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Treść:
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. („Spółka”, „P.R.E.S.C.O.”) niniejszym przekazuje do
publicznej wiadomości strategię rozwoju Spółki na lata 2013 – 2016.

1. Celem strategii P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. jest:
- umocnienie pozycji Spółki na rynku wierzytelności konsumenckich w Polsce w stosunku do
pozycji wypracowanej na koniec roku 2012, przyjętej za punkt odniesienia w strategii
rozwoju na lata 2013 – 2016;
- ekspansja zagraniczna realizowana poprzez wejście na rynek w Rosji, a w dalszej kolejności
na inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej;
- dywersyfikacja źródeł przychodów m.in. poprzez uruchomienie usług typu consumer
finance polegających na udzielaniu pożyczek konsumenckich.

2. Strategia przewiduje, że rozwój Spółki w latach 2013–2016 będzie realizowany przede
wszystkim przez wzrost organiczny. P.R.E.S.C.O. nie wyklucza także przejęć i fuzji z
podmiotami z branży obrotu wierzytelnościami zarówno w Polsce, jak i za granicą.

3. W ramach rozwoju organicznego P.R.E.S.C.O. przewiduje:

a) dalszy wzrost udziału w rynku obrotu wierzytelnościami konsumenckimi w Polsce, który
Spółka planuje realizować poprzez kontynuowanie inwestycji w portfele wierzytelności
nabywane od firm i instytucji już aktywnie korzystających z tej formy zarządzania
wierzytelnościami, jak i podmiotami dotąd nie zbywającymi zaległych należności, a
posiadającymi potencjał do aktywności w tym zakresie.
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b) rozwój działalności w segmencie wierzytelności konsumenckich wystawianych na
sprzedaż za granicą. Początkowo Spółka zamierza wejść na rynek obrotu wierzytelnościami
w Rosji. Charakteryzuje się on wcześniejszym etapem rozwoju niż rynek polski oraz bardzo
dużym potencjałem wzrostu związanym m.in. z wielkością kraju, niskim stopniem nasycenia
rynku pożyczkami konsumenckimi

oraz atrakcyjnymi cenami transakcyjnymi za

wierzytelności i krótszym niż w Polsce okresem zwrotu z inwestycji. Zarząd Spółki ocenia
działalność w Rosji jako perspektywiczną dla rozwoju P.R.E.S.C.O. ze względu na możliwość
wykorzystania na tamtejszym rynku zbudowanych dotychczas przez Spółkę przewag
konkurencyjnych. Działalność w Rosji rozwijana będzie przez P.R.E.S.C.O. dwuetapowo:
I etap: pilotaż trwający przez około rok od nabycia pierwszego portfela
wierzytelności w Rosji. W tym czasie Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje
około 10 mln zł za pośrednictwem jednego z podmiotów wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. – tj. Presco Investments. Windykacja prowadzona
będzie we współpracy z lokalnym serwiserem;
II etap: umacnianie pozycji w Rosji, dalsza ekspansja na rynkach Europy ŚrodkowoWschodniej i Zachodniej.
Docelowo struktury P.R.E.S.C.O. w Rosji zbudowane zostaną poprzez zakup udziałów w
lokalnej firmie windykacyjnej lub stworzenie od podstaw spółki zależnej.

c) dywersyfikację źródeł przychodu polegającą m.in. na uruchomieniu działalności w
segmencie consumer finance i udzielaniu pożyczek konsumenckich. Nowa działalność
będzie rozwijana w Polsce przez spółkę zależną Debet Partner Sp. z o.o. (w organizacji).
Spółka planuje wyjście z ofertą pożyczek, które będą udzielane nawet na 10 lat z
możliwością bezterminowego wstrzymania spłaty kapitału pod warunkiem regulowania
odsetek. Początkowo oferta będzie kierowana do osób z bazy danych P.R.E.S.C.O.,
następnie pozostałych konsumentów w Polsce. Wraz z rozwojem działalności w Rosji
oferta pożyczek konsumenckich trafi także na rynek zagraniczny.

d) działania nakierowane na zwiększanie efektywności działalności poprzez selektywną
politykę inwestycyjną gwarantującą uzyskiwanie wysokiego IRR, wprowadzanie nowych,
autorskich narzędzi i dalszej automatyzacji procesów w obszarze windykacji oraz większy
nacisk na metody windykacji polubownej.

4. Poza rozwojem organicznym P.R.E.S.C.O. nie wyklucza w najbliższych czterech latach
skokowego rozwoju działalności dzięki fuzjom i przejęciom w Polsce i za granicą.
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Warunkiem do realizacji przejęcia przedsiębiorstwa jest większa opłacalność akwizycji od
nabycia nowych portfeli wierzytelności na własny rachunek. W kręgu zainteresowań
Spółki w odniesieniu do możliwych przejęć i fuzji znajdują się także podmioty posiadające
uzupełniające do P.R.E.S.C.O. know-how, np. w obszarze wierzytelności korporacyjnych.

5. Finansowanie strategii rozwoju na lata 2013–2016 będzie realizowane z następujących
źródeł:
- emisja obligacji w ramach otwartego Programu Emisji Obligacji (80 mln zł pozostaje do
wykorzystania do czerwca 2014 r.);
- nowe emisje obligacji pod konkretne potrzeby inwestycyjne;
- reinwestowanie środków własnych;
- emisja akcji w przypadku atrakcyjnych projektów i przedsięwzięć.

6. Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu P.R.E.S.C.O GROUP S.A., wdrożenie przedstawionej
powyżej strategii rozwoju na lata 2013–2016 winno zaowocować zwiększeniem
przychodów i zysku netto o minimum 80% do końca roku 2016 w odniesieniu do roku
2012.

Prezentowane założenia dotyczące dynamiki przychodów i zysku netto odzwierciedlają
cele strategiczne i ambicję Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w odniesieniu do wdrożenia
założeń zaprezentowanej strategii i nie stanowią one podstaw do prognozy finansowej.

7. Integralny załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi prezentacja założeń
strategii rozwoju P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na lata 2013–2016.
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tĂƌƐǌĂǁĂ͕ϮϯŵĂũĂϮϬϭϯƌ͘

WƌĞǌĞŶƚĂĐũĂƐƚƌĂƚĞŐŝŝŶĂůĂƚĂϮϬϭϯͲϮϬϭϲ

'ƌƵƉĂ<ĂƉŝƚĂųŽǁĂ
W͘Z͘͘^͘͘K͘'ZKhW



ϰ͕ϴйƉŽƌŽŬƵϮϬϭϭ

tǌƌŽƐƚƵĚǌŝĂųƵǁƉŽůƐŬŝŵƌǇŶŬƵ
ŽďƌŽƚƵǁŝĞƌǌǇƚĞůŶŽƑĐŝĂŵŝ
ŬŽŶƐƵŵĞŶĐŬŝŵŝĚŽƉŽǌŝŽŵƵϲ͕ϵй

tǌƌŽƐƚǁĂƌƚŽƑĐŝŶĂ'Wt

ZĞŬŽƌĚŽǁǇƌŽŬϮϬϭϮ

нϯϴϵ͕ϴйǁƐƚŽƐƵŶŬƵĚŽϮϬϭϭ





нϭϮϬ͕ϵйǁƐƚŽƐƵŶŬƵĚŽϮϬϭϭ

tǌƌŽƐƚǌǇƐŬƵďƌƵƚƚŽŶĂƐƉƌǌĞĚĂǏǇ
ĚŽϱϭ͕ϰŵůŶǌųǁϮϬϭϮƌ͘

tǌƌŽƐƚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁĚŽϵϬ͕ϭŵůŶǌų
ǁϮϬϭϮƌ͘

нϱϬ͕ϮйǁƐƚŽƐƵŶŬƵĚŽϮϬϭϭ

WƌǌĞǁĂŐŝŬŽŶŬƵƌĞŶĐǇũŶĞ
ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐĞǌǁŝħŬƐǌĂŶŝĞƐŬĂůŝ
ďŝǌŶĞƐƵďĞǌǌŶĂĐǌČĐĞŐŽǁǌƌŽƐƚƵ
ǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂŝŬŽƐǌƚſǁ
ŽƉĞƌĂĐǇũŶǇĐŚ



tǌƌŽƐƚǌǇƐŬƵŶĞƚƚŽĚŽϮϮ͕ϭŵůŶǌų
ǁϮϬϭϮƌ͘

WKz:tz:_/KtW͘Z͘͘^͘͘K͘WK<KFE/hZK<hϮϬϭϮ

Ϯ



WŽũĂǁŝĂũČĐĞƐŝħƉŝĞƌǁƐǌĞƐǇŵƉƚŽŵǇŬųŽƉŽƚſǁŵŶŝĞũĚŽƑǁŝĂĚĐǌŽŶǇĐŚĨŝƌŵǁŝŶĚǇŬĂĐǇũŶǇĐŚ



ǁŽĐĞŶŝĞW͘Z͘͘^͘͘K͘ĚŽŬŽŶǇǁĂųǇŶŝĞŬƚſƌĞƉŽĚŵŝŽƚǇŶĂƌǇŶŬƵ

ϮϬϭϯͬϮϬϭϰ͗ǁĞƌǇĨŝŬĂĐũĂǁǇŶŝŬſǁǌďǇƚĂŐƌĞƐǇǁŶĞũƉŽůŝƚǇŬŝŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶĞũǌƌŽŬƵϮϬϭϮ͕ũĂŬŝĞũ

;ƚƌƵĚŶŽƑĐŝǌǁǇŬƵƉĞŵŽďůŝŐĂĐũŝͿ

EĂƌǇŶŬĂĐŚƵƌŽƉǇĂĐŚŽĚŶŝĞũĚǌŝĂųĂŬŝůŬĂƉŽĚŵŝŽƚſǁ͕ǁWŽůƐĐĞʹ ŬŝůŬĂŶĂƑĐŝĞ



WƌĂǁĚŽƉŽĚŽďŶĂŬŽŶƐŽůŝĚĂĐũĂƌǇŶŬƵĚŽŬŝůŬƵŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌǇĐŚŐƌĂĐǌǇ

DŶŝĞũĚǇŶĂŵŝĐǌŶǇƌŽǌǁſũƌǇŶŬƵǁWŽůƐĐĞǁŬŽůĞũŶǇĐŚůĂƚĂĐŚ

WZt/ztE/KdzZKtK:hZzE<ht/Zzd>EK_/tWK>^

ϯ

 DŽǏůŝǁĞŐƌǌǇǁŶǇǌĂ
ŶŝĞǌĂĐŚŽǁĂŶŝĞŶĂůĞǏǇƚĞũ
ƐƚĂƌĂŶŶŽƑĐŝƉƌǌǇ
ŝĚĞŶƚǇĨŝŬĂĐũŝĂĚƌĞƐƵ
ƉŽǌǁĂŶĞŐŽ

 <ŽŶŝĞĐǌŶŽƑđƉŽĚĂŶŝĂ
ŶƵŵĞƌƵW^>
ƉŽǌǁĂŶĞŐŽ

 ZŽǌƉĂƚƌǇǁĂŶĞƐƉƌĂǁǇ
ŶŝĞƐƚĂƌƐǌĞŶŝǏƚƌǌǇůĞƚŶŝĞ

ŵŝĂŶǇǁWh
ǁƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞƉƌǌĞǌ
^Ğũŵ

 ƉŽƉƌĂǁĂũĂŬŽƑĐŝƉŽƌƚĨĞůŝǁŝĞƌǌǇƚĞůŶŽƑĐŝͲ ǁŝĞƌǌǇĐŝĞůĞƉŝĞƌǁŽƚŶŝ
ŶŝĞƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĚŽŵĂƐŽǁĞũŽďƐųƵŐŝƐƉƌĂǁǁƚƌĂĚǇĐǇũŶǇŵ
ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝƵƐČĚŽǁǇŵ

 ŵŽǏůŝǁǇƐƉĂĚĞŬĐĞŶǌĂǁŝĞƌǌǇƚĞůŶŽƑĐŝ

 ƵŶŝŬĂƚŽǁĞƌŽǌǁŝČǌĂŶŝĞ

 ƐǌǇďƐǌĞƚĞŵƉŽǁŝŶĚǇŬĂĐũŝǁƐƚŽƐƵŶŬƵĚŽŬŽŶŬƵƌĞŶĐũŝŝǁŝĞƌǌǇĐŝĞůŝ
ƉŝĞƌǁŽƚŶǇĐŚ

ϰ

 ŽƉƚǇŵĂůŝǌĂĐũĂŬŽƐǌƚſǁͲ ŵŽǏůŝǁŽƑđƐŬųĂĚĂŶŝĂŶĂǁĞƚϮϬͲϯϬƚǇƐ͘ƐƉƌĂǁ
ŵŝĞƐŝħĐǌŶŝĞ

 ƉƌǌĞǁĂŐŝŬŽŶŬƵƌĞŶĐǇũŶĞǁǇŶŝŬĂũČĐĞǌĂƵƚŽŵĂƚǇǌĂĐũŝƉƌŽĐĞƐƵŽďƐųƵŐŝ
ƐƉƌĂǁǁƚƌĂĚǇĐǇũŶǇŵƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝƵƐČĚŽǁǇŵ

^ǌĂŶƐĞĚůĂW͘Z͘͘^͘͘K͘'ZKhW

EKthtZhE<KtE/WZtEKϮϬϭϯZK<h

EŽǁĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂƌŽǌǁŽũƵW͘Z͘͘^͘͘K͘'ZKhWŶĂůĂƚĂϮϬϭϯͲϮϬϭϲ

ĚůĂǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĂǁǌƌŽƐƚƵǁĂƌƚŽƑĐŝƐƉſųŬŝ

<ŽŶŝĞĐǌŶŽƑđŽŬƌĞƑůĞŶŝĂĚŽĚĂƚŬŽǁǇĐŚĚƌſŐƌŽǌǁŽũƵ

tztE/^dK:WZW͘Z͘͘^͘͘K͘'ZKhW

ϱ

tǇƌſǏŶŝĂŶŝĞƐŝħǁǇƐŽŬŝŵǁƐŬĂǍŶŝŬŝĞŵƌĞŶƚŽǁŶŽƑĐŝŶĞƚƚŽŶĂƚůĞďƌĂŶǏǇ

ǁŝĞƌǌǇƚĞůŶŽƑĐŝĂŵŝǁWŽůƐĐĞ

hŵŽĐŶŝĞŶŝĞƉŽǌǇĐũŝW͘Z͘͘^͘͘K͘'ZKhWǁƑĐŝƐųĞũĐǌŽųſǁĐĞƉŽĚŵŝŽƚſǁǌďƌĂŶǏǇŽďƌŽƚƵ

ŶĂůŝǌĂĂƚƌĂŬĐǇũŶŽƑĐŝŬŽůĞũŶǇĐŚƌǇŶŬſǁ





ǇǁĞƌƐǇĨŝŬĂĐũĂǍƌſĚĞųƉƌǌǇĐŚŽĚſǁ͕ŵ͘ŝŶ͘ƉŽƉƌǌĞǌǁĞũƑĐŝĞǁĐŽŶƐƵŵĞƌ ĨŝŶĂŶĐĞ

ZŽǌǁſũŽĨĞƌƚǇƉƌŽĚƵŬƚŽǁĞũ

tĞũƑĐŝĞŶĂƌǇŶĞŬǁŝĞƌǌǇƚĞůŶŽƑĐŝǁZŽƐũŝ



ŬƐƉĂŶƐũĂǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶĂ





hŵŽĐŶŝĞŶŝĞƉŽǌǇĐũŝǁWŽůƐĐĞǁŽďƐǌĂƌǌĞǁŝĞƌǌǇƚĞůŶŽƑĐŝŬŽŶƐƵŵĞŶĐŬŝĐŚ

>^dZd'/EW͘Z͘͘^͘͘K͘'ZKhW

ϲ

 EĂďǇĐŝĞ ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁĂ ƚĂŷƐǌĞ ŶŝǏ ǌĂŬƵƉ ŶŽǁǇĐŚ ƉŽƌƚĨĞůŝ
 hǌƵƉĞųŶŝĂũČĐǇ ŬŶŽǁͲŚŽǁ ǁ ƐĞŐŵĞŶƚĂĐŚ͕ ǁ ŬƚſƌǇĐŚ ŶŝĞ ƐƉĞĐũĂůŝǌƵũĞ Ɛŝħ W͘Z͘͘^͘͘K͘ 'ZKhW

tZhE</͗

ZŽǌǁſũƉŽƉƌǌĞǌĨƵǌũĞŝƉƌǌĞũħĐŝĂ

ZŽǌǁſũŽƌŐĂŶŝĐǌŶǇ

_/</Z>/:/>Mt^dZd'/Ez,

ϳ

^ĞůĞŬƚǇǁŶĞŝŶǁĞƐƚǇĐũĞ
ŐǁĂƌĂŶƚƵũČĐĞǁǇƐŽŬŝ/ZZ

ZŽǌƉŽĐǌħĐŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝ͕ŬƚſƌĞĚŽƚČĚŶŝĞǌďǇǁĂųǇǁŝĞƌǌǇƚĞůŶŽƑĐŝ͕ĐŚŽđƉŽƐŝĂĚĂũČƉŽƚĞŶĐũĂųĚŽ
ĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝǁƚǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞ



ŶŽǁĞ͕ƵŶŝŬĂůŶĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕
ŶŝĞƐƉŽƚǇŬĂŶĞŶĂƌǇŶŬƵŶĂƌǌħĚǌŝĂ



ĂůƐǌĂĂƵƚŽŵĂƚǇǌĂĐũĂ
ƉƌŽĐĞƐſǁ
ǁŽďƐǌĂƌǌĞǁŝŶĚǇŬĂĐũŝ

EŽǁĞŶĂƌǌħĚǌŝĂŝŵĞƚŽĚǇ
ǁŝŶĚǇŬĂĐũŝƉŽůƵďŽǁŶĞũ
ŝĞŐǌĞŬƵĐǇũŶĞũ

tǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞƉƌǌĞǁĂŐŬŽŶŬƵƌĞŶĐǇũŶǇĐŚ

<ŽŶƚǇŶƵŽǁĂŶŝĞŝŶǁĞƐƚŽǁĂŶŝĂǁƉŽƌƚĨĞůĞǁŝĞƌǌǇƚĞůŶŽƑĐŝŶĂďǇǁĂŶĞŽĚŝŶƐƚǇƚƵĐũŝĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚ;ďĂŶŬŝ͕
ƵďĞǌƉŝĞĐǌǇĐŝĞůĞͿŽƌĂǌŶŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚ;ĚŽƐƚĂǁĐǇŵĞĚŝſǁĞůĞŬƚƌŽŶŝĐǌŶǇĐŚ͕ĨŝƌŵǇƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐǇũŶĞŝƚĚ͘Ϳ



hDKE/E/WKz:/tWK>^tK^Zt/Zzd>EK_/
<KE^hDE</,

ϴ

ǁĂƌƚŽƑđŬƌĞĚǇƚſǁŝƉŽǏǇĐǌĞŬƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚŽƐŽďŽŵŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇŵǁZŽƐũŝ
ŶĂŬŽŶŝĞĐ/Ŭǁ͘ϮϬϭϯŬƐǌƚĂųƚŽǁĂųĂƐŝħŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞŽŬ͘ϴϬϬŵůĚǌųŽƚǇĐŚ
ǁĂƌƚŽƑđŬƌĞĚǇƚſǁŝƉŽǏǇĐǌĞŬĚůĂŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǌƉƌǌĞŬƌŽĐǌŽŶǇŵƚĞƌŵŝŶĞŵƉųĂƚŶŽƑĐŝŶĂ
ĚǌŝĞŷϯϭŵĂƌĐĂϮϬϭϯƌ͘ǁǇŶŝŽƐųĂŽŬ͘ϯϯ͕ϱϯŵůĚǌųŽƚǇĐŚ

 DŝĞũƐĐĞĚůĂǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂƉƌǌĞǁĂŐŬŽŶŬƵƌĞŶĐǇũŶǇĐŚW͘Z͘͘^͘͘K͘ǌďƵĚŽǁĂŶǇĐŚŶĂ
ƌǇŶŬƵǁWŽůƐĐĞ

 ZǇŶĞŬǌĚŽŵŝŶŽǁĂŶǇƉƌǌĞǌƉŽƌƚĨĞůĞǌŝŶƐƚǇƚƵĐũŝĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚ;ďĂŶŬŝͿ

 <ƌſƚƐǌǇŽŬƌĞƐǌǁƌŽƚƵǌŝŶǁĞƐƚǇĐũŝ

 EŝǏƐǌĞĐĞŶǇǁŝĞƌǌǇƚĞůŶŽƑĐŝ;ŽĚũĞĚŶĞŐŽĚŽŬŝůŬƵŶĂƐƚƵƉƌŽĐĞŶƚͿǌĞǁǌŐůħĚƵŶĂ
ǁǇǏƐǌĞƌǇǌǇŬŽŝǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇĞŐǌĞŬƵĐũŝ





 tĐǌĞƑŶŝĞũƐǌǇĞƚĂƉƌŽǌǁŽũƵƌǇŶŬƵǁƐƚŽƐƵŶŬƵĚŽWŽůƐŬŝ

ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂƌǇŶŬƵǁŝĞƌǌǇƚĞůŶŽƑĐŝŬŽŶƐƵŵĞŶĐŬŝĐŚǁZŽƐũŝ

<^WE^:'ZE/

ϵ

ͻ tƐƉſųƉƌĂĐĂǌůŽŬĂůŶǇŵƐĞƌǁŝƐĞƌĞŵ

ͻ WƌĞƐĐŽ /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ

WŽĚŵŝŽƚĚŽŬŽŶƵũČĐǇ
ŝŶǁĞƐƚǇĐũŝ

DŽĚĞůĚǌŝĂųĂŶŝĂ

ͻ KŬŽųŽϭϬŵůŶǌų;ŽŬƌĞƐƉŝůŽƚĂǏŽǁǇͿ

ͻ KŬŽųŽƌŽŬŽĚŶĂďǇĐŝĂƉŝĞƌǁƐǌĞŐŽƉŽƌƚĨĞůĂǁŝĞƌǌǇƚĞůŶŽƑĐŝ

WŽĐǌČƚŬŽǁĂǁĂƌƚŽƑđ
ŝŶǁĞƐƚǇĐũŝ

ǌĂƐƚƌǁĂŶŝĂ

ZKtM:/B>EK_/'ZE/ʹ /dW͗W/>Kd

ϭϬ

ǁŝŶĚǇŬĂĐǇũŶĞũ

ĂŬƵƉƵĚǌŝĂųſǁǁůŽŬĂůŶĞũĨŝƌŵŝĞ

>h

^ƚǁŽƌǌĞŶŝĞǁųĂƐŶǇĐŚƐƚƌƵŬƚƵƌ

 ŽĐĞůŽǁǇŵŽĚĞůĚǌŝĂųĂŶŝĂǁZŽƐũŝͲ ƌŽǌǁĂǏĂŶĞĚǁĂǁĂƌŝĂŶƚǇďƵĚŽǁǇƐƚƌƵŬƚƵƌ͗

 WůĂŶŽǁĂŶŝĞĚĂůƐǌĞũĞŬƐƉĂŶƐũŝŶĂƌǇŶŬĂĐŚƵƌŽƉǇ_ƌŽĚŬŽǁŽͲtƐĐŚŽĚŶŝĞũŽƌĂǌĂĐŚŽĚŶŝĞũ

 hŵĂĐŶŝĂŶŝĞƉŽǌǇĐũŝǁZŽƐũŝ

tWK>^

ZKtM:/B>EK_/'ZE/ʹ //dW

ϭϭ

WŽƐǌƵŬŝǁĂŶŝĞŶŽǁǇĐŚƉƌŽĚƵŬƚſǁƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐǇĐŚƉŽƌƚĨŽůŝŽW͘Z͘͘^͘͘K͘'ZKhW

tŝĞƌǌǇƚĞůŶŽƑĐŝŬŽƌƉŽƌĂĐǇũŶĞ;ǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵƉƌǌĞũħĐŝĂƉŽĚŵŝŽƚƵǁǇƐƉĞĐũĂůŝǌŽǁĂŶĞŐŽǁƚǇŵ
ŽďƐǌĂƌǌĞͿ


///ĞƚĂƉ͗ƌŽǌǁſũƵƐųƵŐĐŽŶƐƵŵĞƌ ĨŝŶĂŶĐĞ ŶĂƌǇŶŬĂĐŚǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇĐŚ͕ŐĚǌŝĞďħĚǌŝĞĚǌŝĂųĂđW͘Z͘͘^͘͘K͘



DŽǏůŝǁŽƑđďĞǌƚĞƌŵŝŶŽǁĞŐŽǁƐƚƌǌǇŵĂŶŝĂƐƉųĂƚǇŬĂƉŝƚĂųƵƉŽĚǁĂƌƵŶŬŝĞŵƌĞŐƵůŽǁĂŶŝĂŽĚƐĞƚĞŬ



//ĞƚĂƉ͗ŝŶŶŝŬŽŶƐƵŵĞŶĐŝǁWŽůƐĐĞ

hĚǌŝĞůĂŶŝĞƉŽǏǇĐǌĞŬŶĂǁĞƚŶĂϭϬůĂƚ



/ĞƚĂƉ͗ŽƐŽďǇǌŶĂũĚƵũČĐĞƐŝħǁďĂǌŝĞĚĂŶǇĐŚW͘Z͘͘^͘͘K͘'ZKhW





WŽǏǇĐǌŬŝĞďĞƚWĂƌƚŶĞƌ

ZKtM:K&ZdzWZKh<dKt:

ϭϮ

ŶĂŶŝǏƐǌǇĐŚƉŽǌŝŽŵĂĐŚŵĂƌǏ



ŵŝƐũĂĂŬĐũŝǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵĂƚƌĂŬĐǇũŶǇĐŚƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđ

ZĞŝŶǁĞƐƚŽǁĂŶŝĞƑƌŽĚŬſǁǁųĂƐŶǇĐŚ

ƉŽĚŬŽŶŬƌĞƚŶĞƉŽƚƌǌĞďǇŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶĞ͕

<ŽůĞũŶĞĞŵŝƐũĞŽďůŝŐĂĐũŝ͗





ϴϬŵůŶǌųǌĞϭϱϬŵůŶǌųǁƌĂŵĂĐŚWƌŽŐƌĂŵŵŝƐũŝKďůŝŐĂĐũŝͲ ĚŽǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂĚŽĐǌĞƌǁĐĂϮϬϭϰƌ͘



ŵŝƐũĂŽďůŝŐĂĐũŝ

&/EE^KtE/ZKtK:ht>d,ϮϬϭϯͲϮϬϭϲ

ϭϯ

ΎWƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶĂĚǇŶĂŵŝŬĂŽĚǌǁŝĞƌĐŝĞĚůĂĐĞůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐǌŶĞŝĂŵďŝĐũħǌĂƌǌČĚƵǁŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝƵĚŽǁĚƌŽǏĞŶŝĂǌĂųŽǏĞŷƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶĞũ
ƐƚƌĂƚĞŐŝŝ͘EŝĞƐƚĂŶŽǁŝŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁǇĚŽƉƌŽŐŶŽǌǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞũ͘

ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŝǌǇƐŬƵŶĞƚƚŽŽŵŝŶ͘ϴϬйΎĚŽŬŽŷĐĂƌŽŬƵϮϬϭϲ
;ǁŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝƵĚŽƌŽŬƵϮϬϭϮͿ

K</tE/Zhtt/<hZ>/:^dZd'//E
>dϮϬϭϯͲ ϮϬϭϲ

ϭϰ

ZŽǌǁſũďħĚǌŝĞŶĂƐƚħƉŽǁĂųŶĂĚƌŽĚǌĞŽƌŐĂŶŝĐǌŶĞũ͕ŶŝĞƐČũĞĚŶĂŬǁǇŬůƵĐǌŽŶĞƚĂŬǏĞ
ƉƌǌĞũħĐŝĂůƵďĨƵǌũĞ

ƌŽǌǁſũŽĨĞƌƚǇƉƌŽĚƵŬƚŽǁĞũ





ǁĞũƑĐŝĞŶĂƌǇŶŬŝǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶĞ



ĂƌǌČĚŽĐǌĞŬƵũĞǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŝǌǇƐŬƵŶĞƚƚŽŽŵŝŶ͘ϴϬйĚŽŬŽŷĐĂϮϬϭϲƌŽŬƵ

ƵŵŽĐŶŝĞŶŝĞƉŽǌǇĐũŝǁWŽůƐĐĞ



^ƚƌĂƚĞŐŝĂƌŽǌǁŽũƵW͘Z͘͘^͘͘K͘'ZKhWŶĂůĂƚĂϮϬϭϯͲϮϬϭϲǌĂŬųĂĚĂ͗





WK^hDKtE/

ϭϱ

ǌŝħŬƵũĞŵǇǌĂƵǁĂŐħ

ϭϲ

