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HOñIF�F a�wtsgk!g�gfijkfdcdefnÛgnjljkidnÛgjll̀ ajfk̀eng_dgaò cj�dÛgke_dcekfdngld�jldng_dgcjlj_kd�ke!jlk_kfdÛgid!debng_dgidchljadcdefgdfgjll̀ ajfk̀eng_dgaò cj�dgj!dagà chldcdefg_%defidhikndg�gnbkfd
dÞgjll̀ ajfk̀eng_dgaò cj�dgj!dagà chldcdefg_%defidhikndgù��y�t���}|gyt�ys}{vz}{úgF ûMF�PPETOJKENZFPCñOPIZFGIFT�íBOñIFLFF F ORFOPPETOJKENZFEDGKNOKDIZFLF �~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F WRFODDKCDCZFLF �~�~���FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~�~���FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF \MFSEBHPCBINJFG�INJDIHDKZIFLFF ORFTEBHPCBINJFG�INJDIHDKZIFEDGKNOKDIFLFF F F ûRFHEADFGIZFHCDKEGIZF�AZîAêOAF�ûMû\M\[û]FQ*FODDKCDCZRFLF �~���~�FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F F \RFHEADFGIZFHCDKEGIZF�FHODJKDFGAFûMûM\[û�FQ*FODDKCDCZRFLF ��~����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~�~����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F WRFODDKCDCZFLFF F F ûRFHEADFGIZFHCDKEGIZF�AZîAêOAF�ûMû\M\[û]FLF �~���~�FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~����~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F F \RFHEADFGIZFHCDKEGIZF�FHODJKDFGAFûMûM\[û�FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF	Þgidfdebdngh̀ bighdenk̀engà chldcdefjkidngF ûMFSEJKZOJKENZFIJFHDKBIZFNEDBOPIZFLF �~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF \MFSEJKZOJKENZFIJFHDKBIZFHEADFPOFTENJKNAOJKENFKNGKVKGAIPPIFLF �~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�Þgodbidngnbhhldcdefjkidngqbkg_̀ eedefg_ì kfgjgbegnbinjljkidgF ûMF@EBWDIFJEJOPFG��IADIZFZAHHPCBINJOKDIZFIXXITJKVIBINJFHDIZJCIZFLFF F ORFîAKFINJDINJFINFTENZKGCDOJKENFHEADFPOFPKBKJOJKENF�Fû�[F�IADIZFLF �~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~����~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F WRFîAKFINJDINJFINFTENZKGCDOJKENFHEADFPOFPKBKJOJKENF�Fû�[F�IADIZFLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~����~�FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F TRFîAKFINJDINJFINFTENZKGCDOJKENFHEADFPOFPKBKJOJKENF�F��[F�IADIZFLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF \MF�OZIFGIFTOPTAPFGAFZADZOPOKDIFDIPOJKXFOAìF�IADIZFZAHHPCBINJOKDIZFGENNONJFGDEKJF�FANIFDCGATJKENFG�KBHíJFLFF F ORFGIF����ûF'FLF �~���~�FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F WRFGIF]̂�̂]F'FLF �~���~�FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFoÞghidà chfdghì 	dnnk̀eedlgF ûMFUAKVONJFXKT�IZFLF Q~��R FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF Q~��R FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFQ~��R FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF Q~��R FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFQ~��R FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF Q~��R FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF \MFUADFPIZFHCTAPIZFGIFVOTONTIZFGCTPODCZFINF��Fû�FWFIJF��F��FW�FîAKFNIFXKñADINJFHOZFZADFANIFXKT�IFLF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF �MF"EJOPFGIZFDAWDKîAIZFûFIJF\FL �~����~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~����~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFkÞgidfdebdng_dgà fknjfk̀egnhdakjldgh̀ bigljgndabikfdǹ akjldg
g �~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF,Þghdiǹ eedlg_bgndafdbighbâlkagnjengà efijfg_dgfij!jklg
g �~����� F�AK ~~����� F�AK-Þgầ ebngjgl%dchl̀ kg
 �~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFlÞgnjljkidgidnblfjefg_dgljgidhikndg_bgfij!jklgF UKFVEAZFOVIéFBINJKENNCFGIZFKNGIBNKJCZFTEBHPCBINJOKDIZFINFô�Fû�FO�Fû�FO�Fû&Fô�Fû�FO�Fû�FT�FûFEAFô�Fû�FO�F\FEAFANFTEBHPCBINJFG�INJDIHDKZIFINF��F\�FO�FûFEAF��F\�FW�FûFIJFîAêOHD�ZFVEJDIFPKTINTKIBINJFHODFVEJDIFONTKINFIBHPE�IAD�FVEAZFOVIéFDIHDKZFPIFJDOVOKPFT�IéFANFEAFHPAZKIADZFNEAVIOAìFIBHPE�IADZ�FBINJKENNIéFKTKFPIZFZOPOKDIZFQ��FûF.F��F��FOF.F��Fû[�FOFëF��F��FWFëF��Fû[�FWRFîAIFVEAZFOVIéFHID+AZFGIFTIZFNEAVIOAìFIBHPE�IADZFLF �~����~gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFg~~����~gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFcÞghidà chfdgc̀ âklkdignbigldngid!debng_dg_ì kfng_mjbfdbiÛg_dg_ì kfng!̀ knkengdfg_dglkadeadngld�jldngdfgầlk�jf̀ kidnÛgqbkgǹ efgcdefk̀eedngǹ bngjÛg�/gjÛg�g̀bgjÛg�g
g �~�����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~���~�FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFeÞgcdcâidng_dgljg	jcklldgjk_jefng_dgfij!jklldbingke_dhde_jefngF �NGKîAIéFPIFTEGIFINFDIñODGFGAîAIPFENJFCJCFBINJKENNCZFPIZFDIVINAZFHID+AZFINFîAOPKJCFGIFBIBWDIFGIFPOFXOBKPPIFOKGONJFGêANFJDOVOKPPIADFKNGCHINGONJFQHMFIìMFû\][ëûûR�FOKNZKFîAIFPIADFBENJONJMFF SEGIFLFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF 0ENJONJFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFÞ̀gid!debng_m̀ik�kedgdfije�didgùdfg	ijkngpgj		didefnúgF �NGKîAIéFPIFHO�Z�FPIFTEGIFINFDIñODGFGAîAIPFKPZFENJFCJCFBINJKENNCZFQHMFIìMFû\][ëûûRFIJFPIFBENJONJFGIZFDIVINAZFGêEDKñKNIFCJDONñ�DIFZAKVONJZFQIJFGIZFXDOKZF�FOXXCDINJZRFîAIFVEAZFOVIéFBINJKENNCZFOAìFDAWDKîAIZF�F�F�FTKëOVONJFLFF ûMFDIVINAZFHID+AZFINFYDONTIFEAFOAìFòO�Zë�OZFîAKFENJFCJCFZEABKZ�FGONZFTIZFHO�Z�F�FANIFPCñKZPOJKENFZETKOPIFHEADFJDOVOKPPIADZFZOPODKCZFEAFOZZKBKPCZFIJFîAKFNIFZENJFHOZFIìENCDCZFGêKBHíJFINF�IPñKîAIMFF òO�ZFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFSEGIFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF0ENJONJFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF \MFDIVINAZFHEADFPIZîAIPZFVEAZFOVIéFGDEKJF�FANIFDCGATJKENFGêKBHíJFHEADFDIVINAZFGêEDKñKNIFCJDONñ�DIFQDIVINAZFîAKFZENJFIìENCDCZFGIFPêKBHíJFGIZFHIDZENNIZFH��ZKîAIZFBOKZFîAKFINJDINJFINFTENZKGCDOJKENFHEADFPIFTOPTAPFGIFPêKBHíJFOXXCDINJF�FVEZFOAJDIZFDIVINAZ�FEAFHEADFPIZîAIPZFPêKBHíJFIZJFDCGAKJFGIFBEKJKCRMFF òO�ZFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFSEGIFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF0ENJONJFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF
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HOñIF̂Fa�wtsg!g�ghdenk̀enjÞghdenk̀enûMFòINZKENZFOAJDIZFîAIFTIPPIZFVKZCIZFZAWF\FIJF�FF F ORFòINZKENZFPCñOPIZFEWJINAIZF�FHODJKDFGIFPê�ñIFPCñOPFGIFPOFFDIJDOKJIFLF FQ~~�RF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFQ~~�RF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM FQ~~�RF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFQ~~�RF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F WRF"EJOPFGIFPOFDAWDKîAIFOFLF �~~����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~~����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F TRF�DDKCDCZFGIFHINZKENZFPCñOPIZFVKZCIZFZAWFOFLF �~�����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~�����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F GRFòINZKENZFGIFZADVKIFIJFOPPETOJKENZFGIFJDONZKJKENFLF �~~���~gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~~���~gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F IRF�DDKCDCZFGIFHINZKENZFGIFZADVKIFIJFGêOPPETOJKENZFGIFJDONZKJKENFLF �~�����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~�����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F XRF�AJDIZFHINZKENZ�FDINJIZFQ�FPêIìTPAZKENFGIZFDINJIZFGIFTENVIDZKENRFIJFTOHKJOAì�FVOPIADZFGIFDOT�OJ�FIJTMFINFJINONJFPKIA�FKBHEZOWPIZFñPEWOPIBINJFLF FQ~��RF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFQ~��RF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM FQ~��RF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFFQ~��RF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F ñRF"EJOPFGIFPOFDAWDKîAIFXFLF �~�����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~���~�gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F �RF�DDKCDCZFGIFHINZKENZ�FDINJIZ�FIJTMFVKZCIZFZAWFXFLF �~�~���gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ~~�~���gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F KRFSOHKJOAìFIJFVOPIADZFGIFDOT�OJFKBHEZOWPIZFGKZJKNTJIBINJFLFF F F ûRF�F��F'FLF �~�����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~�����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F F \RF�F\[F'FLF �~�����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~�����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F F �RF�Fû�F'FLF �~�����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~�����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F F �RF�Fû��]F'FLFF F F FFOMFFVOPIADFTOHKJOPKZCIFGIFHINZKENZFPCñOPIZ�FEWJINAIF�FHODJKDFGIFPê�ñIFPCñOPFGIFPOFDIJDOKJIFLF �~�~�~�gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ~~�~���gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F F FFFWMFVOPIADFTOHKJOPKZCIFGIFHINZKENZFGIFZADVKIFL �~���~�gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~�����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F F FFFTMFOAJDIZFLF �~�����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~�����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F FF ]RF�Fû[F'FLF �~�����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ~~�����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F �RF�INJIZFGIFTENVIDZKENFGIFTOHKJOAìFIJFGIFVOPIADZFGIFDOT�OJFHO�CZFEAFOJJDKWACZFLFF F F ûRFINF\[û̂FLF �~�����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~�����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F F \RFOAFTEADZFGIZFONNCIZF\[[]F�F\[û�FLF �~�����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~�����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF \MF�TTKGINJZFGAFJDOVOKPFIJFBOPOGKIZFHDEXIZZKENNIPPIZFQKNGIBNKJCZFPCñOPIZFGêKNTOHOTKJCFHIDBONINJIRFF F ORF�NGIBNKJCZ�FOPPETOJKENZFIJFDINJIZFQ�FPêIìTPAZKENFGIZFDINJIZFGIFTENVIDZKENRFLF �~�����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~�����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F WRF�DDKCDCZFGêKNGIBNKJCZ�FIJTM�FVKZCIZFZAWFOFLF �~~����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~~����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F TRF�INJIZFGIFTENVIDZKENFGIFTOHKJOAìFîAKFZENJFHO�CZFEAFOJJDKWACZFLFF F F ûRFINF\[û̂FLF �~~����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~~����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F F \RFOAFTEADZFGIZFONNCIZF\[[]F�F\[û�FLF �~~����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~~~����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF �MF�HODñNIëHINZKENFF F ORFòINZKENZ�FDINJIZ�FCHODñNI�FTOHKJOAìFIJFVOPIADZFGIFDOT�OJFKBHEZOWPIZFñPEWOPIBINJFLF �~����~gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~����~gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F WRF�HODñNI�FTOHKJOAìFIJFVOPIADZFGIFDOT�OJFKBHEZOWPIZFGKZJKNTJIBINJFLFF F F ûRF�F��F'FLF �~~����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~~����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F F \RF�Fû��]F'FLF �~~����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~~����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F F �RF�F�F'FLF �~~~���gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~~~���gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF �MFSEJKZOJKENZFZETKOPIZFHIDZENNIPPIZFNENFDIJINAIZFLF �~~����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~~����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFâÞghidà chfdghì 	dnnk̀eedlF ûMFUAKVONJFXKT�IZF FQ~~�RF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFQ~~�RF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFQ~~�RF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFQ~~�RF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFQ~~�RF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM FQ~~�RF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF \MF"EJOPFGIFPOFDAWDKîAIFûFLF �~~����gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg~~~����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFaÞghdenk̀eng_m̀ik�kedgdfije�didgùdfg	ijkngpgj		didefnúF �NGKîAIéFPIFHO�Z�FPIFTEGIFINFDIñODGFGAîAIPFIPPIZFENJFCJCFBINJKENNCIZFQHMFIìMFû\ûûë][RFIJFPIFBENJONJFGIZFHINZKENZFGêEDKñKNIFCJDONñ�DIFBINJKENNCIZFTKëOVONJFQIJFGIZFXDOKZF�FOXXCDINJZRFHEADFPIZîAIPPIZFVEAZFOVIéFGDEKJF�FANIFDCGATJKENFGêKBHíJFHEADFDIVINAZFGêEDKñKNIFCJDONñ�DIQHINZKENZFîAKFZENJFIìENCDCIZFGIFPêKBHíJFGIZFHIDZENNIZFH��ZKîAIZFBOKZFîAKFINJDINJFINFTENZKGCDOJKENFHEADFPIFTOPTAPFGIFPêKBHíJFOXXCDINJF�FVEZFOAJDIZFDIVINAZ�FEAFHEADFPIZîAIPPIZFPêKBHíJFIZJFDCGAKJFGIFBEKJKCRMFF òO�ZFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF SEGIFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF 0ENJONJFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFa�wtsg!kg�gidefdngjlkcdefjkidnghdiabdngûMF�INJIZFNENFTOHKJOPKZCIZFQBENJONJFDCIPPIBINJFHID+ARFLF ���~���gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFg ~��~���gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF\MF�INJIZFOJJDKWACIZFOVITFIXXIJFDCJDEOTJKXFINFIìCTAJKENFGêANIFGCTKZKENF�AGKTKOKDIFLF �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFg ~������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�MF�INJIZFTOHKJOPKZCIZFQBENJONJFONNAIPFXKTJKXRFLF �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFg ~������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF ORFGOJIFGêOJJDKWAJKENFGAFTOHKJOPFÀÃ���Ë����£Ë�¡�� �FLF �������PMMM1MMMPMMM1MMMPMMM1MMM1MMM1MMMPg ~������PMMM1MMMPMMM1MMMPMMM1MMM1MMM1MMMPF WRFBENJONJFGAFTOHKJOPFLF �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFg ~������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�MFôCWKJIADQZRFGIZFDINJIZFOPKBINJOKDIZFVKZCIZFZAWFûF�F�FÀ���Ë��� �������¡���££�FLFF ORF�OWKJONJQZRFGAF�E�OABIFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF WRFNENë�OWKJONJQZRFGAF�E�OABIFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF
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HOñIF�Fa�wtsgk2g�gkefdidfngdfgjc ìfknndcdefngdegajhkfjlg_mdchibefngdfg_dg_dffdnÛghikcdng_mjnnbijeadn�!kdgke_k!k_bdlldngdfgid_d!jeadng_mdchopfd̀ ndgdfg_dgnbhdi	kakdgdfgid_d!jeadngnkckljkidng_̀ eejefg_ì kfgjgbegj!jefj�dg	knajl�F���������������������̄�̈�£�� ���£�£�¢�£ �£��¡�£�����¡�������̈�£�¡����£����� �£����¡�� �£Ë��¡�£�̈¡���«��¤���¡������� ��¬�3÷¡���«��¤���¿¿Ë���£����������������£��� ��¡�Á���� �¥�£����������£������¡�� £����Ð¾Ð¾ÑÓÓ4�¡��5Ð¾ÐÑ¾ÑÓÐÐ�����ª��¡�������£�� ���£�£�ª¡���£����¢����� ������£���̈� ���Ä���À���¤���£¡��£ª����¡�Á����������£���¡����«�������¡��̈�Ç�¡��������«���ª��¡���������� �¥�¾�6÷¡���«��¤���¿�£����£��� ��¡�Á�� ���£�£�À������������ �£�§�̈¡���«��¤���¿¿Ë����������¡���̈�È¡«��¡�����¤��Ë�¡����������7�̈�£��¡������£����� � �ª¡��£Ë� �¡���¢�����8È¡«��¡�����������8¾�9¡��8È¡«��¡�����������8Ë��̈�ª¡������������̈©È¡«��¡�����¤���¢��£��������̄����£����̈̈����������¡���¤��������� �¡���Ë���££�££���Ë����È¦� ���Ë�£����ª���¡��������£�ª�������Ë����¤���¢��£��©�������̄��¡£����£����̈̈����������������£�����ª£�£��¢¡��£����¡�£��£����ª�££�����̈̈�£Ë��¡�£��£�£���¡̈�£Ë�����¡¢�£�̈ Ä¡̈�£���������¡����̈̈�£�¤���¢��£�������£��¡�£�̈©����££�«�̈�� ��©��������¢��£Æ�¥���©̈È¡«��¡����Ë���� �¡���©¡¢¡����������£���¡¢¡�Á�������£���������������� ��¢¡�����¤������¢��£������¡£������£��©�����������£����̈̈������©̈È¡«��¡�����À������̈�£�������£��Ä������£Ë�¢����̈¡�«���È�����Á�̈��¡��¢�¾�3÷¡���«��¤���¿¿Ë�ü�£����£��� ��¡�Á�� ���£�£�À������������ �£�§�̈¡���«��¤���¿¿Ë���¤��Ë�£������������������¡£����È¡«��¡����Ë�£�������������������È¡«��¡�����¤��Ë�¡����������7�̈�£��¡������£����� � �ª¡��£Ë��© �¡����¡£�¢�����8È¡«��¡�����������8¾�kÞgid�k̀ejlg
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HOñIFû[Fa�wtsgk2g�gkefdidfngdfgjc ìfknndcdefngdegajhkfjlg_mdchibefngdfg_dg_dffdnÛghikcdng_mjnnbijeadn�!kdgke_k!k_bdlldngdfgid_d!jeadng_mdchopfd̀ ndgdfg_dgnbhdi	kakdgdfgid_d!jeadngnkckljkidng_̀ eejefg_ì kfgjgbegj!jefj�dg	knajlg�gnbkfdF FFFëFGENNCIFINFPETOJKENF�FANIFHIDZENNIFH��ZKîAIFîAKFNIFPêOXXITJIFHOZF�FPêIìIDTKTIFGIFZOFHDEXIZZKENFEAF�FANIFHIDZENNIFBEDOPIFOAJDIFîAêANIFZETKCJC�FINFVAIFGIFPOFBIJJDIF�FGKZHEZKJKENFGIFHIDZENNIZFH��ZKîAIZFIìTPAZKVIBINJF�FGIZFXKNZFGê�OWKJOJKENFLF �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFg �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FFFëFGENNCIFINFPETOJKENFGONZFGêOAJDIZFTKDTENZJONTIZFLF ������~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ������~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FFF�E�IDFWDAJF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FF\RFZKJACIF�FPêCJDONñIDFLF �E�IDFWDAJ$VOPIADFPETOJKVIF ��~����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ��~����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF WRF�NJCD�JZFGêIBHDANJZF��HEJ�CTOKDIZFTENJDOTJCZFOHD�ZFPIF�[M�Mû���FIJFQINFHDKNTKHIRFOVONJF\[[]FQHEADFANIFGADCIFGIFû[FONZFBKNKBABR�FINFVAIFGIFLFFF FûRFPOFTENZJDATJKENFEAFPêOTîAKZKJKENF�FPêCJOJFNIAX�FGONZFPê�ZHOTIFCTENEBKîAIFIADEHCINFQOVITF"��R�FGIFVEJDIFZIAPIF�OWKJOJKENFLFF FFOMFIBHDANJZFTENTPAZF�FHODJKDFGIF\[û]FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FFWMFIBHDANJZFTENTPAZFOVONJF\[û]FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F\RFPOFDCNEVOJKENFGIFVEJDIFZIAPIF�OWKJOJKEN�FZKJACIFGONZFP��ZHOTIFCTENEBKîAIFIADEHCIN�FîAKFCJOKJFETTAHCIFGIHAKZFOAFBEKNZFû]FEAF\[FONZFPEDZFGIFPOFTENTPAZKENFGIFP�IBHDANJFLFF FFOMFIBHDANJZFTENTPAZFINF\[û]FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FFWMFIBHDANJZFTENTPAZFOVONJF\[û]FLF ������~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ������~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FôOJIFGIFPêIBHDANJFÀÃ���Ë����£Ë�¡�� �RFLF �������PMMM1MMMPMMM1MMMPMMM1MMM1MMM1MMMP �������PMMM1MMMPMMM1MMMPMMM1MMM1MMM1MMMPF F0ENJONJFGIFPêIBHDANJFLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F@EBWDIFGêINXONJZF�FT�ODñIFOAFûIDF�ONVKIDFGIFPêONNCIFZAKVONJFTIPPIFGIFPOFTENTPAZKENFGIFPêIBHDANJFLF ���~���FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ���~�~�FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FôOJIFGIFPêETTAHOJKENFGIFPOFNEAVIPPIF�OWKJOJKENFEAFGIFPêOT��VIBINJFGIZFJDOVOAìFGIFDCNEVOJKENFÀÃ���Ë����£Ë�¡�� �FLF �������PMMM1MMMPMMM1MMMPMMM1MMM1MMM1MMMP �����~�PMMM1MMMPMMM1MMMPMMM1MMM1MMM1MMMPF FSE=JFJEJOPFGIZFJDOVOAìFGIFDCNEVOJKENFQ"��FKNTPAZIRFLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �����~�FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F�EJDIFHODJFGONZFPê)�OWKJOJKENFHDEHDI)FLF �������>>>>M�>MMMF' �����~�>>>>M�>MMMF'F FòODJFGONZFPê)�OWKJOJKENFHDEHDI)�FGIZFHIDZENNIZFîAKFENJFTENJDOTJCFPêIBHDANJFOVITFVEAZFLF ������~>>>>M�>MMMF' �����~~>>>>M�>MMMF'F FUêOñKJëKPFGIFPê)�OWKJOJKENFHDEHDI)FGIFGIAìFTEN�EKNJZFEAFTE�OWKJONJZFPCñOAìFKBHEZCZFINZIBWPI�FîAKFIZJFHEADFT�OTANFGêIAì�FZOFZIAPIF�OWKJOJKENF�F g �������gF�AKF�������gF@ENF TRF�NJCD�JZFOAJDIZFîAIFTIAìFVKZCZFZAWFW�FGêIBHDANJZFIJFGIFGIJJIZFTENJDOTJCZFHEADFOTîACDKDFEAFTENZIDVIDFVEJDIF)�OWKJOJKENFHDEHDI)FLFF FûRFIBHDANJZFTENJDOTJCZFQINFHDKNTKHIRFOVONJF\[[]FLF FFOMFIBHDANJZFTENJDOTJCZF�FHODJKDFGIF\[û]FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FFWMFIBHDANJZFTENJDOTJCZFOVONJF\[û]FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F\RFOAJDIZFGIJJIZFTENJDOTJCIZFOVONJF\[û]FLF ���~���FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�Þjxzt|v{{sxs}|{gs}gu�yv|��gwmsxyt�}|{gàèyz|à�u�vts{guz}|t�u|�{gs}g��sgwm�uá��tvtÛgwsguz}{|t�vtsgz�gwsg|t�}{ßztxstg�z|tsg:à�Ýv|�|vz}gytzyts:g
F ORFîAKFINJDINJFINFTENZKGCDOJKENFHEADFPOFDCGATJKENFDCñKENOPIFHEADFCHODñNIëPEñIBINJFLFF FûRFIBHDANJZFTENTPAZF�FHODJKDFGIFû���FIJFQINFHDKNTKHIRFOVONJF\[[]FLF FFOMFIBHDANJZFTENTPAZF�FHODJKDFGIF\[û]FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FFWMFIBHDANJZFTENTPAZFOVONJF\[û]FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F\RFIBHDANJZFTENTPAZFOVONJFû����FHEADFLFF FFOMFANIF�OWKJOJKENFZETKOPIFLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FFWMFANIF�OWKJOJKENFBE�INNIFLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF WRFîAKFINJDINJFINFTENZKGCDOJKENFHEADFPOFDCGATJKENFDCñKENOPIFHEADFCHODñNIF�FPENñFJIDBIFQIBHDANJZFTENTPAZF�FHODJKDFGIFû���RFLFF �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFg�������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�Þhtvxs{gwm�{{�t�}us{��vsgv}wv�vw�s��s{g
F ORFîAKFINJDINJFINFTENZKGCDOJKENFHEADFPOFDCGATJKENFDCñKENOPIFHEADFCHODñNIëPEñIBINJFLFF FûRFTENJDOJZFîAKFZIDVINJF�FPOFDITENZJKJAJKENFEAF�FPOFñODONJKIFG�IBHDANJZF��HEJ�CTOKDIZFTENTPAZF�FHODJKDFGIF\[û]FL �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F\RFTENJDOJZFîAKFZIDVINJF�FPOFDITENZJKJAJKENFEAF�FPOFñODONJKIFG�IBHDANJZF��HEJ�CTOKDIZFTENTPAZFOVONJF\[û]FLFLFOMFTENJDOJZFTENTPAZF�FHODJKDFGIFû���FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFWMFTENJDOJZFTENTPAZFOVONJFû���FLF ���~���FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ���~���FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF WRFîAKFINJDINJFINFTENZKGCDOJKENFHEADFPOFDCGATJKENFDCñKENOPIFHEADFCHODñNIF�FPENñFJIDBIFLFF FûRFTENJDOJZFTENTPAZF�FHODJKDFGIFû���FLF ������~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ������~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F\RFTENJDOJZFTENTPAZFOVONJFû���FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF TRF@#FGAFTENJDOJF ôCNEBKNOJKENFGIFPêEDñONKZBIFOZZADIADFF FFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF�Þisws��}us{gy�è�s{gyz�tg�m�uá�v{v|vz}gwm�}gwtzv|gwmsxyàè|�z{sgz�gwsg{�ystßvuvsgs|gtsws��}us{g{vxv��vts{g
FFORFTENJDOJZFTENTPAZFINF\[û]FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFFWRFTENJDOJZFTENTPAZFOVONJF\[û]FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF @EB�FHDCNEBFIJFOGDIZZIFGAFWCNCXKTKOKDIFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF
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HOñIFûûFkkÞg	d_dijlgjÞgkefdidfng_%dchibefngà efijafdng_dg~���gjg~���gh̀ big	kejeadig_dng_dhdendng	jkfdngdeg!bdg_%dà è ckndigl%dedi�kdg
g �����~�FFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFâÞg_dhdendngè egcdefk̀eeddngdegkkÛgjÛgqbkgedgà eadiedefghjng!̀ fidg:ojâkfjfk̀eghì hid:g�Þk}|�t;|{gs|g�xzt|v{{sxs}|{gs}gu�yv|��gwmsxyt�}|{gàèyz|à�u�vts{guz}|t�u|�{gwsg~���gæg~���Ûgá�vgs}|ts}|gs}guz}{vw�t�|vz}gyz�tg�sg:Ýz}�{��zäsxs}|:gß�w�t��g
 �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF~Þghtvxs{gwm�{{�t�}us{��vsgv}wv�vw�s��s{guz}|t�u|�s{gægy�t|vtgwsg~���Ûgá�vgs}|ts}|gs}guz}{vw�t�|vz}gyz�tg�sg:Ýz}�{��zäsxs}|:gß�w�t��g
g �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF @#FGAFTENJDOJF ôCNEBKNOJKENFGIFPêEDñONKZBIFOZZADIADF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF �VIéëVEAZFBINJKENNCFINFûFEAF\�FGIZFKNJCD�JZ�FOBEDJKZZIBINJZFINFTOHKJOPFEAFHDKBIZFîAKFTENTIDNINJFANFIBHDANJFTENTPAF�FHODJKDFGIF\[[�F�F ���~���g F�AKF�������g F@EN ~��~���g F�AKF~������g F@ENF UKFEAK�FëFPê�OWKJOJKENFHEADFPOîAIPPIFPêIBHDANJFOFCJCFTENJDOTJCFCJOKJëIPPIFJEA�EADZFVEJDIF�OWKJOJKENFANKîAIFOAF�ûMû\M\[û̂F�F �������g F�AKF�������g F@EN ~������g F�AKF~������g F@ENF F ëFNEBWDIFGêINXONJZF�FT�ODñIFOAFûIDF�ONVKIDFGIFPêONNCIFZAKVONJFTIPPIFGIFPOFTENTPAZKENFGIFPêIBHDANJFLF ������~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~�����~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�Þgk}|�t;|{g��|ts{gá�sgus�rg�v{�{g{�Ýg�Ûgá�vgs}|ts}|gs}guz}{vw�t�|vz}gyz�tg�}g���}|�äsgßv{u��gß�w�t��g
gORFOXXCDINJZF�FGIZFIBHDANJZF��HEJ�CTOKDIZFTENJDOTJCZFOHD�ZFPIF�[M�Mû���FIJFQINFHDKNTKHIRFOVONJF\[[]FQHEADFANIFGADCIFGIFû[FONZFBKNKBABRFINFVAIFGIFLFëFPOFTENZJDATJKENFEAFPêOTîAKZKJKENF�FPêCJOJFNIAX�FGONZFPê�ZHOTIFCTENEBKîAIFIADEHCINFQOVITF"��RFGIFVEJDIFZIAPIF�OWKJOJKENFLF �����~�FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFëFPOFDCNEVOJKENFGIFVEJDIFZIAPIF�OWKJOJKEN�FZKJACIFGONZFPê�ZHOTIFCTENEBKîAIFIADEHCIN�FîAKFCJOKJFETTAHCIFGIHAKZFOAFBEKNZFû]FEAF\[FONZFPEDZFGIFPOFTENTPAZKENFGIFPêIBHDANJFLF �����~�FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~�����~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFôOJIFGIFPêIBHDANJFÀÃ���Ë����£Ë�¡�� �RFLF �����~�PMMM1MMMPMMM1MMMPMMM1MMM1MMM1MMMP ~������PMMM1MMMPMMM1MMMPMMM1MMM1MMM1MMMP0ENJONJFGIFPêIBHDANJFLF �����~�FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF@EBWDIFGêINXONJZF�FT�ODñIFOAFûIDF�ONVKIDFGIFPêONNCIFZAKVONJFTIPPIFGIFPOFTENTPAZKENFGIFPêIBHDANJFLF ���~�~~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~��~���FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFôOJIFGIFPêETTAHOJKENFGIFPOFNEAVIPPIF�OWKJOJKENFEAFGIFPêOT��VIBINJFGIZFJDOVOAìFGIFDCNEVOJKENFÀÃ���Ë����£Ë�¡�� �FLF �����~�PMMM1MMMPMMM1MMMPMMM1MMM1MMM1MMMP ~������PMMM1MMMPMMM1MMMPMMM1MMM1MMM1MMMPSE=JFJEJOPFGIZFJDOVOAìFGIFDCNEVOJKENFQ"��FKNTPAZIRFLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�EJDIFHODJFGONZFPê�OWKJOJKENFLF �������>>>>M�>MMMF' ~������>>>>M�>MMMF'òODJFGONZFPê�OWKJOJKEN�FGIZFHIDZENNIZFîAKFENJFTENJDOTJCFPêIBHDANJFOVITFVEAZFLF �������>>>>M�>MMMF' ~�����~>>>>M�>MMMF'UêOñKJëKPFGIFPê�OWKJOJKENFGIFGIAìFTEN�EKNJZFEAFTE�OWKJONJZFPCñOAìFKBHEZCZFINZIBWPI�FîAKFIZJFHEADFT�OTANFGêIAì�FZOFZIAPIF�OWKJOJKENF�F g �����~�gF�AKFg �����~�gF@ENFWRFOXXCDINJZF�FGIZFGIJJIZFOAJDIZFîAIFTIPPIZFVKZCIZFZAWFO�FTENJDOTJCIZFHEADFOTîACDKDFEAFTENZIDVIDFGIZFWKINZFKBBEWKPKIDZFîAKFENJFHDEGAKJFGIZFDIVINAZFKBBEWKPKIDZFNENFIìENCDCZFLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�Þjxzt|v{{sxs}|{gs}gu�yv|��gwmsxyt�}|{gàèyz|à�u�vts{guz}|t�u|�{gs}g��sgwm�uá��tvtÛgwsguz}{|t�vtsgz�gwsg|t�}{ßztxstg�}sgà�Ýv|�|vz}g��|tsgá�sg�z|tsg:à�Ýv|�|vz}gytzyts:g
ORFîAKFINJDINJFINFTENZKGCDOJKENFHEADFPOFDCGATJKENFXCGCDOPIFHEADFCHODñNIëPEñIBINJFQIBHDANJZFTENTPAZF�FHODJKDFGIFû���FIJFQINFHDKNTKHIRFOVONJF\[[]RFLF �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFg ~������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFWRFîAKFINJDINJFINFTENZKGCDOJKENFHEADFPOFDCGATJKENFXCGCDOPIFHEADFCHODñNIF�FPENñFJIDBIFLFûRFIBHDANJZFTENTPAZF�FHODJKDFGIFû���FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF\RFIBHDANJZFTENTPAZFOVONJFû����FHEADFLFOMFANIF�OWKJOJKENFZETKOPIFLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFWMFANIF�OWKJOJKENFBE�INNIFLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�Þhtvxs{gwm�{{�t�}us{��vsgv}wv�vw�s��s{g
ORFîAKFINJDINJFINFTENZKGCDOJKENFHEADFPOFDCGATJKENFXCGCDOPIFHEADFCHODñNIëPEñIBINJFQTENJDOJZFTENTPAZF�FHODJKDFGIFû���RFLF �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFg ~������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFWRFîAKFINJDINJFINFTENZKGCDOJKENFHEADFPOFDCGATJKENFXCGCDOPIFHEADFCHODñNIF�FPENñFJIDBIFLFûRFTENJDOJZFTENTPAZF�FHODJKDFGIFû���FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~�����~FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF\RFTENJDOJZFTENTPAZFOVONJFû���FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFTRF@#FGAFTENJDOJF ôCNEBKNOJKENFGIFPêEDñONKZBIFOZZADIADFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF�Þisws��}us{gy�è�s{gyz�tg�m�uá�v{v|vz}gwm�}gwtzv|gwmsxyàè|�z{sgz�gwsg{�ystßvuvsgs|gtsws��}us{g{vxv��vts{guz}ust}�}|gws{gÝvs}{gvxxzÝv�vst{gá�vgz}|gytzw�v|gws{gts�s}�{gvxxzÝv�vst{g}z}gsrz}�t�{g
 �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFg ~������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF@EB�FHDCNEBFIJFOGDIZZIFGAFWCNCXKTKOKDIFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF
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HOñIFû\F a�wtsg2g�gù_dhdendng_̀ eejefg_ì kfgjg_dnúgid_bafk̀eng_%kch̀ fkÞgid�k̀ejljÞghjifkdgè egà b!difdghjig_dngnbânk_dnÛg_dng_dhdendng	jkfdngh̀ biglmdefidfkdegdfgljgidnfjbijfk̀eg_dghì hikdfdngaljnnddngà e	̀ icdcdefgjgljgld�knljfk̀egnbigljgà endi!jfk̀eg_dngc èbcdefngdfgnkfdng
g �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFâÞg!dindcdefngh̀ big_dnghidnfjfk̀eng_jengldgaj_idg_%j�deadngl̀ ajldngh̀ bigl%dchl̀ kgùaodqbdngjldúg
g �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFaÞgè câidg_dgfkfidn�ndi!kadng
g �����~�FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF �������FFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF_Þgid_bafk̀eg_%kch̀ fgh̀ bigldng_dhdendng	jkfdngh̀ biglmkǹ ljfk̀eg_bgf̀ kfg_jengbedgojâkfjfk̀egqbkÛgjbg��g_dadcâidg_dgl%jeeddgjbgà bing_dgljqbdlldg̀efg_dâbfdgldngfij!jb2Ûgdfjkfg̀aabhddg_dhbkngjbgc k̀eng�gjeng
g �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFdÞgid_bafk̀eg_%kch̀ fgh̀ bigldng_dhdendng	jkfdngdeg!bdg_dgljgidè !jfk̀eg_%bedgojâkfjfk̀eg_̀ eeddgdegl̀ ajfk̀eg!kjgbedgj�deadgkcc̀ âklkdidgǹ akjldg
g g �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFkkgg	d_dijlgjÞglkâdijlkfdng
g �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFâÞgc̀ efjefg_dng	ijkng_dg�ji_dg_%de	jefgqbkgdefidefgdegà enk_dijfk̀egh̀ bigljgid_bafk̀eg_%kch̀ fg
g �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFaÞgidcbedijfk̀eng_%begdchl̀ pdg_dgcjkǹ eg
g �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF_Þg!dindcdefngd		dafbdng_jengldgaj_idg_dgl%dhji�ed�hdenk̀eg
g ������� FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������ FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFdÞg!dindcdefngdeg!bdg_dgl%jaqbknkfk̀eg_dgè b!dlldngjafk̀eng̀bghjifng_dgajhkfjlg_%bedgǹ akdfdgdfjâlkdg_jengl%dnhjadgdà è ckqbdgdbì hddeg_jengljqbdlldg!̀ bngdfdng̀aabhdgdegqbjlkfdg_dgfij!jklldbig̀bg_̀ efg!̀ fidgǹ akdfd�dchl̀ pdbigdnfgbedgùǹ bn�ú	klkjldgûMF�IDZIBINJZFIXXITJACZFINF\[û̂FLF ���~��� FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~��~��� FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF\MF�IHDKZIFGIFPOFDCGATJKENFG�KBHíJFEWJINAIFONJCDKIADIBINJFZAKJIF�FPOFTIZZKENFONJKTKHCIFG�OTJKENZFEAFHODJZFINF\[û̂FL ������� FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������ FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF	Þg!dindcdefng_̀ eejefg_ì kfgjgbedgid_bafk̀eg_%kch̀ fh̀ bigl%jaqbknkfk̀eg_dgè b!dlldngjafk̀eng̀bghjifng_%defidhikndng_dâbfjefdngûMF�IDZIBINJZFGENNONJFGDEKJF�FPOFDCGATJKENFG�KBHíJFGIF�[F'FL �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF\MF�IDZIBINJZFGENNONJFGDEKJF�FPOFDCGATJKENFG�KBHíJFGIF�]F'FLF ��~����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~�~����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�MF�IHDKZIFGIFPOFDCGATJKENFG�KBHíJFIXXITJKVIBINJFEWJINAIFONJCDKIADIBINJFLF ��~����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~�~����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�Þgid_bafk̀eg_%kch̀ fgh̀ big
g�gojâkfjfk̀engâjnndgdedi�kdg
g �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�gojâkfjfk̀enghjnnk!dng
g �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�gojâkfjfk̀engådì gdedi�kdg
g �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFoÞgid_bafk̀eg_mkch̀ fgh̀ biglmjaqbknkfk̀eg_mjafk̀eng_dg	̀ e_ng_dg_d!dl̀ hhdcdefgj�iddngûMF�CGATJKENFGêKBHíJFHEADFPIZFOTJKENZFOTîAKZIZFINF\[û̂FLF ��~����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~�~����FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF\MF�IHDKZIFGIFPOFDCGATJKENFGêKBHíJFDCIPPIBINJFEWJINAIFONJCDKIADIBINJFZAKJIF�FPOFTIZZKENFONJKTKHCIFGIZFOTJKENZFINF\[û̂FLF �������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF ~������FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFkÞgid_bafk̀eg_mkch̀ fgh̀ bigldng_dhdendng	jkfdngh̀ bigjaqbdikigjglmdfjfgedb	g
g�gbedgc̀ f̀ apaldffdg̀bgbegfikapaldgdldafikqbdg
g g ��~����gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF�gbegqbj_ikapaldgdldafikqbdg
g g ��~���~gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF
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HOñIFû�Fa�wtsg2kg�gc èfjefngqbkgdefidefgdegà enk_dijfk̀egh̀ bigldgaid_kfg_mkch̀ fgid�k̀ejlgh̀ bighidfng:à bhg_dgh̀ bad:F�Þgnz�wsgws{gxz}|�}|{gyt;|�{g
g g gFORFFOAFûMûM\[û̂FLF �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFgFWRFFOAF�ûMû\M\[û̂FLF �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFg~Þg_�|sgæg��á�s��sg�z�{g��sÜgtsxv{g�s{gßz}w{g
g g gFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF g gFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF g gF a�wtsg2kkg�g!dindcdefngjefkakhdngidljfk	ngjglmd2diakadg_mkch̀ nkfk̀eg~���F0ENJONJFJEJOPFGIZFHOKIBINJZFLF �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg ~������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFgF a�wtsg2kkkg�gc èfjefgkchbfjâldg_bghidld!dcdefgh̀ biglmdfjfg_dgidnk_deadF0ENJONJFGAFHDCP�VIBINJFHEADFPê�JOJFGIFDCZKGINTI�FîAKFOFCJCFDIJINAFZADFPIZFKNJCD�JZFîAIFVEAZFOVIéFHID+AZFLF �������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg ~������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFgF
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HOñIFû�F a�wtsg2k!g�gà chfdngdfgjnnbijeadn�!kdgke_k!k_bdlldngjglmdfije�diÛgà enfibafk̀eng,bik_kqbdngdfghidfngjg_dnghdfkfdngǹ akdfdng_dâbfjefdnjÞgà chfdngjglmdfije�digF �ZJëTIFîAIFVEAZëB�BI�FEAFVEJDIFTEN�EKNJFEAFTE�OWKJONJFPCñOPFOVITFPIîAIPFVEAZFZEAZTDKVIéFTIJJIFGCTPODOJKEN�FEAFPêANFGIFVEZFINXONJZFBKNIADZFNENFCBONTKHCZ�FOVIéFCJCFJKJAPOKDIF�FANFBEBINJFîAIPTENîAIFINF\[û̂FGêANFEAFHPAZKIADZFTEBHJIZFOAHD�ZFGêANFCJOWPKZZIBINJFGIFWONîAI�FGIFT�ONñI�FGIFTDCGKJFEAFGêCHODñNIFCJOWPKF�FPêCJDONñIDF�F g �������gF�AK
� þ�����Ë�����¤��̄���Æ¡��Â£�̈�£����£��Ä������£����¡�� £¾�F F @EBFIJFHDCNEBFGAFJKJAPOKDIF òO�ZFE?FPIFTEBHJIFGAFTEBHJIF CJOKJFEAVIDJF �IZFGENNCIZFDIPOJKVIZFOAFTEBHJI�FîAKFZENJFHDCVAIZFHODFPOFPEK�FENJëIPPIZFCJCFTEBBANKîACIZFOAFHEKNJFGIFTENJOTJFTINJDOPFGIFPOF�ONîAIFNOJKENOPIFGIF�IPñKîAIF�FF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F�AKFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F�AKFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF F�AKF
âÞgjnnbijeadn�!kdgke_k!k_bdlldngjglmdfije�digF �ZJëTIFîA��FANFBEBINJFîAIPTENîAIFINF\[û̂FENJFIìKZJCFANFEAFHPAZKIADZFTENJDOJZFG�OZZADONTIëVKIFKNGKVKGAIPPIFTENTPAZFOAHD�ZFG�ANIFINJDIHDKZIFG�OZZADONTIFCJOWPKIF�FP�CJDONñID�FGONZFPIZîAIPZFVEAZëB�BI�FEAFVEJDIFTEN�EKNJFEAFTE�OWKJONJFPCñOPFOVITFPIîAIPFVEAZFZEAZTDKVIéFTIJJIFGCTPODOJKEN�FEAFP�ANFGIFVEZFINXONJZFBKNIADZFNENFCBONTKHCZ�FCJKIéFPIFHDINIADFG�OZZADONTIF�F g �������gF�AK
� þ�����Ë�����¤��̄���Æ¡��Â£�̈�£����£��Ä������£����¡�� £¾�F FF @EBFIJFHDCNEBFGAFHDINIADFGêOZZADONTIF òO�ZFE?FP�INJDIHDKZIFGêOZZADONTIFCJOKJFCJOWPKIFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFaÞgà enfibafk̀eng,bik_kqbdngF �ZJëTIFîAIFVEAZëB�BI�FEAFVEJDIFTEN�EKNJFEAFTE�OWKJONJFPCñOPFOVITFPIîAIPFVEAZFZEAZTDKVIéFTIJJIFGCTPODOJKEN�FEAFP�ANFGIFVEZFINXONJZFBKNIADZFNENFCBONTKHCZ�F�JIZFANFXENGOJIADFG�ANIFTENZJDATJKENF�ADKGKîAIFOAFZINZFGIFP�ODJKTPIF\�F@FûID�Fû�#�FGAFSEGIFGIZFKBHíJZFZADFPIZFDIVINAZFû��\FQS��F�\RFEAFOVIéëVEAZFEAFANIFGIZFHIDZENNIZFVKZCIZFTKëOVONJ�FDITAIKPPKFANFGKVKGINGIFEAFWCNCXKTKCFGIFJEAJFOAJDIFOVONJOñIFETJDE�CFHODFANIFTENZJDATJKENF�ADKGKîAIFINF\[û̂F�F

g �������gF�AK
þ�����Ë�����¤��̄���Æ¡��Â£�������È¡¤������£���������Ã�����¤��Ë�̈�£����£��Ä������£����¡�� £¾ SENZJDATJKENF�ADKGKîAIFûF SENZJDATJKENF�ADKGKîAIF\FëF@EBFIJFHDCNEBFGAFXENGOJIADFEAFGAFWCNCXKTKOKDIFG�ANFGKVKGINGIFEAFJEAJFOAJDIFOVONJOñIFLF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFëF@EBFTEBHPIJFGIFPOFTENZJDATJKENF�ADKGKîAIFLF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFëFYEDBIF�ADKGKîAIFGIFPOFTENZJDATJKENF�ADKGKîAIFLF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFëF�GDIZZIFGIFPOFTENZJDATJKENF�ADKGKîAIFLF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFëF�IFTOZFCT�CONJ�FN#FGêKGINJKëXKTOJKENFGIFPOFTENZJDATJKENF�ADKGKîAIFLF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFëF@EBFIJFOGDIZZIFGIFPêOGBKNKZëJDOJIADFGIFPOFTENZJDATJKENF�ADKëGKîAIFQ§�����̈ ����£��̈�������¡��̈��ª���¡������©�������£����Æ�����Ã�����¤���¢�£ ��§�̈©¡����̈��ÑË�A�Ð��Ë�Ð5BË�¡Ë����®¿É�4ÑRFLF

FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF
FMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFF

ëFU�OñKJëKPFG�ANIFTENZJDATJKENF�ADKGKîAIFVKZCIF�FPêODJKTPIF]$û�F@F��FW�FGAFS��F�\F�F F�AKF F�AKF_Þghidfngjg_dnghdfkfdngǹ akdfdng_dâbfjefdnF @EBWDIFGIFHD�JZFOAFZINZFGIFPêODJKTPIF\û�FOPKNCOFûID�Fû�#�FGAFSEGIFGIZFKBHíJZFZADFPIZFDIVINAZFû��\FîAIFVEAZFOVIéFETJDE�CZFGAFûM�M\[û]FOAF�ûMû\M\[û̂�F�FGIZFHIJKJIZFZETKCJCZFGCWAJONJIZ�FVKOFANIFHPOJIXEDBIFGIFTDEðGXANGKNñFDITENNAIFLF �������gMMMMMMMMMMMMMMMMMMFg~������gFMMMMMMMMMMMMMMMMMMF@EBWDIFGIFXIAKPPIZFONNIìCIZFLF>>>>>>>MFF ôOJIFLFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFFC²DEEFGEHIG²J²KH²LIMK²NFGENFO²MGF²PFQRDNDEHIG²SDSHFNT²GUIMVRHFO²SDK²JëF������������̈�£����� �£�¤���¢��£�¡¢�̄��������� �£�¡��°¼³º±²H������ £��������������� �¡�¡�����Ë�£���̈¡�¹º±¶½Ìº±²¹¼Í±����������� �̈¡�¡����Î�Æ�������������̈�£�����¡��£����¡����£����� �£�¤���¢��£�¡¢�̄��������� £�£���̈���� £��������������� �¡�¡������±·²º±Í¼º³²³±²°́³±Ô²¹º»½¶¹º½¶»Ô²°́¶¹́ º̧¼·̧²W²°X½YYº±Ô²Z¹[²±\[²]̂_̀a]]bT²¼½·Ô½²cµ±²Ê±µº²°́³±²d²W²°X½YYº±ÔË�£���̈�£�¹¼Í±Ô²½·̧»º½±µº±Ô����������� �̈¡�¡����Î�Æ�������������̈�£����� �£������̈�£¤��̈̈�£��̈�·©¦�¡�¹¼Ô²��²°́³±��� ������ ��¡�£�̈���� £��������������� �¡�¡������À�¾��Á¾��¡����¿ÕË���«��¤��£�Å����ÖË��¡����Õ¿Ë���«��¤���×Ë����¾Ë��¡�£�̈�£��¡���£����̈�£���«��¤��£������£����¡��£�³±Ô²¹¼Í±Ô²Ø²±̧²Ù����������� �̈¡�¡����¾
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