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bbflflUUeeKKoommVVnnkk¬¬aayyCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††eennAAkk~~¨g̈gkkaarrddwwkknnSS´́nn««rrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaass
nn~~»»  rrbbss''eeyyookkkkuugg  ..

eennAAEExxkkkk˚d̊daa11996633,,  kk~~¨g̈gPPUUmmii®®KKwwHHmmYYyyeennaaTTII®®kkuuggEEkkbb  ®®bbbbttaammeeqq~~rrssmmuu®®TT´́nn
QQUUggssmmuu®®TTeessoomm,,  ®®ttaann''--bbflflUUeeKKoomm  VVnnTTTTYYllGG~~kkssaarrBBtt··mmaannCCaaVVrrSSgg  hhßßflflkkhhßß__
hhßßaahh√√""aa  EEddlleeKKoommVVnnpp††ll''kkaarrssmm∏∏aassnn__mmYYyy  EEddllssaarrBBtt··mmaann  LLWWmm""uugg  VVnn
yykkmmkkccuuHHppßßaayyeennAA´́ff©©TTII2244ssIIhhaa11996633,,  eehhIIyyeennAA{{kkaasseennaaHH  eeKKoommssMMEEddgg
eeddaayyssµµ&&®®KKcciitt††  nnUUvveesscckkII††ssggÙÙwwmmssMMrraabb''GGnnaaKKtt´́nnyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

eeKKVVnneeXXIIjj®®ttaann''--bbflflUUeeKKoommppggEEddrr  eennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjjkk~~¨g̈gqq~~SS11996655  bb""uuEEnn††mm††gg
eennHHttaammpp¬¬ËËvvkkaarr  kk~~¨g̈gnnaammCCaabbuuKKlliikkTTII22´́nnKKNN®®bbttiiPPUUrrbbss''rrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHeeyyookkkkuu
gg  nnaa{{kkaassssnnii~~ssiiTT´́nn®®bbCCaaCCnn≤≤NNÎÎËËcciinn  EEddlleerroobbccMMeeLLIIggeeddaayyeess††ccssIIhhnnuu..
®®ttaann''--bbflflUUeeKKoommVVnnGGmmddMMeeNNIIrr  eemmddwwkknnSS´́nnKKNN®®bbttiiPPUU  vviijj--ttaann''ppaatt,,  CCaaGGnnuu®®bbFFaa
nnnniiggCCaaGGKKeellxxaaFFiikkaarr´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHeeyyookkkkuugg  EEddlleennAAeeBBlleennaaHHCCaa®®bbFFaann
´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg  ..  eeddaayyssaarr®®ttaann''--bbflflUUeeKKoomm
VVnnTTTTYYllGG~~kkssaarrBBtt··mmaann22--33nnaakk''eennAAkk~~¨g̈gbbnnÊÊbb''EEddlleeKKoommss~~aakk''eennAA‰‰ssNNΩΩaaKKaarr
mmeennaarrmm¥¥  kk~~¨g̈g®®kkuuggPP~~MMeeBBjj,,  eeKKoommVVnnkktt''ssMMKKaall''ffaa  vviijj--ttaann''ppaatt  ®®ttUUvvVVnnkkaarrJJrr
hhµµtt''cctt''  eeddaayy««eeCCIIggxx¬¬SSggBBIIrrbbIInnaakk''́́ nn®®kkssYYggssnnii††ssuuxxEExxµµrr»»  ..  ®®kkuummGGggrrkkßßTTSSgg
eennHH    ®®ttUUvvVVnnccaatt''ttSSggssMMrraabb''eesscckkII††®®ttUUvvkkaarrrrbbss''BBYYkkeemmddwwkknnSS´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaa
ttiieeyyookkkkuugg  nniiggKKNN®®bbttiiPPUUkkuummµµ¨ÿynniiss††dd´́TTeeTToott  ttaammbbJJÇÇaappÊÊaall''BBIIssIIhhnnuu  ..

®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrreeBBlleennaaHH  VVnnTTTTYYlleemmddwwkknnSSeeppßßggeeTToott  rrbbss''rrNNssiirrßßrrMMeeddaaHH
CCaattiieeyyookkkkuuggCCaaee®®ccIInneellIIkk,,  ««ssaa®®ss††aaccaarr¥¥»»  eegg√√øøgg--vvaa""nn''eehhoovv,,  CCaaGGggTTUUtteeKKaaccrr
EEddllCCaa««GG~~kkpp††ll''BBtt··mmaannssmm©©aatt''»»rrbbss''®®VVhh,,  eebbsskkkkmmµµmmYYyykk~~¨g̈gccMMeeNNaammeebbss
kkkkmmµµTTUUttddMMbbUUggTTSSggLLaayyrrbbss''GGggkkaarreennHH  ..  kk~~¨g̈geeBBll  eegg√√øøgg--vvaa""nn''eehhoovv  mmkkttSSgg
ttMMNNaaggGGccií́ ÂÂnn††yy__eennAAPP~~MMeeBBjj  kk~~¨g̈g´́ff©©TTII1199  kkkk˚d̊daa  11996666,,  ssIIhhnnuuVVnnBBnn¥¥ll''CCaa
bbnnÊÊaann''  eeTTaaHHCCaappÊÊ¨ÿynnwwggBBiiFFIIkkaarr  nnUUvvllkk≈≈nnii††kk:ssMMrraabb''TTUUtt ..  GGMMeeNNIIHHtteeTTAA,,  rrNNssiirrßßrrMM--
eeddaaHHCCaattiieeyyookkkkuugg  mmaannGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏssMMrraabb''ssƒƒaannTTUUtt ..  PPaaBBmmiinnGGaaccbb""HHJJll''VV
nnkk~~¨g̈gkkaarreeqqII¬¬yyqq¬¬ggKK~~aa  CCaavvttƒƒ¨k̈k®®mmkk~~¨g̈grrbbbbssIIhhnnuu  EEddllxxuuTTÊÊkkaall&&yyggggiittmmYYyymmaann
ddMMeeNNIIrrkkaarrCCaanniiccçç--  TTMMnnaakk''TTMMnnggvviiTT¥¥¨-̈-TTUUrreellxxCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVlleeyyookkkkuugg  eeddaayy
rrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg  eennAABBMMuuTTaann''mmaannrrddΩΩFFaannII,,  eeKKyyll''GGMMBBII
kkaarree®®bbII®®VVss''EEddllrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiieeyyookkkkuuggccaatt''EEccgg  ttaammrryy:ssƒƒaanniiyyppßßaa--
yyeennAAPP~~MMeeBBjj  ..ll..  ssIIhhnnuummiinnVVnnrruujjrraaeeTT  kk~~¨g̈gkkaarrccaatt''TTuukk  eegg√√øøgg--vvaa""nn''eehhoovv  CCaa
««GGggTTUUttxxııgg''xxııss''  EEddllee®®ttkk®®ttGGaalleeddaayyTTMMnnuukkTTuukkcciitt††  nniiggkkaarreellIIkktt´́mm¬¬BBIIeeyyII
gg»»  ..  

ssIIhhnnuu,,  eeddaayyGGnnuuvvtt††CCaaffIIµµmm††ggeeTToottnnUUvv  ««  kkaarrssgg˚t̊t''bbJJÇÇaakk''ddMMeeNNIIrrkkaarr    eeddaayy
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®®ttYYttBBiinniitt¥¥kkaarrvviivvtt††nn__»»,,  VVnneeVVHHCCMMhhaannCCaaeellIIkkddMMbbUUggeeTTAArrkkeeyyookkkkuugg,,  EEddllVVnn
®®bbkkaassCCaapp¬¬ËËvvkkaarr  GGMMBBIIkkaarrssMMeerrcccciitt††rrbbss''eeKK  ««eeddIImm∫∫IITTTTYYllssaall''  nniiggeeKKaarrBB®®BBMMEEddnn
bbccçç¨b̈b∫∫nn~~rrbbss''EExxµµrr»»  EEtteennAA®®ttwwmmeeBBllCCiittmmYYyyqq~~SSbbnnÊÊaabb''mmkk,,  kk~~¨g̈g´́ff©©TTII66  mmiiffuunnaa
11996677  ttaammrryy:lliixxiittrrbbss''  eegg√√øøgg--hhWWuu  ff,,  CCaa®®bbFFaannssPPaarrbbss''KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr
mmCCŒŒwwmmkk~~¨g̈grrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiieeyyookkkkuugg  ..  BBIIrrqq~~SSee®®kkaayymmkk,,  ssIIhhnnuuTTTTYYllssaall''
rrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuuggttaammpp¬¬ËËvvkkaarr  EEddllCCaakkaarr®®bbqqSSggTTSSgg
®®ssuuggCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVll®®ssbbcc∫∫aabb''eennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg,,  eehhIIyyeennAA´́ff©©TTII1166  mmiiffuunnaa
11996699,,  eegg√√øøgg--vvaa""nn''eehhoovv  ®®bbKKll''ssaarrttSSggeeTTAAssIIhhnnuu  kk~~¨g̈gzzaann:xx¬¬ÁÁnnCCaa‰‰kkGGKKrrddΩΩTTUU
tteeyyookkkkuugg  ..  eeddaayybbnn††ttaammGGII√√EEddllKKaatt''eehhAAffaa  nneeyyaaVVyy««GGBB¥¥aa®®kkiitt»»rrbbss''
KKaatt'',,  ssIIhhnnuuVVnnTTTTYYllssaarrttSSggBBII  eegg√√øøgg--ffuugg,,  ‰‰kkGGKKrrddΩΩTTUUtt´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bb
CCaaFFiibbeettyy¥¥yyYYnnxxaaggeeCCIIggeennAAkkmmıı¨C̈Caa  ..

ssIIhhnnuuBBMMuuEEmmnnmmiinnddwwggeeTTffaa  ttSSggBBIIee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyy  kkggkkmm¬¬SSggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg
nniiggeeyyookkkkuuggVVnnmmkkttSSggeennAAttaammEEpp~~kkTTSSggLLaayy  EEddllmmiinnssUUvvssMMbbUUrr®®bbCCaaCCnnkk~~¨g̈g
rraaCCaaNNaacc®®kk,,  eennAAeexxtt††nnaannaaxxaaggPPUUmmiiPPaaKK¯̄ssaann  ..  eennAAxxNN:EEddllKKaatt''VVnnTTTTYYll
ssaall''rrddΩΩaaPPiiVVllååTTÊÊaamm  KKWWrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg,,  ssIIhhnnuuCCMM
TTaass'',,  ®®BBmmeeBBllKK~~aanniiggCCaaeellIIkkTTIImmYYyy,,  ddll''kkaarrkkaann''kkaabb''eennAAeellIIEEpp~~kkmmYYyyccMMnnYYnn´́nn
eexxtt††TTSSggLLaayyrrbbss''EExxµµrr  eeddaayyBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn  ..  kk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTTssaarrBBtt··mmaann
rrbbss''KKaatt''  eennAA´́ff©©TTII1111  mmiiffuunnaa  11996699  ssIIhhnnuuVVnnGGHHGGaaggffaa  kk~~¨g̈geexxtt††rrttnnKKIIrrIIEEddll

eess††ccssIIhhnnuukkMMBBuuggbbgg˙ȧajjEEppnnTTIICCMMrrkkeeyyookkkkuuggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrrddll''BBYYkk

GG~~kkkkaaEEsstt  ((´́ff©©TTII2288  mmiinnaa  11996699))
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CCaabb''nnwwggyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg,,  BBYYkkeeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  ««VVnnmmkkttSSggeennAACCaaee®®sscc
ttaammPPUUmmiiTTSSggLLaayykk~~¨g̈gttMMbbnn''nnaannaa  EEddllssiiƒƒtteennAAqq©©aayyBBIIpp¬¬ËËvvKKmmnnaaKKmmnn__,,  bb""uuEEnn††ssMMbbUUrr
eeddaayyCCIIrrCCaattii  eehhIIyyee®®ssaacc®®ssBBeeddaayyTTeenn¬¬,,  ssÊÊwwgg,,  EE®®BBkkCCaaee®®ccIInn  ..  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynnii
ss††yyYYnnVVnnEEttggttSSgg  ««GGPPiiVVll»»mmYYyyssMMrraabb''BBYYkkeeKK  ««EEddllmmaannmmnnuussßß®®bbEEhhll
6600nnaakk''  ®®bbddaabb''eeddaayykkSSeePPII¬¬ggss√√&&yy®®bbvvttii††cciinn  nniigg®®KKaabb''EEbbkk  eennAAee®®kkaammbbJJÇÇaarrbbss''
BBYYkkeeKK»»,,  EEddllqq¬¬ggkkaatt''  ««mmYYyyEExxmm††gg  ttaammPPUUmmiieeddIImm∫∫IIeeXXaassnnaaeennAATTIIeennaaHH»»  ..  kk~~¨g̈g{{--
kkaassssnnii~~ssiiTTssaarrBBtt··mmaanneennHH  ssIIhhnnuuccaabb''eeppII††mmeebbIIkkkkkkaayyGGMMBBIIrrbbbbeePPrrvvkkmmµµEEdd--
llssaabb®®BBYYss  eeddaayyBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnnnniiggBBYYkkPP~~aakk''ggaarrrrbbss''eeKK  EEddllrrss''eennAAttaamm
PP~~MMkk~~¨g̈gttMMbbnn''TTSSggeennHH    ««GG~~kkPPUUmmiiTTSSggLLaayyEEddlleessµµaaHH®®ttgg''CCaammYYyyrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr
®®ttUUvvVVnnssmm¬¬aabb''eeccaallttaamm®®bbBB&&nnÏÏcc∫∫aass''llaass''  ..  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''CCnnTTSSggeennHH  mmuunnddMMbbUU
ggeeKKccgg´́ddeeCCIIgg  rrYYccmmkkkkccggrrwwttkkeeddaayyEExxßß  ……KKaabbkkeeddaayyddMMbbggÚÚssßßII»»  ..

kkggTT&&BB´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll,,  eeddaayyKKµµaannee®®KKOOggGGaavvuuFF®®KKbb''®®KKaann'',,  mmiinnGGaacckkMMccaatt''VV
nneeTT  nnUUvvGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnneennHH,,  EEddllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkiiccççkkaarrJJrrssMMggaatt''BBII®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr
..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆâaHH,,  ccaabb''BBIIqq~~SS11996666,,  ttaammbbJJÇÇaaBBIIssIIhhnnuu,,  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllVVnnGGnnuuJJÔÔaa
ttllkk''eeTTAA[[eeyyookkkkuugg  nnUUvvGGgg˚r̊r8800,,000000eettaann  KKiittCCaa®®VVkk''dduull¬¬aarr  ..  eellIIssBBIIGGgg˚r̊r
mmaannkkaarrrrtt''BBnnÏÏeeKKaa  ®®kkbbII  ®®CCUUkk  ®®kkNNaatt''  kkgg''rrffyynn††  ssJJÔÔaaGGggrr  CCaammYYyyeeyyookkkkuugg  ..
kkaarrllkk''ddUUrrTTSSggeennHH®®ttUUvvVVnnKKiittCCaa®®VVkk''eerroollEExxµµrr  ……CCaadduull¬¬aarrhhuuggkkuugg  ..  ssnnßßwwmm@@
EEddllkkaarrrrtt''BBnnÏÏTTSSggeennHHkkaann''EEttrrIIkkddaallbbnnii††ccmm††gg@@,,  mmYYyyEEpp~~kk´́nnTTwwkk®®VVkk''dd**FFMMeeFFgg
VVnnFF¬¬aakk''kk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddrrbbss''QQµµÁÁjjcciinnnniiggeeyyookkkkuugg  EEddllkk¬¬aayyeeTTAACCaammeeFF¥¥aaVV--
yymmYYyyssMMrraabb''BBYYkkeennHH  kk~~¨g̈gkkaarreeFFII√√ssmmııaaFFeellIIrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll ..

ssIIhhnnuuKKµµaannGGnnuuPPaaBBeeddIImm∫∫IIeerrIIbbMMrrHH,,  ee®®JJHHKKaatt''BBMMuuEEmmnnmmiinnddwwggeeTTffaa  ®®kkssYYggtt®®mmYYtt
TTSSggmmUUllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarrkkaann''kkaabb''rrbbss''GGflfl˜˜uu--mm""aaNNUUrriinn  EEddll®®ttUUvvCCaabbgg®®bbuussrrbbss''
CCaayyaa´́nn®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr ..  mm""¥¥aaggeeTToottppßßaarrllkk''TTMMnniijjTTSSggeennHH  mmaannddMMeeNNIIrrkkaarrttaamm
ssMMddIIppÊÊaall''mmaatt''  ddUUccKK~~aannwwgg  kkaarrGGnnuuvvtt††nn__EEbbbbeennHHeennAAttMMbbnn''GGaassIIuuCCaammYYyy««GGaahhrr&&NN--
nnIIhhrr&&NN»»,,  CCaa®®kkuummhhflfluunneessddΩΩkkiiccççccMMrruuHH  mmaannbbnnÊÊ¨k̈keellIIrraall''®®bbttiibbttii††kkaarr««nnSSeeccjj--nnSS
ccUUll»»  EEddll®®ttUUvvVVnnbbeeggII˚t̊teeLLIIggeennAAqq~~SS11996633  kk~~¨g̈g{{kkaasseeFFII√√CCaattUUbbnniiyykkmmµµeessddΩΩ
kkiiccçç  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrTTaatt''eeccaallnnUUvvCCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSgg  ..  eennAAqq~~SS11996666,,  ®®kkuummhhflfluunn®®ttUUvvccUUll
kk~~¨g̈grrddΩΩËËbbnniiyykkmmµµ  ..

KKWWccaabb''BBIIkkaallbbrriieeccœœTTeennHH  EEddllkkaarrrrtt''BBnnÏÏeeTTAA[[eeyyookkkkuugg  VVnneeLLIIggddll''kkMMrriitt
TTUUllMMTTUUllaayybbMMppuutt  eeddaayymmiinnrrYYmmbbJJççËËll®®ttwwmmEEttkkaarrpp††ll''nnUUvvpplliittppllCCaaeess∫∫øøggGGaa
hhaarr  nniiggssMMeellookkbbMMJJkk''bb""uueeNNˆâaHHeeTT  bb""uuEEnn††kkaann''EEttFF©©nn''xx¬¬SSgg  KKWWkkaarrbbJJÇÇËËnnCCaaee®®KKOOggGGaa--
vvuuFF  nniiggssmm∏∏aarr:ccMMVVMMgg  ..  ccaabb''BBIIEExxff~~ËË11996666eeTTAAddll''EExxeemmssaa11996699,,  ee®®KKOOggGGaavvuuFF
nniiggyyuueeTTÏÏaabbkkrrNN__TTmm©©nn''2211eettaann  EEddll®®ttUUvvssMMeeddAAeeTTAABBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn      VVnnmmkk
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ddll''kkMMBBgg''EEppeennAAkkMMBBgg''eessaamm  eehhIIyy®®ttUUvvVVnnbbJJÇÇËËnneeTTAAttMMbbnn''TTll''EEddnnEExxµµrr--yyYYnn  CCaa
TTIIEEddllkkggkkmm¬¬SSggeeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIggttSSggeennAA  ..  ttaammFFmmµµttaakkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnn
ee®®KKOOggGGaavvuuFFBBIIkkMMBBuuggEEpp´́hhhh√√¨g̈g  eeddaayykkaatt''ttaamm®®bbeeTTssEExxµµrrnniiggllaavv  mmkkkkaann''TTIIttSSgg
TTSSggLLaayyrrbbss''eeyyookkkkuuggeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ®®ttUUvvmmaannccmm©©aayy22,,880000KK˘̆mm˘̆  ..  kk~~¨g̈gddMM
eeNNIIrrdd**llMMVVkkttaammpp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijj  EEddll®®bb®®BBiitt††eeTTAAVVnnEEtteennAAee®®kkAArrddUUvveePP¬¬øøgg  rrff
yynn††bbnnÊÊ¨k̈k1133,,880000ee®®KKOOgg  EEddllddwwkkee®®KKOOggGGaavvuuFFnniiggssmm∏∏aarr:sswwkk    VVnnmmkkBBIIssUUeevvoott
cciinn  nniigg®®bbeeTTsskkuummµµ¨ÿynniiss††eeppßßggeeTToott  ssMMrraabb''pp††ll''eeTTAA[[eeyyookkkkuuggeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËË
gg  ®®ttUUvvVVnnkkMMeeTTcceeddaayykkggGGaakkaassccrrNN__GGaaeemmrriikkSSgg  ..  bb""uuEEnn††,,  ccmm©©aayypp¬¬ËËvvBBIIkkMMBBgg''EEpp
kkMMBBgg''eessaammeeTTAA®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  mmaannEEttCCaagg550000KK˘̆mm˘̆bb""uueeNNˆâaHH  eehhIIyy®®bbkkbbeeddaa
yyssnnii††ssuuxx®®KKbb''®®KKaann''  ..  kkaarrllkk''ee®®KKOOggGGaavvuuFF  kk**VVnnVVnnTTTTYYllkkaarrccUUllrrYYmmddUUccKK~~aa
CCaammYYyykkaarrrrtt''BBnnÏÏGGgg˚r̊r  nniiggpplliittpplleeppßßgg@@  BBIIssMMNNaakk''ssmmaaCCiikkrrbbss''®®kkuumm®®KKYY--
ssaarrppÊÊaall''́́ nnCCaayyaarrbbss''®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr ..

xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨p̈pÊÊaall''eennAAccggccSSJJkk¥¥eeBBccnn__kk~~¨g̈gssgg˚f̊faarrbbss''ssIIhhnnuueennAAqq~~SS11996688ffaa  ––  ««
eebbIIcc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSgghhflflaanneeFFII√√ssÂÂggaamm,,  EExxµµrrhhflflaannccMMeeNNjj»»  ..  bb""uuEEnn††,,  GGnniiccççaa
eennAAddMMNNaacc''qq~~SS11996688  kk~~¨g̈ghhiibb®®VVkk''CCaattiimmaannssll''EEtt114400llaanneerroollbb""uueeNNˆâaHH  kk~~¨g̈g
ccMMeeNNaammTTwwkk®®VVkk''EEddll®®ttUUvvmmaannddll''77,,000000llaanneerrooll  ssMMrraabb''ccMMNNaayykk~~¨g̈g®®bbeeTT--
ss  KKWW®®ttwwmmEEtt22%%  ..  FF©©nn''FF©©rrCCaaggeennHHeeTTAAeeTToott  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllVVnn®®bbkkaassbb††ËËrr®®kkddaass''
®®VVkk''550000eerroollffIIµµ  BBIIee®®JJHH®®kkddaass''®®VVkk''550000eerroollccaass''  ……®®kkddaass''FFaagg®®ttaavv  ®®ttUUvv
VVnneeyyookkkkuuggeeVVHHBBuummııeeddaayyEEkk¬¬ggbbnn¬¬MM  eeddIImm∫∫IIyykkmmkkTTiijjpplliittppll  FFnnFFaannrrbbss''
EExxµµrr  ssMMrraabb''eeFFII√√ssÂÂggaammeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  CCaaeellIIkkTTII22eehhIIyy  EEddllyyYYnnee®®bbIIeess~~øø
tteennHH  ..  kk~~¨g̈gPPaaBByynn††‰‰kkssaarr  ««≤≤NNÎÎËËcciinnVVrrSSgg»»  vvUU--kkuukkFFwwkk,,  EEddlleennAAqq~~SS11994466
CCaassmmaaCCiikk´́nnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrttssflflUUeeyyookkmmiijj  eehhIIyyeennAAqq~~SS11995555  CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††́́ nn
rrddΩΩaaPPiiVVllee◊◊ddaayy,,  nniiyyaayyGGYYttGGaaggTTSSggjjjjwwmmffaa  ––  ««xxMM∆∆¨d̈dwwggffaa  hhUU--CCIImmiijj  VVnn
®®bbuuggee®®bboobbssÂÂggaammttssflflUUCCaammYYyyVVrrSSgg  ..  xxMM∆∆¨m̈maannmmiitt††PPkkii††eennAAkk~~¨g̈gEEpp~~kkrrddΩΩVVllhhiirrJJÔÔ
vvttƒƒ¨΅́ nn®®kkssYYgghhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨r̈rbbss''hhUU--CCIImmiijj  ..  eeKKVVnnccaabb''eeppII††mmeeVVHHBBuummıı®®kkddaass''®®VVkk''
EEddllmmaannrrUUbbhhUU--CCIImmiijj,,  rrYYcceehhIIyyeeKKCCMMrruujj[[®®bbCCaaCCnnyyYYnnTTSSggGGss''TTUUTTSSgg®®bbeeTTss
ccaayyvvaayybbJJççËËllKK~~aa  CCaammYYyy®®kkddaass''®®VVkk''  ««BB¥¥aass»»  rrbbss''««FFnnaaKKaarr≤≤NNÎÎËËcciinnVVrrSSgg
»»  EEddllssMMrraabb''ccaayyvvaayykk~~¨g̈g®®bbeeTTssEExxµµrr  llaavv  nniiggyyYYnn  ..  eellaakkddwwggeeTTffaa  ®®kkddaass''
®®VVkk''hhUU--CCIImmiijjKKµµaannttMḾ́ lleennAAeellIIppßßaarrbb††ËËrr®®VVkk''GGnn††rrCCaattiiEEmmnn  bb""uuEEnn††®®kkddaass''®®VVkk''  ««
BB¥¥aass»»´́nn≤≤NNÎÎËËcciinnVVrrSSgg  ®®ttUUvvVVnnFFaannaaGGHHGGaaggeeddaayyGGaaCC∆∆aaFFrr´́nnGGaaNNaaNNiiKKmmVV
rrSSgg  ..  ddUUeecc~~HH  eeKKmmaannffvviikkaassMMrraabb''eeFFII√√ssÂÂggaamm  TTiijjee®®KKOOggGGaavvuuFF  nniiggeeccjj®®VVkk''eebboovv
ttßß[[GG~~kkrrddΩΩkkaarreennAAhhaaNNUUyy»»  ..  GGII√√@@TTSSggeennHHVVnnkknn¬¬ggppuutteeTTAAeehhIIyy  eehhIIyy®®ttUUvv
bbJJççbb''®®ttwwmmJJkk¥¥ssaarrPPaaBBrrbbss''ssIIhhnnuu  EEddll®®ttUUvvVVnnyykkmmkkppßßBB√√ppßßaayy    ttaammvviiTT¥¥¨¨
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sseemm¬¬ggGGaassIIuueennAA®®kkuuggVV""rrIIsskk~~¨g̈gqq~~SS11998899ffaa  ––  ««xxMM∆∆¨k̈krruuNNaaVVnnCCYYyyyyYYnnyy""aaggssMMeebbII
mm  kk~~¨g̈gnnaammGG~~kkeess~~hhaaCCaattiieennAACCiittxxaaggKK~~aa»»  ..  

kk~~¨g̈gEExxkkkk˚d̊daa11996699,,  eennAAPP~~MMeeBBjj,,  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnTTTTYYll  vviijj--ttaann''ppaatt  CCaapp¬¬ËËvvkkaarr
ttaammzzaann:CCaa®®bbFFaann´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg,,  ssIIhhnnuu  BBIIrrEExx
ee®®kkaayymmkkVVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaaCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVll´́nn®®kkuugghhaaNNUUyy  nniiggrrddΩΩaaPPiiVVll
eeyyookkkkuugg  ssMMrraabb''rrNNssiirrßßeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eellII««kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggJJNNiiCCÇÇkkmmµµnniigg
kkaarrbbgg''®®VVkk''»»  ..  kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHH  EEddllCCaakkaarrFFaannaaGGHHGGaagg  ®®ttUUvvVVnnssMMeerrcceeLLIIgg
®®ttwwmmEEtt  eeddIImm∫∫IIllaakk''bbMMVVMMggkkaarrbbJJççËËnnee®®KKOOggGGaavvuuFFeeTTAA[[eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg
bb""uueeNNˆâaHH  EEddllBBllTTaahhaannBBII4400,,000000eeTTAA5500,,000000nnaakk''  VVnnmmkkttSSggTTIICCaaee®®sscc
kk~~¨g̈gEEddnnddIIEExxµµrr  ..  ®®ttgg''ccMMNNuucceennHHeehhIIyy  EEddllJJkk¥¥eessII~~rrrrbbss''  ssaaLL¨ẗt--ssrr  eennAA
®®kkuugghhaaNNUUyykk~~¨g̈gqq~~SS11996655--11996666  eeddIImm∫∫IITTTTYYllkkaarrGGnnuuJJÔÔaattssMMrraabb''kkaarrttssflflUUEEpp~~kk
GGaavvuuFF®®bbqqSSggssIIhhnnuueennAAkkmmıı¨C̈Caa  ®®ttUUvvVVnnbbddiieessFFBBIIeemmddwwkknnSSyyYYnn  eehhIIyyeemmddwwkknnSS
KKNN®®bbttiiPPUUyyYYnn  eeLL--yynn''  VVnnBBnn¥¥ll''TTSSgg  ssaaLL¨ẗt--ssrr  TTSSggEExxµµrreeyyookkmmiijjeennAA
hhaaNNUUyyffaa  ––  ««[[ppÌÌaakkkkaarrttssflflUUbbddiivvtt††nn__ssiinn  eehhIIyyrrgg''ccSSddll''eeyyookkNNaammTTTTYYll
VVnnCC&&yyCCMMnnHHeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg,,  eeBBlleennaaHHeeCCaaKKCC&&yy´́nnbbddiivvtt††nn__eennAAkkmmıı¨C̈CaannwwggeekkIItt
mmaanneeddaayyss√√&&yy®®bbvvttii††»»  ((bbJJIIÇÇeexxµµAArrbbss''bb""uull--BBtt,,  TTMMBB&&rrTTII3388))  ..  bb""uuEEnn††ee®®kkaayymmkk,,
KKMMeerraaggrrbbss''yyYYnn®®ttUUvvEE®®bb®®bbYYll  eeddaayyssaarrrrddΩΩ®®bbhhaarreennAAqq~~SS11997700  eehhIIyymmkkTTll''
eeBBlleennHH  mmttiiEExxµµrrxx¬¬HHyyll''®®ssbbttaammeesscckkII††GGHHGGaaggrrbbss''ssIIhhnnuuffaa  ––  ««vviinnaasskkmmµµ
eennAAkkmmıı¨C̈Caa  eekkIIttmmaann®®ttwwmmEEtteeddaayyssaarrrrddΩΩ®®bbhhaarreennAAqq~~SS11997700»»  ..

eennAABBIIee®®kkaayyLLbb''EELL´́nnGGBB¥¥aa®®kkiittPPaaBBrrbbss''KKaatt'',,  ssIIhhnnuuVVnnbbeeJJœœaatt  ««kkUUnn
eeccAACCaaTTIIeess~~hhaa»»rrbbss''KKaatt''  EEddllCCnnrrYYmmCCaattiiss¬¬ËËtt®®ttgg''TTSSggeennHH®®VVff~~aaeeddaayyeessµµaaHH
eeddIImm∫∫IIssiiƒƒtteennAACCaaGGBB¥¥aa®®kkiittBBiitt®®VVkkdd  ..  ccMMNNuucceennHHCCaabbuuBB√√eehhttuummYYyy  kk~~¨g̈gccMMeeNNaamm
bbuuBB√√eehhttuuFF©©nn''FF©©rrTTSSggLLaayy  EEddllVVnnbbgg˚C̊CaakkaarrEEbbkkVVkk''  rrvvaaggeess††ccssIIhhnnuunniigg®®bb
CCaarraa®®ss††EExxµµrr  ..  vviillvvll''kk~~¨g̈gnneeyyaaVVyy  nniiggeeCCaaKKCCSSeeddaayyGGPPiimmaannHHrrbbss''KKaatt'',,  ssII
hhnnuuBBMMuuVVnnddwwggxx¬¬ÁÁnneeTT  eehhIIyyCCaabbrraaCC&&yyrrbbss''KKaatt''  ..  bbrraaCC&&yyEEddllxx¬¬ÁÁnnKKaatt''ppÊÊaall''CCaa
GG~~kkeerroobbccMMeeddaayymmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnnttSSggBBIIyyUUrrqq~~SSmmkk  ..  ssIIhhnnuummiinnVVnnddwwggeessaaHHffaa  hhaaNNUU
yyccgg''bbMMVVtt''rraaCCaaFFiibbeettyy¥¥EExxµµrr  ttSSggBBIÍ́ ff©©TTII99ssIIhhaa11994455  eeddaayybbJJÇÇaa[[EExxµµrreeyyoo
kkmmiijj77nnaakk''eeTTAAeeFFII√√BBll®®bbhhaarreennAAkk~~¨g̈grraaCCvvSSgg  ..  ssIIhhnnuuVVnnccaatt''TTuukkffaa  cciinnCCaammiitt††
TTIImmYYyy  EEddllGGaaccbbÂÂgg˚åabbyyYYnn,,  eeBBllNNaayyYYnnQQ¬¬aannJJnnEExxµµrr,,  eehhIIyyccaatt''TTuukkyyYYnn
CCaammiitt††TTIIBBIIrr  EEddllGGaaccbbÂÂgg˚åabbEExxµµrrkkuummµµ¨ÿynniiss††,,  eeBBllNNaaEExxµµrrkkuummµµ¨ÿynniiss††ccgg''rrMMllMMrraaCCaa
FFiibbeettyy¥¥,,  eeddaayyssggÙÙwwmmCCaanniiccççffaa  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeeccAAhh√√aayyrrbbss''EExxµµrrkkuummµµ¨ÿynnii
ss††  eehhIIyyyyYYnn®®ttUUvvkkaarrrrUUbbKKaatt''CCaaggEExxµµrrTTSSggeennaaHH  ..  ((EEpp~~kkttaammddaannBBtt··mmaann  ttaammvviiTT¥¥¨¨
sseemm¬¬ggeennAAbbrreeTTss  GGaassIIuu--VV""ssIIuuhh√√iikk,,  ´́ff©©TTII1111eemmssaa11996688))  ..  eeddaayyeeCCOOCCaakk''yy""aa
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ggGGss''BBIIcciitt††ffaa  kkuummµµ¨ÿynniiss††eennAAGGaassIIuunnwwggVVnnCC&&yyCCMMnnHHeennAATTIIbbMMppuutt,,  ssIIhhnnuuVVnnccMM--
eeBBjjrraall''GGII√√@@eeddIImm∫∫IITTTTYYllVVnnkkaarrsseeNN††aass®®bbNNII  BBIIeemmkkuummµµ¨ÿynniiss††TTSSggeennHHeeTTAA
GGnnaaKKtt  ..

bb""uuEEnn††,,  mmYYyyqq~~SSmmuunnssnnii~~ssiiTTkkMMBBUUllrrbbss''®®bbCCaaCCnneennAA≤≤NNÎÎËËcciinn,,  ssIIhhnnuueeKKccmmiinn
ppuuttBBIIkkaarrssaarrPPaaBB  GGMMBBIIvvtt††mmaannrrbbss''eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIggkk~~¨g̈gkkmmıı¨C̈Caa  ..  eennAA´́ff©©
TTII66mmiinnaa11996699,,  kk~~¨g̈g{{kkaassssnnii~~ssiiTTssaarrBBtt··mmaannmmYYyy,,  ssIIhhnnuuVVnneebbIIkkkkkkaayy««
ee®®KKaaHHFFMMkk~~¨g̈gGGnnaaKKttxxII¬¬  nniiggttaammkkMMNNtt''»»  EEddllbbNN††aallmmkkBBII««kkaarree®®CCoottccUUll´́nnBBYYkk
kkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn»» ..  nnaassmm&&yyssnnii~~ssiiTTssaarrBBtt··mmaanneennHH,,  ssIIhhnnuuccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajjttaa
mmEEppnnTTIIrrbbss''eessnnaaFFiikkaarrddΩΩaann  GGMMBBIIttMMbbnn''TTSSggLLaayykk~~¨g̈g®®bbeeTTss  ««EEddllBBYYkkyyYYnnttSS
ggeennAAee®®ccIInn  EEffmmTTSSggkkaann''kkaabb''yy""aaggmmSSTTSSttaammPPUUmmiiPPaaKKxx¬¬HH»»  ..  ssIIhhnnuubbJJÇÇaakk''ffaa  ––
ttaammttMMbbnn''mmYYyyccMMnnYYnn  ««ddMMeeNNIIrrqq¬¬ggkkaatt''®®ttUUvvVVnnhhaammXXaatt''  eehhIIyyeeKK®®ttUUvvppÌÌaakkddMMeeNNIIrr
ee®®JJHHBBYYkkeeyyookkkkuuggnniiggeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggeennAATTIIeennaaHHee®®ccIInn»»  ..

eeBBjjmmYYyyqq~~SS11996699,,  ®®bbttiibbttii††kkaarrTTSSggLLaayy®®ttUUvvVVnnbbMMeeBBjjeeddaayykkggTT&&BBEExxµµrr
®®bbqqSSggBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnn,,  bbJJIIÇÇrraayyrraabb''BBIIkkaarreeBBIIbb®®bbyyuuTTÏÏKK~~aa  ®®ttUUvvVVnneeccjjppßßaayy
eeTTooggTTaatt''  CCaammYYyybbJJIIÇÇeerroobbrraabb''BBIIkkaarrxxUUccbbgg''  ..  ssII††GGMMBBIIGG~~kkeeTTaass´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHH
CCaattiieeyyookkkkuugg  EEddll®®ttUUvvccaabb''VVnnCCaaeeQQII¬¬yy  ssIIhhnnuuVVnn®®bbKKll''CCUUnnssƒƒaannTTUUtt´́nnrrddΩΩaa
PPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuuggeennAAPP~~MMeeBBjj  ..  KKWWGGnnuueellxxaaFFiikkaarr´́nnKKNN:

eebbsskkkkmmµµTTUUtteennHH,,  eegg√√øøgg--VVDDuugg  ……sshheessvviikkrrbbss''eeKK  eegg√√øøgg--hh√√SSggKKiijj
EEddllVVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaaTTTTYYllPPaarr::CCaaeerrooggrraall''eellIIkk      VVnnssaarrPPaaBBffaa      GG~~kkeeTTaass

BBYYkkeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggTTSSggGGss''eennHH  VVnn®®ttUUvveess††ccssIIhhnnuubbJJÇÇaa
®®bbKKll''eeTTAA[[ssƒƒaannTTUUttyyYYnneeyyookkkkuuggvviijj  ((´́ff©©TTII2299  kkkk˚d̊daa  11996699))
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eeyyookkkkuugg  mmaannssuuxxPPaaBBllÌÌ  eehhII
yyVVnnssMMEEddggkkaarrCCMMJJkk''KKuuNN
ccMMeeJJHHssbb∫∫¨r̈rssFFmm··  nniiggkkII††ss--
eeNN††aassrrbbss''ssIIhhnnuu  ..  eennAA´́ff©©
TTII44kkkk˚˚ddaa11996699,,  GG~~kkeeTTaass
eeyyookkkkuugg2200nnaakk''®®ttUUvvVVnneeddaaHH
EEllgg,,  eennAA´́ff©©TTII2299  eeyyookkkkuugg
5533nnaakk''eeTToottEEddll®®ttUUvvVVnnccaabb''
xx¬¬ÁÁnn  BBIIEExxvviicciiœœkkaa11996688  ®®ttUUvvVVnn
eeddaaHHEEllggeeTToott,,  eennAA´́ff©©TTII3311ttuu
llaa11996699  eeyyookkkkuugg9911nnaakk''
EEddllmmaann3388nnaakk''CCaaeePPTT®®ssII®®ttUU
vvVVnn®®bbKKll''eeTTAArrddΩΩaaPPiiVVllbbddii
vvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eeyyookkkkuugg
vviijj,,  eennAA´́ff©©TTII1188vviicciiœœkkaa  mmaannkkaarr
eeddaaHHEEllggeeyyookkkkuugg2222nnaakk'',,
eennAA´́ff©©TTII1122FF~~ËË  ––  1111nnaakk'',,  eennAA
´́ff©©TTII2266FF~~ËË  ––  44nnaakk'',,  eehhIIyyTTIIbbMM
ppuutt  eennAA´́ff©©TTII2277mmkkrraa11997700
eeyyookkkkuugg1166nnaakk''  VVnnccaakkeecc
jjBBIICCMMrrMMXXMMuuXXSSggrrbbss''EExxµµrr  ..

mmYYyyEExxbbnnÊÊaabb''BBIIssnnii~~ssiiTT
ssaarrBBtt··mmaann,,  ssIIhhnnuuQQbb''llaa
kk''eelloommeess~~øøttrrbbss''KKaatt''  eeddaa--
ssaarrPPaaBBTTSSgg≤≤ttxxµµaass''eeGGoonn  eennAA´́ff©©TTII2222eemmssaa11996699ffaa  ––  ««BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††®®ttUUvvEEtt
TTTTYYllssaall''  nnUUvvrraall''GGII√√@@EEddllKKaatt''VVnnbbMMeeBBjj  eeddIImm∫∫IICCYYyyBBYYkkeeKKeennAAkkmmıı¨C̈Caa  ..  CCMMnnYY--
yyddll''eeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  VVnnTTTTYYllBBIIkkmmıı¨C̈Caa  ssiiƒƒtteennAAeellIIvviiss&&yyTTUUttnniigg
vviiss&&yyssmm∏∏aarr: ..  kkmmıı¨C̈CaaVVnnpp††ll''kkaarree®®CCaammEE®®CCgg®®KKbb''EEbbbbeeppßßgg@@eeTToott  kk~~¨g̈gbbMMNNgg
[[eeyyookkkkuuggmmaannllTTÏÏPPaaBBssMMrraabb''ttssflflUU  CCaammYYyycc®®kkBBttii††nniiyymmGGaaeemmrriikkSSgg  eeddIImm∫∫IIdd--
eeNNII††mmyykkEEddnnddIInniigg‰‰kkrraaCC¥¥rrbbss''eeKKmmkkvviijj»»  ..

ccMMNNuuccxxkkcciitt††FF©©nn''mmYYyyeeTToottKKWW  ««mmhhaammiitt††cciinn»»  EEttmm††gg  EEddllccgg''rrMMllMMrraaCCaaFFiibb--
eettyy¥¥EExxµµrr  eehhIIyyeeFFII√√kkmmıı¨C̈Caa[[eeTTAACCaarrddΩΩkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..  cciinn®®bbCCaammaanniittmmaannbbMMNNggeeFFII√√
[[bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··rrbbss''eeKK kk¬¬aayyeeTTAACCaaTTMMnniijjmmYYyyssMMrraabb''nnSSeeccjjeeTTAAee®®kkAA®®bbeeTTss

KKMMrrUUmmYYyy´́nneesscckkII††rraayykkaarrNN__  ––  xxaaggeeqq√√ggccuuHH
hhttƒƒeellxxaaeeddaayy  eegg√√øøgg--VVDDuugg      nniiggxxaaggss††SS
eeddaayyeellaakkeeDDOO--nnuuttKKwwmmssaann  ((ssBB√√́́ ff©©eellaakk

kkMMBBuuggrrss''eennAA‰‰sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..
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eehhIIyyCCnnNNaakk**eeddaayy  EEddllmmiinnEEmmnnCCaaGG~~kkeemm""AAnniiyymm  ®®ttUUvvVVnnccaatt''TTuukkCCaaCCnn®®bbttii
kkiirriiyyaa  ..    eeddaayyssggÙÙwwmmTTSSgg≤≤ttGGMMeeBBII  eeddIImm∫∫IIEEkkEE®®bbTTssßßnnvviiss&&yyrrbbss''eebb""kkSSgg  kk~~¨g̈g
nnaamm´́nnmmiitt††PPaaBB,,  ssIIhhnnuuVVnnbbJJÇÇËËnnrrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTsseeTTAAeebb""kkSSgg,,  nneerraatt††mm
PPUUrriissßßrraa,,  EEddllVVnnCCYYbbssnnÊÊnnaaCCaammYYyyCCUU--eeGGnnLLaayy  eennAA´́ff©©TTII1177ssIIhhaa11996688  ..
eeyyaaggttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''nneerraatt††nn--PPUUrriissßßrraaccMMeeJJHHssIIhhnnuu,,  nnaayykkrrddΩΩmm
ÂÂnnII††cciinnVVnnbbJJÇÇaakk''eeddaayy®®ttgg''@@ffaa  ––

««mmhhaabbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··  ®®bbEEhhllmmaannCCHH≤≤TTiiÏÏBBlleeTTAAeellIIGGaaNNiikkCCnncciinneennAAkk
mmıı¨C̈Caa  ..  ®®CCYYtt®®CCaabbeeddaayyeesscckkII††eess~~hhaaccMMeeJJHHmmaattuuPPUUmmiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn,,  GGaaNNiikkCCnncciinnTTSS
ggLLaayy  VVnnbbMMeeBBjjsskkmmµµPPaaBBeeddaayy‰‰gg@@  ..  CCaaGGMMeeBBIIEEddlleeKKGGaaccTTTTYYll®®BBmmVVnn
..  sseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu®®TTgg''yyll''cc∫∫aass''eehhIIyy  ..  bb""uuEEnn††rrddΩΩaaPPiiVVllcciinn  mmiinnEEddll
VVnnCCMMrruujjGGaaNNiikkCCnnTTSSggeennHH  [[eeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__eeTTAAeellIIkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''kkmmıı¨C̈CaaeeTT
..  ®®bbssiinneebbIIGGaaNNiikkCCnncciinnVVnnrrMMeellaaPPcc∫∫aabb''CCaaFFrrmmaannrrbbss''kkmmıı¨C̈Caa  kk~~¨g̈gnnaammCCaa®®bb
eeTTssmmaannGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB  mmaannssiiTTiiÏÏ  eeddIImm∫∫IIeeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧaeennHH  ..  eeBBll®®ttLLbb''
vviijj  eeyyIIggssggÙÙwwmmffaa  sskkmmµµPPaaBBFFmmµµttaarrbbss''GGaaNNiikkCCnncciinneennAAkkmmıı¨C̈Caa  nniiggssiiTTiiÏÏrrbb
ss''eeKK  ®®BBmmTTSSggppll®®bbeeyyaaCCnn__®®ssbbcc∫∫aabb''  nniiggVVnnTTTTYYllkkiiccççkkaarrJJrrBBIIrraaCCrrddΩΩaaPPiiVV
llEExxµµrr»»  ..

eeddaayymmaannbbJJ˙ȧa[[eeVVHHBBuumm∏∏ppßßaayyeesscckkII††rraayykkaarrNN__xxaaggeellIIeennHH,,  ssIIhhnnuuVV
nnssrreessrrbbEEnnƒƒmmeeddaayyppÊÊaall''́́ ddffaa  ––  ««mmaanncciinnxx¬¬HH,,  hhwwuuHH,,  VVnnee®®CCoottEE®®CCkkeeddaayycc∫∫aa
ss''®®kkEELLtteeBBkk  eennAAkk~~¨g̈gddeegg˙˙IImm´́nnnneeyyaaVVyyrrbbss''EExxµµrr,,  eehhIIyyeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIrrbbss''
EExxµµrr  VVnnddwwkknnSSsskkmmµµPPaaBBxxaaggmmeennaaKKmmvviiCCÇÇaa  EEddllmmiinnssmm®®ssbbCCaammYYyyssiiTTiiÏÏnnaannaa
EEddllCCnnbbrreeTTsskk~~¨g̈g®®bbeeTTssmmYYyy  ®®bbkkbbeeddaayyGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB  eehhIIyyEEddllmmiinn
EEmmnnCCaa®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnnGGaaccTTTTYYllyykk,,  mmiinnssmm®®ssbbCCaaBBiieessss  CCaammYYyymmiitt††PPaa
BB≤≤ttllÌÌkk''kkkkrr  EEddllccggPPÇÇaabb''eebb""kkSSggnniiggPP~~MMeeBBjj  ttSSggBBIIqq~~SS11995566»»  ..

bb""uuEEnn††,,  eeddaayymmUUlleehhttuú́ nnPPaaBBeessaaHHGGeeggIIyykk~~¨g̈gkkaarrssnnÊÊnnaa  rrvvaaggCCUU--eeGGnnLLaayy
nniiggnneerraatt††mm--PPUUrriissßßrraa,,  xxaaggPPaaKKIIkkmmıı¨C̈Caa,,  eeKKVVnnTTSSggnniiyyaayyrrhhUUttddll''    kkaarreehhAAGGKK
rraaCCTTUUttEExxµµrr  ee®®TTOOgg--kkaagg  nniiggbbuuKKlliikk®®bbccSSssƒƒaannTTUUttTTSSggGGss''eennAA®®bbeeTTsscciinnkkuummµµ¨ÿy
nniiss††  [[®®ttLLbb''mmkkPP~~MMeeBBjjvviijj  ..  bb""uuEEnn††,,  TTMMnnaakk''TTMMnnggBBMMuu®®ttUUvvVVnnkkaatt''pp††aacc''eeTT  eehhIIyyttaa
mmkkaarrTTTTUUccssMMuuppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnBBIICCUU--eeGGnnLLaayy  ssIIhhnnuuyyll''®®BBmmTTuukkGGKKrraaCCTTUUttnniiggGGggPPaa
BBTTUUtteennAAeebb""kkSSggddEEddll  ..  bb""uuEEnn††eennAAccMMeeJJHHmmuuxxee®®KKaaHHff~~aakk''rrIIkkddaall´́nnvviiTTÏÏggßßnnaarreebboobb
eemm""AAnniiyymmeennHH,,  eennAA´́ff©©TTII11kkJJÔÔaa11996677,,  ssIIhhnnuuVVnnssMMeerrcccciitt††eeddIImm∫∫IIrrMMllaayyrraall''ss
mmaaKKmmmmiitt††PPaaBBcciinneennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTss  ..  ssIIhhnnuuVVnnbbgg˙ȧajjccMMeeJJHHmmuuxxGG~~kkssaarrBBtt··mmaann
GGMMBBIImmUUlleehhttuú́ nnddMMeeNNaaHH®®ssaayyeennHH  ––  ««ssmmaaKKmmTTSSggeennHH  VVnnkk¬¬aayyCCaaGGggkkaarrssMM
rraabb''eeXXaassnnaa  nniiggGGggkkaarrssMMrraabb''rrMMllaayyrrbbbbddwwkknnSS˘̆˘̆˘̆..    eeKKhhflflaannrrhhUUttddll''bbee®®ggoonn
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yyuuvvCCnn  kkmmµµkkrrrrbbss''eeyyIIgg  [[ee®®ccooggssrreessIIrreellIIkkkkiittii††ss&&BBÊÊrrbbss''bbuuKKlleennHH  bbuuKKll
eennaaHHeennAAbbrreeTTss˘̆˘̆˘̆»»  ..

KKWWsskkmmµµPPaaBBrrbbss''cciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††nniiggkkaarrttSSggTTIIrrbbss''eeyyookkkkuuggdd**mmaannee®®KKaaHHff~~aa
kk''kk~~¨g̈gkkmmıı¨C̈CaaeennHHeehhIIyy  EEddllCCaakktt††aassMMrraabb''rruujj®®ccaannkkmmıı¨C̈Caa[[EEss√√ggrrkkssmmıı&&nnÏÏPPaaBBpp¬¬ËËvv
TTUUtteeLLIIggvviijj  CCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eennAAEExxeemmssaa11996699  bbnnÊÊaabb''BBII®®ttUUvvVVnnpp††aacc''
eennAAEExxååssPPaa11996655,,  eehhIIyybbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrpp††aacc''TTUUttCCaammYYyykkUUeerr""xxaaggtt∫∫ËËgg,,  cciinnhh√√&&rrmm""UUss,,
yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggeessoomm  ..  bb""uuEEnn††,,  hhYYsseeBBlleehhIIyy,,  kkaarrssII~~rrrrkkCCMMnnYYyyEEpp~~kkeeyyaaFFaa
BBIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ®®ttUUvvbbÂÂJJççaassKK~~aaCCaammYYyykkmmµµvviiFFIIrrbbss''  nniicc--ssuunn  EEddll®®VVff~~aaddkk
kkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggeeccjjBBIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ttSSggBBIIqq~~SS11996688,,  eehhIIyykkaarrddkkkkggTT&&BBeennHH
CCaanniimmiitt††rrUUbb´́nnkkaarrffyyccuuHHnnUUvv≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''GGggkkaarr  ssnniiÏÏssJJÔÔaaGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__,,  eessGGaa
ttUU,,  EEddllssMMrraabb''®®bbqqSSggCCaammYYyy≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''kkuummµµ¨ÿynniiss††eennAAkk~~¨g̈gPPUUmmiiPPaaKK  ..

❑

kkaarr®®bbQQmmmmuuxxrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVll  llnn''--nnll''
CCaammYYyyeeyyookkkkuugg  nniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg

ccaabb''BBIIqq~~SS11996677,,  ppÊÊ¨ÿyBBIIkkaarryyll''eeXXIIjjrrbbss''rraa®®ss††EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg'',,  kkiitt¥¥aannuuPPaaBB
ppÊÊaall''rrbbss''ssIIhhnnuu  VVnn®®ttwwmmEEttccuuHHffyybbnnii††ccmm††gg@@,,  bb""uuEEnn††ttaammBBiitt  eeddIImm∫∫IIQQaanneeTTAA
ddll''kkMMrriittTTaabbbbMMppuutt  eennAArrddUUvveekk††AA´́nnqq~~SS11996699,,  EEddlleeKKQQbb''rruujjrraakk~~¨g̈gkkaarrTTiieettoonnKKaatt''
ssUUmm∫∫IIkk~~¨g̈gTTIIssaaFFaarrNN: ssII††BBIIvvtt††mmaann´́nnBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††yyYYnneennAAkkmmıı¨C̈Caa  ..  ssIIhhnnuuVVnn
TTTTYYllssaall''  ddll''kkaarree®®CCoottccUUllnniiggkkaarrttSSggCCaammUUllddΩΩaann  EEddllCCaammNNÎÎllssMMrraabb''
ssMMrraakkkkaayy,,  CCMMrrMMhh√√wwkkhh√√WWnn,,  mmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥,,  XX¬¬SSggssMMrraabb''ttmm˚l̊l''GGaavvuuFF  nniiggeess∫∫øøggGGaahhaarr
CCaaeeddIImm  ..  ssIIhhnnuuVVnnTTSSggeeVVHHBBuummııppßßaayykk~~¨g̈gTTssßßnnaavvddII††  ««ssggrraa®®ss††nniiyy»»  eennAAEExx
mmiiffuunnaa11996699  nnUUvveesscckkII††®®ssgg''  GGMMBBIIkkaarrssnnÊÊnnaa  EEddllVVnn®®bb®®BBiitt††eeTTAAeennAA´́ff©©TTII2244åå--
ssPPaaqq~~SSddEEddll  eehhIIyyEEddllttaammkkaarrEENNnnSSrrbbss''KKaatt''  rrvvaaggrrddΩΩTTUUtt´́nnyyYYnnxxaaggeeCCIIgg
eegg√√øøgg--eeFFOOgg  nniiggrrddΩΩTTUUtt´́nnrrNNssiirrßßeeyyookkkkuugg  eegg√√øøgg--vvaa""nn''eehhoovv  CCaammYYyyåått††mmeessnnii
yy  llnn''--nnll''  ..

eeyyaaggttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__eennHH,,  åått††mmeessnniiyy  llnn''--nnll'',,  kkaalleennaaHHCCaa
GGnnuu®®bbFFaann´́nn®®kkuumm®®bbwwkkßßaarrddΩΩmmÂÂnnII††  nniiggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattiiVVnnrraayykkaarrNN__
CCUUnnrrddΩΩTTUUttrrbbss''yyYYnnTTSSggBBIIrrffaa  ––  ««ttSSggBBIImmYYyyrryy:kkaallmmkkeehhIIyy        eeyyIIggsseegg˚t̊t
eeXXIIjjffaa    vvtt††mmaann´́nnBBllTTaahhaannrrbbss''eellaakk    VVnnkk¬¬aayyCCaakkaarrkkaann''kkaabb''BBiitt®®VVkkdd  




