THÔNG BÁO VỀ BẦU CỬ TRÁI PHIẾU
CHO CÁC CƯ DÂN, CỬ TRI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA QUẬN TARRANT:
LƯU Ý rằng một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại Quận Tarrant như đã được cung cấp trong
lệnh yêu cầu một cuộc bầu cử trái phiếu được Tòa Án Ủy Viên Quận Tarrant thông qua hợp lệ, lệnh
này về cơ bản như sau:
LỆNH YÊU CẦU MỘT CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU
TIỂU BANG TEXAS
QUẬN TARRANT
XÉT RẰNG, Tòa Án Ủy Viên (“Tòa Án Ủy Viên”) của Quận Tarrant (“Quận”) cho rằng
nên yêu cầu một cuộc bầu cử trái phiếu sau đây theo lệnh; và
XÉT RẰNG, bằng văn bản này, chính thức đưa ra và xác định rằng một cuộc họp, mà tại
đó Lệnh này được thông qua, đã được mở công khai và đã đưa ra thông báo công khai về thời gian,
địa điểm và mục đích của cuộc họp, tất cả đều theo yêu cầu của Chương 551 trong Bộ Luật Chính
Phủ Texas;
VÌ VẬY, LỆNH NÀY ĐƯỢC TÒA ÁN ỦY VIÊN QUẬN TARRANT BAN HÀNH:
Section 1. Căn cứ. Những tuyên bố trong phần mở đầu của Lệnh này là đúng và chính xác
và được chấp nhận như những phát hiện về thực tế và các điều khoản có hiệu lực của Lệnh này.
Section 2. Cuộc Bầu Cử Đã Được Yêu Cầu. Một cuộc bầu cử trái phiếu đặc biệt (“Cuộc
Bầu Cử”) sẽ được tổ chức trong Quận trong thời gian từ 7:00 giờ sáng tới 7:00 giờ tối vào ngày 2
tháng Mười Một, 2021 (“Ngày Bầu Cử”), tại các địa điểm bỏ phiếu được chỉ định như quy định
trong Phụ Lục A của văn bản này. Phụ Lục A sẽ được tự động sửa đổi, mà không cần có thêm
hành động nào của Tòa Án Ủy Viên, để bao gồm các địa điểm bỏ phiếu bổ sung hoặc các địa điểm
bỏ phiếu khác trong Ngày Bầu Cử do Quản Trị Viên Bầu Cử chỉ định.
Section 3. Bỏ Phiếu Sớm. Hình thức đến trực tiếp bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu vào ngày 18
tháng Mười, 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng Mười, 2021, và sẽ được tiến hành tại các địa điểm
bỏ phiếu sớm vào ngày và giờ quy định, và do thẩm phán và thư ký thực hiện, tất cả đều theo quy
định ở Phụ Lục A của văn bản này. Các địa điểm bỏ phiếu sớm sẽ vẫn mở trong những giờ đó để
cá nhân đến trực tiếp bỏ phiếu sớm cho bất kỳ cử tri đã đăng ký nào của Quận tại địa điểm bỏ
phiếu đó. Phụ Lục A sẽ được sửa đổi để bao gồm các địa điểm bỏ phiếu sớm bổ sung hoặc các
địa điểm bỏ phiếu sớm khác, ngày và thời gian do Quản Trị Viên Bầu Cử chỉ định.
Section 4. Tiến Hành Bầu Cử; Các Viên Chức Bầu Cử. Cuộc Bầu Cử sẽ do Quản Trị Viên
Bầu Cử Quận Tarrant (“Quản Trị Viên Bầu Cử”) tiến hành phù hợp với Bộ Luật Bầu Cử Texas
(“Bộ Luật”) và những luật hiện hành khác. Việc bổ nhiệm các Thẩm Phán Chủ Tọa Cuộc Bầu Cử,
Thẩm Phán Dự Khuyết, Thư Ký Bỏ Phiếu Sớm, Thẩm Phán Chủ Tọa hội đồng bỏ phiếu sớm và
các viên chức bầu cử khác cho Cuộc Bầu Cử sẽ do Quản Trị Viên Bầu Cử thực hiện, phù hợp với

khế ước bầu cử với Quản Trị Viên Bầu Cử và Bộ Luật này. Quản Trị Viên Bầu Cử có thể tuyển
những nhân viên khác cần thiết để điều hành Cuộc Bầu Cử phù hợp, bao gồm trợ giúp bán thời
gian nếu cần thiết để chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử, để đảm bảo cung cấp kịp thời các nguồn tiếp liệu
trong quá trình bỏ phiếu sớm và vào Ngày Bầu Cử, và lập bảng kiểm phiếu hiệu quả tại trạm kiểm
phiếu trung tâm.
Section 5. Thời Hạn Nộp Đơn Đăng Ký qua Thư. Các đơn đăng ký bỏ phiếu qua thư do
cư dân Quận gửi phải được nhận trước khi kết thúc giờ làm việc vào ngày 22 tháng Mười, 2021.
Đơn đăng ký bỏ phiếu qua thư sẽ được gửi bằng thư điện tử bao gồm đơn đăng ký hoàn chỉnh,
được ký bằng chữ ký đúng của cử tri và được chụp lại gửi tới votebymail@tarrantcounty.com, gửi
fax đến (817) 850-2344 hoặc gửi thư tới:
Tarrant County Elections
PO Box 961011
Fort Worth, Texas 76161
Nếu đơn đăng ký bỏ phiếu qua thư được thực hiện bằng cách gửi cá nhân, thì đơn đăng
ký phải được gửi trước khi kết thúc giờ làm việc vào ngày 22 tháng Mười, 2021 tới Tarrant
County Elections, 2700 Premier Street, Fort Worth, Texas 76111. Đối với đơn đăng ký bỏ phiếu
qua thư được gửi qua e-mail hoặc qua fax để có hiệu lực, thì đơn đăng ký cũng phải được gửi
qua đường bưu điện và được chuyển đến thư ký bỏ phiếu sớm không muộn hơn ngày làm việc
thứ tư sau khi đã tiếp nhận đơn chuyển qua e-mail hoặc fax.
Section 6. Phiếu Bầu Sớm. Hội Đồng Bỏ Phiếu Sớm sẽ được thành lập để xử lý kết quả
bỏ phiếu sớm của Cuộc Bầu Cử và Thẩm Phán Chủ Tọa của Hội Đồng Bỏ Phiếu Sớm sẽ do Quản
Trị Viên Bầu Cử chỉ định. Thẩm Phán Chủ Tọa của Hội Đồng Bỏ Phiếu Sớm sẽ chỉ định hai hoặc
nhiều thành viên bổ sung để cấu thành các thành viên Hội Đồng Bỏ Phiếu Sớm và, nếu cần, các
thành viên Ủy Ban Xác Minh Chữ Ký cũng được yêu cầu để xử lý hiệu quả các phiếu bầu sớm.
Section 7. Cử Tri Đủ Điều Kiện. Tất cả các cử tri đủ điều kiện và đang cư trú trong Quận
sẽ có quyền bỏ phiếu tại cuộc bầu cử.
Section 8. Các Đề Xuất. Tại Cuộc Bầu Cử, các ĐỀ XUẤT sau đây sẽ được đệ trình theo
quy định của pháp luật:
ĐỀ XUẤT A
LIỆU TÒA ÁN ỦY VIÊN CỦA QUẬN TARRANT, TEXAS, SẼ ĐƯỢC ỦY
QUYỀN ĐỂ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA QUẬN NÓI TRÊN VỚI TỔNG
SỐ TIỀN GỐC LÀ $400.000.000 ĐỂ MUA, XÂY DỰNG, TÁI THIẾT, CẢI TẠO,
PHỤC HỒI, CẢI THIỆN VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG PHỐ, ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG
CAO TỐC VÀ CẦU TRONG QUẬN TARRANT, BAO GỒM CÁC PHỐ,
ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG CAO TỐC VÀ CẦU CỦA THÀNH PHỐ, TIỂU BANG
VÀ QUẬN VÀ ĐỂ THU HỒI ĐẤT VÀ LỘ GIỚI Ở NƠI ĐÓ; TRÁI PHIẾU ĐÓ
ĐÁO HẠN THEO TỪNG ĐỢT HOẶC THEO CÁCH KHÁC TRONG THỜI
HẠN KHÔNG QUÁ BỐN MƯƠI (40) NĂM KỂ TỪ NGÀY PHÁT HÀNH TỪNG
ĐỢT TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, ĐƯỢC PHÁT HÀNH
THÀNH MỘT HOẶC NHIỀU ĐỢT HOẶC PHÁT HÀNH VỚI BẤT KỲ MỨC

GIÁ NÀO VÀ CHỊU LÃI SUẤT Ở BẤT KỲ TỶ LỆ NÀO (CỐ ĐỊNH, THẢ NỔI,
THAY ĐỔI HOẶC CÁCH KHÁC VÀ KHÔNG VƯỢT QUÁ LÃI SUẤT TỐI ĐA
THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT) VÌ SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO
QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN ỦY VIÊN THEO LUẬT CÓ HIỆU LỰC TẠI THỜI
ĐIỂM PHÁT HÀNH HOẶC BÁN TRÁI PHIẾU; VÀ TÒA ÁN ỦY VIÊN CỦA
QUẬN SẼ ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐÁNH THUẾ VÀ THẾ CHẤP, VÀ PHẢI ĐƯỢC
ĐÁNH GIÁ VÀ THU PHÍ, THUẾ GIÁ TRỊ HÀNG NĂM, ĐỐI VỚI TẤT CẢ TÀI
SẢN CHỊU THUẾ TRONG QUẬN CÓ ĐỦ ĐỂ TRẢ GỐC VÀ LÃI CHO TRÁI
PHIẾU VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỲ THỎA THUẬN TÍN DỤNG NÀO ĐƯỢC
THỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU KHÔNG?
ĐỀ XUẤT B
LIỆU TÒA ÁN ỦY VIÊN CỦA QUẬN TARRANT, TEXAS, SẼ ĐƯỢC ỦY
QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA QUẬN NÓI TRÊN VỚI TỔNG SỐ
TIỀN GỐC LÀ $116.000.000 ĐỂ MUA, XÂY DỰNG, CẢI THIỆN VÀ LẮP ĐẶT
TRANG THIẾT BỊ CỦA MỘT TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÌNH SỰ
CỦA QUẬN ĐỂ CUNG CẤP KHÔNG GIAN CHO CÁC NỖ LỰC TỐ TỤNG
VÀ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHI TƯ PHÁP KHÁC CỦA QUẬN VÀ CÁC CƠ
SỞ HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÓ, VÀ MUA HOẶC CẢI THIỆN CÁC
CƠ SỞ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÓ; NHỮNG TRÁI PHIẾU ĐÓ ĐÁO HẠN
THEO TỪNG ĐỢT HOẶC THEO CÁCH KHÁC TRONG THỜI HẠN KHÔNG
QUÁ BỐN MƯƠI (40) NĂM KỂ TỪ NGÀY PHÁT HÀNH TỪNG ĐỢT TRÁI
PHIẾU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, ĐƯỢC PHÁT HÀNH THÀNH
MỘT HOẶC NHIỀU ĐỢT HOẶC PHÁT HÀNH VỚI BẤT KỲ MỨC GIÁ NÀO
VÀ CHỊU LÃI SUẤT Ở BẤT KỲ TỶ LỆ NÀO (CỐ ĐỊNH, THẢ NỔI, THAY
ĐỔI HOẶC CÁCH KHÁC VÀ KHÔNG VƯỢT QUÁ LÃI SUẤT TỐI ĐA THEO
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT) SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO QUYẾT ĐỊNH
CỦA TÒA ÁN ỦY VIÊN THEO LUẬT CÓ HIỆU LỰC TẠI THỜI ĐIỂM PHÁT
HÀNH HOẶC BÁN TRÁI PHIẾU; VÀ TÒA ÁN ỦY VIÊN CỦA QUẬN SẼ
ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐÁNH THUẾ VÀ THẾ CHẤP, VÀ PHẢI ĐƯỢC ĐÁNH
GIÁ VÀ THU PHÍ, THUẾ GIÁ TRỊ HÀNG NĂM, ĐỐI VỚI TẤT CẢ TÀI SẢN
CHỊU THUẾ TRONG QUẬN CÓ ĐỦ ĐỂ TRẢ GỐC VÀ LÃI CHO TRÁI PHIẾU
VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỲ THỎA THUẬN TÍN DỤNG NÀO ĐƯỢC THỰC
HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU KHÔNG?
Section 9. Các Phiếu Bầu. Các phiếu bầu chính thức cho Cuộc Bầu Cử sẽ được chuẩn bị
phù hợp với Bộ Luật để cho phép cử tri bỏ phiếu "ỦNG HỘ" hoặc "PHẢN ĐỐI" CÁC ĐỀ XUẤT
đã đề cập ở trên bằng các lá phiếu có chứa các điều khoản, dấu hiệu và ngôn ngữ theo yêu cầu của
pháp luật, và với CÁC ĐỀ XUẤT đó được thể hiện cơ bản như sau:
BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA QUẬN TARRANT
ĐỀ XUẤT A CỦA QUẬN TARRANT
THUẬN _____
CHỐNG _____

)
)
)
)
)

CẤP $400.000.000 CÔNG KHỐ PHIẾU NGHĨA VỤ TỔNG
QUÁT CỦA QUẬN TARRANT, TEXAS CHO VIỆC MUA,
XÂY CẤT, TÁI THIẾT, CẢI TẠO, KHÔI PHỤC, CẢI THIỆN
VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG PHỐ, ĐƯỜNG BỘ, XA LỘ VÀ CẦU
TRONG PHẠM VI QUẬN TARRANT, BAO GỒM CÁC

TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ, XA LỘ VÀ CẦU CỦA THÀNH PHỐ,
QUẬN VÀ TIỂU BANG, VÀ ÁP MỘT KHOẢN THUẾ ĐỦ ĐỂ
TRẢ TIỀN VỐN VÀ TIỀN LỜI TRÊN CÔNG KHỐ PHIẾU
NÀY.
BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA QUẬN TARRANT
ĐỀ XUẤT B CỦA QUẬN TARRANT
THUẬN _____
CHỐNG _____

)
)
)
)
)

CẤP $116.000.000 CÔNG KHỐ PHIẾU NGHĨA VỤ TỔNG QUÁT
CỦA QUẬN TARRANT, TEXAS CHO VIỆC MUA, XÂY CẤT,
CẢI TẠO VÀ TRANG BỊ CHO TÒA NHÀ CÔNG SỞ CỦA BIỆN
LÝ KHU HÌNH SỰ NHẰM CUNG CẤP KHÔNG GIAN CHO
CÁC NỖ LỰC TRUY TỐ VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI XÉT XỬ
KHÁC CỦA QUẬN CŨNG NHƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT HỖ TRỢ
CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÓ, CÙNG VIỆC MUA LẠI HOẶC CẢI
TẠO CÁC KHU ĐẤT PHỤC VỤ CÁC MỤC ĐÍCH NÀY,VÀ ÁP
MỘT KHOẢN THUẾ ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN VỐN VÀ TIỀN LỜI
TRÊN CÔNG KHỐ PHIẾU NÀY.

Section 10. Tuân Thủ Pháp Luật. Về mọi mặt, Cuộc Bầu Cử sẽ được tiến hành theo luật
liên bang và tiểu bang hiện hành, bao gồm Bộ Luật.
Section 11. Thông Tin Bắt Buộc. Thông tin sau đây được cung cấp theo các quy định trong
Mục 3.009(b), Bộ Luật Bầu Cử Texas.
A.
Ngôn ngữ trình bày đề xuất sẽ xuất hiện trên lá phiếu được quy định trong Mục 9
của văn bản này.
B.

Mục đích cho việc ủy quyền trái phiếu được nêu trong Mục 8 của văn bản này.

C.
Số tiền gốc của trái phiếu được ủy quyền được quy định trong Mục 8 và Mục 9 của
văn bản này.
D.
Như được quy định trong Mục 8 và Mục 9 của văn bản này, nếu trái phiếu được cử
tri chấp thuận, Tòa Án Ủy Viên sẽ được ủy quyền để áp và đánh thuế giá trị hàng năm đối với tất
cả tài sản chịu thuế trong Quận, đủ để trả gốc và lãi cho trái phiếu trong giới hạn được quy định
bởi pháp luật.
E.
Dựa trên các điều kiện thị trường trái phiếu tại ngày thông qua Lệnh này, lãi suất
trung bình tối đa cho các đợt trái phiếu sẽ được ước tính là 4,40% theo quy định của pháp luật hiện
hành. Ước tính này có tính đến một số yếu tố, bao gồm lãi suất phổ biến trên thị trường tại thời
điểm Cuộc Bầu Cử được tiến hành, lịch phát hành, lịch đáo hạn, khấu hao gốc giả định và mức giá
dự kiến của trái phiếu được đề xuất. Mức lãi suất tối đa ước tính này được đưa ra nhằm mục đích
cung cấp thông tin, chứ không phải là giới hạn về lãi suất mà trái phiếu hoặc bất kỳ đợt trái phiếu
nào có thể được bán.
F.
Nếu được chấp thuận, các trái phiếu này có thể được phát hành thành một hoặc
nhiều đợt, đáo hạn trong thời gian không quá 40 năm kể từ ngày phát hành từng đợt trái phiếu.

G.
Tổng số tiền gốc chưa thanh toán của các nghĩa vụ nợ của Quận được bảo đảm và
phải trả từ thuế giá trị tính đến ngày ban hành Lệnh này là $213.675.000.
H.
Tổng số tiền lãi chưa thanh toán của các nghĩa vụ nợ của Quận được bảo đảm và
phải trả từ thuế giá trị tính đến ngày ban hành Lệnh này là $38.960.777.
I.
Thuế suất dịch vụ nợ theo giá trị cho Quận trong năm tài chính 2021-2022 là
$0,015447 cho mỗi $100 giá trị được đánh giá chịu thuế.
Section 12. Trang Web. Trang web của Quận là www.tarrantcounty.com.
Section 13. Yêu Cầu đối với việc Đăng Bài. Thư Ký Quận được ủy quyền cung cấp hoặc
lập ra các thông báo cần thiết cho cuộc bầu cử, và thực hiện các hành động bổ sung khác khi được
yêu cầu để tiến hành cuộc bầu cử tuân thủ Bộ Luật.
Theo quy định của Bộ Luật, các mẫu tài liệu thông tin cử tri liên quan đến các đề xuất được
bầu tại Cuộc Bầu Cử được đính kèm dưới đây là Phụ Lục B (“Tài Liệu Thông Tin Cử Tri”). Một
bản sao đúng của Lệnh này và các Tài Liệu Thông Tin Cử Tri (mỗi tài liệu có thể được sửa đổi mà
không cần thêm hành động của Tòa Án Ủy Viên theo cách nhất quán với yêu cầu tiến hành Cuộc
Bầu Cử và yêu cầu thông báo bầu cử của Bộ Luật áp dụng cho Cuộc Bầu Cử, bao gồm bất kỳ
tuyên bố nào của Thống Đốc) sẽ là thông báo thích hợp về cuộc bầu cử và các tài liệu thông tin cử
tri theo yêu cầu của Mục 1251.052(b), Bộ Luật Chính Phủ Texas, theo thứ tự tương ứng. Thư Ký
Quận được phép cung cấp hoặc lập ra những tài liệu sau đây để được đăng và xuất bản theo quy
định của pháp luật:
A.
Một bản sao đúng của Lệnh này, với những lược bỏ được luật pháp cho phép, sẽ
được xuất bản trên một tờ báo lưu hành chung trong Quận, vào cùng một ngày trong mỗi hai tuần
liên tiếp với lần xuất bản đầu tiên không sớm hơn ngày thứ ba mươi (30) hoặc không muộn hơn
ngày thứ mười bốn (14) trước ngày Bầu Cử;
B.
Lệnh này và các Tài Liệu Thông Tin Cử Tri sẽ được đăng không muộn hơn ngày
thứ 21 trước ngày được quy định cho Cuộc Bầu Cử (i) trên bảng thông báo được sử dụng để đăng
thông báo về các cuộc họp của Tòa Án Ủy Viên (và tại tòa án của Quận nếu bảng thông báo này
được đặt ở nơi khác) và (ii) ở ba nơi khác trong Quận;
C.
Lệnh này và các Tài Liệu Thông Tin Cử Tri sẽ được đăng vào ngày bầu cử và trong
thời gian bỏ phiếu sớm bằng hình thức đến trực tiếp, ở một vị trí dễ thấy tại mỗi địa điểm bỏ phiếu;
và
D.
Lệnh này, các Tài Liệu Thông Tin Cử Tri và bất kỳ lá phiếu mẫu nào được chuẩn
bị cho Cuộc Bầu Cử sẽ được đăng trong 21 ngày trước cuộc bầu cử, nổi bật trên trang web Internet
của Quận.
Mỗi Lệnh này và các Tài Liệu Thông Tin Cử Tri sẽ được xuất bản và/hoặc đăng, như đã
cung cấp ở trên, bằng bản dịch tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Tất cả các thông báo
được cung cấp theo yêu cầu của Lệnh này sẽ được sửa đổi khi cần thiết để tính đến bất kỳ tuyên
bố nào trong tương lai do Thống Đốc đưa ra ảnh hưởng đến Cuộc Bầu Cử.
Section 14. Điều Khoản Về Tính Hiệu Lực Từng Phần. Nếu bất kỳ điều khoản, mục, tiểu
mục, câu, khoản hoặc cụm từ nào của Lệnh này, hoặc việc áp dụng điều tương tự đối với bất kỳ

người nào hoặc một nhóm hoàn cảnh nào vì bất kỳ lý do nào được coi là không phù hợp với hiến
pháp, vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các phần còn lại của Lệnh này cũng như
việc áp dụng các phần đó đối với những người khác hoặc nhóm các hoàn cảnh sẽ bị ảnh hưởng,
do đó Tòa Án Ủy Viên khi thông qua Lệnh này sẽ có chủ đích để không có phần nào của văn bản
này hoặc điều khoản hoặc quy định nào trong văn bản sẽ trở nên vô hiệu hoặc không thực hiện
được bởi tính vi hiến, tính vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thi hành của bất kỳ phần nào khác
trong văn bản này, và tất cả các điều khoản của Lệnh này được tuyên bố là có thể cắt bỏ được cho
mục đích đó.
Section 15. Ngày Hiệu Lực. Phù hợp với các quy định tại Mục 1201.028 của Bộ Luật
Chính Phủ Texas, Lệnh này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Tòa Án Ủy Viên thông qua vào phiên
họp đầu tiên và cuối cùng.
ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ PHÊ DUYỆT, ngày 10 tháng Tám, 2021.
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t&^ϭϰϬϯʹ>ĞĂƌŶŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞĞŶƚĞƌ

Ϯϳ

dĂƌƌĂŶƚŽƵŶƚǇůĞĐƚŝŽŶƐĞŶƚĞƌ
DĂŝŶĂƌůǇsŽƚŝŶŐ^ŝƚĞ

Ϯϴ

dĂƌƌĂŶƚŽƵŶƚǇWůĂǌĂƵŝůĚŝŶŐ

Ϯϵ

;WƌŝŶĐŝƉĂůƐŝƚŝŽĚĞǀŽƚĂĐŝſŶĂĚĞůĂŶƚĂĚĂͿ
;dƌƵŶŐdąŵҥƵӊ^ӀŵͿ

hEdʹ,ĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶĐĞĞŶƚĞƌ
/ZͲ>ŽďďǇ

ϳϲϬϮϬ

ϯϬ

tŽƌƚŚ,ĞŝŐŚƚƐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

ϯϱϱϭEĞǁzŽƌŬǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ

ϳϲϭϭϬ

ϯϭ

'ŽĚůĞǇůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ϲϬϰEWĞĂƌƐŽŶ^ƚƌĞĞƚ

'ŽĚůĞǇ

ϳϲϬϰϰ

ϯϮ

ƐŝĂdŝŵĞƐ^ƋƵĂƌĞ

ϮϲϮϱtWŝŽŶĞĞƌWĂƌŬǁĂǇ

'ƌĂŶĚWƌĂŝƌŝĞ

ϳϱϬϱϭ

ϯϯ

dŚĞZŽĨ'ƌĂƉĞǀŝŶĞ

ϭϭϳϱDƵŶŝĐŝƉĂůtĂǇ

'ƌĂƉĞǀŝŶĞ

ϳϲϬϱϭ



dZZEdKhEdzZ>zsKd/E'
;sKd/KE>Ed>KEKdZZEdͿ
;ѷhҜ^ҒDҘYhѺEdZZEdͿ


EKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
;ϮEKs/DZϮϬϮϭͿ
;E'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭͿ


:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^
;>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^Ϳ
;<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͿ


ϯϰ

,ĂůƚŽŵŝƚǇZĞĐƌĞĂƚŝŽŶĞŶƚĞƌ

ϰϴϯϵƌŽĂĚǁĂǇǀĞŶƵĞ

,ĂůƚŽŵŝƚǇ

ϯϱ

,ĂƐůĞƚ>ŝďƌĂƌǇ

ϭϬϬ'Ăŵŵŝůů^ƚƌĞĞƚ

,ĂƐůĞƚ

ϳϲϬϱϮ

ϯϲ

ƌŽŽŬƐŝĚĞĞŶƚĞƌ

ϭϮϰϰƌŽŽŬƐŝĚĞƌŝǀĞ

,ƵƌƐƚ

ϳϲϬϱϯ

ϯϳ

EŽƌƚŚĞĂƐƚŽƵƌƚŚŽƵƐĞ

ϲϰϱ'ƌĂƉĞǀŝŶĞ,ŝŐŚǁĂǇ

,ƵƌƐƚ

ϳϲϬϱϰ

ϯϴ

<ĞůůĞƌdŽǁŶ,Ăůů

ϭϭϬϬĞĂƌƌĞĞŬWĂƌŬǁĂǇ

<ĞůůĞƌ

ϳϲϮϰϴ

ϯϵ

<ĞŶŶĞĚĂůĞŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

ϯϭϲtϯƌĚ^ƚƌĞĞƚ

<ĞŶŶĞĚĂůĞ

ϳϲϬϲϬ

ϰϬ

^ŚĞƌŝĨĨ͛ƐKĨĨŝĐĞEŽƌƚŚWĂƚƌŽůŝǀŝƐŝŽŶ

ϲϲϱϭ>ĂŬĞtŽƌƚŚŽƵůĞǀĂƌĚ

>ĂŬĞtŽƌƚŚ

ϳϲϭϯϱ

ϰϭ

:͘>͘ŽƌĞŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ϭϰϬϭŽƵŶƚƌǇůƵďƌŝǀĞ

DĂŶƐĨŝĞůĚ

ϳϲϬϲϯ

ϰϮ

DĂŶƐĨŝĞůĚ/^ĞŶƚĞƌĨŽƌƚŚĞWĞƌĨŽƌŵŝŶŐƌƚƐ

ϭϭϭϬtĞďďŝĞ>ĂŶĞ

DĂŶƐĨŝĞůĚ

ϳϲϬϲϯ

ϰϯ

DĂŶƐĨŝĞůĚ^ƵďͲŽƵƌƚŚŽƵƐĞ

ϭϭϬϬƌŽĂĚ^ƚƌĞĞƚ

DĂŶƐĨŝĞůĚ

ϳϲϬϲϯ

ϰϰ

sĞƌŶŽŶEĞǁƐŽŵ^ƚĂĚŝƵŵ

ϯϳϬϬƌŽĂĚ^ƚƌĞĞƚ

DĂŶƐĨŝĞůĚ

ϳϲϬϲϯ

ϰϱ

ĂŶĐŚŽůƐĞŶƚĞƌ

ϲϴϬϭ'ůĞŶǀŝĞǁƌŝǀĞ

EZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ

ϳϲϭϴϬ

ϭϮϬϬEKůĚĞĐĂƚƵƌZŽĂĚ

^ĂŐŝŶĂǁ

ϳϲϭϳϵ

ϰϳ

ĂŐůĞDŽƵŶƚĂŝŶͲ^ĂŐŝŶĂǁ/^ĚŵŝŶ͘ůĚŐ͘
ƵŝůĚŝŶŐ;ĚŝĨŝĐŝŽͿ;ĉŶƐҺͿϲʹdƌĂŝŶŝŶŐZŽŽŵ
;^ĂůĂĚĞĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽͿ;WŚžŶŐdҨƉ>ƵǇҵŶͿ
^ŽƵƚŚůĂŬĞdŽǁŶ,Ăůů

ϭϰϬϬDĂŝŶ^ƚƌĞĞƚ

^ŽƵƚŚůĂŬĞ

ϳϲϬϵϮ

ϰϴ

tŚŝƚĞ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚWƵďůŝĐ>ŝďƌĂƌǇ

ϴϮϭϱtŚŝƚĞ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚZŽĂĚ

tŚŝƚĞ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚ

ϳϲϭϬϴ

ϰϲ





ϳϲϭϭϳ

ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌĂĂůůŽƚďǇDĂŝůŵĂǇďĞĚŽǁŶůŽĂĚĞĚĨƌŽŵŽƵƌǁĞďƐŝƚĞ͗ĞůĞĐƚŝŽŶƐ͘ƚĂƌƌĂŶƚĐŽƵŶƚǇ͘ĐŽŵͬďĂůůŽƚďǇŵĂŝů
;^ŽůŝĐŝƚƵĚƉĂƌĂŽůĞƚĂƉŽƌŽƌƌĞŽƐĞƉƵĞĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂƌĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐŝƚŝŽǁĞďͿ͗ĞůĞĐƚŝŽŶƐ͘ƚĂƌƌĂŶƚĐŽƵŶƚǇ͘ĐŽŵͬďĂůůŽƚďǇŵĂŝů
;ſƚŚҳƚңŝҿŶǆŝŶůĄWŚŝұƵҥƵƋƵĂdŚӇƚƌġŶƚƌĂŶŐŵҢŶŐĐӆĂĐŚƷŶŐƚƀŝͿ͗ĞůĞĐƚŝŽŶƐ͘ƚĂƌƌĂŶƚĐŽƵŶƚǇ͘ĐŽŵͬďĂůůŽƚďǇŵĂŝů







/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶďǇƉŚŽŶĞ͗

;/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉŽƌƚĞůĠĨŽŶŽͿ͗ 
;dŚƀŶŐƚŝŶƋƵĂĜŝҵŶƚŚŽҢŝͿ 

dĂƌƌĂŶƚŽƵŶƚǇůĞĐƚŝŽŶƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ϴϭϳͲϴϯϭͲϴϲϴϯ
;ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞůŽŶĚĂĚŽĚĞdĂƌƌĂŶƚϴϭϳͲϴϯϭͲϴϲϴϯͿ
;ŝҲƵ,ăŶŚҥƵӊYƵҨŶdĂƌƌĂŶƚ͕ϴϭϳͲϴϯϭͲϴϲϴϯͿ




ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌĂĂůůŽƚďǇDĂŝůŵƵƐƚďĞƐƵďŵŝƚƚĞĚďĞƚǁĞĞŶ:ĂŶƵĂƌǇϭ͕ϮϬϮϭĂŶĚKĐƚŽďĞƌϮϮ͕ϮϬϮϭďǇŵĂŝů͕ĨĂǆŽƌĞŵĂŝůƚŽ͗
EŽƚĞ͗ĞĨĨĞĐƚŝǀĞĞĐĞŵďĞƌϭ͕ϮϬϭϳͲ/ĨĂŶƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌĂůůŽƚďǇDĂŝůŝƐƐƵďŵŝƚƚĞĚďǇĨĂǆŽƌĞͲŵĂŝůƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŵƵƐƚĂůƐŽďĞŵĂŝůĞĚĂŶĚ
ƌĞĐĞŝǀĞĚďǇƚŚĞĂƌůǇsŽƚŝŶŐůĞƌŬŶŽůĂƚĞƌƚŚĂŶƚŚĞϰƚŚďƵƐŝŶĞƐƐĚĂǇĂĨƚĞƌƌĞĐĞŝƉƚŽĨƚŚĞĨĂǆĞĚŽƌĞͲŵĂŝůĞĚĐŽƉǇ͘


;^ŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƉĂƌĂƵŶĂŽůĞƚĂƉŽƌŽƌƌĞŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌƐŽŵĞƚŝĚĂƐĞŶƚƌĞĞůϭĚĞŶĞƌŽĚĞϮϬϮϭǇϮϮĚĞKĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϮϭƉŽƌĐŽƌƌĞŽ͕ĨĂǆŽƉŽƌĐŽƌƌĞŽ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽĂ͗

EŽƚĂ͗ĞĨĞĐƚŝǀŽĞůϭĚĞŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳͲ^ŝƵŶĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞďŽůĞƚĂƉŽƌĐŽƌƌĞŽƐĞĞŶǀşĂƉŽƌĨĂǆŽƉŽƌĐŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚŽƌŝŐŝŶĂůƚĂŵďŝĠŶ
ĚĞďĞƐĞƌĞŶǀŝĂĚĂƉŽƌĐŽƌƌĞŽǇƌĞĐŝďŝĚĂƉŽƌĞů^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽĚĞsŽƚĂĐŝſŶŶƚŝĐŝƉĂĚĂŶŽŵĄƐƚĂƌĚĞĚĞůĐƵĂƌƚŽĚşĂŚĄďŝůĚĞƐƉƵĠƐĚĞƌĞĐŝďŝƌůĂĐŽƉŝĂĞŶǀŝĂĚĂƉŽƌ
ĨĂǆŽƉŽƌĐŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͘Ϳ




;ҿŶǆŝŶůĄƉŚŝұƵďҥƵƋƵĂƚŚӇƉŚңŝĜӇӄĐŐӊŝǀăŽŐŝӋĂEŐăǇϭdŚĄŶŐϭ͕EĉŵϮϬϮϭǀăEŐăǇϮϮdŚĄŶŐϭϬ͕EĉŵϮϬϮϭďҪŶŐƚŚӇ͕ĨĂǆŚŽҭĐĞŵĂŝůĜұŶ͗ 
>ӇƵǉ͗ĐſŚŝҵƵůӌĐƚӉŶŐăǇϭƚŚĄŶŐϭϮŶĉŵϮϬϭϳͲEұƵҿŶyŝŶ>ĄWŚŝұƵďҥƵƋƵĂƚŚӇĜӇӄĐŐӊŝďҪŶŐĨĂǆŚŽҭĐĞͲŵĂŝů͕ĜҿŶǆŝŶďңŶŐҺĐĐƹŶŐƉŚңŝĜӇӄĐ
ŐӊŝďҪŶŐƚŚӇĜұŶǀăŶŚҨŶďӂŝdŚӇ<ǉWŚӅdƌĄĐŚҹWŚŝұƵ^ӀŵŬŚƀŶŐŵƵҾŶŚҿŶŶŐăǇůăŵǀŝҵĐƚŚӈƚӇŬҳƚӉŶŐăǇŶŚҨŶĜӇӄĐďңŶƐĂŽƚӉĨĂǆŚŽҭĐĞͲŵĂŝů͘Ϳ


























ĂƌůǇsŽƚŝŶŐůĞƌŬ;^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůĂŶƚĂĚĂͿ;EŚąŶsŝġŶWŚӅdƌĄĐŚҹWŚŝұƵ^ӀŵͿ
WKŽǆϵϲϭϬϭϭ
&ŽƌƚtŽƌƚŚdyϳϲϭϲϭͲϬϬϭϭ
&Ăǆ͗ϴϭϳͲϴϱϬͲϮϯϰϰ
ŵĂŝů͗ǀŽƚĞďǇŵĂŝůΛƚĂƌƌĂŶƚĐŽƵŶƚǇ͘ĐŽŵ






:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^ͲEKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
ϳ͗ϬϬĂŵͲϳ͗ϬϬƉŵ
>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^ͲϮEKs/DZϮϬϮϭ
<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͲE'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭ
ŽƵŶƚǇǁŝĚĞWŽůůŝŶŐWůĂĐĞ
>ƵŐĂƌĚĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚĂĚŽ
ҷĂŝҳŵҹWŚŝұƵdŽăŶYƵҨŶ

sŽƚŝŶŐƌĞĂ
ƌĞĂĚĞǀŽƚĂĐŝſŶ
<ŚƵsӌĐҹWŚŝұƵ

ĚĚƌĞƐƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ
ҷĂŚҶ

ŝƚǇĂŶĚŝƉ
ŝƵĚĂĚǇſĚŝŐŽ
dŚăŶŚWŚҺǀăDĆӇƵŝҵŶ

DǇƌƚŝĐĞĂŶĚƵƌƚŝƐ>ĂƌƐŽŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϮϲϮϬǀĞŶƵĞ<

'ƌĂŶĚWƌĂŝƌŝĞ͕dyϳϱϬϱϬ

ƐŝĂdŝŵĞƐ^ƋƵĂƌĞ

,ĂůůǁĂǇ

ϮϲϮϱtĞƐƚWŝŽŶĞĞƌWĂƌŬǁĂǇ

'ƌĂŶĚWƌĂŝƌŝĞ͕dyϳϱϬϱϭ

ƌŽƐƐWŽŝŶƚŚƵƌĐŚŽĨŚƌŝƐƚ

zŽƵƚŚZŽŽŵ

ϯϬϮϬtĞƐƚĂƌĚŝŶZŽĂĚ

'ƌĂŶĚWƌĂŝƌŝĞ͕dyϳϱϬϱϮ

:͘D͘&ĂƌƌĞůůůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

DĂŝŶ,ĂůůǁĂǇ

ϯϰϭϬWĂůĂĚŝƵŵƌŝǀĞ

'ƌĂŶĚWƌĂŝƌŝĞ͕dyϳϱϬϱϮ

>ŽƵŝƐĞĂďĂŶŝƐƐůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϲϬϴϬDŝƌĂďĞůůĂŽƵůĞǀĂƌĚ

'ƌĂŶĚWƌĂŝƌŝĞ͕dyϳϱϬϱϮ

tĞƐƚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

Ϯϵϭϭ<ŝŶŐƐǁŽŽĚŽƵůĞǀĂƌĚ

'ƌĂŶĚWƌĂŝƌŝĞ͕dyϳϱϬϱϮ

ŶŶĂDĂǇĂƵůƚŽŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϮϲϬϳEŽƌƚŚ'ƌĂŶĚWĞŶŝŶƐƵůĂƌŝǀĞ

'ƌĂŶĚWƌĂŝƌŝĞ͕dyϳϱϬϱϰ

<ĞŶŶĞƚŚĂǀŝƐůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϵϬϬĚĞŶZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϬϭ

Z͘&͘WĂƚƚĞƌƐŽŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ŽŵƉƵƚĞƌ>Ăď

ϲϲϮϭ<ĞůůǇůůŝŽƚƚZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϬϭ

^Ƶŵŵŝƚ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽůWĞƌĨŽƌŵŝŶŐƌƚƐĞŶƚĞƌ

WŶƚƌǇͬ&ŽǇĞƌ

ϭϬϳϭdƵƌŶĞƌtĂƌŶĞůůZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϬϭ

d͘͘,ŽǁĂƌĚDŝĚĚůĞ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϳϱϬϭĂůĞŶĚĞƌZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϬϭ

:ĂŶĞƚƌŽĐŬĞƚƚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϴϭϬŽǀĞDĞĂĚŽǁƐƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϬϮ

DĂƌƚŚĂZĞŝĚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

DĂŝŶ,ĂůůǁĂǇ

ϱϬϬŽƵŶƚƌǇůƵďƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϬϮ

D/^^ƚƵĚĞŶƚEƵƚƌŝƚŝŽŶĞƉĂƌƚŵĞŶƚ

>ŽďďǇƌĞĂͬƵĚŝƚŽƌŝƵŵ

ϭϭϱϭDĂŶƐĨŝĞůĚtĞďďZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϬϮ

WĞĂƌĐǇ^ƚĞŵĐĂĚĞŵǇ

>ŝďƌĂƌǇ

ϲϬϭĂƐƚ,ĂƌƌŝƐZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϬϮ

dŝŵďĞƌǀŝĞǁ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů

WĞƌĨŽƌŵŝŶŐƌƚƐĞŶƚĞƌ

ϳϳϬϬ^ŽƵƚŚtĂƚƐŽŶZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϬϮ

ŽƌĂ͘EŝĐŚŽůƐ:ƵŶŝŽƌ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů

&ŝŶĞƌƚƐ,ĂůůǁĂǇ

ϮϮϬϭƐĐĞŶƐŝŽŶŽƵůĞǀĂƌĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϬϲ

ůǌŝĞKĚŽŵƚŚůĞƚŝĐĞŶƚĞƌ

hƉƐƚĂŝƌƐ,ĂůůǁĂǇ

ϭϲϬϭEŽƌƚŚĞĂƐƚ'ƌĞĞŶKĂŬƐŽƵůĞǀĂƌĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϬϲ

EŽƌƚŚĞĂƐƚƌĂŶĐŚ>ŝďƌĂƌǇ

ŽŵŵƵŶŝƚǇZŽŽŵ

ϭϵϬϱƌŽǁŶŽƵůĞǀĂƌĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϬϲ

^ŚĞƌƌŽĚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϮϲϮϲ>ŝŶĐŽůŶƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϬϲ

ƌůŝŶŐƚŽŶ/^ĂŶŝƉĞƌƚĂƌĞĞƌΘdĞĐŚŶŝĐĂůĞŶƚĞƌ

^ĞŵŝŶĂƌZŽŽŵƐϭΘϮ

ϮϭϬϭƌŽǁŶŝŶŐƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϬ

ĞƚŚŶĚĞƌƐŽŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϭϭϬϭdŝŵďĞƌůĂŬĞƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϬ

ĂƐƚ>ŝďƌĂƌǇĂŶĚZĞĐƌĞĂƚŝŽŶĞŶƚĞƌ

ŽŵŵƵŶŝƚǇZŽŽŵͬ>ŽďďǇ

ϭϴϭϳEĞǁzŽƌŬǀĞŶƵĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϬ

ůŬƐ>ŽĚŐĞϮϭϭϰ

ĂůůƌŽŽŵ

ϲϬϭtĞƐƚWŝŽŶĞĞƌWĂƌŬǁĂǇ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϬ

>ŽƵŝƐĞůĂŶƚŽŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

&ƌŽŶƚ,ĂůůǁĂǇ

ϭϵϬϬ^ŽƵƚŚŽůůŝŶƐ^ƚƌĞĞƚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϬ

DĞĂĚŽǁďƌŽŽŬZĞĐƌĞĂƚŝŽŶĞŶƚĞƌ

ĐƚŝǀŝƚǇZŽŽŵ

ϭϰϬϬƵŐĂŶ^ƚƌĞĞƚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϬ

WĂŐĞϭŽĨϭϯĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϯ͕ϮϬϮϭ

:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^ͲEKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
ϳ͗ϬϬĂŵͲϳ͗ϬϬƉŵ
>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^ͲϮEKs/DZϮϬϮϭ
<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͲE'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭ
ŽƵŶƚǇǁŝĚĞWŽůůŝŶŐWůĂĐĞ
>ƵŐĂƌĚĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚĂĚŽ
ҷĂŝҳŵҹWŚŝұƵdŽăŶYƵҨŶ

sŽƚŝŶŐƌĞĂ
ƌĞĂĚĞǀŽƚĂĐŝſŶ
<ŚƵsӌĐҹWŚŝұƵ

ĚĚƌĞƐƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ
ҷĂŚҶ

DǇƌƚůĞdŚŽƌŶƚŽŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

^ĞĐŽŶĚĂƌǇ>ŽďďǇΘ,Ăůů

Ϯϯϭϱ^ƚŽŶĞŐĂƚĞ^ƚƌĞĞƚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϬ

dĂƌƌĂŶƚŽƵŶƚǇ^ƵďͲŽƵƌƚŚŽƵƐĞŝŶƌůŝŶŐƚŽŶ

ϭƐƚ&ůŽŽƌŽŶĨĞƌĞŶĐĞZŽŽŵ

ϳϬϬĂƐƚďƌĂŵ^ƚƌĞĞƚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϬ

ŝƚǇĂŶĚŝƉ
ŝƵĚĂĚǇſĚŝŐŽ
dŚăŶŚWŚҺǀăDĆӇƵŝҵŶ

:ŽŚŶtĞďďůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

&ŽǇĞƌŝŶ&ƌŽŶƚŽĨ>ŝďƌĂƌǇ

ϭϮϬϬEŽƌƚŚŽŽƉĞƌ^ƚƌĞĞƚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϭ

^ŚĞƉŚĞƌĚŽĨ>ŝĨĞ>ƵƚŚĞƌĂŶŚƵƌĐŚ

>ŽďďǇ

ϳϭϱĂƐƚ>ĂŵĂƌŽƵůĞǀĂƌĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϭ

ĞƌƚĂDĂǇWŽƉĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϵϬϭŚĞƐƚŶƵƚƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϮ

>ĂŵĂƌ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů

ůĂƐƐƌŽŽŵϭϭϬϵ

ϭϰϬϬtĞƐƚ>ĂŵĂƌŽƵůĞǀĂƌĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϮ

EĞǁtŽƌůĚhŶŝƚĞĚDĞƚŚŽĚŝƐƚŚƵƌĐŚ

ĚƵĐĂƚŝŽŶtŝŶŐ

ϮϮϬϭEŽƌƚŚĂǀŝƐƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϮ

^ŚĂĐŬĞůĨŽƌĚ:ƵŶŝŽƌ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϮϬϬϬEŽƌƚŚ&ŝĞůĚĞƌZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϮ

^ƚ͘^ƚĞƉŚĞŶhŶŝƚĞĚDĞƚŚŽĚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĂŵŝůǇ>ŝĨĞĞŶƚĞƌ

ϭϴϬϬtĞƐƚZĂŶĚŽůDŝůůZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϮ

dĂďĞƌŶĂĐůĞĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϮϱϬϬtĞƐƚZĂŶĚŽůDŝůůZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϮ

tŝŵďŝƐŚtŽƌůĚ>ĂŶŐƵĂŐĞĐĂĚĞŵǇ

>ŝďƌĂƌǇ

ϭϲϬϭtƌŝŐŚƚ^ƚƌĞĞƚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϮ

ƌůŝŶŐƚŽŶ&ŝƌƐƚŚƵƌĐŚŽĨƚŚĞEĂǌĂƌĞŶĞ

tŽƌƐŚŝƉĞŶƚĞƌͬ^ĂŶĐƚƵĂƌǇ

ϭϯϬϭtĞƐƚ'ƌĞĞŶKĂŬƐŽƵůĞǀĂƌĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϯ

ĂŝůĞǇ:ƵŶŝŽƌ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů

EŽƌƚŚ'Ǉŵ

ϮϰϭϭtŝŶĞǁŽŽĚ>ĂŶĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϯ

ĂƐĂĚĞKƌĂĐŝŽŶ&ĂŵŝůǇĞŶƚĞƌ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉͬŝŶŝŶŐƌĞĂ

ϮϯϮϯ:ĂŵĞƐ^ƚƌĞĞƚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϯ

ĞŶƚĞƌĨŽƌŽŵŵƵŶŝƚǇ^ĞƌǀŝĐĞ:ƵŶŝŽƌ>ĞĂŐƵĞŽĨƌůŝŶŐƚŽŶ

ZŽŽŵ

ϰϬϬϮtĞƐƚWŝŽŶĞĞƌWĂƌŬǁĂǇ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϯ

ĞŶƚƌĂůzD

ůĂƐƐƌŽŽŵ

ϮϮϬϬ^ŽƵƚŚĂǀŝƐƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϯ

ZƵďǇZĂǇ^ǁŝĨƚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ZŽŽŵϮϬϮ

ϭϭϬϭ^ŽƵƚŚ&ŝĞůĚĞƌZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϯ

tŽŽĚůĂŶĚtĞƐƚŚƵƌĐŚŽĨŚƌŝƐƚ

tĞƐƚ>ŽďďǇ

ϯϭϬϭtĞƐƚWĂƌŬZŽǁƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϯ

dŽǁŶŽĨWĂŶƚĞŐŽŽƵŶĐŝůŚĂŵďĞƌƐ

ŽƵŶĐŝůŚĂŵďĞƌ

ϭϲϭϰ^ŽƵƚŚŽǁĞŶZŽĂĚ

WĂŶƚĞŐŽ͕dyϳϲϬϭϯ

ƚŚĞƌƚŽŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

^ƚĞŵ>Ăď

ϮϭϬϭKǀĞƌďƌŽŽŬƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϰ

ŽďƵŶĐĂŶĞŶƚĞƌ

DƵƐŝĐZŽŽŵ

ϮϴϬϬ^ŽƵƚŚĞŶƚĞƌ^ƚƌĞĞƚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϰ

ƚŚĞů'ŽŽĚŵĂŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϭϰϬϬZĞďĞĐĐĂ>ĂŶĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϰ

ĚǀĞŶƚ>ƵƚŚĞƌĂŶŚƵƌĐŚ

>ƵƚŚĞƌ,Ăůů

ϯϮϯϮ^ŽƵƚŚŽŽƉĞƌ^ƚƌĞĞƚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϱ

ĚŝĨǇŽŵŵƵŶŝƚǇ&ĞůůŽǁƐŚŝƉŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϯϬϬϱ^ƉƌŽĐŬĞƚƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϱ

&ŽƐƚĞƌůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϭϬϮϱ,ŝŐŚWŽŝŶƚZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϱ

ŚĂƌůĞƐt͘zŽƵŶŐ:ƵŶŝŽƌ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů

EŽƌƚŚ'Ǉŵ

ϯϮϬϬtŽŽĚƐŝĚĞƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϲ

WĂŐĞϮŽĨϭϯĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϯ͕ϮϬϮϭ

:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^ͲEKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
ϳ͗ϬϬĂŵͲϳ͗ϬϬƉŵ
>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^ͲϮEKs/DZϮϬϮϭ
<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͲE'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭ
ŽƵŶƚǇǁŝĚĞWŽůůŝŶŐWůĂĐĞ
>ƵŐĂƌĚĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚĂĚŽ
ҷĂŝҳŵҹWŚŝұƵdŽăŶYƵҨŶ

sŽƚŝŶŐƌĞĂ
ƌĞĂĚĞǀŽƚĂĐŝſŶ
<ŚƵsӌĐҹWŚŝұƵ

ĚĚƌĞƐƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ
ҷĂŚҶ

ŝƚǇĂŶĚŝƉ
ŝƵĚĂĚǇſĚŝŐŽ
dŚăŶŚWŚҺǀăDĆӇƵŝҵŶ

:ĂƐŽŶ͘>ŝƚƚůĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϯϳϮϭ>ŝƚƚůĞZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϲ

<ĞǇůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

DĂŝŶ,ĂůůǁĂǇ

ϯϲϮϭZŽŽƐĞǀĞůƚƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϲ

DŝůůĞƌůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϲϰϬϭtĞƐƚWůĞĂƐĂŶƚZŝĚŐĞZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϲ

ZƵƚŚŝƚƚŽůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ĂĨĞƚĞƌŝĂ

ϯϬϬϭYƵĂŝů>ĂŶĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϲ

ĂůǁŽƌƚŚŝŶŐƚŽŶ'ĂƌĚĞŶƐŝƚǇ,Ăůů

ŝƚǇ,ĂůůƵŝůĚŝŶŐ

ϮϲϬϬZŽŽƐĞǀĞůƚƌŝǀĞ

ĂůǁŽƌƚŚŝŶŐƚŽŶ'ĂƌĚĞŶƐ͕dyϳϲϬϭϲ

ŝƚǇŽĨƌůŝŶŐƚŽŶ^ŽƵƚŚ^ĞƌǀŝĐĞĞŶƚĞƌ

dƌĂŝŶŝŶŐͬůĂƐƐƌŽŽŵ

ϭϭϬϬ^ŽƵƚŚǁĞƐƚ'ƌĞĞŶKĂŬƐŽƵůĞǀĂƌĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϳ

ůŝĨĨEĞůƐŽŶZĞĐƌĞĂƚŝŽŶĞŶƚĞƌ

ůĂƐƐƌŽŽŵ

ϰϲϬϬtĞƐƚĂƌĚŝŶZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϳ

'ůĞŶŶ,ĂƌŵŽŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϱϳϬϬWĞƚƌĂƌŝǀĞ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϳ

'ƌĂĐĞŽŵŵƵŶŝƚǇŚƵƌĐŚ

'Ǉŵ

ϴϬϭtĞƐƚĂƌĚŝŶZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϳ

ZƵƐŚƌĞĞŬŚƵƌĐŚ

ƚƌŝƵŵ

ϮϯϱϬ^ŽƵƚŚǁĞƐƚ'ƌĞĞŶKĂŬƐŽƵůĞǀĂƌĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϳ

^ŽƵƚŚǁĞƐƚƌĂŶĐŚ>ŝďƌĂƌǇ

ŽŵŵƵŶŝƚǇZŽŽŵ

ϯϯϭϭ^ŽƵƚŚǁĞƐƚ'ƌĞĞŶKĂŬƐŽƵůĞǀĂƌĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϳ

dƌƵĞƚƚŽůĞƐ:ƵŶŝŽƌ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϯϵϬϬ^ŽƵƚŚǁĞƐƚ'ƌĞĞŶKĂŬƐŽƵůĞǀĂƌĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϳ

ůƉŚĂ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ĞǀĞŶƚŚͲĚĂǇĚǀĞŶƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

>ŽďďǇ

ϲϬϬϬ^ŽƵƚŚŽůůŝŶƐ^ƚƌĞĞƚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϴ

EĞǁ>ŝĨĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ

DĂŝŶ^ĂŶĐƚƵĂƌǇ

ϮϬϭĂƐƚ^ƵďůĞƚƚZŽĂĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϴ

^ŽƵƚŚĞĂƐƚƌĂŶĐŚ>ŝďƌĂƌǇ

ŽŵŵƵŶŝƚǇZŽŽŵ

ϵϬϬ^ŽƵƚŚĞĂƐƚ'ƌĞĞŶKĂŬƐŽƵůĞǀĂƌĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϴ

^ƚ͘ŶĚƌĞǁƐhŶŝƚĞĚDĞƚŚŽĚŝƐƚŚƵƌĐŚ

>ŽďďǇ

ϮϬϰϱ^ŽƵƚŚĞĂƐƚ'ƌĞĞŶKĂŬƐŽƵůĞǀĂƌĚ

ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dyϳϲϬϭϴ

,ŽƌŶĞƚĐĂĚĞŵǇ

ZŽŽŵƐϭϳΘϭϴ

ϭϬϭϬŽǇĚZŽĂĚ

ǌůĞ͕dyϳϲϬϮϬ

dŚĞĚŐĞŚƵƌĐŚŽĨǌůĞ;'ŽŽĚ^ŚĞƉŚĞƌĚ>ƵƚŚĞƌĂŶŚƵƌĐŚͿ

ZŽŽŵϭ

ϭϯϭϯ^ŽƵƚŚĞĂƐƚWĂƌŬǁĂǇ

ǌůĞ͕dyϳϲϬϮϬ

dŚĞZĂŶĐŚŽǁďŽǇŽƵŶƚƌǇŚƵƌĐŚ

^ĂŶĐƚƵĂƌǇ

ϳϵϱϱZĞĞĚZŽĂĚ

ǌůĞ͕dyϳϲϬϮϬ

ŝƌƉŽƌƚƌĞĂzD

'Ǉŵ

ϯϱϮϰĞŶƚƌĂůƌŝǀĞ

ĞĚĨŽƌĚ͕dyϳϲϬϮϭ

ĞĚĨŽƌĚWƵďůŝĐ>ŝďƌĂƌǇ

DĞĞƚŝŶŐZŽŽŵ

ϮϰϮϰ&ŽƌĞƐƚZŝĚŐĞƌŝǀĞ

ĞĚĨŽƌĚ͕dyϳϲϬϮϭ

&ŝƌƐƚhŶŝƚĞĚDĞƚŚŽĚŝƐƚŚƵƌĐŚ

ŶƚƌǇͬ,ĂůůǁĂǇ

ϭϮϰϱĞĚĨŽƌĚZŽĂĚ

ĞĚĨŽƌĚ͕dyϳϲϬϮϭ

^ŚĂĚǇƌŽŽŬůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϮϲϬϭ^ŚĂĚǇƌŽŽŬƌŝǀĞ

ĞĚĨŽƌĚ͕dyϳϲϬϮϭ

ϯϳϭϯĂƐƚ,ĂƌǁŽŽĚZŽĂĚ

ĞĚĨŽƌĚ͕dyϳϲϬϮϭ

^ƚ͘DŝĐŚĂĞůĂƚŚŽůŝĐŚƵƌĐŚ
ĞŶƚƌĂůĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚŽĨĞĚĨŽƌĚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϭϭϮϬĞŶƚƌĂůƌŝǀĞ

ĞĚĨŽƌĚ͕dyϳϲϬϮϮ

WĂƚDĂǇĞŶƚĞƌ

ůĂŝƌZŽŽŵ

ϭϴϰϵͲĞŶƚƌĂůƌŝǀĞ

ĞĚĨŽƌĚ͕dyϳϲϬϮϮ

WĂŐĞϯŽĨϭϯĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϯ͕ϮϬϮϭ

:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^ͲEKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
ϳ͗ϬϬĂŵͲϳ͗ϬϬƉŵ
>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^ͲϮEKs/DZϮϬϮϭ
<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͲE'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭ
ŽƵŶƚǇǁŝĚĞWŽůůŝŶŐWůĂĐĞ
>ƵŐĂƌĚĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚĂĚŽ
ҷĂŝҳŵҹWŚŝұƵdŽăŶYƵҨŶ

sŽƚŝŶŐƌĞĂ
ƌĞĂĚĞǀŽƚĂĐŝſŶ
<ŚƵsӌĐҹWŚŝұƵ

ĚĚƌĞƐƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ
ҷĂŚҶ

ŝƚǇĂŶĚŝƉ
ŝƵĚĂĚǇſĚŝŐŽ
dŚăŶŚWŚҺǀăDĆӇƵŝҵŶ

^ƚŽŶĞŐĂƚĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ĂĨĞƚĞƌŝĂ

ϵϬϬĞĚĨŽƌĚZŽĂĚ

ĞĚĨŽƌĚ͕dyϳϲϬϮϮ

&ŽƌŵĂƚŝŽŶƵŝůĚŝŶŐͲ^ƚ͘ŶŶΖƐĂƚŚŽůŝĐŚƵƌĐŚ

ůĂƐƐƌŽŽŵ

ϭϬϬ^ŽƵƚŚǁĞƐƚůƐďƵƌǇŽƵůĞǀĂƌĚ

ƵƌůĞƐŽŶ͕dyϳϲϬϮϴ

WƌĞĐŝŶĐƚKŶĞ'ĂƌĂŐĞ

ƐƐĞŵďůǇZŽŽŵ

ϴϬϬĂƐƚZĞŶĚŽŶƌŽǁůĞǇZŽĂĚ

ƵƌůĞƐŽŶ͕dyϳϲϬϮϴ

ZĞƚƚĂĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϭϯϮϬϭZĞŶĚŽŶZŽĂĚ

ƵƌůĞƐŽŶ͕dyϳϲϬϮϴ

dĂďĞƌŶĂĐůĞĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚŽĨZĞŶĚŽŶ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϭϮϰϰϬZĞŶĚŽŶZŽĂĚ

ƵƌůĞƐŽŶ͕dyϳϲϬϮϴ

ŽůůĞǇǀŝůůĞŝƚǇ,Ăůů

dƌĂŝŶŝŶŐZŽŽŵ

ϭϬϬDĂŝŶ^ƚƌĞĞƚ

ŽůůĞǇǀŝůůĞ͕dyϳϲϬϯϰ

ŽǀĞŶĂŶƚŚƵƌĐŚ

ŽŵŵƵŶŝƚǇZŽŽŵ

ϯϱϬϴ'ůĂĚĞZŽĂĚ

ŽůůĞǇǀŝůůĞ͕dyϳϲϬϯϰ

>ŝďĞƌƚǇůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϭϭϬϭtĞƐƚDĐŽŶǁĞůů^ĐŚŽŽůZŽĂĚ

ŽůůĞǇǀŝůůĞ͕dyϳϲϬϯϰ

ƌŽƵĐŚǀĞŶƚĞŶƚĞƌŝŶŝĐĞŶƚĞŶŶŝĂůWĂƌŬ

>ŝǀĞKĂŬZŽŽŵ

ϵϬϬĂƐƚ'ůĞŶĚĂůĞ^ƚƌĞĞƚ

ƌŽǁůĞǇ͕dyϳϲϬϯϲ

ƌŽǁůĞǇƐƐĞŵďůǇŽĨ'ŽĚ

^ĂŶĐƚƵĂƌǇͬ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϳϮϭ^ŽƵƚŚƌŽǁůĞǇZŽĂĚ

ƌŽǁůĞǇ͕dyϳϲϬϯϲ

&ŝƌƐƚĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚŽĨƌŽǁůĞǇ

'Ǉŵ

ϰϬϬĂŐůĞƌŝǀĞ^ŽƵƚŚ

ƌŽǁůĞǇ͕dyϳϲϬϯϲ

^ƚ͘&ƌĂŶĐŝƐsŝůůĂŐĞ

ĐƚŝǀŝƚǇZŽŽŵƐΘ

ϰϭϮϱ^ƚ͘&ƌĂŶĐŝƐsŝůůĂŐĞZŽĂĚ

ƌŽǁůĞǇ͕dyϳϲϬϯϲ

ĞĂƌƌĞĞŬůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϰϬϭĞĂƌƌĞĞŬƌŝǀĞ

ƵůĞƐƐ͕dyϳϲϬϯϵ

ƵůĞƐƐ&ĂŵŝůǇ>ŝĨĞ^ĞŶŝŽƌĞŶƚĞƌ

ĐƚŝǀŝƚǇZŽŽŵ

ϯϬϬtĞƐƚDŝĚǁĂǇƌŝǀĞ

ƵůĞƐƐ͕dyϳϲϬϯϵ

>ĂŬĞǁŽŽĚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ĂŐůĞΖƐEĞƐƚ

ϭϲϬϬŽŶůĞǇƌŝǀĞ

ƵůĞƐƐ͕dyϳϲϬϯϵ

>ŝĨĞŽŶŶĞĐƚŝŽŶŚƵƌĐŚ

>ŽďďǇ

ϮϬϴEƵƚŵĞŐ>ĂŶĞ

ƵůĞƐƐ͕dyϳϲϬϯϵ

hŶŝƚĞĚDĞŵŽƌŝĂůŚƌŝƐƚŝĂŶŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϭϰϬϭEŽƌƚŚDĂŝŶ^ƚƌĞĞƚ

ƵůĞƐƐ͕dyϳϲϬϯϵ

ĂůǀĂƌǇĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

'Ǉŵ

ϯϬϰĂůǀĂƌǇƌŝǀĞ

ƵůĞƐƐ͕dyϳϲϬϰϬ

^ŽƵƚŚƵůĞƐƐĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϭϬϬϬ^ŝŵŵŽŶƐƌŝǀĞ

ƵůĞƐƐ͕dyϳϲϬϰϬ

^ŽƵƚŚƵůĞƐƐůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϲϬϱ^ŽƵƚŚDĂŝŶ^ƚƌĞĞƚ

ƵůĞƐƐ͕dyϳϲϬϰϬ

^ƚ͘:ŽŚŶDŝƐƐŝŽŶĂƌǇĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĂŵŝůǇĞŶƚĞƌ

ϯϯϮϰ,ŽƵƐĞŶĚĞƌƐŽŶZŽĂĚ

ƵůĞƐƐ͕dyϳϲϬϰϬ

ƌŽƐƐdŝŵďĞƌƐDŝĚĚůĞ^ĐŚŽŽů

'ǇŵϮ

ϮϯϬϭWŽŽůZŽĂĚ

'ƌĂƉĞǀŝŶĞ͕dyϳϲϬϱϭ

ŽǀĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϭϵϯϮŽǀĞZŽĂĚ

'ƌĂƉĞǀŝŶĞ͕dyϳϲϬϱϭ

'ƌĂƉĞǀŝŶĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϭϴϬϭ,ĂůůͲ:ŽŚŶƐŽŶZŽĂĚ

'ƌĂƉĞǀŝŶĞ͕dyϳϲϬϱϭ

,ĞƌŝƚĂŐĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϰϱϬϬ,ĞƌŝƚĂŐĞǀĞŶƵĞ

'ƌĂƉĞǀŝŶĞ͕dyϳϲϬϱϭ

^ƚ͘&ƌĂŶĐŝƐĂƚŚŽůŝĐŚƵƌĐŚ

WĂƌŝƐŚ,Ăůů

ϴϲϭtŝůĚǁŽŽĚ>ĂŶĞ

'ƌĂƉĞǀŝŶĞ͕dyϳϲϬϱϭ

WĂŐĞϰŽĨϭϯĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϯ͕ϮϬϮϭ

:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^ͲEKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
ϳ͗ϬϬĂŵͲϳ͗ϬϬƉŵ
>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^ͲϮEKs/DZϮϬϮϭ
<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͲE'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭ
ŽƵŶƚǇǁŝĚĞWŽůůŝŶŐWůĂĐĞ
>ƵŐĂƌĚĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚĂĚŽ
ҷĂŝҳŵҹWŚŝұƵdŽăŶYƵҨŶ

sŽƚŝŶŐƌĞĂ
ƌĞĂĚĞǀŽƚĂĐŝſŶ
<ŚƵsӌĐҹWŚŝұƵ

ĚĚƌĞƐƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ
ҷĂŚҶ

ŝƚǇĂŶĚŝƉ
ŝƵĚĂĚǇſĚŝŐŽ
dŚăŶŚWŚҺǀăDĆӇƵŝҵŶ

dŚĞZŽĨ'ƌĂƉĞǀŝŶĞ

,ĂůůǁĂǇ

ϭϭϳϱDƵŶŝĐŝƉĂůtĂǇ

'ƌĂƉĞǀŝŶĞ͕dyϳϲϬϱϭ

dŝŵďĞƌůŝŶĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϯϮϮϬdŝŵďĞƌůŝŶĞƌŝǀĞ

'ƌĂƉĞǀŝŶĞ͕dyϳϲϬϱϭ

,ĂƐůĞƚ>ŝďƌĂƌǇ

DĞĞƚŝŶŐZŽŽŵ

ϭϬϬ'Ăŵŵŝů^ƚƌĞĞƚ

,ĂƐůĞƚ͕dyϳϲϬϱϮ

,ĞƌŝƚĂŐĞĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

ĐƚŝǀŝƚǇĞŶƚĞƌ

ϭϮϬϬ&Dϭϱϲ^ŽƵƚŚ

,ĂƐůĞƚ͕dyϳϲϬϱϮ

^ĞŶĚĞƌĂZĂŶĐŚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϭϮϭϲŝĂŵŽŶĚďĂĐŬ>ĂŶĞ

,ĂƐůĞƚ͕dyϳϲϬϱϮ

ƌŽŽŬƐŝĚĞĞŶƚĞƌ

DĂŝŶZŽŽŵ

ϭϮϰϰƌŽŽŬƐŝĚĞƌŝǀĞ

,ƵƌƐƚ͕dyϳϲϬϱϯ

,ƵƌƐƚWƵďůŝĐ>ŝďƌĂƌǇ

>ŝďƌĂƌǇWƌŽŐƌĂŵZŽŽŵƐEŽƌƚŚΘ^ŽƵƚŚ

ϵϬϭWƌĞĐŝŶĐƚ>ŝŶĞZŽĂĚ

,ƵƌƐƚ͕dyϳϲϬϱϯ

/ŵƉĂĐƚDŝƐƐŝŽŶŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϳϰϱƌŽǁŶdƌĂŝů

,ƵƌƐƚ͕dyϳϲϬϱϯ

EŽƌƚŚWŽŝŶƚĞĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚŽĨ,ƵƌƐƚ

&ĂŵŝůǇ>ŝĨĞĞŶƚĞƌ

ϭϰϳĂƐƚ,ƵƌƐƚŽƵůĞǀĂƌĚ

,ƵƌƐƚ͕dyϳϲϬϱϯ

&ŝƌƐƚĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚŽĨ,ƵƌƐƚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϭϴϬϭEŽƌǁŽŽĚƌŝǀĞ

,ƵƌƐƚ͕dyϳϲϬϱϰ

EŽƌƚŚĞĂƐƚŽƵƌƚŚŽƵƐĞ

ŽŵŵƵŶŝƚǇZŽŽŵƐ͕Θ

ϲϰϱ'ƌĂƉĞǀŝŶĞ,ŝŐŚǁĂǇ

,ƵƌƐƚ͕dyϳϲϬϱϰ

<ĞŶŶĞĚĂůĞŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

ŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

ϯϭϲtĞƐƚϯƌĚ^ƚƌĞĞƚ

<ĞŶŶĞĚĂůĞ͕dyϳϲϬϲϬ

<ĞŶŶĞĚĂůĞ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů

</^WĞƌĨŽƌŵŝŶŐƌƚƐĞŶƚĞƌ

ϵϬϭtŝůĚĐĂƚtĂǇ

<ĞŶŶĞĚĂůĞ͕dyϳϲϬϲϬ

ƌŽŽŬƐtĞƐƚĞƌDŝĚĚůĞ^ĐŚŽŽů

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶƌĞĂ

ϭϱϮϬEŽƌƚŚtĂůŶƵƚƌĞĞŬ

DĂŶƐĨŝĞůĚ͕dyϳϲϬϲϯ

:͘>͘ŽƌĞŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϭϰϬϭŽƵŶƚƌǇůƵďƌŝǀĞ

DĂŶƐĨŝĞůĚ͕dyϳϲϬϲϯ

>ŝŶĚĂ:ŽďĞDŝĚĚůĞ^ĐŚŽŽů

&ƌŽŶƚ&ŽǇĞƌ

Ϯϰϵϭ'ĞƌƚŝĞĂƌƌĞƚƚZŽĂĚ

DĂŶƐĨŝĞůĚ͕dyϳϲϬϲϯ

DĂŶƐĨŝĞůĚ/^ĞŶƚĞƌĨŽƌƚŚĞWĞƌĨŽƌŵŝŶŐƌƚƐ

>Ăď

ϭϭϭϬtĞƐƚĞďďŝĞ>ĂŶĞ

DĂŶƐĨŝĞůĚ͕dyϳϲϬϲϯ

DĂŶƐĨŝĞůĚ^ƵďͲŽƵƌƚŚŽƵƐĞ

ϭƐƚ&ůŽŽƌDĞĞƚŝŶŐ^ƉĂĐĞ

ϭϭϬϬĂƐƚƌŽĂĚ^ƚƌĞĞƚ

DĂŶƐĨŝĞůĚ͕dyϳϲϬϲϯ

EĞǁ,ŽƉĞĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϲϳϲϱŝĐŬWƌŝĐĞZŽĂĚ

DĂŶƐĨŝĞůĚ͕dyϳϲϬϲϯ

ZĞŐĂůKĂŬŽƵŶƐĞůŝŶŐ

dƌĂŝŶŝŶŐZŽŽŵ

ϭϮϴϱEŽƌƚŚDĂŝŶ^ƚƌĞĞƚ͕^ƵŝƚĞϭϬϮ

DĂŶƐĨŝĞůĚ͕dyϳϲϬϲϯ

ZŽďĞƌƚĂdŝƉƉƐůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϯϬϬϭEŽƌƚŚtĂůŶƵƚƌĞĞŬƌŝǀĞ

DĂŶƐĨŝĞůĚ͕dyϳϲϬϲϯ

sĞƌŶŽŶEĞǁƐŽŵ^ƚĂĚŝƵŵ

ŽŵŵƵŶŝƚǇZŽŽŵ

ϯϳϬϬĂƐƚƌŽĂĚ^ƚƌĞĞƚ

DĂŶƐĨŝĞůĚ͕dyϳϲϬϲϯ

ďŝĚŝŶŐ'ƌĂĐĞ>ƵƚŚĞƌĂŶŚƵƌĐŚ

^ĂŶĐƚƵĂƌǇ

ϭϬϲϬĂƐƚ,ŝŐŚůĂŶĚ^ƚƌĞĞƚ

^ŽƵƚŚůĂŬĞ͕dyϳϲϬϵϮ

ĂƌƌŽůů^ĞŶŝŽƌ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů

ƌƚƵŝůĚŝŶŐ

ϭϱϬϭtĞƐƚ^ŽƵƚŚůĂŬĞŽƵůĞǀĂƌĚ

^ŽƵƚŚůĂŬĞ͕dyϳϲϬϵϮ

EĞǁĂǇŚƵƌĐŚ

ǀĞŶƚĞŶƚĞƌ

ϭϬϭĂƐƚ,ŝŐŚůĂŶĚ^ƚƌĞĞƚ

^ŽƵƚŚůĂŬĞ͕dyϳϲϬϵϮ

^ŽƵƚŚůĂŬĞdŽǁŶ,Ăůů

ϯƌĚ&ůŽŽƌdƌĂŝŶŝŶŐZŽŽŵƐͲ

ϭϰϬϬDĂŝŶ^ƚƌĞĞƚ

^ŽƵƚŚůĂŬĞ͕dyϳϲϬϵϮ

WĂŐĞϱŽĨϭϯĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϯ͕ϮϬϮϭ

:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^ͲEKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
ϳ͗ϬϬĂŵͲϳ͗ϬϬƉŵ
>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^ͲϮEKs/DZϮϬϮϭ
<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͲE'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭ
ŽƵŶƚǇǁŝĚĞWŽůůŝŶŐWůĂĐĞ
>ƵŐĂƌĚĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚĂĚŽ
ҷĂŝҳŵҹWŚŝұƵdŽăŶYƵҨŶ

sŽƚŝŶŐƌĞĂ
ƌĞĂĚĞǀŽƚĂĐŝſŶ
<ŚƵsӌĐҹWŚŝұƵ

ĚĚƌĞƐƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ
ҷĂŚҶ

ŝƚǇĂŶĚŝƉ
ŝƵĚĂĚǇſĚŝŐŽ
dŚăŶŚWŚҺǀăDĆӇƵŝҵŶ

'ƌĞĞŶǁĂǇŚƵƌĐŚ

>ŽďďǇ

ϭϴϭϲĞůŐĂ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϮ

dĂƌƌĂŶƚŽƵŶƚǇWůĂǌĂƵŝůĚŝŶŐ

ϯƌĚ&ůŽŽƌĂƌůǇsŽƚŝŶŐZŽŽŵ

ϮϬϭƵƌŶĞƚƚ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϮ

dƌŝŶŝƚǇdĞƌƌĂĐĞ

ŚŝƐŚŽůŵZŽŽŵ

ϭϲϬϬdĞǆĂƐ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϮ

ŚƌŝƐƚĂƚŚĞĚƌĂůŚƵƌĐŚ

ǀĞŶƚĞŶƚĞƌ

ϯϮϬϭWƵƌŝŶŐƚŽŶǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϯ

DĞĂĚŽǁďƌŽŽŬůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϰϯϯϬDĞĂĚŽǁďƌŽŽŬƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϯ

^ĂŐĂŵŽƌĞ,ŝůůůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

,ĂůůǁĂǇ

ϳϬϭ^ŽƵƚŚ,ƵŐŚĞƐǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϯ

ŽŵŵƵŶŝƚǇŚƌŝƐƚŝĂŶŚƵƌĐŚĚƵĐĂƚŝŽŶƵŝůĚŝŶŐ

ĂĨĞƚĞƌŝĂ

ϭϳϮϬsŝĐŬĞƌǇŽƵůĞǀĂƌĚĂƐƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϰ

ůůĂDĂĞ'ƌĂƚƚƐ^ŚĂŵďůĞĞƌĂŶĐŚ>ŝďƌĂƌǇ

DĞĞƚŝŶŐZŽŽŵ

ϭϬϲϮǀĂŶƐǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϰ

&ŝƌĞ^ƚĂƚŝŽŶŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

DƵůƚŝͲWƵƌƉŽƐĞZŽŽŵŽƌ'Ǉŵ

ϭϲϬϭ>ŝƉƐĐŽŵď^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϰ

&ŽƌƚtŽƌƚŚǀĞŶƚĞŶƚĞƌ

^ŵĂůůĂŶƋƵĞƚ,Ăůů

ϮϭϬϬǀĂŶƐǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϰ

DŽƌŶŝŶŐƐŝĚĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ƵĚŝƚŽƌŝƵŵ

ϮϲϬϭǀĂŶƐǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϰ

sĂŶĂŶĚƚͲ'ƵŝŶŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ĂĨĞƚĞƌŝĂ

ϲϬϬ<ĞŶƚƵĐŬǇǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϰ

͘DĐZĂĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

^ĐŝĞŶĐĞ>Ăď

ϯϯϭϲǀĞŶƵĞE

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϱ

'ƌĂĐĞdĞŵƉůĞ^ĞǀĞŶƚŚͲĂǇĚǀĞŶƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϰϮϬϬĂƐƚĞƌƌǇ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϱ

^͘^͘ŝůůŽǁůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ƵĚŝƚŽƌŝƵŵ

ϰϬϬϬǀĞŶƵĞE

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϱ

^ǇĐĂŵŽƌĞZĞĐƌĞĂƚŝŽŶĞŶƚĞƌ

DƵůƚŝͲWƵƌƉŽƐĞZŽŽŵ

ϮϱϮϱĂƐƚZŽƐĞĚĂůĞ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϱ

tŝůůŝĂŵD͘DĐŽŶĂůĚzD

^ƚƵĚŝŽ

ϮϳϬϭDŽƌĞƐďǇ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϱ

ŝĂŵŽŶĚ,ŝůůŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

^ĞŶŝŽƌZŽŽŵ

ϭϳϬϭEŽƌƚŚĞĂƐƚϯϲƚŚ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϲ

ŝĂŵŽŶĚ,ŝůůͬ:ĂƌǀŝƐƌĂŶĐŚ>ŝďƌĂƌǇ

DĞĞƚŝŶŐZŽŽŵ

ϭϯϬϬEŽƌƚŚĞĂƐƚϯϱƚŚ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϲ

/ŐůĞƐŝĂWĂůĂďƌĂĚĞŵŽƌ

ŝŶŝŶŐ,Ăůů

ϯϰϬϮEŽƌƚŚǁĞƐƚϮϴƚŚ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϲ

ŽŶŶĞůůĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

>ŽďďǇ

ϰϳϯϲƌǇĐĞǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϳ

:Ž<ĞůůǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϮϬϭEŽƌƚŚĂŝůĞǇǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϳ

:W^,ĞĂůƚŚĞŶƚĞƌsŝŽůĂD͘WŝƚƚƐͬŽŵŽ

>ŽǁĞƌ>ĞǀĞůŽŶĨĞƌĞŶĐĞZŽŽŵ

ϰϳϬϭƌǇĂŶƚ/ƌǀŝŶZŽĂĚEŽƌƚŚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϳ

>ĞŶĂWŽƉĞ,ŽŵĞ

ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ,Ăůů

ϯϮϬϬ^ĂŶŐƵŝŶĞƚ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϳ

DŝĚĚůĞ>ĞǀĞů>ĞĂƌŶŝŶŐĞŶƚĞƌ

'Ǉŵ

ϯϴϭϯsĂůĞŶƚŝŶĞ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϳ

EŽƌƚŚ,ŝDŽƵŶƚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϯϴϬϭtĞƐƚϳƚŚ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϳ

WĂŐĞϲŽĨϭϯĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϯ͕ϮϬϮϭ

:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^ͲEKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
ϳ͗ϬϬĂŵͲϳ͗ϬϬƉŵ
>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^ͲϮEKs/DZϮϬϮϭ
<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͲE'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭ
ŽƵŶƚǇǁŝĚĞWŽůůŝŶŐWůĂĐĞ
>ƵŐĂƌĚĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚĂĚŽ
ҷĂŝҳŵҹWŚŝұƵdŽăŶYƵҨŶ

sŽƚŝŶŐƌĞĂ
ƌĞĂĚĞǀŽƚĂĐŝſŶ
<ŚƵsӌĐҹWŚŝұƵ

tĞƐƚŽǀĞƌ,ŝůůƐdŽǁŶ,Ăůů

dŽǁŶ,Ăůů

ϱϴϮϰDĞƌƌǇŵŽƵŶƚZŽĂĚ

tĞƐƚŽǀĞƌ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϬϳ

ůƵĞ,ĂǌĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

DƵůƚŝͲWƵƌƉŽƐĞZŽŽŵ

ϲϬϭůƵĞ,ĂǌĞƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϴ

'ƌĂĐĞĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

>ŽďďǇ

ϭϱϬϭ:ŝŵtƌŝŐŚƚ&ƌĞĞǁĂǇ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϴ

ZĞĚĞĞŵĞƌŝďůĞŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,ĂůůƵĚŝƚŽƌŝƵŵ

ϭϬϬsĞƌŶĂdƌĂŝůEŽƌƚŚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϴ

tŚŝƚĞ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚ/^ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƵŝůĚŝŶŐ

ŽĂƌĚZŽŽŵ

ϰϬϭ^ŽƵƚŚŚĞƌƌǇ>ĂŶĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϴ

^ƉůĂƐŚĂǇǌ

ŽŶĨĞƌĞŶĐĞZŽŽŵŝŶǀĞŶƚĞŶƚĞƌ

ϴϵϬϱůŝĨĨŽƌĚ^ƚƌĞĞƚ

tŚŝƚĞ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚ͕dyϳϲϭϬϴ

tŚŝƚĞ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚWƵďůŝĐ>ŝďƌĂƌǇ

ŽŵŵƵŶŝƚǇZŽŽŵ

ϴϮϭϱtŚŝƚĞ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚZŽĂĚ

tŚŝƚĞ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚ͕dyϳϲϭϬϴ

dƌŝŶŝƚǇŚĂƉĞů

^ĂŶĐƚƵĂƌǇ

ϲϲϭϬ^ŽƵƚŚǁĞƐƚŽƵůĞǀĂƌĚ

ĞŶďƌŽŽŬ͕dyϳϲϭϬϵ

DĐ>ĞĂŶϲƚŚ'ƌĂĚĞ^ĐŚŽŽů

ƵĚŝƚŽƌŝƵŵ

ϯϮϬϭ^ŽƵƚŚ,ŝůůƐǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϵ

^ŽƵƚŚĐůŝĨĨĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

DĂŝŶƵŝůĚŝŶŐŽŶĐŽƵƌƐĞ

ϰϭϬϬ^ŽƵƚŚǁĞƐƚ>ŽŽƉϴϮϬ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϵ

^ŽƵƚŚǁĞƐƚZĞŐŝŽŶĂů>ŝďƌĂƌǇ

DĞĞƚŝŶŐZŽŽŵ

ϰϬϬϭ>ŝďƌĂƌǇ>ĂŶĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϵ

^ƚ͘^ƚĞƉŚĞŶWƌĞƐďǇƚĞƌŝĂŶŚƵƌĐŚ

WĂƌŝƐŚ,Ăůů

ϮϳϬϬDĐWŚĞƌƐŽŶǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϵ

dĂŶŐůĞǁŽŽĚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ĂĨĞƚĞƌŝĂ

ϯϬϲϬKǀĞƌƚŽŶWĂƌŬƌŝǀĞtĞƐƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϬϵ

͘D͘ĂŐŐĞƚƚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϵϱϴWĂŐĞǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϬ
&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϬ

ĚĚƌĞƐƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ
ҷĂŚҶ

ŝƚǇĂŶĚŝƉ
ŝƵĚĂĚǇſĚŝŐŽ
dŚăŶŚWŚҺǀăDĆӇƵŝҵŶ

'ĞŽƌŐĞ͘ůĂƌŬĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϯϯϬϬ^ŽƵƚŚ,ĞŶĚĞƌƐŽŶ^ƚƌĞĞƚ

'ƌĂĐĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

ŽŶĨĞƌĞŶĐĞZŽŽŵ

ϯϴϬϭDĐĂƌƚǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϬ

Z͘>͘WĂƐĐŚĂů,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů

'ƵƐĂƚĞƐ'Ǉŵ

Ϯϵϭϭ&ŽƌĞƐƚWĂƌŬŽƵůĞǀĂƌĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϬ

ZŝĐŚĂƌĚ:͘tŝůƐŽŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ƵĚŝƚŽƌŝƵŵ

ϵϬϬtĞƐƚ&ŽŐŐ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϬ

sŝĐƚŽƌǇ&ŽƌĞƐƚŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

'Ǉŵ

ϯϰϮϳ,ĞŵƉŚŝůů^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϬ

tŽƌƚŚ,ĞŝŐŚƚƐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

ĐƚŝǀŝƚǇZŽŽŵϰ

ϯϱϱϭEĞǁzŽƌŬǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϬ

tŽƌƚŚ,ĞŝŐŚƚƐůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŽďďǇ

ϱϭϵĂƐƚƵƚůĞƌ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϬ

ŶĚƌĞǁΗŽĐΗ^ĞƐƐŝŽŶŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

ĐƚŝǀŝƚǇZŽŽŵ

ϮϬϭ^ŽƵƚŚ^ǇůǀĂŶŝĂǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϭ

KĂŬŚƵƌƐƚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϮϳϬϬzƵĐĐĂǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϭ

ZŝǀĞƌƐŝĚĞƉƉůŝĞĚ>ĞĂƌŶŝŶŐĞŶƚĞƌ

'Ǉŵ

ϯϲϬϬ&ŽƐƐŝůƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϭ

ZŝǀĞƌƐŝĚĞŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

ŽŵŵƵŶŝƚǇZŽŽŵ

ϯϳϬϬĂƐƚĞůŬŶĂƉ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϭ

^ƉƌŝŶŐĚĂůĞĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϯϬϭϲ^ĞůŵĂ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϭ

WĂŐĞϳŽĨϭϯĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϯ͕ϮϬϮϭ

:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^ͲEKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
ϳ͗ϬϬĂŵͲϳ͗ϬϬƉŵ
>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^ͲϮEKs/DZϮϬϮϭ
<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͲE'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭ
ŽƵŶƚǇǁŝĚĞWŽůůŝŶŐWůĂĐĞ
>ƵŐĂƌĚĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚĂĚŽ
ҷĂŝҳŵҹWŚŝұƵdŽăŶYƵҨŶ

sŽƚŝŶŐƌĞĂ
ƌĞĂĚĞǀŽƚĂĐŝſŶ
<ŚƵsӌĐҹWŚŝұƵ

ĚĚƌĞƐƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ
ҷĂŚҶ

ŝƚǇĂŶĚŝƉ
ŝƵĚĂĚǇſĚŝŐŽ
dŚăŶŚWŚҺǀăDĆӇƵŝҵŶ

^ƉƌŝŶŐĚĂůĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ƵĚŝƚŽƌŝƵŵ

ϯϮϬϳ,ŽůůŝƐ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϭ

sĞƌƐŝĂ>͘tŝůůŝĂŵƐůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϵϬϭĂƵƌůŝŶĞ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϭ

ƚǁŽŽĚDĐŽŶĂůĚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϭϴϱϬĂƌƌŽŶ>ĂŶĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϮ

ĂƐƚZĞŐŝŽŶĂů>ŝďƌĂƌǇ

DĞĞƚŝŶŐZŽŽŵ

ϲϯϬϭƌŝĚŐĞ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϮ

ĂƐƚĞƌŶ,ŝůůƐ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů

DĂŝŶ>ŽďďǇ

ϱϳϬϭ^ŚĞůƚŽŶ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϮ

&ŝƌƐƚ:ĞĨĨĞƌƐŽŶhŶŝƚĂƌŝĂŶhŶŝǀĞƌƐĂůŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϭϵϱϵ^ĂŶĚǇ>ĂŶĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϮ

,ĂŶĚůĞǇͲDĞĂĚŽǁďƌŽŽŬŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

DƵůƚŝͲWƵƌƉŽƐĞηϮ

ϲϮϬϭĞĂƚǇ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϮ

>ĞŐĂĐǇ&ĞůůŽǁƐŚŝƉŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,ĂůůΘ^ĂŶĐƚƵĂƌǇ

ϱϯϮϬEŽƌŵĂ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϮ

DĂƌƚŝŶ>ƵƚŚĞƌ<ŝŶŐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

ĐƚŝǀŝƚǇZŽŽŵ

ϱϱϲϱdƌƵŵĂŶƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϮ

EĞǁ>ŝĨĞĂƉƚŝƐƚĞĂĨ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ

ϲϵϭϳƌĞŶƚǁŽŽĚ^ƚĂŝƌZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϮ

WĂƵů>ĂƵƌĞŶĐĞƵŶďĂƌ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽů

&ƌŽŶƚ&ŽǇĞƌ

ϱϳϬϬZĂŵĞǇǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϮ

^ƚ͘DĂƚƚŚĞǁhŶŝƚĞĚDĞƚŚŽĚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

Ϯϰϭϰ,ŝƚƐŽŶ>ĂŶĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϮ

dŚĞWŽƚƚĞƌΖƐ,ŽƵƐĞ

>ŽďďǇ

ϭϮϳϬtŽŽĚŚĂǀĞŶŽƵůĞǀĂƌĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϮ

&ĂŝƚŚ͕,ŽƉĞĂŶĚ>ŽǀĞDŝŶŝƐƚƌŝĞƐ

ĂĨĞƚĞƌŝĂ

ϲϭϱϰDĞĂŶĚĞƌŝŶŐZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϰ

ZƵƐƐĞůů,Ăůů

DĂŝŶZŽŽŵ

ϱϳϬϴ:ĂĐŬƐďŽƌŽ,ŝŐŚǁĂǇ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϰ

dƌŝŶŝƚǇĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

ŚŝůĚƌĞŶΖƐtŝŶŐͬEƵƌƐĞƌǇƌĞĂ

ϲϮϬŚƵƌĐŚŝůůZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϰ

ZŝǀĞƌKĂŬƐŶŶĞǆ

>ŽďďǇ

ϰϵϬϬZŝǀĞƌKĂŬƐŽƵůĞǀĂƌĚ

ZŝǀĞƌKĂŬƐ͕dyϳϲϭϭϰ

ZŝǀĞƌKĂŬƐhŶŝƚĞĚDĞƚŚŽĚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϰϴϬϬKŚŝŽ'ĂƌĚĞŶZŽĂĚ

ZŝǀĞƌKĂŬƐ͕dyϳϲϭϭϰ

tĞƐƚǁŽƌƚŚsŝůůĂŐĞŝƚǇ,Ăůů

ŽŵŵƵŶŝƚǇZŽŽŵ

ϯϭϭƵƌƚŽŶ,ŝůůZŽĂĚ

tĞƐƚǁŽƌƚŚsŝůůĂŐĞ͕dyϳϲϭϭϰ

ĂƌƚĞƌWĂƌŬůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ƵĚŝƚŽƌŝƵŵ

ϭϮϬϰĂƐƚƌŽĂĚƵƐǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϱ

ůƵĞŶWĂƐƚŽƌĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

EŽƌƚŚƵŝůĚŝŶŐ

ϰϴϬϬDĞƌŝĚĂǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϱ

,ƵďďĂƌĚ,ĞŝŐŚƚƐůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ƵĚŝƚŽƌŝƵŵ

ϭϯϯϯtĞƐƚ^ƉƵƌŐĞŽŶ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϱ

:ĂŵĞƐǀĞŶƵĞ^ĞƌǀŝĐĞĞŶƚĞƌ

ƌĞĂŬƌŽŽŵ

ϱϬϬϭ:ĂŵĞƐǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϱ

ŐĂƉĞĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϯϵϬϬ^ŽƵƚŚǁĞƐƚŽƵůĞǀĂƌĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϲ

ŽƵŶƚƌǇ/ŶŶΘ^ƵŝƚĞƐ

DĞĞƚŝŶŐZŽŽŵ

ϮϳϯϬ^ŽƵƚŚŚĞƌƌǇ>ĂŶĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϲ

ŽƵƌƚǇĂƌĚďǇDĂƌƌŝŽƚƚ

ŽŶĨĞƌĞŶĐĞZŽŽŵ

ϲϱϯϬtĞƐƚ&ƌĞĞǁĂǇ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϲ

WĂŐĞϴŽĨϭϯĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϯ͕ϮϬϮϭ

:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^ͲEKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
ϳ͗ϬϬĂŵͲϳ͗ϬϬƉŵ
>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^ͲϮEKs/DZϮϬϮϭ
<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͲE'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭ
ŽƵŶƚǇǁŝĚĞWŽůůŝŶŐWůĂĐĞ
>ƵŐĂƌĚĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚĂĚŽ
ҷĂŝҳŵҹWŚŝұƵdŽăŶYƵҨŶ

sŽƚŝŶŐƌĞĂ
ƌĞĂĚĞǀŽƚĂĐŝſŶ
<ŚƵsӌĐҹWŚŝұƵ

ĚĚƌĞƐƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ
ҷĂŚҶ

,ĂƌǀĞƐƚhŶŝƚĞĚDĞƚŚŽĚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϲϬϯϲ>ŽĐŬĞǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϲ

Z͘͘ǀĂŶƐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

DƵůƚŝͲWƵƌƉŽƐĞZŽŽŵ

ϯϮϰϮ>ĂĐŬůĂŶĚZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϲ

ŝƚǇĂŶĚŝƉ
ŝƵĚĂĚǇſĚŝŐŽ
dŚăŶŚWŚҺǀăDĆӇƵŝҵŶ

ZĞĚĞĞŵĞƌ>ƵƚŚĞƌĂŶŚƵƌĐŚ

'Ǉŵ

ϰϱϭϯtŝůůŝĂŵƐZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϲ

ZŝĚŐůĞĂWƌĞƐďǇƚĞƌŝĂŶŚƵƌĐŚ

^ĂŶĐƚƵĂƌǇ

ϱϬϬϬ^ŽƵƚŚǁĞƐƚŽƵůĞǀĂƌĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϲ

tĞƐƚĞƌŶ,ŝůůƐŚƵƌĐŚŽĨŚƌŝƐƚ

ĚƵĐĂƚŝŽŶƵŝůĚŝŶŐůĂƐƐƌŽŽŵ

ϴϴϬϬŚĂƉŝŶZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϲ

,ĂůƚŽŵŝƚǇWƵďůŝĐ>ŝďƌĂƌǇ

&ƵůůDĞĞƚŝŶŐZŽŽŵ

ϰϴϬϵ,ĂůƚŽŵZŽĂĚ

,ĂůƚŽŵŝƚǇ͕dyϳϲϭϭϳ

,ĂůƚŽŵŝƚǇZĞĐƌĞĂƚŝŽŶĞŶƚĞƌ

ĞƌĂŵŝĐƐůĂƐƐƌŽŽŵ

ϰϴϯϵƌŽĂĚǁĂǇǀĞŶƵĞ

,ĂůƚŽŵŝƚǇ͕dyϳϲϭϭϳ

>ĂŶĚŵĂƌŬĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϭϵϬϵdŚŽŵĂƐZŽĂĚ

,ĂůƚŽŵŝƚǇ͕dyϳϲϭϭϳ

DŽŽƐĞ>ŽĚŐĞϭϴϴϵ,ĂůƚŽŵŝƚǇ

ĂůůƌŽŽŵ

ϱϬϬϭĞƌŶŝĐĞ^ƚƌĞĞƚ

,ĂůƚŽŵŝƚǇ͕dyϳϲϭϭϳ

K͘,͘^ƚŽǁĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵϭϭϱ

ϰϮϬϭZŝƚĂ>ĂŶĞ

,ĂůƚŽŵŝƚǇ͕dyϳϲϭϭϳ

t͘'͘dŚŽŵĂƐŽůŝƐĞƵŵ

ZŽŽŵƐ͕Θ>ŽďďǇ

ϲϭϬϴƌŽĂĚǁĂǇǀĞŶƵĞ

,ĂůƚŽŵŝƚǇ͕dyϳϲϭϭϳ

tĞƐƚŝƌĚǀŝůůĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϯϬϬϭ>ĂǇƚŽŶǀĞŶƵĞ

,ĂůƚŽŵŝƚǇ͕dyϳϲϭϭϳ

&ŝƌƐƚĂƉƚŝƐƚ,ƵƌƐƚĂƚƚŚĞdƌĂŝůƐ

'Ǉŵ

ϵϮϬϴdƌĂŵŵĞůĂǀŝƐZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϴ

ĂŬĞƌŽƵůĞǀĂƌĚŚƵƌĐŚŽĨŚƌŝƐƚ

ĐƚŝǀŝƚǇƵŝůĚŝŶŐ

ϳϭϯϵĂŬĞƌŽƵůĞǀĂƌĚ

ZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϭϴ

ZŝĐŚůĂŶĚDŝĚĚůĞ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϳϰϬϬ,ŽǀĞŶŬĂŵƉǀĞŶƵĞ

ZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϭϴ

dŚĞ>ŝŶŬ

ZŽŽŵ

ϲϳϱϬĂŬĞƌŽƵůĞǀĂƌĚ

ZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϭϴ

ŐĂƉĞDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽŵŵƵŶŝƚǇŚƵƌĐŚ

^ŽĐŝĂů,Ăůůͬ&ŽǇĞƌŽĨ^ĂŶĐƚƵĂƌǇ

ϰϲϭϱĂƐƚĂůŝĨŽƌŶŝĂWĂƌŬǁĂǇ

&ŽƌĞƐƚ,ŝůů͕dyϳϲϭϭϵ

͘D͘WĂƚĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϯϴϬϬŶŐůŝŶƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϵ

ĞƚŚĚĞŶDŝƐƐŝŽŶĂƌǇĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

'Ǉŵ

ϯϮϬϴtŝůďĂƌŐĞƌ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϵ

ƌĂĚůĞǇĞŶƚĞƌ

DĂŝŶƌĞĂ

ϮϲϬϭdŝŵďĞƌůŝŶĞƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϵ

'ůĞŶWĂƌŬůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϯϲϬϭWĞĐŽƐ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϵ

'ƌŝĨĨŝŶͲWŽůǇ^ƵďͲŽƵƌƚŚŽƵƐĞ

ĂƌůǇsŽƚŝŶŐZŽŽŵ

ϯϮϭϮDŝůůĞƌǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϵ

,ĂƌůĞĂŶĞĂůůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϱϲϭϱ&ŽƌĞƐƚ,ŝůůƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϵ

^ƵŶƌŝƐĞͲDĐDŝůůŝĂŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϯϰϬϵ^ƚĂůĐƵƉZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϵ

t͘D͘'ƌĞĞŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϰϲϭϮĂǀŝĚ^ƚƌŝĐŬůĂŶĚZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϭϵ

ŝůů:͘ůůŝŽƚƚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϮϱϬϭŽŽŬƐ>ĂŶĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϮϬ

WĂŐĞϵŽĨϭϯĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϯ͕ϮϬϮϭ

:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^ͲEKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
ϳ͗ϬϬĂŵͲϳ͗ϬϬƉŵ
>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^ͲϮEKs/DZϮϬϮϭ
<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͲE'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭ
ŽƵŶƚǇǁŝĚĞWŽůůŝŶŐWůĂĐĞ
>ƵŐĂƌĚĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚĂĚŽ
ҷĂŝҳŵҹWŚŝұƵdŽăŶYƵҨŶ

sŽƚŝŶŐƌĞĂ
ƌĞĂĚĞǀŽƚĂĐŝſŶ
<ŚƵsӌĐҹWŚŝұƵ

ĚĚƌĞƐƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ
ҷĂŚҶ

ŝƚǇĂŶĚŝƉ
ŝƵĚĂĚǇſĚŝŐŽ
dŚăŶŚWŚҺǀăDĆӇƵŝҵŶ

ĞŶƚƌĂůŝďůĞŚƵƌĐŚͲdŚĞŽŶŶĞĐƚŝŽŶ

>ŽďďǇ

ϴϮϬϬŶĚĞƌƐŽŶŽƵůĞǀĂƌĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϮϬ

ŚŝƐŚŽůŵdƌĂŝůŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

DĞĞƚŝŶŐZŽŽŵ

ϰϵϯϲDĐWŚĞƌƐŽŶŽƵůĞǀĂƌĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϮϯ

ŚƌŝƐƚhŶŝƚĞĚDĞƚŚŽĚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϯϯϬϭ^ǇĐĂŵŽƌĞ^ĐŚŽŽůZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϮϯ

'ƌĂĐĞ>ƵƚŚĞƌĂŶŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϳϵϬϬDĐĂƌƚǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϮϯ

,ĂůůŵĂƌŬĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

'Ǉŵ

ϰϮϬϭtĞƐƚZŝƐŝŶŐĞƌƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϮϯ

DĂƌǇ,ĂƌƌŝƐ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϴϰϬϬtĞƐƚůĞďƵƌŶĞZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϮϯ

DĞĂĚŽǁĐƌĞĞŬůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϮϴϬϭŽƵŶƚƌǇƌĞĞŬ>ĂŶĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϮϯ

ĞŶďƌŽŽŬŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

DĂŝŶZŽŽŵ

ϮϮϴ^ĂŶŶŐĞůŽǀĞŶƵĞ

ĞŶďƌŽŽŬ͕dyϳϲϭϮϲ

ĞŶďƌŽŽŬŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌzD

DƵůƚŝͲWƵƌƉŽƐĞZŽŽŵ

ϭϴϵϵtŝŶƐĐŽƚƚZŽĂĚ

ĞŶďƌŽŽŬ͕dyϳϲϭϮϲ

ŚƵƌĐŚŽĨƚŚĞ,ŽůǇƉŽƐƚůĞƐ

WĂƌŝƐŚ,Ăůů

ϯϵϬϬ>ŽŶŐǀƵĞǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϮϲ

,ŝŐŚZŝĚŐĞŚƵƌĐŚ

DĂŝŶ>ŽďďǇ

ϭϬϭϬϬZŽůůŝŶŐ,ŝůůƐƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϮϲ

ŝƚǇŽĨůƵĞDŽƵŶĚŝƚǇ,Ăůů

ŽƵŶĐŝůŚĂŵďĞƌƐ

ϯϬϭ^ŽƵƚŚůƵĞDŽƵŶĚZŽĂĚ

ůƵĞDŽƵŶĚ͕dyϳϲϭϯϭ

ĞƐƚŝŶǇĞŶƚĞƌ

^ĂŶĐƚƵĂƌǇ

ϭϬϮϬϬ&Dϭϱϲ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϭ

^ŽŶŶǇĂŶĚůůĞŐƌĂEĂŶĐĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ĂĨĞƚĞƌŝĂ

ϳϬϭdŝĞƌƌĂsŝƐƚĂtĂǇ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϭ

&ŽƌƚtŽƌƚŚWƌĞƐďǇƚĞƌŝĂŶŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϲϮϱϭKĂŬŵŽŶƚdƌĂŝů

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϮ

,ǇĂƚƚWůĂĐĞ&ŽƌƚtŽƌƚŚͬŝƚǇǀŝĞǁ

>ŽďďǇDĞĞƚŝŶŐZŽŽŵ

ϱϵϬϬŝƚǇǀŝĞǁŽƵůĞǀĂƌĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϮ

ƌƵĐĞ^ŚƵůŬĞǇůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

ƵĚŝƚŽƌŝƵŵ

ϱϱϯϯtŚŝƚŵĂŶǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϯ

&ŽƌƚtŽƌƚŚĚƵĐĂƚŝŽŶƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ

>ŽďďǇͬŽŶĨĞƌĞŶĐĞZŽŽŵ

ϲϬϮϭtĞƐƚĐƌĞĞŬƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϯ

'ĞŶĞƐŝƐhŶŝƚĞĚDĞƚŚŽĚŝƐƚŚƵƌĐŚ

ŽŵŵŽŶƐ,ĂůůǁĂǇ

ϳϲϯϱ^ŽƵƚŚ,ƵůĞŶ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϯ

^ŽƵƚŚǁĞƐƚŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

'Ǉŵ

ϲϯϬϬtĞůĐŚǀĞŶƵĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϯ

^ŽƵƚŚǁĞƐƚ^ƵďͲŽƵƌƚŚŽƵƐĞ

sŽƚŝŶŐĞŶƚĞƌ

ϲϱϱϭ'ƌĂŶďƵƌǇZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϯ

^ƚ͘DĂƚƚŚĞǁΖƐ>ƵƚŚĞƌĂŶŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϱϳϬϵtĞĚŐǁŽŽĚƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϯ

dƌŝŶŝƚǇƵŵďĞƌůĂŶĚWƌĞƐďǇƚĞƌŝĂŶŚƵƌĐŚ

&ƌŽŶƚ&ŽǇĞƌ

ϳϭϮϬtĞƐƚůĞďƵƌŶĞZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϯ

tĞƐƚŵŝŶƐƚĞƌWƌĞƐďǇƚĞƌŝĂŶŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϳϬϬϭdƌĂŝů>ĂŬĞƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϯ

ĚŐĞĐůŝĨĨsŝůůĂŐĞŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

ŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

ϭϲϬϱĚŐĞĐůŝĨĨZŽĂĚ

ĚŐĞĐůŝĨĨsŝůůĂŐĞ͕dyϳϲϭϯϰ

ĚŐĞWĂƌŬhŶŝƚĞĚDĞƚŚŽĚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϱϲϭϲƌŽǁůĞǇZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϰ

WĂŐĞϭϬŽĨϭϯĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϯ͕ϮϬϮϭ

:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^ͲEKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
ϳ͗ϬϬĂŵͲϳ͗ϬϬƉŵ
>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^ͲϮEKs/DZϮϬϮϭ
<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͲE'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭ
ŽƵŶƚǇǁŝĚĞWŽůůŝŶŐWůĂĐĞ
>ƵŐĂƌĚĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚĂĚŽ
ҷĂŝҳŵҹWŚŝұƵdŽăŶYƵҨŶ

sŽƚŝŶŐƌĞĂ
ƌĞĂĚĞǀŽƚĂĐŝſŶ
<ŚƵsӌĐҹWŚŝұƵ

ĚĚƌĞƐƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ
ҷĂŚҶ

,ŝŐŚůĂŶĚ,ŝůůƐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

DƵůƚŝͲWƵƌƉŽƐĞZŽŽŵ

ϭϲϬϬ'ůĂƐŐŽǁZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϰ

EĞǁ,ŽƉĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϲϰϭϬ^ŽƵƚŚ&ƌĞĞǁĂǇ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϰ

ŝƚǇĂŶĚŝƉ
ŝƵĚĂĚǇſĚŝŐŽ
dŚăŶŚWŚҺǀăDĆӇƵŝҵŶ

WĂƌŬǁĂǇůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

WŽƌƚĂďůĞZŽŽŵϭϰϭ

ϭϯϮϬtĞƐƚǀĞƌŵĂŶWĂƌŬǁĂǇ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϰ

^ƚ͘>ƵŬĞƵŵďĞƌůĂŶĚWƌĞƐďǇƚĞƌŝĂŶŚƵƌĐŚ

&ĂŵŝůǇ>ŝĨĞĞŶƚĞƌ

ϭϰϬϰ^ǇĐĂŵŽƌĞ^ĐŚŽŽůZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϰ

>ĂŬĞWĂƚƌŽů,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ

KĨĨŝĐĞƌĞĂ

ϳϱϬϭ^ƵƌĨƐŝĚĞƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϱ

>ŝŐŚƚŚŽƵƐĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ

>ŽďďǇ

ϳϮϬϬZŽďĞƌƚƐŽŶZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϱ

^ŚĞƌŝĨĨΖƐKĨĨŝĐĞEŽƌƚŚWĂƚƌŽůŝǀŝƐŝŽŶ

ŽŵŵƵŶŝƚǇZŽŽŵ

ϲϲϱϭ>ĂŬĞtŽƌƚŚŽƵůĞǀĂƌĚ

>ĂŬĞtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϱ

>ĂŬĞƐŝĚĞŚƵƌĐŚŽĨ'ŽĚ

'Ǉŵͬ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϵϯϵϲŽŶĨĞĚĞƌĂƚĞWĂƌŬZŽĂĚ

>ĂŬĞƐŝĚĞ͕dyϳϲϭϯϱ

ůƵĞďŽŶŶĞƚůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϳϬϬϬdĞĂůƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϳ

ĂŵƉ&ŝƌĞ&ŝƌƐƚdĞǆĂƐ

ŽŶĨĞƌĞŶĐĞZŽŽŵƐ&Θ'

ϮϳϬϬDĞĂĐŚĂŵŽƵůĞǀĂƌĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϳ

&ŝƌƐƚĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚŽĨ&ŽƌƚtŽƌƚŚĚƵĐĂƚŝŽŶƵŝůĚŝŶŐͬ'Ǉŵ

'Ǉŵ

ϱϬϬϭEŽƌƚŚĞĂƐƚ>ŽŽƉϴϮϬ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϳ

,ŝůůǁŽŽĚDŝĚĚůĞ^ĐŚŽŽů

DĂŝŶ'Ǉŵ,ĂůůǁĂǇ

ϴϮϱϬWĂƌŬǁŽŽĚ,ŝůůŽƵůĞǀĂƌĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϳ

<ĞůůĞƌŽůůĞŐŝĂƚĞĐĂĚĞŵǇ

^ŵĂůů'Ǉŵ

ϯϵϬϭ^ƵŵŵĞƌĨŝĞůĚƐŽƵůĞǀĂƌĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϳ

WĂƌŬ'ůĞŶůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϱϭϬϬ'ůĞŶĂŶǇŽŶZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϳ

^ƵŵŵĞƌŐůĞŶƌĂŶĐŚ>ŝďƌĂƌǇ

DĞĞƚŝŶŐZŽŽŵ

ϰϮϬϱĂƐƐǁŽŽĚŽƵůĞǀĂƌĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϯϳ

'ƌĂĐĞŚƵƌĐŚ

^ĂŶĐƚƵĂƌǇ

ϰϳϰϬtĞƐƚĞƌŶĞŶƚĞƌŽƵůĞǀĂƌĚ

,ĂůƚŽŵŝƚǇ͕dyϳϲϭϯϳ

,ŽŵŵĞůůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϯϬϴtĞƐƚŶŽŶǀĞŶƵĞ

ǀĞƌŵĂŶ͕dyϳϲϭϰϬ

:ĞĨĨĞƌƐŽŶĂǀŝƐϵƚŚ'ƌĂĚĞĞŶƚĞƌ

ŽŵŵŽŶƌĞĂ

ϲϭϱdŽǁŶůĞǇƌŝǀĞ

ǀĞƌŵĂŶ͕dyϳϲϭϰϬ

&ŽƌĞƐƚ,ŝůůŝǀŝĐΘŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞŶƚĞƌ

ZŽŽŵϭϬϭ

ϲϵϬϭtŝĐŚŝƚĂ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌĞƐƚ,ŝůů͕dyϳϲϭϰϬ

^ŝĚŶĞǇWŽǇŶƚĞƌůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϱϮϭƐŚĚĂůĞƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϰϬ

&ŝƌƐƚĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚŽĨtĂƚĂƵŐĂ

,ĂůůǁĂǇ

ϲϭϮϰWůƵŵ^ƚƌĞĞƚ

tĂƚĂƵŐĂ͕dyϳϲϭϰϴ

,ĞĐƚŽƌ&͘'ĂƌĐŝĂŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌ

'Ǉŵ

ϳϵϬϭ/ŶĚŝĂŶ^ƉƌŝŶŐƐZŽĂĚ

tĂƚĂƵŐĂ͕dyϳϲϭϰϴ

EŽƌƚŚƐŝĚĞŚƵƌĐŚŽĨƚŚĞEĂǌĂƌĞŶĞ

'Ǉŵ

ϲϳϱϬĞŶƚŽŶ,ŝŐŚǁĂǇ

tĂƚĂƵŐĂ͕dyϳϲϭϰϴ

sŝĐƚŽƌǇdĂďĞƌŶĂĐůĞ,ŽůŝŶĞƐƐ

DƵůƚŝͲWƵƌƉŽƐĞƵŝůĚŝŶŐ

ϱϳϲϭtĂƚĂƵŐĂZŽĂĚ

tĂƚĂƵŐĂ͕dyϳϲϭϰϴ

tĂƚĂƵŐĂŝƚǇ,Ăůů

ŝƚǇ,Ăůů>ŽďďǇ

ϳϭϬϱtŚŝƚůĞǇZŽĂĚ

tĂƚĂƵŐĂ͕dyϳϲϭϰϴ

ĂŶĚůĞǁŽŽĚ^ƵŝƚĞƐ,ŽƚĞů

ůƵĞZŽŽŵ

ϰϮϬϬZĞŐŐŝƐŽƵƌƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϱϱ

WĂŐĞϭϭŽĨϭϯĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϯ͕ϮϬϮϭ

:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^ͲEKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
ϳ͗ϬϬĂŵͲϳ͗ϬϬƉŵ
>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^ͲϮEKs/DZϮϬϮϭ
<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͲE'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭ
ŽƵŶƚǇǁŝĚĞWŽůůŝŶŐWůĂĐĞ
>ƵŐĂƌĚĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚĂĚŽ
ҷĂŝҳŵҹWŚŝұƵdŽăŶYƵҨŶ

sŽƚŝŶŐƌĞĂ
ƌĞĂĚĞǀŽƚĂĐŝſŶ
<ŚƵsӌĐҹWŚŝұƵ

ĚĚƌĞƐƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ
ҷĂŚҶ

ůů^ĂŝŶƚƐĂƚŚŽůŝĐŚƵƌĐŚWĂƌŝƐŚ,Ăůů

DĂŝŶ,Ăůů

ϮϬϬEŽƌƚŚǁĞƐƚϮϬƚŚ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϲϰ

:͘W͘ůĚĞƌDŝĚĚůĞ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϳϬϵEŽƌƚŚǁĞƐƚϮϭƐƚ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϲϰ

D͘'͘ůůŝƐĂƌůǇŚŝůĚŚŽŽĚ^ĐŚŽŽů

'Ǉŵ

ϮϭϱEŽƌƚŚĞĂƐƚϭϰƚŚ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϲϰ

EŽƌƚŚǁĞƐƚƌĂŶĐŚ>ŝďƌĂƌǇ

DĞĞƚŝŶŐZŽŽŵ

ϲϮϮϴƌǇƐƚĂů>ĂŬĞƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϳϵ

^ƚ͘dŚŽŵĂƐĂƚŚŽůŝĐŚƵƌĐŚ

ĚƵĐĂƚŝŽŶƵŝůĚŝŶŐ

ϱϵϱϯŽǁŵĂŶZŽďĞƌƚƐZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϭϳϵ

ŝƚǇĂŶĚŝƉ
ŝƵĚĂĚǇſĚŝŐŽ
dŚăŶŚWŚҺǀăDĆӇƵŝҵŶ

ĂŐůĞDŽƵŶƚĂŝŶ&ŝƌĞ,Ăůůϭ

dƌĂŝŶŝŶŐZŽŽŵ

ϵϱϬϬ>ŝǀĞKĂŬ>ĂŶĞ

^ĂŐŝŶĂǁ͕dyϳϲϭϳϵ

ĂŐůĞDŽƵŶƚĂŝŶͲ^ĂŐŝŶĂǁ/^ƵŝůĚŝŶŐϲ

ƵŝůĚŝŶŐϲdƌĂŝŶŝŶŐZŽŽŵ

ϭϮϬϬEŽƌƚŚKůĚĞĐĂƚƵƌZŽĂĚ

^ĂŐŝŶĂǁ͕dyϳϲϭϳϵ

:ŽŚŶĚ<ĞĞƚĞƌWƵďůŝĐ>ŝďƌĂƌǇ

ĂĐŬ^ĞĂƚŝŶŐƌĞĂ

ϯϱϱtĞƐƚDĐ>ĞƌŽǇŽƵůĞǀĂƌĚ

^ĂŐŝŶĂǁ͕dyϳϲϭϳϵ

ŝƚǇWŽŝŶƚhŶŝƚĞĚDĞƚŚŽĚŝƐƚŚƵƌĐŚ

ZĞĞǀĞƐ,Ăůů

ϳϯϬϭ'ůĞŶǀŝĞǁƌŝǀĞ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϴϬ

ŽůůĞŐĞ,ŝůůŚƵƌĐŚŽĨŚƌŝƐƚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϳϰϰϳEŽƌƚŚŽůůĞŐĞŝƌĐůĞ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϴϬ

ĂŶĐŚŽůƐĞŶƚĞƌ

DĂŝŶZŽŽŵ

ϲϴϬϭ'ůĞŶǀŝĞǁƌŝǀĞ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϴϬ

&ŝŶĞƌƚƐƚŚůĞƚŝĐŽŵƉůĞǆ

ϭƐƚ&ůŽŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇZŽŽŵ

ϵϮϬϬDŝĚŝƚŝĞƐŽƵůĞǀĂƌĚ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϴϬ

&ŽƌŵĞƌƵƌƐĞǇZŽĂĚ^ĞŶŝŽƌĚƵůƚĞŶƚĞƌ

DĂŝŶZŽŽŵ

ϳϯϬϭƵƌƐĞǇZŽĂĚ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϴϬ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐWƵďůŝĐ>ŝďƌĂƌǇ

ŽŵŵƵŶŝƚǇZŽŽŵ

ϵϬϭϱ'ƌĂŶĚǀĞŶƵĞ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϴϬ

WůĂƚŝŶƵŵDƵƐŝĐŽŵƉůĞǆ

>ŽďďǇ

ϳϯϬϭEŽƌƚŚĞĂƐƚ>ŽŽƉϴϮϬ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϴϬ

^ƚ͘WĂƵůWƌĞƐďǇƚĞƌŝĂŶŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϰϱϭϳZƵĨĞ^ŶŽǁƌŝǀĞ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϴϬ

dŚĞϮϲtĞůůŶĞƐƐĞŶƚĞƌͲEŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

'Ǉŵ

ϲϵϱϱŽƵůĞǀĂƌĚϮϲ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϴϬ

ŽŶƐƵŵĞĚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϳϲϬϭWƌĞĐŝŶĐƚ>ŝŶĞZŽĂĚ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϴϮ

EŽƌƚŚWĂƌŬĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

^ĂŶĐƚƵĂƌǇ

ϳϬϮϱDŝĚŝƚŝĞƐŽƵůĞǀĂƌĚ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϴϮ

EŽƌƚŚZŝĚŐĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

KƵƚƐŝĚĞ'Ǉŵ

ϳϯϯϭ,ŽůŝĚĂǇ>ĂŶĞ;ĂĐĐĞƐƐĨƌŽŵ^ƚĂƌŶĞƐZŽĂĚͿ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϴϮ

^ŚĂĚǇ'ƌŽǀĞĂƉƚŝƐƚŚƵƌĐŚ

&ĞůůŽǁƐŚŝƉ,Ăůů

ϲϲϰϵWƌĞĐŝŶĐƚ>ŝŶĞZŽĂĚ

EŽƌƚŚZŝĐŚůĂŶĚ,ŝůůƐ͕dyϳϲϭϴϮ

ĂƉƌŽĐŬůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŽďďǇ

ϭϮϯϬϭ'ƌĞǇdǁŝŐƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϮϰϰ

'ŽůĚĞŶdƌŝĂŶŐůĞƌĂŶĐŚ>ŝďƌĂƌǇ

DĞĞƚŝŶŐZŽŽŵ

ϰϮϲϰ'ŽůĚĞŶdƌŝĂŶŐůĞŽƵůĞǀĂƌĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϮϰϰ

/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŝďƌĂƌǇ

ϭϭϳϳϯƌĂǇŝƌĐŚ>ĂŶĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϮϰϰ

>ŽŶĞ^ƚĂƌůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŽďďǇ

ϰϲϰϳ^ŚŝǀĞƌZŽĂĚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϮϰϰ

EŽƌƚŚƉĂƌŬzD

DƵůƚŝͲWƵƌƉŽƐĞZŽŽŵ

ϵϭϬϬEŽƌƚŚĞĂĐŚ^ƚƌĞĞƚ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϮϰϰ

WĂŐĞϭϮŽĨϭϯĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϯ͕ϮϬϮϭ

:K/Ed'EZ>E^W/>>d/KE^ͲEKsDZϮ͕ϮϬϮϭ
ϳ͗ϬϬĂŵͲϳ͗ϬϬƉŵ
>/KE^'EZ>^KE:hEd^z^W/>^ͲϮEKs/DZϮϬϮϭ
<҃d,ҖWdҎE'dhz҅EҜsѷhҜѿ/҇dͲE'zϮd,E'ϭϭ͕E DϮϬϮϭ
ŽƵŶƚǇǁŝĚĞWŽůůŝŶŐWůĂĐĞ
>ƵŐĂƌĚĞsŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚĂĚŽ
ҷĂŝҳŵҹWŚŝұƵdŽăŶYƵҨŶ

sŽƚŝŶŐƌĞĂ
ƌĞĂĚĞǀŽƚĂĐŝſŶ
<ŚƵsӌĐҹWŚŝұƵ

ĚĚƌĞƐƐ
ŝƌĞĐĐŝſŶ
ҷĂŚҶ

tŽŽĚůĂŶĚ^ƉƌŝŶŐƐůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

>ŽďďǇ

ϭϮϭϮϬtŽŽĚůĂŶĚ^ƉƌŝŶŐƐƌŝǀĞ

&ŽƌƚtŽƌƚŚ͕dyϳϲϮϰϰ

>ŝŐŚƚŽĨƚŚĞtŽƌůĚŚƵƌĐŚ

ĂĨĠ

ϴϳϱϬEŽƌƚŚZŝǀĞƌƐŝĚĞƌŝǀĞ

<ĞůůĞƌ͕dyϳϲϮϰϰ

ŝƚǇĂŶĚŝƉ
ŝƵĚĂĚǇſĚŝŐŽ
dŚăŶŚWŚҺǀăDĆӇƵŝҵŶ

ĞĂƌƌĞĞŬŝďůĞŚƵƌĐŚ

zŽƵƚŚƌĞĂƐ

ϭϱϱϱEŽƌƚŚdĂƌƌĂŶƚWĂƌŬǁĂǇ

<ĞůůĞƌ͕dyϳϲϮϰϴ

&ŝƌƐƚhŶŝƚĞĚDĞƚŚŽĚŝƐƚŚƵƌĐŚŽĨ<ĞůůĞƌ

>ŽďďǇ

ϭϬϮϱ:ŽŚŶƐŽŶZŽĂĚ

<ĞůůĞƌ͕dyϳϲϮϰϴ

/ŶĚŝĂŶ^ƉƌŝŶŐƐDŝĚĚůĞ^ĐŚŽŽů

^ŵĂůů'Ǉŵ

ϯϬϱƵƌƐĞǇZŽĂĚ

<ĞůůĞƌ͕dyϳϲϮϰϴ

<ĞůůĞƌdŽǁŶ,Ăůů

ZŽŽŵϮϬϱŽƌϮϭϮ

ϭϭϬϬĞĂƌƌĞĞŬWĂƌŬǁĂǇ

<ĞůůĞƌ͕dyϳϲϮϰϴ

ZŝĚŐĞǀŝĞǁůĞŵĞŶƚĂƌǇ^ĐŚŽŽů

DĂŝŶŶƚƌǇ

ϭϲϬϭDĂƌƐŚĂůůZŝĚŐĞWĂƌŬǁĂǇ

<ĞůůĞƌ͕dyϳϲϮϰϴ

^ƚ͘DĂƌƚŝŶŝŶͲƚŚĞͲ&ŝĞůĚƐƉŝƐĐŽƉĂůŚƵƌĐŚ

tĞƐƚWĂƌŝƐŚ,Ăůů

ϮϮϯ^ŽƵƚŚWĞĂƌƐŽŶ>ĂŶĞ

<ĞůůĞƌ͕dyϳϲϮϰϴ

tĞƐƚtŝŶĚŚƵƌĐŚ

^ĂŶĐƚƵĂƌǇ

ϭϯϬϬ^ĂƌĂŚƌŽŽŬƐƌŝǀĞ

<ĞůůĞƌ͕dyϳϲϮϰϴ

:ŽŚŶD͘dŝĚǁĞůůDŝĚĚůĞ^ĐŚŽŽů

'ǇŵͲϭϱϬϮ

ϯϵϯϳ,ĂƐůĞƚͲZŽĂŶŽŬĞZŽĂĚ

ZŽĂŶŽŬĞ͕dyϳϲϮϲϮ

dƌŽƉŚǇůƵďdŽǁŶ,Ăůů

͘K͘͘dƌĂŝŶŝŶŐZŽŽŵ

ϭdƌŽƉŚǇtŽŽĚƌŝǀĞ

dƌŽƉŚǇůƵď͕dyϳϲϮϲϮ

WĂŐĞϭϯŽĨϭϯĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϯ͕ϮϬϮϭ

PHỤ LỤC B
Tài Liệu Thông Tin Cử Tri
BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA QUẬN TARRANT
ĐỀ XUẤT A CỦA QUẬN TARRANT
THUẬN _____
CHỐNG _____

)
)
)
)
)

CẤP $400.000.000 CÔNG KHỐ PHIẾU NGHĨA VỤ TỔNG
QUÁT CỦA QUẬN TARRANT, TEXAS CHO VIỆC MUA,
XÂY CẤT, TÁI THIẾT, CẢI TẠO, KHÔI PHỤC, CẢI THIỆN
VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG PHỐ, ĐƯỜNG BỘ, XA LỘ VÀ CẦU
TRONG PHẠM VI QUẬN TARRANT, BAO GỒM CÁC
TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ, XA LỘ VÀ CẦU CỦA THÀNH PHỐ,
QUẬN VÀ TIỂU BANG, VÀ ÁP MỘT KHOẢN THUẾ ĐỦ ĐỂ
TRẢ TIỀN VỐN VÀ TIỀN LỜI TRÊN CÔNG KHỐ PHIẾU
NÀY.

Số nợ gốc của các nghĩa vụ nợ được ủy quyền:
Lãi suất ước tính cho các nghĩa vụ nợ được ủy quyền được ước chừng
với lãi suất 4,40%:
Gốc và lãi kết hợp ước tính phải trả đúng hạn và đầy đủ các nghĩa vụ
nợ khấu trừ trong 26 năm:
Kể từ ngày yêu cầu cuộc bầu cử, số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ
chưa thanh toán:
Kể từ ngày yêu cầu cuộc bầu cử, số tiền lãi ước tính của tất cả các nghĩa
vụ nợ chưa thanh toán:
Kể từ ngày yêu cầu cuộc bầu cử, số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần
phải trả đúng hạn và đầy đủ tất cả các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán:
Mức tăng thuế tối đa hàng năm ước tính đối với một khu cư trú với giá
trị được thẩm định là $100.000 để trả các nghĩa vụ nợ được ủy quyền,
nếu được chấp thuận.
Con số này giả định: Khấu trừ các nghĩa vụ nợ của Quận trong khoảng
thời gian 26 năm, bao gồm các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán và các
nghĩa vụ nợ được đề xuất; những thay đổi về giá trị được đánh giá trong
tương lai ước tính trong Quận dựa trên sự tăng trưởng của giá trị được
đánh giá chịu thuế của Quận với tỷ lệ 5% trong các năm 2023 đến hết
2029 và 0% sau đó; và lãi suất giả định đối với các nghĩa vụ nợ được
đề xuất nêu trên.

$400.000.000
$220.567.607
$620.567.607
$213.675.000
$38.960.777
$252.635.777
$0

PHỤ LỤC B, Tiếp theo
Tài Liệu Thông Tin Cử Tri
BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA QUẬN TARRANT
ĐỀ XUẤT B CỦA QUẬN TARRANT
THUẬN _____
CHỐNG _____

)
)
)
)
)

CẤP $116.000.000 CÔNG KHỐ PHIẾU NGHĨA VỤ TỔNG QUÁT
CỦA QUẬN TARRANT, TEXAS CHO VIỆC MUA, XÂY CẤT,
CẢI TẠO VÀ TRANG BỊ CHO TÒA NHÀ CÔNG SỞ CỦA BIỆN
LÝ KHU HÌNH SỰ NHẰM CUNG CẤP KHÔNG GIAN CHO
CÁC NỖ LỰC TRUY TỐ VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI XÉT XỬ
KHÁC CỦA QUẬN CŨNG NHƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT HỖ TRỢ
CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÓ, CÙNG VIỆC MUA LẠI HOẶC CẢI
TẠO CÁC KHU ĐẤT PHỤC VỤ CÁC MỤC ĐÍCH NÀY,VÀ ÁP
MỘT KHOẢN THUẾ ĐỦ ĐỂ TRẢ TIỀN VỐN VÀ TIỀN LỜI
TRÊN CÔNG KHỐ PHIẾU NÀY.

Số nợ gốc của các nghĩa vụ nợ được ủy quyền:
Lãi suất ước tính cho các nghĩa vụ nợ được ủy quyền được ước chừng
với lãi suất 4,40%:
Gốc và lãi kết hợp ước tính phải trả đúng hạn và đầy đủ các nghĩa vụ
nợ khấu trừ trong 26 năm:
Kể từ ngày yêu cầu cuộc bầu cử, số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ nợ
chưa thanh toán:
Kể từ ngày yêu cầu cuộc bầu cử, số tiền lãi ước tính của tất cả các nghĩa
vụ nợ chưa thanh toán:
Kể từ ngày yêu cầu cuộc bầu cử, số tiền gốc và lãi kết hợp ước tính cần
phải trả đúng hạn và đầy đủ tất cả các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán:
Mức tăng thuế tối đa hàng năm ước tính đối với một khu cư trú với giá
trị được thẩm định là $100.000 để trả các nghĩa vụ nợ được ủy quyền,
nếu được chấp thuận.
Con số này giả định: Khấu trừ các nghĩa vụ nợ của Quận trong khoảng
thời gian 26 năm, bao gồm các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán và các
nghĩa vụ nợ được đề xuất; những thay đổi về giá trị được đánh giá trong
tương lai ước tính trong Quận dựa trên sự tăng trưởng của giá trị được
đánh giá chịu thuế của Quận với tỷ lệ 5% trong các năm 2023 đến hết
2029 và 0% sau đó; và lãi suất giả định đối với các nghĩa vụ nợ được
đề xuất nêu trên.

$116.000.000
$63.964.606
$179.964.606
$213.675.000
$38.960.777
$252.635.777
$0

