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ѥ1  ҈ҋ҉ѽҀ҅҆Ѻҁѿ҆ҁ҆ҍ҅҈ѹ҉҃
҄ҁҍѽҌҁѻѽҏҁ506 3306
҃

1,2,3

2&5(98606BB

ѵҐҗѽҒҍ҂ҋҐ҂Җҕҝҕ҆Ҍ҆ҀҖґҝҔҖҍґҌ҈ҒҚҍ҂ҕҊҋѿґ҂Ғ҂ҋҐҌҐҞ҉҈Ҕ҈ѩ҂Ҏ҂җҐҒѽґҊ҉҂ҎҐҌҐ҄ҐҞҍ҆ҎҚҎ
҂Ҏ҆ґҊ҉Ҟҍ҈ҕҚҎ ҆Ҏ҆Ғ҄҆ҊҟҎ ҍ҆ҕѽ ҂ґҝ ҕ҈ ҘҐҒѿ҄҈Ҕ҈ ѽ҅҆Ҋ҂ғ ҋҖҋҌҐҗҐҒҀ҂ғ ҕҐҖ җ҂Ғҍ҂ҋ҆ҖҕҊҋҐҞ
ґҒҐқҝҎҕҐғ ҆ҀҎ҂Ҋ Ҕ҈ҍ҂ҎҕҊҋѿ ѧґҊҕҒѾґ҆Ҋ ҕ҈ ҔҖҎ҆Ҙѿ ґ҂Ғ҂ҋҐҌҐҞ҉҈Ҕ҈ ҕ҈ғ ҔҘѾҔ҈ғ ҐҗѾҌҐҖғҋҊҎ҅ҞҎҐҖ
ҕҐҖ җ҂Ғҍ҂ҋ҆ҖҕҊҋҐҞ ґҒҐқҝҎҕҐғ ѲҒѾґ҆Ҋ Ҏ҂ ҄ҀҎ҆ҕ҂Ҋ ҂Ҏ҂җҐҒѽ ҕҚҎ ҂Ҏ҆ґҊ҉Ҟҍ҈ҕҚҎ ҆Ҏ҆Ғ҄҆ҊҟҎ ѱҊ
҂Ҏ҆ґҊ҉Ҟҍ҈ҕ҆ғ ҆ҎѾҒ҄҆Ҋ҆ғ ґҒѾґ҆Ҋ ҆ґҀҔ҈ғ Ҏ҂ ҂Ҏ҂җѾҒҐҎҕ҂Ҋ Ҕҕ҈ 5RFKH +HOODV  $(  Ѳ҂Ғ҂ҋ҂ҌҐҞҍ҆
҆ґҊҋҐҊҎҚҎѿҔҕ҆ҍ҆ҕ҈ѮҐҎѽ҅҂ѷ҂Ғҍ҂ҋҐ҆ґ҂҄ҒҞґҎ҈Ҕ҈ғҕ҈ғ5ҐFKH +HOODV $(҆Ҁҕ҆҂ґҐҔҕѾҌҌҐҎҕ҂ғ
HPDLO KHOODVGUXJVDIHW\#URFKHFRP ҆Ҁҕ҆ҕ҈Ҍ҆җҚҎҊҋҟғ  

ѣҎ҆ґҊ҉Ҟҍ҈ҕ҆ғѧҎѾҒ҄҆Ҋ҆ғѱҊҔ҈ҍ҂ҎҕҊҋҝҕ҆Ғ҆ғҋ҂ҊґҊҐҔҖҘҎѽ҂Ҏ҂җ҆Ғҝҍ҆Ҏ҆ғ҂Ҏ҆ґҊ҉Ҟҍ҈ҕ҆ғ҂ҎҕҊ҅ҒѽҔ҆Ҋғ $'5V ѿҕ҂ҎҐҊҔҘ҆ҕҊ҇ҝҍ҆Ҏ҆ғҍ҆ҕ҈Ҏ
Ѿ҄ҘҖҔ҈҂ҎҕҊ҅ҒѽҔ҆Ҋғ ,55 ҋ҂ҊҐҊҌҐҊҍҟҏ҆Ҋғ1Ѳ҆Ғ҂ҊҕѾҒҚґҌ҈ҒҐҗҐҒҀ҆ғ҅Ҋ҂ҕҀ҉҆Ҏҕ҂Ҋ҂ґҝҕҐҎҋѽҕҐҘҐҕ҈ғѽ҅҆Ҋ҂ғҋҖҋҌҐҗҐҒҀ҂ғҋ҂ҕҝґҊҎ
҂Ҁҕ҈Ҕ҈ғѭѵŞѯѵŞѮ҆ґ҆ҒҊҐҒҊҔҍѾҎ҈Ҋ҂ҕҒҊҋѿҔҖҎҕ҂҄ѿѮҝҎҐ҄Ҋ҂ҎҐҔҐҋҐҍ҆Ҋ҂ҋѿҘҒѿҔ҈҂ґҝҊ҂ҕҒҝҍ҆ҋ҂ҕѽҌҌ҈Ҍ҈
҆Ҋ҅Ҁҋ҆ҖҔ҈ҋ҂Ҋ҆ҍґ҆ҊҒҀ҂
ѤҊ҃ҌҊҐ҄Ғ҂җҀ҂2&5(986Ѳ҆ҒҀҌ҈ҙ҈Ѹ҂Ғ҂ҋҕ҈ҒҊҔҕҊҋҟҎҕҐҖѲҒҐқҝҎҕҐғ+DXVHU6/HWDO2FUHOL]XPDEYHUVXVLQWHUIHURQ҃DLQUHODSVLQJ
PXOWLSOHVFOHURVLV1(QJO-0HG  0RQWDOEDQ;HWDO2FUHOL]XPDEYHUVXVSODFHERLQSULPDU\SURJUHVVLYHPXOWLSOH
VFOHURVLV1(QJO-0HG  
ѥҊ҂ґ҆ҒҊҔҔҝҕ҆Ғ҆ғґҌ҈ҒҐҗҐҒҀ҆ғ҂Ҏ҂ҕҒѾҏҕ҆Ҕҕ҈ҎѲѸѲҕҐҖ2&5(986pґҐҖ҆ҍҗ҂ҎҀ҇҆ҕ҂ҊҔ҆҆ґҝҍ҆Ҏ҆ғҔ҆ҌҀ҅҆ғҕҐҖ҆ҎҕҞґҐҖ

52&+( +HOODV џѣ
$Ҍ҂ҍѽҎ҂ғ Ѧ҆ҌҗҟҎѮ҂ҒҐҞҔҊѣҕҕҊҋѿ
ѵ҈ҌID[
HPDLOKHOODVPHGLQIR#URFKHFRP
ѧҌҌѽ҅҂ ҅ҚҒ҆ѽҎ҄Ғ҂ҍҍѿ҆ґҊҋҐҊҎҚҎҀ҂ғ
ѬҞґҒҐғ ҅ҚҒ҆ѽҎ҄Ғ҂ҍҍѿ҆ґҊҋҐҊҎҚҎҀ҂ғ

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι, επιστήμονες και φίλοι,
Εκ μέρους της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας υποδέχομαι θερμά
όλους τους συμμετέχοντες του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής
Ακαδημίας Νευροανοσολογίας.
Η Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογία ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό να διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων της
κλινικής ιατρικής, της βιολογίας και της υγείας γενικά. Συμμετέχει ενεργά
στην προώθηση και στην ενίσχυση της έρευνας, της εκπαίδευση καθώς και
στη βελτίωση της αντιμετώπισης των ανοσολογικής αρχής νοσημάτων του
αντικειμένου της Νευρολογίας.
Στα πλαίσια αυτών των στόχων είναι και η οργάνωση του 5ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου της.
Η οργανωτική επιτροπή κάλεσε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν και να μοιρασθούν τις ιδέες και την εμπειρία τους μαζί μας. Όλα
τα θέματα της συνάντησης έχουν επιλεγεί με σκοπό την ενημέρωση των
συμμετεχόντων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξειςστην κλινική και πειραματική νευροανοσολογία και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινή πρακτική
και φροντίδα των ασθενών.
Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη διαμονή σας στη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ηλιόπουλος
Καθηγητής Νευρολογίας Δ.Π.Θ.
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Επιτροπές

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Ι.

Ηλιόπουλος

Μέλη:

Γρηγοριάδης
Καραγωγέως
Κόλλιας
Κυλιντηρέας
Πανουτσακοπούλου
Παπαθανασόπουλος
Πελίδου
Πρόμπερτ
Χατζηγεωργίου

Ν.
Δ.
Γ.
Κ.
Β.
Π.
Σ.-Ε.
Λ.
Γ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (και αξιολόγησης των εργασιών):
Ε.
Θ.
Κ.
Ν.
Κ.
Γ.
Β.
Α.
Θ.
Γ.
Μ.-Ε.
Ι.
Π.
Δ.

Ανδρεάδου
Αφράντου
Βαδικόλιας
Βλαϊκίδης
Βουμβουράκης
Γεωργακάκης
Γιαντζή
Γραβάνης
Δαρδιώτης
Δερετζή
Ευαγγελοπούλου
Ευδοκιμίδης
Ιωαννίδης
Κάζης

Θ.
Β.
Γ.
Ε.
Β.
Β.
Β.
Π.
Α.
Χ.
Σ.
Μ.
Σ.
Ι.

Καραπαναγιωτίδης
Κιμισκίδης
Κούτσης
Κουτσουράκη
Κώνστα
Κωσταδήμα
Μαστοροδήμος
Μήτσιας
Μουζάκη
Μπακιρτζής
Μπαλογιάννης
Μποζίκη
Μποσταντζοπούλου
Μυλωνάς

Ι.
Α.
Α.
Χ.
Κ.
Θ.
Ε.
Λ.
Τ.
Γ.
B.
Ν.
Α.

Νικολαΐδης
Παπαγιανόπουλος
Παπαδημητρίου
Πιπερίδου
Πουλοπούλου
Σκλαβιάδης
Σταμπουλής
Στεφανής
Ντόσκας
Τσιβγούλης
Τσιμούρτου
Φάκας
Ωρολογάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Η επιστημονική επιτροπή της ΕΛΛ.Α.ΝΑ: HELCTRIMS (Ελληνική Επιτροπή
για τη Θεραπεία και την Έρευνα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση)
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Θεματολογία
•

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

•

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΩΝ

•

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

•

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΝΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

•

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
SCIENTIFIC PROGRAM

Επιστημονικό Πρόγραμμα
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018
14:00-17:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ / REGISTRATIONS
17:00-20:30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
17:00-17:30

Χαιρετισμός από τους προέδρους των:
ΕΛΛ.Α.ΝΑ., Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και ΠΟΑμΣΚΠ

17:30-18:00

Προεδρείο: Ι. Ηλιόπουλος, Κ. Σταυροπούλου
Η αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικού Νοσηλευτή στην
Πολλαπλή Σκλήρυνση από την πλευρά του Νευρολόγου
Ι. Νικολαΐδης

18:00-18:30

Ο ρόλος του Ειδικού Νοσηλευτή στην Πολλαπλή Σκλήρυνση
Θ. Τάτση

18:30-19:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ / COFFEE BREAK

19:00-19:40

Προεδρείο: Ν. Γρηγοριάδης, Χ. Δημόνη
MSPRO; the Foundation Of Expert MS Nursing Care
V. Matthews

19:40-20:10

Παρουσίαση του προγράμματος του Επιστημονικού
Τομέα Νευρολογικής Νοσηλευτικής της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος
X. Χρυσοβιτσάνου

20:10-20:30

Προεδρείο: Β. Μαράκα, Ε. Μποϊδίδου
Η σχέση ασθενούς - νοσηλευτή
Α. Βρυενίου
Κλείσιμο από εκπρόσωπο της ΕΛΛ.Α.ΝΑ.
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Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018
09:00-10:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ / REGISTRATIONS
10:00-11:20 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ
Προεδρείο: Ι. Ηλιόπουλος
Συντονιστές: Θ. Μαρής, Ε. Κούτλας
Περιστατικό 1
Έξαρση Πολλαπλής Σκλήρυνσης τύπου IRIS μετά από
θεραπεία με Alemtuzumab: έλλειψη ανταπόκρισης ή
αντίδραση δευτερογενούς αυτοανοσίας του ΚΝΣ;
Θ. Μαυρίδης
Περιστατικό 2
Πρωτοεμφανιζόμενη πολλαπλή σκλήρυνση με επιληπτικές
κρίσεις
Γ. Βαβουγυιός
Περιστατικό 3
Ασθενής με επιθετική Πολλαπλή Σκλήρυνση ανθιστάμενη
στις θεραπείες
Δ. Τζανετάκος
Περιστατικό 4
Προϊούσα απομυελινωτική νόσος με παρουσία θετικών
IgG anti-MOG αντισωμάτων: περιγραφή περιπτώσεως και
ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Κ. Νώτας
Περιστατικό 5
Οξεία αλιθιασική χολοκυστίτιδα ως επιπλοκή από λήψη
Αlemtuzumab
Σ. Αλεξανδρίδη
11:20-11:40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ / COFFEE BREAK
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Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018
11:40-13:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ
Προεδρείο: Θ. Καραπαναγιωτίδης
Συντονιστές: Χ. Μπαϊρακτάρης, Β. Μαστοροδήμος
Περιστατικό 1
Εμφάνιση νόσου του CROHN σε ασθενή με πολλαπλή
σκλήρυνση
Μ. Βρίζας
Περιστατικό 2
Πολλαπλή Σκλήρυνση ή σύνδρομο Susac
Σ.-Ε. Πελίδου
Περιστατικό 3
MGUS αισθητικοκινητική πολυνευροπάθεια με θετικά
anti-MAG και anti-SGPG αντισώματα
Α. Κηρυττόπουλος
Περιστατικό 4
Οξεία τύφλωση και πολλαπλή σκλήρυνση. Πόσο συμβατή
παραμένει η διάγνωση;
Σ.-Ε. Πελίδου
Περιστατικό 5
Πιθανή αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα με θετικά anti-MOG
αντισώματα
Σ.-Α. Συντήλα
Περιστατικό 6
Συννοσηρότητα ΠΣ και μυϊκή δυστροφία
Μ. Καρατζίκου
13:00-14:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ / LUNCH BREAK
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Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018
14:00-15:30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1
Ανοσολογικοί μηχανισμοί στη Νευροανοσολογία
Προεδρείο: Κ. Κυλιντηρέας, Μ.-Ε. Ευαγγελοπούλου
Μοριακή αρχιτεκτονική κόμβων Ranvier και απομυελίνωση
Δ. Καραγωγέως
Ο ρόλος του TNF- πειραματικά μοντέλα
L. Probert
Αιματοεγκεφαλικός Φραγμός: Δυναμική δομή στην
ομοιοστασία του εγκεφάλου
Κ. Βουμβουράκης
Μικροβιακοί παράγοντες και αντιγονοπαρουσίαση
Μ. Μποζίκη
15:30-16:30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2
Αυτοάνοσα σύνδρομα ΚΝΣ
Προεδρείο: Σ. Μποσταντζοπούλου, Κ. Βουμβουράκης
Μεταιχμιακή αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα: διάγνωση
και θεραπεία
Π. Ιωαννίδης
Παρεγκεφαλιδική αυτοάνοση αταξία: διάγνωση
και θεραπεία
Ι. Τζάρτος
ADEM
Γ. Δερετζή
16:30-17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ / COFFEE BREAK
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Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018
17:00-17:30 LECTURE
Chair: V. Kimiskidis
Levels of immune intervention to reinduce self tolerance in
MS and other neuroimmune diseases
D. Karussis
17:30-18:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Θ. Ζαμπέλης
Βαρεία Μυασθένεια
Ε. Χρόνη
18:00-19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚO ΣΥΜΠΟΣΙΟ / SATELLITE SYMPOSIUM
(χορηγούμενο από Φαρμ. Εταιρία σελ. 26)

Challenging the Treatment Paradigm and our
Understanding of MS
Chair: C. Kilidireas
18:00-18:20

Current Insights on Disease Progression: Hitting a Hardly
Visible Target Early
N. Grigoriadis

18:20-19:00

Growing Evidence of Ocrelizumab Clinical Experience
in RMS
S. Schippling

19:00-19:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ / COFFEE BREAK
19:15-20:00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 3
Ιατρική ακριβείας (Precision Medicine)
Προεδρείο: Ν. Γρηγοριάδης, Α. Χατζηδημητρίου
Οι Νέες Βιοτεχνολογίες και η Ιατρική Ακριβείας
Γ. Κόλλιας
Ιατρική Ακριβείας στην Κλινική Πράξη: δυνατότητες
και προκλήσεις
Κ. Σταματόπουλος
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Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018
20:00-20:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ / OPENING CEREMONY
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
20:30-21:00 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Προεδρείο: Π. Παπαθανασόπουλος, Ι. Μυλωνάς
Η εξέλιξη της νευροανοσολογίας: από τα anti-MAG
αντισώματα έως σήμερα
Κ. Κυλιντηρέας
21:00

ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / WELCOME RECEPTION
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Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
08:00-09:00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΟ ECTRIMS 2018, ΜΕΡΟΣ 1
Μ.-Ε. Ευαγγελοπούλου
09:00-11:00 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛ.Α.ΝΑ.
09:00-11:15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ
Προεδρείο: Ε. Δαρδιώτης
Συντονιστές: Β. Τσιμούρτου, Ν. Φάκας
Περιστατικό 1
Cognitive Relapses: Νοητική υποτροπή σε ασθενή με
πολλαπλή σκλήρυνση
Γ. Βαβουγυιός
Περιστατικό 2
Χορήγηση αλεμτουζουμάμπης σε σειρά ασθενών με
υψηλής ενεργότητας υποτροπιάζουσα διαλείπουσα
πολλαπλή σκλήρυνση υπό φινγκολιμόδη
Κ. Νώτας
Περιστατικό 3
Διαχείριση ασθενών με ΣΚΠ και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα
Π.-Μ. Κούντρα
Περιστατικό 4
Οξεία βαριά τετραπληγία στη λοχεία μετά από βραχείας
διάρκειας εμπύρετο. Λοίμωξη ΚΝΣ ή Παραλοιμώδες νόσημα;
Σ.-Ε. Πελίδου
Περιστατικό 5
ADEM or MS? Αναθεωρητική προσέγγιση μετά από 15ετία
Σ.-Ε. Πελίδου
Περιστατικό 6
Αναθεώρηση διάγνωσης MS σε ασθενή με anti-MOG
αντισώματα
Σ. Καλλίβουλος
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Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
Περιστατικό 7
Σπάνια εκδήλωση AMSAN
Θ. Σταρδέλη
Περιστατικό 8
Αυτοάνοση θρομβοπενία (ITP) σε ασθενή με RRMS που
έλαβε Αλεμτουζουμάμπη: Διαχείρηση και έκβαση
Δ. Παπαδημητρίου
Περιστατικό 9
Υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση με κυρίαρχες
ψυχικές διαταραχές: παρουσίαση περιστατικού και
συζήτηση της βιβλιογραφίας
Γ. Νάσιος
11:15-11:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ / COFFEE BREAK
11:45-12:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE
(χορηγούμενη από Φαρμ. Εταιρία σελ. 26)

Chair: G. Hadjigeorgiou
Evolving MS Treatment With Immune Reconstitution
Therapy
M.A. Sahraian
12-15-13-15 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 4
Διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία αυτοάνοσων
νευρολογικών νοσημάτων
Προεδείο: Ε. Κουτσουράκη, Σ.-Ε. Πελίδου
Παρανεοπλασματικά σύνδρομα
Δ. Κίτσος
Βιολογικοί δείκτες στη Πολλαπλή Σκλήρυνση
Π. Πέτρου
Τυπικές και άτυπες μορφές Μυασθένειας
Β. Ζούβελου
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Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
13:15-14:45 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ / LUNCH BREAK
MEET THE EXPERT (κατόπιν προσκλήσεως)
13:15-14:15

MEET THE EXPERT
RWE: Beyond Skepticism
G. Tsivgoulis, F. Pellegrini

13:30-14:15

MEET THE EXPERT
(Διευκρινίσεις σελ. 27)
Managing the patient under treatment with Cladribine
Tablets
M. Ali Sahraian

13:30-14:30

MEET THE EXPERT
Treatment strategies for active MS
N. Fakas

(Διευκρινίσεις σελ. 26)

(Διευκρινίσεις σελ. 27)

14:45-16:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Προεδρείο: Σ.-Ε. Πελίδου, Δ. Καραγωγέως
16:00-17:00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 5
Μονοκλωνικά αντισώματα ως θεραπευτικοί
παράγοντες στα διάφορα νευρολογικά νοσήματα
Προεδρείο: Κ. Κυλιντηρέας, Λ. Στεφανής
Κεφαλαλγία
Μ. Βικελής
ν. Alzheimer
Ε. Καπάκη
ν. Parkinson
Λ. Στεφανής
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Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
17:00-17:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Χατζηγεωργίου
Ο ρόλος της στατιστικής στην ερμηνεία των κλινικών
μελετών της Π.Σ.: Πολύτιμο εργαλείο ή παράγοντας
σύγχυσης;
Γ. Τσιβγούλης
17:30-18:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE
(χορηγούμενη από Φαρμ. Εταιρία σελ. 27)

Chair: I. Mylonas
MS immunopathology update: the Teri-DYNAMIC trial
N. Grigoriadis
18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ / COFFEE BREAK
18:30-19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE
(χορηγούμενη από Φαρμ. Εταιρία σελ. 27)

Προεδρείο: Κ. Κυλιντηρέας
S1P υποδοχείς: ο κομβικός στόχος στην παθοφυσιολγία της
Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Ν. Γρηγοριάδης
19:00-20:00 INVITED SPEAKER
Chair: N. Grigoriadis, I. Heliopoulos
Contribution of inflammation to tissue injury and repair
within the central nervous system
J. Antel
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Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018
08:30 -11:30 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΛΛ.Α.ΝΑ.
09:00-11:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ
Προεδρείο: Κ. Βουμβουράκης
Συντονιστές: Β. Κωσταδήμα, Τ. Ντόσκας
Περιστατικό 1
Ανθεκτική στην ανοσοκαταστολή μυελίτιδα
Α. Προβατάς
Περιστατικό 2
NMOSD επιδημιολογία κλινικά και απεικονιστικά στοιχεία
Χ. Μαρογιάννη
Περιστατικό 3
Ογκόμορφη MS και γενικευμένοι τονικοκλονικοί σπασμοί
Σ.-Ε. Πελίδου
Περιστατικό 4
Νευρολογικές εκδηλώσεις σε χρήστη τοξικών ουσιών.
Τοξική απομυελίνωση ή Πολλαπλή Σκλήρυνση
Σ.-Ε. Πελίδου
Περιστατικό 5
Υποτροπιάζουσα εγκάρσια μυελίτιδα και ασυμπτωματική
υποφυσίτιδα ως εκδήλωση του IgG4-Συνδρόμου
Α. Βακράκου
Περιστατικό 6
Επιθετική μορφή πολλαπλής σκλήρυνσης ανταποκρινόμενη
στην πλασμαφαίρεση και θεραπεία με Natalizumab
Γ. Βαβουγυιός
Περιστατικό 7
Αυτοανοσία σε δυναμική πολυεπίπεδη έναρξη
Μ. Χονδρογιάννη
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Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018
11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ / COFFEE BREAK
11:30-12:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ / SATELLITE SYMPOSIUM
(χορηγούμενο από Φαρμ. Εταιρία σελ. 28)

New Emerging Data and Critical Decisions in MS
Chair: N. Grigoriadis
Real World Evidence: What is it and how do we interpret it?
E. J. Bartholomé
Treatment Sequencing: What we know and what we don’t
know
B.-A. Kallmann
12:30-13:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE
(χορηγούμενη από Φαρμ. Εταιρία σελ. 28)

Chair: I. Heliopoulos
Current and Emerging Approaches for Individualized MS
Treatment
Bart Van Wijmeersch
13:00-13:30 INVITED SPEAKER
Chair: I. Milonas, N. Grigoriadis
Psychoneuroimmunology of MS
A. Boyko
13:30-14:30 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ / LUNCH BREAK
MEET THE EXPERT (κατόπιν πρσοκλήσεως)
13:30-14:15

MEET THE EXPERT
(Διευκρινίσεις σελ.28)
Treatment Sequencing in MS: How do you choose the right
DMD for your patient?
N. Grigoriadis
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Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018
13:30-14:30

MEET THE EXPERT
(Διευκρινίσεις σελ. 28)
Optimizing MS Care: Long-term Experience in
the Management of Natalizumab Patients
E. J. Bartholomé

13:30-14:30

MEET THE EXPERT
(Διευκρινίσεις σελ. 29)
The Danish Experience with Teriflunomide: clinical cases
Z. Illes

14:00-15:00

MEET THE EXPERT
(Διευκρινίσεις σελ. 29)
Multiple Sclerosis: from pathophysiology to clinical practice
O. Aktas

14:30-15:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Προεδρείο: Ε. Κουτσουράκη, Β. Κωσταδήμα
15:30-16:30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 6
Νευρολογικές εκδηλώσεις νοσημάτων του συνδετικού
ιστού
Προεδρείο: Σ. Παπαγιαννόπουλος, Ν. Βλαϊκίδης
Εκδηλώσεις του νευρικού συστήματος σε ασθενείς με SLE,
Sjogren, σκληρόδερμα και αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
Φ. Καράσσα
Εκδηλώσεις του νευρικού συστήματος σε ασθενείς με
σαρκοείδωση, σύνδρομο Αδαμαντιάδη - Behcet και IgG4
σύνδρομο
A. Βακράκου
Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με
αλληλοεπικαλυπτόμενα νευρολογικά και ρευματολογικά
νοσήματα
Α. Δημητρακόπουλος
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Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018
16:30-17:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Α. Παπαδημητρίου, Β.Τσιμούρτου
Γενετική της Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Γ. Χατζηγεωργίου
17:00-17:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ / COFFEE BREAK
17:30-18:30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 7
Νευρολογικές εκδηλώσεις ανοσοθεραπειών
χορηγούμενων για μη νευρολογικά νοσήματα
Προεδρείο: Σ.-Ε. Πελίδου, Α. Ωρολογάς
Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού
Χ. Μπακιρτζής
Anti-TNF αντισώματα και απομυελίνωση του ΚΝΣ και ΠΝΣεισαγωγή στον τρόπο παρεμβολής στο νευρικό σύστημα
Δ. Μπογδάνος
Νευρολογικές επιπλοκές μετά από θεραπείες
νεοπλασμάτων
Α. Μπόκας
18:30-19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE
(χορηγούμενη από Φαρμ. Εταιρία σελ. 29)

Προεδρείο: Κ. Βουμβουράκης
Προγνωστικοί παράγοντες και η δυναμική των υποτροπών
μετά τον τοκετό, σε γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας.
Η μοναδικότητα της Οξικής Γλατιραμέρης
Ν. Γρηγοριάδης
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Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018
19:00-20:00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 8
Περιφερικές νευροπάθειες
Προεδρείο: Ι. Τσίπτσιος, Μ. Αρναούτογλου
Ανοσοπαθογένεια CIDP
Δ. Παρίσης
Τυπικές και άτυπες κλινικές εκδηλώσεις στη CIDP
Σ. Ράλλη
Θεραπευτικές επιλογές στη CIDP
Ε. Σταμπουλής
20:00-20:30 LATE BREAKING NEWS
Προεδρείο: Ι. Ηλιόπουλος, Ν. Γρηγοριάδης
Ο ρόλος των Αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων στην
ενεργοποίηση προφλεγμονωδών καταστάσεων στην
πολλαπλή σκλήρυνση
M. Παντζαρής
20:30-20:45 Βράβευση εργασιών και λήξη συνεδρίου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ
& MEET THE EXPERT
SATELLITE LECTURES
& MEET THE EXPERT SESSIONS

Πρόγραμμα Δορυφορικών Ομιλιών & Meet the Expert
Satellite Lectures & Meet the Expert Sessions
Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018
18:00-19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚO ΣΥΜΠΟΣΙΟ / SATELLITE SYMPOSIUM
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

)

Challenging the Treatment Paradigm and our
Understanding of MS
Chair: C. Kilidireas
18:00-18:20

Current Insights on Disease Progression: Hitting a Hardly
Visible Target Early
N. Grigoriadis

18:20-19:00

Growing Evidence of Ocrelizumab Clinical Experience
in RMS
S. Schippling

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
11:45-12:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

)

Chair: G. Hadjigeorgiou
Evolving MS Treatment With Immune Reconstitution
Therapy
M.A. Sahraian
13:15-14:15 MEET THE EXPERT
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

RWE: Beyond Skepticism
G. Tsivgoulis, F. Pellegrini
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Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
13:30-14:15 MEET THE EXPERT
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

)

Managing the patient under treatment with Cladribine
Tablets
M. Ali Sahraian
13:30-14:30 MEET THE EXPERT
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

)

Treatment strategies for active MS
N. Fakas
17:30-18:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

)

Chair: I. Mylonas
MS immunopathology update: the Teri-DYNAMIC trial
N. Grigoriadis
18:30-19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

)

Προεδρείο: Κ. Κυλιντηρέας
S1P υποδοχείς: ο κομβικός στόχος στην παθοφυσιολγία της
Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Ν. Γρηγοριάδης
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Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018
11:30-12:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ / SATELLITE SYMPOSIUM
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

)

New Emerging Data and Critical Decisions in MS
Chair: N. Grigoriadis
Real World Evidence: What is it and how do we interpret it?
E. J. Bartholomé
Treatment Sequencing: What we know and what we don’t
know
B.-A. Kallmann
12:30-13:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

)

Chair: I. Heliopoulos
Current and Emerging Approaches for Individualized MS
Treatment
Bart Van Wijmeersch
13:30-14:15 MEET THE EXPERT
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

)

Treatment Sequencing in MS: How do you choose the right
DMD for your patient?
N. Grigoriadis
13:30-14:30 MEET THE EXPERT
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

Optimizing MS Care: Long-term Experience in
the Management of Natalizumab Patients
E. J. Bartholomé
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Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018
13:30-14:30 MEET THE EXPERT
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

)

The Danish Experience with Teriflunomide: clinical cases
Z. Illes
14:00-15:00 MEET THE EXPERT
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

)

Multiple Sclerosis: from pathophysiology to clinical practice
O. Aktas
18:30-19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE
(Με την ευγενική χορηγία της Φαρμ. Εταιρίας

)

Προεδρείο: Κ. Βουμβουράκης
Προγνωστικοί παράγοντες και η δυναμική των υποτροπών
μετά τον τοκετό, σε γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας.
Η μοναδικότητα της Οξικής Γλατιραμέρης
Ν. Γρηγοριάδης
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ
INDEX OF INVITED CHAIRMEN & SPEAKERS

Προσκεκλημένοι Πρόεδροι - Ομιλητές
/ Index of Invited Chairmen & Speakers
A

K

Aktas O.
Professor of Neurology, Dept.
of University Heinrich- Heine,
Dusseldorf, Germany
Antel J.
Professor Department of Neurology
and Neurosurgery,
McGill University, Montreal,
Coordinator Multiple Sclerosis/
Neuroimmunology Program,
The Montreal Neurological Institute,
Canada,
President of ACTRIMS 2016-2019

Kallmann B.-A.
Consultant Neurologist, Head of MS
Center, Bamberg, Germany
Karussis D.
Professor of Neurology, Hadassah
Medical Center, Jerusalem,
Head of the Hadassah Unit of
Neuroimmunology/MS, Center and
cell therapies, President of the Israeli
Society of Neuroimmunology, Israel

M
Matthews V.
MS specialist nurse, Represantative
of EMSP, UK

B

P

Bartholomé E.-J.
Head of Neurology Department,
Centre Hospitalier Universitaire Tivoli,
Consultant for Neuroinfectiology and
Neuroimmunity, Centre Hospitalier
Universitaire Saint Pierre, Belgium
Boyko A.
Professor of the Department of
Neurology, Neurosurgery and
Medical Genetics, Pirogov’s
Russian National Research Medical
University, Head of the MS Center at
the Usupov Hospital Moscow,
President of RUCTRIMS, Russia

Pellegrini F.
Senior Principal Biostatistician,
ReAl WorLd EvIdence StrateGy
and ANalytics (ALIGN) Biogen
International, Switzerland
Probert L.
Διευθύντρια Ερευνών του Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ, Αθήνα

S
Sahraian M.A.
Professor of Clinical Neurology,
Tehran University of Medical
Sciences, Iran

I
Illes Z.
Professor University of Southern
Denmark, Consultant at the
Department of Neurology, Odense
University Hospital, Denmark
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Schippling S.
Prof. Dr. Neurologist, Clinical Head,
Department of Neuroimmunology
and Multiple Sclerosis Research
University Medical Center Zurich
and University of Zurich, Switzerland
& Senior Group Leader, Center for
Neuroscience Zurich (ZNZ), Federal
Institute of Technology (ETH),
Zurich, Switzerland

Βουμβουράκης Κ.
Καθηγητής ΝευρολογίαςΝευροανοσολογίας, Ιατρική Σχολή
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Β’ Νευρολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα
Βρίζας Μ.
Ειδικευόμενος Νευρολογίας,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Βρυενίου Α.
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων
της Ομοσπονδίας Ατόμων με
Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Αθήνα

V
Van Wijmeersch B.
Professor of Neurology, Hasselt
University and MS-Centre Overpelt,
Belgium

Γ

Α

Γρηγοριάδης Ν.
Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.,
Β’ Νευρολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Αλεξανδρίδη Σ.
Νευρολόγος, Νευρολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Αρναούτογλου Μ.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Α.Π.Θ.
Α’ Νευρολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Δ
Δαρδιώτης Ε.
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Δερετζή Γ.
MD, PhD, Συντονίστρια Διευθύντρια
Νευρολογικής Κλινικής
Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
Δημητρακόπουλος Α.
Παθολόγος, ΕΔΙΠ Ιατρικής Σχολής
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής
Γ’ Παθολογικού Τμήματος,
Γ.Ν. «Eρρίκος Nτυνάν», Αθήνα
Δημόνη Χ.
Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη

Β
Βαβουγυιός Γ.
Ειδικευόμενος Νευρολογίας,
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Βακράκου Α.
Ειδικευόμενη Νευρολογίας,
Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Υποψήφια
Διδάκτορας Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Τμήμα
Παθολογικής Φυσιολογίας , Αθήνα
Βικελής Μ.
MSc, PhD, Νευρολόγος, Αθήνα
Βλαϊκίδης Ν.
Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
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Καπάκη Ε.
Καθηγήτρια Νευρολογίας και
Νευροχημείας, Α’ Νευρολογική
Κλινική, Μονάδα Νευροχημείας
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο
Νοσοκομείο, Αθήνα
Καραγωγέως Δ.
Καθηγήτρια Μοριακής ΒιολογίαςΑναπτυξιακής Νευροβιολογίας,
Τομέας Βασικών Επιστημών, Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης,
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΜΒΒΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης
Καραπαναγιωτίδης Θ.
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας
Α.Π.Θ., Β’ Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη
Καράσσα Φ.
Λέκτορας Ρευματολογίας,
Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Καρατζίκου Μ.
Ειδικευόμενη Νευρολογίας,
Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική
Κλινική Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Κηρυττόπουλος Α.
Νευρολόγος, Α’ Νευρολογική Κλινική
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Κιμισκίδης Β.
Καθηγητής Νευρολογίας,
Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής
Νευροφυσιολογίας Α.Π.Θ.,
Θεσσαλονίκη
Κίτσος Δ.
Νευρολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ Αθήνα

Ε
Ευαγγελοπούλου Μ.-Ε.
Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Α’ Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο
Νοσοκομείο, Αθήνα

Ζ
Ζαμπέλης Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νευρολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο,
Αθήνα
Ζούβελου Β.
Νευρολόγος, Α’ Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο
Νοσοκομείο, Αθήνα

Η
Ηλιόπουλος Ι.
Καθηγητής Νευρολογίας,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος
ΕΛΛ.Α.ΝΑ.

Ι
Ιωαννίδης Π.
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας
Α.Π.θ., Β’ Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη

Κ
Καλλίβουλος Σ.
Ειδικευόμενος Νευρολογίας,
Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική
Κλινική Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
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Κόλλιας Γ.
Καθηγητής Πειραματικής
Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Κούντρα Π.-Μ.
Νευρολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ,
Γ.Ν. «Αχιλλοπούλειο», Βόλος
Κούτλας Ε.
MD, PhD. τ. Διευθυντής
Νευρολογίας,
Νευρολογική Κλινική Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Κουτσουράκη Ε.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας
Α.Π.Θ., ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Κυλιντηρέας Κ.
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νευρολογίας, Α’ Νευρολογική
Κλινική Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Π.Γ.Ν. Αιγινήτειο, Αθήνα
Κωσταδήμα Β.
Νευρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Νευρολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Μαστοροδήμος Β.
Νευρολόγος MD PhD, Επιμελητής Α’,
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
Μαυρίδης Θ.
Ειδικευόμενος Νευρολογίας,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Αιγινήτειο, Συνεργάτης
Νευρολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ,
Αθήνα
Μπαϊρακτάρης Χ.
Νευρολόγος, Καστοριά
Μπακιρτζής Χ.
Νευρολόγος, MD, MSc
Επιστημονικός Συνεργάτης,
Β’ Νευρολογική Κλινική
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Μπογδάνος Δ.
Αναπληρωτής Καθηγητής
Παθολογίας και Αυτοάνοσων
νοσημάτων, Διευθυντή της Κλινικής
Ρευματολογίας και Κλινικής
Ανοσολογίας, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Λάρισα
Μποζίκη Μ.
Νευρολόγος, Β’ Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
Εργαστήριο Πειραματικής
Νευρολογίας και
Νευροανοσολογίας, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ ,
Θεσσαλονίκη
Μποϊδίδου Ε.
Προϊσταμένη Νοσηλευτικής,
Β’ Νευρολογική κλινική Π.Γ.Ν.Θ.
ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Μπόκας Α.
Παθολόγος - Ογκολόγος,
Α’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη
Μποσταντζοπούλου Σ.
Ομότιμη Καθηγήτρια Νευρολογίας
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Μ
Μαράκα Β.
Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ατόμων με
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Αθήνα
Μαρής Θ.
Νευρολόγος, Διευθυντής
Νευρολογικού Τμήματος, Βενιζέλειο
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Μαρογιάννη Χ.
Ειδικευόμενη Νευρολογίας,
Γ.Ν. Θεσσαλίας, Λάρισα
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Μυλωνάς Ι.
Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας
Α.Π.Θ., Fellow of the European
Academy of Neurology
Νάσιος Γ.
Νευρολόγος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Τμήματος Λογοθεραπείας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Νικολαΐδης Ι.
Νευρολόγος, Β’ Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη
Ντόσκας Τ.
Νευρολόγος, Διευθυντής
Νευρολογικής Κλινικής Ναυτικού
Νοσοκομείου Αθηνών
Νώτας Κ.
Νευρολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος Α.Π.Θ., Εργαστήριο
Κλινικής Νευροφυσιολογίας ΑΠΘ,
Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Παπαδημητρίου Δ.
Νευρολόγος MD PhD, Διευθύντρια
Νευρολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο
«Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα
Παπαθανασόπουλος Π.
Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών
Παρίσης Δ.
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας
Α.Π.Θ., Β’ Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη
Πελίδου Σ.-Ε.
Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Πέτρου Π.
Νευρολόγος, Multiple sclerosis
center, Hadassah university
hospital, Jerusalem, Israel
Προβατάς Α.
Ειδικευόμενος Νευρολογίας,
Π.Γ.Ν. Θεσσαλίας, Λάρισα

Π

Ρ

Παντζαρής Μ.
Ανώτερος Νευρολόγος, Διευθυντής
της Γ’ Νευρολογικής Κλινικής και της
Κλινικής Πολλαπλής Σκλήρυνσης,
Αναπληρωτής Καθηγητής της
Σχολής Μοριακής Ιατρικής στο
Ινστιτούτο Νευρολογίας και
Γενετικής Κύπρου
Παπαγιαννόπουλος Σ.
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας
Α.Π.Θ., Γ’ Νευρολογική Κλινική,
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»,
Θεσσαλονίκη
Παπαδημητρίου Α.
Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ράλλη Σ.
Νευρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Νευρολογική Κλινική
Γ.Ν. Θεσσαλίας, Λάρισα

Ν

Σ
Σταματόπουλος Κ.
Διευθυντής Ινστιτούτου
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών,
ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη
Σταμπουλής Ε.
Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σταρδέλη Θ.
Ειδικευόμενη Νευρολογίας,
Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική
Κλινική Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
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Σταυροπούλου Κ.
Τομεάρχης Νευροεπιστημών Α.Π.Θ.
ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Στεφανής Λ.
Καθηγητής Νευρολογίας,
Νευροβιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Συντήλα Σ.-Α.
Νευρολόγος, Β’ Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη

Τσίπτσιος Ι.
Νευρολόγος-Ψυχίατρος
τ. Συντονιστής Διευθυντής
Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»,
Θεσσαλονίκη

Φ
Φάκας Ν.
Νευρολόγος, Διευθυντής
Νευρολογικής Κλινικής, 401 Γενικό
Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα

Χ
Χατζηγεωργίου Γ.
Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου
Χατζηδημητρίου Α.
Ερευνήτρια Β’, Ινστιτούτο
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών,
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης,
Θεσσαλονίκη
Χονδρογιάννη Μ.
Ειδικός Νευρολόγος, MD, PhDc
Πανεπιστημιακός Υπότροφος
Β´ Πανεπιστημιακή Νευρολογική
Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα
Χρόνη Ε.
Καθηγήτρια Νευρολογίας,
Π.Γ.Ν. Πατρών
Χρυσοβιτσάνου Χ.
Dr RN, PhD, MSN, Msc Προϊσταμένη
Κέντρου Ειδικών Νευρολογικών
Νοσημάτων, Α’ Νευρολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών

Τ
Τάτση Θ.
Νοσηλεύτρια, Β’ Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη
Τζανετάκος Δ.
Νευρολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ Τμήμα Απομυελινωτικών
Νοσημάτων, Αιγινήτειο Νοσοκομείο,
Α΄ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ ,
Αθήνα
Τζάρτος Ι.
Νευρολόγος, Ph.D., Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο «Αιγινήτειο», Ελληνικό
Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα
Τσιβγούλης Γ.
Πρωτοβάθμιος Καθηγητής
Νευρολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Β’ Νευρολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. Αττικόν, Αθήνα
Τσιμούρτου Β.
Διευθύντρια ΕΣΥ Νευρολογίας ,
Γ’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική
Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου»,
Θεσσαλονίκη

Ω
Ωρολογάς Α.
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.,
Υπεύθυνος του κέντρου Πολλαπλής
Σκλήρυνσης, Κλινική Άγιος Λουκάς,
Θεσσαλονίκη
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Η περίληψη χαρακτηριστικών του προιόντος περιλαμβάνεται στις παρακάτω σελίδες.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ
ORAL PRESENTATIONS

Περιλήψεις Ομιλιών / Oral Presentations
ΈΞΑΡΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ IRIS ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΕ ALEMTUZUMAB: ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΝΣ;
Θ. Μαυρίδης
To alemtuzumab (ALZ), είναι ένα αντι-CD52 μονοκλωνικό αντίσωμα που
έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας (RRMS). Ενώ είναι γνωστή η εμφάνιση δευτερογενών αυτοανοσιών εξαιτίας της θεραπείας με ALZ, ο ακριβής μηχανισμός παραμένει
ασαφής. Το φλεγμονώδες σύνδρομο ανοσολογικής ανασύστασης (IRIS) και
η αντίδραση τύπου IRIS εμπίπτουν στο φάσμα των απορυθμισμένων αυτοάνοσων αντιδράσεων.
Σκοπός είναι η παρουσίαση ενός κλινικού περιστατικού με πιθανή δευτερογενή αυτοάνοση επανενεργοποίηση πολλαπλής σκλήρυνσης μετά από θεραπεία με ALZ και η ανάλυση της υποκείμενης παθολογία, σημειώνοντας τη
σημασία της στενής εργαστηριακής παρακολούθησης κατά τη διάρκεια των
θεραπειών που επάγουν ανοσολογική ανασύσταση (IRT), ώστε να εφαρμόζεται εξατομικευμένη ιατρική παρέμβαση.
Άρρεν ασθενής ηλικίας 29 ετών με ιστορικό υψηλής ενεργότητας RRMS από
5ετίας, παρά τη λήψη αρκετών νοσοτροποποιητικές θεραπείες, συνέχιζε να
παρουσιάζει υποτροπές, μερικές από τις οποίες ήταν απαραίτητη η πλασμαφαίρεση (PLEX) για την πλήρη αποκατάσταση. Από την έναρξη της αγωγής
με ALZ και μέχρι 6 μήνες μετά τον 2ο κύκλο με ALZ,o ασθενής παρέμεινε
σε ύφεση, όποτε παρουσίασε μια δραματική επιδείνωση της νόσου, με ένα
πρότυπο τύπου IRIS, αγγίζοντας βαθμολογία 8,5 στην κλίμακα EDSS, χωρίς
ουσιαστική απάντηση σε στεροειδή και PLEX. Η ανασκόπηση του ανοσοφαινότυπου αποκάλυψε ότι ο αριθμός των κυττάρων CD19+ παρέμεινε
σχεδόν αμετάβλητος μετά τον 2ο κύκλο του ALZ . Έτσι, θεωρήθηκε δευτερογενής αυτοάνοση αντίδραση επαγόμενη από Β-κύτταρα και ο ασθενής
υποβλήθηκε σε θεραπεία με rituximab. Αυτό οδήγησε σε μια σταδιακή αλλά
σημαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας, με πτώση της EDSS από 8,5 5.5 και
απεικονιστική σταθεροποίηση.
Ενώ είναι πιθανή η επιδείνωση της κλινικής εικόνας παρά τη θεραπεία με
ALZ, μία επαγόμενη από τα Β-κύτταρα δευτερογενής αυτοάνοση αντίδραση
θα μπορούσε επίσης να ενοχοποιηθεί. Σε προηγούμενες μελέτες, ο ομοιοστατικός πολλαπλασιασμός, η κατακρήμνιση των Treg-κυττάρων και η
υπερπαραγωγή της IL-21, οδήγησε σε πολλαπλασιασμό των Β-κυττάρων και
την απώλεια της ανοσολογικής ανοχής. Επιπροσθέτως, του σχεδόν σταθερού αριθμού των CD19+ λεμφοκυττάρων, το γεγονός ότι η επανενεργοποί42

ηση τύπου IRIS συνέπεσε με τον χρόνο απαναποικισμού των CD4 λεμφοκυττάρων, υποστηρίζουν την υπόθεση μίας εξαρτώμενης από CD4 Τ-κύτταρα
αυτοανοσία. Ως εκ τούτου, ελλείψει συγκεκριμένων δεικτών, προτείνουμε
ότι παράγοντες όπως η υψηλή δραστηριότητα της νόσου, η ανταπόκριση
στη θεραπεία με PLEX και η παρακολούθηση των υποπληθυσμών των λεμφοκυττάρων κατά την IRT, πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό την
πιθανής MS παθολογίας και λήψη θεραπευτικής απόφασης.
ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΚΡΙΣΕΙΣ
Γ. Βαβουγυιός, Α. Καραγιάννη, Β. Μακρής, Ε.Παπαχριστοπούλου,
Ε. Συναδινάκης, Γ. Νακκάς, Β. Γκρίνιας, Τ. Ντόσκας
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική, Νευροανοσολογικό Εργαστήριο
Εισαγωγή: Επιδημιολογικά δεδομένα έχουν αναδείξει τον μεγαλύτερο επιπολασμό επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ)
έναντι του γενικού πληθυσμού. Οι επιληπτικοί σπασμοί δύνανται να αποτελούν αντανάκλαση φλοιϊκής παθολογίας της υποκείμενης νόσου, και αποτελούν ασυνήθη κλινική παρουσίαση (είτε ως παρόξυνση ή ως κλινικά μεμονωμένο σύνδρομο) της ΠΣ.
Παρουσίαση Περιστατικού: Πρόκειται για ασθενή ηλικίας 37 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό ο οποίος νοσηλεύθηκε στην Νευρολογική Κλινική
ΝΝΑ λόγω επεισοδίου επιληπτικών σπασμών. Ειδικότερα, ο ασθενής προσήλθε στο ΤΕΠ κατόπιν επεισοδίου γενικευμένων τονικοκλονικών σπασμών
με δήξη γλωττός, χωρίς απώλεια ούρων/κοπράνων, διάρκειας περί τα 3 λεπτά, σύμφωνα με περιγραφές των οικείων του. Δεν προσδιορίζονται πρόδρομα συμπτώματα / αύρα, ενώ μετακριτικά ο ασθενής εμφάνισε αμνησία.
Ανάλογο επεισόδιο αναφέρεται να έχει συμβεί το 2013. Η επείγουσα νευροαπεικόνιση με NCCT εγκεφάλου ανέδειξε υπόπυκνη εστία ΔΕ βρεγματικά.
Η απεικόνιση με MRI εγκεφάλου ανέδειξε πέντε υψηλού σήματος Τ2 , FLAIR
εστίες ενδεχομένως συμβατές με εστίες απομυελίνωσης. Διενεργήθηκε ΗΕΓ
εκ του οποίου προέκυψε διάγραμμα βασικού ρυθμού α με καλή οργάνωση
και αντιδραστικότητα, τόσο πριν όσο και μετά την στέρηση ύπνου. Διενεργήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση εκ της οποίας προέκυψε ο εντοπισμός
ειδικών ολιγοκλωνικών (IgG) δεσμών σε ΕΝΥ. O έλεγχος για Anti-ΑQP4 και
Anti-MOG abs ήταν αρνητικός. Σε επανέλεγχο με MRI Εγκεφάλου 1 μήνα
μετά την νοσηλεία του, εντοπίστηκαν δύο νέες Τ2 εστίες στην ΔΕ μετωπιαία
καλύπτρα, προσλαμβάνουσες σκιαγραφικό («incomplete ring sign»), καθώς
και ολιγάριθμες παραφλοιϊκές. Βάσει των ανωτέρω, τέθηκε η διάγνωση πολλαπλής σκλήρυνσης.
Συμπεράσματα - Συζήτηση: Παρόλο που οι επιληπτικές κρίσεις δεν αποτε-
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λούν τυπική παρουσίαση της πολλαπλής σκλήρυνσης, δύνανται να αποτελούν το μοναδικό κλινικό επεισόδιο της υποκείμενης νόσου, ανταποκρινόμενο σε φλοιϊκές απομυελινωτικές εστίες (Hussona et al, 2018).
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Η ΣΥΝΔΡΟΜΟ SUSAC
Σ.-Ε. Πελίδου1, Γ. Βαβουγυιός2, Τ. Ντόσκας3
1
Τμήμα Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2
Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Ν.Ν.Α
3
Διευθυντής Νευρολόγος, Ν.Ν.Α
Εισαγωγή: Το σύνδρομο SUSAC είναι αυτοάνοσος μικροαγγειακή ενδοθηλιοπάθεια. Πάσχει το ενδοθήλιο των μικρών αγγείων το οποίο γίνεται οιδηματώδες με συνέπεια να αποφράσσονται μικρά αγγεία. Προσβάλλονται
κύρια τα αγγεία 3 συστημάτων: εγκεφάλου, οφθαλμού και ωτός. Συνήθως
νοσούν γυναίκες (3:1), στο φάσμα ηλικιών 9-70 (κύρια 20-40). Συμπτώματα της νόσου είναι κεφαλαλγία, απώλεια ακοής, εμβοές, ίλιγγος, διαταραχή
όρασης, σκοτώματα λόγω απόφραξης αγγείων αμφιβληστροειδούς. Μιμείται την ΠΣ κλινικά και ακτινολογικά, αλλά υπάρχουν χαρακτηριστικά σημεία
που την διαφοροποιούν και διευκολύνουν την διάγνωση.
Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής 37 ετών, παρουσίασε ξαφνική έναρξη
συμπτωμάτων από διμήνου με διάχυτες αιμωδίες άκρων (χέρια, πόδια), προσώπου, μυικά άλγη στην πλάτη (στιγμαίο σφίξιμο), στιγμιαία αστάθεια-αταξία, πόνο αριστερά στο μάτι και εμβοές με βαρυκοία δεξιά. Όλα τα συμπτώματα ήταν ολιγόλεπτα και υποχωρούσαν πλήρως. Νευρολογική εξέταση: ΚΦ,
πλήν εσωφορίας του αριστερού οφθαλμού και ελαφριάς αταξίας αριστερού
άνω άκρου. MRI εγκεφάλου και ΑΜΣΣ: Διάσπαρτες υψηλού σήματος εστίες
στο μεσολόβιο, βασικά γάγγλια, παρεγκεφαλίδα. Ακουόγραμμα: απώλεια χαμηλών συχνοτήτων (40-50 dB στις 125-500 Hertz). Οφθαλμολογική εξέταση:
φλουοαγγειογραφία με εξαγγείωση στα μικρά αγγεία περιφέρειας του αμφιβληστροειδούς. ΕΝΥ: Ανίχνευση ολιγοκλωνικών ζωνών στον ορό και στο ΕΝΥ
(εικόνα καθρέπτου). Υπόλοιπος έλεγχος (ανοσολογικός, βιοχημικός) κφ.
Συζήτηση: Αρχικά δόθηκε η διάγνωση πολλαπλή σκλήρυνση και προτάθηκε επιθετική έναρξη θεραπείας. Δεύτερη προσεκτική προσέγγιση των συμπτωμάτων έθεσε την διάγνωση συνδρόμου SUSAC. Αντιμετωπίσθηκε με
υψηλές δόσεις μεθυλπρεδνιζολόνης IV, και ακολούθως PO σε συνδυασμό
με ενδοφλέβια χορήγηση μηνιαία ανοσοσφαιρινών και μυκοφαινολάτης. Η
ασθενής δεν εμφάνισε νέα επεισόδια και έχει καλώς στα επόμενα 4 χρόνια
παρακολούθησης. Η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη κατάλληλης θεραπείας
είναι μεγίστης σημασίας για την εξέλιξη της νόσου και αποφυγή μονίμων
βλαβών (σε όραση, ακοή και εγκέφαλο).
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ΟΞΕΙΑ ΤΥΦΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΤΗ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ;
Σ.-Ε. Πελίδου1, Γ. Βαβουγυιός2, Τ. Ντόσκας3
1
Τμήμα Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2
Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Ν.Ν.Α
3
Διευθυντής Νευρολόγος, Ν.Ν.Α
Εισαγωγή: Η οπτική νευρίτιδα (ΟΝ) είναι συχνό αίτιο έκπτωσης της όρασης
και σε 20% των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) είναι το πρώτο σύμπτωμα. Η εξ αρχής σωστή διάγνωση είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω πορεία του ασθενούς. Λανθασμένη διάγνωση δυνατό να είναι καταστροφική λόγω λήψης λανθασμένης θεραπείας.
Σκοπός: Να τονισθεί η αναγκαιότητα της ορθής διάγνωσης και θεραπείας
για αποφυγή μη αναστρέψιμων βλαβών.
Περιγραφή περιστατικού: Περιγράφεται ασθενής με διάγνωση ΠΣ επί 5
έτη. Η ασθενής εμφάνισε στη διάρκεια ενός έτους 3 επεισόδια δυσχέρειας
βάδισης. Αρχικά το σύμπτωμα αποδόθηκε σε δισκοπάθεια . Στο δεύτερο
επεισόδιο εμφάνισε δυσχέρεια αναπνοής και σε έλεγχο με μαγνητική τομογραφία ανεδείχθη βλάβη στον κατώτερο προμήκη και χορηγήθηκε κορτιζόνη και γ-σφαιρίνη. Ακολούθως, 40 ημέρες μετά ακολουθεί τρίτο επεισόδιο
με εμπύρετο, άλγος στη ΑΜΣΣ, έμετο και δυσχέρεια βάδισης το οποίο και
κατέληξε με μόνιμη σπαστική παραπληγία και η ασθενής με διάγνωση ΠΣ
τέθηκε σε ιντερφερόνη βήτα και δύο έτη μετά σε αντλία βακλοφαίνης. Πέντε
χρόνια αργότερα η ασθενής εμφάνισε οπτική νευρίτιδα με οξεία τύφλωση
και υπεβλήθη σε νέο εργαστηριακό έλεγχο για επαναπροσδιορισμό της νόσου. Τα NMO ΑΒ ήταν (+) και οι OGB (-). Η διάγνωσε άλλαξε σε ΝΜΟ και η
αγωγή της ασθενούς τροποποιήθηκε σε κορτιζόνη (3 μήνες) και αζαθειοπρίνη και διατηρήθηκε η αντλία βακλοφαίνης.
Συζήτηση: Το ιστορικό και οι χαρακτήρες της ΟΝ οδήγησαν σε υπόνοια
οπτικής νευρομυελίτιδας. Με εφαρμογή ανοσοκατασταλτικής θεραπείας η
ασθενής παραμένει χωρίς υποτροπές.
ΠΙΘΑΝΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΑ anti-MOG
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
Σ.-Α. Συντήλα, Δ. Παρίσης, Ν. Γρηγοριάδης
Β’ Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Η οξεία εγκεφαλίτιδα συνιστά μία ταχέως εξελισσόμενη μορφή εγκεφαλοπάθειας που οφείλεται σε φλεγμονή των εγκεφαλικών κυττάρων. Λόγω των
επιπλοκών, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, θεωρείται ιατρικό επείγον. Το
περιστατικό που παρουσιάζεται αφορά σε μία μη-τυπική εγκεφαλίτιδα πιθανώς αυτοάνοσης αρχής σε νέο ασθενή.
Παρουσιάζονται επίσης ο διαγνωστικός αλγόριθμος και οι θεραπευτικοί χειρισμοί που προτείνονται από την σύγχρονη βιβλιογραφία.
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ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΜΕ ΜΥΤΟΝΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΥΠΟΥ 2:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μ. Καρατζίκου, Χ. Μπακιρτζής, Ι. Νικολαΐδης, Δ. Παρίσης, Ν. Γρηγοριάδης
Β’ Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ
Εισαγωγή: Η μυοτονική δυστροφία τύπου 2 (DM2) κληρονομείται με αυτοσωμικό, επικρατή τρόπο και τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά της είναι η
μυϊκή αδυναμία, ο πρώιμος καταρράκτης και η πολυοργανική προσβολή,
συμπεριλαμβανομένου του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία υποδεικνύουν αυξημένη συχνότητα
αυτοάνοσων νοσημάτων σε ασθενείς με DM2, ενώ αλλοιώσεις στη λευκή
ουσία του εγκεφάλου φαίνεται να αποτελούν συχνό εύρημα στους συγκεκριμένους ασθενείς. Σκοπός της παρουσίασης είναι η αναφορά περίπτωσης
ασθενούς με τη σπάνια συνύπαρξη DM2 και πολλαπλής σκλήρυνσης και η
συζήτηση για την διαφοροδιαγνωστική πρόκληση σε περιπτώσεις προσβολής του ΚΝΣ σε ασθενείς με DM2.
Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για γυναίκα 38 ετών που νοσηλεύτηκε για πρώτη φορά πριν 5 χρόνια μετά από παροδικό επεισόδιο βατταρισμού. Η MRI εγκεφάλου ανέδειξε πολλαπλές υποφλοιώδεις και περικοιλιακές εστίες αυξημένου σήματος στην Τ2 με μία εξ αυτών σε ενεργή φάση
ενώ οι ολιγοκλωνικές ζώνες ήταν θετικές στο ΕΝΥ. Λόγω του κλινικού όμως
φαινότυπου και του ύποπτου οικογενειακού ιστορικού, διενεργήθηκε γενετικός έλεγχος που επιβεβαίωσε τη διάγνωση της DM2. Δύο χρόνια αργότερα
η ασθενής εμφάνισε επεισόδιο δεξιάς ημιαιμωδίας με καινούργια, ενεργή
εστία στο αριστερό ήμισυ της γέφυρας και εκ νέου θετικές ολιγοκλωνικές
ζώνες, οπότε και τέθηκε η διάγνωση της πολλαπλής σκλήρυνσης.
Συμπεράσματα: Παρά την «πολυσυστηματική» φύση της DM2 και της συχνής «απεικονιστικής» προσβολής του ΚΝΣ, η συνύπαρξη μιας δεύτερης
διαταραχής αν και σπάνια είναι πιθανή και δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής του κλινικού γιατρού, ώστε δυνητικά θεραπεύσιμα νοσήματα να μην
παραμένουν αδιάγνωστα.
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΟΜΒΩΝ RANVIER ΚΑΙ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΣΗ
Δ. Καραγωγέως
Τομέας Βασικών Επιστημών, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
Ο διαχωρισμός των εμμύελων ινών σε μορφολογικά και λειτουργικά διακριτές περιοχές γύρω από τους κόμβους του Ranvier -οι λεγόμενες περικομβικές
περιοχές- είναι σημαντική διαδικασία για την ομοιόσταση και αποτελεσματική μετάδοση των νερικών ώσεων. Οι περικομβικές αυτές περιοχές σχηματίζονται μέσω αξονογλοιακών αλληλεπιδράσεων, συγκεκριμένα αλληλεπιδράσεων μορίων μεταξύ του άξονα και της μυελίνης. Θα συζητήσουμε τη
μοριακή σύσταση των τεσσάρων περικομβικών περιοχών, δηλαδή των κόμβων, παρακομβικών, εγγύς-των-παρακομβικών και ενδοκομβικών περιοχών.
Σε απομυελινωτικές παθολογίες όπως η πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ), η μοριακή αρχιτεκτονική των εμμύελων ινών διαταράσσεται, οδηγώντας σε εκφύλιση
των νευραξόνων. Αναλύσαμε τις αλλοιώσεις στην έκφραση του συμπλόκου
της εγγύς-της-παρακομβικής περιοχής αποτελούμενου από τις πρωτείνες
TAG-1, Caspr2 και των τασεοελεγχόμενων διαύλων καλίου συγκρίνοντάς τες
με τα σύμπλοκα των κόμβων και παρακομβικών περιοχών, σε δύο μοντέλα
απομυελίνωσης του ΚΝΣ, την πειραματική αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα
(ΕΑΕ) και την τοξική απομυελίνωση με cuprizone (CZ). Τα αποτελέσματά μας
δείχνουν εκτεταμένες αλλοιώσεις της αρχιτεκτονικής των εγγύς-των-παρακομβικών περιοχών σε συνθήκες απομυελίνωσης και επαναμυελίνωσης. Η
φλεγμονή από μόνη της είναι αρκετή ώστε να διαταράξει τη σύσταση των
περιοχών αυτών. Και στα δύο μοντέλα παρατηρήθηκε μετατόπιση των συμπλόκων αρχικά των παρακομβικών και κατόπιν των εγγύς-των-παρακομβικών περιοχών. Σε συνθήκες μειωμένης φλεγμονής στο μοντέλο της ΕΑΕ παρατηρήθηκε μερική μόνο επαναφορά των παρακομβικών περιοχών αλλά όχι
επαρκής ανασυγκρότηση των εγγύς-των-παρακομβικών. Μόνο σε συνθήκες
πλήρους επαναμυελίνωσης στο μοντέλο του CZ, παρατηρήθηκε πλήρης
ανασυγκρότησή τους, παρατήρηση που υποδηλώνει ότι η επαδιοργάνωση
της περιοχής αυτής είναι μια διαδικασία που συμβαίνει αργότερα και μπορεί
να παραμένει ημιτελής σε περιβάλλον φλεγμονής.
Θα συζητήσουμε επίσης αλλοιώσεις των πρωτεϊνών του συμπλόκου των εγγύς-των-παρακομβικών περιοχών στην φαινομενικά φυσιολογική λευκή ουσία
(NAWM) και στις περιοχές γύρω και εντός των ενεργών και ανενεργών αλλοιώσεων σε υλικό postmortem απο εγκεφάλους ασθενών με ΠΣ και φυσιολογικών μαρτύρων. Χρησιμοποιώντας ανάλυση mRNA και δοκιμασίες ανοσοαποτύπωσης και ανοσοϊστοχημείας, παρατηρήσαμε ότι η μοριακή οργάνωση των
εγγύς-των-παρακομβινών περιοχών αλλοιώνεται όχι μόνο εντός της βλάβης
αλλά και στις παραπλήσιες περιοχές και στην NAWM. Σημαντική παρατήρηση
υπήρξε η διαφορική αλλοίωση των τριών μορίων του συμπλόκου.
Τέλος, θα συζητήσουμε την χρήση απομυελινωτικών δοκιμασιών in vivo και
in vitro για την εύρεση μορίων που προάγουν την μυελίνωση και ειδικότερα
πρόσφατα δεδομένα με ανάλογο του νευροστεροειδούς DHEA που προάγει
την επιβίωση των ολιγοδενδροκυττάρων.
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ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Π. Ιωαννίδης
Β΄Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Η πρώτη αναφορά λιμβικής εγκεφαλίτιδας γίνεται το 1960. Ο παθογενετικός
μηχανισμός της περιλαμβάνει την προσβολή των κροταφικών λοβών από
τον απλό έρπητα, χωρίς όμως πάντοτε να υπάρχει εμφανής αιτία. Επίσης,
η λιμβική εγκεφαλίτιδα παρουσιάζεται σαν παρανεοπλασματικό σύνδρομο
μετά την συσχέτισή της με όγκους, όπως το μικροκυτταρικό καρκίνωμα του
πνεύμονα. Τα τελευταία έτη, αναγνωρίζεται ως αυτοάνοσης αρχής, εξαιτίας
της αναγνώρισης αντισωμάτων που συνδυάζονται με αυτή. Η λιμβική αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα εκδηλώνεται με έκπτωση στην επεισοδιακή μνήμη,
σύγχυση, ψυχιατρικά συμπτώματα και επιληπτικές κρίσεις με υποξεία εμφάνιση, χρονικά προσδιοριζόμενη από μερικές εβδομάδες έως και λιγότερο
από τρεις μήνες. Στην οσφυονωτιαία παρακέντηση υπάρχει πλειοκύττωση
με παρουσία λεμφοκυττάρων πάνω από πέντε ανά mm3, ολιγοκλωνική διάσπαση της IgG σε ποσοστό περίπου 50% , ενώ στην μαγνητική τομογραφία
παρουσία βλαβών στους κροταφικούς λοβούς και ιππόκαμπους. Η ποζιτρονική τομογραφία, πιθανώς είναι πιο αξιόπιστη στην αναγνώριση των βλαβών αυτών. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα είναι παθολογικό με παρουσία
επιληπτικής δραστηριότητας ή βραδέων κυμάτων στους κροταφικούς λοβούς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκλειστούν άλλα αίτια όπως αυτοάνοσα
νοσήματα, λοιμώδη και νεοπλάσματα. Τα αντισώματα έναντι ενδοκυττάριων αντιγόνων που σχετίζονται συνήθως με την παρανεοπλασματική λιμβική εγκεφαλίτιδα είναι τα anti-Hu και anti-Ma2, ενώ τα αντισώματα έναντι
αντιγόνων στην επιφάνεια του κυττάρου που έχουν ενοχοποιηθεί για την
αυτοάνοση μεταιχμιακή εγκεφαλίτιδα συχνότερα είναι τα LGl1, GABARb ,
AMPAR και τα CASPR2. Σπανιότερα επίσης, ανευρίσκονται και αντισώματα
έναντι GAD.
Η θεραπεία διακρίνεται σε ανοσοθεραπεία πρώτης γραμμής με κορτικοειδή,
γ-σφαιρίνη και πλασμαφαίρεση και δεύτερης γραμμής με ριτουξιμάμπη και
κυκλοφωσφαμίδη ή συνδυασμό και των δύο σε επιθετικές μορφές, χωρίς
ανταπόκριση στην προηγούμενη αγωγή.

48

COGNITIVE RELAPSES: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Γ. Βαβουγυιός2 , Κ. Κορμάς2, Σ.-Ε. Πελίδου3, Τ. Ντόσκας2
1
A’ Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
2
Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
3
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εισαγωγή: Η μεμονωμένη νοητική υποτροπή (isolated cognitive relapse)
εκδηλώνεται σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) με τη μεταβολή του
νοητικού δυναμικού χωρίς την παρουσία αισθητηριακών ή κινητικών παθολογικών σημείων, αλλά και χωρίς μεταβολή της EDSS.
Μέθοδος: Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 35 ετών με ιστορικό ΠΣ (EDSS: 1.0)
υπό αγωγή με SC Glatiramer Acetate 20mg. Σε προσέλευσή του σε τακτική
επανεκτίμηση, ο ασθενής αναφέρε οξέως εγκατασταθείσα δυσχέρεια στην
παραγωγή γραπτού λόγου, όπως επίσης και δυσχέρεια εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων. Διενεργήθηκε MRI Εγκεφάλου / MRI Φασματοσκοπία, στην
οποία αναδείχθηκε ογκόμορφη εστία απομυελίνωσης ΑΡ κρόταφοβρεγματοϊνιακά (μεγέθους 10.8cm3 ). Εκ του νευροψυχολογικού ελέγχου, ανευρέθηκαν ελλειμματικές επιδόσεις (z = < -2.00) σε δοκιμασίες ταχύτητας
επεξεργασίας, προσοχής, και επιτελικών ικανοτήτων εναλλαγής, ανασταλτικού ελέγχου, ενεργού μνήμης και προγραμματισμού. Οριακές επιδόσεις
(z = -1.00 έως -2.00) καταγράφηκαν σε δοκιμασίες μάθησης και ανάκλησης
νεοαποκτηθέντος λεκτικού και οπτικού υλικού. Επίσης, τεκμηριώθηκε η
αναφερόμενη εικόνα αγραφίας και δυσαριθμησίας. Τα ευρήματα από τον
νευροψυχολογικό έλεγχο προκρίθηκαν ως συμβατά με την προαναφερθείσα απομυελινωτική βλάβη. Ακολούθως, ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή με
φινγκολιμόδη αφότου έλαβε πενθήμερο σχήμα ενδοφλέβιων κορτικοστεροειδών. Ο ασθενής εμφάνισε σημαντική βελτίωση της προαναφερθείσας
κλινικής εικόνας, ενώ σε επόμενες νευροαπεικονίσεις (σε διάστημα 3 και 9
μηνών) τόσο η έκταση της ογκόμορφης εστίας, όσο και το περιεστιακό οίδημα είχαν υποχωρήσει. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επανελέγχου (11
μήνες μετά) ο ασθενής ήταν ασυμπτωματικός, με την ογκόμορφη εστία να
έχει υποστραφεί.
Συμπεράσματα: Το παρόν περιστατικό αναδεικνύει την σημασία της υψηλής κλινικής υποψίας που απαιτείται για την χαρτογράφηση της προσβολής
των ανώτερων νοητικών λειτουργιών στα πλαίσια υποτροπής ΠΣ, και ειδικότερα στα πλαίσια ογκόμορφων βλαβών. Τέλος, αναδεικνύεται η σημασία
της νευροψυχολογικής αξιολόγησης τόσο στη τεκμηρίωση της υποτροπής,
αλλά και στην ανταπόκριση στη θεραπεία. Τα παραπάνω επιτρέπουν την
ορθολογική λήψη κλινικής απόφασης για κλιμάκωση της θεραπείας, η οποία
εν προκειμένω συνοδεύτηκε από απεικονιστική και κλινική βελτίωση.
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ΟΞΕΙΑ ΒΑΡΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΛΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΥΡΕΤΟ
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΝΣ Η ΠΑΡΑΛΟΙΜΩΔΕΣ ΝΟΣΗΜΑ;
Σ.-Ε. Πελίδου1, Γ. Βαβουγυιός2, Τ. Ντόσκας3.
1
Τμήμα Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2
Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Ν.Ν.Α
3
Διευθυντής Νευρολόγος, Ν.Ν.Α
Εισαγωγή: Η οπτική νευρομυελίτιδα (ΝΜΟ) είναι μία φλεγμονώδης απομυελινωτική νόσος του ΚΝΣ. Οφείλεται στην προσβολή και καταστροφή των
αστροκυτταρικών ποδίσκων από κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα έναντι
των υποδοχέων -4 του νερού (AQP4-Ab). Ο έλεγχος των αντισωμάτων είναι
απαραίτητος σε περιπτώσεις με έναρξη αμφοτερόπλευρης ή ετερόπλευρης
έκπτωσης της όρασης και εγκάρσιας εκτεταμένης μυελίτιδας (> από 2 μυελοτόμια).
Σκοπός: Να τονίσουμε την ποικιλομορφία στον τρόπο έναρξης (ήπια έως
βαρύτατη κλινική εικόνα) και να δοθούν τα βοηθητικά στοιχεία που θα θέσουν την ακριβή διάγνωση και θα κατευθύνουν στην έγκαιρη έναρξη θεραπείας.
Περιγραφή περιστατικού: Νεαρή γυναίκα στον 4ο μήνα της λοχείας εμφανίζει εμπύρετο με ρίγος, με συνοδούς εμέτους και κεφαλαλγία. Αρχικά τέθηκε η υπόνοια λοίμωξης του ΚΝΣ. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου ήταν
χωρίς παθολογικά ευρήματα. Περαιτέρω έλεγχος με ΟΝΠ έδειξε 900 κύτταρα, 70 RBC, WBC Π17/Λ79/Μ4, Glu 46 (107 ορού). Την 5η ημέρα του εμπυρέτου η ασθενής εμφάνισε αιφνίδια παραπληγία και αδυναμία άνω άκρων. Τα
NMO Ab (+), OGB (-), ανοσολογικός έλεγχος φυσιολογικός. Στην MRI ΑΜΣΣ
αναδείχθηκαν εκτεταμένες απομυελινωτικές βλάβες. Έγινε θεραπεία με συνεδρίες πλασμαφαίρεσης (7), γ-σφαιρίνη και φυσιοθεραπεία και η ασθενής
εμφανίζει βελτίωση της κλινικής της εικόνας. Από το ατομικό αναμνηστικό
της ασθενούς αναφέρεται ένα επεισοδίου οπτικής νευρίτιδας αμέσως μετά
τον τοκετό. Με διάγνωση οπτική νευρομυελίτιδα χορηγήθηκε αζαθειοπρίνη
και η νόσος παραμένει σε ύφεση στα επόμενα 5 έτη.
Συμπεράσματα: Χαρακτήρες συμπτωμάτων άτυποι πρέπει να εγείρουν
υποψία για άλλη διάγνωση και πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια
για επίλυση του προβλήματος προκειμένου να εφαρμοστεί πιο άμεσα η
ενδεδειγμένη θεραπεία και να οδηγηθεί ο ασθενής στην καλύτερη δυνατή
αποκατάσταση.
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ADEM Η MS: ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ 15ΕΤΙΑ
Σ.-Ε. Πελίδου1, Γ. Βαβουγυιός2, Τ. Ντόσκας3
1
Τμήμα Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2
Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Ν.Ν.Α
3
Διευθυντής Νευρολόγος, Ν.Ν.Α
Εισαγωγή: H νόσος ADEM είναι οξεία/υποξεία πολυεστιακή νευρολογική
δυσλειτουργία, εμφανιζόμενη μετά από λοίμωξη ή εμβολιασμό. Συνήθως είναι μονοφασική, διαρκεί 2-4 εβδομάδες, ενώ η ανάρρωση διαρκεί εβδομάδες και μήνες. Η έκβαση στα παιδιά περιγράφεται εξαιρετική, με πρόγνωση
γενικά καλή.
Σκοπός: Να τονισθούν: 1. Τα δ.δ.σημεία των δύο νοσημάτων και 2. η ετοιμότητα για αναθεώρηση της διάγνωσης, όταν η πορεία είναι μη συμβατή με
την αρχική διάγνωση.
Περιγραφή περιστατικού: Παιδί, θήλυ, 9 ετών εμφάνισε μετά λοίμωξη
οξεία απώλεια όρασης για ένα μήνα και 1 μήνα μετά στη φάση διακοπής
της κορτιζόνης αριστερή ημιπληγία, τρόμο, διαταραχή του λόγου και
επιληπτικές κρίσεις. Η διερεύνηση έγινε στο ΠΠΝΙ 3 μήνες μετά την έναρξη της συμπτωματολογίας . Τέθηκε η διάγνωση της ΠΣ και έλαβε αγωγή για
7 έτη (2 χρ IVIG, 5 χρ ιντερφερόνη-βήτα). Στη συνέχεια διέκοψε την αγωγή
για 6 έτη και μετά από παρότρυνση ιατρού την ξανάρχισε. Λόγω παρενεργειών προσήλθε για άλλη γνώμη, αιτούμενη αλλαγή θεραπείας. Επανεκτίμηση
του ιστορικού και νέος έλεγχος οδήγησαν σε αναθεώρηση της αρχικής διάγνωσης σε ADEM.
Συζήτηση: Η δ.δ από ΠΣ χρειάζεται προσοχή, διότι σε πολλά περιστατικά
ADEM μπορεί να ακολουθήσουν 1-2 υποτροπές και να οδηγηθούμε στη διάγνωση της ΠΣ. Αντίθετα, ποσοστό 20% ασθενών με ADEM μεταπίπτει σε ΠΣ.
Δεν υπάρχει παθογνωμονικός δείκτης διαχωρισμού των δύο νόσων. Νέες
βλάβες δεν εμφανίστηκαν μετά παρέλευση 15 ετών, γεγονός που αποκλείει
την ΠΣ. Το ΕΝΥ και η ΝΕ ήταν ΚΦ .
Συμπέρασμα: Η διάγνωση της ΠΣ σε παιδιά απαιτεί προσοχή, κλινική εγρήγορση και ετοιμότητα για αναθεώρηση, όταν συνυπάρχουν στοιχεία που
παραπέμπουν σε άλλη διάγνωση.
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ MS ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ anti-MOG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
Σ. Καλλίβουλος1, Σ. Κιτμερίδου1, Σ.-Α. Συντήλα1, Χ. Μπακιρτζης1,
Ι. Νικολαΐδης1, Μ. Μποζίκη1, Θ. Αφράντου1, Ν. Γρηγοριάδης1
1
Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Β’ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η εγκεφαλομυελίτιδα με παρουσία αντισωμάτων έναντι της γλυκοπρωτεΐνης της μυελίνης των ολιγοδενδροκυττάρων (anti-MOG) αποτελεί
μια αναδυόμενη νοσολογική οντότητα, διακριτή κλινικοεργστηριακά, απεικονιστικά και θεραπευτικά από την πολλαπλή σκλήρυνση.
Σκοπός: Η ανάδειξη της σημασίας της anti-MOG εγκεφαλομυελίτιδος στα
πλαίσια του διαφοροδιαγνωστικού αλγορίθμου της πολλαπλής σκλήρυνσης
μέσω της περιγραφής ενός ενδιαφέροντος περιστατικού.
Υλικό και Μέθοδοι: Παρουσιάζουμε μία περίπτωση anti-MOG εγκεφαλομυελίτιδος διαγνωσθείσας στο Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης της κλινικής
μας. Πρόκειται για γυναίκα 36 ετών με έναρξη νόσου το 2004 (επεισόδιο
οπτικής νευρίτιδας και διαταραχών βάδισης). Ακλούθησε η διάγνωση της
υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση και η έναρξη ανοσοτροποποιητικής
αγωγής (διαδοχικά ιντερφερόνη βήτα-1α, οξεϊκή γκλατιραμέρη). Το 2014
διερευνήθη για πρώτη φορά στην κλινική μας. Νευροαπεικονιστικά, ανευρέθησαν απομυελινωτικού τύπου εστίες μόνον στον εγκέφαλο με ορισμένες
ογκόμορφης μορφολογίας. Ο έλεγχος για ρευματολογικό νόσημα, ολιγοκλωνικές ζώνες στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και αντισώματα έναντι ακουαπορίνης 4 (AQP-4) απέβη αρνητικός. Στα πλαίσια πιθανής αναθεώρησης της
διάγνωσης ετέθη σε αγωγή με αζαθειοπρίνη, διακοπείσα λόγω εμμένουσας
τρανσαμινασαιμίας. Μετά από περίοδο παρακολούθησης στον τόπο διαμονής της επανεκτιμήθηκε το 2018 στο κέντρο μας, ανευρέθησαν θετικά
anti-MOG αντισώματα, αναθεωρήθηκε η διάγνωση σε anti-MOG εγκεφαλομυελίτιδα και έγινε έναρξη φαρμακευτικής αγωγής (κορτικοστεροειδή). Να
σημειωθεί ότι καθόλα αυτά τα έτη η ασθενής εμφάνιζε κλινική και απεικονιστική ενεργότητα (κυρίως οπτικές νευρίτιδες).
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Η ανάγκη διερεύνησης για anti-MOG
εγκεφαλομυελίτιδα με έλεγχο anti-MOG αντισωμάτων κατά την διαφορική
διάγνωση ασθενούς με πιθανή πολλαπλή σκλήρυνση, ειδικότερα επί ύποπτων κλινικοεργαστηριακών και απεικονιστικών ατυπιών, καθίσταται προφανής. Η διερεύνηση του ασθενούς σε εξειδικευμένα κέντρα πολλαπλής
σκλήρυνσης συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή της ορθότερης και τεκμηριωμένης διάγνωσης.
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ΒΑΡΙΑ ΜΟΡΦΗ ΟΞΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ
ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Θ. Σταρδέλη1, Θ. Αφράντου1, Β. Κιμισκίδης2, Β. Παπαλιάγκας2, Γ. Ζαφειρίδου2,
Κ. Φωτιάδης3, Γ. Θωμά3, Ζ. Αηδόνη3, Π. Ιωαννίδης1, Ν. Γρηγοριάδης 1
1
Β’ Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
2
Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
3
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Αποκατάστασης Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Εισαγωγή: Το σύνδρομο Guillain-Barre (GBS) αποτελεί ένα ευρύ φάσμα
κλινικών συνδρόμων οξείας φλεγμονώδους πολυριζονευροπάθειας, μυϊκής αδυναμίας και μειωμένων αντανακλαστικών με ποικίλους υπότυπους.
Ο ρόλος των γαγγλιοσιδικών επίτοπων μελετάται εκτενώς σε σχέση με τους
ανοσοπαθογενετικούς μηχανισμούς του συνδρόμου. Μεταξύ των υπότυπων του GBS, η οξεία κινητική και αισθητική αξονική νευροπάθεια (AMSAN)
είναι σπάνια κλινική μορφή μεγαλύτερης βαρύτητας με σπάνια προσβολή
των κρανιακών νεύρων, ταχεία εξέλιξη και παρατεταμένη αποκατάσταση.
Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής 49 ετών, με ελεύθερο ατομικό ιστορικό και αναφερόμενη προηγηθείσα φαρυγγίτιδα προσήλθε αιτιώμενη
καταβολή, αιμωδίες άκρων και οσφυαλγία από ωρών με προοδευτική επιδείνωση. Κατά τις πρώτες ώρες της νοσηλείας εξελίχθηκε αδυναμία άκρων
(άνω>κάτω) με κατάργηση τενόντιων αντανακλαστικών, βλεφαρόπτωση
και αναπνευστική ανεπάρκεια. Η ασθενής διασωληνώθηκε και παρέμεινε
τετραπληγική στη ΜΕΘ για 52 ημέρες. Παρά την απουσία λευκωματοκυτταρικού διχασμού σε διαδοχικές ΟΝΠ, η ασθενής αντιμεωπίστηκε από την
αρχή ως GBS κι έλαβε ανοσοθεραπεία με δύο πενθήμερους κύκλους ενδοφλέβιας γ-σφαιρίνης και οκτώ συνεδρίες πλασμαφαίρεσης. Η διάγνωση
επιβεβαιώθηκε με την ταυτοποίηση αντισωμάτων έναντι γαγγλιοσιδίων και
με τους διαδοχικούς νευροφυσιολογικούς ελέγχους ως ΑMSAΝ. Ένα χρόνο
μετά κι έπειτα από εντατική φυσιοθεραπεία η ασθενής έχει ανακτήσει αυτόνομη βάδιση ενώ παραμένει μυϊκό έλλειμμα με εκτεταμένες ατροφίες στις
άκρες χείρες.
Συζήτηση: Το περιστατικό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της
ραγδαίας επιδείνωσης παρά τη χορήγηση ενδοφλέβιας γ-σφαιρίνης από
τη δεύτερη ημέρα, του κλινικού φαινότυπου της AMSAN με τη συνύπαρξη
οφθαλμοπληγίας, καθώς και την τεκμηρίωση της διάγνωσης με διαδοχικούς
νευροφυσιολογικούς ελέγχους και την απομόνωση τριών διαφορετικών
αντισωμάτων έναντι γαγγλιοσιδίων.
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ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Β. Ζούβελου
Η μυασθένεια είναι η συνηθέστερη αυτοάνοση διαταραχή της νευρομυϊκής
σύναψης και είναι θεραπεύσιμη. Η διάγνωση προϋποθέτει την κλινική υποψία της νόσου, η οποία τίθεται με βάση την κατανομή της μυϊκής αδυναμίας
(οφθαλμική ή γενικευμένη) και τους ιδιαίτερους χαρακτήρες αυτής, κύρια τη
διακύμανση και τη συσχέτιση με τον κάματο και την ανάπαυση. Η ενίσχυση
της κλινικής υποψίας γίνεται με τον παρακλινικό έλεγχο που περιλαμβάνει
κύρια τον έλεγχο αυτοαντισωμάτων και τον ηλεκτροφυσιολογικό της νευρομυϊκής σύναψης (δοκιμασία επαναληπτικών ερεθισμών και ηλεκτρομυογράφημα μονήρους μυϊκής ίνας). Εκτός από τους συνήθεις φαινοτύπους
της μυασθένειας, υπάρχουν ασυνήθεις και άτυπες κλινικές εκδηλώσεις που
θέτουν διαφοροδιαγνωστικά θέματα ιδιαίτερα όταν αποτελούν εναρκτήρια
συμπτώματα. Αν και ασυνήθεις είναι σκόπιμη η γνώση και η αναγνώριση
αυτών των εκδηλώσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή διάγνωση και η
έγκαιρη έναρξη θεραπείας. Στην παρουσίαση γίνεται σύντομη αναφορά σε
«συνήθεις» άτυπες κλινικές εκδηλώσεις μυασθένειας έτσι όπως προκύπτουν
από τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και την εμπειρία στο Ειδικό Ιατρείο Μυασθένειας του Αιγινητείου Νοσοκομείου.
ΟΓΚΟΜΟΡΦΗ ΠΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΝΙΚΟΚΛΟΝΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ
Σ.-Ε. Πελίδου1, Γ. Βαβουγυιός2, Τ. Ντόσκας3
1
Τμήμα Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2
Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Ν.Ν.Α
3
Διευθυντής Νευρολόγος, Ν.Ν.Α
Εισαγωγή: Η ογκόμορφη ΠΣ (ΟΠΣ) είναι μία σπάνια μορφή της ΠΣ. Στην ΜΤ
οι βλάβες έχουν μέγεθος > 2 εκατ. Συνήθως η πρώτη υποψία που τίθεται
είναι υπέρ κακοήθειας. Τα συμπτώματα της ΟΠΣ συνήθως δεν είναι τα τυπικά της ΠΣ. Αυτά μπορεί να είναι: κεφαλαλγία, σύγχυση, νοητική διαταραχή,
αφασία, απραξία και επιληπτικές κρίσεις.
Περιγραφή περίπτωσης: Άνδρας ηλικίας 29 χρόνων προσκομίσθηκε στο
νοσοκομείο μετά από πρώτη εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων. Η αξονική
τομογραφία εγκεφάλου έθετε υποψία ογκόμορφης εξεργασίας δεξιά βρεγματοκροταφικά. Η ΟΝΠ έδειξε 80 κύτταρα και τα υπόλοιπα κφ. Ο ασθενής
υποβλήθηκε σε βιοψία εγκεφάλου. Το αποτέλεσμα ήταν υπέρ απομυελίνωσης και τέθηκε σε παρακολούθηση με αντιεπιληπτική αγωγή. Μετά από
επανάληψη της μαγνητικής τομογραφίας (ΜΤ) και εμφάνιση νέων βλαβών
τέθηκε σε θεραπεία με ιντερφερόνη βήτα. Στα επόμενα 12 χρόνια ο ασθενής συνεχίζει την ίδια αγωγή και χωρίς άλλες υποτροπές.
Συμπέρασμα: Παρά την θορυβώδη εμφάνιση της νόσου, η πορεία της είναι
καλοήθης και καλά ελεγχόμενη με ανοσοτροποιητική της νόσου αγωγή.
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ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.
ΤΟΞΙΚΗ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΣΗ Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ;
Σ.-Ε. Πελίδου1, Γ. Βαβουγυιός2, Τ. Ντόσκας3
1
Τμήμα Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2
Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Ν.Ν.Α
3
Διευθυντής Νευρολόγος, Ν.Ν.Α
Εισαγωγή: Απομυελίνωση από τοξικά αίτια δεν είναι συχνή και αποτελεί διάγνωση εξ’ αποκλεισμού. Αναφερόμαστε σε μια περίπτωση απομυελίνωσης,
που αρχικά είχε διαγνωσθεί ως πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ). Με προσεκτική
προσέγγιση και παρακολούθηση επί 9 έτη, η εικόνα αποδίδεται σε χρήση
πολλαπλών τοξικών παραγόντων (αλκοόλ, κάνναβης, κοκαίνης, scant, Salvia
divinorum).
Σκοπός: Να τονίσουμε ότι η αναίρεση της διάγνωσης ΠΣ θα πρέπει να γίνεται πρόθυμα όταν στην πορεία, προκύπτουν στοιχεία που παραπέμπουν σε
άλλη διάγνωση.
Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής 30 ετών εισήχθη για διερεύνηση
επιδεινούμενου από 10ετίας γενικευμένου τρόμου και αταξία βάδισης. Το
οικογενειακό ιστορικό ήταν ελεύθερο. Στο ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται χρήση αλκοόλ, κάνναβης, κοκαΐνης, scant και selvia εναλλακτικά από 16
ετών. Στη νευρολογική εξέταση διαπιστώθηκε τρόμος κεφαλής, γενικευμένος τρόμος προσπαθείας και τελικού σκοπού, δοκιμασία Romberg θετική,
τενόντιες αντανακλάσεις κατηργημένες και αταξική βάδιση. Η μαγνητική
τομογραφία εγκεφάλου ανέδειξε εικόνα λευκοεγκεφαλοπάθειας, ενώ της
αυχενικής και θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ήταν φυσιολογικές. Υπερηχογραφικός έλεγχος καρδιάς, ανοσολογικός, ορμονολογικός,
HBV, HCV, HIV, RPR ήταν ΚΦ. Ο γενετικός έλεγχος για λευκοδυστροφίες, νωτιοπαρεγκεφαλιδικές αταξίες και φυτανικού οξέος ήταν ΚΦ. Στο ΕΝΥ υπήρχαν αρχικά ολιγοκλωνικές ζώνες που στην πορεία αρνητικοποιήθηκαν, 25
λεμφοκύτταρα (ώριμα και βλαστικά, χωρίς εικόνα κακοήθειας). Μετά την διακοπή λήψης ουσιών η κλινική εικόνα παραμένει σταθερή και βελτιούμενη
από 10ετίας.
Συμπεράσματα: Με την αυξανόμενη χρήση τοξικών ουσιών η τοξική απομυελίνωση πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από ΠΣ. Με την άρση του αιτίου δυνατό να επέλθει βραδεία βελτίωση της κλινικής εικόνας.
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ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ
ΥΠΟΦΥΣΙΤΙΔΑ ΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ IGG4-ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ
Α. Βακράκου1, Δ.Τζανετάκος1, Γ. Μπούτζιος2, Γ. Βελονάκης1, Ε. Ευαγγελοπούλου1, Π. Τούλας1, Γ. Τζάρτος1, Γ. Κούτσης1, Ε. Ανδρεάδου1, Μ. Αναγνωστούλη1,
Κ. Κυλιντηρέας1
1
Α’ Νευρολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αιγινήτειο Νοσοκομείο
2
Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Ιατρική Σχολή Αθηνών
Το IgG4-σύνδρομο περιλαμβάνει φαινομενικά μη σχετιζόμενες διαταραχές,
οι οποίες μοιράζονται κλινικά, ορολογικά (αυξημένα επίπεδα IgG4 στο 60%)
και ιστοπαθολογικά (ίνωση, IgG4 στο 30-40% των διηθούντων πλασματοκυττάρων, φλεβίτιδα) ευρήματα. Οι πιο κοινές κλινικές οντότητες είναι η
αυτοάνοση παγκρεατίτιδα, σκληρυντική σιελαδενίτιδα, οπισθοπεριτοναϊκή
ίνωση, υποφυσίτιδα κ.α. Αν και η συμμετοχή του νευρικού συστήματος είναι
σχετικά σπάνια, έχουν σημειωθεί μεμονωμένα περιστατικά με προσβολή
μηνίγγων, εγκεφαλικού παρεγχύματος και κρανιακών νεύρων.
Πρόκειται για γυναίκα 17 ετών, η οποία παρουσίασε υποξείας ενάρξεως αιμωδίες άνω-κάτω άκρων, κορμού, καθώς και δυσχρησία άνω άκρων. Η ΑΝΕ
ανέδειξε σημεία μυελικής προσβολής με ήπια περιφερική αδυναμία αριστερού άνω άκρου, επίπεδο υπαισθησίας-Θ1, ζωηρά ΟΤΑ στα κάτω άκρα
με ΑΡ-επικράτηση και αδιάφορα πέλματα. Η MRI-ΑΜΣΣ έδειξε επιμήκη
εγκαρσία ενδομυελική βλάβη, από το ύψος του οδόντα έως στο σώμα του
Α5 σπονδύλου και ήπια πρόσληψη σκιαγραφικού στο επίπεδο Α3. Η MRI-εγκεφάλου ανέδειξε ολιγάριθμες υψηλής έντασης σήματος βλάβες στην εν
τω βάθει λευκή ουσία καθώς και φλεγμαίνουσα υπόφυση (ομοιογενής πρόσληψη σκιαγραφικού-υποφυσίτιδα). Ο βιομηχικός, ανοσολογικός και ορμονολογικός έλεγχος ήταν φυσιολογικοί. Τα IgG4-επίπεδα στον ορό ήταν αυξημένα (146 mg/dl). Η εξέταση του ΕΝΥ δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα.
Η ασθενής ξεκίνησε αγωγή με ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή με ταχεία
εξάλειψη των συμπτωμάτων. Λόγω της παρουσίας φλεγμονώδους μάζας
στην υπόφυση, των υψηλών IgG4-επιπέδων στον ορό και της συρρίκνωσης
της μάζας μετά τη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών, τέθηκε η διάγνωση της
IgG4-σχετιζόμενης-υποφυσίτιδας.
Παρουσιάζουμε το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό IgG4-σύνδρομο
που η προσβολή του ΚΝΣ έχει χαρακτήρες επιμήκους εγκάρσιας μυελίτιδας.
Πιστεύουμε ότι η παρούσα εργασία τονίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης
των κλινικών στις ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις του IgG4-συνδρόμου, συμπεριλαμβανομένης της μυελίτιδας.

56

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ NATALIZUMAB
Γ. Βαβουγυιός, Ε. Παπαχριστοπούλου, Δ. Μανδράς, Β. Γκρίνιας, Σ.-Ε. Πελίδου,
Τ. Ντόσκας
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή
Εισαγωγή: H επιθετική μορφή της υποτροπιάζουσας πολλαπλής σκλήρυνσης αποτελεί μία σοβαρή εκτροπή της φυσικής πορείας της νόσου προς
φαινότυπους επαυξημένης αναπηρίας. Ενίοτε, δύναται να αποτελέσει και
θεραπευτική πρόκληση καθώς οι συνήθεις πρακτικές (όπως η ενδοφλέβια
χορήγηση κορτικοστεροειδών) να φανούν αναποτελεσματικές.
Παρουσίαση Περιστατικού: Πρόκειται για ασθενή 31 ετών η οποία νοσηλεύεται στην κλινική μας λόγω υποτροπής πολλαπλής σκλήρυνσης, εμφανιζόμενη με νυσταγμό, διπλωπία, αστάθεια και ΑΡ ημιπάρεση. Η ασθενής
είχε γνωστό ιστορικό πολλαπλής σκλήρυνσης υπό φινγκολιμόδη, έως τον
Απρίλιο του 2016, οπότε και σε προγραμματισμένο νευροαπεικονιστικό
έλεγχο παρουσιάστηκαν τα εξής ευρήματα : 1. MRI Εγκεφάλου: Νέα ενεργή εστία στην περικοιλιακή λευκή ουσία στο οπίσθιο τμήμα του αριστερού
ακτινωτού στεφάνου. Η βλάβη αυτή αποτελεί νέο εύρημα συγκριτικά με την
προηγούμενη εξέταση. Το επόμενο διάστημα, η ασθενής διακόπτει βάση
οδηγίας του θεράποντός της την αγωγή, και περνάει σε μηνιαία σχήματα ενδοφλέβιας έγχυσης κορτικοστεροειδών, όπως επίσης και σε θεραπεία γεφύρωσης / προετοιμασίας για αλεμτιζουμάμπη. Λόγω θετικής Mantoux, βάση
πρωτοκόλλου αλεμτιζουμάμπης τέθηκε σε σχήμα ριφαμπικίνης / ισονιαζίδης. Όπως αναφέρεται από την ίδια, τα εν λόγω σχήματα δεν επέφεραν ουσιαστική υποστροφή των συμπτωμάτων. Σε νέο νευροαπεικονιστικό έλεγχο
(16/09/16) επί συμπτωματικής παρουσίασης με ίλιγγο και αστάθεια, διαπιστώνεται νέα απεικονιστική επιδείνωση (κος Αργυρίου, Ευρωιατρική): MRI
Εγκεφάλου: σημαντική αύξηση βλαβών με ογκόμορφη βλάβη ΔΕ σε ενεργό
φάση και ολίγες νέες βλάβες ΑΡ σε ενεργό και ανενεργό φάση και 2. MRI
ΑΜΣΣ: Εκτεταμένη βλάβη απομυελίνωσης στον ΝΜ με διόγκωση αυτού και
παθολογική ενίσχυση. Λόγω επιδείνωσης της εν λόγω συμπτωματολογίας η
ασθενής προσήλθε στα ΤΕΠ/ΝΝΑ όπου και κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή της
για θεραπεία / παρακολούθηση. Πέραν των αναφερόμενων συμπτωμάτων,
κατά την εξέταση αναδείχθηκε στελεχιαία συνδρομή (διπλωπία, νυσταγμός
σε όλες τις βλεμματικές θέσεις, ίλιγγος κεντρικής αιτιολογίας). Δύο διαδοχικά πενθήμερα σχήματα ενδοφλέβιας χορήγησης κορτικοστεροειδών δεν
απέφεραν ουσιαστική υποστροφή της κλινικής της εικόνας. Από τους διαδοχικούς νευροαπεικονιστικούς ελέγχους με MRI FLAIR/DWI εγκεφάλου και
πλήρη MRI εγκεφάλου με σκιαγραφικό, αναδεικνύεται προοδευτική επέκταση των γνωστών εστιών, με νέα ενεργή εστία στο στέλεχος και ενεργή εστία
ΔΕ περικοιλιακά. Κατά το διάστημα της νοσηλείας της, η ασθενής υπεβλήθη
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σε συνεδρίες πλασμαφαίρεσης με την συνδρομή της Νεφρολογικής Κλινικής ΝΝΑ, κατόπιν των οποίων παρουσίασε σημαντική βελτίωση της κλινικής
της εικόνας. Εν συνεχεία, η ασθενής τέθηκε σε θεραπεία με natalizumab, παραμένοντας ελεύθερη υποτροπών και έχοντας παραμείνει ουσιαστικά ελεύθερη αναπηρίας (EDSS: 1.0).
Συζήτηση: Το παραπάνω περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της επιθετικής μορφής ΠΣ, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης μίας
υποτροπής, όσο και στην χρήση αποτελεσματικής θεραπείας κατόπιν του
οξέως συμβάματος.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ, ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN,
ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Φ. Β. Καράσσα
Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) συνιστά το πρότυπο πολυσυστηματικού αυτοανόσου νοσήματος. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά
πολύμορφο φάσμα κλινικών εκδηλώσεων και από παραγωγή αυτοαντισωμάτων με ποικίλλουσα αντιγονική ειδικότητα. Ένα συχνά προσβαλλόμενο
σύστημα αλλά και με τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία κλινικών εκδηλώσεων,
είναι το νευρικό. Νευρολογικές και ψυχιατρικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του
νοσήματος χαρακτηρίζονται ενιαία ως νευροψυχιατρικός ΣΕΛ (ΝΨΣΕΛ) και
περιλαμβάνουν την εγκεφαλική αγγειακή νόσο, τις επιληπτικές κρίσεις, τις
διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών, τη μείζονα καταθλιπτική συνδρομή, την οξεία συγχυτική κατάσταση, την ψύχωση καθώς και παθήσεις του
περιφερικού νευρικού συστήματος, ως τις συχνότερα εμφανιζόμενες. O επιπολασμός του ΝΨΣΕΛ κυμαίνεται από 21%-95%. η ευρεία αυτή διακύμανση
οφείλεται τόσο στην ποικιλομορφία των εκδηλώσεων όσο και στην απουσία,
παλαιότερα, κοινώς αποδεκτών διαγνωστικών κριτηρίων. Το 1999, η Αμερικανική Ρευματολογική Εταιρεία ανέπτυξε ένα σύστημα τυποποιημένης
ονοματοθεσίας για 19 νευροψυχιατρικά σύνδρομα που εμφανίζονται στο
πλαίσιο του ΣΕΛ, με ορισμό κάθε συνδρόμου ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένων διαγνωστικών κριτηρίων, παθολογικών καταστάσεων που οφείλουν
να αποκλείονται σε κάθε περίπτωση αλλά και υποβοηθητικών της διάγνωσης, μεθόδων. Ωστόσο, η ονοματοθεσία αυτή αναπτύχθηκε προκειμένου να
διευκολυνθεί η έρευνα στον τομέα αυτό και όχι για να χρησιμοποιηθεί ακρίτως ως υποκατάστατο της κλινικής διάγνωσης. Η διάγνωση του ΝΨΣΕΛ ήταν
και παραμένει διάγνωση εξ’ αποκλεισμού, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν
προταθεί κάποια μοντέλα απόδοσης (attribution models) για την καλύτερη
διερεύνηση των ασθενών αυτών. Μεταβολικά αίτια, λοιμώξεις καθώς και οι
ανεπιθύμητες δράσεις των χορηγούμενων φαρμάκων οφείλουν να αποκλεί58

ονται πριν αποδοθεί η συμπτωματολογία σε πρωτοπαθή προσβολή του νευρικού συστήματος στο πλαίσιο του ΣΕΛ. Ανάλογα πάντα προς τη συμπτωματολογία του ασθενούς, χρήσιμες διαγνωστικές δοκιμασίες είναι η εξέταση
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, η ηλεκτροεγκεφαλογραφία, οι τυποποιημένες νευροψυχολογικές δοκιμασίες και η ταχύτητα αγωγής των νεύρων ενώ
ο μαγνητικός συντονισμός εξακολουθεί να συνιστά την απεικονιστική εξέταση εκλογής για τη διερεύνηση του ΝΨΣΕΛ, παρότι στερείται επαρκούς
διαγνωστικής ειδικότητας. Οι περισσότερες (50%-60%) πρωτοπαθείς εκδηλώσεις του νευρικού συστήματος λαμβάνουν χώρα κατά την εκδήλωση του
ΣΕΛ ή στον πρώτο χρόνο από την εμφάνισή του και κατά το πλείστον (40%50%) σε φάση που το νόσημα είναι ενεργό και από άλλα συστήματα. Το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (ΣΑΦ) αποτελεί συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα
το οποίο χαρακτηρίζεται είτε από θρομβοεμβολικά συμβάματα είτε από νοσηρότητα κατά την κύηση, σε συνδυασμό με την παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (aPL). Εάν δεν συνυπάρχει άλλο αυτοάνοσο νόσημα,
το σύνδρομο χαρακτηρίζεται ως πρωτοπαθές ΣΑΦ ενώ όταν συνυπάρχει
άλλο αυτοάνοσο (συνηθέστερα ο ΣΕΛ), τότε χαρακτηρίζεται ως δευτεροπαθές. Όταν προσβάλλεται το αρτηριακό σκέλος στο ΣΑΦ, οι εγκεφαλικές
αρτηρίες αποτελούν το συχνότερο στόχο. Αγγειακό εγκεφαλικό ή παροδικό
ισχαιμικό επεισόδιο αποτελούν τις συχνότερες νευρολογικές εκδηλώσεις
του συνδρόμου. Επιπρόσθετα, τα aPL έχουν συσχετιστεί με τις επιληπτικές
κρίσεις, τη χορεία, την εγκάρσια μυελίτιδα, τη θρόμβωση των φλεβωδών
κόλπων της σκληρής μήνιγγας, με διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών
καθώς και με βλάβες της λευκής ουσίας του εγκεφάλου αλλά και συμπτώματα ανάλογα της πολλαπλής σκλήρυνσης. Το σύνδρομο Sjogren (SS) συνιστά
ένα συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα το οποίο προσβάλλει πρωτίστως τους
εξωκρινείς (δακρυϊκούς και σιελογόνους) αδένες με κύριες εκδηλώσεις την
ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα και την ξηροστομία. Η περιφερική νευροπάθεια
αποτελεί τη συχνότερη νευρολογική εκδήλωση, προσβάλλοντας 10%-18%
των ασθενών με πρωτοπαθές SS. Αισθητικού τύπου νευροπάθεια αποτελεί
τη συχνότερα αναφερόμενη εκδήλωση ενώ η πολλαπλή μονονευρίτιδα και
η μεικτή πολυνευροπάθεια συνήθως συνοδεύονται από ευρήματα αγγειίτιδας. Παρότι παλαιότερες δημοσιεύσεις περιέγραφαν την προσβολή του
κεντρικού νευρικού συστήματος ως μια συχνή εξωαδενική εκδήλωση του
πρωτοπαθούς SS, στην πραγματικότητα η συχνότητά της είναι περίπου 3%.
Ασυμπτωματικές βλάβες της λευκής ουσίας του εγκεφάλου αλλά και εκδηλώσεις ανάλογες της πολλαπλής σκλήρυνσης καθώς και μυελίτιδα συνοδευόμενη από οπτική νευρίτιδα είναι οι συχνότερα περιγραφόμενες. Το σκληρόδερμα αποτελεί αυτοάνοσο νόσημα το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη
ίνωση του δέρματος, των αιμοφόρων αγγείων, του αρθρικού υμένα και των
σκελετικών μυών καθώς και από προσβολή εσωτερικών οργάνων όπως του
γαστρεντερικού συστήματος, των πνευμόνων, της καρδιάς και των νεφρών.
Εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα είναι σπάνιες στο σκληρόδερμα, με
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την προσβολή του περιφερικού και του αυτόνομου νευρικού συστήματος
να κυριαρχούν. Αισθητικοκινητικού τύπου περιφερική νευροπάθεια, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος που αφορά στις λειτουργίες του καρδιαγγειακού και του πεπτικού
συστήματος, είναι οι συχνότερα περιγραφόμενες εκδηλώσεις.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ, ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ - BEHCET ΚΑΙ IGG4
ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Α. Βακράκου
Ιατρική Σχολή, Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Η συμμετοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) στα συστηματικά
μη λοιμώδη φλεγμονώδη νοσήματα παρουσιάζει μεγάλη κλινική ετερογένεια και διαμεσολαβείται από ποικίλους ανοσολογικούς μηχανισμούς, που
εμπλέκονται στην παθογένεια των νοσημάτων αυτών. H σαρκοείδωση, το
σύνδρομο Αδαμαντιάδη- Behcet και το IgG4-σύνδρομο αποτελούν πρότυπα συστηματικά νοσήματα στα οποία η προσβολή του ΚΝΣ παρουσιάζει
ιδιαιτερότητες όσο αφορά τα κλινικά, απεικονιστικά, ιστοπαθολογικά και
θεραπευτικά χαρακτηριστικά της. Η σαρκοείδωση ορίζεται ως μια πολυσυστηματική φλεγμονώδης διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μη νεκρωτική
κοκκιωματώδη φλεγμονή. Η εμπλοκή του νευρικού συστήματος εμφανίζεται σε ποσοστό περίπου 5-15% Το παθολογοανατομικό χαρακτηριστικό της
νευροσαρκοείδωσης είναι το μη-νεκρωτικό κοκκίωμα, το οποίο αποτελείται κεντρικά από επιθηλιοειδή γιγαντοκύτταρα, πολυπύρηνα μονοκύτταρα
και περιβάλλοντα Β και Τ κύτταρα. Η νόσος του Αδαμαντιάδη-Behcet είναι
φλεγμονώδης διαταραχή που χαρακτηρίζεται φαινοτυπικά από επαναλαμβανόμενα αφθώδη έλκη στόματος, έλκη γεννητικών οργάνων, ραγοειδίτιδα και αλλοιώσεις του δέρματος. Η συμμετοχή του ΚΝΣ στη νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet (5-10%) διακρίνεται σε: παρεγχυματική προσβολή (80%), με
φλεγμονώδεις βλάβες που συχνά εντοπίζονται στο στέλεχος ή τον νωτιαίο
μυελό, οι οποίες μπορεί να είναι μαζικές αλλά συχνά και πολυεστιακές, και
σε μη-παρεγχυματική προσβολή (20%), συμπεριλαμβανομένης της θρόμβωσης φλεβωδών κόλπων, της αρτηρίτιδας και του ανευρύσματος. Το παθολογοανατομικό γνώρισμα είναι η περιαγγειακή προσβολή και η συμμετοχή
των ουδετερόφιλων. Τέλος το IgG4-σύνδρομο περιλαμβάνει φαινομενικά
μη σχετιζόμενες διαταραχές, οι οποίες μοιράζονται κλινικά, ορολογικά (αυξημένα επίπεδα IgG4) και ιστοπαθολογικά (ίνωση, IgG4 στο 30-40% των διηθούντων πλασματοκυττάρων, φλεβίτιδα) ευρήματα. Αν και η συμμετοχή του
ΚΝΣ φαίνεται να είναι σχετικά σπάνια, διάφορες δομές του έχουν περιγραφεί
ότι προσβάλλονται, όπως οι μήνιγγες, η υπόφυση και τα κρανιακά νεύρα.

60

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Αναρτημένες Ανακοινώσεις / Poster Presentations
PO.01
ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Π. Βλοτινού, Σ. Θεοδοσίου, Μ. Αλεξανδρίδου, Σ Αλεξανδρίδη, Μ. Βρύζας,
Γ. Ταρτανής, Α. Τερζούδη, Κ. Βαδικόλιας, Ι. Ηλιόπουλος
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Έβρου
Εισαγωγή: Ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, αναφέρουν σημαντικές
δυσκολίες στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων. Το 44% εξ αυτών
αναφέρει δυσκολίες στη σίτιση, την ένδυση και την αυτοφροντίδα, το 66%
αναφέρουν σημαντική δυσκολία στην κινητικότητα, το 75 % αναφέρει δυσκολίες αναφορικά με τη βάδιση, ενώ το 76% δυσκολίες ως προς τους λεπτούς χειρισμούς των άνω άκρων.
Σκοπός: Στην παρούσα έρευνα, διερευνήθηκε η αυτοαναφορά των δυσκολιών στις καθημερινές δραστηριότητες ασθενών με Σ.Κ.Π.
Μεθοδολογία: Συμμετείχαν 11 ασθενείς (10 γυναίκες και 1 άντρας), με διάγνωση ΣΚΠ από την Νευρολογική Κλινική του ΓΠΝ Έβρου, με Μ.Ο. ηλικίας
47.5 έτη. Εκτιμήθηκε η λειτουργική τους ικανότητα με την «Καναδική Κλίμακα Εκτέλεσης Έργου».
Αποτελέσματα: Το 90,9% των ασθενών ανέφερε από 1-5 προβλήματα περιορισμού καθημερινής δραστηριότητας με συνολική εκτέλεση 3.9/10 και ικανοποίηση εκτέλεσης 5.0/10. Η χαμηλότερη εκτελεστική ικανότητα καταγράφηκε στη συμμετοχή σε δεξιότητες ελεύθερου χρόνου (5.56/10), ενώ στο
τομέα «παραγωγικότητα» και «αυτοφροντίδα» αντιστοίχως καταγράφηκαν
χαμηλοί δείκτες (5.65 και 6.03/10 αντιστοίχως).
Συμπεράσματα: Η καθημερινότητα των ασθενών με ΣΚΠ χαρακτηρίζεται
από πολλαπλούς περιορισμούς σε βασικούς λειτουργικούς τομείς, βελτίωση των οποίων μπορεί να επέλθει μέσω της εφαρμογής εξατομικευμένων
προγραμμάτων ενίσχυσης ή αντιστάθμισης των περιορισμένων αυτών δεξιοτήτων.

62

PO.02
Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΝΟΣΗΣΗΣ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Ε. Παπαχρηστοπούλου1,2, Δ. Μωραΐτου2, Π. Καραμπέτσου1, Γ. Βαβουγυιός1,
Τ. Ντόσκας1
1
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική
2
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ψυχολογίας
Εισαγωγή: Είναι κοινά αποδεκτό ότι η γνωστική δυσλειτουργία στην Πολλαπλή Σκλήρυνση ανέρχεται σε ποσοστά που φθάνουν το 70%. Η ετερογένεια
της νόσου τόσο ως προς τη διακύμανση των σωματικών συμπτωμάτων όσο
και ως προς τα γνωστικά ελλείματα και τις συνακόλουθες συναισθηματικές
δυσκολίες που προκαλεί δυσχεραίνει τον καθορισμό του προτύπου της
γνωστικής διαταραχής.
Σκοπός: Η μελέτη της σχέσης γνωστικών λειτουργιών και θυμικών παραγόντων σε νοσούντες με Πολλαπλή Σκλήρυνση
Υλικό - Μέθοδος: Εξετάσθηκαν 69 ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, με
χρόνο νόσησης από μερικούς μήνες έως 32 έτη. Χορηγήθηκε μία πλήρης
νευροψυχολογική συστοιχία η οποία εξέταζε τις γνωστικές ικανότητες της
μνήμης, του λόγου, των εκτελεστικών λειτουργιών και των οπτικοχωρικών
δεξιοτήτων. Χορηγήθηκαν επίσης και τρία ερωτηματολόγια που ανιχνεύουν
το άγχος ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας το άγχος κατάστασης, και την
καταθλιπτική συμπτωματολογία.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα κατέδειξαν έκπτωση της ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών, της λεκτικής μάθησης και των διεργασιών που
υποστηρίζουν την ανάκληση μετά από στοιχεία παρεμβολής. Η έκπτωση είχε
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τους παράγοντες του θυμικού και συγκεκριμένα με το άγχος κατάστασης και την κατάθλιψη. Ως προς τη φορά της
σχέσης επιβεβαιώθηκαν εξίσου ισχυρά αλλά διαφορετικά μοντέλα διαδρομών από τους θυμικούς προς τους γνωστικούς παράγοντες κι αντίστροφα.
Συμπεράσματα: Τα κύρια γνωστικά ελλείμματα που εντοπίστηκαν στους
ασθενείς ήταν στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και στη μάθηση νέου μνημονικού λεκτικού υλικού. Τα γνωστικά ελλείμματα συνδέονται
πρωτίστως με την καταθλιπτική συμπτωματολογία. Η συσχέτιση των γνωστικών ελλειμμάτων με τους θυμικούς παράγοντες εγείρει νέα ερωτήματα
για τη φορά της σχέσης θυμικού - γνωστικών λειτουργιών που εκπίπτουν,
υποδεικνύοντας πιθανόν ένα σύνθετο μοντέλο σχέσεων με την ταχύτητα
επεξεργασίας πληροφοριών να επιδρά στην καταθλιπτική συμπτωματολογία, κι αυτή με τη σειρά της, να επιδρά στην ικανότητα μάθησης.
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PO.03
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΡΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ:
Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑΣ
Γ. Βαβουγυιός 1, Κ. Κορμάς1, Ε. Συναδινάκης 1, Β. Μακρής1, Π. Καραμπέτσου1,
Σ.-Ε.Πελίδου2,Γ. Νακκάς1, Β. Γκρίνιας1, Τ. Ντόσκας 1
1
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική, Νευροανοσολογικό
Εργαστήριο
2
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή, Τμήμα Νευρολογίας
Εισαγωγή: Σκοπός της μελέτης μας είναι η απαρτιωτική μετα-ανάλυση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης από ασθενείς με νόσο Alzheimer (AD) και η
διερεύνηση των προκυπτόντων μηχανισμών σε σχέση με υπάρχουσες υποθέσεις για την παθοφυσιολογία της νόσου.
Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των αρχείων της βάσης δεδομένων GEO Datasets με παραμέτρους / λέξεις - κλειδιά “Homo Sapiens”,
“Dementia”. Η διαφορική έκφραση γονιδίων ελέγχθηκε μέσω της πλατφόρμας GEO2R. Η γονιδιακή μετα-ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του
λογισμικού ImaGEO, Η ανάλυση επισημείωσης γονιδιακής οντολογίας
πραγματοποιήθηκε μέσω του λογισμικού DAVID, ενώ η ανάλυση δικτύων
protein-protein interaction (PPI) μέσω της βάση δεδομένων στο STRING. Το
λογισμικό BLAST χρησιμοποιήθηκαν για την τεκμηρίωση ομολογίας μεταξύ
πρωτεϊνών.
Αποτελέσματα: Κατόπιν επισκόπησης των περιλήψεων, επιλέχθηκαν 5 από
τις συνολικά 21 μελέτες. Μετα-αναλύθηκαν δεδομένα από 3 μελέτες γονιδιακής έκφρασης τομών ιπποκάμπου (HC) μέσω της πλατφόρμας ΙmaGEO, ενώ
1 μελέτη μονοπύρηνων κυττάρων περιφερικού αίματος (PBMC), και 1 μελέτη
νευροινιδιακών τολυπίων ενδορρινικού φλοϊού ασθενών με AD (NFT-AD). Η
μετα-ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε μία πληθώρα στατιστικά σημαντικών
μοριακών κοινών μηχανισμών (FDR < 1.0e-11) οι οποίοι αφορούν την μεταβολές στην πρωτεϊνοσύνθεση νευροδιαβιβαστών και απόκριση σε λοίμωξη. Τα
διαφοροεκφραζόμενα γονίδια (DEGS) από την μελέτη NFT-AD ελέγχθηκαν
για ομολογία με πρωτεΐνες του Esherichia Coli. Εντοπίστηκαν 853 ακολουθίες
με στατιστικά σημαντική ομολογία (minimum p<1.0e-100). Μία πληθώρα αντιγονικών πεπτιδίων με δυνατότητα αναγνώρισής τους από μόρια MHC I και ΙΙ
αναγνωρίστηκε ακολούθως μέσω του προγράμματος RANKPep.
Συζήτηση: Μέσω μίας προσέγγισης ωθούμενης από τα δεδομένα, ανέκυψαν στοιχεία για την διατυπωθείσα υπόθεση υποκείμενης ανοσολογικής
δυσλειτουργίας ως βασικό στοιχείο της παθογένεσής της AD.
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PO.04
ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΝΟΣΟ ALZHEIMER
Γ. Βαβουγυιός1, Κ. Κορμάς1, Ε. Συναδινάκης1, Β. Μακρής1, Π. Καραμπέτσου1,
Σ.Ε. Πελίδου2, Γ. Νακκάς1, Β. Γκρίνιας1, Τ. Ντόσκας1
1
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική, Νευροανοσολογικό
Εργαστήριο
2
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή, Τμήμα Νευρολογίας
Εισαγωγή: Η νόσος Alzheimer αποτελεί την συχνότερη μορφή άνοιας, αποτελούσα το 60-80% των διαγνώσεων άνοιας. Δεδομένης της προοδευτικής
πορείας της και την απουσία θεραπείας, η ανάγκη εύρεσης βιοδεικτών αλλά
και η βαθύτερη κατανόηση των μοριακών μηχανισμών της.
Μεθοδολογία: Αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα γονιδιακής έκφρασης της μελέτης των Maes et al, 2007. Η εν λόγω σειρά ασθενών αφορούσε 14 ασθενείς
με νόσο Alzheimer και 14 υγιείς μάρτυρες, αντιστοιχισμένους κατά φύλο και
ηλικία. Η αρχική ανάλυση διαφορικής έκφρασης πραγματοποιήθηκε μέσω
του στατιστικού πακέτου GEO2R προς ανίχνευση γονιδίων που θα πληρούσαν την συνθήκη False Discovery Rate <0.05 και Fold Change >2. Η προκύπτουσα λίστα γονιδίων ελέγχθηκε περαιτέρω για την επίδραση του φύλου
στη νόσο με Two Way MANOVA. Τα διαφοροεκφραζόμενα γονίδια χρησιμοποιήθηκαν περαιτέρω για αναλύσεις Functional Enrichment αφορούσες
βιολογικές και μοριακές λειτουργίες, ενδοκυττάρια μονοπάτια καθώς και
κυτταρικά συστατικά.
Αποτελέσματα: Ανέκυψαν περί τα 434 διαφοροεκφραζόμενα γονίδια μεταξύ ασθενών με νόσο Alzheimer έναντι υγιών μαρτύρων. Η ανάλυση με Two
Way MANOVA δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ
φύλου και νόσου. Από τις στατιστικά σημαντικά ευρήματα της ανάλυσης
επισημείωσης μέσω των εργαλείων STRING και DAVID, αναφέρονται ενδεικτικά υψηλός δείκτης Protein - Protein Interaction (PPI) < 1.0e-16, δεικνύων υποκείμενη βιολογική συσχέτιση. Η εν λόγω συσχέτιση αναδεικνύει ως
λειτουργίες τις διεργασίες: viral life cycle, viral transcription, RNA binding,
escherichia coli infection (FDR < < 1.0e-13).
Συζήτηση; Με βάση τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης της μελέτης των
Maes et al, καθώς και την χρήση σύγχρονων τεχνικών, αναδείχθηκε η εμπλοκή ανοσολογικής εκτροπής στην παθολογία της AD, καθώς και ένα σύνολο
νέων βιοδεικτών.
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PO.05
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ PARK7 ΣΤΗΝ
ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2:
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Γ. Βαβουγυιός1, Γ. Κατσιμαγκλής2, Σ. Ζαρογιάννης3, Α. Μαστροκωστόπουλος2,
Μ. Καρδαμίτση 2, Σ.-Ε. Πελίδου4, Γ. Νακκάς 1, Τ. Ντόσκας1
1
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική, Νευροανοσολογικό
Εργαστήριο
2
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Καρδιολογική Κλινική
3
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιατρική Σχολή, Τμήμα Φυσιολογίας
4
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή, Τμήμα Νευρολογίας
Εισαγωγή - Σκοπός: Η ισχαιμική καρδιακή ανεπάρκεια σε έδαφος διαβήτη
τύπου ΙΙ (ΔΚΑ) αποτελεί μία σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας.
Ένα σημαντικός κοινός ενδιάμεσος μηχανισμός για την επιβίωση των καρδιομυοκυττάρων που εμφανίζεται απορρυθμισμένος στο διαβήτη είναι το
μονοπάτι του DJ-1/NRF2. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανίχνευση
διαφοροεκφραζόμενων γονιδίων και συναφών οντολογιών σε mRNA από
καρδιακό ιστό ΔΙΚΑ σε σχέση με ιστό ληφθέντα από ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια μη διαβητικής αιτιολογίας (ΜΔΚΑ) έναντι μαρτύρων.
Υλικό / Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε το δίκτυο διαδραστών της πρωτεΐνης
PARK7 όπως έχει αναδομηθεί σε προηγούμενη δημοσίευση (Vavougios et al,
2015; Vavougios et al, 2017). Τα δεδομένα της μελέτης των Greco et al, 2012
ανακτήθηκαν από τη βάση δεδομένων GEOProfiles. H σύγκριση μεταξύ διαδοχικών επισκέψεων πραγματοποιήθηκε μέσω One Way ANOVA με LSD post-hoc
tests, τροποποιημένων κάτα Benjamini-Hochberg. Η ανάλυση Gene Ontology
Annotations πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος GeneMANIA.
Αποτελέσματα: Τα γονίδια PARK7/DJ-1, SUMO1, NPM1, TP53, RACK1,
PYCR1, TALDO1, KIF1B MAP3K5, CLCF1, BCL2L1, OTUD7B, PARK2, SNCA,
EFCAB6, MTA2 ανευρέθηκαν διαφοροεκφραζόμενα μεταξύ των υπό σύγκριση ομάδων ΔΚΑ έναντι μαρτύρων, ορισμένα εκ των οποίων για πρώτη φορά
στην βιβλιογραφία. Η ανάλυση επισημείωσης γονιδιακής οντολογίας ανέδειξε στατιστικά σημαντικές οντολογίες σχετιζόμενες με τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο διαμεσολαβούμενο από μιτοχόνδρια, καθώς και
προγράμματα κυτταρικού θανάτου ομοιάζοντα την νευρωνική απόπτωση.
Συζήτηση: Αναγνωρίστηκαν 16 διαφοροεκφραζόμενα γονίδια σχετιζόμενα
με την με τον κυτταρικό θάνατο σε ιστό ληφθέντα από ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια. Η υποέκφραση του PARK7 και τα ομοιάζοντα μονοπάτια με την
νευρωνική απόπτωση συμπίπτουν με ζωικά μοντέλα που εξετάζουν αντιοξειδωτικά θεραπευτικά μόρια νευρολογικών νοσημάτων σε καρδιακό ιστό.
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PO.06
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: H IN SILICO ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. Βαβουγυιός1, Σ. Ζαρογιάννης2, Γ. Νακκάς1, Β. Μακρής1, Κ. Κορμάς1,
Β. Γκρίνιας1, Τ. Ντόσκας1
1
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική, Νευροανοσολογικό
Εργαστήριο
2
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιατρική Σχολή
Εισαγωγή: Σε προηγούμενη μελέτη, είχαμε αναδείξει την ύπαρξη δικτύων
συνεκφραζόμενων γονιδίων μονοπύρηνων κυττάρων περιφερικού αίματος
(ΜΚΠΑ) μεταξύ ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση και φυματίωση. Σκοπός
της παρούσας μελέτης ήταν αφενός α. να ελεχθεί μετα-αναλυτικά η ύπαρξη κοινά διαφοροεκφραζόμενων γονιδίων μεταξύ των δύο παθολογιών, και
αφετέρου να διερευνηθεί β. η βάση μοριακού μιμητισμού μεταξύ πρωτεϊνών υπερκεφραζόμενων σε απομυελινωτιές εστίες και τα Mycobacterium
Bovis , Avium (Paratuberculosis).
Μέθοδοι: Αξιοποιήθηκαν δεδομένα από την βάση GEODatasets σχετικά με
τις δύο νόσους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν τόσο με την πλατφόρμα GEO2R
όσο και με την IMAGeo, χρησιμοποιώντας τη τροποποιήση Benjamini Hochberg. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα STRING για
την ανάλυση επισημείωσης γονιδιακών οντολογιών, και η εφαρμογή BLAST
για την αναγνώριση ομόλογων πρωτεϊνών taxons.
Αποτελέσματα: Αναγνωρίσθηκαν 954 κοινά διαφοροεκφραζόμενα γονίδια
μεταξύ των ομάδων (ασθενείς vs μάρτυρες) για τις μελέτες GSE4992 (Φυματίωση) και GSE29142 (Πολλαπλή Σκλήρυνση). Αναδείχθηκαν οντολογίες τροποποίησης της ανοσιακής απόκρισης (negative regulation of IL2 signalling,
activation of the immune response), αντιαποπτωτικά, ευοδωτικά της νέκρωσης μονοπάτια (regulation of cell killing, negative regulation of apoptosis,
acetylation) αλλά και μονοπάτια ευόδωσης παρασιτισμού (EBV Infection,
Regulation of Symbiosis, Mutualism through Parasitism). Η μετά-ανάλυση
διαφοροεκφραζόμενων γονιδίων από την μελέτη GSE38010 (Control Brain
Tissue vs. MS Plaques) ανέδειξε αντίστοιχα περί τις 5000 αλληλουχίες αμινοξέων με ομολογία για τα είδη M.Bovis, M. Avium (Paratuberculosis)
Συζήτηση: Στην παρούσα μελέτη αναγνωρίσθηκαν 954 γονίδια, δεικνύοντα οντολογίες επιγενετικού ελέγχου και τροποποίησης της απόπτωσης στα
ΜΚΠΑ, τακτικές ανοσοαποφυγής και αμοιβαιότητας μέσω παρασιτισμού.
Παράλληλα, η χρήση τεχνικών υπολογιστικής ανοσολογίας ανέδειξε 5000
αλληλουχίες αμινοξέων οι οποίες δύνανται να λειτουργούν αυτοαντιγόνα.
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PO.07
IGA ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ:
ΑΠΛΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ?
Α. Βακράκου1, Δ. Τζανετάκος1, Γ. Τζάρτος1, Χ. Τσίποτα1, Χ. Χρυσοβιτσάνου1,
Η. Γιαλάφος1, Γ. Κούτσης1, Μ.-Ε. Ευαγγελοπούλου1, Μ. Αναγνωστούλη1,
Ε. Ανδρεάδου1, K. Κυλιντηρέας1
1
Α’ Νευρολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Εισαγωγή: Η IgA γραμμοειδής πομφολυγώδης δερματοπάθεια (linear IgA
bullous dermatosis, LABD) είναι μια σπάνια αυτοάνοση νόσος που ιστοπαθολογικά χαρακτηρίζεται από υποεπιδερμική πομφόλυγα πλούσια σε πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα, ενώ ο άμεσος ανοσοφθορισμός αναδεικνύει
γραμμική εναπόθεση IgA-ανοσοσφαιρίνης κατά μήκος της βασικής μεμβράνης. Στο 20% των περιπτώσεων αναγνωρίζονται κυκλοφορούντα IgA-αυτοαντισώματα. Έχει περιγραφεί ότι η LABD συσχετίζεται με ποικιλία ασθενειών,
τόσο αυτοάνοσων όσο και νεοπλαστικών, αλλά και με την λήψη φαρμάκων.
Στην βιβλιογραφία έχει περιγραφεί ένα περιστατικό με προϊούσα Πολλαπλή
Σκλήρυνση (ΠΣ) στο οποίο αναπτύχθηκε LABD με ταχεία έναρξη και θανατηφόρο πορεία, πιθανά πυροδοτούμενο από βακτηριαία/σήψη.
Σκοπός: Εδώ παρουσιάζουμε έναν ασθενή με ιστορικό LABD, ο οποίος μεταγενέστερα ανέπτυξε κλινικά απομονωμένο απομυελινωτικό επεισόδιο
(CIS), που πληρούσε κριτήρια για ΠΣ.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για άνδρα 34-ετών με ιστορικό δερματοπάθειας προ 2ετίας με μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά
IgA-δερματοπάθειας. Από 20ημέρου προ της εισαγωγής στην νευρολογική
κλινική, εμφάνισε αιμωδίες ΑΡ άνω και κάτω άκρου που υποχώρησαν. Εκ της
ΑΝΕ εμφανίζει ήπια πυραμιδική σημειολογία σε άνω και κάτω άκρα (ομότιμα ζωηρά αντανακλαστικά, Hoffman(+) άμφω και αδιάφορη πελματιαία
αντίδραση ΔΕ) καθώς και αιμωδίες πελμάτων άμφω.
Αποτελέσματα: Κατά τον απεικονιστικό έλεγχο αναδείχθηκαν απομυελινωτικές εστίες τόσο στον εγκέφαλο (κάποιες εξ’αυτών Dawson fingers) όσο και
στον αυχενικό νωτιαίο μυελό (πολλαπλές συρρέουσες). Ορισμένες εξ’αυτών
παρουσίαζαν σκιαγραφική ενίσχυση. Πραγματοποιήθηκε ΟΝΠ όπου ανιχνεύθηκαν ειδικές ολιγοκλωνικές ζώνες. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε 5ήμερο
σχήμα κορτικοστεροειδών με ικανοποιητική βελτίωση.
Συμπεράσματα: Δύο περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία, με
συνύπαρξη LABP και ΠΣ, γεγονός που τονίζει την πιθανή αιτιοπαθογενετική
συσχέτιση αυτών των δύο νοσημάτων και όχι μια τυχαία συνύπαρξη.
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PO.08
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΞΥΝΤΙΚΗ ΔΥΣΤΟΝΙΑ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Κ. Κατσιαρδάνης, Ε. Σαμαρά, Β. Μαχτή, Ό. Σινάνη, J. Rudolf, Γ. Δερετζή
Νευρολογική Κλινική, Μονάδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Γενικό Νοσοκομείο
“Παπαγεωργίου” Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Μικρό ποσοστό ασθενών που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) εμφανίζουν παροξυντικά συμπτώματα σε κάποιο στάδιο της νόσου
ή ακόμη και ως πρώτη εκδήλωση. Ειδικά, η παροξυντική δυστονία αποτελεί
ένα από τα πιο σπάνια είδη αυτών των παροξυντικών συμπτωμάτων.
Σκοπός: Παρουσιάζονται δύο ασθενείς με παροξυντική δυστονία.
Η 1η ασθενής είναι γυναίκα 51 ετών, με διάγνωση RRMS, χωρίς λήψη ανοσοτροποποιητικής αγωγής, η οποία εκδηλώνει σε καθημερινή βάση (60-70 φορές
την ημέρα) μικρής διάρκειας επεισόδια δυστονίας στο (ΑΡ) ήμισυ του σώματος. Η μαγνητική τομογραφία της ασθενούς αναδεικνύει μια ευμεγέθη βλάβη
στην περιοχή του (ΔΕ) θαλάμου και του οπισθίου σκέλους της (ΔΕ) έσω κάψας.
Η 2η ασθενής είναι γυναίκα 35 ετών, με διάγνωση RRMS, με παροξυντική κινησιογενή δυστονία, η οποία εκδηλώνεται μάλιστα και κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης της. Η ασθενής εμφανίζει πολυάριθμα επεισόδια τονικού σπασμού (80-100 την ημέρα) τόσο στο (ΔΕ) άνω άκρο, όσο και στο (ΑΡ) ήμισυ
του προσώπου, (ΑΡ) άνω άκρου και (ΑΡ) κάτω άκρου. Η μαγνητική τομογραφία της ασθενούς αναδεικνύει βλάβες στο οπίσθιο σκέλος της έσω κάψας
άμφω, κάποιες με πρόσληψη παραμαγνητικής ουσίας.
Και στις δύο περιπτώσεις ασθενών, η αντιμετώπιση των παροξυντικών φαινομένων πραγματοποιήθηκε επιτυχώς τόσο δια της επίτευξης ελέγχου της ενεργότητας της νόσου όσο και δια της χορήγησης κατάλληλης συμπτωματικής αγωγής.
Αποτελέσματα: Αναλύεται λεπτομερώς η φυσική πορεία της ΠΣ στην κάθε
ασθενή, η φαινομενολογία της κινητικής διαταραχής, τυχόν εκλυτικοί παράγοντες για την εμφάνιση των επεισοδίων, οι διαφοροδιαγνωστικές σκέψεις
που έλαβαν χώρα και οι ενέργειες που υιοθετήθηκαν με σκοπό την θεραπευτική αντιμετώπιση.
Συμπεράσματα: Τα παροξυντικά συμπτώματα,όπως η παροξυντική δυστονία που εκδηλώνουν οι δύο ασθενείς μας, απαντώνται σε μικρό ποσοστό
ασθενών με ΠΣ. Η βλάβη της φλοιονωτιαίας οδού και ίσως η επαφή μεταξύ
γειτνιαζόντων απομυελινωμένων νευρώνων, πιθανολογείται ότι μπορεί να
διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην εκδήλωση της διαταραχής αυτής. Η δυνατότητα έγκαιρης και αξιόπιστης καταγραφής των παροξυντικών φαινομένων έχει σημαντικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προεκτάσεις στους
ασθενείς με ΠΣ.
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PO.09
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ NMO
Ε. Σαμαρά, Β. Μαχτή, Κ. Κατσιαρδάνης, Τ. Παπαδόπουλος, J. Rudolf,
Γ. Δερετζή
Νευρολογική Κλινική, Μονάδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Γενικό Νοσοκομείο
“Παπαγεωργίου” Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Επιληπτικές κρίσεις έχουν αναφερθεί τόσο στην Πολλαπλή
Σκλήρυνση (ΠΣ) όσο και στην Οπτική Νευρομυελίτιδα (NMO), ακόμα και
στα αρχικά στάδια της νόσου. Υπολογίζεται ότι οι επιληπτικές κρίσεις είναι
περίπου 3-6 φορές συχνότερες σε ασθενείς με ΠΣ ή NMO, συγκριτικά με τον
γενικό πληθυσμό. Φαίνεται ότι τόσο η χρόνια φλεγμονή όσο και η απομυελίνωση εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία του σπάνιου αυτού φαινομένου.
Σκοπός: Παρουσιάζεται η περίπτωση μίας 45χρονης ασθενούς με αρχική
διάγνωση στελεχιαίας εγκεφαλίτιδας, αγνώστου αιτιολογίας (κλινική εκδήλωση ναυτίας, εμέτων και λόξυγγα, με λεμφοκυτταρική πλειοκύττωση ΕΝΥ,
αρνητική καλλιέργεια και αρνητικά αυτο-αντισώματα ΕΝΥ, αρνητικές ολιγοκλωνικές ζώνες και MRI εγκεφάλου με διάσπαρτες Τ2 βλάβες). Λίγους μήνες
μετά την πρώτη νοσηλεία της, η ασθενής υπέστη γενικευμένη τονικοκλονική κρίση, εστιακής έναρξης, με συνοδές εστιακές εκφορτίσεις στο ΗΕΓ.
Αποτελέσματα: Μετά από εκ νέου διερεύνηση της ασθενούς και λεπτομερή παρακλινικό έλεγχο τέθηκε τελικώς η διάγνωση της NMO με θετικά αντιAQP4 IgG αντισώματα.
Συμπεράσματα: Οι επιληπτικές κρίσεις στην NMO είναι ένα σπανιότατο φαινόμενο. Μετά από τη διενέργεια εκτενούς ελέγχου και τον αποκλεισμό άλλων
αιτιών επιληπτικών κρίσεων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ότι αυτές υπάρχει
πιθανότητα να εκδηλωθούν ως παροξυσμικά φαινόμενα στα πλαίσια απομυελινωτικών νοσημάτων, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια διάγνωσης.
PO.10
SPONTANEOUS DIFFERENTIATION OF MOUSE BONE MARROW
MESENCHYMAL CELLS (BMSCS) IN AN INFLAMMATORY ENVIRONMENT
IN VITRO
C. Arvanitidou, R. Lagoudaki, O. Touloumi, E. Nousiopoulou, S.-H., Pelidou,
N. Grigoriadis
Laboratory of Experimental Neurology and Neuroimmunology, B’ Department
of Neurology, AHEPA University Hospital of Thessaloniki, Aristotle University of
Thessaloniki
Introduction: BMSCs are non-haematopoietic multipotent stem cells that
have been suggested as a potent cell replacement therapeutic tool for
Multiple Sclerosis (MS) due to their differentiation/immunomodulatory
properties. However, what remains an issue is whether the inflammatory
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environment in MS can affect the differentiation of BMSCs.
Materials and Methods: 4th-passage BMSCs were incubated with pro-(IFNγ,
TNFα) or anti- inflammatory(TGFβ) cytokines for 48 hours. Part of the culture
was subjected to spontaneous differentiation with addition of the cytokines.
Real time PCR was performed for the study of nestin, DCX, Olig2, Gal-c, GFAP,
TubIII and NeuroD.
Results: Although there was no difference between the groups in nestin
expression prior to differentiation, after differentiation nestin was expressed
in high levels (IFN-g:43.86,TNFa:27.37,TGFb:26.63-fold). GFAP was increased
in all groups prior to differentiation (IFN-g:38.05,TNFa:22.7,TGFb:36.63-fold)
but not after differentiation. Olig-2 was increased in the presence of IFNg
and TGF-b (4.30/2.38-fold) prior but not after differentiation. The premature
neuron marker DCX was expressed prior to differentiation in TNFa and TGFb
(3.66/12.33-fold) fact that was depleted after differentiation where the
expression of TubII was predominant (2.16/2.48-fold). In the presence of
IFNg, TubIII was increased prior and after differentiation (12.95/7.16-fold).
Conclusion: Undifferentiated BMSCs incubated in an inflamed
environment expressed mainly astrocytic markers. However other glial
and neuronic markers were detected depending on the cytokine tested.
Upon differentiation BMSCs try to retain their undifferentiated state in
the presence of cytokines. Remarkably, differentiation towards glia was
completely depleted whereas in the presence of proinflammatory cytokines
BMSCs chose to differentiate into mature neurons.
PO.11
ΕΠΙΔΡΑΣΗ LPS ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΚΝΣ IN VITRO
Ε. Κατσούλη, Ό. Τουλούμη, Ρ. Λαγουδάκη, Ε. Κεσίδου, Ν. Δεληβάνογλου,
Ε. Νουσιοπούλου, Ν. Γρηγοριάδης
Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας & Νευροανοσολογίας της Β’ Νευρολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Τα νευρικά προγονικά κύτταρα(ΝΠΚ) είναι πολυδύναμα κύτταρα με ικανότητα αυτοανανέωσης και διαφοροποίησης. Τα ΝΠΚ μπορούν
να αποτελέσουν πιθανή θεραπεία σε απομυελινωτικές νόσους. Ο λιποπολυσακχαρίτης (LPS) αποτελεί γλυκολιπίδιο της εξωτερικής μεμβράνης των
Gram- βακτηρίων , το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, με αποτέλεσμα την επίδραση στη λειτουργία των
ΝΠΚ. Επιπλέον το LPS έχει συσχετιστεί με την επαγωγή απομυελινωτικών
μοντέλων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ).
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης
του LPS στη διαφοροποίηση των ΝΠΚ in vitro.
Υλικά και Μέθοδοι: Απομονώθηκαν και καλλιεργήθηκαν ΝΠΚ από νεο71

γνούς μύες C57bl/6J. Έλεγχος της πολλαπλασιαστικής ικανότητας με TACS®
XTT Cell Proliferation Assay. Επίδραση του LPS (ομάδα LPS-ΝΠΚ) για 48 ώρες.
Τα ΝΠΚ μελετήθηκαν την Ημέρα 0 (D0) και Ημέρα 2 (D2) συγκρινόμενα με
την ομάδα των Μαρτύρων (Μ-ΝΠΚ, χωρίς επίδραση LPS) με ανοσοκυτταροχημικές τεχνικές.
Αποτελέσματα: D0: η έκφραση της Nestin και του PSA-NCAM στην ομάδα
LPS-ΝΠΚ δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με
τους Μ-ΝΠΚ (p=0.1226 και p=0.9042 αντίστοιχα).
D2: η έκφρασης της Nestin και του NG2 δεν παρουσίασαν διαφορές
(p=0.2405 και p=0.4482) μεταξύ των ομάδων ενώ το PSA-NCAM, Mushashi-1
και GFAP παρουσίασαν στατιστική μείωση στην ομάδα LPS-ΝΠΚ σε σχέση
με τους Μ-ΝΠΚ (p<0.0002, p<0.0002, p<0.0021 αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα μας δείχνουν την επίδραση του LPS στη
D2 (πρώιμο στάδιο διαφοροποίησης) στους πρόδρομους δείκτες νευρωνικής και γλοιακής προέλευσης χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται οι πρόδρομοι
δείκτες της ολιγοδενδρικής σειράς. Τα αποτελέσματα αυτά χρήζουν περαιτέρω μελέτης in vitro αλλά και in vivo.
PO.12
ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ CB1 ΚΑΙ CB2 ΣΤΗΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ (ΠΑΕ)
E. Νουσιοπούλου, Ό. Τουλούμη, Ρ. Λαγουδάκη, Ε. Κεσίδου, Π. Θεοτόκης,
Μ. Μποζίκη, Ν. Δεληβάνογλου, Σ. Ζωίδου, Ν. Γρηγοριάδης
Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας & Νευροανοσολογίας της Β’ Νευρολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Το Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα ρυθμίζει πολλές φυσιολογικές διεργασίες(διάθεση, μνήμη). Παρουσιάζει αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική
δράση στις απομυελινωτικές νόσους όπως η Πολλαπλή Σκλήρυνση. Ο υποδοχέας CB1 διαμεσολαβεί στη σύνδεση κανναβινοειδών στον εγκέφαλο ενώ ο υποδοχέας CB2 εμπλέκεται στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Σκοπός: Μελέτη γονιδιακής και πρωτεϊνικής έκφρασης των CB1 και CB2 στο
ΚΝΣ στην ΠΑΕ.
Υλικά και Μέθοδοι: C57BL/6 μύες συγκρίθηκαν στο μοντέλο της ΠΑΕ με
ομάδα μαρτύρων. Η έκφραση του mRNA μελετήθηκε χρησιμοποιώντας Real
Time-PCR και της πρωτεΐνης με Western Blot και με ανοσοϊστοχημεία.
Αποτελέσματα: mRNA CB1: Aυξημένη έκφραση στην προσυμπτωματική
φάση (ρ<0,01) στον εγκέφαλο και στην οξεία φάση (ρ<0,01) στον νωτιαίο μυελό. CB2: Aυξημένη έκφραση στην οξεία φάση (ρ<0,01) στον νωτιαίο μυελό.
Western blotCB1: Aυξημένη έκφραση στην οξεία (1,41±0,10) (p<0,01) και
τη χρόνια φάση (1,41±0,10) (p<0,01) σε σύγκριση με τους μάρτυρες στον
νωτιαίο μυελό. CB2: μειωμένη έκφραση στην προσυμπτωματική (0,08±0,04)
(p<0,01) και τη χρόνια φάση (0,12±0,00) (p<0,05) συγκρινόμενες με τους
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μάρτυρες στον εγκέφαλο.
ΑνοσοϊστοχημείαCB1: Aυξημένη έκφραση στην προσυμπτωματική
(106±20,02) (p<0,05) σε σύγκριση με τη χρόνια φάση (42,88±4,99) στον
εγκέφαλο. Aυξημένη έκφραση οξεία φαση (169,8±21,62) (p<0,001) στον
νωτιαίο μυελό.
CB2: Aυξημένη έκφραση στην οξεία φάση (73,47±6,92) (p<0,05) σε σύγκριση με την προσυμπτωματική και τη χρόνια φάση. Aυξημένη έκφραση οξεία
φαση (108,8±14,32) (p<0,001) στον νωτιαίο μυελό.
Συμπεράσματα: Συσχέτιση μεταξύ του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος
και της ανοσομεσολαβούμενης απομυελίνωσης. Οι μεταβολές στην έκφραση των υποδοχέων στην προσυμπτωματικη φάση μπορεί να υποδεικνύουν
μια ενεργή συμμετοχή του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος ήδη στο προκλινικό στάδιο, αλλά χρήζει περαιτερω διερεύνησης.
PO.13
ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΛΑΘΗ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ, ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΕΡΩΤΗΜΑ»)
Κ. Δημουλάς, Θ. Παπαδημητρίου, Ε. Δημουλάς, Έ. Βέλλιου, Λ. Ταμπακάς,
Ε. Ιωσηφείδου, Δ. Λιόβας
Διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας «ἐκ τῶν ὑστέρων»
Σε όλα (και τα της νευροανοσολογίας) τα πειράματα, παρά τον αυστηρό διαχωρισμό των υποκειμένων σε άντρες και γυναίκες, τα αποτελέσματα δεν
είναι δυνατόν να διαχωριστούν σε αυτά που αφορούν στους άντρες και σε
αυτά που αφορούν στις γυναίκες, επακριβώς, πλην κατά πλειονότητα μόνον. Σκοπός μας, να συστοιχίσουμε την συμπεριφορά (απόρροια έκφρασης
του γονιδιώματος στην επικοινωνία του, μέσω των εξ αυτού απορρεουσών
ορμονών του φύλου, με τον εγκέφαλο) με το ακριβές γονιδιακό στίγμα,
προκειμένου να εξηγήσουμε τις αποκλίσεις αυτές. Υλικό μας, εκατοντάδες
προσωπικότητες, ιδιαίτερου ψυχοβιοπαθολογικού ενδιαφέροντος, από
την παγκόσμια ιστορία, αντικείμενα της μηνιαίας περιοδικής σειράς μας «Η
Ψυχοβιοπαθολογία στην Ιστορία». Η μέθοδος, που ακολουθήσαμε, ήταν
περιγραφική / στατιστική / ερμηνευτική, πάνω στα ευρήματα του Magnus
Hirschfeld. Κριτήρια διαχωρισμού: σωματικοί χαρακτήρες [πρωτεύοντες
(γεννητικά μέρη: σπερματικό επιθήλιο, πόροι, γεννητικός ύβος, γεννητική σχισμή), δευτερεύοντες (στήθος / μαστός, τρίχωμα, καρωτίδα / φωνή,
λεκάνη, σκελετός / μύες)], σεξουαλικό ένστικτο (τάση, τρόπος πλησιάσματος, αισθήσεις, ενεργητικότης) και συμπεριφορά (αισθηματική ζωή, νοητικές ικανότητες, απασχόληση, ντύσιμο) των ανθρώπων. Βρέθηκαν, μεταξύ
ιδανικών αρσενικού και θηλυκού, κατά τα ανάμικτα ψυχο-σωματικά χαρακτηριστικά ιδιώματα του ατόμου, 43.046.721 φυλοσυμπεριφορικοί τύποι,
συμποσούμενοι, αδρομερώς, σε 81 συνδυασμούς, μόνον επιφανειακά διαφοροποιούμενους στα δύο φύλα. Η διάκριση «άντρας - γυναίκα» πρέπει
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να αντικατασταθεί από το συνεχές «αρσενικό - θηλυκό». Δεν υπάρχουν δύο
φύλα, αλλ’ ο «άνθρωπος», που συμβαίνει να εκτελεί λειτουργίες, που, κατά το
φύλο, κινούνται σε ένα συνεχές, τα δύο άκρα του οποίου καταλαμβάνουν το
(θεωρητικά) απόλυτα αρσενικό και το (θεωρητικά) απόλυτα θηλυκό, μεταξύ
των οποίων υπάρχει η μίξη του αρσενικού προς το θηλυκό και του θηλυκού
προς το αρσενικό.
PO.14
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΟΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΕΡΩΤΗΜΑ»)
Κ. Δημουλάς, Θ. Παπαδημητρίου, Ε. Δημουλάς, Έ. Βέλλιου, Κ. Τέλιου,
Α. Γαλλή, Δ. Λιόβας
Διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας «ἐκ τῶν ὑστέρων»
Σε όλες τις ανθρωπολογικές (και στην νευροανοσολογία) επιστήμες, συχνά, βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να μην μπορούμε να εξηγήσουμε
την βιολογική συμπεριφορά, απέναντι σε φάρμακα, που λαμβάνουν υπόψη τους το φύλο του ασθενούς. Πρωταρχικός σκοπός μας ήταν να συσχετίσουμε τον φαινότυπο με τον γονότυπο εκατοντάδων προσωπικοτήτων,
ιδιαίτερου ψυχοφυλοβιοπαθολογικού ενδιαφέροντος, από την παγκόσμια
ιστορία, που θα αποτελούσαν το αντικείμενο της μηνιαίας περιοδικής σειράς μας «Η Ψυχοβιοπαθολογία στην Ιστορία», προκειμένου να ‘βρούμε τις
πλείστες όσες αποκλίσεις, ανάμεσα στα φαινοτυπικά φύλα, ακολουθώντας
την περιγραφική, στατιστική ερμηνευτική, μέθοδο, πάνω στα ευρήματα
του Magnus Hirschfeld, με κριτήρια: σωματικοί χαρακτήρες [πρωτεύοντες
(γεννητικά μέρη: σπερματικό επιθήλιο, πόροι, γεννητικός ύβος, γεννητική
σχισμή), δευτερεύοντες (στήθος / μαστός, τρίχωμα, καρωτίδα / φωνή, λεκάνη, σκελετός / μύες)], σεξουαλικό ένστικτο (τάση, τρόπος πλησιάσματος,
αισθήσεις, ενεργητικότης) και συμπεριφορά (αισθηματική ζωή, νοητικές
ικανότητες, απασχόληση, ντύσιμο) των ανθρώπων. Ευρέθηκε, ότι η, κατά
το φύλο, συμπεριφορά φτάνει (κατά τα ανάμικτα, ψυχοσωματικά, ιδιώματα
του ατόμου) τους 43.046.721 τύπους, οι οποίοι μπορούν να συμποσωθούν,
αδρομερώς, σε 81 συνδυασμούς, επιφανειακά, μόνον, διαφοροποιούμενοι
στα δύο φύλα. Το πλήθος της διαφοροποίησης εδράζεται στους γεννητικούς βιολογικούς παράγοντες (χρωμοσωμικό μωσαϊκό), που εκφράζονται
μέσω των ορμονών του φύλου, σε μίξη, ανάμεσά τους: δεν υπάρχουν δύο
φύλα, αλλ’ ο «άνθρωπος», που συμβαίνει να εκτελεί λειτουργίες, που, κατά
το φύλο, κινούνται σε ένα συνεχές, τα δύο άκρα του οποίου καταλαμβάνουν
τα (θεωρητικά) απόλυτα αρσενικό και θηλυκό, μεταξύ των οποίων υπάρχει η
μίξη του αρσενικού προς το θηλυκό και του θηλυκού προς το αρσενικό. Η διάκριση «άντρας - γυναίκα» πρέπει να αντικατασταθεί, στην φαρμακολογία,
από το συνεχές «αρσενικό - θηλυκό».
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
GENERAL INFORMATION

Γενικές Πληροφορίες / General Information
Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Τετάρτη 5 - Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος
Makedonia Palace Hotel Thessaloniki
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 2, 546 40, Θεσσαλονίκη
T: +30 231 089 7197
Οργάνωση Συνεδρίου - Γραμματεία - Πληροφορίες
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τ: +30 2310 460 682, 2310 460 652 - F: +30 2310 435 064
E-mail: info@praxicon.gr - Website: www.praxicon.gr
ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200
Τελετή έναρξης
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6
Δεκεμβρίου 2018 στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου.
Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και
ιατρικών προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, για την
ενημέρωση των συμμετεχόντων.
Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι
απαραίτητο να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται
από τη γραμματεία on site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη
διάρκεια του Συνεδρίου.
Επίσης, με την εγγραφή του ο κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει από τη
γραμματεία on site κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την οποία θα
σκανάρει σε ειδικό μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του από
τη συνεδριακή αίθουσα.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης
κάθε συνέδρου και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών ωρών του
προγράμματος θα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σύμφωνα με
την εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.
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Γλώσσα Συνεδρίου
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγείται από τη γραμματεία την
τελευταία ημέρα του Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής
και της κάρτας barcode, και παράδοσης του Εντύπου Αξιολόγησης του
Συνεδρίου.
Ελάχιστες ώρες παρακολούθησης: το 60% των συνολικών ωρών του
Επιστημονικού Προγράμματος.
Στο συνέδριο χορηγούνται 24 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME-CPD Credits), σύμφωνα με τα
κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης της EACCME - UEMS.
Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται
προβολές με data video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint για τις
ανάγκες των ομιλητών.
Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης
τους έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) στη
γραμματεία του προβολικού εξοπλισμού.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:
Ειδικοί ιατροί
200€
Ειδικευόμενοι ιατροί
50€
Λοιπά Επαγγέλματα
30€
Νοσηλευτές/τριες
Δωρεάν
Προπτυχιακοί Φοιτητές
Δωρεάν
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών
• Παραλαβή πιστοποιητικού
του Συνεδρίου
παρακολούθησης
• Παραλαβή του Συνεδριακού
• Καφέ στα διαλείμματα
υλικού
• Συμμετοχή στη Δεξίωση
• Παραλαβή κονκάρδας
Υποδοχής
Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.praxicon.gr/Helani18
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Ευχαριστίες / Sponsors
Ο Πρόεδρος και η Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
της ΕΛΛ.Α.ΝΑ. ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρίες για την ευγενική
υποστήριξη και συμβολή τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
INDEX OF E-POSTERS

Ευρετήριο Συγγραφέων Αναρτημένων Ανακοινώσεων
/ Index of e-Posters
A
ARVANITIDOU C.

PO.10

ΒΑΔΙΚΟΛΙΑΣ Κ.

PO.01

ΒΑΚΡΑΚΟΥ Α.

PO.07

ΒΕΛΛΙΟΥ Έ.

G
GRIGORIADIS N.

PO.10

PO.13, PO.14

ΒΛΟΤΙΝΟΥ Π.

PO.01

ΒΡΥΖΑΣ Μ.

PO.01

L
LAGOUDAKI R.

Γ

PO.10

N
NOUSIOPOULOU E.

PO.10

ΓΑΛΛΗ Α.

PO.14

ΓΙΑΛΑΦΟΣ Η.

PO.07

ΓΚΡΙΝΙΑΣ Β.

P

PO.03, PO.04, PO.06

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ν.

PELIDOU S.-H.

PO.10

Δ

R
RUDOLF J.

PO.08, PO.09

T
TOULOUMI O.

PO.11, PO.12

ΔΕΛΗΒΑΝΟΓΛΟΥ Ν.

PO.11, PO.12

ΔΕΡΕΤΖΗ Γ.

PO.08, PO.09

ΔΗΜΟΥΛΑΣ Κ.

PO.13, PO.14

ΔΗΜΟΥΛΑΣ Ε.

PO.13, PO.14

PO.10

E
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ.-Ε.

A
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ Μ.

PO.01

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ Σ.

PO.01

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗ Μ.

PO.07

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Ε.

PO.07

Ζ
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.
ΖΩΙΔΟΥ Σ.

PO.05, PO.06
PO.12

Η
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

B
ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ Γ.

PO.07

PO.01

Θ

PO.02,
PO.03, PO.04, PO.05,
PO.06
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ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σ.

PO.01

ΘΕΟΤΟΚΗΣ Π.

PO.12

I

Π

ΙΩΣΗΦΕΙΔΟΥ Ε.

PO.13

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. PO.13, PO.14

Κ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ Π.

PO.02, PO.03,
PO.04,

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Μ.

PO.08, PO.09

ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ Γ.

PO.05

ΚΑΤΣΟΥΛΗ Ε.

PO.11

ΚΕΣΙΔΟΥ Ε.

PO.11, PO.12

ΚΟΡΜΑΣ Κ.

PO.03, PO.04, PO.06

ΚΟΥΤΣΗΣ Γ.

PO.07

ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ Κ.

PO.07

PO.11, PO.12

ΛΙΟΒΑΣ Δ.

PO.13, PO.14

ΣΑΜΑΡΑ Ε.

PO.08, PO.09

ΣΙΝΑΝΗ Ό

PO.08

ΤΑΜΠΑΚΑΣ Λ.

PO.01

ΤΕΛΙΟΥ Κ.

PO.14

ΤΕΡΖΟΥΔΗ Α.

PO.01

ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ Δ.

PO.07

ΤΖΑΡΤΟΣ Γ.

PO.07

ΜΩΡΑΪΤΟΥ Δ.

PO.02

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Χ.

Ν
PO.03, PO.04, PO.05,
PO.06

ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

PO.11, PO.12
PO.07

Χ

PO.08, PO.09
PO.12

PO.13, PO.14

ΤΑΡΤΑΝΗΣ Γ.

ΤΣΙΠΟΤΑ Χ.

PO.05

ΜΠΟΖΙΚΗ Μ.

PO.03, PO.04,

Τ

PO.03, PO.04, PO.06

ΜΑΧΤΗ Β.

ΝΤΟΣΚΑΣ Τ.

PO.03, PO.04, PO.05

ΤΟΥΛΟΥΜΗ Ό.

ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΝΑΚΚΑΣ Γ.

PO.02

ΣΥΝΑΔΙΝΑΚΗΣ Ε.

Μ
ΜΑΚΡΗΣ Β.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

Σ

Λ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Ρ.

PO.09

ΠΕΛΙΔΟΥ Σ.-Ε.

PO.05

ΚΑΤΣΙΑΡΔΑΝΗΣ Κ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τ.
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Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον
τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
Ocrevus 300 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.Διαυγές
προς ελαφρώς ιριδίζον, και άχρωμο προς ανοιχτό καφέ διάλυμα. 2. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 300 mg
οκρελιζουμάμπης σε 10 ml σε συγκέντρωση 30 mg/ml. Η τελική συγκέντρωση του φαρμάκου μετά από την αραίωση είναι περίπου 1,2 mg/mL.
Η οκρελιζουμάμπη είναι ένα ανασυνδυασμένο εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD20 που παράγεται σε κύτταρα ωοθηκών
κινέζικου κρικητού με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα
που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. • Υφιστάμενη ενεργό λοίμωξη (βλέπε παράγραφο 4.4). • Ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση
ανοσοκαταστολής (βλέπε παράγραφο 4.4). • Γνωστές ενεργές κακοήθειες (βλέπε παράγραφο 4.4). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση: Ιχνηλασιμότητα: Για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, θα πρέπει να
καταγράφονταισαφώς η ονομασία και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου προϊόντος. Σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs): Το
Ocrevus σχετίζεται με σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs), οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με την απελευθέρωση κυτταροκινών
και-/ή άλλων χημικών διαμεσολαβητών. Τα συμπτώματα των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων (IRRs) μπορεί να εμφανιστούν κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε έγχυσης, αλλά έχουν αναφερθεί συχνότερα κατά τη διάρκεια της πρώτης έγχυσης. Οι σχετιζόμενες με την έγχυση
αντιδράσεις (IRR) μπορούν να εμφανιστούν σε διάστημα 24 ωρών από την έγχυση. Οι συγκεκριμένες αντιδράσεις μπορεί να εκδηλωθούν ως
κνησμός, εξάνθημα, κνίδωση, ερύθημα, ερεθισμός του φάρυγγα, στοματοφαρυγγικός πόνος, δύσπνοια, φαρυγγικό ή λαρυγγικό οίδημα, έξαψη,
υπόταση, πυρεξία, κόπωση, κεφαλαλγία, ζάλη, ναυτία και ταχυκαρδία (βλ. παράγραφο 4.8). Πριν από την έγχυση: • Αντιμετώπιση σοβαρών
αντιδράσεων: Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση των σοβαρών αντιδράσεων όπως είναι οι σοβαρές σχετιζόμενες
με την έγχυση αντιδράσεις (IRR), οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας και/ή οι αντιδράσεις αναφυλαξίας. • Υπόταση: Κατά τη διάρκεια των εγχύσεων
του Ocrevus μπορεί να εμφανιστεί υπόταση, ως σύμπτωμα της σχετιζόμενης με την έγχυση αντίδρασης (IRR). Επομένως, θα πρέπει να εξετάζεται
το ενδεχόμενο προσωρινής διακοπής των αντιϋπερτασικών θεραπειών για 12 ώρες πριν από και κατά τη διάρκεια της κάθε έγχυσης του
Ocrevus. Οι ασθενείς με ιστορικό συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας (τάξη ΙΙΙ & IV σύμφωνα με την Καρδιολογική Εταιρεία Νέας Υόρκης)
δεν έχουν μελετηθεί. • Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή: Οι ασθενείς πρέπει να λάβουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση
της συχνότητας και της βαρύτητας των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων (IRRs) (βλ. παράγραφο 4.2). Κατά τη διάρκεια της έγχυσης:
• Θα πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα για ασθενείς που εμφανίζουν σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα, όπως είναι ο βρογχόσπασμος
ή οι παροξύνσεις του άσθματος: - απαιτείται άμεση και οριστική διακοπή της έγχυσής τους. - απαιτείται χορήγηση συμπτωματικής θεραπείας.
- ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται μέχρι την υποχώρηση των αναπνευστικών συμπτωμάτων επειδή η αρχική βελτίωση των κλινικών
συμπτωμάτων θα μπορούσε να συνοδευτεί κατόπιν επιδείνωσης. • Η διάκριση ανάμεσα στην υπερευαισθησία και τις σχετιζόμενες με την
έγχυση αντιδράσεις (IRR) ενδέχεται να είναι δύσκολη σε επίπεδο συμπτωμάτων. Εάν πιθανολογείται αντίδραση υπερευαισθησίας κατά τη
διάρκεια της έγχυσης, η έγχυση πρέπει να διακοπεί αμέσως και οριστικά (βλέπε «Αντιδράσεις υπερευαισθησίας» στη συνέχεια). Μετά από την
έγχυση: • Οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Ocrevus θα πρέπει να παρακολουθούνται για τουλάχιστον μία ώρα μετά από την ολοκλήρωση
της έγχυσης για τυχόν συμπτώματα αντίδρασης σχετιζόμενης με την έγχυση (IRR). • Οι ιατροί θα πρέπει να ενημερώσουν τους ασθενείς ότι
μπορεί να εμφανιστεί σχετιζόμενη με την έγχυση αντίδραση (IRR) σε διάστημα 24 ωρών από την έγχυση. Για οδηγίες σχετικά με τη δοσολογία
για τους ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα αντιδράσεων σχετιζόμενων με την έγχυση (IRRs), βλ. παράγραφο 4.2. Αντιδράσεις
υπερευαισθησίας: Θα μπορούσε να εμφανιστεί, επίσης, αντίδραση υπερευαισθησίας (οξεία αλλεργική αντίδραση στο φαρμακευτικό προϊόν). Οι
οξείες αντιδράσεις υπερευαισθησίας Τύπου 1 (διαμεσολαβούμενες από την IgE) μπορεί να μην είναι δυνατό να διακρίνονται κλινικά από τα
συμπτώματα των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων (IRR). Αντίδραση υπερευαισθησίας μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια
οποιασδήποτε έγχυσης, παρόλο που συνήθως δεν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της πρώτης έγχυσης. Όσον αφορά τις επόμενες εγχύσεις, η
εμφάνιση σοβαρότερων συμπτωμάτων σε σχέση με αυτά που είχε αντιμετωπίσει παλαιότερα ο ασθενής, ή νέων σοβαρών συμπτωμάτων, θα
πρέπει να θέσουν την υποψία πιθανής αντίδρασης υπερευαισθησίας. Οι ασθενείς με γνωστή διαμεσολαβούμενη από την ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE)
υπερευαισθησία στην οκρελιζουμάμπη δεν πρέπει να λάβουν θεραπεία (βλ. παράγραφο 4.3). Λοίμωξη: Η χορήγηση του Ocrevus πρέπει να
καθυστερεί σε ασθενείς με ενεργό λοίμωξη μέχρι την αποδρομή της λοίμωξης. Συνιστάται η εκτίμηση της κατάστασης του ανοσοποιητικού
συστήματος του ασθενούς πριν από τη χορήγηση της δόσης, καθώς οι σοβαρά ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς (π.χ. με λεμφοπενία, ουδετεροπενία,
υπογαμμασφαιριναιμία) δεν θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.8). Το συνολικό ποσοστό των ασθενών που
εμφάνισαν μια σοβαρή λοίμωξη ήταν παρόμοιο με τα φάρμακα σύγκρισης (βλέπε παράγραφο 4.8). Η συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων βαθμού
4 (απειλητικές για τη ζωή) και βαθμού 5 (θανατηφόρες) ήταν χαμηλή σε όλες τις ομάδες θεραπείας, ωστόσο, στην ΠΠΠΣ ήταν υψηλότερη με το
Ocrevus σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο για τις απειλητικές για τη ζωή (1,6% έναντι 0,4%) και τις θανατηφόρες (0,6% έναντι 0%) λοιμώξεις.
Όλες οι απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις υποχώρησαν χωρίς διακοπή της οκρελιζουμάμπης. Στην ΠΠΠΣ, οι ασθενείς με δυσκολίες κατάποσης
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης πνευμονίας από εισρόφηση. Η θεραπεία με Ocrevus μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τον κίνδυνο
σοβαρής πνευμονίας σε αυτούς τους ασθενείς. Οι ιατροί θα πρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα τους ασθενείς που εμφανίζουν πνευμονία.
Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (ΠΠΛ): Ο κίνδυνος ΠΠΛ δεν μπορεί να αποκλειστεί καθώς λοίμωξη από τον ιό John Cunningham
(JC) που οδηγεί σε ΠΠΛ έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με αντι-CD20 αντισώματα και άλλες θεραπείες για την ΠΣ, και
σχετίζεται με παράγοντες κινδύνου (π.χ. πληθυσμός ασθενών, πολυθεραπεία με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα). Οι ιατροί πρέπει να επαγρυπνούν
για πρώιμα σημεία και συμπτώματα ΠΠΛ, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τυχόν νέα έναρξη ή επιδείνωση των νευρολογικών σημείων ή
συμπτωμάτων, καθώς αυτά μπορεί να προσομοιάζουν με τη νόσο της πολλαπλής σκλήρυνσης. Εάν πιθανολογείται ΠΠΛ, η δόση του Ocrevus
πρέπει να διακόπτεται προσωρινά. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής τομογραφίας
(MRI), κατά προτίμηση με σκιαγραφικό (συγκριτικά με τη μαγνητική τομογραφία πριν από τη θεραπεία), της επιβεβαιωτικής εξέτασης
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) για ιικό δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) του ιού John Cunningham (JC), και των επαναληπτικών νευρολογικών
εκτιμήσεων. Εάν επιβεβαιωθεί η ΠΠΛ, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί οριστικά. Επανενεργοποίηση ηπατίτιδας Β: Σε ασθενείς υπό θεραπεία με
άλλα αντι-CD20 αντισώματα έχει αναφερθεί επανενεργοποίηση του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV), η οποία οδηγεί σε ορισμένες περιπτώσεις σε
κεραυνοβόλο ηπατίτιδα, ηπατική ανεπάρκεια και θάνατο. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προκαταρκτικός έλεγχος για HBV σε όλους τους
ασθενείς πριν από την έναρξη της θεραπείας με το Ocrevus σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες. Οι ασθενείς με ενεργό HBV (δηλ.
ενεργό λοίμωξη, η οποία επιβεβαιώνεται από θετικά αποτελέσματα για HBsAg και αντι-HB έλεγχο) δεν θα πρέπει να λάβουν θεραπεία με
Ocrevus. Οι ασθενείς με θετικό ορολογικό έλεγχο (δηλ. αρνητικοί για HBsAg και θετικοί για το αντίσωμα εναντίον του πυρήνα HB (HBcAb +),
φορείς HBV (θετικοί για το επιφανειακό αντιγόνο, HBsAg+) θα πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικούς ηπατολόγους πριν από την έναρξη της
θεραπείας και θα πρέπει να παρακολουθηθούν και να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα τοπικά ιατρικά πρότυπα για την πρόληψη της
επανενεργοποίησης της ηπατίτιδας Β. Κακοήθειες: Έχει παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός κακοηθειών (συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του
μαστού) σε κλινικές μελέτες σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με οκρελιζουμάμπη, σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου. Ωστόσο, η επίπτωση
κυμαίνονταν στο γενικό ποσοστό που αναμένονταν για τον πληθυσμό με ΠΣ. Θα πρέπει να εξετάζεται η σχέση μεταξύ οφέλους και κινδύνου για
κάθε ασθενή με γνωστούς παράγοντες κινδύνου για κακοήθειες, καθώς και σε ασθενείς που παρακολουθούνται ενεργά για επανεμφάνιση
κακοήθειας. Οι ασθενείς με γνωστή ενεργό κακοήθεια δεν θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία με Ocrevus (βλέπε παράγραφο 4.3). Οι ασθενείς
θα πρέπει να ακολουθούν τον καθιερωμένοπροληπτικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Ανατρέξτε στην παράγραφο 4.2 για τους πληθυσμούς που δεν έχουν μελετηθεί. Κατά την ελεγχόμενη περίοδο θεραπείας των κλινικών μελετών,
η επίπτωση των μη μελανωματικών δερματικών καρκίνων ήταν χαμηλή, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων θεραπείας.
Παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση μεταξύ των ετών θεραπείας 3 και 4 λόγω βασικοκυτταρικού καρκινώματος, η οποία δεν παρατηρήθηκε τα
επακόλουθα έτη. Η επίπτωση παραμένει εντός του γενικού ποσοστού που αναμενόταν για τον πληθυσμό με ΠΣ. Θεραπεία σοβαρά
ανοσοκατεσταλμένων ασθενών: Οι ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση ανοσοκαταστολής δεν πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία μέχρι την υποχώρηση
της κατάστασης (βλέπε παράγραφο 4.3). Σε άλλες αυτοάνοσες καταστάσεις, η χρήση του Ocrevus ταυτόχρονα με ανοσοκατασταλτικές
φαρμακευτικές αγωγές (π.χ. χρόνια κορτικοστεροειδή, μη βιολογικά και βιολογικά τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμακα
[DMARDs], μυκοφαινολάτημοφετίλη, κυκλοφωσφαμίδη, αζαθειοπρίνη) οδήγησε σε αύξηση των σοβαρών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένων
των ευκαιριακών λοιμώξεων. Οι λοιμώξεις περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την άτυπη πνευμονία και την πνευμονία από Pneumocystis
Jirovecii, την πνευμονία από ανεμευλογιά, τη φυματίωση, την ιστοπλάσμωση. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ορισμένες από αυτές τις λοιμώξεις ήταν
θανατηφόρες. Σε μια διερευνητική ανάλυση διαπιστώθηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων:
υψηλότερες δόσεις Ocrevus από αυτές που συνιστώνται για την ΠΣ, άλλες συννοσηρότητες και χρόνια χρήση ανοσοκατασταλτικών/
κορτικοστεροειδών. Δεν συνιστάται η χρήση άλλων ανοσοκατασταλτικών ταυτόχρονα με το Ocrevus, εξαιρουμένων των κορτικοστεροειδών
για τη συμπτωματική θεραπεία των υποτροπών. Υπάρχει περιορισμένη γνώση σχετικά με το εάν η ταυτόχρονη χρήση στεροειδών για τη
συμπτωματική θεραπεία των υποτροπών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων στην κλινική πρακτική. Στις βασικές μελέτες
οκρελιζουμάμπης στην ΠΣ, η χορήγηση κορτικοστεροειδών για την αντιμετώπιση υποτροπών δεν συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
σοβαρής λοίμωξης. Κατά την έναρξη του Ocrevus μετά από την ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή την έναρξη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας μετά
από το Ocrevus, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα αλληλοεπικαλυπτόμενων φαρμακοδυναμικών επιδράσεων (βλ. παράγραφο 5.1
Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις). Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη συνταγογράφηση του Ocrevus λαμβάνοντας υπόψη τις φαρμακοδυναμικές
ιδιότητες των άλλων τροποποιητικών της νόσου θεραπειών για την ΠΣ. Εμβολιασμοί: Η ασφάλεια της ανοσοποίησης με εμβόλια με ζώντες ή
ζώντες εξασθενημένους μικροοργανισμούς, μετά από τη θεραπεία με Ocrevus δεν έχει μελετηθεί και ο εμβολιασμός με εμβόλια που περιέχουν
ζώντες εξασθενημένους ή ζώντες μικροοργανισμούς δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μέχρι την αποκατάσταση του αριθμού
των Β κυττάρων (στις κλινικές μελέτες, ο διάμεσος χρόνος για την αποκατάσταση του αριθμού των Β κυττάρων ήταν 72 εβδομάδες). Βλέπε
παράγραφο 5.1. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τις επιδράσεις του εμβολιασμού σε ασθενείς υπό θεραπεία με Ocrevus. Οι ιατροί θα
πρέπει να εξετάζουν την κατάσταση ανοσοποίησης των ασθενών που είναι υποψήφιοι για θεραπεία με Ocrevus. Οι ασθενείς που χρήζουν
εμβολιασμό θα πρέπει να ολοκληρώσουν την ανοσοποίηση τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από την έναρξη του Ocrevus. Για περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με τους εμβολιασμούς ανατρέξτε στην παράγραφο 4.5. Έκθεση inutero στην οκρελιζουμάμπη και εμβολιασμός βρεφών
με ζώντα και ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια: Λόγω της πιθανής εξάλειψης των Β κυττάρων σε βρέφη μητέρων που έχουν εκτεθεί στο Ocrevus
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τα βρέφη πρέπει να παρακολουθούνται για τη μείωση των Β κυττάρων και οι εμβολιασμοί με ζώντες ή
ζώντες εξασθενημένους μικροοργανισμούς πρέπει να αναβάλλονται έως ότου ανακτηθεί ο αριθμός των Β κυττάρων του βρέφους. Η ασφάλεια
και ο χρόνος εμβολιασμού πρέπει να συζητούνται με το γιατρό του βρέφους (βλ. παράγραφο 4.6). Νάτριο: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει
λιγότερο από 1mmol νατρίου (23mg) ανά δόση, δηλ. είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ
ασφάλειας: Οι σημαντικότερες και πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις (ADRs) ήταν οι σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις
(IRR) και οι λοιμώξεις. Βλέπε παράγραφο 4.4 και παράγραφο 4.8 (υποπαράγραφο «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων») για
περαιτέρω λεπτομέρειες. Κατάλογος ανεπιθύμητων αντιδράσεων υπό μορφή πίνακα: Το συνολικό προφίλ ασφάλειας του Ocrevus στην
Πολλαπλή Σκλήρυνση βασίζεται σε δεδομένα ασθενών από βασικές κλινικές μελέτες στην πολλαπλή σκλήρυνση (ΥΠΣ και ΠΠΠΣ). Ο Πίνακας 2
συνοψίζει τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκου που έχουν αναφερθεί σε σχέση με τη χρήση του Ocrevus σε 1.311 ασθενείς (3.054
ασθενο-έτη) κατά τη διάρκεια των περιόδων ελεγχόμενης θεραπείας των κλινικών μελετών της ΠΣ. Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: πολύ
συχνές (*1/10), συχνές (*1/100 έως <1/10), όχι συχνές (*1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (*1/10.000 έως < 1/1.000) και πολύ σπάνιες
(<1/10.000). Εντός κάθε κατηγορίας οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά συχνότητας.
Πίνακας 2 Ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκου (ADRs) που αναφέρονται με το Ocrevus (στην ΥΠΣ ή τηνΠΠΠΣ)
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Σχετιζόμενη με την έγχυση
αντιδράση1

1
Τα συμπτώματα που αναφέρονται ως σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs) σε διάστημα 24 ωρών από την έγχυση περιγράφονται στη συνέχεια στις
«σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις».

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων: Σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις: Στις μελέτες της ΥΠΣ και της ΠΠΠΣ, τα
συμπτώματα που συνόδευαν τις σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs) περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, τα εξής: κνησμό, εξάνθημα,
κνίδωση, ερύθημα, έξαψη, υπόταση, πυρεξία, κόπωση, κεφαλαλγία, ζάλη, πονόλαιμο, στοματοφαρυγγικό πόνο, δύσπνοια, φαρυγγικό ή
λαρυγγικό οίδημα, ναυτία, ταχυκαρδία. Σε ελεγχόμενες μελέτες δεν υπήρξαν θανατηφόρες αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση (IRRs). Σε
ελεγχόμενες με δραστικό φάρμακο (ΥΠΣ) κλινικές μελέτες, οι σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRR) ήταν η συχνότερη ανεπιθύμητη
ενέργεια στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus με συνολική επίπτωση 34,3% συγκριτικά με την επίπτωση του 9,9% στην ομάδα
θεραπείας της ιντερφερόνης βήτα-1a (έγχυση εικονικού φαρμάκου). Η επίπτωση των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων (IRR) ήταν
μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της έγχυσης 1 της Δόσης 1 (27,5%) και μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου σε <10% στη Δόση 4. Η πλειοψηφία
των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων (IRR) σε αμφότερες τις ομάδες θεραπείας αφορούσε ήπιες έως μέτριες αντιδράσεις. Το 21,7%
και το 10,1% των ασθενών που έχουν λάβει θεραπεία με Ocrevus εμφάνισε ήπιες και μέτριες σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRR)

αντίστοιχα, το 2,4% εμφάνισε σοβαρές σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRR) και το 0,1% εμφάνισε απειλητικές για τη ζωή σχετιζόμενες
με την έγχυση αντιδράσεις (IRR). Βλέπε παράγραφο 4.4. Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη (ΠΠΠΣ), οι σχετιζόμενες με την
έγχυση αντιδράσεις (IRRs) ήταν η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus με συνολική επίπτωση
40,1% συγκριτικά με την επίπτωση του 25,5% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η επίπτωση των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων
(IRR) ήταν μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της έγχυσης 1 της Δόσης 1, (27,4%) και μειώθηκε με τις επόμενες δόσεις σε <10% στη δόση 4.
Μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών σε κάθε ομάδα εμφάνισε σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs) κατά τη διάρκεια της πρώτης έγχυση
της κάθε δόσης συγκριτικά με τη δεύτερη έγχυση της συγκεκριμένης δόσης. Η πλειοψηφία των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων (IRR)
ήταν ήπιες έως μέτριες. Το 26,7% και το 11,9% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus εμφάνισε ήπιες και μέτριες σχετιζόμενες με την
έγχυση αντιδράσεις (IRRs) αντίστοιχα, το 1,4% εμφάνισε σοβαρές σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs). Δεν υπήρξαν απειλητικές για
τη ζωή σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs). Βλέπε παράγραφο 4.4. Λοίμωξη: Στις ελεγχόμενες με δραστική ουσία μελέτες της ΥΠΣ,
λοιμώξεις προέκυψαν στο 58,5% των ασθενών που λάμβαναν Ocrevus έναντι του 52,5% των ασθενών που λάμβαναν ιντερφερόνη βήτα 1a.
Σοβαρές λοιμώξεις σημειώθηκαν στο 1,3% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus έναντι 2,9% των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία
με ιντερφερόνη βήτα-1a. Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη της ΠΠΠΣ, λοιμώξεις παρουσιάστηκαν στο 72,2% των ασθενών που
λάμβαναν Ocrevus έναντι του 69,9% των ασθενών που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Σοβαρές λοιμώξεις σημειώθηκαν στο 6,2% των ασθενών
που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus έναντι 6,7% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Παρατηρήθηκε μια αύξηση του
ποσοστού των σοβαρών λοιμώξεων στην ΥΠΣ μεταξύ των Ετών 2 και 3, αλλά όχι στα επακόλουθα έτη. Δεν παρατηρήθηκε αύξηση στην ΠΠΠΣ.
Αναπνευστικές λοιμώξεις: Το ποσοστό των λοιμώξεων αναπνευστικού ήταν μεγαλύτερο στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus
συγκριτικά με την ιντερφερόνη βήτα-1-a και το εικονικό φάρμακο. Στις κλινικές μελέτες της ΥΠΣ, το 39,9% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία
με Ocrevus και το 33,2% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με ιντερφερόνη βήτα-1-a εμφάνισε λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού και το
7,5% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με Ocrevus και το 5,2% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με ιντερφερόνη βήτα-1-a εμφάνισε λοίμωξη
του κατώτερου αναπνευστικού. Στην κλινική μελέτη της ΠΠΠΣ, το 48,8% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με Ocrevus και το 42,7% των
ασθενών που έλαβε θεραπεία με εικονικό φάρμακο εμφάνισε λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού και το 9,9% των ασθενών που έλαβε
θεραπεία με Ocrevus και το 9,2% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με εικονικό φάρμακο εμφάνισε λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού. Οι
αναπνευστικές λοιμώξεις που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus ήταν κυρίως ήπιες έως μέτριες (80 – 90 %). Έρπης:
Σε ελεγχόμενες με δραστικό φάρμακο (ΥΠΣ) κλινικές μελέτες, λοιμώξεις από έρπη αναφέρονταν συχνότερα στους ασθενείς που έλαβαν
θεραπεία με Ocrevus σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ιντερφερόνη-βήτα-1a, συμπεριλαμβανομένου του έρπη ζωστήρα
(2,1% έναντι 1,0%), του απλού έρπη (0,7% έναντι 0,1%), του στοματικού έρπη (3,0% έναντι 2,2%), του έρπη γεννητικών οργάνων (0,1% έως 0%)
και της λοίμωξης από ερπητοϊό (0,1% έναντι 0%). Οι λοιμώξεις ήταν κυρίως ήπιες έως μέτριες σε βαρύτητα και οι ασθενείς ανέκαμψαν με τη
λήψη της καθιερωμένης θεραπευτικής αγωγής. Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη (ΠΠΠΣ), παρατηρήθηκε υψηλότερο
ποσοστό ασθενών με στοματικό έρπη (2,7% έναντι 0,8%) στο σκέλος θεραπείας με Ocrevus. Εργαστηριακές ανωμαλίες: Ανοσοσφαιρίνες: Η
θεραπεία με Ocrevus οδήγησε σε μείωση της ολικής ανοσοσφαιρίνης στην ελεγχόμενη περίοδο των μελετών, κυρίως λόγω μείωσης των
επιπέδων της IgM. Ενδέχεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ παρατεταμένης μείωσης των IgG, IgM η IgA και σοβαρών λοιμώξεων, ωστόσο, λόγω
της περιορισμένης έκθεσης και του περιορισμένου αριθμού ασθενών, δεν μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Σε ελεγχόμενες με
δραστικό φάρμακο μελέτες (ΥΠΣ), το ποσοστό των ασθενών που ανέφερε στην έναρξη επίπεδα IgG, IgA και IgM μικρότερα από το κατώτερο
φυσιολογικό όριο (LLN) στο σκέλος θεραπείας του Ocrevus ήταν 0,5%, 1,5% και 0,1%, αντίστοιχα. Μετά από τη θεραπεία, το ποσοστό των ασθενών που έλαβε θεραπεία με Ocrevus και ανέφερε IgG, IgA και IgM< LLN στις 96 εβδομάδες ήταν 1,5%, 2,4% και 16,5%, αντίστοιχα. Στην
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη (ΠΠΠΣ), το ποσοστό των ασθενών που ανέφερε στην έναρξη επίπεδα IgG, IgA και IgM μικρότερα από
το κατώτερο φυσιολογικό όριο (LLN) στο σκέλος θεραπείας του Ocrevus ήταν 0,0%, 0,2% και 0,2%, αντίστοιχα. Μετά από τη
θεραπεία, το ποσοστό των ασθενών που έλαβε θεραπεία με Ocrevus και ανέφερε IgG, IgA και IgM< LLN στις 120 εβδομάδες ήταν 1,1%, 0,5%
και 15,5%, αντίστοιχα. Λεμφοκύτταρα: Στην ΥΠΣ παρατηρήθηκε μείωση των λεμφοκυττάρων κάτω από το κατώτερο φυσιολογικό όριο (LLN)
στο 20,7% των ασθενών που λάμβαναν Ocrevus σε σύγκριση με 32,6% των ασθενών υπό θεραπεία με ιντερφερόνη βήτα-1a. Στην ΠΠΠΣ
παρατηρήθηκε μείωση των λεμφοκυττάρων κάτω από το κατώτερο φυσιολογικό όριο (LLN) στο 26,3% των ασθενών υπό θεραπεία με Ocrevus
έναντι 11,7% των ασθενών υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Η πλειοψηφία των εν λόγω μειώσεων που αναφέρθηκαν στους ασθενείς υπό
θεραπεία με Ocrevus ήταν Βαθμού 1 (<LLN800 κύτταρα/mm3) και 2 (μεταξύ 500 και 800 κυττάρων/mm3) ως προς τη βαρύτητα. Περίπου το 1%
των ασθενών στην ομάδα του Ocrevus είχαν λεμφοπενία Βαθμού 3 (μεταξύ 200 και 500 κυττάρων/mm3). Σε κανέναν ασθενή δεν αναφέρθηκε
λεμφοπενία Βαθμού 4 (< 200 κύτταρα/mm3). Παρατηρήθηκε αυξημένο ποσοστό σοβαρών λοιμώξεων κατά τη διάρκεια επεισοδίων
επιβεβαιωμένης μείωσης του αριθμού των συνολικών λευκοκυττάρων σε ασθενείς υπό θεραπεία με οκρελιζουμάμπη.
Ο αριθμός των σοβαρών λοιμώξεων ήταν πολύ χαμηλός για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Ουδετερόφιλα: Στην ελεγχόμενη με δραστική
ουσία περίοδο θεραπείας (ΥΠΣ), παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό των ουδετερόφιλων < LLN στο 14,7% των ασθενών που έλαβε θεραπεία
με Ocrevus συγκριτικά με το 40,9% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με ιντερφερόνη βήτα-1a. Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική
μελέτη (ΠΠΠΣ), το ποσοστό των ασθενών υπό θεραπεία με Ocrevus που εμφάνισε μειωμένο αριθμό ουδετερόφιλων ήταν υψηλότερο (12,9%) σε
σχέση με τους ασθενείς του εικονικού φαρμάκου (10,0%). Μεταξύ αυτών, υψηλότερο ποσοστό ασθενών (4,3%) της ομάδας του Ocrevus είχαν
ουδετεροπενία Βαθμού 2 ή μεγαλύτερη έναντι 1,3% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Περίπου το 1% των ασθενών στην ομάδα του Ocrevus
είχαν ουδετεροπενία Βαθμού 4 έναντι 0% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η πλειοψηφία των μειώσεων του αριθμού των ουδετερόφιλων
αφορούσε παροδικά περιστατικά (τα οποία παρατηρήθηκαν μόνο μία φορά για ένα δεδομένο ασθενή που λάμβανε θεραπεία με Ocrevus) και ήταν
Βαθμού 1 (<1500 κύτταρα/mm3) και 2 (μεταξύ 1000 και 1500 κυττάρων/mm3) ως προς τη βαρύτητα. Ένας ασθενής με ουδετεροπενία Βαθμού 3
(μεταξύ 500 και 1000 κυττάρων/mm3) και ένας ασθενής με ουδετεροπενία βαθμού 4 (< 500 κύτταρα/mm3) χρειάστηκαν ειδική θεραπεία με
παράγοντα διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων και συνέχισαν να λαμβάνουν οκρελιζουμάμπη μετά το επεισόδιο. Άλλες: Ένας ασθενής, ο
οποίος έλαβε 2000 mg Ocrevus, απεβίωσε λόγω συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης (SIRS) άγνωστης αιτιολογίας, μετά από
εξέταση μαγνητικής τομογραφίας (MRI) 12 εβδομάδες μετά την τελευταία έγχυση. Στο σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης
(SIRS) μπορεί να συνέβαλε η αναφυλακτική αντίδραση στο σκιαγραφικό μέσο γαδολίνιο που χρησιμοποιήθηκε στη μαγνητική τομογραφία.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του
φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω). Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr Κύπρος: Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs Ημερομηνία Αναθεώρησης του
κειμένου: Αύγουστος 2018. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων:http://www.ema.europa.eu. Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη
ειδίκευση και εμπειρία
Λ.Τ.: € 6.068,22

Ν.Τ.: € 5.046,15
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³À©½rÀ®À Àx À¸¸±ÀÀÀ¸ ¬½À À½rÀÀ ¸®ÀÀ¸±¸À° r¸ À
¸ ÀÀ¸½ ¸¸ÀÀÀ;À¸½ ¸rÀÀ¸¸±À!,4 À¸¸ ®À¸½ ¸rÀ!34 =À¸ À
À ³À ®À±À À¸ÀÀ³¸ÀÀ¸±¸À¸ À¸rÀÀ r ¸À¸® ÀÀ±¸ À  rÀt À¸±À
À³¸©¸À¸±¸À½À4EC˰DERAÀ½±À¸ÀÀ©¸®À¸¸¸½³À½±¸À©À¸r¸À ÀtÀ½¸ À ½
³¸ÀÀ³ À½±ÀÀ¸±À½ÀrÀ¸½¬À¸ ½¬À½rÀ¸ À¸¸ ±¸ À®À¸rÀÀ¸±¸À
¸ÀÀ¸À· À¸ÀÀ³¸ÀÀ¸±¸À½À4EC˰DERA À³ À¸À¸½¸ ±À½ ¸À¸À ®À³¸À¸±½¸ À
½ ¸½©¸½³ÀÀ½rÀjrÀ ¸ ±À ÀÀ¸ ½ÀÀ½rÀ±¸ À¸½À¸ÀÀ  À
¬À ½ À¸À³ À¸À¸½¸ ±¸ À®À¸ ÀÀ ¸À¸  À À¸ÀÀ³¸ÀÀ¸±¸À½À4EC˰DERAÀ
nrÀÀ³¸ÀÀ¸±¸ À³ À¸À¸½¸ ¬¸ À ³Àr À¸±½¸ À½ ¸½©¸½³ÀÀ½r À
rÀÀ½®À»À½À ¸®ÀÀ4EC˰DERAÀ¸À³ À¸Àr¸ ÀÀ¸±À½À¸ ½¬À½rÀ ÀXÀ9LÀÀ
 ½³À ¸À À¸ÀÀ½®ÀlÀ³À ¬ ³ÀÀ¸±¸À¸À³ À¸À¸¸±À¸ À®À½À
À¸®ÀÀ¸± ÀÀrÀ ¸³ ½À¸ À Àt À  ±À¸r ÀÀ¸ ÀÀ¸ ¸À¸ À
¸   ÀrÀ½¬À¸À½ ¬ÀÀ¸± À¸®ÀÀ¸³¸ÀjrÀÀ¸±¸À ±À¸rÀÀ¸¸
½®ÀÀ¸ ½¬ÀÀrÀ ÀXÀ9L À r¸ À¸½³À¸¬À©À±ÀÀ¸ÀÀ¸rÀÀ0-, À
t À¸ ½±ÀÀ½rÀ¸À³ À¸À¸¸¬¸ À½³ ÀÀ¸r¸½«ÀnrÀÀ¸r¸½«À¸ À¸±¸À¸¸ À
¸ À  À À¸r À rÀ½ÀÀ¸³¸À®À ÀÀ4EC˰DERAÀ½rÀÀ ¸®ÀÀ¸±¸À¸À³ À¸À©¸±
¸ ÀÀ  ®À±À²¸À³ À¸À¸ ±¸ ÀÀ³À³ ¬ÀÀ¸±À½À¸ ½¬À½rÀ̝ ÀXÀ9LÀ¸ À
 ÀXÀ9LÀ ¸À À¸À³ À½®Àn¸ ®À½¸±¸À-2) À· À¸ÀÀ³¸ÀÀ¸±¸À½À4EC˰DERA À¸À³ À¸À
±¸ À ¸³ ½À½ ¸À¸ ®À½¸ ®À½¸±¸À®ÀÀÀ½ ÀÀ¸¸rÀlÀ¸rÀ ¸À¸ ³À¸  À½À½¸
 ®À½¸±¸À¸À³ À¸Àr¸ À¬½¸À½À À ³À¸ À ³Àr ÀlÀ¸  À½À½¸ ®À½¸±¸À½±À
¸Àr¸ ÀÀ¸± ÀÀ¸½³À¸¬ÀÀ¸±ÀÀ±¸ À À ¸³À¸½³À±À½r À0-,À°À
±À  ®À«±¸À0-, À¸À³ À¸À¸½¸ ±¸ À¸½³À½¸ ®À½¸±¸À ¸À ¸ ¬À¬À·¬¸À
 ¸®À¸r ¸À/QNFQDRRHUDΈ,TKSHENB@KΈ+DTJNDMBDOG@KNO@SGX À0-, ÀxÀ¸ ¸±À  À0-,À½ÀÀ
½¸ À ½³¸À¸ Àr¸À¸½¸ rÀ¸ÀÀ ³À³À½¸ ¬À³ÀÀ¸r¸À½³ ¸À³À©¸
®À ¸¸¸½³À ½±¸ÀlÀ 0-,À ±¸ À ½ ¸À ¸  ¸®À ±½À À ¸±¸ À ¸À À À *OHN #UNNINGHAMÀ *#6 À À ±¸À
½±À¸À¸ ±À¸¸¸À®À¸À¸³ À©¸®À¸¸±¸ÀlÀ0-,À½±À¸À¸ ¸±À½À¸±¸À±½À¸ÀÀ
À*#6ÀjrÀ¸½¸ ±À³¸À ¸ÀÀ À*#6 À¸À³ À¸À±À«À ÀÀ±¸ÀÀ½±¸ÀÀ¸±© ¸ÀÀ³
¸À ¸ ½rÀ ¸rÀ À *#6À À ³ À ½±À À ¸±À À ¸½©rÀ ¸±¸À ½À ½¸ À  ½³¸À ²¸À ³ À
±À ¸À ½ ±À  À ½ ¸À ¸ ®À ³¸À  ¸À ¸ ½¸¸À ¸rÀ À *#6À ¸±¸À   ¬À ¸ ½¬À ½r À À
¸± ÀÀ ¸¸À¸À±½À¸ÀÀ À*#6Àm¸rÀÀÀ½±À®À¬½½¸À ÀÀ0-, ÀÀ¸±¸À
½À4EC˰DERAÀ¸À³ À¸À¸¸³¸ À¸ À r¸ À¸À¸½¸ ¬¸ À¸rÀ ¸ ³À¸ ® À»¸À½½¸¸ÀÀ
0-,À³¸ À¸À±¸ À¸½ ¸À½À¸rÀ½ ¸À®À¸®À®À»¸À¸¸  rÀ½½¸¸ÀÀ±¸ À½ÀÀ
0-,À±¸ À ±¸ À±¸ À¸rÀÀ r ¸À½À³À©½rÀ¸ À ¸½©rÀ ®À¸¸½±¸ÀÀ½±¸ÀrÀÀ
½¸À®À¸ ¸ÀÀr À ¸¸¸®ÀÀ¸À¸ À¸¸³ÀÀÀ³« ÀÀ½®½ À¸À¸ ÀÀ¸¸ ½À
À¬ÀÀ¬À¸ À¸¸³ÀÀ ¸À·¬½À¸±¸À½À¸¸¸¸ ³À®À¸  ³À
¸±À¼À³À¸½¸ ±À½³ÀÀ¸À¸ ¬ÀÀ¸½¸ ¸À¸ ÀÀ¸r ¸ÀÀ4EC˰DERAÀ¸rÀÀ½r©¸

À¸À¸ÀrÀ¸±À  ³ÀÀÀÀ4EC˰DERAÀlÀ rÀ¬½À¸¸¸¸ ®À¸±¸À
À®ÀÀ0-,ÀÀ¸±ÀÀ¸½©rÀ¸±¸À½À½¸ À ½³¸ÀÀ±¸ À®Àm¸rÀÀ½r©¸À¸
À¸Àr ¸ÀrÀ¸±¸À  ®ÀÀÀÀ4EC˰DERA ÀÀÀ½± ¸À®À¸ ÀÀÀrÀÀrÀ¸±¸À
³ À¸À¸½©r¸ À«À ½³À¸À¸±ÀÀ ®À¸ ®À±¸ À½ ¸À¸¸ÀÀ±À
¸±ÀÀ¸®À®À° r¸ À¸À¸½¸ ±¸ À½ ¸À ®À³¸À¸±½¸À À¸ÀÀ³¸ÀÀ
¸±¸À½À4EC˰DERAÀ¸ À¸ rÀ¸rÀÀ r ¸ÀÀ¸±¸À©À¢jr À¸±½¸¸ ¸³Àr ¡À¸¸r ÀlÀ
®À4EC˰DERAÀ½±À rÀ¸À ® À¸½³À½rÀÀ ¸®ÀÀ À®ÀÀ ®À¸ ¸½³À°©¸®À ®À¸ À
¸ ®À ±¸ÀÀ»À4EC˰DERAÀÀ³ À½±ÀÀ¸±À½À©¸®À ®À®À¸ ®À ±¸ ÀÀ¸¸ ±¸ À
®À¸rÀÀ¸±¸À¸ÀÀ¸À©À¸r¸À À°©¸®À®ÀÀÀ¸ ¬À»À4EC˰DERAÀÀ³ À
½±ÀÀ¸±À½À©¸®À®ÀÀÀ¸ ¬ ÀÀ¸¸ ±¸ À®À¸rÀÀ¸±¸À¸ÀÀ¸À
j±¸À°À  ³À ½³ ÀÀÀ¸À À± À³¸©¸À4EC˰DERAÀ¸±¸¸À±¸À°À ¸ÀÀ¸À
 À± À¸±¸¸À±¸ À¸®À®¸À® ¸À®À½³ ¸À©¸¸À¼½³¸À¸À½³À½À ±À³À ¬À À
À ½À½ÀÀ½¸ À ½³¸À±¸À±¸ À ¸À¸À½¸©±¸ À¸À¸¸±Àx¸À©¸¬À¬À
¸±¸À½ÀÀMGÀ¸¸  ¬À³À±À ®À r«À½±À¸À±¸ À®ÀÀ¸±ÀÀ½¸±À½À¸
®À±¸À©À¸r¸À À°À¬À½³À À À½ ÀÀ½r À¸ ÀÀ©¸¸ÀÀ±¸À ¸ÀÀ
 r½¸ÀÀ À®ÀÀ°À  ³À ½³ ÀÀ¸±À¸ÀÀ rÀÀ¸±ÀÀ³¸©¸À½¸ À
½³¸À¸±¸¸À©¸rÀ½½¸¸À±¸ À¸À±¸À®¸À ¸À¸ r À¸ ±¸À®À¸¸¸ ±À
¸ r À irÀ ¸À ½©r½¸¸À À ®¸À ¸  rÀ  ¸À À ® À ¸rÀ ®¸À À ±¸À t À ¸¸¬À ¸±À ¸ À  À
¸±À¸À³ À¸À±¸ ÀÀ®À rÀ½ÀÀ½À½r À©¸À¸ rÀ±¸À©À¸¸rÀ À
À¸ À Ài¸¸ ³À¸ r ÀxÀ¸¸±À ¸ rÀ¸¸¸±¸¸¸¸ ¬À¸±¸À½rÀÀ®À
À4EC˰DERAÀ½rÀÀ±¸ÀÀÀÀ¸rÀ°¸À½½¸¸À½±À¸À ¸½©r¸ À¬ ¸ À±¸ À¸ À
¸ ±½¸ Àr½¸À®À±ÀtÀ½¸ ½À¸®ÀÀ¸¸¸±¸À¸ÀÀ½¸ À ½³¸ÀÀ±¸ ÀÀ
i r À rÀ½¸±¸ À½rÀÀÀ À¸rÀ½±À±À¸À½¸ ¬À ¸®À ½®À¸rÀÀ r ¸ÀÀ
¸±¸À ¸ À ½±À ¸À ±¸ À ©¸³À ¸ À ¸  ³À  ¸À À ®À ²¸À ³ À ¸À ±¸ À ±À À ¸±À ¸À  ¸À À
4EC˰DERAÀ¸ À¸À¸¸¬Àr½À ¸ ®À±¸ÀrÀ¸ rÀ½±¸À®À½½¸¸À¸¸¸±¸ÀlÀ¸±¸ÀÀ¸À³ À¸À
 rÀÀ³À©À¸r¸À À´ ½ À°À½À½À  Àr½¸À½³ÀrÀ))) ÀÀ±ÀÀ ½ÀÀ
³¸ À  À ¸ À À ©¸À  ½À À ³¸ À  À ®¸À ¸½ ¸À À ¸±À À ³¸©¸À ¸±¸À ½À 4EC˰DERAÀ ®À   À
r½¸ À¸± ¸À¿ ÀÀÀ¸  À  ®ÀÀ4EC˰DERA ÀrÀr À¸®À À©¸®À±
½ À¸À³ À¸À¸±ÀÀ½À¸¸®ÀÀ¸±¸À½À4EC˰DERAÀ¸ À¸À³ À¸À¸¸ ¬À¸À³À¸ À À
± À À¸ÀÀ¸³¸ÀÀ¸±¸Àt À¸±ÀÀ¸½©rÀ4EC˰DERAÀ¸À³ À¸À¸¬¸ À¸À¸¸³À¸À
½½¸¸ÀÀ ½ÀÀ ¸Àt À¸±À½À©¸³À ½ ÀÀ¸À³ À¸À ¬À¸±¸À½À4EC˰DERAÀ½³ ÀÀ
À À±½ À¼À¸¸®À¸½³À±À©¸À ½ÀÀ¸±À½À¸ ½¬À½
rÀ X9LÀ®À X9LÀ©À¸r¸À ÀjrÀÀ¸±¸À ±À¸±¸À½³ ¸À³À©¸®À¸¸¸½³À½
±¸ÀÀ½±À¸À¸ ±ÀÀ±À¸  ¸®À±½ À½ ¸½©¸½³ÀÀ0-,À©À¸r¸ÀÀ¸r¸À
0-, Àx¸ÀÀ¸±¸ÀlÀ¸±¸À½À4EC˰DERAÀ¸À³ À¸À rÀ¸ ¸rÀ ½³À¸À½ ±ÀÀ½r À±¸À¸ À
¸ À ¸ ¬½À  À ©À ¸r¸À  À À i r À ½À r¸À ¸½¸ rÀ ¸À ¸ À rÀ
½³À¸±¸À»À4EC˰DERAÀÀ³ À½±ÀÀ¸½À½À¸ ¸½¸ ³À®À¸¸¸¸ ³À¸± À
À¸¸ ±¸ À®À¸rÀÀ¸À®À°À  ³À½³À ¸ÀÀ¸®À® ÀÀ¸À¸±¸À
À½À©¸¬À¬À³© À  ÀÀ±À½À  rÀ ®À¸¬ÀÀ ½ÀlÀ®À
½À À ½©±À ¬½¸À ½À ¸À  rÀ r½½¸¸À ½© ¸½À ¸À ³ À ¸À r¸ À ¸rÀ À  r ¸À À ¸±¸À ½À
4EC˰DERAÀ°À½ ¸À  ®À½³ÀÀ±¸À½½±¸À rÀÀ¸±À½À r¸À ¸±¸À¸®À® À À
¸±ÀÀ¸®À½À4EC˰DERAÀÀMGÀ¬À³À½±À ¸Àr ÀÀ½®ÀN À®À½À½À ½³À À ¸À
r ÀÀ½®ÀN À¸³¸À½ ¸À± ½À¸ ®À¸ ÀÀ±¸ ÀÀ¸¬À̝À³À¸ÀÀ±À À¸ À
½rÀÀ½© ¸½ ÀÀ ³ÀrÀ¸¸½ À½© ¸½ À¸ ÀÀ³¸À½³À¸¸  À½© À½   
À½r¸À#À¸  À¿ ÀÀ¸ ®À¸ ÀÀ ¸ ¬ÀÀÀ½À½³À ¬¸½À
¸¸  ¬À ½©±À ½ À ¸ À ¸rÀ ¸À À » ¬¸ À ± À À ¸½À  À ½rÀ ¸±¸À
² ®À¸ ®À¸  ÀÀ±¸À±¸ ÀÀ½ ¸À¸¬À̝À³ÀÀ±À¸ ½rÀ¸À±¸À½© ¸ À ¬ÀÀ 
¸Àr½¸ÀÀ¸½À À½rÀ¸±¸À·¸¸®¸À½ ³À¸ ½ ³À ¸³ÀÀ¸ ÀÀ ³ÀrÀ¸ À
À½  À¸¸±ÀÀÀ³ÀÀ½r¸ÀÀ½À ½³À À¼À ¸±¸ À  rÀ
½³¸À rÀ½ÀÀ¸½¸ ¸À¸ ÀÀ¸r ¸ÀÀÀ¸½³À½©±ÀÀ¸±ÀÀ¸½©rÀ¸±¸À
½À4EC˰DERAÀ»¸À½© ¸À½ÀÀ½ ¸ ½¬À³¸ À¸À³À¸½³À±À  ®À±½À¸ ÀÀ¸À³ À¸À
¬¸ ÀÀ¸±ÀÀ¸½©rÀ¸±¸À½À4EC˰DERAÀÀr ÀÀ¸  ³À   À¸ÀÀ À±À
±¸ À À¸ ¸½±¸ À¸ÀÀ±ÀÀ ¸³ ÀÀr½ÀÀÀ½À½© ¸½¬Àm¸rÀÀ r ¸ÀÀ¸±¸À½À4EC˰DERA À
¸À³ À¸À¸¬¸ ÀÀ¸À®ÀrÀ¸¸ÀÀ½¸ ¬À³À À®À½¸  À°À¸ ÀÀ
½¸ À  ½³¸À ½¸©±¸ À À ¸À rÀ ¬À r À À ½¸ ®À ±¸ À À ½¸©±¸ À
¸ ³À½³ÀÀ¬ÀÀ ¸© ¬À³ À±ÀÀ½½®ÀÀ®½¸ÀÀ½¸À0À#90 À¼À¸¸
±¸À ±À± À¸½¸ À¸ rÀ¸Àin vitroÀ½³À¸¸®À¸ À¸®ÀÀ#90 À¸À½³À½À
P À®À¸À½³À³½ÀÀ½¸ ¬À ½³¸À¸ ÀÀ½¸ ¬À½½³¸À©¸ ¬À½¸©±À
À½¸ ¬À ½³¸ À¸ÀÀ°®À ½ ¬½¸À¸½¸ rÀ¸ÀÀ¸±À½À¸®À®
 À½®À À©®¸ ¸À¸ À ®À¸ ¸½³ À ½r¸À  rÀ ¸À ³À¸ r À½ÀÀ½¸ À
½³¸À¸ ÀÀ½³©¸¸ÀÀ¸½¸  À±ÀÀ½¸ ¬À ½³¸À° ±¸À¸À½³À½À ±À³À
 ¬À ÀÀ ½À½ÀÀ4EC˰DERAÀ±¸À±¸ À ¸À¸À½¸©±¸ À¸À¸¸±À°À¬À½³À À
 ÀÀ®ÀÀMGÀ®À ¬¸½ À¸¸  ¬À³À±À ®À r« ÀÀrÀ À¸ÀÀ4EC˰DERA À
À ®¸À  ¸À  r½¸À À ½À ¸ À  ¸À  r½¸À À ©½r À ¸± ¸ À À ½³©¸À À ¸½¸  À ±À À
4EC˰DERAÀ²¸À³ À¸À¬À«À À ¸±À± ÀÀ±¸ À½ÀÀ¸±¸À½À¸¸  À¬À À¸ÀÀ
®À½À4EC˰DERAÀÀ¸±À½Àu r¸À¼ ¸±¸À·¸®À°®À¼À³ À½±ÀÀ½¸ ¸ÀÀÀ©
½r À®À®À¸¸  ¬À³À©À¸¸rÀÀ¸ À ÀlÀ¸À¸±¸À½À rÀ¸½¸ rÀ
¸ÀÀ¸½ ± À  r À½À ®À¸ ½Àr½¸¸À®À±  À³¸ À¸À¸® À rÀ À
³À¸ ¬½À³ ÀÀ±¸À©À¸r¸À ÀÀ¸±À À± À¸½©rÀ4EC˰DERAÀ©À¸r¸ÀÀj
r À¸±½¸¸ ¸³Àr  ÀlÀ¸¸rÀ½³ À®À ¬½¸ÀÀ½³©¸ÀÀ³ÀÀ½¸ À
 ½³¸À¸ ÀÀ±À½À¸¬ÀÀ¸ ¬½À ÀlÀ¸¸rÀ½rÀ®À À¸¬
ÀÀ½À¸ À©¸½À½¸¬À¸ÀÀ¸À À¸À³ À¸À¸¬¸ À ¸À½ ¸À¸À¸ÀÀ®«ÀÀ4EC˰DERA À
¸ÀÀ ½¸À³¸ À¸À® ÀÀ¸½³À¸À¸ À¸ ¬½À ÀIn vitroÀ½³À¸

®ÀÀ#90ÀÀ¸³ ¸À¸±¸À½¸¬ÀÀ4EC˰DERAÀ¸ ÀÀ¸  À¸ÀÀ½¸À°À½ ¸Àin vivoÀ½³ ÀÀ
®ÀÀ4EC˰DERAÀ½À³¸À¸½³À¸  À¸ÀÀ½¸À ½rÀ¸ À¸   ¸  ÀÀr
À ¸®À ®À½¸©®ÀÀ³ÀÀ¸  rÀ¸ÀÀ½¸À¼À³À¸½¸ ±À½³À¸ r
À½À¸  rÀ¸ÀÀ½¸ÀÀ ³Àr¸À¸¸ ÀÀÀ¸¸½³¸ À±¸ÀÀ4EC˰DERAÀÀ³
®ÀÀ·¸  ¸ À½Àn³À¸ rÀ³À¸½¸ ±À½ÀÀ® ÀÀµ ½¸ À¬À¸ À
¸±¸ m¬À¼À ¸±¸ À®À±¸ À  ½³¸À¸À  rÀ½³¸À rÀ½ÀÀ®ÀÀ½¸ ¬À ½³¸ÀÀ³
Àn³ÀÀ¸À¸³ ¸À¸¸¸¸ ®À ¸À»À4EC˰DERAÀÀ³ À¸À ½ ±¸ À¸rÀÀ r ¸ÀÀ½¬
 À¸À¸ ÀÀ¸±À¸¸¸¸ ®À ±¸À±ÀÀ®À¸rÀ¸ ¬«À©À¸r¸À À»À4EC˰DERAÀ¸À
³ À¸À±¸ À¸rÀÀ r ¸ÀÀ½¬À½ÀrÀ¸¸ ±¸ À¸À¸ ÀrÀÀ ¸ÀÀ ¸ ±ÀÀ ¸À
±À ¸ÀÀ³½©À²¸½À¼À±¸ ÀÀrÀÀ½¸ À ½³¸À®À À½¸©±ÀÀ¸±¸ ÀÀ¸
Àr¸ÀtÀ±À¸À³¸©³ÀÀ½±À¸À¸ ±À·³ À¸À¸¸ ±ÀrÀ¸À ¸±ÀÀ¸½À®À¸À¸À ¸
±ÀÀ¸±¸À½ÀÀ4EC˰DERAÀ²¸À³ À¸À¬À«ÀÀÀÀ¸½¬À ¸ÀÀ¸ ±À¸ ÀÀÀÀ¸±¸À ¸ÀÀ
¸±¸Àµ ½¸À¼ÀrÀ½³¸À rÀ½À À r ÀÀ½¸ ¬À ½³¸ÀÀ¸ À ½¸À¼
½³¸À¸À  ³À½³ÀÀ ¬À ÀÀ½¸ À ½³¸À½±À¸À±¸ À½À¸½³À±À½±À
À ½¸ÀÀj r ÀÀ ¸¸À®À¸ À  ½¬À½¸½rÀ»À4EC˰DERAÀÀ³ À¸½±¸À®À³ À¸®½¸À
±¸ÀÀ ¸¸À®À¸ À  ½¬À½¸½rÀ¼À³À ¸±À½³À rÀ½ÀÀ±¸ÀÀ ¸¸À
®À¸ À  ½¬À½¸½r À¸rÀ¸½±¸À±¸ÀÀ rÀr À¸®ÀÀ ¸¸ÀÀ©³À¸À±¸ À½ÀÀ
½¸ À ½³¸ÀÀ  ³À½³Ài ¬½À³ À°¬«ÀÀ±À¸r ¸Àt À À³À¸ ¬½À
³ À ±À ̝ À  ¸À ¸±À À ³¸©¸À ¸±¸À ½À ½¸ À  ½³¸À ®¸À À ±¸À ¸ À ¸À ¸ rÀ
½©r½¸¸À¸®À r ¸ À¸±¸ À  ¸Àr ÀrÀrÀ  ¸®À¸ ÀlÀ±¸À¸ À¸À¸ rÀ½©r½¸¸À±
À¸À ¬À¸À¸ rÀr ¸ÀÀ¸±¸À  ¸±¸À¸rÀÀÀ½®¸ À¸ ÀÀ¸±À À± À½¸±À±¸À¸ À
¸ rÀ ½©r½¸¸ À ³¸ À ¸rÀ ¸À ±À ¸À ½¸±¸ À ¸rÀ  ¸®½¸¸ À ¸À À  r ¸À À ¸±¸À ½À
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½À  ³À½³ À³À rÀr© À4EC˰DERAÀÀ¸±À¸ À³À¸¸±À ¸À ³À À³À¸ À
À³ À½À ®À³À ¬¸½À½ÀÀ¸ ³À·±ÀÀ¸±À³Àr© À¸±¸À½À4EC˰DERAÀ ¸À ¸À
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©rÀ½³À-ED$2!
´ ½ À¸ À¸¸  

i ¬½À¸±¸

µ¸± ¸
·¬¸À ¸®À¸r ¸À0-, À
¼ ¸¸¸³ÀÀ¸ ½  ¬À¸ ÀÀ½ ¬À
´½±¸
®½¸
´±¸
¼ ¸¸¸³ÀÀ¸  ¬À®½¸
u¸ ±¸
i¸¸±¸
¼¬ ¸
u±¸
u¸
i ±½¸
¼ ¸¸¸³ÀÀ ¬À®½¸
i±À¸¬
i ¸³À ¸¸¸³
j±¸À
jr« 
¼ ¸¸¸³ÀÀ¸ ¬
¼ r ¸À
s¸±¸À
wÀrÀ  ¸®À¸À
m  ¸Àr
x½
¼«±¸
µ¸± ¸
¼ ¸¸¸®ÀÀ¸ ¬
¼ ¸¸¸³ÀÀ®¸À¸ ÀÀ
i¸ ®À¸½ ¸rÀ¸½³
i½ ¸rÀÀ¸¸±À¸½³
o¸½¸®À¸ ®À©r©
¼ ¸¸¸³ÀÀ³½¸À¸ ÀÀ À ¬
m½
jr½¸
j¬½¸
¼ ¸¸¸³ÀÀÀ¸ ÀÀÀ ·±¸
µ ³À ¸¸¸³À¸ À¸¸r ÀÀ¬À
i±À½¬
®
·¸¸  ³Àr 
n³ÀÀ¸À¬¸
´½¸±À¬À ®À
i ½ÀrÀ½ ½³

1

¢¤¨Úq§ª¢Ó¥ª¤£¬¤¥£Ó ¬¢qÙ¢£¤Ù§¢q¤¥Õq§Ò§¢ ¬ ¡££¥Õ¦§¢£¥Ò

m¸±¸À
¸
°³
nÀ³
°³
°³
} À³
nÀ³
nÀ³
nÀ³
nÀ³
nÀ³
°³
·¬À³
°³
·¬À³
·¬À³
·¬À³
·¬À³
°³
°³
°³
°³
°³
°³
nÀ³
°³
°³
°³
°³
°³
·¬À³
°³
°³

· ¸®À ½³À¸ ¬½À¸ r ±¸´±¡²¨ÀÀ°À½À½À  Àr½¸À½³ ÀÀ±ÀÀ±¸
ÀÀ³¸ À À¸ ÀÀr«ÀÀ³¸ À À®¸À¸½³ÀÀ¸±À À± À³¸©¸À¸±¸À½À4EC˰DERAÀ  rÀ½À
¸±À À± À³¸©¸À  Àr½¸ À¸± ¸ÀlÀ±¸ÀrÀ r¸ ÀÀ±¸À®Àr«  À¸rÀ½±À¸À
 ¸½©r À¸ Àr¸À½©r½¸¸ÀÀ½¸ À¸ À½À¸ À¸±À¸¬ À»¸À½©r½¸¸À±¸À±À¸À
¬À¸À¸ rÀr ¸ÀÀ¸±¸À  ¸±¸À¸rÀÀÀ½®¸ À¸ ÀÀ¸±À À± À¸ rÀ±¸ À¸rÀ¸À½
©r½¸¸À±¸ À¸À¸À±À¸À½¸±¸ À¸rÀ ¸®½¸¸À¸ÀÀ r ¸ÀÀ¸±¸À½ÀÀ4EC˰DERAÀ°À¸±À½À
±¸ ÀÀ ¸À¸±¸À½©r½¸¸À±¸ÀÀ®¸À® ¸À®À½³ ¸À©¸¸À° r ÀÀÀ¸À À
± À³¸©¸À¸±¸À½À4EC˰DERAÀ ³«¸ÀÀ±¸À°©¸®À±¸ ÀÀ±¸À½±À¸À¸¸±¸ À¸À ½³À
¬½¸ Àr½¸À®¸ À½ À¸¸®ÀÀ À¸ÀÀÀ¸À À± À³¸©¸À¸±¸À½À4EC˰DERAÀ©À¸¸r
À ÀÀ¸ À Ày¡²³±¥³¥±©«¶ËlÀ±ÀÀ¸ À½©¸½rÀÀ r ¸À;À³¸ À= À¸±¸À;À³¸ À
= ÀrÀrÀ  ¸®À¸À;À³¸ À= À  ¸ÀrÀ;À³¸ À= À³½À;À³¸ À=À¸ À«±¸À;À³¸ À= À
®¸À¸½³ÀÀ¸±À À± À³¸©¸À¸±¸À½À4EC˰DERAÀ  rÀ½À¸±À À± À³¸©¸À  Àr½¸ À¸±
¸À»¸À¸ rÀ½©r½¸¸À±À¸À ¬À¸À¸ rÀr ¸ÀÀ¸±¸À  ¸±¸À¸rÀÀÀ½®¸ À¸ ÀÀ¸±À À
± À¸ rÀ¸ rÀ½©r½¸¸ À¸rÀ±¸ À¸À¸À±À¸À½¸±¸ À¸rÀ ¸®½¸¸À¸ÀÀ r ¸À
À¸±¸À½ÀÀ4EC˰DERAÀ°À ¸ÀÀ¸À À± À¸±¸¸À¸ rÀ½©r½¸¸ À¸rÀ®¸À® ¸À®À½³
 ¸À©¸¸À»³¸À À¸À ÀÀ¸À À± À³¸©¸À¸±¸À½À4EC˰DERAÀ ³«¸ÀÀÀ¸ À
½©¸½rÀ°©¸rÀ¸ rÀ½©r½¸¸ À½ ¸½©¸½³ÀÀ¸± ¸À¸ ÀÀ¸± ¸ À¸¸®¸ÀÀ
ÀÀ¸À À± À³¸©¸À¸±¸À½À4EC˰DERAÀ©À¸r¸À À ¯¡³©«Ë¬¥©³®¸±§¡À¶r À½³À¸À½À½À
  Àr½¸À½³ ÀÀ ¸ÀÀ¸À½À¸½³¸À±¸À¸ À¸¸½ ¸À½r À ½³ÀÀ³À¸ÀÀ
¸¸À  À À5,. ÀlÀ¸½³À±ÀÀ¸ÀÀ¸ À¸¸½ ¸ÀÀ¸±À À± À³¸©¸À¸
±¸À½À4EC˰DERAÀÀ³À½ÀÀ¸±À À± À³¸©¸À  Àr½¸À¸¸®À±À¸rÀÀ r ¸ÀÀÀÀ
½À¸±¸À·¸¸®¸À¸® ÀÀ ³ÀÀ¸½ ¸rÀÀ¸¸±À¸ ÀÀ¸¸ ®À¸½ ¸rÀ
¸rÀ̝À³À¸ÀÀ5,. À¸± ¸ ÀÀÀ¸ ÀÀÀ¸À À± À³¸©¸À  Àr½¸À¸ ÀÀÀ¸ ÀÀÀ¸À
 À± À³¸©¸À¸±¸À½À4EC˰DERAÀt À ¸³ÀÀ¸½³À ³À¸ À¸¸½ ¸À®¸ÀÀ¸ À®¸À¸½ À
À¸±À À± À³¸©¸À¸±¸À½À4EC˰DERAÀ®À  Àr½¸À°À½³À½À½À  Àr½¸ÀÀ¸¸®
¸À¸® ÀÀ ³ÀÀ¸¸½ ¸À¸rÀ̝À³À¸ÀÀ5,.À½À¸À¸® ÀÀ ®À±À¸rÀÀ
³À¸ÀÀ5,.ÀiÀÀ½ ±¸À½rÀÀ±¸ÀÀ¸r À³À¸¸±À¸¬ÀÀ¸ À¬½À¸ À  À
¸½¸¬À¸ ®À©r©À¸® ÀÀ ³ÀÀ¸¸½ ¸À¸rÀ̝À³À¸ÀÀ5,.À½À¸À¸® ÀÀ
 ®À±À¸rÀÀ³À¸ÀÀ5,. À½rÀ¸ÀÀ®ÀÀ4EC˰DERA À À±À¸À½ÀÀ ¸®ÀÀ¸±
¸À|¥Ü¦®¯¥¡À°À½À½À  Àr½¸À½³ À À  À¸±À À±¸À  ³À ½³À½rÀ
 À¸ÀÀ³¸ÀÀ¸±¸Àm¸rÀÀ¸±¸À½À4EC˰DERA ÀÀ½³À¸ ½À½rÀ½ ÀÀ r½¸ÀÀÀ
³ À½À¸À¸±Àm¸rÀ½³À ÀÀ¸ ½ÀÀ½rÀ½ À¸rÀ±ÀÀÀ³À½ÀÀ ½®À
¸¸rÀtÀ½³À¸ À r½À¸ ½À½rÀ¸³½ ¸ÀÀ  À±À·¸¸®À¸ ½À½r
À ÀXÀ9LÀÀÀÀ¸À À± À³¸©¸À  Àr½¸À¸ ÀÀÀ¸À À± À³¸©¸À¸±¸À½À4EC˰DERAÀ
·¸¸®À¸ ½À½rÀ ÀXÀ9LÀÀÀ¸®ÀÀ±À±Àr© À¸±¸À½À4EC˰DERAÀ¸ ÀÀ¸³¸À¸ÀÀ
¸±À À± À±¸Àr© À  Àr½¸À°À  ³À½³ÀÀ½ÀÀ¸ À½À½ ÀÀÀ¸À±¸À
¸ ½À ½rÀ ̝ X9LÀ ¸ À  X9LÀ  ¸À r À ³ À ½®À À À ¸À ¸±¸¸À ¸ ½À ½rÀ
 X9LÀ  ¸À r À ³ À ½®À °À ¸®À À ½r¸ À À ¸ ½À ½rÀ À  ¸À À  À ¸³½ À
 X9LÀ½À ½À¸±¸À·¸ rÀ0-,ÀÀ¸r¸À½³ ¸À³À©¸®À¸¸¸½³À½±¸À©À¸r
¸À À¨Ë¦¸²©®¬®§©«¶Ë³©Ü¶Ë¥±§¡²³¨±©¡«°Ë¥ª¥³²¥µÀ°À½À½À  Àr½¸À½³ À À ½³ÀÀÀ¸À
¬¸À À®À½¸¬ À®¸À«ÀÀ¸±À À± À³¸©¸À¸±¸À½À4EC˰DERAÀ ÀÀ¬ À½ÀÀ¸±À À
± À ³¸©¸À   À r½¸À  À ¼À ¸¸®¸À ¸ ¬½À   ³À ³ À  À   ³À  ½³À »¸À ±¸À À
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AUBAGIO 14
mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 14 mg
τεριφλουνομίδης. Έκδοχο με γνωστές δράσεις: κάθε δισκίο περιέχει 72
mg λακτόζης (ως μονοϋδρική). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων,
βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο
με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο). Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία,
χρώματος ανοιχτού μπλε έως γαλάζιου, σχήματος πενταγώνου, με
αποτύπωμα στη μία πλευρά («14») και χαραγμένο το λογότυπο της
εταιρείας στην άλλη πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1
Θεραπευτικές ενδείξεις: Το AUBAGIO ενδείκνυται για την αγωγή
ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή
σκλήρυνση (ΠΣ). (παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην παράγραφο 5.1 για
σημαντικές πληροφορίες για τον πληθυσμό στον οποίο η
αποτελεσματικότητα έχει τεκμηριωθεί). 4.2 Δοσολογία και τρόπος
χορήγησης: Η αγωγή πρέπει να ξεκινά και να επιβλέπεται από ιατρό
που έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης.
Δοσολογία: Η συνιστώμενη δόση τεριφλουνομίδης είναι 14 mg άπαξ
ημερησίως. Ειδικοί πληθυσμοί: Ηλικιωμένος πληθυσμός: Το AUBAGIO
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς ηλικίας 65 ετών και
άνω, λόγω μη επαρκών δεδομένων για την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα. Νεφρική δυσλειτουργία: Η προσαρμογή της
δοσολογίας δεν είναι απαραίτητη σε ασθενείς με ήπια, μέτρια ή σοβαρή
νεφρική δυσλειτουργία που δεν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Οι
ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία που υποβάλλονται σε
αιμοκάθαρση δεν αξιολογήθηκαν. Η τεριφλουνομίδη αντενδείκνυται
στο συγκεκριμένο πληθυσμό (βλ. παράγραφο 4.3). Ηπατική
δυσλειτουργία: Η προσαρμογή της δοσολογίας δεν είναι απαραίτητη σε
ασθενείς με ήπια και μέτρια ηπατική δυσλειτουργία. Η τεριφλουνομίδη
αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλ.
παράγραφο 4.3). Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η
αποτελεσματικότητα της τεριφλουνομίδης σε παιδιά ηλικίας 10 έως 18
ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχει σχετική χρήση της
τεριφλουνομίδης σε παιδιά ηλικίας από τη γέννηση έως μικρότερα των
10 ετών για την αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης. Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης: Τα επικαλυμμένα
με λεπτό υμένιο δισκία προορίζονται για από του στόματος χρήση. Τα
δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με λίγο νερό. Το AUBAGIO
μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία
στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην
παράγραφο 6.1. Ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (κατηγορία
C κατά Child-Pugh). Έγκυες γυναίκες ή γυναίκες σε αναπαραγωγική
ηλικία, οι οποίες δεν χρησιμοποιούν αξιόπιστες μεθόδους αντισύλληψης
στη διάρκεια της αγωγής με τεριφλουνομίδη και μετά την ολοκλήρωσή
της, εφόσον τα επίπεδά της στο πλάσμα υπερβαίνουν τα 0,02 mg/l (βλ.
παράγραφο 4.6). Η εγκυμοσύνη πρέπει να αποκλειστεί πριν από την
έναρξη της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.6). Γυναίκες που θηλάζουν
(βλ. παράγραφο 4.6). Ασθενείς με σοβαρές καταστάσεις
ανοσοανεπάρκειας, π.χ. Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας
(AIDS). Ασθενείς με σημαντική δυσλειτουργία του μυελού των οστών ή
σοβαρή αναιμία, λευκοπενία, ουδετεροπενία ή θρομβοπενία. Ασθενείς
με σοβαρή ενεργή λοίμωξη, μέχρι αυτή να υποχωρήσει (βλ. παράγραφο
4.4). Ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία που υποβάλλονται σε
αιμοκάθαρση, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμη επαρκής κλινική εμπειρία
για τη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Ασθενείς με σοβαρή
υποπρωτεϊναιμία, π.χ. νεφρωσικό σύνδρομο. 4.4
Ειδικές
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Παρακολούθηση:
Πριν την αγωγή: Πριν την έναρξη της αγωγής με την τεριφλουνομίδη
πρέπει να αξιολογούνται τα ακόλουθα: • Η αρτηριακή πίεση • Η
αμινοτρανσφεράση της αλανίνης/ γλουταμινική-πυροσταφυλική
τρανσαμινάση του ορού (ALT/SGPT) • Ο πλήρης αριθμός κυττάρων του
αίματος περιλαμβανομένου του διαφορικού τύπου των λευκοκυττάρων
του αίματος και του αριθμού αιμοπεταλίων. Κατά τη διάρκεια της
αγωγής: Κατά τη διάρκεια της αγωγής με την τεριφλουνομίδη πρέπει να
αξιολογούνται τα ακόλουθα: • Η αρτηριακή πίεση - Ελέγχετε περιοδικά
• Η αμινοτρανσφεράση της αλανίνης/γλουταμινική-πυροσταφυλική
τρανσαμινάση του ορού (ALT/SGPT) - Τα επίπεδα των ηπατικών
ενζύμων πρέπει να αξιολογούνται κάθε δύο εβδομάδες κατά τους
πρώτους 6 μήνες της αγωγής και στη συνέχεια κάθε 8 εβδομάδες ή
όπως ενδείκνυται από τα παρατηρούμενα κλινικά σημεία και
συμπτώματα, όπως ανεξήγητη ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος, κόπωση,
ανορεξία, ίκτερος ή/και σκουρόχρωμα ούρα. Σε αυξήσεις της ALT
(SGPT) μεταξύ 2- και 3-φορών του ανώτερου φυσιολογικού ορίου, η
παρακολούθηση πρέπει να πραγματοποιείται εβδομαδιαία. • Η μέτρηση
του πλήρους αριθμού κυττάρων πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τα
κλινικά σημεία και τα συμπτώματα (π.χ. λοιμώξεις) κατά τη διάρκεια της
αγωγής. Διαδικασία ταχείας απομάκρυνσης: Η τεριφλουνομίδη
απομακρύνεται αργά από το πλάσμα. Χωρίς κάποια διαδικασία ταχείας
απομάκρυνσης, απαιτούνται κατά μέσο όρο 8 μήνες έως ότου η
συγκέντρωση στο πλάσμα να φθάσει κάτω από 0,02 mg/l, αν και λόγω
των διαφοροποιήσεων μεταξύ των ασθενών, η κάθαρση της ουσίας από
το πλάσμα ενδέχεται να διαρκέσει έως και 2 χρόνια. Μια διαδικασία
ταχείας απομάκρυνσης μπορεί να εφαρμοστεί ανά πάσα στιγμή μετά τη
διακοπή λήψης της τεριφλουνομίδης (βλ. παραγράφους 4.6 και 5.2 για

τις διαδικαστικές λεπτομέρειες). Ηπατικές επιδράσεις: Παρατηρήθηκε
αύξηση των επιπέδων των ηπατικών ενζύμων σε ασθενείς που
λάμβαναν τεριφλουνομίδη (βλ. παράγραφο 4.8). Αυτές οι αυξήσεις
εκδηλώθηκαν κυρίως εντός του πρώτου 6μήνου της αγωγής. Η
θεραπεία με τεριφλουνομίδη πρέπει να διακόπτεται εάν υπάρχει υποψία
ηπατικής βλάβης· πρέπει να εξετάζεται η διακοπή της θεραπείας με
τεριφλουνομίδη εάν επιβεβαιωθούν αυξημένα επίπεδα ηπατικών
ενζύμων (τιμές υψηλότερες από 3 φορές το ULN). Οι ασθενείς με
προϋπάρχουσα ηπατική νόσο ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο εμφάνισης αυξημένων επιπέδων των ηπατικών ενζύμων όταν
λαμβάνουν τεριφλουνομίδη και πρέπει να παρακολουθούνται στενά για
τυχόν σημεία ηπατικής νόσου. Το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς, οι οποίοι καταναλώνουν
μεγάλες ποσότητες οινοπνευματωδών. Υποπρωτεϊναιμία: Δεδομένου
ότι η τεριφλουνομίδη δεσμεύεται σε μεγάλο βαθμό στις πρωτεΐνες και
καθώς η δέσμευση εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις της λευκωματίνης,
οι μη δεσμευμένες συγκεντρώσεις τεριφλουνομίδης στο πλάσμα
αναμένεται να είναι αυξημένες σε ασθενείς με υποπρωτεϊναιμία, π.χ. σε
περιπτώσεις νεφρωσικού συνδρόμου. Η τεριφλουνομίδη δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται
σε
ασθενείς
με
καταστάσεις
σοβαρής
υποπρωτεϊναιμίας. Αρτηριακή πίεση: Κατά τη διάρκεια της αγωγής με
τεριφλουνομίδη ενδέχεται να παρατηρηθεί αύξηση της αρτηριακής
πίεσης (βλ. παράγραφο 4.8). Η αρτηριακή πίεση πρέπει να ελέγχεται
πριν από την έναρξη της αγωγής με τεριφλουνομίδη και στη συνέχεια
ανά τακτά διαστήματα. Τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της αγωγής
με τεριφλουνομίδη, η αύξηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να
αντιμετωπίζεται κατάλληλα. Λοιμώξεις: Η έναρξη της θεραπείας με
τεριφλουνομίδη πρέπει να καθυστερεί σε ασθενείς με σοβαρή ενεργή
λοίμωξη, μέχρι την υποχώρησή της. Σε ελεγχόμενες με εικονικό
φάρμακο μελέτες, δεν παρατηρήθηκε αύξηση των σοβαρών λοιμώξεων
με την τεριφλουνομίδη (βλ. παράγραφο 4.8). Ωστόσο, δεδομένης της
ανοσοτροποποιητικής δράσης της τεριφλουνομίδης, εάν ένας ασθενής
εμφανίσει σοβαρή λοίμωξη, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο
διακοπής της θεραπείας με AUBAGIO και να αξιολογηθούν εκ νέου τα
οφέλη έναντι των κινδύνων πριν από την επανέναρξη της θεραπείας.
Λόγω της παρατεταμένης ημίσειας ζωής, μπορεί να εξεταστεί η ταχεία
απομάκρυνση με τη χορήγηση χολεστυραμίνης ή άνθρακα. Οι ασθενείς
που λαμβάνουν AUBAGIO πρέπει να καθοδηγηθούν ώστε να
αναφέρουν τυχόν συμπτώματα λοιμώξεων σε έναν ιατρό. Οι ασθενείς
με ενεργές οξείες ή χρόνιες λοιμώξεις δεν πρέπει να ξεκινούν αγωγή
με AUBAGIO μέχρι την υποχώρηση της λοίμωξης/των λοιμώξεων. Η
ασφάλεια της τεριφλουνομίδης σε άτομα με λανθάνουσα φυματίωση
δεν είναι γνωστή, καθώς στις κλινικές μελέτες δεν πραγματοποιήθηκε
συστηματικά προσυμπτωματικός έλεγχος για φυματίωση. Στους
ασθενείς που είναι θετικοί κατά τον προσυμπτωματικό έλεγχο για
φυματίωση, πρέπει να εφαρμόζεται η καθιερωμένη ιατρική πρακτική
πριν από τη θεραπεία με AUBAGIO. Αντιδράσεις από το αναπνευστικό
σύστημα: Διάμεση πνευμονοπάθεια (ILD) έχει αναφερθεί με
τεριφλουνομίδη από την κυκλοφορία του φαρμάκου.Η ILD και η
επιδείνωση προυπάρχουσας ILD έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της
αγωγής με λεφλουνομίδη, τη μητρική ουσία της τεριφλουνομίδης. Ο
κίνδυνος είναι αυξημένος σε ασθενείς, οι οποίοι είχαν ιστορικό ILD
όταν αντιμετωπίστηκαν με λεφλουνομίδη. Η ILD μπορεί να εμφανιστεί
οξέως οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
μεταβλητή κλινική παρουσίαση. Η ILD μπορεί να είναι θανατηφόρα. Νέα
εμφάνιση ή επιδείνωση των πνευμονικών συμπτωμάτων, όπως επίμονος
βήχας και δύσπνοια, ενδέχεται να αποτελέσουν αιτία διακοπής της
θεραπείας και περαιτέρω διερεύνησης, όπως είναι κατάλληλο. Εάν η
διακοπή του φαρμακευτικού προϊόντος είναι απαραίτητη, θα πρέπει να
εξεταστεί η έναρξη μιας επιταχυνόμενης διαδικασίας απομάκρυνσης.
Αιματολογικές επιδράσεις: Έχει παρατηρηθεί μια μέση μείωση λιγότερο
από 15% από τη μέτρηση έναρξης που επηρεάζει των αριθμό των
λευκοκυττάρων (βλ. παράγραφο 4.8). Ως μέτρο προφύλαξης, πριν από
την έναρξη της αγωγής με AUBAGIO πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη
πρόσφατη γενική εξέταση αίματος, στην οποία να περιλαμβάνεται
λευκοκυτταρικός τύπος και αριθμός αιμοπεταλίων και να διενεργούνται
γενικές εξετάσεις αίματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας με AUBAGIO, όπως ενδείκνυται από τα κλινικά σημεία και συμπτώματα (π.χ.
λοιμώξεις). Ο κίνδυνος εμφάνισης αιματολογικών διαταραχών είναι
αυξημένος σε ασθενείς με προϋπάρχουσα αναιμία, λευκοπενία ή/ και
θρομβοπενία, καθώς και σε ασθενείς με δυσλειτουργία του μυελού των
οστών ή με κίνδυνο καταστολής του μυελού των οστών. Εάν
εμφανιστούν τέτοιες επιδράσεις, θα πρέπει να εξεταστεί η εφαρμογή
της διαδικασίας ταχείας απομάκρυνσης (βλ. παραπάνω) για τη μείωση
των επιπέδων τεριφλουνομίδης στο πλάσμα. Σε περιπτώσεις σοβαρών
αιματολογικών
αντιδράσεων,
συμπεριλαμβανομένης
της
πανκυτταροπενίας, πρέπει να διακοπεί η θεραπεία με AUBAGIO και
άλλων μυελοκατασταλτικών αγωγών και να εξεταστεί η εφαρμογή μιας
διαδικασίας ταχείας απομάκρυνσης της τεριφλουνομίδης. Δερματικές
αντιδράσεις: Έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές αντιδράσεις με
τεριφλουνομίδη
μετά
την
κυκλοφορία
του
φαρμάκου
(συμπεριλαμβάνεται το σύνδρομο Stevens-Johnson και η τοξική
επιδερμική νεκρόλυση). Σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με
λεφλουνομίδη, τη μητρική ουσία της τεριφλουνομίδης, αναφέρθηκαν

επίσης πολύ σπάνιες περιπτώσεις Φ αρμακευτικής Αντίδρασης μ ε
Ηωσινοφιλία και Συστηματικά Συμπτώματα (σύνδρομο DRESS). Η
χορήγηση τεριφλουνομίδης πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση
ελκώδους στοματίτιδας. Εάν παρατηρηθούν αντιδράσεις στο δέρμα ή/
και τους βλεννογόνους, οι οποίες θέτουν υποψία για σοβαρές
γενικευμένες δερματικές αντιδράσεις (σύνδρομο Stevens-Johnson ή
τοξική επιδερμική νεκρόλυση-σύνδρομο Lyell), η τεριφλουνομίδη και
οποιαδήποτε άλλη πιθανόν σχετιζόμενη αγωγή πρέπει να διακοπεί και
να αρχίσει άμεσα μια διαδικασία ταχείας απομάκρυνσης. Σε αυτές τις
περιπτώσεις οι ασθενείς δεν πρέπει να επανεκτεθούν στην
τεριφλουνομίδη (βλ. παράγραφο 4.3). Περιφερική νευροπάθεια: Έχουν
αναφερθεί περιπτώσεις περιφερικής νευροπάθειας σε ασθενείς που
λάμβαναν AUBAGIO (βλ. παράγραφο 4.8). Στους περισσότερους
ασθενείς σημειώθηκε βελτίωση μετά τη διακοπή του AUBAGIO.
Ωστόσο, υπήρξε μια ευρεία ποικιλομορφία στο τελικό αποτέλεσμα, δηλ.
σε κάποιους ασθενείς η νευροπάθεια υποχώρησε και κάποιοι ασθενείς
είχαν επίμονα συμπτώματα. Εάν ένας ασθενής που λαμβάνει AUBAGIO
εμφανίσει επιβεβαιωμένη περιφερική νευροπάθεια, εξετάστε το
ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας με AUBAGIO και εφαρμογής της
διαδικασίας ταχείας απομάκρυνσης. Εμβολιασμός: Δύο κλινικές
μελέτες έδειξαν ότι οι εμβολιασμοί με μη ενεργοποιημένα νεοαντιγόνα
(πρώτος εμβολιασμός) ή με αναμνηστικά αντιγόνα (επανέκθεση) ήταν
ασφαλείς και αποτελεσματικοί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
AUBAGIO. Η χρήση των εξασθενημένων εμβολίων ενέχει κίνδυνο
λοίμωξης και για αυτό το λόγο θα πρέπει να αποφεύγεται.
Ανοσοκατασταλτικές ή ανοσοτροποποιητικές θεραπείες: Δεδομένου ότι
η λεφλουνομίδη αποτελεί τη μητρική ουσία της τεριφλουνομίδης, δε
συνιστάται η συγχορήγηση τεριφλουνομίδης με λεφλουνομίδη. Η
συγχορήγηση με αντινεοπλασματικές ή ανοσοκατασταλτικές θεραπείες
που χρησιμοποιούνται για την αγωγή της ΠΣ δεν έχει αξιολογηθεί. Κατά
τη διάρκεια μελετών ασφάλειας, στις οποίες η τεριφλουνομίδη
χορηγήθηκε ταυτόχρονα μ ε ιντερφερόνη β ή οξική γλατιραμέρη γ ια
διάστημα ενός έτους, δεν προέκυψαν συγκεκριμένα ζητήματα
ασφάλειας, αλλά παρατηρήθηκε υψηλότερη συχνότητα ανεπιθύμητων
αντιδράσεων σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία τεριφλουνομίδης. Η
μακροχρόνια ασφάλεια αυτών των συνδυασμών στην αγωγή της
πολλαπλής σκλήρυνσης δεν έχει τεκμηριωθεί. Αλλαγή της θεραπείας
από ή σε AUBAGIO: Βάσει των κλινικών δεδομένων σχετικά με την
ταυτόχρονη χορήγηση τεριφλουνομίδης με ιντερφερόνη β ή με οξική
γλατιραμέρη, δεν απαιτείται περίοδος αναμονής κατά την έναρξη της
τεριφλουνομίδης μετά από χορήγηση ιντερφερόνης β ή οξικής
γλατιραμέρης, ή κατά την έναρξη της ιντερφερόνης β ή οξικής
γλατιραμέρης, μετά από τεριφλουνομίδη. Λόγω του μεγάλου χρόνου
ημίσειας ζωής της ναταλιζουμάμπης, ενδέχεται να προκύψει
ταυτόχρονη έκθεση και, συνεπώς, ταυτόχρονες ανοσολογικές
επιδράσεις έως και 2-3 μήνες μετά τη διακοπή της ναταλιζουμάμπης,
εφόσον το AUBAGIO άρχισε αμέσως μετά. Επομένως, απαιτείται
προσοχή αλλαγής από ναταλιζουμάμπη σε AUBAGIO. Βάσει της
ημίσειας ζωής της φινγκολιμόδης, χρειάζεται διάστημα 6 εβδομάδων
χωρίς θεραπεία προκειμένου να επιτευχθεί κάθαρση από την
κυκλοφορία και περίοδος 1 έως 2 μηνών προκειμένου τα λεμφοκύτταρα
να επανέλθουν σε φυσιολογικές τιμές μετά τη διακοπή της
φινγκολιμόδης. Η έναρξη χορήγησης του AUBAGIO μέσα σε αυτό το
χρονικό διάστημα θα έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη έκθεση στη
φινγκολιμόδη. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αθροιστική επίδραση στο
ανοσοποιητικό σύστημα και, επομένως, ενδείκνυται προσοχή. Σε
ασθενείς με ΠΣ, η διάμεση τιμή t1/2z ήταν περίπου 19 ημέρες μετά από
επαναλαμβανόμενες δόσεις των 14 mg. Εάν ληφθεί η απόφαση να
διακοπεί η αγωγή με AUBAGIO, μέσα σε διάστημα 5 ημίσειων ζωών
(περίπου 3,5 μήνες, αν και ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο σε ορισμένους
ασθενείς), η έναρξη άλλων θεραπειών θα έχει ως αποτέλεσμα την
ταυτόχρονη έκθεση στο AUBAGIO. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε
αθροιστική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα και, επομένως,
ενδείκνυται προσοχή. Λακτόζη: Δεδομένου ότι τα δισκία AUBAGIO
περιέχουν λακτόζη, οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα
δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ολική έλλειψη λακτάσης ή κακή
απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το
φαρμακευτικό προϊόν. Παρεμβολή στον προσδιορισμό των επιπέδων
ιονισμένου ασβεστίου: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
λεφλουνομίδη και/ή τεριφλουνομίδη (του δραστικού μεταβολίτη της
λεφλουνομίδης) ενδέχεται να προκύψει εσφαλμένη μείωση κατά τη
μέτρηση των επιπέδων ιονισμένου ασβεστίου ανάλογα με τον τύπο της
συσκευής ανάλυσης ασβεστίου που θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. συσκευή
ανάλυσης αερίων αίματος). Ως εκ τούτου, εκφράστηκαν αμφιβολίες
σχετικά με την αξιοπιστία των μειωμένων επιπέδων ιονισμένου
ασβεστίου που παρατηρούνται σε ασθενείς που ακολουθούν αγωγή με
λεφλουνομίδη ή τεριφλουνομίδη. Στην περίπτωση αμφισβητούμενων
μετρήσεων, συνιστάται ο προσδιορισμός της συνολικής συγκέντρωσης
των επιπέδων ασβεστίου ορού διορθωμένων ως προς τη λευκωματίνη.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης: Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις άλλων
ουσιών με την τεριφλουνομίδη: Η κύρια οδός βιομετασχηματισμού της
τεριφλουνομίδης είναι η υδρόλυση, με δευτερεύουσα οδό την
οξείδωση. Ισχυροί επαγωγείς του κυτοχρώματος P450 (CYP) και των
μεταφορέων: Η συγχορήγηση επαναλαμβανόμενων δόσεων (600 mg
άπαξ ημερησίως για 22 ημέρες) ριφαμπικίνης (επαγωγέας των CYP2B6,
2C8, 2C9, 2C19, 3A), καθώς και ενός επαγωγέα των μεταφορέων
εκροής P-γλυκοπρωτεΐνη [P-gp] και πρωτεΐνη αντίστασης στον καρκίνο
του μαστού [BCRP], σε συνδυασμό με τεριφλουνομίδη (70 mg εφάπαξ
δόση) είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της έκθεσης στην τεριφλουνομίδη
κατά 40% περίπου. Η ριφαμπικίνη και άλλοι γνωστοί ισχυροί επαγωγείς

του κυτοχρώματος CYP και επαγωγείς μεταφορέων, όπως η
καρβαμαζεπίνη, η φαινοβαρβιτάλη, η φαινυτοΐνη και το υπερικό
(βάλσαμο St. John), πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή κατά τη
διάρκεια της αγωγής με τεριφλουνομίδη. Χολεστυραμίνη ή
ενεργοποιημένος άνθρακας: Συνιστάται οι ασθενείς που λαμβάνουν
τεριφλουνομίδη να μην αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με χολεστυραμίνη
ή ενεργοποιημένο άνθρακα, διότι αυτό προκαλεί ταχεία και σημαντική
μείωση της συγκέντρωσης στο πλάσμα, εκτός εάν επιδιώκεται ταχεία
απομάκρυνση. Πιστεύεται ότι ο μηχανισμός αφορά στη διακοπή της
εντεροηπατικής ανακύκλωσης ή/και στη γαστρεντερική διαπίδυση της
τεριφλουνομίδης.
Φαρμακοκινητικές
αλληλεπιδράσεις
της
τεριφλουνομίδης με άλλες ουσίες: Επίδραση της τεριφλουνομίδης στο
υπόστρωμα του CYP2C8: ρεπαγλινίδη Σ ημειώθηκε α ύξηση της μέσης
Cmax και της μέσης AUC της ρεπαγλινίδης: (κατά 1,7 φορές και 2,4
φορές, αντίστοιχα), έπειτα από επαναλαμβανόμενες δόσεις
τεριφλουνομίδης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τεριφλουνομίδη είναι
αναστολέας του CYP2C8 in vivo. Επομένως, τα φαρμακευτικά προϊόντα
που μεταβολίζονται από το CYP2C8, όπως η ρεπαγλινίδη, η πακλιταξέλη,
η πιογλιταζόνη ή η ροσιγλιταζόνη, πρέπει να χρησιμοποιούνται με
προσοχή κατά τη διάρκεια της αγωγής με τεριφλουνομίδη. Επίδραση
της τεριφλουνομίδης στα από του στόματος αντισυλληπτικά: 0,03 mg
αιθινυλοιστραδιόλη και 0,15 mg λεβονοργεστρέλη: Υπήρξε αύξηση της
μέσης Cmax και της μέσης AUC0-24 της αιθινυλοιστραδιόλης (κατά 1,58
και 1,54 φορά, αντίστοιχα) καθώς και της Cmax και της AUC0-24 της
λεβονοργεστρέλης (κατά 1,33 και 1,41 φορά, αντίστοιχα) έπειτα από
επαναλαμβανόμενες δόσεις τεριφλουνομίδης. Παρά το γεγονός ότι
αυτή η αλληλεπίδραση της τεριφλουνομίδης δεν αναμένεται να
επηρεάσει δυσμενώς την αποτελεσματικότητα των από του στόματος
αντισυλληπτικών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν επιλέγεται ή
προσαρμόζεται η θεραπεία των από του στόματος αντισυλληπτικών που
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την τεριφλουνομίδη. Επίδραση της
τεριφλουνομίδης στο υπόστρωμα του CYP1A2: καφεΐνη: Οι
επαναλαμβανόμενες δόσεις τεριφλουνομίδης επέφεραν μείωση της
μέσης Cmax και της μέσης AUC της καφεΐνης (υπόστρωμα του CYP1A2)
κατά 18% και 55%, αντίστοιχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η
τεριφλουνομίδη ενδέχεται να είναι ασθενής επαγωγέας του CYP1A2 in
vivo. Επομένως, τα φαρμακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται από το
CYP1A2 (όπως η δουλοξετίνη, η αλοσετρόνη, η θεοφυλλίνη και η
τιζανιδίνη) πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή κατά τη διάρκεια
της αγωγής με τεριφλουνομίδη, αφού μπορεί να οδηγήσει σε μείωση
της αποτελεσματικότητας αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων.
Επίδραση της τεριφλουνομίδης στη βαρφαρίνη: Οι επαναλαμβανόμενες
δόσεις τεριφλουνομίδης δεν είχαν καμία επίδραση στη φαρμακοκινητική
της S-βαρφαρίνης, γεγονός που υποδεικνύει ότι η τεριφλουνομίδη δεν
είναι αναστολέας ή επαγωγέας του CYP2C9. Ωστόσο, παρατηρήθηκε
μείωση κατά 25% της μέγιστης τιμής της διεθνούς ομαλοποιημένης
σχέσης (INR) όταν η τεριφλουνομίδη συγχορηγήθηκε με βαρφαρίνη σε
σύγκριση με τη βαρφαρίνη μόνο. Επομένως, όταν η βαρφαρίνη
συγχορηγείται με τεριφλουνομίδη, συνιστάται στενή παρακολούθηση
και έλεγχος του INR. Επίδραση της τεριφλουνομίδης στα υποστρώματα
του μεταφορέα οργανικών ανιόντων 3 (ΟΑΤ3): Υπήρξε αύξηση της
μέσης Cmax και της μέσης AUC της κεφακλόρης (κατά 1,43 και 1,54
φορά, αντίστοιχα) έπειτα από επαναλαμβανόμενες δόσεις
τεριφλουνομίδης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τεριφλουνομίδη είναι
αναστολέας του OAT3 in vivo. Επομένως, σ υνιστάται προσοχή όταν η
τεριφλουνομίδη συγχορηγείται μ ε υποστρώματα του OAT3, όπως η
κεφακλόρη, η βενζυλοπενικιλλίνη, η σιπροφλοξασίνη, η ινδομεθακίνη, η
κετοπροφαίνη, η φουροσεμίδη, η σιμετιδίνη, η μεθοτρεξάτη, η
ζιδοβουδίνη. Επίδραση της τεριφλουνομίδης στα υποστρώματα της
BCRP ή/και των πολυπεπτιδίων μεταφοράς οργανικών ανιόντων B1 και
B3 (OATP1B1/ B3): Υπήρξε αύξηση της μέσης Cmax και της μέσης AUC
της ροσουβαστατίνης (κατά 2,65 και 2,51 φορές, αντίστοιχα) έπειτα από
επαναλαμβανόμενες δόσεις τεριφλουνομίδης. Ωστόσο, δεν
σημειώθηκε έκδηλη επίδραση αυτής της αύξησης της ροσουβαστατίνης
στο πλάσμα στη δράση της αναγωγάσης HMG-CoA. Για τη
ροσουβαστατίνη, συνιστάται μείωση της δόσης κατά 50% σε περίπτωση
συγχορήγησης με τεριφλουνομίδη. Για άλλα υποστρώματα της BCRP
(π.χ. μεθοτρεξάτη, τοποτεκάνη, σουλφασαλαζίνη, δαουνορουμπικίνη,
δοξορουμπικίνη) και της οικογένειας των OATP, ειδικά των αναστολέων
της αναγωγάσης HMG-Co (π.χ. σιμβαστατίνη, ατορβαστατίνη,
πραβαστατίνη, μεθοτρεξάτη, νατεγλινίδη, ρεπαγλινίδη, ριφαμπικίνη), η
ταυτόχρονη χορήγηση τεριφλουνομίδης πρέπει επίσης να γίνεται με
προσοχή. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται στενά για σημεία
και συμπτώματα υπερβολικής έκθεσης στα φαρμακευτικά προϊόντα και
να εξετάζεται η μείωση της δόσης των φαρμακευτικών αυτών
προϊόντων. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Χρήση σε άνδρες: Ο
κίνδυνος εμβρυοτοξικότητας οφειλόμενης στον άνδρα λόγω της
αγωγής με τεριφλουνομίδη θεωρείται χαμηλός (βλ. παράγραφο 5.3).
Εγκυμοσύνη: Είναι περιορισμένα τα δεδομένα από τη χρήση της
τεριφλουνομίδης στις έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει
αναπαραγωγική τοξικότητα (βλ. παράγραφο 5.3). Η τεριφλουνομίδη
ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες όταν
χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης. Η τεριφλουνομίδη
αντενδείκνυται κατά την κύηση (βλ. παράγραφο 4.3). Οι γυναίκες σε
αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές
μεθόδους αντισύλληψης κατά τη διάρκεια και μετά την αγωγή, εφόσον
τα επίπεδα συγκέντρωσης της τεριφλουνομίδης στο πλάσμα είναι πάνω
από τα 0,02 mg/l. Στο διάστημα αυτό, οι γυναίκες πρέπει να συζητούν με
το θεράποντα ιατρό τυχόν προθέσεις διακοπής ή αλλαγής τ ης μεθόδου
αντισύλληψης που χρησιμοποιούν. Η ασθενής πρέπει να πληροφορείται
ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης της εμμήνου ρύσης ή οποιασδήποτε

άλλης αιτίας που εγείρει υποψίες εγκυμοσύνης, πρέπει να ενημερώνεται
άμεσα ο ιατρός, προκειμένου να διενεργηθεί εξέταση εγκυμοσύνης, και
εάν είναι θετική, ο ιατρός και η ασθενής πρέπει να συζητήσουν τους
κινδύνους για την κύηση. Η ταχεία μείωση των επιπέδων
τεριφλουνομίδης στο αίμα μέσω της εφαρμογής της διαδικασίας
ταχείας απομάκρυνσης που περιγράφεται παρακάτω, κατά την πρώτη
καθυστέρηση της εμμήνου ρύσης, ενδέχεται να μειώσει τον κίνδυνο για
το έμβρυο. Στις γυναίκες που λαμβάνουν αγωγή με τεριφλουνομίδη, οι
οποίες επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, η λήψη του φαρμακευτικού
προϊόντος πρέπει να διακόπτεται και συνιστάται να γίνει η διαδικασία
ταχείας απομάκρυνσης για την ταχύτερη μείωση της συγκέντρωσης της
ουσίας σε επίπεδα κάτω των 0,02 mg/l (βλ. παρακάτω). Εάν δεν
εφαρμοστεί διαδικασία ταχείας απομάκρυνσης, τα επίπεδα
τεριφλουνομίδης στο πλάσμα αναμένεται να υπερβαίνουν τα 0,02 mg/l
για μέσο διάστημα 8 μηνών, ωστόσο, σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να
απαιτούνται έως και 2 χρόνια για τη μείωση της συγκέντρωσης της
ουσίας στο πλάσμα σε επίπεδα κάτω των 0,02 mg/l. Συνεπώς, οι
συγκεντρώσεις τεριφλουνομίδης στο πλάσμα πρέπει να μετρηθούν πριν
η γυναίκα ξεκινήσει τις προσπάθειες για επίτευξη εγκυμοσύνης. Αφού
διαπιστωθεί ότι η συγκέντρωση τεριφλουνομίδης στο πλάσμα είναι κάτω
των 0,02 mg/l, ο έλεγχος πρέπει να επαναληφθεί μετά από ελάχιστο
διάστημα 14 ημερών. Εάν και στις δύο μετρήσεις η συγκέντρωση στο
πλάσμα είναι κάτω των 0,02 mg/l, δεν αναμένεται κίνδυνος για το
έμβρυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση
δειγμάτων, απευθυνθείτε στον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας ή στον
τοπικό αντιπρόσωπό του (βλ. παράγραφο 7). Διαδικασία ταχείας
απομάκρυνσης: Μετά τη διακοπή της αγωγής με τεριφλουνομίδη: •
χολεστυραμίνη 8 g χορηγείται 3 φορές ημερησίως για διάστημα 11
ημερών ή χολεστυραμίνη 4 g, τρεις φορές την ημέρα, εάν η δόση των 8
g, τρεις φορές την ημέρα, δεν είναι καλώς ανεκτή, • εναλλακτικά,
χορηγείται 50 g πόσιμη κόνις ενεργοποιημένου άνθρακα κάθε 12 ώρες
για διάστημα 11 ημερών. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη διαδικασία
ταχείας απομάκρυνσης που θα εφαρμοστεί, θα πρέπει στη συνέχεια να
γίνει επιβεβαίωση με δύο χωριστές εξετάσεις με ελάχιστο μεσοδιάστημα
14 ημερών, ενώ απαιτείται περίοδος αναμονής ενάμιση μήνα από την
πρώτη μέτρηση συγκέντρωσης της ουσίας κάτω των 0,02 mg/l έως τη
γονιμοποίηση. Τόσο η χολεστυραμίνη όσο και η κόνις ενεργοποιημένου
άνθρακα ενδέχεται να επηρεάσουν την απορρόφηση οιστρογόνων και
προγεσταγόνων, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των
από του στόματος αντισυλληπτικών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ταχείας απομάκρυνσης με χολεστυραμίνη ή κόνι ενεργοποιημένου
άνθρακα. Συνιστάται η χρήση εναλλακτικών μεθόδων αντισύλληψης.
Θηλασμός Μελέτες σε ζώα έδειξαν απέκκριση της τεριφλουνομίδης
στο γάλα. Η τεριφλουνομίδη αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια του
θηλασμού (βλ. παράγραφο 4.3). Γονιμότητα: Τα αποτελέσματα μελετών
σε ζώα δεν καταδεικνύουν καμία επίδραση στη γονιμότητα (βλ.
παράγραφο 5.3). Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία από μελέτες σε
ανθρώπους, δεν αναμένεται επίδραση στην ανδρική και στη γυναικεία
γονιμότητα. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών: Το AUBAGIO δεν έχει καμία ή έχει αμελητέα επίδραση στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Σε περίπτωση
ανεπιθύμητων αντιδράσεων όπως η ζάλη, η οποία έχει αναφερθεί με τη
λεφλουνομίδη, τη μητρική ουσία της τεριφλουνομίδης, η ικανότητα
συγκέντρωσης και ορθής αντίδρασης του ασθενούς ενδέχεται να
επηρεαστεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ασθενείς πρέπει να
αποφεύγουν την οδήγηση και το χειρισμό μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες
ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Συνολικά 2267 ασθενείς
εκτέθηκαν στην τεριφλουνομίδη (1155 σε τεριφλουνομίδη 7 mg και
1112 σε τεριφλουνομίδη 14 mg) μία φορά ημερησίως για διάμεσο
διάστημα 672 ημερών σε τέσσερεις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο
μελέτες (1045 και 1002 ασθενείς στις ομάδες τεριφλουνομίδης 7 mg
και 14 mg, αντίστοιχα) και μία μελέτη σύγκρισης με άλλη δραστική ουσία
(110 ασθενείς σε καθεμία από τις ομάδες θεραπείας με τεριφλουνομίδη)
που πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές
πολλαπλής σκλήρυνσης (ΥΠΣ). Η τεριφλουνομίδη είναι ο κύριος
μεταβολίτης της λεφλουνομίδης. Το προφίλ ασφάλειας της
λεφλουνομίδης σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα ή ψωριασική
αρθρίτιδα ενδέχεται να έχει σημασία όταν συνταγογραφείται
τεριφλουνομίδη σε ασθενείς με ΠΣ. Η συγκεντρωτική ανάλυση των
ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών βασίστηκε σε 2047
ασθενείς με Υποτροπιάζουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση που λάμβαναν
τεριφλουνομίδη μία φορά ημερησίως. Εντός αυτού του πληθυσμού
ασφάλειας, οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις
στους ασθενείς που λάμβαναν τεριφλουνομίδη ήταν οι εξής:
πονοκέφαλος, διάρροια, αυξημένες τιμές ALT, ναυτία και αλωπεκία.
Γενικά, ο πονοκέφαλος, η διάρροια, η ναυτία και η αλωπεκία ήταν ήπιας
έως μέτριας μορφής, παροδικές και δεν οδήγησαν συχνά σε διακοπή
της αγωγής. Κατάλογος ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε μορφή πίνακα:
Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν με το AUBAGIO σε
ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, ως προς την τεριφλουνομίδη
7 mg ή 14 mg σε ≥1% υψηλότερη συχνότητα σε σχέση με το εικονικό
φάρμακο, παρουσιάζονται παρακάτω. Οι συχνότητες ορίστηκαν
σύμφωνα με την παρακάτω συνθήκη: πολύ συχνές (≥1/10) • συχνές
(≥1/100 έως <1/10) • όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100) • σπάνιες
(≥1/10.000 έως <1/1.000) • πολύ σπάνιες (<1/10.000) • μη γνωστές
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Σε κάθε
κατηγορία συχνότητας, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις ταξινομούνται με
σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.

Κατηγορία / οργανικό Συχνότητα
σύστημα
Λοιμώξεις και
Συχνές: Γρίππη, Λοίμωξη του ανώτερου
παρασιτώσεις
αναπνευστικού συστήματος, Λοίμωξη του
ουροποιητικού συστήματος, Βρογχίτιδα,
Παραρρινοκολπίτιδα, Φαρυγγίτιδα, Κυστίτιδα,
Ιογενής γαστρεντερίτιδα, Στοματικός έρπης,
Οδοντική λοίμωξη, Λαρυγγίτιδα, Τριχοφυτία
των ποδιών
Μη γνωστές: Σοβαρές λοιμώξεις
συμπεριλαμβανομένης της σηψαιμίαςα
Διαταραχές του
Συχνές: Ουδετεροπενίαβ, Αναιμία
αιμοποιητικού και του Όχι συχνές: Ήπιας μορφής θρομβοπενία
λεμφικού συστήματος (αιμοπετάλια <100 G/l)
Διαταραχές του
Συχνές: Ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις
ανοσοποιητικού
Μη γνωστές: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας
συστήματος
(άμεσες ή όψιμες) συμπεριλαμβανομένων της
αναφυλαξίας και του αγγειοοιδήματος
Ψυχιατρικές
Συχνές: Άγχος
διαταραχές
Διαταραχές του
Πολύ συχνές: Κεφαλαλγία
νευρικού συστήματος Συχνές: Παραισθησία, Ισχιαλγία, Σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα
Όχι συχνές: Υπεραισθησία, Νευραλγία,
Περιφερική νευροπάθεια
Καρδιακές διαταραχές Συχνές: Αίσθημα παλμών
Αγγειακές διαταραχές Συχνές: Υπέρτασηβ
Διαταραχές του
Μη γνωστές: Διάμεση πνευμονοπάθεια
αναπνευστικού
συστήματος, του
θώρακα και του
μεσοθωράκιου
Διαταραχές του
Πολύ συχνές: Διάρροια, Ναυτία
γαστρεντερικού
Συχνές: Άλγος άνω κοιλιακής χώρας, Έμετος,
Οδονταλγία
Μη γνωστές: Παγκρεατίτιδα, Στοματίτιδα
Διαταραχές του
Πολύ συχνές: Αύξηση αμινοτρανσφεράσης
ήπατος και των
της αλανίνης (ALT)β
Συχνές: Αύξηση της
χοληφόρων
γ-γλουταμυλτρανσφεράσης (GGT)β, Αύξηση
ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσηςβ
Μη γνωστές: Οξεία ηπατίτιδα
Διαταραχές του
Πολύ συχνές: Αλωπεκία
δέρματος και του
Συχνές: Εξάνθημα, Ακμή
υποδόριου ιστού
Μη γνωστές: Σοβαρές δερματικές
αντιδράσειςα Διαταραχές ονύχων
Διαταραχές του
Συχνές: Μυοσκελετικός πόνος, Μυαλγία
μυοσκελετικού
Αρθραλγία
συστήματος και του
συνδετικού ιστού
Διαταραχές των
Συχνές: Πολυουρία
νεφρών και των
ουροφόρων οδών
Διαταραχές του
Συχνές: Μηνορραγία
αναπαραγωγικού
συστήματος και του
μαστού
Γενικές διαταραχές και Συχνές: Άλγος
καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Παρακλινικές
Συχνές: Απώλεια βάρους, Μείωση
εξετάσεις
αριθμού ουδετεροφίλωνβ, Μείωση
αριθμού λευκοκυττάρωνβ, Αύξηση της
κρεατινοφωσφοκινάσης αίματος
Κακώσεις,
Όχι συχνές: Μετατραυματικός πόνος
δηλητηριάσεις
και επιπλοκές
θεραπευτικών
χειρισμών
α: ανατρέξτε στη λεπτομερή περιγραφή παρακάτω
β: (βλ. παράγραφο 4.4)

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων: Αλωπεκία: Η
αλωπεκία αναφέρθηκε ως λέπτυνση των τριχών, μειωμένη πυκνότητα
της τριχοφυΐας, απώλεια μαλλιών, σχετιζόμενη ή όχι με την αλλαγή της
υφής των τριχών, στο 13,9% των ασθενών που λάμβαναν θεραπεία
με τεριφλουνομίδη 14 mg, έναντι 5,1% των ασθενών που λάμβαναν
το εικονικό φάρμακο. Οι περισσότερες περιπτώσεις περιγράφηκαν
ως διάχυτες ή γενικευμένες σε ολόκληρο το τριχωτό της κεφαλής
(δεν αναφέρθηκε πλήρης απώλεια μαλλιών) και εκδηλώθηκαν κυρίως
κατά τους πρώτους 6 μήνες και υποχώρησαν στους 121 από τους 139
(87,1%) ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με τεριφλουνομίδη 14 mg. Τα
ποσοστά διακοπής της θεραπείας λόγω αλωπεκίας ήταν 1,3% στην
ομάδα τεριφλουνομίδης 14 mg, έναντι 0,1% στην ομάδα του εικονικού
φαρμάκου. Επιδράσεις στο ήπαρ: Από ελεγχόμενες με εικονικό
φάρμακο μελέτες προέκυψαν τα εξής:

Αύξηση της ALT (βάσει εργαστηριακών δεδομένων) σύμφωνα με
την κατάσταση κατά την εισαγωγή - Πληθυσμός ασφάλειας σε
ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες
εικονικό φάρμακο
Τεριφλουνομίδη 14 mg
(N=997)
(N=1002)
>3 ULN
66/994 (6,6%)
80/999 (8,0%)
>5 ULN
37/994 (3,7%)
31/999 (3,1%)
>10 ULN
16/994 (1,6%)
9/999 (0,9%)
>20 ULN
4/994 (0,4%)
3/999 (0,3%)
ALT >3 ULN και
5/994 (0,5%)
3/999 (0,3%)
TBILI >2 ULN

Ήπιες αυξήσεις της τρανσαμινάσης ALT σε τιμές χαμηλότερες ή ίσες με
3x ULN παρατηρήθηκαν πιο συχνά στις ομάδες που λάμβαναν
τεριφλουνομίδη απ’ ότι στις ομάδες του εικονικού φαρμάκου. Η
συχνότητα των αυξήσεων άνω των 3x ULN ήταν παρόμοια σε όλες τις
ομάδες αγωγής. Αυτές οι αυξήσεις στις τιμές της τρανσαμινάσης
εμφανίστηκαν κυρίως κατά τους πρώτους 6 μήνες της αγωγής και ήταν
αναστρέψιμες μετά την παύση της αγωγής. Ο χρόνος υποχώρησης
κυμάνθηκε από μήνες έως και χρόνια. Επιδράσεις στην αρτηριακή
πίεση: Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες τεκμηριώθηκαν τα
εξής: • η συστολική αρτηριακή πίεση ήταν >140 mmHg στο 19,9% των
ασθενών που λάμβαναν τεριφλουνομίδη 14 mg/ημέρα, σε σύγκριση με
το 15,5% των ασθενών που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο· • η
συστολική αρτηριακή πίεση ήταν >160 mmHg στο 3,8% των ασθενών
που λάμβαναν τεριφλουνομίδη 14 mg/ημέρα, σε σύγκριση με το 2,0%
των ασθενών που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο· • η διαστολική
αρτηριακή πίεση ήταν >90 mmHg στο 21,4% των ασθενών που
λάμβαναν τεριφλουνομίδη 14 mg/ημέρα, σε σύγκριση με το 13,6% των
ασθενών που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο. Λοιμώξεις: Σε μελέτες
ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, δεν παρατηρήθηκε αύξηση των
σοβαρών λοιμώξεων με την τεριφλουνομίδη 14 mg (2,7%) σε σύγκριση
με το εικονικό φάρμακο (2,2%). Σοβαρές ευκαιριακές λοιμώξεις
συνέβησαν στο 0,2% της κάθε ομάδας. Σοβαρές λοιμώξεις
περιλαμβανομένης της σηψαιμίας, μερικές φορές θανατηφόρες έχουν
αναφερθεί μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Αιματολογικές
επιδράσεις: Μια μέση μείωση που επηρεάζει τον αριθμό των
λευκοκυττάρων (WBC) (<15% από τα επίπεδα κατά την έναρξη, κυρίως
μείωση των ουδετερόφιλων και των λεμφοκυττάρων) παρατηρήθηκε σε
ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές με το AUBAGIO, αν και
μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε σε κάποιους ασθενείς. Η μείωση στο
μέσο αριθμό από την έναρξη συνέβη κατά τη διάρκεια των πρώτων 6
εβδομάδων, μετά σταθεροποιήθηκε με την πάροδο του χρόνου κατά τη
διάρκεια της αγωγής, αλλά σε μειωμένα επίπεδα (μικρότερη από 15%
μείωση από την έναρξη). Η επίδραση στον αριθμό ερυθροκυττάρων
(RBC) (<2%) και στον αριθμό των αιμοπεταλίων (<10%) ήταν λιγότερο
έκδηλη. Περιφερική νευροπάθεια: Σε ελεγχόμενες με εικονικό
φάρμακο μελέτες, η περιφερική νευροπάθεια, περιλαμβανομένης της
πολυνευροπάθειας και της μονονευροπάθειας (π.χ. σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα), αναφέρθηκε συχνότερα σε ασθενείς που λάμβαναν
τεριφλουνομίδη σε σχέση με ασθενείς που λάμβαναν το εικονικό
φάρμακο. Στις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο βασικές μελέτες, η
επίπτωση της περιφερικής νευροπάθειας, όπως αυτή επιβεβαιώθηκε
από δοκιμασίες αγωγιμότητας νεύρου, ήταν 1,9% (17 από τους 898
ασθενείς) στην ομάδα τεριφλουνομίδης 14 mg, σε σύγκριση με 0,4% (4
ασθενείς από τους 898) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η αγωγή
διακόπηκε σε 5 ασθενείς με περιφερική νευροπάθεια από την ομάδα
τεριφλουνομίδης 14 mg. Μετά τη διακοπή της αγωγής, αναφέρθηκε
βελτίωση σε 4 από αυτούς τους ασθενείς. Νεοπλάσματα καλοήθη,
κακοήθη και μη προσδιορισμένα (περιλαμβάνονται κύστεις και
πολύποδες): Δεν φαίνεται να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κακοήθειας
με την τεριφλουνομίδη από την εμπειρία των κλινικών δοκιμών. Ο
κίνδυνος κακοήθειας, ιδιαίτερα λεμφοϋπερπλαστικών διαταραχών, είναι
αυξημένος με τη χρήση κάποιων άλλων παραγόντων που επηρεάζουν το
ανοσοποιητικό σύστημα (επιδράσεις κατηγορίας). Σοβαρές δερματικές
αντιδράσεις: Έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές αντιδράσεις με
τεριφλουνομίδη μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου (βλ. παράγραφο
4.4). Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η
αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλουςκινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040380/337, Φαξ: +302106549585,
Ιστότοπος: http://www.eof.gr • Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες,
Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: +35722608649, Ιστότοπος:
www.moh.gov.cy/phs 4.9 Υπερδοσολογία: Συμπτώματα: Δεν υπάρχει
εμπειρία σχετικά με την υπερδοσολογία ή τη δηλητηρίαση από
τεριφλουνομίδη σε ανθρώπους. Τεριφλουνομίδη 70 mg ημερησίως
χορηγήθηκε για μέγιστο διάστημα 14 ημερών σε υγιή άτομα. Οι
ανεπιθύμητες αντιδράσεις συμφωνούσαν με το προφίλ ασφάλειας της
τεριφλουνομίδης σε ασθενείς με ΠΣ. Αντιμετώπιση: Σε περίπτωση
σχετικής υπερδοσολογίας ή τοξικότητας, συνιστάται η χορήγηση
χολεστυραμίνης ή ενεργοποιημένου άνθρακα για την επιτάχυνση της
αποβολής. Η συνιστώμενη διαδικασία απομάκρυνσης είναι η χορήγηση
χολεστυραμίνης 8 g, τρεις φορές την ημέρα, για διάστημα 11 ημερών.
Εάν αυτό δεν είναι καλώς ανεκτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δόση

χολεστυραμίνης 4 g, τρεις φορές την ημέρα, για διάστημα 11 ημερών.
Εναλλακτικά, όταν η χολεστυραμίνη δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί ενεργοποιημένος άνθρακας 50 g, δύο φορές την
ημέρα, για διάστημα 11 ημερών. Επιπλέον, η χολεστυραμίνη ή ο
ενεργοποιημένος άνθρακας δεν χρειάζεται απαραίτητα να χορηγούνται
σε διαδοχικές ημέρες, εάν απαιτείται κάτι τέτοιο για λόγους ανοχής (βλ.
παράγραφο 5.2). 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1
Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:
Ανοσοκατασταλτικά, Εκλεκτικά ανοσοκατασταλτικά, κωδικός ATC:
L04AA31 Μηχανισμός δράσης: Η τεριφλουνομίδη είναι ένας
ανοσοτροποποιητικός παράγοντας με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που
εκλεκτικά και αναστρέψιμα αναστέλλει το μιτοχονδριακό ένζυμο
διϋδροοροτική αφυδρογονάση (DHO-DH), που απαιτείται για τη de novo
σύνθεση της πυριμιδίνης. Ως συνέπεια, η τεριφλουνομίδη μειώνει τον
πολλαπλασιασμό των διαιρούμενων κυττάρων που χρειάζονται τη de
novo σύνθεση της πυριμιδίνης για να επεκταθούν. Ο ακριβής
μηχανισμός με τον οποίο η τεριφλουνομίδη ασκεί τη θεραπευτική της
δράση στην ΠΣ δεν είναι πλήρως κατανοητός, αλλά διαμεσολαβείται
από ένα μειωμένο αριθμό λεμφοκυττάρων. Φαρμακοδυναμικές
επιδράσεις: Ανοσοποιητικό σύστημα: Επιδράσεις στον αριθμό των
κυττάρων του ανοσοποιητικού στο αίμα: Στις ελεγχόμενες με εικονικό
φάρμακο μελέτες, η τεριφλουνομίδη 14 mg μία φορά την ημέρα
οδήγησε σε ήπια μείωση του μέσου αριθμού των λεμφοκυττάρων, της
τάξης του 0,3 x 109/l, η οποία σημειώθηκε κατά τους πρώτους 3 μήνες
της αγωγής και τα επίπεδα αυτά διατηρήθηκαν μέχρι το τέλος της
αγωγής. Δυνατότητα παράτασης του διαστήματος QT: Σε μια ελεγχόμενη
με εικονικό φάρμακο ενδελεχή μελέτη του διαστήματος QT που
πραγματοποιήθηκε σε υγιή άτομα, η τεριφλουνομίδη σε μέσες
συγκεντρώσεις σταθερής κατάστασης δεν έδειξε δυνατότητα
παράτασης του διαστήματος QTcF σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο:
η μεγαλύτερη μέση διαφορά μεταξύ τεριφλουνομίδης και εικονικού
φαρμάκου μετά από χρονική αντιστοίχιση ήταν 3,45 ms, με το ανώτατο
όριο του 90% CI να βρίσκεται στα 6,45 ms. Επίδραση στη λειτουργία των
νεφρικών σωληναρίων: Στις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες,
μέση μείωση του ουρικού οξέος του ορού σε μια κλίμακα 20% έως 30%
παρατηρήθηκε σε ασθενείς που λάμβαναν τεριφλουνομίδη έναντι του
εικονικού φαρμάκου. Η μέση μείωση του φωσφόρου ορού ήταν κοντά
στο 10% στην ομάδα τεριφλουνομίδης συγκριτικά με την ομάδα του
εικονικού φαρμάκου. Οι επιδράσεις αυτές θεωρείται ότι σχετίζονται με
την αύξηση στη νεφρική σωληναριακή απέκκριση και δεν σχετίζονται με
μεταβολές στη λειτουργία της σπειραματικής διήθησης. Κλινική
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια: Η αποτελεσματικότητα του AUBAGIO καταδείχτηκε σε δύο μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο,
στη μελέτη TEMSO και την TOWER, στις οποίες αξιολογήθηκαν οι άπαξ
ημερήσιες δόσεις τεριφλουνομίδης 7 mg και 14 mg σε ασθενείς με
ΥΠΣ. Συνολικά 1088 ασθενείς με ΥΠΣ τυχαιοποιήθηκαν στη μελέτη
TEMSO να λάβουν 7 mg (n=366) ή 14 mg (n=359) τεριφλουνομίδης ή
εικονικού φαρμάκου (n= 363) για διάστημα 108 εβδομάδων. Όλοι οι
ασθενείς είχαν επιβεβαιωμένη διάγνωση ΠΣ [βάσει των κριτηρίων McDonald (2001)], παρουσίαζαν υποτροπιάζουσα κλινική πορεία, με ή
χωρίς εξέλιξη της νόσου, και είχαν εμφανίσει τουλάχιστον 1 υποτροπή
κατά το έτος πριν τη διεξαγωγή της δοκιμής ή τουλάχιστον 2 υποτροπές
κατά τα δύο έτη πριν τη διεξαγωγή της δοκιμής. Κατά την είσοδό τους, οι
ασθενείς είχαν βαθμολογία ≤5,5 στη Διευρυμένη Κλίμακα Κατάστασης
Αναπηρίας (EDSS). Η μέση ηλικία του πληθυσμού της μελέτης ήταν 37,9
έτη. Η πλειοψηφία των ασθενών είχαν υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα
πολλαπλή σκλήρυνση (91,5%), αλλά μια υποομάδα ασθενών είχε
δευτερεύουσα εξελισσόμενη (4,7%) ή εξελισσόμενη υποτροπιάζουσα
πολλαπλή σκλήρυνση (3,9%). Ο μέσος αριθμός υποτροπών εντός του
έτους πριν την εισαγωγή στη μελέτη ήταν 1,4 με 36,2% των ασθενών να
έχουν βλάβες που προσλαμβάνουν γαδολίνιο κατά την έναρξη. Η
διάμεση βαθμολογία EDSS κατά την αρχική αξιολόγηση ήταν 2,50; 249
ασθενείς (22,9%) είχαν βαθμολογία EDSS > 3,5 κατά τ ην α ρχική
αξιολόγηση. Η μ έση διάρκεια τ ης νόσου, από τα πρώτα συμπτώματα,
ήταν 8,7 έτη. Η πλειοψηφία των ασθενών (73%) δεν είχε λάβει θεραπεία
τροποποιητική της νόσου κατά τη διάρκεια των 2 ετών πριν από την
εισαγωγή στη μελέτη. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1. Συνολικά 1169 ασθενείς με ΥΠΣ τυχαιοποιήθηκαν στη
μελέτη TOWER να λάβουν 7 mg (n=408) ή 14 mg (n=372)
τεριφλουνομίδης ή εικονικού φαρμάκου (n= 389) για μεταβλητό
διάστημα αγωγής που ολοκληρώθηκε 48 εβδομάδες μετά την
τυχαιοποίηση του τελευταίου ασθενούς. Όλοι οι ασθενείς είχαν
επιβεβαιωμένη διάγνωση ΠΣ [βάσει των κριτηρίων McDonald (2005)],
παρουσίαζαν υποτροπιάζουσα κλινική πορεία, με ή χωρίς εξέλιξη της
νόσου, και είχαν εμφανίσει τουλάχιστον 1 υποτροπή κατά το έτος πριν τη
διεξαγωγή της δοκιμής ή τουλάχιστον 2 υποτροπές κατά τα δύο έτη πριν
τη διεξαγωγή της δοκιμής. Κατά την είσοδό τους, οι ασθενείς είχαν
βαθμολογία ≤5,5 στη Διευρυμένη Κλίμακα Κατάστασης Αναπηρίας
(EDSS). Η μέση ηλικία του πληθυσμού της μελέτης ήταν 37,9 έτη. Η
πλειοψηφία των ασθενών είχαν υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή
σκλήρυνση (97,5%), αλλά μια υποομάδα ασθενών είχε δευτερεύουσα
εξελισσόμενη (0,8%) ή εξελισσόμενη υποτροπιάζουσα πολλαπλή
σκλήρυνση (1,7%). Ο μέσος αριθμός υποτροπών εντός του έτους πριν
την εισαγωγή στη μελέτη ήταν 1,4. Βλάβες που προσλαμβάνουν
γαδολίνιο κατά την αρχική αξιολόγηση: χωρίς δεδομένα. Η διάμεση
βαθμολογία EDSS κατά την αρχική αξιολόγηση ήταν 2,50· 298 ασθενείς
(25,5%) είχαν βαθμολογία EDSS > 3,5 κατά την αρχική αξιολόγηση. Η
μέση διάρκεια της νόσου, από τα πρώτα συμπτώματα, ήταν 8,0 έτη. Η
πλειοψηφία των ασθενών (67,2%) δεν είχε λάβει θεραπεία τροποποιητική
της νόσου κατά τη διάρκεια των 2 ετών πριν από την εισαγωγή στη
μελέτη. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1 Κύρια Αποτελέσματα (για την εγκεκριμένη δόση, πληθυσμός ITT)
Μελέτη TEMSO

N

Tεριφλουνομίδη 14 mg
358

Εικονικό φάρμακο
363

Μελέτη TOWER

Tεριφλουνομίδη 14 mg
370

Εικονικό φάρμακο
388

Κλινικές Εκβάσεις
Ετησιοποιημένο ποσοστό υποτροπών
Διαφορά κινδύνου (CI95%)
Ελεύθεροι υποτροπών

0,37
0,54
-0,17 (-0,26, -0,08)***
56,5%
45,6%

0,32
0,50
-0,18 (-0,27, -0,09)****
57,1%
46,8%

εβδομάδα 108
Λόγος κινδύνου (CI95%)
3μηνη Διατηρούμενη Εξέλιξη Αναπηρίας

0,72, (0,58, 0,89)**
20,2%
27,3%

0,63, (0,50, 0,79)****
15,8%
19,7%

εβδομάδα 108
Λόγος κινδύνου (CI95%)
6μηνη Διατηρούμενη Εξέλιξη Αναπηρίας

0,70 (0,51, 0,97)*
13,8%
18,7%

0,68 (0,47, 1,00)*
11,7%
11,9%

0,75 (0,50, 1,11)

0,84 (0,53, 1,33)

εβδομάδα 108
Λόγος κινδύνου (CI95%)
Τελικά σημεία MRI
Μεταβολή στο BOD
εβδομάδα 108(1)
Μεταβολή σε σχέση με το εικονικό φάρμακο
Μέσος Αριθμός βλαβών που προσλαμβάνουν γαδολίνιο την
εβδομάδα 108
Μεταβολή σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (CI95%)
Αριθμός μοναδικών ενεργών βλαβών/απεικόνιση
Μεταβολή σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (CI95%)

0,72

2,21
67%***

0,38

1,18

Δεν μετρήθηκε

-0,80 (-1,20, -0,39)****
0,75
2,46
69%, (59%’ 77%)****

**** p<0,0001 *** p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 συγκρινόμενο με το εικονικό φάρμακο
(1) BOD: φορτίο νόσου: συνολικός όγκος βλαβών (υπόπυκνες στις T2 και T1) σε ml
Αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με υψηλή δραστηριότητα της νόσου:
Παρατηρήθηκε μια σταθερή επίδραση της αγωγής στις υποτροπές και
το χρόνο έως την 3μηνη διατηρούμενη εξέλιξη της αναπηρίας σε μια
υποομάδα ασθενών στην TEMSO (n=127) με υψηλή δραστηριότητα της
νόσου. Λόγω του σχεδιασμού της μελέτης, υψηλή δραστηριότητα της
νόσου ορίστηκε ως 2 ή περισσότερες υποτροπές σε ένα έτος και με μία
ή περισσότερες βλάβες που προσλαμβάνουν γαδολίνιο σε MRI
εγκεφάλου. Δεν πραγματοποιήθηκε παρόμοια ανάλυση υποομάδας
στην TOWER αφού δεν ελήφθησαν δεδομένα MRI. Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα σε ασθενείς που απέτυχαν να ανταποκριθούν σε
ένα πλήρες και επαρκές σχήμα (κανονικά τουλάχιστον ένα έτος
αγωγής) ιντερφερόνης β, έχοντας τουλάχιστον μία υποτροπή το
προηγούμενο έτος ενώ ήταν σε θεραπεία και τουλάχιστον 9 υπόπυκνες
βλάβες στις Τ2 σε MRI κρανίου ή τουλάχιστον 1 βλάβη που
προσλαμβάνει γαδολίνιο ή ασθενείς που έχουν ένα μη μεταβληθέν ή
αυξημένο ποσοστό υποτροπών το προηγούμενο έτος όπως
συγκρίνονται με τα προηγούμενα 2 έτη. Η μελέτη TOPIC ήταν μια διπλή
τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη που αξιολογούσε τις
άπαξ ημερήσιες δόσεις τεριφλουνομίδης 7 mg και 14 mg για έως και
108 εβδομάδες σε ασθενείς με ένα πρώτο κλινικό επεισόδιο
απομυελίνωσης (μέσος όρος ηλικίας 32,1 έτη). Το πρωτεύον
καταληκτικό σημείο ήταν το χρονικό διάστημα μέχρι την εμφάνιση ενός
δεύτερου κλινικού επεισοδίου (υποτροπή). Συνολικά 618 ασθενείς
τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν 7 mg (n=205) ή 14 mg (n=216)
τεριφλουνομίδης ή εικονικό φάρμακο (n=197). Ο κίνδυνος για ένα
δεύτερο κλινικό επεισόδιο σε διάστημα 2 ετών ήταν 35,9% στην ομάδα
του εικονικού φαρμάκου και 24,0% στην ομάδα της τεριφλουνομίδης
14 mg (πηλίκο κινδύνου: 0,57, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: από 0,38
έως 0,87, p=0,0087).Τα αποτελέσματα της μελέτης TOPIC επιβεβαίωσαν
την αποτελεσματικότητα της τεριφλουνομίδης στην υποτροπιάζουσα
διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (RRMS) (περιλαμβανομένης και της
αρχόμενης RRMS με πρώτο κλινικό απομυελινωτικό επεισόδιο και
βλάβες στην MRI με διασπορά στο χρόνο και στο χώρο). Η
αποτελεσματικότητα της τεριφλουνομίδης συγκρίθηκε με αυτή της
υποδόριας ιντερφερόνης β-1α (στη συνιστώμενη δόση των 44 μg τρεις
φορές την εβδομάδα) σε 324 τυχαιοποιημένους ασθενείς, σε μια
μελέτη (TENERE) με ελάχιστη διάρκεια αγωγής 48 εβδομάδες (μέγιστη
διάρκεια 114 εβδομάδες). Ο κίνδυνος αποτυχίας (επιβεβαιωμένη
υποτροπή ή μόνιμη διακοπή αγωγής, όποιο από τα δύο προηγείται
χρονικά) ήταν το πρωτεύον τελικό σημείο. Ο αριθμός των ασθενών με
μόνιμη διακοπή της αγωγής στην ομάδα τεριφλουνομίδης 14 mg ήταν
22 από τους 111 (19,8%), με αιτίες να είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες
(10,8%), έλλειψη αποτελεσματικότητας (3,6%), άλλος λόγος (4,5%) και
εγκατάλειψης της θεραπείας (0,9%). Ο αριθμός των ασθενών με μόνιμη
διακοπή της αγωγής στην ομάδα ιντερφερόνης β1α ήταν 30 από τους
104 (28,8%), με τις αιτίες να είναι ανεπιθύμητες ενέργειες (21,2%),
έλλειψη αποτελεσματικότητας (1,9%), άλλος λόγος (4,8%) και χαμηλή
συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο (1%). Η τεριφλουνομίδη 14 mg/
ημέρα δεν ήταν ανώτερη σε σχέση με την ιντερφερόνη β1α ως προς το
πρωτεύον τελικό σημείο: το εκτιμώμενο ποσοστό των ασθενών με
αποτυχία αγωγής στις 96 εβδομάδες με χρήση της μεθόδου
Kaplan-Meier ήταν 41,1% έναντι 44,4% (τεριφλουνομίδη 14 mg έναντι
ιντερφερόνης β-1α, p=0,595). Παιδιατρικός πληθυσμός Ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει απαλλαγή από την υποχρέωση

υποβολής των αποτελεσμάτων των μελετών με το AUBAGIO σε παιδιά
ηλικίας από τη γέννησή τους έως μικρότερα των 10 ετών στην
αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης (βλέπε παράγραφο 4.2 για
πληροφορίες στην παιδιατρική χρήση). Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση υποβολής των
αποτελεσμάτων των μελετών με το AUBAGIO σε μία ή περισσότερες
υποκατηγορίες του παιδιατρικού πληθυσμού στην πολλαπλή σκλήρυνση
(βλέπε παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική
χρήση). 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες: Απορρόφηση: Ο διάμεσος
χρόνος έως την επίτευξη μέγιστων συγκεντρώσεων στο πλάσμα
κυμαίνεται από 1 έως 4 ώρες μετά τη δόση, έπειτα από
επαναλαμβανόμενη από του στόματος χορήγηση τεριφλουνομίδης, με
υψηλή βιοδιαθεσιμότητα (περίπου 100%). Η τροφή δεν έχει κλινικώς
σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της τεριφλουνομίδης.
Σύμφωνα με τις μέσες προβλεπόμενες παραμέτρους φαρμακοκινητικής
που υπολογίστηκαν από την πληθυσμιακή φαρμακοκινητική ανάλυση
(PopPK) με τη χρήση δεδομένων από υγιείς εθελοντές και ασθενείς με
ΠΣ, η συγκέντρωση σταθερής κατάστασης προσεγγίζεται αργά [δηλαδή
περίπου 100 ημέρες (3,5 μήνες) μέχρι την επίτευξη του 95% των
συγκεντρώσεων σταθερής κατάστασης] και ο εκτιμώμενος λόγος
άθροισης της AUC είναι περίπου 34 φορές επιπλέον. Κατανομή: Η
τεριφλουνομίδη δεσμεύεται σε μεγάλο βαθμό σε πρωτεΐνες του
πλάσματος (>99%), πιθανότατα στη λευκωματίνη και κατανέμεται
κυρίως στο πλάσμα. Ο όγκος κατανομής είναι 11 l μετά από μία
ενδοφλέβια (IV) χορήγηση. Ωστόσο, αυτό αποτελεί πιθανότατα
υποεκτίμηση, δεδομένου ότι παρατηρήθηκε εκτεταμένη κατανομή στα
όργανα αρουραίων. Βιομετασχηματισμός: Η τεριφλουνομίδη
μεταβολίζεται σε μέτριο βαθμό και αποτελεί το μόνο συστατικό που
ανιχνεύεται στο πλάσμα. Η κύρια οδός βιομετασχηματισμού της
τεριφλουνομίδης είναι η υδρόλυση, με δευτερεύουσα οδό την
οξείδωση. Οι δευτερεύουσες οδοί είναι η οξείδωση, η N-ακετυλίωση και
η σύζευξη με θειικά. Αποβολή: Η τεριφλουνομίδη απεκκρίνεται στη
γαστρεντερική οδό, κυρίως μέσω της χολής, ως αμετάβλητο
φαρμακευτικό προϊόν και πιθανότατα με άμεση έκκριση. Η
τεριφλουνομίδη είναι ένα υπόστρωμα του μεταφορέα εκροής BCRP, ο
οποίος πιθανόν να συμβάλλει στην άμεση έκκριση. Σε διάστημα 21
ημερών, το 60,1% της χορηγούμενης δόσης απεκκρίνεται με τα
κόπρανα (37,5%) και τα ούρα (22,6%). Μετά τ η διαδικασία ταχείας
απομάκρυνσης με χολεστυραμίνη, ανακτήθηκε επιπλέον ποσοστό
23,1% (κυρίως στα κόπρανα). Βάσει μεμονωμένης πρόβλεψης των
φαρμακοκινητικών παραμέτρων με χρήση του μοντέλου PopPK της
τεριφλουνομίδης σε υγιείς εθελοντές και σε ασθενείς με ΠΣ, η διάμεση
τιμή t1/2z ήταν περίπου 19 ημέρες μετά από επαναλαμβανόμενες
δόσεις των 14 mg. Μετά από εφάπαξ ενδοφλέβια χορήγηση, η συνολική
κάθαρση της τεριφλουνομίδης είναι 30,5 ml/h. Διαδικασία ταχείας
απομάκρυνσης: Χολεστυραμίνη και ενεργοποιημένος άνθρακας: Η
αποβολή της τεριφλουνομίδης από την κυκλοφορία μπορεί να
επιταχυνθεί με τη χορήγηση χολεστυραμίνης ή ενεργοποιημένου
άνθρακα, πιθανότατα μέσω της διακοπής των διαδικασιών
επαναπορρόφησης σε επίπεδο εντέρου. Οι συγκεντρώσεις
τεριφλουνομίδης που μετρήθηκαν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 11
ημερών με σκοπό την επιτάχυνση της απομάκρυνσης της
τεριφλουνομίδης με 8 g χολεστυραμίνης, τρεις φορές την ημέρα, 4 g
χολεστυραμίνης, τρεις φορές την ημέρα ή 50 g ενεργοποιημένου

άνθρακα, δύο φορές την ημέρα, έπειτα από διακοπή της αγωγής με
τεριφλουνομίδη κατέδειξαν ότι τα συγκεκριμένα δοσολογικά σχήματα
ήταν αποτελεσματικά στην επιτάχυνση της απομάκρυνσης της
τεριφλουνομίδης, οδηγώντας σε πάνω από 98% μείωση των
συγκεντρώσεων τεριφλουνομίδης στο πλάσμα και με τη χολεστυραμίνη
να επιδεικνύει ταχύτερη δράση από τον άνθρακα. Μετά τ η διακοπή τ ης
τεριφλουνομίδης και τ η χορήγηση χολεστυραμίνης 8 g τρεις φ ορές την
ημέρα, η συγκέντρωση τεριφλουνομίδης στο πλάσμα μειώθηκε κατά
52% στο τέλος της ημέρας 1, κατά 91% στο τέλος της ημέρας 3, κατά
99,2% στο τέλος της ημέρας 7 και κατά 99,9% με την ολοκλήρωση της
ημέρας 11. Η επιλογή μεταξύ των 3 διαδικασιών αποβολής εξαρτάται
από την ανοχή του ασθενούς. Εάν η χορήγηση χολεστυραμίνης 8 g,
τρεις φορές ημερησίως, δεν είναι καλώς ανεκτή, μπορεί να χορηγηθεί
δόση χολεστυραμίνης 4 g τρεις φορές την ημέρα. Εναλλακτικά, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ενεργοποιημένος άνθρακας (οι 11 ημέρες δεν
χρειάζεται απαραίτητα να είναι διαδοχικές, εκτός εάν επιβάλλεται η
ταχεία μείωση των συγκεντρώσεων τεριφλουνομίδης στο πλάσμα).
Γραμμικότητα/μη γραμμικότητα: Η συστηματική έκθεση αυξάνεται
αναλογικά με τη δόση μετά την από του στόματος χορήγηση
τεριφλουνομίδης 7 έως 14 mg. Χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες
ομάδες ασθενών: Φύλο, Ηλικιωμένοι, Παιδιατρικοί ασθενείς:
Ορισμένες πηγές ενδογενούς μεταβλητότητας αναγνωρίστηκαν σε υγιή
άτομα και σε ασθενείς με ΠΣ βάσει της ανάλυσης PopPK: ηλικία,
σωματικό βάρος, φύλο, φυλή και επίπεδα λευκωματίνης και
χολερυθρίνης. Εντούτοις, η επίδραση αυτών των παραγόντων
παραμένει περιορισμένη (≤31%). Ηπατική δυσλειτουργία: Η ήπια και
μέτρια ηπατική δυσλειτουργία δεν είχε επίδραση στη φαρμακοκινητική
της τεριφλουνομίδης. Συνεπώς, δεν προβλέπεται προσαρμογή της
δόσης σε ασθενείς με ήπια και μέτρια ηπατική δυσλειτουργία. Ωστόσο,
η τεριφλουνομίδη αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική
δυσλειτουργία (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.3). Νεφρική δυσλειτουργία:
Η σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία δεν είχε επίδραση στη
φαρμακοκινητική της τεριφλουνομίδης. Συνεπώς, δεν προβλέπεται
προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια, μέτρια και σοβαρή
νεφρική δυσλειτουργία. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια:
Η επαναλαμβανόμενη από του στόματος χορήγηση τεριφλουνομίδης σε
ποντικούς, αρουραίους και σκύλους για διάστημα 3, 6 και 12 μηνών,
αντίστοιχα, έδειξε ότι η τοξικότητα εντοπίζεται κυρίως στο μυελό των
οστών, στα λεμφοειδή όργανα, στη στοματική κοιλότητα/γαστρεντερική
οδό, στα αναπαραγωγικά όργανα και στο πάγκρεας. Παρατηρήθηκαν
επίσης ενδείξεις οξειδωτικής δράσης στα ερυθροκύτταρα. Αναιμία,
μειωμένοι αριθμοί αιμοπεταλίων και επιδράσεις στο ανοσοποιητικό
σύστημα, μεταξύ άλλων λευκοπενία, λεμφοπενία και δευτερογενείς
λοιμώξεις, συσχετίστηκαν με τις επιδράσεις στο μυελό των οστών ή/ και
στα λεμφοειδή όργανα. Οι περισσότερες από τις επιδράσεις
αντανακλούν τον βασικό τρόπο δράσης της ουσίας (αναστολή των
διαιρούμενων κυττάρων). Τα ζώα επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία
σε σχέση με τον άνθρωπο στη φαρμακολογία, επομένως και στην
τοξικότητα της τεριφλουνομίδης. Συνεπώς, η τοξικότητα στα ζώα
διαπιστώθηκε σε επίπεδα έκθεσης αντίστοιχα ή χαμηλότερα από τα
θεραπευτικά επίπεδα στον άνθρωπο. Η τεριφλουνομίδη δεν ήταν
μεταλλαξιογόνος in vitro ή κλαστογόνος in vivo. Η κλαστογονικότητα
που παρατηρήθηκε in vitro θεωρήθηκε έμμεση επίδραση οφειλόμενη
στην ανομοιογένεια της δεξαμενής νουκλεοτιδίων που προκύπτει από
τη φαρμακολογία της αναστολής της DHO-DH. Ο ελάσσων μεταβολίτης
TFMA (4-τριφθορομεθυλανιλίνη) προκάλεσε μεταλλαξιογένεση και
κλαστογένεση in vitro αλλά όχι in vivo. Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις
καρκινογένεσης σε αρουραίους και ποντικούς. Η γονιμότητα δεν
επηρεάστηκε στους αρουραίους, παρά τις ανεπιθύμητες ενέργειες της
τεριφλουνομίδης στα ανδρικά αναπαραγωγικά όργανα, οι οποίες
περιλαμβάνουν το μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων. Δεν υπήρξαν
εξωτερικές δυσπλασίες στους απογόνους αρσενικών αρουραίων στους
οποίους είχε χορηγηθεί τεριφλουνομίδη πριν από το ζευγάρωμα με
θηλυκούς αρουραίους που δεν είχαν λάβει την ουσία. Η τεριφλουνομίδη
ήταν εμβρυοτοξική και τερατογόνος σε αρουραίους και κουνέλια σε
δόσεις που εμπίπτουν στο θεραπευτικό εύρος τιμών για τον άνθρωπο.
Ανεπιθύμητες ενέργειες στους απογόνους παρατηρήθηκαν επίσης
όταν η τεριφλουνομίδη χορηγήθηκε σε έγκυους αρουραίους κατά την
κύηση και τη γαλουχία. Ο κίνδυνος εμβρυοτοξικότητας οφειλόμενης
στον άνδρα λόγω της θεραπείας με τεριφλουνομίδη θεωρείται χαμηλός.
Η εκτιμώμενη έκθεση του πλάσματος των θήλεων ατόμων μέσω του
σπέρματος ενός άνδρα που έλαβε θεραπεία αναμένεται πως είναι 100
φορές χαμηλότερη από ότι με την έκθεση του πλάσματος μετά τη λήψη
14 mg τεριφλουνομίδης από του στόματος. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Πυρήνας δισκίου: λακτόζη
μονοϋδρική, άμυλο αραβοσίτου, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, αμυλο
καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο (τύπου A), υδροξυπροπυλοκυτταρίνη,
μαγνήσιο στεατικό. Επικάλυψη δισκίου: υπρομελλόζη, τιτανίου διοξείδιο
(E171), τάλκης, πολυαιθυλενογλυκόλη 8000, λάκα αργιλούχου
ινδικοκαρμινίου (E132). 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται. 6.3
Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη
φύλαξη του προϊόντος: Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για
το προϊόν αυτό. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Κυψέλες από
Πολυαμίδιο/αλουμίνιο/πολυβινυλοχλωρίδιο - αλουμίνιο τοποθετημένες
σε καρτέλες (14 και 28 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία) και
συσκευασμένα σε κουτιά που περιέχουν 14, 28, 84 (3 καρτέλες των 28)
και 98 (7 καρτέλες των 14) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε
καρτέλα είναι τοποθετημένη σε προστατευτικό περίβλημα. Διάτρητες
κυψέλες,
μονάδων
δόσης
από
Πολυαμίδιο/αλουμίνιο/
πολυβινυλοχλωρίδιο - αλουμίνιο, σε κουτιά που περιέχουν 10x1

επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Μπορεί να μην κυκλοφορούν
όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης: Κάθε
αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές
διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: sanofi-aventis
groupe, 54, rue La Boétie, F-75008 Paris, Γαλλία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: • EU/1/13/838/001 • EU/1/13/838/002 •
EU/1/13/838/00 • EU/1/13/838/004 • EU/1/13/838/005 9.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 26 Αυγούστου 2013, Ημερομηνία
τελευταίας ανανέωσης: 28 Μαΐου 2018 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 28/05/2018. Νοσοκομειακή τιμή
608,93€. Λιανική τιμή 768,15€. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν
φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.
Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
§ÐÇ¡ÓÎÂÌÐÂÚÕ¿ÕÆÍÆ¾ÚÑ¿ÔÚÎÑÍÉÓ×ÎÂÕÊÌ½ÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉÚÕ¿ÖÂÆÑÊÕÓ¼ÄÆÊÕÐÏÕÂÙÁÑÓÐÔÅÊÐÓÊÔÎ¿Ï¼×ÏÑÍÉÓÐÇÐÓÊÒÏÂÔÇ¡ÍÆÊÂØÉÕÆ¾ÕÂÊÂÑ¿
ÕÐÚØÆÑÂÈÈÆÍÎÂÕ¾ÆØÕÐÚÕÐÎ¼ÂÕÉØÚÈÆÊÐÏÐÎÊÌ½ØÑÆÓ¾ÖÂÍÄÉØÏÂÂÏÂÇ¼ÓÐÚÏÐÑÐÊÆÔÅ½ÑÐÕÆÑÊÖÂÏÐÍÐÈÐÁÎÆÏÆØÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕÆØÆÏ¼ÓÈÆÊÆØÍÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ
ÈÊÂÕÐÏÕÓ¿ÑÐÂÏÂÇÐÓ¡ØÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕ×ÏÆÏÆÓÈÆÊÒÏ

¤¢¤§¤¬¥¬§¤¬¥¤¤¢§¤/(075$'$PJ
ÑÚÌÏ¿ÅÊ¡ÍÚÎÂÈÊÂÑÂÓÂÔÌÆÚ½ÅÊÂÍÁÎÂÕÐØÑÓÐØ¼ÈÙÚÔÉ¤¤§
¤¤§¬¢ ¡ÖÆÇÊÂÍ¾ÅÊÐÑÆÓÊ¼ÙÆÊPJÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚ
Î¡ÎÑÉØÔÆPO PJPO ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉÆ¾ÏÂÊ¼ÏÂÎÐÏÐÌÍ×
ÏÊÌ¿ÂÏÕ¾Ô×ÎÂÑÐÚÑÂÓ¡ÈÆÕÂÊÎ¼Ô×ÕÆÙÏÐÍÐÈ¾ÂØÂÏÂÔÚÏÅÚÂÔÎ¼ÏÐÚ'1$
ÔÆÆÏÂÊÒÓÉÎÂÌÂÍÍÊ¼ÓÈÆÊÂØÌÚÕÕ¡Ó×ÏÖÉÍÂÔÕÊÌÐÁ ÐÖ½ÌÉØÊÏÆÛÊÌÐÁ
ÓÊÌÉÕÐÁ Î¼ÔÂÔÆÖÓÆÑÕÊÌ¿ÚÍÊÌ¿ÊÂÕÐÏÑÍ½ÓÉÌÂÕ¡ÍÐÈÐÕ×ÏÆÌÅ¿
Ù×ÏÃÍÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ¥¤§¢¤¥ÚÌÏ¿ÅÊ¡ÍÚ
ÎÂ ÈÊÂ ÑÂÓÂÔÌÆÚ½ ÅÊÂÍÁÎÂÕÐØ ÑÓÐØ ¼ÈÙÚÔÉ ÂÑÐÔÕÆÊÓ×Î¼ÏÐ ÑÚÌÏ¿
ÅÊ¡ÍÚÎÂ ÊÂÚÈ¼Ø¡ÙÓ×ÎÐ¼×ØÆÍÂÇÓÒØÌ¾ÕÓÊÏÐÑÚÌÏ¿ÅÊ¡ÍÚÎÂÎÆS+
¢¥¤¤¥ ÆÓÂÑÆÚÕÊÌ¼ØÆÏÅÆ¾ËÆÊØ§Ð
/(075$'$ÆÏÅÆ¾ÌÏÚÕÂÊÈÊÂÆÏ½ÍÊÌÆØÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÚÑÐÕÓÐÑÊ¡ÛÐÚÔÂÅÊ
ÂÍÆ¾ÑÐÚÔÂÑÐÍÍÂÑÍ½ÔÌÍ½ÓÚÏÔÉ 5506 ÎÆÆÏÆÓÈ½Ï¿ÔÐÑÐÚÐÓ¾ÛÆÕÂÊ
ÂÑ¿ÕÂÌÍÊÏÊÌ¡½ÂÑÆÊÌÐÏÊÔÕÊÌ¡ÆÚÓ½ÎÂÕÂ ÃÍÑÂÓÂÈÓ¡ÇÐÚØÌÂÊ 
ÐÔÐÍÐÈ¾ÂÌÂÊÕÓ¿ÑÐØÙÐÓ½ÈÉÔÉØÂÈ×È½ÎÆ/(075$'$ÑÓ¼ÑÆÊ
ÏÂËÆÌÊÏ¡ÌÂÊÏÂÆÑÊÃÍ¼ÑÆÕÂÊÂÑ¿ÏÆÚÓÐÍ¿ÈÐÎÆÆÎÑÆÊÓ¾ÂÔÕÉÏÂÏÕÊÎÆÕÒ
ÑÊÔÉÂÔÖÆÏÒÏÎÆ ÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÚÑ¡ÓÙÐÚÏÅÊÂÖ¼ÔÊÎÐÊÐÊÆÊÅÊÌÆÚÎ¼ÏÐÊ
ÊÂÕÓÐ¾ÌÂÊÐÆËÐÑÍÊÔÎ¿ØÑÐÚÂÑÂÊÕÐÁÏÕÂÊÈÊÂÕÉÏ¼ÈÌÂÊÓÉÅÊ¡ÈÏ×ÔÉÌÂÊ
ÂÏÕÊÎÆÕÒÑÊÔÉ Õ×Ï ÑÊÐ ÔÚÙÏÒÏ ÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕ×Ï ÆÏÆÓÈÆÊÒÏ ÊÅÊÂ¾ÕÆÓÂ Õ×Ï
ÂÚÕÐ¡ÏÐÔ×ÏÑÂÖ½ÔÆ×ÏÌÂÊÍÐÊÎÒËÆ×Ï ÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÚÑ¡ÓÙÐÚÏÅÊÂÖ¼ÔÊ
ÎÂÎ¼ÔÂÂÏÕÊÎÆÕÒÑÊÔÉØÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆ×ÏÚÑÆÓÆÚÂÊÔÖÉÔ¾ÂØ½ÌÂÊÂÏÂÇÚÍÂ
ÌÕÊÌÒÏÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆ×ÏÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÛÐÏÕÂÊÖÆÓÂÑÆÚÕÊÌ¡
ÎÆ /(075$'$ ÑÓ¼ÑÆÊ ÏÂ Å¾ÏÆÕÂÊ É ¡ÓÕÂ ÓÐÆÊÅÐÑÐ¾ÉÔÉØ ÔÖÆÏÐÁØ
ÌÂÊÐ¤ÅÉÈ¿ØÔÖÆÏÐÁØÌÂÊÐÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÂÚÕÐ¾ÑÓ¼ÑÆÊÏÂÆÏÉÎÆÓÒÏÐÏÕÂÊ
ÈÊÂÕÐÚØÌÊÏÅÁÏÐÚØÕÐÚ/(075$'$ ÃÍÆÑ¾ÔÉØÇÁÍÍÐÐÅÉÈÊÒÏÙÓ½ÔÉØ 
ÐÔÐÍÐÈ¾Â  ÔÚÏÊÔÕÒÎÆÏÉ Å¿ÔÉ ÕÐÚ /(075$'$ Æ¾ÏÂÊ  PJÉÎ¼ÓÂ
ÙÐÓÉÈÐÁÎÆÏÂÎÆÆÏÅÐÇÍ¼ÃÊÂ¼ÈÙÚÔÉÔÆÂÓÙÊÌ¼ØÔÚÏÆÅÓ¾ÆØÌÂÊÎ¼ÙÓÊ
ÆÑÊÑÓ¿ÔÖÆÕÆØ ÆÇ¿ÔÐÏ ÙÓÆÊ¡ÛÆÕÂÊ ÓÙÊÌ½ ÂÈ×È½ ÎÆ  ÔÚÏÆÅÓ¾ÆØ x
ÓÒÕÉÔÚÏÆÅÓ¾ÂPJÉÎ¼ÓÂÆÑ¾ÅÊÂÅÐÙÊÌ¼ØÉÎ¼ÓÆØ ÔÚÏÐÍÊÌ½Å¿ÔÉ
PJ xÆÁÕÆÓÉÔÚÏÆÅÓ¾ÂPJÉÎ¼ÓÂÆÑ¾ÅÊÂÅÐÙÊÌ¼ØÉÎ¼ÓÆØ ÔÚ
ÏÐÍÊÌ½Å¿ÔÉPJ ÙÐÓÉÈÐÁÎÆÏÂÎ½ÏÆØÎÆÕ¡ÕÉÏÑÓÒÕÉÔÚÏÆÅÓ¾Â
¯×Ø ÌÂÊ ÅÁÐ ÆÑÊÑÓ¿ÔÖÆÕÆØ ÔÚÏÆÅÓ¾Â ÆØ  ÌÂÕ¶ ÆÑ¾ÌÍÉÔÉ ÎÑÐÓRÁÏ ÏÂ
ÆËÆÕÂÔÕÐÁÏ ÃÍÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ x§Ó¾ÕÉ½Õ¼ÕÂÓÕÉÔÚÏÆÅÓ¾ÂPJ
ÉÎ¼ÓÂÆÑ¾ÅÊÂÅÐÙÊÌ¼ØÉÎ¼ÓÆØ ÔÚÏÐÍÊÌ½Å¿ÔÉPJ ÙÐÓÉÈÐÁÎÆÏÂ
ÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏÎ½ÏÆØÎÆÕ¡ÕÉÏÑÓÐÉÈÐÁÎÆÏÉÔÚÏÆÅÓ¾ÂÔÆÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆ
ÆÏÆÓÈ¿ÕÉÕÂÕÉØÑÐÚÐÓ¾ÛÆÕÂÊÎ¼Ô×ÌÍÊÏÊÌÒÏ½ÂÑÆÊÌÐÏÊÔÕÊÌÒÏÙÂÓÂ
ÌÕÉÓÊÔÕÊÌÒÏ ÃÍÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ ¿ÔÆÊØÑÐÚ¼ÙÐÚÏÑÂÓÂÍÆÊÇÖÆ¾ÅÆÏÖÂ
ÑÓ¼ÑÆÊÏÂÙÐÓÉÈÐÁÏÕÂÊÕÉÏ¾ÅÊÂÉÎ¼ÓÂÎÆ¡ÍÍÉÑÓÐÈÓÂÎÎÂÕÊÔÎ¼ÏÉÅ¿ÔÉ
ÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉÂÔÖÆÏÒÏÖÆÓÂÑÆ¾ÂÔÚÏÊÔÕ¡ÕÂÊ×ØÎÊÂÂÓÙÊÌ½ÂÈ×È½
ÔÚÏÆÅÓÊÒÏÌÂÊÎ¼ÙÓÊÆÑÊÑÓ¿ÔÖÆÕ×ÏÆÇ¿ÔÐÏÙÓÆÊ¡ÛÆÕÂÊ ÃÍÅÐÔÐÍÐ
È¾Â ÎÆÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉÕÉØÂÔÇ¡ÍÆÊÂØÕ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÂÑ¿ÕÉÏ¼ÏÂÓËÉÕÉØ
ÑÓÒÕÉØ ÔÚÏÆÅÓ¾ÂØ Î¼ÙÓÊ ÌÂÊ  Î½ÏÆØ ÎÆÕ¡ ÕÉÏ ÕÆÍÆÚÕÂ¾Â ¼ÈÙÚÔÉ ÕÉØ
ÅÆÁÕÆÓÉØÔÚÏÆÅÓ¾ÂØÕÉÏÑÆÓ¾ÑÕ×ÔÉÙÐÓ½ÈÉÔÉØÆÑÊÑÍ¼ÐÏÕÓ¾ÕÉØ½Õ¼
ÕÂÓÕÉØÔÚÏÆÅÓ¾ÂØÂÑÂÊÕÆ¾ÕÂÊÔÚÏ¼ÙÊÔÉÕÉØÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉØÕÉØÂÔÇ¡
ÍÆÊÂØ Î¼ÙÓÊ ÌÂÊ  Î½ÏÆØ ÎÆÕ¡ ÕÉÏ ÕÆÍÆÚÕÂ¾Â ¼ÈÙÚÔÉ ÃÍ ÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ
 ÓÐÖÆÓÂÑÆ¾Â¤ÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÓ¼ÑÆÊÏÂÚÑÐÃ¡ÍÍÐÏÕÂÊÔÆÑÓÐÖÆÓÂ
ÑÆ¾Â ÎÆ ÌÐÓÕÊÌÐÔÕÆÓÐÆÊÅ½ ÂÎ¼Ô×Ø ÑÓÊÏ ÂÑ¿ ÕÉ ÙÐÓ½ÈÉÔÉ ÕÐÚ
/(075$'$ÔÆÌÂÖÆÎ¾ÂÂÑ¿ÕÊØÑÓÒÕÆØÉÎ¼ÓÆØÌ¡ÖÆÔÚÏÆÅÓ¾ÂØÆ
ÌÍÊÏÊÌ¼Ø ÅÐÌÊÎ¼Ø ÐÊ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ¼ÍÂÃÂÏ ÑÓÐÌÂÕÂÓÌÕÊÌ½ ÂÈ×È½ ÎÆ 
PJÎÆÖÚÍÐÑÓÆÅÏÊÛÐÍ¿ÏÉØÈÊÂÕÊØÑÓÒÕÆØÉÎ¼ÓÆØÌ¡ÖÆÔÚÏÆÅÓ¾ÂØÎÆ
/(075$'$ÓÐÌÂÕÂÓÌÕÊÌ½Í½ÄÉÂÏÕÊÊÔÕÂÎÊÏÊÌÒÏÌÂÊ½ÂÏÕÊÑÚÓÆÕÊÌÒÏ
ÑÓÊÏÕÉÙÐÓ½ÈÉÔÉÕÐÚ/(075$'$ÎÑÐÓÆ¾ÏÂÆËÆÕÂÔÕÆ¾×ØÆÏÅÆÙ¿ÎÆÏÐ
Ó¼ÑÆÊÏÂÙÐÓÉÈÆ¾ÕÂÊÔÆ¿ÍÐÚØÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾ØÂÑ¿ÕÐÚÔÕ¿ÎÂÕÐØÑÓÐÇÚ
ÍÂÌÕÊÌ½ÂÈ×È½ÌÂÕ¡ÕÉØÍÐ¾Î×ËÉØÂÑ¿¼ÓÑÉÕÂÉÐÑÐ¾ÂÏÂËÆÌÊÏ¡ÂÑ¿ÕÉÏ
ÑÓÒÕÉÉÎ¼ÓÂÌ¡ÖÆÔÚÏÆÅÓ¾ÂØÌÂÊÏÂÔÚÏÆÙ¾ÛÆÕÂÊÈÊÂÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏÎ½ÏÂ
ÎÆÕ¡ ÕÉÏ ÂÈ×È½ ÎÆ /(075$'$ ÃÍ ÆÑ¾ÔÉØ ÕÉÏ ÆÏ¿ÕÉÕÂ ¨ÐÊÎÒËÆÊØ©
ÔÕÉÏ ÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ   Æ ÌÍÊÏÊÌ¼Ø ÅÐÌÊÎ¼Ø ÙÐÓÉÈ½ÖÉÌÂÏ ÔÆ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø
PJÂÌÚÌÍÐÃ¾ÓÉØÅÁÐÇÐÓ¼ØÕÉÏÉÎ¼ÓÂ½¡ÍÍÉÊÔÐÅÁÏÂÎÉÂÈ×È½
ÍÊÌÊ×Î¼ÏÐÊ¤ÊÌÍÊÏÊÌ¼ØÎÆÍ¼ÕÆØÅÆÏÑÆÓÊ¼ÍÂÃÂÏÂÔÖÆÏÆ¾Ø¡Ï×Õ×Ï
ÆÕÒÏÆÏ¼ÙÆÊÅÊÂÑÊÔÕ×ÖÆ¾Æ¡ÏÐÑÍÉÖÚÔÎ¿ØÂÚÕ¿ØÂÏÕÂÑÐÌÓ¾ÏÆÕÂÊÅÊÂ
ÇÐÓÆÕÊÌ¡ÂÑ¶¿ÕÊÐÊÏÆ¿ÕÆÓÐÊÂÔÖÆÏÆ¾Ø¢ÆÇÓÊÌ½½ÉÑÂÕÊÌ½ÅÚÔÍÆÊÕÐÚÓ
È¾Â§Ð/(075$'$ÅÆÏ¼ÙÆÊÎÆÍÆÕÉÖÆ¾ÔÆÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÏÆÇÓÊÌ½½ÉÑÂÕÊ
Ì½ ÅÚÔÍÆÊÕÐÚÓÈ¾Â ÂÊÅÊÂÕÓÊÌ¿Ø ÑÍÉÖÚÔÎ¿Ø  ÂÔÇ¡ÍÆÊÂ ÌÂÊ É
ÂÑÐÕÆÍÆÔÎÂÕÊÌ¿ÕÉÕÂÕÐÚ/(075$'$ÔÆÑÂÊÅÊ¡ÎÆÉÍÊÌ¾ÂØ¼×Ø
ÆÕÒÏ ÅÆÏ ¼ÙÐÚÏ ÂÌ¿ÎÉ ÕÆÌÎÉÓÊ×ÖÆ¾ ÆÏ ÚÑ¡ÓÙÆÊ ÔÙÆÕÊÌ½ ÙÓ½ÔÉ ÕÉØ
ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØÔÆÑÂÊÅÊ¡ÉÍÊÌ¾ÂØÂÑ¿ÕÉÈ¼ÏÏÉÔÉ¼×ØÍÊÈ¿ÕÆÓÐÕ×Ï
 ÆÕÒÏ ÈÊÂ ÕÉ ÖÆÓÂÑÆÚÕÊÌ½ ÂÈ×È½ ÕÉØ ÑÐÍÍÂÑÍ½Ø ÔÌÍ½ÓÚÏÔÉØ ÆÏ
ÚÑ¡ÓÙÐÚÏÅÊÂÖ¼ÔÊÎÂÅÆÅÐÎ¼ÏÂ§Ó¿ÑÐØÙÐÓ½ÈÉÔÉØ§Ð/(075$'$ÑÓ¼
ÑÆÊÏÂÂÓÂÊ×ÖÆ¾ÑÓÊÏÕÉÏ¼ÈÙÚÔÉ§ÐÂÓÂÊ×Î¼ÏÐÅÊ¡ÍÚÎÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÙÐ
ÓÉÈÉÖÆ¾ÎÆÆÏÅÐÇÍ¼ÃÊÂ¼ÈÙÚÔÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂØÑÆÓ¾ÑÐÚ×ÓÒÏÊÂÐÅÉÈ¾ÆØ
ÔÙÆÕÊÌ¡ÎÆÕÉÏÂÓÂ¾×ÔÉÕÐÚÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌÐÁÑÓÐÜ¿ÏÕÐØÑÓÊÏÂÑ¿ÕÉÙÐ
Ó½ÈÉÔÉ ÃÍ ÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ   ÏÕÆÏÅÆ¾ËÆÊØ ¬ÑÆÓÆÚÂÊÔÖÉÔ¾Â ÔÕÉ
ÅÓÂÔÕÊÌ½ÐÚÔ¾Â½ÔÆÌ¡ÑÐÊÐÂÑ¿ÕÂ¼ÌÅÐÙÂÑÐÚÂÏÂÇ¼ÓÐÏÕÂÊÔÕÉÏÑÂÓ¡
ÈÓÂÇÐ  Ð¾Î×ËÉ ÂÑ¿ ÕÐÏ Ê¿ ÂÏÖÓÒÑÊÏÉØ ÂÏÐÔÐÂÏÆÑ¡ÓÌÆÊÂØ +,9 
ÔÖÆÏÆ¾Ø ÎÆ ÔÐÃÂÓ½ ÆÏÆÓÈ½ ÍÐ¾Î×ËÉ ¼×Ø ÕÉÏ ÂÑÐÅÓÐÎ½  ÊÅÊÌ¼Ø
ÑÓÐÆÊÅÐÑÐÊ½ÔÆÊØÌÂÊÑÓÐÇÚÍ¡ËÆÊØÌÂÕ¡ÕÉÙÓ½ÔÉ§Ð/(075$'$ÅÆÏ
ÆÏÅÆ¾ÌÏÚÕÂÊ ÈÊÂ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÎÆ ÎÉ ÆÏÆÓÈ¿ Ï¿ÔÐ ½ ÈÊÂ ÆÌÆ¾ÏÐÚØ ÑÐÚ Æ¾ÏÂÊ
ÔÕÂÖÆÓÐÑÐÊÉÎ¼ÏÐÊÎÆÕÉÏÕÓ¼ÙÐÚÔÂÖÆÓÂÑÆ¾ÂÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚÂÏÕÊ
ÎÆÕ×Ñ¾ÛÐÏÕÂÊÖÆÓÂÑÆÚÕÊÌ¡ÎÆ/(075$'$ÑÓ¼ÑÆÊÏÂÅ¾ÏÆÕÂÊÕÐÁÍÍÐ
¤ÅÉÈÊÒÏ Ó½ÔÉØ É ¡ÓÕÂ ÓÐÆÊÅÐÑÐ¾ÉÔÉØ ÔÖÆÏÐÁØ ÌÂÊ Ð ¤ÅÉÈ¿Ø

ÔÖÆÏÐÁØ ÓÊÏ ÕÉÏ ÂÈ×È½ ÐÊ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÑÓ¼ÑÆÊ ÏÂ ÆÏÉÎÆÓÒÏÐÏÕÂÊ ÈÊÂ
ÕÐÚØÌÊÏÅÁÏÐÚØÌÂÊÕÂÐÇ¼ÍÉÌÂÖÒØÌÂÊÈÊÂÕÉÏÂÏ¡ÈÌÉÅ¼ÔÎÆÚÔ½ØÕÐÚØ
ÔÆÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉÂÑ¿ÕÉÏ¼ÏÂÓËÉÕÉØÂÈ×È½ØÎ¼ÙÓÊÌÂÊÎ½ÏÆØÎÆÕ¡
ÕÉÏÕÆÍÆÚÕÂ¾Â¼ÈÙÚÔÉÕÉØÅÆÁÕÆÓÉØÔÚÏÆÅÓ¾ÂØÎÆ/(075$'$ÕÉÏÑÆ
Ó¾ÑÕ×ÔÉÙÐÓ½ÈÉÔÉØÆÑÊÑÍ¼ÐÏÔÚÏÆÅÓ¾ÂØÂÑÂÊÕÆ¾ÕÂÊÔÚÏ¼ÙÊÔÉÕÉØÑÂÓÂ
ÌÐÍÐÁÖÉÔÉØÕÉØÂÔÇ¡ÍÆÊÂØÎ¼ÙÓÊÌÂÊÎ½ÏÆØÎÆÕ¡ÕÉÏÕÆÍÆÚÕÂ¾Â¼ÈÙÚ
ÔÉ ÚÕÐÂÏÐÔ¾Â  ÂÈ×È½ ÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊ ÏÂ ÐÅÉÈ½ÔÆÊ ÔÕÉ ÅÉÎÊÐÚÓÈ¾Â
ÂÚÕÐÂÏÕÊÔ×Î¡Õ×Ï ÌÂÊ ÏÂ ÂÚË½ÔÆÊ ÕÐÏ Ì¾ÏÅÚÏÐ ÂÚÕÐ¡ÏÐÔ×Ï ÑÂÖ½ÔÆ×Ï
¿Ñ×ØÉÂÚÕÐ¡ÏÐÔÉÖÓÐÎÃÐÑÆÏÊÌ½ÑÐÓÇÁÓÂ ,73 ÐÊÖÚÓÆÐÆÊÅÊÌ¼ØÅÊÂ
ÕÂÓÂÙ¼Ø½ÔÑ¡ÏÊÂÌ¡ÑÐÊÆØÏÆÇÓÐÑ¡ÖÆÊÆØ ÑÙÏ¿ÔÐØÌÂÕ¡ÕÉØÃÂÔÊÌ½Ø
ÎÆÎÃÓ¡ÏÉØÕÐÚÔÑÆÊÓ¡ÎÂÕÐØ ÑÂÊÕÆ¾ÕÂÊÑÓÐÔÐÙ½ÔÆÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÑÓÐ
ÉÈÐÁÎÆÏÆØ ÂÚÕÐ¡ÏÐÔÆØ ÑÂÖ½ÔÆÊØ ÆÌÕ¿Ø ÕÉØ  ÑÂÓ¿ÕÊ ÕÂ ÅÊÂÖ¼ÔÊÎÂ
ÅÆÅÐÎ¼ÏÂ ÅÆ¾ÙÏÐÚÏ ¿ÕÊ ÅÆÏ ÚÑ¡ÓÙÆÊ ÆÑÊÅÆ¾Ï×ÔÉ Õ×Ï ÑÓÐÝÑ¡ÓÙÐÚÔ×Ï
ÂÚÕÐ¡ÏÐÔ×Ï ÑÂÖ½ÔÆ×Ï ÎÆÕ¡ ÕÉ ÖÆÓÂÑÆ¾Â ÎÆ /(075$'$ ÚÕÐ¡ÏÐÔÉ
ÖÓÐÎÃÐÑÆÏÊÌ½ÑÐÓÇÁÓÂ ,73 ÐÃÂÓ¡ÔÚÎÃ¡ÎÂÕÂ,73¼ÙÐÚÏÑÂÓÂÕÉ
ÓÉÖÆ¾ÔÆ  ÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏÖÆÓÂÑÆÚÕÊÌ¡ÔÆÆÍÆÈ
Ù¿ÎÆÏÆØÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÎÆ ÂÏÕÊÔÕÐÊÙÆ¾ÔÆÆÕÉÔÊÐÑÐÊÉÎ¼ÏÐÑÐÔÐ
ÔÕ¿ÔÚÎÃ¡ÏÕÂ¼ÕÉÂÔÖÆÏÒÏ ¯ÙÐÚÏÑÂÓÂÕÉÓÉÖÆ¾ÆÑÊÑÍ¼ÐÏ
ÔÐÃÂÓ¡ÔÚÎÃ¡ÎÂÕÂ,73ÔÆÅÊ¡ÎÆÔÉÑÆÓ¾ÐÅÐÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉØÆÕÒÏ
Î¼ÈÊÔÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂ¼ÕÉ  ÂÖÓÐÊÔÕÊÌ¿ÆÕÉÔÊÐÑÐÊÉÎ¼ÏÐÑÐÔÐÔÕ¿ÔÚÎ
Ã¡ÏÕÂ¼ÕÉÂÔÖÆÏÒÏ ¯ÏÂØÂÔÖÆÏ½ØÂÏ¼ÑÕÚËÆ,73ÑÐÚÑÂÓ¼ÎÆÊÏÆ
ÂÅÊ¡ÈÏ×ÔÕÉÑÓÊÏÕÉÏÆÇÂÓÎÐÈ½Õ×ÏÂÑÂÊÕ½ÔÆ×ÏÈÊÂÎÉÏÊÂ¾ÂÂÊÎÂÕÐÍÐÈÊ
Ì½ÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉÌÂÊÂÑÆÃ¾×ÔÆÂÑ¿ÆÏÅÐÆÈÌÆÇÂÍÊÌ½ÂÊÎÐÓÓÂÈ¾ÂÆ
Õ×ÏÑÆÓÊÑÕÒÔÆ×ÏÉÆÌÅ½Í×ÔÉÕÉØ,73ÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÆÌÂÕ¡ÌÂÏ¿
ÏÂ ÔÕÂ  ÑÓÒÕÂ ¼ÕÉ ÎÆÕ¡ ÂÑ¿ ÕÉÏ ÑÓÒÕÉ ¼ÌÖÆÔÉ ¡ÏÕ×Ø ÔÆ Ì¡ÑÐÊÆØ
ÑÆÓÊÑÕÒÔÆÊØÉ,73ÆÌÅÉÍÒÖÉÌÆ¼ÕÉÂÓÈ¿ÕÆÓÂ§ÂÔÚÎÑÕÒÎÂÕÂÕÉØ,73
ÎÑÐÓÐÁÏ ÏÂ ÑÆÓÊÍÂÎÃ¡ÏÐÚÏ Ù×Ó¾Ø ÏÂ ÑÆÓÊÐÓ¾ÛÐÏÕÂÊ ÔÆ  ÆÁÌÐÍÉ ÅÉÎÊ
ÐÚÓÈ¾ÂÎÒÍ×ÑÂÑÆÕ¼ÙÆÊÆØÂÚÕ¿ÎÂÕÉÃÍÆÏÏÐÈÐÏÐÅÆÓÎÂÕÊÌ½ÂÊÎÐÓÓÂÈ¾Â
ÑÙÆÑ¾ÔÕÂËÉÂÊÎ¿ÑÕÚÔÉ ÌÂÊÆÎÎÉÏ¿ÓÓÐÊÂÆÏÕÐÏ¿ÕÆÓÉÂÑ¿ÕÐÌÂÏÐÏÊÌ¿
½ÂÌÂÏ¿ÏÊÔÕÉÂÊÎ¿ÑÕÚÔÉÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊÆÑ¾ÔÉØÏÂÂÑÐÕÆÍÆ¾¼ÏÅÆÊËÉÏ¿ÔÐÚ
DQWL*%0 ÃÍÑÂÓÂÌ¡Õ× ÌÂÊÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÑÓÂÈÎÂÕÐÑÐÊÆ¾ÕÂÊÉÌÂÕ¡Í
ÍÉÍÉÅÊÂÇÐÓÊÌ½ÅÊ¡ÈÏ×ÔÉ ÚÎ¾ÔÕÆÔÕÐÏÂÔÖÆÏ½¿ÕÊÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÆÑÂ
ÈÓÚÑÏÆ¾ÈÊÂÔÚÎÑÕÒÎÂÕÂÑÐÚÎÑÐÓÆ¾ÏÂÑÂÓÐÚÔÊ¡ÔÆÊÌÂÊ¿ÕÊÖÂÑÓ¼ÑÆÊ
ÏÂÂÏÂÛÉÕ½ÔÆÊ¡ÎÆÔÉÊÂÕÓÊÌ½ÃÐ½ÖÆÊÂÆ¡Ï¼ÙÆÊÐÑÐÊÂÅ½ÑÐÕÆÂÏÉÔÚÙ¾Â
Ó¼ÑÆÊÏÂÈ¾ÏÆÕÂÊÈÆÏÊÌ½ÆË¼ÕÂÔÉÂ¾ÎÂÕÐØÎÆÅÊÂÇÐÓÊÌ¿ÑÓÐÔÅÊÐÓÊÔÎ¿
ÍÆÚÌÐÌÚÕÕÂÓÊÌÐÁÕÁÑÐÚÑÓÊÏÕÉÏ¼ÏÂÓËÉÕÉØÂÈ×È½ØÌÂÊÔÕÉÔÚÏ¼ÙÆÊÂÔÆ
ÎÉÏÊÂ¾ÂÃ¡ÔÉÎ¼ÙÓÊÌÂÊÎ½ÏÆØÎÆÕ¡ÂÑ¿ÕÉÏÕÆÍÆÚÕÂ¾Â¼ÈÙÚÔÉÆÕ¡
ÂÑ¿ÂÚÕ½ÕÉÙÓÐÏÊÌ½ÑÆÓ¾ÐÅÐÆË¼ÕÂÔÉÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÑÓÂÈÎÂÕÐÑÐÊÆ¾ÕÂÊ
Ã¡ÔÆÊ Õ×Ï ÌÍÊÏÊÌÒÏ ÆÚÓÉÎ¡Õ×Ï ÑÐÚ ÚÑÐÅÉÍÒÏÐÚÏ ,73 ¡Ï ÚÑ¡ÓÙÐÚÏ
ÚÑÐÄ¾ÆØÈÊÂ,73ÑÓ¼ÑÆÊÏÂÈ¾ÏÆÕÂÊÂÎ¼Ô×ØÈÆÏÊÌ½ÆË¼ÕÂÔÉÂ¾ÎÂÕÐØ¡Ï
ÆÑÊÃÆÃÂÊ×ÖÆ¾ÉÆÌÅ½Í×ÔÉ,73ÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂËÆÌÊÏ½ÔÆÊÂÎ¼Ô×ØÌÂÕ¡Í
ÍÉÍÉÊÂÕÓÊÌ½ÑÂÓ¼ÎÃÂÔÉÑÐÚÏÂÑÆÓÊÍÂÎÃ¡ÏÆÊÕÉÏ¡ÎÆÔÉÑÂÓÂÑÐÎÑ½ÔÆ
ÆÊÅÊÌ¿ÊÂÕÓ¿ÕÐÊÙÆ¾ÂÂÑ¿ÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÔÕÉÏ¼ÙÐÚÏÅÆ¾ËÆÊ¿ÕÊÉ
ÔÚÎÎ¿ÓÇ×ÔÉÎÆÕÊØÂÑÂÊÕ½ÔÆÊØÂÊÎÂÕÐÍÐÈÊÌ½ØÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉØÌÂÊÉ
ÆÌÑÂ¾ÅÆÚÔÉÔÙÆÕÊÌ¡ÎÆÕÂÔÉÎÆ¾ÂÌÂÊÕÂÔÚÎÑÕÒÎÂÕÂÕÉØ,73¼ÙÐÚÏÐÅÉ
È½ÔÆÊÔÕÉÏ¼ÈÌÂÊÓÉÂÏ¾ÙÏÆÚÔÉÌÂÊÂÏÕÊÎÆÕÒÑÊÔÉÕÉØ,73ÎÆÕÂÑÆÓÊÔÔ¿
ÕÆÓÂÑÆÓÊÔÕÂÕÊÌ¡ÏÂÂÏÕÂÑÐÌÓ¾ÏÐÏÕÂÊÔÕÉÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌ½ÖÆÓÂÑÆ¾ÂÑÓÒ
ÕÉØÈÓÂÎÎ½Ø¤ÅÚÏÉÕÊÌ¿ØÌ¾ÏÅÚÏÐØÂÑ¿ÕÉÏÆÑÂÏ¡ÍÉÄÉÕÉØÂÈ×È½ØÎÆ
/(075$'$ÎÆÕ¡ÂÑ¿ÕÉÏÆÌÅ½Í×ÔÉ,73Æ¾ÏÂÊ¡ÈÏ×ÔÕÐØ¢ÆÇÓÐÑ¡ÖÆÊ
ÆØ¢ÆÇÓÐÑ¡ÖÆÊÆØÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼ÏÉØÕÉØÏ¿ÔÐÚÌÂÕ¡ÕÉØÃÂÔÊÌ½Ø
ÎÆÎÃÓ¡ÏÉØ ÕÐÚ ÔÑÆÊÓ¡ÎÂÕÐØ DQWL*%0  ÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÂÏ ÔÆ   
ÂÔÖÆÏÆ¾ØÔÆÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÈÊÂÕÉÏÔÆÅÊ¡ÎÆÔÉÑÆÓ¾ÐÅÐÑÂÓÂÌÐ
ÍÐÁÖÉÔÉØÆÕÒÏ Î¼ÈÊÔÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂ¼ÕÉ ÌÂÊÈÆÏÊÌ¡ÆÌÅÉÍÒÖÉÌÂÏ
ÆÏÕ¿ØÎÉÏÒÏÎÆÕ¡ÂÑ¿ÕÉÏÕÆÍÆÚÕÂ¾ÂÙÐÓ½ÈÉÔÉÕÐÚ/(075$'$ÕÊØ
ÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÚÑ½ÓËÂÏÑÆÓÊÑÕÒÔÆÊØÏ¿ÔÐÚDQWL*%0ÂÊÐÊÅÁÐ
ÑÆÓÊÑÕÒÔÆÊØ½ÕÂÏÔÐÃÂÓ¼ØÂÏÂÈÏ×Ó¾ÔÕÉÌÂÏ¼ÈÌÂÊÓÂÎ¼Ô×ÌÍÊÏÊÌ½ØÌÂÊ
ÆÓÈÂÔÕÉÓÊÂÌ½ØÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉØÌÂÊÐÅ½ÈÉÔÂÏÔÆÖÆÕÊÌ½¼ÌÃÂÔÉÎÆÕ¡
ÂÑ¿ÖÆÓÂÑÆÚÕÊÌ½ÂÈ×È½¤ÊÌÍÊÏÊÌ¼ØÆÌÅÉÍÒÔÆÊØÕÉØÏÆÇÓÐÑ¡ÖÆÊÂØÆÏ
Å¼ÙÆÕÂÊÏÂÑÆÓÊÍÂÎÃ¡ÏÐÚÏÂÁËÉÔÉÕ×ÏÆÑÊÑ¼Å×ÏÌÓÆÂÕÊÏ¾ÏÉØÔÕÐÏÐÓ¿
ÂÊÎÂÕÐÚÓ¾Â½ÌÂÊÑÓ×ÕÆÜÏÐÚÓ¾ÂÏÌÂÊÅÆÏÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÆÔÕÊØÌÍÊÏÊÌ¼Ø
ÅÐÌÊÎ¼ØÌÚÄÆÍÊÅÊÌ½ÂÊÎÐÓÓÂÈ¾ÂÑÐÚÆÌÅÉÍÒÏÆÕÂÊ×ØÂÊÎ¿ÑÕÚÔÉÆÏÅ¼
ÙÆÕÂÊÏÂÆÎÇÂÏÊÔÕÆ¾ÎÆÕÉÏ¿ÔÐDQWL*%0ÂÊÎ¿ÑÕÚÔÉÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊÆÑ¾
ÔÉØÏÂÂÑÐÕÆÍÆ¾¼ÏÅÆÊËÉ,73 ÃÍÑÂÓÂÑ¡Ï× ÌÂÊÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÑÓÂÈÎÂ
ÕÐÑÐÊÆ¾ÕÂÊ É ÌÂÕ¡ÍÍÉÍÉ ÅÊÂÇÐÓÊÌ½ ÅÊ¡ÈÏ×ÔÉ Â ÑÓ¼ÑÆÊ ÏÂ
ÚÑÆÏÖÚÎ¾ÛÆÕÂÊÔÕÐÏÂÔÖÆÏ½¿ÕÊÑÓ¼ÑÆÊÏÂÆÑÂÈÓÚÑÏÆ¾ÈÊÂÔÚÎÑÕÒÎÂÕÂ
ÑÐÚÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊÏÂÑÂÓÐÚÔÊ¡ÔÆÊÌÂÊ¿ÕÊÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÂÏÂÛÉÕ½ÔÆÊ¡ÎÆÔÉ
ÊÂÕÓÊÌ½ ÃÐ½ÖÆÊÂ Æ¡Ï ¼ÙÆÊ ÐÑÐÊÂÅ½ÑÐÕÆ ÂÏÉÔÚÙ¾Â  Ï¿ÔÐØ DQWL*%0
ÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊÏÂÐÅÉÈ½ÔÆÊÔÆÏÆÇÓÊÌ½ÂÏÆÑ¡ÓÌÆÊÂÑÐÚÙÓ½ÛÆÊÂÊÎÐÌ¡ÖÂÓ
ÔÉØ½ÌÂÊÎÆÕÂÎ¿ÔÙÆÚÔÉØÂÏÅÆÏÂÏÕÊÎÆÕ×ÑÊÔÕÆ¾ÈÓ½ÈÐÓÂÆÏÒÎÑÐÓÆ¾
ÏÂÆ¾ÏÂÊÂÑÆÊÍÉÕÊÌ½ÈÊÂÕÉÛ×½ÂÏÅÆÏÂÏÕÊÎÆÕ×ÑÊÔÕÆ¾ÌÂÖ¿ÍÐÚÓ¼ÑÆÊ
ÏÂÈ¾ÏÆÕÂÊÎ¼ÕÓÉÔÉÕ×ÏÆÑÊÑ¼Å×ÏÌÓÆÂÕÊÏ¾ÏÉØÔÕÐÏÐÓ¿ÑÓÊÏÕÉÏ¼ÏÂÓËÉ
ÕÉØÂÈ×È½ØÌÂÊÔÕÉÔÚÏ¼ÙÆÊÂÔÆÎÉÏÊÂ¾ÂÃ¡ÔÉÎ¼ÙÓÊÏÂÑÂÓ¼ÍÖÐÚÏ
Î½ÏÆØÂÑ¿ÕÉÏÕÆÍÆÚÕÂ¾Â¼ÈÙÚÔÉÓ¼ÑÆÊÏÂÈ¾ÏÆÕÂÊÂÏ¡ÍÚÔÉÐÁÓ×ÏÎÆ
ÎÊÌÓÐÔÌÐÑÊÌ½ÆË¼ÕÂÔÉÑÓÊÏÕÉÏ¼ÏÂÓËÉÌÂÊÔÕÉÔÚÏ¼ÙÆÊÂÔÆÎÉÏÊÂ¾ÂÅÊ
ÂÔÕ½ÎÂÕÂÎ¼ÙÓÊÏÂÑÂÓ¼ÍÖÐÚÏÎ½ÏÆØÂÑ¿ÕÉÏÕÆÍÆÚÕÂ¾Â¼ÈÙÚÔÉ
ÑÂÓÂÕ½ÓÉÔÉÌÍÊÏÊÌÒØÔÉÎÂÏÕÊÌÒÏÂÍÍÂÈÒÏÔÆÔÙ¼ÔÉÎÆÕÊØÕÊÎ¼ØÂÏÂ
ÇÐÓ¡ØÔÕÂÆÑ¾ÑÆÅÂÌÓÆÂÕÊÏ¾ÏÉØÐÓÐÁÉÂÏÆË½ÈÉÕÉÂÊÎÂÕÐÚÓ¾Â½ÌÂÊÉ
ÑÓ×ÕÆÜÏÐÚÓ¾ÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÐÅÉÈÐÁÏÔÆÑÆÓÂÊÕ¼Ó×ÂËÊÐÍ¿ÈÉÔÉÈÊÂÏÆÇÓÐ
Ñ¡ÖÆÊÆØÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼ÏÉØÕÉØ¡ÎÆÔÉØÑÂÓÂÑÐÎÑ½ØÔÆÆÊÅÊÌ¿ÊÂ
ÕÓ¿¼ÈÌÂÊÓÉÂÏ¾ÙÏÆÚÔÉÌÂÊÂÏÕÊÎÆÕÒÑÊÔÉÕ×ÏÏÆÇÓÐÑÂÖÆÊÒÏÆÏÅ¼ÙÆ

ÕÂÊ ÏÂ ÎÆÊÒÔÐÚÏ ÕÐÏ Ì¾ÏÅÚÏÐ ÅÚÔÎÆÏÐÁØ ¼ÌÃÂÔÉØ ÆÕ¡ ÂÑ¿ ÂÚÕ¿ ÕÐ
ÙÓÐÏÊÌ¿ÅÊ¡ÔÕÉÎÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÈ¾ÏÐÏÕÂÊÆËÆÕ¡ÔÆÊØÎÆÃ¡ÔÉÌÍÊÏÊÌ¡ÆÚÓ½
ÎÂÕÂ ÑÐÚ ÚÑÐÅÉÍÒÏÐÚÏ ÏÆÇÓÐÑ¡ÖÆÊÆØ ¤ ÅÚÏÉÕÊÌ¿Ø Ì¾ÏÅÚÏÐØ ÂÑ¿ ÕÉÏ
ÆÑÂÏ¡ÍÉÄÉÕÉØÖÆÓÂÑÆ¾ÂØÎÆ/(075$'$ÎÆÕ¡ÂÑ¿ÆÌÅ½Í×ÔÉÏÆÇÓÐ
ÑÂÖÆÊÒÏÆ¾ÏÂÊ¡ÈÏ×ÔÕÐØ ÚÓÆÐÆÊÅÊÌ¼ØÅÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÏÅÐÌÓÊÏÊÌ¼ØÅÊÂ
ÕÂÓÂÙ¼ØÕÐÚÖÚÓÆÐÆÊÅÐÁØÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼Ï×ÏÕ×ÏÂÚÕÐ¡ÏÐÔ×ÏÖÚ
ÓÆÐÆÊÅÊÌÒÏ ÅÊÂÕÂÓÂÙÒÏ ÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÂÏ ÔÕÐ  Õ×Ï ÂÔÖÆÏÒÏ ÑÐÚ
¼ÍÂÃÂÏ/(075$'$PJÔÆÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÈÊÂÕÉÏÎÆÅÊ¡ÎÆÔÐ
ÅÊ¡ÔÕÉÎÂÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉØÆÕÒÏ Î¼ÈÊÔÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂ¼ÕÉ ÂÑ¿ÕÉÏ
ÑÓÒÕÉ¼ÌÖÆÔÉÔÕÐ/(075$'$ÆÑ¾ÑÕ×ÔÉÔÚÎÃÂÎ¡Õ×ÏÂÑ¿ÕÐÏÖÚÓÆ
ÐÆÊÅ½ ½ÕÂÏ ÚÄÉÍ¿ÕÆÓÉ ÔÆ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÎÆ ÊÂÕÓÊÌ¿ ÊÔÕÐÓÊÌ¿ ÖÚÓÆÐÆÊÅÊÌÒÏ
ÅÊÂÕÂÓÂÙÒÏÕ¿ÔÐÔÕÉÏÐÎ¡ÅÂÂÈ×È½ØÎÆ/(075$'$¿ÔÐÌÂÊÔÕÉÏÐÎ¡
ÅÂÂÈ×È½ØÎÆÊÏÕÆÓÇÆÓ¿ÏÉÃÂ ,)1%D ÆÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÆËÆÍÊÔÔ¿ÎÆ
ÏÆØÖÚÓÆÐÆÊÅÊÌ¼ØÅÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕÐ/(075$'$ÑÓ¼ÑÆÊÏÂÙÐÓÉÈÆ¾ÕÂÊÆ¡Ï
ÕÐÑÊÖÂÏ¿¿ÇÆÍÐØÅÊÌÂÊÐÍÐÈÆ¾ÕÐÚØÑÊÖÂÏÐÁØÌÊÏÅÁÏÐÚØ¤ÊÂÚÕÐ¡ÏÐÔÆØ
ÖÚÓÆÐÆÊÅÊÌ¼ØÅÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÑÐÚÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÂÏÑÆÓÊÍÂÎÃ¡ÏÐÚÏÚÑÆÓÖÚ
ÓÆÐÆÊÅÊÔÎ¿½ÚÑÐÖÚÓÆÐÆÊÅÊÔÎ¿§ÂÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÂÔÚÎÃ¡ÎÂÕÂ½ÕÂÏ½ÑÊÂØ
½Î¼ÕÓÊÂØÔÐÃÂÓ¿ÕÉÕÂØÐÃÂÓ¡ÆÏÅÐÌÓÊÏÊÌ¡ÔÚÎÃ¡ÎÂÕÂÆÌÅÉÍÒÖÉÌÂÏ
ÔÕÐÕ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÆÏÒÉÏ¿ÔÐØ%DVHGRZ ÈÏ×ÔÕ½ÌÂÊ×ØÏ¿ÔÐØÕÐÚ
*UDYHV ÐÚÑÆÓÖÚÓÆÐÆÊÅÊÔÎ¿ØÐÚÑÐÖÚÓÆÐÆÊÅÊÔÎ¿ØÉÂÚÕÐ¡ÏÐÔÉÖÚ
ÓÆÐÆÊÅ¾ÕÊÅÂ ÌÂÊ É ÃÓÐÈÙÐÌ½ÍÉ ÆÌÅÉÍÒÖÉÌÂÏ ÔÆ ÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÐÚØ ÂÑ¿
¼ÏÂÏÂÔÖÆÏÆ¾Ø§ÂÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÂÔÚÎÃ¡ÎÂÕÂÂÑ¿ÕÐÏÖÚÓÆÐÆÊÅ½ÂÏÕÊÎÆ
Õ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏÎÆÔÚÎÃÂÕÊÌ½ÊÂÕÓÊÌ½ÖÆÓÂÑÆ¾Â×ÔÕ¿ÔÐÌ¡ÑÐÊÐÊÂÔÖÆÏÆ¾Ø
ÙÓÆÊ¡ÔÕÉÌÂÏÙÆÊÓÐÚÓÈÊÌ½ÆÑ¼ÎÃÂÔÉÆÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÔÕÐÚØÂÔÖÆ
ÏÆ¾ØÑÐÚÂÏ¼ÑÕÚËÂÏÔÚÎÃ¡ÎÂÕÂÂÑ¿ÕÐÏÖÚÓÆÐÆÊÅ½ÆÑÊÕÓ¡ÑÉÌÆÏÂÍ¡
ÃÐÚÏËÂÏ¡ÖÆÓÂÑÆ¾ÂÎÆ/(075$'$ÏÌÂÊÉÆÎÑÆÊÓ¾ÂÆ¾ÏÂÊÑÆÓÊÐÓÊÔÎ¼
ÏÉ ÐÊ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÑÐÚ ¼ÍÂÃÂÏ ËÂÏ¡ ÖÆÓÂÑÆ¾Â ÈÆÏÊÌ¡ ÅÆÏ ÆÌÅ½Í×ÔÂÏ
ÆÑÊÅÆ¾Ï×ÔÉÕÉØÔÐÃÂÓ¿ÕÉÕÂØÕ×ÏÖÚÓÆÐÆÊÅÊÌÒÏÅÊÂÕÂÓÂÙÒÏÑÆÓÂÊÕ¼
Ó×ÖÆÓÂÑÆ¾ÂÎÆ/(075$'$ÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÆËÆÕ¡ÛÆÕÂÊÂÏ¡ÑÆÓ¾ÑÕ×ÔÉ
ÂÇÐÁÍÉÇÖÆ¾ÚÑ¿ÄÉÉÌÍÊÏÊÌ½ÌÂÕ¡ÔÕÂÔÉÕÐÚÔÚÈÌÆÌÓÊÎ¼ÏÐÚÂÔÖÆÏÐÁØ
ÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÈ¾ÏÐÏÕÂÊÆËÆÕ¡ÔÆÊØÕÉØÍÆÊÕÐÚÓÈ¾ÂØÕÐÚÖÚÓÆÐÆÊÅÐÁØ¿Ñ×Ø
Î¼ÕÓÉÔÉÕ×ÏÆÑÊÑ¼Å×ÏÖÚÓÆÐÆÊÅÐÕÓ¿ÑÐÚÐÓÎ¿ÏÉØÑÓÊÏÂÑ¿ÕÉÏ¼ÏÂÓËÉ
ÕÉØÂÈ×È½ØÌÂÊÔÕÉÔÚÏ¼ÙÆÊÂÌ¡ÖÆÎ½ÏÆØÎ¼ÙÓÊÏÂÑÂÓ¼ÍÖÐÚÏÎ½
ÏÆØÂÑ¿ÕÉÏÕÆÍÆÚÕÂ¾Â¼ÈÙÚÔÉÆÕ¡ÂÑ¿ÂÚÕ¿ÕÐÙÓÐÏÊÌ¿ÅÊ¡ÔÕÉÎÂÖÂ
ÑÓ¼ÑÆÊÏÂÈ¾ÏÐÏÕÂÊÆËÆÕ¡ÔÆÊØÎÆÃ¡ÔÉÌÍÊÏÊÌ¡ÆÚÓ½ÎÂÕÂÑÐÚÚÑÐÅÉÍÒ
ÏÐÚÏÖÚÓÆÐÆÊÅÊÌ½ØÅÚÔÍÆÊÕÐÚÓÈ¾ÂØÏ¿ÔÐØÕÐÚÖÚÓÆÐÆÊÅ½ÔÚÏÊÔÕ¡ÊÅÊ
Â¾ÕÆÓÐÌ¾ÏÅÚÏÐÈÊÂÈÚÏÂ¾ÌÆØÐÊÐÑÐ¾ÆØÆ¾ÏÂÊ¼ÈÌÚÆØ ÃÍÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ 
ÆÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÕÐÕ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÑÐÚ½ÕÂÏÖÆÕÊÌÐ¾ÔÕÂÂÏÕÊÔÒ
ÎÂÕÂ¼ÏÂÏÕÊÕÉØÖÚÓÆÐÆÊÅÊÌ½ØÚÑÆÓÐËÆÊÅ¡ÔÉØ DQWL732 ÑÓÊÏÕÉÏÂÈ×È½
ÆÌÅ½Í×ÔÂÏ ÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕÉ ÆÏ¼ÓÈÆÊÂ ÔÙÆÕÊÛ¿ÎÆÏÉ ÎÆ ÕÐÏ ÖÚÓÆÐÆÊÅ½ ÔÆ
ÔÁÈÌÓÊÔÉÎÆÕÐÕ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÑÐÚ½ÕÂÏÂÓÏÉÕÊÌÐ¾ÑÓÊÏÕÉÏÂÈ×È½
ÔÚÏÕÓÊÑÕÊÌ½ ÑÍÆÊÐÄÉÇ¾Â ÑÆÓ¾ÑÐÚ   Õ×Ï ÂÔÖÆÏÒÏ ÑÐÚ ÆÌÅ½Í×ÔÂÏ
ÔÁÎÃÂÎÂÂÑ¿ÕÐÏÖÚÓÆÐÆÊÅ½ÎÆÕ¡ÕÉÏÂÈ×È½½ÕÂÏÂÓÏÉÕÊÌÐ¾ÑÓÊÏÕÉÖÆ
ÓÂÑÆ¾ÂÔÕÂÂÏÕÊÔÒÎÂÕÂDQWL732ÚÏÆÑÒØÂÏÆË¡ÓÕÉÕÂÂÑ¿ÕÉÏÌÂÕ¡
ÔÕÂÔÉÕ×ÏÂÏÕÊÔ×Î¡Õ×ÏDQWL732ÑÓÊÏÂÑ¿ÕÉÏÂÈ×È½ÐÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÆÏÅ¼
ÙÆÕÂÊ ÏÂ ÑÂÓÐÚÔÊ¡ÔÐÚÏ ÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕÉ ÆÏ¼ÓÈÆÊÂ ÂÑ¿ ÕÐÏ ÖÚÓÆÐÆÊÅ½ ÌÂÊ
ÑÓ¼ÑÆÊ ÏÂ Ì¡ÏÐÚÏ ÑÆÓÊÐÅÊÌ¡ ¿ÍÆØ ÕÊØ ÆËÆÕ¡ÔÆÊØ ¿Ñ×Ø ÑÆÓÊÈÓ¡ÇÆÕÂÊ
ÑÂÓÂÑ¡Ï×ÚÕÕÂÓÐÑÆÏ¾ÆØÊÖÂÏÐÍÐÈÐÁÎÆÏÆØÂÚÕÐ¡ÏÐÔÆØÌÚÕÕÂÓÐÑÆ
Ï¾ÆØ ¿Ñ×Ø ÐÚÅÆÕÆÓÐÑÆÏ¾Â ÂÊÎÐÍÚÕÊÌ½ ÂÏÂÊÎ¾Â ÌÂÊ ÑÂÏÌÚÕÕÂÓÐÑÆÏ¾Â
ÅÆÏ¼ÙÐÚÏÂÏÂÇÆÓÖÆ¾ÔÚÙÏ¡ÔÆÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÈÊÂÕÉÏ§ÂÂÑÐÕÆÍ¼
ÔÎÂÕÂÕÉØÈÆÏÊÌ½ØÆË¼ÕÂÔÉØÂ¾ÎÂÕÐØ ÃÍÑÂÓÂÑ¡Ï×ÔÕÉÏÆÏ¿ÕÉÕÂÑÆÓ¾
,73 ÑÓ¼ÑÆÊÏÂÙÓÉÔÊÎÐÑÐÊÐÁÏÕÂÊÈÊÂÏÂÑÂÓÂÌÐÍÐÚÖÐÁÏÕÂÊÐÊÂÔÖÆÏÆ¾Ø
ÈÊÂ ÌÚÕÕÂÓÐÑÆÏ¾Â ¡Ï ÆÑÊÃÆÃÂÊ×ÖÆ¾ É ÑÂÓÐÚÔ¾Â ÌÚÕÕÂÓÐÑÆÏ¾ÂØ ÖÂ
ÑÓ¼ÑÆÊÏÂËÆÌÊÏ½ÔÆÊÂÎ¼Ô×ØÌÂÕ¡ÍÍÉÍÉÊÂÕÓÊÌ½ÑÂÓ¼ÎÃÂÔÉÑÐÚÏÂÑÆ
ÓÊÍÂÎÃ¡ÏÆÊÕÉÏÑÂÓÂÑÐÎÑ½ÔÆÆÊÅÊÌ¿ÊÂÕÓ¿ÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØÔÙÆÕÊÛ¿ÎÆÏÆØ
ÎÆÕÉÏ¼ÈÙÚÔÉ  ÕÊØÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼Ø×ØÂÏÕ¾ÅÓÂÔÉÔÙÆÕÊÛ¿ÎÆÏÉ
ÎÆÕÉÏ¼ÈÙÚÔÉ  ÐÓ¾ÔÕÉÌÆÌ¡ÖÆÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕÉÆÏ¼ÓÈÆÊÂÑÐÚÆÌÅÉÍÒ
ÖÉÌÆÌÂÕ¡ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂ½ÆÏÕ¿Ø×ÓÒÏÎÆÕ¡ÕÉÏ¼ÈÙÚÔÉÕÐÚ/(075$'$
¤ÊÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÆØÂÑ¿ÂÚÕ¼ØÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊÏÂÐÇÆ¾ÍÐÏÕÂÏÔÕÉÏ¼ÌÍÚÔÉÌÚÕÕÂ
ÓÐÌÊÏÒÏÌÂÕ¡ÕÉÏ¼ÈÙÚÔÉ¤ÊÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÐÊÂÑ¿ÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚÂÏÕÊ
ÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏÎÆ/(075$'$ÔÆÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÈÊÂÕÉÏÆÌÅ½Í×
ÔÂÏ½ÑÊÂØ¼×ØÎ¼ÕÓÊÂØÔÐÃÂÓ¿ÕÉÕÂØÌÂÕ¡ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂ½ÌÂÊÎ¼ÙÓÊ
ÒÓÆØÎÆÕ¡ÕÉÙÐÓ½ÈÉÔÉÕÐÚ/(075$'$PJÆÑ¾ÑÕ×ÔÉÕ×Ï
½ÕÂÏÚÄÉÍ¿ÕÆÓÉÔÕÉÔÚÏÆÅÓ¾ÂÔÆÔÁÈÌÓÊÔÉÎÆÕÊØÆÑ¿ÎÆÏÆØÔÚÏÆÅÓ¾ÆØ
Æ Ã¡ÔÉ ¿ÍÆØ ÕÊØ ÅÊÂÖ¼ÔÊÎÆØ ÑÆÓÊ¿ÅÐÚØ ÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉØ ÔÚÎÑÆÓÊ
ÍÂÎÃÂÏÐÎ¼Ï×Ï Õ×Ï ÂÔÖÆÏÒÏ ÑÐÚ ¼ÍÂÃÂÏ ÆÑÊÑÍ¼ÐÏ ÔÚÏÆÅÓ¾ÆØ ÐÊ ÑÊÐ
ÔÚÙÏ¼Ø  ÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏ¿ÕÂÏ ÌÆÇÂÍÂÍÈ¾Â ÆË¡ÏÖÉÎÂ ÑÚÓÆË¾Â ÏÂÚÕ¾Â
ÌÏ¾Å×ÔÉÌÏÉÔÎ¿ØÂÝÑÏ¾ÂÓ¾ÈÉ¼ËÂÄÉÌ¿Ñ×ÔÉÅÁÔÑÏÐÊÂÅÚÔÈÆÚÔ¾Â
Ö×ÓÂÌÊÌ½ÅÚÔÇÐÓ¾ÂÈÆÏÊÌÆÚÎ¼ÏÐÆË¡ÏÖÉÎÂÕÂÙÚÌÂÓÅ¾ÂÃÓÂÅÚÌÂÓÅ¾Â
ÅÚÔÑÆÄ¾ÂÛ¡ÍÉÌÂÊ¡ÍÈÐØÐÃÂÓ¼ØÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØÆÌÅÉÍÒÖÉÌÂÏÔÕÐ
Õ×Ï ÂÔÖÆÏÒÏ ÌÂÊ ÑÆÓÊÍ¡ÎÃÂÏÂÏ ÑÆÓÊÑÕÒÔÆÊØ ÌÆÇÂÍÂÍÈ¾ÂØ ÑÚÓÆË¾ÂØ
ÌÏ¾Å×ÔÉØ ÕÂÙÚÌÂÓÅ¾ÂØ ÌÐÍÑÊÌ½Ø ÎÂÓÎÂÓÚÈ½Ø ÏÂÚÕ¾ÂØ Ö×ÓÂÌÊÌ½Ø
ÅÚÔÇÐÓ¾ÂØÌÂÊÚÑ¿ÕÂÔÉØ¤ÊÌÍÊÏÊÌ¼ØÆÌÅÉÍÒÔÆÊØÂÏÂÇÚÍÂË¾ÂØÆÏÅ¼ÙÆ
ÕÂÊÏÂÎÐÊ¡ÛÐÚÏÎÆÕÊØÌÍÊÏÊÌ¼ØÆÌÅÉÍÒÔÆÊØÕ×ÏÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆ×ÏÑÐÚÔÙÆÕ¾
ÛÐÏÕÂÊÎÆÕÉÏ¼ÈÙÚÔÉÂÍÍ¡ÕÆ¾ÏÐÚÏÏÂÆ¾ÏÂÊÑÊÐÔÐÃÂÓ¼Ø½ÆÏÅÆÙÐÎ¼Ï×Ø
ÂÑÆÊÍÉÕÊÌ¼ØÈÊÂÕÉÛ×½Ñ¡ÏÊÂ¼ÙÐÚÏÂÏÂÇÆÓÖÆ¾ÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØÑÐÚÂÑÐ
Å¾ÅÐÏÕÂÊÔÆÂÏÂÇÚÍÂË¾ÂÔÆÂÏÕ¾ÖÆÔÉÎÆÕÊØÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØÑÐÚÔÙÆÕ¾ÛÐÏÕÂÊ
ÎÆ ÕÉÏ ¼ÈÙÚÔÉ ÚÏÊÔÕ¡ÕÂÊ É ÑÓÐÌÂÕÂÓÌÕÊÌ½ ÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌ½ ÂÈ×È½ Õ×Ï
ÂÔÖÆÏÒÏÑÓÐÌÆÊÎ¼ÏÐÚÐÊÆÑÊÅÓ¡ÔÆÊØÂÑ¿ÕÊØÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØÔÕÉÏ¼ÈÙÚÔÉ
ÏÂÆ¾ÏÂÊÉÑÊ¿ÕÆÓÆØ ÃÍÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ ¤ÊÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÐÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÔÕÊØ
ÆÍÆÈÙ¿ÎÆÏÆØÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼Ø¼ÍÂÃÂÏÂÏÕÊÊÔÕÂÎÊÏÊÌ¡½ÌÂÊÂÏÕÊÑÚÓÆÕÊÌ¡
ÑÓÊÏÂÑ¿ÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏÎ¾Â¼ÈÙÚÔÉ/(075$'$ÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊÏÂÆÌÅÉ
Í×ÖÐÁÏÑÂÓ¡ÕÉÏÑÓÐÌÂÕÂÓÌÕÊÌ½ÂÈ×È½ÚÏÊÔÕ¡ÕÂÊÉÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉ
Õ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÈÊÂÕÚÙ¿ÏÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØÔÕÉÏ¼ÈÙÚÔÉÌÂÕ¡ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÌÂÊ
ÈÊÂ  ÒÓÆØ ÎÆÕ¡ ÕÉÏ ¼ÈÙÚÔÉ ÕÐÚ /(075$'$ ¡Ï ÆÌÅÉÍ×ÖÆ¾  ÖÂ
ÑÓ¼ÑÆÊ ÏÂ ÑÂÓÂÔÙÆÖÆ¾ É ÌÂÕ¡ÍÍÉÍÉ ÔÚÎÑÕ×ÎÂÕÊÌ½ ÖÆÓÂÑÆ¾Â ¿Ñ×Ø
ÂÑÂÊÕÆ¾ÕÂÊ¡ÏÉ¼ÈÙÚÔÉÅÆÏÆ¾ÏÂÊÌÂÍÒØÂÏÆÌÕ½ÉÅÊ¡ÓÌÆÊ¡ÕÉØÎÑÐÓÆ¾
ÏÂÑÂÓÂÕÂÖÆ¾¡ÏÆÌÅÉÍ×ÖÐÁÏÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØÔÐÃÂÓ½ØÎÐÓÇ½ØÔÕÉÏ¼È

ÙÚÔÉÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÆËÆÕÂÔÕÆ¾ÕÐÆÏÅÆÙ¿ÎÆÏÐ¡ÎÆÔÉØÅÊÂÌÐÑ½ØÕÉØÆÏÅÐ
ÇÍ¼ÃÊÂØ ¼ÈÙÚÔÉØ ÕÊØ ÌÍÊÏÊÌ¼Ø ÅÐÌÊÎ¼Ø É ÂÏÂÇÚÍÂË¾Â ½ ÐÊ ÔÐÃÂÓ¼Ø
ÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØÑÐÚÆÑ¼ÃÂÍÂÏÕÉÅÊÂÌÐÑ½ÕÉØÂÈ×È½Ø½ÕÂÏÑÐÍÁÔÑ¡ÏÊÆØ
¤ÊÊÂÕÓÐ¾ÑÓ¼ÑÆÊÏÂÈÏ×Ó¾ÛÐÚÏÕÐÌÂÓÅÊÐÍÐÈÊÌ¿ÊÔÕÐÓÊÌ¿ÕÐÚÂÔÖÆÏÐÁØ
ÌÂÖÒØÐÊÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØÑÐÚÔÙÆÕ¾ÛÐÏÕÂÊÎÆÕÉÏ¼ÈÙÚÔÉÎÑÐÓÆ¾ÏÂÑÆÓÊÍÂÎ
Ã¡ÏÐÚÏ ÌÂÓÅÊÐÍÐÈÊÌ¡ ÔÚÎÑÕÒÎÂÕÂ ¿Ñ×Ø É ÕÂÙÚÌÂÓÅ¾Â Â ÑÓ¼ÑÆÊ ÏÂ
ÚÑ¡ÓÙÐÚÏÅÊÂÖ¼ÔÊÎÂÎ¼ÔÂÂÏÕÊÎÆÕÒÑÊÔÉØÂÏÂÇÚÍÂË¾ÂØ½ÔÐÃÂÓÒÏÂÏÕÊ
ÅÓ¡ÔÆ×Ï ÐÊÎÒËÆÊØ ÐÊÎÒËÆÊØ ÆÌÅÉÍÒÖÉÌÂÏ ÔÕÐ  Õ×Ï ÂÔÖÆÏÒÏ
ÑÐÚ ÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏ ÖÆÓÂÑÆÚÕÊÌ¡ ÎÆ /(075$'$  PJ ¼ÏÂÏÕÊ ÕÐÚ
Õ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÑÐÚ¼ÍÂÃÂÏÊÏÕÆÓÇÆÓ¿ÏÉÃÂ>,)1%D@ÚÑÐÅÐÓ¾×Ø
ÎJÇÐÓ¼ØÆÃÅÐÎÂÅÊÂ¾×Ø ÔÆÆÍÆÈÙ¿ÎÆÏÆØÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÈÊÂÕÉÏ
ÎÆÅÊ¡ÓÌÆÊÂ¼×ØÌÂÊ¼ÕÉÌÂÊ½ÕÂÏÌÚÓ¾×Ø½ÑÊÂØ¼×ØÎ¼ÕÓÊÂØÔÐÃÂ
Ó¿ÕÉÕÂØ¤ÊÍÐÊÎÒËÆÊØÑÐÚÆÌÅÉÍÒÖÉÌÂÏÑÊÐÔÚÙÏ¡ÔÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾ØÚÑ¿
ÂÈ×È½ÎÆ/(075$'$ÂÑ¶¿ÕÊÔÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾ØÚÑ¿,)1%DÑÆÓÊÍ¡ÎÃÂ
ÏÂÏÓÊÏÐÇÂÓÚÈÈ¾ÕÊÅÂÐÚÓÐÍÐ¾Î×ËÉÍÐ¾Î×ËÉÕÐÚÂÏÒÕÆÓÐÚÂÏÂÑÏÆÚÔÕÊ
ÌÐÁ ÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØ ÌÐÍÑ¾ÕÊÅÂ ÔÕÐÎÂÕÊÌ¿ ¼ÓÑÉÕÂ ÈÓ¾ÑÑÉ ÌÂÊ ÃÓÐÈÙ¾ÕÊÅÂ
ÐÃÂÓ¼ØÍÐÊÎÒËÆÊØÆÌÅÉÍÒÖÉÌÂÏÔÕÐÕ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÑÐÚÂÏÕÊÎÆÕ×
Ñ¾ÔÕÉÌÂÏÎÆ/(075$'$ÔÚÈÌÓÊÏ¿ÎÆÏÐÎÆÕ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÑÐÚ¼ÍÂÃÂÏ
,)1%DÔÆÆÍÆÈÙ¿ÎÆÏÆØÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÈÊÂÕÉÏ¤ÊÔÐÃÂÓ¼ØÍÐÊ
ÎÒËÆÊØ ÔÕÉÏ ÐÎ¡ÅÂ ÕÐÚ /(075$'$ ÑÆÓÊÍ¡ÎÃÂÏÂÏ ÔÌ×ÍÉÌÐÆÊÅ¾ÕÊÅÂ
ÈÂÔÕÓÆÏÕÆÓ¾ÕÊÅÂÑÏÆÚÎÐÏ¾Â¼ÓÑÉÕÂÛ×ÔÕ½ÓÂÌÂÊÐÅÐÏÕÊÌ¼ØÍÐÊÎÒËÆÊØ
¤Ê ÍÐÊÎÒËÆÊØ Æ¾ÙÂÏ ÌÂÕ¡ ÌÂÏ¿ÏÂ ÕÉ ÔÚÏ½ÖÉ ÅÊ¡ÓÌÆÊÂ ÌÂÊ ÚÑÐÙÒÓÉÔÂÏ
ÎÆÕ¡ÂÑ¿ÔÚÎÃÂÕÊÌ½ÊÂÕÓÊÌ½ÂÈ×È½§ÐÂÖÓÐÊÔÕÊÌ¿ÆÕÉÔÊÐÑÐÊÉÎ¼ÏÐÑÐ
ÔÐÔÕ¿ÍÐÊÎÒËÆ×Ï½ÕÂÏÔÆÅÊ¡ÎÆÔÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉØ
ÆÕÒÏ Î¼ÈÊÔÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂ¼ÕÉ ÂÑ¿ÕÉÏÑÓÒÕÉ¼ÌÖÆÔÉÔÕÐ/(075$'$
ÔÆÔÁÈÌÓÊÔÉÎÆÔÆÆÍÆÈÙ¿ÎÆÏÆØÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÐÃÂÓ¼ØÍÐÊÎÒ
ËÆÊØÂÑ¿Ê¿ÂÏÆÎÐÃÍÐÈÊ¡ØÛ×ÔÕ½ÓÂÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼ÏÉØÕÉØÑÓ×ÕÐ
ÑÂÖÐÁØ ÂÏÆÎÐÃÍÐÈÊ¡Ø ÌÂÊ ÕÉØ ÆÑÂÏÆÏÆÓÈÐÑÐ¾ÉÔÉØ ÕÐÚ ÊÐÁ ÂÏÆÎÐÃÍÐ
ÈÊ¡ØÛ×ÔÕ½ÓÂ ÆÌÅÉÍÒÖÉÌÂÏ ÑÊÐ ÔÚÙÏ¡ ÔÕÐÚØ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÑÐÚ ¼ÍÂÃÂÏ
/(075$'$  PJ   ÔÕÊØ ÌÍÊÏÊÌ¼Ø ÅÐÌÊÎ¼Ø ÔÚÈÌÓÊÕÊÌ¡ ÎÆ ÕÉÏ
,)1%D  ¯ÙÆÊÂÏÂÇÆÓÖÆ¾ÕÓÂÙÉÍÊÌ½ÍÐ¾Î×ËÉÂÑ¿ÕÐÏÊ¿Õ×ÏÖÉÍ×
Î¡Õ×ÏÕÐÚÂÏÖÓÒÑÐÚ +39 ÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼ÏÉØÕÉØÅÚÔÑÍÂÔ¾ÂØÕÐÚ
ÕÓÂÙ½ÍÐÚ ÔÆ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÑÐÚ ÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏ ÎÆ /(075$'$  PJ
 ÚÏÊÔÕ¡ÕÂÊÆÕ½ÔÊÐØÑÓÐÔÚÎÑÕ×ÎÂÕÊÌ¿Ø¼ÍÆÈÙÐØÈÊÂÕÐÏ+39ÔÕÊØ
Ö½ÍÆÊØÂÔÖÆÏÆ¾Ø¯ÙÆÊÂÏÂÇÆÓÖÆ¾ÇÚÎÂÕ¾×ÔÉÔÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚÂÏÕÊ
ÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏ ÎÆ /(075$'$ ÌÂÊ ,)1%D ÔÆ ÆÍÆÈÙ¿ÎÆÏÆØ ÌÍÊÏÊÌ¼Ø
ÅÐÌÊÎ¼ØÏÆÓÈ½ÌÂÊÍÂÏÖ¡ÏÐÚÔÂÇÚÎÂÕ¾×ÔÉÂÏÂÇ¼ÓÖÉÌÆÔÕÐÕ×Ï
ÂÔÖÆÏÒÏÑÐÚÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏÎÆ/(075$'$ÎÆÎÆÈÂÍÁÕÆÓÉÔÚÙÏ¿
ÕÉÕÂÔÆÑÆÓÊÐÙ¼ØÆÏÅÉÎÊÌ¼ØÕÉØÏ¿ÔÐÚÓÊÏÂÑ¿ÕÉÏ¼ÏÂÓËÉÕÉØÖÆÓÂ
ÑÆ¾ÂØ¿ÍÐÊÐÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÓ¼ÑÆÊÏÂÂËÊÐÍÐÈÐÁÏÕÂÊÕ¿ÔÐÈÊÂÆÏÆÓÈ¿¿ÔÐ
ÌÂÊÈÊÂÂÏÆÏÆÓÈ¿ ¨ÍÂÏÖ¡ÏÐÚÔÂ© ÍÐ¾Î×ËÉÇÚÎÂÕ¾×ÔÉØ¿Ñ×ØÐÓ¾ÛÐÚÏ
ÐÊ ÌÂÕ¡ Õ¿ÑÐÚØ ÌÂÕÆÚÖÚÏÕ½ÓÊÆØ ÐÅÉÈ¾ÆØ ÊÔÕÆÓ¾×ÔÉÎÉÏÊÈÈ¾ÕÊÅÂ ÂÑ¿
ÍÊÔÕ¼ÓÊÂ ¼ÙÆÊ ÂÏÂÇÆÓÖÆ¾ ÔÆ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÑÐÚ ¼ÍÂÃÂÏ /(075$'$ ÈÆÏÊÌ¡
ÆÏÕ¿ØÆÏ¿ØÎÉÏ¿ØÂÑ¿ÕÉÏ¼ÈÙÚÔÉ/(075$'$ÊÂÏÂÎÆÊ×ÖÆ¾ÐÌ¾ÏÅÚÏÐØ
ÍÐ¾Î×ËÉØÐÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚÍÂÎÃ¡ÏÐÚÏ/(075$'$ÑÓ¼ÑÆÊÏÂÂÑÐÇÆÁ
ÈÐÚÏÕÉÏÌÂÕÂÏ¡Í×ÔÉ×ÎÒÏ½ÎÉÆÑÂÓÌÒØÎÂÈÆÊÓÆÎ¼Ï×ÏÌÓÆ¡Õ×ÏÕÂ
ÎÂÍÂÌ¡ ÕÚÓÊ¡ ÌÂÊ ÕÂ ÎÉ ÑÂÔÕÆÓÊ×Î¼ÏÂ ÈÂÍÂÌÕÐÌÐÎÊÌ¡ ÑÓÐÜ¿ÏÕÂ ÅÁÐ
ÆÃÅÐÎ¡ÅÆØÑÓÊÏÌÂÕ¡ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÌÂÊÈÊÂÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏ¼ÏÂÎ½ÏÂÎÆÕ¡ÕÉÏ
¼ÈÙÚÔÉÕÐÚ/(075$'$ÑÊÑÐÍ½ØÎÚÌÉÕÊÂÔÊÌ¼ØÍÐÊÎÒËÆÊØÊÅ¾×ØÌÂ
ÏÕÊÏÕ¾ÂÔÉÕÐÚÔÕ¿ÎÂÕÐØÌÂÊÌÐÍÑÊÌ½ÌÂÏÕÊÏÕ¾ÂÔÉÆÌÅÉÍÒÖÉÌÂÏÔÚÙÏ¿ÕÆ
ÓÂÔÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏÎÆ/(075$'$  ÂÑ¶¿ÕÊ
ÔÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏÎÆ,)1%D  ÔÆÆÍÆÈÙ¿ÎÆÏÆØ
ÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÈÊÂÕÉÏ¯ÙÆÊÂÏÂÇÆÓÖÆ¾ÑÏÆÚÎÐÏ¾ÕÊÅÂÔÆÂÔÖÆÏÆ¾Ø
ÑÐÚ¼ÍÂÃÂÏÆÈÙÁÔÆÊØ/(075$'$¤ÊÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÆØÑÆÓÊÑÕÒÔÆÊØÆÎÇÂ
Ï¾ÔÕÉÌÂÏÆÏÕ¿ØÕÐÚÑÓÒÕÐÚÎ½ÏÂÎÆÕ¡ÕÉÖÆÓÂÑÆ¾ÂÎÆ/(075$'$¤Ê
ÂÔÖÆÏÆ¾ØÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÆÏÉÎÆÓÒÏÐÏÕÂÊÏÂÂÏÂÇ¼ÓÐÚÏÔÚÎÑÕÒÎÂÕÂÑÏÆÚ
ÎÐÏ¾ÕÊÅÂØÕÂÐÑÐ¾ÂÎÑÐÓÆ¾ÏÂÑÆÓÊÍÂÎÃ¡ÏÐÚÏÅÁÔÑÏÐÊÂÃ½ÙÂÔÚÓÊÈÎ¿
¡ÍÈÐØ½Â¾ÔÖÉÎÂÔÁÔÇÊËÉØÔÕÐÏÖÒÓÂÌÂÌÂÊÂÊÎ¿ÑÕÚÔÉ¼ÏÂÓËÉÕÉØ
ÖÆÓÂÑÆ¾ÂØÎÆ/(075$'$ÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÌÂÖÚÔÕÆÓÆ¾ÔÆÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÔÐ
ÃÂÓ½ÆÏÆÓÈ¿ÍÐ¾Î×ËÉ¼×ØÕÉÏÂÑÐÅÓÐÎ½ÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚÍÂÎÃ¡
ÏÐÚÏ/(075$'$ÑÓ¼ÑÆÊÏÂÅ¾ÅÆÕÂÊÉÐÅÉÈ¾ÂÏÂÂÏÂÇ¼ÓÐÚÏÕÂÔÚÎÑÕÒ
ÎÂÕÂÕ×ÏÍÐÊÎÒËÆ×ÏÔÕÐÏÊÂÕÓ¿ÑÓÐÇÚÍÂÌÕÊÌ½ÂÈ×È½ÎÆÌ¡ÑÐÊÐÏÂÑ¿
ÕÐÚÔÕ¿ÎÂÕÐØÑÂÓ¡ÈÐÏÕÂÌÂÕ¡ÕÐÚ¼ÓÑÉÕÂÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂËÆÌÊÏ¡ÂÑ¿ÕÉÏ
ÑÓÒÕÉÉÎ¼ÓÂÕÉØÂÈ×È½ØÎÆ/(075$'$ÌÂÊÏÂÔÚÏÆÙ¾ÛÆÕÂÊÈÊÂÕÐÚÍ¡ÙÊ
ÔÕÐÏÎ½ÏÂÎÆÕ¡ÂÑ¿Ì¡ÖÆÔÚÏÆÅÓ¾ÂÆÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÙÐÓÉÈ½ÖÉÌÂÏ
ÔÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾ØPJÂÌÚÌÍÐÃ¾ÓÉØÅÁÐÇÐÓ¼ØÕÉÏÉÎ¼ÓÂ½ÊÔÐÅÁÏÂÎÉ
ÂÈ×È½§Ð/(075$'$ÅÆÏ¼ÙÆÊÙÐÓÉÈÉÖÆ¾ÈÊÂÕÉÏÂÏÕÊÎÆÕÒÑÊÔÉÕÉØ
ÕÂÚÕ¿ÙÓÐÏÂ ÎÆ ½ ÎÆÕ¡ ÂÑ¿ ÂÏÕÊÏÆÐÑÍÂÔÎÂÕÊÌ¼Ø ½ ÂÏÐÔÐÌÂÕÂÔÕÂÍÕÊÌ¼Ø
ÖÆÓÂÑÆ¾ÆØºÑ×ØÔÚÎÃÂ¾ÏÆÊÎÆ¡ÍÍÆØÂÏÐÔÐÕÓÐÑÐÑÐÊÉÕÊÌ¼ØÖÆÓÂÑÆ¾ÆØ
¿ÕÂÏÆËÆÕ¡ÛÆÕÂÊÕÐÆÏÅÆÙ¿ÎÆÏÐÙÐÓ½ÈÉÔÉØÕÐÚ/(075$'$ÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂ
ÍÂÎÃ¡ÏÐÏÕÂÊÚÑ¿ÄÉÆÏÅÆÙ¿ÎÆÏÆØÔÚÏÅÚÂÔÕÊÌ¼ØÆÑÊÅÓ¡ÔÆÊØÔÕÐÂÏÐÔÐ
ÑÐÊÉÕÊÌ¿ÔÁÔÕÉÎÂÕÐÚÂÔÖÆÏÐÁØÕÂÚÕ¿ÙÓÐÏÉÙÓ½ÔÉÕÐÚ/(075$'$
ÎÆÐÑÐÊÂÅ½ÑÐÕÆÂÑ¿ÂÚÕ¼ØÕÊØÖÆÓÂÑÆ¾ÆØÎÑÐÓÆ¾ÏÂÂÚË½ÔÆÊÕÐÏÌ¾ÏÅÚÏÐ
ÂÏÐÔÐÌÂÕÂÔÕÐÍ½ØÆÏÚÑ¡ÓÙÐÚÏÅÊÂÖ¼ÔÊÎÂÅÆÅÐÎ¼ÏÂÈÊÂÕÉÔÙ¼ÔÉÕÐÚ
/(075$'$ÎÆÕÉÏÆÑÂÏÆÏÆÓÈÐÑÐ¾ÉÔÉÕÐÚÊÐÁÕÉØÉÑÂÕ¾ÕÊÅÂØ +%9 ½
ÕÐÚÊÐÁÕÉØÉÑÂÕ¾ÕÊÅÂØ& +&9 ÌÂÖÒØÐÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÆÏÅÆ¾ËÆÊØÆÏÆÓÈ½Ø
½ÙÓ¿ÏÊÂØÍÐ¾Î×ËÉØÂÑÐÌÍÆ¾ÔÕÉÌÂÏÂÑ¿ÕÊØÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÓ¼ÑÆÊÏÂ
ÍÂÎÃ¡ÏÆÕÂÊ ÚÑ¿ÄÉ ÕÐ ÆÏÅÆÙ¿ÎÆÏÐ ÑÓÐÔÚÎÑÕ×ÎÂÕÊÌÐÁ ÆÍ¼ÈÙÐÚ Õ×Ï
ÂÔÖÆÏÒÏÎÆÚÄÉÍ¿Ì¾ÏÅÚÏÐÍÐ¾Î×ËÉØ+%9½ÌÂÊ+&9ÑÓÊÏÕÉÏ¼ÏÂÓËÉ
ÕÉØÙÐÓ½ÈÉÔÉØÕÐÚ/(075$'$ÆÏÒÂÑÂÊÕÆ¾ÕÂÊÑÓÐÔÐÙ½ÌÂÕ¡ÕÉÔÚÏÕÂ
ÈÐÈÓ¡ÇÉÔÉ ÕÐÚ /(075$'$ ÔÆ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÑÐÚ ¼ÙÐÚÏ ÕÂÚÕÐÑÐÊÉÖÆ¾ ×Ø
ÇÐÓÆ¾ØÕÐÚ+%9½ÌÂÊÕÐÚ+&9ÌÂÖÒØÂÚÕÐ¾ÐÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊÏÂ
ÅÊÂÕÓ¼ÙÐÚÏ Ì¾ÏÅÚÏÐ ÎÉÂÏÂÔÕÓ¼ÄÊÎÉØ ÉÑÂÕÊÌ½Ø ÃÍ¡ÃÉØ ÔÙÆÕÊÛ¿ÎÆÏÉØ
ÎÆÑÊÖÂÏ½ÆÑÂÏÆÏÆÓÈÐÑÐ¾ÉÔÉÕÐÚÊÐÁ×ØÔÚÏ¼ÑÆÊÂÕÉØÑÓÐÝÑ¡ÓÙÐÚÔÂØ
ÌÂÕ¡ÔÕÂÔ½Ø ÕÐÚØ ÂÌÐ½ÖÆÊÂ ºÑ×Ø ÔÚÎÃÂ¾ÏÆÊ ÎÆ ¡ÍÍÆØ ÂÏÐÔÐÕÓÐÑÐ
ÑÐÊÉÕÊÌ¼ØÖÆÓÂÑÆ¾ÆØÂÑÂÊÕÆ¾ÕÂÊÑÓÐÔÐÙ½ÈÊÂÕÉÏ¼ÏÂÓËÉÕÉØÖÆÓÂÑÆ¾ÂØ
ÎÆ/(075$'$ÔÆÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÑÓÐÝÑ¡ÓÙÐÚÔÂ½ÌÂÊÆËÆÍÊÔÔ¿ÎÆÏÉÌÂ
ÌÐ½ÖÆÊÂÑ¾ÕÐÚÑÂÓ¿ÏÕÐØÅÆÏÆ¾ÏÂÊÈÏ×ÔÕ¿ÌÂÕ¡Ñ¿ÔÐÕÐ/(075$'$

Ç¼ÓÆÊ ÚÄÉÍ¿ÕÆÓÐ Ì¾ÏÅÚÏÐ ÈÊÂ ÂÏ¡ÑÕÚËÉ ÖÚÓÆÐÆÊÅÊÌÒÏ ÌÂÌÐÉÖÆÊÒÏ
ÂÇÐÁÉÖÚÓÆÐÆÊÅÊÌ½ÂÚÕÐÂÏÐÔ¾ÂÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊÏÂÂÑÐÕÆÍÆ¾É¾ÅÊÂÑÂÓ¡ÈÐÏÕÂ
ÌÊÏÅÁÏÐÚÈÊÂÌÂÌÐ½ÖÆÊÆØÕÐÚÖÚÓÆÐÆÊÅÐÁØÏÕÊÔÁÍÍÉÄÉÆÕÂÇÐÓ¡ÅÊ
ÂÎ¼ÔÐÚ ÕÐÚ ÑÍÂÌÐÁÏÕÂ ÌÂÊ ÅÚÏÉÕÊÌ½ ÇÂÓÎÂÌÐÍÐÈÊÌ½ ÅÓ¡ÔÉ ÕÐÚ
/(075$'$¼ÙÐÚÏÑÂÓÂÕÉÓÉÖÆ¾ÔÆÑÐÏÕÊÌÐÁØÌÂÕ¡ÕÉÏÌÁÉÔÉÌÂÊÎÆÕ¡
ÕÐÏÕÐÌÆÕ¿ÚÏÂ¾ÌÆØÔÆÂÏÂÑÂÓÂÈ×ÈÊÌ½ÉÍÊÌ¾ÂÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÙÓÉÔÊÎÐ
ÑÐÊÐÁÏÂÑÐÕÆÍÆÔÎÂÕÊÌ¼ØÎÆÖ¿ÅÐÚØÂÏÕÊÔÁÍÍÉÄÉØÌÂÕ¡ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÌÂÊ
Î¼ÙÓÊÎ½ÏÆØÎÆÕ¡ÕÉÏÂÈ×È½ÎÆ/(075$'$ ÃÍÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ Î
Ã¿ÍÊÂ ÚÏÊÔÕ¡ÕÂÊ ÐÊ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÏÂ ¼ÙÐÚÏ ÐÍÐÌÍÉÓÒÔÆÊ ÕÊØ ÌÂÕ¡ Õ¿ÑÐÚØ
ÚÑÐÙÓÆÒÔÆÊØ ÂÏÐÔÐÑÐ¾ÉÔÉØ ÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏ  ÆÃÅÐÎ¡ÅÆØ ÑÓÊÏ ÂÑ¿ ÕÉÏ
ÂÈ×È½ÎÆÕÐ/(075$'$ÅÚÏÂÕ¿ÕÉÕÂÂÏ¡ÑÕÚËÉØÂÏÐÔÐÍÐÈÊÌ½ØÂÑ¡
ÏÕÉÔÉØÔÆÐÑÐÊÐÅ½ÑÐÕÆÆÎÃ¿ÍÊÐÎÆÕ¡ÕÉÏÂÈ×È½ÎÆ/(075$'$ÅÆÏ¼ÙÆÊ
ÎÆÍÆÕÉÖÆ¾ÂÔÇ¡ÍÆÊÂÕÉØÂÏÐÔÐÑÐ¾ÉÔÉØÎÆÆÎÃ¿ÍÊÂÎÆÛÒÏÕÆØÊÐÁØ
ÎÆÕ¡ÂÑ¿ÎÊÂÔÚÏÆÅÓ¾ÂÎÆ/(075$'$ÅÆÏ¼ÙÆÊÎÆÍÆÕÉÖÆ¾ÆÑ¾ÔÉÎÂÔÆ
ÆÍÆÈÙ¿ÎÆÏÆØÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÈÊÂÕÉÏÌÂÊÔÚÏÆÑÒØÂÚÕ¡ÅÆÏÑÓ¼ÑÆÊ
ÏÂÙÐÓÉÈÐÁÏÕÂÊÔÆÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÑÐÚ¼ÙÐÚÏÍ¡ÃÆÊÑÓ¿ÔÇÂÕÂÎÊÂÔÚÏÆ
ÅÓ¾Â/(075$'$ËÆÕ¡ÔÆÊØÂÏÕÊÔ×Î¡Õ×ÏÆÎÃÐÍÊÂÔÎ¿ØÌÂÕ¡ÕÐÚÊÐÁ
ÂÏÆÎÐÃÍÐÈÊ¡ØÛ×ÔÕ½ÓÂºÑ×ØÌÂÊÎÆÌ¡ÖÆÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌ¿ÑÓÐÜ¿ÏÑÐÚ
ÕÓÐÑÐÑÐÊÆ¾ ÕÉÏ ÂÏÐÔÐÍÐÈÊÌ½ ÌÂÕ¡ÔÕÂÔÉ ÑÓÐÕÐÁ ËÆÌÊÏ½ÔÐÚÏ ÎÊÂ ÔÚÏÆ
ÅÓ¾ÂÎÆ/(075$'$ÐÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÙ×Ó¾ØÊÔÕÐÓÊÌ¿ÂÏÆÎÐÃÍÐÈÊ¡Ø½Ù×Ó¾Ø
ÆÎÃÐÍÊÂÔÎ¿¼ÏÂÏÕÊÕÐÚÊÐÁÂÏÆÎÐÃÍÐÈÊ¡ØÛ×ÔÕ½ÓÂ 9=9 ÑÓ¼ÑÆÊÏÂÆËÆ
ÕÂÔÕÐÁÏÈÊÂÕÉÏÑÂÓÐÚÔ¾ÂÂÏÕÊÔ×Î¡Õ×ÏÌÂÕ¡ÕÐÚ9=9Ó¼ÑÆÊÏÂÆËÆÕÂ
ÔÕÆ¾ÕÐÆÏÅÆÙ¿ÎÆÏÐÆÎÃÐÍÊÂÔÎÐÁÕ×ÏÂÓÏÉÕÊÌÒÏÈÊÂÂÏÕÊÔÒÎÂÕÂÂÔÖÆ
ÏÒÏ¼ÏÂÏÕÊÕÐÚ9=9ÑÓÊÏÕÉÏ¼ÏÂÓËÉÂÈ×È½ØÎÆ/(075$'$ÓÐÌÆÊÎ¼ÏÐÚ
ÏÂÇÖ¡ÔÆÊÔÕÉÏÑÍ½ÓÉÅÓÂÔÕÊÌ¿ÕÉÕ¡ÕÐÚÐÆÎÃÐÍÊÂÔÎ¿ØÌÂÕ¡ÕÐÚ9=9
ÂÏÂÃ¡ÍÆÕÆÕÉÏÂÈ×È½ÎÆ/(075$'$ÈÊÂÆÃÅÐÎ¡ÅÆØÎÆÕ¡ÕÐÏÆÎÃÐÍÊ
ÂÔÎ¿ÚÏÊÔÕÒÎÆÏÆØÆÓÈÂÔÕÉÓÊÂÌ¼ØÆËÆÕ¡ÔÆÊØÈÊÂÕÉÏÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉ
Õ×Ï ÂÔÖÆÏÒÏ ÓÈÂÔÕÉÓÊÂÌ¼Ø ÆËÆÕ¡ÔÆÊØ ÖÂ ÑÓ¼ÑÆÊ ÏÂ ÅÊÆË¡ÈÐÏÕÂÊ ÔÆ
ÑÆÓÊÐÅÊÌ¡ÅÊÂÔÕ½ÎÂÕÂ¼×ØÎ½ÏÆØÎÆÕ¡ÂÑ¿ÕÉÏÕÆÍÆÚÕÂ¾ÂÔÚÏÆÅÓ¾Â
ÎÆ/(075$'$ÑÓÐÌÆÊÎ¼ÏÐÚÏÂÑÂÓÂÌÐÍÐÚÖÐÁÏÕÂÊÐÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÈÊÂÑÓÒ
ÊÎÂÔÉÎÆ¾ÂÂÚÕÐ¡ÏÐÔÉØÏ¿ÔÐÚxÆÏÊÌ½ÆË¼ÕÂÔÉÂ¾ÎÂÕÐØÎÆÅÊÂÇÐÓÊÌ¿
ÑÓÐÔÅÊÐÓÊÔÎ¿ÍÆÚÌÐÌÚÕÕÂÓÊÌÐÁÕÁÑÐÚ ÑÓÊÏÕÉÏ¼ÏÂÓËÉÕÉØÂÈ×È½ØÌÂÊ
ÔÕÉÔÚÏ¼ÙÆÊÂÔÆÎÉÏÊÂ¾ÂÅÊÂÔÕ½ÎÂÕÂ xÑ¾ÑÆÅÂÌÓÆÂÕÊÏ¾ÏÉØÔÕÐÏÐÓ¿
ÑÓÊÏÕÉÏ¼ÏÂÓËÉÕÉØÂÈ×È½ØÌÂÊÔÕÉÔÚÏ¼ÙÆÊÂÔÆÎÉÏÊÂ¾ÂÅÊÂÔÕ½ÎÂÕÂ x
Ï¡ÍÚÔÉÐÁÓ×ÏÎÆÎÊÌÓÐÔÌÐÑÊÌ½ÆË¼ÕÂÔÉ ÑÓÊÏÕÉÏ¼ÏÂÓËÉÕÉØÂÈ×È½Ø
ÌÂÊÔÕÉÔÚÏ¼ÙÆÊÂÔÆÎÉÏÊÂ¾ÂÅÊÂÔÕ½ÎÂÕÂ x ¯ÍÆÈÙÐØÕÉØÖÚÓÆÐÆÊÅÊÌ½Ø
ÍÆÊÕÐÚÓÈ¾ÂØ¿Ñ×ØÆÑ¾ÑÆÅÂÖÚÓÆÐÆÊÅÐÕÓ¿ÑÐÚÐÓÎ¿ÏÉØ ÑÓÊÏÕÉÏ¼ÏÂÓËÉ
ÕÉØÂÈ×È½ØÌÂÊÌ¡ÖÆÎ½ÏÆØÔÕÉÔÚÏ¼ÙÆÊÂ ÆÕ¡ÂÑ¿ÂÚÕ¿ÕÐÙÓÐÏÊÌ¿
ÅÊ¡ÔÕÉÎÂ ÕÚÙ¿Ï ÌÍÊÏÊÌ¡ ÆÚÓ½ÎÂÕÂ ÑÐÚ ÚÑÐÅÉÍÒÏÐÚÏ ÏÆÇÓÐÑ¡ÖÆÊÆØ ½
ÅÚÔÍÆÊÕÐÚÓÈ¾ÂÕÐÚÖÚÓÆÐÆÊÅÐÁØÖÂÂÑÂÊÕÐÁÏÑÆÓÂÊÕ¼Ó×ÆËÆÕ¡ÔÆÊØÍÉ
ÓÐÇÐÓ¾ÆØÂÑ¿ÕÉÙÓ½ÔÉÕÉØÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØÑÓÊÏÕÉÏ¡ÅÆÊÂÌÚÌÍÐ
ÇÐÓ¾ÂØÕÐÚ/(075$'$ÔÕÉÏÂÈÐÓ¡Ñ¼ÓÂÏÕ×ÏÎÆÍÆÕÒÏÚÑ¿ÕÉÙÐÓÉÈ¾Â
ÕÉØÆÕÂÊÓÆ¾ÂØ¤ÊÑÂÓÂÌ¡Õ×ÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕÆØÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØÂÏÂÈÏ×Ó¾ÔÕÉÌÂÏ
ÑÓÊÏÂÑ¿ÕÉÏ¼ÈÌÓÊÔÉÕÐÚ/(075$'$ÌÂÕ¡ÕÉÙÓ½ÔÉÕÉØÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚ
Î¡ÎÑÉØ ÈÊÂ ÕÉ ÖÆÓÂÑÆ¾Â ÕÉØ ÙÓ¿ÏÊÂØ ÍÆÎÇÐÌÚÕÕÂÓÊÌ½Ø ÍÆÚÙÂÊÎ¾ÂØ 
ÌÚÕÕ¡Ó×Ï  ÌÂÖÒØÌÂÊÈÊÂÕÉÏÂÈ×È½¡ÍÍ×ÏÅÊÂÕÂÓÂÙÒÏÔÚÏ½
Ö×Ø ÔÆ Å¿ÔÆÊØ ÚÄÉÍ¿ÕÆÓÆØ ÌÂÊ ÔÚÙÏ¿ÕÆÓÂ ÙÐÓÉÈÐÁÎÆÏÆØ ÑÙ  PJ 
ÂÑ¿ÂÚÕ¼ØÑÐÚÔÚÏÊÔÕÒÏÕÂÊÈÊÂÕÉÏÂÈ×È½ÕÉØÑÆÊÅ½ÐÊÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØ
ÂÚÕ¼ØÂÏÂÇ¼ÓÐÏÕÂÊÂÚÖ¿ÓÎÉÕÂÂÑ¿¼ÏÂÏÑÍÉÖÚÔÎ¿ÂÃ¼ÃÂÊÐÚÎÆÈ¼ÖÐÚØ
ÅÆÏÆ¾ÏÂÊÑ¡ÏÕÐÕÆÅÚÏÂÕ½ÉÂËÊ¿ÑÊÔÕÉÆÌÕ¾ÎÉÔÉÕÉØÔÚÙÏ¿ÕÉÕ¡ØÕÐÚØ½É
ÕÆÌÎÉÓ¾×ÔÉÕÉØÂÊÕÊÐÍÐÈÊÌ½ØÔÙ¼ÔÉØÕÐÚØÎÆÕÉÏ¼ÌÖÆÔÉÔÕÉÏÂÍÆÎÕÐÚ
ÛÐÚÎ¡ÎÑÉÚÕÐ¡ÏÐÔÉÏ¿ÔÐØ§ÂÂÚÕÐ¡ÏÐÔÂÔÚÎÃ¡ÎÂÕÂÑÐÚ¼ÙÐÚÏÂÏÂ
ÇÆÓÖÆ¾ ÔÆ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÚÑ¿ ÂÈ×È½ ÎÆ ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉ ÑÆÓÊÍÂÎÃ¡ÏÐÚÏ
ÐÚÅÆÕÆÓÐÑÆÏ¾ÂÂÊÎÐÍÚÕÊÌ½ÂÏÂÊÎ¾Â ÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼ÏÐÚÆÏ¿ØÖÂÏÂ
ÕÉÇ¿ÓÐÚ ÑÆÓÊÔÕÂÕÊÌÐÁ  ÆÑ¾ÌÕÉÕÉ ÂÊÎÐÓÓÐÇÊÍ¾Â Ï¿ÔÐ DQWL*%0 ÌÂÊ
Ï¿ÔÐÕÐÚÖÚÓÆÐÆÊÅÐÁØÐÃÂÓ¡ÌÂÊÆÏ¾ÐÕÆÖÂÏÂÕÉÇ¿ÓÂÂÚÕÐ¡ÏÐÔÂÇÂÊ
Ï¿ÎÆÏÂ ÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼ÏÉØ ÕÉØ ÂÚÕÐ¡ÏÐÔÉØ ÂÊÎÐÍÚÕÊÌ½Ø ÂÏÂÊÎ¾ÂØ
ÕÉØÂÚÕÐ¡ÏÐÔÉØÖÓÐÎÃÐÑÆÏ¾ÂØÕÉØÂÑÍÂÔÕÊÌ½ØÂÏÂÊÎ¾ÂØÕÐÚÔÚÏÅÓ¿
ÎÐÚ *XLOODLQ%DUUp ÌÂÊ ÕÉØ ÙÓ¿ÏÊÂØ ÇÍÆÈÎÐÏÒÅÐÚØ ÂÑÐÎÚÆÍÊÏ×ÕÊÌ½Ø
ÑÐÍÚÓÊÛÐÏÆÚÓÐÑ¡ÖÆÊÂØ ¼ÙÐÚÏ ÂÏÂÇÆÓÖÆ¾ ÔÆ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø Ù×Ó¾Ø  ÚÑ¿
ÂÈ×È½ ÎÆ ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉ ¯ÏÂ ÖÆÕÊÌ¿ ÂÑÐÕ¼ÍÆÔÎÂ ÔÕÉ ÅÐÌÊÎÂÔ¾Â
&RRPEV ÂÏÂÇ¼ÓÖÉÌÆ ÔÆ ¼ÏÂÏ ÐÈÌÐÍÐÈÊÌ¿ ÂÔÖÆÏ½ ÚÑ¿ ÖÆÓÂÑÆ¾Â ÎÆ
ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉ ¯ÏÂ ÖÂÏÂÕÉÇ¿ÓÐ ÑÆÓÊÔÕÂÕÊÌ¿ Ï¿ÔÐÚÎÐÔÙÆÁÎÂ
ÕÐØ¼ÏÂÏÕÊ±ËÆÏÊÔÕ½ ÔÙÆÕÊÛ¿ÎÆÏÉØ ÎÆ ÎÆÕ¡ÈÈÊÔÉ ÂÏÂÇ¼ÓÖÉÌÆ ÔÆ ¼ÏÂÏ
ÐÈÌÐÍÐÈÊÌ¿ÂÔÖÆÏ½ÚÑ¿ÂÈ×È½ÎÆÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØÔÙÆ
ÕÊÛ¿ÎÆÏÆØ ÎÆ ÕÉÏ ¼ÈÙÚÔÉ ÐÃÂÓ¼Ø ÌÂÊ ÆÏ¾ÐÕÆ ÖÂÏÂÕÉÇ¿ÓÆØ  ÑÐÚ
ÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃ¡ÏÐÚÏÃÓÐÈÙ¿ÔÑÂÔÎÐÚÑÐË¾ÂÔÚÈÌÐÑ½ÑÏÆÚÎÐÏÊÌ¼ØÅÊÉ
Ö½ÔÆÊØ ÔÁÏÅÓÐÎÐ ÐËÆ¾ÂØ ÂÏÂÑÏÆÚÔÕÊÌ½Ø ÅÚÔÙ¼ÓÆÊÂØ ÂÏÂÑÏÆÚÔÕÊÌ½
ÂÏÂÌÐÑ½¼ÎÇÓÂÈÎÂÕÐÚÎÚÐÌÂÓÅ¾ÐÚÂÓÓÚÖÎ¾ÆØÐËÆ¾ÂÌÂÓÅÊÂÌ½ÂÏÆ
Ñ¡ÓÌÆÊÂÌÂÊÌÂÓÅÊÂÌ½ÂÏÂÌÐÑ½¼ÙÐÚÏÑÂÓÂÕÉÓÉÖÆ¾ÔÆÂÔÖÆÏÆ¾ØÙ×Ó¾Ø
ÑÐÚÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏÎÆÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉÔÆÅ¿ÔÆÊØÚÄÉÍ¿ÕÆÓÆØ
ÌÂÊÔÚÙÏ¿ÕÆÓÆØÂÑ¿ÂÚÕ¼ØÑÐÚÙÓÉÔÊÎÐÑÐÊÐÁÏÕÂÊÔÕÉÏ ¯ÙÐÚÏÂÏÂ
ÇÆÓÖÆ¾ ÆÑ¾ÔÉØ ÔÐÃÂÓ½ ÂÏÂÇÚÍÂË¾Â ÌÂÊ ¡ÍÍÆØ ÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØ ÚÑÆÓÆÚÂÊ
ÔÖÉÔ¾ÂØ ÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼ÏÉØ ÕÉØ ÂÏÂÇÚÍÂÌÕÊÌ½Ø ÌÂÕÂÑÍÉË¾ÂØ ÌÂÊ
ÕÐÚÂÈÈÆÊÐÐÊÅ½ÎÂÕÐØÐÊÎÒËÆÊØÌÂÊÑÂÓÂÔÊÕÒÔÆÊØÐÃÂÓ¼ØÌÂÊÆÏ¾ÐÕÆ
ÖÂÏÂÕÉÇ¿ÓÆØ ÊÐÈÆÏÆ¾Ø ÃÂÌÕÉÓÊÂÌ¼Ø ÑÓ×ÕÐÛ×ÊÌ¼Ø ÌÂÊ ÎÚÌÉÕÊÂÔÊÌ¼Ø
ÍÐÊÎÒËÆÊØÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼Ï×ÏÌÂÊÆÌÆ¾Ï×ÏÑÐÚÐÇÆ¾ÍÐÏÕÂÊÔÆÆÑÂ
ÏÆÏÆÓÈÐÑÐ¾ÉÔÉÍÂÏÖÂÏÐÚÔÒÏÍÐÊÎÒËÆ×Ï¼ÙÐÚÏÂÏÂÇÆÓÖÆ¾ÔÆÂÔÖÆÏÆ¾Ø
Ù×Ó¾ØÑÐÚÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏÎÆÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉÔÆÅ¿ÔÆÊØÚÄÉ
Í¿ÕÆÓÆØÌÂÊÔÚÙÏ¿ÕÆÓÆØÂÑ¿ÂÚÕ¼ØÑÐÚÙÓÉÔÊÎÐÑÐÊÐÁÏÕÂÊÔÕÉÏ¯ÙÆÊ
ÂÏÂÇÆÓÖÆ¾ ÑÓÐÜÐÁÔÂ ÑÐÍÚÆÔÕÊÂÌ½ ÍÆÚÌÐÆÈÌÆÇÂÍÐÑ¡ÖÆÊÂ   ÔÆ
ÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÎÆ½Ù×Ó¾ØÂÈ×È½ÎÆÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉÔÚÙÏ¿ÕÉ
ÕÂÕÉØÔÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÑÐÚ¼ÍÂÃÂÏÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉÅÆÏ
½ÕÂÏÎÆÈÂÍÁÕÆÓÉÂÑ¿ÕÉÔÚÙÏ¿ÕÉÕÂÔÕÐÏÚÑ¿ÍÐÊÑÐÑÍÉÖÚÔÎ¿ÊÂÕÂÓÂ
Ù¼ØÕÐÚÂÊÎÐÑÐÊÉÕÊÌÐÁÌÂÊÕÐÚÍÆÎÇÊÌÐÁÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØÐÃÂÓ½ØÎÐÓÇ½Ø
ÂÊÎÐÓÓÂÈÊÌ¼ØÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØ¼ÙÐÚÏÂÏÂÇÆÓÖÆ¾ÔÆÂÔÖÆÏÆ¾ØÙ×Ó¾ØÂÓ
ÅÊÂÌ¼ØÅÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÚÎÇÐÓÉÕÊÌ½ÌÂÓÅÊÂÌ½ÂÏÆÑ¡ÓÌÆÊÂÌÂÓÅÊÐÎÚÐÑ¡
ÖÆÊÂ ÌÂÊ ÎÆÊ×Î¼ÏÐ ÌÍ¡ÔÎÂ ÆËÒÖÉÔÉØ ¼ÙÐÚÏ ÂÏÂÇÆÓÖÆ¾ ÔÆ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø

Ù×Ó¾Ø  ÚÑ¿ ÂÈ×È½ ÎÆ ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉ ÑÐÚ Æ¾ÙÂÏ ÂÏÕÊÎÆÕ×ÑÊÔÕÆ¾
ÑÓÐÉÈÐÚÎ¼Ï×ØÎÆÅÚÏÉÕÊÌÒØÌÂÓÅÊÐÕÐËÊÌÐÁØÑÂÓ¡ÈÐÏÕÆØÆÎÇÐÝÑÆÓ
ÑÍÂÔÕÊÌ¼ØÅÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÔÙÆÕÊÛ¿ÎÆÏÆØÎÆÕÐÏÊ¿(SVWHLQ%DUUÆÎÇÐÝ
ÑÆÓÑÍÂÔÕÊÌ¼Ø ÅÊÂÕÂÓÂÙ¼Ø ÔÙÆÕÊÛ¿ÎÆÏÆØ ÎÆ ÕÐÏ Ê¿ (SVWHLQ %DUU ¼ÙÐÚÏ
ÑÂÓÂÕÉÓÉÖÆ¾ÔÆÂÔÖÆÏÆ¾ØÑ¼ÓÂÏÕ×ÏÎÆÍÆÕÒÏÚÑ¿ÕÉÙÐÓÉÈ¾ÂÕÉØÆÕÂÊ
ÓÆ¾ÂØÍÍÉÍÆÑÊÅÓ¡ÔÆÊØÎÆ¡ÍÍÂÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌ¡ÑÓÐÜ¿ÏÕÂÌÂÊ¡Í
ÍÆØÎÐÓÇ¼ØÂÍÍÉÍÆÑ¾ÅÓÂÔÉØÆÏ ¼ÙÐÚÏ ÅÊÆËÂÙÖÆ¾ ÆÑ¾ÔÉÎÆØ ÎÆÍ¼ÕÆØ
ÇÂÓÎÂÌÐÍÐÈÊÌÒÏÂÍÍÉÍÆÑÊÅÓ¡ÔÆ×ÏÎÆÕÐ/(075$'$ÙÓÉÔÊÎÐÑÐÊÒÏÕÂØ
ÕÉ Å¿ÔÉ ÑÐÚ ÔÚÏÊÔÕ¡ÕÂÊ ÈÊÂ ÕÐÚØ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÎÆ  Æ ÎÊÂ ÆÍÆÈÙ¿ÎÆÏÉ
ÌÍÊÏÊÌ½ÅÐÌÊÎ½ÈÊÂÕÉÏÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚÆ¾ÙÂÏÑÓ¿ÔÇÂÕÂÂÏÕÊÎÆÕ×ÑÊÔÕÆ¾
ÎÆÃÊÏÕÆÓÇÆÓ¿ÏÉÌÂÊÐËÊÌ½ÈÍÂÕÊÓÂÎ¼ÓÉÙÓÆÊ¡ÔÕÉÌÆÏÂÅÊÂÌ¿ÄÐÚÏÕÉÏ
ÂÈ×È½ÉÎ¼ÓÆØÑÓÊÏÂÑ¿ÕÉÏ¼ÏÂÓËÉÕÉØÂÈ×È½ØÎÆ/(075$'$
ÐÏÊÎ¿ÕÉÕÂÌÁÉÔÉÌÂÊÈÂÍÐÚÙ¾ÂÚÏÂ¾ÌÆØÔÆÂÏÂÑÂÓÂÈ×ÈÊÌ½ÉÍÊÌ¾Â
¤ÊÔÚÈÌÆÏÕÓÒÔÆÊØÔÕÐÏÐÓ¿½ÕÂÏÙÂÎÉÍ¼Ø½ÎÉÂÏÊÙÏÆÁÔÊÎÆØÎ¼ÔÂÔÆ
ÑÆÓ¾ÑÐÚÉÎ¼ÓÆØÎÆÕ¡ÂÑ¿Ì¡ÖÆÔÚÏÆÅÓ¾ÂÂÕ¡ÔÚÏ¼ÑÆÊÂÐÊÈÚÏÂ¾ÌÆØÔÆ
ÂÏÂÑÂÓÂÈ×ÈÊÌ½ ÉÍÊÌ¾Â ÖÂ ÑÓ¼ÑÆÊ ÏÂ ÙÓÉÔÊÎÐÑÐÊÐÁÏ ÂÑÐÕÆÍÆÔÎÂÕÊÌ¼Ø
ÎÆÖ¿ÅÐÚØÂÏÕÊÔÁÍÍÉÄÉØÆÏ¿Ô×ÎÊÂØÔÚÏÆÅÓ¾ÂØÎÆ/(075$'$ÌÂÊÈÊÂ
Î½ÏÆØÎÆÕ¡ÕÉÔÚÏÆÅÓ¾ÂÈÌÚÎÐÔÁÏÉ¾ÏÂÊÑÆÓÊÐÓÊÔÎ¼ÏÂÕÂÅÆÅÐÎ¼ÏÂ
ÔÙÆÕÊÌ¡ ÎÆ ÕÉ ÙÓ½ÔÉ ÕÐÚ /(075$'$ ÔÕÊØ ¼ÈÌÚÆØ ÈÚÏÂ¾ÌÆØ §Ð
/(075$'$ÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÙÐÓÉÈÉÖÆ¾ÌÂÕ¡ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÕÉØÌÁÉÔÉØÎ¿ÏÐÏ
Æ¡Ï ÕÐ ÑÊÖÂÏ¿ ¿ÇÆÍÐØ ÅÊÌÂÊÐÍÐÈÆ¾ ÕÐÏ ÑÊÖÂÏ¿ Ì¾ÏÅÚÏÐ ÈÊÂ ÕÐ ¼ÎÃÓÚÐ
¾ÏÂÊÈÏ×ÔÕ¿¿ÕÊÉÂÏÖÓÒÑÊÏÉ,J*ÎÑÐÓÆ¾ÏÂÅÊÂÑÆÓ¡ÔÆÊÕÐÏÑÍÂÌÐÚÏÕÊ
ÂÌ¿ÇÓÂÈÎ¿xÉÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊÏÂÅÊÂÑÆÓ¡ÔÆÊÆÑ¾ÔÉØÕÐÏ
ÑÍÂÌÐÚÏÕÊÂÌ¿ÇÓÂÈÎ¿ÌÂÊÔÚÏÆÑÒØÏÂÂÑÐÕÆÍ¼ÔÆÊÅÚÏÉÕÊÌ¡Ì¾ÏÅÚÏÐÈÊÂ
ÕÐ¼ÎÃÓÚÐÆÍ¼ÕÆØÔÆÛÒÂ¼ÙÐÚÏÌÂÕÂÅÆ¾ËÆÊÕÐËÊÌ¿ÕÉÕÂÔÕÉÏÂÏÂÑÂÓÂ
È×ÈÊÌ½ÊÌÂÏ¿ÕÉÕÂ ÃÍÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ ÆÏÆ¾ÏÂÊÈÏ×ÔÕ¿Æ¡ÏÉÂÍÆÎÕÐÚ
ÛÐÚÎ¡ÎÑÉÎÑÐÓÆ¾ÏÂÃÍ¡ÄÆÊÕÐ¼ÎÃÓÚÐ¿ÕÂÏÙÐÓÉÈÆ¾ÕÂÊÔÆ¼ÈÌÚÆØÈÚÏÂ¾
ÌÆØ½Æ¡ÏÎÑÐÓÆ¾ÏÂÆÑÉÓÆ¡ÔÆÊÕÉÏÂÏÂÑÂÓÂÈ×ÈÊÌ½ÊÌÂÏ¿ÕÉÕÂÏ¿ÔÐØ
ÕÐÚ ÖÚÓÆÐÆÊÅ½ ÃÍ ÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ  ÚÓÆÐÆÊÅÊÌ¼Ø ÅÊÂÕÂÓÂÙ¼Ø  ÔÚÏÊÔÕ¡
ÊÅÊÂ¾ÕÆÓÐÌ¾ÏÅÚÏÐÈÊÂÕÊØÈÚÏÂ¾ÌÆØÑÐÚÆ¾ÏÂÊ¼ÈÌÚÆØ¡ÏÐÚÑÐÖÚÓÆÐÆÊ
ÅÊÔÎ¿ØÅÆÏÂÏÕÊÎÆÕ×ÑÊÔÕÆ¾ÌÂÕ¡ÕÉÏÌÁÉÔÉÚÑ¡ÓÙÆÊÂÚËÉÎ¼ÏÐØÌ¾ÏÅÚÏÐØ
ÂÑÐÃÐÍ½ØÌÂÊÆÑÊÑÕÒÔÆ×ÏÔÕÐ¼ÎÃÓÚÐ¿Ñ×ØÅÊÂÏÐÉÕÊÌ½ÌÂÖÚÔÕ¼ÓÉÔÉ
ÌÂÊÏÂÏÊÔÎ¿ÕÊØÎÉÕ¼ÓÆØÎÆÏ¿ÔÐÕÐÚ*UDYHVÕÂÎÉÕÓÊÌ¡ÂÏÕÊÔÒÎÂÕÂ
ÌÂÕ¡ÕÐÚÚÑÐÅÐÙ¼ÂÕÉØÖÚÓÆÐÆÊÅÐÕÓ¿ÑÐÚÐÓÎ¿ÏÉØÎÑÐÓÐÁÏÏÂÎÆÕÂÃÊ
ÃÂÔÕÐÁÏÔÕÐÂÏÂÑÕÚÔÔ¿ÎÆÏÐ¼ÎÃÓÚÐÌÂÊÎÑÐÓÐÁÏÏÂÑÓÐÌÂÍ¼ÔÐÚÏÑÂ
ÓÐÅÊÌ½ÏÆÐÈÏÊÌ½Ï¿ÔÐÕÐÚ*UDYHV ÉÍÂÔÎ¿ØÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉÂÏÊ
ÙÏÆÁÖÉÌÆÔÕÐÈ¡ÍÂÌÂÊÔÕÂÏÆÐÈÏ¡ÖÉÍÚÌÒÏÑÐÏÕÊÌÒÏÑÐÚÈÂÍÐÚÙÐÁÔÂÏ
ÆÏÆ¾ÏÂÊÈÏ×ÔÕ¿Æ¡ÏÉÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉÂÑÆÌÌÓ¾ÏÆÕÂÊÔÕÐÂÏÖÓÒÑÊÏÐ
È¡ÍÂ¤Ì¾ÏÅÚÏÐØÔÕÐÖÉÍ¡ÛÐÏÃÓ¼ÇÐØÅÆÏÎÑÐÓÆ¾ÏÂÂÑÐÌÍÆÊÔÕÆ¾ÂÕ¡
ÔÚÏ¼ÑÆÊÂÐÖÉÍÂÔÎ¿ØÑÓ¼ÑÆÊÏÂÅÊÂÌ¿ÑÕÆÕÂÊÌÂÕ¡ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÌ¡ÖÆÖÆ
ÓÂÑÆÚÕÊÌ½ØÔÚÏÆÅÓ¾ÂØÎÆ/(075$'$ÌÂÊÈÊÂÎ½ÏÆØÎÆÕ¡ÕÉÏÕÆÍÆÚ
ÕÂ¾Â ¼ÈÙÚÔÉ Ì¡ÖÆ ÔÚÏÆÅÓ¾ÂØ ÔÕ¿ÔÐ ÕÂ ÐÇ¼ÍÉ ÂÑ¿ ÕÉÏ ÂÏÐÔ¾Â ÑÐÚ
ÑÓÐÔÅ¾ÅÆÕÂÊÎ¼Ô×ÕÐÚÎÉÕÓÊÌÐÁÈ¡ÍÂÌÕÐØÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊÏÂÚÑÆÓÊÔÙÁÐÚÏÕ×Ï
ÌÊÏÅÁÏ×Ï ÂÑ¿ ÕÉÏ ÅÚÏÉÕÊÌ½ ¼ÌÖÆÔÉ ÕÐÚ ÖÉÍ¡ÛÐÏÕÐØ ÃÓ¼ÇÐÚØ ÔÕÉÏ
ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉÐÏÊÎ¿ÕÉÕÂÆÏÚÑ¡ÓÙÐÚÏÆÑÂÓÌ½ÅÆÅÐÎ¼ÏÂÌÍÊÏÊ
Ì½ØÂÔÇ¡ÍÆÊÂØÔÙÆÕÊÌ¡ÎÆÕÉÏÆÑ¾ÅÓÂÔÉÕÐÚ/(075$'$ÔÕÉÈÐÏÊÎ¿ÕÉ
ÕÂÆÎÊÂÚÑÐÎÆÍ¼ÕÉÎÆ¡ÏÅÓÆØÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚ¼ÍÂÃÂÏ/(075$'$
Æ¾ÕÆ  PJ Æ¾ÕÆ  PJ  ÅÆÏ ÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÆ ÂÔÑÆÓÎ¾Â ÂÛ×ÐÔÑÆÓÎ¾Â
ÔÕÂÖÆÓ¡ÎÆÊÐÁÎÆÏÐØÂÓÊÖÎ¿ØÔÑÆÓÎÂÕÐÛ×ÂÓ¾×ÏÅÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÌÊÏÉÕÊÌ¿
ÕÉÕÂØ ½ ÂÁËÉÔÉ ÔÕÊØ ÎÐÓÇÐÍÐÈÊÌ¼Ø ÂÏ×ÎÂÍ¾ÆØ Õ×Ï ÔÑÆÓÎÂÕÐÛ×ÂÓ¾×Ï
¾ÏÂÊÈÏ×ÔÕ¿¿ÕÊÉ&'ÂÑÂÏÕ¡ÕÂÊÔÕÐÚØÂÏÂÑÂÓÂÈ×ÈÊÌÐÁØÊÔÕÐÁØÕÐÚ
ÂÏÖÓÒÑÐÚÌÂÊÕ×ÏÕÓ×ÌÕÊÌÒÏ§ÂÔÕÐÊÙÆ¾ÂÂÑ¿ÎÆÍ¼ÕÆØÔÆÛÒÂÌÂÕ¼ÅÆÊ
ËÂÏÆÑÊÅÓ¡ÔÆÊØÔÕÉÈÐÏÊÎ¿ÕÉÕÂÂÏÖÓ×ÑÐÑÐÊÉÎ¼Ï×ÏÑÐÏÕÊÌÒÏ ÃÍÑÂÓ¡
ÈÓÂÇÐ ×ÔÕ¿ÔÐÎÊÂÅÚÏÉÕÊÌ½ÆÑ¾ÅÓÂÔÉÔÕÉÏÂÏÖÓÒÑÊÏÉÈÐÏÊÎ¿ÕÉÕÂ
ÌÂÕ¡ÕÉÏÑÆÓ¾ÐÅÐÕÉØ¼ÌÖÆÔÉØÆ¾ÏÂÊ¡ÈÏ×ÔÕÉÎÆÃ¡ÔÉÕÂÅÊÂÖ¼ÔÊÎÂÅÆ
ÅÐÎ¼ÏÂÑÊÅÓ¡ÔÆÊØÔÕÉÏÊÌÂÏ¿ÕÉÕÂÐÅ½ÈÉÔÉØÌÂÊÙÆÊÓÊÔÎÐÁÎÉ
ÙÂÏÒÏ ÆÏ ¼ÙÐÚÏ ÑÓÂÈÎÂÕÐÑÐÊÉÖÆ¾ ÎÆÍ¼ÕÆØ ÈÊÂ ÕÊØ ÆÑÊÅÓ¡ÔÆÊØ ÕÐÚ
/(075$'$ÔÕÉÏÊÌÂÏ¿ÕÉÕÂÐÅ½ÈÉÔÉØÌÂÊÙÆÊÓÊÔÎÐÁÎÉÙÂÏÒÏ¤ÊÑÆÓÊÔ
Ô¿ÕÆÓÐÊ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÆÌÅÉÍÒÏÐÚÏ  ÐÊ ÐÑÐ¾ÆØ ÑÂÓÐÚÔÊ¡ÛÐÏÕÂÊ ÌÂÕ¡ ÕÉ
ÅÊ¡ÓÌÆÊÂ½ÆÏÕ¿Ø×ÓÒÏÎÆÕ¡ÕÉÏÂÈ×È½ÎÆÕÐ/(075$'$¡ÑÐÊÆØ
ÂÑ¿ÕÊØÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØÑÐÚÔÙÆÕ¾ÛÐÏÕÂÊÎÆÕÉÏ¼ÈÙÚÔÉ   ÑÙÛ¡ÍÉ ÆÏ
Å¼ÙÆÕÂÊÏÂÆÑÉÓÆ¡ÔÐÚÏÑÓÐÔ×ÓÊÏ¡ÕÉÏÊÌÂÏ¿ÕÉÕÂÕÐÚÂÔÖÆÏÐÁØÏÂÐÅÉ
È½ÔÆÊ½ÏÂÙÆÊÓÊÔÕÆ¾ÎÉÙÂÏ¼ØÌÂÊÂÑÂÊÕÆ¾ÕÂÊÑÓÐÔÐÙ½Î¼ÙÓÊÏÂÚÑÐÙ×Ó½
ÔÐÚÏÏÆÑÊÖÁÎÉÕÆØÆÏ¼ÓÈÆÊÆØÆÓ¾ÍÉÄÉÕÐÚÑÓÐÇ¾ÍÂÔÇ¡ÍÆÊÂØÔÆ
ÌÍÊÏÊÌ¼Ø ÅÐÌÊÎ¼Ø ÚÏÐÍÊÌ¡  ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÑÐÚ ÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏ ÎÆ
/(075$'$ PJ½PJ ÂÑÐÕ¼ÍÆÔÂÏÕÐÏÑÍÉÖÚÔÎ¿ÂÔÇ¡ÍÆÊÂØÔÆ
ÎÊÂÔÚÈÌÆÏÕÓ×ÕÊÌ½ÂÏ¡ÍÚÔÉÕ×ÏÌÍÊÏÊÌÒÏÎÆÍÆÕÒÏÕÉØÎÆÅÊ¡ÎÆÔÐ
ÅÊ¡ÔÕÉÎÂÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉØÆÕÒÏ Î¼ÈÊÔÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂ¼ÕÉ ÉÐÑÐ¾Â
Æ¾ÙÆ ×Ø ÂÑÐÕ¼ÍÆÔÎÂ ÕÉÏ ÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉ ÕÉØ ÂÔÇ¡ÍÆÊÂØ ÆÑ¾ 
¼ÕÉÂÔÖÆÏÒÏ¤ÊÑÊÐÔÉÎÂÏÕÊÌ¼ØÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕÆØÆÏ¼ÓÈÆÊÆØ½ÕÂÏÉÂÚÕÐÂ
ÏÐÔ¾Â ,73ÖÚÓÆÐÆÊÅÊÌ¼ØÅÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÏÆÇÓÐÑ¡ÖÆÊÆØÌÚÕÕÂÓÐÑÆÏ¾ÆØ ÐÊ
ÌÂÊÐÊÍÐÊÎÒËÆÊØÚÕ¼ØÑÆÓÊÈÓ¡ÇÐÏÕÂÊÔÕÉÏÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ¤ÊÑÊÐ
ÔÚÙÏ¼ØÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕÆØÆÏ¼ÓÈÆÊÆØÎÆÕÐ/(075$'$ ÔÆÕ×ÏÂÔÖÆ
ÏÒÏ ½ÕÂÏÕÐÆË¡ÏÖÉÎÂÉÌÆÇÂÍÂÍÈ¾ÂÉÑÚÓÆË¾ÂÌÂÊÐÊÍÐÊÎÒËÆÊØÕÐÚ
ÂÏÂÑÏÆÚÔÕÊÌÐÁ ÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØ ÂÕ¡ÍÐÈÐØ ÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕ×Ï ÆÏÆÓÈÆÊÒÏ ÔÆ
ÎÐÓÇ½Ñ¾ÏÂÌÂ¤ÑÂÓÂÌ¡Õ×Ñ¾ÏÂÌÂØÃÂÔ¾ÛÆÕÂÊÔÕÂÔÚÈÌÆÏÕÓ×ÕÊÌ¡ÅÆÅÐ
Î¼ÏÂ ÂÔÇ¡ÍÆÊÂØ ÂÑ¿ ¿ÍÐÚØ ÕÐÚØ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÑÐÚ ÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏ ÎÆ
/(075$'$PJÌÂÕ¡ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÕÐÚÔÚÏ¿ÍÐÚÕÉØÅÊÂÖ¼ÔÊÎÉØÑÂÓÂ
ÌÐÍÐÁÖÉÔÉØÔÆÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼Ø¤ÊÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕÆØÆÏ¼ÓÈÆÊÆØÑÐÚÆÌÅÉ
ÍÒÖÉÌÂÏÔÆÕ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÑÂÓÂÕ¾ÖÆÏÕÂÊÌÂÕ¡ÂÕÉÈÐÓ¾Â¤ÓÈÂÏÊÌ¿
ÁÔÕÉÎÂ ¤  ÌÂÊ ÌÂÕ¡ ÓÐÕÊÎÒÎÆÏÐ ºÓÐ ¤  ÕÐÚ ÂÕÓÊÌÐÁ ÆËÊÌÐÁ
ÈÊÂ ÂÏÐÏÊÔÕÊÌ¼Ø ÓÂÔÕÉÓÊ¿ÕÉÕÆØ 0HG'5$  ¤Ê ÔÚÙÏ¿ÕÉÕÆØ ÐÓ¾ÛÐÏÕÂÊ
ÔÁÎÇ×ÏÂ ÎÆ ÕÉÏ ÑÂÓÂÌ¡Õ× ÔÚÏÖ½ÌÉ ÑÐÍÁ ÔÚÙÏ¼Ø    ÔÚÙÏ¼Ø 
¼×Ø ¿ÙÊÔÚÙÏ¼Ø ¼×Ø ÎÉÈÏ×ÔÕ¼Ø ÅÆÏ
ÎÑÐÓÐÁÏÏÂÆÌÕÊÎÉÖÐÁÏÎÆÃ¡ÔÉÕÂÅÊÂÖ¼ÔÊÎÂÅÆÅÐÎ¼ÏÂ ÆÌ¡ÖÆÐÎ¡
ÅÂ ÔÚÙÏÐÕ½Õ×Ï ÐÊ ÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕÆØ ÆÏ¼ÓÈÆÊÆØ ÑÂÓÂÕ¾ÖÆÏÕÂÊ ÌÂÕ¡ ÔÆÊÓ¡
ÇÖ¾ÏÐÚÔÂØÔÐÃÂÓ¿ÕÉÕÂØ

¾ÏÂÌÂØÏÆÑÊÖÁÎÉÕÆØÆÏ¼ÓÈÆÊÆØÔÕÉÎÆÍ¼ÕÉÌÂÊÑÐÚÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÂÏÔÆ
Õ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÑÐÚÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏÎÆ/(075$'$PJÌÂÊÌÂÕ¡ÕÉÎÆÕÆÈÌÓÊÕÊÌ½ÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉ
ÂÕÉÈÐÓ¾Â¤ÓÈÂÏÊÌ¿
ÐÍÁÚÙÏ¼Ø
ÁÔÕÉÎÂ
ÐÊÎÒËÆÊØÌÂÊÑÂÓÂÔÊÕÒÔÆÊØ Ð¾Î×ËÉÕÐÚÂÏÒÕÆ
ÓÐÚÂÏÂÑÏÆÚÔÕÊÌÐÁ
ÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØÐÚÓÐÍÐ¾
Î×ËÉÍÐ¾Î×ËÉÂÑ¿
ÕÐÏÊ¿ÕÐÚ¼ÓÑÉÕÂ
ÍÐÊÎÒËÆÊØÂÑ¿¼ÓÑÉÕÂ
Û×ÔÕ½ÓÂ
ÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕÐÚÂÊÎÐÑÐÊ
ÆÎÇÐÑÆÏ¾ÂÍÆÚ
ÉÕÊÌÐÁÌÂÊÕÐÚÍÆÎÇÊÌÐÁ
ÌÐÑÆÏ¾Â
ÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØ

ÚÙÏ¼Ø

ºÙÊÚÙÏ¼Ø

ÉÈÏ×ÔÕ¼Ø

ÐÊÎÒËÆÊØÕÐÚÌÂÕÒÕÆÓÐÚÂÏÂÑÏÆÚÔÕÊÌÐÁ ¤ÅÐÏÕÊÌ½ÍÐ¾Î×ËÉÐÅÐÏÕÊÌ¿ÂÑ¿ÔÕÉÎÂ ÊÔÕÆÓ¾×ÔÉ
ÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØÈÂÔÕÓÆÏÕÆÓ¾ÕÊÅÂÌÂÏÕÊÏÕ¾ÂÔÉ ÐÏÚÙÐÎÚÌÉÕ¾ÂÔÉÊÐÈÆÏ½ØÈÂÔÕÓÆÏÕÆÓ¾
ÎÉÏÊÈÈÕÊÅÂ
ÕÐÚÔÕ¿ÎÂÕÐØÂÊÅÐÊÐÌÐÍÑÊÌ½ÌÂÏÕÊÏÕ¾ÂÔÉ ÕÊÅÂÐÚÍ¾ÕÊÅÂÎÚÌÉÕÊÂÔÊÌ½ÅÆÓÎÂÕÊÌ½
ÂÑ¿ÍÊÔÕ¼ÓÊÂ
ÈÓ¾ÑÑÉÍÐ¾Î×ËÉÕÐÚ×Õ¿ØÑÏÆÚÎÐÏ¾Â
ÍÐ¾Î×ËÉÂÎÚÈÅÂÍ¾ÕÊÅÂÐËÆ¾ÂÊÈÎÐÓ¾ÕÊÅÂ
ÍÐ¾Î×ËÉÕÐÚÌ¿ÍÑÐÚ
ÃÂÌÕÉÓÊÂÌ½ÌÐÍÑ¾ÕÊÅÂÌÚÕÕÂÓ¾ÕÊÅÂ
ÑÏÆÚÎÐÏ¾ÕÊÅÂ
ÆÎÇÂÅÆÏÐÑ¡ÖÆÊÂÂÚÕÐ¡ÏÐÔÉÖÓÐÎÃÐ ÐÏÐÌÚÕÕ¡Ó×ÔÉ
ÑÆÏÊÌ½ÑÐÓÇÁÓÂÖÓÐÎÃÐÑÆÏ¾ÂÂÚËÉ
Î¼ÏÐØÂÓÊÖÎ¿ØÍÆÚÌÐÌÚÕÕ¡Ó×ÏÂÏÂÊÎ¾Â
ÎÆÊ×Î¼ÏÐØÂÊÎÂÕÐÌÓ¾ÕÉØÐÚÅÆÕÆÓÐÇÊÍ¾Â
ÂÚËÉÎ¼ÏÐØÂÓÊÖÎ¿ØÉ×ÔÊÏÐÇ¾Í×Ï
ÁÏÅÓÐÎÐÂÑÆÍÆÚÖ¼Ó×ÔÉØÌÚÕÕÂÓÐÌÊÏÒÏ ¬ÑÆÓÆÚÂÊÔÖÉÔ¾Â

ÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕÐÚÂÏÐÔÐÑÐÊÉ
ÕÊÌÐÁÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØ
ÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕÐÚÆÏÅÐÌÓÊÏÊ ¢¿ÔÐØÕÐÚ%DVHGRZ ÚÕÐ¡ÏÐÔÉÖÚÓÆÐÆÊÅ¾ÕÊÅÂÃÓÐÈÙÐÌ½ÍÉ
ÌÐÁÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØ
ÚÑÆÓÖÚÓÆÐÆÊÅÊÔÎ¿Ø ÆË¼ÕÂÔÉÈÊÂÂÏÕÊÖÚÓÆÐÆÊÅÊÌ¡ÂÏÕÊÔÒÎÂÕÂ
ÚÑÐÖÚÓÆÐÆÊÅÊÔÎ¿Ø
ÖÆÕÊÌ½
ÚÙÊÂÕÓÊÌ¼ØÅÊÂÕÂÓÂÙ¼Ø
ÝÑÏ¾Â ¡ÈÙÐØÌÂÕ¡ÖÍÊÄÉ
ÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕÐÚÏÆÚÓÊÌÐÁ
ÆÇÂÍÂÍÈ¾Â 
¬ÑÐÕÓÐÑ½ÕÉØÛ¡ÍÉ ÚÑÂÊÔÖÉÔ¾Â
ÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØ
ÑÂÓÂÊÔÖÉÔ¾ÂÕÓ¿ÎÐØÅÚÔÈÆÚÔ¾Â
¤ÇÖÂÍÎÊÌ¼ØÅÊÂÕÂÓÂÙ¼Ø
ÑÊÑÆÇÚÌ¾ÕÊÅÂÆÏÅÐÌÓÊÏÊÌ½ÐÇÖÂÍÎÐÑ¡
ÖÆÊÂ¿ÓÂÔÉÖÂÎÑ½
ÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕÐÚ×Õ¿ØÌÂÊÕÐÚ
¹ÍÊÈÈÐØ
ÍÂÃÚÓ¾ÏÖÐÚ
ÂÓÅÊÂÌ¼ØÅÊÂÕÂÓÂÙ¼Ø
§ÂÙÚÌÂÓÅ¾Â
ÓÂÅÚÌÂÓÅ¾Â Â¾ÔÖÉÎÂÑÂÍÎÒÏ
ÈÈÆÊÂÌ¼ØÅÊÂÕÂÓÂÙ¼Ø
¯ËÂÄÉ
¬Ñ¿ÕÂÔÉ ÚÑ¼ÓÕÂÔÉ
ÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕÐÚÂÏÂÑÏÆÚÔÕÊ
ÁÔÑÏÐÊÂ Ã½ÙÂØÆÑ¾ÔÕÂËÉÍ¿ËÚÈÌÂØ
ÌÐÁÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØÕÐÚÖÒÓÂ
¡ÍÈÐØÔÕÐÎÂÕÐÇ¡ÓÚÈÈÂ
ÌÂÌÂÊÕÐÚÎÆÔÐÖ×Ó¡ÌÊÐÚ
ÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕÐÚÈÂÔÕÓÆ
¢ÂÚÕ¾Â
ÐÊÍÊÂÌ¿¡ÍÈÐØ¼ÎÆÕÐØÅÊ¡ÓÓÐÊÂÅÚÔÑÆ
ÏÕÆÓÊÌÐÁ
Ä¾Â ÔÕÐÎÂÕ¾ÕÊÅÂ

ÊÂÕÂÓÂÙ½ÂÊÔÖÉÕÊÌ¿ÕÉÕÂØÚÑÆÓÂÊÔÖÉÔ¾Â
ÊÑÍ×Ñ¾Â
ÕÂÍÈ¾Â

ÚÔÇÊÈÌÕÊÌ¿Â¾ÔÖÉÎÂÍÂÊÎÐÁÆÓÆÖÊÔÎ¿Ø
ÕÐÚÍÂÊÎÐÁ¡ÔÖÎÂÑÂÓÂÈ×ÈÊÌ¿ØÃ½ÙÂØ
ÚÔÌÐÊÍÊ¿ÕÉÕÂÈÂÔÕÓÐÐÊÔÐÇÂÈÊÌ½
ÑÂÍÊÏÅÓ¿ÎÉÔÉÐÚÍÐÓÓÂÈ¾ÂËÉÓÐÔÕÐÎ¾Â
ÅÚÔÇÂÈ¾ÂÅÊÂÕÂÓÂÙ½ÕÐÚÈÂÔÕÓÆÏÕÆÓÊÌÐÁ
ÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØÂÊÎÂÕÐÙÆÔ¾Â

ÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕÐÚ½ÑÂÕÐØÌÂÊ
Õ×ÏÙÐÍÉÇ¿Ó×Ï

ÚËÉÎ¼ÏÉÂÔÑÂÓÕÊÌ½ÂÎÊÏÐÕÓÂÏÔÇÆÓ¡ÔÉ
ÂÁËÉÔÉÕÉØÂÎÊÏÐÕÓÂÏÔÇÆÓ¡ÔÉØÕÉØ
ÂÍÂÏ¾ÏÉØ
ÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕÐÚÅ¼ÓÎÂÕÐØ
Ï¾Å×ÔÉ ÆË¡ÏÖÉÎÂ  ÓÁÖÉÎÂÆÌÙÁÎ×ÔÉÂÍ×ÑÆÌ¾ÂÚÑÆÓÊ ÍÁÌÕÂÊÏÂÏÚÌÕÆÓÊÏÐ¾ÊÅÓÒÕÆØÃÍ¡ÃÉ
ÌÂÊÕÐÚÚÑÐÅ¿ÓÊÐÚÊÔÕÐÁ
ÌÏÉÔÎ¿Ø ÈÆÏÊÌÆÚÎ¼ ÅÓ×Ô¾ÂÂÌÎ½
Å¼ÓÎÂÕÐØÐ¾ÅÉÎÂÕÐÚÑÓÐÔÒÑÐÚ¼ÌÛÆ
ÏÐÆË¡ÏÖÉÎÂ 
ÎÂÅÆÓÎÂÕ¾ÕÊÅÂ
ÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕÐÚÎÚÐÔÌÆÍÆ
ÚÂÍÈ¾ÂÎÚÜÌ½ÂÅÚÏÂÎ¾ÂÂÓÖÓÂÍÈ¾Â
ÚÐÔÌÆÍÆÕÊÌ¿ØÑ¿ÏÐØÎÚÐÔÌÆÍÆÕÊÌ½
ÕÊÌÐÁÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØÌÂÊÕÐÚ
ÐÔÇÚÂÍÈ¾Â¡ÍÈÐØ¡ÌÓÐÚÎÚÜÌÐ¾ÔÑÂÔÎÐ¾ ÅÚÔÌÂÎÄ¾ÂÎÚÐÔÌÆÍÆÕÊÌ¿ØÑ¿ÏÐØÕÐÚ
ÔÚÏÅÆÕÊÌÐÁÊÔÕÐÁ
ÂÚÙÆÏÂÍÈ¾Â
ÖÒÓÂÌÂÅÚÔÇÐÓ¾Â¡ÌÓÐÚ
ÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕ×ÏÏÆÇÓÒÏÌÂÊ
Ó×ÕÆÜÏÐÚÓ¾ÂÂÊÎÂÕÐÚÓ¾Â
¢ÆÇÓÐÍÊÖ¾ÂÔÉÌÆÕÐÏÐÚÓ¾Â
Õ×ÏÐÚÓÐÇ¿Ó×ÏÐÅÒÏ
ÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕÐÚÂÏÂÑÂÓÂ
ÉÏÐÓÓÂÈ¾ÂÂÌÂÏ¿ÏÊÔÕÉ¼ÎÎÉÏÐØÓÁÔÉ ÚÔÑÍÂÔ¾ÂÕÓÂÙ½ÍÐÚ Î½ÕÓÂØ ÂÎÉ
È×ÈÊÌÐÁÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØÌÂÊÕÐÚ
Ï¿ÓÓÐÊÂ
ÎÂÔÕÐÁ
ÆÏÊÌ¼ØÅÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÌÂÊ
ÚÓÆË¾Â Ì¿Ñ×ÔÉ 
×ÓÂÌÊÌ½ÅÚÔÇÐÓ¾Â ¡ÍÈÐØ ÑÆÓÊÇÆ
ÌÂÕÂÔÕ¡ÔÆÊØÕÉØÐÅÐÁ
Ó¾ÈÉ 
ÓÊÌ¿Ð¾ÅÉÎÂÆËÂÔÖ¼ÏÊÔÉÈÓÊÑÑÒÅÉØ
ÙÐÓ½ÈÉÔÉØ
ÔÚÏÅÓÐÎ½ÌÂÌÐÚÙ¾Â¡ÍÈÐØÔÕÉÖ¼ÔÉ
¼ÈÙÚÔÉØ
ÂÓÂÌÍÊÏÊÌ¼ØÆËÆÕ¡ÔÆÊØ
ÚËÉÎ¼ÏÉÌÓÆÂÕÊÏ¾ÏÉÂ¾ÎÂÕÐØÂÚËÉÎ¼ÏÐØ ×ÎÂÕÊÌ¿Ã¡ÓÐØÎÆÊ×Î¼ÏÐÔ×ÎÂÕÊÌ¿
ÂÓÊÖÎ¿ØÍÆÎÇÐÌÚÕÕ¡Ó×ÏÖÆÕÊÌ½
Ã¡ÓÐØÂÚËÉÎ¼ÏÐÎÆÊ×Î¼ÏÐØÂÓÊÖÎ¿Ø
ÆÔÕÆÓ¡ÔÉÍÆÚÌÐÌÚÕÕ¡Ó×ÏÐÁÓ×Ï
ÆÓÚÖÓÐÌÚÕÕ¡Ó×ÏÖÆÕÊÌ¿ÂÑÐÕ¼ÍÆÔÎÂÔÆ
ÃÂÌÕÉÓÊÂÌ½ÅÐÌÊÎÂÔ¾ÂÎÆÊ×Î¼ÏÉÔÙ¼ÔÉ
&'&'ÂÚËÉÎ¼ÏÉÈÍÚÌ¿ÛÉÂ¾ÎÂÕÐØ
ÂÚËÉÎ¼ÏÐØÎ¼ÔÐØÌÚÕÕÂÓÊÌ¿Ø¿ÈÌÐØ
ÂÌÒÔÆÊØÅÉÍÉÕÉÓÊ¡ÔÆÊØ
ÒÍ×ÑÂØÔÙÆÕÊÛ¿ÎÆÏÉÎÆÕÉÏ¼ÈÙÚÔÉ
ÌÂÊÆÑÊÑÍÐÌ¼ØÖÆÓÂÑÆÚÕÊÌÒÏ
ÂÏÕ¾ÅÓÂÔÉ
ÙÆÊÓÊÔÎÒÏ
ÊÂÕÂÓÂÙ¼ØÕÐÚÎÆÕÂÃÐÍÊ
ºÓÆËÉÎÆÊ×Î¼ÏÉ
ÔÎÐÁÌÂÊÕÉØÖÓ¼ÄÉØ
¢ÆÐÑÍ¡ÔÎÂÕÂÌÂÍÐ½ÖÉÌÂ
½Í×ÎÂÕÐÚÅ¼ÓÎÂÕÐØ
ÌÐ½ÖÉÌÂÊÎÉÌÂÖÐÓÊÔÎ¼ÏÂ
ÑÆÓÊÍÂÎÃ¡ÏÐÏÕÂÊÌÁÔÕÆÊØ
ÌÂÊÑÐÍÁÑÐÅÆØ
 ÕÊØÍÐÊÎÒËÆÊØÂÑ¿ÕÐÏÊ¿ÕÐÚ¼ÓÑÉÕÂÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃ¡ÏÐÏÕÂÊÐÊÔÕÐÎÂÕÊÌ¿Ø¼ÓÑÉØÂÑÍ¿Ø¼ÓÑÉØ¼ÓÑÉØÕ×ÏÈÆÏÏÉÕÊÌÒÏÐÓÈ¡Ï×ÏÍÐ¾Î×ËÉÂÑ¿ÕÐÏÊ¿ÕÐÚ¼ÓÑÉÕÂÊ¿ØÕÐÚ
ÂÑÍÐÁ¼ÓÑÉÕÂÕ×ÏÈÆÏÏÉÕÊÌÒÏÐÓÈ¡Ï×ÏÅÆÓÎÂÕ¾ÕÊÅÂÂÑ¿¼ÓÑÉÕÂÂÑÍ¿ØÐÇÖÂÍÎÊÌ¿Ø¼ÓÑÉØÖÆÕÊÌ¿ØÐÓÐÍÐÈÊÌ¿Ø¼ÍÆÈÙÐØÈÊÂÕÐÏÊ¿ÕÐÚÂÑÍÐÁ¼ÓÑÉÕÂ
 ÕÊØÍÐÊÎÒËÆÊØÂÑ¿ÕÐÏÊ¿ÕÐÚ¼ÓÑÉÕÂÛ×ÔÕ½ÓÂÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃ¡ÏÐÏÕÂÊÐÊ¼ÓÑÉØÛ×ÔÕ½ÓÂØÅÆÓÎÂÕÊÌ¿ØÅÊ¡ÙÚÕÐØ¼ÓÑÉØÛ×ÔÕ½ÓÂØÐÇÖÂÍÎÊÌ¿Ø¼ÓÑÉØÛ×ÔÕ½ÓÂØÐÇÖÂÍ
ÎÊÌ¿Ø¼ÓÑÉØ¼ÓÑÉØÛ×ÔÕ½ÓÂØÎÆÆÌÅÉÍÒÔÆÊØÂÑ¿ÕÐÏÆÚÓÊÌ¿ÔÁÔÕÉÎÂÎÉÏÊÈÈ¾ÕÊÅÂÂÑ¿¼ÓÑÉÕÂÛ×ÔÕ½ÓÂ

ÆÓÊÈÓÂÇ½ÆÑÊÍÆÈÎ¼Ï×ÏÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕ×ÏÆÏÆÓÈÆÊÒÏ¤Ê¿ÓÐÊÑÐÚÆÑÊÔÉ
ÎÂ¾ÏÐÏÕÂÊÎÆÂÔÕÆÓ¾ÔÌÐ ÔÕÐÏ¾ÏÂÌÂÑÆÓÊÍÂÎÃ¡ÏÐÚÏÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕÆØ
ÆÏ¼ÓÈÆÊÆØ ÑÐÚ ÂÏÂÇ¼ÓÐÏÕÂÊ ×Ø ÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆÊØ ÔÙÆÕÊÛ¿ÎÆÏÆØ ÎÆ ÕÉÏ ¼È
ÙÚÔÉ ¤Ê  ÑÆÓÊÍÂÎÃ¡ÏÐÚÏ ÆÑ¾ÔÉØ ÕÉÏ ÌÐÍÑÊÌ½ ÎÂÓÎÂÓÚÈ½ ÌÂÊ ÕÉÏ
ÂÏÂÇÚÍÂË¾Â ÐÊ ÐÑÐ¾ÆØ ÆÌÅÉÍÒÏÐÏÕÂÊ ÔÆ ÑÐÔÐÔÕ¿ ÎÊÌÓ¿ÕÆÓÐ ÂÑ¿ ÕÉÏ
ÐÓÊÂÌ½ÕÊÎ½ÈÊÂÕÂÔÙÆÕÊÛ¿ÎÆÏÂÔÚÎÃ¡ÎÂÕÂ ÃÍÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐ 
ÓÐÇ¾ÍÂÔÇ¡ÍÆÊÂØÌÂÕ¡ÕÉÎÂÌÓÐÙÓ¿ÏÊÂÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉ¤ÕÁÑÐØÕ×Ï
ÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕ×ÏÔÚÎÃ¡ÏÕ×ÏÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼ÏÉØÕÉØÔÐÃÂÓ¿ÕÉÕÂØÌÂÊ
ÕÉØÃÂÓÁÕÉÕÂØÑÐÚÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÂÏÔÕÊØÐÎ¡ÅÆØÑÐÚ¼ÍÂÃÂÏÖÆÓÂÑÆ¾Â
ÎÆ /(075$'$ ÂÑ¿ ¿ÍÆØ ÕÊØ ÅÊÂÖ¼ÔÊÎÆØ ÑÆÓÊ¿ÅÐÚØ ÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉØ
ÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼Ï×Ï Õ×Ï ÂÔÖÆÏÒÏ ÑÐÚ ¼ÍÂÃÂÏ ÆÑÊÑÍ¼ÐÏ ÔÚÏÆÅÓ¾ÆØ
½ÕÂÏ ÑÂÓ¿ÎÐÊÐØ ÎÆ ÆÌÆ¾Ï×Ï ÑÐÚ ÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÂÏ ÔÆ ÆÍÆÈÙ¿ÎÆÏÆØ ÎÆ

ÅÓÂÔÕÊÌ¿ÑÂÓ¡ÈÐÏÕÂÎÆÍ¼ÕÆØÆÑ¾ÑÕ×ÔÉÕ×ÏÔÕÉÔÚÏÆÅÓ¾Â½ÕÂÏ
ÚÄÉÍ¿ÕÆÓÉÔÆÔÁÈÌÓÊÔÉÎÆÕÊØÆÑ¿ÎÆÏÆØÔÚÏÆÅÓ¾ÆØÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚ
ÔÚÏ¼ÙÊÔÂÏÂÑ¿ÆÍÆÈÙ¿ÎÆÏÆØÌÍÊÏÊÌ¼ØÎÆÍ¼ÕÆØÌÂÊÅÆÏ¼ÍÂÃÂÏÆÑÊÑÍ¼ÐÏ
/(075$'$ ÎÆÕ¡ ÕÊØ ÂÓÙÊÌ¼Ø  ÔÚÏÆÅÓ¾ÆØ ÕÐ ÑÐÔÐÔÕ¿ ÔÚÎÃ¡ÏÕÂ ÂÏ¡
¡ÕÐÎÐ¼ÕÐØ  Õ×Ï ÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓ×Ï ÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕ×Ï ÆÏÆÓÈÆÊÒÏ ½ÕÂÏ ÔÚÈÌÓ¾
ÔÊÎÐ ½ ÎÆÊ×Î¼ÏÐ ÔÕÂ ¼ÕÉ   ÔÆ ÔÁÈÌÓÊÔÉ ÎÆ ÕÂ ¼ÕÉ  ÌÂÊ  §Ð ÑÐ
ÔÐÔÕ¿Õ×ÏÖÚÓÆÐÆÊÅÊÌÒÏÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕ×ÏÆÏÆÓÈÆÊÒÏ¼ÇÖÂÔÆÔÕÐÎ¼ÈÊÔÕÐ
ÕÐ ¼ÕÐØ ÕÓ¾Â ÌÂÊ ÔÕÉ ÔÚÏ¼ÙÆÊÂ ÎÆÊÒÖÉÌÆ ÏÂÇÐÓ¡ ÑÊÖÂÏÐÍÐÈÐÁÎÆÏ×Ï
ÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕ×ÏÆÏÆÓÈÆÊÒÏÂÏÂÇÐÓ¡ÑÊÖÂÏÐÍÐÈÐÁÎÆÏ×ÏÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕ×Ï
ÆÏÆÓÈÆÊÒÏÎÆÕ¡ÂÑ¿ÕÉÙÐÓ½ÈÉÔÉ¡ÅÆÊÂØÌÚÌÍÐÇÐÓ¾ÂØÕÐÚÇÂÓÎÂÌÆÚ
ÕÊÌÐÁÑÓÐÜ¿ÏÕÐØÆ¾ÏÂÊÔÉÎÂÏÕÊÌ½ÑÊÕÓ¼ÑÆÊÕÉÔÚÏÆÙ½ÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉ
ÕÉØÔÙ¼ÔÉØÐÇ¼ÍÐÚØÌÊÏÅÁÏÐÚÕÐÚÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌÐÁÑÓÐÜ¿ÏÕÐØÉÕÆ¾ÕÂÊ

ÂÑ¿ ÕÐÚØ ÆÑÂÈÈÆÍÎÂÕ¾ÆØ ÕÐÚ ÕÐÎ¼Â ÕÉØ ÚÈÆÊÐÏÐÎÊÌ½Ø ÑÆÓ¾ÖÂÍÄÉØ ÏÂ
ÂÏÂÇ¼ÓÐÚÏ ÐÑÐÊÆÔÅ½ÑÐÕÆ ÑÊÖÂÏÐÍÐÈÐÁÎÆÏÆØ ÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕÆØ ÆÏ¼ÓÈÆÊÆØ
Î¼Ô× ÕÐÚ ÆÖÏÊÌÐÁ ÔÚÔÕ½ÎÂÕÐØ ÂÏÂÇÐÓ¡Ø ÍÍ¡ÅÂ ÖÏÊÌ¿Ø ¤ÓÈÂÏÊ
ÔÎ¿Ø ÂÓÎ¡Ì×Ï ÆÔÐÈÆ¾×Ï  *5 ÐÍÂÓÈ¿Ø Ö½ÏÂ §ÉÍ 
   ÂË     ÔÕ¿ÕÐÑÐØ KWWSZZZ
HRIJUÁÑÓÐØÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌ¼Ø¬ÑÉÓÆÔ¾ÆØ¬ÑÐÚÓÈÆ¾Ð¬ÈÆ¾ÂØ&<
ÆÚÌ×Ô¾Â ÂË    ÔÕ¿ÕÐÑÐØ ZZZPRKJRYF\SKV
¬ÑÆÓÅÐÔÐÍÐÈ¾ÂÆÆÍÆÈÙ¿ÎÆÏÆØÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÅÁÐÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆ
¼ÍÂÃÂÏÕÚÙÂ¾ÂÎ¼ÙÓÊPJ/(075$'$ ÅÉÍÂÅ½ÕÉÔÚÏÐÍÊÌ½Å¿ÔÉ
ÈÊÂÕÉÏÑÓÒÕÉÔÚÏÆÅÓ¾Â ÎÆÎ¾Â¼ÈÙÚÔÉÌÂÊÆÌÅ½Í×ÔÂÏÔÐÃÂÓ¼ØÂÏÕÊ
ÅÓ¡ÔÆÊØ ÌÆÇÂÍÂÍÈ¾Â ÆË¡ÏÖÉÎÂ ÌÂÊ Æ¾ÕÆ ÚÑ¿ÕÂÔÉ Æ¾ÕÆ ÇÍÆÃÐÌÐÎÃÊÌ½
ÕÂÙÚÌÂÓÅ¾Â  ¿ÔÆÊØ /(075$'$ ÎÆÈÂÍÁÕÆÓÆØ ÂÑ¿ ÂÚÕ¼Ø ÑÐÚ ÅÐÌÊÎ¡
ÔÕÉÌÂÏÔÕÊØÌÍÊÏÊÌ¼ØÎÆÍ¼ÕÆØÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊÏÂÂÚË½ÔÐÚÏÕÉÏ¼ÏÕÂÔÉ½ÌÂÊ
ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÕ×ÏÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕ×ÏÆÏÆÓÈÆÊÒÏÑÐÚÔÙÆÕ¾ÛÐÏÕÂÊÎÆÕÉÏ¼ÈÙÚÔÉ
½ÕÊØÂÏÐÔÐÍÐÈÊÌ¼ØÆÑÊÅÓ¡ÔÆÊØÕÐÚÆÏÚÑ¡ÓÙÆÊÈÏ×ÔÕ¿ÂÏÕ¾ÅÐÕÐÈÊÂÕÉÏ
ÚÑÆÓÅÐÔÐÍÐÈ¾ÂÕÉØÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØÂÈ×È½ÂÑÐÕÆÍÆ¾ÕÂÊÂÑ¿ÅÊÂ
ÌÐÑ½ÕÉØÙÐÓ½ÈÉÔÉØÕÐÚÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌÐÁÑÓÐÜ¿ÏÕÐØÌÂÊÚÑÐÔÕÉÓÊÌÕÊÌ½
ÖÆÓÂÑÆ¾Â¥¤¤¤§§ÂÓÎÂÌÐÅÚÏÂÎÊÌ¼Ø
ÊÅÊ¿ÕÉÕÆØÂÓÎÂÌÐÖÆÓÂÑÆÚÕÊÌ½ÌÂÕÉÈÐÓ¾ÂÌÍÆÌÕÊÌ¡ÂÏÐÔÐÌÂÕÂÔÕÂÍ
ÕÊÌ¡Ì×ÅÊÌ¿Ø$7&/$$ÉÙÂÏÊÔÎ¿ØÅÓ¡ÔÉØÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉ
Æ¾ÏÂÊ ¼ÏÂ ÂÏÂÔÚÏÅÚÂÔÎ¼ÏÐ ÂÏÖÓ×ÑÐÑÐÊÉÎ¼ÏÐ ÎÐÏÐÌÍ×ÏÊÌ¿ ÂÏÕ¾Ô×ÎÂ
ÑÐÚÑÂÓ¡ÈÆÕÂÊÂÑ¿'1$ÌÂÊÔÕÓ¼ÇÆÕÂÊÌÂÕ¡ÕÉØÈÍÚÌÐÑÓ×ÕÆÞÏÉØ&'
ÕÉØ ÌÚÕÕÂÓÊÌ½Ø ÆÑÊÇ¡ÏÆÊÂØ ÎÆÈ¼ÖÐÚØ  N'  ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉ
Æ¾ÏÂÊ ¼ÏÂ Ì¡ÑÑÂ ÂÏÕ¾Ô×ÎÂ ,J* ÎÆ ÅÐÎ½ ÂÑ¿ ÂÏÖÓÒÑÊÏÆØ ÎÆÕÂÃÍÉÕ¼Ø
ÑÆÓÊÐÙ¼ØÌÂÊÔÕÂÖÆÓ¼ØÑÆÓÊÐÙ¼ØÌÂÊÎÆÑÆÓÊÐÙ¼ØÌÂÖÐÓÊÔÎÐÁÔÚÎÑÍÉ
Ó×ÎÂÕÊÌ¿ÕÉÕÂØÂÑ¿ÎÐÏÐÌÍ×ÏÊÌ¿ÂÏÕ¾Ô×ÎÂÕÓ×ÌÕÊÌÐÁ ÂÓÐÚÓÂ¾ÐÚ §Ð
ÂÏÕ¾Ô×ÎÂ¼ÙÆÊÌÂÕ¡ÑÓÐÔ¼ÈÈÊÔÉÎÐÓÊÂÌ¿Ã¡ÓÐØN'ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚ
Î¡ÎÑÉÔÚÏÅ¼ÆÕÂÊÎÆÕÐ&'¼ÏÂÂÏÕÊÈ¿ÏÐÕÉØÌÚÕÕÂÓÊÌ½ØÆÑÊÇ¡ÏÆÊÂØ
ÑÐÚÂÑÂÏÕ¡ÕÂÊÔÆÚÄÉÍ¡ÆÑ¾ÑÆÅÂÔÕÂ7 &' ÌÂÊÕÂ% &' ÍÆÎ
ÇÐÌÁÕÕÂÓÂÌÂÊÔÆÙÂÎÉÍ¿ÕÆÓÂÆÑ¾ÑÆÅÂÔÕÂÇÚÔÊÌ¡ÇÐÏÊÌ¡ÌÁÕÕÂÓÂÕÂ
ÎÐÏÐÌÁÕÕÂÓÂÌÂÊÕÂÎÂÌÓÐÇ¡ÈÂÑÐÔ¿ÕÉÕÂÕÐÚ&'ÑÐÚÂÏÊÙÏÆÁÆÕÂÊ
ÔÕÂÐÚÅÆÕÆÓ¿ÇÊÍÂÕÂÑÍÂÔÎÂÕÐÌÁÕÕÂÓÂÌÂÊÕÂÃÍÂÔÕÊÌ¡ÌÁÕÕÂÓÂÕÐÚÎÚ
ÆÍÐÁÕ×ÏÐÔÕÒÏÆ¾ÏÂÊÎÊÌÓ½½ÎÉÅÆÏÊÌ½ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉÅÓÂÎ¼Ô×
ÂÏÕÊÔ×ÎÂÕÐÆËÂÓÕÒÎÆÏÉØ ÅÊÂ ÌÚÕÕ¡Ó×Ï ÆÑÊÕÆÍÐÁÎÆÏÉØ ÌÚÕÕÂÓ¿ÍÚÔÉØ

ÌÂÊ Î¼Ô× ÍÁÔÉØ ÑÐÚ ÆÑÊÕÆÍÆ¾ÕÂÊ ÂÑ¿ ÕÐ ÔÚÎÑÍ½Ó×ÎÂ ÎÆÕ¡ ÕÉ ÔÁÏÅÆ
Ô½ÕÉØÎÆÕÉÏÌÚÕÕÂÓÊÌ½ÆÑÊÇ¡ÏÆÊÂÕ×Ï7ÌÂÊÕ×Ï%ÍÆÎÇÐÌÚÕÕ¡Ó×Ï¤
ÎÉÙÂÏÊÔÎ¿ØÎ¼Ô×ÕÐÚÐÑÐ¾ÐÚÕÐ/(075$'$ÂÔÌÆ¾ÕÉÖÆÓÂÑÆÚÕÊÌ½ÕÐÚ
ÅÓ¡ÔÉ ÔÕÉÏ  ÅÆÏ ¼ÙÆÊ ÅÊÆÚÌÓÊÏÊÔÕÆ¾ ÑÍ½Ó×Ø ÔÕ¿ÔÐ ¼ÓÆÚÏÆØ ÅÆ¾
ÙÏÐÚÏ¿ÕÊÂÔÌÆ¾ÂÏÐÔÐÕÓÐÑÐÑÐÊÉÕÊÌ½ÅÓ¡ÔÉÎ¼Ô×ÆË¡ÍÆÊÄÉØÌÂÊÆÑÂ
ÏÂÑÐÊÌÊÔÎÐÁÕ×ÏÍÆÎÇÐÌÚÕÕ¡Ó×ÏÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼Ï×ÏÌÂÊÕ×ÏÆË½Ø
x ÆÕÂÃÐÍ¼Ø ÔÕÐÏ ÂÓÊÖÎ¿ ÕÊØ ÂÏÂÍÐÈ¾ÆØ ÌÂÊ ÕÊØ ÊÅÊ¿ÕÉÕÆØ ÐÓÊÔÎ¼Ï×Ï
ÍÆÎÇÐÌÚÕÕÂÓÊÌÒÏ ÚÑÐÑÍÉÖÚÔÎÒÏ ÎÆÕ¡ ÕÉ ÖÆÓÂÑÆ¾Â x ÚËÉÎ¼ÏÉ ÑÂ
ÓÐÚÔ¾ÂÓÚÖÎÊÔÕÊÌÒÏÚÑÐÑÍÉÖÚÔÎÒÏ7ÌÚÕÕ¡Ó×ÏxÚËÉÎ¼ÏÉÑÂÓÐÚÔ¾Â
7 ÌÂÊ % ÍÆÎÇÐÌÚÕÕ¡Ó×Ï ÎÏ½ÎÉØ x ÂÓÐÅÊÌ¼Ø ÆÑÊÅÓ¡ÔÆÊØ ÔÆ ÔÚÔÕÂÕÊ
Ì¡ ÕÉØ ÆÈÈÆÏÐÁØ ÂÏÐÔ¾ÂØ ÅÉÍÂÅ½ ÐÚÅÆÕÆÓ¿ÇÊÍÂ ÎÂÌÓÐÇ¡ÈÂ ÇÚÔÊÌ¡
ÇÐÏÊÌ¡ÌÁÕÕÂÓÂ ÎÆ¾×ÔÉÔÕÂÆÑ¾ÑÆÅÂÕ×ÏÌÚÌÍÐÇÐÓÐÁÏÕ×ÏÌÂÊ§
ÌÚÕÕ¡Ó×ÏÂÑ¿ÕÐ/(075$'$ÌÂÊÐÆÑÂÌ¿ÍÐÚÖÐØÆÑÂÏÂÑÐÊÌÊÔÎ¿ØÕÐÚØ
ÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊ ÏÂ ÆÍÂÕÕÒÏÐÚÏ ÕÉÏ ÑÊÖÂÏ¿ÕÉÕÂ ÚÑÐÕÓÐÑ½Ø ÕÐ ÐÑÐ¾Ð ÕÆÍÊÌ¡
ÆÑÊÃÓÂÅÁÏÆÊÕÉÏÆË¼ÍÊËÉÕÉØÏ¿ÔÐÚÂÓÎÂÌÐÅÚÏÂÎÊÌ¼ØÆÑÊÅÓ¡ÔÆÊØ§Ð
/(075$'$ ÆËÂÍÆ¾ÇÆÊ ÕÂ ÌÚÌÍÐÇÐÓÐÁÏÕÂ § ÌÂÊ  ÍÆÎÇÐÌÁÕÕÂÓÂ ÎÆÕ¡
ÂÑ¿ Ì¡ÖÆ ÔÚÏÆÅÓ¾Â ÎÆ ÕÊØ ÌÂÕÒÕÂÕÆØ ÕÊÎ¼Ø ÏÂ ÑÂÓÂÕÉÓÐÁÏÕÂÊ  Î½ÏÂ
ÎÆÕ¡ÂÑ¿Î¾ÂÔÚÏÆÅÓ¾Â ÕÐÑÓ×ÊÎ¿ÕÆÓÐÙÓÐÏÊÌ¿ÔÉÎÆ¾ÐÎÆÕ¡ÕÉÖÆÓÂÑÆ¾Â
ÔÕÊØÎÆÍ¼ÕÆØÇ¡ÔÉØ §ÂÍÆÎÇÐÌÁÕÕÂÓÂÆÑÂÏÂÑÐÊÌ¾ÛÐÚÏÎÆÕÉÏÑ¡ÓÐÅÐ
ÕÐÚÙÓ¿ÏÐÚÎÆÕÉÏÂÏ¡ÌÂÎÄÉÕ×ÏÌÚÕÕ¡Ó×ÏÔÚÏ½Ö×ØÏÂÐÍÐÌÍÉÓÒ
ÏÆÕÂÊ ÆÏÕ¿Ø  ÎÉÏÒÏ ¤Ê ÂÓÊÖÎÐ¾ Õ×Ï ÍÆÎÇÐÌÚÕÕ¡Ó×Ï &' ÌÂÊ &'
ÂÚË¡ÏÐÏÕÂÊÑÊÐÂÓÈ¡ÑÓÐØÕÐÇÚÔÊÐÍÐÈÊÌ¿ÂÍÍ¡ÈÆÏÊÌ¡ÅÆÏÆÑÂÏ¼ÓÙÐÏÕÂÊ
ÔÕÂÂÓÙÊÌ¡ÆÑ¾ÑÆÅÂÎ¼ÙÓÊÕÐÚØÎ½ÏÆØÎÆÕ¡ÕÉÏÂÈ×È½§ÐÕ×Ï
ÂÔÖÆÏÒÏ ÑÆÓ¾ÑÐÚ ÑÂÓÐÚÔ¾ÂÔÆ ÔÚÏÐÍÊÌ¿ ÂÓÊÖÎ¿ ÍÆÎÇÐÌÚÕÕ¡Ó×Ï ÑÐÚ
¼ÇÖÂÏÆÕÐÌÂÕÒÕÆÓÐÇÚÔÊÐÍÐÈÊÌ¿¿ÓÊÐ //1 Î¼ÙÓÊÕÐÚØÎ½ÏÆØÎÆÕ¡
ÂÑ¿ Ì¡ÖÆ ÔÚÏÆÅÓ¾Â ÌÂÊ ÕÐ  Õ×Ï ÂÔÖÆÏÒÏ ÑÆÓ¾ÑÐÚ Æ¾ÙÆ ÔÚÏÐÍÊÌ¿
ÂÓÊÖÎ¿ÍÆÎÇÐÌÚÕÕ¡Ó×ÏÑÐÚ¼ÇÖÂÏÆÕÐ//1Î¼ÙÓÊÕÐÚØÎ½ÏÆØÎÆÕ¡
ÂÑ¿Ì¡ÖÆÔÚÏÆÅÓ¾Â§ÂÐÚÅÆÕÆÓ¿ÇÊÍÂÕÂÎÐÏÐÌÁÕÕÂÓÂÕÂÉ×ÔÊÏ¿ÇÊÍÂ
ÕÂÃÂÔÆ¿ÇÊÍÂÌÂÊÕÂÇÚÔÊÌ¡ÇÐÏÊÌ¡ÌÁÕÕÂÓÂÆÑÉÓÆ¡ÛÐÏÕÂÊÎ¿ÏÐÑÂÓÐ
ÅÊÌ¡ÂÑ¿ÕÐ/(075$'$ÍÊÏÊÌ½ÂÑÐÕÆÍÆÔÎÂÕÊÌ¿ÕÉÕÂÌÂÊÂÔÇ¡ÍÆÊÂ
ÂÔÇ¡ÍÆÊÂÌÂÊÉÂÑÐÕÆÍÆÔÎÂÕÊÌ¿ÕÉÕÂÕÐÚ/(075$'$ÂËÊÐÍÐÈ½ÖÉÌÂÏÔÆ
ÕÚÙÂÊÐÑÐÊÉÎ¼ÏÆØÕÚÇÍ¼Ø×ØÑÓÐØÕÐÏÂËÊÐÍÐÈÉÕ½ÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÔÆ
ÔÁÈÌÓÊÔÉÎÆÅÓÂÔÕÊÌ½ÐÚÔ¾ÂÌÂÊÔÆÎÉÆÍÆÈÙ¿ÎÆÏÉÕÚÇÍ½×ØÑÓÐØÕÐÏ
ÂËÊÐÍÐÈÉÕ½ÎÆÍ¼ÕÉÆÑ¼ÌÕÂÔÉØÔÆÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆ5506

¤ÔÙÆÅÊÂÔÎ¿ØÕÂÅÉÎÐÈÓÂÇÊÌ¡ÔÕÐÊÙÆ¾ÂÕ×ÏÆÍÆÕÒÏÌÂÊÇÂ¾ÏÐÏÕÂÊÔÕÐÏ¾ÏÂÌÂ
¾ÏÂÌÂØÙÆÅÊÂÔÎ¿ØÆÍ¼ÕÉØÌÂÊÂÓÂÌÕÉÓÊÔÕÊÌ¡ÌÂÕ¡ÕÉÏÊÔÂÈ×È½ÈÊÂÕÊØÆÍ¼ÕÆØÌÂÊ
ÆÍ¼ÕÉ

ÆÍ¼ÕÉ

ÆÍ¼ÕÉ

ºÏÐÎÂÎÆÍ¼ÕÉØ

&$006 &$5(06,

&$006 &$5(06,,

&$006

ÙÆÅÊÂÔÎ¿ØÎÆÍ¼ÕÉØ

ÍÆÈÙ¿ÎÆÏÉÕÚÙÂÊÐÑÐÊÉ
Î¼ÏÉÕÚÇÍ½×ØÑÓÐØÕÐÏ
ÂËÊÐÍÐÈÉÕ½

ÍÆÈÙ¿ÎÆÏÉÕÚÙÂÊÐÑÐÊÉÎ¼ÏÉ
ÕÚÇÍ½×ØÑÓÐØÕÐÏÂËÊÐÍÐÈÉÕ½
ÌÂÊÕÉÅ¿ÔÉ

ÍÆÈÙ¿ÎÆÏÉÕÚÙÂÊÐÑÐÊÉÎ¼ÏÉÕÚÇÍ½×ØÑÓÐØÕÐÏ
ÂËÊÐÍÐÈÉÕ½

ÔÕÐÓÊÌ¿Ï¿ÔÐÚ

Ê¡ÓÌÆÊÂ
ÍÉÖÚÔÎ¿ØÎÆÍ¼ÕÉØ

ÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÆÏÆÓÈ½ÐÓÊÛ¿ÎÆÏÉ×ØÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏÚÑÐÕÓÐÑ¼Ø ÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÆÏÆÓÈ½ÐÓÊÛ¿ÎÆÏÉ×ØÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏ
ÆÏÕ¿ØÕ×ÏÑÓÐÉÈÐÁÎÆÏ×ÏÆÕÒÏ
ÚÑÐÕÓÐÑ¼ØÆÏÕ¿ØÕ×ÏÑÓÐÉÈÐÁÎÆÏ×ÏÆÕÒÏÌÂÊ½ÑÆ
ÓÊÔÔ¿ÕÆÓÆØÃÍ¡ÃÆØÑÐÚÑÓÐÔÍÂÎÃ¡ÏÐÚÏÔÌÊÂÈÓÂÇÊÌ¿
¼ÕÉ

ÙÓ¿ÏÊÂé

Ó×ÕÐÖÆÓÂÑÆÚ¿ÎÆÏÐÊ
ÂÔÖÆÏÆ¾Ø

ÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÂÏÆÑÂÓÌ½
ÂÏÕÂÑ¿ÌÓÊÔÉÔÆÑÓÐÉÈÐÁÎÆÏÉ
ÖÆÓÂÑÆ¾Â

Ó×ÕÐÖÆÓÂÑÆÚ¿ÎÆÏÐÊÂÔÖÆÏÆ¾Ø

ÂÓÂÌÕÉÓÊÔÕÊÌ¡ÌÂÕ¡ÕÉÏ
ÆÊÔÂÈ×È½
¼ÔÉÉÍÊÌ¾Â ÙÓ¿ÏÊÂ







ÙÓ¿ÏÊÂ

ÙÓ¿ÏÊÂ

ÙÓ¿ÏÊÂ

¼ÔÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÑÓÐÉÈÐÁÎÆ
ÏÉØÖÆÓÂÑÆ¾ÂØÈÊÂÕÉÏ
ÙÓ½ÔÉÇÂÓÎ¡ÌÐÚ

ÂÎ¾Â

Î½ÏÆØ

ÂÎ¾Â

ÐÔÐÔÕ¿ÑÐÚÆ¾ÙÆÍ¡ÃÆÊ
ÑÓÐÉÈÐÁÎÆÏÆØÖÆÓÂÑÆ¾ÆØ
ÈÊÂÕÉÏ

ÆÏÆÇÂÓÎ¿ÛÆÕÂÊ



ÆÏÆÇÂÓÎ¿ÛÆÕÂÊ







¼ÔÉÊ¡ÎÆÔÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂ
Ï¿ÔÐÚ

¼ÔÉÃÂÖÎÐÍÐÈ¾Â('66
ÌÂÕ¡ÕÉÏÆÊÔÂÈ×È½

ÆÍ¼ÕÉ
ºÏÐÎÂÎÆÍ¼ÕÉØ

&$006

ÙÆÅÊÂÔÎ¿ØÎÆÍ¼ÕÉØ

ÉÆÍÆÈÙ¿ÎÆÏÉÕÚÇÍ½×ØÑÓÐØÕÐÏÂËÊÐÍÐÈÉÕ½ÎÆÍ¼ÕÉÆÑ¼ÌÕÂÔÉØ

ÍÉÖÚÔÎ¿ØÎÆÍ¼ÕÉØ

ÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚÔÚÎÎÆÕÆ¾ÙÂÏÔÕÊØÎÆÍ¼ÕÆØ&$006&$006½&$006
ÃÍÙÂÓÂÌÕÉÓÊÔÕÊÌ¡ÂÏÂÇÐÓ¡ØÑÂÓÂÑ¡Ï×

Ê¡ÓÌÆÊÂÆÑ¼ÌÕÂÔÉØ

ÙÓ¿ÏÊÂ

¤Ó¾ÛÐÏÕÂÊ×ØÐÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÑÐÚÆÌÅ½Í×ÔÂÏÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏÚÑÐÕÓÐÑ½ÌÂÕ¡ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÖÆÓÂÑÆ¾ÂØÎÆÃÊÏÕÆÓÇÆÓ¿ÏÉ½ÐËÊÌ½ÈÍÂÕÊÓÂÎ¼ÓÉÂÇÐÁÆ¾ÙÂÏÂÌÐÍÐÚÖ½ÔÆÊÕÉ
ÖÆÓÂÑÆ¾ÂÎÆÕÐÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌ¿ÑÓÐÜ¿ÏÆÑ¾Î½ÏÆØÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏ
é§ÐÌÁÓÊÐÕÆÍÊÌ¿ÔÉÎÆ¾ÐÕÉØÎÆÍ¼ÕÉØÃÂÖÎÐÍÐÈ½ÖÉÌÆÔÕÂ¼ÕÉÑÓ¿ÔÖÆÕÉÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉÑÂÓÆ¾ÙÆÅÆÅÐÎ¼ÏÂÈÊÂ¼ÏÂÅÊ¡ÎÆÔÐÅÊ¡ÔÕÉÎÂÆÕÒÏ Î¼ÈÊÔÕÐ 

§ÂÂÑÐÕÆÍ¼ÔÎÂÕÂÈÊÂÕÊØÆÍ¼ÕÆØÌÂÊÑÂÓÐÚÔÊ¡ÛÐÏÕÂÊÔÕÐÏ¾ÏÂÌÂ
¾ÏÂÌÂØÂÔÊÌ¡ÍÊÏÊÌ¡§ÆÍÊÌ¡ÉÎÆ¾ÂÌÂÊ§ÆÍÊÌ¡ÉÎÆ¾ÂÂÈÏÉÕÊÌ½Ø§ÐÎÐÈÓÂÇ¾ÂØ 05, ÂÑ¿ÕÊØÆÍ¼ÕÆØÌÂÊ
ÆÍ¼ÕÉ
ÆÍ¼ÕÉ
ºÏÐÎÂÎÆÍ¼ÕÉØ
&$006 &$5(06,
&$006 &$5(06,,
ÍÊÏÊÌ¡ÕÆÍÊÌ¡ÔÉÎÆ¾Â
/(075$'$PJ
6&,)1%D
/(075$'$PJ
6&,)1%D
1 
1 
1 
1 
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ÚÎÑÓ×ÕÆÁÐÏÕÂÕÆÍÊÌ¡ÔÉÎÆ¾Â$55 &':ÎÆÍ¼ÕÉÖÆ×ÓÆ¾ÕÐÆÑÊÕÚÙ½ØÂÏÆ¾ÙÆÆÑÊÕÆÚÙÖÆ¾ÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏ¼ÏÂÂÑ¿ÕÂÕÆÍÊÌ¡ÔÉÎÆ¾ÂÕÐÚÔÁÏÖÆÕÐÚÑÓ×ÕÆÁÐÏÕÐØÕÆÍÊÌÐÁ
ÔÉÎÆ¾ÐÚ
 &':ÐÓ¾ÔÕÉÌÆ×ØÉÂÁËÉÔÉÌÂÕ¡ÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏÃÂÖÎ¿ÔÕÉÅÊÆÚÓÚÎ¼ÏÉÌÍ¾ÎÂÌÂÌÂÕ¡ÔÕÂÔÉØÂÏÂÑÉÓ¾ÂØ ('66 ÂÑ¿ÎÊÂÃÂÖÎÐÍÐÈ¾Â('66ÌÂÕ¡ÕÉÏÆÊÔÂÈ×È½
ÂÁËÉÔÉÌÂÕ¡ÃÂÖÎ¿ÈÊÂÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆÌÂÕ¡ÕÉÏÆÊÔÂÈ×È½('66¾ÔÉÎÆ ÑÐÚÅÊÂÕÉÓ½ÖÉÌÆÆÑ¾Î½ÏÆØ
 ¬ÑÐÍÐÈ¾ÔÕÉÌÆÙÓÉÔÊÎÐÑÐÊÒÏÕÂØ¼ÏÂÎÆÊÌÕ¿ÎÐÏÕ¼ÍÐÈÊÂÆÑÂÏÂÍÂÎÃÂÏ¿ÎÆÏÆØÎÆÕÓ½ÔÆÊØ

ÂÓÁÕÉÕÂÚÑÐÕÓÐÑ½ØÆÂÏÕÊÔÕÐÊÙ¾ÂÎÆÕÉÏÆÑ¾ÅÓÂÔÉÔÕÐÑÐÔÐÔÕ¿ÚÑÐ
ÕÓÐÑÒÏ ÐÊ ÚÑÐÔÕÉÓÊÌÕÊÌ¼Ø ÂÏÂÍÁÔÆÊØ ÂÑ¿ ÕÉ ÆÍ¼ÕÉ  &$006 
¼ÅÆÊËÂÏ¿ÕÊÕÐ/(075$'$PJÉÎ¼ÓÂÐÅ½ÈÉÔÆÔÆÔÉÎÂÏÕÊÌ¡ÍÊÈ¿ÕÆ
ÓÐÚØ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÎÆ ÔÐÃÂÓ½ ÚÑÐÕÓÐÑ½ ÑÐÚ ÃÓ¾ÔÌÐÏÕÂÏ ÚÑ¿ ÂÈ×È½ ÎÆ
/(075$'$ ÎÆ¾×ÔÉ  S   ÌÂÊ ÔÆ ÔÉÎÂÏÕÊÌ¡ ÍÊÈ¿ÕÆÓÆØ ÚÑÐ
ÕÓÐÑ¼ØÑÐÚÐÅ½ÈÉÔÂÏÔÆÂÈ×È½ÎÆÔÕÆÓÐÆÊÅ½ ÎÆ¾×ÔÉS ÔÆ
ÔÁÈÌÓÊÔÉÎÆÕÉÏ,)1%D¤ÊÚÑÐÔÕÉÓÊÌÕÊÌ¼ØÂÏÂÍÁÔÆÊØÂÑ¿ÕÉÆÍ¼ÕÉ
&$006 ¼ÅÆÊËÂÏ¿ÕÊÕÐ/(075$'$PJÉÎ¼ÓÂÐÅ½ÈÉÔÆÔÆ
ÔÉÎÂÏÕÊÌ¡ ÍÊÈ¿ÕÆÓÐÚØ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÎÆ ÔÐÃÂÓ½ ÚÑÐÕÓÐÑ½ ÆÏÒ ÃÓ¾ÔÌÐÏÕÂÏ
ÚÑ¿ÂÈ×È½ÎÆ/(075$'$ ÎÆ¾×ÔÉS  ÌÂÊÔÆÔÉÎÂÏÕÊÌ¡ÍÊ
È¿ÕÆÓÆØÚÑÐÕÓÐÑ¼ØÑÐÚÐÅ½ÈÉÔÂÏÔÆÂÈ×È½ÎÆÔÕÆÓÐÆÊÅ½ ÎÆ¾×ÔÉ
S  ½ ÔÆ ÏÐÔÉÍÆ¾Â ÎÆ¾×ÔÉ  S   ÔÆ ÔÁÈÌÓÊÔÉ ÎÆ ÕÉÏ
,)1%DÑÊÃÆÃÂÊ×Î¼ÏÉÃÆÍÕ¾×ÔÉÕÉØÂÏÂÑÉÓ¾ÂØ &RQILUPHGGLVDELO
LW\LPSURYHPHQW&', ¤ÙÓ¿ÏÐØÎ¼ÙÓÊÕÉÏ¼ÏÂÓËÉÕÉØ&',ÐÓ¾ÔÕÉÌÆ×Ø
ÉÎÆ¾×ÔÉÌÂÕ¡ÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏ¼ÏÂÏÃÂÖÎ¿ÔÕÉÏÌÍ¾ÎÂÌÂ('66ÂÑ¿ÃÂÖÎÐ
ÍÐÈ¾Â ('66   ÌÂÕ¡ ÕÉÏ ÆÊÔÂÈ×È½ É ÐÑÐ¾Â ÅÊÂÕÉÓ½ÖÉÌÆ ÈÊÂ  Î½ÏÆØ
ÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏ&',Æ¾ÏÂÊÎ¼ÕÓÐÕÉØÆÎÎ¼ÏÐÚÔÂØÃÆÍÕ¾×ÔÉØÕÉØÂÏÂÑÉÓ¾
ÂØ§ÐÕ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÑÐÚÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏÎÆ/(075$'$ÔÉÎÆ¾×
ÔÂÏ &', ÔÕÉ ÆÍ¼ÕÉ  ÆÏÒ Î¿ÏÐ ÕÐ  Õ×Ï ÂÔÖÆÏÒÏ ÚÑ¿ ÂÈ×È½ ÎÆ
ÚÑÐÅ¿ÓÊÂ,)1%D¼ÇÖÂÔÂÏÔÆÂÚÕ¿ÕÐÕÆÍÊÌ¿ÔÉÎÆ¾ÐÅÊÂÇÐÓ¡½ÕÂÏ
ÔÕÂÕÊÔÕÊÌÒØ ÔÉÎÂÏÕÊÌ½ S    ÆÍ¼ÕÉ  ÎÆÍ¼ÕÉ Ç¡ÔÉØ 
&$006 ÂËÊÐÍ¿ÈÉÔÆÕÉÏÂÔÇ¡ÍÆÊÂÌÂÊÕÉÏÂÑÐÕÆÍÆÔÎÂÕÊÌ¿ÕÉÕÂÕÐÚ
/(075$'$ÔÆÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆ5506ÈÊÂ¼ÏÂÅÊ¡ÔÕÉÎÂÙÓ¿Ï×Ï¤ÊÂÔÖÆ
ÏÆ¾ØÆ¾ÙÂÏ('66ÎÆÕÂËÁÕÐÚÍ¡ÙÊÔÕÐÏÌÍÊÏÊÌ¡ÆÑÆÊÔ¿ÅÊÂÌÂÕ¡
ÕÂÑÓÐÉÈÐÁÎÆÏÂÙÓ¿ÏÊÂÌÂÊÃÍ¡ÃÉÑÓÐÔÍÂÎÃ¡ÏÐÚÔÂÈÂÅÐÍ¾ÏÊÐÌÂÕ¡
ÕÉÏÆ¾ÔÐÅ¿ÕÐÚØÔÕÉÎÆÍ¼ÕÉ¤ÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÅÆÏÆ¾ÙÂÏÍ¡ÃÆÊÑÓÐÉÈÐÁÎÆÏÉ
ÖÆÓÂÑÆ¾ÂÈÊÂÕÉÏ¤ÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÂÏÕÊÎÆÕ×Ñ¾ÔÕÉÌÂÏÎÆ/(075$'$

PJÉÎ¼ÓÂ 1  ½PJÉÎ¼ÓÂ 1  ÙÐÓÉÈÐÁÎÆÏÐÎ¾ÂÇÐÓ¡ÕÉÏ
ÉÎ¼ÓÂÈÊÂÉÎ¼ÓÆØÕÐÏ½ÏÂÌÂÊÈÊÂÉÎ¼ÓÆØÕÐÏ½ÏÂ½ÚÑÐÅ¿ÓÊÂ
,)1%DÎJ 1  ÙÐÓÉÈÐÁÎÆÏÉÇÐÓ¼ØÂÏ¡ÆÃÅÐÎ¡ÅÂÈÊÂÙÓ¿
ÏÊÂÂÓ¡ÏÕÂ¼ËÊÂÔÖÆÏÆ¾Ø¼ÍÂÃÂÏÎÊÂÕÓ¾ÕÉÔÚÏÆÅÓ¾ÂÎÆ/(075$'$
PJÉÎ¼ÓÂ½PJÉÎ¼ÓÂÈÊÂÉÎ¼ÓÆØÕÐÏ½ÏÂÕÂÙÓ¿ÏÊÂÕÐ
/(075$'$ÆÍ¡ÕÕ×ÔÆÕÐÏÌ¾ÏÅÚÏÐÎÉÏÉØ&':ÌÂÕ¡>Í¿ÈÐØÌÊÏÅÁ
Ï×Ï   &,    S@ ÌÂÊ ÆÍ¡ÕÕ×ÔÆ ÕÐ $55 ÌÂÕ¡
>Í¿ÈÐØÓÚÖÎÐÁÆÑ¾ÑÕ×ÔÉØ &, S@ÔÆ
ÔÁÈÌÓÊÔÉÎÆÕÉÏÚÑÐÅ¿ÓÊÂ,)1%D§Ð/(075$'$PJÉÎ¼ÓÂÐÅ½ÈÉ
ÔÆÔÆÔÉÎÂÏÕÊÌ¡ÙÂÎÉÍ¿ÕÆÓÆØÃÂÖÎÐÍÐÈ¾ÆØ('66 ÃÆÍÕÊ×Î¼ÏÆØÔÆÔÁ
ÈÌÓÊÔÉÎÆÕÊØÃÂÖÎÐÍÐÈ¾ÆØÌÂÕ¡ÕÉÏÆÊÔÂÈ×È½ ÆÑ¾ÙÓ¿ÏÊÂÑÂÓÂÌÐÍÐÁ
ÖÉÔÉØÔÆÔÁÈÌÓÊÔÉÎÆÕÉÏ,)1%D S ÆÅÐÎ¼ÏÂÎÂÌÓÐÙÓ¿ÏÊÂØ
ÂÑÐÕÆÍÆÔÎÂÕÊÌ¿ÕÉÕÂØ  ÆÍ¼ÕÉ  ½ÕÂÏ Î¾Â ¡ÔÉØ  ÑÐÍÚÌÆÏÕÓÊÌ½
ÂÏÐÊÌÕ½ÕÚÇÍ½×ØÑÓÐØÕÐÏÂËÊÐÍÐÈÉÕ½ÎÆÍ¼ÕÉÆÑ¼ÌÕÂÔÉØÕÉØÂÑÐÕÆÍÆ
ÔÎÂÕÊÌ¿ÕÉÕÂØÌÂÊÕÉØÂÔÇ¡ÍÆÊÂØÈÊÂÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆ5506ÐÊÐÑÐ¾ÐÊÔÚÎÎÆ
ÕÆ¾ÙÂÏÔÕÊØÆÍ¼ÕÆØ½ ÑÓÐÉÈÐÁÎÆÏÆØÎÆÍ¼ÕÆØÇ¡ÔÉØÌÂÊ ÈÊÂ
ÕÉÏÂËÊÐÍ¿ÈÉÔÉÕÉØÎÂÌÓÐÙÓ¿ÏÊÂØÂÑÐÕÆÍÆÔÎÂÕÊÌ¿ÕÉÕÂØÌÂÊÂÔÇ¡ÍÆÊÂØ
ÕÐÚ/(075$'$ÎÆÍ¼ÕÉÑÂÓ¼ÙÆÊÅÆÅÐÎ¼ÏÂÈÊÂÕÉÏÂÑÐÕÆÍÆÔÎÂÕÊÌ¿ÕÉ
ÕÂÌÂÊÕÉÏÂÔÇ¡ÍÆÊÂÈÊÂÎ¾ÂÅÊ¡ÎÆÔÉÑÆÓ¾ÐÅÐÆÕÒÏÂÑ¿ÕÉÏ¼ÏÕÂËÉÔÕÊØ
ÆÍ¼ÕÆØÌÂÊ¤ÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÔÕÉÎÆÍ¼ÕÉÆÑ¼ÌÕÂÔÉØ ÆÍ¼ÕÉ ÑÍÉÓÐÁ
ÔÂÏ ÕÂ ÌÓÊÕ½ÓÊÂ ÈÊÂ ÏÂ Í¡ÃÐÚÏ ÌÂÕ¶ ÆÑ¾ÌÍÉÔÉ ÆÑÊÑÍ¼ÐÏ ÔÚÏÆÅÓ¾ÆØ ÎÆ
/(075$'$ ÌÂÕ¿ÑÊÏ ÕÆÌÎÉÓÊ×Î¼ÏÉØ ÆÑÂÏÆÎÇ¡ÏÊÔÉØ ÆÏÆÓÈ¿ÕÉÕÂØ ÕÉØ
Ï¿ÔÐÚÑÐÚÐÓ¾ÔÕÉÌÆ×ØÆÎÇ¡ÏÊÔÉÚÑÐÕÓÐÑ½ØÕÉØÌÂÊ½Ï¼×Ï
½ÂÚËÂÏ¿ÎÆÏ×ÏÃÍÂÃÒÏÔÕÐÏÆÈÌ¼ÇÂÍÐ½ÔÕÐÏ×ÕÊÂ¾ÐÎÚÆÍ¿ÔÕÉÎÂÈÏÉÕÊ
Ì½ÕÐÎÐÈÓÂÇ¾Â 05, ¤ÊÑÓ¿ÔÖÆÕÆØÔÚÏÆÅÓ¾ÆØ/(075$'$ÙÐÓÉÈ½ÖÉÌÂÏ
×ØPJÉÎ¼ÓÂÈÊÂÅÊÂÅÐÙÊÌ¼ØÉÎ¼ÓÆØ ÔÚÏÐÍÊÌ½Å¿ÔÉPJ ÕÐÚÍ¡
ÙÊÔÕÐÏ  Î½ÏÆØ ÎÆÕ¡ ÂÑ¿ ÕÉÏ ÑÓÐÉÈÐÁÎÆÏÉ ÔÚÏÆÅÓ¾Â ÕÉ ÆÍ¼ÕÉ 
ÆÏÕ¡ÙÖÉÌÂÏÕÐÕ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÑÐÚ¼ÍÂÃÂÏ/(075$'$PJÔÕÊØ
ÆÍ¼ÕÆØÌÂÊ§ÐÂÚÕÒÏÕ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÐÍÐÌÍ½Ó×ÔÂÏÕÉÎÆÍ¼ÕÉ
ÆÓ¾ÑÐÚÕÐ½ÎÊÔÚ  Õ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÑÐÚ¼ÍÂÃÂÏÂÓÙÊÌ¡/(075$'$
PJÉÎ¼ÓÂÔÕÉÆÍ¼ÕÉ½ÌÂÊÆÏÕ¡ÙÖÉÌÂÏÔÕÉÆÍ¼ÕÉ¼ÍÂÃÂÏ
Î¿ÏÐÕÊØÂÓÙÊÌ¼ØÔÚÏÆÅÓ¾ÆØ/(075$'$ÌÂÊÌÂÎ¾Â¡ÍÍÉÕÓÐÑÐÑÐÊÉÕÊÌ½
ÕÉØÏ¿ÔÐÚÖÆÓÂÑÆ¾ÂÌÂÖ¶¿ÍÉÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÕ×ÏÆÕÒÏÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉØ
§ÐÕ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÑÐÚ¼ÍÂÃÂÏÂÓÙÊÌ¡/(075$'$PJÉÎ¼ÓÂÔÕÉ
ÆÍ¼ÕÉ½¼ÍÂÃÂÏÆÑÊÑÍ¼ÐÏÔÚÏÆÅÓ¾ÆØÌÂÕ¿ÑÊÏÕÆÌÎÉÓÊ×Î¼Ï×ÏÆÏÅÆ¾
ËÆ×ÏÆÏÆÓÈ¿ÕÉÕÂØÕÉØ ÚÑÐÕÓÐÑ½ÌÂÊ½05, ÌÂÊÕÉØÂÑ¿ÇÂÔÉØÕÐÚ
ÖÆÓ¡ÑÐÏÕÐØ ÊÂÕÓÐÁ ÈÊÂ ÆÑÂÏ¼ÏÂÓËÉ ÕÉØ ÖÆÓÂÑÆ¾ÂØ ÂÏ¼ÏÂ ÙÂÓÂÌÕÉÓÊ
ÔÕÊÌ¿ÌÂÕ¡ÕÉÏÆ¾ÔÐÅÐÔÕÉÎÆÍ¼ÕÉÅÆÏÐÅ½ÈÉÔÆÔÕÐÏÆÏÕÐÑÊÔÎ¿Õ×ÏÂÔÖÆ
ÏÒÏÐÊÐÑÐ¾ÐÊÂÓÈ¿ÕÆÓÂÖÂÍ¡ÎÃÂÏÂÏÎ¾Â½ÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÆØÆÑÊÑÍ¼ÐÏÔÚÏÆ
ÅÓ¾ÆØ ÂÖ¶ ¿ÍÉ ÕÉ ÅÊ¡ÓÌÆÊÂ Õ×Ï  ÆÕÒÏ ÂÑ¿ ÕÉÏ ÂÓÙÊÌ½ ÖÆÓÂÑÆ¾Â ÎÆ
/(075$'$ ÐÊ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÑÐÚ ÔÚÏ¼ÙÊÔÂÏ ÔÕÉ Ç¡ÔÉ ÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉØ
ÆÑ¼ÅÆÊËÂÏÑÐÔÐÔÕ¡ÚÑÐÕÓÐÑ½ØÕÉØÔÙÉÎÂÕÊÔÎÐÁÆÈÌÆÇÂÍÊÌÒÏÃÍÂ
ÃÒÏÔÕÉÏ05,ÌÂÊÂÑÒÍÆÊÂØÆÈÌÆÇÂÍÊÌÐÁ¿ÈÌÐÚÑÐÚ½ÕÂÏÔÆÔÚÎÇ×Ï¾Â
ÎÆ ÕÊØ ÆÑÊÅÓ¡ÔÆÊØ ÕÉØ ÖÆÓÂÑÆ¾ÂØ ÎÆ /(075$'$ ÑÐÚ ÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÂÏ
ÌÂÕ¡ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÕ×ÏÆÍÆÕÒÏÌÂÊÌÂÖÒØÆÑ¾ÔÉØÌÂÊ×ØÆÑ¾ÕÐÑÍÆ¾

ÔÕÐÏÔÕÂÖÆÓ¼Ø½ÃÆÍÕÊ×Î¼ÏÆØÃÂÖÎÐÍÐÈ¾ÆØÂÏÂÑÉÓ¾ÂØÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂ
ÏÐÎ¼ÏÉØ ÕÉØ ÑÂÓÂÌÐÍÐÁÖÉÔÉØ ÔÕÉ ÎÆÍ¼ÕÉ  ÆÑ¼ÌÕÂÔÉØ  ÐÊ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø
ÑÐÚÂÓÙÊÌ¡ÖÆÓÂÑÆÁÕÉÌÂÏÎÆ/HPWUDGDÔÕÊØÎÆÍ¼ÕÆØÌÂÊÂÏÕ¾ÔÕÐÊÙÂ
Æ¾ÙÂÏÆÕÉÔÊÐÑÐÊÉÎ¼ÏÐÂÓÊÖÎ¿ÚÑÐÕÓÐÑÒÏÌÂÊÆÑÊÃÆÃÂÊ×Î¼ÏÉ
ÆÑÊÅÆ¾Ï×ÔÉÕÉØÂÏÂÑÉÓ¾ÂØÌÂÊÆÏÒÆÑÊÃÆÃÂÊ×Î¼ÏÉÃÆÍÕ¾
×ÔÉÕÉØÂÏÂÑÉÓ¾ÂØÆÑÆÕÆÁÙÖÉÔÆÌÂÊÆÌ¡ÖÆ¼ÏÂÙÓ¿ÏÐ
ÂÑ¿ÕÉÎÆÍ¼ÕÉÐÊÂÔÖÆÏÆ¾ØÌÂÊÂÑ¿ÕÊØÅÁÐÎÆÍ¼ÕÆØÔÚÏ¼ÙÊÔÂÏÏÂÅÆ¾
ÙÏÐÚÏ¼ÏÂÎÊÌÓ¿ÕÆÓÐÌ¾ÏÅÚÏÐÔÙÉÎÂÕÊÔÎÐÁÏ¼×Ï§ ¼×Ø ½
ÆÏÊÔÙÚÎ¼Ï×Ï ÎÆ ÈÂÅÐÍ¾ÏÊÐ ÃÍÂÃÒÏ  ¼×Ø    ÌÂÊ ÕÐ ÅÊ¡ÎÆÔÐ
ÆÕÉÔÊÐÑÐÊÉÎ¼ÏÐÑÐÔÐÔÕ¿ÂÍÍÂÈÒÏÔÕÐÌÍ¡ÔÎÂÕÐÚÆÈÌÆÇÂÍÊÌÐÁÑÂÓÆÈ
ÙÁÎÂÕÐØÌÚÎÂÊÏ¿ÕÂÏÂÑ¿ÔÆ±Ï¡ÎÆÔÂÔÕÐÚØÂÔÖÆÏÆ¾Ø
ÑÐÚ¼ÍÂÃÂÏÎ¾Â½ÅÁÐÆÑÊÑÍ¼ÐÏÔÚÏÆÅÓ¾ÆØÎÆ/(075$'$ÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉ
ÌÂÏÃÆÍÕÊÒÔÆÊØÔÕÐÑÐÔÐÔÕ¿ÚÑÐÕÓÐÑÒÏÕÉÏ05,ÆÏÆÓÈ¿ÕÉÕÂÌÂÊÕÐÎ¼ÔÐ
ÃÂÖÎ¿ÂÏÂÑÉÓ¾ÂØÌÂÕ¡ÕÉÏÆÑÂÏ¡ÍÉÄÉÕÉØÖÆÓÂÑÆ¾ÂØ ÔÚÏÆÅÓ¾ÆØÌÂÊ 
¿ÕÂÏÔÚÈÌÓ¾ÖÉÌÂÏÎÆÕÉÏ¼ÌÃÂÔÉÕÐÑÓÐÉÈÐÁÎÆÏÐ¼ÕÐØÊÂÚÕÐÁØÕÐÚØ
ÂÔÖÆÏÆ¾ØÕÐÆÕÉÔÊÐÑÐÊÉÎ¼ÏÐÑÐÔÐÔÕ¿ÚÑÐÕÓÐÑÒÏÎÆÊÒÖÉÌÆÂÑ¿ÕÐ
ÑÓÐÉÈÐÁÎÆÏÐ¼ÕÐØÂÑ¿ÕÉÔÚÏÆÅÓ¾ÂÔÆÕÐÆÑ¿ÎÆÏÐ¼ÕÐØÌÂÊÉÎ¼ÔÉ
ÃÂÖÎÐÍÐÈ¾ÂÔÕÉÏ('66ÂÑ¿ÔÆ§ÐÑÐÔÐÔÕ¿Õ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÎÆ
Ï¼ÆØ½ÂÚËÂÏ¿ÎÆÏÆØ§ÃÍ¡ÃÆØÎÆÊÒÖÉÌÆÂÑ¿ÕÐ¼ÕÐØÑÓÊÏÂÑ¿ÕÉ
ÔÚÏÆÅÓ¾ÂÔÆ¼ÏÂ¼ÕÐØÂÓÈ¿ÕÆÓÂÌÂÊÐÊÆÏÊÔÙÚÎ¼ÏÆØÎÆÈÂÅÐÍ¾ÏÊÐ
ÃÍ¡ÃÆØÂÑ¿ÔÆÂÓ¿ÎÐÊÆØÃÆÍÕÊÒÔÆÊØÔÕÐÆÕÉÔÊÐÑÐÊÉÎ¼
ÏÐÑÐÔÐÔÕ¿ÚÑÐÕÓÐÑÒÏÕÉÎ¼ÔÉÃÂÖÎÐÍÐÈ¾ÂÔÕÉÏ('66ÌÂÊÕÊØÏ¼ÆØ½
ÂÚËÂÏ¿ÎÆÏÆØ § ÌÂÊ ÆÏÊÔÙÚÎ¼ÏÆØ ÎÆ ÈÂÅÐÍ¾ÏÊÐ ÃÍ¡ÃÆØ ÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÂÏ
ÎÆÕ¡ÂÑ¿ÕÉÔÚÏÆÅÓ¾Â¿ÕÂÏÔÚÈÌÓ¾ÖÉÌÂÏÎÆÕÐÂÎ¼Ô×ØÑÓÐÉÈÐÁÎÆÏÐ
¼ÕÐØÚÕ¼ØÐÊÃÆÍÕÊÒÔÆÊØÅÊÂÕÉÓ½ÖÉÌÂÏÔÕÉÔÚÏ¼ÙÆÊÂÂÍÍ¡ÅÆÎÑÐÓÐÁÏ
ÏÂÆËÂÙÖÐÁÏÔÚÎÑÆÓ¡ÔÎÂÕÂÔÙÆÕÊÌ¡ÎÆÕÉÎÂÌÓÐÙÓ¿ÏÊÂÂÑÐÕÆÍÆÔÎÂÕÊÌ¿
ÕÉÕÂ ÑÙÌÂÊ¼ÕÉÎÆÕ¡ÂÑ¿ÕÊØÆÑÊÑÍ¼ÐÏÔÚÏÆÅÓ¾ÆØ ÈÊÂÕ¾ÑÐÍÍÐ¾ÂÔÖÆ
ÏÆ¾ØÔÚÎÑÍ½Ó×ÔÂÏÕÉÎÆÍ¼ÕÉÑÓÊÏÏÂÇÕ¡ÔÐÚÏÔÆÂÚÕ¡ÕÂÙÓÐÏÊÌ¡ÔÉÎÆ¾Â
§ÂÐÇ¼ÍÉÌÂÊÐÊÌ¾ÏÅÚÏÐÊÂÑ¿ÕÉÙÐÓ½ÈÉÔÉ½ÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓ×ÏÔÚÏÆÅÓÊÒÏ
ÅÆÏ¼ÙÐÚÏÕÆÌÎÉÓÊ×ÖÆ¾ÑÍ½Ó×ØÏÐÔÐÈÐÏÊÌ¿ÕÉÕÂºÑ×ØÎÆ¿ÍÆØÕÊØÖÆ
ÓÂÑÆÚÕÊÌ¼ØÑÓ×ÕÆÞÏÆØÚÑ¡ÓÙÆÊÑÊÖÂÏ¿ÕÉÕÂÈÊÂÂÏÐÔÐÈÐÏÊÌ¿ÕÉÕÂ§ÂÅÆ
ÅÐÎ¼ÏÂÂÏÕÊÌÂÕÐÑÕÓ¾ÛÐÚÏÕÐÑÐÔÐÔÕ¿Õ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÕ×ÏÐÑÐ¾×ÏÕÂÂÑÐÕÆ
Í¼ÔÎÂÕÂ ÆË¼ÕÂÔÉØ ÖÆ×Ó½ÖÉÌÂÏ ÖÆÕÊÌ¡ ÈÊÂ ÂÏÕÊÔÒÎÂÕÂ ÌÂÕ¡ ÕÉØ
ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØ ÎÆ ÎÊÂ ÆÏÛÚÎÊÌ½ ÅÐÌÊÎ½ ÂÏÐÔÐÑÓÐÔÓ¿ÇÉÔÉØ
(/,6$ ÌÂÊÆÑÊÃÆÃÂÊÒÖÉÌÂÏÎÆÎÊÂÅÐÌÊÎ½ÂÏÕÂÈ×ÏÊÔÕÊÌ½ØÅ¼ÔÎÆÚÔÉØ
§ÂÖÆÕÊÌ¡ÅÆ¾ÈÎÂÕÂÂËÊÐÍÐÈ½ÖÉÌÂÏÑÆÓÂÊÕ¼Ó×ÈÊÂÆÏÅÆ¾ËÆÊØÂÏÂÔÕÐÍ½Ø
LQ YLWUR ÎÆ ÙÓ½ÔÉ ÎÊÂØ ÎÆÖ¿ÅÐÚ ÌÚÕÕÂÓÐÎÆÕÓ¾ÂØ ÓÐ½Ø ¤Ê ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÔÆ
ÌÍÊÏÊÌ¼ØÅÐÌÊÎ¼ØÈÊÂÕÉÏ¼Å×ÔÂÏÅÆ¾ÈÎÂÕÂÐÓÐÁÔÕÐÏÔÕÐÚØÌÂÊ
ÔÕÐÚØÎ½ÏÆØÎÆÕ¡ÂÑ¿Ì¡ÖÆÔÚÏÆÅÓ¾ÂÈÊÂÏÂÑÓÐÔÅÊÐÓÊÔÕÐÁÏÕÂÂÏÕÊ
ÔÒÎÂÕÂÌÂÕ¡ÕÉØÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØ§ÐÑÆÓ¾ÑÐÚÕ×ÏÂÔÖÆÏÒÏÑÐÚ
¼ÍÂÃÂÏ/(075$'$½ÕÂÏÖÆÕÊÌÐ¾ÈÊÂÂÏÕÊÔÒÎÂÕÂÌÂÕ¡ÕÉØÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚ
Î¡ÎÑÉØÌÂÕ¡ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÕÉØÎÆÍ¼ÕÉØÌÂÊÕÐÂÚÕÒÏÕ×ÏÂÔÖÆÏÒÏ
½ÕÂÏ ÆÑ¾ÔÉØ ÖÆÕÊÌÐ¾ ÈÊÂ ÂÏÕÊÔÒÎÂÕÂ ÑÐÚ ÂÏ¼ÔÕÆÍÍÂÏ ÕÉ Å¼ÔÎÆÚÔÉ ÕÐÚ
/(075$'$ LQ YLWUR ¤Ê ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÑÐÚ ÂÏ¼ÑÕÚËÂÏ ÂÏÕÊÔÒÎÂÕÂ ÌÂÕ¡ ÕÉØ
ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØÕÐ¼ÌÂÏÂÏÎ¼ÙÓÊÕÐÚØÎ½ÏÆØÎÆÕ¡ÕÉÏÂÓÙÊÌ½¼Ì
ÖÆÔÉÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÔÚÏÆÅÓÊÒÏÅÆÏÚÑ½ÓËÆÔÚÔÙ¼ÕÊÔÉÕÉØÑÂÓÐÚÔ¾ÂØ
ÂÏÕÊÔ×Î¡Õ×ÏÌÂÕ¡ÕÉØÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØ½ÂÏÂÔÕÂÍÕÊÌÒÏÂÏÕÊÔ×Î¡Õ×Ï
ÌÂÕ¡ÕÉØÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØÎÆÎÆ¾×ÔÉÔÕÉÏÂÑÐÕÆÍÆÔÎÂÕÊÌ¿ÕÉÕÂÎÆÕÂ
ÃÐÍ½ ÔÕÉ ÇÂÓÎÂÌÐÅÚÏÂÎÊÌ½ ½ ÆÎÇ¡ÏÊÔÉ ÂÏÆÑÊÖÁÎÉÕ×Ï ÆÏÆÓÈÆÊÒÏ ÔÚ
ÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼Ï×ÏÌÂÊÕ×ÏÂÏÕÊÅÓ¡ÔÆ×ÏÑÐÚÔÙÆÕ¾ÛÐÏÕÂÊÎÆÕÉÏ¼ÈÙÚ
ÔÉ ¤Ê ÚÄÉÍÐ¾ Õ¾ÕÍÐÊ ÂÏÕÊÔ×Î¡Õ×Ï ÌÂÕ¡ ÕÉØ ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØ ÑÐÚ
ÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÂÏ ÔÆ ÐÓÊÔÎ¼ÏÐÚØ ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÔÚÔÙÆÕ¾ÔÕÉÌÂÏ ÎÆ ÎÉ ÑÍ½ÓÉ
ÆË¡ÍÆÊÄÉ Õ×Ï ÍÆÎÇÐÌÚÕÕ¡Ó×Ï ÎÆÕ¡ ÕÉÏ ÕÓ¾ÕÉ ½ ÕÉÏ Õ¼ÕÂÓÕÉ ÔÚÏÆÅÓ¾Â
ÂÍÍ¡ ÅÆÏ ÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÆ ÔÂÇ½Ø ÆÑ¾ÅÓÂÔÉ Õ×Ï ÂÏÕÊÔ×Î¡Õ×Ï ÌÂÕ¡ ÕÉØ
ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØÔÕÐÑÓÐÇ¾ÍÌÍÊÏÊÌ½ØÂÑÐÕÆÍÆÔÎÂÕÊÌ¿ÕÉÕÂØ½ÂÔÇ¡
ÍÆÊÂØÕÐÚ/(075$'$ÆÑ¾ÑÕ×ÔÉÕ×ÏÂÏÕÊÔ×Î¡Õ×ÏÆËÂÓÕ¡ÕÂÊÔÉÎÂÏÕÊ
Ì¡ÂÑ¿ÕÉÏÆÚÂÊÔÖÉÔ¾ÂÌÂÊÕÉÏÆÊÅÊÌ¿ÕÉÕÂÕÉØÎÆÖ¿ÅÐÚÂÏ¡ÍÚÔÉØÑÊ
ÑÍ¼ÐÏ É ÑÂÓÂÕÉÓÐÁÎÆÏÉ ÆÑ¾ÑÕ×ÔÉ ÖÆÕÊÌÐÁ ÂÑÐÕÆÍ¼ÔÎÂÕÐØ ÈÊÂ ÕÂ
ÂÏÕÊÔÒÎÂÕÂ ÔÚÎÑÆÓÊÍÂÎÃÂÏÐÎ¼Ï×ÏÌÂÊÕ×ÏÂÏÂÔÕÂÍÕÊÌÒÏÂÏÕÊÔ×Î¡Õ×Ï 
ÔÆÌ¡ÑÐÊÂÎ¼ÖÐÅÐÂÏ¡ÍÚÔÉØÆÏÅ¼ÙÆÕÂÊÏÂÆÑÉÓÆ¡ÛÆÕÂÊÂÑ¿ÅÊ¡ÇÐÓÐÚØ
ÑÂÓ¡ÈÐÏÕÆØ¿Ñ×ØÉÎÆÖÐÅÐÍÐÈ¾ÂÕÉØÂÏ¡ÍÚÔÉØÐÙÆÊÓÊÔÎ¿ØÕ×ÏÅÆÊÈÎ¡
Õ×ÏÐÙÓ¿ÏÐØÅÆÊÈÎÂÕÐÍÉÄ¾ÂØÐÊÔÚÈÙÐÓÉÈÐÁÎÆÏÆØÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌ¼ØÂÈ×
È¼Ø ÌÂÊ É ÚÑÐÌÆ¾ÎÆÏÉ Ï¿ÔÐØ ÊÂ ÕÐÚØ Í¿ÈÐÚØ ÂÚÕÐÁØ É ÔÁÈÌÓÊÔÉ ÕÉØ
ÆÑ¾ÑÕ×ÔÉØÕ×ÏÂÏÕÊÔ×Î¡Õ×ÏÌÂÕ¡ÕÐÚ/(075$'$ÎÆÕÉÏÆÑ¾ÑÕ×ÔÉÕ×Ï
ÂÏÕÊÔ×Î¡Õ×Ï ¼ÏÂÏÕÊ ¡ÍÍ×Ï ÑÓÐÜ¿ÏÕ×Ï ÎÑÐÓÆ¾ ÏÂ Æ¾ÏÂÊ ÑÂÓÂÑÍÂÏÉÕÊÌ½
ÂÊÅÊÂÕÓÊÌ¿Ø ÑÍÉÖÚÔÎ¿Ø ¤ ÚÓ×ÑÂÜÌ¿Ø ¤ÓÈÂÏÊÔÎ¿Ø ÂÓÎ¡Ì×Ï ¼ÙÆÊ
ÅÒÔÆÊÂÑÂÍÍÂÈ½ÂÑ¿ÕÉÏÚÑÐÙÓ¼×ÔÉÚÑÐÃÐÍ½ØÕ×ÏÂÑÐÕÆÍÆÔÎ¡Õ×ÏÕ×Ï
ÎÆÍÆÕÒÏÎÆÕÐ/(075$'$ÔÆÑÂÊÅÊ¡ÂÑ¿ÕÉÈ¼ÏÏÉÔÉ¼×ØÍÊÈ¿ÕÆÓÐÕ×Ï
ÆÕÒÏÈÊÂÕÉÖÆÓÂÑÆÚÕÊÌ½ÂÏÕÊÎÆÕÒÑÊÔÉÕÉØÑÐÍÍÂÑÍ½ØÔÌÍ½ÓÚÏÔÉØ ÃÍ¼
ÑÆÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐÈÊÂÑÍÉÓÐÇÐÓ¾ÆØÔÙÆÕÊÌ¡ÎÆÕÉÏÑÂÊÅÊÂÕÓÊÌ½ÙÓ½ÔÉ 
¤ÚÓ×ÑÂÜÌ¿Ø¤ÓÈÂÏÊÔÎ¿ØÂÓÎ¡Ì×Ï¼ÙÆÊÅÒÔÆÊÂÏÂÃÐÍ½ÂÑ¿ÕÉÏÚÑÐ
ÙÓ¼×ÔÉÚÑÐÃÐÍ½ØÕ×ÏÂÑÐÕÆÍÆÔÎ¡Õ×ÏÕ×ÏÎÆÍÆÕÒÏÎÆÕÐ/(075$'$ÔÆ
Î¾Â ½ ÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÆØ ÚÑÐÌÂÕÉÈÐÓ¾ÆØ ÕÐÚ ÑÂÊÅÊÂÕÓÊÌÐÁ ÑÍÉÖÚÔÎÐÁ ÔÕÉÏ
5506 ÃÍ¼ÑÆÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐÈÊÂÑÍÉÓÐÇÐÓ¾ÆØÔÙÆÕÊÌ¡ÎÆÕÉÏÑÂÊÅÊÂÕÓÊ
Ì½ ÙÓ½ÔÉ    ÂÓÎÂÌÐÌÊÏÉÕÊÌ¼Ø ÊÅÊ¿ÕÉÕÆØ  ÇÂÓÎÂÌÐÌÊÏÉÕÊÌ½ ÕÐÚ
/(075$'$ÂËÊÐÍÐÈ½ÖÉÌÆÔÆÔÚÏÐÍÊÌ¡ÂÔÖÆÏÆ¾ØÎÆ5506ÐÊÐÑÐ¾
ÐÊ¼ÍÂÃÂÏÆÏÅÐÇÍ¼ÃÊÆØÆÈÙÁÔÆÊØÆ¾ÕÆPJÉÎ¼ÓÂ½PJÉÎ¼ÓÂÔÆ
ÅÊÂÅÐÙÊÌ¼ØÉÎ¼ÓÆØÂÌÐÍÐÚÖÐÁÎÆÏÆØÂÑ¿ÅÊÂÅÐÙÊÌ¼ØÉÎ¼ÓÆØÔÕÐÚØ
Î½ÏÆØÎÆÕ¡ÕÉÏÂÓÙÊÌ½ÔÚÏÆÅÓ¾Â¤ÊÔÚÈÌÆÏÕÓÒÔÆÊØÔÕÐÏÐÓ¿ÂÚË¡ÏÐÏÕÂÏ
ÎÆÌ¡ÖÆÆÑ¿ÎÆÏÉÙÐÓ½ÈÉÔÉÎÊÂØÔÚÏÆÅÓ¾ÂØÎÆÕÊØÚÄÉÍ¿ÕÆÓÆØÔÚÈÌÆ
ÏÕÓÒÔÆÊØÏÂÑÂÓÂÕÉÓÐÁÏÕÂÊÎÆÕ¡ÕÉÏÕÆÍÆÚÕÂ¾Â¼ÈÙÚÔÉÌ¡ÖÆÔÚÏÆÅÓ¾ÂØ
ÙÐÓ½ÈÉÔÉPJÉÎ¼ÓÂÂÑ¼Å×ÔÆÎ¼ÔÉ&PD[QJPOÕÉÏÎ¼ÓÂ
ÕÉØÑÓÒÕÉØÔÚÏÆÅÓ¾ÂØÌÂÊQJPOÕÉÏÎ¼ÓÂÕÉØÅÆÁÕÆÓÉØÔÚÏÆ
ÅÓ¾ÂØ¤ÙÓ¿ÏÐØÉÎ¾ÔÆÊÂØÛ×½ØÂ½ÕÂÏÑÆÓ¾ÑÐÚÉÎ¼ÓÆØÌÂÊ½ÕÂÏÔÚ
ÈÌÓ¾ÔÊÎÐØ ÎÆÕÂËÁ Õ×Ï ÔÚÏÆÅÓÊÒÏ ÌÂÕÂÍ½ÈÐÏÕÂØ ÔÆ ÙÂÎÉÍ¼Ø ½ ÎÉ ÂÏÊ
ÙÏÆÁÔÊÎÆØÔÚÈÌÆÏÕÓÒÔÆÊØÔÕÐÏÐÓ¿Î¼ÔÂÔÆÑÆÓ¾ÑÐÚÉÎ¼ÓÆØÎÆÕ¡ÂÑ¿
Ì¡ÖÆ ÔÚÏÆÅÓ¾Â  ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉ Æ¾ÏÂÊ ÑÓ×ÕÆÞÏÉ ÈÊÂ ÕÉÏ ÐÑÐ¾Â É
ÂÏÂÎÆÏ¿ÎÆÏÉÐÅ¿ØÎÆÕÂÃÐÍÊÔÎÐÁÆ¾ÏÂÊÉÂÑÐÊÌÐÅ¿ÎÉÔÉÔÆÎÊÌÓ¡ÑÆÑÕ¾
ÅÊÂ ÌÂÊ ÎÆÎÐÏ×Î¼ÏÂ ÂÎÊÏÐË¼Â ÂÑ¿ ÆÚÓ¼×Ø ÅÊÆÔÑÂÓÎ¼ÏÂ ÑÓ×ÕÆÐÍÚÕÊÌ¡
¼ÏÛÚÎÂ ÆÏ ¼ÙÐÚÏ ÅÊÆËÂÙÖÆ¾ ÌÍÂÔÔÊÌ¼Ø ÎÆÍ¼ÕÆØ ÃÊÐÎÆÕÂÔÙÉÎÂÕÊÔÎÐÁ
Ñ¿ÕÂÅÊÂÖ¼ÔÊÎÂÅÆÅÐÎ¼ÏÂÅÆÏÎÑÐÓÐÁÏÏÂÆËÂÙÖÐÁÏÔÚÎÑÆÓ¡ÔÎÂÕÂÈÊÂ
ÕÉÏ ÆÑ¾ÅÓÂÔÉ ÕÉØ ÇÚÍ½Ø ÌÂÊ ÕÐÚ ÇÁÍÐÚ ÔÕÉ ÇÂÓÎÂÌÐÌÊÏÉÕÊÌ½ ÕÐÚ
/(075$'$ÇÂÓÎÂÌÐÌÊÏÉÕÊÌ½ÕÐÚ/(075$'$ÅÆÏ¼ÙÆÊÎÆÍÆÕÉÖÆ¾ÔÆ
ÂÔÖÆÏÆ¾Ø ÉÍÊÌ¾ÂØ  ÆÕÒÏ ÌÂÊ ¡Ï×  ÓÐÌÍÊÏÊÌ¡ ÅÆÅÐÎ¼ÏÂ ÈÊÂ ÕÉÏ

ÂÔÇ¡ÍÆÊÂ ÂÓÌÊÏÐÈ¼ÏÆÔÉ ÌÂÊ ÎÆÕÂÍÍÂËÊÐÈ¼ÏÆÔÉ ÆÏ ¼ÙÐÚÏ ÅÊÆËÂÙÖÆ¾
ÎÆÍ¼ÕÆØÈÊÂÕÉÏÆÌÕ¾ÎÉÔÉÕÐÚÌÂÓÌÊÏÐÈ¿ÏÐÚ½ÎÆÕÂÍÍÂËÊÐÈ¿ÏÐÚÅÚÏÂÎÊ
ÌÐÁÕÉØÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØÐÏÊÎ¿ÕÉÕÂÌÂÊÂÏÂÑÂÓÂÈ×È½ÂÈ×È½ÎÆ
ÆÏÅÐÇÍ¼ÃÊÂÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉÔÆÅ¿ÔÆÊØÎ¼ÙÓÊPJNJÉÎ¼ÓÂÙÐÓÉ
ÈÐÁÎÆÏÆØÆÑ¾ÅÊÂÅÐÙÊÌ¼ØÉÎ¼ÓÆØ $8&ÇÐÓ¼ØÎÆÈÂÍÁÕÆÓÉÂÑ¿ÕÉÏ
¼ÌÖÆÔÉÕÐÚÂÏÖÓÒÑÐÚÔÕÉÔÚÏÊÔÕÒÎÆÏÉÉÎÆÓ½ÔÊÂÅ¿ÔÉ ÅÆÏÆ¾ÙÆÌÂÎ¾Â
ÆÑ¾ÅÓÂÔÉÔÕÉÈÐÏÊÎ¿ÕÉÕÂÌÂÊÔÕÉÏÂÏÂÑÂÓÂÈ×ÈÊÌ½ÂÑ¿ÅÐÔÉÂÓÔÆÏÊÌÒÏ
ÅÊÂÈÐÏÊÅÊÂÌÒÏÑÐÏÕÊÌÒÏÎÆÂÏÖÓÒÑÊÏÐ&'¤ÂÓÊÖÎ¿ØÕ×ÏÇÚÔÊÐÍÐÈÊ
ÌÒÏÔÑÆÓÎÂÕÐÛ×ÂÓ¾×Ï½ÕÂÏÔÉÎÂÏÕÊÌ¡ÎÆÊ×Î¼ÏÐØ  ÔÆÔÙ¼ÔÉÎÆ
ÕÐÚØÎ¡ÓÕÚÓÆØÌÂÊÕÐÑÐÔÐÔÕ¿ÂÏÒÎÂÍ×ÏÔÑÆÓÎÂÕÐÛ×ÂÓ¾×Ï ÎÆÂÑ¿ÔÑÂ
ÔÉ½ÂÑÐÚÔ¾ÂÌÆÇÂÍ½Ø ½ÕÂÏÔÉÎÂÏÕÊÌ¡ÂÚËÉÎ¼ÏÐ Î¼ÙÓÊ  ÔÕ¿ÔÐÐÊ
ÂÍÍÂÈ¼ØÂÚÕ¼ØÅÆÏÆÑÉÓ¼ÂÔÂÏÕÉÈÐÏÊÎ¿ÕÉÕÂÌÂÊÔÚÏÆÑÒØÅÆÏÖÆ×Ó½ÖÉ
ÌÂÏ ÅÚÔÎÆÏÆ¾Ø Æ ÖÉÍÚÌÐÁØ ÑÐÏÕÊÌÐÁØ ÑÐÚ ¼ÍÂÃÂÏ ÆÏÅÐÇÍ¼ÃÊÂ
ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉ Î¼ÙÓÊ  PJNJÉÎ¼ÓÂ $8&  ÇÐÓ¼Ø ÎÆÈÂÍÁÕÆÓÉ
ÂÑ¿ÕÉÏ¼ÌÖÆÔÉÕÐÚÂÏÖÓÒÑÐÚÔÕÉÔÚÏÊÔÕÒÎÆÏÉÉÎÆÓ½ÔÊÂÅ¿ÔÉ ÆÑ¾
ÅÊÂÅÐÙÊÌ¼ØÉÎ¼ÓÆØÑÓÊÏÕÉÔÚÏÁÑÂÓËÉÎÆÂÓÔÆÏÊÌÐÁØÑÐÏÕÊÌÐÁØ¡ÈÓÊÐÚ
ÕÁÑÐÚÐÎ¼ÔÐØÂÓÊÖÎ¿Ø×ÙÓÒÏÔ×ÎÂÕ¾×ÏÌÂÊÕ×ÏÔÉÎÆ¾×ÏÆÎÇÁÕÆÚÔÉØ
ÂÏ¡ÑÐÏÕÊÌ¿½ÕÂÏÔÉÎÂÏÕÊÌ¡ÎÆÊ×Î¼ÏÐØÔÆÔÁÈÌÓÊÔÉÎÆÕÂÑÆÊÓÂÎÂÕ¿Û×Â
ÑÐÚ¼ÍÂÃÂÏÇÐÓ¼ÂÎ¿ÏÐÆÔÙ¼ÔÉÎÆÕÐÚØÎ¡ÓÕÚÓÆØÑÐÚ¼ÍÂÃÂÏÇÐÓ¼Â
ÐÊ ÌÚÐÇÐÓÐÁÏÕÆØ ÑÐÏÕÊÌÐ¾ ÑÐÚ ¼ÍÂÃÂÏ  PJNJÉÎ¼ÓÂ ÑÂÓÐÚÔ¾ÂÔÂÏ
ÎÆÊ×Î¼ÏÉÂÁËÉÔÉÃ¡ÓÐÚØÌÂÕ¡ÕÉÏÌÁÉÔÉÊÂÎÆÍ¼ÕÉÂÏÂÑÂÓÂÈ×ÈÊÌ½Ø
ÕÐËÊÌ¿ÕÉÕÂØÔÆÌÚÐÇÐÓÐÁÏÕÆØÑÐÏÕÊÌÐÁØÑÐÚÆÌÕ¼ÖÉÌÂÏÔÆÆÏÅÐÇÍ¼ÃÊÆØ
Å¿ÔÆÊØ ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØ Î¼ÙÓÊ ÕÂ  PJNJÉÎ¼ÓÂ $8&  ÇÐÓ¼Ø
ÎÆÈÂÍÁÕÆÓÉÂÑ¿ÕÉÏ¼ÌÖÆÔÉÕÐÚÂÏÖÓÒÑÐÚÔÕÉÔÚÏÊÔÕÒÎÆÏÉÅ¿ÔÉÕ×Ï
PJÉÎ¼ÓÂ ÆÑ¾ÅÊÂÅÐÙÊÌ¼ØÉÎ¼ÓÆØÌÂÕ¡ÕÉÏÌÁÉÔÉÆ¾ÙÆ×ØÂÑÐÕ¼ÍÆÔÎÂ
ÕÉÔÉÎÂÏÕÊÌ½ÂÁËÉÔÉÔÕÐÏÂÓÊÖÎ¿Õ×ÏÎÉÕ¼Ó×ÏÕ×ÏÐÑÐ¾×Ï¿ÍÂÕÂ¼Î
ÃÓÚÂÏÆÌÓÒÖÉÌÂÏ½ÂÑÐÓÓÐÇ½ÖÉÌÂÏÎÆÑÂÓ¡ÍÍÉÍÉÎÆ¾×ÔÉÔÕÐÏÂÓÊÖÎ¿
Õ×ÏÎÉÕ¼Ó×ÏÎÆÃÊÒÔÊÎÂ¼ÎÃÓÚÂÆÏÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÆÌÂÎ¾ÂÅÚÔÑÍÂÔ¾Â½
ÑÂÓÂÍÍÂÈ½Õ×ÏÆË×ÕÆÓÊÌÒÏÅÐÎÒÏÕ×ÏÎÂÍÂÌÒÏÎÐÓ¾×Ï½ÕÐÚÔÌÆÍÆÕÐÁ
ÔÆÅ¿ÔÆÊØÎ¼ÙÓÊÕÂPJNJÉÎ¼ÓÂÆÕÂÇÐÓ¡ÅÊÂÎ¼ÔÐÚÕÐÚÑÍÂÌÐÁÏÕÂ
ÌÂÊÑÊÖÂÏ½ÇÂÓÎÂÌÐÍÐÈÊÌ½ÅÓ¡ÔÉÕÉØÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉ
ÌÂÏ ÔÆ ÑÐÏÕÊÌÐÁØ ÌÂÕ¡ ÕÉÏ ÌÁÉÔÉ ÌÂÊ ÎÆÕ¡ ÕÐÏ ÕÐÌÆÕ¿ Æ ÎÆÍ¼ÕÆØ ÔÆ
ÑÐÏÕÊÌÐÁØÑÂÓÂÕÉÓ½ÖÉÌÂÏÎÆÕÂÃÐÍ¼ØÔÕÐÏÂÓÊÖÎ¿Õ×ÏÍÆÎÇÐÌÚÕÕ¡Ó×Ï
ÔÆÏÆÐÈÏ¡ÑÐÚÆÌÕ¼ÖÉÌÂÏÔÕÉÏÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉÌÂÕ¡ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÕÉØ
ÌÁÉÔÉØÔÆÅ¿ÔÆÊØPJNJÉÎ¼ÓÂÆÑ¾ÅÊÂÅÐÙÊÌ¼ØÉÎ¼ÓÆØ $8&¾ÔÉÎÆ
ÇÐÓ¼ØÕÉÏ¼ÌÖÆÔÉÕÐÚÂÏÖÓÒÑÐÚÔÕÉÔÚÏÊÔÕÒÎÆÏÉÅ¿ÔÉÕ×ÏPJ
ÉÎ¼ÓÂ   ÈÏ×ÔÕÊÌ½ É Ô×ÎÂÕÊÌ½ ÌÂÊ É ÔÆËÐÚÂÍÊÌ½ ÂÏ¡ÑÕÚËÉ Õ×Ï ÏÆÐ
ÈÏÒÏ ÑÐÚ ÆÌÕ¼ÖÉÌÂÏ ÌÂÕ¡ ÕÉ ÈÂÍÐÚÙ¾Â ÔÆ Å¿ÔÆÊØ ÂÍÆÎÕÐÚÛÐÚÎ¡ÎÑÉØ
Î¼ÙÓÊPJNJÉÎ¼ÓÂÅÆÏÆÑÉÓÆ¡ÔÕÉÌÂÏ¥¬§
¥¤¤¥  ÂÕ¡ÍÐÈÐØ ÆÌÅ¿Ù×Ï ÊÏ¡ÕÓÊÐ Ç×ÔÇÐÓÊÌ¿ ÅÊÚÅÓÊÌ¿
( ÊÖÚÍÆÏÐÅÊÂÎÊÏÐÕÆÕÓÂÐËÊÌ¿ÅÊÏ¡ÕÓÊÐ¡ÍÂØÅÊÚÅÓÊÌ¿¡ÍÊÐÙÍ×
ÓÊÐÁÙÐ (  ¡ÍÊÐ Ç×ÔÇÐÓÊÌ¿ ÅÊÔ¿ËÊÏÐ (  ÐÍÚÔÐÓÃÊÌ¿ 
(  ¢¡ÕÓÊÐ ÙÍ×ÓÊÐÁÙÐ »Å×Ó ÈÊÂ ÆÏ¼ÔÊÎÂ ÔÚÎÃÂÕ¿ÕÉÕÆØÍ
ÍÆ¾ÄÆÊ ÎÆÍÆÕÒÏ ÔÙÆÕÊÌÒÏ ÎÆ ÕÉ ÔÚÎÃÂÕ¿ÕÉÕÂ ÕÐ ÑÂÓ¿Ï ÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌ¿
ÑÓÐÜ¿Ï ÅÆÏ ÑÓ¼ÑÆÊ ÏÂ ÂÏÂÎÆÊÈÏÁÆÕÂÊ ÎÆ ¡ÍÍÂ ÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌ¡ ÑÓÐÜ¿ÏÕÂ
ÆÌÕ¿ØÂÚÕÒÏÑÐÚÂÏÂÇ¼ÓÐÏÕÂÊÔÕÉÏÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐÊ¡ÓÌÆÊÂÛ×½Ø
ÚÌÏ¿ÅÊ¡ÍÚÎÂÙÓ¿ÏÊÂÓÂÊ×Î¼ÏÐÅÊ¡ÍÚÎÂÉÎÊÌ½ÌÂÊÇÚÔÊÌ½ÔÕÂÖÆ
Ó¿ÕÉÕÂÌÂÕ¡ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÕÉØÙÓ½ÔÉØ¼ÙÆÊÌÂÕÂÅÆÊÙÖÆ¾ÈÊÂÒÓÆØÔÕÐÚØ
& ± & Ñ¿ ÎÊÌÓÐÃÊÐÍÐÈÊÌ½ ¡ÑÐÄÉ ÔÚÏÊÔÕ¡ÕÂÊ ÂÚÕ¿ ÕÐ ÑÓÐÜ¿Ï ÏÂ
ÙÓÉÔÊÎÐÑÐÊÆ¾ÕÂÊÂÎ¼Ô×Ø¡ÏÅÆÏÙÓÉÔÊÎÐÑÐÊÉÖÆ¾ÂÎ¼Ô×ØÐÙÓ¿ÏÐØÇÁ
ÍÂËÉØÌÂÕ¡ÕÉÙÓ½ÔÉÌÂÊÐÊÔÚÏÖ½ÌÆØÑÓÊÏÂÑ¿ÕÉÙÓ½ÔÉÂÑÐÕÆÍÐÁÏÆÚ
ÖÁÏÉÕÐÚÙÓ½ÔÕÉÌÂÊÅÆÖÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÚÑÆÓÃÂ¾ÏÐÚÏÕÊØÒÓÆØÔÕÐÚØ&
±&ÚÑ¿ÑÓÐÔÕÂÔ¾ÂÂÑ¿ÕÐÇ×ØÅÊÂ¾ÕÆÓÆØÑÓÐÇÚÍ¡ËÆÊØÌÂÕ¡ÕÉ
ÇÁÍÂËÉ ÕÐÚ ÑÓÐÜ¿ÏÕÐØ ÚÌÏ¿ ÅÊ¡ÍÚÎÂ ÚÍ¡ÔÔÆÕÆ ÔÆ ÄÚÈÆ¾Ð & ±
& ÉÏÌÂÕÂÄÁÙÆÕÆÚÍ¡ÔÔÆÕÆÕÐÇÊÂÍ¾ÅÊÐÔÕÐÆË×ÕÆÓÊÌ¿ÌÐÚÕ¾ÈÊÂ
ÏÂ ÑÓÐÔÕÂÕÆÁÆÕÂÊ ÂÑ¿ ÕÐ Ç×Ø ÊÂ ÕÊØ ÔÚÏÖ½ÌÆØ ÅÊÂÕ½ÓÉÔÉØ ÎÆÕ¡ ÕÉÏ
ÂÓÂ¾×ÔÉÕÐÚÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌÐÁÑÓÐÜ¿ÏÕÐØÃÍÑÂÓ¡ÈÓÂÇÐÁÔÉ
ÌÂÊÔÚÔÕÂÕÊÌ¡ÕÐÚÑÆÓÊ¼ÌÕÉ§Ð/(075$'$ÅÊÂÕ¾ÖÆÕÂÊÔÆÅÊÂÚÈ¼ØÚ¡ÍÊ
ÏÐÇÊÂÍ¾ÅÊÐÕ×ÏPOÎÆÑÒÎÂÆÊÔÙÒÓÉÔÉØÂÑ¿ÆÍÂÔÕÊÌ¿ÃÐÚÕÚÍ¾ÐÚÌÂÊ
ÔÇÓ¡ÈÊÔÉ ÂÔÇÂÍÆ¾ÂØ ÂÑ¿ ÂÍÐÚÎ¾ÏÊÐ ÎÆ ÑÍÂÔÕÊÌ¿ ÂÑÐÔÑÒÎÆÏÐ ÑÒÎÂ
IOLSRII  ¼ÈÆÖÐØ ÔÚÔÌÆÚÂÔ¾ÂØ ÌÐÚÕ¾ ÎÆ  ÇÊÂÍ¾ÅÊÐ  ÅÊÂ¾ÕÆÓÆØ
ÑÓÐÇÚÍ¡ËÆÊØÂÑ¿ÓÓÊÄÉØÌÂÊ¡ÍÍÐØÙÆÊÓÊÔÎ¿Ø§ÐÑÆÓÊÆÙ¿ÎÆÏÐÕÐÚÇÊÂ
ÍÊÅ¾ÐÚ ÖÂ ÑÓ¼ÑÆÊ ÏÂ ÆËÆÕ¡ÛÆÕÂÊ ÑÓÊÏ ÕÉ ÙÐÓ½ÈÉÔÉ ÈÊÂ ÕÚÙ¿Ï ÑÂÓÐÚÔ¾Â
Ô×ÎÂÕÊÅÊÂÌÐÁÚÍÊÌÐÁ½ÂÍÍÐ¾×ÔÉÕÐÚÙÓ×ÎÂÕÊÔÎÐÁ¢ÂÎÉÙÓÉÔÊÎÐÑÐÊ
ÉÖÆ¾Æ¡ÏÚÑ¡ÓÙÆÊÔ×ÎÂÕÊÅÊÂÌ¿ÚÍÊÌ¿½Æ¡ÏÕÐÑÚÌÏ¿ÅÊ¡ÍÚÎÂ¼ÙÆÊÚÑÐ
ÔÕÆ¾ ÂÍÍÐ¾×ÔÉ ÕÐÚ ÙÓ×ÎÂÕÊÔÎÐÁ ÉÏ ÂÏÂÌÊÏÆ¾ÕÆ ÕÂ ÇÊÂÍ¾ÅÊÂ ÑÓÊÏ ÕÉ
ÙÓ½ÔÉÊÂÆÏÅÐÇÍ¼ÃÊÂÙÐÓ½ÈÉÔÉÂÏÂÓÓÐÇ½ÔÕÆPO/(075$'$ÂÑ¿
ÕÐÇÊÂÍ¾ÅÊÐÔÆÎÊÂÔÁÓÊÈÈÂÆÇÂÓÎ¿ÛÐÏÕÂØ¡ÔÉÑÕÉÕÆÙÏÊÌ½ÈÙÁÔÕÆÕÉÏ
ÑÐÔ¿ÕÉÕÂ ÂÚÕ½ ÔÆ  PO ÅÊÂÍÁÎÂÕÐØ ÙÍ×ÓÊÐÁÙÐÚ ÏÂÕÓ¾ÐÚ  PJPO
 ÈÊÂ¼ÈÙÚÔÉ½ÅÊÂÍÁÎÂÕÐØÈÍÚÌ¿ÛÉØ  ÈÊÂ¼ÈÙÚÔÉÚÕ¿ÕÐÇÂÓ
ÎÂÌÆÚÕÊÌ¿ÑÓÐÜ¿ÏÅÆÏÑÓ¼ÑÆÊÏÂÂÓÂÊÒÏÆÕÂÊÎÆ¡ÍÍÐÚØÅÊÂÍÁÕÆØ¤Ô¡ÌÐØ
ÖÂÑÓ¼ÑÆÊÌÂÕ¿ÑÊÏÏÂÂÏÂÔÕÓÂÇÆ¾ÎÂÍÂÌ¡ÈÊÂÏÂÂÏÂÎÊÙÖÆ¾ÕÐÅÊ¡ÍÚÎÂ§Ð
/(075$'$ ÅÆÏ ÑÆÓÊ¼ÙÆÊ ÂÏÕÊÎÊÌÓÐÃÊÂÌ¡ ÔÚÏÕÉÓÉÕÊÌ¡ ÌÂÊ ÔÚÏÆÑÒØ
ÂÑÂÊÕÆ¾ÕÂÊÑÓÐÔÐÙ½ÈÊÂÏÂÅÊÂÔÇÂÍÊÔÕÆ¾ÉÂÔÉÄ¾ÂÕÐÚÑÂÓÂÔÌÆÚÂÔÎ¼ÏÐÚ
ÅÊÂÍÁÎÂÕÐØ ÚÏÊÔÕ¡ÕÂÊ ÕÐ ÂÓÂÊ×Î¼ÏÐ ÑÓÐÜ¿Ï ÏÂ ÙÐÓÉÈÆ¾ÕÂÊ ÂÎ¼Ô×Ø
¡ÖÆ ÇÊÂÍ¾ÅÊÐ ÑÓÐÐÓ¾ÛÆÕÂÊ ÈÊÂ Î¾Â Î¿ÏÐ ÙÓ½ÔÉ ¡ÖÆ ÂÙÓÉÔÊÎÐÑÐ¾ÉÕÐ
ÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌ¿ÑÓÐÜ¿Ï½ÚÑ¿ÍÆÊÎÎÂÑÓ¼ÑÆÊÏÂÂÑÐÓÓ¾ÑÕÆÕÂÊÔÁÎÇ×ÏÂÎÆ
ÕÊØÌÂÕ¡Õ¿ÑÐÚØÊÔÙÁÐÚÔÆØÔÙÆÕÊÌ¼ØÅÊÂÕ¡ËÆÊØ§¤¤§
¬¤¤¥*HQ]\PH7KHUDSHXWLFV/WG.LQJVJDWH&DVFDGH
:D\2[IRUG%XVLQHVV3DUN6RXWK2[IRUG2;68Ï×Î¼ÏÐÂÔ¾ÍÆÊÐ
 ¥ ¤ ¤   ¬¤¤¥ (8  ¥¤
¢ ¥ § ¥¢¢  §  ÎÆÓÐÎÉÏ¾Â
ÑÓÒÕÉØ¼ÈÌÓÊÔÉØÆÑÕÆÎÃÓ¾ÐÚ¥¤¢¢  ¥
§¤¬¢¤¬ÆÑÕÐÎÆÓ½ÑÍÉÓÐÇÐÓÊÂÌ¡ÔÕÐÊÙÆ¾ÂÈÊÂ
ÕÐÑÂÓ¿ÏÇÂÓÎÂÌÆÚÕÊÌ¿ÑÓÐÜ¿ÏÆ¾ÏÂÊÅÊÂÖ¼ÔÊÎÂÔÕÐÏÅÊÌÕÚÂÌ¿Õ¿ÑÐÕÐÚ
ÚÓ×ÑÂÜÌÐÁ¤ÓÈÂÏÊÔÎÐÁÂÓÎ¡Ì×ÏKWWSZZZHPDHXURSDHX¢ÐÔÐ
ÌÐÎÆÊÂÌ½ÕÊÎ½~xÊÂÏÊÌ½ÕÊÎ½~
Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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¢ÉÀÌÇ»ÅÉ»ÓÎ¸Î¿Æ¿·ÓÊ¸ÍÓÇÊÆÂÌÐÇ»ÎÃÅ¶Ê»Ì»ÅÉÆÉºÏÂÍÂÓÎ¸Ï»¿ÊÃÎÌµ½¿ÃÎÉÁÌ¶ÁÉÌÉÊÌÉÍ¾ÃÉÌÃÍÇ¸ÈµÐÈÊÆÂÌÉÀÉÌÃËÈ»ÍÀÆ¿Ã»ÑÂÎ¿·Î»Ã»Ê¸ÎÉÓÑ¿Ê»ÁÁ¿ÆÇ»Î·¿ÑÓÁ¿·»ÑÈ»»È»ÀµÌÉÓÈÉÊÉÃ¿Í¾¶ÊÉÎ¿ÊÃÏ»ÈÉÆÉÁÉºÇ¿È¿Ñ
»È¿ÊÃÏºÇÂÎ¿Ñ¿ÈµÌÁ¿Ã¿ÑÆÊ»ÌÁÌ»ÀÉÁÃ»ÎÉÈÎÌ¸ÊÉ»È»ÀÉÌÑ»È¿ÊÃÏºÇÂÎÐÈ¿È¿ÌÁ¿ÃËÈ
  ¢ §¡§¢ §¡  ¢ *,/(1<$PJÎÆÇÃÍÆ¼¾ÆÄ¼  ¢  ¢§ ÐÀÎÆÇÃÍ¹Æ¼¾ÆÄÊËÀÍÄ¶ÓÀÄPJÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ÑÒÔ¿ÍÊÓÇÑÍÄÆ· Ä¼ÏÊÉËÇ·ÍÃÆ¼ÏÇÊÂÊÏÑÉÀÆ¿¹ÓÑÉ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ
¡ ¢¨ ¡ÆÇÃÍ¹Æ¼¾ÆÄÊ¼¾ÆÄÊÏÑÉPPÈÀ¼ÉÊÄÆÏ¹Æ¸ÏÍÄÉÊ¼¿Ä¼Á¼É¶ÒÆ¶ÇÔÁÊÒÆ¼ÄÇÀÔÆ¹¼¿Ä¼Á¼É¶ÒÎÌÈ¼¼ËÊÏ»ËÑÎÃÈÀÈ¼»ÍÊÈÀÇÉÄ£)7<PJ¤ÎÏÊÆ¶ÇÔÁÊÒÆ¼Ä¿»Ê¼ÆÏÄÉÊÀÄ¿À¸ÒÇÑÍ¸¿ÀÒ¼ËÊÏÔËÑÈ¶ÉÀÒÎÏÊÎÌÈ¼ÈÀ
Æ¸ÏÍÄÉÊÈÀÇÉÄ¡  ¡ ÀÍ¼ËÀÔÏÄÆ¶ÒÀÉ¿À¸ÅÀÄÒ¢Ê*LOHQ\DÀÉ¿À¸ÆÉÔÏ¼ÄÑÒÈÊÉÊÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÏÍÊËÊËÊÄÃÏÄÆ·ÏÃÒÉ¹ÎÊÔÎÀÔ¾ÃÇ·ÒÀÉÀÍÂ¹ÏÃÏ¼ÒÔËÊÏÍÊËÄÕÊÔÎ¼¿Ä¼ÇÀ¸ËÊÔÎ¼ÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼Ò  ÂÄ¼ÏÄÒ¼Æ¹ÇÊÔÐÀÒÊÈ¿ÀÒ
ÀÉÃÇ¸ÆÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÔ¾ÃÇ·ÒÀÉÀÍÂ¹ÏÃÏ¼ÒÉ¹ÎÊË¼ÍÏÃÉËÇ·ÍÃÆ¼ÄÀË¼ÍÆ·ÐÀÍ¼ËÀÔÏÄÆ·¼ÂÑÂ·ÈÀÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉÈ¸¼ÏÍÊËÊËÊÄÃÏÄÆ·ÏÃÒÉ¹ÎÊÔÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÂÄ¼ÀÅ¼ÄÍ¶ÎÀÄÒÆ¼ÄËÇÃÍÊÁÊÍ¸ÀÒ¼É¼ÁÊÍÄÆÈÀÏÄÒËÀÍÄ¹¿ÊÔÒ¶ÆËÇÔÎÃÒ½ÇË¼Í¼ÂÍÁÊÔÒ
Æ¼Ä ·ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÏ¼Ó¶ÑÒÀÅÀÇÄÎÎ¹ÈÀÉÃÎÊ½¼Í·ÔËÊÏÍÊËÄÕÊÔÎ¼¿Ä¼ÇÀ¸ËÊÔÎ¼ÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÃÊËÊ¸¼ÊÍ¸ÕÀÏ¼Ä¼Ë¹·ËÀÍÄÎÎ¹ÏÀÍÀÒÔËÊÏÍÊË¶ÒËÊÔËÍÊÆ¼ÇÊ»É¼É¼ËÃÍ¸¼È¶Î¼ÎÀ¶É¼¶ÏÊÒÆ¼ÄÈÀ·ËÀÍÄÎÎ¹ÏÀÍÀÒ*GËÍÊÎÇ¼È½ÉÊÔÎÀÒ½Ç½ÀÒ
ÎÏÃÈ¼ÂÉÃÏÄÆ·ÏÊÈÊÂÍ¼Á¸¼ÀÂÆÀÁÇÊÔ·ÎÃÈ¼ÉÏÄÆ·¼»ÅÃÎÃÎÏÊÁÊÍÏ¸Ê½Ç¼½ÌÉ¢ÎÀÎ»ÂÆÍÄÎÃÈÀËÍÊÃÂÊ»ÈÀÉÃËÍ¹ÎÁ¼ÏÃÈ¼ÂÉÃÏÄÆ·ÏÊÈÊÂÍ¼Á¸¼ÊÎÊÇÊÂ¸¼Æ¼ÄÏÍ¹ËÊÒÓÊÍ·ÂÃÎÃÒ¶É¼ÍÅÃÆ¼ÄÃÀË¸½ÇÀ¾ÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒËÍ¶ËÀÄÉ¼Â¸ÉÀÏ¼Ä¼Ë¹Ä¼ÏÍ¹ÈÀ
ÀÈËÀÄÍ¸¼ÎÏÃÉÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÊÎÊÇÊÂ¸¼ÎÔÉÄÎÏÌÈÀÉÃ¿¹ÎÃÏÊÔ*LOHQ\DÀ¸É¼Ä¶É¼Æ¼¾ÆÄRÏÑÉPJÏÊÊËÊ¸ÊÇ¼È½ÉÀÏ¼Ä¼Ë¹ÏÊÔÎÏ¹È¼ÏÊÒË¼ÅÃÈÀÍÃÎ¸ÑÒ¢Ê*LOHQ\DÈËÊÍÀ¸É¼ÇÃÁÐÀ¸ÈÀ·ÓÑÍ¸ÒÏÍÊÁ·¸¿Ä¼Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÏÃÒËÍÌÏÃÒ
¿¹ÎÃÒÎÔÉÄÎÏÏ¼ÄÆ¼ÄÆ¼ÏÏÃÉÀË¼É¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÎÀËÀÍ¸ËÏÑÎÃ¿Ä¼ÆÊË·ÒÏÃÒÂÄ¼x·ËÀÍÄÎÎ¹ÏÀÍÀÒÃÈ¶ÍÀÒÆ¼ÏÏÄÒËÍÌÏÀÒÀ½¿ÊÈ¿ÀÒÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒxËÀÍÄÎÎ¹ÏÀÍÀÒ¼Ë¹ÃÈ¶ÍÀÒÆ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÑÉÀ½¿ÊÈ¿ÑÉÆ¼ÄÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒxËÉÑ
¼Ë¹À½¿ÊÈ¿ÀÒÈÀÏ¼Ë¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÀÉ¹ÒÈÃÉ¹ÒÉÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÀ¸É¼ÄÈÄÆÍ¹ÏÀÍÃÒ¿ÄÍÆÀÄ¼Ò¼Ë¹ÏÄÒËÍÊ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÀÒÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÎÔÉÀÓ¸ÕÀÏ¼ÄÈÀÏÃÉÀË¹ÈÀÉÃ¿¹ÎÃÎ»ÈÁÑÉ¼ÈÀÏÊËÍ¹ÂÍ¼ÈÈ¼ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ Ä¿ÄÆÊ¸ËÇÃÐÔÎÈÊ¸
ÇÄÆÄÑÈ¶ÉÊÄ¢Ê*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÈÀËÍÊÎÊÓ·ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÃÇÄÆ¸¼ÒÀÏÌÉÆ¼ÄÉÑÇ¹ÂÑ¼ÉÀË¼ÍÆÌÉ¿À¿ÊÈ¶ÉÑÉÂÄ¼ÏÃÉ¼ÎÁÇÀÄ¼Æ¼ÄÏÃÉ¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ¹ÏÃÏ¼ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÀÁÍÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼¢Ê*LOHQ\D¿ÀÉÈÀÇÀÏ·ÐÃÆÀÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò
ÈÀÉÀÁÍÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ÎÏÄÒËÄÇÊÏÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÀ½ÎÃÆÇÄÉÄÆ¶ÒÁ¼ÍÈ¼ÆÊÇÊÂÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒ¿ÀÉÓÍÀÄÕÊÉÏ¼Ä¼É¼ËÍÊÎ¼ÍÈÊÂ¶ÒÏÃÒ¿¹ÎÃÒÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ·ËÄ¼¶ÑÒÎÊ½¼Í·ÉÀÁÍÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼Ë¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼¢Ê*LOHQ\D
¿ÀÉËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÊ½¼Í·ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ K¼ÏÃÂÊÍ¸¼Ò&KLOG3XJK&  ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÉÆ¼Ä¿ÀÉÓÍÀÄÕÊÉÏ¼Ä¼É¼ËÍÊÎ¼ÍÈÊÂ¶ÒÏÃÒ¿¹ÎÃÒÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ·ËÄ¼·È¶ÏÍÄ¼ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ÀÉÏÊ»ÏÊÄÒ¼Ë¼ÄÏÀ¸Ï¼ÄËÍÊÎÊÓ·
¹Ï¼É¼ÍÓ¸ÕÀÄÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÎÀ¼ÔÏÊ»ÒÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ½ÇË¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä Ä¼½ÃÏÄÆÊ¸¼ÎÐÀÉÀ¸Ò¢Ê*LOHQ\D¿ÀÉ¶ÓÀÄÈÀÇÀÏÃÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÆ¼ÄÎÔÉÔËÍÓÊÉÏ¼Î¼ÆÓ¼ÍÌ¿Ã¿Ä¼½·ÏÃ¢Ê*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÈÀËÍÊÎÊÓ·
ÎÀ¼ÔÏÊ»ÒÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÇ¹ÂÑÏÃÒËÄÐ¼É·Ò¼»ÅÃÎÃÒÏÊÔÆÄÉ¿»ÉÊÔÊÄ¿·È¼ÏÊÒÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼Ò ½ÇË¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä À¼ÔÏÊ»ÒÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÍ¶ËÀÄÉ¼Â¸ÉÊÉÏ¼ÄÏ¼ÆÏÄÆÊ¸ÊÁÐ¼ÇÈÊÇÊÂÄÆÊ¸¶ÇÀÂÓÊÄÂÄ¼É¼¿Ä¼ÂÄÂÉÌÎÆÀÏ¼ÄÏÊÊ¸¿ÃÈ¼ÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼Ò
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ÎÓÀÏÄÎÐÀ¸ÈÀÎÊ½¼Í·½Í¼¿ÔÆ¼Í¿¸¼Æ¼ÄÆ¼Í¿Ä¼Æ¹¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹Å¼ÄÏ¸¼ÒÏÃÒËÄÐ¼É·ÒÎÔÉÀÍÂÄÆ·Ò¿ÍÎÃÒÎÏÊÉÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹ÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\D¿ÀÉÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÅÀÆÄÉÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÊÔÇ¼È½ÉÊÔÉË¼ÍÇÇÃÇ¼¼ÂÑÂ·ÈÀ¼ÔÏ¶ÒÏÄÒ¿Í¼ÎÏÄÆ¶ÒÊÔÎ¸ÀÒ ½Ç
ÀË¸ÎÃÒË¼ÍÂÍ¼ÁÊ À¼ÔÏÊ»ÒÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\DÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÀÅÀÏÕÀÏ¼ÄÈ¹ÉÊÀÉÏ¼¼É¼ÈÀÉ¹ÈÀÉ¼ÊÁ¶ÇÃÔËÀÍÏÀÍÊ»ÉÏÑÉËÄÐ¼ÉÌÉÆÄÉ¿»ÉÑÉÉÀÅÀÏÕÀÏ¼ÄÏÊÀÉ¿ÀÓ¹ÈÀÉÊÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÕÃÏÀ¸Ï¼ÄÃÎÔÈ½ÊÔÇ·
Æ¼Í¿ÄÊÇ¹ÂÊÔÂÄ¼¼ÇÇ¼Â·ÏÃÒ¼ÂÑÂ·ÒÎÀÁ¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆ¹ËÍÊÖ¹ÉËÊÔ¿ÀÉÈÀÄÌÉÀÄÏÊÉÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹ËÍÄÉ¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÉÃ¼ÂÑÂ·ËÊÔÈÀÄÌÉÀÄÏÊÉÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹¿ÀÉÈËÊÍÀ¸É¼¿Ä¼ÆÊËÀ¸Ð¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÕÃÏÀ¸Ï¼ÄÃÎÔÈ½ÊÔÇ·ÏÊÔÆ¼Í¿ÄÊÇ¹ÂÊÔ
ÂÄ¼ÏÊÉÆ¼ÐÊÍÄÎÈ¹ÏÊÔÆ¼ÏÇÇÃÇÊÔÏÍ¹ËÊÔË¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÒÏÃÒËÍÌÏÃÒ¿¹ÎÃÒÆ¼ÄÎÔÉÄÎÏÏ¼ÄË¼Í¼ÏÀÏ¼È¶ÉÃË¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉÊÇÊÉ»ÆÏÄ¼ ½ÇÀË¸ÎÃÒË¼ÍÂÍ¼ÁÊ  ÄÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÎÏÊÉÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹Æ¼ÄÎÏÃÉÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ·¼ÂÑÂÄÈ¹ÏÃÏ¼
ÈËÊÍÀ¸É¼ÀË¼ÉÀÈÁ¼ÉÄÎÐÊ»ÉÆ¼ÏÏÃÉÀË¼É¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\D¼ÉÇÊÂ¼ÈÀÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒ¿Ä¼ÆÊË·ÒÆ¼ÄÏÊÉÓÍ¹ÉÊ¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÏÊÔ*LOHQ\D¸¿Ä¼Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÏÃÒËÍÌÏÃÒ¿¹ÎÃÒÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä¹ËÑÒÎÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò
Æ¼ÄÎÀËÀÍ¸ËÏÑÎÃ¿Ä¼ÆÊË·ÒÏÃÒÂÄ¼x·ËÀÍÄÎÎ¹ÏÀÍÀÒÃÈ¶ÍÀÒÆ¼ÏÏÄÒËÍÌÏÀÒÀ½¿ÊÈ¿ÀÒÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒxËÀÍÄÎÎ¹ÏÀÍÀÒ¼Ë¹ÃÈ¶ÍÀÒÆ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÑÉÀ½¿ÊÈ¿ÑÉÆ¼ÄÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒxËÉÑ¼Ë¹À½¿ÊÈ¿ÀÒÈÀÏ¼Ë¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÀÉ¹ÒÈÃÉ¹ÒÉÃ
¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÀ¸É¼ÄÈÄÆÍ¹ÏÀÍÃÒ¿ÄÍÆÀÄ¼Ò¼Ë¹ÏÄÒËÍÊ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÀÒÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÎÔÉÀÓ¸ÕÀÏ¼ÄÈÀÏÃÉÀË¹ÈÀÉÃ¿¹ÎÃÎ»ÈÁÑÉ¼ÈÀÏÊËÍ¹ÂÍ¼ÈÈ¼ÄÎÏÃÈ¼47À¿ÄÀÅÊ¿ÄÆ·ÈÀÇ¶ÏÃÏÊÔ¿Ä¼ÎÏ·È¼ÏÊÒ47ÈÀ¿¹ÎÀÄÒ·PJÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ
ÎÀ ÎÏ¼ÐÀÍ· Æ¼ÏÎÏ¼ÎÃ ¹Ï¼É ·Ï¼É ¼Æ¹ÈÃ Ë¼ÍÊ»Î¼ Ã ¼ÍÉÃÏÄÆ· ÓÍÊÉÊÏÍ¹ËÊÒ ÀË¸¿Í¼ÎÃ ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ Ã ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã Ê¿·ÂÃÎÀ ÎÀ Ë¼ÍÏ¼ÎÃ ÏÊÔ 47F, ÈÀ ÏÊ ¼ÉÌÏ¼ÏÊ ¹ÍÄÊ ÏÊÔ  &, ≤ PV ÀÉ ÔËÍÓÀÄ ÎÔÎÓ¶ÏÄÎÃ ¿¹ÎÃÒ ·
¶ÆÐÀÎÃÒ¼ÉÏ¼Ë¹ÆÍÄÎÃÒÎÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÆ¼ÄÎÏÃÉË¼ÍÏ¼ÎÃÏÊÔ47F,ÀÉÔËÍÓÀÄÎÏ¼ÐÀÍ·¶É¿ÀÄÅÃ¼ÔÅÃÈ¶ÉÃÒÀË¸ËÏÑÎÃÒÎÃÈ¼ÉÏÄÆË¼ÐÊÇÊÂÄÆÌÉÏÄÈÌÉÏÊÔ47F,À¸ÏÀÑÒ¼Ë¹ÇÔÏÑÉÏÄÈÌÉÀ¸ÏÀÑÒÈÀÏ¼½ÊÇÌÉ¼Ë¹ÏÄÒ¼ÍÓÄÆ¶ÒÏÄÈ¶ÒËÊÔÉ¼ÎÔÎÓÀÏ¸ÕÊÉÏ¼ÄÈÀÏÃ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÆÇÄÉÄÆ·ÎÃÈ¼Î¸¼¼ÔÏÊ»ÏÊÔÀÔÍ·È¼ÏÊÒÀ¸É¼ÄÂÉÑÎÏÃÏÄÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼Ò¿ÀÉË¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆ¼ÉÆÇÄÉÄÆÎÃÈ¼ÉÏÄÆ¶ÒÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÎÏÃÉË¼ÍÏ¼ÎÃÏÊÔ¿Ä¼ÎÏ·È¼ÏÊÒ47F¹ÈÑÒÎÏÄÒÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒ¿ÀÉÎÔÈÈÀÏÀ¸Ó¼É
¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÔ¾ÃÇÊ»ÆÄÉ¿»ÉÊÔÂÄ¼Ë¼ÍÏ¼ÎÃÏÊÔ¿Ä¼ÎÏ·È¼ÏÊÒ47¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆËÍÊÖ¹ÉÏ¼Ï¼ÊËÊ¸¼ËÄÐ¼É¹ÉÉ¼ÀËÄÈÃÆ»ÉÊÔÉÏÊ¿ÄÎÏÃÈ¼47FÀ¸É¼ÄËÍÊÏÄÈ¹ÏÀÍÊÉ¼¼ËÊÁÀ»ÂÊÉÏ¼ÄÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÓÀÏÄÆÊ»ÒË¼ÍÂÊÉÏÀÒÆÄÉ¿»ÉÊÔ¹ËÑÒÂÄ¼Ë¼Í¿ÀÄÂÈ¼ÔËÊÆ¼ÇÄ¼ÄÈ¸¼
·ÎÔÂÂÀÉ·Ë¼ÍÏ¼ÎÃÏÊÔ47ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆ¶ÒÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¼ÎÆÀ¸¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆ·¿ÍÎÃÃÊËÊ¸¼ËÍÊ¿Ä¼Ð¶ÏÀÄÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÎÀÇÊÄÈÌÅÀÄÒÈÀÏ¼Å»ÏÑÉÊËÊ¸ÑÉÀÔÆ¼ÄÍÄ¼Æ¶ÒÇÊÄÈÌÅÀÄÒËÊÔËÄÐ¼É¹ÉÉ¼À¸É¼ÄÐ¼É¼ÏÃÁ¹ÍÀÒÆ¼Ä¼ÔÅÉÀÄÏÊÉ
Æ¸É¿ÔÉÊ¼ÉËÏÔÅÃÒÇÀÈÁÑÈÏÑÉÆ¼ÄÇÇÑÉÆ¼ÆÊÃÐÀÄÌÉÀÄ¿ÄÆÏÊÔ¿¶ÍÈ¼ÏÊÒ ÄÂÄ¼ÏÍÊ¸ËÍ¶ËÀÄÉ¼Ë¼Í¼ÆÊÇÊÔÐÊ»ÉÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÍÊÎÀÆÏÄÆÄ¿Ä¼¸ÏÀÍ¼ÀÆÀ¸ÉÊÔÒÈÀÎÔÉÔËÍÓÊÔÎÀÒË¼Ð·ÎÀÄÒ·ÈÀÂÉÑÎÏÊ»ÒËÍÊ¿Ä¼ÐÀÎÄÆÊ»ÒË¼ÍÂÊÉÏÀÒ¹ËÑÒËÍÊÃÂÊ»ÈÀÉÃ
¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆ·ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÀËÀÍ¸ËÏÑÎÃÀÄÆ¼Õ¹ÈÀÉÊÔÏ¶ÏÊÄÊÔÆÄÉ¿»ÉÊÔÊÂÄ¼ÏÍ¹ÒÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÀÅÀÏÕÀÄÏÊÀÉ¿ÀÓ¹ÈÀÉÊ¿Ä¼ÆÊË·ÒÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÆ¼ÏËÀÍ¸ËÏÑÎÃ ½ÇÀË¸ÎÃÒË¼ÍÂÍ¼ÁÊ£ÊÄÈÌÅÀÄÒ¤Æ¼Ä£ÀÊËÇÎÈ¼Ï¼ÏÊÔ¿¶ÍÈ¼ÏÊÒ¤Æ¼ÄÏÃÉË¼ÍÂÍ¼ÁÊ
 £ÀÈÁÌÈ¼Ï¼¤  ÊÄÈÌÅÀÄÒ »ÍÄ¼ Á¼ÍÈ¼ÆÊ¿ÔÉ¼ÈÄÆ· ¿ÍÎÃ ÏÊÔ *LOHQ\D À¸É¼Ä Ã ¿ÊÎÊÀÅ¼ÍÏÌÈÀÉÃ ÈÀ¸ÑÎÃ ÏÊÔ ¼ÍÄÐÈÊ» ÏÑÉ ËÀÍÄÁÀÍÄÆÌÉ ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ ÎÏÊ  ÏÃÒ ¼ÍÓÄÆ·Ò ÏÊÔÒ ÏÄÈ·Ò ÔÏ¹ ÊÁÀ¸ÇÀÏ¼Ä ÎÏÃÉ ¼É¼ÎÏÍ¶¾ÄÈÃ Ë¼Í¼ÆÍÏÃÎÃ ÏÑÉ
ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉÎÏÊÔÒÄÎÏÊ»ÒÏÊÔÇÀÈÁÄÆÊ»ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÍÄÉÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼À¸É¼Ä¿Ä¼Ð¶ÎÄÈÃÈÄ¼ËÍ¹ÎÁ¼ÏÃ ËÓÀÉÏ¹ÒÏÑÉÏÀÇÀÔÏ¼¸ÑÉÈÃÉÌÉ·ÈÀÏÏÃÉ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒËÍÊÃÂÊ»ÈÀÉÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÂÀÉÄÆ·
ÀÅ¶Ï¼ÎÃ¼¸È¼ÏÊÒÔÉÄÎÏÏ¼ÄÀË¸ÎÃÒÉ¼Â¸ÉÀÏ¼ÄËÀÍÄÊ¿ÄÆÂÀÉÄÆ·ÀÅ¶Ï¼ÎÃ¼¸È¼ÏÊÒÆ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÏÊÉÈ·É¼Æ¼ÄÎÏÃÎÔÉ¶ÓÀÄ¼ÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉÀÏÃÎ¸ÑÒÆ¼ÄÎÀËÀÍ¸ËÏÑÎÃÀÈÁÉÄÎÃÒÎÃÈÀ¸ÑÉÇÊ¸ÈÑÅÃÒÉÀËÄ½À½¼ÄÑÐÀ¸¼Ë¹ÇÔÏÊÒ¼ÍÄÐÈ¹Ò
ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ[/OËÍ¶ËÀÄÉ¼¿Ä¼Æ¹ËÏÀÏ¼ÄÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼¶ÑÒÏÃÉÀË¼É¼ÁÊÍ¿Ä¹ÏÄÎÏÄÒÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¿ÄÀÆ¹ËÏÀÏÊÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ¼Ë¹ÇÔÏÊ¼ÍÄÐÈ¹ÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉ[/O¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄ
É¼Æ¼ÐÔÎÏÀÍÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÊ½¼Í·ÀÉÀÍÂ¹ÇÊ¸ÈÑÅÃÈ¶ÓÍÄÏÃÉ¼ËÊ¿ÍÊÈ·ÏÃÒ Ä¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÍ¶ËÀÄÉ¼¼ÅÄÊÇÊÂÊ»ÉÏ¼ÄÑÒËÍÊÒÏÃÉ¼ÉÊÎ¸¼ÏÊÔÒ¶É¼ÉÏÄÏÃÒ¼ÉÀÈÀÔÇÊÂÄÒËÍÄÉ¼Ë¹ÏÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\DÔÉÄÎÏÏ¼ÄÊÄ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÓÑÍ¸ÒÄÎÏÊÍÄÆ¹¼ÉÀÈÀÔÇÊÂÄÒ
ÀËÄ½À½¼ÄÑÈ¶ÉÊ¼Ë¹ÀË¼ÂÂÀÇÈ¼Ï¸¼ÔÂÀ¸¼Ò·ÓÑÍ¸ÒÏÀÆÈÃÍ¸ÑÎÃËÇ·ÍÊÔÒÎÓ·È¼ÏÊÒÀÈ½ÊÇÄ¼ÎÈÊ»ÈÀÀÈ½¹ÇÄÊ¼ÉÀÈÀÔÇÊÂÄÒÉ¼ÔË¹ÆÀÄÉÏ¼ÄÎÀ¶ÇÀÂÓÊ¼ÉÏÄÎÑÈÏÑÉ¶É¼ÉÏÄÏÊÔÄÊ»¼ÉÀÈÀÔÇÊÂÄÒÕÑÎÏ·Í¼ 9=9 ËÍÄÉ¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÄ¼
ÏÊÔÒ9=9¼ÍÉÃÏÄÆÊ»Ò¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÎÔÉÄÎÏÏ¼ÄËÇ·ÍÀÒÎÓ·È¼ÀÈ½ÊÇÄ¼ÎÈÊ»ÈÀÀÈ½¹ÇÄÊ¼ÉÀÈÀÔÇÊÂÄÒËÍÄÉ¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\D ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼¼É¼½ÇÇÀÏ¼ÄÂÄ¼È·É¼ÌÎÏÀÉ¼ÀÅ¼ÎÁ¼Ç¸ÕÀÏ¼Ä
ÃËÇ·ÍÃÒÀË¸¿Í¼ÎÃÏÊÔÀÈ½ÊÇÄ¼ÎÈÊ» ÄÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÏÊÔ*LOHQ\DÎÏÊ¼ÉÊÎÊËÊÄÃÏÄÆ¹Î»ÎÏÃÈ¼ÈËÊÍÀ¸É¼¼ÔÅ·ÎÊÔÉÏÊÉÆ¸É¿ÔÉÊÇÊÄÈÌÅÀÑÉÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÑÉÏÑÉÀÔÆ¼ÄÍÄ¼ÆÌÉÇÊÄÈÌÅÀÑÉ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒËÍ¶ËÀÄÉ¼
ÀÁ¼ÍÈ¹ÕÊÉÏ¼Ä¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ¶Ò¿Ä¼ÂÉÑÎÏÄÆ¶ÒÆ¼ÄÐÀÍ¼ËÀÔÏÄÆ¶ÒÎÏÍ¼ÏÃÂÄÆ¶ÒÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ÇÊ¸ÈÑÅÃÒ¼ÏÏÃÉ¼ÅÄÊÇ¹ÂÃÎÃ¼ÎÐÀÉÊ»ÒÈÀÀÄÆ¼Õ¹ÈÀÉÃÇÊ¸ÈÑÅÃ¿ÔÉÃÏÄÆÎÊ½¼Í·Ð¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÀÅÀÏÕÀÏ¼ÄÏÊÀÉ¿ÀÓ¹ÈÀÉÊË¼Í¼ËÊÈË·ÒÏÊÔÎÀÂÄ¼ÏÍ¹
ÈÀÀÈËÀÄÍ¸¼ÎÏÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÇÊÄÈÌÅÀÑÉÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\DÆ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒ¼ÂÑÂ·ÒËÍ¶ËÀÄÉ¼¿¸ÉÊÉÏ¼ÄÊ¿ÃÂ¸ÀÒÉ¼¼É¼Á¶ÍÊÔÉ¼È¶ÎÑÒÎÏÊÂÄ¼ÏÍ¹ÏÊÔÒÏÔÓ¹ÉÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ÇÊ¸ÈÑÅÃÒÍÊÎÑÍÄÉ·¿Ä¼ÆÊË·ÏÊÔ*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼ÀÅÀÏÕÀÏ¼Ä
ÀÉ¶É¼Ò¼ÎÐÀÉ·ÒË¼ÍÊÔÎÄÎÀÄÎÊ½¼Í·ÇÊ¸ÈÑÅÃÆ¼ÄËÍ¶ËÀÄÉ¼ÈÀÇÀÏÏ¼ÄÃÎÓ¶ÎÃÊÁ¶ÇÊÔÒÆÄÉ¿»ÉÊÔËÍÄÉÏÃÉÀË¼É¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÀÍÄÎÏ¼ÏÄÆÆÍÔËÏÊÆÊÆÆÄÆ·ÒÈÃÉÄÂÂ¸ÏÄ¿¼Ò ÈÄ¼ÒÈÔÆÃÏÄ¼ÎÄÆ·ÒÇÊ¸ÈÑÅÃÒ ÀÉ¸ÊÏÀÐ¼É¼ÏÃÁ¹ÍÊÔ¶ÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÈÀÏ
ÏÃÉÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ÏÊÔÁ¼ÍÈÆÊÔÎÏÃÉ¼ÂÊÍÈÀÏ¼Ë¹ËÀÍ¸ËÊÔ¶ÏÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò¼ÉÆ¼ÄÃ¼ÆÍÄ½·ÒÎÓ¶ÎÃÈÀÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒË¼Í¼È¶ÉÀÄÂÉÑÎÏÃ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÃÈÀ¸¼Æ¼ÄÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ÎÔÈ½¼ÏÈÀÆÍÔËÏÊÆÊÆÆÄÆ·ÈÃÉÄÂÂ¸ÏÄ¿¼ ËÓ
ÆÀÁ¼Ç¼ÇÂ¸¼ÎÔÉÊ¿ÀÔ¹ÈÀÉÃ¼Ë¹ÉÊÃÏÄÆ¶ÒÈÀÏ¼½ÊÇ¶Ò¹ËÑÒÎ»ÂÓÔÎÃ¾ÀÔ¿¼ÄÎÐ·ÎÀÄÒÆ¼Ä·ÈÀÏ¼½ÊÇ¶ÒÏÃÒËÍÊÎÑËÄÆ¹ÏÃÏ¼Ò Ð¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÔËÊ½ÇÇÊÉÏ¼ÄÎÀÈÀÎÃ¿Ä¼ÂÉÑÎÏÄÆ·¼ÅÄÊÇ¹ÂÃÎÃÉ¿Ä¼ÂÉÑÎÐÀ¸ÆÍÔËÏÊÆÊÆÆÄÆ·ÈÃÉÄÂÂ¸ÏÄ¿¼Ð¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼¼É¼ÎÏ¼ÇÀ¸Ã
¼ÂÑÂ·ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÆ¼ÄÉ¼ÅÀÆÄÉ·ÎÀÄÆ¼ÏÇÇÃÇÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÎÔÂÆ¼ÇÀ¸Ï¼Ä¿ÄÀËÄÎÏÃÈÊÉÄÆ¹ÎÔÈ½Ê»ÇÄÊ ËÓÈÀÀÄ¿ÄÆ¹ÇÊÄÈÑÅÄÊÇ¹ÂÊ ÎÀËÀÍ¸ËÏÑÎÃËÊÔ¼Ë¼ÄÏÀ¸Ï¼ÄÀË¼É¶É¼ÍÅÃÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ÍÊÖÊ»Î¼ËÊÇÔÀÎÏÄ¼Æ·ÇÀÔÆÊÀÂÆÀÁ¼ÇÊËÐÀÄ¼
30/ ¶ÓÀÄ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÈÀÏÏÃÉÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ÏÊÔÁ¼ÍÈÆÊÔÎÏÃÉ¼ÂÊÍ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ 30/À¸É¼ÄÈÄ¼ÀÔÆ¼ÄÍÄ¼Æ·ÇÊ¸ÈÑÅÃÊÁÀÄÇ¹ÈÀÉÃÎÏÊÉÄ¹-RKQ&XQQLQJKDP -&9 ÃÊËÊ¸¼ÈËÊÍÀ¸É¼À¸É¼ÄÐ¼É¼ÏÃÁ¹ÍÊÒ
·É¼Ê¿ÃÂ·ÎÀÄÎÀÎÊ½¼Í·¼É¼ËÃÍ¸¼ÀÍÄËÏÌÎÀÄÒ30/¶ÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÈÀÏ¼Ë¹ËÀÍ¸ËÊÔ¶ÏÃÈÊÉÊÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÓÑÍ¸ÒËÍÊÃÂÊ»ÈÀÉÃ¶ÆÐÀÎÃÎÀÉ¼Ï¼ÇÄÕÊÔÈÈËÃ¼ÉÆ¼ÄÃ¼ÆÍÄ½·ÒÎÓ¶ÎÃÈÀÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒË¼Í¼È¶ÉÀÄÂÉÑÎÏÃÍ¹ÎÐÀÏÀÒ
ËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒ30/¶ÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÊÄÊËÊ¸ÊÄÀ¸Ó¼ÉËÍÊÃÂÊÔÈ¶ÉÑÒÔËÊ½ÇÃÐÀ¸ÎÀÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÉ¼Ï¼ÇÄÕÊÔÈÈËÃÃÊËÊ¸¼¶ÓÀÄÂÉÑÎÏ·ÎÔÎÓ¶ÏÄÎÃÈÀÏÃÉ30/30/ÈËÊÍÀ¸É¼ÀÈÁ¼ÉÄÎÐÀ¸È¹ÉÊË¼ÍÊÔÎ¸¼-&9ÇÊ¸ÈÑÅÃÒÉÂ¸ÉÀÄ¶ÇÀÂÓÊÒÂÄ¼-&9Ð¼
ËÍ¶ËÀÄÉ¼Ç¼È½ÉÀÏ¼ÄÔË±¹¾Ã¹ÏÄÃÀË¸¿Í¼ÎÃÏÃÒÇÀÈÁÊËÀÉ¸¼ÒÎÏÃÉ¼ÆÍ¸½ÀÄ¼ÏÃÒÀÅ¶Ï¼ÎÃÒ¼ÉÏÄ-&9¼ÉÏÄÎÑÈÏÑÉ¿ÀÉ¶ÓÀÄÈÀÇÀÏÃÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ¼ËÍ¶ËÀÄÀË¸ÎÃÒÉ¼ÎÃÈÀÄÑÐÀ¸¹ÏÄ¶É¼Ò¼ÍÉÃÏÄÆ¹Ò¶ÇÀÂÓÊÒ¼ÉÏÄ-&9
¼ÉÏÄÎÑÈÏÑÉ¿ÀÉ¼ËÊÆÇÀ¸ÀÄÏÃÉËÄÐ¼É¹ÏÃÏ¼ÈÀÏ¼ÂÀÉ¶ÎÏÀÍÃÒ-&9ÇÊ¸ÈÑÅÃÒÍÄÉ¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÔËÍÓÀÄ¿Ä¼Ð¶ÎÄÈÃÈÄ¼¼ÍÓÄÆ·05, ÎÔÉ·ÐÑÒÀÉÏ¹ÒÈÃÉÌÉ ÑÒ¼É¼ÁÊÍ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÑÉÏ¼ÆÏÄÆÌÉ05,
Î»ÈÁÑÉ¼ÈÀÏÄÒÀÐÉÄÆ¶ÒÆ¼ÄÏÊËÄÆ¶ÒÊ¿ÃÂ¸ÀÒ ÊÄÂÄ¼ÏÍÊ¸Ð¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÀË¼ÂÍÔËÉÊ»ÉÂÄ¼½Ç½ÀÒËÊÔÔËÊ¿ÃÇÌÉÊÔÉ30/05,ÈËÊÍÀ¸É¼ÐÀÑÍÃÐÀ¸È¶ÍÊÒÏÃÒ¼ÔÅÃÈ¶ÉÃÒÀË¼ÂÍ»ËÉÃÎÃÒÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÊÔÐÀÑÍÊ»ÉÏ¼Ä¼ÔÅÃÈ¶ÉÊÔÆÄÉ¿»ÉÊÔÂÄ¼30/ÉÔËÍÓÀÄ
ÔËÊ¾¸¼30/Ã05,Ð¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼¿ÄÀÉÀÍÂÀ¸Ï¼ÄÈÀÎ¼ÂÄ¼¿Ä¼ÂÉÑÎÏÄÆÊ»ÒÇ¹ÂÊÔÒÆ¼ÄÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼¼É¼ÎÏ¶ÇÇÀÏ¼Ä¶ÑÒ¹ÏÊÔ¼ËÊÆÇÀÄÎÐÀ¸Ã30/¼ËÊÈÆÍÔÉÎÃÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ¼Ë¹ÏÊÉÊÍÂ¼ÉÄÎÈ¹ÈÀÏÏÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò
ÈËÊÍÀ¸É¼¿Ä¼ÍÆ¶ÎÀÄ¶ÑÒÆ¼Ä¿»ÊÈ·ÉÀÒÆ¼ÄÀËÊÈ¶ÉÑÒËÍ¶ËÀÄÉ¼ÎÔÉÀÓ¸ÕÀÏ¼ÄÃÀË¼ÂÍ»ËÉÃÎÃÂÄ¼ÇÊ¸ÈÑÅÃÆ¼Ð±¹ÇÃÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼¼ÔÏ·ÒÏÃÒËÀÍÄ¹¿ÊÔÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÍ¶ËÀÄÉ¼¿¸ÉÊÉÏ¼ÄÊ¿ÃÂ¸ÀÒÌÎÏÀÉ¼¼É¼Á¶ÍÊÔÉÏ¼ÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ÇÊ¸ÈÑÅÃÒ¶ÑÒÆ¼ÄÈ·ÉÀÒÈÀÏ
ÏÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ¸¿ÃÈ¼ÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼Ò ¸¿ÃÈ¼ÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼ÒÈÀ·ÓÑÍ¸Ò¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÃÒ¹Í¼ÎÃÒ¶ÓÀÄ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉËÊÔ¶Ç¼½¼ÉÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJÆ¼ÄË¼ÍÊÔÎÄÎÏÃÆÀÆÔÍ¸ÑÒÎÏÊÔÒËÍÌÏÊÔÒ
È·ÉÀÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ËÊÈ¶ÉÑÒÎÔÉÄÎÏÏ¼ÄÊÁÐ¼ÇÈÊÇÊÂÄÆ·ÀÆÏ¸ÈÃÎÃÎÏÊÔÒÈ·ÉÀÒÈÀÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÉÊÄ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò¼É¼Á¶ÍÊÔÉÊËÏÄÆ¶Ò¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÊËÊÄ¼¿·ËÊÏÀÎÏÄÂÈ·Æ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒËÍ¶ËÀÄÉ¼Â¸ÉÀÏ¼Ä
¼ÅÄÊÇ¹ÂÃÎÃÏÊÔ½ÔÐÊ»ÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÃÒÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼ÒÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÄÎÏÊÍÄÆ¹Í¼ÂÊÀÄ¿¸ÏÄ¿¼ÒÆ¼Ä¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎ¼ÆÓ¼ÍÌ¿Ã¿Ä¼½·ÏÃ¿Ä¼ÏÍ¶ÓÊÔÉ¼ÔÅÃÈ¶ÉÊÆ¸É¿ÔÉÊÀÈÁÉÄÎÃÒÊÄ¿·È¼ÏÊÒÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼Ò ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ¢Ê*LOHQ\D¿ÀÉ¶ÓÀÄ
ÈÀÇÀÏÃÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÆ¼ÄÎÔÉÔËÍÓÊÉÏ¼Î¼ÆÓ¼ÍÌ¿Ã¿Ä¼½·ÏÃÔÉÄÎÏÏ¼Ä¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÆ¼ÄÎ¼ÆÓ¼ÍÌ¿Ã¿Ä¼½·ÏÃ·ÄÎÏÊÍÄÆ¹Í¼ÂÊÀÄ¿¸ÏÄ¿¼ÒÉ¼ÔËÊ½ÇÇÊÉÏ¼ÄÎÀÊÁÐ¼ÇÈÊÇÊÂÄÆ·ÀÆÏ¸ÈÃÎÃËÍÄÉ¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃ
ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÆ¼ÄÉ¼ÀË¼ÉÀÆÏÄÈÌÉÏ¼ÄÂÄ¼¹ÎÊ¿ÄÎÏÃÈ¼½Í¸ÎÆÊÉÏ¼ÄÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÎÔÉ¶ÓÄÎÃÏÊÔ*LOHQ\DÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÊ¸¿ÃÈ¼ÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼Ò¿ÀÉ¶ÓÀÄ¼ÅÄÊÇÊÂÃÐÀ¸ÔÉÄÎÏÏ¼Ä¿Ä¼ÆÊË·ÏÊÔ*LOHQ\DÀÉ¶É¼Ò¼ÎÐÀÉ·Ò¼É¼ËÏ»ÅÀÄÊ¸¿ÃÈ¼ÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼Ò
¼Ë¹Á¼ÎÃÂÄ¼ÏÊ¼ÉÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼Å¼É¼ÍÓ¸ÎÀÄ·¹ÓÄÈÀÏÏÃÉÔËÊÓÌÍÃÎÃÏÊÔÊÄ¿·È¼ÏÊÒÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼ÒËÍ¶ËÀÄÉ¼Ç¼È½ÉÀÄÔË±¹¾ÃÏ¼ÀÉ¿ÀÓ¹ÈÀÉ¼ÊÁ¶ÇÃÆ¼ÄÆÄÉ¿»ÉÊÔÒÂÄ¼ÆÐÀ¼ÎÐÀÉ·ÅÀÓÑÍÄÎÏË¼ÏÄÆ·ÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ÔÅÃÈ¶É¼ÃË¼ÏÄÆ
¶ÉÕÔÈ¼ÆÔÍ¸ÑÒÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉÎÃÏÃÒ¼Ç¼É¸ÉÃÒ $/7 ¼ÇÇÆ¼ÄÂÂÇÊÔÏ¼ÈÔÇÄÆ·ÏÍ¼ÉÎÁÀÍÎÃ **7 Æ¼Ä¼ÎË¼ÍÏÄÆ·¼ÈÄÉÊÏÍ¼ÉÎÁÀÍÎÃ $67 ¶ÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\DÀÆÇÄÉÄÆ¶Ò¿ÊÆÄÈ¶ÒË¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆ¼É
¼ÔÅ·ÎÀÄÒÏÃÒ$/7ËÇÎÄÀÒÏÊÔ¼ÉÌÏ¼ÏÊÔÁÔÎÄÊÇÊÂÄÆÊ»ÊÍ¸ÊÔ 8/1 ·ÈÀÂ¼Ç»ÏÀÍÀÒÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉËÊÔ¶Ç¼½¼ÉÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJÎÔÂÆÍÄÏÄÆÈÀÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉËÊÔ¶Ç¼½¼ÉÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÔÅ·ÎÀÄÒËÇÎÄÀÒÏÊÔ8/1
Ë¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆ¼ÉÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉËÊÔ¶Ç¼½¼ÉÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÆ¼ÄÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉËÊÔ¶Ç¼½¼ÉÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÀÆÇÄÉÄÆ¶Ò¿ÊÆÄÈ¶ÒÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¿ÄÀÆ¹ËÏÀÏÊÀÉÃ¼»ÅÃÎÃ·Ï¼ÉÈÀÂ¼Ç»ÏÀÍÃ¼Ë¹ËÇÎÄ¼ÏÊÔ8/1¼ÏÏÃÉÀË¼É¶É¼ÍÅÃÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÎÀÆËÊÄÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒË¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆÀÀË¼ÉÀÈÁÉÄÎÃÏÑÉ¼ÔÅ·ÎÀÑÉÏÑÉÃË¼ÏÄÆÌÉÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉ¼ÎÌÉÂÀÂÊÉ¹ÒËÊÔÔËÊ¿ÃÇÌÉÀÄ¼ÄÏÄÊÇÊÂÄÆ·ÎÔÎÓ¶ÏÄÎÃÈÀÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒ¼ÔÅ·ÎÀÄÒÏÑÉÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉ¼ÎÌÉÀÈÁ¼É¸ÎÏÃÆ¼É¼ÉËÎ¼
ÎÏÄÂÈ·ÎÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò¼ÉÆ¼ÄÃËÇÀÄÊ¾ÃÁ¸¼ÏÊÔÒÀÈÁ¼É¸ÎÏÃÆÀÈ¶Î¼ÎÏÊÔÒËÍÌÏÊÔÒÈ·ÉÀÒ¢¼ÀË¸ËÀ¿¼ÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉ¼ÎÌÉÊÍÊ»ÀË¼É·ÇÐ¼ÉÎÏÄÒÁÔÎÄÊÇÊÂÄÆ¶ÒÏÄÈ¶ÒÀÉÏ¹ÒËÀÍ¸ËÊÔÈÃÉÌÉÈÀÏÏÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ¢Ê*LOHQ\D¿ÀÉ¶ÓÀÄ
ÈÀÇÀÏÃÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÊ½¼Í·ËÍÊ×ËÍÓÊÔÎ¼ÃË¼ÏÊËÐÀÄ¼ &KLOG3XJKÆ¼ÏÃÂÊÍ¸¼& Æ¼Ä¿ÀÉËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÎÀ¼ÔÏÊ»ÒÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ Å¼ÄÏ¸¼ÒÏÑÉ¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆÌÉÄ¿ÄÊÏ·ÏÑÉÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÃ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò
ËÍ¶ËÀÄÉ¼¼É¼½ÇÇÀÏ¼ÄÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÀÉÀÍÂ¹ÄÊÂÀÉ·ÃË¼Ï¸ÏÄ¿¼È¶ÓÍÄÏÃÉÔËÊÓÌÍÃÎ·ÏÃÒÍ¹ÎÁ¼ÏÀÒ ËÓÀÉÏ¹ÒÏÑÉÏÀÇÀÔÏ¼¸ÑÉÈÃÉÌÉ ÈÀÏÍ·ÎÀÄÒÀËÄË¶¿ÑÉÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉ¼ÎÌÉÆ¼ÄÓÊÇÀÍÔÐÍ¸ÉÃÒËÍ¶ËÀÄÉ¼À¸É¼Ä¿Ä¼Ð¶ÎÄÈÀÒËÍÄÉÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ
*LOHQ\DÇÇÀ¸¾ÀÄÆÇÄÉÄÆÌÉÎÔÈËÏÑÈÏÑÉÊÄÃË¼ÏÄÆ¶ÒÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉÎÀÒËÍ¶ËÀÄÉ¼ÀÇ¶ÂÓÊÉÏ¼ÄÆ¼ÏÏÊÔÒ·ÉÀÒÆ¼ÄÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÆ¼ÄÆ¼Ï¹ËÄÉÎÀÏ¼ÆÏÓÍÊÉÄÆ¿Ä¼ÎÏ·È¼Ï¼ÉÊÄÃË¼ÏÄÆ¶ÒÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉÎÀÒ¼ÔÅÃÐÊ»ÉÉÑÏÊÔËÇÎÄÊÔÏÊÔ8/1ËÍ¶ËÀÄ
É¼¼ÍÓ¸ÎÀÄÎÔÓÉ¹ÏÀÍÊÒ¶ÇÀÂÓÊÒÊÊËÊ¸ÊÒÐ¼ÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½ÉÀÄÈÀÏÍ·ÎÀÄÒÓÊÇÀÍÔÐÍ¸ÉÃÒÊÍÊ»Æ¼Ä¼ÇÆ¼ÇÄÆ·ÒÁÑÎÁ¼ÏÎÃÒ $/3 ÀÀË¼É¼ÇÃËÏÄÆ·ÀËÄ½À½¼¸ÑÎÃÏÑÉÃË¼ÏÄÆÌÉÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉ¼ÎÌÉÉÑÏÊÔËÇÎÄÊÔÏÊÔ8/1ÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼
¿Ä¼Æ¹ËÏÀÏ¼ÄÆ¼ÄÉ¼Å¼É¼ÍÓ¸ÕÀÄÈ¹ÉÊÈÀÏÃÉÀË¼É¼ÁÊÍÏÑÉÃË¼ÏÄÆÌÉÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉ¼ÎÌÉÎÏ¼ÁÔÎÄÊÇÊÂÄÆÀË¸ËÀ¿¼À¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÊÔ¼É¼ËÏ»ÎÎÊÔÉÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ÀÉ¿ÀÄÆÏÄÆÃË¼ÏÄÆ·Ò¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼Ò¹ËÑÒ¼ÉÀÅ·ÂÃÏÃÉ¼ÔÏ¸¼¶ÈÀÏÊÆÊÄÇÄ¼Æ¹ÇÂÊÒÆ¹ËÑÎÃ¼ÉÊÍÀÅ¸¼
·¸ÆÏÀÍÊÆ¼Ä·ÎÆÊÔÍ¹ÓÍÑÈ¼Ê»Í¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÀÇ¶ÂÓÊÉÏ¼ÄÏ¼ÃË¼ÏÄÆ¶ÉÕÔÈ¼Æ¼ÄËÍ¶ËÀÄÉ¼¿Ä¼Æ¹ËÏÀÏ¼ÄÏÊ*LOHQ\DÀÉÀËÄ½À½¼ÄÑÐÀ¸ÎÃÈ¼ÉÏÄÆ·ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ ÂÄ¼Ë¼Í¿ÀÄÂÈ¼ÀË¸ËÀ¿¼ÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉ¼ÎÌÉÔ¾ÃÇ¹ÏÀÍ¼¼Ë¹ËÇÎÄ¼ÏÊÔ8/1Æ¼Ä·¼ÔÅ·ÎÀÄÒ
ÏÃÒÓÊÇÀÍÔÐÍ¸ÉÃÒÏÊÔÊÍÊ» ÀË¼É¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÐ¼ÀÅ¼ÍÏÃÐÀ¸¼Ë¹ÏÊ¼É¿Ä¼ËÄÎÏÑÐÀ¸·¹ÓÄÆËÊÄ¼ÇÇÃ¼ÄÏ¸¼ÃË¼ÏÄÆ·Ò¿Ä¼Ï¼Í¼Ó·ÒÆ¼Ä¼Ë¹ÏÊ¼ÉÏ¼ÊÁ¶ÇÃÂÄ¼ÏÊÉ¼ÎÐÀÉ·¼Ë¹ÏÃÉÀË¼É¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÔËÀÍÏÀÍÊ»ÉÏÊÔÆÄÉ¿»ÉÊÔÀË¼ÉÀÈÁÉÄÎÃÒ
ÃË¼ÏÄÆ·Ò¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ÒÉÆ¼Ä¿ÀÉÔËÍÓÊÔÉ¿À¿ÊÈ¶É¼ËÊÔÉ¼ÏÀÆÈÃÍÄÌÉÊÔÉ¹ÏÄÊÄ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀËÍÊÔËÍÓÊÔÎ¼ÃË¼ÏÄÆ·É¹ÎÊ¼ÉÏÄÈÀÏÑË¸ÕÊÔÉ¼ÔÅÃÈ¶ÉÊÆ¸É¿ÔÉÊÉ¼ÀÈÁ¼É¸ÎÊÔÉ¼ÔÅÃÈ¶ÉÀÒÏÄÈ¶ÒÎÏÄÒ¿ÊÆÄÈ¼Î¸ÀÒÃË¼ÏÄÆ·ÒÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼Ò¹Ï¼ÉÇ¼È½ÉÊÔÉ*LOHQ\D
ÃÓÊÍ·ÂÃÎÃÏÊÔ*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼Â¸ÉÀÏ¼ÄÈÀËÍÊÎÊÓ·ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÄÎÏÊÍÄÆ¹ÎÊ½¼Í·ÒÃË¼ÏÄÆ·ÒÉ¹ÎÊÔË¸¿Í¼ÎÃÎÏÊÔÒ¼ÄÈ¼ÏÊÇÊÂÄÆÊ»ÒÀÇ¶ÂÓÊÔÒÀ¿ÊÈ¶ÉÊÔ¹ÏÄÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÈÀÄÌÉÀÄÏÊÉ¼ÍÄÐÈ¹ÏÑÉÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉÎÏÊ¼¸È¼ÈÀÏÃÉ¼É¼Æ¼Ï¼ÉÊÈ·ÏÊÔÒÎÏ¼
¿ÀÔÏÀÍÀ»ÊÉÏ¼¹ÍÂ¼É¼ÏÊÔÇÀÈÁÄÆÊ»ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒÊ¼ÍÄÐÈ¹ÒÏÑÉÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉÎÏÊËÀÍÄÁÀÍÄÆ¹¼¸È¼¿ÀÉÈËÊÍÀ¸É¼ÓÍÃÎÄÈÊËÊÄÃÐÀ¸ÎÏÃÉ¼ÅÄÊÇ¹ÂÃÎÃÏÃÒÆ¼ÏÎÏ¼ÎÃÒÔËÊÎÔÉ¹ÇÑÉÏÑÉÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉÀÉ¹Ò¼ÎÐÀÉÊ»ÒËÊÔÇ¼È½ÉÀÄ*LOHQ\DÍÂ¼ÎÏÃÍÄ¼ÆÊ¸
¶ÇÀÂÓÊÄËÊÔËÀÍÄÇ¼È½ÉÊÔÉÏÊÉËÍÊÎ¿ÄÊÍÄÎÈ¹ÆÔÆÇÊÁÊÍÊ»ÉÏÑÉÈÊÉÊË»ÍÃÉÑÉÆÔÏÏÍÑÉ¼Ë¼ÄÏÊ»ÉÈÀÂ¼Ç»ÏÀÍÊÔÒ¹ÂÆÊÔÒ¼¸È¼ÏÊÒÇ¹ÂÑÏÃÒÈÀ¸ÑÎÃÒÏÊÔ¼ÍÄÐÈÊ»ÏÑÉÆÔÆÇÊÁÊÍÊ»ÉÏÑÉÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉËÄ¿ÍÎÀÄÒÎÏÃÉ¼ÍÏÃÍÄ¼Æ·Ë¸ÀÎÃÏÄÒËÍÊÀÂÆÍÄÏÄÆ¶Ò
ÆÇÄÉÄÆ¶Ò¿ÊÆÄÈ¶Ò¼ËÊÆÇÀ¸ÎÏÃÆÀÃÎÔÈÈÀÏÊÓ·¼ÎÐÀÉÌÉÈÀÈÃÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÃÈÀÁ¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆ·¼ÂÑÂ·ÔË¶ÍÏ¼ÎÃÆ¼ÄÎÔÉÄÎÏÏ¼ÄÀÄ¿ÄÆ·ÁÍÊÉÏ¸¿¼ÀÉÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼Ä*LOHQ\DÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÈÃÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÃÔË¶ÍÏ¼ÎÃÀÆÇÄÉÄÆ¶Ò¿ÊÆÄÈ¶ÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÊÄ
¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÊÔ¶Ç¼½¼ÉÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJË¼ÍÊÔÎ¸¼Î¼ÉÈ¶ÎÃ¼»ÅÃÎÃÏÃÒÎÔÎÏÊÇÄÆ·ÒË¸ÀÎÃÒÆ¼ÏËÀÍ¸ËÊÔPP+JÆ¼ÄÏÃÒ¿Ä¼ÎÏÊÇÄÆ·ÒË¸ÀÎÃÒÆ¼ÏËÀÍ¸ËÊÔPP+JÃÊËÊ¸¼Ë¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆÀËÍÌÏÃÁÊÍÈ·É¼ÈÀÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò
Æ¼ÄÀË¶ÈÀÄÉÀÈÀÏÃÎÔÉ¶ÓÄÎÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÏÃ¿ÄÀÏ·ÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÃÈÀÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÈÀÇ¶ÏÃÃÔË¶ÍÏ¼ÎÃ¼É¼Á¶ÍÐÃÆÀÑÒ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÊÎÔÈ½ÉÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJÆ¼ÄÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÀÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÒÀÆÏÊ»ÏÊÔ
Ã¼ÍÏÃÍÄ¼Æ·Ë¸ÀÎÃËÍ¶ËÀÄÉ¼ÀÇ¶ÂÓÀÏ¼ÄÏ¼ÆÏÄÆÆ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DËÄ¿ÍÎÀÄÒÎÏÊ¼É¼ËÉÀÔÎÏÄÆ¹ÇÎÎÊÉÀÒ¿ÊÎÊÀÅ¼ÍÏÌÈÀÉÀÒÈÀÄÌÎÀÄÒÏÑÉÏÄÈÌÉÏÊÔÈ¶ÂÄÎÏÊÔÀÆËÉÀ¹ÈÀÉÊÔ¹ÂÆÊÔ )(9 Æ¼ÄÏÃÒÄÆ¼É¹ÏÃÏ¼Ò¿ÄÓÔÎÃÒÏÊÔÈÊÉÊÅÀÄ¿¸ÊÔ
ÏÊÔÉÐÍ¼Æ¼ '/&2 Ë¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆ¼ÉÈÀÏÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\DÅÀÆÄÉÌÉÏ¼ÒÏÊÉ·É¼Æ¼ÄË¼Í¼È¶ÉÊÉÏ¼ÒÎÏ¼ÐÀÍ¶ÒÆ¼Ï¹ËÄÉ¢Ê*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÈÀËÍÊÎÊÓ·ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÊ½¼Í·ËÉÀÔÈÊÉÊËÐÀÄ¼ËÉÀÔÈÊÉÄÆ·¸ÉÑÎÃÆ¼ÄÓÍ¹ÉÄ¼¼ËÊÁÍ¼ÆÏÄÆ·
ËÉÀÔÈÊÉÊËÐÀÄ¼ ½ÇÀË¸ÎÃÒË¼ÍÂÍ¼ÁÊ »É¿ÍÊÈÊÊË¸ÎÐÄ¼Ò¼É¼ÎÏÍ¶¾ÄÈÃÒÀÂÆÀÁ¼ÇÊËÐÀÄ¼ÒËÉÄÀÒËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒÎÔÉ¿Í¹ÈÊÔÊË¸ÎÐÄ¼Ò¼É¼ÎÏÍ¶¾ÄÈÃÒÀÂÆÀÁ¼ÇÊËÐÀÄ¼Ò 35(6 ¶ÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÏÃ¿¹ÎÃÏÑÉPJÎÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÆ¼ÄÈÀÏÏÃÉ
ÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ÏÊÔÁ¼ÍÈÆÊÔÎÏÃÉ¼ÂÊÍ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ¢¼ÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ËÊÔ¼É¼Á¶ÍÐÃÆ¼ÉËÀÍÄÀÇÈ½¼É¼É¼ÄÁÉ¸¿Ä¼¶É¼ÍÅÃÎÊ½¼Í·ÒÆÀÁ¼Ç¼ÇÂ¸¼ÒÉ¼ÔÏ¸¼¶ÈÀÏÊÈÀÏ¼½ÊÇ·ÏÃÒÉÊÃÏÄÆ·ÒÆ¼ÏÎÏ¼ÎÃÒ¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÃÒ¹Í¼ÎÃÒÆ¼ÄÎË¼ÎÈÊ»Ò¢¼ÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼
ÏÊÔ35(6À¸É¼ÄÎÔÉ·ÐÑÒ¼É¼ÎÏÍ¶¾ÄÈ¼¼ÇÇÈËÊÍÀ¸É¼ÀÅÀÇÄÓÐÊ»ÉÎÀÄÎÓ¼ÄÈÄÆ¹¼ÂÂÀÄ¼Æ¹ÀÂÆÀÁ¼ÇÄÆ¹ÀËÀÄÎ¹¿ÄÊ·ÀÂÆÀÁ¼ÇÄÆ·¼ÄÈÊÍÍ¼Â¸¼¼ÐÔÎÏ¶ÍÃÎÃÎÏÃ¿ÄÂÉÑÎÃÆ¼ÄÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈËÊÍÀ¸É¼Ê¿ÃÂ·ÎÀÄÎÀÈ¹ÉÄÈÀÒÉÀÔÍÊÇÊÂÄÆ¶ÒÎÔÉ¶ËÀÄÀÒÀËÄÐ¼ÉÊÇÊÂÊ»ÈÀÉÊ

35(6ÏÊ*LOHQ\DÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼¿Ä¼Æ¹ËÏÀÏ¼ÄÍÊÃÂÊ»ÈÀÉÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆ¶Ò·¼ÉÊÎÊÏÍÊËÊËÊÄÃÏÄÆ¶ÒÐÀÍ¼ËÀ¸ÀÒÀÉ¶ÓÊÔÉ¿ÄÀÅ¼ÓÐÀ¸ÈÀÇ¶ÏÀÒÂÄ¼ÏÃÉ¼ÅÄÊÇ¹ÂÃÎÃÏÃÒ¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ¹ÏÃÏ¼ÒÆ¼ÄÏÃÒ¼ÎÁÇÀÄ¼ÒÏÊÔ*LOHQ\DÆ¼ÏÏÃÈÀÏ½¼ÎÃ¼ÎÐÀÉÌÉ
¼Ë¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÏÀÍÄÁÇÊÔÉÊÈ¸¿ÃÁÊÔÈ¼ÍÄÆ¹¿ÄÈÀÐÔÇÀÎÏ¶Í¼·¼ÇÀÈÏÊÔÕÊÔÈÈËÃÎÀ*LOHQ\D ¼ÏÏÃÉÈÀÏ½¼ÎÃÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉ¼Ë¹ÇÇÃÏÍÊËÊËÊÄÃÏÄÆ·ÏÃÒÉ¹ÎÊÔÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÎÀ*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼Ç¼È½ÉÊÉÏ¼ÄÔË±¹¾ÃÊÓÍ¹ÉÊÒÃÈ¸ÎÀÄ¼ÒÕÑ·ÒÆ¼ÄÊÈÃÓ¼ÉÄÎÈ¹Ò
¿ÍÎÃÒÏÃÒÇÇÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒËÍÊÆÀÄÈ¶ÉÊÔÉ¼¼ËÊÁÀ»ÂÊÉÏ¼ÄËÍ¹ÎÐÀÏÀÒ¼ÉÊÎÊÇÊÂÄÆ¶ÒÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÀÉÌÏ¼ÔÏ¹ÓÍÊÉ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÀÇ¼ÓÄÎÏÊËÊÄÀ¸Ï¼ÄÊÆ¸É¿ÔÉÊÒÀË¼ÉÀÉÀÍÂÊËÊ¸ÃÎÃÒÏÃÒÉ¹ÎÊÔÔÉÄÎÏÏ¼ÄÂÀÉÄÆ·ÀÅ¶Ï¼ÎÃ¼¸È¼ÏÊÒ &%& ËÍÄÉ¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÌÎÏÀÉ¼¿Ä¼ÎÁ¼Ç¸ÕÀÏ¼Ä¹ÏÄ¿ÀÉÔÁ¸ÎÏ¼ÉÏ¼ÄËÇ¶ÊÉÊÄ¼ÉÊÎÊÇÊÂÄÆ¶ÒÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÏÃÒËÍÊÃÂÊ»ÈÀÉÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ËÓÆÔÏÏ¼ÍÊËÀÉ¸¼ ¢Ê*LOHQ\DÈËÊÍÀ¸ÂÀÉÄÆÉ¼ÅÀÆÄÉÀÄ¼È¶ÎÑÒÈÀÏÏÃÉ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÄÉÏÀÍÁÀÍ¹ÉÃÒ·ÏÃÒÊÅÄÆ·ÒÂÇ¼ÏÄÍ¼È¶ÍÃÒ
Ä¼ ÏÊÉ ÁÊÔÈ¼ÍÄÆ¹ ¿ÄÈÀÐÔÇÀÎÏ¶Í¼ Ã ËÀÍ¸Ê¿ÊÒ ¶ÆËÇÔÎÃÒ Ð¼ ËÍ¶ËÀÄ É¼ À¸É¼Ä ÄÆ¼É· ÂÄ¼ ÏÃÉ ÀË¼É¼ÁÊÍ ÏÊÔ ¼ÄÈÊ¿Ä¼ÂÍÈÈ¼ÏÊÒ ÎÀ ÁÔÎÄÊÇ¹ÂÄÆ ÀË¸ËÀ¿¼ ËÍÄÉ ¼Ë¹ ÏÃÉ ¶É¼ÍÅÃ ÏÃÒ ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÈÀ *LOHQ\D Å¼ÄÏ¸¼Ò ÏÊÔ ÈÀÂÇÊÔ ÓÍ¹ÉÊÔ ÃÈ¸ÎÀÄ¼Ò ÕÑ·Ò ÏÃÒ
É¼Ï¼ÇÄÕÊÔÈÈËÃÒÃ¼ËÊ½ÊÇ·ÏÃÒÎÔÉ·ÐÑÒ¿Ä¼ÍÆÀ¸¶ÑÒÆ¼ÄÈ·ÉÀÒÈÀÏÏÃÉ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÏÀÍÄÁÇÊÔÉÊÈ¸¿Ã¼ËÊ½ÇÇÀÏ¼ÄÀË¸ÎÃÒ½Í¼¿¶ÑÒ¼Ë¹ÏÊËÇÎÈ¼¨ÑÍ¸ÒÆËÊÄ¼¿Ä¼¿ÄÆ¼Î¸¼ÀËÄÏÓÔÉÎÃÒÏÃÒ¼ËÊ½ÊÇ·ÒÃÆÐ¼ÍÎÃÏÃÒÏÀÍÄÁÇÊÔÉÊÈ¸¿ÃÒ¼Ë¹
ÏÊËÇÎÈ¼ÈËÊÍÀ¸É¼¿Ä¼ÍÆ¶ÎÀÄ¼Ë¹¼ÍÆÀÏÊ»ÒÈ·ÉÀÒ¶ÑÒÆ¼Ä¶ÏÃÔÉÄÎÏÏ¼ÄÈÄ¼¿Ä¼¿ÄÆ¼Î¸¼ÀËÄÏÓÔÉÎÃÒÏÃÒ¼ËÊ½ÊÇ·Ò¹ËÑÒ¼ÔÏ·ÊÍ¸ÕÀÏ¼ÄÎÏÃÉËÀÍ¸ÇÃ¾ÃÓ¼Í¼ÆÏÃÍÄÎÏÄÆÌÉÏÊÔËÍÊÖ¹ÉÏÊÒÏÃÒÏÀÍÄÁÇÊÔÉÊÈ¸¿ÃÒ·ÀÉ¼ÇÇ¼ÆÏÄÆÃËÀÍ¸Ê¿ÊÒ¶ÆËÇÔÎÃÒ¿ÀÉÐ¼ËÍ¶ËÀÄ
É¼À¸É¼ÄÈÄÆÍ¹ÏÀÍÃ¼Ë¹È·ÉÀÒË¼ÄÏÀ¸Ï¼ÄËÍÊÎÊÓ·ÑÒËÍÊÒÏÄÒËÄÐ¼É¶ÒÏ¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÀÒ¼ÉÊÎÊÇÊÂÄÆ¶ÒÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÆ¼ÏÏÃÉÈÀÏ½¼ÎÃÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉ¼Ë¹É¼Ï¼ÇÄÕÊÔÈÈËÃ·ÏÀÍÄÁÇÊÔÉÊÈ¸¿ÃÎÀ*LOHQ\D¼ÇÀÈÏÊÔÕÊÔÈÈËÃ¼ÎÆÀ¸ÄÎÓÔÍ¶ÒÆ¼ÄË¼Í¼ÏÀÏ¼È¶ÉÀÒ
¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆ¶Ò¿ÍÎÀÄÒËÀÄ¿·ÃËÍ¼ÂÈ¼ÏÄÆ·¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÑÉ¿ÍÎÀÑÉ¼ÔÏÌÉÀ¸É¼ÄÂÉÑÎÏÃ¿ÀÉÎÔÉÄÎÏÏ¼ÄÃ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÈÀÏÏÃÉ¼ÇÀÈÏÊÔÕÊÔÈÈËÃÀÆÏ¹ÒÀÉÏ¼ÊÁ¶ÇÃÈÄ¼ÒÏ¶ÏÊÄ¼ÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÔËÀÍ¶ÓÊÔÉÎ¼ÁÌÒÏÑÉÆÄÉ¿»ÉÑÉÂÄ¼
ÏÊÉÆÐÀ¼ÎÐÀÉ·¼Ë¹Á¼ÎÃÉ¼ÓÊÍÃÂÃÐÀ¸Ë¼Í¼ÏÀÏ¼È¶ÉÃÏ¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÆÊÍÏÄÆÊÎÏÀÍÊÀÄ¿·Ð¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼Ç¼È½ÉÀÏ¼ÄÈÀÏ¼Ë¹ËÍÊÎÀÆÏÄÆ·ÀÆÏ¸ÈÃÎÃÔÂÓÊÍ·ÂÃÎÃÈÀÄÎÓÔÍÊ»ÒÀË¼ÂÑÂÀ¸ÒÏÊÔ&<3 ÎÔÉ¿Ô¼ÎÈ¹ÒÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÈÀÄÎÓÔÍÊ»Ò
ÀË¼ÂÑÂÀ¸ÒÏÊÔ&<3Ð¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÍÃÎÄÈÊËÊÄÀ¸Ï¼ÄÈÀËÍÊÎÊÓ·Ï¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÃÓÊÍ·ÂÃÎÃÈÀÔËÀÍÄÆ¹¿ÀÉÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÀÊËÇÎÈ¼Ï¼ÏÊÔ¿¶ÍÈ¼ÏÊÒ¼ÎÄÆÊÆÔÏÏ¼ÍÄÆ¹Æ¼ÍÆ¸ÉÑÈ¼ %&& Æ¼ÄÇÇ¼ÉÀÊËÇÎÈ¼Ï¼ÏÊÔ¿¶ÍÈ¼ÏÊÒÏ¼ÊËÊ¸¼
ËÀÍÄÇ¼È½ÉÊÔÉÆ¼Æ¹ÃÐÀÒÈÀÇÉÑÈ¼Æ¼ÍÆ¸ÉÑÈ¼¼Ë¹ËÇ¼ÆÌ¿ÀÒÀËÄÐ·ÇÄÊÎÍÆÑÈ¼.DSRVLÆ¼ÄÆ¼ÍÆ¸ÉÑÈ¼0HUNHO¶ÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\D ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ Ë¼ÄÏÀ¸Ï¼ÄÀË¼ÂÍ»ËÉÃÎÃÂÄ¼¿ÀÍÈ¼ÏÄÆ¶Ò½Ç½ÀÒÆ¼ÄÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä
Ä¼ÏÍÄÆ·¼ÅÄÊÇ¹ÂÃÎÃÏÊÔ¿¶ÍÈ¼ÏÊÒÆ¼ÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÆ¼Ä¼ÆÊÇÊ»ÐÑÒ¼É¶ÑÒÈ·ÉÀÒÇ¼È½ÉÊÉÏ¼ÒÔË¹¾ÃÏÃÉÆÇÄÉÄÆ·ÀÆÏ¸ÈÃÎÃ ¼ÎÐÀÉ·ÒÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼Ë¼Í¼Ë¶ÈËÀÏ¼ÄÎÀ¿ÀÍÈ¼ÏÊÇ¹ÂÊÎÀËÀÍ¸ËÏÑÎÃËÊÔÀÉÏÊË¸ÕÊÉÏ¼Ä»ËÊËÏÀÒ½Ç½ÀÒÅ¼ÄÏ¸¼Ò
ÏÊÔËÄÐ¼ÉÊ»ÆÄÉ¿»ÉÊÔÆ¼ÆÊÃÐÀÄÌÉÏÊÔ¿¶ÍÈ¼ÏÊÒÎÏÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼Â¸ÉÀÏ¼ÄÎ»ÎÏ¼ÎÃÉ¼ÈÃÉÀÆÏ¸ÐÀÉÏ¼ÄÎÏÃÉÃÇÄ¼Æ·¼ÆÏÄÉÊ½ÊÇ¸¼ÓÑÍ¸ÒËÍÊÎÏ¼Î¸¼ÔÏÊ¸ÊÄ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò¿ÀÉÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼Ç¼È½ÉÊÔÉÏ¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÃ
ÁÑÏÊÐÀÍ¼ËÀ¸¼ ÈÀ ¼ÆÏÄÉÊ½ÊÇ¸¼ 89% · ÁÑÏÊÓÃÈÀÄÊÐÀÍ¼ËÀ¸¼389$ Ë¼ÉÀÈÁÉÄÎÃ ÏÃÒ ÀÉÀÍÂ¹ÏÃÏ¼Ò ÏÃÒ É¹ÎÊÔ UHERXQG  À ÈÀÏÀÂÆÍÄÏÄÆ¹ ËÇ¼¸ÎÄÊ ÎÊ½¼Í· Ë¼Í¹ÅÔÉÎÃ ÏÃÒ É¹ÎÊÔ ¶ÓÀÄ Ë¼Í¼ÏÃÍÃÐÀ¸ ÎËÉÄ¼ ÎÀ ÊÍÄÎÈ¶ÉÊÔÒ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ËÊÔ ÎÏ¼È¼ÏÊ»É ÏÃÉ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃËÄÐ¼É¹ÏÃÏ¼ÀË¼ÉÀÈÁÉÄÎÃÒÀÅ¼ÄÍÀÏÄÆÔ¾ÃÇ·ÒÀÉÀÍÂ¹ÏÃÏ¼ÒÏÃÒÉ¹ÎÊÔÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼Ç¼È½ÉÀÏ¼ÄÔË¹¾Ã ½Ç£Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò¤Ë¼Í¼ÆÏÑ Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÉÇÃÁÐÀ¸¼Ë¹Á¼ÎÃ¿Ä¼ÆÊË·ÒÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÓÍÀÄÕÀÏ¼Ä
¿ÄÎÏÃÈ¼¶ÆËÇÔÎÃÒÀ½¿ÊÈ¿ÑÉÓÑÍ¸ÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ½ÎÃÏÊÉÓÍ¹ÉÊÃÈ¸ÎÀÄ¼ÒÕÑ·ÒÂÄ¼ÏÃÉÆÐ¼ÍÎÃÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ¼Ë¹ÏÃÉÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ  ¼ÍÄÐÈ¹ÒÏÑÉÇÀÈÁÊÆÔÏÏÍÑÉÆ¼ÏÆ¼É¹É¼ÀË¼É¶ÍÓÀÏ¼ÄÎÏ¼¿Ä¼ÆÎÏÊÁÔÎÄÊÇÊÂÄÆ¹À»ÍÊÒ
È¶Î¼ÎÀÈ·ÉÀÒ¼Ë¹ÏÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÎÏÃÉËÇÀÄÊÉ¹ÏÃÏ¼ÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÈÊÇÊÉ¹ÏÄÃËÇ·ÍÃÒ¼ËÊÆ¼ÏÎÏ¼ÎÃÈËÊÍÀ¸É¼¼Ë¼ÄÏ·ÎÀÄÎÃÈ¼ÉÏÄÆÈÀÂ¼Ç»ÏÀÍÊ¿ÄÎÏÃÈ¼ÎÀÆËÊÄÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò¶É¼ÍÅÃÇÇÑÉÐÀÍ¼ËÀÄÌÉÆ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼
¼ÔÏÊ»ÏÊÔÈÀÎÊ¿Ä¼ÎÏ·È¼ÏÊÒÐ¼¶ÓÀÄÑÒ¼ËÊÏ¶ÇÀÎÈ¼ÏÃÉÏ¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÃ¶ÆÐÀÎÃÎÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÓÍ·ÎÃ¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆÌÉÎÀÎ»ÉÏÊÈÊÓÍÊÉÄÆ¹¿ÄÎÏÃÈ¼ÈÀÏÏÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÊÔ*LOHQ\DÈËÊÍÀ¸É¼Ê¿ÃÂ·ÎÀÄÎÀÎÔÉÀÍÂÄÎÏÄÆ·ÀË¸¿Í¼ÎÃÎÏÊ¼ÉÊÎÊËÊÄÃÏÄÆ¹Î»ÎÏÃÈ¼
Æ¼ÄÑÒÀÆÏÊ»ÏÊÔÎÔÉÄÎÏÏ¼ÄËÍÊÎÊÓ·ÔÉÄÎÏÏ¼ÄÀË¸ÎÃÒËÍÊÎÊÓ·¹Ï¼É¿Ä¼Æ¹ËÏÀÏ¼ÄÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÀÅ¼ÄÏ¸¼ÒÏÊÔÆÄÉ¿»ÉÊÔUHERXQG ½Ç£Ë¼ÉÀÈÁÉÄÎÃÏÃÒÀÉÀÍÂ¹ÏÃÏ¼ÒÏÃÒÉ¹ÎÊÔ UHERXQG ¤Ë¼Í¼ËÉÑ ÉÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÊÔ*LOHQ\DÆÍ¸ÉÀÏ¼Ä
¼Ë¼Í¼¸ÏÃÏÃ ÊÄ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò Ð¼ ËÍ¶ËÀÄ É¼ Ë¼Í¼ÆÊÇÊÔÐÊ»ÉÏ¼Ä Æ¼Ï ÏÃÉ ËÀÍ¸Ê¿Ê ¼ÔÏ· ÂÄ¼ ÎÃÈÀ¸¼ ÎÓÀÏÄÕ¹ÈÀÉ¼ ÈÀ ËÄÐ¼É¹ UHERXQG  ÇÇÃÇÀËÄ¿ÍÎÀÄÒ ÈÀ ÇÇ¼ Á¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆ ËÍÊÖ¹ÉÏ¼ Æ¼Ä ÇÇÀÒ ÈÊÍÁ¶Ò ¼ÇÇÃÇÀË¸¿Í¼ÎÃÒ ÉÏÄÉÀÊËÇ¼ÎÈ¼ÏÄÆ¶Ò
¼ÉÊÎÊÏÍÊËÊËÊÄÃÏÄÆ¶Ò · ¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆ¶Ò ÐÀÍ¼ËÀ¸ÀÒ ÉÏÄÉÀÊËÇ¼ÎÈ¼ÏÄÆ¶Ò ¼ÉÊÎÊÏÍÊËÊËÊÄÃÏÄÆ¶Ò · ¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏ¼ÇÏÄÆ¶Ò ÐÀÍ¼ËÀ¸ÀÒ ¿ÀÉ ËÍ¶ËÀÄ É¼ ÎÔÂÓÊÍÃÂÊ»ÉÏ¼Ä Ç¹ÂÑ ÏÊÔ ÆÄÉ¿»ÉÊÔ ÎÔÉÀÍÂÄÎÏÄÆÌÉ ÀËÄ¿ÍÎÀÑÉ ÎÏÊ ¼ÉÊÎÊËÊÄÃÏÄÆ¹ Î»ÎÏÃÈ¼ ½Ç
Ë¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä ¨ÍÀÄÕÀÏ¼ÄÀË¸ÎÃÒËÍÊÎÊÓ·Æ¼ÏÏÃÉÈÀÏ½¼ÎÃ¼ÎÐÀÉÌÉ¼Ë¹ÐÀÍ¼ËÀ¸ÀÒÈ¼ÆÍÒ¿ÍÎÀÑÒÈÀÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÎÏÊ¼ÉÊÎÊËÊÄÃÏÄÆ¹¹ËÑÒÃÉ¼Ï¼ÇÄÕÊÔÈÈËÃÃÏÀÍÄÁÇÊÔÉÊÈ¸¿Ã·ÃÈÄÏÊÅ¼É¿Í¹ÉÃÎÀ*LOHQ\D ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÀÆÇÄÉÄÆ¶Ò
ÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÃÏ¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÏÑÉÔËÊÏÍÊËÌÉÈÀ½Í¼ÓÀ¸¼ÓÊÍ·ÂÃÎÃÆÊÍÏÄÆÊÎÏÀÍÊÀÄ¿ÌÉ¿ÀÎÔÎÓÀÏ¸ÎÏÃÆÀÈÀ¼ÔÅÃÈ¶ÉÃÎÔÓÉ¹ÏÃÏ¼ÇÊÄÈÌÅÀÑÉÈ½ÊÇÄ¼ÎÈ¹Ò¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÆ¼ÄÂÄ¼¿ÄÎÏÃÈ¼¶ÑÒÆ¼Ä¿»ÊÈÃÉÌÉ
ÈÀÏÏÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\DÊÀÈ½ÊÇÄ¼ÎÈ¹ÒÈËÊÍÀ¸É¼À¸É¼ÄÇÄÂ¹ÏÀÍÊ¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ¹ÒÓÍ·ÎÃÀÈ½ÊÇ¸ÑÉÈÀÕÌÉÏÀÒÀÅ¼ÎÐÀÉÃÈ¶ÉÊÔÒÈÄÆÍÊÊÍÂ¼ÉÄÎÈÊ»ÒÀÉ¿¶ÓÀÏ¼ÄÉ¼ÀÉ¶ÓÀÄÆ¸É¿ÔÉÊÇÊÄÈÌÅÀÑÉÆ¼ÄËÍ¶ËÀÄÎÔÉÀËÌÒÉ¼¼ËÊÁÀ»ÂÀÏ¼Ä ½ÇË¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä
 Í¼ÎÏÄÆ¶ÒÊÔÎ¸ÀÒËÊÔËÍÊÆ¼ÇÊ»É½Í¼¿ÔÆ¼Í¿¸¼ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¶ÓÀÄÈÀÇÀÏÃÐÀ¸ÎÀÎÔÉ¿Ô¼ÎÈ¹ÈÀ¼ÏÀÉÊÇ¹ÇÃÆ¼Ä¿ÄÇÏÄ¼Õ¶ÈÃ´Ï¼ÉÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÎÔÂÓÊÍÃÂ·ÐÃÆÀÈÀ¼ÏÀÉÊÇ¹ÇÃÎÀÈÄ¼ÈÀÇ¶ÏÃ¼ÇÇÃÇÀË¸¿Í¼ÎÃÒÎÀÔÂÄÀ¸ÒÀÐÀÇÊÉÏ¶ÒÔË·ÍÅÀËÍ¹ÎÐÀÏÃÈÀ¸ÑÎÃ
ÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»Æ¼ÏÎÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÈÄ¼ÀË¸¿Í¼ÎÃËÊÔ¿ÀÉË¼Í¼ÏÃÍÀ¸Ï¼ÄÈÀÏÃÉ¿ÄÇÏÄ¼Õ¶ÈÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\D¿ÀÉÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÅÀÆÄÉÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÊÔÇ¼È½ÉÊÔÉ½¼É¼ÎÏÊÇÀ¸Ò·ÇÇÀÒ¿Í¼ÎÏÄÆ¶ÒÊÔÎ¸ÀÒÊÄÊËÊ¸ÀÒ
¿ÔÉ¼Ï¹ÉÉ¼ÈÀÄÌÎÊÔÉÏÊÉÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹¹ËÑÒ¼ÉÏÄ¼ÍÍÔÐÈÄÆÏÅÀÑÒ¼Æ¼Ä¼É¼ÎÏÊÇÀ¸Ò¿Ä¼»ÇÑÉ¼Î½ÀÎÏ¸ÊÔ ¹ËÑÒ½ÀÍ¼Ë¼È¸ÇÃ·¿ÄÇÏÄ¼Õ¶ÈÃ Ä½¼ÈËÍ¼¿¸ÉÃ¿ÄÂÊÅ¸ÉÃ¼ÉÏÄÓÊÇÄÉÀÎÏÀÍ¼ÎÄÆÊ»ÒË¼ÍÂÊÉÏÀÒ·ËÄÇÊÆ¼ÍË¸ÉÃÇ¹ÂÑÏÑÉËÄÐ¼ÉÌÉÎÔÉÀÍÂÄÆÌÉ
ÀËÄ¿ÍÎÀÑÉÎÏÊÉÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹ ½ÇË¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä ÉÀÅÀÏÕÀÏ¼ÄÏÊÀÉ¿ÀÓ¹ÈÀÉÊÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò¼ÔÏÌÉÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÈÀ*LOHQ\DÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼ÕÃÏÀ¸Ï¼ÄÃÎÔÈ½ÊÔÇ·Æ¼Í¿ÄÊÇ¹ÂÊÔÂÄ¼¼ÇÇ¼Â·ÏÃÒ¼ÂÑÂ·ÒÎÀÁ¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆËÍÊÖ¹ÉÏ¼ËÊÔ¿ÀÉÈÀÄÌÉÊÔÉ
ÏÊÉÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹·ÂÄ¼ÏÃÉÆ¼ÏÇÇÃÇÃË¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÆ¼ÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÆ¼ÄÎÔÉÄÎÏÏ¼ÄÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉÊÇÊÉ»ÆÏÄ¼Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÎÀËÀÍ¸ËÏÑÎÃËÊÔ¿ÀÉÈËÊÍÀ¸É¼¿Ä¼ÆÊËÀ¸Ã¼ÂÑÂ·ËÊÔÈÀÄÌÉÀÄÏÊÉÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÍÔÐÈ¹¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ¶Ò
¼ÇÇÃÇÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÇÇÑÉ¿Í¼ÎÏÄÆÌÉÊÔÎÄÌÉÎÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÕÀÏ¼ÄÆÔÍ¸ÑÒ¼Ë¹ÏÊ&<3)©ÇÇ¼¶ÉÕÔÈ¼¹ËÑÒÏÊ&<3$ÈËÊÍÀ¸ÀË¸ÎÃÒÉ¼ÎÔÈ½ÇÇÊÔÉÎÏÊÈÀÏ¼½ÊÇÄÎÈ¹ÏÃÒÄ¿Ä¼¸ÏÀÍ¼ÎÀËÀÍ¸ËÏÑÎÃÄÎÓÔÍ·ÒÀË¼ÂÑÂ·ÒÏÊÔ&<3$
ÎÓÔÍÊ¸ ¼É¼ÎÏÊÇÀ¸Ò ÏÑÉ ËÍÑÏÀÖÉÌÉ ÈÀÏ¼ÁÊÍÒ ¿ÀÉ ¼É¼È¶ÉÀÏ¼Ä É¼ ÀËÃÍÀÎÊÔÉ ÏÃ ¿ÄÐÀÎÃ ÏÃÒ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ  ÎÔÂÓÊÍ·ÂÃÎÃ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ÈÀ ÆÀÏÊÆÊÉ¼Õ¹ÇÃ Ê¿·ÂÃÎÀ ÎÀ ¼»ÅÃÎÃ Æ¼Ï  ÁÊÍ¶Ò ÏÃÒ ¶ÆÐÀÎÃÒ ÎÏÃ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã Æ¼Ä ÎÏÃ ÁÑÎÁÊÍÄÆ·
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã $8& ÈÀ¼É¼ÎÏÊÇ·ÏÊÔ&<3)ÔÉÄÎÏÏ¼ÄËÍÊÎÊÓ·ÈÀÏÄÒ¿Í¼ÎÏÄÆ¶ÒÊÔÎ¸ÀÒËÊÔ¿ÔÉ¼Ï¹ÉÉ¼¼É¼ÎÏ¶ÇÇÊÔÉÏÊ&<3$ ¼É¼ÎÏÊÇÀ¸ÒËÍÑÏÀÎÃÒ¼Õ¹ÇÀÒ¼ÉÏÄÈÔÆÃÏÄ¼ÎÄÆÆËÊÄÀÒÈ¼ÆÍÊÇ¸¿ÀÒ¹ËÑÒÃÆÇ¼ÍÄÐÍÊÈÔÆ¸ÉÃ·ÃÏÀÇÄÐÍÊÈÔÆ¸ÉÃ 
ÎÔÂÓÊÍ·ÂÃÎÃÆ¼Í½¼È¼ÕÀË¸ÉÃÒPJ¿»ÊÁÊÍ¶ÒÃÈÀÍÃÎ¸ÑÒÎÀÎÏ¼ÐÀÍÊËÊÄÃÈ¶ÉÃÆ¼ÏÎÏ¼ÎÃÆ¼ÄÈÄ¼ÒÀÁË¼Å¿¹ÎÀÑÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒPJÈÀ¸ÑÎÀÏÃÉ$8&ÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÆ¼ÄÏÊÔÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÃÏÃÒÆ¼ÏËÀÍ¸ËÊÔ©ÇÇÊÄÄÎÓÔÍÊ¸ÀË¼ÂÑÂÀ¸ÒÏÊÔÀÉÕ»ÈÊÔ
&<3$ËÓÃÍÄÁ¼ÈËÄÆ¸ÉÃÃÁ¼ÄÉÊ½¼Í½ÄÏÇÃÃÁ¼ÄÉÔÏÊØÉÃÃÀÁ¼½ÄÍ¶ÉÕÃÆ¼ÄÏÊÔËÀÍÄÆ¹ÈËÊÍÀ¸É¼ÈÀÄÌÎÊÔÉÏÃÉ$8&ÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÆ¼ÄÏÊÔÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÃÏÃÒÏÊÔÇÓÄÎÏÊÉÎÏÊÉ¸¿ÄÊ½¼ÐÈ¹ËÀÄ¿·¼ÔÏ¹Ð¼ÈËÊÍÊ»ÎÀ¿ÔÉÃÏÄÆÉ¼ÀËÃÍÀÎÀÄ¼ÍÉÃÏÄÆÏÃÉ
¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ¹ÏÃÏ¼ÃÎÔÂÓÊÍ·ÂÃÎ·ÏÊÔÒÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼Â¸ÉÀÏ¼ÄÈÀËÍÊÎÊÓ·ÎÏ¹ÎÊÃÏ¼ÔÏ¹ÓÍÊÉÃÓÊÍ·ÂÃÎÃÈÀÔËÀÍÄÆ¹¿ÀÉÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ¶Ò¼ÇÇÃÇÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÎÀÇÇÀÒ¿Í¼ÎÏÄÆ¶ÒÊÔÎ¸ÀÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã
À¸É¼Ä¼Ë¸Ð¼ÉÊÉ¼¼ÇÇÃÇÀËÄ¿ÍÈÀ¿Í¼ÎÏÄÆ¶ÒÊÔÎ¸ÀÒÊÄÊËÊ¸ÀÒÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÕÊÉÏ¼ÄÆÔÍ¸ÑÒ¼Ë¹Ï¼¶ÉÕÔÈ¼ÏÊÔ&<3·¼Ë¹ÔËÊÎÏÍÌÈ¼Ï¼ÏÑÉÆ»ÍÄÑÉËÍÑÏÀÖÉÌÉÈÀÏ¼ÁÊÍÒÎÔÂÓÊÍ·ÂÃÎÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÈÀÆÔÆÇÊÎËÊÍ¸ÉÃ¿ÀÉÀË¶ÁÀÍÀÊËÊÄ¼¿·ËÊÏÀÈÀÏ¼½ÊÇ·
ÎÏÃÉ¶ÆÐÀÎÃÎÏÃÉÆÔÆÇÊÎËÊÍ¸ÉÃ·ÎÏÃÉ¶ÆÐÀÎÃÎÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃËÊÈ¶ÉÑÒÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¿ÀÉ¼É¼È¶ÉÀÏ¼ÄÉ¼ÈÀÏ¼½ÇÀÄÏÃÁ¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ·Á¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆÌÉËÍÊÖ¹ÉÏÑÉËÊÔÀ¸É¼ÄÔËÊÎÏÍÌÈ¼Ï¼ÏÊÔ&<3$ÎÔÂÓÊÍ·ÂÃÎÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÈÀ¼Ë¹ÏÊÔ
ÎÏ¹È¼ÏÊÒ¼ÉÏÄÎÔÇÇÃËÏÄÆ ¼ÄÐÄÉÔÇÊÄÎÏÍ¼¿Ä¹ÇÃÆ¼ÄÇÀ½ÊÉÊÍÂÀÎÏÍ¶ÇÃ ¿ÀÉÀË¶ÁÀÍÀÆ¼È¸¼ÈÀÏ¼½ÊÇ·ÎÏÃÉ¶ÆÐÀÎÃÎÏ¼¼Ë¹ÏÊÔÎÏ¹È¼ÏÊÒ¼ÉÏÄÎÔÇÇÃËÏÄÆÀÉ¶ÓÊÔÉ¿ÄÀÅ¼ÓÐÀ¸ÈÀÇ¶ÏÀÒ¼ÇÇÃÇÀË¸¿Í¼ÎÃÒÈÀ¼Ë¹ÏÊÔÎÏ¹È¼ÏÊÒ¼ÉÏÄÎÔÇÇÃËÏÄÆËÊÔËÀÍÄ¶ÓÊÔÉÇÇ¼
ËÍÊÂÀÎÏ¼Â¹É¼ÑÎÏ¹ÎÊ¿ÀÉ¼É¼È¶ÉÀÏ¼ÄÀË¸¿Í¼ÎÃÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÎÏÃÉ¶ÆÐÀÎÃÎÀ¼ÔÏÊÉÄÈ¹ÏÃÏ¼Æ»ÃÎÃÆ¼ÄÂ¼ÇÊÔÓ¸¼ÔÉ¼¸ÆÀÒÎÀ¼É¼Ë¼Í¼ÂÑÂÄÆ·ÃÇÄÆ¸¼ÉÏÄÎ»ÇÇÃ¾ÃÎÀÂÔÉ¼¸ÆÀÒÍÄÉ¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÎÀÂÔÉ¼¸ÆÀÒ¼É¼Ë¼Í¼ÂÑÂÄÆ·Ò
ÃÇÄÆ¸¼ÒËÍ¶ËÀÄÉ¼ÔËÍÓÀÄ¿Ä¼Ð¶ÎÄÈÊ¶É¼¼ÍÉÃÏÄÆ¹ÏÀÎÏÀÂÆÔÈÊÎ»ÉÃÒÆ¼ÄÐ¼ËÍ¶ËÀÄÉ¼Â¸ÉÀÏ¼ÄÀÉÃÈ¶ÍÑÎÃÎÓÀÏÄÆÈÀÏÊÉËÄÐ¼É¹ÎÊ½¼Í¹Æ¸É¿ÔÉÊÂÄ¼ÏÊ¶È½ÍÔÊÆ¼ÄÏÃÉ¼ÉÂÆÃÂÄ¼¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆ·¼ÉÏÄÎ»ÇÇÃ¾ÃÆ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\D
À¿ÊÈ¶ÉÊÔ¹ÏÄÓÍÀÄÕÊÉÏ¼ÄËÀÍ¸ËÊÔ¿»ÊÈ·ÉÀÒÂÄ¼É¼¼ËÊ½ÇÃÐÀ¸ÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¼Ë¹ÏÊÉÊÍÂ¼ÉÄÎÈ¹ÈÀÏÏÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÊËÄÐ¼É¹ÒÆ¸É¿ÔÉÊÒÂÄ¼ÏÊ¶È½ÍÔÊÈËÊÍÀ¸É¼Ë¼Í¼ÈÀ¸ÉÀÄÆ¼ÄÃ¼ÉÏÄÎ»ÇÇÃ¾ÃËÍ¶ËÀÄÉ¼ÎÔÉÀÓ¸ÕÀÏ¼ÄÆ¼ÏÏÃ
¿ÄÍÆÀÄ¼¼ÔÏ·ÒÏÃÒËÀÍÄ¹¿ÊÔ»ÃÎÃÉ¹ÎÑ½Í¸ÎÆÊÉÏ¼ÄÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÊÄÂÔÉ¼¸ÆÀÒ¿ÀÉËÍ¶ËÀÄÉ¼ÈÀ¸ÉÊÔÉ¶ÂÆÔÀÒÆ¼ÄÎÔÉÄÎÏÏ¼ÄÃÓÍ·ÎÃ¼ËÊÏÀÇÀÎÈ¼ÏÄÆÌÉÈÀÐ¹¿ÑÉ¼ÉÏÄÎ»ÇÇÃ¾ÃÒÉÈ¸¼ÂÔÉ¼¸Æ¼ÈÀ¸ÉÀÄ¶ÂÆÔÊÒÀÉÌÔËÊ½ÇÇÀÏ¼ÄÎÀ¼ÂÑÂ·ÈÀ*LOHQ\D
ÎÔÉÄÎÏÏ¼Ä¿Ä¼ÆÊË·ÏÊÔ*LOHQ\DÀÇ¶ÏÀÒÎÀÕÌ¼Æ¼Ï¶¿ÀÄÅ¼ÉÏÊÅÄÆ¹ÏÃÏ¼ÎÏÃÉ¼É¼Ë¼Í¼ÂÑÂÄÆ·ÄÆ¼É¹ÏÃÏ¼ÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÃÒÏÃÒ¼ËÌÇÀÄ¼ÒÏÊÔÀÈ½Í»ÊÔÆ¼Ä¼ÉÑÈ¼ÇÄÌÉÊÍÂÉÑÉÆÔÍ¸ÑÒÈÊÉ·ÍÃ¼ÍÏÃÍÄ¼Æ¹ÆÊÍÈ¹Æ¼Ä¶ÇÇÀÄÈÈ¼ÈÀÎÊÆÊÄÇÄ¼ÆÊ»¿Ä¼ÁÍÂÈ¼ÏÊÒ
½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ËÄËÇ¶ÊÉÊÔËÊ¿ÊÓ¶¼ÒËÊÔÀËÃÍÀÕÀÏ¼Ä¼Ë¹ÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ÔËÊ¿ÊÓ¶¼ÒÏÃÒÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÒÎÁÄÂÂÊÎ¸ÉÃÒ À¸É¼ÄÂÉÑÎÏ¹¹ÏÄÎÔÈÈÀÏ¶ÓÀÄÎÏÊÉ¼ÂÂÀÄ¼Æ¹ÎÓÃÈ¼ÏÄÎÈ¹Æ¼ÏÏÃÉÀÈ½ÍÔÊÂ¶ÉÀÎÃ¸É¼ÄËÊÇ»ËÀÍÄÊÍÄÎÈ¶É¼Ï¼ÆÇÄÉÄÆ¿À¿ÊÈ¶É¼
ÎÓÀÏÄÆÈÀÏÃÓÍ·ÎÃÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÎÀ¶ÂÆÔÀÒÂÔÉ¼¸ÆÀÒÀÉÔËÍÓÊÔÉ¿À¿ÊÈ¶É¼ÎÓÀÏÄÆÈÀÏÄÒÀËÄ¿ÍÎÀÄÒÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÎÏÊÉÏÊÆÀÏ¹ ÃÇ¼ÎÈ¹ÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¼ËÊ½ÇÇÀÏ¼ÄÆ¼ÏÏÊÐÃÇ¼ÎÈ¹ÎÏÊÂÇ¼ÏÑÉÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÕÌÑÉ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ 
¹ÂÑÏÊÔÆÄÉ¿»ÉÊÔÎÊ½¼ÍÌÉ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÑÉÀÉÀÍÂÀÄÌÉÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÎÏ¼ÐÃÇÕÊÉÏ¼½Í¶ÁÃÊÄÂÔÉ¼¸ÆÀÒËÊÔÇ¼È½ÉÊÔÉ*LOHQ\D¿ÀÉËÍ¶ËÀÄÉ¼ÐÃÇÕÊÔÉÊÉÄÈ¹ÏÃÏ¼À¿ÊÈ¶É¼¼Ë¹ËÍÊÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒ¿ÀÉ¿À¸ÓÉÊÔÉ¹ÏÄÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÎÔÎÓÀÏ¸ÕÀÏ¼ÄÈÀ
¼ÔÅÃÈ¶ÉÊÆ¸É¿ÔÉÊÈÀÄÑÈ¶ÉÃÒÂÊÉÄÈ¹ÏÃÏ¼Ò ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ËÄ¿ÍÎÀÄÒÎÏÃÉÄÆ¼É¹ÏÃÏ¼Ê¿·ÂÃÎÃÒÆ¼ÄÓÀÄÍÄÎÈÊ»ÈÃÓ¼ÉÃÈÏÑÉ¢Ê*LOHQ\D¿ÀÉ¶ÓÀÄÆ¼È¸¼·¶ÓÀÄ¼Î·È¼ÉÏÃÀË¸¿Í¼ÎÃÎÏÃÉÄÆ¼É¹ÏÃÏ¼Ê¿·ÂÃÎÃÒÆ¼ÄÓÀÄÍÄÎÈÊ»ÈÃÓ¼ÉÃÈÏÑÉÉÏÊ»ÏÊÄÒ
Æ¼ÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÀÉ¿¶ÓÀÏ¼ÄÉ¼ÀÈÁ¼ÉÄÎÐÀ¸ËÀÍÄÎÏ¼ÎÄ¼ÆÕÇÃ·ÔËÉÃÇ¸¼¼ÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÎÔÉÄÎÏÏ¼ÄË¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÂÄ¼¿ÄÎÏÃÈ¼ÑÍÌÉ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊÍ¼¿Ô¼ÍÍÔÐÈ¸¼ 
ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÀÒÀÉ¶ÍÂÀÄÀÒÀÍ¸ÇÃ¾ÃÏÊÔËÍÊÁ¸Ç¼ÎÁÇÀÄ¼Ò ËÇÃÐÔÎÈ¹Ò¼ÎÁÇÀÄ¼ÒÏÊÔ*LOHQ\DËÍÊ¶ÍÓÀÏ¼Ä¼Ë¹¿»ÊÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÃÒÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÀÒÈÀÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÆ¼ÄÈ¸¼ÆÇÄÉÄÆ·ÈÀÇ¶ÏÃÎÃÒÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÃÈÀ¿Í¼ÎÏÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò
ÈÀÔËÊÏÍÊËÄÕÊÔÎ¼¿Ä¼ÇÀ¸ËÊÔÎ¼ÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÀÍÄÇ¼È½ÉÀÄÎÔÉÊÇÄÆ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÎÀ*LOHQ\D ·PJ ÈÀÇ¶ÏÃ' )5(('206 ·Ï¼ÉÈÄ¼ÀÏ·ÒÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÃÈÀÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÆÇÄÉÄÆ·ÈÀÇ¶ÏÃÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÊÔ¶Ç¼½¼É
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊ ÈÀÇ¶ÏÃ' )5(('206,, ·Ï¼ÉÈÄ¼ÀÏ·ÒÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÃÈÀÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÆÇÄÉÄÆ·ÈÀÇ¶ÏÃÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒËÊÔ¶Ç¼½¼ÉÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã ÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊ
 Ï¼ÎÔÂÆÀÉÏÍÑÏÄÆ¿À¿ÊÈ¶É¼¼Ë¹¼ÔÏ¶ÒÏÄÒ¿»ÊÈÀÇ¶ÏÀÒÊÄÎÊ½¼Í¹ÏÀÍÀÒ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÀÒÀÉ¶ÍÂÀÄÀÒÈÀ*LOHQ\DPJ·Ï¼ÉÇÊÄÈÌÅÀÄÒÊ¸¿ÃÈ¼ÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼ÒÆ¼ÄË¼ÍÊ¿ÄÆ¹ÒÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ¹Ò¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹ÒÆ¼ÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÄÎÔÓÉ¹ÏÀÍÀÒ
¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÀÒÀÉ¶ÍÂÀÄÀÒ ÎÔÓÉ¹ÏÃÏ¼≥ ÈÀ*LOHQ\DPJ·Ï¼ÉÂÍ¸ËÃË¼Í¼ÍÍÄÉÊÆÊÇË¸ÏÄ¿¼ÆÀÁ¼Ç¼ÇÂ¸¼¿ÄÍÍÊÄ¼ÊÎÁÔ¼ÇÂ¸¼¼ÔÅÃÈ¶É¼ÃË¼ÏÄÆ¶ÉÕÔÈ¼Æ¼Ä½·Ó¼ÒÎÔÓÉ¹ÏÀÍÃ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÃÀÉ¶ÍÂÀÄ¼ËÊÔ¼É¼Á¶ÍÐÃÆÀÈÀÏÊ*LOHQ\DPJËÊÔÊ¿·ÂÃÎÀ
ÎÀ¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò·Ï¼É¼ÔÅ·ÎÀÄÒÏÃÒ$/7   Ä¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÀÒÀÉ¶ÍÂÀÄÀÒÎÏÃÀÇ¶ÏÃ' 75$16)2506 ÈÄ¼ÀÏ·ÈÀÇ¶ÏÃÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒËÊÔ¶Ç¼½¼ÉÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÎÏÃÉÊËÊ¸¼ÓÍÃÎÄÈÊËÊÄ·ÐÃÆÀÃÄÉÏÀÍÁÀÍ¹ÉÃ½DÑÒÎÔÂÆÍÄÏÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊ
·Ï¼ÉÂÀÉÄÆÌÒË¼Í¹ÈÊÄÀÒÈÀÏÑÉÀÇÀÂÓ¹ÈÀÉÑÉÈÀÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÈÀÇÀÏÌÉÇ¼È½ÉÊÉÏ¼ÒÔË¹¾ÃÏÄÒ¿Ä¼ÁÊÍ¶ÒÎÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÑÉÈÀÇÀÏÌÉ Ä¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÀÒÀÉ¶ÍÂÀÄÀÒËÊÔ¼É¼Á¶ÍÐÃÆ¼ÉÈÀ*LOHQ\DPJÎÏÄÒÀÇ¶ÏÀÒ' )5(('206 Æ¼Ä'
)5(('206,, Ë¼ÍÊÔÎÄÕÊÉÏ¼ÄË¼Í¼ÆÏÑ ÄÎÔÓÉ¹ÏÃÏÀÒÊÍ¸ÎÏÃÆ¼ÉÈÀÓÍ·ÎÃÏÃÒË¼Í¼ÆÏÑÎÔÉÐ·ÆÃÒËÊÇ»ÎÔÓÉ¶Ò ≥ ÎÔÓÉ¶Ò ≥¶ÑÒ ¹ÓÄÎÔÓÉ¶Ò ≥¶ÑÒ ÎËÉÄÀÒ ≥¶ÑÒ ËÊÇ»ÎËÉÄÀÒ  
ÈÃÂÉÑÎÏ¶Ò ¿ÀÉÈËÊÍÊ»ÉÉ¼ÀÆÏÄÈÃÐÊ»ÉÈÀ½ÎÃÏ¼¿Ä¼Ð¶ÎÄÈ¼¿À¿ÊÈ¶É¼ 
¸É¼Æ¼ÒÏÑÉ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÑÉÀÉÀÍÂÀÄÌÉ
ËÅÉÍÆÁÅÓÇ½ÅÌ½Î½ÏÅÐÍÏÁÅÓ
ÉÆºÍÓÒÈµÑ

Ì·ÊÂ»Ì»ÌÌÃÈÉÅÉÆÊ·ÎÃ¾»

ÓÒÈµÑ

ÌÊÂÎÃÅµÑÆÉÃÇËÄ¿ÃÑÌÉÁÒ·ÎÃ¾»¢ÌÃÒÉÀÓÎ·»ÊÉÃÅÃÆ¸ÒÌÉÓÑ

³ÒÃÍÓÒÈµÑ

È¿ÓÇÉÈ·»

ÂÁÈÐÍÎµÑ

ÌÉÕÉºÍ»ÊÉÆÓ¿ÍÎÃ»Å¶Æ¿ÓÅÉ¿ÁÅ¿À»ÆÉÊÏ¿Ã» 30/

ÌÓÊÎÉÅÉÅÅÃÅµÑÆÉÃÇËÄ¿ÃÑ

ÁËÌÈÏÉ½Ð½Ç½ÈË¸ÑÄÇ½ÇË¸ÑÄÇ½ÅÉÄÇ½ÑËÎÅÏÉ·Ê½ ÌÁÎÅÈ½É¾ÊËÊÐ½ÅÇ¼ÏÐÁÅÓÇ½ÅÌËÈ¼ÌËÀÁÓ
ÓÒÈµÑ
ÂÁÈÐÍÎµÑ

»ÍÃÅÉÅÓÎÎ»ÌÃÅ¸Å»ÌÅ·ÈÐÇ»


»Å¸ÂÏ¿ÑÇ¿ÆÈÐÇ»

ÊÈÃ¿Ñ

µÇÀÐÇ»

ÉÆºÍÊÈÃ¿Ñ

ÌÅÐÇ».DSRVL

»ÌÅ·ÈÐÇ»»Ê¸ÊÆ»ÅË¾¿Ñ¿ÊÃÏ¶ÆÃÉ

ÂÁÈÐÍÎµÑ

»ÌÅ·ÈÐÇ»0HUNHO

Å½Ð½Î½Ô·ÓÐËÕ½ÅÉËÌËÅÄÐÅÇË¼Ç½ÅÐËÕÈÁÉÂÅÇË¼ÏÕÏÐ¸É½ÐËÓ
ÓÒÈµÑ
³ÒÃÍÓÒÈµÑ
ÂÁÈÐÍÎµÑ

¿ÇÀÉÊ¿È·»¿ÓÅÉÊ¿È·»
ÌÉÇ¼ÉÊ¿È·»
¿ÌÃÀ¿ÌÃÅ¸É·¾ÂÇ»

Å½Ð½Î½Ô·ÓÐËÕ½ÊËÏËÌËÅÄÐÅÇË¼ÏÕÏÐ¸É½ÐËÓ
ÂÁÈÐÍÎµÑ

ÈÎÃ¾ÌÍ¿ÃÑÓÊ¿Ì¿Ó»ÃÍÏÂÍ·»ÑÇ¿Î»ÄºÎÐÈÉÊÉ·ÐÈ¿ÄÈÏÂÇ»ÅÈ·¾ÐÍÂÅ»Ã»ÁÁ¿ÃÉÉ·¾ÂÇ»Ç¿ÎÂÈµÈ»ÌÄÂÎÂÑÏ¿Ì»Ê¿·»Ñ

ÕÔÅ½ÐÎÅÇ·ÓÀÅ½Ð½Î½Ô·Ó
ÓÒÈµÑ

»ÎÏÆÃ½Â

³ÒÃÍÓÒÈµÑ

»Î»ÏÆÃÊÎÃÅ¶¾ÃÏ¿ÍÂ

Å½Ð½Î½Ô·ÓÐËÕÊÁÕÎÅÇË¼ÏÕÏÐ¸É½ÐËÓ
ÉÆºÍÓÒÈµÑ

¿À»Æ»ÆÁ·»

ÓÒÈµÑ

ÆÂÇÃÅÌ»È·»

ÊÈÃ¿Ñ

ºÈ¾ÌÉÇÉÉÊ·ÍÏÃ»Ñ»È»ÍÎÌµ½ÃÇÂÑ¿ÁÅ¿À»ÆÉÊÏ¿Ã»Ñ 35(6

¡ÂÑ½ÈÉÅÇ·ÓÀÅ½Ð½Î½Ô·Ó
ÓÒÈµÑ

»ÇÊ¶¸Ì»ÍÂ

³ÒÃÍÓÒÈµÑ

·¾ÂÇ»ÎÂÑÐÒÌÑÅÂÆ·¾»Ñ

½ÎÀÅ½Ç·ÓÀÅ½Ð½Î½Ô·Ó
ÓÒÈµÑ

Ì»¾ÓÅ»Ì¾·»ÉÆÊÉÅÉÃÆÃ»Å¸Ñ»ÊÉÅÆ¿ÃÍÇ¸Ñ

ÉÆºÍÊÈÃ¿Ñ

È»ÍÎÌÉÀ¶ÎÉÓ¿ÊÌÇ»ÎÉÑ¢

ÃÃÁÅ½Ç·ÓÀÅ½Ð½Î½Ô·Ó
ÓÒÈµÑ

¦ÊµÌÎ»ÍÂ

Å½Ð½Î½Ô·ÓÐËÕ½Ê½ÌÊÁÕÏÐÅÇË¼ÏÕÏÐ¸É½ÐËÓÐËÕÑÍÎ½Ç½Ç½ÅÐËÕÉÁÏËÑÒÎ½Ç¹ËÕ
ÉÆºÍÓÒÈµÑ

¶Ò»Ñ

ÓÒÈµÑ

ºÍÊÈÉÃ»

Å½Ð½Î½Ô·ÓÐËÕÃ½ÏÐÎÁÊÐÁÎÅÇË¼ÏÕÏÐ¸É½ÐËÓ
ÉÆºÍÓÒÈµÑ

ÃÌÌÉÃ»

³ÒÃÍÓÒÈµÑ

»ÓÎ·»

Å½Ð½Î½Ô·ÓÐËÕÀ·ÎÉ½ÐËÓÇ½ÅÐËÕÕÌËÀºÎÅËÕÅÏÐË¼
ÓÒÈµÑ

©ÅÔ¿Ç»ÆÐÊ¿Å·»ÈÂÍÇ¸Ñ

Å½Ð½Î½Ô·ÓÐËÕÉÕËÏÇÁÈÁÐÅÇË¼ÏÕÏÐ¸É½ÐËÓÇ½ÅÐËÕÏÕÊÀÁÐÅÇË¼ÅÏÐË¼
ÉÆºÍÓÒÈµÑ

ÍÀÓ»ÆÁ·»

ÁÊÅÇ·ÓÀÅ½Ð½Î½Ô·ÓÇ½ÅÇ½Ð½ÏÐÏÁÅÓÐÄÓËÀË¼ÔËÎ¸ÃÄÏÄÓ
ÓÒÈµÑ

Ä»ÍÏµÈÃÍÂ

½Î½ÇÈÅÊÅÇ·ÓÁÆÁÐÏÁÅÓ
ÉÆºÍÓÒÈµÑ

ÓÄÂÇµÈ»ÂÊ»ÎÃÅµÈÔÓÇ» »ÓÄÂÇµÈ¿Ñ$/7ÁÁÆÉÓÎ»ÇÓÆÃÅ¶ÎÌ»ÈÍÀ¿ÌÍÂ»ÍÊ»ÌÎÃÅ¶»ÇÃÈÉÎÌ»ÈÍÀ¿ÌÍÂ

ÓÒÈµÑ

ÓÄÂÇµÈ»ÎÌÃÁÆÓÅ¿Ì·¾Ã»»·Ç»ÎÉÑ

³ÒÃÍÓÒÈµÑ

¿ÃÐÇµÈÉÑ»ÌÃÏÇ¸ÑÉÓ¾¿Î¿ÌÉÀ·ÆÐÈ

¿È»È»ÀµÌÏÂÅ¿ÍÎÃÑ¿ÆµÎ¿Ñ)5(('206)5(('206,,Å»Ã75$16)2506Å»ÎÂÁÉÌ·»ÍÓÒÈ¸ÎÂÎ»Ñ¼»Í·ÍÎÂÅ¿Í¿¿ÃÅ»Ô¸Ç¿ÈÂµÅÏ¿ÍÂÍÎÂÈÀÃÈÁÅÉÆÃÇ¸¾Â»ÍÏ¿ÈËÈÍ¿¸Æ¿ÑÎÂÑÅÆÃÈÃÅµÑÇ¿ÆµÎ¿Ñ
30/Å»ÃÅÌÓÊÎÉÅÉÅÅÃÅµÑÆÉÃÇËÄ¿ÃÑ ÍÓÇÊ¿ÌÃÆ»Ç¼»ÈÉÇµÈÐÈÊ¿ÌÃÊÎËÍ¿ÐÈÅÌÓÊÎÉÅÉÅÅÃÅ¶ÑÇÂÈÃÁÁ·ÎÃ¾»Ñ µÒÉÓÈ»È»À¿ÌÏ¿·Ç¿ÎÎÂÈÅÓÅÆÉÀÉÌ·»ÎÉÓÀ»ÌÇÅÉÓÍÎÂÈ»ÁÉÌ ¼ÆÊ»ÌÁÌ»ÀÉ 
È¿ÊÃÏºÇÂÎ¿Ñ¿ÈµÌÁ¿Ã¿ÑÎÉÓÀ»ÌÇÅÉÓ»Ê¸»ÓÏ¸ÌÇÂÎ¿Ñ»È»ÀÉÌµÑÅ»Ã¼Ã¼ÆÃÉÁÌ»À·»
Å»ÎÂÁÉÌ·»ÍÓÒÈ¸ÎÂÎ»ÑÅ»ÃÂ»ÄÃÉÆ¸ÁÂÍÂÎÉÓÅÃÈ¾ºÈÉÓ¼»Í·ÍÎÂÅ»ÈÍ¿¿ÅÎÃÇËÇ¿ÈÂµÅÏ¿ÍÂÍÎÂÀÃÈÁÅÉÆÃÇ¸ÍÂPJÊ¿ÌÃÍÍÉÎµÌÐÈ»Ê¸»ÍÏ¿ÈËÈÍ¿¸Æ¿ÑÎÃÑÅÆÃÈÃÅµÑÇ¿ÆµÎ¿Ñ
ÀÍÄÂÍ¼Á·ÀËÄÇÀÂÈ¶ÉÑÉ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÑÉÀÉÀÍÂÀÄÌÉÊÄÈÌÅÀÄÒÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÃÎÔÉÊÇÄÆ·ÎÔÓÉ¹ÏÃÏ¼ÇÊÄÈÌÅÀÑÉ  ÎÏÃ¿¹ÎÃÏÑÉPJ·Ï¼ÉË¼Í¹ÈÊÄ¼ÈÀÏÊÔÀÄÆÊÉÄÆÊ»Á¼ÍÈÆÊÔÎÏ¹ÎÊÇÊÄÈÌÅÀÄÒÏÊÔÆ¼ÏÌÏÀÍÊÔ
¼É¼ËÉÀÔÎÏÄÆÊ» ÆÔÍ¸ÑÒ ½ÍÊÂÓ¸ÏÄ¿¼ Æ¼Ä ÎÀ ÈÄÆÍ¹ÏÀÍÊ ½¼ÐÈ¹ ÀÍËÃÏÄÆ· ÇÊ¸ÈÑÅÃ Æ¼Ä ËÉÀÔÈÊÉ¸¼ ·Ï¼É ÎÔÓÉ¹ÏÀÍÀÒ ÎÀ ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ËÊÔ ÇÈ½¼É¼É *LOHQ\D ÍÄÎÈ¶ÉÀÒ ËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒ ÂÀÉÄÆÀÔÈ¶ÉÃÒ ÀÍËÃÏÄÆ·Ò ÇÊ¸ÈÑÅÃÒ ÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÑÉ Ð¼É¼ÏÃÁ¹ÍÑÉ
ËÀÍÄËÏÌÎÀÑÉ¶ÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸¼Æ¹ÈÃÆ¼ÄÎÏÃ¿¹ÎÃÏÑÉPJÀÏÏÃÉÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ÏÊÔÁ¼ÍÈÆÊÔÎÏÃÉ¼ÂÊÍ¶ÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒÇÊÄÈÌÅÀÑÉ¼Ë¹ÀÔÆ¼ÄÍÄ¼ÆË¼ÐÊÂ¹É¼¹ËÑÒÄÊÂÀÉÀ¸Ò ËÓ¼Ë¹Ä¹¼ÉÀÈÀÔÇÊÂÄÒÕÑÎÏ·Í¼>9=9@ Ä¹-RKQ
&XQQLQJKDP>-&9@ËÊÔËÍÊÆ¼ÇÀ¸ÍÊÖÊ»Î¼ÊÇÔÀÎÏÄ¼Æ·ÀÔÆÊÀÂÆÀÁ¼ÇÊËÐÀÄ¼Ä¹ÏÊÔ¼ËÇÊ»¶ÍËÃÏ¼>+69@ ÈÔÆÃÏÄ¼ÎÄÆ¶Ò ËÓÆÍÔËÏÊÆÊÆÆÄÆ¶ÒÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÃÒÏÃÒÆÍÔËÏÊÆÊÆÆÄÆ·ÒÈÃÉÄÂÂ¸ÏÄ¿¼Ò ·½¼ÆÏÃÍÄ¼Æ¶Ò ËÓÏÔËÊÈÔÆÊ½¼ÆÏÃÍ¸¿ÄÊ ÊÍÄÎÈ¶ÉÀÒ
ÀÆÏÑÉÊËÊ¸ÑÉ·Ï¼ÉÐ¼É¼ÏÃÁ¹ÍÀÒ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ  ¸¿ÃÈ¼ÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼ÒÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒË¼ÍÊÔÎÄÎÏÃÆÀÊ¸¿ÃÈ¼ÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼ÒÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉËÊÔ¶Ç¼½¼ÉÏÃÎÔÉÄÎÏÌÈÀÉÃ¿¹ÎÃÏÑÉPJÆ¼ÄÎÏÊ
ÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉËÊÔ¶Ç¼½¼ÉÏÃÉÔ¾ÃÇ¹ÏÀÍÃ¿¹ÎÃÏÑÉPJËÇÀÄÊÉ¹ÏÃÏ¼ÏÑÉËÀÍÄËÏÌÎÀÑÉË¼ÍÊÔÎÄÎÏÃÆÀÈ¶Î¼ÎÏÊÔÒËÍÌÏÊÔÒÈ·ÉÀÒÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ÍÄÎÈ¶ÉÊÄ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒË¼ÍÊÔÎ¸¼Î¼ÉÐ¼ÈË·¹Í¼ÎÃ·ÈÀÄÑÈ¶ÉÃÊËÏÄÆ·ÊÅ»ÏÃÏ¼¼ÇÇÇÇÊÄ·Ï¼É
¼ÎÔÈËÏÑÈ¼ÏÄÆÊ¸Æ¼Ä¿Ä¼ÂÉÌÎÐÃÆ¼ÉÎÀÎÔÉ·ÐÃÊÁÐ¼ÇÈÊÇÊÂÄÆ·ÀÅ¶Ï¼ÎÃ¢ÊÊ¸¿ÃÈ¼ÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼ÒÂÀÉÄÆÌÒ½ÀÇÏÄÌÐÃÆÀ·ÔËÊÓÌÍÃÎÀ¼ÔÏ¹È¼Ï¼ÈÀÏÏÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÊÔ*LOHQ\D Æ¸É¿ÔÉÊÒÀË¼ÉÀÈÁÉÄÎÃÒÈÀÏ¼Ë¹ÀË¼É¶ÆÐÀÎÃ¿ÀÉ¶ÓÀÄ¼ÅÄÊÇÊÂÃÐÀ¸
ÎÔÓÉ¹ÏÃÏ¼ÏÊÔÊÄ¿·È¼ÏÊÒÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼Ò¼ÔÅÉÀÏ¼ÄÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÆ¼ÄÄÎÏÊÍÄÆ¹Í¼ÂÊÀÄ¿¸ÏÄ¿¼Ò ÈÀÄÎÏÊÍÄÆ¹Í¼ÂÊÀÄ¿¸ÏÄ¿¼Ò¶É¼ÉÏÄÓÑÍ¸ÒÄÎÏÊÍÄÆ¹Í¼ÂÊÀÄ¿¸ÏÄ¿¼Ò ¢Ê*LOHQ\D¿ÀÉ¶ÓÀÄÈÀÇÀÏÃÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÆÇ·ÍÔÉÎÃ
Æ¼ÏËÇÆ¼ÒÆ¼ÄÎ¼ÆÓ¼ÍÌ¿Ã¿Ä¼½·ÏÃÈ¸¼É¹ÎÊËÊÔÎÓÀÏ¸ÕÀÏ¼ÄÈÀ¼ÔÅÃÈ¶ÉÊÆ¸É¿ÔÉÊÊÄ¿·È¼ÏÊÒÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼Ò ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÈÀÏ¼È¹ÎÓÀÔÎÃÒÉÀÁÍÊ»ÎÏÄÒÊËÊ¸ÀÒÎÔÈËÀÍÄÀÇ·ÁÐÃÎ¼É¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎ¼ÆÓ¼ÍÌ¿Ã¿Ä¼½·ÏÃÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼
ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJÆ¼ÄPJÊ¿·ÂÃÎÀÎÀËÇÎÄ¼¼»ÅÃÎÃÏÃÒÎÔÓÉ¹ÏÃÏ¼ÒÏÊÔÊÄ¿·È¼ÏÊÒÏÃÒÑÓÍÒÆÃÇ¸¿¼ÒÍ¼¿Ô¼ÍÍÔÐÈ¸¼¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ*LOHQ\DÊ¿ÃÂÀ¸ÎÀË¼ÍÊ¿ÄÆ·ÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»Æ¼ÄÈËÊÍÀ¸ÀË¸ÎÃÒÉ¼ÎÔÎÓÀÏ¸ÕÀÏ¼ÄÈÀ
Æ¼ÐÔÎÏÀÍ·ÎÀÄÒÏÃÒÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ·Ò¼ÂÑÂÄÈ¹ÏÃÏ¼ÒÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÃÈ¶ÂÄÎÏÃÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»¿Ä¼ËÄÎÏÌÐÃÆÀÀÉÏ¹ÒÑÍÌÉÈÀÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀÈÀÄÌÎÀÄÒÏÊÔÈ¶ÎÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»Æ¼Ï
Ë¼ÇÈÊ»ÒÏÊÇÀËÏ¹ÂÄ¼ÏÊ*LOHQ\DPJ¼Í¿Ä¼Æ¹ÒÍÔÐÈ¹ÒÆÏÑÏÑÉË¼ÇÈÌÉÏÊÇÀËÏ¹Ë¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆÀÎËÉÄ¼ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ*LOHQ\DPJ È¶ÎÊÒÆ¼Í¿Ä¼Æ¹ÒÍÔÐÈ¹ÒÀË¼É·ÇÐÀÎÏ¼¼ÍÓÄÆÀË¸ËÀ¿¼È¶Î¼ÎÀÈ·É¼ÎÔÉÀÓÄÕ¹ÈÀÉÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò
½Í¼¿ÔÆ¼Í¿¸¼·Ï¼ÉÂÀÉÄÆÌÒ¼ÎÔÈËÏÑÈ¼ÏÄÆ·¼ÇÇÊÍÄÎÈ¶ÉÊÄ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒË¼ÍÊÔÎ¸¼Î¼É·ËÄ¼¶ÑÒÈ¶ÏÍÄ¼ÎÔÈËÏÌÈ¼Ï¼ÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÃÒÏÃÒÔË¹Ï¼ÎÃÒÕÇÃÒÆ¹ËÑÎÃÒ·Æ¼Ä¼ÄÎÐ·È¼ÏÊÒË¼ÇÈÌÉÏ¼ÊËÊ¸¼¼Ë¶¿Í¼È¼ÉÈ¶Î¼ÎÏÄÒËÍÌÏÀÒÌÍÀÒÈÀÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃ
ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ½ÇÀË¸ÎÃÒË¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä ÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼Ò¿Ä¼ËÄÎÏÌÐÃÆÀËÍÌÏÊÔ½¼ÐÈÊ»ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ¹Ò¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹Ò Ë¼ÍÏ¼ÎÃÏÊÔÈÀÎÊ¿Ä¼ÎÏ·È¼ÏÊÒ35¹ËÑÒ¼ËÀÄÆÊÉ¸ÕÀÏ¼ÄÎÏÊ ÈÀÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÀÀÉ¿ÊÈÔÖÆ·ÄÉÏÀÍÁÀÍ¹ÉÃ½¼Æ¼ÄÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÀÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÀ»ÏÀÍÊÔ½¼ÐÈÊ»ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ¹Ò¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹Ò¿Ä¼ËÄÎÏÌÐÃÆÀÎÀËÊÎÊÎÏ¹ÈÄÆÍ¹ÏÀÍÊÏÊÔ
ÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÀ*LOHQ\DPJÀÏÏÃÉÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ÏÊÔÁ¼ÍÈÆÊÔ¶ÓÊÔÉÂ¸ÉÀÄÈÀÈÊÉÑÈ¶ÉÀÒ¼É¼ÁÊÍ¶ÒË¼ÍÊ¿ÄÆÊ»ËÇ·ÍÊÔÒÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼ÆÊ»¼ËÊÆÇÀÄÎÈÊ»ÈÀ¼ÔÏ¹È¼ÏÃ¼ËÊ¿ÍÊÈ·Æ¼ÏÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒÀÅÑÍÃÒËÀÍÄ¹¿ÊÔË¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÒÈÀÏÏÃÉ
ËÍÌÏÃ¿¹ÎÃÏÊÔ*LOHQ\D Ä¼ÎÐÀÉÀ¸Ò¼É¶ÍÍÑÎ¼É¼ÔÏ¹È¼Ï¼ Ä¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÃÒ¼ÂÑÂÄÈ¹ÏÃÏ¼ÒËÊÔË¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆ¼ÉÏ¹ÎÊÎÏÊËÇ¼¸ÎÄÊÆÇÄÉÄÆÌÉÈÀÇÀÏÌÉ¹ÎÊÆ¼ÄÈÀÏÏÃÉÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼·Ï¼ÉÆ¼ÏÆ¼É¹É¼Ë¼ÍÊ¿ÄÆ¶Ò¼ÎÔÈËÏÑÈ¼ÏÄÆ¶ÒÆ¼Ä¼Ë¶¿Í¼È¼ÉÈ¶Î¼ÎÏÄÒËÍÌÏÀÒ
ÌÍÀÒ¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò¼Í¹ÏÄÊÄËÀÍÄÎÎ¹ÏÀÍÊÄ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò¿ÀÉÓÍÀÄÎÏÃÆ¼ÉÄ¼ÏÍÄÆ·Ë¼Í¶È½¼ÎÃ¶É¼Ò¼ÎÐÀÉ·ÒÎÀ*LOHQ\DPJ¶Ç¼½ÀÄÎÊËÍÀÉ¼Ç¸ÉÃÂÄ¼¼ÎÔÈËÏÑÈ¼ÏÄÆ¹¿À»ÏÀÍÊÔ½¼ÐÈÊ»0RELW],ÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ¹¼ËÊÆÇÀÄÎÈ¹ÀÏÏÃÉ
ÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ÏÊÔÁ¼ÍÈÆÊÔÈÀÈÊÉÑÈ¶É¼ÎÔÈ½ÉÏ¼¹¾ÄÈÃÒ¶É¼ÍÅÃÒÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÃÒË¼ÍÊ¿ÄÆ·Ò¼ÎÔÎÏÊÇ¸¼ÒÆ¼Ä¼ÉÀÅ·ÂÃÏÊÔÐ¼ÉÏÊÔË¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆ¼ÉÀÉÏ¹ÒÑÍÌÉ¼Ë¹ÏÃÉËÍÌÏÃ¿¹ÎÃ ÄËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒ¼ÔÏ¶ÒËÀÍÄËÇ¶ÆÊÉÏ¼É¼Ë¹ÎÔÂÓÊÍÃÂÊ»ÈÀÉ¼
Á¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆËÍÊÖ¹ÉÏ¼Æ¼Ä·ËÍÊ×ËÍÓÊÔÎ¼É¹ÎÊÎÔÎÓ¶ÏÄÎÃÏ¶ÏÊÄÑÉÎÔÈ½ÉÏÑÉÈÀÏÊ*LOHQ\D¿ÀÉÀ¸É¼Ä½¶½¼ÄÃÍÏÃÍÄ¼Æ·Ë¸ÀÎÃÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒÎÏÃÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÏÊ*LOHQ\DPJÎÔÎÓÀÏ¸ÎÏÃÆÀÈÀÈÄ¼È¶ÎÃ¼»ÅÃÎÃËÀÍ¸ËÊÔPP+JÏÃÒ
ÎÔÎÏÊÇÄÆ·ÒË¸ÀÎÃÒÆ¼ÄËÀÍ¸ËÊÔPP+JÏÃÒ¿Ä¼ÎÏÊÇÄÆ·ÒË¸ÀÎÃÒÃÊËÊ¸¼ÀÆ¿ÃÇÌÐÃÆÀËÀÍ¸ËÊÔÈ·É¼ÈÀÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÔÏ·Ã¼»ÅÃÎÃÀË¶ÈÀÄÉÀÈÀÏÃÎÔÉ¶ÓÄÎÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò§Ë¶ÍÏ¼ÎÃ¼É¼Á¶ÍÐÃÆÀÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã
PJÆ¼ÄÎÏÊÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÀÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÀÎÔÉÐ·ÆÀÒÈÀÏÏÃÉÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼¶ÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒÔË¶ÍÏ¼ÎÃÒÈ¶Î¼ÎÏÊÉËÍÌÏÊÈ·É¼¼Ë¹ÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÆ¼ÄÏÃÉËÍÌÏÃÃÈ¶Í¼ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÊÄÊËÊ¸ÀÒËÄÐ¼É¹ÉÉ¼¼Ë¼ÄÏÊ»Î¼É
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ¼ÉÏÄÔËÀÍÏ¼ÎÄÆÊ»ÒË¼ÍÂÊÉÏÀÒ·¿Ä¼ÆÊË·ÏÊÔ*LOHQ\D ½ÇÀË¸ÎÃÒË¼ÍÂÍ¼ÁÊËÄ¿ÍÎÀÄÒÎÏÃÉ¼ÍÏÃÍÄ¼Æ·Ë¸ÀÎÃ Ë¼ÏÄÆ·ÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ÔÅÃÈ¶É¼ÃË¼ÏÄÆ¶ÉÕÔÈ¼¶ÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼ÒÔË¹*LOHQ\DÀÆÇÄÉÄÆ¶Ò
ÈÀÇ¶ÏÀÒ ÏÊ  Æ¼Ä ÏÊ  ÏÑÉ ¼ÎÐÀÉÌÉ ËÊÔ ¶Ç¼½¼É *LOHQ\D  PJ Ë¼ÍÊÔÎ¸¼Î¼É ¼ÎÔÈËÏÑÈ¼ÏÄÆ· ¼»ÅÃÎÃ ÏÑÉ ÀËÄË¶¿ÑÉ ÏÃÒ $/7 ÎÏÊÉ ÊÍ¹ ≥[ 8/1 ¼ÉÌÏ¼ÏÊ ÁÔÎÄÊÇÊÂÄÆ¹ ¹ÍÄÊ  Æ¼Ä ≥[ 8/1 ¼ÉÏ¸ÎÏÊÄÓ¼ §ËÊÏÍÊË· ÏÑÉ ¼ÔÅ·ÎÀÑÉ ÏÑÉ ÃË¼ÏÄÆÌÉ
ÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉ¼ÎÌÉË¼ÍÊÔÎÄÎÏÃÆÀÆ¼ÏÏÃÉÀË¼É¶É¼ÍÅÃÏÃÒ¼ÂÑÂ·ÒÎÀÊÍÄÎÈ¶ÉÊÔÒ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÂÀÂÊÉ¹ÒËÊÔÔËÊÎÏÃÍ¸ÕÀÄÏÃÎÔÎÓ¶ÏÄÎÃÈÀÏÊÁ¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆ¹ËÍÊÖ¹ÉÀÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒ¼ÔÅ·ÎÀÄÒÏÑÉÏÍ¼ÉÎ¼ÈÄÉ¼ÎÌÉÀÈÁ¼É¸ÎÏÃÆ¼É¼ÉËÎ¼ÎÏÄÂÈ·ÎÏÃ¿ÄÍÆÀÄ¼ÏÃÒ
ÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò¼ÉÆ¼ÄÃËÇÀÄÊ¾ÃÁ¸¼ÏÊÔÒÀÈÁ¼É¸ÎÏÃÆÀÈ¶Î¼ÎÏÊÔÒËÍÌÏÊÔÒÈ·ÉÀÒ¢¼ÀË¸ËÀ¿¼ÏÃÒ$/7ÀË¼É·ÇÐ¼ÉÎÏÊÁÔÎÄÊÇÊÂÄÆ¹È¶Î¼ÎÀËÀÍ¸ËÊÔÈ·ÉÀÒ¼Ë¹ÏÃ¿Ä¼ÆÊË·ÏÊÔ*LOHQ\DÀÈÄÆÍ¹¼ÍÄÐÈ¹¼ÎÐÀÉÌÉ 1 ÈÀPJ1 ÈÀPJ ËÊÔ
Ë¼ÍÊÔÎ¸¼Î¼É¼ÔÅ·ÎÀÄÒÏÃÒ$/7 ≥[8/1Æ¼ÄËÊÔÎÔÉ¶ÓÄÎ¼ÉÏÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\DÏ¼ÀË¸ËÀ¿¼ÏÃÒ$/7ÀË¼É·ÇÐ¼ÉÎÏÊÁÔÎÄÊÇÊÂÄÆ¹È¶Î¼ÎÀËÀÍ¸ËÊÔÈ·ÉÀÒ ½ÇÀË¸ÎÃÒË¼ÍÂÍ¼ÁÊË¼ÏÄÆ·ÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒÏÊÔÉÀÔÍÄÆÊ»ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒÀÆÇÄÉÄÆ¶Ò
ÈÀÇ¶ÏÀÒÎËÉÄ¼ÎÔÈ½È¼Ï¼¼Ë¹ÏÊÉÀÔÍÄÆ¹Î»ÎÏÃÈ¼Ë¼ÍÊÔÎÄÎÏÃÆ¼ÉÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÎÏÄÒÔ¾ÃÇ¹ÏÀÍÀÒ¿¹ÎÀÄÒ PJ·PJ Ï¼ÊËÊ¸¼ËÀÍÄÀÇÈ½¼É¼ÉÄÎÓ¼ÄÈÄÆÆ¼Ä¼ÄÈÊÍÍ¼ÂÄÆ¼ÂÂÀÄ¼ÆÀÂÆÀÁ¼ÇÄÆÀËÀÄÎ¹¿Ä¼Æ¼ÄÏÔËÀÒ
ÉÀÔÍÊÇÊÂÄÆ¶Ò¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶Ò¹ËÑÒÀÆ¿ÃÇÌÎÀÄÒËÍÊÎÊÈÊÄÕÊÔÎÀÒÎÀÊÅÀ¸¼¿ÄÓÔÏÃÀÂÆÀÁ¼ÇÊÈÔÀÇ¸ÏÄ¿¼ $'(0 ÂÂÀÄ¼Æ¶Ò¿Ä¼Ï¼Í¼Ó¶ÒËÉÄÀÒËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒËÀÍÄÁÀÍÄÆ·Ò¼ÍÏÃÍÄ¼Æ·Ò¼ËÊÁÍ¼ÆÏÄÆ·ÒÉ¹ÎÊÔÀÈÁ¼É¸ÎÐÃÆ¼ÉÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã
ÎÏÄÒÔ¾ÃÇ¹ÏÀÍÀÒ¿¹ÎÀÄÒ PJ É¼ËÉÀÔÎÏÄÆ¹Î»ÎÏÃÈ¼²ÎÎÊÉÀÒ¿ÊÎÊÀÅ¼ÍÏÌÈÀÉÀÒÈÀÄÌÎÀÄÒÏÑÉÏÄÈÌÉÏÊÔÈ¶ÂÄÎÏÊÔÀÆËÉÀ¹ÈÀÉÊÔ¹ÂÆÊÔ )(9 Æ¼ÄÏÃÒÄÆ¼É¹ÏÃÏ¼Ò¿ÄÓÔÎÃÒÏÊÔÈÊÉÊÅÀÄ¿¸ÊÔÏÊÔÉÐÍ¼Æ¼ '/&2 Ë¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆ¼ÉÈÀÏÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ*LOHQ\D
ÅÀÆÄÉÌÉÏ¼ÒÏÊÉ·É¼Æ¼ÄË¼Í¼È¶ÉÊÉÏ¼ÒÎÏ¼ÐÀÍ¶ÒÆ¼Ï¹ËÄÉ¢ÊÉ·É¼ÃÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔËÊÎÊÎÏÊ»ÏÊÔËÍÊ½ÇÀË¹ÈÀÉÊÔ)(9¼Ë¹ÏÃÉ¼ÍÓÄÆ·ÏÄÈ··Ï¼ÉÂÄ¼ÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJÆ¼ÄÂÄ¼ÏÊÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÈÄ¼¿Ä¼ÁÊÍËÊÔÀÅ¼ÇÀ¸ÁÐÃÆÀÈÀÏÏÃ
¿Ä¼ÆÊË·ÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÄ¼ÏÃÉ'/&2ÊÄÈÀÄÌÎÀÄÒÏÊÉ·É¼·Ï¼ÉÂÄ¼ÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃPJÆ¼ÄÂÄ¼ÏÊÀÄÆÊÉÄÆ¹ÁÍÈ¼ÆÊÀÈÁÌÈ¼Ï¼ªÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒÇÀÈÁÑÈÏÑÉ¿Ä¼Á¹ÍÑÉÏ»ËÑÉÏ¹ÎÊÎÏÄÒÆÇÄÉÄÆ¶ÒÈÀÇ¶ÏÀÒ¹ÎÊÆ¼ÄÈÀÏÏÃÉ
ÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ÏÊÔÁ¼ÍÈÆÊÔÎÏÃÉ¼ÂÊÍÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½¼ÉÊÈ¶ÉÃÒÆ¼ÄÈ¸¼ÒËÀÍ¸ËÏÑÎÃÒ(SVWHLQ%DUU (%9 ÐÀÏÄÆÊ»ÇÀÈÁÌÈ¼ÏÊÒ¼Ë¹Æ»ÏÏ¼Í¼ÈÀÈÊÄÍ¼¸¼¶Æ½¼ÎÃÀË¸ËÏÑÎÃÏÑÉËÀÍÄÎÏ¼ÏÄÆÌÉÇÀÈÁÌÈ¼ÏÊÒ ¼Ë¹Æ»ÏÏ¼Í¼Æ¼Ä¼Ë¹¢Æ»ÏÏ¼Í¼ ·Ï¼ÉÔ¾ÃÇ¹ÏÀÍÃ
ÎÏÄÒ ÆÇÄÉÄÆ¶Ò ÈÀÇ¶ÏÀÒ ¼Ë¹ ¼ÔÏ·É ËÊÔ ¼É¼È¶ÉÀÏ¼Ä ÎÏÊ ÂÀÉÄÆ¹ ËÇÃÐÔÎÈ¹ ËÊÄÀÒ ËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒ ¢ÇÀÈÁÌÈ¼ÏÊÒ ¶ÓÊÔÉ ÀË¸ÎÃÒ ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ ÎÀ ÎÔÉÐ·ÆÀÒ ÈÀÏ ÏÃÉ ÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ ÏÊÔ Á¼ÍÈÆÊÔ ÄÈÊÁ¼ÂÊÆÔÏÏ¼ÍÄÆ¹ Î»É¿ÍÊÈÊ ÊÇ» ÎËÉÄÀÒ ËÀÍÄËÏÌÎÀÄÒ
¼ÄÈÊÁ¼ÂÊÆÔÏÏ¼ÍÄÆÊ»ÎÔÉ¿Í¹ÈÊÔ +36 ÈÀÈÊÄÍ¼¸¼¶Æ½¼ÎÃ¶ÓÊÔÉ¼É¼ÁÀÍÐÀ¸ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃË¼ÍÊÔÎ¸¼ÇÊ¸ÈÑÅÃÒ¢Ê+36¼ËÊÏÀÇÀ¸ÈÄ¼ÎËÉÄ¼ËÐÃÎÃÃÊËÊ¸¼¶ÓÀÄËÀÍÄÂÍ¼ÁÀ¸ÀË¸À¿ÁÊÔÒÇÊÄÈÌÅÀÑÉ¼ÉÊÎÊÆ¼Ï¼ÎÏÊÇ·ÒÆ¼ÄËÊÄÆ¸ÇÑÉ
¼ÔÏÊ¼É¹ÎÑÉÉÊÎÃÈÏÑÉÉ¼ÁÊÍËÄÐ¼ÉÊÇÊÂÊ»ÈÀÉÑÉ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÑÉÀÉÀÍÂÀÄÌÉ¼É¼ÁÊÍËÄÐ¼ÉÊÇÊÂÊ»ÈÀÉÑÉ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÑÉÀÉÀÍÂÀÄÌÉÈÀÏ¼Ë¹ÏÃÓÊÍ·ÂÃÎÃ¿ÀÄ¼ÒÆÔÆÇÊÁÊÍ¸¼ÒÏÊÔÁ¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆÊ»ËÍÊÖ¹ÉÏÊÒÀ¸É¼ÄÎÃÈ¼ÉÏÄÆ·ËÄÏÍ¶ËÀÄÏÃÎÔÉÀÓ·
Ë¼Í¼ÆÊÇÊ»ÐÃÎÃÏÃÒÎÓ¶ÎÃÒÊÁ¶ÇÊÔÒÆÄÉ¿»ÉÊÔÏÊÔÁ¼ÍÈ¼ÆÀÔÏÄÆÊ»ËÍÊÖ¹ÉÏÊÒÃÏÀ¸Ï¼Ä¼Ë¹ÏÊÔÒÀË¼ÂÂÀÇÈ¼Ï¸ÀÒÔÂÀ¸¼ÒÉ¼¼É¼Á¶ÍÊÔÉÊËÊÄÀÎ¿·ËÊÏÀËÄÐ¼ÉÊÇÊÂÊ»ÈÀÉÀÒ¼ÉÀËÄÐ»ÈÃÏÀÒÀÉ¶ÍÂÀÄÀÒÈ¶ÎÑÏÊÔÀÐÉÄÆÊ»ÎÔÎÏ·È¼ÏÊÒ¼É¼ÁÊÍÒËÊÔ¼É¼ÂÍÁÀÏ¼ÄÎÏÊ
¼ÍÍÏÃÈ¼9§ËÀÍ¿ÊÎÊÇÊÂ¸¼ÁË¼Å¿¹ÎÀÄÒ¶ÑÒÆ¼ÄËÇÎÄÀÒÏÃÒÎÔÉÄÎÏÌÈÀÉÃÒ¿¹ÎÃÒ PJ ·Ï¼ÉÆ¼Ç¼ÉÀÆÏ¶ÒÎÀÔÂÄÀ¸ÒÀÐÀÇÊÉÏ¶ÒÏ¼PJ¼Ë¹Ï¼ÏÊÈ¼¼É¶ÁÀÍ¼É·ËÄÊ¼¸ÎÐÃÈ¼Î»ÎÁÄÂÅÃÒÏÊÔÐÌÍ¼Æ¼·¿ÔÎÁÊÍ¸¼ËÊÔ·Ï¼ÉÆÇÄÉÄÆÎÔÈ½¼Ï¹
ÈÀÈÄÆÍ·¼ÉÏÄ¿Í¼ÎÏÄÆ¹ÏÃÏ¼ÏÑÉ¼ÀÍ¼ÂÑÂÌÉÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÈËÊÍÀ¸É¼ËÍÊÆ¼Ç¶ÎÀÄ½Í¼¿ÔÆ¼Í¿¸¼Æ¼ÏÏÃÉ¶É¼ÍÅÃÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÒÈÀ¸ÑÎÃÏÊÔÆ¼Í¿Ä¼ÆÊ»ÍÔÐÈÊ»ÎÔÉ·ÐÑÒ¼ÍÓ¸ÕÀÄÈ¶Î¼ÎÀÈÄ¼ÌÍ¼¼Ë¹ÏÃÉËÍÌÏÃ¿¹ÎÃÆ¼ÄÀ¸É¼ÄËÄÊ¶ÉÏÊÉÃÏÄÒËÍÌÏÀÒÌÍÀÒ
¼ÍÉÃÏÄÆ·ÓÍÊÉÊÏÍ¹ËÊÒ¿ÍÎÃÏÊÔ*LOHQ\DÀÈÈ¶ÉÀÄË¶Í¼ÉÏÑÉÑÍÌÉÆ¼ÄÔËÊÓÑÍÀ¸ÎÏ¼¿Ä¼ÆÏÄÒÀË¹ÈÀÉÀÒÃÈ¶ÍÀÒÏÃÒÐÀÍ¼ËÀ¸¼Ò ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊÂÄ¼ÇÀËÏÊÈ¶ÍÀÄÀÒ ªÓÊÔÉÔËÍÅÀÄ¼É¼ÁÊÍ¶Ò½Í¼¿À¸¼ÒÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼Æ·Ò¼ÂÑÂÄÈ¹ÏÃÏ¼ÒÈÀÈÀÈÊÉÑÈ¶ÉÀÒ
¼É¼ÁÊÍ¶ÒË¼ÍÊ¿ÄÆÊ»ËÇ·ÍÊÔÒÆÊÇËÊÆÊÄÇÄ¼ÆÊ»¼ËÊÆÇÀÄÎÈÊ»ÈÀ¼ÔÏ¹È¼ÏÃ¼ËÊ¿ÍÊÈ· ½ÇË¼Í¼ÂÍÁÊÔÒÆ¼Ä ÉÃÔËÀÍ¿ÊÎÊÇÊÂ¸¼¼ÁÊÍÏÃÉËÍÌÏÃ¶ÆÐÀÎÃÎÏÊ*LOHQ\DÀ¸É¼ÄÎÃÈ¼ÉÏÄÆ¹É¼Ë¼Í¼ÆÊÇÊÔÐÃÐÊ»ÉÊÄ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÔÉÀÓ¶Ò ËÍ¼ÂÈ¼ÏÄÆÊ»
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ÏÊÔ &<3) Æ¼Ä ËÄÐ¼ÉÌÒ ÇÇÑÉ ÄÎÊÀÉÕ»ÈÑÉ Æ¼Ä ÈÀ ÀË¼Æ¹ÇÊÔÐÃ ¼ËÊ¿¹ÈÃÎÃ ÊÈÊÄÕÊÔÎ¼ ÈÀ ÀÆÀ¸ÉÃ ÏÑÉ ÇÄË¼ÍÌÉ ÊÅ¶ÑÉ ÎÀ ¼¿Í¼ÉÀ¸Ò ÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÀÒ ¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆÀ ÀË¸ÎÃÒ ÎÓÃÈ¼ÏÄÎÈ¹Ò Á¼ÍÈ¼ÆÊÇÊÂÄÆ ¼¿Í¼ÉÌÉ ÈÃ ËÊÇÄÆÌÉ ÆÀÍ¼ÈÄ¿ÄÆÌÉ ¼É¼Ç¹ÂÑÉ ÏÃÒ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ¢ÊÆ»ÍÄÊ¶ÉÕÔÈÊËÊÔÎÔÈÈÀÏ¶ÓÀÄÎÏÊÈÀÏ¼½ÊÇÄÎÈ¹ÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ¶ÓÀÄÀÉÈ¶ÍÀÄÏ¼ÔÏÊËÊÄÃÐÀ¸Æ¼ÄËÄÐ¼É¹ÉÉ¼À¸É¼ÄÀ¸ÏÀÏÊ&<3)À¸ÏÀÏÊ&<3$ÀÏ¼Ë¹ÀÁË¼Å¼Ë¹ÏÊÔÎÏ¹È¼ÏÊÒÓÊÍ·ÂÃÎÃ>&@ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÏ¼ÈÀ¸ÕÊÉ¼ÎÓÀÏÄÕ¹ÈÀÉ¼
ÈÀÏÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÎÔÎÏ¼ÏÄÆÎÏÊ¼¸È¼¹ËÑÒÎÔÉÂÀÏ¼Ä¼Ë¹ÏÃÎÔÈ½ÊÇ·ÏÊÔÒÎÏÃÉ$8&¶ÑÒÃÈ¶ÍÀÒÈÀÏÏÃ¿¹ÎÃÏÑÉÊÇÄÆÌÉÍ¼¿ÄÊÎÃÈ¼ÎÈ¶ÉÑÉÎÔÎÏ¼ÏÄÆÌÉÀ¸É¼ÄÃ¸¿Ä¼ÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã  ÃÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã  Æ¼Ä¼¿Í¼ÉÀ¸ÒÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÀÒ
ÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÃÒ0Æ¼Í½ÊÅÔÇÄÆÊ»ÊÅ¶ÊÒ  ÆÀÍ¼ÈÄ¿ÄÆ¹ÒÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÃÒ0  Æ¼ÄÆÀÍ¼ÈÄ¿ÄÆ¹ÒÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÃÒ0  ËÊ½ÊÇ·ÆÐ¼ÍÎÃÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÎÏÊ¼¸È¼À¸É¼Ä±OKÆ¼ÄÊÈ¶ÎÊÒÁ¼ÄÉ¹ÈÀÉÊÒÏÀÇÄÆ¹ÒÓÍ¹ÉÊÒÃÈ¸ÎÀÄ¼ÒÕÑ·Ò W À¸É¼Ä
ÃÈ¶ÍÀÒ¢¼ÀË¸ËÀ¿¼ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÆ¼ÄÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÎÏÊ¼¸È¼ÈÀÄÌÉÊÉÏ¼ÄË¼ÍÇÇÃÇ¼ÎÏÃÉÏÀÇÄÆ·ÁÎÃÂÀÂÊÉ¹ÒËÊÔÊ¿ÃÂÀ¸ÎÀË¼Í¹ÈÊÄÊÔÒÓÍ¹ÉÊÔÒÃÈ¸ÎÀÄ¼ÒÕÑ·ÒÆ¼ÄÂÄ¼ÏÄÒ¿»ÊÀÏ¼Ë¹ÓÊÍ·ÂÃÎÃ¼Ë¹ÏÊÔÎÏ¹È¼ÏÊÒËÀÍ¸ËÊÔÏÊÏÃÒ¿¹ÎÃÒ
¼ËÊ½ÇÇÀÏ¼Ä½Í¼¿¶ÑÒÎÏ¼Ê»Í¼ÑÒ¼¿Í¼ÉÀ¸ÒÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÀÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÆ¼ÄÃÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¿ÀÉ¼ËÊ½ÇÇÊÉÏ¼Ä¼É¼ÇÇÊ¸ÑÏÀÒÎÏ¼Ê»Í¼¼ÇÇÏ¼ÈÀ¸ÕÊÉ¼ÎÔÎÏ¼ÏÄÆ½Í¸ÎÆÊÉÏ¼ÄÎÏ¼Æ¹ËÍ¼É¼ÎÀËÊÎ¹ÏÃÏÀÒËÊÔ¼ÉÏÄËÍÊÎÑËÀ»ÊÔÉËÊÎÊÎÏ¹ÈÄÆÍ¹ÏÀÍÊ
¼Ë¹ÏÃÒ¿¹ÎÃÒÃÆ¼ÐÀÈÄÀÏ¼Ë¹ÃÈ¶ÍÀÒÃ¼ÉÆÏÃÎÃÏÃÒÓÊÍÃÂÊ»ÈÀÉÃÒ¿¹ÎÃÒÀ¸É¼ÄÍ¼ÈÈÄÆ¹ÏÃÏ¼ ÄÎÔÂÆÀÉÏÍÌÎÀÄÒÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÆ¼ÄÏÃÒÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ¼ÔÅÉÊÉÏ¼ÄÈÀÀÈÁ¼ÉÌÒ¼ÉÇÊÂÊÏÃÒ¿¹ÎÃÒÏÍ¹ËÊÈÀÏ¼Ë¹
ËÊÇÇ¼ËÇ¶ÒË¼ÅÃÈÀÍÃÎ¸ÑÒ¿¹ÎÀÄÒPJ·PJ¨¼Í¼ÆÏÃÍÄÎÏÄÆÎÀÀÄ¿ÄÆ¶ÒÊÈ¿ÀÒ¼ÎÐÀÉÌÉÁ¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ·ÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÆ¼ÄÏÃÒÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ¿ÀÉ¿Ä¼Á¶ÍÊÔÉÎÀÉ¿ÍÀÒÆ¼ÄÂÔÉ¼¸ÆÀÒÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò¿Ä¼ÁÊÍÀÏÄÆ·ÒÀÐÉÊÏÄÆ·Ò
ËÍÊ¶ÇÀÔÎÃÒ·ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ·ËÄ¼¶ÑÒÎÊ½¼Í·ÉÀÁÍÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ÀÏÊÈ¼ÈÀ·ËÄ¼È¶ÏÍÄ¼·ÎÊ½¼Í·ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ &KLOG3XJKÆ¼ÏÃÂÊÍ¸¼Æ¼Ä& ¿ÀÉË¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆÀÆ¼È¸¼¼ÇÇ¼Â·ÎÏÃ&PD[ÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ¹ÈÑÒÃ¶ÆÐÀÎÃÎÏÃ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã $8&  ¼ÔÅ·ÐÃÆÀ ¼ÉÏ¸ÎÏÊÄÓ¼ Æ¼Ï   Æ¼Ä  À ¼ÎÐÀÉÀ¸Ò ÈÀ ÎÊ½¼Í· ÃË¼ÏÄÆ· ¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ &KLOG3XJK Æ¼ÏÃÂÊÍ¸¼ &  Ã &PD[ ÏÃÒ ÁÑÎÁÊÍÄÆ·Ò ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ ÈÀÄÌÐÃÆÀ Æ¼Ï  Æ¼Ä Ã $8& ¿ÀÉ ÈÀÏ¼½Ç·ÐÃÆÀ ÊÔÎÄ¼ÎÏÄÆ 
Á¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ·ÏÃÒÁÑÎÁÊÍÄÆ·ÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ¿ÀÉ¼ÅÄÊÇÊÂ·ÐÃÆÀÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ·ËÄ¼·È¶ÏÍÄ¼ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ Á¼ÄÉ¹ÈÀÉÊÒÓÍ¹ÉÊÒÃÈ¸ÎÀÄ¼ÒÕÑ·Ò¼ËÊ½ÊÇ·ÒÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒË¼Í¼È¶ÉÀÄ¼ÈÀÏ½ÇÃÏÊÒÎÀÏÊÈ¼ÈÀ·ËÄ¼ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼
¹ÈÑÒË¼Í¼ÏÀ¸ÉÀÏ¼ÄÆ¼ÏËÀÍ¸ËÊÔÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÈ¶ÏÍÄ¼·ÎÊ½¼Í·ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¿ÀÉËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÎÊ½¼Í·ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ &KLOG3XJKÆ¼ÏÃÂÊÍ¸¼&  ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃËÍ¶ËÀÄÉ¼
ÅÀÆÄÉÀÄÈÀËÍÊÎÊÓ·ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀ·ËÄ¼Æ¼ÄÈ¶ÏÍÄ¼ÃË¼ÏÄÆ·¿ÔÎÇÀÄÏÊÔÍÂ¸¼ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ÆÇÄÉÄÆ·ÀÈËÀÄÍ¸¼Æ¼ÄÊÄËÇÃÍÊÁÊÍ¸ÀÒÂÄ¼ÏÃÉÁ¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ·ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÃÇÄÆ¸¼ÒÉÑÏÑÉÀÏÌÉÀ¸É¼ÄËÀÍÄÊÍÄÎÈ¶ÉÀÒ¢Ê*LOHQ\DËÍ¶ËÀÄÉ¼ÓÊÍÃÂÀ¸Ï¼ÄÈÀ
ËÍÊÎÊÓ·ÎÀ¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÃÇÄÆ¸¼ÒÀÏÌÉÆ¼ÄÉÑ ½ÇË¼ÍÂÍ¼ÁÊ ¼Ä¿Ä¼ÏÍÄÆ¹ÒËÇÃÐÔÎÈ¹Ò§ËÍÓÊÔÉËÀÍÄÊÍÄÎÈ¶É¼¿Ä¼Ð¶ÎÄÈ¼¿À¿ÊÈ¶É¼¼Ë¹ÈÄ¼ÈÀÇ¶ÏÃÈÀÏ¼È¹ÎÓÀÔÎÃÒÉÀÁÍÊ»ÎÏÃÉÊËÊ¸¼ÎÔÈËÀÍÄÀÇ·ÁÐÃÎ¼ÉË¼Ä¿ÄÃÇÄÆ¸¼ÒÉÑÏÑÉÀÏÌÉ ÈÀÇ¶ÏÃ
)7<$ Î»ÂÆÍÄÎÃ¼ÔÏÌÉÏÑÉ¿À¿ÊÈ¶ÉÑÉÈÀÀÆÀ¸É¼ÔÂÄÌÉÀÉÃÇ¸ÆÑÉÀÐÀÇÊÉÏÌÉÀ¸É¼ÄËÀÍÄÊÍÄÎÈ¶ÉÃÒÎÃÈ¼Î¸¼ÒÆ¼Ä¿ÀÉÈËÊÍÊ»ÉÉ¼ÀÅ¼ÓÐÊ»É¶ÂÆÔÍ¼ÎÔÈËÀÍÎÈ¼Ï¼ÎÓÀÏÄÆÈÀÏÄÒÄ¿Ä¹ÏÃÏÀÒÏÃÒÁ¼ÍÈ¼ÆÊÆÄÉÃÏÄÆ·ÒÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÎÀË¼Ä¿Ä
ÍÊÆÇÄÉÄÆ¿À¿ÊÈ¶É¼ÂÄ¼ÏÃÉ¼ÎÁÇÀÄ¼¢ÊËÍÊÆÇÄÉÄÆ¹ËÍÊÁ¸Ç¼ÎÁÇÀÄ¼ÒÏÃÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒÀÆÏÄÈ·ÐÃÆÀÎÀËÊÉÏÄÆÊ»Ò¼ÍÊÔÍ¼¸ÊÔÒÎÆ»ÇÊÔÒÆ¼ÄËÄÐ·ÆÊÔÒ¢¼ÈÀ¸ÕÊÉ¼¹ÍÂ¼É¼ÎÏ¹ÓÊÄ·Ï¼ÉÏÊÇÀÈÁÄÆ¹Î»ÎÏÃÈ¼ ÇÀÈÁÊËÀÉ¸¼Æ¼ÄÇÀÈÁÄÆ·¼ÏÍÊÁ¸¼ ÊÄËÉÀ»ÈÊÉÀÒ
¼ÔÅÃÈ¶ÉÊ½ÍÊÒÔËÀÍÏÍÊÁ¸¼ÇÀ¸ÑÉÈÔÌÉÎÏÃÉ½ÍÊÂÓÊÆÔ¾ÀÇÄ¿ÄÆ·ÎÔÈ½ÊÇ· Æ¼ÄÃÆ¼Í¿Ä ¼ÍÉÃÏÄÆ·ÓÍÊÉÊÏÍ¹ËÊÒÀË¸¿Í¼ÎÃ¼»ÅÃÎÃÏÃÒ¼ÍÏÃÍÄ¼Æ·ÒË¸ÀÎÃÒËÀÍÄ¼ÂÂÀÄ¼Æ¶ÒÈÀÏ¼½ÊÇ¶ÒÆ¼ÄÀÆÁÔÇÄÎÈ¹ÒÏÊÔÈÔÊÆ¼Í¿¸ÊÔ ÎÀ¼ÍÆÀÏÀ¸¿ÃÏ¼¼ÄÈÊÁ¹Í¼¼ÂÂÀ¸¼
¼ÂÂÀÄÊËÐÀÄ¼ ÎÀ¼ÍÊÔÍ¼¸ÊÔÒÈ¹ÉÊÎÀ¿¹ÎÀÄÒPJNJÆ¼ÄÔ¾ÃÇ¹ÏÀÍÀÒÎÀÀÏ·ÈÀÇ¶ÏÃ¿¹ÎÀÄÒËÊÔ¼ÉÏÄËÍÊÎÑËÀ»ÊÔÉËÀÍ¸ËÊÔËÇÎÄÊËÀÍÄÐÌÍÄÊÈÀ½ÎÃÏÃÎÔÎÏÃÈ¼ÏÄÆ·¶ÆÐÀÎÃÏÊÔ¼ÉÐÍÌËÊÔ $8& ÈÀÃÈÀÍ·ÎÄ¼¿¹ÎÃPJÀÉË¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆ¼É
ÎÏÊÄÓÀ¸¼Æ¼ÍÆÄÉÊÂ¶ÉÀÎÃÒÎÀÀÏ·ÈÀÇ¶ÏÃÎÀ¼ÍÊÔÍ¼¸ÊÔÒÎÀ¼Ë¹ÏÊÔÎÏ¹È¼ÏÊÒ¿¹ÎÀÄÒÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÒ¶ÑÒÏÃÈ¶ÂÄÎÏÃ¼ÉÀÆÏ·¿¹ÎÃÏÑÉPJNJÃÊËÊ¸¼¼ÉÏÄËÍÊÎÑËÀ»ÀÄÆ¼ÏËÍÊÎ¶ÂÂÄÎÃËÇÎÄÊËÀÍÄÐÌÍÄÊÈÀ½ÎÃÏÃÎÔÎÏÃÈ¼ÏÄÆ·¶ÆÐÀÎÃÏÊÔ¼ÉÐÍÌËÊÔ
$8& ÎÏÃ¿¹ÎÃÏÑÉPJÎÏ¹ÎÊÎÀÈÄ¼ÀÏ·ÈÀÇ¶ÏÃÎÀËÊÉÏÄÆÊ»ÒË¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆÀ¼ÔÅÃÈ¶ÉÃÎÔÓÉ¹ÏÃÏ¼Æ¼ÆÊ·ÐÊÔÒÇÀÈÁÌÈ¼ÏÊÒÎÀ¿¹ÎÀÄÒPJNJÆ¼ÄÉÑËÊÔ¼ÉÏÄËÍÊÎÑËÀ»ÊÔÉÆ¼ÏËÍÊÎ¶ÂÂÄÎÃËÇÎÄÊËÀÍÄÐÌÍÄÊÈÀ½ÎÃÏÃÎÔÎÏÃÈ¼ÏÄÆ·¶ÆÐÀÎÃ
ÏÊÔ¼ÉÐÍÌËÊÔ $8& ÈÀÃÈÀÍ·ÎÄ¼¿¹ÎÃPJÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¿ÀÉ·Ï¼ÉÊ»ÏÀÈÀÏ¼ÇÇ¼ÅÄÊÂ¹ÉÊÒÊ»ÏÀËÍÊÆÇÀÎÀÆ¼ÏÏÈÃÎÃÓÍÑÈÊÎÑÈÏÑÉÎÀÈÀÇ¶ÏÀÒÎÀÕÌ¼ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¿ÀÉÀ¸ÓÀÆ¼È¸¼ÀË¸¿Í¼ÎÃÎÏÊÉ¼ÍÄÐÈ¹ÏÃÉÆÄÉÃÏÄÆ¹ÏÃÏ¼ÏÊÔÎË¶ÍÈ¼ÏÊÒ·ÎÏÃ
ÂÊÉÄÈ¹ÏÃÏ¼ÎÀ¼ÍÎÀÉÄÆÊ»ÒÆ¼ÄÐÃÇÔÆÊ»Ò¼ÍÊÔÍ¼¸ÊÔÒ¶ÑÒÏÃÉÔ¾ÃÇ¹ÏÀÍÃ¿¹ÎÃËÊÔÀÇ¶ÂÓÐÃÆÀ PJNJ ÃÊËÊ¸¼¼ÉÏÄËÍÊÎÑËÀ»ÀÄÆ¼ÏËÍÊÎ¶ÂÂÄÎÃËÇÎÄÊËÀÍÄÐÌÍÄÊÈÀ½ÎÃÏÃÎÔÎÏÃÈ¼ÏÄÆ·¶ÆÐÀÎÃÏÊÔ¼ÉÐÍÌËÊÔ $8& ÈÀÃÈÀÍ·ÎÄ¼¿¹ÎÃPJ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã·Ï¼ÉÏÀÍ¼ÏÊÂ¹ÉÊÒÎÏÊÉ¼ÍÊÔÍ¼¸Ê¹Ï¼ÉÓÊÍÃÂ·ÐÃÆÀÎÀ¿¹ÎÀÄÒPJNJ·Ô¾ÃÇ¹ÏÀÍÀÒ¶ÆÐÀÎÃÏÑÉ¼ÍÊÔÍ¼¸ÑÉÎÏÊÁÍÈ¼ÆÊÎÀ¼ÔÏ·ÏÃ¿¹ÎÃ·Ï¼ÉË¼Í¹ÈÊÄ¼ÈÀÀÆÀ¸ÉÃÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÎÏÃÐÀÍ¼ËÀÔÏÄÆ·¿¹ÎÃ PJ ÏÄÒÎÔÓÉ¹ÏÀÍÀÒÀÈ½ÍÔÖÆ¶Ò
ÎËÇ¼ÂÓÉÄÆ¶Ò¿ÔÎÈÊÍÁ¸ÀÒÎÔÈËÀÍÄÇ¼È½ÉÊÉÏ¼ÉÊÈÊÉ·ÍÃÒ¼ÍÏÃÍÄ¼Æ¹ÒÆÊÍÈ¹ÒÆ¼ÄÏÊ¶ÇÇÀÄÈÈ¼ÈÀÎÊÆÊÄÇÄ¼ÆÊ»¿Ä¼ÁÍÂÈ¼ÏÊÒÏÀÍ¼ÏÊÂ¹ÉÊÒ¿ÍÎÃÎÀÆÊÔÉ¶ÇÄ¼¿ÀÉÆ¼Ï¶ÎÏÃ¿ÔÉ¼Ï¹ÉÉ¼¼ÅÄÊÇÊÂÃÐÀ¸ËÇ·ÍÑÒ¹ÈÑÒË¼Í¼ÏÃÍ·ÐÃÆÀ¼ÔÅÃÈ¶ÉÃÀÈ½ÍÔÖÆ·ÐÉÃÏ¹ÏÃÏ¼
ÈÀ¿¹ÎÀÄÒPJNJÆ¼ÄÔ¾ÃÇ¹ÏÀÍÀÒÆ¼ÄÈÀ¸ÑÎÃÏÑÉ½ÄÑÎ¸ÈÑÉÀÈ½Í»ÑÉÆ¼ÐÌÒÀË¸ÎÃÒÆ¼ÄÆ¼ÐÔÎÏÀÍÃÈ¶ÉÃ¼ÉËÏÔÅÃÀÈ½Í»ÑÉÈÀPJNJ¶ÆÐÀÎÃÎÏÊÁÍÈ¼ÆÊÏÑÉÆÊÔÉÀÇÄÌÉÎÀ¼ÔÏ¶ÒÏÄÒ¿¹ÎÀÄÒ·Ï¼ÉË¼Í¹ÈÊÄ¼ÈÀÀÆÀ¸ÉÃÏÑÉ¼ÎÐÀÉÌÉÀ¼ÍÊÔÍ¼¸ÊÔÒÃ
ÀËÄ½¸ÑÎÃÉÀÊÂÉÌÉÂÀÉÄÒ)ÈÀÄÌÐÃÆÀÎÏÃÉËÍÌÄÈÃËÀÍ¸Ê¿ÊÈÀÏÏÊÉÏÊÆÀÏ¹ÈÀ¿¹ÎÀÄÒËÊÔ¿ÀÉËÍÊÆ¼ÇÊ»Î¼ÉÈÃÏÍÄÆ·ÏÊÅÄÆ¹ÏÃÏ¼ÎÏ¹ÎÊÏ¼ÎÑÈ¼ÏÄÆ½ÍÃÃ¼ÉËÏÔÅÃÃÎÔÈËÀÍÄÁÊÍÆ¼ÄÃÂÊÉÄÈ¹ÏÃÏ¼ÏÑÉ)¿ÀÉÀËÃÍÀÎÏÃÆ¼É¼Ë¹ÏÃÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÈÀ
ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿Ã¼ËÀÆÆÍ¸ÐÃÆÀÎÏÊÂÇ¼ÏÑÉÔË¹ÐÀÍ¼ËÀ¸¼ÕÌÑÉÆ¼ÏÏÃÂ¼ÇÊÔÓ¸¼ÎÀÎÔÂÆÀÉÏÍÌÎÀÄÒ¿ÄËÇÎÄÀÒ¶ÑÒÏÍÄËÇÎÄÀÒÀÆÀ¸ÉÑÉËÊÔÈÀÏÍ·ÐÃÆ¼ÉÎÏÊÈÃÏÍÄÆ¹ËÇÎÈ¼ÁÄÉÂÆÊÇÄÈ¹¿ÃÆ¼ÄÊÄÈÀÏ¼½ÊÇ¸ÏÀÒÏÃÒ¿Ä¼Ë¶Í¼Î¼ÉÏÊÉËÇ¼ÆÊ»ÉÏÄÊ
ÁÍ¼ÂÈ¹ÎÀ¶ÂÆÔ¼ÆÊÔÉ¶ÇÄ¼ÅÄÊÇ¹ÂÃÎÃÀÍÄ½¼ÇÇÊÉÏÄÆÊ»ÄÉ¿»ÉÊÔÀÉ¼É¼È¶ÉÀÏ¼ÄÆ¸É¿ÔÉÊÒÂÄ¼ÏÊËÀÍÄ½ÇÇÊÉÇ¹ÂÑÏÃÒÓÍ·ÎÃÒÏÊÔ*LOHQ\D¼Ë¹¼ÎÐÀÉÀ¸ÒÈÀÔËÊÏÍÊËÄÕÊÔÎ¼ÎÆÇ·ÍÔÉÎÃÆ¼ÏËÇÆ¼Ò¡§¢¡  ¡¼ÏÇÊÂÊÒ
ÀÆ¿¹ÓÑÉÔÍ·É¼ÒÆ¼¾¼Æ¸ÊÔ¼ÂÉ·ÎÄÊÎÏÀ¼ÏÄÆ¹¼ÉÉÄÏ¹ÇÃÀÍ¸½ÇÃÈ¼ÏÊÔÆ¼¾¼Æ¸ÊÔÄ¿·ÍÊÔÊÅÀ¸¿ÄÊÆ¸ÏÍÄÉÊ ( ÄÊÅÀ¸¿ÄÊÏÊÔÏÄÏ¼É¸ÊÔ ( ÀÇ¼Ï¸ÉÃÀÇÉÄÀÆÏ»ËÑÎÃÒ¹ÈÈÀ¼ÇÆÆ¼Ò ( ÁÔ¿¼ÏÑÈ¶ÉÃ¼ÇÆÊ¹ÇÃÎÊËÍÊËÔÇÄÆ·¼ÇÆÊ¹ÇÃÊÔÏÔÇÄÆ·
¼ÇÆÊ¹ÇÃÍÊËÔÇÀÉÊÂÇÔÆ¹ÇÃÀÆ¼Ð¼ÍÈ¶ÉÊ»¿ÑÍÈÈÑÉ¸¼ÒËÔÆÉ·Ò¿ÄÇÔÈ¼¼Ç¸ÊÔÔ¿ÍÊÅÀ¸¿ÄÊÄ¿·ÍÊÔÔ¿ÍÊÅÀ¸¿ÄÊÈ¼»ÍÊ  Ä¿·ÍÊÔÔ¿ÍÊÅÀ¸¿ÄÊÆ¸ÏÍÄÉÊ  ÄÊÅÀ¸¿ÄÊÏÊÔÏÄÏ¼É¸ÊÔ ( ÄÈÀÐÄÆ¹ÉÃÎÔÈ½¼Ï¹ÏÃÏÀÒÀÉÀÁ¼ÍÈ¹ÕÀÏ¼Ä
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