝůĞƐĞŝŶĞƐĚĞ
ƚƌĞďĂůů͘
ůƐŵĞĚŝƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſ͕ƚĂŶƚĐŽůͼůĞĐƚŝǀĂĐŽŵŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ŚĂƵƌĂŶĚΖĞƐƚĂƌŚŽŵŽůŽŐĂƚƐƐĞŐŽŶƐůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚ͘
ŝǆşŵĂƚĞŝǆ͕ůĞƐŵĞƐƵƌĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĞƐƐΖŚĂƵƌĂŶĚĞƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞƉĞƌĂůƐƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐƚƌĞďĂůůƐ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐ;ƌĞƉĂƌĂĐŝſ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ͕ƐƵďƐƚŝƚƵĐŝſ͕ĞƚĐ͘Ϳ

DĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽůͼůĞĐƚŝǀĂ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

KƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſŝƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐƉĞƌĞǀŝƚĂƌŝŶƚĞƌĨĞƌğŶĐŝĞƐĞŶƚƌĞůĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĨĞŝŶĞƐŝ
ĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶƐĚŝŶƐůΖŽďƌĂ
^ĞŶǇĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĞƐǌŽŶĞƐĚĞƉĞƌŝůů
WƌĞǀĞƵƌĞĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſĚĞǀĞŚŝĐůĞƐŝůĂƐĞǀĂƐĞŶǇĂůŝƚǌĂĐŝſ͕ƚĂŶƚĂůΖŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůΖŽďƌĂĐŽŵĞŶ
ƌĞůĂĐŝſĂŵďĞůƐǀŝĂůƐĞǆƚĞƌŝŽƌƐ
>ŝŵŝƚĂƌƵŶĂǌŽŶĂůůŝƵƌĞĂůΖĞŶƚŽƌŶĚĞůĂǌŽŶĂĞǆĐĂǀĂĚĂƉĞůƉĂƐĚĞŵĂƋƵŝŶăƌŝĂ
/ŵŵŽďŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞĐĂŵŝŽŶƐŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĨĂůƋƵĞƐŝͬŽƚŽƉĂůůƐĚƵƌĂŶƚůĞƐƚĂƐƋƵĞƐĚĞĐăƌƌĞŐĂŝĚĞƐĐăƌƌĞŐĂ
ZĞƐƉĞĐƚĂƌůĞƐĚŝƐƚăŶĐŝĞƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚĂŵďůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐ
DĂŶƚĞŶŝƌůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĂŵďůĞƐƐĞǀĞƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶƐĂŢůůĂŶƚƐŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐ
&ŽŶĂŵĞŶƚĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚůĂŵĂƋƵŝŶăƌŝĂĚΖŽďƌĂ
DƵŶƚĂƚŐĞĚĞŐƌƵĞƐĨĞƚƉĞƌƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝƚǌĂĚĂ͕ĂŵďƌĞǀŝƐŝŽŶƐƉĞƌŝžĚŝƋƵĞƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂ
ĐăƌƌĞŐĂŵăǆŝŵĂ͕ĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſĚĞůƌĂĚŝĚΖĂĐĐŝſ͕ĨƌĞŶĂĚĂ͕ďůŽĐĂƚŐĞ͕ĞƚĐ͘
ZĞǀŝƐŝſƉĞƌŝžĚŝĐĂŝŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĚĞŵĂƋƵŝŶăƌŝĂŝĞƋƵŝƉƐĚΖŽďƌĂ
ƐƚĂďůŝƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞĐƋƵĞŝŵƉĞĚĞŝǆŝůΖĞŵŝƐƐŝſĚĞƉŽůƐĞŶŐƌĂŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚ
ŽŵƉƌŽǀĂƌůΖĂĚĞƋƵĂĐŝſĚĞůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶƐĚΖĞǆĞĐƵĐŝſĂůΖĞƐƚĂƚƌĞĂůĚĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐ;ƐƵďƐžů͕
ĞĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐǀĞŢŶĞƐͿ
ŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůƐĞƐƚŝŶƚŽůĂŵĞŶƚƐ͕ĚĞůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞůƐĞƐƚƌĞďĂƚƐŝĚĞůĞƐƉĂŶƚĂůůĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĚĞ
ůĞƐƌĂƐĞƐ
hƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚƐĂŶƚŝůůŝƐĐĂŶƚƐ͘
ŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞďĂƌĂŶĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĞŶůůŽĐƐĂŵďƉĞƌŝůůĚĞĐĂŝŐƵĚĂ͘
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſĚĞůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂĐĂŝŐƵĚĂƵƚŝůŝƚǌĂĚĞƐĞŶĨƵŶĐŝſĚĞƐŝĞƐƉƌŽƚĞŐĞŝǆĞŶ
ůĞƐƉĞƌƐŽŶĞƐ͕ŽĂůƐŽƉĞƌĂƌŝƐŝƚĞƌĐĞƌƐĚĞůĂĐĂŝŐƵĚĂĚΖŽďũĞĐƚĞƐŝŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞǆĂƌǆĞƐĞŶĨŽƌĂƚƐŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůƐ
WƌŽƚĞĐĐŝſĚĞĨŽƌĂƚƐŝĨĂĕĂŶĞƐƉĞƌĞǀŝƚĂƌůĂĐĂŝŐƵĚĂĚΖŽďũĞĐƚĞƐ;ǆĂƌǆĞƐ͕ůŽŶĞƐͿ
jƐĚĞĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐĚΖĞǀĂĐƵĂĐŝſĚĞƌƵŶĞƐ͕ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚŝŶƐƚĂůͼůĂĚĞƐ
jƐĚΖĞƐĐĂůĞƐĚĞŵă͕ƉůĂƚĂĨŽƌŵĞƐĚĞƚƌĞďĂůůŝďĂƐƚŝĚĞƐŚŽŵŽůŽŐĂĚĞƐ
ŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĞƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĞŶƉůĂŶƚĞƐĂůƚĞƐ
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞƐĞƌǀĞŝƐƐĂŶŝƚĂƌŝƐ

DĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
x
x

hƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞĐĂƌĞƚĞƐŝƵůůĞƌĞƐŚŽŵŽůŽŐĂĚĞƐĐŽŶƚƌĂůĂƉŽůƐŝͬŽƉƌŽũĞĐĐŝſĚĞƉĂƌƚşĐƵůĞƐ
hƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞĐĂůĕĂƚĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚ










x
x

x
x
x
x

hƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞĐĂƐĐŚŽŵŽůŽŐĂƚ
ƚŽƚĞƐůĞƐǌŽŶĞƐĞůĞǀĂĚĞƐŽŶŶŽŚŝŚĂŐŝƐŝƐƚĞŵĞƐĨŝǆĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽůͼůĞĐƚŝǀĂ͕ĐĂůĚƌă
ĞƐƚĂďůŝƌƉƵŶƚƐĚΖĂŶĐŽƌĂƚŐĞƐĞŐƵƌƐƉĞƌƉŽĚĞƌƐƵďũĞĐƚĂƌͲŚŝĞůĐŝŶƚƵƌſĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚŚŽŵŽůŽŐĂƚ͕ůĂ
ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞůƋƵĂůƐĞƌăŽďůŝŐĂƚžƌŝĂ͘>ΖĂĐĐĠƐĂůĞƐǌŽŶĞƐĚĞƐĐƌŝƚĞƐŝĂůƐĞƋƵŝƉƐŶŽŵĠƐĞƐƚăĂƵƚŽƌŝƚǌĂƚĂůƐ
ŽƉĞƌĂƌŝƐĂŵďĨŽƌŵĂĐŝſŝĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſƐƵĨŝĐŝĞŶƚ͘
hƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞŐƵĂŶƚƐŚŽŵŽůŽŐĂƚƐƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞůĐŽŶƚĂĐƚĞĚŝƌĞĐƚĞĂŵďŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŐƌĞƐƐŝƵƐŝŵŝŶŝŵŝƚǌĂƌ
ĞůƌŝƐĐĚĞƚĂůůƐŝƉƵŶǆĂĚĞƐ
hƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞƉƌŽƚĞĐƚŽƌƐĂƵĚŝƚŝƵƐŚŽŵŽůŽŐĂƚƐĞŶĂŵďŝĞŶƚƐĞǆĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚƐŽƌŽůůŽƐŽƐ
hƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞŵĂŶĚŝůƐ
^ŝƐƚĞŵĞƐĚĞƐƵďũĞĐĐŝſƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝĚĞǀŝŐŝůăŶĐŝĂĚƵƚĂĂƚĞƌŵĞƉĞƌŵĠƐĚΖƵŶŽƉĞƌĂƌŝĞŶĞůƐƚƌĞďĂůůƐ
ĂŵďƉĞƌŝůůĚΖŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſ͘hƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚΖĞƋƵŝƉƐĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĚΖĂŝƌĞ

DĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĂƚĞƌĐĞƌƐ
x

x
x
x
x

WƌĞǀŝƐŝſĚĞůĂƚĂŶĐĂ͕ůĂƐĞŶǇĂůŝƚǌĂĐŝſŝůΖĞŶůůƵŵĞŶĂƚĚĞůΖŽďƌĂĞŶĨƵŶĐŝſĚĞůůůŽĐŽŶĞƐƚăƐŝƚƵĂĚĂůΖŽďƌĂ
;ĞŶƚŽƌŶƵƌďă͕ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſ͕ĐĂŵƉŽďĞƌƚͿ͘ŶĐĂƐƋƵĞĞůƚĂŶĐĂŵĞŶƚĞŶǀĂĞŝǆŝůĂĐĂůĕĂĚĂƐΖŚĂĚĞ
ƉƌĞǀĞƵƌĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſƉĞůƉĂƐĚĞǀŝĂŶĂŶƚƐŝͬŽǀĞŚŝĐůĞƐ͘ůƚĂŶĐĂŵĞŶƚŚĂĚΖŝŵƉĞĚŝƌƋƵĞ
ƉĞƌƐŽŶĞƐĂůŝĞŶĞƐĂůΖŽďƌĂƉƵŐƵŝŶĂĐĐĞĚŝƌĂůĂŵĂƚĞŝǆĂ
WƌĞǀĞƵƌĞĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſĚĞǀĞŚŝĐůĞƐƚĂŶƚĂůΖŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůΖŽďƌĂĐŽŵĞŶƌĞůĂĐŝſĂŵďĞůƐǀŝĂůƐ
ĞǆƚĞƌŝŽƌƐ
/ŵŵŽďŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂƌŽĚĂĚĂŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĨĂůƋƵĞƐŝͬŽƚŽƉĂůůƐĚƵƌĂŶƚůĞƐƚĂƐƋƵĞƐĚĞĐăƌƌĞŐĂŝ
ĚĞƐĐăƌƌĞŐĂ
ŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůΖĂĚĞƋƵĂĐŝſĚĞůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶƐĚΖĞǆĞĐƵĐŝſŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞƐĂůΖĞƐƚĂƚƌĞĂůĚĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐ
;ƐƵďƐžů͕ĞĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐǀĞŢŶĞƐͿ
WƌŽƚĞĐĐŝſĚĞĨŽƌĂƚƐŝĨĂĕĂŶĞƐƉĞƌĞǀŝƚĂƌůĂĐĂŝŐƵĚĂĚΖŽďũĞĐƚĞƐ;ǆĂƌǆĞƐ͕ůŽŶĞƐͿ



ϲ͘WZ/DZ^hy/>/^
ƐĚŝƐƉŽƐĂƌăĚΖƵŶĂĨĂƌŵĂĐŝŽůĂĂŵďĞůĐŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚ͘^ΖŝŶĨŽƌŵĂƌăĂ
ůΖŝŶŝĐŝĚĞůΖŽďƌĂ͕ĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſĚĞůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĐĞŶƚƌĞƐŵğĚŝĐƐĂůƐƋƵĂůƐƐΖŚĂƵƌĂŶĚĞƚƌĂƐůůĂĚĂƌĞůƐĂĐĐŝĚĞŶƚĂƚƐ͘Ɛ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĚŝƐƉŽƐĂƌĂůΖŽďƌĂŝĞŶůůŽĐďĞŶǀŝƐŝďůĞ͕ĚΖƵŶĂůůŝƐƚĂĂŵďĞůƐƚĞůğĨŽŶƐŝĂĚƌĞĐĞƐĚĞůƐĐĞŶƚƌĞƐĂƐƐŝŐŶĂƚƐ
ƉĞƌĂƵƌŐğŶĐŝĞƐ͕ĂŵďƵůăŶĐŝĞƐ͕ƚĂǆŝƐ͕ĞƚĐ͘ƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞůƌăƉŝĚƚƌĂƐůůĂƚĚĞůƐƉŽƐƐŝďůĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚĂƚƐ͘



ϳ͘EKZDd/sW>/>
>Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſ ĚĞ ůΖƐƚƵĚŝ ăƐŝĐ ĚĞ ƐĞŐƵƌĞƚĂƚ ŚĂ ĚΖĂŶĂƌ ĂĐŽŵƉĂŶǇĂĚĂ ĚΖƵŶ ůůŝƐƚĂƚ ĚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞ
ƐĞŐƵƌĞƚĂƚƋƵĞƉŽĚĞƵƚƌŽďĂƌĂĐƚƵĂůŝƚǌĂƚĂůΖĂƉĂƌƚĂƚĚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůĂƉăŐŝŶĂǁĞďĚĞůΖKd͘













x

1250$7,9$'(6(*85(7$7,6$/87

/^WK^//KE^D1E/D^^'hZ/z^>hYhEW>/Z^E
>^KZ^KE^dZh/MEdDWKZ>^KDMs/>^

ŝƌĞĐƚŝǀĂϵϮͬϱϳͬϮϰ:ƵŶŝŽ;K͗
ϮϲͬϬϴͬϵϮͿ


/^WK^//KE^D1E/D^^'hZ/z^>hE>^KZ^
KE^dZh/ME

ZϭϲϮϳͬϭϵϵϳ͘ϮϰŽĐƚƵďƌĞ
;KϮϱͬϭϬͬϵϳͿdƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſĚĞůĂ
ŝƌĞĐƚŝǀĂϵϮͬϱϳͬ


>zWZsE/MEZ/^'K^>KZ>^

>ĞǇϯϭͬϭϵϵϱ͘ϴŶŽǀŝĞŵďƌĞ
;K͗ϭϬͬϭϭͬϵϱͿ

>ĞǇϱϰͬϮϬϬϯ͘ϭϮĚŝĐŝĞŵďƌĞ
;KϭϯͬϭϮͬϮϬϬϯͿ


Z&KZD>DZKEKZDd/sK>WZsE/MEZ/^'K^>KZ>^
Z'>DEdK>K^^Zs//K^WZsE/ME

Zϯϵͬϭϵϵϳ͕ϭϳĚĞĞŶĞƌŽ;K͗
ϯϭͬϬϭͬϵϳͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ

DK/&//MEZϯϵͬϭϵϵϳ͖ZϭϭϬϵͬϮϬϬϳ͕z>ZϭϲϮϳͬϭϵϵϳ

ZϯϯϳͬϮϬϭϬ;KϮϯͬϯͬϮϬϭϬͿ

ZYh/^/dK^ z dK^ Yh E ZhE/Z >^ KDhE//KE^  WZdhZ
KZEh/MEd/s/^E>K^EdZK^dZ:K

KƌĚĞŶd/EͬϭϬϳϭͬϮϬϭϬ;K
ϭͬϱͬϮϬϭϬͿ

/^WK^//KE^D1E/D^^'hZ/z^>hWZ>hd/>//MEWKZ>K^
dZ:KZ^>K^Yh/WK^dZ:KEDdZ/dZ:K^
dDWKZ>^E>dhZ

ZϮϭϳϳͬϮϬϬϰ͕ĚĞϭϮĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ
;K͗ϭϯͬϭϭͬϮϬϬϰͿ

/^WK^//KE^D1E/D^EDdZ/^H>//ME͕^'hZ/z^>h
E>dZ:K

Zϰϴϱͬϭϵϵϳ͘ϭϰĂďƌŝů;K͗
ϮϯͬϬϰͬϭϵϵϳͿ

/^WK^//KE^D1E/D^^'hZ/z^>hE>K^>h'Z^dZ:K

Zϰϴϲͬϭϵϵϳ͕ϭϰĚĞĂďƌŝů
;K͗ϮϯͬϬϰͬϭϵϵϳͿ

ŶĞůĐĂƉşƚŽůϭĞǆĐůŽƵůĞƐŽďƌĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͕ƉĞƌžĞůZϭϲϮϳͬϭϵϵϳůΖĞƐŵĞŶƚĂĞŶ
ƋƵĂŶƚ Ă ĞƐĐĂůĞƐ ĚĞ ŵă͘ DŽĚŝĨŝĐĂ ŝ ĚĞƌŽŐĂ ĂůŐƵŶƐ ĐĂƉşƚŽůƐ ĚĞ ůĂ ͞KƌĚĞŶĂŶǌĂ ĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ,ŝŐŝĞŶĞĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ͟;K͘ϬϵͬϬϯͬϭϵϳϭͿ




>zZ'h>KZ>^hKEdZd/MEE>^dKZ>KE^dZh/ME

>zϯϮͬϮϬϬϲ
;KϭϵͬϭϬͬϮϬϬϲͿ

DK/&//KE>Zϯϵͬϭϵϵϳ͕WKZ>Yh^WZh>Z'>DEdK>K^
^Zs//K^  WZsE/ME z > Z ϭϲϮϳͬϵϳ͕ WKZ > Yh ^ ^d>E >^
/^WK^//KE^ D1E/D^  ^'hZ/ z ^>h E >^ KZ^ 
KE^dZh/ME

ZϲϬϰͬϮϬϬϲ
;KϮϵͬϬϱͬϮϬϬϲͿ

/^WK^//KE^D1E/D^^'hZ//^>hW>/>^>K^dZ:K^KE
Z/^'KD/EdK

ZϯϵϲͬϮϬϬϲ
;KϭϭͬϬϰͬϮϬϬϲͿ

WZKd/ME  > ^>h z ^'hZ/  >K^ dZ:KZ^ KEdZ >K^
Z/^'K^Z>/KEK^KE>yWK^//ME>Zh/K

ZϮϴϲͬϮϬϬϲ
;K͗ϭϭͬϬϯͬϮϬϬϲͿ


/^WK^//KE^D1E/D^^'hZ/z^>hZ>d/s^>DE/Wh>/MEDEh>
Z'^YhEdZHZ/^'K^͕EWZd/h>ZKZ^K>hDZ^͕WZ>K^
dZ:KZ^

Zϰϴϳͬϭϵϵϳ
;KϮϯͬϬϰͬϭϵϵϳͿ












/^WK^//KE^D1E/D^^'hZ/z^>hZ>d/s^>dZ:KKEYh/WK^Yh
/E>hzEWEd>>^s/^h>//ME


Zϰϴϴͬϭϵϵϳ͘
;K͗ϮϯͬϬϰͬϵϳͿ

WZKd/ME>K^dZ:KZ^KEdZ>K^Z/^'K^Z>/KEK^KE>
yWK^//ME'Ed^/K>M'/K^hZEd>dZ:K

Zϲϲϰͬϭϵϵϳ͘
;K͗ϮϰͬϬϱͬϵϳͿ

WZKd/ME>K^dZ:KZ^KEdZ>K^Z/^'K^Z>/KEK^KE>
yWK^//ME'Ed^EZ1'EK^hZEd>dZ:K

Zϲϲϱͬϭϵϵϳ
;K͗ϮϰͬϬϱͬϵϳͿ


/^WK^//KE^D1E/D^^'hZ/z^>h͕Z>d/s^>hd/>//ME
WKZ>K^dZ:KZ^Yh/WK^WZKd/ME/E/s/h>

Zϳϳϯͬϭϵϵϳ͘
;K͗ϭϮͬϬϲͬϵϳͿ

/^WK^//KE^D1E/D^^'hZ/z^>hWZ>hd/>//MEWKZ>K^
dZ:KZ^>K^Yh/WK^dZ:K

ZϭϮϭϱͬϭϵϵϳ͘
;K͗ϬϳͬϬϴͬϵϳͿ

WZKd/MEKEdZZ/^'K>dZ/K

ZϲϭϰͬϮϬϬϭ
;K͗ϮϭͬϬϲͬϬϭͿ

WZKd/KE>^>hz^'hZ/>K^dZ:KZ^KEdZ
>K^Z/^'K^Z>/KEK^KE>yWK^//KE'Ed^Yh/D/K^
hZEd>dZ:K

ZϯϳϰͬϮϬϬϭ
;K͗ϬϭͬϬϱͬϮϬϬϭͿ͘ŵŽĚƐ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐ;ϯϬͬϬϱͬϮϬϬϭͿ

Z'>DEdK^'hZ/,/'/E>dZ:KE>/Eh^dZ/>
KE^dZh/ME

K͘ĚĞϮϬĚĞŵĂǇŽĚĞϭϵϱϮ
;K͗ϭϱͬϬϲͬϱϮͿŝůĞƐƐĞǀĞƐ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐ
Z͘Ϭϰͬϭϭͬϭϵϴϴ;K'ϭϬϳϱ͕
ϯϬͬϭϭͬϭϵϴϴͿ

/^dE/^Z'>DEdZ/^͛KZ^/KE^dZh/KE^>/E/^>dZ/Yh^

KZEE>dZ:KWZ>^/Eh^dZ/^>KE^dZh/ME͕s/Z/Kz
ZD/

K͘ĚĞϮϴĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϭϵϳϬ͘Zd͘ϭǑ
ϰǑ͕ϭϴϯǑϮϵϭǑzEyK^/z//;K͗
ϬϱͬϬϵͬϳϬ͖ϬϵͬϬϵͬϳϬͿĐŽƌƌĞĐĐŝſ
ĚΖĞƌƌĂĚĞƐ͗K͗ϭϳͬϭϬͬϳϬ

^H>//ME͕>/D/EdK͕>/DW/zdZD/E/MEKZ^&/:^Es1^&hZ
WK>K

K͘ĚĞϯϭĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϭϵϴϳ
;K͗ϭϴͬϬϵͬϴϳͿ

/E^dZh/ME dE/ KDW>DEdZ/  D/ͲD Ϯ > Z'>DEdK  WZdK^ 
>s/MEzDEhdE/MEZ&ZEd'Zj^ͲdKZZ^DKEd>^WZKZ^͘



KZEE'EZ>^'hZ/,/'/EE>dZ:K


^ΖWZKs>DK>>>/ZΖ/E/E/^EKZ^KE^dZh/M





ZϴϯϲͬϮϬϬϯ͘ϮϳũƵŶǇ͕;K͗
ϭϳͬϬϳͬϬϯͿ͘ǀŝŐĞŶƚĂƉĂƌƚŝƌĚĞůϭϳ
Ě͛ŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϬϯ͘;ĚĞƌŽŐĂůĂK͘ĚĞ
ϮϴĚĞũƵŶŝŽĚĞϭϵϴϴ;K͗
ϬϳͬϬϳͬϴϴͿŝůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ͗K͘ĚĞϭϲ
ĚĞĂďƌŝůĚĞϭϵϵϬ;K͗ϮϰͬϬϰͬϵϬͿͿ
K͘ĚĞϵĚĞŵĂƌǌŽϭϵϳϭ
;K͗ϭϲ/ϭϳͬϬϯͬϳϭͿ
ĐŽƌƌĞĐĐŝſĚΖĞƌƌĂĚĞƐ;K͗ϬϲͬϬϰͬϳϭͿ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ͗;K͗ϬϮͬϭϭͬϴϵͿ
ĚĞƌŽŐĂƚƐĂůŐƵŶƐĐĂƉşƚŽůƐƉĞƌ͗>z
ϯϭͬϭϵϵϱ͕Zϰϴϱͬϭϵϵϳ͕Zϰϴϲͬϭϵϵϳ͕
Zϲϲϰͬϭϵϵϳ͕Zϲϲϱͬϭϵϵϳ͕Z
ϳϳϯͬϭϵϵϳ / Z ϭϮϭϱͬϭϵϵϳ
K͘ĚĞϭϮĚĞŐĞŶĞƌĚĞϭϵϵϴ
;K'͗ϮϳͬϬϭͬϵϴͿ











Yh/W^WZKd/M/E/s/h>
^K^EKDd>/K^

Z͘ĚĞϭϰĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϭϵϳϰ;K͗
ϯϬͬϭϮͬϳϰͿ͗E͘Z͘DdͲϭ

WZKddKZ^h/d/sK^

;K͗ϬϭͬϬϵͬϳϱͿ͗E͘Z͘DdͲϮ

WEd>>^WZ^K>KZ^

;K͗ϬϮͬϬϵͬϳϱͿ͗E͘Z͘DdͲϯ͗ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ͗
K͗ϮϰͬϭϬͬϳϱ




'hEd^/^>Ed^>dZ//

;K͗ϬϯͬϬϵͬϳϱͿ͗E͘Z͘DdͲϰŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ͗K͗
ϮϱͬϭϬͬϳϱ

EYhd^/^>Ed^DE/KZ^

;K͗ϬϱͬϬϵͬϳϱͿ͗E͘Z͘DdͲϲŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ͗
K͗ϮϴͬϭϬͬϳϱ

Yh/WK^WZKd/MEWZ^KE>s/^Z^W/ZdKZ/^͘EKZD^KDhE^z
WdKZ^&/>^

;K͗ϬϲͬϬϵͬϳϱͿ͗E͘Z͘DdͲϳŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ͗K͗
ϮϵͬϭϬͬϳϱ









Yh/WK^WZKd/MEWZ^KE>s/^Z^W/ZdKZ/^͗&/>dZK^
DE/K^

;K͗ϬϴͬϬϵͬϳϱͿ͗E͘Z͘DdͲϴŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ͗K͗
ϯϬͬϭϬͬϳϱ

Yh/WK^WZKd/MEWZ^KE>s/^Z^W/ZdKZ/^͗
D^Z/>>^hdK&/>dZEd^

;K͗ϬϵͬϬϵͬϳϱͿ͗E͘Z͘DdͲϵŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ͗
K͗ϯϭͬϭϬͬϳϱ

Yh/WK^WZKd/MEWZ^KE>s/^Z^W/ZdKZ/^͗&/>dZK^
Yh1D/K^zD/ydK^KEdZDKE1K

;K͗ϭϬͬϬϵͬϳϱͿ͗E͘Z͘DdͲϭϬŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ͗
K͗Ϭϭͬϭϭͬϳϱ









