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1 SAMMANFATTNING / BAKGRUND 

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Växjö kommun tagit fram föreliggande dagvattenutredning 
som del i pågående detaljplanearbete, ”del av Öjaby 1:17 m.fl, Öjabymotet”. Detaljplanens syfte är att 
skapa ett grönt attraktivt verksamhetsområde med en utformning som främjar mänskliga möten och 
möjliggör för en bred variation av verksamheter som har god tillgänglighet och flexibla tomter för 
framtiden. 

Syftet med utredning är att beskriva omhändertagandet av dagvatten inom planområdet och vilka 
konsekvenser dagvatten har på omkringliggande områden. 

För att klara detaljplanens syfte är det viktigt att utreda dagvattenhanteringen i området. Detaljplanens 
påverkan på recipienter och bedömning av möjligheten att ta hand om de dagvattenvolymer som en 
exploatering med en ökning av hårdgjorda ytor innebär ska belysas. 

Föreslagen dagvattenhanteringen inom planområde är uppdelad i flertalet mindre avrinningsområden. 
Inom dessa områden sker både rening och fördröjningar av dagvatten. Fördröjningar sker både i 
dammar och genom dämningar av vattendrag. Utvecklingen av befintlig våtmark norr om 
Gullhallavägen kommer ge måttligt positiva effekter för den biologiska mångfalden i området. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANTERING AV 
DAGVATTEN 

2.1 DAGVATTENHANDBOK 
Växjö kommun har en ”Dagvattenhandbok” antagen av VA-planens styrgrupp 2018-04-03. Syftet med 
denna handbok är att få en kommungemensam syn på dagvatten och hanteringen av detta för att på 
ett effektivt sätt säkra upp en hållbar hantering av dagvatten. 

Det är många som berörs av dagvattenfrågan i stadsplaneringen, som till exempel väghållare, 
planerare, bygglovshandläggare, VA-ansvariga men också miljö- och hälsoskyddsnämnden samt 
fastighetsägare. Dagvatten ska hanteras både till vardags och vid skyfallssituationer, vilket ställer 
stora krav både på dagvattensystem och stadsplanering.  

För att bygga ett hållbart samhälle ur dagvattensynpunkt är det därför viktigt att sprida kompetens om 
dagvatten och hanteringen av detta, samt tydliggöra när och vem som ansvarar för vad. 

 

2.2 VA-POLICY 
Växjö kommun antog 2015-12-15 en VA-policy som reglerar både spill-, dag- och dricksvatten. De 
övergripande rekommendationerna i denna är att: 

· Dagvattenhanteringen ska vara långsiktigt hållbar både ur flödes- och föroreningssynpunkt.  
· Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets 

föroreningsgrad, naturliga vattenströmmar och recipientens känslighet.  
· Dagvatten bör fördröjas eller omhändertas så nära källan som möjligt. Omhändertagandet får 

dock inte ske på sådant sätt att grundvattnet förorenas eller byggnader och anläggningar 
riskerar att skadas.  

· Relevant hänsyn ska tas till betydelsen av naturmarksavrinning och grundvattenflöde för de 
recipienter som påverkas av bortledande av vatten.  
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·  I översiktsplanering och/eller i detaljplaner ska grönområden och gröna stråk för öppen 
hantering och infiltration av dagvatten avsättas i tillräcklig grad och prioriteras framför 
underjordisk dagvattenhantering.  

· Vid detaljplanering ska kommunen vid behov ställa krav på dagvattenhanteringen.  
· I samband med bygglovshantering ska kommunen verka för att fastighetsägare i redan 

exploaterade områden med dagvattenproblematik förbättrar dagvattenhanteringen. 

 

2.2.1 Översiktsplan 
I översiktsplanen (2012) belyses dagvattenfrågan främst genom de klimatförändringar som vi idag ser 
kan leda till extremt väder med riklig nederbörd eller snabb avsmältning som höjer vattennivån i våra 
sjöar och vattendrag. Eftersom bebyggelsen står kvar under många hundra år gäller det att ha en god 
marginal vid höjdsättningen och utformningen så att inte fastigheten skadas av översvämningar från 
vattendrag och skyfall. 

 

2.3 DIMENSIONERING ENLIGT VÄXJÖ KOMMUNS DAGVATTENPOLICY 
Dagvattensystem ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P110 Avledning av dag-, 
drän- och spillvatten. En klimatfaktor enligt avsnitt 1.8.3 i P110 ska användas vid dimensionering av 
ledningsnät. Klimatfaktorn ska vara 1,25 för regn med kortare varaktighet än en timme och 1,2 för 
regn med längre varaktighet, upp till ett dygn. 

Om det finns en möjlighet att systemet byggs ut eller att förtätning kan ske i framtiden ska detta tas i 
beaktande när systemet dimensioneras. Dämningsnivå för dagvatten till nybyggnadskartor lämnas 
alltid minst i marknivå vid förbindelsepunkten både vid nyexploaterade områden och vid förtätning 
oavsett vad som tidigare angivits i närområdet. Om risk för marköversvämning finns, enligt framtagen 
översvämningskartering handläggarkartan, ska dämningsnivå anges för 100-års regnets högsta nivå. 
Om avsteg ska göras avseende dämningsnivån enligt ovan ska det godkännas av VA-avdelningen. 
Alla nya dagvattensystem ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P110, men minsta 
dimension på huvudledning ska vara 315 mm. Hänsyn ska tas så att det inte uppstår försämringar 
nedströms som kan orsaka skada. Detta kan innebära att tillfälliga åtgärder måste vidtas i väntan på 
kommande om- eller utbyggnader av dagvattensystemet. 

Även om krav ställs på att dagvattenåtgärder görs inne på fastighetsmark ska ingen hänsyn tas till det 
i dimensioneringen av det nya ledningsnätet om inget annat är överenskommet med VA-avdelningen. 
De åtgärder som görs inne på fastigheten är en bonus och kan eventuellt inte säkras för framtiden. 

Vid uppställnings-, parkerings- och inlastningsytor där ett oljeläckage kan förväntas, krävs att 
dagvatten leds genom oljeavskiljare innan det släpps till dagvattensystemet. Oljeavskiljare ska 
dimensioneras enligt Svensk Standard SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2. Anmälan ska göras till 
abonnentingenjören på VA-avdelningen. 
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3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN / BESKRIVNING 
AV PLANOMRÅDET 

3.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING 

 
Figur 1-Ungefärlig avgränsning på utredningsområdet.  

Utredningsområdet är beläget väster om Växjö flygplats ca 7 km från centrala Växjö. Området 
avgränsas i söder av väg 27/25 och sträcker sig norrut mot Tunatorp. Vidare avgränsas området i 
öster av väg 30 och i väster av Ålabäcken. 

Planområdet, dvs utbredningsområdet för föreliggande dagvattenutredning, omfattar ca 210 hektar. 

 
Figur 2 – Planområdets- och dagvattenutredningens avgränsning. 

Väg 30 

Väg 30 

Väg 25/27 
Ålabäcken 

Ålabäcken 

Flygplats 
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Större delar av planområdet utgör historiska utmarker till Öjaby, sannolikt skogsbeten.  Även 
skogsbruk lär ha bedrivits i området, då lämningar efter skogsbruk finns registrerade. Hyggen och 
nyplanteringar förekommer spritt i området. Gran, i varierande ålder, utgör det dominerande trädslaget 
men inslag finns av främst tall och lövträd. Ett fåtal mindre marker i södra delarna av 
utredningsområdet samt i norr har utgjorts av odlingsmark.  

I planområdet återfinns mycket lite bebyggelse, i planområdets norra del, finns rester av ett torp, där 
bakstugan nyligen har rivits. Torpet ska kunna dateras tillbaka till 1799 och har tillhört såväl Öjaby 
Toragård, som Öjaby herrgård och Bergkvara gods. Torpet utgör en av de äldsta bebyggelselägen i 
området. 

 

3.2 TOPOGRAFI/AVRINNINGSOMRÅDE 
Området består av flera markanta höjdpunkter där marknivåer varierar från ca +210 på den högsta 
punkten på höjdpartiet i söder till ca +170 i planområdets norra del. Generellt kan området beskrivas 
luta från öster mot Ålabäcken i väster och norr ut i bäckens flödesriktning. Längs Ålabäcken finns 
låglänta områden med mindre ytor av fuktskog, sumpskog samt utdikade kärr. Recipient för Ålabäcken 
är Lillesjön, norr om utredningsområdet. Lillesjön avleds sedan vidare ut till Helgasjön.  

Längst i söder finns ett mindre område som lutar åt söder. Området är instäng mellan väg 30 och väg 
25/27 och avleds via trummor, ledningar och dike vidare ut mot Räppe kanalen. Recipient för Räppe 
kanalen är Mörrumsån. 
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Figur 3 – Topografi och höjdanalys inom planområdet. Vita pilar avser avrinningsriktning, Orange linje avser avrinningsområde. 
Se bilaga 1 för större bild 
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3.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
Området är inte geotekniskt undersökt. Enligt jordartskartan från SGU består utredningsområdet till 
största del av sandig morän som är normal till blockfattig. Vidare finns inslag av torv- och mossmark. 

 
Figur 4 – Jordartskartan – SGU, planområde markerat i rött 

Då jordarterna inom området mestadels består av morän med medelhög genomsläpplighet, se Figur 
4, och att det inom området inte finns någon grundvattenförekomst/större dricksvattentäkt som riskerar 
att skadas, möjliggörs lokalt omhändertagande av dagvatten. Beräknade halter av föroreningar får 
dock inte vara så höga att det innebär risk för negativ påverkan på omkringliggande miljöer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 – Genomsläppligheten i området, planområde markerat i rött 

  



 

 

 
10263218 •  Dagvattenutredning Öjabymotet  | 11   

3.4 HYDROLOGI OCH GRUNDVATTEN 
Det har inte utförts några undersökningar av grundvattnet för projektet. Det finns ingen 
grundvattenförekomst i området. Närmaste grundvattenförekomst är Alvestaåsen, Lekaryd 
(SE631243-142475), ca 10 km västerut. Verksamheten förväntar således inte påverka någon 
grundvattenförekomst. 

3.5 DAGVATTENHANTERING 

3.5.1 Instängda områden, risk för översvämning 
Enligt höjdanalysen (se kapitel 3.2) ovan framgår att området har goda möjligheter att planeras så att 
inga instängda områden uppstår. Alla områden har naturliga utloppsflöden till Ålabäcken bortsett ifrån 
området längst i söder. Detta område avrinner åt söder och blir instängt mellan väg 30 och 
planområdet, dock avlett via trummor under väg 30 och 25/27 i dagsläget. Däremot finns ingen 
naturlig ytlig avrinningsväg för dagvatten. För att inte riskera att det instängda området översvämmas 
har en damm dimensionerat för att fördröja ett regn med återkomsttid på 100 år utan skador på 
infrastrukturen eller fastigheter. Det är viktigt att höjdsättning utförs så att ytliga avrinningsvägar 
erhålls. Gatustrukturen ska fungera som en ytlig avrinningsväg för dagvattnet vid extrem nederbörd. 

 
Figur 6 - område söder om avrinningsområdeslinje (orange linje) avrinner åt söder. 

 

  



 

 

 
10263218 •  Dagvattenutredning Öjabymotet  | 12   

Enligt Växjö kommuns handläggarkarta, översvämningskartering, framgår att endast det Södra 
området är inom område med höga vattennivåer. Övriga förekommande områden med stående vatten 
innebär ingen risk för området då markhöjderna inom dessa kommer att ändras. Det kan belysas att 
inom Ålabäckens sträckning förekommer inga större områden med risk för översvämning vid regn med 
100 års återkomsttid. 

   
  

Figur 7 Handläggarkartan vattennivåer vid 100 års regn 
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3.5.2 Recipient, recipientstatus/klassning Ålabäcken 
Ålabäcken utgör ingen vattenförekomst och har därmed inga beslutade miljökvalitetsnormer med 
juridiska krav på god status. Det kan vara lämpligt att ha samma krav på vattenkvaliteten i Ålabäcken 
som för en vattenförekomst då det finns sumpskogar i dess närhet. För kemisk status innebär det att 
utsläpp från verksamheter eller dagvatten inte får medföra att halter av prioriterade ämnen i Ålabäcken 
överstiger gränsvärden angivna av Havs- och vattenmyndigheten i föreskrifterna HVMFS 2013:19. För 
särskilt förorenande ämnen bör även dessa understiga angivna bedömningsgrunder, angivna i samma 
föreskrift. För fosfor kan referensvärden från Lillesjön användas för att uppskatta naturliga nivåer. 
Fosforhalten bör vara under 30 µg/l för att ge god status. 

Lillesjön är en vattenförekomst (SE631505-143363) som omfattas av EU:s ramdirektiv för vatten. Det 
innebär att det för Lillesjön finns beslutade miljökvalitetsnormer och att vattenkvaliteten inte får 
försämras.  

Lillesjön ligger inom huvudavrinningsområdet ”Mörrumsån” och delavrinningsområdet ”Utloppet av 
Lillesjön” (SE631238-143277). Enligt VISS är medeldjupet i sjön 3,74 m och omsättningstiden 1,03 
år.Total vattenföring (MQ) för delavrinningsområdet ”Utloppet av Lillesjön” var i snitt 0,125 m3/s mellan 
2004 och 2018.Total fosfortransport för delavrinningsområdet var i snitt 60,4 kg mellan 2004 och 
2018. Enligt VISS har kalkning med båt och eller flyg genomförts i både Lillesjön och närliggande 
uppströms liggande Hagesjön. 

 
Figur 8 – Lillesjöns vattenförekomst norr om utredningsområdet– recipient för Ålabäcken. 

 

Enligt VISS har Lillesjön i dagsläget: 

- God ekologisk status 
- Naturlig tillkomst/härkomst 
- Uppnår ej god kemisk status 



 

 

 
10263218 •  Dagvattenutredning Öjabymotet  | 14   

3.5.3 Recipient, recipientstatus/klassning Mörrumsån 
Mörrumsån; Bergkvarasjön-Helgasjön är en vattenförekomst (SE630663-143497) som omfattas av 
EU:s ramdirektiv för vatten. Liksom för Lillesjön innebär det att det finns beslutade miljökvalitetsnormer 
och att vattenkvaliteten inte får försämras. 

Mörrumsån; Bergkvarasjön-Helgasjön ligger inom Mörrumsåns avrinningsområde som med sina ca 
3370 km2 är det största avrinningsområdet som mynnar vid Blekingekusten, 73 vattendrag är 
utpekade som vattenförekomster inom avrinningsområdet enligt vattenförvaltningen. Källområdena 
finns norr om Ramkvilla och avrinningsområdet sträcker sig sedan söderut och genom sjöarna kring 
Växjö och Alvesta och vidare genom sjön Åsnen. Därefter smalnar avrinningsområdet av i en 
markerad sprickdal innan det mynnar i Östersjön ca 4 km söder om Mörrum. Sträckan Mörrumsån; 
Bergkvarasjön-Helgasjön är ca 4 km lång och rinner mestadels genom morän och isälvssediment. Det 
finns tydliga spår efter mänsklig aktivitet i form av kraftig rensning och indämning, vissa delar av 
sträckan är helt grävda.  

 
Figur 9 – Mörrumsån, Bergkvarasjön-Helgasjön, Recepient för Räppekanal 

 

Enligt VISS har Mörrumsån; Bergkvarasjön-Helgasjön i dagsläget: 

- Måttlig ekologisk status 
- Naturlig tillkomst/härkomst 
- Uppnår ej god kemisk status 

 

3.5.4 Befintliga ledningar och dagvattenanläggningar 
Inom planområdet finns det inga markavvattningsföretag eller dikesföretag. I södra delen av 
planområdet finns ett dagvattennät som vilket planområdet ansluter till.  
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3.6 NATURVÄRDESINVENTERING 
För detaljplaneområdet har en naturvärdesinventering genomförts. Denna ger att naturvärdena inom 
området är mycket begränsade. Inom planerad detaljplan förekommer höga naturvärden endast kring 
Gullhalla, både som rester av artrika betesmarker och som värdefulla små barrskogsytor.  

Längs med Ålabäcken är det generellt inga höga naturvärden. Träd längs med Ålabäcken sparas 
företrädesvis, gärna om det är klibbal. För utförligare utredning se bilaga 6, Naturvärdesinventering. 

3.7 FÖRORENAD MARK 
Inga registrerade föroreningar finns inom planområdet enligt Länsstyrelsens MIFO- databas. 
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3.8 OBSERVATIONER VID FÄLTBESÖK 
Vi platsbesök konstaterades att stora delar av Ålabäcken har en god kapacitet i förhållande till 
nuvarande belastning men är i behov av rensning framförallt i de norra delarna där flödet kommer vara 
störst. Vid platsbesöket togs ett antal foton som framgår av nedanstående figur och av foto 1-5. 

 
Figur 10 - Platser för foto. 
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Foto 1 - Ålabäcken i norra delen. 

Längst i norr sker utflödet från planområdet genom en 600 trumma som ser ut att vara i gott skick. 

 
Foto 2 -  Trumma i norra delen av planområdet. 

Vid korsning av Gullhallavägen går flödet genom en befintlig 500 trumma. Trumman är i mindre bra 
skick och kan behöva ersättas. Söder om Gullhallavägen är den sektion av Ålabäcken är trängst på 
sträckan med ett litet djup. 
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Foto 3 -  trumma och dike söder om Gullhallavägen. 

Vid platsbesöket var våtmarken norr om Gullhallavägen relativt torr och det framgår att det finns en 
möjlighet att kunna tillföra mer vatten för att skapa ett jämnare flöde till våtmarken. 

I det nordöstra hörnet finns ett större dike som tar hand om vatten från Väg 30 och den 
omkringliggande naturmarken. I diket verkar det vara en konstant vattenyta som sakta rinner vidare 
mot diket som mynnar i Ålabäcken strax innan Lillesjön. Befintliga avrinningsriktningar framgår av 
kapitel 3.2. 

 
Foto 4 - Diken med vattenspegel i det nordöstra hörnet. 
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I skogsmarken finns det ett flertal mindre diken som leder vatten till Ålabäcken. 

 
Foto 5-  Dike i skogsmark. 

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA UTFORMNING 
Dagvatten leds via diken/grönstråk (blåa linjer i nedanstående bilder) och ledningar till dammar 
(markerade med gröna cirklar). I dessa dammar fördröjs och renas 1 års regnet. Anledningen till att 
reningsdammarna är dimensioneras för 1 års regn är att de flesta föroreningarna spolas med i de 
mindre regnen, så kallad ”first flush”. Dammarna dimensioneras för en uppehållstid på 12 timmar. 
Reningsdammarna utformas även med ett negativt utlopp för att säkerställa att eventuell olja stannar 
kvar i dammen, enligt Växjö kommuns dagvattenhandbok. Vid kraftigare regn rinner dagvattnet via en 
bypass ut i Ålabäcken, där det fördröjs genom att dämma vattnet med hjälp av vallar i Ålabäcken. 
Detta medför ett strypt flöde (genom en mindre ledning i botten på vallen) som inte skiljer sig ifrån den 
befintliga naturmarksavrinningen i dagsläget. 

Genom att Ålabäcken kommer att dämmas vi kraftigare regn kommer mer vatten att samlas tillfälligt 
runt Ålabäcken och i våtmarkerna kring denna. Då områdena kring Ålabäcken i dagsläget har väldigt 
låga naturvärden kommer denna dämmning att vara ett mervärde för den biologiska mångfalden vilket 
framgår av naturvärdesinventeringen, se bilaga 6 – Naturvärdesinventering. 
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Figur 11 - Utformning dagvatten. 
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Genom att tillföra mer vatten till våtmarken norr om Gullhallavägen skapas bättre förutsättningar för de 
befintliga växterna i våtmarken samt förutsättningar för mer värdefulla arter att etablera sig. Enligt 
konsekvensbedömningen för våtmarken (se bilaga 3) har våtmarken låga naturvärden idag och en 
generell höjning av vattenytan kommer medföra en ökad biologisk mångfald av tex. Fåglar, 
fladdermöss, groddjur m.m. Då rening av dagvatten sker innan det når våtmarken kommer det vara än 
mer gynnsamt för den biologiska mångfalden. Genom att anlägga en vall kommer vattendjupet inom 
våtmarken uppgå till ca 0,5m inom vissa delar av våtmarken vilket är än mer gynnsamt för den 
biologiska mångfalden.  

Längs med Ålabäcken i våtmarken skapas en vallning mot den västra fastigheten, som ej är kommualt 
ägd. Anledningen till invallningen är att kunna höja nivån i våtmarken med upp till 0,1-0,5m, beroende 
på markhöjderna, med de flöden som kommer ifrån delområden uppströms våtmarken utan att riskera 
att få en ökad vattennivå på den västra sidan. Genom att utföra detta skapas en än mer tydlig våtmark 
som har möjlighet att fördröja stora flöden utan en kraftigt ökad vattennivå samt utan påverkan på den 
västra fastigheten. 

Vid passage av Gullhallavägen är det viktigt att kraftigare flöden än 1 års regn har möjlighet att ledas 
via en bypass under Gullhallavägen för att fördröjas i våtmarken. Tanken är därmed att det mindre 
flödet ska ledas direkt till Ålabäcken, där en fördelning av vattnet sker dels till Ålabäcken och dels till 
våtmarken, förslagsvis genom en brunn där fördelningen kan kontrolleras. De kraftigare regnen ska 
kunna ledas direkt till våtmarken via kulvert under vägen. 

För delområde G och H skapas en översvämningsyta inom ett befintligt grönstråk där det även 
anläggs en reningsdamm. I detta parti är tanken att översvämningsytan ska vara en del av den 
naturliga terrängen och ingen urschaktad damm. Genom att höja den närliggande industrimarken och 
valla in området innan utflöde till Ålabäcken kan detta grönstråk få en stor fördröjande volym vid 
kraftiga regnfall. 

4.1.1 Område söder 
Det södra området (markerat i rött i nedanstående bild) är det enda område som avrinner åt söder och 
ej mot Ålabäcken. I detta område sker avrinningen i grönstråk längs med gatorna (blåa streck nedan) 
samt i ledningar som är förlagda i vägarna. Avrinningen sker till Damm Söder som i sin tur ansluter 
mot befintlig dagvattentrumma. Trummor leder vattnet vidare till dike och vidare till Räppe kanal. 

Området har ingen naturligt ytlig flödesväg utifrån området. Damm Söder är därmed dimensionerad 
för att fördröja ett 100 års regn ner till kapacitet för befintlig utgående ledning. Därmed har området 
ingen påverkan genom ökade flöden för områden belägna nedströms. 

Befintligt avrinningsområde består även av delar av område C som efter exploatering avrinner till 
Ålabäcken (gul ring i nedanstående figur). En del av område söder har sitt naturliga avrinningsområde 
(magenta ring i nedanstående figur) mot Ålabäcken men kommer efter exploatering avrinna mot 
söder. Sammantaget blir den totala ytan som avrinner mot söder snarlik den befintliga situationen. 
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Figur 12 - Område Söder. 

4.1.2 Område A 
Område A avrinner till damm A via grönstråk/diken (markerat med blåa streck i nedanstående bild) 
samt med ledningar som är förlagda i vägarna. Rening och fördröjning sker i Damm A för 
återkomsttider upp till 1 år. Vid kraftigare regn kommer flödet att ledas via en bypass till Ålabäcken där 
fördröjning sker bakom Vall 1 ned till ett totalt utflöde på 50 l/s (totalt utflöde tillsammans med Område 
B). 

 
Figur 13 -  Område A. 
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4.1.3 Område B 
Område B avrinner till damm B via grönstråk/diken (markerat med blåa streck i nedanstående bild) 
samt med ledningar som är förlagda i vägarna. Rening och fördröjning sker i Damm B för 
återkomsttider upp till 1 år. Vid kraftigare regn kommer flödet att ledas via en bypass till Ålabäcken där 
fördröjning sker bakom Vall 1 ner till ett totalt utflöde på 50 l/s (totalt utflöde tillsammans med Område 
A). 

 
Figur 14 - Område B. 
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4.1.4 Område C 
Område C avrinner till damm C främst via ledningar förlagda i vägarna. I nedanstående bild framgår 
att en del av området ingår i inflygningszonen till flygplatsen där exploatering ej kommer ske. Rening 
och fördröjning sker i Damm C för återkomsttider upp till 1 år. Vid kraftigare regn kommer flödet att 
ledas via en bypass till Ålabäcken där fördröjning sker bakom Vall 2,3,4 och 5 ner till ett utflöde på 110 
l/s (där område C bidrar med 60 l/s). 

 
Figur 15 -  Område C. 
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4.1.5 Område D 
Område D avrinner till damm D främst via ledningar förlagda i vägarna. Ett dike kommer även att 
behöva anläggas på den västra sidan i bakslänten från verksamhetsmarken då detta område lutar mot 
Ålabäcken. Rening och fördröjning sker i Damm D för återkomsttider upp till 1 år. Vid kraftigare regn 
kommer flödet att ledas via en bypass till Ålabäcken där fördröjning sker bakom Vall 6,7 och 8 ner till 
ett totalt utflöde på 210 l/s (där område D bidrar med 100 l/s). 

Kapaciteten i det befintliga diket efter vall 8 har beräknats till 210 l/s vilket medför att diket klarar den 
föreslagna belastningen. 

 
Figur 16 - Område D. 
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4.1.6 Område E 
Område E avrinner till damm E via ledningar förlagda i vägarna samt ett dike förlagt på den västra 
sidan om verksamhetsmarken i bakslänten mot Ålabäcken, då detta område lutar mot Ålabäcken. 
Rening och fördröjning sker i Damm E för återkomsttider upp till 1 år. Flödet ska på norra sidan av 
Gullhallavägen fördelas mellan våtmarken och Ålabäcken för att säkerställa att båda rinnvägarna 
erhåller vatten kontinuerligt. Vid kraftigare regn kommer flödet att ledas via en bypass i ledningar 
under Gullhallavägen till vidare fördröjning i våtmarken. Totala utflöde från våtmarken är 410 l/s (där 
område E och F bidrar med 200 l/s). 

 

 
Figur 17 -  område E. 
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4.1.7 Område F 
Område F avrinner till damm F främst via ledningar förlagda i vägarna och till viss del i grönstråk/diken 
för den norra delen (markerat med blåa streck i nedanstående bild). Ett dike kommer även att behöva 
anläggas på den västra sidan i bakslänten från verksamhetsmarken för den nordvästra delen då detta 
område lutar mot Ålabäcken. Rening och fördröjning sker i Damm F för återkomsttider upp till 1 år. Vid 
kraftigare regn kommer flödet att ledas via en bypass till vidare fördröjning i våtmarken. Totala utflöde 
från våtmarken är 410 l/s (där område E och F bidrar med 200 l/s). 

För att inte riskera översvämning av marken väster om planområdet föreslås att en vall skapas på den 
östra sidan om Ålabäcken (benämnd som vall våtmark nedan). Genom att göra detta kan en stor 
volym fördröjas ( ca 15000 m3)  inom den befintliga våtmarken utan att riskera att grannfastigheten 
översvämmas.  

  

 
Figur 18 - område F. 
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4.1.8 Område G 
Område G avrinner till damm G främst via ledningar förlagda i vägarna samt grönstråk/dike (markerat 
med blåa streck i nedanstående bild). Ett dike kommer även att behöva anläggas på den västra sidan 
i bakslänten från verksamhetsmarken för den västra delen då detta område lutar mot Ålabäcken 
Rening och fördröjning sker i Damm G för återkomsttider upp till 1 år. Vid kraftigare regn kommer 
flödet att ledas via en bypass till det omkringliggande grönområdet kring dammen (inom 
verksamhetsmarken) där fördröjning sker ner till ett utflöde på 200 l/s. Ålabäcken kommer därmed ha 
ett totalt flöde på 610 l/s. 

 

 
Figur 19 - område G. 
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4.1.9 Område H 
Område H avrinner till damm H via grönstråk/diken (markerat med blåa streck i nedanstående bild) 
samt med ledningar som är förlagda i vägarna. Rening och fördröjning sker i Damm H för 
återkomsttider upp till 1 år. Vid kraftigare regn kommer flödet att ledas via en bypass till det 
omkringliggande grönområdet kring dammen (inom verksamhetsmarken) där fördröjning sker ner till 
ett utflöde på 300 l/s. För att åstadkomma en fördröjningsvolym på ca 8500m3 krävs att en lite 
invallning av grönområdet utförs. Utifrån platsbesöket så bedöms befintligt dike ha kapacitet för att 
avbörda det ökade utflödet. Detta område ansluter inte direkt till Ålabäcken utan leds i befintligt dike 
fram till precis innan Ålabäcken ansluter till Lillesjön. 

Vid grönstråket ansluter även ett befintligt flöde från den östra sidan om väg 30. Detta flöde ska 
fortsatt ledas genom befintligt dike. Det är viktigt att ingen flödesstrypning av dessa trummor sker efter 
exploatering. Befintlig kapacitet i diket ska behållas. 

 
Figur 20-  Område H. 
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4.1.10 Illustrationer av fördröjningar 
Genom att Ålabäcken kommer att dämmas vi kraftigare regn kommer mer vatten att samlas runt 
Ålabäcken och i våtmarkerna kring denna. Då områdena kring Ålabäcken i dagsläget har väldigt låga 
naturvärde kommer denna dämmning att medföra ett mervärde för området. 

Genom att skapa ett böljand gångstråk i grönstråket längsmed Ålabäcken inbjuds det till rekreation i 
området. 

Nedan redovisas ett förslag till utformning och hur de fördröjande och renande åtgärderna kan bidra till 
ett ökat värde för området. Det framgår här att dagvatten ifrån planområdet leds via både diken och 
ledningar till en dagvattendamm som har sitt utlopp till Ålabäcken. I Ålabäcken skapas en ytterligare 
fördröjningsvolym som kan vallas in för att inte översvämma den västra fastigheten. 

 
Figur 21- Utformning kring Ålabäcken. 
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I den södra delen av planområdet skapas ett instängt område (i Område Söder) mellan den nya 
industrimarken och väg 30/27. Då det är av yttersta vikt att inte riskera att översvämma den befintliga 
infrastrukturen har en fördröjningsdamm skapats som fördröjer flödet ner till befintligt utflöde och har 
en möjlighet att fördröja regn med en återkomsttid på 100 år. Kring denna damm skapas även ett 
gång- och rekreationsområde som skapar en inbjudande entré till planområdet. 

Genom att flödena fördröjs ner till befintliga flöden skapas inga olägenheter för nedströms fastigheter. 

 

 
Figur 22- Utformning av södra dammen. 
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4.2 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER FÖR DAGVATTNET 
Generellt ska avledningen av dagvatten inom området ske med  

· Ledningar i gatorna 
· Grönstråk/diken längs med vägarna 
· Dike i bakslänt mot Ålabäcken 

Fördröjningar ska ske för 

· 1 års regn i nya dammar inom verksamhetsmarken 
· Kraftigare regn genom dämning i Ålabäcken samt översvämning av grönområde kring 

dammar 
· För Damm Söder sker all fördröjning upp till 100 års regn i dammen. 

Ytliga avledning ska kunna ske via vägar vid kraftigare regn än 30 års återkomsttid till Ålabäcken samt 
damm i Söder. 

4.3 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 
De allmänna dagvattenledningarna ska dessa dimensioneras för att klara en trycklinje vid markytan 
vid ett 30 års regn. Vi kraftigare regn används gatustrukturen för att avleda de ytliga dagvattenflöderna 
vidare till Ålabäcken för att förhindra skador på fastigheter. Höjdsättning ska säkerställa att denna 
avledning är möjlig. 
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4.4 VÄGSEKTIONER 
Inom planområdet finns ett flertal olika vägsektioner föreslagna. Nedan redovisas inom vilka sträckor 
de valda sektionerna finns. Det finns ett flertal sektioner som innehåller grönytor med trädplanteringar. 
Dessa kan med fördel användas för att skapa en trög avrinning för dagvattnet ifrån gatorna, samt 
erhålla en utökad rening av dagvattnet. 

 
Figur 23 beskrivning av vägsektioner 
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Figur 24-  vägsektion Maxi och Mellan. 

 

 

 
Figur 25-  Vägsektion Maxi Flyg, Entre och Maxi Norr. 
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4.5 HANTERING AV VATTEN VID TRAFIKPLATS NYDALAVÄGEN/VÄG 
30 

I samband med utformandet av detaljplanen planeras samtidigt en ny infart till planområdet från 
Trafikverkets väg (Väg 30). Denna håller i nuläget på att projekteras av Norconsult. All avvattning ifrån 
trafikplatsen ska ske till befintliga vägdiken norr om trafikplatsen. Viss del av avvattningen i 
cykeltunneln under vägen kommer att behöva pumpas. Dock är det tillräckligt att pumpa upp till norra 
sidan av trafikplatsen för att ta hand om vattnet där. Vattnet fortsätter att avrinna norr ut och rinner in i 
planområdet vid Gullhallavägen vidare in mot våtmarken där dagvattnet tas om hand om. 

 

 
Figur 26 Flödesriktning Trafikplatsen 

Föreslagen utformning av trafikplatsen innebär en väldigt lite ökning av hårdgjorda ytor vilket medför 
att avledningen av dagvattnet kan utföras i befintliga diken. Då ökningen är så pass liten kan det 
säkerställas att denna åtgärd inte har någon påverkan på MKN för närmsta recepient (Lillesjön) 

  



 

 

 
10263218 •  Dagvattenutredning Öjabymotet  | 36   

4.6 FRAMTIDA KLIMAT 
Planområdet bedöms inte påverkas negativt av framtida klimatförändringar. Föreslagen utformning har 
utformats för att få en säker höjdsättning som inte riskeras att översvämmas. Eventuella 
översvämningar kommer ske inom naturmark och inte drabba några fastigheter negativt. Vid 
dimensionering har klimatfaktorer använts för att ta höjd för ett ändrat klimat i framtiden. 
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5 BERÄKNINGAR 

I nedanstående beräkningar avseende fördröjning har en klimatfaktor på 1,2 använts och ledningar 
har dimensionerats med klimatfaktor 1,25 i enlighet med de föreskrifter som Växjö kommun har.  

Avrinningskoefficienter som använts är  

· Asfalt 0,8 
· Infiltrerbar yta inom verksamhetsmark 0,3 
· Grönområde 0,1 

Inom verksamhetsmark ska minst 20 % av marken vara infiltrerbar. Detta medför att den 
sammanvägda avrininingskoefficienten för industrimark är 0,7 (0,8*0,8+0,2*0,3=0,7) 

Då området i dagsläget består av skogsmark kommer avrinningen ifrån området att ske snabbare. För 
att förhindra ökade flöden ifrån området föreslås fördröjande åtgärder i Ålabäcken samt i dammar 
inom planområdet. 

5.1 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN (FÖRE OCH EFTER 
SAMT EFTER MED ÅTGÄRDER) 

Befintliga avrinning ifrån naturmarken har beräknats enligt figur 4.4 i svenskt vattens publikation P110. 
I denna figur kan man beräkna översiktliga flöden ifrån större naturmarksområden.  

 
Figur 27-  Specifik naturmarksavrinning för olika stora områden. (figur 4,4 i svenskt vattens publikation P110) 
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Då den totala markytan som ska ändra användning från naturmark till verksamhetsmark är ca 140 ha 
(för område som avrinner till Ålabäcken) medför detta att befintliga utflöden i Ålabäcken nedströms 
planområdet är enligt tabell nedan. 
Tabell 1 – naturmarksflöden. 

Återkomsttid Flöde l/s*ha Totalt flöde l/s 

30 år 10 l/s*ha 1400 l/s 

10 år 7 l/s*ha 980 l/s 
5 år 5 l/s*ha 700 l/s 

2 år 4 l/s*ha 560 l/s 

 

För att inte påverka utflödet ifrån området ska flödet fördröjas till att motsvara befintliga 
naturavrinningen vid 10 års regn. 

Fördröjningsåtgärderna är uppdelade i flertalet steg där den första fördröjningen för 1 års regn sker i 
reningsdammar. I detta steget ska föroreningarna få möjlighet att sedimentera och möjlighet att rensa 
dagvattendammarna på föroreningarna ges därmed. För att kunna få en tillräcklig sedimentering 
anger Växjö kommuns dagvattenhandbok att man ska eftersträva att få en uppehållstid på 12 timmar i 
reningsdammar. 

För att beräkna volymen på reningsdammarna har stormtac använts. Utflöde ifrån reningsdammarna 
har begränsats till för att uppnå en tillräcklig uppehållstid för reningen. Resterande fördröjning av 
större flöden kommer att ske i Ålabäcken genom dämning med vallar i befintligt vattendrag samt 
genom att utnyttja kapaciteten i de befintliga våtmarksområdena. 

 
Tabell 2 – Fördöjningsvolymer. 

Reningsanläggning 

Resultat från StormTac 

Permanent vattenyta Permanent volym Total 
yta Total Volym  Fördröjningsvolym 

m2 m3 m2 m3 m3 
Rening A 580 330 940 1100 770 
Rening B 850 570 1400 1900 1330 
Rening C 990 630 1600 2500 1870 
Rening D 1600 1200 2500 4400 3200 
Rening E 660 400 1100 1300 900 
Rening F 2800 2600 4200 4500 1900 
Rening G 900 610 1400 1800 1190 
Rening H 2600 2100 3900 7500 5400 

      17040   16560 
 

Reningsdammarna A-G har sina utlopp direkt till Ålabäcken och Rening H har sitt utlopp till ett 
sidovattendrag som har sitt utflöde till Ålabäcken längre nedströms planområdet innan utflöde till 
Lillesjön. 

Strax innan Rening H kommer ett dagvattenflöde ifrån den östra sidan av väg 30 detta flöde ska 
fortsatt kunna rinna opåverkat genom planområdet i befintligt vattendrag. Se kapitel 3.1.9 för 
detaljerad beskrivning. 
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Utflödet ut ifrån planområdet är idag begränsat till en 600PP trumma. Se bild nedan. 

 
Figur 28 Trumma vid utloppet från planområdet 

Kapaciteten för en 600 trumma med lutningen 6 promille är ca 650 l/s vilket i nästan motsvarar ett 5 
årsflöde för hela planområdet enligt figur 4.4 i P110. Föreslagna fördröjningsåtgärder har dock utförts 
för de delar som avrinner till trumman vilket medför att befintlig trumma kan avbörda det fördröjda 
flödet på 610l/s. 

Längre nedströms trumma kommer utflödet ifrån fördröjning H att ansluta till Ålabäcken med ett flöde 
på ca 300 l/s. Vilket medför ett totalt utflöde på 910 l/s vid ett 10 års regn. Vilket är 40 l/s mindre än 
vad beftintlig belastning vid 10 års regn är. 

Inom området är det en sektion av Ålabäcken som har betydlig mindre kapacitet än övriga diket. Detta 
är sträckan strax söder om Gullhallavägen. Denna sektion har en beräknad kapacitet enligt 
manningsformel på ca 210 l/s.  

För att undvika översvämning till den västra sidan om Ålabäcken har flödet begränsats till detta flöde 
genom vallarna i Ålabäcken. Detta medför att en stor flödesbegränsning tidigt i planområdet utförs för 
att skapa en större tröghet i systemet och därmed kunna klara av större flöden. Det ska dock påpekas 
att vid större flöden kommer det finnas en risk att marken väster om diket kan översvämmas vid ännu 
kraftigare regn. Dock är detta ingen skillnad mot befintlig situation då detta även sker så som 
avvattning av naturmarken ser ut idag.  

Det framgår även tydligt av höjderna kring området att inga byggnader riskerar översvämning. 
Befintliga byggnader i anslutning till planområdet ligger ca 3 m högre än diket och kan inte 
översvämmas då Gullhallavägen är belägen på en lägre nivå. 
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Med föreslagen trappning av Ålabäcken  samt fördröjningar våtmarker och dammar finns möjlighet att 
kunna fördröja mer än ett 10 års regn (vilket är kravet). I princip kan ett 30 års regn fördröjas med ett 
strypt utflöde till befintlig naturavrinning vid 10 års regn. 
Tabell 3-  Fördröjningsvolymer. 

Område Fördröjande åtgärd Fördröjande 
volym (m3) 

Behov 10 års 
regn (m3) 

Behov 30 års 
regn (m3) 

Del 
utflöde 
(l/s) 

Total 
utflöde 
(l/s) 

A-B Vall 1, Damm A,B Mer än 
13000 

8900 13000 50 50 

C Vall 2,3,4,5 Damm C 8500 5000 8000 60 110 
D Vall 6,7,8 Damm D 8600 6700 10300 100 210 

E-F Våtmark, Damm E,F mer än 
15000 

10000 15300 200 410 

G Grönstråk, Damm G 2600 1400 2200 200 610 
H Grönområde, Damm H 8500 5154 8200 300 910 

 

 
Figur 29 -Utformning dagvatten. 



  

  

5.2 BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL (FÖRE 
OCH EFTER) 

För att kunna göra en bedömning avseende påverkan av föroreningshalterna på Lillesjön, har 
beräkningar av föroreningshalter genomförts. Beräkningarna är utförda i datorprogrammet Stormtac.  

Beräkningen baserar sig på att rening av dagvattnet sker i föreslagna dagvattenmagasin. Utöver 
föreslagna reningsdammar kommer även en rening att ske då delar av flödena kommer gå via 
grönstråk och diken till vissa dammar. Denna reningseffekten är ej medräknad i ovanstående 
beräkningar utan är en extra säkerhet som erhålls. Då riktvärdena inte överskrids, bedöms inte 
planutformningen påverka gällande miljökvalitetsnormer för vatten och vattenförekomst. 

Då riktvärden för dagvattenutsläpp saknas nationellt, används de förslag till riktvärden för 
dagvattenutsläpp som Riktvärdesgruppen i det regionala dagvattennätverket i Stockholms län tog fram 
år 2009, vilket är rekommendationen i Växjö kommunsdagvattenhandbok. Även Stormtac använder 
dessa riktvärden som jämförelsevärden. Dagvattenföroreningarna för den planerad utformning av 
planområdet med rening jämförs med riktvärdena för nivå 1M.  

Denna nivå innebär att direktutsläpp till recipient ej sker utan dagvattenutsläppet sker till ett 
delavrinningsområde uppströms recipienten. M:et betyder att dagvattnets slutliga recipient är mindre 
sjöar, vattendrag eller havsvikar. 

Med hjälp av Bio-Met 5.0 och värden från mätning i Lillesjön 2013-05-15 (hämtat från SLU, MVM 
Miljödata) har halten biotillgänglig koppar och zink beräknats. Den biotillgängliga halten ligger med 
god marginal från rikt- och gränsvärden enligt HVMFS 2013:191. 

Den ekologiska kvoten för fosfor är idag 1,1 och beräknas i framtiden bli 0,84 (referenshalt / framtida 
halt vid Lillesjöns utlopp). Fosforhalten för Lillesjön kommer öka i sjön vid genomförande av planerad 
detaljplan. Dock kommer halten med god marginal ligga inom ”hög” status för näringsämnen i sjön, 
med avseende på den ekologiska kvoten då gränsen för ”hög” status är 0,7. 

De framtida halterna vid Lillesjöns utlopp för bly, koppar, zink, kadmium, krom och nickel kommer alla 
ligger under gränsvärdet enligt HVMFS 2013:192. Den framtida halten för kadmium understiger 
gränsvärdet oavsett vilken hårdhet vattnet har i Lillesjön. 

Gränsvärdet för benso(a)pyren för inlandsvatten är 0,00017 µg/l enligt HVMFS 2013:193. Halten vid 
Lillesjöns utlopp kommer minska med framtida flöde men kommer inte understiga gränsvärdet. Dock 
är eventuellt nuvarande och framtida halter från detaljplaneområdet inte modellerade i StormTac och 
kan ha en skillnad mot verkliga halter.  

Den biologiska kvalitetsfaktorn Eindex W3 visar motstridiga värden mot uppmätta fosforhalter i 
vattenförekomsten. Eindex W3 är ett nytt index för övergödning. Det gamla indexet EQR8 är mer 
generell än Eindex W3 och visar både övergödning och försurning. EQR8 visar på god status i 
Lillesjön och skiljer sig avsevärt mot Eindex W3. Skillnaden mellan de olika indexen och med stöd av 
uppmätta halter gör att Eindex W3 misstänks vissa en felaktig bild av verkligheten. Det kan vara en 
annan faktor än övergödning, t.ex. hydromorfologi, som påverkar statusen av Eindex W3. I framtiden 
bedöms inte statusen försämras för Eindex W3, med avseende på planerad detaljplan. 

Sammantaget bedöms ingen försämring av Lillesjöns miljökvalitetsnormer ske med anledning av 
planerad detaljplan, med avseende på analyserade parametrar.  

                                                   
1 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
2 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
3 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
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Cirka 20% av planområdet föreslås avvattnas mot söder till Räppe kanal vidare till Mörrumsån 
(Bergkvarasjön – Helgasjön). Mörrumsån (Bergkvarasjön – Helgasjön) omfattas av MKN för vatten 
och vattenförekomst.  

Vid en jämförelse mellan det flöde som föreslås släppas i Ålabäcken, och det flöde som avses släppas 
i Räppe kanal, så är flödet till kanalen mycket mindre. Totalt kommer 1/5 av det totala flödet från 
planområdet att släppas i Räppe kanal, och 4/5 i Ålabäcken.  

Beräkningar har utförts avseende föroreningsbelastningen på Ålabäcken. Resultatet visar att halten 
föroreningar i bäcken inte kommer att överskrida rekommenderade gränsvärden. Beräkningar 
avseende påverkan på MKN för vatten i Lillesjön visar också att ingen försämring av Lillesjöns 
miljökvalitetsnormer kommer att ske. Risken för att miljökvalitetsnormerna i Mörrumsån skall 
försämras bedöms därför som osannolik. 

I nedanstående beräkningar avses rening A att ta hand om område A, rening B ta hand om område B 
osv. Med rening avses reningsdammar.  

Sammanfattningsvis bedöms inte planförslaget påverka vattenkvalitén i omgivande recipienter. För de 
recipienter som omfattas av MKN för vatten visar beräkningar att statusen inte försämras. För övriga 
recipienter visar beräkningarna att riktvärdena inte överskrids. Inga negativa konsekvenser bedöms 
uppstå. För mer detaljerade uträkningar se bilaga 5. 

  



  

  

Tabell -4 Föroreningsbelastning efter rening. 

Ämne Enhet Riktvärde  Rening A Rening B Rening C Rening D Rening E Rening F Rening G Rening H 
Samanvägd halt  

µg/l 

Fosfor (P) µg/l 160 120 130 120 130 130 140 140 140 133 

Kväve (N) µg/l 2000 1300 1200 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1386 

Bly (Pb) µg/l 8 7 7,5 7 7,4 7,2 6,6 6,2 6,5 7 

Koppar (Cu) µg/l 18 15 16 15 15 15 17 16 16 16 

Zink (Zn) µg/l 75 69 75 68 73 71 63 60 62 67 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,37 0,39 0,37 0,39 0,38 0,44 0,43 0,44 0 

Krom (Cr) µg/l 10 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,3 2,2 2,2 3 

Nickel (Ni) µg/l 15 5,2 5,4 5,1 5,3 5,3 6,1 6 6 6 

Kvicksilver 
(Hg) µg/l 0,03 0,029 0,027 0,03 0,028 0,028 0,044 0,044 0,044 0,04 

Suspenderad 
substans (SS) µg/l 40000 22000 23000 23000 23000 22000 21000 19000 19000 21378 

Oljeindex 
(olja) µg/l 400 230 240 220 220 220 260 400 400 279 

Benso(a)pyren 
(BaP) µg/l 0,03 0,027 0,03 0,027 0,029 0,028 0,025 0,023 0,025 0,03 
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Tabell 5-  Föroreningsberäkning mängd. 

Ämne Enhet Rening 
A 

Rening 
B 

Rening 
C 

Rening 
D 

Rening 
E 

Rening 
F 

Rening 
G Rening H 

Total 
  

Fosfor (P) kg/år 6 9,2 10 16 6,9 22 7 21 98,1 

Kväve (N) kg/år 61 89 110 160 68 230 74 220 1012 
Bly (Pb) kg/år 0,34 0,54 0,58 0,96 0,39 1 0,31 0,94 5,06 

Koppar (Cu) kg/år 0,72 1,1 1,2 2 0,82 2,6 0,79 2,4 11,63 

Zink (Zn) kg/år 3,3 5,3 5,6 9,5 3,9 9,7 3 9,1 49,4 

Kadmium (Cd) kg/år 0,018 0,028 0,03 0,05 0,021 0,067 0,022 0,064 0,3 

Krom (Cr) kg/år 0,14 0,21 0,24 0,38 0,16 0,35 0,11 0,31 1,9 

Nickel (Ni) kg/år 0,25 0,38 0,42 0,69 0,29 0,94 0,3 0,88 4,15 

Kvicksilver 
(Hg) kg/år 0,0014 0,0019 0,0025 0,0037 0,0015 0,0068 0,0022 0,0064 0,0264 

Suspenderad 
substans (SS) kg/år 1100 1600 1900 3000 1200 3200 970 2800 15770 

Oljeindex 
(olja) kg/år 11 17 18 29 12 40 20 58 205 

Benso(a)pyren 
(BaP) kg/år 0,0013 0,0021 0,0022 0,038 0,0015 0,0039 0,0011 0,036 0,0861 
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Tabell 6 Föroreningsberäkning effekt 

Ämne Enhet Rening 
A 

Rening 
B 

Rening 
C 

Rening 
D 

Rening 
E 

Rening 
F 

Rening 
G Rening H 

Total rening  
sammanväg  

Fosfor (P) % 51 51 50 51 51 61 62 62 55,92 

Kväve (N) % 23 23 23 23 23 29 30 30 26,13 
Bly (Pb) % 62 62 62 62 63 78 80 79 70,04 

Koppar (Cu) % 51 51 50 51 52 68 70 69 59,41 

Zink (Zn) % 59 58 58 58 59 72 74 73 65,15 

Kadmium (Cd) % 44 44 43 44 44 55 57 56 49,47 

Krom (Cr) % 65 66 65 66 66 84 85 85 74,68 

Nickel (Ni) % 50 50 50 50 50 69 689 70 101,31 

Kvicksilver 
(Hg) % 30 30 30 30 31 40 41 40 34,91 

Suspenderad 
substans (SS) % 69 69 68 69 70 89 90 90 78,77 

Oljeindex 
(olja) % 84 84 84 85 85 90 85 85 85,79 

Benso(a)pyren 
(BaP) % 68 68 67 67 69 80 82 81 73,84 

 



  

  

6 SLUTSATSER 

Föreslagen utformning klarar av att minska ner flödet ifrån planområdet till befintliga naturliga 
naturmarksflödet vid ett 10 års regn genom dämning av Ålabäcken och tillförande av mer vatten till 
våtmarker. 

Föreslagen utformning dämmer Ålabäcken och våtmarker temporärt vid kraftiga regnfall vilket är ett 
mervärde för närmiljö, samt tillför ett ökat flöde till våtmarken vid alla återkomsttider Enligt 
konsekvensbedömningen för våtmarken (se bilaga 3) har våtmarken låga naturvärden idag och en 
generell höjning av vattenytan kommer medföra en ökad biologisk mångfald av tex. Fåglar, 
fladdermöss, groddjur m.m. Då rening av dagvatten sker innan det når våtmarken kommer det vara än 
mer gynnsamt för den biologiska mångfalden. 

Dämningen av Ålabäcken är en långsiktigt hållbar dagvattenhantering då det är ett robust system som 
klarar att fördröja stora flöden utan att riskera att skada någon närliggande fastighet. 

Hanteringen av dagvatten sker nära källan i flera steg utan att medföra risk för skada på byggnader 
eller anläggningar. 

Rening av dagvatten kan ske inom planområdet till halter under gällande riktvärden samt utan att 
påverkan på MKN för vattenförekomster sker. 

Då anläggandet av dämningar inom ett vattendrag kan vara vattenverksamhet har arbetet påbörjats 
för att undersöka detta.  
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WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 
medarbetare. www.wsp.com 
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KONSEKVENSBEDÖMNING AV PLANERAD 
VÅTMARK VID GULLHALLA, ÖJABY 

Planerade åtgärder på platsen 
Vid Öjaby, väster om väg 30 och norr om väg 25 planerar kommunen för en ny 
detaljplan. Avsikten är att skapa ett verksamhetsområde för en blandning av 
verksamheter som t.ex. störande verksamheter, logistikintensiva verksamheter med 
möjlighet till höglager, kontor, service och handel. För dagvattenhanteringen finns ett 
behov av att fördröja ca 7500 m3 vatten, vilket planeras att ske genom en större 
våtmark. Våtmarken kommer att bli drygt 36 700 m2 (3,7 hektar) stor, och den 
lokaliseras till en naturlig lågpunkt där det redan idag finns våtmarksvegetation. 
Befintlig vattenyta kommer i och med åtgärden att höjas ca 0,2 m.  

 
Figur 1. Lokalisering av den planerade våtmarken vid Öjaby. 

BILAGA 3 - Konsekvensbedömning av planerad våtmark
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Förutsättningar 

Områdets historik 
Område där våtmarken planeras har i sin helhet varit uppodlad i sen tid, se Figur 2. 
På flygfoton från 1960-tal och 1975 syns att området avvattnats mot Ålabäcken med 
flera tegdiken och att området uppodlats.  

 
Figur 2. Flygfoto från 1975 med planerad våtmark utmarkerad. 

Naturvärdesinventeringar 
Området som tas i anspråk av våtmarken har ingått i utredningsområdet för två 
naturvärdesinventeringar (Ivarsson, 2017, WSP, 2018). Båda 
naturvärdesinventeringarna har noterat naturvärden i området för planerad våtmark 
och området bedömdes ha naturvärdesklass 4 ° vissa naturvärden enligt SIS 
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Standard för naturvärdesinventering. Värdeomdömet för området där våtmarken 
planeras är att det är ett varierat område med öppna kärr, barrskog och mer öppna 
partier med lövträd. Några grövre sälgar förekommer, i övrigt är den mesta skogen är 
ganska ung. Stora delar av området har tidigare varit betat/uppodlat. Även en 
gammal torpplats finns med växter som jättebjörnloka och fläder.  

Centralt i den planerade våtmarksytan finns idag en öppen myrmark med dominans 
av trådtåg, kråkklöver, bunkestarr, hundstarr, sjöfräken och vitmossor. Även 
sumpviol, strandlysing, sumpmåra och tuvull förekommer. I sydväst finns ett 
kärrområde intill Ålabäcken som visar tecken på att svämma vid högre flöden. Längs 
Ålabäckens kant växer klibbal som stabiliserar dikeskanten.  

 
Figur 3. Vy över det öppna kärrområde som finns centralt i området för planerad våtmark. 

 

Naturvärdesinventeringen som genomförts av WSP (WSP, 2018) bedömer att 
området inte har speciellt högt naturvärde idag, men att naturvärdena skulle kunna 
förstärkas om området tillförs mer vatten. Som exempel anges att området skulle 
kunna användas som våtmark inom ramen för dagvattenhanteringen. En mindre del 
skulle då kunna grävas ut för att skapa en permanent damm. 
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Figur 4. Öppet kärrområde i södra delen av området, med ung björksumpskog i kanten. 

 

Bedömning av konsekvenser av våtmarken 
En generell höjning av vattenytan med 0,2 m i området kommer att förändra 
våtmarksområdet från ett öppet starr- och tågdominerat kärr med ung sumpskog till 
en mer öppen våtmark med delvis öppen vattenyta. Starr- och tågvegetationen 
kommer att missgynnas och dess utbredning kommer att inskränkas till kantzonen i 
den nya våtmarken. Istället kommer annan våtmarksvegetation som gynnas av större 
vattendjup på sikt att tillkomma, t.ex. jättegröe, igelknopp, vass, högvuxna starrarter 
samt skogssäv. Även en del ung sumpskog kommer att försvinna till förmån för mer 
yta våtmark. Områden som idag utgörs av ungskog och tidigare uppodlad mark 
kommer att täckas med vatten.  

Naturvärdet av den natur som missgynnas är begränsad. Området är idag inte 
särskilt artrikt, och få naturvårdsintressanta arter har noterats i de 
naturvärdesinventeringar som genomförts. Den fauna och flora som finns i området 
idag kommer att kunna finnas kvar i området i framtiden, fast på annan plats. 

En mer permanent öppen vattenyta i våtmarken kommer att gynna en större biologisk 
mångfald än det starr- och tågkärr som finns på platsen idag. Bland annat kommer 
åtgärden kunna gynna fåglar, fladdermöss (jaktbiotop), groddjur, vissa kräldjur och 
flera insektsgrupper, bland annat olika sländor.  
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Det dagvatten som leds till våtmarken kommer att innehålla föroreningar, vilka inte är 
beräknade än. Dagvatten från verksamhetsområden med lager, logistik och annan 
verksamhet innehåller vanligtvis måttliga till höga halter av föroreningar, främst 
kväve, fosfor, metaller, suspenderade partiklar och oljeföroreningar. Hur höga halter 
av dessa ämnen som belastar våtmarken kommer avgöras av hur 
dagvattenhanteringen utformas. Till exempel hur pass mycket som infiltrerar, om 
öppna dagvattenstråk anläggs och om vissa delar av området leds till 
spillvattenledningar. För höga föroreningar är negativt för biologisk mångfald.  

Sammantaget bedöms konsekvensen av att anlägga en våtmark i området som 
neutral till måttligt positiv. Hur gynnsam våtmarken blir för biologisk mångfald beror 
på utformningen av våtmarken och hur pass förorenat dagvattnet är som leds till 
våtmarken. Sammantaget bedöms dock inte konsekvensen som negativ. 

 

Rekommendationer 
Vägdagvatten och annat dagvatten där risk finns för oljeföroreningar bör passera en 
oljeavskiljare innan det leds till våtmarken.  

Även en försedimenteringsdamm skulle vara bra för att avskilja partikulärtbundna 
föroreningar liksom fosfor.  

Det är gynnsamt för den biologiska mångfalden om våtmarken får en djupare del, 
med ett medeldjup på mer än 0,5 m. Förslagsvis grävs en yta ut, och massorna 
används för terrängsmodellering. Ytan får gärna vara större än 0,5 ha.  

Bryn med sälg och olika arter viden anläggs företrädesvis i solbelysta lägen, t.ex. i 
norra kanten av våtmarken. Träden som planteras bör vara hanträd, vilka utgör 
viktiga födoresurser för många insekter under tidig vår.   

 

 

Helsingborg 2018-12-04 

 

Mathias Öster, Fil Dr. Växtekologi 

 

Texten har kvalitetsgranskats av Jessica Gilbertsson.  
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�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐƐŬƌŝƚĞƌŝĞƌ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ͅ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� ϭϮ�

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐƐŬƌŝƚĞƌŝĞƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ͅ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� ϭϮ�
�ŶůćŐŐŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ƌĞŶŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ͅ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ϭϮ�

�ŝůĚ�ϲ͗�]ŬŝƐƐ�ƂǀĞƌ�ĨƂƌĚĞůŶŝŶŐƐĂŶŽƌĚŶŝŶŐĞŶ�ǀŝĚ�ƂǀĞƌƐŝůŶŝŶŐƐǇƚŽƌ�ͅ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ϭϰ�
�ŶůćŐŐŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ƵƚũćŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ͅ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ϭϲ�

�ƌŝĨƚ�ŽĐŚ�ƵŶĚĞƌŚĊůů�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ͅ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� ϭϴ�



�

ϯ�

�

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂŶĚĞ�ƌĞŐŶ�ͅ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� ϭϵ�

<ůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ� ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ϮϬ�

&ƂƌŽƌĞŶŝŶŐƐŝŶŶĞŚĊůů�ŝ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŽĐŚ�ƌĞŶŝŶŐƐŵĞƚŽĚ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� ϮϬ�

ZŝŬƚǀćƌĚĞŶ�ͅ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� Ϯϭ�

�ŝůĂŐĂ�ϭ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�Ϯϯ�

KƌĚůŝƐƚĂ��Ͳ�ďĞŐƌĞƉƉ�ƐŽŵ�ďĞŚƂǀĞƌ�ĨƂƌŬůĂƌĂƐ� ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� Ϯϯ�

�ŝůĂŐĂ�Ϯ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�Ϯϰ�

�ŶƐǀĂƌƐĨƂƌĚĞůŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĐŚĞĐŬůŝƐƚŽƌ�ŝ�ƉůĂŶͲ�ŽĐŚ�ĞǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶ�ͅ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� Ϯϰ�

�ŝůĂŐĂ�ϯ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ϯϬ�

�ŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ�ƐŽŵ�ƉĊǀĞƌŬĂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ� ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� ϯϬ�
PǀƌŝŐƚ�ƐŽŵ�ƉĊǀĞƌŬĂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚƐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ϯϮ�

�ŝůĂŐĂ�ϰ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ϯϯ�

<ůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� ϯϯ�
PǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ� ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ϯϯ�

ZŝŬƚůŝŶũĞƌ�ǀŝĚ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ� ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� ϯϯ�

�ŝůĂŐĂ�ϱ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ϯϵ�

,ĂŶƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐͲ�ŽĐŚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ�ƉĊ�ƚŽŵƚŵĂƌŬ�ŝ�ρćǆũƂ�ͅ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� ϯϵ�
�ƚƚ�ƚĂ�ŚĂŶĚ�Žŵ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ�ͅ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ϯϵ�
�ƚƚ�ƚĂ�ŚĂŶĚ�Žŵ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ� ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ϰϭ�
�ƚƚ�ƌćƚƚŬŽƉƉůĂƚ�ŚƵƐ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ϰϰ�
,ĂŶƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐͲ�ŽĐŚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ�Ŷćƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐĞƌǀŝƐ�ƐĂŬŶĂƐ� ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ϰϱ�

 



�

ϰ�

�

/ŶůĞĚŶŝŶŐ�

sĂĚ�ćƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�

�ĂŐǀĂƚƚĞŶ�ćƌ�ǀĂƚƚĞŶ�ƐŽŵ�ƚŝůůĨćůůŝŐƚ�ƌŝŶŶĞƌ�ƉĊ�ŵĂƌŬǇƚĂŶ͘�ϑĨƚĂƐƚ�ŵĞŶĂƌ�ŵĂŶ�ǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ŚĊƌĚŐũŽƌĚĂ�ǇƚŽƌ�
ƐĊ�ƐŽŵ�ŚƵƐƚĂŬ͕�ǀćŐĂƌ͕�ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƚƐĞƌ�ŽĐŚ�ƐƚĞŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ͘��Ğƚ�ŵĞƐƚĂ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ćƌ�ƌĞŐŶ�ĞůůĞƌ�
ƐŵćůƚǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ƐŶƂ�ŽĐŚ�ŝƐ͘��

,ĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ćƌ�ĚĞůƐ�ĞŶ�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚƐĨƌĊŐĂ�ĚĊ�ĚĞŶ�ŶĞĚĞƌďƂƌĚ�ƐŽŵ�ĨĂůůĞƌ�ƐŬĂ�ůĞĚĂƐ�ďŽƌƚ�ŵĞŶ�
ŽĐŬƐĊ�ĞŶ�ŬǀĂůŝƚĞƚƐĨƌĊŐĂ�ĚĊ�ĚĞŶ�ŶĞĚĞƌďƂƌĚ�ƐŽŵ�ĨĂůůĞƌ�ƚǀćƚƚĂƌ�ƌĞŶƚ�ĚĞ�ǇƚŽƌ�ƐŽŵ�ĚĞŶ�ĨĂůůĞƌ�ƉĊ�ǀŝůŬĞƚ�
ŝŶŶĞďćƌ�Ăƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ŬĂŶ�ŝŶŶĞŚĊůůĂ�ŚƂŐĂ�ŚĂůƚĞƌ�Ăǀ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ͘�ρŝ�ďĞŚƂǀĞƌ�ĚćƌĨƂƌ�Ğƚƚ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ�ƐŽŵ�ďĊĚĞ�ŬĂŶ�ŚĂŶƚĞƌĂ�ƐƚŽƌĂ�ĨůƂĚĞŶ�ŵĞŶ�ŽĐŬƐĊ�ŵŝŶƐŬĂ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐƐďĞůĂƐƚŶŝŶŐĞŶ�ƚŝůů�
ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌŶĂ͘�

^ǇĨƚĞ�ŽĐŚ�ŵĊů�

�Ğƚ�ćƌ�ŵĊŶŐĂ�ƐŽŵ�ďĞƌƂƌƐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĨƌĊŐĂŶ�ŝ�ƐƚĂĚƐƉůĂŶĞƌŝŶŐĞŶ͕�ƐŽŵ�ƚŝůů�ĞǆĞŵƉĞů�ǀćŐŚĊůůĂƌĞ͕�
ƉůĂŶĞƌĂƌĞ͕�ďǇŐŐůŽǀƐŚĂŶĚůćŐŐĂƌĞ͕�ρ�ͲĂŶƐǀĂƌŝŐĂ�ŵĞŶ�ŽĐŬƐĊ�ŵŝůũƂͲ�ŽĐŚ�ŚćůƐŽƐŬǇĚĚƐŶćŵŶĚĞŶ�ƐĂŵƚ�
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞ͘��ĂŐǀĂƚƚĞŶ�ƐŬĂ�ŚĂŶƚĞƌĂƐ�ďĊĚĞ�ƚŝůů�ǀĂƌĚĂŐƐ�ŽĐŚ�ǀŝĚ�ƐŬǇĨĂůůƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞƌ�ǀŝůŬĞƚ�ƐƚćůůĞƌ�
ƐƚŽƌĂ�ŬƌĂǀ�ďĊĚĞ�ƉĊ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ�ŽĐŚ�ƐƚĂĚƐƉůĂŶĞƌŝŶŐ͘��

&Ƃƌ�Ăƚƚ�ďǇŐŐĂ�Ğƚƚ�ŚĊůůďĂƌƚ�ƐĂŵŚćůůĞ�Ƶƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇŶƉƵŶŬƚ�ćƌ�ĚĞƚ�ĚćƌĨƂƌ�ǀŝŬƚŝŐƚ�Ăƚƚ�ƐƉƌŝĚĂ�ŬŽŵƉĞƚĞŶƐ�
Žŵ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŽĐŚ�ŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ĚĞƚƚĂ�ƐĂŵƚ�ƚǇĚůŝŐŐƂƌĂ�Ŷćƌ�ŽĐŚ�ǀĞŵ�ƐŽŵ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�ǀĂĚ͘�

^ǇĨƚĞƚ�ŵĞĚ�ĚĞŶŶĂ�ŚĂŶĚďŽŬ�ćƌ�Ăƚƚ�ĨĊ�ĞŶ�ŬŽŵŵƵŶŐĞŵĞŶƐĂŵ�ƐǇŶ�ƉĊ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŽĐŚ�ŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ�Ăǀ�
ĚĞƚƚĂ�ƐĊ�Ăƚƚ�ǀŝ�ƉĊ�Ğƚƚ�ĞĨĨĞŬƚŝǀƚ�Ɛćƚƚ�ƐćŬƌĂƌ�ƵƉƉ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ͘�

.�ďŝůĂŐĂ�ϭ�ĨŝŶŶƐ�ĞŶ�ŽƌĚůŝƐƚĂ�ƐŽŵ�ĨƂƌŬůĂƌĂƌ�ĨƂƌĞŬŽŵŵĂŶĚĞ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶďĞŐƌĞƉƉ�ŝ�ŚĂŶĚďŽŬĞŶ͘�

�

�

�ŝůĚ�ϭ͗��ĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ǀŝĚ�ΟƐƚƌĂ�=ƵŐŶĞƚ�ŵĞĚ�ƐǇĨƚĞ�Ăƚƚ�ƌĞŶĂ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ŝŶŶĂŶ�ĚĞƚ�ŶĊƌ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶ͘�



�

ϱ�

�

�ŶƚĂŐŶĂ�ƉŽůŝĐǇƐ�ŽĐŚ�ƉůĂŶĞƌ��

�ĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŝ�ρ�ͲƉŽůŝĐǇ�
sćǆũƂ�ŬŽŵŵƵŶ�ĂŶƚŽŐ�ϮϬϭϱͲϭϮͲϭϱ�ĞŶ�ρ�ͲƉŽůŝĐǇ�ƐŽŵ�ƌĞŐůĞƌĂƌ�ďĊĚĞ�ƐƉŝůůͲ͕�ĚĂŐͲ�ŽĐŚ�ĚƌŝĐŬƐǀĂƚƚĞŶ͘�∆ĞĚĂŶ�
ĨƂůũĞƌ�Ğƚƚ�ƵƚĚƌĂŐ�ŐćůůĂŶĚĞ�ĚĞƚ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ĚĞůĂƌŶĂ�ƐŽŵ�ŚĂŶĚůĂƌ�Žŵ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ͘�

Ͳ �ĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�ůĊŶŐƐŝŬƚŝŐƚ�ŚĊůůďĂƌ�ďĊĚĞ�Ƶƌ�ĨůƂĚĞƐͲ�ŽĐŚ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐƐƐǇŶƉƵŶŬƚ͘��
Ͳ �ĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ�ƐŬĂ�ƵƚĨŽƌŵĂƐ�ŵĞĚ�ŚćŶƐǇŶ�ƚŝůů�ƉůĂƚƐĞŶƐ�ĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ͕�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚƐ�

ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐƐŐƌĂĚ͕�ŶĂƚƵƌůŝŐĂ�ǀĂƚƚĞŶƐƚƌƂŵŵĂƌ�ŽĐŚ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶƐ�ŬćŶƐůŝŐŚĞƚ͘��
Ͳ �ĂŐǀĂƚƚĞŶ�ďƂƌ�ĨƂƌĚƌƂũĂƐ�ĞůůĞƌ�ŽŵŚćŶĚĞƌƚĂƐ�ƐĊ�ŶćƌĂ�ŬćůůĂŶ�ƐŽŵ�ŵƂũůŝŐƚ͘�ϑŵŚćŶĚĞƌƚĂŐĂŶĚĞƚ�

ĨĊƌ�ĚŽĐŬ�ŝŶƚĞ�ƐŬĞ�ƉĊ�ƐĊĚĂŶƚ�Ɛćƚƚ�Ăƚƚ�ŐƌƵŶĚǀĂƚƚŶĞƚ�ĨƂƌŽƌĞŶĂƐ�ĞůůĞƌ�ďǇŐŐŶĂĚĞƌ�ŽĐŚ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�
ƌŝƐŬĞƌĂƌ�Ăƚƚ�ƐŬĂĚĂƐ͘��

Ͳ ZĞůĞǀĂŶƚ�ŚćŶƐǇŶ�ƐŬĂ�ƚĂƐ�ƚŝůů�ďĞƚǇĚĞůƐĞŶ�Ăǀ�ŶĂƚƵƌŵĂƌŬƐĂǀƌŝŶŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ŐƌƵŶĚǀĂƚƚĞŶĨůƂĚĞ�ĨƂƌ�ĚĞ�
ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�ƐŽŵ�ƉĊǀĞƌŬĂƐ�Ăǀ�ďŽƌƚůĞĚĂŶĚĞ�Ăǀ�ǀĂƚƚĞŶ͘��

Ͳ .�ƂǀĞƌƐŝŬƚƐƉůĂŶĞƌŝŶŐ�ŽĐŚͬĞůůĞƌ�ŝ�ĚĞƚĂůũƉůĂŶĞƌ�ƐŬĂ�ŐƌƂŶŽŵƌĊĚĞŶ�ŽĐŚ�ŐƌƂŶĂ�ƐƚƌĊŬ�ĨƂƌ�ƂƉƉĞŶ�
ŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĂǀƐćƚƚĂƐ�ŝ�ƚŝůůƌćĐŬůŝŐ�ŐƌĂĚ�ŽĐŚ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂƐ�ĨƌĂŵĨƂƌ�
ƵŶĚĞƌũŽƌĚŝƐŬ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ͘��

Ͳ sŝĚ�ĚĞƚĂůũƉůĂŶĞƌŝŶŐ�ƐŬĂ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ǀŝĚ�ďĞŚŽǀ�ƐƚćůůĂ�ŬƌĂǀ�ƉĊ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ͘��
Ͳ .�ƐĂŵďĂŶĚ�ŵĞĚ�ďǇŐŐůŽǀƐŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ƐŬĂ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ǀĞƌŬĂ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞ�ŝ�ƌĞĚĂŶ�

ĞǆƉůŽĂƚĞƌĂĚĞ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ŵĞĚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬ�ĨƂƌďćƚƚƌĂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ͘�

�ĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŝ�ŐćůůĂŶĚĞ�ΟǀĞƌƐŝŬƚƐƉůĂŶ��
.�ƂǀĞƌƐŝŬƚƐƉůĂŶĞŶ�;ϮϬϭϮͿ�ďĞůǇƐĞƐ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĨƌĊŐĂŶ�ĨƌćŵƐƚ�ŐĞŶŽŵ�ĚĞ�ŬůŝŵĂƚĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ǀŝ�ŝĚĂŐ�ƐĞƌ�
ŬĂŶ�ůĞĚĂ�ƚŝůů�ĞǆƚƌĞŵƚ�ǀćĚĞƌ�ŵĞĚ�ƌŝŬůŝŐ�ŶĞĚĞƌďƂƌĚ�ĞůůĞƌ�ƐŶĂďď�ĂǀƐŵćůƚŶŝŶŐ�ƐŽŵ�ŚƂũĞƌ�ǀĂƚƚĞŶŶŝǀĊŶ�ŝ�ǀĊƌĂ�
ƐũƂĂƌ�ŽĐŚ�ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ͘��ĨƚĞƌƐŽŵ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ�ƐƚĊƌ�ŬǀĂƌ�ƵŶĚĞƌ�ŵĊŶŐĂ�ŚƵŶĚƌĂ�Ċƌ�ŐćůůĞƌ�ĚĞƚ�Ăƚƚ�ŚĂ�ĞŶ�ŐŽĚ�
ŵĂƌŐŝŶĂů�ǀŝĚ�ŚƂũĚƐćƚƚŶŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐĞŶ�ƐĊ�Ăƚƚ�ŝŶƚĞ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶ�ƐŬĂĚĂƐ�Ăǀ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐĂƌ�ĨƌĊŶ�
ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ�ŽĐŚ�ƐŬǇĨĂůů͘�

ZŝŬƚůŝŶũĞƌ�ĨƂƌ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ�ǀŝĚ�ƐũƂĂƌ�ŽĐŚ�ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ͗��

Ͳ sŝ�ƐŬĂ�ŝŶƚĞ�ůćŐŐĂ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ŝŶŽŵ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŚŽƚĂƐ�Ăǀ�ŚƂŐƐƚĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂŶĚĞ�ĨůƂĚĞ͘�
^ŬƵůůĞ�ǀŝ�ƚƌŽƚƐ�Ăůůƚ�ǀŝůũĂ�ƉƌŽǀĂ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ŝŶŽŵ�ŽŵƌĊĚĞŶĂ�ƐŬĂ�ŵĂŶ�ŐƂƌĂ�ĞŶ�ƐćƌƐŬŝůĚ�ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ͘��

Ͳ ZćƉƉĞ�ŬĂŶĂůƐ�ƂƐƚƌĂ�ƐƚƌĂŶĚ�ƐŬĂ�ŬƵŶŶĂ�ƂǀĞƌƐƉŽůĂƐ�ƉĊ�ĞŶ�ƐƚƌćĐŬĂ�Ăǀ�ϮϬϬ�ŵĞƚĞƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�
,ĞůŐĂƐũƂŶƐ�ŽĐŚ�χŽĨƚĂƐũƂŶƐ�ŚƂŐƐƚĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂŶĚĞ�ĨůƂĚĞ�ƐŬĂ�ŐćůůĂ͘�

ZŝƐŬ�ĨƂƌ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐĂƌ�ŝ�ƐĂŵďĂŶĚ�ŵĞĚ�Ğƚƚ�ƂǀĞƌďĞůĂƐƚĂƚ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ĨŝŶŶƐ�ĨƌĂŵĨƂƌĂůůƚ�ƵƚŵĞĚ�
ůĊŐƐƚƌĊŬĞŶ�ƐŽŵ�ŐĊƌ�ŝ�ŶŽƌĚƐǇĚůŝŐ�ƌŝŬƚŶŝŶŐ�ƚ�Ğǆ��ƌĂďǇŐĂƚĂŶ͕�=ŝĞĚďĞƌŐƐŐĂƚĂŶ�ŽĐŚ�=ŝŶŶĠŐĂƚĂŶ͕�ŵĞŶ�ćǀĞŶ�
ĂŶĚƌĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ćƌ�ƌŝƐŬŽŵƌĊĚĞŶ͘�ΧĞĚ�ƚĂŶŬĞ�ƉĊ�ǀĂĚ�ĚĞƚ�ĨƌĂŵƚŝĚĂ�ŬůŝŵĂƚĞƚ�ŬĂŶ�ŽƌƐĂŬĂ͕�ćƌ�ƌŝƐŬĞŶ�ƐƚŽƌ�Ăƚƚ�
ŬĂƉĂĐŝƚĞƚĞŶ�ŝ�ĚĂŐĞŶƐ�ďĞĨŝŶƚůŝŐĂ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ŝŶƚĞ�ƌćĐŬĞƌ�ƚŝůů͘��ƚŐćƌĚĞƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŚĂŶƚĞƌĂ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬĞŶ�ŬƌćǀƐ͘�

ZŝŬƚůŝŶũĞƌ�ĨƂƌ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ�ƉĊ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ͗�

Ͳ �ůů�ĞǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐ�ƐŬĂ�ƐŬĞ�ƉĊ�ƐĊĚĂŶƚ�Ɛćƚƚ�Ăƚƚ�ŵĂŶ�ŝŶƚĞ�ĨƂƌǀćƌƌĂƌ�ƌŝƐŬĞŶ�ĨƂƌ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ͕�ǀĂƌŬĞŶ�
ŝŶŽŵ�ƌŝƐŬŽŵƌĊĚĞŶĂ�ĞůůĞƌ�ƐĊ�Ăƚƚ�ŶǇĂ�ƌŝƐŬŽŵƌĊĚĞŶ�ƵƉƉŬŽŵŵĞƌ͘��

Ͳ /ŶŽŵ�ƌŝƐŬŽŵƌĊĚĞŶĂ�ŽĐŚ�ƵƉƉƐƚƌƂŵƐ�ŝ�ĂǀƌŝŶŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚ�ƐŬĂ�ǀŝ�ŵŝŶƐŬĂ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐƌŝƐŬĞŶ�
ŐĞŶŽŵ�ůŽŬĂů�ĨƂƌĚƌƂũŶŝŶŐ͕�ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƐǇƚŽƌ�ĞƚĐ͘�

sŝ�ďƂƌ�ƚĂ�ƐƉĞĐŝĞůů�ŚćŶƐǇŶ�ƚŝůů�ŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŝ�Ğƚƚ�ƚŝĚŝŐƚ�ƐŬĞĚĞ�ŝ�ĚĞŶ�ĨŽƌƚƐĂƚƚĂ�ƉůĂŶĞƌŝŶŐĞŶ�ĨƂƌ�
Ăƚƚ�ĨƂƌŚŝŶĚƌĂ�ƉĊǀĞƌŬĂŶ�ƉĊ�ƐũƂĂƌŶĂ�ŽĐŚ�ĞŶ�ĨƂƌƐćŵƌŝŶŐ�Ăǀ�ǀĂƚƚĞŶŬǀĂůŝƚĞƚĞŶ͘��
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�ŝůĚ�Ϯ͗�%ƂƌĚƌƂũŶŝŶŐƐŵĂŐĂƐŝŶ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ǀŝĚ�]ŬŽŐƐůǇĐŬĂŶ͘�

�ĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�

PǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�
�ƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ�ŬĂŶ�ďĞƐƚĊ�Ăǀ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌ͕�ĚŝŬĞŶ͕�ƵƚũćŵŶŝŶŐƐŵĂŐĂƐŝŶ�ĞƚĐ͘��Ğƚ�ćƌ�ǀŝŬƚŝŐƚ�Ăƚƚ�ƚŝƚƚĂ�ƉĊ�
ŚĞůĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ�Ŷćƌ�ĚĞƚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƐ͘�

�ĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ƐŬĂ�ƐƚƵĚĞƌĂƐ�ďĊĚĞ�ĨƂƌ�ĚĞ�ƌĞŐŶ�ƐŽŵ�ƐǇƐƚĞŵĞƚ�ćƌ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƚ�ĨƂƌ�ŵĞŶ�ŽĐŬƐĊ�ĨƂƌ�
ǀĂĚ�ƐŽŵ�ŚćŶĚĞƌ�Ŷćƌ�ŝŶƚĞ�ƐǇƐƚĞŵĞƚ�ĨƵŶŐĞƌĂƌ�Ě�ǀ�Ɛ�ǀĂƌ�ƚĂƌ�ǀĂƚƚŶĞƚ�ǀćŐĞŶ�Ŷćƌ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ�ćƌ�ĨƵůůƚ�ĞůůĞƌ�
Ƶƌ�ĨƵŶŬƚŝŽŶ�Ăǀ�ŽůŝŬĂ�ĂŶůĞĚŶŝŶŐĂƌ͘�

/ŶƐƚćŶŐĚĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŬĂ�ŝ�ŵƂũůŝŐĂƐƚĞ�ŵĊŶ�ƵŶĚǀŝŬĂƐ�ŽĐŚ�Ěćƌ�ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ŬĂŶ�ƵŶĚǀŝŬĂƐ�ŵĊƐƚĞ�ĞŶ�ŶŽŐŐƌĂŶŶ�
ƐƚƵĚŝĞ�ŐƂƌĂƐ�ŵĞĚ�ĂǀƐĞĞŶĚĞ�ƉĊ�ŚƂũĚƐćƚƚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŵŝŶƐŬĂ�ƌŝƐŬĞŶ�ĨƂƌ�ƐŬĂĚŽƌ͘�

DĂƌŬĂǀǀĂƚƚŶŝŶŐ�ƚ͘Ğǆ͘�ĚŝŬĞ�ĨƌĊŶ�ŶĂƚƵƌŵĂƌŬ�ŵĊƐƚĞ�ďĞĂŬƚĂƐ�ŽĐŚ�ŚĂŶƚĞƌĂƐ�ƐĊ�Ăƚƚ�ǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ŽŵŐŝǀĂŶĚĞ�
ŵĂƌŬ�ŝ�ĨƂƌƐƚĂ�ŚĂŶĚ�ŝŶƚĞ�ůĞĚƐ�ŝŶ�ŝ�ĚĞƚ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ�ƵƚĂŶ�ŚĂŶƚĞƌĂƐ�ƐĞƉĂƌĂƚ͘�

�ĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŬĂŶ�ŝŶŶĞŚĊůůĂ�ŚƂŐĂ�ŚĂůƚĞƌ�Ăǀ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ͕�ďĞƌŽĞŶĚĞ�ƉĊ�ǀŝůŬĂ�ǇƚŽƌ�ƐŽŵ�ĂǀǀĂƚƚŶĂƐ͕�ŽĐŚ�ĚĞƚ�
ćƌ�ǀŝŬƚŝŐƚ�Ăƚƚ�ŵŝŶƐŬĂ�ĚĞ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ŶĊƌ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶ�ŐĞŶŽŵ�Ăƚƚ�ƌĞĚƵĐĞƌĂ�ĚĞƐƐĂ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ�ƉĊ�
ďćƐƚĂ�Ɛćƚƚ�ŐĞŶŽŵ�ŽůŝŬĂ�ƌĞŶŝŶŐƐŵĞƚŽĚĞƌ͘��Ğƚ�ĨŝŶŶƐ�ćǀĞŶ�Ğƚƚ�ĨůĞƌƚĂů�ĂŶĚƌĂ�ĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�ƉĊǀĞƌŬĂ�
ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ƐŽŵ�ƚĞǆ�ŚƵƌ�ŵĂŶ�ŚĂŶƚĞƌĂƌ�ĨŽƌĚŽŶƐƚǀćƚƚ�ŽĐŚ�ƉŽŽůǀĂƚƚĞŶ͘��Ŷ�ĨƂƌƚĞĐŬŶŝŶŐ�ƂǀĞƌ�Ğƚƚ�ĨůĞƌƚĂů�
ĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ�ŽĐŚ�ŚƵƌ�ĚĞƐƐĂ�ďƂƌ�ŚĂŶƚĞƌĂƐ�ĨŝŶŶƐ�ŝ�ďŝůĂŐĂ�ϯ͘�

DĂƌŬ�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚ�ƐŬĂ�ŚƂũĚƐćƚƚĂƐ�ŵĞĚ�ŚćŶƐǇŶ�ƚŝůů�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐƌŝƐŬ͘�

sŝĚ�ĨƂƌƚćƚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ŶǇďǇŐŐŶĂƚŝŽŶ�ćƌ�ĚĞƚ�ǀŝŬƚŝŐƚ�Ăƚƚ�ƚĂ�ŚćŶƐǇŶ�ćǀĞŶ�ƚŝůů�ĨƌĂŵƚŝĚĂ�ƚŝůůƚćŶŬƚ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ƐĊ�
Ăƚƚ�ĞŶ�ůĊŶŐƐŝŬƚŝŐ�ŽĐŚ�ŚĊůůďĂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ŬĂŶ�ƵƉƉŶĊƐ͘��

&ƂƌƚćƚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƉůĂŶćŶĚƌŝŶŐ�

&ƂƌƚćƚŶŝŶŐ�ŬŽƉƉůĂĚ�ƚŝůů�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ƵƉƉĨǇůůĞƌ�ŐćůůĂŶĚĞ�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚƐŬƌĂǀ͗ �

/ŶŐĞŶ�ĨƂƌƐćŵƌŝŶŐ�ĨĊƌ�ƐŬĞ�ŵŽƚ�ĚĂŐĞŶƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕�ĚǀƐ�ǀŝĚ�ĨƂƌƚćƚŶŝŶŐ�ƐŬĂ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�ǀŝĚƚĂƐ�ƐĊ�Ăƚƚ�ŝŶƚĞ�
ĨƂƌƐćŵƌŝŶŐĂƌ�ƵƉƉŬŽŵŵĞƌ�ŶĞĚƐƚƌƂŵƐ͘�ϑŵ�ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ĨŝŶŶƐ�ƉůĂƚƐ�ĨƂƌ�ŶĊŐŽŶ�ŬŽŵŵƵŶĂů�ĊƚŐćƌĚ�ĞůůĞƌ�Žŵ�



�

ϳ�

�

ĊƚŐćƌĚĞƌ�ŬƌćǀĞƌ�ƐƚŽƌ�ŽĐŚ�ŽƌŝŵůŝŐ�ŬŽŵŵƵŶĂů�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ�ƐŬĂ�ŬƌĂǀ�ƐƚćůůĂƐ�ƉĊ�ĞǆƉůŽĂƚƂƌĞŶ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŐƂƌĂ�
ŽŵƌĊĚĞƚ�ďǇŐŐďĂƌƚ͘��

&ƂƌƚćƚŶŝŶŐ�ŬŽƉƉůĂĚ�ƚŝůů�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ƐŽŵ�ƵƉƉĨǇůůĞƌ�ŐćůůĂŶĚĞ�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚƐŬƌĂǀ͗�

WĊŬŽƉƉůŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ƚĂƌ�ŝ�ĂŶƐƉƌĊŬ�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�ŝ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ�ƐŬĂ�Žŵ�ŵƂũůŝŐƚ�ƵŶĚǀŝŬĂƐ͘��ƚŐćƌĚĞƌ�ŝŶŶĞ�ƉĊ�
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐŵĂƌŬ�ƐŬĂůů�ƵƉƉŵƵŶƚƌĂƐ�ŐĞŶŽŵ�ŵƂũůŝŐŚĞƚ�ƚŝůů�ƌĞĚƵŬƚŝŽŶ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƚĂǆĂŶ͘�

&ƂƌƚćƚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ŬǀĂůŝƚĞƚƐŬƌĂǀ͗�

sŝĚ�ĨƂƌƚćƚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƉůĂŶćŶĚƌŝŶŐ�Ăǀ�ďĞƚǇĚĞůƐĞ�ŵĊƐƚĞ�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚĞŶ�ŝ�ďĞĨŝŶƚůŝŐ�ƌĞŶŝŶŐƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ĨƂƌ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŬŽŶƚƌŽůůĞƌĂƐ͕�ďĊĚĞ�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�Ăƚƚ�ƚĂ�ŚĂŶĚ�Žŵ�ĞůůĞƌ�ůĞĚĂ�ĨƂƌďŝ�ĚĞůĂƌ�Ăǀ�ĚĞƚ�ƂŬĂĚĞ�ĨůƂĚĞƚ�ƐĂŵƚ�
ŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�Ăƚƚ�ƌĞŶĂ�ĚĞŶ�ƚŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ǀŽůǇŵĞŶ͘���

EǇďǇŐŐŶĂƚŝŽŶ�;ƚŝĚŝŐĂƌĞ�ŽďĞďǇŐŐĚ�ŵĂƌŬͿ�

EǇďǇŐŐŶĂƚŝŽŶ�ƐŽŵ�ŬŽƉƉůĂƐ�ƚŝůů�ďĞĨŝŶƚůŝŐƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ͗�

Ͳ <ĂƉĂĐŝƚĞƚĞŶ�ƉĊ�ĚĞƚ�ďĞĨŝŶƚůŝŐĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ�ƐƚǇƌ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ�ǀŝĚ�
ŶǇďǇŐŐŶĂƚŝŽŶ͘��

Ͳ &ŝŶŶƐ�ĚĞƚ�ŵƂũůŝŐŚĞƚ�ƚŝůů�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ůƂƐŶŝŶŐĂƌ�ƐŬĂ�ĚĞƚ�ŐćůůĂ�ŝ�ĨƂƌƐƚĂ�ŚĂŶĚ͕�ŵĞŶ�Žŵ�ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�
ĨŝŶŶƐ�ƚŝůůƌćĐŬůŝŐĂ�ŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ�ƚŝůů�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ůƂƐŶŝŶŐĂƌ�ƐĊ�ƐŬĂ�ŬƌĂǀ�ƐƚćůůĂƐ�ƉĊ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞ�
ŽĐŚ�ĞǆƉůŽĂƚƂƌ�ŐĞŶŽŵ�ƚ͘Ğǆ͘�ĂǀƚĂů͘�

Ͳ <ĂƉĂĐŝƚĞƚĞŶ�ŝ�ďĞĨŝŶƚůŝŐ�ƌĞŶŝŶŐƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŵĊƐƚĞ�ŬŽŶƚƌŽůůĞƌĂƐ͕�ďĊĚĞ�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�Ăƚƚ�
ƚĂ�ŚĂŶĚ�Žŵ�ĞůůĞƌ�ůĞĚĂ�ĨƂƌďŝ�ĚĞůĂƌ�Ăǀ�ĚĞƚ�ƂŬĂĚĞ�ĨůƂĚĞƚ�ŽĐŚ�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�Ăƚƚ�ƌĞŶĂ�ĚĞŶ�
ƚŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ǀŽůǇŵĞŶ͘��

EǇďǇŐŐŶĂƚŝŽŶ�ŵĞĚ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ĚŝƌĞŬƚ�ƚŝůů�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ͗�

Ͳ �ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ�ŐƂƌƐ�ĞŶůŝŐƚ�ŐćůůĂŶĚĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƌ͘�
Ͳ ZĞŶŝŶŐƐďĞŚŽǀĞƚ�ƐŬĂ�ĚŝƐŬƵƚĞƌĂƐ�ŵĞĚ�ŵŝůũƂͲŽĐŚ�ŚćůƐŽƐŬǇĚĚƐŬŽŶƚŽƌĞƚ�ƵƚŝĨƌĊŶ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶƐ�

ŬćŶƐůŝŐŚĞƚ�ŽĐŚ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚƐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ�ŽĐŚ�ŬǀĂŶƚŝƚĞƚ͘�
Ͳ ZĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶƐ�ŬćŶƐůŝŐŚĞƚ�ĨƂƌ�ƂŬĂĚĞ�ĨůƂĚĞŶ�ƐŬĂ�ďĞĂŬƚĂƐ͘�

�ĞĨŝŶƚůŝŐ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ��

&ĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞ�ŬĂŶ�ŐĞŶŽŵ�Ăƚƚ�ƚĂ�ŚĂŶĚ�Žŵ�Ɛŝƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŝŶŶĞ�ƉĊ�ĚĞŶ�ĞŐŶĂ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶ�ĨĊ�ƌĞĚƵŬƚŝŽŶ�
Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƚĂǆĂŶ�ĞŶůŝŐƚ�ĨƌĂŵƚĂŐŶĂ�ƌŝŬƚůŝŶũĞƌ͘�

.�ƐĂŵďĂŶĚ�ŵĞĚ�ďǇŐŐůŽǀ�ƐŬĂ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŐĞƐ�ƚŝůů�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌŶĂ�Žŵ�ŵƂũůŝŐŚĞƚĞŶ�Ăƚƚ�ĨĊ�ĞŶ�ƌĞĚƵŬƚŝŽŶ�
Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƚĂǆĂŶ͘�.ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Žŵ�ŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐͲ�ŽĐŚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ�ŝŶŶĞ�ƉĊ�ƚŽŵƚŵĂƌŬ�ĨŝŶŶƐ�ŝ�
ďŝůĂŐĂ�ϱ͘�

ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ĂƌďĞƚĂƌ�ŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚ�ŵĞĚ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ�ŽĐŚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ĨƂƌďćƚƚƌĂ�
ŽĐŚ�ƐćŬƌĂ�ĚĞƌĂƐ�ĨƵŶŬƚŝŽŶ͘�

�ĂŐǀĂƚƚĞŶƚĂǆĂ�
�ĞŶ�ƐŽŵ�ƚĂƌ�ŚĂŶĚ�Žŵ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ƉĊ�ƐŝŶ�ĞŐĞŶ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚ�ŬĂŶ�ĨĊ�ƐćŶŬƚ�ĂǀŐŝĨƚ�ĨƂƌ�ƉŽƐƚĞŶ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚ�ŝ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƚĂǆĂŶ͘�&ĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌ�Ěćƌ�ĚĞƚ�ĨŝŶŶƐ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐĞƌǀŝƐ�ƵƉƉƌćƚƚĂĚ�ŚĂƌ�ŵƂũůŝŐŚĞƚ�Ăƚƚ�ĨĊ�
ƐćŶŬƚ�ĂǀŐŝĨƚ�ŵĞĚ�ϵϬ�й�ĨƂƌ�ƉŽƐƚĞŶ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚ�ŝ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƚĂǆĂŶ�Žŵ�Ăůůƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ƚĂƐ�ŽŵŚĂŶĚ�
ůŽŬĂůƚ͘�

&Ƃƌ�Ăƚƚ�ĨĊ�ƐćŶŬƚ�ĂǀŐŝĨƚ�ƐŬĂ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞŶ�ĂŶŵćůĂ�Ăƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ƚĂƐ�ŽŵŚĂŶĚ�ůŽŬĂůƚ�ƉĊ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶ͘��
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�ĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŝ�ςůĂŶͲ�ŽĐŚ�ĞǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶ��

PǀĞƌƐŝŬƚƐƉůĂŶ͕�ƉůĂŶƉƌŽŐƌĂŵ�

.�ƂǀĞƌƐŝŬƚƐƉůĂŶĂƌďĞƚĞ�ƐŬĂ�ĚĞ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ůƂƐŶŝŶŐĂƌŶĂ�ŬƌŝŶŐ�ůĊŐƐƚƌĊŬ͕�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�ŽĐŚ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ƌĞĚŽǀŝƐĂƐ͘��

sŝĚ�ĨƌĂŵƚĂŐĂŶĚĞ�Ăǀ�Ος�ŽĐŚ�ƉůĂŶƉƌŽŐƌĂŵ�ŵĊƐƚĞ�ƚŝůůƌćĐŬůŝŐĂ�ǇƚŽƌ�ƐćŬƌĂƐ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ͘��

�ŚĞĐŬůŝƐƚĂŶ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ŝ�Ος�ƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞ�ƉůĂŶƉƌŽŐƌĂŵ�ƐŬĂ�ĂŶǀćŶĚĂƐ͕�ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�Ϯ͘�

�ĞƚĂůũƉůĂŶ��

�ŚĞĐŬůŝƐƚĂŶ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ŝ�ĚĞƚĂůũƉůĂŶĞƌ�ƐŬĂ�ĂŶǀćŶĚĂƐ͕�ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�Ϯ͘�

�ĞƚĂůũƉůĂŶĞŶ�ƐŬĂ�ǀŝĚ�ďĞŚŽǀ�ŚƂũĚƐćƚƚĂƐ�ŽĐŚ�ĂŶƉĂƐƐĂƐ�ƐĊ�Ăƚƚ�ŝŶƐƚćŶŐĚĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƵŶĚǀŝŬƐ�ŝ�ŵƂũůŝŐĂƐƚĞ�
ŵĊŶ͘��ĞŚŽǀĞƚ�ĂǀŐƂƌƐ�Ăǀ�ƉƌŽũĞŬƚŐƌƵƉƉĞŶ͘�

dŝůůƌćĐŬůŝŐĂ�ǇƚŽƌ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ�ƐŬĂ�ĂǀƐćƚƚĂƐ�ŝ�ĚĞƚĂůũƉůĂŶĞŶ�ƐĊ�Ăƚƚ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ĂŶƐǀĂƌ�
ŐćůůĂŶĚĞ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ƵƉƉĨǇůůƐ͘�

,ćŶƐǇŶ�ƐŬĂ�ƚĂƐ�ƚŝůů�ĚĞ�ǇƚŽƌ�ƐŽŵ�ĂǀƐĂƚƚƐ�ĨƂƌ�ŐƌƂŶƐƚƌƵŬƚƵƌ�ŽĐŚ�ĨƌĂŵƚŝĚĂ�ďĞŚŽǀ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ŝ�
ŐƌƂŶƐƚƌƵŬƚƵƌƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ͕�ƐŽŵ�ćƌ�ĞŶ�ĚĞů�Ăǀ�ƂǀĞƌƐŝŬƚƐƉůĂŶĞŶ͘��ĞƐƐĂ�ǇƚŽƌ�ŬĂŶ�ďĞŚƂǀĂƐ�ŝ�Ğƚƚ�ƐƚƂƌƌĞ�
ƐĂŵŵĂŶŚĂŶŐ�ćŶ�ĚĞƚ�ŽŵƌĊĚĞ�ƐŽŵ�ƐũćůǀĂ�ĚĞƚĂůũƉůĂŶĞŶ�ŐćůůĞƌ͘�

.�ƐĂŵďĂŶĚ�ŵĞĚ�ƉůĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ƐŬĂ�ĚĞƚ�ƚŝĚŝŐƚ�ƚǇĚůŝŐŐƂƌĂƐ�ǀĞŵ�;ρ�Ͳ�ĞůůĞƌ�ƐŬĂƚƚĞŬŽůůĞŬƚŝǀĞƚͿ�ƐŽŵ�
ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�ǀĂĚ͕�ďĊĚĞ�ǀĂĚ�ŐćůůĞƌ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ĚƌŝĨƚĞŶ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ͘�

�ĞŚŽǀ�ŽĐŚ�ŽŵĨĂƚƚŶŝŶŐ�Ăǀ�ĞŶ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƵƚƌĞĚŶŝŶŐ�ƐŬĂ�ĚŝƐŬƵƚĞƌĂƐ�ŝ�ĂůůĂ�ĚĞƚĂůũƉůĂŶĞƌ͘��

WƌŽũĞŬƚĞƌŝŶŐ�

sŝĚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƉƌŽũĞŬƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�Ğƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ�ŐćůůĞƌ�ĂŬƚƵĞůůĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐƐŬƌĂǀ�ŽĐŚ�
ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶƐ�ƌŝŬƚůŝŶũĞƌ�ŽĐŚ�ŬƌĂǀ�ŐćůůĂŶĚĞ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ŵĂƚĞƌŝĂů͘��

.�ƐĂŵďĂŶĚ�ŵĞĚ�ƉƌŽũĞŬƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĞŶ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ƐŬĂ�ĚĞƚ�ƚŝĚŝŐƚ�ƚǇĚůŝŐŐƂƌĂƐ�ǀĞŵ�;ρ�Ͳ�ĞůůĞƌ�
ƐŬĂƚƚĞŬŽůůĞŬƚŝǀĞƚͿ�ƐŽŵ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�ǀĂĚ͕�ďĊĚĞ�ǀĂĚ�ŐćůůĞƌ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ĚƌŝĨƚĞŶ͘�

DĂƌŬĂŶǀŝƐŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĂǀƚĂů��

sŝĚ�ƚĞĐŬŶĂŶĚĞ�Ăǀ�ĂƌƌĞŶĚĞ͕�ŶǇƚƚũĂŶĚĞƌćƚƚƐĂǀƚĂů�ŽĐŚ�ŵĂƌŬĨƂƌƐćůũŶŝŶŐ�ƐŬĂ�ŚćŶƐǇŶ�ƚĂƐ�ƚŝůů�ĚĞƚ�ĨƌĂŵƚŝĚĂ�
ďĞŚŽǀĞƚ�Ăǀ�ǇƚĂ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ĞŶůŝŐƚ�ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶƐ�ĨƌĂŵƚĂŐŶĂ�ƉůĂŶĞƌŝŶŐƐƵŶĚĞƌůĂŐ͘�

�ǇŐŐůŽǀ�

�ĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ�ƐŬĂ�ŚĂŶƚĞƌĂƐ�ƐĊ�ƚŝĚŝŐƚ�ƐŽŵ�ŵƂũůŝŐƚ�ŝ�ďǇŐŐůŽǀƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶ�ƐĊ�Ăƚƚ�ďǇŐŐŶĂĚĞƌ�ŽĐŚ�
ĂŶĚƌĂ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ƉůĂĐĞƌĂƐ�ƉĊ�ƌćƚƚ�ƐƚćůůĞ�ŽĐŚ�ƉĊ�ƌćƚƚ�ŚƂũĚ�ƐĊ�Ăƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ�ƉĊ�
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶ�ƵŶĚĞƌůćƚƚĂƐ�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚĞƌ�ƐćŬƌĂƐ�ĨƂƌ�ƐŬĂĚŽƌ�ǀŝĚ�ĞǀĞŶƚƵĞůůĂ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐĂƌ͘�

^ƚćůůĚĂ�ŬƌĂǀ�ŐćůůĂŶĚĞ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ŝ�ƉůĂŶďĞƐƚćŵŵĞůƐĞƌ�ƐŬĂ�ďĞǀĂŬĂƐ͘�



�

ϵ�

�

<ůŝŵĂƚĂŶƉĂƐƐŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĂŶƐǀĂƌƐĨƂƌĚĞůŶŝŶŐ�

�ĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƐ�ĞŶůŝŐƚ�ŐćůůĂŶĚĞ�ƌŝŬƚůŝŶũĞƌ�ĨƌĊŶ�]ǀĞŶƐŬƚ�ρĂƚƚĞŶ͘�	ǀĞŶ�Žŵ�ƐǇƐƚĞŵĞƚ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƐ�ĞŶůŝŐƚ�ŐćůůĂŶĚĞ�ŬƌĂǀ�ŽĐŚ�ƌŝŬƚůŝŶũĞƌ�ƐĊ�ŬŽŵŵĞƌ�ĚĞƚ�ćŶĚĊ�ƚŝůůĨćůůĞŶ�ĚĊ�ƐǇƐƚĞŵĞƚ�ŝŶƚĞ�
ƌćĐŬĞƌ�ƚŝůů�ŽĐŚ�ĚĞƚ�ćƌ�ĚĊ�ǀŝŬƚŝŐƚ�Ăƚƚ�ƐƚƵĚĞƌĂ�ǀĂĚ�ƐŽŵ�ŚćŶĚĞƌ͘�ρŝĚ�ƌŝƐŬ�ĨƂƌ�ƐƚŽƌĂ�ƐŬĂĚŽƌ�ƉĊ�ďǇŐŐŶĂƚŝŽŶĞƌ�
ŽĐŚ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ŬĂŶ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ�ďĞŚƂǀĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƐ�ƵƉƉ�ǇƚƚĞƌůŝŐĂƌĞ�ƉĊ�ƐŬĂƚƚĞŬŽůůĞŬƚŝǀĞƚƐ�
ďĞŬŽƐƚŶĂĚ�Žŵ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐĞŶ�ćƌ�ƵƚƂǀĞƌ�ρ�ͲŬŽůůĞŬƚŝǀĞƚƐ�ĂŶƐǀĂƌ͘�

�ŶƐǀĂƌƐĨƂƌĚĞůŶŝŶŐ�ǀŝĚ�ŶǇ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�
<ŽŵŵƵŶĞƌŶĂ�ŚĂƌ�ĂŶƐǀĂƌĞƚ�ŐĞŶŽŵ�ďůĂŶĚ�ĂŶŶĂƚ�ςůĂŶͲ�ŽĐŚ�ďǇŐŐůĂŐĞŶ�;ς�=Ϳ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŶǇ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ŝ�
ĚĞƚĂůũƉůĂŶ�ůŽŬĂůŝƐĞƌĂƐ�ƚŝůů�ůćŵƉůŝŐ�ŵĂƌŬ�ƵƚŝĨƌĊŶ�ƌŝƐŬĞŶ�ĨƂƌ�ŽůǇĐŬŽƌ�ƐŽŵ�ƌĂƐ͕�ƐŬƌĞĚ�ĞůůĞƌ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ�
ŽĐŚ�ĞƌŽƐŝŽŶ͘��Ğƚ�ĨŝŶŶƐ�ĞŶ�ƵƚƌĞĚŶŝŶŐƐƐŬǇůĚŝŐŚĞƚ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�Ăƚƚ�ŬůĂƌůćŐŐĂ�Žŵ�ŵĂƌŬĞŶ�ćƌ�ůćŵƉůŝŐ͘�
<ŽŵŵƵŶĞƌŶĂ�ƐŬĂ�ŝŶŚćŵƚĂ�ƵŶĚĞƌůĂŐ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ƵƉƉĨǇůůĂ�ĚĞƚƚĂ�ĂŶƐǀĂƌ͘�ϑŵ�ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂ�ƚŝůůĊƚĞƌ�
ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ƉĊ�ŽůćŵƉůŝŐ�ŵĂƌŬ�ĞůůĞƌ�ƵŶĚĞƌůĊƚĞƌ�Ăƚƚ�ŝŶŚćŵƚĂ�ŬƵŶƐŬĂƉ�ŽĐŚ�ĚĞƚ�ĚćƌĞĨƚĞƌ�ƐŬĞƌ�ƐŬĂĚŽƌ�ƉĊ�
ŐƌƵŶĚ�Ăǀ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ͕�ƌĂƐͬƐŬƌĞĚ�ĞůůĞƌ�ĞƌŽƐŝŽŶ�ŬĂŶ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ďůŝ�ƐŬĂĚĞƐƚĊŶĚƐƐŬǇůĚŝŐ�ŵŽƚ�
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞ͘��ćƌŵĞĚ�ŚĂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�Ğƚƚ�ũƵƌŝĚŝƐŬƚ�ĂŶƐǀĂƌ�ĨƂƌ�ŶǇ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ͘��

<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ũƵƌŝĚŝƐŬĂ�ĂŶƐǀĂƌ�ĨƂƌ�ŶǇ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ćƌ�ŬŽƉƉůĂƚ�ƚŝůů�ĚĞƚĂůũƉůĂŶĞŶ�ŽĐŚ�ĚĞŶ�ƌĞůĞǀĂŶƚĂ�
ŵǇŶĚŝŐŚĞƚƐƵƚƂǀŶŝŶŐĞŶ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�ŐĞ�Ğƚƚ�ƐŬĂĚĞƐƚĊŶĚƐĂŶƐǀĂƌ�ƐŬĞƌ�Ŷćƌ�ƉůĂŶĞŶ�ĂŶƚĂƐ͘�&ĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞƚŝĚĞŶ�
ĨƂƌ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ćƌ�ϱʹϭϱ�Ċƌ�ĞĨƚĞƌ�ĚĞƚ�Ăƚƚ�ƉůĂŶĞŶ�ĂŶƚĂŐŝƚƐ͘�]ŬĂĚĞƐƚĊŶĚƐĂŶƐǀĂƌĞƚ�ƉƌĞƐŬƌŝďĞƌĂƐ�ϭϬ�Ċƌ�ĞĨƚĞƌ�
ĚĞƚ�Ăƚƚ�ƉůĂŶĞŶ�ĂŶƚĂŐŝƚƐ͘��ćƌƚŝůů�ŬŽŵŵĞƌ�Ăƚƚ�ŶǇďǇŐŐŶĂƚŝŽŶ�ƐŬĞƌ�ŝ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ŵĞĚ�ćůĚƌĞ�ĚĞƚĂůũƉůĂŶĞƌ͕�
ǀŝůŬĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�Ăƚƚ�ƐŬĂĚĞƐƚĊŶĚƐĂŶƐǀĂƌĞƚ�ĨƂƌ�ƉůĂŶĞŶ�ƌĞĚĂŶ�ƉĊ�ĨƂƌŚĂŶĚ�ćƌ�ƉƌĞƐŬƌŝďĞƌĂĚ͘��

�Ŷ�ĂůůŵćŶ�ρ�ͲĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ƐŬĂ�ŚĂ�ĞŶ�ǀŝƐƐ�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�Ăƚƚ�ůĞĚĂ�ďŽƌƚ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ĨƌĊŶ�ŽŵƌĊĚĞƚ͘�γƉƉĨǇůůĞƌ�
ŝŶƚĞ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ĚĞƐƐĂ�ŬƌĂǀ�ćƌ�ρ�ͲŚƵǀƵĚŵĂŶŶĞŶ�ĞƌƐćƚƚŶŝŶŐƐƐŬǇůĚŝŐ�ĨƂƌ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐƐŬĂĚŽƌ�ƐŽŵ�
ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ͘�;ƌĂǀĞŶ�ćƌ�ŽůŝŬĂ�ďĞƌŽĞŶĚĞ�ƉĊ�ǀŝůŬĞŶ�ƚǇƉ�Ăǀ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ�ƐŽŵ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ŚĂƌ͘�
�ŶƐǀĂƌƐŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶĞŶ�ŝŶŶĞďćƌ�Ăƚƚ�ƂŬĂĚĞ�ŬƌĂǀ�ŬŽŵŵĞƌ�Ăƚƚ�ƐƚćůůĂƐ�ƉĊ�ĚĞ�ĂůůŵćŶŶĂ�ρ�ͲĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŶĂ�
ŝ�ĨƌĂŵƚŝĚĞŶ�ǀŝůŬĞƚ�ŐƂƌ�Ăƚƚ�ĚĞ�ĂůůŵćŶŶĂ�ρ�ͲĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŶĂ�ĚćƌŵĞĚ�ŵĊƐƚĞ�ŚĂ�ĞŶ�ŚƂŐƌĞ�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�
ůĞǀĂ�ƵƉƉ�ƚŝůů�ŬƌĂǀĞƚ�ƉĊ�ƐŬćůŝŐ�ŶŝǀĊ�Ăǀ�ƐćŬĞƌŚĞƚ͘��

�

EǇĂ�ĚƵƉůŝŬĂƚƐǇƐƚĞŵ�

ρ�ͲŚƵǀƵĚŵĂŶŶĞŶƐ�ĂŶƐǀĂƌ�� <ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ĂŶƐǀĂƌ�
� �

�ƚĞƌŬŽŵƐƚƚŝĚ�ĨƂƌ�ƌĞŐŶ�
ǀŝĚ�ĨǇůůĚ�ůĞĚŶŝŶŐ�

�ƚĞƌŬŽŵƐƚƚŝĚ�ĨƂƌ�
ƚƌǇĐŬůŝŶũĞ�ŝ�ŵĂƌŬŶŝǀĊ�

�ƚĞƌŬŽŵƐƚƚŝĚ�ĨƂƌ�
ŵĂƌŬƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ�ŵĞĚ�
ƐŬĂĚŽƌ�ƉĊ�ďǇŐŐŶĂĚĞƌ�

'ůĞƐ�ďŽƐƚĂĚƐďĞďǇŐŐĞůƐĞ�� Ϯ� ϭϬ� х�ϭϬϬ�Ċƌ�
dćƚ�ďŽƐƚĂĚƐďĞďǇŐŐĞůƐĞ� ϱ� ϮϬ� х�ϭϬϬ�Ċƌ�
�ĞŶƚƌƵŵͲ�ŽĐŚ�
ĂĨĨćƌƐŽŵƌĊĚĞŶ�� ϭϬ� ϯϬ� х�ϭϬϬ�Ċƌ�
dĂďĞůů�ϭ͘�ΧŝŶŝŵŝŬƌĂǀ�ƉĊ�ĊƚĞƌŬŽŵƐƚƚŝĚĞƌ�ĨƂƌ�ƌĞŐŶ�ǀŝĚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ŶǇĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ͘�χĂďĞůů�ŚćŵƚĂĚ�
ĨƌĊŶ�]ǀĞŶƐŬƚ�ρĂƚƚĞŶƐ�ƉƵďůŝŬĂƚŝŽŶ�ςϭϭϬ͕�ƐŝĚ�ϰϮ͘�
�
�ǀ�ƌćƚƚƐĨĂůů�;∆9��ϭϵϴϰ͗ϲϮͿ�ŬĂŶ�ŵĂŶ�ƵƚůćƐĂ�Ăƚƚ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ŚĂƌ�Ğƚƚ�ƐƚƂƌƌĞ�ĂŶƐǀĂƌ�ĨƂƌ�ƐŬĂĚŽƌ�ƉĊ�ŐƌƵŶĚ�Ăǀ�
ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ͕�ƌĂƐͬƐŬƌĞĚ�ŽĐŚ�ĞƌŽƐŝŽŶ�ćŶ�ĚĞŶ�ĞŶƐŬŝůĚĂ͕�ĞĨƚĞƌƐŽŵ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ŚĂƌ�ďćƚƚƌĞ�ƌĞƐƵƌƐĞƌ�ćŶ�
ĚĞŶ�ďǇŐŐĂŶĚĞ�Ăƚƚ�ƵƚƌĞĚĂ�ĚĞƐƐĂ�ƐŬĂĚĞƌŝƐŬĞƌ͘�]ĂŵƚŝĚŝŐƚ�ŚĂƌ�ŵĂŶ�ŝ�ĚŽŵĂƌ�ĨĂƐƚƐůĂŐŝƚ�Ăƚƚ�ćǀĞŶ�ƐƚƂƌƌĞ�
ĞǆƉůŽĂƚƂƌĞƌ�ŚĂƌ�Ğƚƚ�ůĊŶŐƚŐĊĞŶĚĞ�ĂŶƐǀĂƌ�Ăƚƚ�ƵƚƌĞĚĂ�ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ�ŽĐŚ�ůćŵƉůŝŐĂ�ĊƚŐćƌĚĞƌ͘��
�



�

ϭϬ�

�

�ŶƐǀĂƌƐĨƂƌĚĞůŶŝŶŐ�ǀŝĚ�ďĞĨŝŶƚůŝŐ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�
&Ƃƌ�ĚĞŶ�ďĞĨŝŶƚůŝŐĂ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ�ƐĂŬŶĂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ�ƉůĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐĂŶƐǀĂƌ͕�ĞĨƚĞƌ�ĚĞƚ�Ăƚƚ�
ƉƌĞƐŬƌŝƉƚŝŽŶƐĂŶƐǀĂƌĞƚ�ůƂƉƚ�Ƶƚ�ĨŝŶŶƐ�ĚĞƚ�ŝŶŐĞƚ�ũƵƌŝĚŝƐŬƚ�ĂŶƐǀĂƌ͘��ĞŶ�ďĞĨŝŶƚůŝŐĂ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ�ƵƚŐƂƌ�ĚĞŶ�
ĂďƐŽůƵƚĂ�ŵĞƌƉĂƌƚĞŶ�Ăǀ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ͘��ĞŶ�ĐĞŶƚƌĂůĂ�ůĂŐƐƚŝĨƚŶŝŶŐĞŶ�;ς�=Ϳ�ƵƉƉƐƚćůůĞƌ�ŝŶŐĂ�ŬƌĂǀ�ƉĊ�Ăƚƚ�
ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ƐŬĂ�ƐŬǇĚĚĂ�ĚĞŶ�ďĞĨŝŶƚůŝŐĂ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ�ŵŽƚ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ͕�ƌĂƐ͕�ƐŬƌĞĚ�ĞůůĞƌ�ĞƌŽƐŝŽŶ�ƵƚƂǀĞƌ�
Ăƚƚ�ůĂŐĞŶ�ĂŶŐĞƌ�Ăƚƚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶ�ĞŶůŝŐƚ�ϭϮ�ŬĂƉ͘�Ϯ�Α�ƵƉƉŵćƌŬƐĂŵƚ�ƐŬĂ�ĨƂůũĂ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ƐĂŵƚ�ƚĂ�
ĚĞ�ŝŶŝƚŝĂƚŝǀ�ƐŽŵ�ďĞŚƂǀƐ͘�]ĂŵŵĂŶƚĂŐĞƚ�ůĞĚĞƌ�ĚĞƚƚĂ�ƚŝůů�ĞŶ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ƐůƵƚƐĂƚƐ�Žŵ�Ăƚƚ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�
ƐĂŬŶĂƌ�Ğƚƚ�ũƵƌŝĚŝƐŬƚ�ĂŶƐǀĂƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŬůŝŵĂƚĂŶƉĂƐƐĂ�ĚĞŶ�ďĞĨŝŶƚůŝŐĂ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ͘��

�ŶƐǀĂƌƐĨƂƌĚĞůŶŝŶŐ�ŝŶŽŵ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�
WůĂŶĞƌŝŶŐƐĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ�
�ůůŵćŶƚ�ƐĂŵŚćůůƐǀŝŬƚŝŐĂ�ĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌ�ƐŬĂ�ƐćŬƌĂƐ�ƚŝůů�Ğƚƚ�ϯϬϬ�ĊƌƐ�ƌĞŐŶ�ŽĐŚͬĞůůĞƌ�ĨůƂĚĞŶ͘�]ĂŵŚćůůƐǀŝŬƚŝŐĂ�
ĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ŚĂŶĚůĂƌ�Žŵ�ůŝǀ�ŽĐŚ�ŚćůƐĂ�ƐŬĂ�ďǇŐŐĂƐ�Ěćƌ�ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ĨŝŶŶƐ�ƌŝƐŬ�ĨƂƌ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐĂƌ�
ŽĐŚͬĞůůĞƌ�ƉĊ�Ğƚƚ�ƐĊĚĂŶƚ�Ɛćƚƚ�Ăƚƚ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐĂƌ�ŚĞůƚ�ƵŶĚǀŝŬƐ͘�

/ĐŬĞ�ƐĂŵŚćůůƐǀŝŬƚŝŐ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŚĂŶƚĞƌĂƐ�ĞŶůŝŐƚ�ŐćůůĂŶĚĞ�ƌŝŬƚůŝŶũĞƌ�ĨƌĊŶ�]ǀĞŶƐŬƚ�ρĂƚƚĞŶ�ςϭϭϬ͘�

^ĂŵŚćůůƐǀŝŬƚŝŐ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ƐŽŵ�ŝŶŶĞďćƌ�ůŝǀ�ŽĐŚ�ŚćůƐĂ�ćƌ͗�
Ͳ ^ũƵŬŚƵƐ�
Ͳ �ŬƵƚƐũƵŬǀĊƌĚ�

�
�ůůŵćŶƚ�ƐĂŵŚćůůƐǀŝŬƚŝŐĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ͗�

Ͳ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŽĐŚ�ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵ�
Ͳ �ŶĞƌŐŝĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�;Ğů͕�ĨũćƌƌǀćƌŵĞ͕�ďƌćŶƐůĞ�ĞƚĐͿ�
Ͳ �ƌŝĐŬƐǀĂƚƚĞŶĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ�
Ͳ ZćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚ͕�ςŽůŝƐ�ĞƚĐ�
Ͳ sĊƌĚĐĞŶƚƌĂůĞƌ�
Ͳ &ƂƌƐŬŽůŽƌ͕�ƐŬŽůŽƌ�ŽĐŚ�ĨƌŝƚŝĚƐŚĞŵ�
Ͳ WƌŝŽƌŝƚĞƌĂĚĞ�ƵƚƌǇĐŬŶŝŶŐƐǀćŐĂƌ�

�
dĞŬŶŝƐŬĂ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�
dĞŬŶŝƐŬĂ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ĂŶƐǀĂƌ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ĚĞůĂƐ�ŵĞůůĂŶ�ρ�ͲŚƵǀƵĚŵĂŶŶĞŶ�;ρ�Ͳ
ĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶͿ�ŽĐŚ�ƐŬĂƚƚĞŬŽůůĞŬƚŝǀĞƚ�;WůĂŶĞƌŝŶŐƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ςƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶͿ�ĞĨƚĞƌƐŽŵ�
ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŽĐŚ�ůĂŐƐƚŝĨƚŶŝŶŐĞŶ�ćƌ�ŽůŝŬĂ͘�

ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�ŚƵǀƵĚůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ͕�ǀŝůŬĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ƐĞƌǀŝƐůĞĚŶŝŶŐĞŶ�ŵĞůůĂŶ�
ĨƂƌďŝŶĚĞůƐĞƉƵŶŬƚĞŶ�ŽĐŚ�ŚƵǀƵĚůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ�ƐĂŵƚ�ŚƵǀƵĚůĞĚŶŝŶŐĞŶ͘�+ƵǀƵĚůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ�ŽŵĨĂƚƚĂƌ�
ďĊĚĞ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ĚŝŬĞŶ�ƐĂŵƚ�ƚŝůůŚƂƌĂŶĚĞ�ďƌƵŶŶĂƌ�ŽĐŚ�ĂŶŽƌĚŶŝŶŐĂƌ�ƉĊ�ŚƵǀƵĚůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ͘�ρ�Ͳ
ĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ćǀĞŶ�ĨƂƌ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ĂǀƐĞĚĚĂ�ĨƂƌ�ƌĞŶŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ƐĂŵƚ�ĨƂƌĚƌƂũŶŝŶŐ�Ăǀ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĂǀƐĞĚĚĂ�ĨƂƌ�ƌĞŐŶ�ŵĞĚ�ĊƚĞƌŬŽŵƐƚƚŝĚ�фϭϬ�Ċƌ�ŝ�ďĞĨŝŶƚůŝŐĂ�ƐǇƐƚĞŵ�;ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƚ�ĞŶůŝŐƚ�
^ǀĞŶƐŬƚ�ρĂƚƚĞŶƐ�ƉƵďůŝŬĂƚŝŽŶ�ςϵϬͿ�ŽĐŚ�ŝ�ŶǇĂ�ƐǇƐƚĞŵ�ĨƂƌ�ƌĞŐŶ�ŵĞĚ�ĊƚĞƌŬŽŵƐƚƚŝĚ�ŵĞůůĂŶ�ϭϬ�ŽĐŚ�ϯϬ�Ċƌ�
;ĞŶůŝŐƚ�]ǀĞŶƐŬƚ�ρĂƚƚĞŶƐ�ƉƵďůŝŬĂƚŝŽŶ�ςϭϭϬͿ͘�ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŚĞůĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ�ćƌ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƚ�ĞŶůŝŐƚ�ŐćůůĂŶĚĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƌ�ƐĂŵƚ�ĨƂƌ�ĚƌŝĨƚ�ŽĐŚ�ƵŶĚĞƌŚĊůů͘�

^ŬĂƚƚĞŬŽůůĞŬƚŝǀĞƚ�;ƉůĂŶĞƌŝŶŐƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶͿ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ƐŽŵ�
ƵƉƉƐƚĊƌ�ƉĊ�ĂůůŵćŶ�ƉůĂƚƐŵĂƌŬ�ŽĐŚ�ƚŝůů�ĚĞƐƐ�Ăƚƚ�ĚĞƚ�ŶĊƚƚ�ĨƌĂŵ�ƚŝůů�ŚƵǀƵĚůĞĚŶŝŶŐĞŶ͘��Ğƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ƚ�Ğǆ�
ĂŶƐǀĂƌ�ĨƂƌ�ǀćŐĚŝŬĞŶ͕�ƐǀĂĐŬĚŝŬĞŶ͕�ƌĞŐŶďćĚĚĂƌ͕�ƌćŶŶƐƚĞŶƐďƌƵŶŶĂƌ�ŽĐŚ�ĂŶŽƌĚŶŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐĂƌ�ŵĞůůĂŶ�
ƌćŶŶƐƚĞŶƐďƌƵŶŶ�ŽĐŚ�ŚƵǀƵĚůĞĚŶŝŶŐ͘��ŶƐǀĂƌĞƚ�ŐćůůĂŶĚĞ�ƉůĂŶĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ƐŬĂƚƚĞŬŽůůĞŬƚŝǀĞƚƐ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ůŝŐŐĞƌ�ƉĊ�ƉůĂŶĞƌŝŶŐƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ŵĞĚĂŶ�ĚƌŝĨƚ�Ăǀ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ͕�ĂŶŽƌĚŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�



�

ϭϭ�

�

ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ůŝŐŐĞƌ�ƉĊ�ƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘�]ŬĂƚƚĞŬŽůůĞŬƚŝǀĞƚ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ćǀĞŶ�ĨƂƌ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ƐǇĨƚĂƌ�ƚŝůů�Ăƚƚ�ĨƂƌĚƌƂũĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�Ěćƌ�ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ŝŶƚĞ�ćƌ�ĂŶƐǀĂƌŝŐĂ͕�Ě�ǀ�
Ɛ�ǀŝĚ�ƌĞŐŶ�ŵĞĚ�ĊƚĞƌŬŽŵƐƚƚŝĚ�ƐƚƂƌƌĞ�ćŶ�ĚĞƚ�ƐŽŵ�ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ͘��

^ŬĂƚƚĞŬŽůůĞŬƚŝǀĞƚ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�;ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ĚƌŝĨƚͿ�Ăƚƚ�ŽŵŚćŶĚĞƌƚĂ�ŽĐŚ�ĂǀůĞĚĂ�ŶĂƚƵƌǀĂƚƚĞŶ�ƐĊ�Ăƚƚ�
ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ůĞĚƐ�ŝŶ�ŝ�ĚĞƚ�ĂůůŵćŶŶĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ�Žŵ�ĚĞƚ�ćƌ�ŵƂũůŝŐƚ͘�

^ƚĂĚƐďǇŐŐŶĂĚƐŬŽŶƚŽƌĞƚ�

^ƚĂĚƐďǇŐŐŶĂĚƐŬŽŶƚŽƌĞƚ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŵĂƌŬĞŶ�ƉůĂŶůćŐŐƐ�ĨƂƌ�ĚĞƚ�ƐŽŵ�ĚĞŶ�ćƌ�ŵĞƐƚ�ůćŵƉůŝŐ�ĨƂƌ�ŽĐŚ�Ăƚƚ�
ĞǀĞŶƚƵĞůůĂ�ƉůĂŶďĞƐƚćŵŵĞůƐĞƌ�Žŵ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĨƂůũƐ�ŝ�ďǇŐŐůŽǀƐŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ͘�
�
DŝůũƂͲ�ŽĐŚ�ŚćůƐŽƐŬǇĚĚƐŬŽŶƚŽƌĞƚ�

DŝůũƂͲ�ŽĐŚ�ŚćůƐŽƐŬǇĚĚƐŬŽŶƚŽƌĞƚ�ćƌ�ƚŝůůƐǇŶƐŵǇŶĚŝŐŚĞƚ�ŐćůůĂŶĚĞ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ƐĂŵƚ�
ƌĞŵŝƐƐŝŶƐƚĂŶƐ�ŐćůůĂŶĚĞ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ƉůĂŶĞƌ͘�
�
<ŽŵŵƵŶůĞĚŶŝŶŐƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�

<ŽŵŵƵŶůĞĚŶŝŶŐƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĨƌĊŐŽƌŶĂ�ďĞĂŬƚĂƐ�ĨƵůůƚ�Ƶƚ�ǀŝĚ�ŵĂƌŬĨƂƌƐćůũŶŝŶŐ�
;Ěćƌ�ĚĞƚ�ćƌ�ƚŝůůćŵƉůŝŐƚͿ�ŽĐŚ�ƵƉƉƌćƚƚĂŶĚĞ�Ăǀ�ĞǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐƐĂǀƚĂů͕�ƚ�Ğǆ�Ăƚƚ�ŝŶƚĞ�ŵĂƌŬ�ƐŽŵ�ďĞŚƂǀƐ�ĨƂƌ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ƐćůũƐ�ĞůůĞƌ�ƵƉƉůĊƚƐ�ĨƂƌ�ĂŶŶĂŶ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͘�;ŽŵŵƵŶůĞĚŶŝŶŐƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�
ćǀĞŶ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ďĞǀĂŬĂ�ŵƂũůŝŐƚ�ŝŶŬƂƉ�Ăǀ�ŵĂƌŬ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ͘��

^ćŬĞƌŚĞƚƐĨƵŶŬƚŝŽŶĞŶ�ƐƚƂĚũĞƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĂŶƐǀĂƌŝŐĂ�Ăƚƚ�ŝŶǀĞŶƚĞƌĂ�ŽĐŚ�ƉůĂŶĞƌĂ�ƐŝŶĂ�ƐĂŵŚćůůƐǀŝŬƚŝŐĂ�
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ�ƐĊ�Ăƚƚ�ĚĞ�ŝŶƚĞ�ƉĊǀĞƌŬĂƐ�Ăǀ�ŬƌĂĨƚŝŐĂ�ĨůƂĚĞŶ�ŽĐŚ�ƌĞŐŶ͘�

ZćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĞŶ�

ZćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŚĂ�ƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ƉĊ�ƌćƚƚ�Ɛćƚƚ�ŚĂŶƚĞƌĂ�
ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞƌ͘�
�

&ƂƌŚƂũĚ�ďĞƌĞĚƐŬĂƉ�
PǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞƌ�ŝ�ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ�

<ŽŵŵƵŶĞŶ�ŚĂƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƵƚƂǀĂƌĂŶƐǀĂƌ�ĨƂƌ�ĚĞ�ĚĂŵŵĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ćŐĞƌ�ŽĐŚ�
ƐŬƂƚĞƌ͕�ǀŝůŬĞƚ�ĨƌĂŵĨƂƌ�Ăůůƚ�ďĞƌƂƌ�ΧƂƌƌƵŵƐĊŶ͘�	ŐĂƌĂŶƐǀĂƌĞƚ�ŽŵĨĂƚƚĂƌ�ϭϰ�Ɛƚ�ĚĂŵŵĂƌ͕�Ăǀ�ǀŝůŬĂ�ĨůĞƌĂ�
ƌĞŐůĞƌĂƌ�ƐƚŽƌĂ�ƐũƂŵĂŐĂƐŝŶ͕�ĚćƌŝďůĂŶĚ�+ĞůŐĂƐũƂŶͬdŽĨƚĂƐũƂŶ�;ϱϬ�ŬŵϮͿ͕��ΟƌŬĞŶ�;Ϯϳ�ŬŵϮͿ�ŽĐŚ�.ŶŶĂƌĞŶ�;ϭϳ�
ŬŵϮͿ͘�ΧŽƚ�ďĂŬŐƌƵŶĚ�Ăǀ�ĚĞ�ƐƚŽƌĂ�ƌĞŐůĞƌŝŶŐƐǀŽůǇŵĞƌŶĂ�ćƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ĂŐĞƌĂŶĚĞ�ŝ�ƐĂŵďĂŶĚ�ŵĞĚ�ŚƂŐĂ�
ĨůƂĚĞŶ�ĞŶ�ŵǇĐŬĞƚ�ǀŝŬƚŝŐ�ĨƌĊŐĂ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ǀćƌŶĂ�ĂůůŵćŶŶĂ�ŽĐŚ�ĞŶƐŬŝůĚĂ�ŝŶƚƌĞƐƐĞŶ�ůćŶŐƐ�ΧƂƌƌƵŵƐĊŶ͘��

Kŵ�ĚĞƚ�ŵĞĚ�ĂŶůĞĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ǀćĚĞƌůĞŬƐƌĂƉƉŽƌƚĞƌ�ŐĊƌ�Ăƚƚ�ĨƂƌƵƚƐĞ�ƌŝƐŬ�ĨƂƌ�ƉůƂƚƐůŝŐĂ�ŶĞĚŝƐŶŝŶŐĂƌ�;ƵŶĚĞƌŬǇůƚ�
ǀĂƚƚĞŶ�ŝŶŶĂŶ�ŝƐůćŐŐŶŝŶŐͿ�ƐĂŵƚ�ŬůĂƐƐ�ϭͲǀĂƌŶŝŶŐĂƌ�ĞůůĞƌ�ŚƂŐƌĞ�ǀĂƚƚĞŶĨůƂĚĞŶ͕�ƐŬĂ�ďĞƐůƵƚ�ŽŵĞĚĞůďĂƌƚ�ĨĂƚƚĂƐ�
Žŵ�ĞǀĞŶƚƵĞůů�ĨƂƌƐƚćƌŬƚ�ũŽƵƌďĞƌĞĚƐŬĂƉ͕�ƵƚƂŬĂĚ�ĞŐĞŶ�ƚŝůůƐǇŶͬƌŽŶĚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŶĂ͕�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�
ƚŝůů�=ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͕�ƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚ͕�ĂŶĚƌĂ�ƌĞŐůĞƌĂƌĞ�ŵŵ͘��Ŷ�ƵƚĨƂƌůŝŐĂƌĞ�ďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐ�Ăǀ�ďĞƐůƵƚƐŐĊŶŐ�ŽĐŚ�
ƂǀƌŝŐĂ�ƌƵƚŝŶĞƌ�ǀŝĚ�ƌŝƐŬ�ĨƂƌ�ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐƐƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ�ƐŬĂůů�ƚĂƐ�ĨƌĂŵ͘�

<ƌŝƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�
sćǆũƂ�ŬŽŵŵƵŶ�ĂŐĞƌĂƌ�ǀŝĚ�ĞŶ�ĞǆƚƌĞŵ�ŚćŶĚĞůƐĞ�ŝ�ĞŶůŝŐŚĞƚ�ŵĞĚ�ĚĞƚ�ƐǀĞŶƐŬĂ�ƐǇƐƚĞŵĞƚ�ĨƂƌ�ƐĂŵŚćůůƐƐŬǇĚĚ�
ŽĐŚ�ďĞƌĞĚƐŬĂƉ͗�ĂŶƐǀĂƌƐͲ͕�ŶćƌŚĞƚƐͲ�ŽĐŚ�ůŝŬŚĞƚƐƉƌŝŶĐŝƉĞŶ͘��ĞƐƐĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƌ�ŝŶŶĞďćƌ�Ăƚƚ�ĚĞŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�
ĂŶƐǀĂƌ�ĨƂƌ�ĞŶ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ƵŶĚĞƌ�ŶŽƌŵĂůĂ�ĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶ�ƐŬĂ�ŽĐŬƐĊ�ŚĂ�ĚĞƚ�ƵŶĚĞƌ�ĞŶ�ŬƌŝƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕�Ăƚƚ�ĞŶ�
ŬƌŝƐ�ƐŬĂ�ŚĂŶƚĞƌĂƐ�Ěćƌ�ĚĞŶ�ŝŶƚƌćĨĨĂƌ�ŽĐŚ�Ăǀ�ĚĞŵ�ƐŽŵ�ćƌ�ŶćƌŵĂƐƚ�ďĞƌƂƌĚĂ�ŽĐŚ�ĂŶƐǀĂƌŝŐĂ�ƐĂŵƚ�Ăƚƚ�
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͕�ƐĊ�ůĊŶŐƚ�ĚĞƚ�ćƌ�ŵƂũůŝŐƚ͕�ƐŬĂ�ĨƵŶŐĞƌĂ�ƉĊ�ůŝŬŶĂŶĚĞ�Ɛćƚƚ�ƐŽŵ�ǀŝĚ�ŶŽƌŵĂůĂ�ĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶ͘�
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sŝĚ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶćƌĂ�ŚćŶĚĞůƐĞƌ�ŬĂŶ�ŬŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ƂǀĞƌƚĂ�ĂŶƐǀĂƌĞƚ�ĨƌĊŶ�ďĞƌƂƌĚĂ�ŶćŵŶĚĞƌ͘��ƌďĞƚĞƚ�
ĨƂůũĞƌ�ĚŽĐŬ�ĨŽƌƚĨĂƌĂŶĚĞ�ĚĞ�ƚƌĞ�ŐƌƵŶĚƉƌŝŶĐŝƉĞƌŶĂ͘�

�ĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ�

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐƐŬƌŝƚĞƌŝĞƌ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�
�ĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ�ƐŬĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƐ�ĞŶůŝŐƚ�]ǀĞŶƐŬƚ�ρĂƚƚĞŶƐ�ƉƵďůŝŬĂƚŝŽŶ�WϭϭϬ��ǀůĞĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐͲ͕�
ĚƌćŶͲ�ŽĐŚ�ƐƉŝůůǀĂƚƚĞŶ͘��

�Ŷ�ŬůŝŵĂƚĨĂŬƚŽƌ�ĞŶůŝŐƚ�ĂǀƐŶŝƚƚ�ϭ͘ϴ͘ϯ�ŝ�ςϭϭϬ�ƐŬĂ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�ǀŝĚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ͘�
<ůŝŵĂƚĨĂŬƚŽƌŶ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�ϭ͕Ϯϱ�ĨƂƌ�ƌĞŐŶ�ŵĞĚ�ŬŽƌƚĂƌĞ�ǀĂƌĂŬƚŝŐŚĞƚ�ćŶ�ĞŶ�ƚŝŵŵĞ�ŽĐŚ�ϭ͕Ϯ�ĨƂƌ�ƌĞŐŶ�ŵĞĚ�
ůćŶŐƌĞ�ǀĂƌĂŬƚŝŐŚĞƚ͕�ƵƉƉ�ƚŝůů�Ğƚƚ�ĚǇŐŶ͘��

Kŵ�ĚĞƚ�ĨŝŶŶƐ�ĞŶ�ŵƂũůŝŐŚĞƚ�Ăƚƚ�ƐǇƐƚĞŵĞƚ�ďǇŐŐƐ�Ƶƚ�ĞůůĞƌ�Ăƚƚ�ĨƂƌƚćƚŶŝŶŐ�ŬĂŶ�ƐŬĞ�ŝ�ĨƌĂŵƚŝĚĞŶ�ƐŬĂ�ĚĞƚƚĂ�ƚĂƐ�ŝ�
ďĞĂŬƚĂŶĚĞ�Ŷćƌ�ƐǇƐƚĞŵĞƚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƐ͘�

�ćŵŶŝŶŐƐŶŝǀĊ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ƚŝůů�ŶǇďǇŐŐŶĂĚƐŬĂƌƚŽƌ�ůćŵŶĂƐ�ĂůůƚŝĚ�ŵŝŶƐƚ�ŝ�ŵĂƌŬŶŝǀĊ�ǀŝĚ�
ĨƂƌďŝŶĚĞůƐĞƉƵŶŬƚĞŶ�ďĊĚĞ�ǀŝĚ�ŶǇĞǆƉůŽĂƚĞƌĂĚĞ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ŽĐŚ�ǀŝĚ�ĨƂƌƚćƚŶŝŶŐ�ŽĂǀƐĞƚƚ�ǀĂĚ�ƐŽŵ�ƚŝĚŝŐĂƌĞ�
ĂŶŐŝǀŝƚƐ�ŝ�ŶćƌŽŵƌĊĚĞƚ͘�ϑŵ�ƌŝƐŬ�ĨƂƌ�ŵĂƌŬƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ�ĨŝŶŶƐ͕�ĞŶůŝŐƚ�ĨƌĂŵƚĂŐĞŶ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐŬĂƌƚĞƌŝŶŐ�
ŝ�ŚĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ͕�ƐŬĂ�ĚćŵŶŝŶŐƐŶŝǀĊ�ĂŶŐĞƐ�ĨƂƌ�ϭϬϬͲĊƌƐ�ƌĞŐŶĞƚƐ�ŚƂŐƐƚĂ�ŶŝǀĊ͘�ϑŵ�ĂǀƐƚĞŐ�ƐŬĂ�ŐƂƌĂƐ�
ĂǀƐĞĞŶĚĞ�ĚćŵŶŝŶŐƐŶŝǀĊŶ�ĞŶůŝŐƚ�ŽǀĂŶ�ƐŬĂ�ĚĞƚ�ŐŽĚŬćŶŶĂƐ�Ăǀ�ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘�

�ůůĂ�ŶǇĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ�ƐŬĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƐ�ĞŶůŝŐƚ�]ǀĞŶƐŬƚ�ρĂƚƚĞŶƐ�ƉƵďůŝŬĂƚŝŽŶ�ςϭϭϬ͕�ŵĞŶ�ŵŝŶƐƚĂ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�ƉĊ�ŚƵǀƵĚůĞĚŶŝŶŐ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�ϯϭϱ�ŵŵ͘�+ćŶƐǇŶ�ƐŬĂ�ƚĂƐ�ƐĊ�Ăƚƚ�ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ƵƉƉƐƚĊƌ�ĨƂƌƐćŵƌŝŶŐĂƌ�
ŶĞĚƐƚƌƂŵƐ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�ŽƌƐĂŬĂ�ƐŬĂĚĂ͘��ĞƚƚĂ�ŬĂŶ�ŝŶŶĞďćƌĂ�Ăƚƚ�ƚŝůůĨćůůŝŐĂ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�ŵĊƐƚĞ�ǀŝĚƚĂƐ�ŝ�ǀćŶƚĂŶ�ƉĊ�
ŬŽŵŵĂŶĚĞ�ŽŵͲ�ĞůůĞƌ�ƵƚďǇŐŐŶĂĚĞƌ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ͘�

	ǀĞŶ�Žŵ�ŬƌĂǀ�ƐƚćůůƐ�ƉĊ�Ăƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĊƚŐćƌĚĞƌ�ŐƂƌƐ�ŝŶŶĞ�ƉĊ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐŵĂƌŬ�ƐŬĂ�ŝŶŐĞŶ�ŚćŶƐǇŶ�ƚĂƐ�ƚŝůů�ĚĞƚ�
ŝ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ĚĞƚ�ŶǇĂ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ�Žŵ�ŝŶŐĞƚ�ĂŶŶĂƚ�ćƌ�ƂǀĞƌĞŶƐŬŽŵŵĞƚ�ŵĞĚ�ρ�Ͳ
ĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘��Ğ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�ƐŽŵ�ŐƂƌƐ�ŝŶŶĞ�ƉĊ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶ�ćƌ�ĞŶ�ďŽŶƵƐ�ŽĐŚ�ŬĂŶ�ĞǀĞŶƚƵĞůůƚ�ŝŶƚĞ�ƐćŬƌĂƐ�ĨƂƌ�
ĨƌĂŵƚŝĚĞŶ͘�

sŝĚ�ƂǀĞƌƐŝŬƚůŝŐĂ�ďĞƌćŬŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ǀŝĚ�ŵŝŶĚƌĞ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ćƌ�ĚĞƚ�ŽŬ�Ăƚƚ�ĂŶǀćŶĚĂ�ŵĂŶƵĞůů�ďĞƌćŬŶŝŶŐ͘�ρŝĚ�
ŵĞƌ�ŽŵĨĂƚƚĂŶĚĞ�ďĞƌćŬŶŝŶŐĂƌ�ƐŬĂůů�ĚĂƚĂŵŽĚĞůůďĞƌćŬŶŝŶŐĂƌ�ŐƂƌĂƐ͘�

sŝĚ�ƵƉƉƐƚćůůŶŝŶŐƐͲ͕�ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐͲ�ŽĐŚ�ŝŶůĂƐƚŶŝŶŐƐǇƚŽƌ�Ěćƌ�Ğƚƚ�ŽůũĞůćĐŬĂŐĞ�ŬĂŶ�ĨƂƌǀćŶƚĂƐ͕�ŬƌćǀƐ�Ăƚƚ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ůĞĚƐ�ŐĞŶŽŵ�ŽůũĞĂǀƐŬŝůũĂƌĞ�ŝŶŶĂŶ�ĚĞƚ�ƐůćƉƉƐ�ƚŝůů�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ͘�ϑůũĞĂǀƐŬŝůũĂƌĞ�ƐŬĂ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƐ�ĞŶůŝŐƚ�]ǀĞŶƐŬ�]ƚĂŶĚĂƌĚ�]]Ͳ�∆�ϴϱϴͲϭ�ŽĐŚ�]]Ͳ�∆�ϴϱϴͲϮ͘��ŶŵćůĂŶ�ƐŬĂ�ŐƂƌĂƐ�ƚŝůů�
ĂďŽŶŶĞŶƚŝŶŐĞŶũƂƌĞŶ�ƉĊ�ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘��

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐƐŬƌŝƚĞƌŝĞƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ��

sŝĚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�ƐŬŝůũĞƌ�ŵĂŶ�ƉĊ�ƌĞŶŝŶŐƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ƵƚũćŵŶŝŶŐƐͲͬĨƂƌĚƌƂũŶŝŶŐƐŵĂŐĂƐŝŶ͘��

�ŶůćŐŐŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ƌĞŶŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�
�Ŷ�ƌĞŶŝŶŐƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ƐŬĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƐ�ƐĊ�Ăƚƚ�ŐćůůĂŶĚĞ�ƌŝŬƚǀćƌĚĞŶ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŝŶƚĞ�ƂǀĞƌƐŬƌŝĚƐ͘�
�ŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƐ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŵŝŶƐƚ�ŬƵŶŶĂ�ƚĂ�ĞŵŽƚ�ŽĐŚ�ƌĞŶĂ�Ğƚƚ�ƌĞŐŶ�ŵĞĚ�ĊƚĞƌŬŽŵƐƚƚŝĚ�ϭͲϮ�Ċƌ͘�
ZĞŐŶ�ŵĞĚ�ůćŶŐƌĞ�ĊƚĞƌŬŽŵƐƚƚŝĚ�ŬĂŶ�ůĞĚĂƐͬďƌćĚĚĂƐ�ĨƂƌďŝ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ͘�+ƂŐĂ�ŝŶŬŽŵŵĂŶĚĞ�ĨůƂĚĞŶ�ŬĂŶ�
ƌŝƐŬĞƌĂ�Ăƚƚ�ƐƉŽůĂ�Ƶƌ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ƐĂŵƚŝĚŝŐƚ�ƐŽŵ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ĚĊ�ćƌ�ŵǇĐŬĞƚ�ƵƚƐƉćƚƚ͘��

hƚŐĊĞŶĚĞ�ŚĂůƚĞƌ�ŽĐŚ�ŵćŶŐĚĞƌ�ŝ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ƐŬĂ�ŬŽŶƚƌŽůůĞƌĂƐ͕�ƚ�Ğǆ�ŝ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ�]ƚŽƌŵƚĂĐ͘��
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sŝĚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�ƐŬĂ�ŵĂŶ�ćǀĞŶ�ƚĂ�ŚćŶƐǇŶ�ƚŝůů�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶƐ�ƐƚĂƚƵƐ�ŽĐŚ�ŵŝůũƂŬǀĂůŝƚĞƚƐŶŽƌŵĞƌŶĂ͕�Žŵ�
ŝŶƚĞ�ĚĞƚƚĂ�ŐũŽƌƚƐ�ƚŝĚŝŐĂƌĞ͕�ƐĊ�Ăƚƚ�ĚĞƐƐĂ�ŝŶƚĞ�ƌŝƐŬĞƌĂƌ�Ăƚƚ�ĨƂƌƐćŵƌĂƐ͘�

PƉƉŶĂ�ĚĂŵŵĂƌ�ŵĞĚ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ�ǀĂƚƚĞŶƐƉĞŐĞů�
�Ŷ�ƂƉƉĞŶ�ĚĂŵŵ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƐ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ƚĂ�ĞŵŽƚ�Ğƚƚ�ŵĞĚĞůƌĞŐŶ�ŝ�ĚĞŶ�ĨƂƌƐƚĂ�ƌĞŐůĞƌǀŽůǇŵĞŶ�ŝ�ĚĂŵŵĞŶ͘�
�ƚƚ�ŵĞĚĞůƌĞŐŶ�ĨƂƌ�ρćǆũƂ�ŵŽƚƐǀĂƌĂƌ�ϳ͕ϯ�ŵŵ͘�ΧĞĚĞůƌĞŐŶĞƚƐ�ƵƉƉĞŚĊůůƐƚŝĚ�ŝ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�ŵŝŶƐƚ�ϭϮ�ƚŝŵŵĂƌ�ŝ�
ĚĂŵŵĞŶ͘�

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ƂƉƉŶĂ�ĚĂŵŵĂƌ͗�

Ͳ &ůĂĐŬĂ�;ϭ͗ϲͿ�ŽĐŚ�ƐƚĂďŝůĂ�ƐůćŶƚĞƌ�ǀŝĚ�ǀĂƚƚĞŶďƌǇŶĞƚ�ŽĐŚ�ŵŝŶƐƚ�Ϭ͕ϱ�ŵĞƚĞƌ�ŝŶ�ƵŶĚĞƌ�ǀĂƚƚĞŶǇƚĂŶ�ǀŝĚ�
ŵĞĚĞůǀĂƚƚĞŶŶŝǀĊŶ͘�

Ͳ sĂƚƚĞŶĚũƵƉ�ǀŝĚ�ĚĂŵŵŬĂŶƚ�ǀŝĚ�ŵĞĚĞůǀĂƚƚĞŶŶŝǀĊ�ƐŬĂ�ŝŶƚĞ�ƂǀĞƌƐƚŝŐĂ�Ϭ͕Ϯ�ŵĞƚĞƌ͘�
Ͳ sĂƚƚĞŶĚũƵƉĞƚ�ŬĂŶ�ŐćƌŶĂ�ǀĂƌŝĞƌĂ͕�ŵĞŶ�ďƂƌ�ǀĂƌĂ�ŵŝŶƐƚ�ĞŶ�ŵĞƚĞƌ�Žŵ�ŵĂŶ�ǀŝůů�ƵŶĚǀŝŬĂ�

ŝŐĞŶǀćǆŶŝŶŐ͘�
Ͳ /ŶŐĂ�ƐƚćŶŐƐĞů�Žŵ�ŝŶƚĞ�ƐćƌƐŬŝůĚĂ�ĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ�ŬƌćǀĞƌ�ĚĞƚ͘�
Ͳ /ŶͲ�ŽĐŚ�ƵƚůŽƉƉ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�ůćƚƚĊƚŬŽŵůŝŐĂ�ŽĐŚ�ĨƂƌƐĞƐ�ŵĞĚ�ƐƚĊĞŶĚĞ�;ǀĞƌƚŝŬĂůƚͿ�ŐĂůůĞƌ�ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ŐĊƌ�

ćŶĚĂ�ŶĞƌ�ƚŝůů�ďŽƚƚĞŶ͕�ƐĞ�ďŝůĚ�ϯ͘�
Ͳ hƚůŽƉƉ�ĨƌĊŶ�ĚĂŵŵĞŶ�ƵƚĨŽƌŵĂƐ�ƐƚƌǇƉƚĂ͕�ĚćŵĚĂ�ŽĐŚ�ŵĞĚ�ďƌćĚĚŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ͘�
Ͳ /ŶŐĞŶ�ƚćƚĚƵŬ�ŝ�ďŽƚƚĞŶ�Žŵ�ƉůĂƚƐĞŶƐ�ĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ�ŝŶƚĞ�ŬƌćǀĞƌ�ĚĞƚ͘�
Ͳ �ŶůćŐŐŶŝŶŐ�ƵƚĨŽƌŵĂƐ�ĨƂƌ�ƌĞŶŝŶŐ�ŝ�ƚǀĊ�ƐƚĞŐ͕�ƚ�Ğǆ�ƐĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ŽĐŚ�ŽůũĞĂǀƐŬŝůũŶŝŶŐ͕�ďŝŽůŽŐŝƐŬ�

ƌĞŶŝŶŐ�ĞůůĞƌ�ĨŝůƚƌĞƌŝŶŐ͘�
Ͳ �ŶůćŐŐŶŝŶŐ�ƵƚĨŽƌŵĂƐ�ŵĞĚ�ůćƚƚƌĞŶƐĂĚ�ĨƂƌƐƚĂ�ĚĂŵŵ�ĨƂƌ�ŐƌŽǀƐĞĚŝŵĞŶƚĞƌŝŶŐ�ƐĂŵƚ�ŵĞĚ�

ĂǀƐƚćŶŐŶŝŶŐƐǀĞŶƚŝůͬƐůƵƐƐůƵĐŬĂ�ƉĊ�ŝŶůŽƉƉĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚ�ďƌćĚĚŵƂũůŝŐŚĞƚ�ĨƂƌ�ĨƂƌďŝůĞĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ŚƂŐĂ�
ĨůƂĚĞŶ͘��

Ͳ hƉƉĞŚĊůůƐƚŝĚĞŶ�ŝ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ďƂƌ�ǀĂƌĂ�ŵŝŶƐƚ�ƚŽůǀ�ƚŝŵŵĂƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ĞƌŚĊůůĂ�ŐŽĚ�ƌĞĚƵŬƚŝŽŶ�Ăǀ�
ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ͘�

Ͳ &ůĂĐŬ�ƐůćŶƚ�ĞůůĞƌ�ƌĂŵƉ�ƐŬĂ�ƵƚĨƂƌĂƐ�ƉĊ�ĞŶ�ĚĞů�Ăǀ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ƐĊ�Ăƚƚ�ďĊƚ�ŬĂŶ�ůćŐŐĂƐ�ŝ�ĞůůĞƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�
ƵŶĚĞƌůćƚƚĂ�ŶĞĚŬƂƌŶŝŶŐ�Ăǀ�ŵĂƐŬŝŶ͘�

Ͳ �Ğƚ�ƐŬĂ�ĨŝŶŶĂƐ�ǇƚŽƌ�ĨƂƌ�ĂǀǀĂƚƚŶŝŶŐ�Ăǀ�ďŽƚƚĞŶƐĞĚŝŵĞŶƚ�ŝ�ĚŝƌĞŬƚ�ĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ�ƚŝůů�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ͘�ϑŵ�
ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ćƌ�ŵƂũůŝŐƚ�ƐŬĂ�ĞŶ�ƉůĂŶ�ĨŝŶŶĂƐ�ĨƂƌ�ŚƵƌ�ƐĞĚŝŵĞŶƚ�ŚĂŶƚĞƌĂƐ�ǀŝĚ�ƚƂŵŶŝŶŐ͘�

�

�ŝůĚ�ϯ͗�]ŬŝƐƐ�ƉĊ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ŐĂůůĞƌ�ǀŝĚ�ŝŶͲ�ŽĐŚ�ƵƚůŽƉƉ�



�

ϭϰ�

�

�

�

PǀĞƌƐŝůŶŝŶŐƐǇƚŽƌ�
PǀĞƌƐŝůŶŝŶŐƐǇƚŽƌ�ćƌ�ĞŶ�ƌĞŶŝŶŐƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ƐŽŵ�ďĞƐƚĊƌ�Ăǀ�ĞŶ�ĨƂƌĚĞůŶŝŶŐƐĂŶŽƌĚŶŝŶŐ�;ƚŝůů�Ğǆ�Ğƚƚ�ĚŝŬĞͿ�ĞŶ�
ůĊŐ�ůƵƚĂŶĚĞ�ŐƌćƐǇƚĂ�ŽĐŚ�Ğƚƚ�ƵƉƉƐĂŵůŝŶŐƐĚŝŬĞ�ĞůůĞƌ�ůĞĚŶŝŶŐ͘��

�

�ŝůĚ�ϰ͗�ςƌŝŶĐŝƉƐŬŝƐƐ�ĨƂƌ�ĞŶ�ƂǀĞƌƐŝůŶŝŶŐƐǇƚĂ͘�;ćůůĂ�γƚĨŽƌŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ƂǀĞƌƐŝůŶŝŶŐƐǇƚŽƌ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ͘�ςĞƚĞƌ�=ŝŶĚǀĂůů�
>ƵŶĚ�γŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚ��

�

�ŝůĚ�ϱ͗�ΟǀĞƌƐŝůŶŝŶŐƐǇƚĂ�ŝ�;ƌŝƐƚŝĂŶƐƚĂĚ͘�;ćůůĂ͘�ρĞŐ�χĞĐŚ���͘�

Ͳ �ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ͗�]ƚŽƌůĞŬĞŶ�ĞŶ�ƂǀĞƌƐŝůŶŝŶŐƐǇƚĂ�ďƂƌŵŽƚƐǀĂƌĂ�ĐĂ�ϴϬϬʹϮϱϬϬ�ŵϮ�ƉĞƌ�ĂǀƌŝŶŶĂŶĚĞ�
ŚĊƌĚŐũŽƌĚĂ�ǇƚĂ��

Ͳ 'ƌćƐǇƚĂƐ�ůƵƚŶŝŶŐ͗��Ğƚ�ƌĞŬŽŵŵĞŶĚĞƌĂƐ�ƐǀĂŐƚ�ƐůƵƚƚĂŶĚĞ�ǇƚĂ�;Ϯʹϱ�йͿ͘�

Ͳ �ŽƚƚĞŶ͗�&Ƃƌ�Ăƚƚ�ŐǇŶŶĂ�ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĨƂƌƐĞƐ�ďŽƚƚĞŶ�ŵĞĚ�Ğƚƚ�ŐĞŶŽŵƐůćƉƉůŝŐƚ�ŵĂƚĞƌŝĂů ��

Ͳ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶ͗�χćƚ�ŐƌćƐǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ�

Ͳ &ƂƌĚĞůŶŝŶŐƐĂŶŽƌĚŶŝŶŐ͘�Kŵ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ŬŽŵŵĞƌ�ĚŝƌĞŬƚ�ĨƌĊŶ�ĞŶ�ŝŶƚŝůůŝŐŐĂŶĚĞ�ŚĊƌĚŐũŽƌĚ�ǇƚĂ�
ƌĞŬŽŵŵĞŶĚĞƌĂƐ�Ăƚƚ�ĨƂƌĚĞůŶŝŶŐƐĂŶŽƌĚŶŝŶŐĞŶ�ƵƚĨŽƌŵĂƐ�ĞŶůŝŐƚ�ŶĞĚĂŶƐƚĊĞŶĚĞ�ƐŬŝƐƐ͘�

�
�ŝůĚ�ϲ͗�]ŬŝƐƐ�ƂǀĞƌ�ĨƂƌĚĞůŶŝŶŐƐĂŶŽƌĚŶŝŶŐĞŶ�ǀŝĚ�ƂǀĞƌƐŝůŶŝŶŐƐǇƚŽƌ�
�



�

ϭϱ�

�

ZĂŝŶŐĂƌĚĞŶͬ�ŝŽĨŝůƚĞƌ�
�Ŷ�ƌĂŝŶŐĂƌĚĞŶ�ćƌ�ĞŶ�ǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶƐďĞŬůćĚĚ�ŵĂƌŬďćĚĚ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�ǀĂƌĂ�ƵƉƉŚƂũĚ�ĞůůĞƌ�ŶĞĚƐćŶŬƚ͕�ŽĐŚ�ƐŽŵ�ćƌ�
ĨƂƌƐĞĚĚ�ŵĞĚ�ĞŶ�ĨƂƌĚƌƂũŶŝŶŐƐͬƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐǌŽŶ͘��Ğƚ�ďůŝƌ�ĞŶ�ƐǇŶůŝŐ�ǀĂƚƚĞŶǇƚĂ�ĞŶĚĂƐƚ�ƵŶĚĞƌ�ŬŽƌƚĂ�
ƉĞƌŝŽĚĞƌ�ŝ�ƐĂŵďĂŶĚ�ŵĞĚ�ŬƌĂĨƚŝŐĂ�ƌĞŐŶ͘�ΟǀĞƌƐŬŽƚƚƐǀĂƚƚĞŶ�ĂǀůĞĚƐ�ǀŝĂ�ďƌćĚĚĂǀůŽƉƉ�ƚŝůů�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŶćƚĞƚ͘��

ZĂŝŶŐĂƌĚĞŶƐ�ŚƵǀƵĚƐǇĨƚĞƚ�ćƌ�Ăƚƚ�ƚĂ�ŚĂŶĚ�Žŵ�ĞŶ�͟ĨŝƌƐƚ�ĨůƵƐŚ͕͟�Ě͘ǀ͘Ɛ͘�ĚĞ�ĨƂƌƐƚĂ�ŽĐŚ�ŵĞƐƚ�ĨƂƌŽƌĞŶĂĚĞ�
ŵŝůůŝŵĞƚƌĂƌŶĂ�ŝ�Ğƚƚ�ƌĞŐŶĨƂƌůŽƉƉ͘��ćƌĨƂƌ�ƌĞŬŽŵŵĞŶĚĞƌĂƐ�Ăƚƚ�ĂŶůćŐŐĂ�ƌĂŝŶŐĂƌĚĞŶ�ŶćƌĂ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐƐŬćůůĂŶ�
ƐĊƐŽŵ�ǀćŐĂƌ�ŽĐŚ�ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐǇƚŽƌ͘�

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ƌĂŝŶŐĂƌĚĞŶ�ŽĐŚ�ďŝŽĨŝůƚĞƌ�

Ͳ �ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ͗�]ƚŽƌůĞŬĞŶ�Ăǀ�ĞŶ�ƌĂŝŶŐĂƌĚĞŶ�ďƂƌ�ŵŽƚƐǀĂƌĂ�ĐĂ�ϯʹϭϬ�й�Ăǀ�ĚĞŶ�ĂǀƌŝŶŶĂŶĚĞ�
ŚĊƌĚŐũŽƌĚĂ�ǇƚĂŶ͘�

Ͳ sćǆƚǀĂů͗�ρćǆƚĞƌ�ƐŽŵ�ŬůĂƌĂƌ�ďĊĚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞƌ�Ăǀ�ƚŽƌŬĂ�ŽĐŚ�ƉĞƌŝŽĚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐĂ�ǀĂƚƚĞŶŶŝǀĊĞƌ͘�

Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ͗�&ĞŶŽŵƐůćƉƉůŝŐƚ�ƐƵďƐƚƌĂƚ�ĂŶƐĞƐ�ǀĂƌĂ�Ğƚƚ�ƐƵďƐƚƌĂƚ�ŵĞĚ�ĞŶ�ŚǇĚƌĂƵůŝƐŬŬŽŶĚƵŬƚŝǀŝƚĞƚ�ƉĊ�
ϭϬϬʹϱϬϬ�ŵŵͬƚŝŵŵĞ͘�%Ƃƌ�Ăƚƚ�ŶĊ�ĞŶ�ďƌĂ�ƌĞŶŝŶŐƐĞĨĨĞŬƚ�ďƂƌ�ƐƵďƐƚƌĂƚĞƚ�ŚĂ�ĞŶ�
ŬĂƚũŽŶďǇƚĞƐŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�;���Ϳ�ƉĊ�ĐĂ�ϮϬ�ĐŵŽů͘�

Ͳ /ŶůŽƉƉĞƚͬŶ͗�.ŶŶĂŶĨƂƌ�ŝŶůŽƉƉĞƚ�ďƂƌ�ŐƌƂǀƌĞ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ƉůĂĐĞƌĂƐ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ƵŶĚǀŝŬĂ�ƵƌƐƉŽůŶŝŶŐ�ƐĂŵƚ�
ŵƂũůŝŐŚĞƚĞŶ�ĨƂƌ�ŐƌŽǀƐĞĚŝŵĞŶƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ƉĂƌƚŝŬůĂƌ͘�

Ͳ �ƌćĚĚĂǀůŽƉƉ͗�ςůĂĐĞƌĂƐ�ŵĞůůĂŶ�ǀćǆƚďćĚĚĞŶ�ŵĞůůĂŶ�Ϭ͕Ϯ�ʹ�Ϭ͕ϯ�ŵ͘�ΧŝŶƐƚĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�ćƌ�ϮϬϬ�ŵŵ�

Ͳ �ƌćŶĞƌŝŶŐ͗�ρŝĚ�ĚĊůŝŐĂ�ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƐ�ŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ�ŝ�ƵŶĚĞƌůĂŐĞƚ�ĨƂƌƐĞƐ�ƌĂŝŶŐĂƌĚĞŶ�ŵĞĚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐ�
ƐŽŵ�ŬŽƉƉůĂƐ�ĚŝƌĞŬƚ�ƚŝůů�ďƌćĚĚĂǀůŽƉƉĞƚ͘�

Ͳ dćƚƐŬŝŬƚ͗�ρŝĚ�ĨƂƌĞŬŽŵƐƚ�Ăǀ�ĨƂƌŽƌĞŶĂĚ�ŵĂƌŬ�ĞůůĞƌ�ǀŝĚ�ŶćƌŚĞƚĞŶ�Ăǀ�ĞŶ�ǀĂƚƚĞŶƚćŬƚ�ĨƂƌƐĞƐ�
ƌĂŝŶŐĂƌĚĞŶ�ŵĞĚ�Ğƚƚ�ƚćƚƐŬŝŬƚ͘�����

�

^ǀĂĐŬĚŝŬĞ�
^ǀĂĐŬĚŝŬĞŶ�ŐĞƌ�ŵƂũůŝŐŚĞƚ�ƚŝůů�ůĞĚŶŝŶŐ͕�ĨƂƌĚƌƂũŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƌĞŶŝŶŐ�Ăǀ�ĚĞƚ�ƚŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ĨƌĊŶ�
ŽŵŐŝǀĂŶĚĞ�ŵĂƌŬ͘��

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ƐǀĂĐŬĚŝŬĞŶ͗�

Ͳ �ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ͗�]ƚŽƌůĞŬĞŶ�Ăǀ�Ğƚƚ�ƐǀĂĐŬĚŝŬĞ�ďƂƌ�ŵŽƚƐǀĂƌĂ�ĐĂ�ϯʹϭϮ�й�Ăǀ�ĚĞŶ�ĂǀƌŝŶŶĂŶĚĞ�
ŚĊƌĚŐũŽƌĚĂ�ǇƚĂŶ͘���

Ͳ ^ůćŶƚůƵƚŶŝŶŐ͗�^ǀĂŐƚ�ƐůƵƚƚĂŶĚĞ�ƐŝĚŽƌ�;ш�ϭ͗ϯͿ�

Ͳ >ćŶŐƐůƵƚŶŝŶŐ͗�Ϭ͕ϮʹϮ�й��

Ͳ �ũƵƉƚ͗�ΧŝŶƐƚĂ�ƌĞŬŽŵŵĞŶĚĞƌĂĚĞ�ĚũƵƉ�Ϭ͕ϱ�ŵĞƚĞƌ�

Ͳ DĂǆ�ŚĂƐƚŝŐŚĞƚ͗��ĞŶ�ŵĂǆŝŵĂůĂ�ǀĂƚƚĞŶŚĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶ�ďůŝƌ�ч�Ϭ͕ϱ�ŵͬƐ͘�

Ͳ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶ͗�χćƚ�ŐƌćƐǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ�ŝ�ƐůćŶƚĞƌŶĂ͘�;ĂŶ�ŬŽŵƉůĞƚƚĞƌĂƐ�ŵĞĚ�ŐƌƂǀƌĞ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ŝ�
ĚŝŬĞƐďŽƚƚĞŶ͘�

Ͳ �ƌćĚĚĂǀůŽƉƉ͗�%Ƃƌ�Ăƚƚ�ĊƐƚĂĚŬŽŵŵĂ�ĨƂƌĚƌƂũŶŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ďƂƌ͕�ďƌćĚĚĂǀůŽƉƉĞƚ�ƉůĂĐĞƌĂƐ�ƂǀĞƌ�
ǀćǆƚďćĚĚĞŶ�ŵĞůůĂŶ�Ϭ͕Ϯ�ʹ�Ϭ͕ϯ�ŵ͘�ΧŝŶƐƚĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶ�ćƌ�ϮϬϬ�ŵŵ͘�

Ͳ 'ĂůůĞƌ�ǀŝĚ�ŝŶ�ʹ�ŽĐŚ�ƵƚůŽƉƉ͗�]Ğ�ƐŬŝƐƐ�ƉĊ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ŐĂůůĞƌ͘�
�
�



�

ϭϲ�

�

�

�ŝůĚ�ϳ͗�]ŬŝƐƐ�ƂǀĞƌ�Ğƚƚ�ƐǀĂĐŬĚŝŬĞ͘�;ćůůĂ�]ǀĞŶƐŬƚ�ρĂƚƚĞŶ�ςϭϭϬ͘�

�

�ŶůćŐŐŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ƵƚũćŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ��
�ƚƚ�ƵƚũćŵŶŝŶŐƐŵĂŐĂƐŝŶ�ŐƂƌƐ�ůćŵƉůŝŐĞŶ�ƐĊ�ƐƚŽƌƚ�ƐŽŵ�ƉůĂƚƐĞŶ�ƚŝůůĊƚĞƌ͘��ŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ŬĂŶ�ƵƚĨŽƌŵĂƐ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�
ƚĂ�ĞŵŽƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĚŝƌĞŬƚ�Ŷćƌ�ĚĞƚ�ďƂƌũĂƌ�ƌĞŐŶĂ͕�ĚǀƐ�Ğƚƚ�ŐĞŶŽŵƐƚƌƂŵŶŝŶŐƐŵĂŐĂƐŝŶ͕�ĞůůĞƌ�ƐŽŵ�Ğƚƚ�
ďƌćĚĚŶŝŶŐƐŵĂŐĂƐŝŶ�ƐŽŵ�ĨǇůůƐ�ƵƉƉ�ǀŝĚ�ĞŶ�ǀŝƐƐ�ĚćŵŶŝŶŐƐŶŝǀĊ�ŝ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ͘��

hƚũćŵŶŝŶŐƐŵĂŐĂƐŝŶĞŶ�ƵƚĨŽƌŵĂƐ�ŝ�ĨƂƌƐƚĂ�ŚĂŶĚ�ƐŽŵ�ƚŽƌƌĂ�ǇƚŽƌ�ƐŽŵ�ƐƚćůůƐ�ƵŶĚĞƌ�ǀĂƚƚĞŶ�ĞŶĚĂƐƚ�ĚĊ�ĚĞƚ�
ƌĞŐŶĂƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŐĞ�ƐĊ�ůĊŐĂ�ƐŬƂƚƐĞůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƐŽŵ�ŵƂũůŝŐƚ͘��

dŽƌƌĂ�ĚĂŵŵĂƌ�
dŽƌƌĂ�ĚĂŵŵĂƌ�ƵƚĨŽƌŵĂƐ�ƐŽŵ�ŶĞĚƐćŶŬƚĂ�ŐƌƂŶĂ�ǇƚŽƌ͘��Ğƚ�ćƌ�ĞŶ�ĨƂƌĚĞů�Žŵ�ǀĂƚƚŶĞƚ�ŬĂŶ�ƐƉƌŝĚĂƐ�ƉĊ�ŚĞůĂ�
ǇƚĂŶ͘��Ğƚ�ƐćŶŬĞƌ�ĨůƂĚĞƐŚĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶ�ŽĐŚ�ŐǇŶŶĂƌ�ƐĞĚŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�Ăǀ�ƉĂƌƚŝŬĞůďƵŶĚŶĂ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ͘��Ğƚ�
ŬĂŶ�ƵƚĨŽƌŵĂƐ�ƐŽŵ�ŵƵůƚŝĨƵŶŬƚŝŽŶĞůůĂ�ǇƚŽƌ�Ěćƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ�ƐĂŵƐĂƐ�ŵĞĚ�ĂŶĚƌĂ�ŝŶƚƌĞƐƐĞŶ�ƐŽŵ�
ƌĞŬƌĞĂƚŝŽŶ�ŽĐŚ�ƉƌŽŵĞŶĂĚƐƚƌĊŬ�ŵ͘ŵ͘���

dŽƌƌĂ�ĚĂŵŵĂƌ�ĞůůĞƌ�ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƐĚĂŵŵĂƌ�ŵƂũůŝŐŚĞƚ�ƚŝůů�ůĞĚŶŝŶŐ͕�ĨƂƌĚƌƂũŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĚĞůǀŝƐ�ƌĞŶŝŶŐ�Ăǀ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ͘��

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ƚŽƌƌĂ�ĚĂŵŵĂƌ͗��

Ͳ �ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ͗�]ƚŽƌůĞŬĞŶ�ĞŶ�ƚŽƌƌ�ĚĂŵŵ�ďƂƌ�ŵŽƚƐǀĂƌĂ�ĐĂ�Ϭ͕ϱʹϴ�й�Ăǀ�ĚĞŶ�ĂǀƌŝŶŶĂŶĚĞ�
ŚĊƌĚŐũŽƌĚĂ�ǇƚĂŶ͘�;&Ƃƌ�Ăƚƚ�ŶĊ�ĞŶ�ďƌĂ�ƌĞŶŝŶŐƐĞĨĨĞŬƚͿ͘��

Ͳ ^ůćŶƚůƵƚŶŝŶŐ͗��Ğƚ�ƌĞŬŽŵŵĞŶĚĞƌĂƐ�ƐǀĂŐƚ�ƐůƵƚƚĂŶĚĞ�ƐŝĚŽƌ�;ш�ϭ͗ϰͿ͘�

Ͳ �ŽƚƚĞŶ͗�&Ƃƌ�Ăƚƚ�ŐǇŶŶĂ�ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĨƂƌƐĞƐ�ďŽƚƚĞŶ�ŵĞĚ�Ğƚƚ�ŐĞŶŽŵƐůćƉƉůŝŐƚ�
ŵĂƚĞƌŝĂů͘��ŽƚƚĞŶ�ĚƌćŶĞƌĂƐ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ĨĊ�ĞŶ�ƐƚĂďŝů�ǇƚĂ͘��

Ͳ sĞŐĞƚĂƚŝŽŶ͗�χćƚ�ŐƌćƐǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ�ŝ�ƐůćŶƚĞƌŶĂ�ŽĐŚ�ďŽƚƚĞŶ͘��

Ͳ hƚůŽƉƉ͗�]ƚƌǇƉƚ�ďŽƚƚĞŶƵƚůŽƉƉͬĚŝŬĞ�ƐŽŵ�ĨƂƌƐĞƐ�ŵĞĚ�ďƌćĚĚŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ�

Ͳ 'ĂůůĞƌ�ǀŝĚ�ŝŶ�ʹ�ŽĐŚ�ƵƚůŽƉƉ͗�]Ğ�ƐŬŝƐƐ�ƉĊ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ŐĂůůĞƌ͘�
�
hŶĚĞƌũŽƌĚŝƐŬĂ�ŵĂŐĂƐŝŶ�
hŶĚĞƌũŽƌĚŝƐŬĂ�ŵĂŐĂƐŝŶ�ćƌ�ƚ�Ğǆ�ƌƂƌŵĂŐĂƐŝŶ�ĞůůĞƌ�ŵĂŐĂƐŝŶ�ďǇŐŐĚĂ�Ăǀ�ďĞƚŽŶŐĞůĞŵĞŶƚ͘�

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ƵŶĚĞƌũŽƌĚŝƐŬĂ�ŵĂŐĂƐŝŶ�
Ͳ �ŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�ŝŶƐƉĞŬƚĞƌďĂƌ�ŝ�ĂůůĂ�ĚĞůĂƌ͘�
Ͳ �ŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ƐŬĂ�ĨƂƌƐĞƐ�ŵĞĚ�ďƌƵŶŶĂƌ�ƐĊ�Ăƚƚ�ƐƉŽůŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶ�ŵƂũůŝŐŐƂƌƐ͘�
Ͳ EŝǀĊŵćƚĂƌĞ�ďƂƌ�ŝŶƐƚĂůůĞƌĂƐ͘�



�

ϭϳ�

�

�
�ŝůĚ�ϴ͗��ĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ƵŶĚĞƌ�ŵĂƌŬ�ǀŝĚ�=ćƌŬŐĂƚĂŶ�

^ŬĞůĞƚƚũŽƌĚ�
^ŬĞůĞƚƚũŽƌĚĂƌ�ĂŶůćŐŐƐ�ŽĨƚĂ�ŝ�ŬŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ�ŵĞĚ�ƚƌćĚƉůĂŶƚĞƌŝŶŐ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ĊƐƚĂĚŬŽŵŵĂ�ĞŶ�ďƌĂ�ŵŝůũƂ�ĨƂƌ�
ƚƌćĚƚŝůůǀćǆƚ͘�]ǇĨƚĞƚ�ŬĂŶ�ćǀĞŶ�ǀĂƌĂ�Ăƚƚ�ĨƂƌĚƌƂũĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ǀćŐĂƌ�ŽĐŚ�ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐǇƚŽƌ͘�]ŬĞůĞƚƚũŽƌĚ�
ďĞƐƚĊƌ�Ăǀ�ĞŶ�ďůĂŶĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ũŽƌĚ�ŽĐŚ�ŵĂŬĂĚĂŵ�ŽĐŚ�Ěćƌ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ŬĂŶ�ŝŶĨŝůƚƌĞƌĂƐ�ǀŝĂ�
ĨƂƌĚĞůŶŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐĂƌ�ĞůůĞƌ�ďƌƵŶŶĂƌ�ŝ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ƐŬĞůĞƚƚũŽƌĚ͗�

Ͳ �ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ͗�]ƚŽƌůĞŬĞŶ�Ăǀ�ƐŬĞůĞƚƚũŽƌĚ�ďƂƌ�ŵŽƚƐǀĂƌĂ�ĐĂ�ϱʹϮϬ�й�Ăǀ�ĚĞŶ�ĂǀƌŝŶŶĂŶĚĞ�
ŚĊƌĚŐũŽƌĚĂ�ǇƚĂŶ͘�;&Ƃƌ�Ăƚƚ�ŶĊ�ĞŶ�ďƌĂ�ƌĞŶŝŶŐƐĞĨĨĞŬƚͿ͘��

Ͳ WŽƌǀŽůǇŵ͗�ĐĂ�ϮϱʹϯϬ�й͘�

Ͳ >ƵĨƚďƌƵŶŶĂƌ͗�&Ƃƌ�Ăƚƚ�ŐǇŶŶĂ�ůƵĨƚƵƚďǇƚƚĞ�ĨƂƌƐĞƐ�ƐŬĞůĞƚƚũŽƌĚĂƌ�ŵĞĚ�ůƵĨƚďƌƵŶŶĂƌ͘�

Ͳ �ŽƚƚĞŶ͗�^ǀĂŐ�ůƵƚŶŝŶŐ�ŵŽƚ�ĞŶ�ďƌƵŶŶ�ƐŽŵ�ůĞĚĞƌ�ƂǀĞƌƐŬŽƚƚƐǀĂƚƚĞŶ�ƚŝůů�ĞŶ�ďƌƵŶŶ͘��ŽƚƚĞŶ�=ƵĐŬƌĂƐ�
ƵƉƉ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŐǇŶŶĂ�ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ͘��

Ͳ &Ƃƌ�Ăƚƚ�ŐǇŶŶĂ�ƌĞŶŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ƌĞŬŽŵŵĞŶĚĞƌĂƐ�Ăƚƚ�ďůĂŶĚĂ�ƐƵďƐƚƌĂƚĞƚ�ŵĞĚ�ĐĂ�ϴͲϭϮ�й�
ďŝŽŬŽů��

�

�



�

ϭϴ�

�

�

�ŝůĚ�ϵ͗��ǆĞŵƉĞů�ƉĊ�ƵƉƉďǇŐŐŶĂĚ�Ăǀ�ƐŬĞůĞƚƚũŽƌĚ�;PƌũĂŶ�]ƚĊůƐ�ĨƂƌĞĚƌĂŐ�͟dƌćĚ�ŽĐŚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ͟�ƉĊ�
ZƂƌŶćƚƐŬŽŶĨĞƌĞŶƐĞŶ�ŝ�ΧĂůŵƂ�ϭͲϮ�ĂƉƌŝů�ϮϬϭϰͿ͘�

�

�ƌŝĨƚ�ŽĐŚ�ƵŶĚĞƌŚĊůů�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�

�ƌŝĨƚ�Ăǀ�ƌĞŶŝŶŐƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ƐŬĂ�ƐŬĞ�ŝ�ĞŶůŝŐŚĞƚ�ŵĞĚ�ƵƉƉƌćƚƚĂƚ�ĞŐĞŶŬŽŶƚƌŽůůƉƌŽŐƌĂŵ͘�
PǀƌŝŐ�ĚƌŝĨƚ�ŽĐŚ�ƵŶĚĞƌŚĊůů�Ăǀ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ŽĐŚ�ƵƚũćŵŶŝŶŐƐŵĂŐĂƐŝŶ�ďĞƐƚĊƌ�Ăǀ�ƚ�Ğǆ�ĨŝůŵŶŝŶŐ�ŽĐŚ�
ƌĞŶƐƉŽůŶŝŶŐ�Ăǀ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌ͕�ƌĞŶƐŶŝŶŐ�Ăǀ�ŐĂůůĞƌ͕�ŐƌćƐŬůŝƉƉŶŝŶŐ�ŵŵ͘��

DĊŶŐĂ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŶĂ�;ƌĞŶŝŶŐƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ƵƚũćŵŶŝŶŐƐŵĂŐĂƐŝŶͿ�ĨŝŶŶƐ�ƉůĂĐĞƌĂĚĞ�ŝ�
ƉĂƌŬŵĂƌŬ�ĞůůĞƌ�ŐƌƂŶŽŵƌĊĚĞŶ�ŽĐŚ�Ěćƌ�ćƌ�ĚĞƚ�ǀŝŬƚŝŐƚ�Ăƚƚ�ŐƌćŶƐĚƌĂŐŶŝŶŐĞŶ�ŵĞůůĂŶ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ƉĂƌŬŵĂƌŬĞŶͬŐƌƂŶǇƚĂŶ�ŬůĂƌŐƂƌƐ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ƐŬƂƚƐĞů�ŽĐŚ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƐŬĂ�ŚĂŵŶĂ�
ƵŶĚĞƌ�ƌćƚƚ�ĂŶƐǀĂƌ͘��

sŝĚ�ŶǇĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ćƌ�ĚĞƚ�ǀŝŬƚŝŐƚ�Ăƚƚ�ŝ�Ğƚƚ�ƚŝĚŝŐƚ�ƐŬĞĚĞ�ĚŝƐŬƵƚĞƌĂ�ŐƌćŶƐĚƌĂŐŶŝŶŐĞŶ�ŵĞůůĂŶ�ςůĂŶĞƌŝŶŐƐͲ
ͬWƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ŐćůůĂŶĚĞ�ďĊĚĞ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ĚƌŝĨƚ�ƐĊ�Ăƚƚ�ďĊĚĂ�ƉĂƌƚĞƌ�
ćƌ�ƂǀĞƌĞŶƐ�Žŵ�ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐĞŶ�ƉĊ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ͘��

^ŬĂƚƚĞŬŽůůĞŬƚŝǀĞƚ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�;ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ĚƌŝĨƚͿ�Ăƚƚ�ŽŵŚćŶĚĞƌƚĂ�ŽĐŚ�ĂǀůĞĚĂ�ŶĂƚƵƌǀĂƚƚĞŶ�ƐĊ�Ăƚƚ�
ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ůĞĚƐ�ŝŶ�ŝ�ĚĞƚ�ĂůůŵćŶŶĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ�Žŵ�ĚĞƚ�ćƌ�ŵƂũůŝŐƚ͘�

'ĞŶĞƌĞůůƚ�ŐćůůĞƌ�ĨƂůũĂŶĚĞ͗��

Ͳ 'ƌćŶƐĞŶ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ŐĊƌ�ǀŝĚ�ĚĂŵŵŬƌƂŶ�ĞůůĞƌ�ƚćŶŬƚ�ǀĂƚƚĞŶůŝŶũĞ�ǀŝĚ�
ŚƂŐǀĂƚƚĞŶǇƚĂ͘�

Ͳ ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�ŽĐŚ�ďĞŬŽƐƚĂƌ�ƐŬƂƚƐĞů�Ăǀ�ǇƚŽƌŶĂ�ŝ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�
ĚĞ�ǇƚŽƌ�ƐŽŵ�ďĞŚƂǀƐ�ĨƂƌ�ĚĞŶ͕�ƚ�Ğǆ�ƚŝůůĨĂƌƚƐǀćŐĂƌ�Ž�ĚǇů͘�;'ćůůĞƌ�ćǀĞŶ�ĚĞ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�
ĂŶůćŐŐƐ�ƉĊ�ǇƚŽƌ�ƐŽŵ�ƚŝĚŝŐĂƌĞ�ǀĂƌŝƚ�ƉĂƌŬ�ŽĐŚ�ƐŬƂƚƚƐ�Ăǀ�ςƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘Ϳ�ΟǀƌŝŐ�
ŵĂƌŬ�ƌƵŶƚ�Žŵ�;ƐŬŽŐ�ĞůůĞƌ�ƉĂƌŬͿ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ƉĂƌŬĞŶŚĞƚĞŶ�ĞůůĞƌ�ƐŬŽŐƐĞŶŚĞƚĞŶ�ƉĊ�
WƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ĨƂƌ͘�



�

ϭϵ�

�

Ͳ PǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐǇƚŽƌ�ĨƂƌ�ƌĞŐŶ�ŵĞĚ�ĊƚĞƌŬŽŵƐƚƚŝĚ�ƐŽŵ�ƂǀĞƌƐŬƌŝĚĞƌ�ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶƐ�ĂŶƐǀĂƌ�
ƐŬƂƚƐ�ŚĞůƚ�Ăǀ�ƉĂƌŬĞŶŚĞƚĞŶ�ƉĊ�ςƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘�

Ͳ �ćƌ�ŵĂŶ�ĂŶůĂŐƚ�ƐƚƌĊŬ�ŵĞĚ�ŶĂƚƵƌŵĂƌŬ�;ŐƌƂŶĂ�ƐůćƉƉͿ�ĨƂƌ�ƵƚƐůćƉƉ�Ăǀ�ǇƚǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ŽŵƌĊĚĞŶ�
ƐŽŵ�ĂŶŶĂƌƐ�ƌŝƐŬĞƌĂƌ�Ăƚƚ�ďůŝ�ŝŶƐƚćŶŐĚĂ͕�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ςƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ĨƂƌ�ƐŬƂƚƐĞů�ŽĐŚ�
ƵŶĚĞƌŚĊůů͘�

Ͳ sŝĚ�ŶǇĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ďĞƐƚćůůĂƌĞŶ�ĨƂƌ�ĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐƐŬƂƚƐĞů�ŝ�ƚǀĊ�Ċƌ�ŝŶŶĂŶ�ƂǀĞƌƚĂŐĂŶĚĞ�
ƐŬĞƌ�Ăǀ�χĞŬŶŝƐŬĂ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ͘��

Ͳ zƚŽƌ�ƌƵŶƚ�ŶǇĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ĂŶůćŐŐƐ�ŝ�ďĞĨŝŶƚůŝŐ�ƉĂƌŬŵĂƌŬͬŐƌƂŶŽŵƌĊĚĞ�
ĊƚĞƌƐƚćůůƐ�ƚŝůů�ĨƂƌƵƚǀĂƌĂŶĚĞ�ƐŬŝĐŬ�ŽĐŚ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘�ψƚŽƌŶĂ�ƐŬĂ�Ğũ�ŐĞƐ�ĞŶ�ŚƂŐƌĞ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�Žŵ�
ŝŶƚĞ�ĚĞƚ�ƂǀĞƌĞŶƐŬŽŵŵŝƚƐ͘�;ŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƚ�Ğǆ�ĊƚĞƌƐƚćůůŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƉůĂŶƚĞƌŝŶŐ�ƌƵŶƚ�
ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ůćŐŐƐ�ƉĊ�ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͕�ůŝŬƐŽŵ�ĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐƐŬƂƚƐĞů�ƵŶĚĞƌ�ƚǀĊ�Ċƌ͘��ćƌĞĨƚĞƌ�
ƚĂƌ�ςƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ƂǀĞƌ�ĂŶƐǀĂƌ�ĨƂƌ�ƐŬƂƚƐĞů�Ăǀ�ĚĞ�ǇƚŽƌ�ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ŝŶŐĊƌ�ŝ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ͘�

Ͳ ρ�ͲƚĞŬŶŝƐŬĂ�ĚĞůĂƌ�ƐĊ�ƐŽŵ�ŝŶůŽƉƉ�ŽĐŚ�ƵƚůŽƉƉ�ƐŬƂƚƐ�Ăǀ�ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘��
Ͳ �Ŷ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ƐŽŵ�ćƌ�ƉůĂĐĞƌĂĚ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�ŝ�ŵǇĐŬĞƚ�ƉƵďůŝŬ�ƉĂƌŬŵĂƌŬ�ŬƌćǀĞƌ�ŵĞƌ�

ŽĐŚ�ƚćƚĂƌĞ�ƐŬƂƚƐĞů͕�ƚ�Ğǆ�ŐƌćƐŬůŝƉƉŶŝŶŐ�ǀĂƌũĞ�ǀĞĐŬĂ�ƵŶĚĞƌ�ƐćƐŽŶŐ͕�ćŶ�ĞŶ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ŝ�Ğƚƚ�
ǇƚƚĞƌŽŵƌĊĚĞ�ĞůůĞƌ�ƐŬŽŐƐŵĂƌŬ͘��
�

�
�ŝůĚ�ϭϬ͗��ĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ŝ�ƉĂƌŬŵŝůũƂ�]ĂǀĂŶŶĞŶ�ƉĊ�ρŝŬĂŚŽůŵ�

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂŶĚĞ�ƌĞŐŶ�
sŝĚ�ŵĂŶƵĞůů�ďĞƌćŬŶŝŶŐ�ŬĂŶ�ďůŽĐŬƌĞŐŶ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�ŵĞĚ�ůćŵƉůŝŐ�ǀĂƌĂŬƚŝŐŚĞƚ�ŽĐŚ�ĊƚĞƌŬŽŵƐƚƚŝĚ͘��ƚƚ�
ďůŽĐŬƌĞŐŶ�ćƌ�Ğƚƚ�ƚĞŽƌĞƚŝƐŬƚ�ƌĞŐŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ƐĂŵŵĂ�ƌĞŐŶŝŶƚĞŶƐŝƚĞƚ�ƵŶĚĞƌ�ŚĞůĂ�ǀĂƌĂŬƚŝŐŚĞƚĞŶ͘�
sĂƌĂŬƚŝŐŚĞƚĞŶ�ƉĊ�ƌĞŐŶĞƚ�ǀćůũƐ�ƵƚŝĨƌĊŶ�ĂǀƌŝŶŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚƐ�ƐƚŽƌůĞŬ�ŽĐŚ�ƌŝŶŶƚŝĚĞŶ�ƚŝůů�ĚĞŶ�ƉƵŶŬƚ�ƐŽŵ�ƐŬĂ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƐ͘�

sŝĚ�ĚĂƚĂďĞƌćŬŶŝŶŐĂƌ�ĂŶǀćŶĚƐ�ŵĞĚ�ĨƂƌĚĞů���]�ƌĞŐŶ�ƐŽŵ�ćƌ�Ğƚƚ�ƚĞŽƌĞƚŝƐŬƚ�ƌĞŐŶ�ƐŽŵ�ŝŶŶĞŚĊůůĞƌ�ĂůůĂ�
ǀĂƌĂŬƚŝŐŚĞƚĞƌ�ĨƂƌ�ĂŬƚƵĞůů�ĊƚĞƌŬŽŵƐƚƚŝĚ͘�ρŝĚ�ďĞƌćŬŶŝŶŐĂƌ�ŝŶĨƂƌ�ŶǇďǇŐŐŶĂƚŝŽŶ�ƐŬĂ�ćǀĞŶ�ĞŶ�ŬůŝŵĂƚĨĂŬƚŽƌ�
ůćŐŐĂƐ�ƉĊ�ƌĞŐŶĞƚ͘�ρćǆũƂ�ŬŽŵŵƵŶ�ŚĂƌ�ƚĂŐŝƚ�ĨƌĂŵ�Ğƚƚ���]ͲƌĞŐŶ�ƐŽŵ�ŐćůůĞƌ�ĨƂƌ�ǀĊƌĂ�ůŽŬĂůĂ�ĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶ�
ďĂƐĞƌĂƚ�ƉĊ�ǀĊƌ�ƌĞŐŶŚŝƐƚŽƌŝŬ͘�

�ƚĞƌŬŽŵƐƚƚŝĚĞŶ�ĨƂƌ�Ğƚƚ�ƌĞŐŶ�ŝŶŶĞďćƌ�ŚƵƌ�ŽĨƚĂ�ĚĞƚ�ƐƚĂƚŝƐƚŝƐŬƚ�ŝŶƚƌćĨĨĂƌ�ĚǀƐ�Ğƚƚ�ϭϬͲĊƌƐ�ƌĞŐŶ�ŝŶƚƌćĨĨĂƌ�
ƐƚĂƚŝƐƚŝƐŬƚ�ǀĂƌ�ϭϬ͗Ğ�Ċƌ͘�

sĂƌĂŬƚŝŐŚĞƚĞŶ�ĚĞĨŝŶŝĞƌĂƌ�ŚƵƌ�ůćŶŐĞ�ĚĞƚ�ƌĞŐŶĂƌ͘��



�

ϮϬ�

�

<ůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ��
&ƂƌŽƌĞŶŝŶŐƐŝŶŶĞŚĊůů�ŝ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŽĐŚ�ƌĞŶŝŶŐƐŵĞƚŽĚ�
�ĂŐǀĂƚƚŶĞƚƐ�ŝŶŶĞŚĊůů�Ăǀ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ŶćƌŝŶŐƐćŵŶĞŶ�ǀĂƌŝĞƌĂƌ�ŬƌĂĨƚŝŐƚ�ďĞƌŽĞŶĚĞ�ƉĊ�
ŵĂƌŬĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ͕�ŬĞŵŝŬĂůŝĞĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ͕�ŶĞĚĞƌďƂƌĚ�ŽĐŚ�ĊƌƐƚŝĚ͘��ĞŶ�ŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ƐŽŵ�
ĂŶǀćŶĚƐ�ŝ�ρćǆũƂ�ŚĂƌ�ƵƚĂƌďĞƚĂƚƐ�ŽĐŚ�ƚŝůůćŵƉĂƚƐ�ŝ�ĨůĞƌĂ�ĂŶĚƌĂ�ƐƚćĚĞƌ�ŝ�ůĂŶĚĞƚ�ŽĐŚ�ŚĂƌ�ŽŵĂƌďĞƚĂƚƐ�ŶĊŐŽƚ�
ĨƂƌ�Ăƚƚ�ƉĂƐƐĂ�ρćǆũƂƐ�ĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶ͘��

�ĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ĚĞůĂƐ�ŝŶ�ŝ�ƚƌĞ�ŐƌƵƉƉĞƌ͖�ůĊŐĂ͕�ŵĊƚƚůŝŐĂ�ĞůůĞƌ�ŚƂŐĂ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐƐŚĂůƚĞƌ�ďĞƌŽĞŶĚĞ�ƉĊ�ŝŶŶĞŚĊůů�Ăǀ�
ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ�ƐĂŵƚ�ƌŝƐŬ�ĨƂƌ�ŶĞŐĂƚŝǀĂ�ďŝŽůŽŐŝƐŬĂ�ĞĨĨĞŬƚĞƌ͘�;ůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĞŶ�ďǇŐŐĞƌ�ƉĊ�ĚĞ�ĨĞŵ�ŬůĂƐƐĞƌ�ƐŽŵ�
ĨŝŶŶƐ�ŝ�∆ĂƚƵƌǀĊƌĚƐǀĞƌŬĞƚƐ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐƐŐƌƵŶĚĞƌ�ĨƂƌ�ƐũƂĂƌ�ŽĐŚ�ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ͕�Ěćƌ�ĚĞ�ƚƌĞ�ůćŐƐƚĂ�ŬůĂƐƐĞƌŶĂ�
ŚĂƌ�ĨƂƌƚƐ�ƐĂŵŵĂŶ�ƚŝůů�ĞŶ͘��

�Ğƚ�ćƌ�ǀŝŬƚŝŐƚ�Ăƚƚ�ƉĊƉĞŬĂ�Ăƚƚ�ŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŝ�ρćǆũƂ�ŝŶƚĞ�ŐĞƌ�ĞŶ�ĨƵůůƐƚćŶĚŝŐ�ďŝůĚ�Ăǀ�ŚƵƌ�
ĨƂƌŽƌĞŶĂƚ�ĞůůĞƌ�ŵŝůũƂƉĊǀĞƌŬĂŶĚĞ�Ğƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ćƌ͘��ĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ŚĂƌ�ĚĞůĂƚƐ�ŝŶ�ŝ�ŐƌƵƉƉĞƌ�ďĞƌŽĞŶĚĞ�ƉĊ�
ŚĂůƚĞƌ�Ăǀ�ŽůŝŬĂ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐƐƉĂƌĂŵĞƚƌĂƌ�ƐĊ�ƐŽŵ�ƚƵŶŐŵĞƚĂůůĞƌ͕�ŶćƌŝŶŐƐćŵŶĞŶ͕�ƐƵƐƉĞŶĚĞƌĂƚ�ŵĂƚĞƌŝĂů͕�
ς�+�ŽĐŚ�ŽůũĂ͘�ρĂĚ�ŐćůůĞƌ�ƚƵŶŐŵĞƚĂůůĞƌŶĂ�ćƌ�ĚĞƚ�ďůǇ͕�ŬŽƉƉĂƌ͕�ǌŝŶŬ͕�ŬĂĚŵŝƵŵ͕�ŬƌŽŵ͕�ŶŝĐŬĞů�ŽĐŚ�
ŬǀŝĐŬƐŝůǀĞƌ�ƐŽŵ�ůŝŐŐĞƌ�ƚŝůů�ŐƌƵŶĚ�ĨƂƌ�ŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĞŶ͘�

.�ƚĂďĞůů�Ϯ�ŬůĂƐƐĂƐ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĞĨƚĞƌ�ĂŬƚƵĞůů�ŵĂƌŬĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ͘�χĂďĞůůĞŶ�ćƌ�ďĂƐĞƌĂĚ�ƉĊ�ŵćƚŶŝŶŐĂƌ�ŐũŽƌĚĂ�ŝ�
^ƚŽĐŬŚŽůŵ�ŽĐŚ�ΧĂůŵƂ͘�χĂďĞůůĞŶ�ćƌ�ŐĞŶĞƌĞůů�ŽĐŚ�ĨƵŶŐĞƌĂƌ�ƐŽŵ�Ğƚƚ�ƐƚƂĚ͕�ŵĞŶ�ĞŶ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐ�ďƂƌ�ŐƂƌĂƐ�
ŝ�ǀĂƌũĞ�ĞŶƐŬŝůƚ�ĨĂůů�ƵƚŝĨƌĊŶ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶƐ�ƐƚĂƚƵƐ�ŽĐŚ�ŬćŶƐůŝŐŚĞƚ͘�

'ĞŶĞƌĞůůƚ�ćƌ�ƚƌĂĨŝŬĞŶ�ĚĞŶ�ĞŶƐŬŝůƚ�ƐƚƂƌƐƚĂ�ŬćůůĂŶ�ƚŝůů�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ĚĞ�ƉĂƌĂŵĞƚƌĂƌ�ƐŽŵ�ůŝŐŐĞƌ�ƚŝůů�ŐƌƵŶĚ�
ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĞŶ͘��ŽĐŬ�ŬĂŶ�ĂŶĚƌĂ�ŬćůůŽƌ�ǀĂƌĂ�ĚŽŵŝŶĞƌĂŶĚĞ�ĨƂƌ�ĞŶƐŬŝůĚĂ�ćŵŶĞŶ͘�+ćŶƐǇŶ�
ŵĊƐƚĞ�ĂůůƚŝĚ�ƚĂƐ�ƚŝůů�ŚƵƌ�ƐƚŽƌ�ĚĞŶ�ĊƌůŝŐĂ�ďĞůĂƐƚŶŝŶŐĞŶ�ćƌ�ĨƌĊŶ�ŽůŝŬĂ�ĚĞůŽŵƌĊĚĞŶ�ŝŶŽŵ�Ğƚƚ�
ƚŝůůƌŝŶŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞ�ƚŝůů�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ͘��

^ƚƵĚŝĞƌ�ƉĊ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚƐ�ƚŽǆŝĐŝƚĞƚ�ƐĂŵƚ�ĞŶ�ŵćŶŐĚ�ĂŶĚƌĂ�ćŵŶĞŶ�ŝ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�ǀĂƌĂ�
ŵŝůũƂƉĊǀĞƌŬĂŶĚĞ�ŚĂƌ�ŝŶƚĞ�ďĞĂŬƚĂƚƐ�ǀŝĚ�ŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĞŶ͘�ΧǇĐŬĞƚ�ƚǇĚĞƌ�ƉĊ�Ăƚƚ�ŵĂŶ�ƚ͘Ğǆ͘�ŝ�Ğƚƚ�ǀŝůůĂŬǀĂƌƚĞƌ�
ĂŶǀćŶĚĞƌ�ďĞƚǇĚůŝŐƚ�ŵĞƌ�ďĞŬćŵƉŶŝŶŐƐŵĞĚĞů�ćŶ�ƉĊ�ĂŶĚƌĂ�ǇƚŽƌ�ŝ�ƐƚĂĚĞŶ͘��

�

DĂƌŬĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ�

�

�

&ƂƌŽƌĞŶŝŶŐƐŚĂůƚĞƌ�

�

�ǆĞŵƉĞů�ƉĊ�ƌĞŶŝŶŐ�

/ŶŶĞƌƐƚĂĚĞŶ�

�ŽƐƚĂĚƐͲ�ŽĐŚ�ĂƌďĞƚƐŽŵƌĊĚĞŶ�ŝŶŬů͘�ůŽŬĂůŐĂƚŽƌ͘�

�

DĊƚƚůŝŐĂ�

�

'ƌƂŶǇƚŽƌ͕�ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƐǇƚŽƌ�

zƚƚĞƌƐƚĂĚĞŶ�

�ŽƐƚĂĚƐŽŵƌĊĚĞŶ�;ĨůĞƌĨĂŵŝůũƐŚƵƐͿ�ŽĐŚ�
ĂƌďĞƚƐŽŵƌĊĚĞŶ�ŝŶŬů͘�ůŽŬĂůŐĂƚŽƌ�

^ŵĊŚƵƐŽŵƌĊĚĞŶ�ŝŶŬů͘�ůŽŬĂůŐĂƚŽƌ�

�

>ĊŐĂͲDĊƚƚůŝŐĂ�

�

>ĊŐĂ�

�

'ƌƂŶǇƚŽƌ͕�ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƐǇƚŽƌ�

�

'ƌƂŶǇƚŽƌ͕�ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƐǇƚŽƌ�

/ŶŶĞƌͲ�ŽĐŚ�ǇƚƚĞƌƐƚĂĚ�

^ƚƂƌƌĞ�ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ŽĐŚ�
ƚĞƌŵŝŶĂůŽŵƌĊĚĞŶ��

�

DĊƚƚůŝŐĂͲ,ƂŐĂ��

�

^ǀĂĐŬĚŝŬĞŶ͕�ŐƌƂŶǇƚŽƌ͕�
ĚĂŵŵĂƌ͕�ĂǀƐŬŝůũĂƌĞ�



�

Ϯϭ�

�

�

/ŶĚƵƐƚƌŝĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌ�ŵĞĚ�ŵŝůũƂĨĂƌůŝŐ�
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�

�

�

>ĊŐĂͲ,ƂŐĂ�

�

�ĞƌŽĞŶĚĞ�ƉĊ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�

dƌĂĨŝŬĞƌĂĚĞ�ǇƚŽƌ��

'ĂƚŽƌ�фϱ�ϬϬϬ�ĨŽƌĚŽŶͬĚǇŐŶ�

'ĂƚŽƌ�ŵĞĚ�ϱ�ϬϬϬͲ�ϭϱ�ϬϬϬ�ĨŽƌĚŽŶͬĚǇŐŶ�

�

dƌĂĨŝŬůĞĚĞƌ�ŵĞĚ�хϭϱ�ϬϬϬ�ĨŽƌĚŽŶͬĚǇŐŶ�

�

WĂƌŬĞƌ͕�ŶĂƚƵƌŵĂƌŬ�ŵ͘ŵ͘�

�

>ĊŐĂ�

>ĊŐĂͲDĊƚƚůŝŐĂ�

�

DĊƚƚůŝŐĂͲ,ƂŐĂ�

�

>ĊŐĂ�

�

/ŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ�

^ǀĂĐŬĚŝŬĞŶ͕�ĚĂŵŵĂƌ͕�
ĨŝůƚĞƌǀĂůůĂƌ͕�ƂǀĞƌƐŝůŶŝŶŐĂƌ�

^ǀĂĐŬĚŝŬĞŶ͕�ĚĂŵŵĂƌ͕�
ĨŝůƚĞƌǀĂůůĂƌ͕�ƂǀĞƌƐŝůŶŝŶŐĂƌ�
�

EŽƌŵĂůƚ�ŝŶŐĞƚ�ďĞŚŽǀ�Ăǀ�ƌĞŶŝŶŐ�

dĂďĞůů�Ϯ͘���ĂŐǀĂƚƚĞŶŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐ͕�ŵĂƌŬĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƌĞŶŝŶŐƐŵĞƚŽĚ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ͘�&ćůůĞƌ�ŝŶƚĞ�ĨƂƌ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�
ƐŽŵ�ćƌ�ŵǇĐŬĞƚ�ŬćŶƐůŝŐĂ͘��

ZŝŬƚǀćƌĚĞŶ��
ZŝŬƚǀćƌĚĞŶ�ĨƂƌ�ƵƚƐůćƉƉ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ćƌ�ŚćŵƚĂĚĞ�ĨƌĊŶ�ΨŝŬƚǀćƌĚĞƐŐƌƵƉƉĞŶƐ�&ƂƌƐůĂŐ�ƚŝůů�ƌŝŬƚǀćƌĚĞŶ�ĨƂƌ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƵƚƐůćƉƉ�;ZĞŐŝŽŶĂůĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŶćƚǀĞƌŬĞƚ�ŝ�]ƚŽĐŬŚŽůŵƐ�ůćŶ͕�ΨĞŐŝŽŶƉůĂŶĞͲ�ŽĐŚ�ƚƌĂĨŝŬŬŽŶƚŽƌĞƚ͕�
^ƚŽĐŬŚŽůŵƐ�ůćŶƐ�ůĂŶĚƐƚŝŶŐ͕�ĨĞďƌƵĂƌŝ�ϮϬϬϵͿ͘�ΨŝŬƚǀćƌĚĞŶĂ�ćƌ�ďĞƐƚćŵĚĂ�ŵĞĚ�ƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚ�Ăƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�
ĨƌĊŶ�ŵŝŶĚƌĞ�ĨƂƌŽƌĞŶĂŶĚĞ�ŵĂƌŬĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ�ƐŽŵ�ƚ�Ğǆ�ƐŬŽŐƐŵĂƌŬ͕�ćŶŐƐŵĂƌŬ�ŽĐŚ�ŶŽƌŵĂůĂ�ǀŝůůĂŽŵƌĊĚĞŶ�
ŝŶƚĞ�ƐŬĂ�ďĞŚƂǀĂ�ƌĞŶĂƐ͕�ĞĨƚĞƌƐŽŵ�ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ĂŶƐĞƚƚƐ�ƐŽŵ�ƌŝŵůŝŐƚ�Ăƚƚ�ŬƌćǀĂ�ƌĞŶŝŶŐ�Ăǀ�ƐĊĚĂŶƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ͘�

hƚƂǀĞƌ�ƌŝŬƚǀćƌĚĞŶĂ�ďĞŚƂǀĞƌ�ŚćŶƐǇŶ�ƚĂƐ�ƚŝůů�ŵŝůũƂŬǀĂůŝƚĞƚƐŶŽƌŵĞƌ�ĨƂƌ�ǀĂƚƚĞŶ͘�ΧŝůũƂŬǀĂůŝƚĞƚƐŶŽƌŵĞƌŶĂ�
ĨŝŶŶƐ�ŝ�+ĂǀƐͲ�ŽĐŚ�ǀĂƚƚĞŶŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞŶƐ�ĨƂƌĞƐŬƌŝĨƚĞƌ�;+ρΧ%]�ϮϬϭϯ͗ϭϵͿ�Žŵ�ŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�
ŵŝůũƂŬǀĂůŝƚĞƚƐŶŽƌŵĞƌ�ĂǀƐĞĞŶĚĞ�ǇƚǀĂƚƚĞŶ͘��Ŷ�ŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ǀĊƌĂ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�ĨŝŶŶƐ�ŝ�ďŝůĂŐĂ�ϰ͘�

ZŝŬƚǀćƌĚĞŶ�ĨƂƌ�ƵƚƐůćƉƉ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŝ�ρćǆũƂ�ŬŽŵŵƵŶ�ƌĞĚŽǀŝƐĂƐ�ŝ�ƚĂďĞůů�ϯ�ŶĞĚĂŶ͘�;ŽůƵŵŶĞŶ�ƌŝŬƚǀćƌĚĞŶ�
ǀŝĚ�ƵƚƐůćƉƉ�ƚŝůů�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ�ĂǀƐĞƌ�ƵƚƐůćƉƉ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ƚ�Ğǆ�ĚĞƚ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ�ƚŝůů�
ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶ�ƐĂŵƚ�ƵƚƐůćƉƉ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƵƚƂǀĂƌĞ�ĚŝƌĞŬƚ�ƚŝůů�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ�ƵƚĂŶ�Ăƚƚ�
ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ĨƂƌƐƚ�ůĞĚƐ�ǀŝĂ�ĚĞƚ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ͘�

<ŽůƵŵŶĞŶ�ƌŝŬƚǀćƌĚĞŶ�ǀŝĚ�ƵƚƐůćƉƉ�ƚŝůů�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ĂǀƐĞƌ�ƵƚƐůćƉƉ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƵƚƂǀĂƌĞ�
ƚŝůů�ĚĞƚ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ͘�ϑŵ�ƌŝŬƚǀćƌĚĞŶ�ƂǀĞƌƐŬƌŝĚƐ�ŬĂŶ�ƌĞŶŝŶŐ�ŬƌćǀĂƐ�Ăǀ�
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƵƚƂǀĂƌĞŶ�ŵĞĚ�ƐƚƂĚ�Ăǀ�ŐćůůĂŶĚĞ���ρ�͘�

	ŵŶĞϭ� ZŝŬƚǀćƌĚĞŶ�ǀŝĚ�ƵƚƐůćƉƉ�
ƚŝůů�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ�;ђŐͬůͿ�

ZŝŬƚǀćƌĚĞŶ�ǀŝĚ�ƵƚƐůćƉƉ�
ƚŝůů�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�;ђŐͬůͿ�

&ŽƐĨŽƌ�;WͿ� ϭϲϬϮ� ϮϱϬ�

<ǀćǀĞ�;EͿ� Ϯ�ϬϬϬ� ϯ�ϱϬϬ�

�ůǇ�;WďͿ� ϴ� ϭϱ�

<ŽƉƉĂƌ�;�ƵͿ� ϭϴ� ϰϬ�

�ŝŶŬ�;�ŶͿ� ϳϱ� ϭϱϬ�

<ĂĚŵŝƵŵ�;�ĚͿ� Ϭ͕ϰ� Ϭ͕ϱ�



�

ϮϮ�

�

<ƌŽŵ�;�ƌͿ� ϭϬ� Ϯϱ�

EŝĐŬĞů�;EŝͿ� ϭϱ� ϯϬ�

<ǀŝĐŬƐŝůǀĞƌ�;,ŐͿϯ� Ϭ͕Ϭϯ� Ϭ͕ϭ�

^ƵƐƉĞŶĚĞƌĂĚ�ƐƵďƐƚĂŶƐ� ϰϬ�ϬϬϬ� ϭϬϬ�ϬϬϬ�

KůũĞŝŶĚĞǆ� ϰϬϬ� ϱϬϬϬ�

�ĞŶƐŽ;ĂͿƉǇƌĞŶ�;�ĂWͿϰ� Ϭ͕Ϭϯ� Ϭ͕ϭ�

Ɖ+� ϲͲϵ� ϲͲϵ�

dĂďĞůů�ϯ͗�ρćǆũƂ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ƌŝŬƚǀćƌĚĞŶ�ĨƂƌ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ�ŝ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ͘�

ϭ�&Ƃƌ�ŵĞƚĂůůĞƌ�ŽĐŚ�ŶćƌŝŶŐƐćŵŶĞŶ�ĂǀƐĞƐ�ƚŽƚĂůĂ�ĨƌĂŬƚŝŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ĂŶĂůǇƐĞƌĂƐ�ŐĞŶŽŵ�ƐǇƌĂƵƉƉƐůƵƚŶŝŶŐ�;Ğũ�ĨŝůƚƌĞƌĂƚ�
ĞůůĞƌ�ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞƌĂƚ�ƉƌŽǀͿ͘��
Ϯ�&Ƃƌ�ρćǆũƂƐũƂŶ͕�χƌƵŵŵĞŶ͕�]ƂĚƌĂ�ŽĐŚ�∆ŽƌƌĂ��ĞƌŐƵŶĚĂƐũƂŶ͕�ƐŽŵ�ćƌ�ŬćŶƐůŝŐĂ�ĨƂƌ�ĨŽƐĨŽƌ͕�ŬĂŶ�ĂŶĚƌĂ�ƌŝŬƚǀćƌĚĞŶ�
ŐćůůĂ͘�
ϯ�KƐćŬĞƌƚ�ĚĂƚĂƵŶĚĞƌůĂŐ�ĨƂƌ�+Ő͘�ΟǀĞƌƐŬƌŝĚĂŶĚĞ�Ăǀ�ƌŝŬƚǀćƌĚĞƚ�ĨƂƌ�ĚĞƐƐĂ�ćŵŶĞŶ�ďƂƌ�ŝŶƚĞ�ĞŶƐĂŵƚ�ƵƚŐƂƌĂ�ƵŶĚĞƌůĂŐ�
ĨƂƌ�ĞǀĞŶƚƵĞůůĂ�ĊƚŐćƌĚĞƌ͘�
ϰ�KƐćŬĞƌƚ�ĚĂƚĂƵŶĚĞƌůĂŐ�ĨƂƌ��ĂW͘�ΟǀĞƌƐŬƌŝĚĂŶĚĞ�Ăǀ�ƌŝŬƚǀćƌĚĞƚ�ĨƂƌ�ĚĞƐƐĂ�ćŵŶĞŶ�ďƂƌ�ŝŶƚĞ�ĞŶƐĂŵƚ�ƵƚŐƂƌĂ�ƵŶĚĞƌůĂŐ�
ĨƂƌ�ĞǀĞŶƚƵĞůůĂ�ĊƚŐćƌĚĞƌ͘��Ăς�ŬĂŶ�ƐĞƐ�ƐŽŵ�ĞŶ�ŵĂƌŬƂƌ�ĨƂƌ�ƂǀƌŝŐĂ�ς�+͗Ğƌ͕�;ĨƌĊŶ�ĨƂƌĞƐŬƌŝĨƚ�+ρΧ%]�ϮϬϭϯ͗ϭϵͿ͘�



�

Ϯϯ�

�

�ŝůĂŐĂ�ϭ�
KƌĚůŝƐƚĂ��Ͳ�ďĞŐƌĞƉƉ�ƐŽŵ�ďĞŚƂǀĞƌ�ĨƂƌŬůĂƌĂƐ�

��ρ�Ͳ�ůŽŬĂůĂ�ĂůůŵćŶŶĂ�ďĞƐƚćŵŵĞůƐĞƌ�ĨƂƌ�ǀĂƚƚĞŶ�ŽĐŚ�ĂǀůŽƉƉ�

�ǀůŽƉƉƐǀĂƚƚĞŶ͗�ρĂƚƚĞŶ�ƐŽŵ�ĂǀůĞĚƐ�ŝ�ĂǀůŽƉƉƐůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ͘�;ĂŶ�ďĞƐƚĊ�Ăǀ�ƐƉŝůůǀĂƚƚĞŶ͕�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŽĐŚ�
ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ͘��

�ĂŐǀĂƚƚĞŶ͗�ψƚůŝŐƚ�ĂǀƌŝŶŶĂŶĚĞ�ƌĞŐŶǀĂƚƚĞŶ�ŽĐŚ�ƐŵćůƚǀĂƚƚĞŶ͘��

�ĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ͗��ĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐĂƌ͕�ĚŝŬĞŶ͕�ƐǀĂĐŬĚŝŬĞŶ͕�ŵĂŐĂƐŝŶ�ĞƚĐ�ƐŽŵ�ŚćŶŐĞƌ�ŝŚŽƉ�ŝ�Ğƚƚ�ƐǇƐƚĞŵ͘�

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂŶĚĞ�ƌĞŐŶ�ʹ�Ğƚƚ�ƌĞŐŶ�ŵĞĚ�ĞŶ�ǀŝƐƐ�ŝŶƚĞŶƐŝƚĞƚ�;ůͬƐ�ŚĂͿ�ŽĐŚ�ǀĂƌĂŬƚŝŐŚĞƚ�;ŵŝŶͿ��

�ƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ͗�&ƌƵŶĚǀĂƚƚĞŶ�ŽĐŚ�ŝ�ŵĂƌŬĞŶ�ŶĞĚƚƌćŶŐĂŶĚĞ�ǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ƌĞŐŶ�ŽĐŚ�ƐŶƂƐŵćůƚŶŝŶŐ�ƐŽŵ�
ĂǀůĞĚƐ�ŝ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐ͘��

�ƵƉůŝŬĂƚƐǇƐƚĞŵ͗��ǀůŽƉƉƐƐǇƐƚĞŵ�Ěćƌ�ƐƉŝůůǀĂƚƚĞŶ�ŽĐŚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĂǀůĞĚƐ�ŝ�ƐŬŝůĚĂ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌ͘��

&ƂƌďŝŶĚĞůƐĞƉƵŶŬƚ͗��ĞŶ�ƉƵŶŬƚ�Ěćƌ�ŝŶŬŽƉƉůŝŶŐ�Ăǀ�ĞŶ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌ�ƚŝůů�ĚĞŶ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�
ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ŐƂƌƐ͘��ĞŶ�ůŝŐŐĞƌ�ŶŽƌŵĂůƚ�Ϭ͕ϱ�ŵ�ƵƚĂŶĨƂƌ�ƚŽŵƚŐƌćŶƐ͕�ŵĞŶ�ŬĂŶ�ŝ�ǀŝƐƐĂ�ĨĂůů�ůŝŐŐĂ�ƉĊ�Ğƚƚ�ĂŶŶĂƚ�
ƐƚćůůĞ͘�.ŶŶĂŶĨƂƌ�ĚĞŶ�ŚĂƌ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞŶ�ĚĞƚ�ĨƵůůĂ�ĂŶƐǀĂƌĞƚ�ĨƂƌ�ůĞĚŶŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞƚ�;ĨƂƌƵƚŽŵ�ĨƂƌ�
ǀĂƚƚĞŶŵćƚĂƌĞŶ͕�ƐŽŵ�ćƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐͿ͘�

,ĊƌĚŐũŽƌĚ�ǇƚĂ͗�ψƚĂ�Ěćƌ�ǀĂƚƚĞŶ�ŝŶƚĞ�ŬĂŶ�ƚƌćŶŐĂ�ŝŶ͕�ƚŝůů�ĞǆĞŵƉĞů�ƚĂŬ͕�ĂƐĨĂůƚ͕�ƐƚĞŶ�ŽĐŚ�ƉůĂƚƚŽƌ͘�

=ϑ��;>ŽŬĂůƚ�ŽŵŚćŶĚĞƌƚĂŐĂŶĚĞ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶͿ͗�.ŶŶĞďćƌ�Ăƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ƚĂƐ�ŽŵŚĂŶĚ�ŝ�ĚĞƚ�ŽŵƌĊĚĞ�ĚĞƚ�
ďŝůĚĂƚƐ�ŝ�ƐƚćůůĞƚ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ůĞĚĂƐ�ďŽƌƚ�ŝ�ůĞĚŶŝŶŐ͘�

ZĞŐůĞƌǀŽůǇŵͲ��ĞŶ�ǀŽůǇŵ�ƐŽŵ�Ğƚƚ�ŵĂŐĂƐŝŶ�ŬĂŶ�ŵĂŐĂƐŝŶĞƌĂ�

^ĞƌǀŝƐůĞĚŶŝŶŐĂƌ͗�=ĞĚŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ĂŶƐůƵƚĞƌ�ĞŶ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚ�ƚŝůů�ĚĞƚ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ŶćƚĞƚ͘��

^ƉŝůůǀĂƚƚĞŶ͗�%ƂƌŽƌĞŶĂƚ�ǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ĞǆĞŵƉĞůǀŝƐ�ŚƵƐŚĊůů͕�ĚĞƚ�ǀŝůů�ƐćŐĂ�ǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ƚŽĂůĞƚƚĞƌ͕�ĚŝƐŬ�ŽĐŚ�
ƚǀćƚƚ͘��

^ƉǇŐĂƚƚ͗�&ŽůǀďƌƵŶŶ�ƵƚĂŶ�ǀĂƚƚĞŶůĊƐ�ƵƚŽŵŚƵƐ�

�

�

� �



�

Ϯϰ�

�

�ŝůĂŐĂ�Ϯ��
�ŶƐǀĂƌƐĨƂƌĚĞůŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĐŚĞĐŬůŝƐƚŽƌ�ŝ�ƉůĂŶͲ�ŽĐŚ�ĞǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶ��

�ŚĞĐŬůŝƐƚĂ�Ος� �� ��

&ƌĊŐĞƐƚćůůŶŝŶŐ�� <ćůůĂ�� <ŽŵŵĞŶƚĂƌ�
WůĂŶĞƌŝŶŐƐĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�     

'ĞŽůŽŐŝ�ŽĐŚ�ŚǇĚƌŽůŽŐŝ��
PǀĞƌƐŝŬƚůŝŐ�ĂŶĂůǇƐ�Ăǀ�ƉůĂƚƐĞŶƐ�
ŐĞŽůŽŐŝƐŬĂ�ĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ�;ďĞƌŐ�
ŝ�ĚĂŐĞŶ͕�ũŽƌĚĂƌƚĞƌ�ŵŵͿ�

,ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ͕�]&γ͗Ɛ�
ŬĂƌƚǀŝƐĂƌĞ�� ��

PǀĞƌƐŝŬƚůŝŐ�ĂŶĂůǇƐ�ƂǀĞƌ�
ĨƂƌŽƌĞŶĂĚ�ŵĂƌŬ�

,ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ͕�ΧŽ,͕�
>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ��� ��

ZĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ��
�ĞĨŝŶŝĞƌĂ�ĂǀƌŝŶŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŶ�
ĨƂƌ�ĂǀůĞĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�

,ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ͕�ρ�Ͳ
ĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ� ��

<ŽŶƚƌŽůůĞƌĂ�Žŵ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŬĂŶ�
ƚćŶŬĂƐ�Ăƚƚ�ĂǀǀĂƚƚŶĂƐ�ƚŝůů�
ǀĂƚƚĞŶƐƚƌĊŬ�;ĊĂƌ͕�
ŵĂƌŬĂǀǀĂƚƚŶŝŶŐƐĨƂƌĞƚĂŐ�ŵŵͿ͍�

,ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ͕�ρ�Ͳ
ĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͕�
sĂƚƚĞŶƐƚƌĂƚĞŐ�

��

<ŽŶƚƌŽůůĞƌĂ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌŶĂƐ�
ŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌĂĚĞ�ƐƚĂƚƵƐ�ĞůůĞƌ�
ďĞĚƂŵ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶƐ�ŬćŶƐůŝŐŚĞƚ�
ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŶĊ�Χ;∆�

ρ.]]͕�ρĂƚƚĞŶƐƚƌĂƚĞŐ� ��

PǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐƌŝƐŬ��
>ŽŬĂůŝƐĞƌĂ�ƌŝƐŬŽŵƌĊĚĞŶ�ĨƂƌ�
ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐĂƌ�;ĨƌĊŶ�
ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ�ŽĐŚ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ćƌ�
ůĊŐůćŶƚĂ͕�ƐĂŬŶĂƌ�
ĂǀƌŝŶŶŝŶŐƐŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ�ŽĐŚ�ƐŽŵ�
ĚćƌĨƂƌ�ćƌ�ƐǀĊƌĂ�Ăƚƚ�ĂǀǀĂƚƚŶĂͿ�

,ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ�� ��

sĂƚƚĞŶƚćŬƚĞƌ��

<ŽŶƚƌŽůůĞƌĂ��
ĚƌŝĐŬƐǀĂƚƚĞŶĨƂƌĞŬŽŵƐƚĞƌ�ƐŽŵ�
ďĞŚƂǀĞƌ�ƐŬǇĚĚĂƐ��

ρ.]]͕�+ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ͕�
ZĞŐŝŽŶĂů�
ǀĂƚƚĞŶĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉůĂŶ͕�
ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�

��

>ĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ��
<ŽŶƚƌŽůůĞƌĂ�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�ŝ�
ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ͘�� ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�   

DĂƌŬĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ�
<ŽŶƚƌŽůůĞƌĂ�ŽĐŚ�ďĞĚƂŵ�ďĞŚŽǀ�
Ăǀ�ŵĂƌŬ�ĨƂƌ�ĨƌĂŵƚŝĚĂ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�

ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�   

�

�

�

�



�

Ϯϱ�

�

�

�ŚĞĐŬůŝƐƚĂ�ςůĂŶƉƌŽŐƌĂŵ� �� �� ��

WůĂŶĞƌŝŶŐƐĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ� �� �� ��

&ƌĊŐĞƐƚćůůŶŝŶŐ�� :ĂͬEĞũ� <ćůůĂ� <ŽŵŵĞŶƚĂƌ�
'ĞŽůŽŐŝ�ŽĐŚ�ŚǇĚƌŽůŽŐŝ��
�ĞŚƂǀƐ�ĨƂƌĚũƵƉĂĚĞ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ�Žŵ�
ŐĞŽƚĞŬŶŝƐŬĂ�ĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ��   ,ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ͕χ%� ��

�ĞŚƂǀƐ�ĨƂƌĚũƵƉĂĚĞ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ�Žŵ�
ŵĂƌŬĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ͍� �� ,ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ͕DŽ+�� ��

�ĞŚƂǀƐ�ĨƂƌĚũƵƉĂĚĞ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ�Žŵ�
ŚǇĚƌŽůŽŐŝƐŬĂ�ĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ͍� �� ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�� ��

ZĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�
�ĞŚƂǀƐ�ĞŶ�ƵƚƂŬĂĚ�ƐƚƵĚŝĞ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŬƵŶŶĂ�
ďĞĚƂŵĂ�ŽŵƌĊĚĞƚƐ�ƉĊǀĞƌŬĂŶ�ƉĊ�
ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶƐ�ƐƚĂƚƵƐ�ŽĐŚ�ŵƂũůŝŐŚĞƚ�Ăƚƚ�ŶĊ�
Χ;∆͍��

  sĂƚƚĞŶƐƚƌĂƚĞŐ�� ��

�ĞŚƂǀƐ�ĨƂƌĚũƵƉĂĚĞ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ�Žŵ�
ǀĂƚƚĞŶƐƚƌĊŬ�;ĊĂƌ͕�ŵĂƌŬĂǀǀĂƚƚŶŝŶŐƐĨƂƌĞƚĂŐ�
ŵŵͿ͍�

  sĂƚƚĞŶƐƚƌĂƚĞŐ��   

�ĞŚƂǀƐ�ĞŶ�ƵƚƂŬĂĚ�ƐƚƵĚŝĞ�Žŵ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶƐ�
ŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�Ăƚƚ�ƚĂ�ĞŵŽƚ�Ğƚƚ�ƂŬĂƚ�ĨůƂĚĞ͍�   sĂƚƚĞŶƐƚƌĂƚĞŐ�� ��

PǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐƌŝƐŬ��

&ŝŶŶƐ�ĚĞƚ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ŵĞĚ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐƌŝƐŬ�
ĨƌĊŶ�ƐũƂĂƌ�ŽĐŚ�ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ͍�   ,ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ͕�Ος��   

�ĞŚƂǀƐ�ĨƂƌĚũƵƉĂĚĞ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ�Žŵ�
ƌŝƐŬŽŵƌĊĚĞŶ�ĨƂƌ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐĂƌ�;ĨƌĊŶ�
ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ͕�ƐũƂĂƌ�ŽĐŚ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ćƌ�
ůĊŐůćŶƚĂ͕�ƐĂŬŶĂƌ�ĂǀƌŝŶŶŝŶŐƐŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ�ŽĐŚ�
ƐŽŵ�ĚćƌĨƂƌ�ćƌ�ƐǀĊƌĂ�Ăƚƚ�ĂǀǀĂƚƚŶĂͿ͍�

  ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͕�
,ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ�   

sĂƚƚĞŶƚćŬƚĞƌ��
WĊǀĞƌŬĂƌ�ĚĞŶ�ĨƂƌĞƐůĂŐŶĂ�
ŵĂƌŬĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�
ĚƌŝĐŬƐǀĂƚƚĞŶĨƂƌĞŬŽŵƐƚ�ŽĐŚͬĞůůĞƌ�
ǀĂƚƚĞŶƚćŬƚ͍�

  ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ��   

>ĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ͬĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ�

�ĞŚƂǀĞƌ�ĞŶ�ĚĞƚĂůũĞƌĂĚ�ďŝůĚ�ƂǀĞƌ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶ�ƚĂƐ�ĨƌĂŵ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�
ďĞůǇƐĂ�ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌŶĂ�ƵƚĂŶĨƂƌ�
ƉƌŽŐƌĂŵŽŵƌĊĚĞƚ�ŝ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ŽĐŚ�ŝ�
ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŶĂ�

  ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ��   

<ŽŶƚƌŽůů�ŝŶĨƂƌ�ƐĂŵƌĊĚ�   ��   

&ƌĊŐĞƐƚćůůŶŝŶŐ�� :ĂͬEĞũ� Kŵ�ũĂ͗�ςĊ�ǀŝůŬĞƚ�
Ɛćƚƚ͍� Kŵ�ŶĞũ͗�ǀĂƌĨƂƌ�ŝŶƚĞ͍��������������������

'ĞŽůŽŐŝ�ŽĐŚ�ŚǇĚƌŽůŽŐŝ��



�

Ϯϲ�

�

dĂƌ�ƉůĂŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ�ŚćŶƐǇŶ�ƚŝůů�ĨƌĂŵƚĂŐŶĂ�
ŬƵŶƐŬĂƉĞƌŶĂ�Žŵ�ŐĞŽƚĞŬŶŝŬ͕�
ŵĂƌŬĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ŚǇĚƌŽůŽŐŝ�Ŷćƌ�
ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ŽĐŚ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ�ůŽŬĂůŝƐĞƌĂƐ͍�

    

��
ZĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ��
dĂƌ�ƉůĂŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ�ŚćŶƐǇŶ�ƚŝůů�
ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌŶĂƐ�ƐƚĂƚƵƐ�ƐĂŵƚ�ƵƉƉĨǇůůĂŶĚĞ�Ăǀ�
Χ;∆�Ŷćƌ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ŽĐŚ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ�
ůŽŬĂůŝƐĞƌĂƐ͍�

    

��
ZĞĚŽǀŝƐĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŵŝŶŝŵĞƌĂ�
ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚƐ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ�ƚŝůů�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ͍��     ��
ZĞĚŽǀŝƐĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŵŝŶŝŵĞƌĂ�
ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚƐ�ƉĊǀĞƌŬĂŶ�ƉĊ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶ�
ŐćůůĂŶĚĞ�ĨůƂĚĞŶ͍�

    
��

PǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐƌŝƐŬ��
dĂƌ�ƉůĂŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ�ŚćŶƐǇŶ�ƚŝůů�ĞǀĞŶƚƵĞůů�
ĨůƂĚĞƐĨƂƌćŶĚƌŝŶŐ�ŝ�ďĞĨŝŶƚůŝŐĂ�ǀĂƚƚĞŶƐƚƌĊŬ͍�     ��
ZĞĚŽǀŝƐĂƐ�ǀŝůŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�ďůŝ�
ĂŬƚƵĞůůĂ�ĨƂƌ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ƐĂŵƚ�ǀŝůŬĂ�
ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ǀŝĚ�ĞǆƚƌĞŵĂ�ƚŝůůĨćůůĞŶ�ŬĂŶ�ďůŝ�
ƂǀĞƌƐǀćŵŵĂĚĞ�ŽĐŚ�ƐŽŵ�ĚćƌŵĞĚ�ŝŶƚĞ�ďƂƌ�
ďĞďǇŐŐĂƐ�ƵƚĂŶ�ƐŬǇĚĚƐĊƚŐćƌĚĞƌ͍��

    

��
,Ăƌ�ĞŶ�ƐĂŵŵĂŶƚĂŐĞŶ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůƂƐŶŝŶŐ�ĨƂƌ�
ƉƌŽŐƌĂŵŽŵƌĊĚĞƚ�ŚƂũĚƐĂƚƚƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�
ŽĐŚ�ƵƚĨŽƌŵĂƚƐ�ƐĊ�Ăƚƚ�ĞǆƚƌĞŵĂ�ƌĞŐŶ�ŬĂŶ�
ŚĂŶƚĞƌĂƐ�ŝŶŽŵ�ŽŵƌĊĚĞƚ�ƵƚĂŶ�Ăƚƚ�
ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ�ƐŬĂĚĂƐ͍�

    

��
sĂƚƚĞŶƚćŬƚĞƌ��
dĂƌ�ƉůĂŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ�ƐƚćůůŶŝŶŐ�ƚŝůů�ǀĂƌ�ŽĐŚ�
ŚƵƌ�ŶǇ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ƐĂŵƚ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ�ƐŬĂ�
ůŽŬĂůŝƐĞƌĂƐ�ŵĞĚ�ŚćŶƐǇŶ�ƚŝůů�
ĚƌŝĐŬƐǀĂƚƚĞŶĨƂƌĞŬŽŵƐƚĞƌͬ����������
ǀĂƚƚĞŶƚćŬƚĞƌ͍��

    

��
>ĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ��
dĂƌ�ƉůĂŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ�ŚćŶƐǇŶ�ƚŝůů�ďĞĨŝŶƚůŝŐĂ�
ŽĐŚ�ŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉƌŽďůĞŵŽŵƌĊĚĞŶ�
ĂǀƐĞĞŶĚĞ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ŽĐŚ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ͍�

    
��

ZĞƐĞƌǀĞƌĂƐ�ƵƚƌǇŵŵĞŶ�ĨƂƌ�ĂǀƌŝŶŶŝŶŐƐǀćŐĂƌ͕�
ŐƌƂŶƐƚƌĊŬ͕�ĨƂƌĚƌƂũŶŝŶŐƐŵĂŐĂƐŝŶ�ŵŵ͘�ƐŽŵ�
ůƂƐŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ͍�

    

��
^ĂŵůĂĚ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐ��
ZĞĚŽǀŝƐĂƐ�ďĞĚƂŵĚĂ�ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ�ŝŶŽŵ�
ŽĐŚ�ƵƚĂŶĨƂƌ�ƉƌŽŐƌĂŵŽŵƌĊĚĞƚ͍�     ��
�

�

�

�



�

Ϯϳ�

�

�ŚĞĐŬůŝƐƚĂ��ĞƚĂůũƉůĂŶ�
WůĂŶĞƌŝŶŐƐĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ�       

&ƌĊŐĞƐƚćůůŶŝŶŐ�� :ĂͬEĞũ� ;ćůůĂ�� <ŽŵŵĞŶƚĂƌ�
WůĂŶĞƌŝŶŐƐĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ� �� �� ��

dŝĚŝŐĂƌĞ�ƵƚƌĞĚŶŝŶŐĂƌ͕�ƵŶĚĞƌůĂŐ�ŽĐŚ�ƌŝŬƚůŝŶũĞƌ��
Ος� Ος� ��
WƌŽŐƌĂŵ� WƌŽŐƌĂŵ� ��
�ς� ,ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ͕��ς� ��
'ĞŽƚĞŬŶŝŬ�� 'ĞŽĂƌŬŝǀĞƚ�� ��
'ĞŽůŽŐŝ�ŽĐŚ�ŚǇĚƌŽůŽŐŝ��
�ĞŚƂǀƐ�ĨƂƌĚũƵƉĂĚĞ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ�Žŵ�ŐĞŽƚĞŬŶŝƐŬĂ�
ĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ��   ,ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ͕χ%�   

�ĞŚƂǀƐ�ĨƂƌĚũƵƉĂĚĞ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ�Žŵ�
ŵĂƌŬĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ͍� �� ,ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ͕DŽ+�� ��

�ĞŚƂǀƐ�ĨƂƌĚũƵƉĂĚĞ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ�Žŵ�ŚǇĚƌŽůŽŐŝƐŬĂ�
ĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ͍� �� ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�� ��

ZĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�
sŝůŬĂ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�ďĞƌƂƌƐ͍�

  

ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ��   

sĂĚ�ćƌ�ďĞƌƂƌĚĂ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌƐ�ƐƚĂƚƵƐ͍� ρ.]]͕�ǀĂƚƚĞŶƐƚƌĂƚĞŐ�   

sĂĚ�ćƌ�ďĞƌƂƌĚĂ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌƐ�Χ;∆͍� ρ.]]͕�ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͕�
DŽ,͕�ς=;�   

�ĞŚƂǀƐ�ĞŶ�ƵƚƂŬĂĚ�ƐƚƵĚŝĞ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŬƵŶŶĂ�ďĞĚƂŵĂ�
ŽŵƌĊĚĞƚƐ�ƉĊǀĞƌŬĂŶ�ƉĊ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶƐ�ƐƚĂƚƵƐ�ŽĐŚ�
ŵƂũůŝŐŚĞƚ�Ăƚƚ�ŶĊ�Χ;∆͍��

  ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͕�ρ.]]͕�
sĂƚƚĞŶƐƚƌĂƚĞŐ��   

�ĞŚƂǀƐ�ĨƂƌĚũƵƉĂĚĞ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ�Žŵ�ǀĂƚƚĞŶƐƚƌĊŬ�
;ĊĂƌ͕�ŵĂƌŬĂǀǀĂƚƚŶŝŶŐƐĨƂƌĞƚĂŐ�ŵŵͿ͍�   ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͕�

sĂƚƚĞŶƐƚƌĂƚĞŐ��   

�ĞŚƂǀƐ�ĞŶ�ƵƚƂŬĂĚ�ƐƚƵĚŝĞ�Žŵ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶƐ�
ŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�Ăƚƚ�ƚĂ�ĞŵŽƚ�Ğƚƚ�ƂŬĂƚ�ĨůƂĚĞ͍�   ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͕�

sĂƚƚĞŶƐƚƌĂƚĞŐ��   

PǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐƌŝƐŬ��

&ŝŶŶƐ�ĚĞƚ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ŵĞĚ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƐƌŝƐŬ�ĨƌĊŶ�
ƐũƂĂƌ�ŽĐŚ�ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ͍�   ,ĂŶĚůćŐŐĂƌŬĂƌƚĂŶ͕�Ος��   



�

Ϯϴ�

�

�ĞŚƂǀƐ�ĨƂƌĚũƵƉĂĚĞ�ŬƵŶƐŬĂƉĞƌ�Žŵ�ƌŝƐŬŽŵƌĊĚĞŶ�
ĨƂƌ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐĂƌ�;ĨƌĊŶ�ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ͕�ƐũƂĂƌ�ŽĐŚ�
ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ćƌ�ůĊŐůćŶƚĂ͕�ƐĂŬŶĂƌ�
ĂǀƌŝŶŶŝŶŐƐŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ�ŽĐŚ�ƐŽŵ�ĚćƌĨƂƌ�ćƌ�ƐǀĊƌĂ�
Ăƚƚ�ĂǀǀĂƚƚŶĂͿ͍�

  ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ��   

sĂƚƚĞŶƚćŬƚĞƌ��

WĊǀĞƌŬĂƌ�ĚĞŶ�ĨƂƌĞƐůĂŐŶĂ�ŵĂƌŬĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�
ĚƌŝĐŬƐǀĂƚƚĞŶĨƂƌĞŬŽŵƐƚ�ŽĐŚͬĞůůĞƌ�ǀĂƚƚĞŶƚćŬƚ͍�   sĂͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͕�ΧŽ+�   

>ĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ͬĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ�

>ŝŐŐĞƌ�ŽŵƌĊĚĞƚ�ŝŶŽŵ�ĞůůĞƌ�ƉůĂŶĞƌĂƐ�Ăƚƚ�ůŝŐŐĂ�
ŝŶŽŵ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ͍�   ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ��   

&ŝŶŶƐ�ĚĞƚ�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�ŝ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ͍�   ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ��   

�ĞŚƂǀƐ�ĞŶ�ĚĞƚĂůũĞƌĂĚ�ďŝůĚ�ƂǀĞƌ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶ�ƚĂƐ�ĨƌĂŵ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ďĞůǇƐĂ�
ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƚĞƌŶĂ�ƵƚĂŶĨƂƌ�ĚĞƚĂůũƉůĂŶĞŶ�ŝ�
ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ�ŽĐŚ�ŝ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŶĂ�

  ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ��   

^ƚćůůŶŝŶŐƐƚĂŐĂŶĚĞ� �ŶƐǀĂƌ�� <ŽŵŵĞŶƚĂƌ�

sŝůŬĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůƂƐŶŝŶŐĂƌ�ƐŬĂ�ƚŝůůćŵƉĂƐ�ŝŶŽŵ�ŽŵƌĊĚĞƚ͍�
;ĂůůŵćŶ�ƉůĂƚƐŵĂƌŬͬŬǀĂƌƚĞƌƐŵĂƌŬͿ� WƌŽũĞŬƚŐƌƵƉƉͬdĞĂŵ�   

sŝůŬĞŶ�ŐĞƐƚĂůƚŶŝŶŐƐŶŝǀĊ�ƐŬĂůů�ƌĊĚĂ�ƉĊ�ĂůůŵćŶ�ƉůĂƚƐŵĂƌŬ�
ƐŽŵ�ŬŽŵďŝŶĞƌĂƐ�ŵĞĚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ͍� WƌŽũĞŬƚŐƌƵƉƉͬdĞĂŵ�   

WůĂŶƐŬĞĚĞƚ�;ĨƌĂŵƚĂŐĂŶĚĞ�Ăǀ�
ƉůĂŶĨƂƌƐůĂŐͿ�

      

&ƌĊŐĞƐƚćůůŶŝŶŐ�� :ĂͬEĞũ� ;ćůůĂ� <ŽŵŵĞŶƚĂƌ�

�ĞŚƂǀƐ�ĞŶ�ŐƌŽǀƉƌŽũĞŬƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͍�
�� ρ�͕�ƉƌŽũ��   

ZĞĚŽǀŝƐĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƌŶĂ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ�
ŝ�ƉůĂŶďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞŶ͍� �� WůĂŶ͕�ρ��   

ZĞĚŽǀŝƐĂƐ�ĞǀĞŶƚƵĞůůĂ�ƉůĂŶďĞƐƚćŵŵĞůƐĞƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�
ƌĞŐůĞƌĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ͍� �� WůĂŶ͕�ρ��   



�

Ϯϵ�

�

ZĞĚŽǀŝƐĂƐ�ƐƚĂƚƵƐ�ŽĐŚ�Χ;∆�ĨƂƌ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌŶĂ�ŝ�
ƉůĂŶďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞŶ͍� �� WůĂŶ͕�ΧŽ+�   

ZĞĚŽǀŝƐĂƐ�ĞǀĞŶƚƵĞůůĂ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŶĊ�Χ;∆͍� �� WůĂŶ͕�ΧŽ+�   

ZĞĚŽǀŝƐĂƐ�ĞǀĞŶƚƵĞůůĂ�ƉůĂŶďĞƐƚćŵŵĞůƐĞƌ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�
ƐŬǇĚĚĂ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ĨƌĊŶ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ͍� �� WůĂŶ͕�ρ��   

	ƌ�ƚŝůůƌćĐŬůŝŐƚ�ŵĞĚ�ĂůůŵćŶƉůĂƚƐŵĂƌŬ�ĂǀƐĂƚƚ�ĨƂƌ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ͍� �� ρ�͕�ςƌŽũ͕�]Ž=�   

^ƚćůůŶŝŶŐƐƚĂŐĂŶĚĞ� :ĂͬEĞũ� �ŶƐǀĂƌ�� <ŽŵŵĞŶƚĂƌ�

	ƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ�ƚŝůůƌćĐŬůŝŐƚ�ďĞůǇƐƚ�ŽĐŚ�
ƌĞŐůĞƌĂĚ�ŝ�ƉůĂŶŬĂƌƚĂ�ŽĐŚ�ƉůĂŶďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐ͍� �� WƌŽũĞŬƚŐƌƵƉƉͬdĞĂŵĞƚ� ��

'ĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞ�Ăǀ��ς� �� �� ��

^ŬĂůů�ĚĞŶŶĂ�ĚĞƚĂůũƉůĂŶ�ĨƂůũĂƐ�ƵƉƉ�ŐćůůĂŶĚĞ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ŚƵƌ�ĚĊ�ŽĐŚ�Ŷćƌ�
ŝƐĊĚĂŶĂ�ĨĂůů͍�

��

WƌŽũĞŬƚŐƌƵƉƉͬdĞĂŵĞƚ�

��
�

�

�

� �



�

ϯϬ�

�

�ŝůĂŐĂ�ϯ�

�ŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ�ƐŽŵ�ƉĊǀĞƌŬĂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�

.�ƚĂďĞůůĞŶ�ŶĞĚĂŶ�ďĞƐŬƌŝǀƐ�ŚƵƌ�ĨƂƌŽƌĞŶĂƚ�ǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ŽůŝŬĂ�ƚǇƉĞƌ�Ăǀ�ƚŝůůĨćůůŝŐĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ�ŝ�ƐƚĂĚĞŶ�ƐŬĂ�
ŚĂŶƚĞƌĂƐ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŝŶƚĞ�ƉĊǀĞƌŬĂ�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ͕�ƌĞŶŝŶŐƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ĞůůĞƌ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ�ŶĞŐĂƚŝǀƚ͘�.�ǀŝƐƐĂ�ĨĂůů�ŬƌćǀƐ�
Ăƚƚ�ĞŶ�ƐćƌƐŬŝůĚ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐ�ŐƂƌƐ͘��Ğƚ�ŚĂŶƚĞƌĂƐ�ĚĊ�ŝ�ƐĂŵƌĊĚ�ŵĞůůĂŶ�ŵŝůũƂͲ�ŽĐŚ�ŚćůƐŽƐŬǇĚĚƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�
ŽĐŚ�ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘�ρĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŬĂŶ�ćǀĞŶ�ǀĂƌĂ�ƉƌƂǀŶŝŶŐƐƉůŝŬƚŝŐ͕�ǀŝůŬĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�Ăƚƚ�ĚĞŶ�ďĞŚƂǀĞƌ�
ŚĂŶƚĞƌĂƐ�ĞŶůŝŐƚ�ŐćůůĂŶĚĞ�ůĂŐƐƚŝĨƚŶŝŶŐ͘�

�

dŝůůĨćůůŝŐ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ� WƌŽďůĞŵĂƚŝŬ� ,ĂŶƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĨƂƌŽƌĞŶĂƚ�ǀĂƚƚĞŶ�

�ůćƐƚƌŝŶŐ�Ăǀ�ƚ�Ğǆ�
ŚƵƐĨĂƐĂĚĞƌ͕�ďƌŽĂƌ�

dƵŶŐŵĞƚĂůůĞƌ�ƐĂŵƚ�
ƉĂƌƚŝŬůĂƌ�ƐŽŵ�
ƐĞĚŝŵĞŶƚĞƌĂƌ͘�

sŝĚ�ďůćƐƚƌŝŶŐ�ŵĞĚ�ǀĂƚƚĞŶ�ƐŬĂ�
ƉĂƌƚŝŬĞůĂǀƐŬŝůũŶŝŶŐ�ƐŬĞ�ŝŶŶĂŶ�ƵƚƐůćƉƉ�
ƚŝůů�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵ͕�ƚ�Ğǆ�ŐĞŶŽŵ�
ƐĞĚŝŵĞŶƚĞƌŝŶŐ�ĞůůĞƌ�ĨŝůƚƌĞƌŝŶŐ͘�

�ƌƵŶŶƐďŽƌƌŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ƚ�
Ğǆ�ďĞƌŐǀćƌŵĞ�

/ŐĞŶƐćƚƚŶŝŶŐ�Ăǀ�
ƐĞĚŝŵĞŶƚͬƐůĂŵ�ŝ�
ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ�ƐĂŵƚ�
ƉĂƌƚŝŬůĂƌ�ƚŝůů�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶ͘�

^ůĂŵ�ĨƌĊŶ�ďƌƵŶŶƐďŽƌƌŶŝŶŐ�
ƐĞĚŝŵĞŶƚĞƌĂƐ�ŝ�ĐŽŶƚĂŝŶĞƌ͕�
ǀĂƚƚĞŶĨĂƐĞŶ�ŝŶĨŝůƚƌĞƌĂƐ�ƉĊ�ĞŐĞŶ�ƚŽŵƚ�
ĞůůĞƌ�ĂůůŵćŶ�ŵĂƌŬ�Žŵ�ƚŝůůĊƚĞůƐĞ�ĨŝŶŶƐ͘�
�ũ�ĚŝƌĞŬƚ�ƵƚƐůćƉƉ�ƚŝůů�ŬŽŵŵƵŶĂů�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐ͘�

&ĂƐĂĚƌĞŶŐƂƌŝŶŐ�ŽĐŚ�
ŬůŽƚƚĞƌƐĂŶĞƌŝŶŐ�

WƌŽĚƵŬƚĞƌ�ĨƂƌ�ƌĞŶŐƂƌŝŶŐ�
ŽĐŚ�ĨćƌŐĞŶ�ƐŽŵ�ŵĂŶ�ƚĂƌ�
ďŽƌƚ�ŬĂŶ�ŝŶŶĞŚĊůůĂ�
ŵŝůũƂƐŬĂĚůŝŐĂ�ćŵŶĞŶ͘�

�ŶǀćŶĚ�ŵŝůũƂĂŶƉĂƐƐĂĚĞ�ŬĞŵŝŬĂůŝĞƌ͘�
&ƂƌŽƌĞŶĂƚ�ǀĂƚƚĞŶ�ŬƌćǀĞƌ�ƌĞŶŝŶŐ͘��

&ŽƌĚŽŶƐƚǀćƚƚ�ŽĐŚ�
ĂǀƐƉŽůŶŝŶŐ�Ăǀ�ĨŽƌĚŽŶ�
;ĞŶƐƚĂŬĂ�ƚŝůůĨćůůĞŶͿ�

dƵŶŐŵĞƚĂůůĞƌ�ŽĐŚ�
ŽůũĞĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ͘�

dǀćƚƚ�ƐŬĂ�ƐŬĞ�ŝ�ƚǀćƚƚŚĂůů�ŵĞĚ�ŐŽĚŬćŶĚ�
ĂǀůŽƉƉƐǀĂƚƚĞŶƌĞŶŝŶŐ͘�

sŝĚ�ĂǀƐƉŽůŶŝŶŐ�ƉĊ�ĞŐĞŶ�ƚŽŵƚ�ʹ�ƐƚĊ�ƉĊ�
ŐƌćƐͲ�ĞůůĞƌ�ŐƌƵƐǇƚĂ͕�ĂŶǀćŶĚ�
ŵŝůũƂĂŶƉĂƐƐĂƚ�ďŝůƐĐŚĂŵƉŽ͕�ŝŶŐĞƚ�
ĂǀĨĞƚƚŶŝŶŐƐŵĞĚĞů͘�]Ğ�ςŽůŝĐǇ�ĨƂƌ�
ĨŽƌĚŽŶƐƚǀćƚƚĂƌ�ŝ�ρćǆũƂ�ŬŽŵŵƵŶ�
ĂŶƚĂŐĞŶ�Ăǀ�ŵŝůũƂͲ�ŽĐŚ�
ŚćůƐŽƐŬǇĚĚƐŶćŵŶĚĞŶ͘��

<ĞŵŝŬĂůŝĞƵƚƐůćƉƉ�ǀŝĚ�
ŽůǇĐŬŽƌ͕�ƚ�Ğǆ�
ƚƌĂĨŝŬŽůǇĐŬŽƌ�

� �ƌćŶƐůĞ�ŽĐŚ�ĂŶĚƌĂ�ŬĞŵŝŬĂůŝĞƌ�
ĨƂƌŚŝŶĚƌĂƐ�Žŵ�ŵƂũůŝŐƚ�Ăƚƚ�ŶĊ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶďƌƵŶŶĂƌ͘�ΧĞĚĚĞůĂ�ρćƌĞŶĚƐ�
ZćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚ͕�ŵŝůũƂͲ�ŽĐŚ�
ŚćůƐŽƐŬǇĚĚƐŬŽŶƚŽƌĞƚ�ŽĐŚ�ρ�Ͳ
ĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘�

&ƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ůćĐŬƚ�Ƶƚ�ĨƌĊŶ�
ĨŽƌĚŽŶĞƚ�ƐĂŶĞƌĂƐ͘�;ƌŽĐŬƐŬĂĚĂĚĞ�ďŝůĂƌ�



�

ϯϭ�

�

ƐŬĂ�ƐƚćůůĂƐ�ƵƉƉ�ƉĊ�ƉůĂƚƐ�ŬŽƉƉůĂƚ�ƚŝůů�
ŽůũĞͲ�ŽĐŚ�ƐůĂŵĂǀƐŬŝůũĂƌĞ͘��ũ�ƚŝůůĊƚĞƚ�Ăƚƚ�
ƌĞƉĂƌĞƌĂ�ĨŽƌĚŽŶ�ƉĊ�ƉůĂƚƐ�Ěćƌ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ůƂƉĞƌ�ƌŝƐŬ�Ăƚƚ�ĨƂƌŽƌĞŶĂƐ͘�

>ćŶƐƉƵŵƉŶŝŶŐ� &ƂƌŽƌĞŶŝŶŐ�ďĞƌŽĞŶĚĞ�ƉĊ�
ǀĂƚƚŶĞƚƐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͘�

>ćŶƐǀĂƚƚĞŶ�ĨƂƌŽƌĞŶĂƚ�Ăǀ�ƉĂƌƚŝŬůĂƌ�
ƐĞĚŝŵĞŶƚĞƌĂƐ�ŝŶŶĂŶ�ƵƚƐůćƉƉ�ƚŝůů�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐ͘��

>ćŶƐǀĂƚƚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ĂŶĚƌĂ�ĂǀƐĞĞŶĚĞŶ�ćƌ�
ĨƂƌŽƌĞŶĂƚ�ƐŬĂ�ƌĞŶĂƐ�ĨƂƌĞ�ƵƚƐůćƉƉ�ƚŝůů�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐ͘�%ƂƌŽƌĞŶŝŶŐƐŚĂůƚĞƌ�
ƐŬĂ�ƵŶĚĞƌƐŬƌŝĚĂ�ĂŶŐŝǀŶĂ�ƌŝŬƚǀćƌĚĞŶ�ŝ�
ŐćůůĂŶĚĞ�ƌŝŬƚǀćƌĚĞƐůŝƐƚĂ͘���

dŝůůĨćůůŝŐĂ�ƵƉƉůĂŐ�ƚ�Ğǆ�
ĨƂƌ�ĨƂƌŽƌĞŶĂĚĞ�
ŵĂƐƐŽƌ͕�
ŐĂƚƵďƌƵŶŶƐůĂŵ͕�
ĂŶǀćŶĚ�
ƐĂŶĚŶŝŶŐƐƐĂŶĚ͕�ƐŶƂ�

� &ƂƌƐŝŬƚŝŐŚĞƚƐĊƚŐćƌĚĞƌ�ƐŬĂ�ǀŝĚƚĂƐ͕�ƚ�Ğǆ�
ĨƂƌŚŝŶĚƌĂ�ĂǀůĞĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ĨƂƌŽƌĞŶĂƚ�
ǀĂƚƚĞŶ�ŐĞŶŽŵ�ƚćĐŬŶŝŶŐͬŝŶŶĞƐůƵƚŶŝŶŐ͕�
ƌĞŶŝŶŐ�ŝ�ƚ�Ğǆ�ŽůũĞͲ�ŽĐŚ�ƐůĂŵĂǀƐŬŝůũĂƌĞ�
ĞůůĞƌ�ŬŽůĨŝůƚĞƌ͘�

dǀćƚƚ�Ăǀ�ƐŽƉƚƵŶŶŽƌ� � dǀćƚƚǀĂƚƚĞŶ�ŝŶĨŝůƚƌĞƌĂƐ�ƉĊ�ŐƌćƐǇƚĂ�
ĞůůĞƌ�ƐĂŵůĂƐ�ƵƉƉ�ŽĐŚ�ƐůćƉƉƐ�Ƶƚ�ƚŝůů�
ƐƉŝůůǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐ͘�

dƂŵŶŝŶŐ�Ăǀ�
ďĂĚďĂƐƐćŶŐĞƌ�ŽĐŚ�
ƉŽŽůĞƌ�

<ůŽƌ͕�ŶĂƚƌŝƵŵŚǇƉŽŬůŽƌŝƚ�
ŽĐŚ�ƂǀƌŝŐĂ�
ƌĞŶŝŶŐƐŬĞŵŝŬĂůŝĞƌ͘�

dǀćƚƚǀĂƚƚŶĞƚ�ĞǆƉŽŶĞƌĂƐ�ĨƂƌ�ƐŽůůũƵƐ�
ŽĐŚ�ŝŶĨŝůƚƌĞƌĂƐ�ƐĞĚĂŶ�ƉĊ�ŐƌćƐͲ�ĞůůĞƌ�
ŐƌƵƐǇƚĂ͘��

hƚƐůćƉƉ�Ăǀ�ďĂĚǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ƐŝŵŚĂůůĂƌ�
ŽĐŚ�ƉŽŽůĞƌ�х�ϮϬŵϯ�ŬƌćǀĞƌ�ƐĂŵƌĊĚ�
ŵĞĚ�ŵŝůũƂŝŶŐĞŶũƂƌĞŶ�ƉĊ�ρ�Ͳ
ĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘�

dƂŵŶŝŶŐ�Ăǀ�
ŬĂďĞůďƌƵŶŶĂƌ��

<ĂďůĂƌŶĂ�ŬĂŶ�ŝŶŶĞŚĊůůĂ�
ŵŝůũƂĨĂƌůŝŐĂ�ćŵŶĞŶ�ƐŽŵ�
ŚĂŵŶĂƌ�ŝŶ�ǀĂƚƚĞŶ�ŽĐŚ�
ƐůĂŵ͘��

&ƂƌŽƌĞŶĂƚ�ǀĂƚƚĞŶ�ĂŶĂůǇƐĞƌĂƐ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�
ŬŽŶƐƚĂƚĞƌĂ�Žŵ�ĚĞƚ�ćƌ�ƌĞŶƚ�ŶŽŐ�Ăƚƚ�
ƐůćƉƉĂƐ�ƚŝůů�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŶćƚ͘��ŶŶĂƌƐ�
ŽŵŚćŶĚĞƌƚĂ�ƐŽŵ�ĨĂƌůŝŐƚ�ĂǀĨĂůů͘�

sĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�
ĨũćƌƌǀćƌŵĞƐǇƐƚĞŵ�

,ƂŐ�ǀćƌŵĞ͕�ĨćƌŐĂƚ�ŵĞĚ�
ƉǇƌĂŶŝŶ͘�

^ŬĂ�ŝ�ĨƂƌƐƚĂ�ŚĂŶĚ�ƐůćƉƉĂƐ�ƚŝůů�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ͘�ΧĂǆ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ�
ǀŝĚ�ƵƚƐůćƉƉ�ĚŝƌĞŬƚ�ĞůůĞƌ�ŝ�ŶćƌĂ�
ĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ�ƚŝůů�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚͬĚŝŬĞ�ϯϬ�
ŐƌĂĚĞƌ͘�ρŝĚ�ƵƚƐůćƉƉ�ƚŝůů�ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ�
ŵĂǆ�ϰϱ�ŐƌĂĚĞƌ͘�

sĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ŬǇůͲ�ŽĐŚ�
ǀćƌŵĞƐǇƐƚĞŵ�

�ŵŵŽŶŝĂŬ�ŽĐŚ�ŐůǇŬŽů͘�

<ĂŶ�ŝŶŶĞŚĊůůĂ�ŚƂŐĂ�ŚĂůƚĞƌ�
Ăǀ�ŵĞƚĂůůĞƌ͘�

^ĂŵƌĊĚ�ƐŬĂ�ƐŬĞ�ŵĞĚ�ρ�ͲĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘�

�ĞĚƂŵŶŝŶŐ�ďĂƐĞƌĂƚ�ƉĊ�ǀŽůǇŵ�ŽĐŚ�
ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐƐŝŶŶĞŚĊůů͘�ςƌŽǀƚĂŐŶŝŶŐ�ŬĂŶ�



�

ϯϮ�

�

ŬƌćǀĂƐ͘�;,ĂŶƚĞƌĂƐ�ŽĨƚĂ�ƐŽŵ�ĨĂƌůŝŐƚ�
ĂǀĨĂůů͘Ϳ�

dĂďĞůů͗�,ĂŶƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĨƂƌŽƌĞŶĂƚ�ǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ƚŝůůĨćůůŝŐĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ�ŝ�ƚćƚďĞďǇŐŐƚ�ŽŵƌĊĚĞ�

PǀƌŝŐƚ�ƐŽŵ�ƉĊǀĞƌŬĂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚƐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ��
<ŽŶƐƚŐƌćƐƉůĂŶĞƌ�ŽĐŚ�ůĞŬŵĂƚƚŽƌ�ƚĞǆ�ŐƵŵŵŝĂƐĨĂůƚ�ʹ��
sŝĚ�ŶǇĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ƐŬĂ�ĨŽƚďŽůůƐƉůĂŶĞƌ�ĞƚĐ�ĨŽƌŵĂƐ�ŵĞĚ�ƵƉƉƐĂŵůŝŶŐ�ŽĐŚ�ĊƚĞƌĨƂƌŝŶŐ�Ăǀ�ŐƌĂŶƵĂůƚ͘�
DĊůƐćƚƚŶŝŶŐ�Ăƚƚ�ďĞĨŝŶƚůŝŐĂ�ƉůĂŶĞƌ�ƐŬĂ�ďǇŐŐĂƐ�Žŵ�ƐĊ�Ăƚƚ�ƵƉƉƐĂŵůŝŶŐ�ŽĐŚ�ĊƚĞƌĨƂƌŝŶŐ�Ăǀ�ŐƌĂŶƵĂůƚ�ƐŬĞƌ͘��

�ŶǀćŶĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ŐƵŵŵŝŵĂƚƚŽƌ�ƉĊ�ůĞŬǇƚŽƌ�ƐŬĂ�ďĞŐƌćŶƐĂƐ�ƐĊ�Ăƚƚ�ĚĞ�ĂŶǀćŶĚƐ�ĞŶĚĂƐƚ�Ěćƌ�ĚĞƚ�ćƌ�ďĞĨŽŐĂƚ͘�

^ĂůƚŶŝŶŐ�Ăǀ�ǀćŐĂƌ�
�ŶǀćŶĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ƐĂůƚ�ƐŽŵ�ŚĂůŬďĞŬćŵƉŶŝŶŐ�ƉĊ�ǀćŐĂƌ�ŽĐŚ�ĐǇŬĞůǀćŐĂƌ�ƉĊǀĞƌŬĂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚƐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͘�
�ĂŐǀĂƚƚĞŶŶćƚǀĞƌŬĞƚ��ĂŐΘEćƚ�ǀŝĚ�=ƵůĞĊ�χĞŬŶŝƐŬĂ�γŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚ�ŚĂƌ�ŝ�ƐƚƵĚŝĞƌ�ŬŽŵŵŝƚ�ĨƌĂŵ�ƚŝůů�Ăƚƚ�
ĨƂƌĞŬŽŵƐƚ�Ăǀ�ƐĂůƚ�ŝ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ĨƂƌćŶĚƌĂƌ�ĨƂƌĚĞůŶŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ŵĞƚĂůůĞƌ�ŝ�ǀĂƚƚŶĞƚ�ƐĊ�Ăƚƚ�ĂŶĚĞůĞŶ�ůƂƐƚĂ�
ŵĞƚĂůůũŽŶĞƌ�ƂŬĂƌ͘��ĞŶ�ƚĞŬŶŝŬ�ƐŽŵ�ĂŶǀćŶĚƐ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ƌĞŶĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŝ�ρćǆũƂ�ŬŽŵŵƵŶ�ŝĚĂŐ�ƐǇĨƚĂƌ�ĨƌćŵƐƚ�
ƚŝůů�Ăƚƚ�ƌĞĚƵĐĞƌĂ�ŵćŶŐĚĞŶ�ƉĂƌƚŝŬůĂƌ�ŽĐŚ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌ�ďƵŶĚŶĂ�ƚŝůů�ƉĂƌƚŝŬůĂƌŶĂ͘��Ŷ�ĨƂƌćŶĚƌŝŶŐ�Ăǀ�
ĨƂƌĚĞůŶŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ŵĞƚĂůůĞƌ�ŝ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ƐĊ�Ăƚƚ�ĞŶ�ƐƚƂƌƌĞ�ĂŶĚĞů�ƂǀĞƌŐĊƌ�ŝ�ůƂƐƚ�ĨŽƌŵ͕�ŝŶŶĞďćƌ�ĚćƌĨƂƌ�Ăƚƚ�
ƌĞŶŝŶŐƐĞĨĨĞŬƚĞŶ�ŝ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ďůŝƌ�ƐćŵƌĞ�ŽĐŚ�Ăƚƚ�ĞŶ�ƐƚƂƌƌĞ�ĂŶĚĞů�Ăǀ�ĚĞƚ�ƚŽƚĂůĂ�ŝŶŶĞŚĊůůĞƚ�Ăǀ�ŵĞƚĂůůĞƌ�
ŐĊƌ�ǀŝĚĂƌĞ�ĚŝƌĞŬƚ�ƚŝůů�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞŶ͘�

>ƂƐĂ�ŵĞƚĂůůũŽŶĞƌ�ƵƚŐƂƌ�ŽĐŬƐĊ�Ğƚƚ�ƉƌŽďůĞŵ�ĞĨƚĞƌƐŽŵ�ĚĞ�ŝ�ŵǇĐŬĞƚ�ŚƂŐƌĞ�ŐƌĂĚ�ćƌ�ďŝŽƚŝůůŐćŶŐůŝŐĂ�ŽĐŚ�
ĚćƌŵĞĚ�ŬĂŶ�ǀĂƌĂ�ƚŽǆŝƐŬĂ�ĨƂƌ�ǀĂƚƚĞŶůĞǀĂŶĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƌ͘��ŶǀćŶĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ƐĂůƚ�ŝ�ŚĂůŬďĞŬćŵƉĂŶĚĞ�ƐǇĨƚĞ�
ďƂƌ�Ƶƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇŶƉƵŶŬƚ�ĚćƌĨƂƌ�ďĞŐƌćŶƐĂƐ�ŽĐŚ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�ĞŶĚĂƐƚ�ƉĊ�ĚĞ�ǀćŐĂƌ�ŽĐŚ�ǇƚŽƌ�Ěćƌ�ďĞŚŽǀ�
ĨƂƌĞůŝŐŐĞƌ͘�

�

� �



�

ϯϯ�

�

�ŝůĂŐĂ�ϰ��

<ůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�
PǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�
�Ŷ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƌĞĐŝƉŝĞŶƚ�ćƌ�ĚĞƚƐĂŵŵĂ�ƐŽŵ�ŵŽƚƚĂŐĂƌĞ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ͘�.�ρćǆũƂ�ŬŽŵŵƵŶ�ĨŝŶŶƐ�ĨůĞƌĂ�ŽůŝŬĂ�
ƚǇƉĞƌ�Ăǀ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�ƐŽŵ�ƚĂƌ�ĞŵŽƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ʹ�ŐƌƵŶĚǀĂƚƚĞŶ͕�ƐũƂĂƌ�ŽĐŚ�ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ͘��Ŷ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ�ŬĂŶ�
ǀĂƌĂ�ŬćŶƐůŝŐ�ĚĞůƐ�ŵŽƚ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌŶĂ�ƐŽŵ�ĨŝŶŶƐ�ŝ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŵĞŶ�Žŵ�ĚĞƚ�ćƌ�ĞŶ�ŵŝŶĚƌĞ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ�ƐŽŵ�
ƚŝůů�ĞǆĞŵƉĞů�Ğƚƚ�ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ�ŬĂŶ�ĚĞŶ�ćǀĞŶ�ǀĂƌĂ�ŬćŶƐůŝŐ�ĨƂƌ�ƐƚŽƌĂ�ĨůƂĚĞŶ͘��ĞŶŶĂ�ŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐ�ćƌ�ŝŶƚĞ�
ŚĞůƚćĐŬĂŶĚĞ�ĨƂƌ�ρćǆũƂ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ƐũƂĂƌ�ŽĐŚ�ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ�ƵƚĂŶ�ĞŶĚĂƐƚ�ĚĞ�ĨƌĞŬǀĞŶƚĂ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌŶĂ�ćƌ�
ŝŶŬůƵĚĞƌĂĚĞ͘��

^ǇĨƚĞƚ�ŵĞĚ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĞŶ�ćƌ�ĚĞůƐ�Ăƚƚ�ƚĂ�ĨƌĂŵ�Ğƚƚ�ŬƵŶƐŬĂƉƐƵŶĚĞƌůĂŐ�ŽĐŚ�ƵƚŝĨƌĊŶ�ĚĞƚƚĂ�ĂǀŐƂƌĂ�
ǀŝůŬĂ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�ƐŽŵ�ďćƚƚƌĞ�ŬĂŶ�ƚĂ�ĞŵŽƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ćŶ�ĂŶĚƌĂ�Ƶƌ�ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐƐƐǇŶƉƵŶŬƚ͘��

ZŝŬƚůŝŶũĞƌ�ǀŝĚ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�
hƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚĞƌ�ĨƂƌ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�

�Ğ�ŵĞƐƚ�ƵƉƉĞŶďĂƌĂ�ƌŝƐŬĞƌŶĂ�ŵĞĚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƵƚƐůćƉƉ�ƚŝůů�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐũƂĂƌ�ŽĐŚ�ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ�ćƌ�ƉĊǀĞƌŬĂŶ�
ƉĊ�ŬĞŵŝƐŬ�ƐƚĂƚƵƐ�;ŝŶŶĞŚĊůůĞƚ�Ăǀ�ƚƵŶŐŵĞƚĂůůĞƌ͕�ŽůũŽƌ�ŽĐŚ�ĂŶĚƌĂ�ŵŝůũƂŐŝĨƚĞƌͿ�ƐĂŵƚ�ŶćƌŝŶŐƐƐƚĂƚƵƐ͕�ĨƌćŵƐƚ�
ĨŽƐĨŽƌ͘��ŶůŝŐƚ�ŵŝůũƂŵĊů͕�ůĂŐĂƌ�ŽĐŚ�ĨƂƌŽƌĚŶŝŶŐĂƌ�ćƌ�ĚĞƚ�ĞŶ�ƐƚƌćǀĂŶ�Ăƚƚ�ŝ�ƉƌŝŶĐŝƉ�ƂǀĞƌĂůůƚ�ŵŝŶƐŬĂ�ƵƚƐůćƉƉĞŶ�
Ăǀ�ĚĞƐƐĂ�ćŵŶĞŶ͘��Ŷ�ƐƚŽƌ�ƌŝƐŬ�ĨƂƌ�ĨƌćŵƐƚ�ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ�ćƌ�ćǀĞŶ�Ğƚƚ�ƂŬĂƚ�ĨůƂĚĞ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�ŽƌƐĂŬĂ�
ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ�ŶĞĚƐƚƌƂŵƐ�ƵƚƐůćƉƉƐƉƵŶŬƚĞŶ͘��

�ĞŶ�ŶǇĂ�ǀĂƚƚĞŶĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ŬƌĂǀ�

�ŶŬĞůƚ�ƵƚƚƌǇĐŬƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ŝŶĨƂƌůŝǀĂŶĚĞƚ�Ăǀ�ǀĂƚƚĞŶĚŝƌĞŬƚŝǀĞƚ�ĨƌĂŵĨƂƌ�Ăůůƚ�ĞŶ�ƐŬćƌƉŶŝŶŐ�ŐćůůĂŶĚĞ�ŵŝůũƂŬƌĂǀ�ŝ�
ǀĂƚƚĞŶ�ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ƵƉƉĨǇůůĞƌ�ŵĊůĞŶ�ŽĐŚ�ĞŶ�ƐƚƌćǀĂŶ�ĞĨƚĞƌ�ŚĞůŚĞƚƐƐǇŶ�ƉĊ�ŚĞůĂ�ĂǀƌŝŶŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚƐ�ďĞŚŽǀ�
Ăǀ�ŵŝůũƂĨƂƌďćƚƚƌĂŶĚĞ�ĊƚŐćƌĚĞƌ͘���

.�ƚŝůůćŐŐ�ƚŝůů�ŵŝůũƂďĂůŬĞŶƐ�ĂůůŵćŶŶĂ�ŚćŶƐǇŶƐƌĞŐůĞƌ�ŐćůůĞƌ�ƐƚƌćŶŐĂƌĞ�ƌĞŐůĞƌ�ĨƂƌ�ƚŝůůĊƚůŝŐŚĞƚ�Ăǀ�ƵƚƐůćƉƉ�Žŵ�
ƵƚƐůćƉƉĞŶ�ŬĂŶ�ƌŝƐŬĞƌĂ�Ăƚƚ�ĞŶ�ĨĂƐƚƐƚćůůĚ�ŵŝůũƂŬǀĂůŝƚĞƚƐŶŽƌŵ�ŝŶƚĞ�ŬŽŵŵĞƌ�Ăƚƚ�ƵƉƉĨǇůůĂƐ͘��ćƌĨƂƌ�ďƂƌ�
ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ�ĞůůĞƌ�ƐũƂĂƌ�ƐŽŵ�ŬůĂƐƐĂƚƐ�ƐŽŵ�ŵĊƚƚůŝŐ�ƐƚĂƚƵƐ�ĞůůĞƌ�ƐćŵƌĞ͕�ĞůůĞƌ�Ěćƌ�ƌŝƐŬďĞĚƂŵŶŝŶŐ�ǀŝƐĂƌ�Ăƚƚ�
ŐŽĚ�ƐƚĂƚƵƐ�ŚŽƚĂƐ͕�ďĞŚĂŶĚůĂƐ�ŵĞĚ�ƐƚƂƌƌĞ�ĨƂƌƐŝŬƚŝŐŚĞƚ͘�]ćƌƐŬŝůĚ�ŚćŶƐǇŶ�ďƂƌ�ƚĂƐ�ĂǀƐĞĞŶĚĞ�ƚŝůůćŵƉŶŝŶŐ�Ăǀ�
DŝůũƂďĂůŬĞŶ�ŽĐŚ�ς�=�ŝ�ĚĞƐƐĂ�ĨĂůů͘��Ğƚ�ŐćůůĞƌ�ƐĊǀćů�ƉůĂŶĞƌŝŶŐ�ƐŽŵ�ŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞ�ŽĐŚ�ƚŝůůƐǇŶ�Ăǀ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŽĐŚ�ĂŶĚƌĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ͘�

sŝĚ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƵƚƐůćƉƉĞŶƐ�ƉĊǀĞƌŬĂŶ�ƉĊ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ�ďƂƌ�ŵĂŶ�ƐćƌƐŬŝůƚ�ĨćƐƚĂ�ǀŝŬƚ�ǀŝĚ�
ŶćƌŝŶŐƐƐƚĂƚƵƐ͕�ŐćůůĞƌ�ĨƌĂŵĨƂƌ�Ăůůƚ�ρćǆũƂƐũƂĂƌŶĂ͕�ŽĐŚ�ŬĞŵŝƐŬ�ƐƚĂƚƵƐ͘��ĞĚƂŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ŶćƌŝŶŐƐƐƚĂƚƵƐ�
ŐƌƵŶĚĂƌ�ƐŝŐ�ŽĨƚĂƐƚ�ƉĊ�ŚĂůƚĞƌ�Ăǀ�ƚŽƚĂůĨŽƐĨŽƌ͕�ŵĞŶ�ĚĞƚ�ĨŝŶŶƐ�ćǀĞŶ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐĂƌ�ĂǀƐĞĞŶĚĞ�ǀćǆƚƉůĂŶŬƚŽŶ͕�
ŵĂŬƌŽĨǇƚĞƌ�ŽĐŚ�ĨŝƐŬ�ƐŽŵ�ŝ�ǀŝƐƐĂ�ĨĂůů�ćƌ�ƵƚƐůĂŐƐŐŝǀĂŶĚĞ�ŝ�ĚĞŶ�ƐĂŵŵĂŶǀćŐĚĂ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ĞŬŽůŽŐŝƐŬ�
ƐƚĂƚƵƐ͘��ŶŐĊĞŶĚĞ�ƂǀĞƌŐƂĚŶŝŶŐ�ďƂƌ�ćǀĞŶ�ďĞĂŬƚĂƐ�Ăƚƚ�ĨůĞƌĂ�ƐƚƂƌƌĞ�ƐũƂĂƌ�ŝ�ΧƂƌƌƵŵƐĊŶ�ƐĂŵƚ�ΟƐƚĞƌƐũƂŶ�
ŚŽƚĂƐ�Ăǀ�ƂǀĞƌŐƂĚŶŝŶŐ�ǀŝůŬĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�Ăƚƚ�ĚĞƚ�ŝ�ƉƌŝŶĐŝƉ�ĂůůƚŝĚ�ćƌ�ƌĞůĞǀĂŶƚ�Ăƚƚ�ƌĞĚƵĐĞƌĂ�ĨŽƐĨŽƌŚĂůƚĞƌ�ŝ�
ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ŝ�ƐƚƂƌƌĞ�ĚĞůĞŶ�Ăǀ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ŐĞŽŐƌĂĨŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞ͘�

^ćƌƐŬŝůƚ�ƐŬǇĚĚƐǀćƌĚĂ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�

.�ƚŝůůćŐŐ�ƚŝůů�ǀĂƚƚĞŶĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ŵŝŶŝŵŝŬƌĂǀ�ĨŝŶŶƐ�ĚĞƚ�ŬćŶƐůŝŐĂ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ĞŶ�ŐŽĚ�ƐƚĂƚƵƐ͕�ŵĞŶ�
ƐŽŵ�ƉĊ�ŐƌƵŶĚ�Ăǀ�ŬćŶƐůŝŐŚĞƚ�ŬƌćǀĞƌ�ƐćƌƐŬŝůĚ�ŚćŶƐǇŶ͘��ĞŶŶĂ�ŬćŶƐůŝŐŚĞƚ�ŬĂŶ�ĚĞĨŝŶŝĞƌĂƐ�ƵƚŝĨƌĊŶ�ƐćƌƐŬŝůĚĂ�
ŶǇƚƚũĂŶĚĞǀćƌĚĞŶ͕�ĞǆĞŵƉĞůǀŝƐ�ǀĂƚƚĞŶƚćŬƚ�ŽĐŚ�ďĂĚ͕�ŚƂŐĂ�ŶĂƚƵƌǀćƌĚĞŶ�ŽĐŚͬĞůůĞƌ�ŚǇĚƌŽůŽŐŝƐŬĂ�
ĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶ͕�ĞǆĞŵƉĞů�ůŝƚĞŶ�ƚŝůůƌŝŶŶŝŶŐ͕�ůŝƚĞŶ�ŽĐŚ�ĚũƵƉ�ƐũƂ�ƐŽŵ�ŐĞŶŽŵ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌƐŬŝŬƚŶŝŶŐ�ůćƚƚĂƌĞ�
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ĚƌĂďďĂƐ�Ăǀ�ƐǇƌĞďƌŝƐƚ͘�χǇƉĞǆĞŵƉĞů�ƉĊ�ƐũƂĂƌ�ŝ�ĚĞŶŶĂ�ŬĂƚĞŐŽƌŝ�ćƌ�]ŬŝƌƐũƂŶ�ƐƚƌĂǆ�ƂƐƚĞƌ�Žŵ�ρćǆũƂ�ƚćƚŽƌƚ͘�
�ĞŶŶĂ�ůŝůůĂ�ŬůĂƌĂ�ƐũƂ�ŚǇƐĞƌ�Ğƚƚ�ŐŽƚƚ�ďĞƐƚĊŶĚ�Ăǀ�ĚĞŶ�ŽǀĂŶůŝŐĂ�ŽĐŚ�ƌƂĚůŝƐƚĂĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶ�ƐũƂŚũŽƌƚƌŽŶ͘ �

�Ğƚ�ćƌ�ǀŝŬƚŝŐƚ�Ăƚƚ�ĚĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƌ�ƐŽŵ�ďĞƌƂƌƚƐ�Śćƌ�ŽǀĂŶ�ďĞĂŬƚĂƐ�ćǀĞŶ�ĨŽƌƚƐćƚƚŶŝŶŐƐǀŝƐ͕�ĞĨƚĞƌƐŽŵ�ĞŶ�
ŬůĂƐƐŶŝŶŐ�ƐƚƌŝŬƚ�ƵƚŝĨƌĊŶ�ĚĞŶ�ŶǇĂ�ǀĂƚƚĞŶĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ŬƌĂǀ�ĂŶŶĂƌƐ�ƐŬƵůůĞ�ŶĞĚƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂ�ƐŬǇĚĚĞƚ�Ăǀ�ĚĞ�
ƐćƌƐŬŝůƚ�ƐŬǇĚĚƐǀćƌĚĂ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƌŶĂ��

^ćƌƐŬŝůĚĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�Ăƚƚ�ǀćƌŶĂ�

�ǀƐĞĞŶĚĞ�ďĊĚĂ�ĚĞ�ƚǀĊ�ĨƌćŵƐƚĂ�ŚŽƚŬĂƚĞŐŽƌŝĞƌŶĂ͕�ŵŝůũƂŐŝĨƚĞƌ�ŽĐŚ�ƂǀĞƌŐƂĚŶŝŶŐ͕�ćƌ�ĚĞ�ŬćŶĚĂ�ƉƌŽďůĞŵĞŶ�
ƐƚƂƌƐƚ�ŝ�ƐũƂŬĞĚũĂŶ�χƌƵŵŵĞŶ�ŽĐŚ��ĞƌŐƵŶĚĂƐũƂĂƌŶĂ͘�]ĂŵƚŝĚŝŐƚ�ćƌ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ĞŶ�Ăǀ�ĚĞ�ƐƚƂƌƐƚĂ�
ĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐƐŬćůůŽƌŶĂ�ŝ�ĚĞƐƐĂ�ƐũƂĂƌ͕�ŝ�χƌƵŵŵĞŶ�ĂŶƚĂŐůŝŐĞŶ�ĚĞŶ�ĞŶƐŬŝůƚ�ƐƚƂƌƐƚĂ͘��Ğƚ�ŝŶŶĞďćƌ�Ăƚƚ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĨƂƌŽƌĞŶŝŶŐĂƌŶĂƐ�ƌĞůĞǀĂŶƐ�ćƌ�ƐŽŵ�ĂůůƌĂ�ƐƚƂƌƐƚ�ŝ�ĚĞƚƚĂ�ůŝůůĂ�ďŝĨůƂĚĞ�ƚŝůů�ΧƂƌƌƵŵƐĊŶ͘�

.�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƂǀƌŝŐĂ�ǀĂƚƚĞŶ�ŐćůůĞƌ�ŐĞŶĞƌĞůůƚ�Ăƚƚ�ĚĞƚ�ĨŝŶŶƐ�ĞŶ�ƐƚƌćǀĂŶ�Ăƚƚ�ŵŝŶƐŬĂ�ƉĊǀĞƌŬĂŶ�Ăǀ�
ŶćƌŝŶŐƐćŵŶĞŶ�ĚĊ�ƂǀĞƌŐƂĚŶŝŶŐ�ćƌ�Ğƚƚ�ƉƌŽďůĞŵ�ŝ�ĨůĞƌĂ�ƐƚƂƌƌĞ�ƐũƂĂƌ�ŝ�ΧƂƌƌƵŵƐĊŶƐ�ŽĐŚ��ƌćŬŶĞĊŶƐ�
ĂǀƌŝŶŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞ͕�ƐĂŵƚ�ŝ�ΟƐƚĞƌƐũƂŶ͘�.�=ĂŐĂŶƐ�ĂǀƌŝŶŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞ͕�ŝ�ƚƌĂŬƚĞƌŶĂ�ŬƌŝŶŐ�=ĂŵŵŚƵůƚ͕�ŬĂŶ�
ƂǀĞƌŐƂĚŶŝŶŐƐĨƌĊŐĂŶ�ĂŶƐĞƐ�ǀĂƌĂ�ŵŝŶĚƌĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂĚ͕�ĚĊ�ƐũƂĂƌŶĂ�ŝ�ƐǇƐƚĞŵĞƚ�ŚĂƌ�ĞŶ�ŐŽĚ�ƐƚĂƚƵƐ�ĂǀƐĞĞŶĚĞ�
ŶćƌŝŶŐƐćŵŶĞŶ�ƐĂŵƚ�Ăƚƚ�ĨŽƐĨŽƌƵƚƐůćƉƉĞŶ�ƚŝůů�ρćƐƚĞƌŚĂǀĞƚ�ćƌ�ŵŝŶĚƌĞ�ŽŵĨĂƚƚĂŶĚĞ͘��ǀƐĞĞŶĚĞ�
ƚƵŶŐŵĞƚĂůůĞƌ�ŽĐŚ�ŵŝůũƂŐŝĨƚĞƌ�ŝ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ďƂƌ�ƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚĞŶ�ǀĂƌĂ�Ăƚƚ�ĚĞƚ�ĂůůƚŝĚ�ĨŝŶŶƐ�ƐŬćůŝŐĂ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�
Ăƚƚ�ǀŝĚƚĂ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŵŝŶƐŬĂ�ƐƉƌŝĚŶŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ĚĞƐƐĂ�ćŵŶĞŶ�ŝ�ŶĂƚƵƌĞŶ͘�

Recipient Status i VISS MKN i VISS Känslig för  Övrigt  Känslighe

t kvalitet  

Allgunnen Ekologisk status - 
God           
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen - God 

God ekologisk 
status              
God kemisk 
ytvattenstatus 
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg 

Föroreningar  Kvalitetskrav enligt 
dricksvattenföreskrift  

Känslig 

Barnsjön Saknas Saknas Närings-
ämnen  

  Mycket 
känslig 

Bergkvarasjön  Saknas Saknas Närings-
ämnen  

  Känslig  

Drättingesjön Ekologisk status - 
Måttlig           
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen -               
Ej klassad 

God ekologisk 
status 2027     
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg 

Närings-
ämnen   
Föroreningar 

Tillfällig infiltration 
för 
dricksvattenproduktion 

Känslig  
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Helgasjön    

 

 

 

 ------------          
Helgasjön vid 
Evedal  

Ekologisk status - 
Måttlig           
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen - God 

God ekologisk 
status 2021     
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg 

Närings-
ämnen      

 

 

 ------------            
Närings-
ämnen     
Föroreningar  

 

 

 

 

 

Badvatten Evedal  

Känslig    

 

 

 

------------               
Mycket 
känslig 

Innaren Ekologisk status - 
God                
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen - God 

God ekologisk 
status          
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg 

Närings-
ämnen   
Föroreningar 

Vattentäkt för 
Rottne/Brittatorp  

Mycket 
känslig 

Kalven Saknas Saknas   Recipient för renat 
avloppsvatten 

Mindre 
känslig 

Kyrksjön Saknas Saknas     Mindre 
känslig 

Lammen Ekologisk status - 
God               
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen -             
Ej klassad  

God ekologisk 
status 2027     
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg 

Försurning    Mindre 
känslig 

Lynnen     Närings-
ämnen                
Föroreningar 

  Känslig 

Norra 
Bergundasjön 

Ekologisk status - 
Dålig                
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen -           
Uppnår ej god  

God ekologisk 
status 2027     
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg                
Tidsfrist Pb 
och Pb-
föreningar 
2021 

Närings-
ämnen      
Bly                 

Recipient för renat 
avloppsvatten 

Mycket 
känslig 

Rinkabysjön  Saknas Saknas       



�
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�

Skirsjön  Saknas Saknas Närings-
ämnen   
Föroreningar 

Opåverkad sjö                    
Håller rödlistad art  

Mycket 
känslig  

Stora Värmen    Vattentäkt för 
Lammhult 

 

Södra 
Bergundasjön 

Ekologisk status - 
Dålig                
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen -           
Uppnår ej god  

God ekologisk 
status 2027     
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg                
Tidsfrist Pb 
och Pb-
föreningar 
2021 

Närings-
ämnen      
Bly                 

  Mycket 
känslig 

Sörabysjön Ekologisk status - 
Måttlig           
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen - God 

God ekologisk 
status 2021     
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg 

Närings-
ämnen         

Recipient för renat 
avloppsvatten  

Mindre 
känslig 

Toftasjön Ekologisk status - 
God                          
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen -                   
Ej klassad  

God ekologisk 
status            
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg 

Föroreningar  Natura 2000 Notteryd 
Habitatdirektivet  

Känslig 
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Torsjön Ekologisk status - 
God           
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen -             
Ej klassad  

God ekologisk 
status            
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg 

Försurning                       Mindre 
känslig 

Trummen Ekologisk status ° 
Otillfreds-
ställande           
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen -                   
Uppnår ej god  

God ekologisk 
status 2027     
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg                
Tidsfrist Cd 
och Cd-
föreningar 
2027                        
Pb pch Pb-
föreningar 
2021 

Närings-
ämnen      
Bly                    

  Mycket 
känslig 

Tävelsåssjön   Saknas Saknas Närings-
ämnen  

  Känslig       

Vederslövssjö
n 

Ekologisk status - 
Måttlig                
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen -          
Uppnår ej god 

God ekologisk 
status 2021     
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg                  
Tidsfrist Pb 
pch Pb-
föreningar 
2021 

Försurning              
Arsenik                      
Bly                    

Osaby Natura 2000     
Fågeldirektivet         
Habitatdirektivet 

Recipient för renat 
avloppsvatten 

Mycket 
känslig 

Växjösjön Ekologisk status - 
Otillfredsställand
e           Kemisk 
status - Uppnår ej 
god     Kemisk 
status utan 
överallt 
överskridande 
ämnen - God 

God ekologisk 
status 2027     
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg 

Närings-
ämnen    

  Mycket 
känslig  
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Årydsjön Ekologisk status - 
God           
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen -             
Ej klassad  

God ekologisk 
status           
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg 

Försurning           Mindre 
känslig 

Norra Örken                   

------------          

Södra Örken  

Ekologisk status - 
God                 
Kemisk status - 
Uppnår ej god     
Kemisk status 
utan överallt 
överskridande 
ämnen - God 

God ekologisk 
status             
God kemisk 
ytvattenstatus     
Mindre 
stränga krav 
PBDE och Hg 

Närings-
ämnen             
------------            
Närings-
ämnen     
Föroreningar  

Dricksvattenförsörjnin
g (Vetlanda kommun), 
Vattendirektivet              
Artikel 7 (2000/60/EG) 

Känslig               
------------           
Mycket 
känslig 

Tabell:  Recipienternas känslighet. 

Tolkning av tabell  

Recipient ° Aktuell recipient  

Status i VISS ° Statusbedömning i VISS (hämtad 2017) 

MKN i VISS ° Miljökvalitetsnorm i VISS (hämtad 2017) 

Känslig för ° Sammanvägd bedömning från VISS och Växjö kommun av parametrar orsakade av 

dagvatten som sjön är känslig för 

Övrigt ° Krav, direktiv mm som är viktigt att ta hänsyn till avseende dagvattnets kvalitet  

Känslighet kvalitet ° Bedömd av Växjö kommun utifrån ytterligare påverkan från dagvatten för att 

uppnå eller bevara fastställd miljökvalitetsnorm med utgångspunkt från riktlinjerna ovan. 

�

� �



�

ϯϵ�

�

�ŝůĂŐĂ�ϱ�

,ĂŶƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐͲ�ŽĐŚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ�ƉĊ�ƚŽŵƚŵĂƌŬ�ŝ�ρćǆũƂ�
.�ĨƂůũĂŶĚĞ�ƚĞǆƚ�ŐĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Žŵ�ŚƵƌ�ĚĂŐͲ�ŽĐŚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ�ŬĂŶ�ƚĂƐ�ŽŵŚĂŶĚ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŵŝŶƐŬĂ�
ƌŝƐŬĞŶ�ĨƂƌ�ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƐŬĂĚŽƌ�ƉĊ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶ�ƐĂŵƚŝĚŝŐƚ�ƐŽŵ�ĚĞƚ�ďŝĚƌĂƌ�ƚŝůů�ĞŶ�ďćƚƚƌĞ�ŵŝůũƂ͘�
�
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐĂƌ�ćƌ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂĚĞ�ƐĊ�Ăƚƚ�ĚĞ�ƐŬĂ�ŬůĂƌĂ�ĂůůĂ�ŶŽƌŵĂůĂ�ƌĞŐŶ͘��ƚƚ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌŶĂ�ĨƂƌ�ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĞůůĂ�ƌĞŐŶ�ćƌ�ŝ�ƉƌĂŬƚŝŬĞŶ�ŽŵƂũůŝŐƚ�ǀŝůŬĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�Ăƚƚ�ǀĂƚƚĞŶ�
ƚŝůůĨćůůŝŐƚ�ŬĂŶ�ĚćŵŵĂ�ƵƉƉ�ŝ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌŶĂ�ŽĐŚ�ŶĊ�ŵĂƌŬŶŝǀĊŶ͘�∆ćƌ�ĚĞƚ�ƉůĂŶĞƌĂƐ�Ăƚƚ�ĚƌćŶĞƌĂ�Žŵ�ĞŶ�
ŚƵƐŐƌƵŶĚ�ĞůůĞƌ�ůćŐŐĂ�Žŵ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌ�ƉĊ�ƚŽŵƚŵĂƌŬ�ďƂƌ�ĚĞƚ�ƐĂŵƚŝĚŝŐƚ�ƐĞƐ�ƂǀĞƌ�ŚƵƌ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌŶĂ�ćƌ�
ĂŶƐůƵƚŶĂ�ƚŝůů�ĚĞƚ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ĂǀůŽƉƉƐƐǇƐƚĞŵĞƚ�ŽĐŚ�ŝ�ǀŝůŬĞƚ�ƐŬŝĐŬ�ĚĞ�ćƌ͘��
��
�Ğƚ�ćƌ�ŝŶƚĞ�ƚŝůůĊƚĞƚ�ĨƂƌ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞ�Ăƚƚ�ůĞĚĂ�ĚĂŐͲ�ĞůůĞƌ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ�ƚŝůů�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�
ƐƉŝůůǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ͘�ϑŵ�ĚĞƚ�ĨŝŶŶƐ�ĨƂƌďŝŶĚĞůƐĞƉƵŶŬƚ�ĨƂƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŬĂŶ�ĚĞƚ�ůĞĚĂƐ�ƚŝůů�ĚĞŶŶĂ͕�ŵĞŶ�
ĚĞƚ�ŬĂŶ�ŽĐŬƐĊ�ƚĂƐ�Žŵ�ŚĂŶĚ�ƉĊ�ĚĞŶ�ĞŐŶĂ�ƚŽŵƚŵĂƌŬĞŶ͘�
��
.�ĚĞ�ĨůĞƐƚĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ŝ�ǀĊƌ�ŬŽŵŵƵŶ�ĨŝŶŶƐ�ĚĞƚ�ĚƵƉůŝŬĂƚƐǇƐƚĞŵ�ƐĊ�Ăƚƚ�ĚĂŐ�Ͳ�ŽĐŚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ�ŬĂŶ�
ŬŽƉƉůĂƐ�ƚŝůů�ĞŶ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐ�;^Ğ�ĨŝŐ͘�ϭͿ͘��Ğ�ĨĂůů�Ěćƌ�ĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ�ƚŝůů�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐ�ŝŶƚĞ�ćƌ�ŵƂũůŝŐ�
ďĞƐŬƌŝǀƐ�ŝ�ƐůƵƚĞƚ�Ăǀ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƚĞǆƚĞŶ͘�
 

�
&ŝŐƵƌ�ϭ͗�=ĞĚŶŝŶŐĂƌ�ƉĊ�ƚŽŵƚŵĂƌŬ�ŽĐŚ�ŝ�ŐĂƚĂ�ŵĞĚ�Ğƚƚ�ĚƵƉůŝŬĂƚƐǇƐƚĞŵ͘�
�

�ƚƚ�ƚĂ�ŚĂŶĚ�Žŵ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ��
�ƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ�ĂǀůĞĚƐ�ŶŽƌŵĂůƚ�ƚŝůůƐĂŵŵĂŶƐ�ŵĞĚ�ƌĞŐŶͲ�ŽĐŚ�ƐŵćůƚǀĂƚƚĞŶ�ƚŝůů�ĞŶ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐĞƌǀŝƐ�ƐŽŵ�
ĂŶƐůƵƚĞƌ�ƚŝůů�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐ͘�ϑŵ�ŚƵƐĞƚƐ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐ�ćƌ�ĚŝƌĞŬƚ�ĂŶƐůƵƚĞŶ�ƚŝůů�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐĞŶ�ŝ�ŐĂƚĂŶ�;ƐĞ�ĨŝŐƵƌ�ϮͿ͕�ƐĊ�ŬĂŶ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ǀŝĚ�ŬƌĂĨƚŝŐĂ�ƌĞŐŶ�ĚćŵŵĂ�ƵƉƉ�ŝ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶƐ�
ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵ�ŽĐŚ�ŽƌƐĂŬĂ�ƐŬĂĚŽƌ͘�	ƌ�ĚĞƐƐƵƚŽŵ�ŚƵƐĞƚƐ�ƐƚƵƉƌƂƌ�ŬŽƉƉůĂĚĞ�ƚŝůů�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐĞŶ�
ŬĂŶ�ĚĞƚƚĂ�ǇƚƚĞƌůŝŐĂƌĞ�ƉĊƐŬǇŶĚĂ�ŽĐŚ�ĨƂƌƐƚćƌŬĂ�ƐŬĂĚĞƌŝƐŬĞŶ͘��
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&ŝŐƵƌ�Ϯ͗�]Ċ�Śćƌ�ćƌ�ŽĨƚĂ�Ğƚƚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵ�ŬŽƉƉůĂƚ�ƉĊ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶďƌƵŶŶĞŶͬͲůĞĚŶŝŶŐĞŶ͘ 
 
&Ƃƌ�Ăƚƚ�ĨƂƌŚŝŶĚƌĂ�Ăƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ƚƌćŶŐĞƌ�ŝŶ�ŝ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐĞŶ͕�Žŵ�ĚĞŶ�ůŝŐŐĞƌ�ůćŐƌĞ�ćŶ�ŐĂƚƵŶŝǀĊ͕�ďƂƌ�ĞŶ�
ƉƵŵƉ�ŝŶƐƚĂůůĞƌĂƐ�ǀŝĚ�ŽŵďǇŐŐŶĂĚ�Ăǀ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞƚ�ƐĊ�Ăƚƚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚŶĞƚ�ůǇĨƚƐ�ƵƉƉ�ƚŝůů�
ŵĂƌŬŶŝǀĊŶ�ŽĐŚ�ƐĞĚĂŶ�ƌŝŶŶĞƌ�ŵĞĚ�ƐũćůǀĨĂůů�ǀŝĂ�ĞŶ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶďƌƵŶŶ�ƚŝůů�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ůĞĚŶŝŶŐ�;ƐĞ�ĨŝŐ͘�ϯͿ͘��
�
�ůƚĞƌŶĂƚŝǀƚ�ŬĂŶ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚŶĞƚ�ƉƵŵƉĂƐ�ƚŝůů�ĞŶ�=ϑ�ͲĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ƉĊ�ƚŽŵƚĞŶ͘��
�
�

�
�
&ŝŐƵƌ�ϯ͗�]Ċ�Śćƌ�ďƂƌ�Ğƚƚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵ�ǀĂƌĂ�ŝŶƐƚĂůůĞƌĂƚ�ŽĐŚ�ŬŽƉƉůĂƚ͘�
�
DĊŶŐĂ�Ăǀ�ĚĂŐĞŶƐ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵ�ĨƂƌ�ŬćůůĂƌĞ�ďǇŐŐĞƌ�ƉĊ�Ăƚƚ�ŬćůůĂƌǀćŐŐĞŶ�ƐŬĂ�ŬƵŶŶĂ�͟ĂŶĚĂƐ͟�ŽĐŚ�ĚĞ�
ŚĂƌ�ŝŶŐĞƚ�ƚćƚƐŬŝŬƚ�ĚŝƌĞŬƚ�ƉĊ�ǀćŐŐĞŶ͘�%Ƃƌ�Ăƚƚ�ĚĞ�ƐŬĂ�ĨƵŶŐĞƌĂ�ŵĊƐƚĞ�ǀĂƚƚŶĞƚ�ĂůůƚŝĚ�ǀĂƌĂ�ďŽƌƚĚƌćŶĞƌĂƚ͘�ϑŵ�
ůĞĚŶŝŶŐĂƌŶĂ�ĚćŵŵĞƌ�ƵƉƉ�ŐĊƌ�ǀĂƚƚĞŶ�ƵƉƉ�ŝŶŶĂŶĨƂƌ�ƚćƚƐŬŝŬƚĞƚ�ŽĐŚ�ǀćŐŐĞŶ�ďůŝƌ�ĨƵŬƚŝŐ�ĞůůĞƌ�ďƂƌũĂƌ�ůćĐŬĂ�ŝŶ�
ǀĂƚƚĞŶ�ŵĞĚ�ƐŬĂĚŽƌ�ƐŽŵ�ĨƂůũĚ͘�
�
WƵŵƉŶŝŶŐ�ĂŶƐĞƐ�ǀĂƌĂ�ĚĞƚ�ƐćŬƌĂƐƚĞ�ƐćƚƚĞƚ�Ăƚƚ�ƵŶĚǀŝŬĂ�Ăƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ƚƌćŶŐĞƌ�ŝŶ�ŝ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞƚ͘�
WƵŵƉĞŶ�ďƂƌ�ǀĂƌĂ�ĨƂƌƐĞĚĚ�ŵĞĚ�ůĂƌŵ�ĨƂƌ�ŚƂŐ�ŶŝǀĊ͘�
�
dŝĚŝŐĂƌĞ�ǀĂƌ�ĚĞƚ�ǀĂŶůŝŐƚ�Ăƚƚ�ĂŶƐůƵƚĂ�ŬćůůĂƌĚƌćŶĞƌŝŶŐĞŶ�ƚŝůů�ƐƉŝůůǀĂƚƚĞŶƐĞƌǀŝƐĞŶ�;ĞĨƚĞƌƐŽŵ�ĚĞŶŶĂ�ŽĨƚĂƐƚ�ćƌ�
ƉůĂĐĞƌĂĚ�ĚũƵƉĂƌĞ�ćŶ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐĞƌǀŝƐĞŶͿ͘��ĞƚƚĂ�ćƌ�ŶƵŵĞƌĂ�ŝŶƚĞ�ƚŝůůĊƚĞƚ͘�	ǀĞŶ�ĚĞƚƚĂ�ƉƌŽďůĞŵ�ůƂƐĞƐ�ďćƐƚ�
ŐĞŶŽŵ�Ăƚƚ�ƉƵŵƉĂ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐĞŶ�ƚŝůů�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐĞƌǀŝƐĞŶ�;^Ğ�ĨŝŐ͘�ϯͿ�ĞůůĞƌ�ƚŝůů�ĞŶ�=ϑ�ͲĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ƉĊ�
ƚŽŵƚĞŶ͘��



�

ϰϭ�

�

�
Ećƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ĨƂƌďćƚƚƌĂƌ�ƐŝŶĂ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌ�ŝ�Ğƚƚ�ŽŵƌĊĚĞ�ĞůůĞƌ�Žŵ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ƉĊ�ĂŶŶĂƚ�Ɛćƚƚ�ŬŽŵŵĞƌ�ƉĊ�
ĨĞůĂŬƚŝŐĂ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƌ�ŬŽŵŵĞƌ�ŬƌĂǀ�ƉĊ�ďŽƌƚŬŽƉƉůŝŶŐ�Ăƚƚ�ƐƚćůůĂƐ͘��Ğƚ�ćƌ�ŽĐŬƐĊ�ůćŵƉůŝŐƚ�Ăƚƚ�
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞŶ�ƚćŶŬĞƌ�ƉĊ�Ăƚƚ�ŐƂƌĂ�ĞŶ�ƐĊĚĂŶ�ŽŵŬŽƉƉůŝŶŐ�ŝ�ƐĂŵďĂŶĚ�ŵĞĚ�ĂŶĚƌĂ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�ƉĊ�ƐŝŶ�
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚ͘�
 
�ƚƚ�ƚĂ�ŚĂŶĚ�Žŵ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ��
�Ğƚ�ĨŝŶŶƐ�ŵĊŶŐĂ�ĨƂƌĚĞůĂƌ�ŵĞĚ�Ăƚƚ�ƚĂ�ŚĂŶĚ�Žŵ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ƉĊ�ĚĞŶ�ĞŐŶĂ�ƚŽŵƚĞŶ͘�ΧƂũůŝŐŚĞƚĞƌŶĂ�Ăƚƚ�ŐƂƌĂ�
ĚĞƚ�ďĞƌŽƌ�ĨƌćŵƐƚ�ƉĊ�ǀŝůŬĂ�ŶĂƚƵƌĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ĨŝŶŶƐ͕�ĚĞƚ�ǀŝůů�ƐćŐĂ�ŚƵƌ�ŵǇĐŬĞƚ�ǀĂƚƚĞŶ�ŵĂƌŬĞŶ�ŬĂŶ�
ƚĂ�ĞŵŽƚ�ŽĐŚ�ŚƵƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ�ƐĞƌ�Ƶƚ�;ƚŽŵƚǇƚĂŶ�ďƂƌ�ǀĂƌĂ�ŵŝŶƐƚ�ϭͲϮ�ŐĊŶŐĞƌ�ƐƚƂƌƌĞ�ćŶ�ƚĂŬǇƚĂŶͿ͘�
�ƚƚ�ƚĂ�ŚĂŶĚ�Žŵ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ůŽŬĂůƚ�ŬĂŶ�ďůŝ�Ğƚƚ�ƉŽƐŝƚŝǀƚ�ŝŶƐůĂŐ�ŝ�ƚƌćĚŐĊƌĚƐŵŝůũƂŶ�ƐĂŵƚŝĚŝŐƚ�ƐŽŵ�
ďĞůĂƐƚŶŝŶŐĞŶ�ƉĊ�ĂǀůŽƉƉƐŶćƚĞƚ�ŵŝŶƐŬĂƌ͘�γŶĚĞƌ�ǀŝƐƐĂ�ĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ�ŬĂŶ�ŽĐŬƐĊ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂǀŐŝĨƚĞŶ�ďůŝ�
ůćŐƌĞ͘��
�
�Ğƚ�ćƌ�ŝŶƚĞ�ƚŝůůĊƚĞƚ�Ăƚƚ�ƵƚĂŶ�ƂǀĞƌĞŶƐŬŽŵŵĞůƐĞ�ůĞĚĂ�ŝŶ�ǀĂƚƚŶĞƚ�ƉĊ�ŐƌĂŶŶĞŶƐ�ƚŽŵƚ�ĞůůĞƌ�ƉĊ�ŬŽŵŵƵŶĂů�
ŵĂƌŬ�
�
�Ğƚ�ĨŝŶŶƐ�ŽůŝŬĂ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ƵƚĨŽƌŵĂ�ĞŶ�=ϑ�ͲĂŶůćŐŐŶŝŶŐ�ŝŶŽŵ�ĚĞŶ�ĞŐŶĂ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶ͘�]Ğ�ĨƂƌƐůĂŐ�ƉĊ�
ďĞƉƌƂǀĂĚĞ�ŵĞƚŽĚĞƌ�ŶĞĚĂŶ͘�
 
ZćŶŶĚĂůƐƉůĂƚƚŽƌ��
�ƚƚ�ƚĂ�ŚĂŶĚ�Žŵ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ƚĂŬĞƚ�ŬĂŶ�ĞŶŬĞů�ŐƂƌĂƐ�ŐĞŶŽŵ�Ăƚƚ�ĂŶǀćŶĚĂ�ƐƚƵƉƌƂƌ�ŵĞĚ�ƵƚŬĂƐƚĂƌĞ�ŽĐŚ�
ƌćŶŶĚĂůƐƉůĂƚƚŽƌ�Ăǀ�ďĞƚŽŶŐ͘�ΨćŶŶĚĂůƐƉůĂƚƚŽƌŶĂ�ĂǀůĞĚĞƌ�ƌĞŐŶǀĂƚƚŶĞƚ�ƚŝůů�ĞŶ�ůćŵƉůŝŐ�ŐƌƂŶǇƚĂ�ĨƂƌ�
ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ͘�%Ƃƌ�Ăƚƚ�ŝŶƚĞ�ƌŝƐŬĞƌĂ�ĨƵŬƚƐŬĂĚŽƌ�ƉĊ�ŚƵƐŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶĞŶ�ƐŬĂ�ŐƌƂŶǇƚĂŶ�ůƵƚĂ�ďŽƌƚ�ĨƌĊŶ�ŚƵƐĞƚ�ĐĂ�
ϱ�Đŵ�ƉĞƌ�ŵĞƚĞƌ͘�ρŝĚ�ŬćůůĂƌŚƵƐ�ďƂƌ�ƌćŶŶĂŶ�ǀĂƌĂ�ŵŝŶƐƚ�ĐĂ�ϯ�ŵ�ůĊŶŐ�ƐĊ�Ăƚƚ�ŝŶƚĞ�ŬćůůĂƌǀćŐŐĞŶ�ŽĐŚ�
ĚƌćŶĞƌŝŶŐĞŶ�ďĞůĂƐƚĂƐ�ŵĞĚ�ŽŶƂĚŝŐƚ�ŵǇĐŬĞƚ�ǀĂƚƚĞŶ͘�
�
 

 

&ŝŐƵƌ�ϰ͗�ΨćŶŶĚĂůƐƉůĂƚƚŽƌ�ĂǀůĞĚĞƌ�ƌĞŐŶǀĂƚƚĞŶ�ƚŝůů�ŐƌƂŶǇƚĂ͘�

 
�ĞŚĊůůĂƌĞ�ĨƂƌ�ƌĞŐŶǀĂƚƚĞŶ��
�ƚƚ�ĂŶĚƌĂ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀ�ćƌ�Ăƚƚ�ůĊƚĂ�ƐƚƵƉƌƂƌĞŶ�ŵǇŶŶĂ�ŝ�ĞŶ�ĞůůĞƌ�ĨůĞƌĂ�ďĞŚĊůůĂƌĞ�ŝƐƚćůůĞƚ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ĚĞ�ůĞĚƐ�ŶĞĚ�ŝ�
ĂǀůŽƉƉƐƐǇƐƚĞŵĞƚ͘��Ğƚ�ŝŶƐĂŵůĂĚĞ�ǀĂƚƚŶĞƚ�ŬĂŶ�ƐĞĚĂŶ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�ƚŝůů�Ăƚƚ�ǀĂƚƚŶĂ�ƉůĂŶƚĞƌŝŶŐĂƌ�ĞůůĞƌ�ĂŶĚƌĂ�
ŐƌƂŶǇƚŽƌ�ƉĊ�ƚŽŵƚĞŶ͘��
 



�

ϰϮ�

�

 
 
&ŝŐƵƌ�ϱ͗�ΨĞŐŶǀĂƚƚĞŶďĞŚĊůůĂƌĞ�ƐĂŵůĂƌ�ƵƉƉ�ƌĞŐŶǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�
ƐƚƵƉƌƂƌĞŶ͘ 

�Ŷ�ďĞŚĊůůĂƌĞ�ƐŽŵ�ƐĂŵůĂƌ�ƵƉƉ�
ƌĞŐŶǀĂƚƚĞŶ�ĨǇůůƐ�ƌĞůĂƚŝǀƚ�
ƐŶĂďďƚ͘��ćƌĨƂƌ�ćƌ�ĚĞƚ�ǀŝŬƚŝŐƚ͕�
Ăƚƚ�ƐĞ�ƚŝůů�Ăƚƚ�ǀĂƚƚŶĞƚ�ŬĂŶ�
ůĞĚĂƐ�ďŽƌƚ�ĨƌĊŶ�ŚƵƐŐƌƵŶĚĞŶ�
Ŷćƌ�ďĞŚĊůůĂƌĞŶ�ćƌ�ŚĞůƚ�ĨǇůůĚ͘�

 
^ƚĞŶŬŝƐƚĂ�
�ƚƚ�ƚƌĞĚũĞ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀ�ćƌ�Ăƚƚ�ĂŶůćŐŐĂ�ĞŶ�ƐƚĞŶŬŝƐƚĂ�ďĞƐƚĊĞŶĚĞ�Ăǀ�ƐƚĞŶ�ĞůůĞƌ�ŵĂŬĂĚĂŵ͘�ΧĂŶ�ŬĂŶ�ŽĐŬƐĊ�
ŐƌćǀĂ�ŶĞƌ�ƐĊ�ŬĂůůĂĚĞ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŬĂƐƐĞƚƚĞƌ͘ 
 
�ĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ƉĂƐƐĞƌĂƌ�ŶĞƌ�ŐĞŶŽŵ�
ƐƚƵƉƌƂƌĞƚ�ǀŝĂ�Ğƚƚ�ůƂǀƌĞŶƐ�ŽĐŚ�
ǀŝĚĂƌĞ�ŝ�ĞŶ�ƌƂƌůĞĚŶŝŶŐ�ƚŝůů�
ƐƚĞŶŬŝƐƚĂŶ�ƉůĂĐĞƌĂĚ�ŵŝŶƐƚ�ϯ�ŵ�
ĨƌĊŶ�ŚƵƐĞƚ͘��
^ƚĞŶŬŝƐƚĂŶ�ŬĂŶ�ŚĂ�ĞŶ�ďĞŐƌćŶƐĂĚ�
ůŝǀƐůćŶŐĚ͘�ρŝĚ�ƐƚƂƌƌĞ�ƐƚĞŶŬŝƐƚŽƌ�
ŬĂŶ�ĚĞƚ�ĚćƌĨƂƌ�ǀĂƌĂ�ĞŶ�ĨƂƌĚĞů�Ăƚƚ�
ŚĂ�ĞŶ�ďƌƵŶŶ�ŵĞĚ�ƐůĂŵĨŝĐŬĂ�ĨƂƌĞ�
ƐƚĞŶŬŝƐƚĂŶ͘�]ƚĞŶŬŝƐƚĂŶ�ďĞŚƂǀĞƌ�
ŽĐŬƐĊ�ŚĂ�ŶĊŐŽŶ�ĨŽƌŵ�Ăǀ�
ďƌćĚĚĂǀůŽƉƉ�Ěćƌ�ǀĂƚƚŶĞƚ�ŬĂŶ�
ůĞĚĂƐ�ŝǀćŐ�ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŝŶƚĞ�ŽƌƐĂŬĂ�
ƐŬĂĚĂ�ƉĊ�ŚƵƐĞƚ͘ 

 
 
&ŝŐƵƌ�ϲ͗�ΨĞŐŶǀĂƚƚĞŶ�ŬĂŶ�ĂǀůĞĚĂƐ�ƚŝůů�ĞŶ�ƐƚĞŶŬŝƐƚĂ͘ 

 
<ĂƉŶŝŶŐ�Ăǀ�ĚĞƚ�ŐĂŵůĂ�ƐƚƵƉƌƂƌƐĂǀůŽƉƉĞƚ�
sĂƌ�ŶŽŐŐƌĂŶŶ�ŵĞĚ�ƉƌŽƉƉŶŝŶŐĞŶ�Ăǀ�ĚĞ�ŐĂŵůĂ�ƐƚƵƉƌƂƌƐĂǀůŽƉƉĞŶ�ǀŝĚ�ŬĂƉŶŝŶŐ�Ăǀ�ƐƚƵƉƌƂƌĞƚ�ƐĊ�Ăƚƚ�ĚĞƚ�
ǀĂƌŬĞŶ�ŬĂŶ�ŬŽŵŵĂ�ƵƉƉ�ĞůůĞƌ�ŶĞĚ�ŶĊŐŽƚ�ŝ�ĚĞŵ͘�
 



�

ϰϯ�

�

ϭ͘�∆Ǉ�ƐƚƵƉƌƂƌƐƵƚŬĂƐƚĂƌĞ�
Ϯ͘�&ĂŵůĂ�ƐƚƵƉƌƂƌƐĂǀůŽƉƉĞƚ�
�
<ĂƉĂ�ĚĞƚ�ŐĂŵůĂ�ƐƚƵƉƌƂƌƐĂǀůŽƉƉĞƚ�ĐŝƌŬĂ�ϭϱ�Đŵ�
ƵŶĚĞƌ�ŵĂƌŬ͘�
�
<ƌĂŵĂ�ŝŚŽƉ�ĞŶ�ŚĊƌĚ�ƉĂƉƉĞƌƐďŽůů͕�ƉƌĞƐƐĂ�ŶĞĚ�
ĚĞŶ�ĞŶ�ďŝƚ�ŝ�ƌƂƌĞƚ�ŽĐŚ�Śćůů�ŝ�ďĞƚŽŶŐ�ƐĊ�Ăƚƚ�ĚĞƚ�
ƐǀćŵŵĂƌ�ƂǀĞƌ�ŬĂŶƚĞŶ͘�
�
�
 

�

�
�ŶƐůƵƚŶŝŶŐ�ƚŝůů�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐ��
.�ĚĞ�ĨĂůů�ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ćƌ�ŵƂũůŝŐƚ�Ăƚƚ�ƚĂ�ŚĂŶĚ�Žŵ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ůŽŬĂůƚ�ƉĊ�ƚŽŵƚĞŶ�ƐŬĂ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�ůĞĚĂƐ�ƚŝůů�ĞŶ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶďƌƵŶŶ�ŵĞĚ�ƐĂŶĚĨĊŶŐ�ŽĐŚ�ƐĞĚĂŶ�ŵĞĚ�ƐũćůǀĨĂůů�ůĞĚĂƐ�ǀŝĚĂƌĞ�ƚŝůů�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐ�
;ƐĞ�ĨŝŐƵƌ�ϳͿ͘�
�
�ŽǀĞƌŬĞƚƐ�ƌĞŬŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶĞƌ�ćƌ�Ăƚƚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞƚ�ƐŬĂ�ĨƂƌƐĞƐ�ŵĞĚ�ĞŶ�ƉƵŵƉ͕�ƐĊ�Ăƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚŶĞƚ�
ŝŶƚĞ�ŬĂŶ�ƚƌćŶŐĂ�ŝŶ�ŝ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞƚ�;ƐĞ�ĨŝŐƵƌ�ϯͿ͘�
 

�
�
&ŝŐƵƌ�ϳ͗�]Ċ�ƐŬĂ�ĞŶ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐͲ�ŽĐŚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ�ƚŝůů�ĚĞŶ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ůĞĚŶŝŶŐĞŶ�ƐĞ�Ƶƚ͘�
�
^ƉǇŐĂƚƚ�ʹ�ďƌƵŶŶ�ƵƚĂŶĨƂƌ�ŬćůůĂƌŐĂƌĂŐĞ�ĞůůĞƌ�ŬćůůĂƌƚƌĂƉƉ�
<ćůůĂƌŐĂƌĂŐĞŶĞƌĨĂƌƚĞƌ�ŽĐŚ�ŬćůůĂƌƚƌĂƉƉŽƌ�ćƌ�ŬćŶƐůŝŐĂ�ƉůĂƚƐĞƌ�Ěćƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶ�ŽĨƚĂ�ƐƚćůůĞƌ�ƚŝůů�ƉƌŽďůĞŵ�ŵĞĚ�
ƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐ͘�+ćƌ�ĨŝŶŶƐ�ŽĨƚĂ�ĞŶ�ďƌƵŶŶ͕�ĞŶ�ƐĊ�ŬĂůůĂĚ�ƐƉǇŐĂƚƚ͕�ƐŽŵ�ƐŬĂ�ůĞĚĂ�ƵŶĚĂŶ�ǀĂƚƚĞŶ͘�∆ćƌ�
ƐƉǇŐĂƚƚĞŶ�ćƌ�ŬŽƉƉůĂĚ�ƚŝůů�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ�ŽĐŚ�ĚĞƚƚĂ�ŝŶƚĞ�ŬĂŶ�ůĞĚĂ�ďŽƌƚ�Ăůůƚ�ǀĂƚƚĞŶ�ĨŝŶŶƐ�ƌŝƐŬ�Ăƚƚ�
ǀĂƚƚĞŶ�ƚƌćŶŐĞƌ�ƵƉƉ�ŐĞŶŽŵ�ƐƉǇŐĂƚƚĞŶ�ŽĐŚ�ƌŝŶŶĞƌ�ŝŶ�ŝ�ŐĂƌĂŐĞ�ŽĐŚ�ŬćůůĂƌĞ͘��
�
&Ƃƌ�Ăƚƚ�ƵŶĚǀŝŬĂ�ĚĞƚƚĂ�ŬĂŶ�ĚƵ�ŝŶƐƚĂůůĞƌĂ�ĞŶ�ƉƵŵƉ�ŽĐŚ�ƉƵŵƉĂ�ǀĂƚƚŶĞƚ�ƚŝůů�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐĞŶ�ĞůůĞƌ�Žŵ�
ĚĞƚ�ćƌ�ŵƂũůŝŐƚ͕�ůĞĚĂ�ĚĞƚ�ƚŝůů�ĞŶ�ƐƚĞŶŬŝƐƚĂ͘��Ƶ�ďƂƌ�ćǀĞŶ�ƐĞ�ƚŝůů�Ăƚƚ�ŚŝŶĚƌĂ�ǀĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ŽŵŐŝǀĂŶĚĞ�
ŵĂƌŬŽŵƌĊĚĞŶ�Ăƚƚ�ƌŝŶŶĂ�ĨƌĂŵ�ƚŝůů�ŶĞƌĨĂƌƚĞŶͬƚƌĂƉƉĂŶ͘��ƚƚ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀ�ĨƂƌ�ŬćůůĂƌƚƌĂƉƉĂŶ�ŬĂŶ�ǀĂƌĂ�Ăƚƚ�ƐĞ�ƚŝůů�
Ăƚƚ�ĚĞƚ�ĨŝŶŶƐ�Ğƚƚ�ƚĂŬ�ƂǀĞƌ�ŬćůůĂƌŶĞĚŐĊŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ŐũƵƚĂ�ŝŐĞŶ�ƐƉǇŐĂƚƚĞŶ͘�
  
^ƉǇŐĂƚƚĞƌ�ŝ�ŬćůůĂƌƚƌĂƉƉŽƌ�ŽĐŚ�ŐĂƌĂŐĞŶĞĚĨĂƌƚĞƌ�ĨĊƌ�ŝŶƚĞ�ǀĂƌĂ�ĂŶƐůƵƚŶĂ�ƚŝůů�ƐƉŝůůǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ͘�.�ǀŝƐƐĂ�
ĨĂůů�ŬĂŶ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ŵĞĚŐĞ�ƵŶĚĂŶƚĂŐ�Žŵ�ǇƚĂŶ�ćƌ�ŵǇĐŬĞƚ�ďĞŐƌćŶƐĂĚ�ŽĐŚ�ŝŶƚĞ�ďĞĚƂŵƐ�ƐƚćůůĂ�ƚŝůů�
ƉƌŽďůĞŵ͘�
 



�

ϰϰ�

�

 
 
&ŝŐƵƌ�ϴ͗��Ŷ�ƂǀĞƌƐǀćŵŵĂĚ�ƐƉǇŐĂƚƚ�ƵƚĂŶĨƂƌ�Ğƚƚ�ŬćůůĂƌŐĂƌĂŐĞ͘�

 
�ƚƚ�ƌćƚƚŬŽƉƉůĂƚ�ŚƵƐ�
EĞĚĂŶ�ǀŝƐĂƐ�ĞŶ�ďŝůĚ�ƉĊ�Ğƚƚ�ŚƵƐ�Ěćƌ�ŵĂŶ�ǀĂůƚ�Ăƚƚ�ĂŶƐůƵƚĂ�ĚĂŐͲ�ŽĐŚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ�ƚŝůů�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�
ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐ�ŝ�ƐƚćůůĞƚ�ĨƂƌ�ƚŝůů�=ϑ�ͲĂŶůćŐŐŶŝŶŐ͘��ůůĂ�ĚĞ�ŽůŝŬĂ�ůĞĚŶŝŶŐƐƚǇƉĞƌŶĂ�ƌĞĚŽǀŝƐĂƐ�ŽĐŚ�ćƌ�
ŬŽƉƉůĂĚĞ�ƉĊ�ƌćƚƚ�Ɛćƚƚ�;ƐĞ�ĨŝŐƵƌ�ϵͿ͘�ρĂƚƚĞŶ�ĨƌĊŶ�ĞŶ�ŐĂƌĂŐĞŶĞƌĨĂƌƚ�ŬĂŶ�ůćŵƉůŝŐĞŶ�ŬŽƉƉůĂƐ�ƚŝůů�
ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐƉƵŵƉƐƚĂƚŝŽŶĞŶ�Žŵ�ĚĞŶ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂƐ�ĨƂƌ�ĚĞƚƚĂ͘�
�

 
 
&ƂƌŬůĂƌŝŶŐ͗� ͺͺͺ��ƌŝĐŬƐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐĂƌ�
� ͺͺͺ�]ƉŝůůǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐĂƌ�
� ͺͺͺ��ĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐĂƌ�
� ͺͺͺ��ƌćŶĞƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐĂƌ�
�
&ŝŐƵƌ�ϵ͗��ƚƚ�ƌćƚƚŬŽƉƉůĂƚ�ŚƵƐ͘�
�
dćƚĂ�ƐĞƌǀŝƐůĞĚŶŝŶŐĂƌ�
	ǀĞŶ�Žŵ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶƐ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌ�ćƌ�ƌćƚƚ�ŬŽƉƉůĂĚĞ�ŬĂŶ�ĚĞ�ŝ�ǀŝƐƐĂ�ĨĂůů�ƐƚćůůĂ�ƚŝůů�ƉƌŽďůĞŵ͘��Ğƚ�ćƌ�ŝŶƚĞ�
ŽǀĂŶůŝŐƚ�Ăƚƚ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌŶĂ�ŵĞĚ�ĊƌĞŶ�ďůŝƌ�ŝ�ƐĊ�ĚĊůŝŐƚ�ƐŬŝĐŬ�Ăƚƚ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐĞŶ�ůćĐŬĞƌ�Ƶƚ�ǀĂƚƚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�
ŵĂƌŬĞŶ�ƌŝŶŶĞƌ�ƂǀĞƌ�ƚŝůů�ĚĞŶ�ůćŐƌĞ�ďĞůćŐŶĂ�ƐƉŝůůǀĂƚƚĞŶůĞĚŶŝŶŐĞŶ͘��
�
�ĞƚƚĂ�ćƌ�ŶĂƚƵƌůŝŐƚǀŝƐ�ŝŶƚĞ�ƚŝůůĊƚĞƚ�ŽĐŚ�Žŵ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ƵƉƉƚćĐŬĞƌ�ƐĊĚĂŶĂ�ďƌŝƐƚĞƌ�ŬĂŶ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞŶ�
ƚǀŝŶŐĂƐ�Ăƚƚ�ůćŐŐĂ�Žŵ�ƐŝŶĂ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌ͘��ćƌĨƂƌ�ćƌ�ĚĞƚ�ǀŝŬƚŝŐƚ�Ăƚƚ�ƚćŶŬĂ�ƉĊ�ĚĞƚƚĂ�Žŵ�ďĞŐƌćŶƐĂĚĞ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�
ŐƂƌƐ�ƉĊ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ůĞĚŶŝŶŐĂƌŶĂ͘��Ċ�ćƌ�ĚĞƚ�ŽĨƚĂƐƚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬƚ�ďćƐƚ�Ăƚƚ�ƐĂŵƚŝĚŝŐƚ�ĊƚŐćƌĚĂ�ŚĞůĂ�
ůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ�ƉĊ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶ͘���



�

ϰϱ�

�

,ĂŶƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĚĂŐͲ�ŽĐŚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ�Ŷćƌ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐĞƌǀŝƐ�ƐĂŬŶĂƐ�
.�ǀŝƐƐĂ�Ăǀ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐĂŵŚćůůĞŶ�ƐĂŬŶĂƐ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ŚĞůƚ�ŽĐŚ�Ěćƌ�ŝŶŐĊƌ�ŝŶƚĞ�ĚĞŶ�ƚũćŶƐƚĞŶ�ŝ�ρ�Ͳ
ĂďŽŶŶĞŵĂŶŐĞƚ͘��ćƌ�ćƌ�ĚĞƚ�ŚĞůƚ�ĨƂƌďũƵĚĞƚ�Ăƚƚ�ƐůćƉƉĂ�Ƶƚ�ǀĂƌĞ�ƐŝŐ�ĚĂŐͲ�ĞůůĞƌ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ�ƚŝůů�
ƐƉŝůůǀĂƚƚĞŶƐĞƌǀŝƐĞŶ͘�+ćƌ�ćƌ�ŵĂŶ�ŚćŶǀŝƐĂĚ�ƚŝůů�=ϑ�ͲůƂƐŶŝŶŐ͘�
�
.�ĂŶĚƌĂ�ƐĂŵŚćůůĞŶ�ŬĂŶ�ĞŶƐƚĂŬĂ�ŐĂƚŽƌͬŬǀĂƌƚĞƌ�ƐĂŬŶĂ�ĚĂŐǀĂƚƚĞŶƐĞƌǀŝƐĞƌ͘�	ǀĞŶ�Śćƌ�ćƌ�ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ƚŝůůĊƚĞƚ�Ăƚƚ�
ƐůćƉƉĂ�Ƶƚ�ĚĂŐ�ŽĐŚ�ĚƌćŶĞƌŝŶŐƐǀĂƚƚĞŶ�ƚŝůů�ƐƉŝůůǀĂƚƚĞŶƐĞƌǀŝƐĞŶ͕�ćǀĞŶ�ĚĞƐƐĂ�ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌƐ�ƉƌŽďůĞŵ�ďƂƌ�ůƂƐĂƐ�
ŵĞĚ�=ϑ�͘�
�

�
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952�∋ΠΞΚΤΘΠΟΓΠςΧΝ�5ΞΓΤΚΙΓ��

�������∗ΓΝΥΚΠΙ∆ΘΤΙ��

∃ΓΥ{Μ��∃ΤΓΦΙΧςΧΠ����

�

6������������������

952�5ΞΓΤΚΙΓ�#∃��

1ΤΙ��ΠΤ���������������

5ς[ΤΓΝΥΓΠΥ�ΥκςΓ��5ςΘΕΜϑΘΝΟ��

ΨΥΡ�ΕΘΟ� ������

�

� �

�%�>7ΥΓΤΥ>ΥΓΤΓ�����>#ΡΡ&ΧςΧ>.ΘΕΧΝ>/ΚΕΤΘΥΘΗς>9ΚΠΦΘΨΥ>+0Γς%ΧΕϑΓ>%ΘΠςΓΠς�1ΩςΝΘΘΜ>�97�∋∗−�>2µΞΓΤΜΧΠ�Ρµ�/−0�.ΚΝΝΓΥΛ{Π��������������ΦΘΕΖ

2/�°�764∋&0+0)�#8�/−0�

5[ΗςΓ�
5[ΗςΓς�ΟΓΦ�ΦΓςςΧ�ΦΘΜΩΟΓΠς�κΤ�Χςς�ΩςΤΓΦΧ�ΓΞΓΠςΩΓΝΝ�ΡµΞΓΤΜΧΠ�Ρµ�ΟΚΝΛ{ΜΞΧΝΚςΓςΥΠΘΤΟΓΤ�Η{Τ�ΞΧςςΓΠΗ{ΤΓΜΘΟΥςΓΠ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π�ςΚΝΝ�

Η{ΝΛΦ�ΧΞ�ΓΠ�ΦΓςΧΝΛΡΝΧΠ�Κ�φΛΧ∆[��

∃ΓΥΜΤΚΞΠΚΠΙ�ΧΞ�ΞΧςςΓΠΗ{ΤΓΜΘΟΥς�
.ΚΝΝΓΥΛ{Π�ΝΚΙΙΓΤ�Κ�8κΖΛ{�ΜΘΟΟΩΠ�ΘΕϑ�κΤ�∆ΓΝκΙΓΠ�Ρµ�����ΟΓςΓΤΥ�ϑ{ΛΦ��ΥςΤΧΖ�ΠΘΤΦΞκΥς�ΘΟ�8κΖΛ{��5Λ{Π�Κ�ΝΚΙΙΓΤ�ΚΠΘΟ�

ϑΩΞΩΦΧΞΤΚΠΠΚΠΙΥΘΟΤµΦΓς�≥/{ΤΤΩΟΥµΠ≥�ΘΕϑ�ΦΓΝΧΞΤΚΠΠΚΠΙΥΘΟΤµΦΓς�≥7ςΝΘΡΡΓς�ΧΞ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π≥��5∋����������������∋ΠΝΚΙς�

8+55�κΤ�ΟΓΦΓΝΦΛΩΡΓς�Κ�ΥΛ{Π������Ο�ΘΕϑ�ΘΟΥκςςΠΚΠΙΥςΚΦΓΠ������µΤ��

6ΘςΧΝ�ΞΧςςΓΠΗ{ΤΚΠΙ��/3��Η{Τ�ΦΓΝΧΞΤΚΠΠΚΠΙΥΘΟΤµΦΓς�≥7ςΝΘΡΡΓς�ΧΞ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π≥�ΞΧΤ�Κ�ΥΠΚςς�������Ο��Υ�ΟΓΝΝΧΠ������ΘΕϑ�

�����6ΘςΧΝ�ΗΘΥΗΘΤςΤΧΠΥΡΘΤς�Η{Τ�ΦΓΝΧΞΤΚΠΠΚΠΙΥΘΟΤµΦΓς�ΞΧΤ�Κ�ΥΠΚςς������ΜΙ�ΟΓΝΝΧΠ������ΘΕϑ�������

∋ΠΝΚΙς�8+55�ϑΧΤ�ΜΧΝΜΠΚΠΙ�ΟΓΦ�∆µς�ΘΕϑ�ΓΝΝΓΤ�ΗΝ[Ι�ΙΓΠΘΟΗ{ΤςΥ�Κ�∆µΦΓ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π�ΘΕϑ�ΠκΤΝΚΙΙΧΠΦΓ�ΩΡΡΥςΤ{ΟΥ�ΝΚΙΙΧΠΦΓ�

∗ΧΙΓΥΛ{Π��

/ΚΝΛ{ΜΞΧΝΚςΓςΥΠΘΤΟΓΤ�Η{Τ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π�
∋ΠΝΚΙς�8+55�ϑΧΤ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π�Κ�ΦΧΙΥΝκΙΓς��

�� )ΘΦ�ΓΜΘΝΘΙΚΥΜ�ΥςΧςΩΥ�

�� 0ΧςΩΤΝΚΙ�ςΚΝΝΜΘΟΥς�ϑκΤΜΘΟΥς�

�� 7ΡΡΠµΤ�ΓΛ�ΙΘΦ�ΜΓΟΚΥΜ�ΥςΧςΩΥ�

5ΧΟςΝΚΙΧ�∆ΓΦ{ΟΦΧ�ΡΧΤΧΟΓςΤΧΤ�Η{Τ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π�ΗΤΧΟΙµΤ�ΧΞ�6Χ∆ΓΝΝ�����

6Χ∆ΓΝΝ����−ΝΧΥΥΚΗΚΕΓΤΚΠΙ�ΧΞ�ΓΜΘΝΘΙΚΥΜ�ΥςΧςΩΥ�Η{Τ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π��−κΝΝΧ��8+55��

�ŬŽůŽŐŝƐŬ�ƐƚĂƚƵƐ� <ůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐ�
&ŝƐŬ� �ĊůŝŐ�
&ŝƐŬ�ŝ�ƐũƂĂƌ��ΞΨϴ� 'ŽĚ�
&ŝƐŬ�ŝ�ƐũƂĂƌ��.∆��ξtϱ� ,ƂŐ�
&ŝƐŬ�ŝ�ƐũƂĂƌ��.∆��ξtϯ� �ĊůŝŐ�
EćƌŝŶŐƐćŵŶĞŶ�;ƐĞ�dĂďĞůů�ϮͿ� ,ƂŐ�
&ƂƌƐƵƌŶŝŶŐ�;ƐĞ�dĂďĞůů�ϮͿ� 'ŽĚ�
^ćƌƐŬŝůƚ�ĨƂƌŽƌĞŶĂŶĚĞ�ćŵŶĞŶ�;ƐĞ�dĂďĞůů�ϮͿ� 'ŽĚ�
�� �ƌƐĞŶŝŬ� 'ŽĚ�
�� <ŽƉƉĂƌ� 'ŽĚ�
�� <ƌŽŵ� 'ŽĚ�
�� �ŝŶŬ� 'ŽĚ�
�� EŝƚƌĂƚ� 'ŽĚ�

<ŽŶŶĞŬƚŝǀŝƚĞƚ�ŝ�ƐũƂĂƌ� 'ŽĚ�
�� >ćŶŐƐŐĊĞŶĚĞ�ŬŽŶŶĞŬƚŝǀŝƚĞƚ�ŝ�ƐũƂĂƌ� 'ŽĚ�

BILAGA 5
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�%�>7ΥΓΤΥ>ΥΓΤΓ�����>#ΡΡ&ΧςΧ>.ΘΕΧΝ>/ΚΕΤΘΥΘΗς>9ΚΠΦΘΨΥ>+0Γς%ΧΕϑΓ>%ΘΠςΓΠς�1ΩςΝΘΘΜ>�97�∋∗−�>2µΞΓΤΜΧΠ�Ρµ�/−0�.ΚΝΝΓΥΛ{Π��������������ΦΘΕΖ

DŽƌĨŽůŽŐŝƐŬƚ�ƚŝůůƐƚĊŶĚ�ŝ�ƐũƂĂƌ� ,ƂŐ�
�� &ƂƌćŶĚƌŝŶŐ�Ăǀ�ƐũƂĂƌƐ�ƉůĂŶĨŽƌŵ� 'ŽĚ�
�� EćƌŽŵƌĊĚĞƚ�ƌƵŶƚ�ƐũƂĂƌ� ,ƂŐ�
�� ^ǀćŵƉůĂŶĞƚƐ�ƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌ�ŽĐŚ�ĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌ�ƌƵŶƚ�ƐũƂĂƌ� +ƂŐ�

WƌŝŽƌŝƚĞƌĂĚĞ�ćŵŶĞŶ�;ƐĞ�χĂďĞůů�ϯͿ� hƉƉŶĊƌ�Ğũ�ŐŽĚ�
�� �ƌŽŵĞƌĂĚ�ĚŝĨĞŶǇůĞƚĞƌ� hƉƉŶĊƌ�Ğũ�ŐŽĚ�
�� �ůǇ�ŽĐŚ�ďůǇĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ� 'ŽĚ�
�� <ĂĚŵŝƵŵ�ŽĐŚ�ŬĂĚŵŝƵŵĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ� 'ŽĚ�
�� <ǀŝĐŬƐŝůǀĞƌ�ŽĐŚ�ŬǀŝĐŬƐŝůǀĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ� hƉƉŶĊƌ�Ğũ�ŐŽĚ�
�� EŝĐŬĞů�ŽĐŚ�ŶŝĐŬĞůĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ� 'ŽĚ�

∋ΜΘΝΘΙΚΥΜ�ΥςΧςΩΥ�°�∃ΚΘΝΘΙΚΥΜΧ�ΜΞΧΝΚςΓςΥΗΧΜςΘΤΓΤ�

∋ΠΦΧΥς�ΥςΧςΩΥ�Η{Τ�ΗΚΥΜ�ϑΧΤ�ΜΝΧΥΥΚΗΚΕΓΤΧςΥ�Η{Τ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π�ΘΕϑ�κΤ�ΜΝΧΥΥΚΗΚΕΓΤΧΦ�ΥΘΟ�ΦµΝΚΙ��ϑΩΞΩΦΥΧΜΝΚΙΓΠ�Φµ�ΜΞΘςΓΠ�Η{Τ�

∋+0&∋:9���κΤ�������−ΞΘςΓΠ�ΙΓΤ�ΦµΝΚΙ�ΥςΧςΩΥ�Φµ�ΦΓΠ�ΩΠΦΓΤΥςΚΙΓΤ������ΘΕϑ�ΚΠΦΚΜΓΤΧΤ�ΡµΞΓΤΜΧΠ�ΗΤµΠ�Η{ΤΘΤΓΠΚΠΙΧΤ�ΧΞ�

ΠκΤΚΠΙΥκΟΠΓΠ��;ςςΓΤΝΚΙΧΤΓ�ςΞµ�ΚΠΦΓΖ��∋34���ΘΕϑ�#+0&∋:9����ϑΧΤ�ΧΠΞκΠςΥ�Η{Τ�Χςς�∆ΓΦ{ΟΧ�ΡΧΤΧΟΓςΓΤΠ�(ΚΥΜ�Η{Τ�

.ΚΝΝΓΥΛ{Π���

�� ∋ΜΘΝΘΙΚΥΜ�ΜΞΘς�Η{Τ�∋34��κΤ������ΞΚΝΜΓς�ΙΓΤ�ΙΘΦ�ΥςΧςΩΥ��

�� ∋ΜΘΝΘΙΚΥΜ�ΜΞΘς�Η{Τ�#+0&∋:9��κΤ���ΞΚΝΜΓς�ΙΓΤ�ϑ{Ι�ΥςΧςΩΥ��

∋ΜΘΝΘΙΚΥΜ�ΥςΧςΩΥ�°�([ΥΚΜΧΝΚΥΜ�−ΓΟΚΥΜΧ�ΜΞΧΝΚςΓςΥΗΧΜςΘΤΓΤ�

1∆ΥΓΤΞΓΤΧΦΓ�ΞκΤΦΓΠ�ΘΕϑ�ϑΧΝςΓΤ�Η{Τ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π�ΗΤΧΟΙµΤ�ΧΞ�(ΓΝ��1ΙΚΝςΚΙ�ΥΛκΝΞΤΓΗΓΤΓΠΥ�Κ�∆ΘΜΟκΤΜΓ���0κΤΚΠΙΥκΟΠΓΠ�

�ΗΘΥΗΘΤ��ΜΝΧΥΥΧΥ�ΥΘΟ�ϑ{Ι�Η{Τ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π�Φµ�ΦΓΠ�ΓΜΘΝΘΙΚΥΜΧ�ΜΞΘςΓΠ�κΤ������5ςΧςΩΥ�Η{Τ�ΥκΤΥΜΚΝς�Η{ΤΘΤΓΠΧΠΦΓ�κΟΠΓΠ��ΧΤΥΓΠΚΜ��

ΜΘΡΡΧΤ��ΜΤΘΟ�ΘΕϑ�ΧΤΥΓΠΚΜ��∆ΓΦ{ΟΥ�ΥΘΟ�ΙΘΦ��6Χ∆ΓΝΝ������

6Χ∆ΓΝΝ����7ΡΡΟκςςΧ�ΞκΤΦΓΠ�Η{Τ�ΘΝΚΜΧ�κΟΠΓΠ�Κ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π��−κΝΝΧ��8+55��

	ŵŶĞ� �ŶŚĞƚ� ρćƌĚĞ�;ŵĞĚĞůͿ� ZĞĨĞƌĞŶƐǀćƌĚĞ� �ŬŽůŽŐŝƐŬ�ŬǀŽƚ� ΧćƚĊƌ� �ŶƚĂů�ŵćƚŶŝŶŐĂƌ�
�ƌƐĞŶŝŬ� ђŐͬů� Ϭ͕ϰϲϱ� Ϭ͕ϱ� Ͳ� ϮϬϭϰ� Ϯ�
&ƂƌƐƵƌŶŝŶŐ�;Ɖ,Ϳ� Ͳ� ϲ� Ͳ� Ͳ� ϮϬϭϯͲϮϬϭϴ� ϭϮ�
<ŽƉƉĂƌ� ђŐͬů� Ϭ͕ϬϮ� Ϭ͕ϱ� Ͳ� ϮϬϭϰ� Ϯ�
<ƌŽŵ� ђŐͬů� Ϭ͕ϰϰ� ϯ͕ϰ� Ͳ� ϮϬϭϰ� Ϯ�
EŝƚƌĂƚ� ђŐͬů� ϭϵ� ϮϮϬϬ� Ͳ� ϮϬϭϰ� Ϯ�
EćƌŝŶŐƐćŵŶĞŶ�;ĨŽƐĨŽƌ͕�ŵĞĚĞůŚĂůƚͿ� ђŐͬů� ϭϱ� ϭϲ͕ϱ� ϭ͕ϭ� ϮϬϭϰ� Ϯ�
�ŝŶŬ� ђŐͬů� ϯ͕Ϭϱ� ϱ͕ϱ� Ͳ� ϮϬϭϰ� Ϯ�

∋ΜΘΝΘΙΚΥΜ�ΥςΧςΩΥ�°�∗[ΦΤΘΟΘΤΗΘΝΘΙΚΥΜΧ�ΜΞΧΝΚςΓςΥΗΧΜςΘΤΓΤ�

.κΠΙΥΙµΓΠΦΓ�ΜΘΠΠΓΜςΚΞΚςΓς�Κ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π�∆ΓΦ{ΟΥ�ΥΘΟ�ΙΘΦ�ΞΚΝΜΓς�ΚΠΠΓ∆κΤ�Χςς�ΘΤΙΧΠΚΥΟΓΤ�ΥΘΟ�Η{ΤΓΜΘΟΟΓΤ�Κ�ΥΛ{Π�

∆ΓΙΤκΠΥΧΥ�ΚΠςΓ�ΞΚΦ�Η{ΤΗΝ[ςςΠΚΠΙ�ΩΡΡΥςΤ{ΟΥ�ΓΝΝΓΤ�ΠΓΦΥςΤ{ΟΥ�ςΚΝΝ�ΧΠΥΝΩςΧΠΦΓ�ΞΧςςΓΠ��

−ΓΟΚΥΜ�ΥςΧςΩΥ�

/ΓΦ�ΧΠΝΓΦΠΚΠΙ�ΧΞ�{ΞΓΤΧΝΝς�{ΞΓΤΥΜΤΚΦΧΠΦΓ�κΟΠΓΠ��Υµ�ΥΘΟ�ΜΞΚΕΜΥΚΝΞΓΤ�ΘΕϑ�ΜΞΚΕΜΥΚΝΞΓΤΗ{ΤΓΘΤΓΠΚΠΙΧΤ��ΩΡΡΠµΤ�ΚΠςΓ�

ΡΤΚΘΤΚςΓΤΧΦΓ�κΟΠΓΠ�ΙΘΦ�ΥςΧςΩΥ�Η{Τ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π��6Χ∆ΓΝΝ�����∃ΘΤςΥΓςς�ΗΤµΠ�{ΞΓΤΧΝΝς�{ΞΓΤΥΜΚΦΧΠΦΓ�κΟΠΓΠ�ΘΕϑ�∆ΤΘΟΓΤΧΦ�

ΦΚΗΓΠ[ΝΓςΓΤ�κΤ�ΦΓΠ�ΜΓΟΚΥΜΧ�ΥςΧςΩΥΓΠ�Η{Τ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π�ΜΝΧΥΥΧΦ�ΥΘΟ�ΙΘΦ��

���������������������������������������������������
��∋+0&∋:9��ΧΠΞκΠΦΥ�Η{Τ�ΚΠΦΚΜΧςΚΘΠ�ΧΞ�ΡµΞΓΤΜΧΠ�ΗΤµΠ�Η{ΤΘΤΓΠΚΠΙ�ΗΤµΠ�ΠκΤΚΠΙΥκΟΠΓΠ��
��∋34��κΤ�Γςς�ΟΩΝςΚΟΓςΤΚΥΜς�ΚΠΦΓΖ�ΥΘΟ�ΜΧΠ�ΞΚΥΧ�ΙΓΠΓΤΓΝΝ�ΡµΞΓΤΜΧΠ��
��#+0&∋:9��ΧΠΞκΠΦΥ�Η{Τ�ΚΠΦΚΜΧςΚΘΠ�ΧΞ�ΡµΞΓΤΜΧΠ�ΗΤµΠ�Η{ΤΥΩΤΠΚΠΙ��
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�%�>7ΥΓΤΥ>ΥΓΤΓ�����>#ΡΡ&ΧςΧ>.ΘΕΧΝ>/ΚΕΤΘΥΘΗς>9ΚΠΦΘΨΥ>+0Γς%ΧΕϑΓ>%ΘΠςΓΠς�1ΩςΝΘΘΜ>�97�∋∗−�>2µΞΓΤΜΧΠ�Ρµ�/−0�.ΚΝΝΓΥΛ{Π��������������ΦΘΕΖ

∋ΗςΓΤΥΘΟ�ΩΡΡΟκςς�µΤΥΟΓΦΓΝΞκΤΦΓ�Η{Τ�∆Ν[��ΜΧΦΟΚΩΟ�ΘΕϑ�ΜΧΦΟΚΩΟΗ{ΤΓΠΚΠΙΧΤ�ΥΧΟς�ΠΚΕΜΓΝ�ΘΕϑ�ΠΚΕΜΓΝΗ{ΤΓΠΚΠΙΧΤ�

ΩΠΦΓΤΥςΚΙΓΤ�ΤΓΥΡΓΜςΚΞΓ�∆ΓΦ{ΟΠΚΠΙΥΙΤΩΠΦ�ΜΝΧΥΥΧΥ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π�ςΚΝΝ�ΙΘΦ�ΥςΧςΩΥ�ΟΓΦ�ΧΞΥΓΓΠΦΓ�Ρµ�ΠκΟΠΦΧ�κΟΠΓΠ��6Χ∆ΓΝΝ�����

6Χ∆ΓΝΝ����7ΡΡΟκςςΧ�ΞκΤΦΓΠ�Η{Τ�ΡΤΚΘΤΚςΓΤΧΦΓ�κΟΠΓΠ�Κ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π��−κΝΝΧ��8+55�

	ŵŶĞ� �ŶŚĞƚ� ϑďƐĞƌǀĞƌĂĚ�ŚĂůƚ� �ĞĚƂŵŶŝŶŐƐŐƌƵŶĚ� ΧćƚĊƌ� �ŶƚĂů�ŵćƚŶŝŶŐĂƌ�

�ůǇ� ђŐͬů� Ϭ͕ϱϳ� ϭ͕Ϯ� ϮϬϭϰ� Ϯ�
<ĂĚŵŝƵŵ�ŽĐŚ�ŬĂĚŵŝƵŵĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ� ђŐͬů� фϬ͕Ϭϭ� Ϭ͕Ϭϴ� ϮϬϭϰ� Ϯ�
EŝĐŬĞů�ŽĐŚ�ŶŝĐŬĞůĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ� ђŐͬů� Ϭ͕ϳϮ� ϰ� ϮϬϭϰ� Ϯ�

0ΧςΩΤΞκΤΦΓΠ�
8ΚΦ�ΥΛ{ΡΤΘΞΗΚΥΜΓ�ΧΞ�.κΠΥΥς[ΤΓΝΥΓΠ�−ΤΘΠΘ∆ΓΤΙ�Κ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π�ΩΠΦΓΤ������ΠΘςΓΤΧΦΓΥ�Χ∆∆ΘΤΤΓ��∆Λ{ΤΜΠΧ��∆ΤΧΖΓΠ��ΙκΦΦΧ��ΙκΤΥ��

Ν{ΛΧ��Ο{Τς�ΘΕϑ�ΥΧΤΞ���

+ΠΙΧ�ϑΘςΧΦΓ�ΓΝΝΓΤ�ΗΤΚΦΝ[ΥςΧ�ϑΧΤ�ΓΠΝΚΙς�#ΤςΡΘΤςΧΝΓΠ�ΠΘςΓΤΧςΥ�Κ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π�ΟΓΝΝΧΠ������ΘΕϑ�������Υ{ΜΠΚΠΙ��������������

2µΞΓΤΜΧΠ�ΗΤµΠ�ΦΓςΧΝΛΡΝΧΠΓΝΧΙς�ΘΟΤµΦΓ�
952�ϑΧΤ�ςΧΙΚς�ΗΤΧΟ�ΓΠ�ΦΧΙΞΧςςΓΠΩςΤΓΦΠΚΠΙ�Η{Τ�ΦΓΠ�ΡΝΧΠΓΤΧΦΓ�ΦΓςΧΝΛΡΝΧΠΓΠ�ΗΝ{ΦΓΠ�ϑΧΤ�∆ΓΤκΜΠΧΥ�ΘΕϑ�

Η{ΤΘΤΓΠΚΠΙΥ∆ΓΝΧΥςΠΚΠΙΓΠ�ϑΧΤ�ΟΘΦΓΝΝΓΤΧΥ�ΟΓΦ�ϑΛκΝΡ�ΧΞ�5ςΘΤΟ6ΧΕ��

(Ν{ΦΓ�
(Ν{ΦΓ�ΗΤµΠ�ΦΓς�ΡΝΧΠΓΤΧΦΓ�ΦΓςΧΝΛΡΝΧΠΓΝΧΙΦΧ�ΘΟΤµΦΓς�ΚΦΧΙ��(ΚΙΩΤ�����ΩςΧΠ�ΓΖΡΝΘΧςΓΤΚΠΙ�∆ΓΤκΜΠΧΥ�∆ΝΚΤ������������Ν�µΤ��ΦΞΥ�

ΩΠΙΓΗκΤ�������Ν�Υ��∆ΧΥΓΤΧς�Ρµ������Ο�ΠΓΦΓΤ∆{ΤΦ�ΡΓΤ�µΤ�{ΞΓΤ�ΓΠ�ΧΤΓΧ�ΧΞ���������Ο���

(Ν{ΦΓ�ΗΤµΠ�ΦΓς�ΦΓςΧΝΛΡΝΧΠΓΝΧΙΦΧ�ΘΟΤµΦΓς�∆ΓΤκΜΠΧΥ�∆ΝΚΤ�������������Ν�µΤ��ΦΞΥ��ΩΠΙΓΗκΤ������Ν�Υ��∆ΧΥΓΤΧς�Ρµ������Ο�

ΠΓΦΓΤ∆{ΤΦ�ΡΓΤ�µΤ�{ΞΓΤ�ΓΠ�ΧΤΓΧ�ΧΞ���������Ο���

(Ν{ΦΓς�Ως�ΗΤµΠ�ΘΟΤµΦΓς�ΜΘΟΟΓΤ�{ΜΧ�Χςς�ΟΓΦ�������Ν�Υ��

ͳǡͻെ ʹǡͳ ൌ ͳͶǡʹͻ�݈Ȁݏ�

6ΘςΧΝ�ΞΧςςΓΠΗ{ΤΚΠΙ��/3��Η{Τ�ΦΓΝΧΞΤΚΠΠΚΠΙΥΘΟΤµΦΓ�≥7ςΝΘΡΡΓς�ΧΞ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π≥�ΞΧΤ�������Ο��Υ��ΦΞΥ������Ν�Υ��ΟΓΝΝΧΠ������ΘΕϑ�

������(ΚΙΩΤ�����

6ΘςΧΝς�ΗΝ{ΦΓ�Η{Τ�ΦΓΝΧΞΤΚΠΠΚΠΙΥΘΟΤµΦΓ�ΜΘΟΟΓΤ�Κ�ΗΤΧΟςΚΦΓΠ�ΞΧΤΧ��������Ν�Υ��

ͳʹͷ  ͳͶǡʹͻ� ൌ ͳ͵ͻǡʹͻ�݈Ȁݏ�
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�%�>7ΥΓΤΥ>ΥΓΤΓ�����>#ΡΡ&ΧςΧ>.ΘΕΧΝ>/ΚΕΤΘΥΘΗς>9ΚΠΦΘΨΥ>+0Γς%ΧΕϑΓ>%ΘΠςΓΠς�1ΩςΝΘΘΜ>�97�∋∗−�>2µΞΓΤΜΧΠ�Ρµ�/−0�.ΚΝΝΓΥΛ{Π��������������ΦΘΕΖ

�
(ΚΙΩΤ����(Ν{ΦΓ�ΗΤµΠ�∆ΓΤ{Τς�ΦΓςΧΝΛΡΝΧΠΓΘΟΤµΦΓ�ΠµΤ�.ΚΝΝΓΥΛ{Π��ΞΚΧ�βΝΧ∆κΕΜΓΠ��ΞκΠΥςΤΧ�Τ{ΦΧ�ΡΚΝΓΠ��ΘΕϑ�ςΚΝΝ�βΝΧ∆κΕΜΓΠ�ςΚΝΝΤΚΠΠΧΠΦΓ�ΞΧςςΓΠΦΤΧΙ�ΦΚΜΓ��ϑ{ΙΤΧ�

Τ{ΦΧ�ΡΚΝΓΠ���ΞΚΦ�ΩςΥΝκΡΡΥΡΩΠΜςΓΠ��ΘΤΧΠΙΓ�ΡΩΠΜς���8ΚΦ�.ΚΝΝΓΥΛ{ΠΥ�ΩςΝΘΡΡ�ϑΧΤ�ΡΤΘΞςΧΙΠΚΠΙ�ΙΓΠΘΟΗ{ΤςΥ��6Χ∆ΓΝΝ���ΘΕϑ�6Χ∆ΓΝΝ�����
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�%�>7ΥΓΤΥ>ΥΓΤΓ�����>#ΡΡ&ΧςΧ>.ΘΕΧΝ>/ΚΕΤΘΥΘΗς>9ΚΠΦΘΨΥ>+0Γς%ΧΕϑΓ>%ΘΠςΓΠς�1ΩςΝΘΘΜ>�97�∋∗−�>2µΞΓΤΜΧΠ�Ρµ�/−0�.ΚΝΝΓΥΛ{Π��������������ΦΘΕΖ

({ΤΘΤΓΠΚΠΙΥ∆ΓΝΧΥςΠΚΠΙ�
∋ΠΝΚΙς�ΦΧΙΞΧςςΓΠΩςΤΓΦΠΚΠΙΓΠ�ΜΘΟΟΓΤ�ΟκΠΙΦΓΠ�Η{ΤΘΤΓΠΚΠΙΧΤ�Χςς�Η{ΤκΠΦΤΧΥ�ΓΠΝΚΙς�6Χ∆ΓΝΝ����ΟΓΦ�ΦΓΠ�ΧΠΥ{ΜςΧ�

ΦΓςΧΝΛΡΝΧΠΓΠ���

6Χ∆ΓΝΝ����5ΜΚΝΝΠΧΦΓΠ�Κ�ΜΙ�µΤ�Η{Τ�ΠΩΞΧΤΧΠΦΓ�ΩςΥΝκΡΡ�ΗΤµΠ�ΦΓςΧΝΛΡΝΧΠΓΘΟΤµΦΓς�ΘΕϑ�ΦΓ�ΗΤΧΟςΚΦΧ�ΩςΥΝκΡΡΓΠ�ΗΤµΠ�ΦΓςΧΝΛΡΝΧΠΓΘΟΤµΦΓς��

	ŵŶĞ� EƵǀĂƌĂŶĚĞ�;ŬŐͬĊƌͿ� %ƌĂŵƚŝĚ�;ŬŐͬĊƌͿ� ΧĞůůĂŶƐŬŝůůŶĂĚ�;ŬŐͬĊƌͿ�

&ŽƐĨŽƌ�;WͿ� ϳϴ� ϵϴ͕ϭ� ϮϬ͕ϭ�

<ǀćǀĞ�;EͿ� ϵϰϬ� ϭϬϭϮ� ϳϮ�

�ůǇ�;WďͿ� ϰ� ϱ͕Ϭϲ� ϭ͕Ϭϲ�

<ŽƉƉĂƌ�;�ƵͿ� ϴ͕ϰ� ϭϭ͕ϲϯ� ϯ͕Ϯ�

�ŝŶŬ�;�ŶͿ� ϯϭ� ϰϵ͕ϰ� ϭϴ͕ϰ�

<ĂĚŵŝƵŵ�;�ĚͿ� Ϭ͕ϭϵ� Ϭ͕ϯ� Ϭ͕ϭϭ�

<ƌŽŵ�;�ƌͿ� Ϯ͕Ϯ� ϭ͕ϵ� ͲϬ͕ϯ�

EŝĐŬĞů�;EŝͿ� ϯ� ϰ͕ϭϱ� ϭ͕ϭϱ�

<ǀŝĐŬƐŝůǀĞƌ�;,ŐͿ� Ϭ͕Ϭϭϭ� Ϭ͕ϬϮϲ� Ϭ͕Ϭϭϱ�

^ƵƐƉĞŶĚĞƌĂĚ�ƐƵďƐƚĂŶƐ�;]]Ϳ� ϭϴϬϬϬ� ϭϱϳϳϬ� ͲϮϮϯϬ�

KůũĞŝŶĚĞǆ�;ŽůũĂͿ� ϭϱϬ� ϮϬϱ� ϱϱ�

�ĞŶƐŽ;ĂͿƉǇƌĞŶ�;�ĂWͿ� Ϭ͕ϭϵ� Ϭ͕Ϭϵ� ͲϬ͕ϭϬ�

�

5ΜΚΝΝΠΧΦΓΠ�Κ�ΜΙ�ΡΓΤ�µΤ��ΟΓΝΝΧΠ�ΠΩΞΧΤΧΠΦΓ�ΘΕϑ�ΗΤΧΟςΚΦΧ�ΩςΥΝκΡΡ��6Χ∆ΓΝΝ����ϑΧΤ�ΦΚΞΚΦΓΤΧςΥ�ΟΓΦ�ΦΓς�ΗΝ{ΦΓ�Η{Τ�Χςς�Ηµ�ΓΠ�

ΟΧΥΥ∆ΧΝΧΠΥ�{ΞΓΤ�ϑΩΤ�ϑΧΝςΓΤΠΧ�Η{ΤκΠΦΤΧΥ��6Χ∆ΓΝΝ�����+�∆ΓΤκΜΠΚΠΙΧΤ�ϑΧΤ�ςΘςΧΝ�ΘΟ∆ΝΧΠΦΠΚΠΙ�Η{ΤΩςΥΧςςΥ�Φµ�ΟκςΡΩΠΜςΓΠ�κΤ�

ΩςΝΘΡΡΓς�Ρµ�ΥΛ{Π��8ΚΦΧΤΓ�ϑΧΤ�ΚΠΙΓΠ�ΤΓςΓΠςΚΘΠ�∆ΓΤκΜΠΧςΥ�Η{Τ�ΥΛ{Π�ΘΕϑ�ϑΧΝςΓΤΠΧ�ΥΜΧ�ΥΓΥ�ΥΘΟ�Γςς�≥ΨΘΤΥς�ΕϑΧΥΓ≥��
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1 INLEDNING 
WSP har fått i uppdrag att ta genomföra en naturvärdesinventering av del av 
planerad detaljplan vid Öjaby. Inventeringsområdet omfattar öppna marker 
vid Gullhalla och norra delen av detaljplanen, vilka inte har inventerats 
tidigare. I uppdraget ingår också att inom ramen för förstudien sammanfatta 
tidigare inventeringar och vad som i övrigt är känt om naturvärdena inom den 
planerade detaljplanen. Sen tidigare har större delen av detaljplaneområdet 
naturvärdesinventerats av Tobias Ivarsson, på uppdrag av Växjö kommun. 
Resultatet från de inventeringarna sammanfattas i denna rapport, och 
naturvärdesobjekt klassas om enligt SIS Standard. Syftet är att få en samlad 
bild av förekommande naturvärden inom detaljplanen. 

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de 
geografiska områden i landskapet som är av betydelse för biologisk 
mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Identifierade 
områden redovisas i rapporten liksom en bedömning av eventuell påverkan 
vid en exploatering. Rapportens mål är att belysa naturvärdena och ge 
rekommendationer inför arbetet med att ta fram detaljplanen. 

1.1 UTREDNINGSOMRÅDE  
Inventeringen som WSP genomfört har omfattat områden kring Gullhalla, 
främst odlingslandskap, men även vägområden, myrmarker samt ett mindre 
skogsområde som tidigare pekats ut som mycket värdefullt. Även ett dike 
och en tidigare mossodling i norra delen av planområdet ingick i 
inventeringen. Inventeringsområdets gränser visas på kartbilden i Figur 1.  

 
Figur 1. Karta som visar inventeringsområdet med blå skrafferad linje, undersökt av WSP 2018. 
Röd linje visar planerad detaljplan. Kartunderlag © Lantmäteriet. 
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1.2 OMFATTNING 
Naturvärdesinventeringen (NVI) genomfördes enligt Svensk Standard SIS 
199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
Genomförande, Naturvärdesbedömning och redovisning. Arbetet omfattar: 

· Vid en naturvärdesinventering börjar man med att definiera lämplig 
detaljnivå för inventeringen, se Tabell 1. I detta projekt har detaljnivå 
Fält medel använts. En naturvärdesinventering inleds sen alltid med 
en förstudie. Detaljeringsgrad medel motiveras med att området inte 
är speciellt heterogent utan domineras av stora skogsskiften och 
jordbruksmarker med likvärdig skötsel och markhistorik.    

· Naturvärdesinventeringen har genomförts med följande tillägg: 
4.5.2. Naturvärdesklass 4, 4.5.3. Generellt biotopskydd samt 
4.5.5. Detaljerad redovisning av artförekomst  

· Förstudien omfattade en inventering av befintlig information rörande 
riksintressen, Natura 2000-områden, områdets eventuella 
skyddsvärda biotoper, rödlistade arter, naturreservat, 
nyckelbiotoper, m.m. Denna information har bland annat hämtats in 
från Växjö kommun, Länsstyrelsen, Jordbruksverket, 
Artdatabanken, Trädportalen och Skogsstyrelsen. 

· En naturvärdesinventering i fält som genomfördes den 26 juni 2018. 
Efter det utfördes systematisk naturvärdesbedömning samt 
klassificering med avseende på naturvärde av intressanta områden 
som identifierats vid fältbesöket samt klassning av de tidigare 
inventerade ytorna.  

Tabell 1. Översikt detaljeringsnivåer, minsta karteringsenhet och exempel på 
användningsområde enligt Svensk Standard 199000:2014 Naturvärdesinventering. 

Nivå Minsta 
karteringsenhet 

Exempel på 
användningsområde 

1. Förstudie (ej 
fältinventering) 

1 ha eller 200*2 m · översiktlig planering  
· naturvårdsprogram  
· förstudier 

2. Fält översikt 1 ha eller 100*2 m · större områden 
· skogslandskap 
· val av 

lokaliseringsalternativ 
· vindkraftsetablering 

3. Fält medel 0,1 ha eller 50*0,5 m · mindre områden 
· väg och järnvägsplaner  
· vindkraftsetablering 

4. Fält detalj 10 m2 eller 10*0,5 m · väg- och järnvägsplaner - 
mer detaljer  

· detaljplaner  
· skötselplaner 

2 ALLMÄN BESKRIVNING 
Detaljplanen, vilket inkluderar inventeringsområdet från 2018 samt de 
tidigare inventerade ytorna inom detaljplanen, är belägen på mark som 
historiskt har utgjort skog och utmark tillhörande bondbyn Öjaby. Det finns 
gott om historiskt kartmaterial som berättar om den historiska 
markanvändningen, bland annat kartor från storskiftet år 1794 och laga skifte 
från år 1852. Torpet Gullhalla tillkom kring laga skifte. Vid denna tid var 
markanvändningen i området hagmark och skog. Sannolikt var skogen 
relativt gles och användes för bete.  
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Med tiden har markanvändningen övergått allt mer till skogsbruk och idag är 
det moderna skogsbruket nästan helt dominerande i området. Undantaget är 
en del mindre rester av tidigare hag- och åkermarker vid Gullhalla. Den 
skogliga kontinuiteten har brutits i och med det rationella skogsbruket och 
idag finns få värdefulla skogsytor inom området. Upplevelsevärdena är låga. 
Hyggen och nyplanteringar förekommer spritt i området. Gran i varierande 
ålder utgör det dominerande trädslaget, men inslag finns av främst tall och 
lövträd. 

3 METODIK 
Undersökningen omfattar dels allmän inventering av bakgrundsinformation 
(förstudie) och en systematisk bedömning av naturvärden (enligt SS 
199000:2014). I den allmänna inventeringen av bakgrundsinformation ingår 
inventering av befintliga data som beskriver området, bakgrundsmaterial 
ifrån berörda myndigheter, kontakter med myndigheter och informationssök i 
öppna databaser. Även de tidigare inventeringarna som genomförts inom 
ramen för detaljplanen inkluderas. Befintligt underlag redovisas under kapitel 
4 Underlagsdata. 

Aktuellt område har efter det inventeras i fält och naturvärdesbedömts med 
avseende på förkommande naturtyper, arter och markanvändning. Den 
systematiska naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta 
förutsättningarna för biologisk mångfald i området. Rödlistade arter, 
signalarter eller andra värdearter noteras. Naturvärdesbedömningen baseras 
på att mäta de egenskaper i naturen – strukturer, åldersfördelning, 
avdöende, topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m. – som är av betydelse 
för mängden kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter 
och övriga djur d.v.s. biologisk mångfald. 
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Figur 2. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive 
bedömningsgrund biotop leder till en viss naturvärdesklass. Figuren är från avsitt 6.1 SS 
1999000:2014. 

Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för 
biologisk mångfald bedöms med hjälp av bedömningsgrunderna art och 
biotop. Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens nuvarande 
tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation 
till vad som kan förväntas i den aktuella biotopen och regionen. 

3.1 NATURVÄRDESKLASSER 
Inom området förekommande objekt av olika naturtyp klassas på en 
gemensam skala utifrån naturvärde. Ett naturvärdesobjekts betydelse för 
biologisk mångfald, d.v.s. graden av naturvärde bedöms enligt en fastställd 
skala i olika naturvärdesklasser, där klasserna är: 
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3.2 NATURVÅRDSARTER 
Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, 
rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, och signalarter. Dessa kan 
indikera att ett område har högt naturvärde eller så kan förekomsten av en 
art i sig själv vara av särskild betydelse för biologisk mångfald. 
Naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett verktyg vid 
naturvärdesbedömning.  

Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter. Portalen 
finansieras av Artdatabanken och Naturvårdsverket. Alla kan rapportera fynd 
av arter och det är den enskilde rapportören som själv bestämmer vad som 
skall rapporteras. Alla fynd publiceras först och kvalitetsgranskas i efterhand. 
Huvuddelen av fynduppgifterna i Artportalen ligger öppet för fri visning, dock 
har ett fåtal arter bedömts vara så känsliga att de exakta lokaluppgifterna 
inte visas fritt på nätet. Det gäller t.ex. häckningsplatser för rovfåglar och 
växtplats för sällsynta orkidéer.  

Högsta naturvärde – (naturvärdesklass 1) störst positiv betydelse för biologisk mångfald. 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Högt naturvärde – (naturvärdesklass 2) stor positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje 
enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upp-
rätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Naturvärdesklass 2 motsvarar 
ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och 
betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–
3, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckel-
biotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 
2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde. 

Påtagligt naturvärde – (naturvärdesklass 3) påtaglig positiv betydelse för biologisk mång-
fald. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras. Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens 
klass restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 
lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten. 

Visst naturvärde – (naturvärdesklass 4) viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men 
det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt 
att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte 
någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar 
ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för 
högre naturvärdesklass. Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt 
påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss 
positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat 
trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas. 



  

  

 

Regeringen fridlyser växt- och djurarter genom artskyddsförordningen och 
dess bilagor. De växt- och djurarter som är markerade med ett N i bilaga 1 till 
artskyddsförordningen har fridlysts för att uppfylla kraven i EU:s 
habitatdirektiv. I bilaga 2 till artskyddsförordningen anges alla övriga arter 
som är fridlysta i hela landet, i ett län eller i en del av ett län. 

För att kunna få dispens från artskyddsförordningen måste 
verksamhetsutövaren visa att det inte finns någon annan lämplig lösning 
samt att dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. En 
arts bevarandestatus anses gynnsam när: 

1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten 
på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,  

2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken 
minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig 
framtid, och  

3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt 
stor livsmiljö för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt. 

3.3 GENERELLT BIOTOPSKYDD 
Alléer, pilevallar, åkerholmar, odlingsrösen, stenmurar, källor med 
omgivande våtmark samt småvatten i odlingslandskapet omfattas av det 
generella biotopskyddet enligt miljöbalken (7 kap. 11§). Det innebär att det 
inte är tillåtet att vidta åtgärder eller bedriva verksamheter som kan skada 
naturmiljön i dessa biotoper. Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen 
ge dispens från biotopskyddet. 

4 UNDERLAGSDATA 

4.1 FÖRSTUDIE 
Förstudien har genomförts enligt 4.2 och 8.1 i enligt Svensk Standard SIS 
199000:2014. Vid förstudien har följande underlag använts:  

· Utdrag från Artportalen för artfynd av naturvårdsarter i området. 
Sökkriterierna var inom ca 100 m från detaljplanen och perioden 
1990-2018. Hämtning av data utfördes 2018-06-20 samt 
uppdaterades 2018-10-09.  

· Naturvårdsverkets verktyg skyddad natur (2018-06-20).  
· Länsstyrelsernas karttjänster (webbGIS) (2018-06-20).  
· Jordbruksverkets databas TUVA (2018-06-20). 
· Trädportalen, Artdatabankens databas för skyddsvärda träd 

(2018-06-20). 
· Kronobergs natur – Naturvårdsprogram för Kronobergs län, 

Länsstyrelsen i Kronoberg, 1989.  
· Naturvärden väster om Öjaby Växjö 2011, rapport av Tobias 

Ivarsson, Växjö kommun 
· Naturinventering Gullhalla 2017, Växjö kommun, Småland, rapport 

av Tobias Ivarsson, Växjö kommun.  
· Grönstrukturprogram för Växjö stad, Växjö kommun, 2013-04-09.  
· Lantmäteriets webbtjänst över historiska kartor 
· Kartor och ortofoto.  
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4.2 RESULTAT FRÅN FÖRSTUDIEN 

4.2.1 Skyddade områden 
Inga områden utpekade enligt 7 kap. miljöbalken finns inom eller i närheten 
av detaljplanen.  

4.2.2 Skogsstyrelsens inventeringar 
Ytor i västra och centrala delen av detaljplanen har pekats ut som 
sumpskogar av Skogsstyrelsen under 1990-1998, se Figur 4. Skogarna 
beskrivs som kärrskogar respektive övrig fuktskog med stark lokal 
påverkan/störning från omkringliggande hyggen. Sumpskogarna har av 
Skogsstyrelsen inte bedömts motsvara någon naturvärdesklass. I 
närområdet, söder om väg 25, har Skogsstyrelsen pekat ut två mindre 
ädellövskogar som nyckelbiotop.  

4.2.3 Jordbruksverkets inventeringar 
Inga ytor inom detaljplanen är inkluderade i Jordbruksverkets inventeringar 
av ängs och hagmarker 1987-91 respektive ängs- och betesmarker 2002-
2005.  

4.2.4 Naturvårdsverkets inventeringar 
Slättmyr, ca 200 väster om detaljplanen är inkluderad i 
våtmarksinventeringen där den bedömts som mycket högt naturvärde, se 
Figur 4. Ilesjön, belägen strax sydväst om detaljplanen, har i 
våtmarksinventeringen bedömts som visst naturvärde, se Figur 4.  

4.2.5 Kronobergs läns naturvårdsprogram (1989) 
Länets naturvårdsprogram är drygt 30 år gammalt och i många avseenden 
inaktuellt. Dock refereras fortfarande till programmet i många sammanhang 
varför det även tas upp i denna rapport. Strax norr om detaljplanen finns ett 
odlingslandskap som är utpekat i naturvårdsprogrammet för sina stora 
landskapsvärden, se Figur 4. Objektet heter Tunatorp och har ID 80-85 g. 
Strax väster om detaljplanen finns ett större område som är utpekat för sina 
landskapsmässiga och biologiska värden. De biologiska värdena är knutna 
till odlingslandskap, ädellövskog och mosse. Området har ID 80-87 och heter 
Nöbbele – Hagesjön – Slättemyr. Området som omfattas av detaljplanen är 
inte utpekat i naturvårdsprogrammet.  

4.2.6 Värdefulla träd 
Inga biologiskt värdefulla träd finns inrapporterade i Trädportalen för det 
aktuella området. Sökningen gjordes 2018-09-25.  
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Figur 4. Figur med utpekade ytor och objekt från nationella och regionala inventeringar. 

4.2.7 Artportalen 
Inga fridlysta arter (ej inräknat fåglar) finns rapporterade sen tidigare från 
detaljplaneområdet (se kapitel 5 för förevarande inventering). Från området 
finns dessutom få rapporterade förekomster av ovanliga eller rödlistade arter, 
se Figur 5. De flesta arter har noterats i samband med nyligen genomförda 
naturvärdesinventeringar, inklusive förevarande rapport. Fågelarterna 
kungsfågel (rödlistad som sårbar) samt spillkråka (nära hotad) finns 
rapporterad från flera platser, och rosenfink (sårbar) finns rapporterad från 
Gullhalla. Kungsfågeln är en av Sveriges vanligaste fågelarter, men har 
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minskat kontinuerligt i antal sen 1990. Under de senaste 10 åren bedöms 
den svenska populationen minskat med så mycket som 30-40 %. Orsaken till 
artens minskning är oklar. Spillkråkan är en stannfågel som under 
sommarhalvåret i södra Sverige födosöker över arealer i storleksordningen 
100 – 1 000 ha. Häckningsmiljöer är barr- eller blandskog, i södra Sverige 
även i ren lövskog, t.ex. i bokskog. Arten kan förekomma i olika typer av 
miljöer som naturskogsområden, öppna områden med skogsdungar och 
områden med mer intensivt skogsbruk. Fragmentering verkar inte vara ett 
stort problem för arten om bara skogen har hög kvalitet. Spillkråka häckar 
gärna i asp och tall där bohål hackas ut. Den svenska populationen av 
rosenfink har minskat med ca 30 % de senaste 10 åren. Orsaken är att dess 
häckningsmiljö, vilket är fuktiga igenväxningsmarker längs sjöar och 
vattendrag, blivit allt ovanligare. Man kan även hitta arten i lövrika kantzoner 
mot jordbruksmark, i igenväxande lundar och i buskrika betesmarker.  
Övriga rödlistade arter som noterats är några förekomster av brandticka 
(nära hotad), några möjliga gnagspår av korkmusslingsmalen (nära hotad) 
samt ett möjligt fynd av hängtickan (sårbar) (Ivarsson, 2017), se Figur 5. 
Både hängticka och korkmusslingsmal kan inte artbestämmas med säkerhet 
i fält varför fynden är ovaliderade. Brandtickan förekommer främst i 
olikåldriga, under lång tid orörda, fuktiga granskogar, ofta i kärrkanter eller 
vid bäckar. Den växer på grova lågor av gran, någon enstaka gång på tall, 
asp eller björk. Korkmusslingsmalen lever i svampen korkmussling som i sin 
tur växer på ekved. Hängtickan växer på multna stockar av barrträd.   

 

Tabell 2. Kända förekomster av rödlistade arter inom 100 m från föreslagen detaljplan under 
perioden 1990-2018. 

Art År 
Inom/ utom 
detaljplanen 

Spillkråka (NT) Dryocopus martius 
2017-
2018 

Inom detaljplan, flera 
platser. 

Kungsfågel (VU) Regulus regulus 
2017-
2018 

Inom detaljplan, flera 
platser. Även N om 
detaljplanen.  

Rosenfink (NT) Carpodacus erythrinus 2018 Inom området vid Gullhalla. 
Slåttergubbe (VU) Arnica montana 2017 Inom området vid Gullhalla. 
Sommarfibbla (NT) Leontodon hispidus 2018 Inom området vid Gullhalla. 
Mindre bastardsvärmare (NT) Zygaena 
viciae 2018 Inom området vid Gullhalla. 
Korkmusslingsmal (NT) Nemapogon 
fungivorellu 2017 

Inom området NV Gullhalla. 
Osäkert fynd.  

Brandticka (NT) Pycnoporellus fulgens 2017 Inom området NV Gullhalla. 

Hängticka (VU) Postia ceriflua 2017 
Inom området NV Gullhalla. 
Osäkert fynd.  
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Figur 5. Rödlistade arter rapporterade till Artportalen t o m 2018-10-09, i och omkring 
planområdet. Datauttaget inkluderar resultatet från denna inventering.  

 

4.3 KOMMUNALA INVENTERINGAR 
Växjö kommun har vid två tidigare tillfällen genomfört 
naturvärdesinventeringar av områden inom planområdet. Båda 
inventeringarna genomfördes av Tobias Ivarsson (Ivarsson 2011, 2017). Den 
första inventeringen genomfördes under sommaren 2011 och omfattade 
södra delen av området. Den andra genomfördes hösten 2017 och 
omfattade främst sumpskogar kring Gullhalla och Ålabäcken.  Identifierade 
naturvärdesobjekt klassades enligt ett lokalt system för Växjö kommun där 
en skala mellan 1 och 10 användes. Inför denna rapport har undertecknad, 
på anmodan av Växjö kommun, klassat om naturvärdesobjekten från de två 
inventeringarna enligt Svensk Standard SIS 199000:2014 Naturvärdes-
inventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 
Naturvärdesbedömning och redovisning. Som grund för omklassningen har 
objektsbeskrivningar i respektive rapport använts. Objektbeskrivningarna 
innehåller detaljerad redovisning av funna arter samt förekommande 
strukturer och värdeelement. Resultatet av omklassningen finns i Figur 6 
samt i Tabell 3 och Tabell 4.   
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Figur 6. Naturvärdesobjekt från inventeringar 2011 och 2017 med naturvärdesklass enligt 
Svensk Standard 199000:2014. 
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Tabell 3. Tabell med beskrivna områden från inventeringen 2011 med bedömda artvärden, 
biotopvärden samt slutlig naturvärdesklass enligt Svensk Standard 1999000:2014.  

ID Tidigare 
NV 
klass 

Artvärde enligt SIS 
Standard 

Biotopvärde enligt 
SIS Standard 

NV klass 
enligt SIS 
Standard 

1 4 Inga naturvårdsarter 
och relativt artfattigt = 
obetydligt artvärde 

Produktionsskog 
med lite död ved 
och inga övriga 
värdeelement = 
obetydligt 
biotopvärde.   

Ingen 

2 4 Inga naturvårdsarter 
och relativt artfattigt = 
obetydligt artvärde 

Hygge utan 
värdeelement = 
obetydligt 
biotopvärde.   

Ingen 

3 4 Obetydliga förekomster 
av naturvårdsarter och 
relativt artfattigt = 
obetydligt artvärde 

Hygge utan 
värdeelement = 
obetydligt 
biotopvärde.   

Ingen 

4 4 Obetydliga förekomster 
av naturvårdsarter och 
relativt artfattigt = 
obetydligt artvärde 

Hygge utan 
värdeelement = 
obetydligt 
biotopvärde.   

Ingen 

5 5 Enstaka rödlistad art. = 
visst artvärde. 

Produktionsskog 
med lite död ved 
och inga övriga 
värdeelement = 
obetydligt 
biotopvärde.   

4 

5 4 Obetydliga förekomster 
av naturvårdsarter och 
relativt artfattigt = 
obetydligt artvärde 

Hygge utan 
värdeelement = 
obetydligt 
biotopvärde.   

Inget 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
10262038 •  MKB till detaljplan - Öjaby 1:17 m fk, Öjabymotet, Växjö kommun   | 17   

Tabell 4. Tabell med beskrivna områden från inventeringen 2017 med bedömda artvärden, 
biotopvärden samt slutlig naturvärdesklass enligt Svensk Standard 1999000:2014.  

ID Tidigare 
NV 
klass 

Artvärde enligt SIS 
Standard 

Biotopvärde enligt 
SIS Standard 

NV klass 
enligt SIS 
Standard 

1 6 Inga naturvårdsarter, 
inte betydligt artrikare 
än det omgivande 
landskapet = 
obetydligt artvärde 

Relativt gott om 
död ved, flerskiktad 
skog = visst 
biotopvärde.   

4 

2 6 Inga naturvårdsarter, 
inte betydligt artrikare 
än det omgivande 
landskapet. Möjlig 
rödlistad art = 
obetydligt artvärde 

Öppet kärr, 
heterogent, gamla 
träd = visst 
biotopvärde 

4 

3 8 Flera naturvårdsarter, 
varav några med gott 
signalvärde i regionen. 
En rödlistad och 
eventuellt en hotad art 
= högt artvärde. 

Gott om död ved, 
äldre träd, 
flerskiktad skog, 
skoglig kontinuitet = 
påtagligt 
biotopvärde.  

2 

4 6 Flera naturvårdsarter, 
varav en med gott 
signalvärde i regionen. 
= visst artvärde. 

Ungskog, dock med 
en del klen död 
ved, rinnande 
vatten, klibbal = 
visst biotopvärde 

3 

5 6 Enstaka naturvårdsart, 
varav ingen med gott 
signalvärde i regionen. 
= obetydligt artvärde. 

Klena träd, dock 
rikligt med död ved. 
Även senvuxna 
träd, tallmosse = 
visst biotopvärde 

4 

6 6 Några naturvårdsarter, 
varav en med gott 
signalvärde i regionen. 
= visst artvärde. 

Ungskog, dock 
fläckvis med gott 
om död ved, 
klibbal, värdefullare 
partier = visst 
biotopvärde 

3 

7 5 Några naturvårdsarter, 
varav en med gott 
signalvärde i regionen. 
= visst artvärde. 

En del död ved, 
annars inga 
värdeelement = 
obetydligt 
biotopvärde 

4 
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5 RESULTAT 
Området har inventerats i omgångar av Tobias Ivarsson, av 
kommunekologen Martin Unell samt av undertecknad. Skogarna i området 
utgörs generellt av produktionsskogar med låga naturvärden, bland annat på 
grund av bruten skoglig kontinuitet och dåligt med död ved. Jordarterna i 
området utgörs av mossetorv och kärrtorv i våtmarkerna och sandig morän i 
övrigt. Urberget ligger ytligt i några små fläckar.  

Inventeringen har resulterat i sju stycken naturvärdesobjekt (ÖjaY1-ÖjaY7), 
vilka tillsammans med tidigare avgränsade naturvärdesobjekt (Ivarsson 
2011, 2017) visas i Figur 9.  

I norra delen av detaljplanen inventerades ett dike och en tidigare 
mossodling. Diket var inte vattenförande vid fältbesöket, och bedöms från 
vegetationen i diket endast vara vattenförande under kortare perioder under 
året. Diket omfattas därför inte av varken generellt biotopskydd eller 
strandskydd.  

  
Figur 7. Representativa bilder över det inventerade diket i norr.  

Mossodlingen hade inga förekommande naturvärden. Området utgjordes av 
en ung granplantering utan naturvärden. En kraftledningsgata skär området, 
och i norra delen finns ett djup avvattnande dike som vid fältbesöket hade 
mycket vatten. Diket avvattnar mot vägen där det finns en stor trumma. För 
diket kan det eventuellt krävas att man hanterar frågan om strandskydd inom 
detaljplanen. För markavvattningsdiken med låga naturvärden så brukar 
dock dessa inte omfattas av strandskyddsbestämmelserna (se t.ex. MÖD:s 
avgörande mål M 10756-14). 

  
Figur 8. Representativa bilder över den tidigare mossodlingen med det djupa kransdiket. 
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Figur 9. Resultatet av naturvärdesinventeringen med identifierade naturvärdesobjekt både från 
tidigare inventeringar (Ivarsson, 2011, 2017) och förevarande inventering. Totalt 14 objekt. 

 
Resultatet av inventeringen med förekommande naturvärdesobjekt finns 
sammanfattat i Figur 9. Nedan beskrivs identifierade naturvärdesobjekt lite 
närmare, uppdelat på ytobjekt och punktobjekt. 

5.1 YTOBJEKT 
Inventeringen under 2018 avgränsade totalt sju naturvärdesobjekt (ÖjaY1-
ÖjaY7), varav alla utgjorde ytobjekt. Utav dessa bedömdes tre objekt som 
naturvärdesklass 4, två objekt som naturvärdesklass 3 och två objekt som 
naturvärdesklass 2.  

Sedan tidigare finns åtta naturvärdesobjekt beskrivna, varav ÖjaY3 och 3 
samt ÖjaY7 och 3 överlappar. Nedan presenteras alla 14 områden med 
identifierade naturvärden. 

Naturvärdesobjekt ÖjaY1 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Inventerad av: WSP, 2018-06-26 

Biotopvärden: Öppen örtrik gräsmark, dike.   

Beskrivning: Gammal vall som börjat bli mer mager och örtrik. Gott om vanligare 
örter som revsmörblomma, brunört, röllika, sommarvicker, vitklöver, käringtand 
mm. Området utgör en resurs för insekter, ex. värdväxter, pollen- och 
nektarresurser. I gräns mot skogen finns ett åkerdike som är vattenförande bara 
under vissa perioder. I diket och vid dikeskrönet noterades en del intressanta arter, 
bland annat ett exemplar av orkidén nattviol som är fridlyst. På dikesbotten finns 
skogsvitmossa, levermossor, kärrtistel, hästhov, klotpyrola, stjärnstarr, sumpmåra, 
strandlysing, ljung, ältranunkel, skogskovall mm. Relativt artrik dikesslänt mot 
åkern. Biotopvärdet bedömdes som obetydligt, medan artvärdet bedömdes som 
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visst, bl.a. då en fridlyst art förekommer och artrikedomen är högre än 
motsvarande miljöer i landskapet.  

Naturvårdsarter: Käringtand, nattviol (fridlyst) 

Rekommendationer:  Om detaljplanen innebär en exploatering ända upp mot 
gränsen mot åkermarken bör en skyddszon anläggas. Skyddszonen anläggs 
företrädesvis som ett fullskiktat bryn med mycket bärande och blommande buskar 
och träd. En skyddszon innebär dels en visuell barriär upp mot odlingslandskapet 
längre norrut som är utpekat i naturvårdsprogrammet bl.a. för sina landskaps-
värden. Men en skyddszon minskar också skadliga kanteffekter in i 
odlingslandskapet.  

 
Figur 10. Vy över del av ÖjaY1. 

 
Naturvärdesobjekt ÖjaY2 

Naturvärdesklass 3 – Påtagliga naturvärden 

Inventerad av: WSP, 2018-06-26 

Biotopvärden: Varierande fuktighet, vägkantsslåtter, variation i hävd, örtrikt 

Beskrivning: Örtrik och blomrik vägkant med en del hävdgynnade arter. I diket 
finns mycket kråkklöver, smalkaveldun, strandlysing, flaskstarr, ältranunkel och 
tuvull. På de flacka dikesslänterna finns blodrot, vårbrodd, kråkvicker, 
majsmörblomma, kärrsilja, kärrtistel, ängssyra, nysört och gökblomster. Viden finns 
men hålls nere genom slåtter. Gott om insekter, bland annat fjärilarna brunfläckig 
pärlemorfjäril, citronfjäril, guldsnabbvinge, kamgräsfjäril, kålfjäril, ljungblåvinge, 
luktgräsfjäril, mindre tåtelsmygare, silverblåvinge, skogsnätfjäril, 
skogspärlemorfjäril, slåttergräsfjäril, vitfläckig guldvinge och ängssmygare. Utöver 
dessa noterades en art fjädermott, humlebagge och ljungblomfluga. Biotopvärdet 
bedömdes som visst och artvärdet bedömdes som påtagligt pga. förekomsten av 
flera naturvårdsarter.  

Naturvårdsarter: Gökblomster (typisk art för naturtyp 6410 och 6430), vårbrodd, 
kärrtistel (typisk art för 22 olika naturtyper), brunfläckig pärlemorfjäril, 
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skogspärlemorfjäril, slåttergräsfjäril och vitfläckig guldvinge (typiska arter för 6230, 
6270, 6510, 6530 och 9070), skogsnätfjäril (typisk art för 6510, 6530 och 9070). 

Rekommendationer:  Den artrika vägkanten sparas företrädesvis, helst med 
bibehållen hydrologi. Detta kan lösas genom att dagvatten fortfarande leds mot 
trumman som leds under vägen. Artrikedomen i dikets bakslänt hade gynnats av 
extensiv hävd.  

 
 

 
Figur 11. By över ÖjaY2, centralt i objektet där en trumma leder vatten under vägen. Just på 
denna plats finns en permanent vattensamling vilket är gynnsamt för biologisk mångfald. 

 

 
Figur 12. Ytterligare en vy över del av ÖjaY2, längs vägen. 
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Naturvärdesobjekt ÖjaY3 (se även Naturvärdesobjekt 2 nedan) 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Inventerad av: WSP, 2018-06-26 

Biotopvärden: Öppen myrmark.   

Beskrivning: Öppen myrmark med dominans av trådtåg, kråkklöver, bunkestarr, 
hundstarr, sjöfräken och vitmossor. I kanten finns viden, björk och klibbal. 
Klibbalssumpskog mot diket. Även sumpviol, strandlysing, sumpmåra och tuvull. I 
sydväst går diket ut i ett kärrområde som visar tecken på att svämma vid 
högflöden. Få insekter, bland annat noterades inga sländor. Dock kärrspindel. 
Biotopvärdet bedömdes som obetydligt medan artvärdet bedömdes som visst på 
grund av förekomsten av enstaka naturvårdsarter.  

Naturvårdsarter: Kråkklöver och tuvull (typiska arter för 7310 Aapamyrar) 

Rekommendationer:  Området har inte speciellt högt naturvärde idag, men detta 
skulle kunna förstärkas om området tillförs mer vatten. Till exempel skulle man 
kunna använda området som våtmark inom ramen för dagvattenhanteringen. En 
mindre del skulle då kunna grävas ut för att skapa en permanent damm. 

 

 
Figur 13. Vy över naturvärdesobjekt ÖjaY3. Området består av ett öppet kärr som ligger inom 
det tidigare identifierade Naturvärdesobjekt 2. 
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Naturvärdesobjekt ÖjaY4 

Naturvärdesklass 3 – Påtagliga naturvärden 

Inventerad av: WSP, 2018-06-26, Tobias Ivarsson 2018-06-13 och 2018-07-04. 

Biotopvärden: Öppen örtrik gräsmark 

Beskrivning: Ohävdad gräsmark på tidigare åker. Troligen lång tid sedan senaste 
uppodling, flera örter förekommer allmänt. Gräsdominans med rödven, rödsvingel, 
timotej, ängsgröe och vårbrodd. Örter är vanliga t.ex. svartkämpar, smörblommor, 
teveronika, äkta johannesört, kråkvicker, kärrtistel, gåsört, prästkrage, vitmåra och 
grässtjärnblomma. Ett tiotal plantor av blomsterlupin, en invasiv art, fanns i norra 
delen. Området är rikt på insekter som fjärilar, gräshoppor och humlor. 
Förekommande fjärilar är citronfjäril, hedblåvinge, luktgräsfjäril, silverblåvinge, 
skogsnätfjäril, skogspärlemorfjäril och vitfläckig guldvinge. Mindre bastardsvärmare 
noterades, rödlistad som nära hotad. Jordsnylthumla, ängshumla och jordhumla 
samt gräsgrön guldbagge födosökte på kärrtistlarna. Biotopvärdet bedömdes som 
visst och artvärdet bedömdes som påtagligt pga. många förekommande 
naturvårdsarter, samt en rödlistad art med livskraftig förekomst.  

Naturvårdsarter: Gåsört, prästkrage, kärrtistel (typisk art för 22 olika naturtyper), 
skogsödla, mindre bastardsvärmare, skogspärlemorfjäril och vitfläckig guldvinge 
(typiska arter för 6230, 6270, 6510, 6530 och 9070) samt skogsnätfjäril (typisk art 
för 6510, 6530 och 9070). 

Rekommendationer:  Området har ingen kontinuitet som betesmark och har inga 
ovanliga örter. Marktypen skulle kunna återskapas på annan plats inom 
detaljplanen, t.ex. ängsmark inom restytor eller kring dagvattendammar och diken. 
Öppna gräsmarker med inslag av örter är en bristvara i det omgivande landskapet.  

 

 
Figur 14. I södra delen av naturvärdesobjekt ÖjaY4 växte en del kärrtistel som attraherade 
många olika insekter, t.ex. åkerhumor, ängshumlor, jordsnylthumlor, gräsgrön guldbagge, 
skogsnätfjärilar och skogspärlemorfjärilar. 
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Figur 15. Mindre bastardsvärmare, rödlistad som nära hotad, förekom kring Gullhalla. 

 
Naturvärdesobjekt ÖjaY5 

Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde 

Inventerad av: WSP, 2018-06-26, Martin Unell 2018-04-27 och 2018-06-04, 
Tobias Ivarsson 2018-06-13 och 2018-07-04. 

Biotopvärden: Öppen örtrik gräsmark, kontinuitet som betesmark, pågående 
skötsel.   

Beskrivning: Art- och örtrik obetad tidigare betesmark som bedöms ha lång 
kontinuitet. Är i en så kallad älsklig fas med rik blomning. Har nyligen röjts upp på 
främst gran, dock syns inget stängsel så det är oklart om och hur marken hävdas. 
Viss igenväxning med örnbräken pågår i södra delen. Stenmur omgärdar i princip 
hela marken. Förekommande arter är sommarfibbla, grönvit nattviol, jungfrulin, 
gökärt, vitmåra, gulmåra, blåsuga, kråkvicker, kärrtistel, ängskovall, vitsippa, 
gåsört, blekstarr, käringtand, ekorrbär, ärenpris, blodrot, ängsviol, ängsvädd (stort 
bestånd), vårbrodd, daggkåpor, teveronika mm. Området är insektsrik, bl.a. många 
fjärilar och gräshoppor. De arter fjärilar som förekom var brunfläckig pärlemorfjäril, 
mindre bastardsvärmare, hedblåvinge, kamgräsfjäril, luktgräsfjäril, skogsnätfjäril, 
skogspärlemorfjäril, slåttergräsfjäril, silverblåvinge, ängspärlemorfjäril, 
ängssmygare och älggräspärlemorfjäril. Mindre bastardsvärmare hade en stor 
förekomst med minst 18 individer. Övriga arter var ängsblombock, purpurbärfis, 
rödfransad björnspinnare och svartribbad vitvingemätare.  

Fåglar som noterades över både ÖjaY5 och ÖjaY6 var rosenfink (VU), kungsfågel 
(VU), spillkråka (NT), talltita, stjärtmes, svartmes och tofsmes. Biotopvärdet 
bedömdes sammantaget som påtagligt, trots att marken inte hävdas för tillfället. 
Artvärdet bedömdes sammantaget som påtagligt pga. många förekommande 
naturvårdsarter, samt en rödlistad art med livskraftig förekomst. 

Naturvårdsarter: Sommarfibbla (NT), grönvit nattviol (fridlyst), jungfrulin, gökärt, 
vitmåra, gulmåra, blåsuga, gåsört, käringtand, ärenpris, ängsvädd, vårbrodd, 
kärrtistel (typisk art för 22 olika naturtyper), brunfläckig pärlemorfjäril, mindre 
bastardsvärmare (NT), skogspärlemorfjäril och ängspärlemorfjäril (typiska arter för 
6230, 6270, 6510, 6530 och 9070) samt skogsnätfjäril (typisk art för 6510, 6530 
och 9070). Rosenfink (VU) bedöms kunna nyttja delar av området.  
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Rekommendationer: Betesmarken har en artrik flora som kommer av en lång 
kontinuitet som ängs- eller betesmark utan påverkan från t.ex. gödsling och 
insådd. Dessa marker är svåra att återskapa på annan plats, särskilt på fetare 
jordar. Därför bör betesmarken sparas i möjligaste mån. Området utgör en viktig 
resurs för många insekter, särskilt eftersom liknande marker är ovanliga i 
omgivande landskap. Bör betas alternativt slås med skärande redskap, med 
efterföljande höbärgning. 

 

 
Figur 16. Vy över östra delen av naturvärdesobjekt ÖjaY6, i riktning mot söder. 

 

 
Figur 17. Vy över den stenmur som löper kring naturvärdesobjekt ÖjaY5. Delar av marken har 
röjts på träd, bland annat kring stenmuren på några platser. 
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Naturvärdesobjekt ÖjaY6 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Inventerad av: WSP, 2018-06-26, Martin Unell 2018-04-27 och 2018-06-04, 
Tobias Ivarsson 2018-06-13 och 2018-07-04. 

Biotopvärden: Öppen örtrik gräsmark.   

Beskrivning: Ohävdad gräsmark på tidigare åker. Troligen lång tid sedan senaste 
uppodling, flera örter förekommer allmänt. Gräsdominans med rödven, rödsvingel, 
timotej, ängsgröe och vårbrodd. Örter är vanliga t.ex. svartkämpar, smörblommor, 
teveronika, äkta johannesört, kråkvicker, åkervädd och vitmåra. En del insekter 
och fåglar (se ÖjaY5). De arter fjärilar som förekom var liknande arter som fanns 
över ÖjaY5, fast i mindre mängd. Mindre bastardsvärmare hade en stor förekomst 
med minst 18 individer fördelat över ÖjaY5 och ÖjaY6. Biotopvärdet bedömdes 
som obetydligt. Artvärdet bedömdes som visst eftersom insektsarterna främst 
hörde till ÖjaY5. 

Naturvårdsarter: Vårbrodd, åkervädd, brunfläckig pärlemorfjäril, mindre 
bastardsvärmare (NT), skogspärlemorfjäril och ängspärlemorfjäril (typiska arter för 
6230, 6270, 6510, 6530 och 9070) samt skogsnätfjäril (typisk art för 6510, 6530 
och 9070). Fjärilarna bedömdes främst nyttja ÖjaY5, men förekommer även över 
denna yta. Rosenfink (VU) bedömdes kunna nyttja delar av området.  

Rekommendationer:  Området har ingen kontinuitet som betesmark och har inga 
ovanliga örter. Marktypen skulle kunna återskapas på annan plats inom 
detaljplanen, t.ex. ängsmark inom restytor eller kring dagvattendammar och diken. 
Området har dock ett värde i att den ligger nära ÖjaY5, och bidrar till en 
sammantaget större betesmark samt ökad areal för många arter.  

 

 
Figur 18. Vy över naturvårdsobjekt ÖjaY6.  
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Naturvärdesobjekt 1 - Gransumpskog 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Inventerad av: Tobias Ivarsson, 2017-11-17 

Biotopvärden: Flerskiktad skog, rikligt med död ved.   

Beskrivning: Varierad och flerskiktad blandskog som domineras av gran. Även 
tall, björk och asp förekommer. Rikligt med död ved i norr, dock klenare 
dimensioner än i delområde 3 (se nedan). Djupt dike i väster. Dominerande arter i 
fältskiktet är knapptåg och veketåg, i övrigt ärenpris, stenmåra, lingon, kruståtel, 
blåbär och rödven.  

Vid fältbesöket hittades svamparterna timmerticka, klibbticka, knölticka, violticka, 
raggskinn, björkmussling, grönmussling, blåticka och bitterticka. Alla är relativt 
vanliga arter. I övrigt noterades fågelarterna gråsiska, kungsfågel, domherre och 
korp samt lavarna granlav och grå tagellav. 

Naturvårdsarter: Kungsfågel (rödlistad som sårbar)  

Rekommendationer: Inga särskilda.  
 

 
Figur 19. Vy över naturvärdesobjekt 1. © Tobias Ivarsson 

 
Naturvärdesobjekt 2 (delvis överlappande med ÖjaY3) 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Inventerad av: Tobias Ivarsson, 2017-11-17 samt WSP 2018-06-26 

Biotopvärden: Öppet kärr, grova träd   

Beskrivning: Varierat område med öppna kärr, barrskog och mer öppna partier 
med lövträd. Dominerande trädslag är björk och gran. Övriga trädslag är klibbal, 
tall, skogslönn, sälg och asp. Några grövre sälgar förekommer. Den mesta skogen 
är ganska ung. Stora delar av området har tidigare varit betat/uppodlat även en 
gammal torpplats finns med växter som jättebjörnloka (invasiv art) och fläder.  

Fältskiktet har arter som kärrtistel, bredkaveldun, veketåg, knapptåg, 
jättebjörnloka, rödven, vårfryle, björkpyrola och tuvtåtel.  
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De svampar som hittades var lönntjärfläck, rostöra, korkmussling, sälgticka, 
styvskinn, snurrkrös, vinterskivling, grönskål, örtaggsvamp och sprängticka. Dessa 
arter är relativt vanligt förekommande. Övriga noterade arter är grönsiska, 
gärdsmyg och domherre, trädrovbärfis, färglav, glatt naverlav och älg. Möjliga gnag 
av den rödlistade arten korkmusslingsmal (NT) noterades på en ekstubbe. 

Naturvårdsarter: korkmusslingsmal (rödlistad som nära hotad).  

Rekommendationer:  Kärret hade kunnat utveckla högre naturvärden om området 
tillförts mer vatten. Det finns därför en potential att nyttja området som en våtmark 
för dagvattenhanteringen. Skogen har inga naturvärden som motiverar ett 
bevarande av området som enskilt objekt, bör i så fall bevaras ihop med en större 
del av skogen, exempelvis naturvärdesobjekt 3/ÖjaY6.  

 
 
Naturvärdesobjekt 3 och ÖjaY3 

Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde 

Inventerad av: Tobias Ivarsson, 2017-11-17 samt WSP 2018-06-26. 

Biotopvärden: Äldre flerskiktad skog, naturlig åldersfördelning, mosaikartad 
struktur med täta partier och stormluckor samt mycket god förekomst av död ved i 
olika nedbrytningsstadier.   

Beskrivning: Värdefull äldre flerskiktad, fuktig barrskog med i huvudsak gran men 
även tall, klibbal, björk och rönn. I skogen finns mycket död ved av främst gran, 
som har ursprung från stormfälld skog från 2005 (stormen Gudrun). Mest ganska 
tät skog men mer öppet i norr. Mycket vitmossor på marken. Blåbär dominerar i 
fältskiktet, annars veketåg, lingon, ljung, stjärnstarr, knapptåg, björkpyrola, tuvtåtel, 
majbräken, videört och vårfryle. 

Ett stort antal svamp-, fågel-, lav-, mossarter noterades inom områden. Ett flertal 
signalarter påträffades liksom de rödlistade svamparna brandticka och möjligen 
den sällsynta hängtickan. Även de rödlistade fåglarna spillkråka och kungsfågel 
noterades.  

Naturvårdsarter: Västlig hakmossa, gulnål, långflikmossa, trådticka, 
kantarellmussling, grovticka, gammelgranslav, tofsmes (typisk art för 9010 Västlig 
Taiga), spillkråka (NT), kungsfågel (VU), brandticka (NT), hängticka (VU).  

Rekommendationer:  Lämna om möjligt området orört med en skyddszon, 
antingen bestående av ett fullskiktat bryn eller ett skogsområde på minst 20 meter, 
helst mer. Skyddszonen behövs för att undvika skadliga kanteffekter på området, 
bl.a. uttorkning och risk för nya stormskador.  
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Figur 20. Vy över centrala delen av Naturvärdesobjekt 3 - ÖjaY7. 

 

 
Figur 21. Vy över nordvästra delen av naturvärdesobjekt 3 - ÖjaY7. Inom objektet fanns mycket 
gott om liggande död ved, mest granlågor från skog som föll i stormen Gudrun 2005. 

 
Naturvärdesobjekt 4 - Blandsumpskog 

Naturvärdesklass 3 – Påtagliga naturvärden 

Inventerad av: Tobias Ivarsson, 2017-11-17 samt 2017-10-08 

Biotopvärden: Vattendrag, död ved.   

Beskrivning: Mest tät ganska ung blandsumpskog längs en bäck/dike. 
Dominerande trädslag är björk och gran, med inslag av klibbal och tall. Ganska 
gott om klen död ved. Närmast diken växer klibbal. Betydligt klenare dimensioner 
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än i område 3. I fältskiktet växer harsyra, lingon, stjärnstarr, blåbär och 
skogsfräken.  

Ett antal arter vedsvamp hittades, som fnöskticka, björkticka, alticka, knölticka, 
grönmussling, dallergröppa, strävticka, sotticka och sidenticka. Alla är relativt 
vanliga arter. Övriga arter är gråsiska, skuggstjärnmossa, fingermossa, bredhalsad 
varvsfluga, punktsvampmal och Cladonia sulphurina. Fyra signalarter noterades, 
kantarellmussling, grovticka, långflikmossa och krusig ulota. 

Naturvårdsarter: Kantarellmussling, grovticka, långflikmossa och krusig ulota.  

Rekommendationer:  Spara träd, längs diket, de skuggar bäcken och stabiliserar 
strandbrinken. Prioritera klibbal om endast vissa träd kan sparas.  

 

 
Figur 22. Vy över naturvärdesobjekt 4, föreställande diket omgiven av tät blandskog och med 
gott om död ved. © Tobias Ivarsson. 

 
Naturvärdesobjekt 5 - Barrsumpskog 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Inventerad av: Tobias Ivarsson, 2017-11-17 

Biotopvärden: Öppen mosse, senvuxna träd, rikligt med död ved.   

Beskrivning: Blandsumpskog med mest klena träd men ganska rikligt med död 
ved. Längst i syd en liten tallmosse. Klena senvuxna granar finns. Trädålder bör 
fastställas eftersom om träden är gamla kan det ge högre naturvärde. 

I fältskiktet finns stjärnstarr, knapptåg, lingon, blåbär, veketåg, mannagräs, ljung, 
skogsfräken och tranbär.  

Ett antal vedsvampar noterades: björkticka, vedmussling, fnöskticka, vargmjölk, 
klibbticka, blödskinn och broskboll. Alla är relativt vanliga. Övriga funna arter var 
gråsiska, spår av spillkråka (NT), kungsfågel (VU), skogsvitmossa, rostfärgad 
nållav och gammelgranslav.  

De skogliga signalarterna, långflikmossa samt vågbandad barkbock noterades. 

Naturvårdsarter: Spillkråka (NT), kungsfågel (VU), långflikmossa, vågbandad 
barkbock (gnag).  
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Rekommendationer:  Om området lämnas orört krävs en skyddszon med 
brynmiljö eller skog för att undvika skadliga kanteffekter. Skyddszonen bör vara 
minst 20 m för att ha någon effekt.  

 
 
Naturvärdesobjekt 6 – Barrskog, två delområden 

Naturvärdesklass 3 – Påtagliga naturvärden 

Inventerad av: Tobias Ivarsson, 2017-10-08 

Biotopvärden: Vattendrag, död ved.   

Beskrivning: Mest yngre granskog, med enstaka klibbalar vid bäcken. I övrigt 
förekommer björk och tall. Värdefullare partier med bland annat grovticka och 
rikligt med död ved. Fältskiktet hade harsyra, majbräken, tåg, lingon och blåbär. 
Inom området noterades ett antal vedsvampar, stubbhorn, violticka, fnöskticka, 
björkticka, epålettsvamp, alticka, blödskinn, lackticka, grönmussling, klibbticka och 
vedmussling. Övriga arter som noterades var gråsiska, domherre och fingermossa.  

Fyra signalarter fanns i området, långflikmossa, kantarellmussling, vågig 
sidenmossa och grovticka. 

Naturvårdsarter: Långflikmossa, kantarellmussling, vågig sidenmossa och 
grovticka.  

Rekommendationer:  Spara träd, längs diket, de skuggar bäcken och stabiliserar 
strandbrinken. Prioritera klibbal om endast vissa träd kan sparas. 

 

 
Figur 23. Vy över naturvärdesobjekt 6, som utanför diket främst består av tät grandominerad 
skog. © Tobias Ivarsson. 
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Figur 24. Vy över naturvärdesobjekt 6, och det dike som går igenom området. © Tobias 
Ivarsson. 

 
Naturvärdesobjekt 7 - Barrskog 

Naturvärdesklass 3 – Påtagliga naturvärden 

Inventerad av: Tobias Ivarsson, 2017-12-08 

Biotopvärden: Vattendrag, död ved.   

Beskrivning: Tät produktionsskog av gran, närmast diket ibland rikligt med 
granlågor, längst i norr mer björkar och ganska mycket klen död ved. Enstaka tall 
förekommer. I fältskiktet finns blåbär och lingon. Övriga arter som noterades var 
björkticka, violticka, kantarell, klibbticka, blåticka och timmerticka, talltita, 
kungsfågel och spillkråka (hack).  

De skogliga signalarterna vågig sidenmossa, långflikmossa och kantarellmussling 
förekom i området. 

Naturvårdsarter: Spillkråka (NT), kungsfågel (VU), vågig sidenmossa, 
långflikmossa och kantarellmussling.  

Rekommendationer:  Spara träd, längs diket, de skuggar bäcken och stabiliserar 
strandbrinken. Prioritera klibbal om endast vissa träd kan sparas. 

 
 
Naturvärdesobjekt 2011_5 - Produktionsgranskog 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Inventerad av: Tobias Ivarsson, 2010-06-18 

Biotopvärden: Gamla ekar.   

Beskrivning: Produktionsgranskog med dominans av kruståtel i fältskiktet. I övrigt 
ängskovall, vitsippa, skogsstjärna, mjölkört, blåbär, ärenpris, björkpyrola samt 
vedsvamparna borstticka och klibbticka. Mot Malmövägen finns ängsflora med 
bl.a. prästkragar och några gamla värdefulla ekar med svavelticka och tvåfläckig 
smalpraktbagge (NT). 
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Flera arter fåglar noterades, dock vanliga arter: svartmes, rödhake, bofink, 
trädpiplärka, nötskrika, talgoxe, gärdsmyg, kungsfågel, grönsiska, ringduva, 
ärtsångare och nötväcka. 

Naturvårdsarter: Tvåfläckig smalpraktbagge (NT), kungsfågel (VU), svavelticka 
(typisk art för 9020 Nordlig ädellövskog) 

Rekommendationer:  Frihugg gärna ekarna som står mot Malmövägen.  
 

5.2 PUNKTOBJEKT 
Ett antal artförekomster har noterats inom ramen för inventeringarna. De 
viktigare artförekomsterna finns i Figur 5, Figur 25 samt i Bilaga 1. Dessa 
finns också inrapporterade till Artportalen.  

 
Figur 25. Naturvårdsarter inrapporterade till artportalen till och med 2018-10-12, inklusive 
artfynden från förevarande inventering.  

6 FRIDLYSTA ARTER 
Några fridlysta arter (exkl. fåglar) noterades under inventeringen. Dessa var 
en planta av orkidén nattviol vid ett dike i norra gränsen av planområdet, 
några enstaka plantor av orkidén grönvit nattviol i ängsmarkerna vid 
Gullhalla, samt skogsödla i området väster om Gullhalla. Orkidéerna är 
fridlysta enligt 8 § och skogsödlan är fridlyst enligt 6 § i 
artskyddsförordningen (2007:845).  
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Figur 26. Kända förekomster av fridlysta arter inom detaljplanen. 

 

7 INVASIVA ARTER 
Inom områdena kring Gullhalla finns förekomster av de invasiva arterna 
björnloka och blomsterlupin, se Figur 27. Bland annat en större förekomst av 
björnloka norr om Härlövsvägen som markägaren bekämpat med slåtter.  
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Figur 27. Invasiva arterna björnloka och blomsterlupin finns kring Gullhalla. 

8 BEDÖMNINGAR OCH 
REKOMMENDATIONER 

Norra delen av detaljplanen utgörs av hyggen, nyplanteringar och 
skogsskiften med mestadels låga naturvärden. Diken för markavvattning 
finns i större delen av området. Genom områdets västra delar sträcker sig ett 
större dike kallat Ålabäcken. På äldre flygbilder (1959-61) samt på 
ekonomiska kartan från 1950 syns att ett större område kring Ålabäcken, 
norr om Härlövsvägen, tidigare varit uppodlat (bl.a. naturvärdesobjekt 2). 
Dessa marker har idag vuxit igen med en periodvis översvämmad kärrskog 
som börjat få en biologiskt intressant struktur. Kärrskogen domineras av 
salixarter, björk och al. Död ved har börjat bildas i området vilket bidrar till 
goda livsmiljöer för insekter och fåglar. Områdets värden kan förstärkas om 
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området tillförs mer vatten, och utgör därför en potential för 
dagvattenhanteringen. 

Precis norr om Härlövsvägen, i detaljplanens västra del söder om 
kärrskogen, finns en värdefull äldre, flerskiktad och fuktig barrskog med 
mycket död ved av främst gran. Ett flertal arter som signalerar naturvärden 
(signalarter) finns här liksom de rödlistade arterna brandticka och hängticka. 
I naturvärdesinventeringen bedömdes området ha högt naturvärde. Området 
är litet till ytan, se område nr 3 – ÖjaY7. Området bibehålls företrädesvis 
intakt som naturområde, med en omkringliggande skyddszon.  

Vid Gullhalla finns två äldre torp på var sin sida av vägen med omgivande 
inägor. Torpen är från början av 1800-talet. Markanvändningen har 
förändrats successivt från mer intensivt brukande av jorden till mer betes- 
och igenväxningsmarker med förekommande lövträd och stengärdesgårdar. 
De kvarvarande öppna markerna har idag påtagliga till höga naturvärden. 
Området har ett högt värde för bland annat insekter som fjärilar, särskilt 
eftersom det finns få andra öppna marker i de skogsdominerade 
omgivningarna. Arealen är dock liten de tre utpekade ytorna har en 
sammanlagd yta på mindre än 3 hektar vilket sannolikt är för litet för att det 
ska vara ekonomiskt lönsamt att ha betesdrift i området. De öppna ytorna 
kan utgöra en spridningslänk mellan de öppna markerna vid flygplatsen och 
det biologiskt värdefulla odlingslandskapet vid Nöbbele by, vilket bidrar till ett 
högt bevarandevärde.  

Inom områdena kring Gullhalla finns förekomster av de invasiva arterna 
björnloka och blomsterlupin. Vid planens genomförande rekommenderas att 
alla förekomster av arterna markeras ut och därefter tas bort. Det är viktigt 
att styra masshanteringen i dessa fall för att förhindra vidare spridning i 
landskapet.  

Skogarna i södra delarna av detaljplanen, söder om Härlövsvägen, utgörs av 
flacka skogsbrukspåverkade skogar. Flera hyggen och nyplanteringar 
förekommer. Längst i söder ligger Klyngekärr som är ett skogbevuxet kärr. 
Från Klyngekärr rinner ett dike norrut som senare övergår i Ålabäcken. Där 
skogen är uppvuxen domineras den av gran men det finns även större inslag 
av tall. Bortsett från uppkommande lövsly på hyggena så finns ett större 
inslag av lövskog, framförallt björk, i några områden längs väg 30. 
Naturvärdena är mycket begränsade, enstaka sumpskogar med en del 
biologiskt intressanta arter och strukturer finns i en smal bård längs det 
norrgående diket i områdets västra del. I naturvärdesinventeringen har dessa 
smala sumpskogar bedömts ha påtagliga naturvärden. Det finns även en 
tallsumpskog med vissa naturvärden sydöst om Gullhalla, se område 5 i 
Figur 9. Överlag är detta regionalt vanligt förekommande naturvärden, och i 
detaljplaneringen behöver ingen särskild hänsyn tas. Träden längs 
Ålabäcken sparas företrädesvis, gärna om det är klibbal.  

De naturvärdesinventeringar som har genomförts har visat att majoriteten av 
områdena inom detaljplanen är starkt negativt påverkat av modernt 
skogsbruk. Undantaget är mindre ytor fuktskog och sumpskog som finns 
längs Ålabäcken, och i de fuktstråk och utdikade kärr som finns i området. 
Ytorna sammanfaller väl med de ytor som Skogsstyrelsen pekat ut i sin 
tidigare kartering av sumpskogar i länet. Sammantaget är det främst kring 
Gullhalla som hänsyn behöver tas till förekommande naturvärden.   



 
 

 

 
10262038 •  MKB till detaljplan - Öjaby 1:17 m fk, Öjabymotet, Växjö kommun   | 37   

8.1 SAMLAD BEDÖMNING 
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Inom planerad detaljplan förekommer höga naturvärden endast kring Gullhalla, 
både som rester av artrika betesmarker och som värdefulla små barrskogsytor. 
Områdena är små till ytan, men hyser ändå bland annat en artrik insektsfauna 
och rödlistade arter.  
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