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ACTA DE CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL 

Realizada nos termos do nº3 do Artigo 86.º e do n.º 1 e n.º 2 do art.º 119.º,  

 do RJIGT, revisto pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio  

 

Assunto: Alteração do Plano Diretor Municipal de Matosinhos 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO: 

Designação: Alteração do Plano Diretor Municipal de Matosinhos 

Concelho Matosinhos 

Proc.º Administrativo Nº DSOT-IGT_21/2022 PCGT: 857 (Ex-355) 

Data:  09/06/2022  
 

Pelas 11:00 do dia 09 de junho de 2022, reuniu por via telemática, a conferência procedimental 

destinada a apreciar e emitir parecer sobre a Alteração do Plano Diretor Municipal de 

Matosinhos. 

Foram convocadas as seguintes entidades, representadas por: 

CCDR-N António Geada   

APA – ARH Norte 
Nuno Ferreira  

Tiago Pinto  

Câmara Municipal de Matosinhos 

João Quintão 

David Viana 

Maria Raquel Castro 

Presente a proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal de Matosinhos, estas pronunciaram-se 

sobre a mesma no seguinte sentido: 

A CCDR-N/DSOT pronunciou-se de forma favorável condicionada nos termos constantes no ofício 

nº OF_DGTU_AG_10892/2022 e que se anexa à presente ata. 

A Agência Portuguesa do Ambiente APA – ARH Norte pronunciou-se de forma favorável 

condicionada à proposta nos termos do ofício nº 5041734-202206-ARHN - ARHN.DPI.00023.2022 e 

que se anexa à presente ata, de onde se destacam os seguintes pontos: 
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1 - Relativamente à proposta de introdução no PDM das Normas Específicas (NE) 30 e 32 do 

Programa da Orla Costeira Caminha-Espinho (POC-CE), nada há a objetar ou a acrescentar. 

No entanto, verifica-se que não foram transpostas as NEs relativas à Faixa de Proteção Costeira da 

Zona Marítima de Proteção (da NE 3 a NE 6) que interessava transpor, no que respeita às questões 

urbanísticas e de ocupação do solo. 

Deve ainda lembrar-se que o procedimento tendente à elaboração de Planos de 

Pormenor/Programação associados às áreas críticas deverão iniciar-se até 11 de agosto de 2022. 

2 - Relativamente à proposta de revogar o disposto na secção III, do capítulo IV, do título III do 

regulamento do PDM de Matosinhos foi manifestado pelo representante desta entidade que face ao 

facto de nunca ter sido publicada a Portaria a que se refere o nº 3 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 

150/2015, de 5 de agosto efetivamente não pode ser constituída servidão e consequentemente trata-

se de uma opção de ordenamento. Contudo, com a apresentação do parecer formal, esta entidade 

vem recomendar que “…não deve ser, neste momento, retirada o disposto na secção III, do capítulo 

IV, do título III do regulamento do PDM de Matosinhos. Considera-se que a opção proposta pela 

Câmara Municipal de Matosinhos, que parece ter como objetivo que não seja impedida a localização 

de equipamentos de utilização coletiva, nas zonas delimitadas pelas «estimativas prévias de zona de 

prevenção de risco», propostas pela ANEPC, não contribui para o cumprimento do nº 1 do artigo 7º 

do Decreto-Lei nº 150/2015, de 5 de agosto. Ao contrário, é expetável que possa contribuir para um 

agravamento do risco numa zona já densamente povoada.”. 

Efetivamente e tendo em conta que o artigo 7º do Decreto-Lei nº 150/2015, de 5 de agosto, refere 

que devem ser mantidas distâncias de segurança adequadas entre os estabelecimentos abrangidos pelo 

presente decreto-lei e as zonas residenciais, locais de utilização pública, vias de comunicação e, quando 

aplicável, as zonas ambientalmente sensíveis. Contudo, para garantir as distâncias a que alude o nº 1 do 

art.º 7º, a definição das zonas de perigosidade determinadas em função da quantidade e da 

perigosidade das substâncias perigosas presentes nos estabelecimentos e a metodologia para a 

definição da zonas de perigosidade, critérios de ocupação e demais condições carece da publicação da 

referida Portaria, a aprovar no prazo de 60 dias após a publicação do referido decreto-lei, sendo certo 

que decorridos cerca de 7 anos a Portaria ainda não foi publicada.  
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Assim, dever-se-á entender a posição da APA-ARH-N como recomendação ao município de 

Matosinhos, estando esta Agência disponível para apoiar essa Câmara Municipal na definição conjunta 

de critérios orientadores, no sentido de garantir os objetivos subjacentes à aplicação do referido 

preceito legal. 

Com base nos pareceres emitidos pelas entidades presentes, em anexo, e relativamente à proposta de 

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Matosinhos, foi decidido emitir parecer favorável 

condicionado à correção das alterações constantes dos pareceres remetidos e à ponderação e 

inclusão das recomendações expressas na pronúncia das entidades. 

Após introdução das necessárias correções com particular destaque para as alterações ao regulamento 

concertadas com a Câmara Municipal, poderá o Município prosseguir com os procedimentos 

necessários à aprovação da proposta de alteração, nomeadamente abertura da discussão pública, 

ponderação dos resultados da mesma, aprovação em Assembleia Municipal e publicação e registo. 

CCDRn 

António Geada 

APA-ARHn 

Nuno Ferreira  

Tiago Pinto 

CM de Matosinhos 

João Quintão 

David Viana 

Maria Raquel Castro 

 

 

 
Anexos:  Ofício nº OF_DGTU_AG_10892/2022 da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Norte 

 Ofício nº 5041734-202206-ARHN - ARHN.DPI.00023.2022 da Agência Portuguesa do Ambiente / 

ARH - Norte 
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Exmo.(a) Sr.(a)
Presidente da Câmara Municipal de
Matosinhos
Câmara Municipal - Matosinhos
Av. D. Afonso Henriques
4454-510 MATOSINHOS 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência

EPCGT_280/2022 ID-355 2022-05-13 OF_DGTU_AG_10892/2022
DSOT-IGT_21/2022

Assunto|Subject Convocatória para Conferência Procedimental da alteração do PDM de Matosinhos
Informação sobre a proposta apresentada

Em resposta ao pedido de parecer submetido na PCGT pela Câmara Municipal de Matosinhos  nos
termos do artigo 86.º por remissão do n.º 2 do artigo 119.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio,
relativamente à presente proposta de alteração do Plano Diretor Municipal, foi emitido parecer favorável
por despacho da Exma. Srª Vice-Presidente, Drª Célia Ramos, em 09/08/2022, nos termos constantes da
seguinte informação:

"A - Introdução
A Câmara Municipal de Matosinhos (CMM) deliberou em reunião pública de 06 de abril de 2022, por
maioria, com um voto contra e duas abstenções, proceder à abertura do procedimento da 1ª alteração à
1ª revisão do Plano Diretor Municipal de Matosinhos, nos termos do nº 1 do artigo 76º do Decreto-Lei
80/2015, de 4 de maio, na sua atual redação.

Foram ainda aprovados os termos de referência os quais consistem no seguinte:
a) Atualizar o Plano Diretor Municipal para compatibilização com o Programa da Orla Costeira
Caminha-Espinho, publicado pela RCM nº 111/2021, de 11 de agosto;
b) Corrigir alguns aspetos regulamentares;
c) Ponderar sumariamente sobre o polígono referente à "Estimativa prévia de zona de prevenção
de risco".
 

Igualmente a CMM deliberou determinar a desnecessidade de se proceder à Avaliação Ambiental Estratégica
— AAE, nos termos do DL 232/2007, de 15 de junho e do nº 2, do artigo 120º do RJIGT.

Na sequência da deliberação, foi tornada publica a decisão através do Aviso n.º 7465-B/2022, de 11 de abril,
publicado na 2ª Serie do Diário da República com um prazo de elaboração de 5 meses.

B - Enquadramento
Relativamente à alínea a) atrás referida as alterações decorrem do disposto na Resolução de Conselho de
Ministros nº 11/2021, que aprovou o POC-CE, de 11 de agosto, onde são identificadas as incompatibilidades
do regulamento do PDM de Matosinhos.

D
ata de expedição: 10-08-2022
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Algumas dessas incompatibilidades foram já sanadas no procedimento de alteração por adaptação do Plano
Diretor Municipal de Matosinhos (PDMM), no prazo dos 60 dias posteriores à entrada em vigor do POC-
CE, levado a Reunião de Câmara, 30 de novembro de 2021.

Na atual fase compete agora alterar o PDMM, para compatibilidade com as normas 30 e 32 do POC-CE,
que regem as Faixas de Salvaguarda à Erosão Costeira – Níveis I e II e Faixas de Salvaguarda ao Galgamento
e Inundação Costeira – Níveis I e II, em solo urbano, uma vez que pressupõe uma opção de Plano.

Além desta matéria especifica a CMM pretende proceder à correção de alguns aspetos regulamentares que
de acordo com os termos de referência, tratam-se de erros e omissões que foram juridicamente entendidas
como fora do âmbito de correção material.

Por ultimo e atendendo ao “encerramento inesperado da Refinaria da GALP”, a CMM entende que se vê
obrigada a uma ponderação sumária sobre o polígono referente à “Estimativa Prévia de Zona de Prevenção
de Risco”, tal como consta na Planta de Ordenamento III – Salvaguarda Ambiental e de Riscos.

De acordo com os termos de referência este ultimo ponto não implica qualquer espécie de alteração à
qualificação do solo, suas utilizações e parâmetros de edificabilidade.

Estamos assim perante uma alteração nos termos dos artigos 118º e 119º do Decreto -Lei n.º 80/2015,
na sua atual redação.

C - Conteúdo Documental
Analisados os documentos carregados na PCGT, constata-se que foram disponibilizados os seguintes
documentos:

- Ata da deliberação de Câmara Municipal;
- Aviso – publicação em Diário da Republica;
- Termos de Referência;
- Proposta de alteração ao regulamento do PDMM;
- Planta de Ordenamento 2A III alterada.
 

D - Apreciação da documentação disponibilizada
Do ponto de vista formal, considera-se que a proposta apresentada se encontra devidamente documentada
para efeitos de emissão de parecer a apresentar em conferência procedimental.

Relativamente à alteração decorrente da entrada em vigor do Programa da Orla Costeira de Caminha -
Espinho (POC -CE), mais concretamente no que refere às alterações nos termos do artigo 119.º do RJIGT,
compete, essencialmente, à Agencia Portuguesa do Ambiente a pronúncia sobre as alterações apresentadas
enquanto entidade tutelar do POC-CE.

De acordo com os elementos apresentados é proposta a alteração dos artigos 5.º; 7.º; 26.º e 38.º do
regulamento do Plano Diretor Municipal.
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- Artigo 5º
No que refere à alteração do artigo 5º onde é introduzida uma nova alínea (j)) onde a CMM
pretende “Clarificar o conceito de habitação”.

Em primeiro lugar a definição pretendida inclui atividades que mais não são que serviços. Veja-se o caso em
que se inclui “…incluindo instalações residenciais especiais e prestação de serviços de habitação, designadamente
estabelecimentos de alojamento local, serviços de habitação temporária ou de apoio a atividades económicas,
residências destinadas a estudantes ou a idosos…”

Além disso, não se percebe esta necessidade de subverter o conceito de habitação quando nos Espaços
centrais, art.º 35º são permitidas todas as utilizações com exceção das atividades logísticas nas tipologias
de ator definidas no anexo V, do presente regulamento, tal como nos Espaços urbanos de baixa densidade
(art.º 38ª).

Importa referir ainda que quer o DR 5/2019 (art.º 4º), quer o DR 9/2009 (art.º 3º) relativamente à
vinculação referem claramente que “Nos casos em que se revele necessário o recurso a conceitos técnicos
não abrangidos pelo presente decreto regulamentar, devem ser utilizados os conceitos técnicos definidos
na legislação aplicável e, na ausência destes, os conceitos técnicos constantes de documentos oficiais de
natureza normativa produzidos pelas entidades nacionais legalmente competentes em razão da matéria em
causa.”

Assim sendo, não há duvidas que o conceito técnico de “Habitação” está definido em “documentos oficiais
de natureza normativa produzidos pelas entidades nacionais” como é o caso do DL 68/2004, de 25 de
Março onde a alínea b) do nº 1 do artigo 3º define o conceito de habitação:

“«Habitação» a unidade na qual se processa a vida de um agregado residente no edifício, a qual compreende o
fogo e as suas dependências;”

Acresce referir que este conceito de habitação não foi alterado continuando a ser o mesmo que consta Lei
n.º 83/2019, de 3 de setembro, DL n.º 81/2020, de 02 de Outubro e Resolução do Conselho de Ministros
n.º 50-A/2018, de 2 de maio.

De acordo com o concertado com o Diretor do Departamento de Planeamento, Arq. João Quintão, foi
apresentada uma alternativa que responde aos objetivos da CMM e que passa por alterar os artigos 42º,
44º e 46º tendo em conta que para a CMM o problema reside na existência de modalidades de alojamento,
permanentes ou temporárias, cuja natureza e serviços prestados manifestam especial similitude com a
habitação, tornando-se “necessário identificar as modalidades que, a par da «habitação», não são desejáveis nos
«Espaços de atividades económicas»”.

Entende a CMM que as modalidades de alojamento, permanentes ou temporárias, cuja natureza e serviços
prestados manifestam especial similitude com a habitação ainda que de caráter temporário ou destinados
a populações específicas, se devem localizar nas áreas previstas no PDM para fixação da população, já
que aqueles residentes, tal como a restante população, merecem usufruir das condições de centralidade,
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facilidades e amenidades urbanas, que os «Espaços de atividades económicas» não garantem nem visam
promover.

Face ao exposto a alteração dos artigos referidos passam pela introdução do seguinte texto:

“… de instalações residenciais especiais e de prestação de serviços de habitação, designadamente estabelecimentos
de alojamento local, serviços de habitação temporária ou de apoio a atividades económicas, residências destinadas
a estudantes ou a idosos, …”

Face ao proposto em alternativa à definição incorreta de habitação não vemos qualquer inconveniente uma
vez que se trata de uma clara opção de ordenamento por parte da CMM.

- Artigo 7º
Relativamente à alteração da redação do nº 1 do artigo 7º é proposta uma nova redação onde a CMM
pretende “Eliminar a ambiguidade na interpretação das reais opções do plano, através da supressão de incoerências
e omissões relativamente à redação do regime das condicionantes …” que refere o seguinte:

“Artigo 7º[…]
1 - Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública, independentemente de
estas estarem ou não graficamente identificadas na planta de condicionantes, aplicam-se os respetivos regimes
jurídicos cumulativamente com o regime de uso, ocupação e transformação do solo do PDMM, prevalecendo, na
sua aplicação, as regras mais restritivas.”

No fundo trata-se de acrescentar/alterar a parte final da redação no sentido de deixar claro que prevalecem
sempre os critérios e regras mais restritivas pelo que não vemos qualquer inconveniente no proposto.

- Artigo 26º
É proposto o aditamento do nº 3 com a seguinte redação:
“3 - Sempre que se justificar face ao bom ordenamento do território, nomeadamente nas operações urbanísticas
que envolvam obras de criação de infraestruturas, tal como arruamentos viários, pedonais, espaços verdes e outros
espaços de utilização coletiva, aplica-se o n.º 1 do artigo 28.º, relativo aos parâmetros qualitativos de referências
que o desenho urbano deve respeitar.”

Numa primeira abordagem da nossa parte foi transmitido que este artigo nos levantava dúvidas tendo sido
a CMM alertada para o facto de que só podem ser exigidos os parâmetros do nº 1 do artigo 28º se se
estiver perante operações de loteamento e nas obras de edificação que, segundo regulamento municipal,
sejam consideradas como de impacte relevante ou de impacte semelhante a uma operação de loteamento
– cfr. n.º 1 e n.º 5 do artigo 44.º e artigo n.º 5 do artigo 57.º do DL 555/99, de 16 de dezembro, pode ser
exigida a cedência de áreas para o domínio municipal. Para além disso, só para o alargamento das estradas,
que não ultrapasse o alinhamento normal ou para serviço respeitante às estradas, podem ser exigidas áreas
aos particulares sem que estes tenham direito a qualquer indemnização (cfr. §2º do artigo 60º da Lei n.º
2110 de 19 de Agosto de 1961).
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Por força disto foi sugerida a reformulação da norma proposta no sentido de clarificar que só nas situações
previstas na lei serão definidas áreas a integrar em domínio público.

Em resposta a CMM na pessoa do Diretor do Departamento de Planeamento, Arq. João Quintão, foi
apresentada uma alternativa devidamente enquadrada nos artigos 93º a 96º com a seguinte redação:
“3 - Nas operações urbanísticas que envolvam organização do espaço público, nomeadamente criação de
arruamentos viários, pedonais, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva, sempre que se justificar para
o correto ordenamento do território e para efeitos do cumprimento dos encargos urbanísticos conforme artigos 93.º
a 96.º, aplica-se o n.º 1 do artigo 28.º, relativo aos parâmetros qualitativos de referência que o desenho urbano
deve respeitar.”

Face ao enquadramento dentro do Regime económico-financeiro não vemos inconveniente na alternativa
apresentada por email de 15/07/2022.

- Artigo 38º
É aditado o nº 4 com a seguinte redação:

4 - Nas operações de loteamento e nas Áreas Urbanas Disponíveis a Consolidar não devem ser ultrapassados os
índices máximos definidos no n.º 2.»

Não se levanta qualquer objeção já que a alteração visa “clarificar que nos espaços urbanos de baixa densidade,
os índices urbanísticos não podem ser ultrapassados nas operações de loteamento e nas Áreas Urbanas Disponíveis
a Consolidar (AUDAC)”.

- Artigo 56º
Propõe a CMM a revogação da secção III, do capítulo IV, do título III, do regulamento do PDM, referente à
“Estimativa prévia de zona de prevenção de risco associado a estabelecimentos com substâncias perigosas”,
da qual faz parte o artigo 56.º, que estipula as ações e atividades permitidas e interditas nessa zona.

A CMM pretende a revogação deste artigo referindo que à data da 1.ª revisão do PDMM, publicado em
2019, na área objeto da presente alteração, encontrava-se em atividade a refinaria da Galp, estabelecimento
abrangido pela Diretiva SEVESO III - Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, que tem por objeto a
prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências
para o homem e para o ambiente. Nos termos dos artigos 7.º e 10.º do mesmo diploma, estava prevista, no
prazo de 60 dias, a publicação de metodologia para a definição de zonas de perigosidade, seus critérios de
ocupação e demais condições, a constar em portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas
da administração local, ambiente, ordenamento do território e proteção civil.

Refere ainda que no âmbito da revisão do PDM, a Câmara Municipal de Matosinhos (CMM), por sugestão
e pressão da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), sem que decorresse de obrigação legal,
delimitou um polígono envolvente à refinaria que designou como “Estimativa prévia de zona de prevenção
de risco associado a estabelecimentos com substâncias perigosas”. Esta delimitação deve-se ao facto de
não ter sido aprovada pelo estado, na prossecução das suas competências, a referida portaria.
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Efetivamente a delimitação deste polígono na Planta de Ordenamento mais não é que uma opção de
planeamento já que por falta da publicação da citada Portaria não é possível delimitar qualquer servidão ou
restrição de utilidade publica na Planta de Condicionantes relacionado com estabelecimentos abrangidos
pela Diretiva SEVESO III e, como tal, constituir-se como servidão administrativa / restrição de utilidade
pública, nos termos legais, tal como refere o n.º 2, do artigo 10.º, do DL n.º 150/2015.

Por fim refere a CMM que não se coloca em questão qualquer espécie de alteração à qualificação do solo
e parâmetros de edificabilidade.

Ainda que a tutela desta matéria seja da competência da Agência Portuguesa do Ambiente, compete-nos
apenas referir que em matéria de ordenamento do território nada temos a opor.

- Proposta de Alteração à Planta de Ordenamento III - Salvaguarda Ambiental e de Riscos
- Folha 2A-III
Refere a CMM que a planta de Ordenamento – III é alterada pelos motivos e fundamentos explanados para
a revogação da secção III, do capítulo IV, do título III, do regulamento do PDM, referente à “Estimativa
prévia de zona de prevenção de risco associado a estabelecimentos com substâncias perigosas”, e do
artigo 56.º que dela faz parte, e consiste designadamente na eliminação dos polígonos que delimitam, os
estabelecimentos com substâncias perigosas:

a) Limite da vedação da refinaria;
b) Limite da vedação do Terminal;
c) Limite da vedação Pergás;
e as respetivas estimativas prévias de zona de prevenção de risco.

O que se refere em comentário à revogação do artigo 56º também se aplica na alteração da referida Planta.
Contudo, lamenta-se que decorridos cerca de 7 anos ainda não exista a Portaria a que se refere o DL n.º
150/2015 e não exista base legal para impor a metodologia para a definição das zonas de perigosidade, os
seus critérios de ocupação e demais condições.

Assim, nada temos a opor à alteração apresentada para a Planta de Ordenamento III – Salvaguarda Ambiental
e de Riscos."

Com os melhores cumprimentos,
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�itca[gzgpa[ỲYp̀ p̂\g_̀Yb\Yua�g_adèyYaZ[̀Z[gâ b̀YaŶ [̀laYĝ_\[Z[\_a_gfaYaZ[̀fabaYZ\caY

X]]\l�c\gaYoĵ gpgZacY\lY��Yb\Yb\k\l�[̀Yb\Y����yY]̀�YZ[̀Z̀]_aYbaYt�la[ayYb\Y��Yb\Y

^̀f\l�[̀Yb\Y����yY\YZj�cgpabaŶ Ỳng�[g̀YbaY~\Z��cgpaYZ\c̀YXfg]̀Y���������yYb\Y�Yb\Y

la[d̀�

piwcglĝa[YaYal�grjgbab\ŶaYĝ_\[Z[\_adèYba]Y[\ag]ỲZd�\]Yb̀YZcâ ỳYa_[af�]YbaY]jZ[\]]èY

b\Yĝp̀\[�̂pga]Y\Ỳlg]]�\]Y[\ca_gfal\̂_\Y}Y[\badèYb̀Y[\rgl\Yba]Yp̀ b̂gpg̀ â̂ _\]yYàY

pjlZ[gl\̂ _̀Yb̀]Yq̂bgp\]Y\lYWw]Zad̀]Yj[�â ]̀Yb\Y�ag{aYb\̂]gbab\�Y\Y}YaZcgpadèYb̀]Y

Za[�l\_[̀]Y�jacg_a_gf̀]Yb\Y[\z\[�̂pgaYZa[aYaYp̀ p̂\dèYb̀Yb\]\̂ ùYj[�â ỳY�j\Y\l�̀[aY

]\Y_[a_\Yb\Y\[[̀]Y\Ỳlg]]�\]Yz̀[alY�j[gbgpal\̂_\Y\̂_\̂bgba]Yp̀l Ỳz̀[aYb̀Y�l�g_̀Yb\Y

p̀[[\dèYla_\[gac�

biX_jacgka[ỲYp̀ _̂\�b̀Yba]Y�acfarja[ba]yYzap\YàY\̂p\[[al\̂ _̀YbaY[\zĝa[gaYb\Yoa_̀]ĝù ]yY

p̀lZa_g�gcgkâ b̀Ya]YZ[\lg]]a]Y�j\Yb\p̀[[\lYbaY\f̀cjdèYb̀Yp̀ _̂\{_̀Y]̀pg̀\p̀ �̂lgp̀yY

p̀lYa]ỲZd�\]Yb̀Yoĵ gpqZg̀yY�jâ _̀YàYZ[̀p\]]̀Yb\Y[\p̀ f̂\[]èY\lYla[puayYZ̀[Yz̀[laY

aY[\]Z̀ b̂\[YàYb\]\̂ f̀cfgl\̂ _̀Yba�j\caY�[\aYb̀Yp̀ p̂\cù��

�-J;:D:F9:-E?IHN:F9?-9;<EH�-?-J<;:I:;-E<-7)7�7A��-F?-�H:-;:DJ:C9<-@D-N<9�;C<D-E<-DH<-

I?NJ:9QFIC<�-<8�F:<D-<S-:-ES�-I?N-O<D:-F<-<J;:IC<=>?-:P:9H<E<-D?O;:-<-E?IHN:F9<=>?-

ECDJ?FCOC8C�<E<-F<-)*+,5


!'$����� ¡���¢� ���

78�F:<-<S
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'()*+,-*.(/+(010234245+*06(0,/+34678940/40:;<06*50=43.*50>52(?@A,?*50B=>C0DE0(0DF0640

:34G3*.*06*0H3)*0I45+(,3*0I*.,/J*K>52,/J40B:HIKI>CL0/*6*0JM0*04NO(+*30470*0*?3(5?(/+*3P0

=40(/+*/+4L0-(3,A,?*K5(0Q7(0/940A43*.0+3*/5245+*50*50=>503()*+,-*5010R*,S*06(0:34+(8940

I45+(,3*0006*0T4/*0<*3@+,.*06(0:34+(8940B6*0=>0D0*0=>0UC0Q7(0,/+(3(55*-*0+3*/5243L0/40Q7(0

3(52(,+*0150Q7(5+V(5073N*/@5+,?*50(06(04?72*894064054)4P

;(-(0*,/6*0)(.N3*3K5(0Q7(040234?(6,.(/+40+(/6(/+(010()*N43*89406(0:)*/4506(0

:43.(/43W:34G3*.*8940*554?,*6450150M3(*50?3@+,?*506(-(3940,/,?,*3K5(0*+X0YY06(0*G45+406(0FEFFP

Z)@/(*06C

[(/640(.0?4/5,6(3*8940406,5245+40/*05(?8940\\\L0640?*2@+7)40\]L0640+@+7)40\\\06403(G7)*.(/+40640

:;<0(0*0234245+*06*0Î .*3*0<7/,?,2*)06(0<*+45,/J4506(03(-4G*30(55*05(?894L0?4/5,6(3*K5(0

3()(-*/+(0+(?(30*)G7.*50?4/5,6(3*8V(50/40Q7(05(03(A(3(0*403(G,.(06(023(-(/89406(0*?,6(/+(50

G3*-(50(/-4)-(/64057N5+̂/?,*502(3,G45*5P

I4.405(0246(0?4/5+*+*30640'()*+_3,40YP̀0*)+(3*8940*40:;<06(0FEYaL0*0Î .*3*0<7/,?,2*)02342V(0

*03(-4G*89406*05(?8940\\\L0640?*2@+7)40\]L0640+@+7)40\\\L06403(G7)*.(/+40640:;<L03(A(3(/+(010

b>5+,.*+,-*023X-,*06(0c4/*06(023(-(/89406(03,5?40*554?,*640*0(5+*N()(?,.(/+450?4.057N5+̂/?,*50

2(3,G45*5dL06*0Q7*)0A*c02*3+(040*3+,G40eUPfL0Q7(0(5+,27)*0*50*8V(50(0*+,-,6*6(502(3.,+,6*50(0

,/+(36,+*50/(55*0c4/*P0

g(G7/64040.(5.40'()*+_3,40X0*23(5(/+*6*0*05(G7,/+(0O75+,A,?*894h

bijklmnompijqr

stuvwvtuvtxyzt{|}~���tu�t�npp�t����~�vu�t|�t��x��t�vt�{|vt���|w�tuvt�{|�|�w|tv�w|{v����t

|����w{v}v��|t|�tvw~}~uvu|tvt{|�~�v{~vtuvt�v���t|�wv�|�|�~�|�w�tv�{v��~u�t�|�vtn~{|w~}vt�i�i�rt

���t�tn|�{|w���|~t�y�tx�����x��tu|t�tu|tv���w��t��|tw|�t��{t���|w�tvt�{|}|����tu|tv�~u|�w|�t

�{v}|�t��|t|�}��}v�t����w���~v�t�|{~���v�t|tvt�~�~wv���tuv�t��v�t����|�����~v�t�v{vt�t���|�t

|t�v{vt�tv��~|�w|ytj��tw|{���tu��tv{w~���t y�t|tx�y�tu�t�|���tu~����v�t|�wv}vt�{|}~�wv�t��t

�{v¡�tu|t¢�tu~v��tvt����~�v���tu|t�|w�u����~vt�v{vtvtu|�~�~���tu|t¡��v�tu|t�|{~���~uvu|�t�|��t

�{~w£{~��tu|t����v���t|tu|�v~�t���u~�¤|��tvt����wv{t|�t��{wv{~vtu��t�|��{��tu�t��}|{��t

{|������}|~�t�|�v�t�{|v�tuvtvu�~�~�w{v���t���v��tv��~|�w|�t�{u|�v�|�w�tu�tw|{{~w¥{~�t|t�{�w|���t

�~}~�ytj�t���~w�tuvt{|}~���tu�t�np�tvt¦��v{vtp��~�~�v�tu|tpvw��~����t§¦pp̈ �t��{t���|�w��t|t

�{|����tuvtm�w�{~uvu|tjv�~��v�tu|t�{�w|���t¦~}~�t§mj�¦̈�t�|�t��|tu|��{{|��|tu|t��{~�v���t

�|�v��tu|�~�~w��t��t���©����t|�}��}|�w|tªt{|�~�v{~vt��|tu|�~����t����t«i�w~�vw~}vt�{£}~vtu|t

¡��vtu|t�{|}|����tu|t{~���tv����~vu�tvt|�wv�|�|�~�|�w��t���t����w���~v�t�|{~���v�¬yti�wvt
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'()*+*,-./01'(2(34(1-015-6,01'(17/01,(814*'01-9802-'-19()01(4,-'0:17-198044(6;./01'-414;-41

60+9(,<76*-4:1-18(5(8*'-1908,-8*-=

>8-:1,(7'014*'01-1?@@1-1()-A08-81(4,-1'()*+*,-./0:12*;34(10A8*B-'-1-15*CD3)-160+0109./01'(1

9)-7(-+(7,0:17-1E)-7,-1'(1>8'(7-+(7,01F1GGG1F1H-)2-B;-8'-1-+A*(7,-)1(1'(18*4604:1I;-7'017-1

8(-)*'-'(:16-401(C*4,*44(1-1908,-8*-:1'(2(8*-1,(81*7,(B8-'01-1E)-7,-1'(1?07'*6*07-7,(41(:160+01

,-):16074,*,;*834(160+014(82*'/01-'+*7*4,8-,*2-1J18(4,8*./01'(1;,*)*'-'(19KA)*6-:17041,(8+041)(B-*4:1

,-)160+018(5(8(1017=L1M:1'01-8,*B01NO=L:1'01PQ17=L1NROJMONR131ST41U07-41'(19(8*B04*'-'(1

-4406*-'-41-041(4,-A()(6*+(7,0414/01*7,(B8-'-417-419)-7,-41'(1607'*6*07-7,(41'041E@>V=W

XT?V>H

T18(5*7-8*-:1*7(49(8-'-+(7,(:1(76(880;1-1-,*2*'-'(1(+1MOMN=1Y/014(1607Z(6(7'0104198-U0419-8-1

'(4+-7,()-+(7,01(1'(4607,-+*7-./01'04140)04:17/0190'(1-1?@@15*6-818(5[+1(1'(9(7'(7,(1'(1

,(86(*8041I;-7,01-109.\(41'(19)-7(-+(7,0=1?-401607,8D8*0:15*6-8*-1-1?@@1607'*6*07-'-1-1-),(8-81

01EP@1(+1'-,-1-)(-,]8*-:17/010908,;7-1(160+10416;4,041-'+*7*4,8-,*2041*7(8(7,(4=1@-*41-*7'-:1

*+9)*6-8*-1I;(19-8-16-'-1(4,-A()(6*+(7,01-A8-7B*'019()-1P*8(,*2-1Ĥ _̂ H>:1(+1I;-)*5*6-./01'01

40)0160+01Ŝ49-.041'(1-,*2*'-'(41(607]+*6-4W:1I;(17/01-1̀ -)9JE(,80B-):1H=T=:1-1?@@14(1

0A8*B-44(1-01+(4+019806('*+(7,01'(1-),(8-./01'01EP@:19-8-1,8-,-+(7,01*B;-)*,D8*01'(1,0'041041

9806(44041'(10A8-419-8,*6;)-8(4:1̀-)9JE(,80B-):1H=T=:10;10;,804=

H(1-1-,;-)1T;,08*'-'(1Y-6*07-)1'(1̂+(8B<76*-1(1E80,(./01?*2*)1aTŶ E?b18(607Z(6(1-17(6(44*'-'(1

'01(4,-A()(6*+(7,01'(1;+-1U07-1'(19(8*B04*'-'(:1'(2(1*74*4,*8160+1-14;-1,;,()-19-8-1-1

9;A)*6-./01'-1908,-8*-1'041+(+A8041'01̀ 02(87018(49074D2(*419()-41D8(-41'-1-'+*7*4,8-./01

)06-):1-+A*(7,(:108'(7-+(7,01'01,(88*,]8*01(1980,(./016*2*):1I;(1(4,-A()(.-1-1+(,0'0)0B*-19-8-1

-1'(5*7*./01'-41U07-41'(19(8*B04*'-'(=1V-7,01-1-;4<76*-1'(4,-1'(5*7*./0:1,8-';U*'-17;+-1

4(82*'/01-'+*7*4,8-,*2-:1I;-7,01-1*76(8,(U-1'01'(4+-7,()-+(7,01'-18(5*7-8*-:18(4;),-+17-1

*7*A*./01'-1?@@1(+19806('(81c1-),(8-./01-98098*-'-1'01)*+*,(1'-1Ŝ4,*+-,*2-198[2*-1'(1U07-1'(1

98(2(7./01'(18*4601-4406*-'01-1(4,-A()(6*+(7,04160+14;A4,d76*-419(8*B04-4W=

?0+101(76(88-+(7,01'-41*74,-)-.\(41'-18(5*7-8*-1508-+1-),(8-'-41-41607'*.\(41I;(1

5;7'-+(7,-8-+1-1'(6*4/01'(1'(5*7*./01'-1Ŝ4,*+-,*2-198[2*-1'(1U07-1'(198(2(7./01'(18*460W1(1

60+016074(I;<76*-:19-8-19(8+*,*81-17(6(44D8*-1(20);./01'(1+0'()041'(106;9-./01,(88*,08*-):1

-7,(417/019044e2(*41'(198(44;908:15-6(1c1(7,/01-,*2*'-'(1'-18(5*7-8*-:1(4,-1-),(8-./012*4-1

8(40)2(8:17-198D,*6-1(1701*+('*-,0:101*+9('*+(7,01'-1)06-)*U-./01'(1(I;*9-+(7,041'(1;,*)*U-./01

60)(,*2-:160+9-,*A*)*U-7'01-4198(+*44-1I;(1'(6088(+1'-1(20);./01'01607,(C,01,(88*,08*-)=1

Y01(7,-7,0:17/014(160)06-1(+1I;(4,/01I;-)I;(81(49[6*(1'(1-),(8-./01c1I;-)*5*6-./01'0140)01(1

9-8d+(,8041'(1('*5*6-A*)*'-'(=W
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'()*+,-.+,/.0123/,.0450678.0450125/589:704502,*;70.**7;,.470.05*+.<5=5;,-58+7*0;7-0*><*+?8;,.*0

152,@7*.*A(BCDC(EFGHIBIJKLC(KBIDKA(MCI(GNCGCOJK(GEHK('PQRST(SCDGKNKULC(K(GNCGCOJK(LK(RHKUJK(

LE(VNLEUKDEUJC(IUJIJWHKLK(GCN(XYKHZK[WKNLK('D\IEUJKH(E(]IOBCÔ(KGNEOEUJKLK(UC(]EHKJ_NIC(̀Ta(

KHJENKbcC(KC(Rde(LE(fg̀ h(iSjDKNK(eWUIBIGKH(LE(eKJCOIUkCOl(BCD(K(DEODK(RHKUJK(mWE(EOJn(ED(

ZI[CN(iE(mWE(GCLE(OEN(BCUOWHJKLK(K(GKNJIN(LC(OIJE(LK(SjDKNK(eWUIBIGKH(LE(eKJCOIUkCOlA(BCUOJKJKo

OE(mWEA(BCDC(NEMENILC(UC('UEFC(pp(LKmWEHE(]EHKJ_NIC(q(GNCGCOJK(LE(KHJENKbcC(r(GHKUJK(LE(

CNLEUKDEUJCA(OENcC(EHIDIUKLCO(CO(GCHs[CUCO(mWE(LEHIDIJKD(CO(OE[WIUJEO(EOJK\EHEBIDEUJCOt(

]EMIUKNIK(LC(RCNJCA(uENDIUKH(REJNCHEINC(LE(vEIFwEO(E(REN[nO(E(KO(NEOGEJIZKO(EOJIDKJIZKO(GNxZIKO(

LE(yCUK(LE(GNEZEUbcC(LE(NIOBCA(GNCGCOJKO(GEHK('PQRS(iEOJEO(GCHs[CUCO(KGNEOEUJKDoOE(ED(KUEFC(

i'UEFC(ppl(KC(GNEOEUJE(GKNEBENlT

PcC(C\OJKUJE(UcC(JEN(OILC(K('R'(K(GNCGCN(K(NELKbcC(LK(OEBbcC(pppA(LC(BKGsJWHC(pzA(LC(JsJWHC(ppp(

LC(NE[WHKDEUJC(LC(Rde(\ED(BCDC(K(LEHIDIJKbcC(LKO(XEOJIDKJIZKO(GNxZIKO(LE(yCUK(LE(GNEZEUbcC(

LE(NIOBĈA(x(LE(OKHIEUJKN(C(OE[WIUJEt

T̀QOJcC(KJWKHDEUJE(K\NKU[ILCO(GEHC(dEBNEJCoHEI(UT{(̀|g}fg̀ |A(LE(|(LE(K[COJCA(CO(OE[WIUJEO(

EOJK\EHEBIDEUJCO(HCBKHIyKLCO(UC(BCUBEHkC(LE(eKJCOIUkCOt

~ ]EMIUKNIK(LC(RCNJC�

~ uENDIUKH(REJNCHEINC(LE(vEIFwEO�

~ REN[nO(q(RKNmWE(LK(RENKMIJK�

~ ]EGOCH(q(IUOJKHKbcC(LE(vEIFwEO�

~ �KJEN�(

~ vWsO(YIDwEO�

~ �KOIU�

~ SEGOKT

fT'(LEBIOcC(LE(NEJINKN(CO(GCHs[CUCO(BCD(K(LEHIDIJKbcC(LCO(EOJK\EHEBIDEUJCO(E(LKO(XEOJIDKJIZKO(

GNxZIKO(LE(yCUK(LE(GNEZEUbcC(LE(NIOBĈ(LCO(EOJK\EHEBIDEUJCO(]EMIUKNIK(LC(RCNJCA(uENDIUKH(

REJNCHEINC(LE(vEIFwEO(E(REN[nO(q(RKNmWE(LK(RENKMIJKA(GKNEBE(\KOEKNoOE(UC(EUBENNKDEUJC(LKO(

KJIZILKLEO(LK(]EMIUKNIKA(LE(KBCNLC(BCD(C(EFGCOJC(UC(]EHKJ_NIC(̀Ta(KHJENKbcC(KC(Rde(LE(fg̀ h(

E(JNKUOBNIJC(KBIDKT

�T'(EOJE(NEOGEIJC(IDGCNJK(NEMENIN(mWEA(UcC(C\OJKUJE(K(LEBIOcC(LE(EUBENNKDEUJC(LK(KJIZILKLE(LE(

NEMIUKbcC(LK(NEMIUKNIK(LE(eKJCOIUkCOA(C(EOJK\EHEBIDEUJC(K\NKU[ILC(GEHC(dEBNEJCovEI(UT{(

|̀g}fg̀ |A(LE(|(LE(K[COJCA(DKUJxDoOE(BCD(K(DEODK(LEHIDIJKbcC(E(JEULC(ED(BCUOILENKbcC(
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'(')*'+,-'.,*(/,(012034-56'0(7,)6.80'09(*'-3:*;0,('2)'-.6/8(7,<8(-=>,<(017,)68)(/8(

?,5),38;@,6(-AB(CDEFGECD9(/,(D(/,('.8038A(

?,03'(H8)*'9(*'-3:*;0,(80(7,)6.80(/,('56/,-3,0(.)'>,0(,->8<>,-/8(012034-56'0(7,)6.80'0(

,('.1')/'(,03'(I.:-56'(6-H8)*'JK8(/8(87,)'/8)(/8(,03'2,<,56*,-389(58*('(58-5),36+'JK8(/'(

6-H8)*'JK8('5,)5'(/'(8517'JK8(/80(3'-L1,0(/,(')*'+,-'.,*(/8(H131)8(M')L1,(@8.=03658(/,(

N'3806-O809(/,(*8/8('(L1,(0,P'(7800=>,<('>'<6')('0(6*7<65'JQ,0(/,00'(')*'+,-'.,*(-'(

/,<6*63'JK8(/'0(+8-'0(/,(7,)6.806/'/,9(-'(,->8<>,-3,(/8(,03'2,<,56*,-38A(R,.1-/8('(

6-H8)*'JK8('7),0,-3'/'(S(IMI(7,<8(87,)'/8)9(,03')T(-'(H'0,(H6-'<(/'(7),7')'JK8(/'(

/851*,-3'JK8('(012*,3,)(S(IMI9(-8(L1,(0,(),H,),(S0(82)6.'JQ,0('(51*7)6)9(/,>6/8(S(

'<3,)'JK8('8(,03'2,<,56*,-389(,*(3,)*80(/8(),.6*,(/,(7),>,-JK8(/,('56/,-3,0(.)'>,0A(

U,H6)';0,(L1,(3,*(06/8('001*6/8(7,<'(,*7),0'(L1,(8(M')L1,(@8.=03658(*'-3,)T('(/,<6*63'JK8(

'31'<9(/,(H8)*'('(.')'-36)(8(51*7)6*,-38(/'(383'<6/'/,(/'0(82)6.'JQ,09(L1,)(,*(3,)*80(/8(

M')L1,(@8.=03658(L1,)(,*(3,)*80(/8(7)85,008(/,(/,0'36>'JK8(L1,(,03T(7),>6038(/,58)),)(-80(

7)VW6*80('-80A

X8(L1,(0,(),H,),('8(Y,)*6-'<(M,3)8<,6)8(/,(@,6WQ,09(H86(PT(012*,36/'(S(IMI('(/851*,-3'JK8(

),<'36>'(S('<3,)'JK8('(,03,(,03'2,<,56*,-38(/,58)),-3,(/8(,-5,))'*,-38(/'('36>6/'/,(/,(

),H6-'JK8(-'(U,H6-')6'(/8(M8)38A(XK8(8203'-3,('(/851*,-3'JK8(,03')(,*('-T<60,9(Z(7800=>,<(

),H,)6)(L1,(8(,03'2,<,56*,-38(>'6(*'-3,);0,(58*8(,03'2,<,56*,-38(,-L1'/)'/8(-8(-=>,<(

017,)68)(/8(?,5),38;<,6(-AB(CDEFGECD9(/,(D(/,('.8038A

[*(),<'JK8('8(,03'2,<,56*,-38(/'(M,).T0(\(M')L1,(/'(M,)'H63'9(L1,(,03T(3'*2Z*('2)'-.6/8(

7,<8(-=>,<(017,)68)(/8(?,5),38;@,6(-AB(CDEFGECD9(/,(D(/,('.80389(),5,-3,*,-3,(8(87,)'/8)(

>,68(58-H6)*')(L1,(,03,(,03'2,<,56*,-38(-K8(>'6(08H),)('<3,)'JQ,0(58*('('<3,)'JK8(-'(

U,H6-')6'(/8(M8)38A

[*(),01*89(80(3):0(,03'2,<,56*,-380(,*(),<'JK8('80(L1'60(OT('31'<*,-3,(1*'(/,<6*63'JK8(/,(

],036*'36>'0(7)Z>6'0(/,(+8-'(/,(7),>,-JK8(/,()6058̂(-8(M?N(,*(>6.8)(,03K8('31'<*,-3,(

'2)'-.6/80(7,<8(-=>,<(017,)68)(/8(),.6*,(/,(7),>,-JK8(/,('56/,-3,0(.)'>,0(,(*'-3,)K8(,00'(

'2)'-.:-56'9(3'-38(L1'-38(Z(/8(58-O,56*,-38(/,03'(I.:-56'A

?,03,(*8/89(7,)'-3,(8(L1,(H86(,W78038(-,03,(7'),5,)9(,(0,*(7),P1=+8(/'('-T<60,(L1,9('(51)38(

7)'+89(0,(>,-O'('(0,)(,H,31'/'(78)(,03'(I.:-56'(),<'36>'*,-3,(S0(+8-'0(/,(7,)6.806/'/,(/80(

,03'2,<,56*,-3809(-8*,'/'*,-3,(/8(,03'2,<,56*,-38('31'<*,-3,(/,06.-'/8(78)(U,H6-')6'(/8(

M8)389(58-06/,)';0,(L1,(-K8(/,>,(0,)9(-,03,(*8*,-389(),36)'/'(8(/6078038(-'(0,5JK8(___9(/8(

5'7=31<8(_̀9(/8(3=31<8(___(/8(),.1<'*,-38(/8(M?N(/,(N'3806-O80A(a8-06/,)';0,(L1,('(87JK8(

7)87803'(7,<'(a4*')'(N1-6567'<(/,(N'3806-O809(L1,(7'),5,(3,)(58*8(82P,36>8(L1,(-K8(0,P'(
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'()*+'+,-,-./0,.'1,23/-+*-*45'),(*67/8-+*-57'.'1,23/-0/.*7'9,:-6,8-1/6,8-+*.'('7,+,8-)*.,8-

;*87'(,7'9,8-)<=9',8-+*-1/6,-+*-)<*9*623/-+*-<'80/>:-)</)/87,8-)*.,-?@ABC:-63/-0/67<'D5'-),<,-

/-05()<'(*67/-+/-6EF-G-+/-,<7'H/-IEF-+/-J*0<*7/KL*'-6EF-GMNOPNGM:-+*-M-+*-,H/87/E-?/-0/67<Q<'/:-

=-*R)*7Q9*.-45*-)/88,-0/67<'D5'<-),<,-5(-,H<,9,(*67/-+/-<'80/-65(,-1/6,-SQ-+*68,(*67*-

)/9/,+,E

T*.*(D<,K8*-6*87*-0/67*R7/-45*-+*-,0/<+/-0/(-/-,<7'H/-GNEF-+/-J*0<*7/K.*'-6EF-GMNOPNGM:-+*-M-

+*-,H/87/:-,8-0U(,<,8-(56'0'),'8-,88*H5<,(-,-(,657*623/-+,8-+'87U60',8-+*-8*H5<,62,-45,6+/-

)</0*+*(V

,WX-*.,D/<,23/:-<*9'83/-*-,.7*<,23/-+*-).,6/8-(56'0'),'8-+*-/<+*6,(*67/-+/-7*<<'7Y<'/-

ZB[\]Ŵ-

DW?/-.'0*60',(*67/:-,57/<'1,23/-/5-,0*'7,23/-+*-0/(56'0,23/-)<=9',-+*-/)*<,2_*8-

5<D,6̀87'0,8-8'75,+,8-6,8-1/6,8-+*-)*<'H/8'+,+*-+/8-*87,D*.*0'(*67/8:-6/(*,+,(*67*-

+*-9',8-+*-0'<05.,23/:-+*-./0,'8-+*-57'.'1,23/-)aD.'0,-*-+*-1/6,8-<*8'+*60','8:-45*-)/88,(-

*87,<-6,-/<'H*(-+*-5(-,0'+*67*-H<,9*-/5-,5(*67,<-/-<'80/-+,-85,-/0/<<b60',-/5-+*-

,H<,9,<-,8-85,8-0/68*45b60',8E

@3/-/D87,67*-,'6+,-63/-8*-*60/67<,<-)5D.'0,+,-,-)/<7,<',-)<*9'87,-6/-6EF-c-+/-,<7'H/-IEF-+/-

J*0<*7/KL*'-6EF-GMNOPNGM:-+*-M-+*-,H/87/:-*87,-?Hb60',-*60/67<,K8*-+'8)/6̀9*.-),<,-,)/',<-*88,-

CU(,<,-[56'0'),.-6,-+*d'6'23/-0/6S567,-+*-0<'7=<'/8-/<'*67,+/<*8:-6/-8*67'+/-+*-H,<,67'<-/8-

/DS*7'9/8-85DS,0*67*8-e-,).'0,23/-+/-<*d*<'+/-)<*0*'7/-.*H,.E

�!f� g���h�

i,0*-,/-*R)/87/:-'6d/<(,K8*-+/-8*H5'67*V

K-B</)_*(K8*-,-'67*H<,23/-+,8-6/<(,8-<*.,7'9,8-e-i,'R,-+*-B</7*23/-C/87*'<,-+,-j/6,-[,<̀7'(,-

+*-B</7*23/-Z+,-@A-c-,-@A-kW-+/-B\CKCAE

K-C/68'+*<,K8*-45*-63/-+*9*-8*<:-6*87*-(/(*67/:-<*7'<,+,-/-+'8)/87/-6,-8*023/-lll:-+/-0,)̀75./-

lm:-+/-7̀75./-lll-+/-<*H5.,(*67/-+/-BJ[-+*-[,7/8'6n/8E

---------------------------------------------------------------------------------------------]=06'0/8-o5)*<'/<*8

-------------------------------------------------------------------------------------------------@56/-i*<<*'<,

-

o=<H'/-i/<756,



�����������	�
��

�����������

������������

�������������������

�����

���������� !"����#�$��%�� ��!$�

�$��%�� ��!$�

&

'()*(+,-.-+/0102-+3-4+5(67-4



�����������	�
��

�����������

������������

�������������������

�����

���������� !"����#�$��%�� ��!$�

�$��%�� ��!$�

&

' ����((�

)*+,*-./01203425.201*06-1*527*5./080924:2;<2-120=7>?*5.240*01*0@?A,/AB0C<5D/01*0EFGHB0520

I-*20120@*J?52-?201/03/-./0*01203*-;IA08032-K<*01203*-2J?.2L04*;*51205/0J?52401*A.*025*+/M
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()*+),-./01/2314-1/0)/5,0)416)4-./7/81391:;1,01/<6=>)4-13/)/0)/?>@+.@A/B;4C./0)/DEFGA/41/

H,)1/0./I),6>413/2)-,.3)>,./0)/J)>*K)@L/3):)401/4./M>413/0)@-)/14)*.N
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&&

'()*(+,-./0.1(2(3/0./0.4103,0./(.5+/(306(3,-.7.801902:0+/0.;6<=(3,01.(./(.>=?*-?@.A:3B-./(.

CDEFG


