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MEMORIE VAN TOELICHTING
1. Situering van het statuut
1.1. Kader en historiek
Op initiatief van de Federale Republiek Duitsland heeft op 26 januari 2009 in Bonn de
Stichtingsconferentie plaatsgevonden van het ‘International Renewable Energy Agency’,
in het Nederlands het ‘Internationale Agentschap voor Hernieuwbare Energie’, hierna
‘IRENA’ of het ‘Agentschap’ genoemd. Bij deze gelegenheid hebben 75 landen het Statuut
houdende oprichting van IRENA (ook bekend als het ‘Statuut van Bonn’) ondertekend.
Ondertussen is het aantal ondertekenaars sterk opgelopen tot 149 (zie verder). Op 8 juli
2010 trad het statuut in werking.
Het statuut is onmiskenbaar een verdrag.
IRENA werd opgericht met het oog op de promotie van hernieuwbare technologieën in
de wereld. IRENA moet de toegang tot alle relevante informatie over hernieuwbare energie vergemakkelijken, met inbegrip van technische en economische gegevens.
De oprichting van het agentschap beantwoordt aan het groeiend belang van hernieuwbare
energieën in de wereld, onder meer omwille van de toenemende vraag naar energie, de
steeds belangrijker wordende kwestie van de energieveiligheid, het bereiken van de klimaatdoelstellingen en de stijgende prijzen voor fossiele brandstoffen. Dit belang blijkt
ook uit de doelstellingen inzake hernieuwbare energie die de EU aan alle lidstaten heeft
opgelegd tegen 2020.
IRENA werd dan ook opgericht om het potentieel van hernieuwbare energieën volledig
tot zijn recht te laten komen. Het doel van IRENA is alle landen van de wereld bij te staan
om dit potentieel aan hernieuwbare energieën te realiseren. Een bijzondere aandacht zal
hierbij uitgaan naar de ontwikkeling van hernieuwbare energieën in de ontwikkelingslanden.
IRENA moet de referentie-instelling bij uitstek worden over hernieuwbare energieën. Zij
zal dienen als een centrum waar lidstaten ervaringen en beste praktijken met elkaar kunnen delen inzake beleid, capaciteitsopbouw en financieringsmechanismen.
Het lidmaatschap is universeel. In principe kunnen alle landen van de Verenigde Naties lid
worden van het agentschap.
1.2. Vlaamse bevoegdheden
Het statuut kreeg het karakter ‘gemengd federaal/gewesten/gemeenschappen’ toegekend,
dit tijdens de vergadering van 20 februari 2009 van de Werkgroep Gemengde Verdragen of
WGV, het hulp- en advieslichaam van de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid.
Deze beslissing werd bevestigd door de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid.
Wat de gewestbevoegdheden betreft, kan verwezen worden naar het artikel 6, §1, VII, f),
van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen, op grond waarvan de nieuwe
energiebronnen, met uitzondering van deze die verband houden met de kernenergie, een
gewestelijke bevoegdheid vormen. (Voor praktische doeleinden kan de term ‘nieuwe energiebronnen’ beschouwd worden als een synoniem van ‘hernieuwbare energie’.) In het verV L A A M S P A R LEMENT
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slag van de WGV werd uitdrukkelijk bevestigd, dat de bevoegdheid inzake hernieuwbare
energie in essentie bij de gewesten berust.
De gemeenschapsbevoegdheden houden dan weer verband met het wetenschappelijk
onderzoek.
2. Toelichting bij de artikelen
Het Statuut houdende oprichting van het ‘International Renewable Energy Agency’
(IRENA) roept in zijn artikel I – ‘Oprichting van het Agentschap’ – het agentschap in het
leven. Hierdoor wordt een nieuwe internationale organisatie gecreëerd. Het gros van de
tekst is daarna gewijd aan het omschrijven van doelstellingen, ambities, structuur, organisatie en werking van het agentschap.
2.1. Bepalingen inzake de activiteiten van het agentschap: artikelen II tot V
Overeenkomstig artikel II van het statuut heeft het agentschap tot doel om de aanname,
de veralgemening en het duurzame gebruik van alle vormen van hernieuwbare energie te
bevorderen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de belangrijke bijdrage die de hernieuwbare energie kan leveren aan de bescherming van het leefmilieu.
IRENA heeft dus, zoals reeds gezegd, de ambitie de motor te worden van de internationale samenwerking in de sector van hernieuwbare energie door het verstrekken van
beleidsadvies en het stimuleren van capaciteitsopbouw en technologietransfer. De organisatie wil een toegevoegde waarde bieden aan het huidige institutionele landschap door
enkel te focussen op hernieuwbare energie en door zowel industrielanden als ontwikkelingslanden op gelijke voet te engageren.
Het artikel III definieert ‘hernieuwbare energie’ als alle vormen van energie op duurzame
wijze opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Dit omvat onder andere bio-energie, geothermische energie, waterkracht, maritieme energie, zonne-energie en windenergie.
Het artikel IV van het statuut omschrijft de activiteiten van het agentschap. De activiteiten
zullen voor een groot deel uitgevoerd worden op basis van het jaarlijkse werkprogramma,
opgesteld door het Secretariaat, besproken door de Raad en goedgekeurd door de Assemblee; bovenop het werkprogramma kunnen projecten uitgevoerd worden (artikel V).
De eerste zitting van de Algemene Vergadering in april 2011 nam een werkprogramma
voor 2011 aan. Een eerdere versie werd herschreven, in de zin van grotere detaillering
en doelgerichtheid, onder supervisie van de Keniaan Adnan Amin, die eerst werkzaam
was als interim-directeur-generaal en nu, sedert april 2011, als directeur-generaal. In
een toelichting noemde hij ‘energy poverty’ en ‘access to energy’ de cruciale uitdagingen
voor IRENA. De aangenomen beslissing omtrent het werkprogramma 2011 draagt de
directeur-generaal en de Raad eveneens op een strategisch kader voor te bereiden voor de
periode 2012-2015 dat een duidelijke visie en doelstellingen definieert voor beschouwing
tijdens de tweede zitting van de Assemblee in januari 2012.
2.2. Bepalingen inzake het lidmaatschap van het agentschap: artikelen VI en VII
Overeenkomstig het artikel VI van het statuut staat het lidmaatschap open voor alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties en voor regionale intergouvernementele organisaties voor economische integratie.
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De bedoelde staten en organisaties kunnen:
1° oorspronkelijke leden van het agentschap worden, door het statuut te ondertekenen en
een instrument van ratificatie neer te leggen;
2° andere leden van het agentschap worden, door een instrument van toetreding neer te
leggen nadat hun verzoek om lidmaatschap werd goedgekeurd.
Daarnaast bestaat ook een mogelijkheid om ‘waarnemerstatus’ toe te kennen, bijvoorbeeld voor ondertekenaars die het statuut nog niet geratificeerd hebben (zie artikel VII).
België koesterde de ambitie om het statuut te ondertekenen en daarna te ratificeren, hetgeen ons land tot oorspronkelijk lid had moeten maken. Met het oog op de ondertekening
verleende Vlaanderen een machtiging tot ondertekening (zie beslissing van de Vlaamse
Regering dd. 15 januari 2010, stuk VR 2010 1501 DOC.0021). De geplande ondertekening, voorzien voor begin 2010, liep echter vertraging op en kon uiteindelijk door verwikkelingen langs Federale zijde niet meer doorgaan, of toch althans niet meer binnen het
venster waarin een ondertekening nog mogelijk was. Hierdoor werd België, naast Hongarije, het enige EU-land dat het statuut niet ondertekende.
Het bovenstaande houdt niet in dat België zich niet meer bij IRENA of bij het Statuut
van Bonn kan aansluiten. Evenwel zal dan gebruik dienen gemaakt te worden van de formule van de toetreding, en zal België onder de categorie ‘andere leden’ gaan vallen.
Onderhavig ontwerp van instemmingsdecreet werd opgesteld met het doel een toetreding
door België mogelijk te maken.
Uit het artikel VI, A, van het statuut blijkt dat IRENA mondiale ambities koestert: praktisch gezien komen zowat alle landen ter wereld in aanmerking. Ondertussen (stand april
2011) werd het statuut ondertekend door 148 landen – die inderdaad geografisch verspreid
zijn over heel de wereld – en door de EU. Daarnaast dienden nog twee landen, namelijk
Belize en Nieuw-Zeeland, een toetredingsaanvraag in. De ratificatieteller staat op 70.
2.3. Bepalingen inzake de voornaamste organen van het agentschap: artikelen VIII tot XI
Het statuut roept drie hoofdorganen in het leven: de Algemene Vergadering of Assemblee,
de Raad en het Secretariaat. De Assemblee en de Raad kunnen, afhankelijk van goedkeuring door de Assemblee, desgewenst hulporganen in het leven roepen.
De Assemblee (artikel IX) is het hoogste orgaan van het agentschap. Zij is samengesteld
uit alle leden van het Agentschap, a rato van één vertegenwoordiger per lid, en komt jaarlijks bijeen. Naast een aantal meer formele en procedurele opdrachten neemt zij (eind)
beslissingen inzake kwesties als de organisatiestructuur, werking, samenstelling, bezigheden, financiën e.d. van het agentschap. Ook keurt zij bv. eventuele wijzigingen aan het
statuut goed.
Onder de Assemblee bevindt zich de Raad (artikel X), die meer te situeren is op het vlak
van het concrete bestuur en die verantwoording verschuldigd is aan de Assemblee. De
Raad is samengesteld uit minstens elf maar niet meer dan 21 vertegenwoordigers van de
leden van het agentschap, verkozen door de Assemblee, en vergadert om het halve jaar.
De Assemblee, de Raad en hun eventuele hulporganen worden in de uitvoering van hun
functies bijgestaan en ondersteund door een Secretariaat (artikel XI), dat onder leiding
staat van een directeur-generaal. Tot de taken van het secretariaat behoren onder meer
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het voorbereiden van de ontwerpwerkprogramma’s en het uitvoeren van de goedgekeurde
werkprogramma’s.
In deze context dient opgemerkt te worden dat het statuut ondertussen in werking is getreden (zie verder). Het voorlopige bestuursorgaan was de Voorbereidende Commissie of
PrepCom. Op 3 april 2011 vond de vijfde en laatste sessie van de PrepCom plaats, ter
voorbereiding van de eerste Algemene Vergadering (4 en 5 april 2011). De PrepCom5 en
vooral de inaugurele Algemene Vergadering hebben geresulteerd in de oprichting van de
permanente structuren zoals hierboven beschreven: de Algemene Vergadering of Assemblee, de Raad (verkiezing van de 21 leden) en het Secretariaat.
Wat de Algemene Vergadering betreft, participeerden 70 volwaardige leden aan de eerste
zitting in april 2011.
De Algemene Vergadering verkoos de 21 leden van de Raad voor een termijn van twee
jaar: Antigua en Barbuda, Australië, Denemarken, Ecuador, Eritrea, Frankrijk, Duitsland, India, Japan, Luxemburg, Mali, Mexico, Nigeria, Polen, Zuid-Korea, Senegal, ZuidAfrika, Spanje, Tonga, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten. Bij wijze
van compromis zal Luxemburg na één jaar terugtreden ten voordele van Zweden.
De Algemene Vergadering riep verder drie comités in het leven: een ‘Finance Committee’,
een ‘Governance and Legal Committee’ en een ‘Policy and Strategy Committee’, waarvan
het lidmaatschap volgens het principe van gelijke geografische distributie door de voorzitter van de Algemene Vergadering bepaald wordt op basis van consultaties met geïnteresseerde leden.
Wat het secretariaat betreft werd de permanente hoofdzetel op de inaugurele Algemene
Vergadering toegekend aan Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast
wordt in Bonn een IRENA innovatie- en technologiecentrum opgericht (ITTC). Ook werd
een directeur-generaal verkozen: de Keniaan Adnan Amin, die vanaf oktober 2010 het
roer als interim-DG overnam van de ontslagen Hélène Pelosse.
2.4. Bepalingen inzake de begroting: artikel XII
Overeenkomstig het artikel XII, A, zal het budget gefinancierd worden door verplichte
bijdragen, vrijwillige bijdragen en andere mogelijke bronnen.
Wat de verplichte bijdragen betreft: deze bijdragen dienen om de kernactiviteiten en de
administratieve kosten te dragen (artikel XII, A, 1, van het statuut). Deze worden per lidstaat berekend op basis van de beoordelingsschaal van de Verenigde Naties.
Wat nu de vrijwillige bijdragen betreft: de begroting van IRENA kan ook worden gefinancierd door vrijwillige bijdragen (artikel XII, A, 2). Men kan er zich aan verwachten dat
deze bijdragen zullen voorbehouden worden aan activiteiten die geen deel uitmaken van
het werkprogramma.
In 3.3 wordt dieper ingegaan op de financiële repercussies van de toetreding voor België/
Vlaanderen.
2.5. Overige bepalingen: artikelen XIII tot XX
Nog steeds interessant zijn het artikel XIII, dat bepaalt dat het agentschap internationale
rechtspersoonlijkheid zal bezitten, en het artikel XIV, dat de ‘relaties met andere organisaties’ behandelt en dat stelt dat de Raad, afhankelijk van goedkeuring door de AssemV L A A M S P A R LEMENT
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blee, zal gemachtigd zijn om ten behoeve van het agentschap overeenkomsten te sluiten
waardoor gepaste relaties worden aangeknoopt met de Verenigde Naties en enige andere
organisatie waarvan het werk verwant is met dat van het agentschap.
Inderdaad is het zo, dat er al heel wat (onderdelen van) internationale organisaties, fora en
netwerken zich bezighouden met de materie van de hernieuwbare energie. IRENA is zich
er blijkens een aantal interne verklaringen en standpuntbepalingen goed van bewust, dat
het zich zorgvuldig binnen dit drukke institutionele landschap zal dienen te positioneren
teneinde nodeloze overlappingen te voorkomen, teneinde nuttige synergieën op gang te
trekken en – vooral – teneinde een reële meerwaarde te bieden.
De artikelen XV tot en met XX regelen vooral aangelegenheden van meer procedurele
aard (bepalingen omtrent het aanbrengen van wijzigingen aan het statuut, bepalingen
omtrent ondertekening, ratificatie, inwerkingtreding en toetreding enzovoort). Dit zijn in
grote lijnen de gebruikelijke eindartikelen voor dit soort teksten.
Bij wijze van afronding dient aangestipt te worden dat het statuut in toepassing van zijn
artikel XIX, D, reeds in werking is getreden, dit op 8 juli 2010.
2.6. Verklaring van de Conferentie
Krachtens de ‘Verklaring van de Conferentie betreffende gewaarmerkte versies van het
Statuut’, die een integraal deel uitmaakt van het statuut, zal het statuut, met inbegrip van
de Verklaring, eveneens gewaarmerkt worden in de officiële talen van de Verenigde Naties
ander dan het Engels, evenals in de taal van de depositaris, op het verzoek van de respectieve ondertekenaars.
De verklaring is bestemd om het hoofd te bieden aan een aantal problemen die rijzen
wanneer een eentalig statuut geacht wordt om vorm te geven aan een organisatie met een
zeer breed, mondiaal lidmaatschap.
3. Belang en impact voor Vlaanderen
3.1. Vertegenwoordiging van Vlaanderen binnen IRENA
Aangezien de hoofdzetel van het agentschap zich in Abu Dhabi (Verenigde Arabische
Emiraten) bevindt, zal de dagelijkse opvolging door de Belgische ambassade ter plaatse
gebeuren.
Voor wat betreft de vertegenwoordiging van België bij IRENA zal het kaderakkoord
tot samenwerking van 30 juni 1994 (tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de
gewesten over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België bij de internationale organisaties waarvan de werkzaamheden betrekking hebben op gemengde bevoegdheden) van
toepassing zijn, zoals besloten door de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid
(ICBB) op 20 januari 2011 na een stilzwijgende goedkeuring van het verslag van de werkgroep Gemengde Verdragen van 26 oktober 2010.
Deze ICBB-beslissing vermeldt verder: “verwijzend naar artikel 10 van het kaderakkoord
(samenstelling van de delegaties) wordt het hoofd van de Belgische delegatie voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van IRENA aangeduid via een rotatiesysteem met vier beurten, met één beurt voor de federale overheid en drie beurten voor de Gewesten. Het hoofd
van de delegatie en de samenstelling van de Belgische delegatie dienen vóór elke vergadering van de assemblee bevestigd te worden via een COORMULTI-vergadering op de FOD
Buitenlandse Zaken.”.
V L A A M S P A R LEMENT
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Deze afspraken inzake vertegenwoordiging en andere praktische modaliteiten inzake de
betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage zullen verder uitgewerkt worden. Het
ICBB-besluit vermeldt hieromtrent: “De precieze juridische vorm van deze afspraken
zal in onderling overleg worden vastgelegd.”. Het Vlaamse Gewest heeft een ontwerpsamenwerkingsakkoord voorgelegd aan de andere betrokken partijen in het overlegorgaan
ENOVER (Energie Overleg Staat-Gewesten). In de lente van 2011 boog ENOVER zich
verder over de opportuniteit en inhoud van dit voorstel.
Vermeld dient nog dat IRENA de mogelijkheid biedt aan leden tot detachering van personeel van overheidsadministraties naar het Secretariaat van IRENA.
3.2. Weerslag op Vlaamse regelgeving, beleid en praktijk
Men mag er redelijkerwijze van uitgaan dat er geen wijziging of bijsturing van Vlaamse
regelgeving, beleid en praktijk gevergd wordt.
3.3. Weerslag op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
Volgens artikel XII, A, van het statuut worden de verplichte lidmaatschapsbijdragen berekend volgens de beoordelingsschaal van de Verenigde Naties. De grootte van de bijdrage
voor een individueel land is enerzijds afhankelijk van de grootte van het budget, dat door
de Algemene Vergadering jaarlijks beslist wordt, en anderzijds van het aantal lidstaten.
In de ICBB-beslissing van 20 januari 2011 wordt de financiële verdeelsleutel voor de betaling van de jaarlijkse statutaire bijdrage van België aan IRENA bepaald als volgt: “60% is
voor rekening van de drie gewesten, 40% voor rekening van de federale Staat (20% FOD
Buitenlandse Zaken, 20% FOD Economie). De verdeling onder de Gewesten zal gebeuren volgens volgende verdeelsleutel: 58% voor het Vlaamse Gewest, 33% voor het Waals
Gewest en 9% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”.
Op dit ogenblik kan het precieze moment waarop België lid zal worden van IRENA moeilijk bepaald worden, gezien de onmogelijkheid thans reeds het moment van toetreding
te voorspellen (één en ander zal bijvoorbeeld afhangen van de lengte van ieders instemmingsprocedure).
Het budget voor 2011 (voor kernactiviteiten en administratieve kosten) werd door de
Algemene Vergadering vastgelegd op 13,26 miljoen US dollar. Het percentage van de Belgische bijdrage zou min of meer hetzelfde zijn als dat van Zwitserland, nl. 1,369%, of
exact uitgedrukt 181.465 US dollar. Overeenkomstig bovenvermelde verdeelsleutel zou
dit een Vlaamse bijdrage van 63.149,82 US dollar ofwel omgerekend 43.996,87 euro betekenen. Gesteld dat België nog in 2011 lid wordt van IRENA, zou dit bedrag dan nog
verminderd moeten worden, conform het aantal resterende maanden in het kalenderjaar
2011.
Naast de verplichte bijdrage voor het lidmaatschap van België bij IRENA dienen ook
zendingskosten van ambtenaars gebudgetteerd te worden voor deelname aan de vergaderingen van het Assemblee, eventueel van de Raad en van eventuele werkgroepen. Dit zal
gebeuren op de respectieve begroting van de betrokken administratie die de expert afvaardigt. Het bepalen van de bevoegde expert en betrokken administratie zal afhankelijk zijn
van de agendapunten van deze vergaderingen en van het onderwerp van de nog in het
leven te roepen werkgroepen.
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3.4. Afrondend
Tot slot kan gesteld worden dat er geen weerslag verwacht wordt op personeelskader en
-budgetten. Al evenmin wordt er een weerslag verwacht op de samenwerkende overheden.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid,
Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Energie, Wonen,
Steden en Sociale Economie,
Freya VAN DEN BOSSCHE

V L A A M S P A R LEMENT

10

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

VOORONTWERP VAN DECREET

V L A A M S P A R LEMENT

11

12

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

13

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Statuut van het
Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), gedaan te Bonn
op 26 januari 2009, en met de bijhorende Verklaring van de Conferentie

DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandsbeleid en de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale
Economie;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie is ermee
belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van
decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt:

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en een gewestaangelegenheid.

V L A A M S P A R LEMENT
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Art. 2. Het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie
(IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009, en de bijhorende Verklaring van de
Conferentie zullen volkomen gevolg hebben.

Brussel, ..................

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw
en Plattelandsbeleid,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden
en Sociale Economie,

Freya VAN DEN BOSSCHE
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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
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KONINKRIJK BELGIË
---------------------

ADVIES 50.009/1/V
VAN 2 AUGUSTUS 2011
VAN DE AFDELING WETGEVING
VAN DE RAAD VAN STATE

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

DE RAAD VAN STATE, afdeling Wetgeving, eerste vakantiekamer, op 14 juli 2011
door de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie verzocht haar,
binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een voorontwerp van decreet
‘houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare
energie (IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009, en met de bijhorende Verklaring van de
Conferentie’, heeft het volgende advies gegeven:
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50.009/1/V

2/3

Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich beperkt tot het onderzoek
van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of
aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.
Dat onderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

--------------------
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De kamer was samengesteld uit
de Heren

Mevrouw

M. VAN DAMME,

kamervoorzitter,

J. VAN NIEUWENHOVE,
B. THYS,

staatsraden,

J. VELAERS,

assessor van de afdeling Wetgeving,

A.-M. GOOSSENS,

griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de Heer P. DEPUYDT, eerste auditeurafdelingshoofd.

DE GRIFFIER

DE VOORZITTER

A.-M. GOOSSENS

M. VAN DAMME
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ADVIES VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN
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ADVIES VAN DE MINARAAD EN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD
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,d^ddhhdsE,d/EdZEd/KE>
'Ed^,WsKKZ,ZE/htZEZ'/
;/ZEͿ


^ZŝsĚǀŝĞƐϮϬϭϭͬϮϬ
DŝŶĂƌĂĂĚĚǀŝĞƐϮϬϭϭͬϱϬ



ϭϲƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϭ

DŝŶĂƌĂĂĚ

<ůŝŶŝĞŬƐƚƌĂĂƚϮϱƔϭϬϳϬƌƵƐƐĞůƔdнϯϮϱϱϴϬϭϯϬƔ&нϯϮϮϱϱϴϬϭϯϭƔŝŶĨŽΛŵŝŶĂƌĂĂĚ͘ďĞƔǁǁǁ͘ŵŝŶĂƌĂĂĚ͘ďĞ

^ƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞĚǀŝĞƐƌĂĂĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂůsůĂĂŶĚĞƌĞŶ

ŽƵĚĞǁŝũŶůĂĂŶϯϬďƵƐϴϭƔϭϬϬϬƌƵƐƐĞůƔd͘нϯϮϮϱϱϯϬϭϴϭƔƐĂƌŝǀΛŝǀ͘ǀůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘ďĞƔǁǁǁ͘ƐĂƌŝǀ͘ďĞ
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ĚǀŝĞƐǀƌĂĂŐ͗sŽŽƌŽŶƚǁĞƌƉǀĂŶĚĞĐƌĞĞƚŚŽƵĚĞŶĚĞŝŶƐƚĞŵŵŝŶŐŵĞƚŚĞƚ^ƚĂƚƵƵƚǀĂŶŚĞƚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů
ŐĞŶƚƐĐŚĂƉ ǀŽŽƌ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ;/ZEͿ͕ ŐĞĚĂĂŶ ƚĞ ŽŶŶ ŽƉ Ϯϲ ũĂŶƵĂƌŝ ϮϬϬϵ͕ ĞŶ ŵĞƚ ĚĞ
ďŝũŚŽƌĞŶĚĞsĞƌŬůĂƌŝŶŐǀĂŶĚĞŽŶĨĞƌĞŶƚŝĞ

ĚǀŝĞƐǀƌĂŐĞƌ͗sůĂĂŵƐŵŝŶŝƐƚĞƌǀĂŶŶĞƌŐŝĞ͕tŽŶĞŶ͕^ƚĞĚĞŶĞŶ^ŽĐŝĂůĞĐŽŶŽŵŝĞ
KŶƚǀĂŶŐƐƚĂĚǀŝĞƐǀƌĂĂŐ͗ϭϰũƵůŝϮϬϭϭ

ĚǀŝĞƐƚĞƌŵŝũŶ͗ϯϬĚĂŐĞŶ

^Z/s
'ŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐͬďĞŬƌĂĐŚƚŝŐŝŶŐƌĂĂĚ͗ϭϯƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϭ
<ĞŶŵĞƌŬ͗^ZŝsĚǀŝĞƐϮϬϭϭͬϮϬ

DŝŶĂƌĂĂĚ
'ŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐͬďĞŬƌĂĐŚƚŝŐŝŶŐƌĂĂĚ͗ϴƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϭ
<ĞŶŵĞƌŬ͗DŝŶĂƌĂĂĚĚǀŝĞƐϮϬϭϭͬϱϬ
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ϭ͘

/E>//E'

Ϯ͘

,dZ'ZKEE/E,KhsE,d^ddhhd


dŝũĚĞŶƐŚĂĂƌǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶϴũƵůŝϮϬϭϭŚĞĐŚƚƚĞĚĞsůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐŚĂĂƌƉƌŝŶĐŝƉŝģůĞŐŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐ
ĂĂŶ ŚĞƚ ǀŽŽƌŽŶƚǁĞƌƉ ǀĂŶ ĚĞĐƌĞĞƚ ŚŽƵĚĞŶĚĞ ŝŶƐƚĞŵŵŝŶŐ ŵĞƚ ŚĞƚ ^ƚĂƚƵƵƚ ǀĂŶ ŚĞƚ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů
ŐĞŶƚƐĐŚĂƉ ǀŽŽƌ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ;ŚŝĞƌŶĂ͗ ͞/ZE͟ ŽĨ ͞ĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ͟Ϳ͕ ŐĞĚĂĂŶ ƚĞ ŽŶŶ ŽƉ Ϯϲ
ũĂŶƵĂƌŝϮϬϬϵ͕ĞŶŵĞƚĚĞďŝũŚŽƌĞŶĚĞsĞƌŬůĂƌŝŶŐǀĂŶĚĞŽŶĨĞƌĞŶƚŝĞ;ŚŝĞƌŶĂ͗͞ŚĞƚ^ƚĂƚƵƵƚ͟Ϳ͘ŝũŐĞůĂƐƚƚĞ
ĚĞŵŝŶŝƐƚĞƌ͕ďĞǀŽĞŐĚǀŽŽƌŚĞƚĞŶĞƌŐŝĞďĞůĞŝĚ͕ŚĞƚĂĚǀŝĞƐŝŶƚĞǁŝŶŶĞŶǀĂŶĚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞĚǀŝĞƐƌĂĂĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ;ŚŝĞƌŶĂ͗ ͞ĚĞ ^Zŝs͟Ϳ͕ ĚĞ ^ŽĐŝĂĂůͲĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ ZĂĂĚ ǀĂŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ
;ŚŝĞƌŶĂ͗͞ĚĞ^Zs͟ͿĞŶĚĞDŝůŝĞƵͲĞŶEĂƚƵƵƌƌĂĂĚǀĂŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ;ŚŝĞƌŶĂ͗͞DŝŶĂƌĂĂĚͿ͘͟/ŶĚĞŶŽƚĂĂĂŶ
ĚĞsůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐǁŽƌĚƚǀĞƌǌŽĐŚƚĞĞŶŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĂĚǀŝĞƐƵŝƚƚĞďƌĞŶŐĞŶ͘KƉϭϱũƵůŝϮϬϭϭƐƚƵƵƌĚĞ
ĚĞ ^Zŝs ĞĞŶ ŽĨĨŝĐŝģůĞ ƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐ ŶĂĂƌ ďĞŝĚĞ ƌĂĚĞŶ Žŵ ƚĞ ŬŽŵĞŶ ƚŽƚ ĞĞŶ ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬ ĂĚǀŝĞƐ͘ Ğ
DŝŶĂƌĂĂĚďĞƐůŽŽƚŽƉĚĞǌĞƐƵŐŐĞƐƚŝĞŝŶƚĞŐĂĂŶĞŶŬĞƵƌĚĞŚĞƚĂĚǀŝĞƐŐŽĞĚŽƉǌŝũŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶϴ
ƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϭ͘Ğ^ZŝsďĞƐƉƌĂŬŚĞƚĂĚǀŝĞƐŽƉǌŝũŶƉůĞŶĂŝƌĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶϳƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϭĞŶ
ŬĞƵƌĚĞŚĞƚǀĞƌǀŽůŐĞŶƐǀŝĂƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŐŽĞĚ͘

ĞZĂĚĞŶǀĂŶŐĞŶĂĂŶŵĞƚĞĞŶƐĐŚĞƚƐǀĂŶĚĞĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚĞŶĚĞŝŶŚŽƵĚǀĂŶŚĞƚ^ƚĂƚƵƵƚ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐ
ďĞƐƉƌĞŬĞŶǌĞŬŽƌƚŚĞƚŐŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐ͘/Ŷ ĞĞŶǀŽůŐĞŶĚĞƉĂƌĂŐƌĂĂĨǁŝũǌĞŶǌĞŽƉŚĞƚďĞůĂŶŐǀĂŶ
ŚĞƚ^ƚĂƚƵƵƚǀŽŽƌsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘dĞŶƐůŽƚƚĞŬŽŵĞŶǌĞƚŽƚŚƵŶĐŽŶĐůƵƐŝĞƐ͘




KƉ ĚĞ sEͲĐŽŶĨĞƌĞŶƚŝĞ ŽǀĞƌ ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞďƌŽŶŶĞŶ ŝŶ EĂŝƌŽďŝ ŝŶ ϭϵϴϭ ǁĞƌĚ ŚĞƚ
ŝĚĞĞŐĞůĂŶĐĞĞƌĚŽŵĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂůĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉǀŽŽƌŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŽƉƚĞƌŝĐŚƚĞŶ͘ŝƚŝĚĞĞ
ǁĞƌĚ ŐĂĂŶĚĞǁĞŐ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ ŝŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĨŽƌĂ ƚĞƌǁŝũů ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ǀŽŽƌ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ
ŐƌŽĞŝĚĞ͕ Ž͘ŵ͘ ŽƉ ĚĞ sEͲǁĞƌĞůĚƚŽƉ ŽǀĞƌ ĚƵƵƌǌĂŵĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ŝŶ ϮϬϬϮ ŝŶ :ŽŚĂŶŶĞƐďƵƌŐ ĞŶ ĚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞĐŽŶĨĞƌĞŶƚŝĞŽǀĞƌŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŝŶϮϬϬϰƚĞŽŶŶ͘ĞǁĞƌĞůĚƚŽƉŽǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐŝŶ:ŽŚĂŶŶĞƐďƵƌŐǁĂƐĚĞĞĞƌƐƚĞǁĞƌĞůĚƚŽƉǁĂĂƌŽƉĞŶĞƌŐŝĞĞŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞĞĞŶ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ƚŚĞŵĂ ǁĂƌĞŶ͘1  Ğ ƐůŽƚďĞŵĞƌŬŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ĐŽŶĨĞƌĞŶƚŝĞ ŽǀĞƌ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ŝŶ
ŽŶŶƌŝĞƉĞŶŽƉƚŽƚŚĞƚŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂůĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉǀŽŽƌŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͘ŝƚ
ĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ͕ /ZE͕ ǁĞƌĚ ŽƉ Ϯϲ ũĂŶƵĂƌŝ ϮϬϬϵ ŽĨĨŝĐŝĞĞů ŽƉŐĞƌŝĐŚƚ ŝŶ ŽŶŶ͘ Ğ ƐƚŝĐŚƚŝŶŐƐĐŽŶĨĞƌĞŶƚŝĞ
ǁĞƌĚ ďŝũŐĞǁŽŽŶĚ ĚŽŽƌ ϭϮϱ ĚĞůĞŐĂƚŝĞƐ͘ ŝũ ĚĞǌĞ ŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ ŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĚĞŶ ϳϱ ůĂŶĚĞŶ ŚĞƚ ^ƚĂƚƵƵƚ
ŚŽƵĚĞŶĚĞŽƉƌŝĐŚƚŝŶŐǀĂŶ/ZE͘2

,ĞƚĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉŚĞĞĨƚĂůƐĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐŚĞƚǁĞƌĞůĚǁŝũĚƉƌŽŵŽƚĞŶǀĂŶĚĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶŚĞƚĚƵƵƌǌĂŵĞ
ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĂůůĞ ǀŽƌŵĞŶ ǀĂŶ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͘ Ğ ůĞĚĞŶ ǀĂŶ /ZE ĞŶŐĂŐĞƌĞŶ ǌŝĐŚ ƚŽƚ ŚĞƚ
ďĞǀŽƌĚĞƌĞŶǀĂŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŝŶŚĞƚĞŝŐĞŶŶĂƚŝŽŶĂůĞďĞůĞŝĚĞŶŚĞƚƐƚŝŵƵůĞƌĞŶǀĂŶ͕ǌŽǁĞůŝŶ
ĞŝŐĞŶ ůĂŶĚ ĂůƐ ǀŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ͕ ĚĞ ŽǀĞƌŐĂŶŐ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ĚƵƵƌǌĂŵĞ ĞŶ ǀĞŝůŝŐĞ
ĞŶĞƌŐŝĞďĞǀŽŽƌƌĂĚŝŶŐ͘ /ZE ǁŝů ƵŝƚŐƌŽĞŝĞŶ ƚŽƚ ŚĞƚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ƌĞĨĞƌĞŶƚŝĞƉƵŶƚ ďŝũ ƵŝƚƐƚĞŬ ŝŶǌĂŬĞ
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞĞŶĞĞŶƉůĂƚĨŽƌŵďŝĞĚĞŶǀŽŽƌĚĞƵŝƚǁŝƐƐĞůŝŶŐĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŬĞŶŶŝƐŝŶǌĂŬĞ
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͘ŝƌĞĐƚĞƵƌͲŐĞŶĞƌĂĂůĚŶĂŶŵŝŶŚĞĞĨƚĚĞĂŵďŝƚŝĞŐĞƵŝƚŽŵ/ZEĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ
ǀŝũĨ ũĂĂƌ Ƶŝƚ ƚĞ ďŽƵǁĞŶ ƚŽƚ ĚĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞďƌŽŶ ŽǀĞƌ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ŽƉ
ǁĞƌĞůĚǀůĂŬ͘3,ĞƚĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉǌĂůǌŽǁĞůŐĞŢŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĞƌĚĞůĂŶĚĞŶĂůƐŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐůĂŶĚĞŶ͕ǌŝũŚĞƚŵĞƚ


1

ŶĞƌŐŝĞǁĂƐĠĠŶǀĂŶĚĞǀŝũĨƚŚĞŵĂ͛Ɛ;ǁĂƚĞƌ͕ĞŶĞƌŐŝĞ͕ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͕ůĂŶĚďŽƵǁĞŶďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚͿĚŝĞǀŽůŐĞŶƐ<ŽĨŝ
ŶŶĂŶ͕ƚŽĞŶŵĂůŝŐ^ĞĐƌĞƚĂƌŝƐͲ'ĞŶĞƌĂĂůǀĂŶĚĞsĞƌĞŶŝŐĚĞEĂƚŝĞƐ͕ŽƉĚĞǁĞƌĞůĚƚŽƉĂĂŶďŽĚŵŽĞƐƚĞŶŬŽŵĞŶ͘
2
/ZE͕,ŝƐƚŽƌǇŽĨ/ZE͘ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƌĞŶĂ͘ŽƌŐͬŵĞŶƵͬŝŶĚĞǆ͘ĂƐƉǆ͍ŵŶƵсĐĂƚΘWƌŝDĞŶƵ/сϭϯΘĂƚ/сϯϬ
3
 dŽĞƐƉƌĂĂŬ ǀĂŶ ĚŶĂŶ ŵŝŶ ƚŝũĚĞŶƐ ĚĞ ǀŝũĨĚĞ ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶĚĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ ;WƌĞƉŽŵͿ͕ ŝŶ ŚĞƚ ŬĂĚĞƌ ǀĂŶ ǌŝũŶ
ŬĂŶĚŝĚĂƚƵƵƌǀŽŽƌĚĞƉŽƐŝƚŝĞǀĂŶĚŝƌĞĐƚĞƵƌͲŐĞŶĞƌĂĂůǀĂŶ/ZE͗͞^ƵŵŵĂƌǇŽĨƚŚĞĨŝĨƚŚƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌǇĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ĂŶĚĨŝƌƐƚĂƐƐĞŵďůǇŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇĂŐĞŶĐǇ͕͟ĂƌƚŚEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐƵůůĞƚŝŶ͕ϯͲϴĂƉƌŝůϮϬϭϭ͘
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ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ǀŽŽƌ ĚĞǌĞ ůĂĂƚƐƚĞ͕ ďŝũƐƚĂĂŶ Žŵ ŚĞƚ ƉŽƚĞŶƚŝĞĞů ĂĂŶ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞģŶ ƚĞ
ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ ǀŝĂ ŚĞƚ ǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞŶ ǀĂŶ ďĞůĞŝĚƐĂĚǀŝĞƐ ĞŶ ŚĞƚ ƐƚŝŵƵůĞƌĞŶ ǀĂŶ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚƐŽƉďŽƵǁ ĞŶ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƚƌĂŶƐĨĞƌ͘4EĂůĞǌŝŶŐǀĂŶĂƌƚŝŬĞůĞŶ//ĞŶ/sŽǀĞƌĚĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶĞŶǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶǀĂŶ
/ZE͕ ƐƚĞůůĞŶ ĚĞ ZĂĚĞŶ ǀĂƐƚ ĚĂƚ ŚĞƚ ĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ  ĚĞ ƌŽů ǀĂŶ ĞĞŶ ŬĞŶŶŝƐĐĞŶƚƌƵŵ ĂŵďŝĞĞƌƚ ;ŚĞƚ
ĂŶĂůǇƐĞƌĞŶǀĂŶƉƌĂŬƚŝũŬĞŶŝŶǌĂŬĞŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͕ŚĞƚŝŶŝƚŝģƌĞŶǀĂŶŚĞƚĚĞďĂƚ͕ŚĞƚďŝĞĚĞŶǀĂŶ
ďĞůĞŝĚƐĂĚǀŝĞƐ͕ŚĞƚǀĞƌďĞƚĞƌĞŶǀĂŶŬĞŶŶŝƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚ͕ĞŶǌ͘Ϳ͘ĂŶŐĞǌŝĞŶ/ZEŝŶŚŽŽĨĚǌĂĂŬůŽƵƚĞƌĞĞŶ
ŬĞŶŶŝƐĐĞŶƚƌƵŵŝƐ͕ŝƐŚĞƚĞĞŶƵŝƚĚĂŐŝŶŐǀŽŽƌ/ZEŽŵǌŝũŶŵĞĞƌǁĂĂƌĚĞƚĞďĞǁŝũǌĞŶǀŽŽƌĚĞƐĞĐƚŽƌ
ǀĂŶĚĞŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͘

DŽŵĞŶƚĞĞůďĞƐƚĂĂŶĞƌŽƉǁĞƌĞůĚǀůĂŬŐĞĞŶďŝŶĚĞŶĚĞŬǁĂŶƚŝƚĂƚŝĞǀĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀŽŽƌŚĞƚĂĂŶĚĞĞů
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŝŶŚĞƚƚŽƚĂůĞĞŶĞƌŐŝĞŐĞďƌƵŝŬ͘KƉĚĞsEͲǁĞƌĞůĚƚŽƉŽǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ
ŝŶ :ŽŚĂŶŶĞƐďƵƌŐ ǌŝũŶ Ğƌ͕ ŽŶĚĂŶŬƐ ǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶ ŚŝĞƌƚŽĞ ǀĂŶ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ĚĞ h͕ ŐĞĞŶ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ĂĂŶŐĞŶŽŵĞŶŝŶǌĂŬĞŚĞƚĂĂŶĚĞĞůŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŽƉǁĞƌĞůĚǀůĂŬ͘5

hŝƚ ŚĞƚ ƌĞĐĞŶƚ ƵŝƚŐĞďƌĂĐŚƚĞ ^ƉĞĐŝĂů ZĞƉŽƌƚ ŽŶ ZĞŶĞǁĂďůĞ ŶĞƌŐǇ ^ŽƵƌĐĞƐ6 ǀĂŶ ŚĞƚ
/ŶƚĞƌŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĞĞůWĂŶĞůǀŽŽƌ<ůŝŵĂĂƚǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ;/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞͿ
ďůŝũŬƚ ĚĂƚ ŚĞƚ ƚŚĞŽƌĞƚŝƐĐŚ ƉŽƚĞŶƚŝĞĞů ǀĂŶ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞďƌŽŶŶĞŶ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŐƌŽŽƚ ŝƐ Žŵ ƚĞ
ǀŽůĚŽĞŶĂĂŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞĞŶŐĞƉƌŽũĞĐƚĞĞƌĚĞĞŶĞƌŐŝĞďĞŚŽĞĨƚĞŶŽƉǁĞƌĞůĚǀůĂŬ͘DĞĞƌĚĂŶĚĞŚĞůĨƚǀĂŶ
ĚĞ ŝŶ ŚĞƚ ƌĂƉƉŽƌƚ ŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͛Ɛ ŐĞǀĞŶ ĂĂŶ ĚĂƚ ĞĞŶ ĂĂŶĚĞĞů ǀĂŶ ŵĞĞƌ ĚĂŶ Ϯϳй
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŝŶĚĞƚŽƚĂůĞĞŶĞƌŐŝĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶϮϬϱϬŚĂĂůďĂĂƌŝƐ͘/ŶŚĞƚŵĞĞƐƚŽƉƚŝŵŝƐƚŝƐĐŚĞ
ƐĐĞŶĂƌŝŽůŽŽƉƚĚŝƚĂĂŶĚĞĞůŽƉƚŽƚϳϳй͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǌŝũŶĞƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐƚƵĚŝĞƐĚŝĞĂĂŶŐĞǀĞŶĚĂƚĞĞŶ
ϭϬϬйŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐƚĞŐĞŶϮϬϱϬŵŽŐĞůŝũŬŝƐ͘7KŵĚĞŐƌŽŽƚƚĞǀĂŶĚĞǌĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐ
ŐŽĞĚ ŝŶ ƚĞ ƐĐŚĂƚƚĞŶ͕ ĚŝĞŶƚ ĞƌŽƉ ŐĞǁĞǌĞŶ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ĚĂƚ ŚĞƚ ĂĂŶĚĞĞů ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ŝŶ ŚĞƚ
ƚŽƚĂůĞĞŶĞƌŐŝĞŐĞďƌƵŝŬŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚŶŽŐŐĞƌŝŶŐŝƐ͘ /ŶϮϬϬϴŚĞďďĞŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞďƌŽŶŶĞŶ
ϭϮ͕ϵй ǀĂŶ ĚĞ ƉƌŝŵĂŝƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐ ŽƉ ǁĞƌĞůĚǀůĂŬ ŐĞůĞǀĞƌĚ ĞŶ ϭϵй ǀĂŶ ĚĞ ŐůŽďĂůĞ
ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚƐǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐ͘/ŶĚĞhϮϳ8ďĞĚƌŽĞŐŚĞƚĂĂŶĚĞĞůŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŝŶϮϬϬϴϭϬ͕ϯйƚĞŶ
ŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŚĞƚƚŽƚĂůĞĨŝŶĂůĞĞŶĞƌŐŝĞŐĞďƌƵŝŬ͘sŽŽƌůŽƉŝŐĞƌĂŵŝŶŐĞŶǀŽŽƌϮϬϭϬǁŝũǌĞŶŽƉĞĞŶĂĂŶĚĞĞů
ǀĂŶŝĞƚƐŵŝŶĚĞƌĚĂŶϭϮй͘

,ĞƚĂĂŶĚĞĞůŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŝŶĚĞƚŽƚĂůĞĞŶĞƌŐŝĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝƐŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚĞĞƌĚĞƌŐĞƌŝŶŐ͕
ŵĂĂƌ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ ŝŶ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ ĞŶ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ĂĂŶ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ
ĞŶĞƌŐŝĞ ŶĞĞŵƚ ĚĞ ůĂĂƚƐƚĞ ũĂƌĞŶ ǁĞů ƐŶĞů ƚŽĞ͘9 ŽŶĐƌĞĞƚ ƌŽĞƉƚ ŚĞƚ ^ƚĂƚƵƵƚ ŝŶ ĂƌƚŝŬĞů / /ZE ŝŶ ŚĞƚ
 

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŝƐĚ͘ĐĂͬĚŽǁŶůŽĂĚͬƉĚĨͬĞŶďϯϬϬϰĞ͘ƉĚĨ
4
/ZE͕sŝƐƐŝŽŶĂŶĚDŝƐƐŝŽŶ͘ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƌĞŶĂ͘ŽƌŐͬŵĞŶƵͬŝŶĚĞǆ͘ĂƐƉǆ͍ŵŶƵсĐĂƚΘWƌŝDĞŶƵ/сϭϯΘĂƚ/сϵ
5
 ^Zs͕ ZĂƉƉŽƌƚ ,ĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ŶĞƌŐŝĞ͘ /ŶĨŽƌŵĂƚŝĞĚŽƐƐŝĞƌ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĚĞďĂƚ͘ ĞĞů Ϯ͗ ,ͲďĞůĞŝĚ͘ ,ŽŽĨĚƐƚƵŬ ϭ͗
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂůĞŶƵƌŽƉĞĞƐďĞůĞŝĚ͕ƌƵƐƐĞů͕ϲĂƉƌŝůϮϬϭϭ͕ϲͲϳ͘
6
ĞŶƐĂŵĞŶǀĂƚƚŝŶŐǀŽŽƌďĞůĞŝĚƐŵĂŬĞƌƐǀĂŶĚŝƚƌĂƉƉŽƌƚŝƐďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͗/W͕/W^ƉĞĐŝĂůZĞƉŽƌƚŽŶZĞŶĞǁĂďůĞ
ŶĞƌŐǇ^ŽƵƌĐĞƐĂŶĚůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞDŝƚŝŐĂƚŝŽŶ͘^ƵŵŵĂƌǇĨŽƌWŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ͕ďƵŚĂďŝ͕ϱͲϴŵĞŝϮϬϭϭ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƉĐĐ͘ĐŚͬŶĞǁƐͺĂŶĚͺĞǀĞŶƚƐͬĚŽĐƐͬŝƉĐĐϯϯͬ^ZZEͺ&ͺ^WDͺĨŝŶĂů͘ƉĚĨ
7
ĞƐƚƵĚŝĞƐǁĞƌĚĞŶƌĞĞĚƐŐĞĐŝƚĞĞƌĚŝŶŚĞƚĂĚǀŝĞƐǀĂŶĚĞDŝŶĂƌĂĂĚǀĂŶϮϮŵĂĂƌƚϮϬϭϭŽǀĞƌŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉǀĂŶ
ĚĞĐƌĞĞƚƚŽƚǁŝũǌŝŐŝŶŐǀĂŶŚĞƚĞŶĞƌŐŝĞĚĞĐƌĞĞƚǀĂŶϴŵĞŝϮϬϬϵ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝŶĂƌĂĂĚ͘ďĞͬĂĚǀŝĞǌĞŶͬϮϬϭϭͬŽŶƚǁĞƌƉͲǀĂŶͲĚĞĐƌĞĞƚͲƚŽƚͲǁŝũǌŝŐŝŶŐͲǀĂŶͲŚĞƚͲĞŶĞƌŐŝĞĚĞĐƌĞĞƚͲǀĂŶͲϴͲ
ŵĞŝͲϮϬϬϵĞŶǌŝũŶďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŽƉŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƌĞĞŶƉĞĂĐĞ͘ŽƌŐͬŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůͬĞŶͬĐĂŵƉĂŝŐŶƐͬĐůŝŵĂƚĞͲĐŚĂŶŐĞͬ
ĞŶĞƌŐǇƌĞǀŽůƵƚŝŽŶͬ
͖ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁĨ͘ƉĂŶĚĂ͘ŽƌŐͬǁŚĂƚͺǁĞͺĚŽͬĨŽŽƚƉƌŝŶƚͬĐůŝŵĂƚĞͺĐĂƌďŽŶͺĞŶĞƌŐǇͬĞŶĞƌŐǇͺƐŽůƵƚŝŽŶƐͬƌĞŶĞǁĂďůĞͺĞŶĞƌŐǇͬƐ
ƵƐƚĂŝŶĂďůĞͺĞŶĞƌŐǇͺƌĞƉŽƌƚ͖ͬŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ϭϬϬͲƉĞƌĐĞŶƚ͘ŽƌŐͬ
8
hZKW^KD/^^/͕DĞĚĞĚĞůŝŶŐǀĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞŽŵŵŝƐƐŝĞ͘ŶĞƌŐŝĞƵŝƚŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞďƌŽŶŶĞŶʹsŽŽƌƚŐĂŶŐ
ŶĂĂƌĚĞϮϬϮϬͲĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ͕KD;ϮϬϭϭͿϯϭ͕ƌƵƐƐĞů͕ϯϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϭ͕ϰ͖hZK^dd͕^ŚĂƌĞŽƌƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇŝŶ
ŐƌŽƐƐĨŝŶĂůĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬĞƉƉ͘ĞƵƌŽƐƚĂƚ͘ĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬƚŐŵͬƚĂďůĞ͘ĚŽ͍ƚĂďсƚĂďůĞΘŝŶŝƚсϭΘƉůƵŐŝŶсϭΘůĂŶŐƵĂŐĞсĞŶΘƉĐŽĚĞсƚϮϬϮϬͺϯϭ͘
9
ŝĞďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͗hEW͕'ůŽďĂůdƌĞŶĚƐŝŶZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚϮϬϭϭ͕ũƵůŝϮϬϭϭ͘ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƐͲƵŶĞƉͲ
ĐĞŶƚƌĞ͘ŽƌŐͬƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐͬŐůŽďĂůͲƚƌĞŶĚƐͲƌĞŶĞǁĂďůĞͲĞŶĞƌŐǇͲŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚͲϮϬϭϭ
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ůĞǀĞŶ͘ Ğ ŽǀĞƌŝŐĞ ĂƌƚŝŬĞůĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ^ƚĂƚƵƵƚ ŚĞďďĞŶ ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ ŽƉ ĚĞ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ ĂŵďŝƚŝĞƐ͕
ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͕ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ ĞŶ ǁĞƌŬŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ͘ ƌƚŝŬĞů // ĨŽƌŵƵůĞĞƌƚ ĚĞ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ
ĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ ƚĞƌǁŝũů ĂƌƚŝŬĞů /// ŚĞƚ ďĞŐƌŝƉ ͞ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͟ ĚĞĨŝŶŝĞĞƌƚ͘ ƌƚŝŬĞů /s ŽŵƐĐŚƌŝũĨƚ ĚĞ
ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶŚĞƚĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ͘ƌƚŝŬĞůĞŶs/ĞŶs//ďĞǀĂƚƚĞŶĚĞďĞƉĂůŝŶŐĞŶŝŶǌĂŬĞůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉ͘Ğ
ĚƌŝĞŚŽŽĨĚŽƌŐĂŶĞŶǀĂŶ/ZE͕Ŷů͘ĚĞůŐĞŵĞŶĞsĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŽĨƐƐĞŵďůĞĞ͕ĚĞZĂĂĚǀĂŶ/ZEĞŶŚĞƚ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ͕ǁŽƌĚĞŶŝŶĚĞĂƌƚŝŬĞůĞŶs///ƚŽƚy/ŐĞƌĞŐĞůĚ͘ƌƚŝŬĞůĞŶy//ƚŽƚyyƐƚĂĂŶŝŶŚĞƚƚĞŬĞŶǀĂŶ
Ž͘ŵ͘ĚĞďĞŐƌŽƚŝŶŐĞŶĚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƌĞĐŚƚƐƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ͘



ϯ͘

'K<hZ/E'sE,d^ddhhd


,Ğƚ ^ƚĂƚƵƵƚ ƚƌĂĚ͕ ŶĂ ƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝĞ ĚŽŽƌ Ϯϱ ƉĂƌƚŝũĞŶ͕ ŽƉ ϴ ũƵůŝ ϮϬϭϬ ŝŶ ǁĞƌŬŝŶŐ͘ KŶĚĞƌƚƵƐƐĞŶ ;ƐƚĂŶĚ ϭϮ
ƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϭͿŚĞďďĞŶϴϰůĂŶĚĞŶĞŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞhŶŝĞŚĞƚ^ƚĂƚƵƵƚŐĞƌĂƚŝĨŝĐĞĞƌĚ͘10

KǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚŝŐĂƌƚŝŬĞůs/ǀĂŶŚĞƚ^ƚĂƚƵƵƚƐƚĂĂƚŚĞƚůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉŽƉĞŶǀŽŽƌǌŽǁĞůĂůůĞůĂŶĚĞŶĚŝĞůŝĚ
ǌŝũŶǀĂŶĚĞsĞƌĞŶŝŐĚĞEĂƚŝĞƐĂůƐǀŽŽƌƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĞůĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐǀŽŽƌĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝĞ͘ŝũŬƵŶŶĞŶŽĨǁĞů;ŝͿŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞůĞĚĞŶǀĂŶŚĞƚĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌŚĞƚ^ƚĂƚƵƵƚƚĞ
ŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĞŶ ĞŶ ĞĞŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ǀĂŶ ƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝĞ ŶĞĞƌ ƚĞ ůĞŐŐĞŶ͕ ŽĨ ;ŝŝͿ ĂŶĚĞƌĞ ůĞĚĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ
ĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ ǁŽƌĚĞŶ ĚŽŽƌ ĞĞŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ǀĂŶ ƚŽĞƚƌĞĚŝŶŐ ŶĞĞƌ ƚĞ ůĞŐŐĞŶ ŶĂĚĂƚ ŚƵŶ ǀĞƌǌŽĞŬ ƚŽƚ
ůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉǁĞƌĚŐŽĞĚŐĞŬĞƵƌĚ͘sŽůŐĞŶƐĚĞŵĞŵŽƌŝĞǀĂŶƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐǁĂƐŚĞƚĚĞĂŵďŝƚŝĞǀĂŶĞůŐŝģ
ŽŵŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬůŝĚǀĂŶŚĞƚĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉƚĞǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌŚĞƚ^ƚĂƚƵƵƚƚĞŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĞŶĞŶĚĂĂƌŶĂƚĞ
ƌĂƚŝĨŝĐĞƌĞŶ͘ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ǀĞƌůĞĞŶĚĞ ŚŝĞƌƚŽĞ ĞĞŶ ŵĂĐŚƚŝŐŝŶŐ ƚŽƚ ŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶŝŶŐ͘ Ğ ŐĞƉůĂŶĚĞ
ŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶŝŶŐ͕ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ǀŽŽƌ ďĞŐŝŶ ϮϬϭϬ͕ ůŝĞƉ ĞĐŚƚĞƌ ǀĞƌƚƌĂŐŝŶŐ ŽƉ ĞŶ ŬŽŶ͕ ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚŝŐ ĚĞ
ŵĞŵŽƌŝĞ ǀĂŶ ƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ͕ ĚŽŽƌ ǀĞƌǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ůĂŶŐƐ ĨĞĚĞƌĂůĞ ǌŝũĚĞ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ĚŽŽƌŐĂĂŶ͘ ,ŝĞƌĚŽŽƌ
ǁĞƌĚĞůŐŝģ͕ŶĂĂƐƚ,ŽŶŐĂƌŝũĞ͕ŚĞƚĞŶŝŐĞhͲůĂŶĚĚĂƚŚĞƚ^ƚĂƚƵƵƚŶŝĞƚŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĚĞ͘ĞůŐŝģŬĂŶǌŽĚƵƐ
ĞŶŬĞůǀŝĂĚĞĨŽƌŵƵůĞǀĂŶƚŽĞƚƌĞĚŝŶŐďŝũ/ZEĂĂŶƐůƵŝƚĞŶŽŶĚĞƌĚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͞ĂŶĚĞƌĞůĞĚĞŶ͘͟

KŽŬĚĞDŝŶŝƐƚĞƌͲƉƌĞƐŝĚĞŶƚŚĞĞĨƚŝŶǌŝũŶďĞůĞŝĚƐďƌŝĞĨϮϬϭϭĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶĚĂƚŚŝũǁĞƌŬǁŝůĚĞŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶ
ƐŶĞůůĞ ƚŽĞƚƌĞĚŝŶŐ͘11 ,Ğƚ ŝƐ ĚĞ ZĂĚĞŶ ŶŝĞƚ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ǁĞůŬĞ ǀĞƌǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ůĂŶŐƐ ĨĞĚĞƌĂůĞ ǌŝũĚĞ ĞƌǀŽŽƌ
ŚĞďďĞŶŐĞǌŽƌŐĚĚĂƚĞůŐŝģŐĞĞŶŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬůŝĚǀĂŶ/ZEŬĂŶǁŽƌĚĞŶ͘12,ĞƚŝƐǀŽůŐĞŶƐĚĞZĂĚĞŶ
ĂůůĞƐǌŝŶƐĞĞŶŐĞŵŝƐƚĞŬĂŶƐĚŝĞĚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƉŽƐŝƚŝĞǀĂŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶĞŶĞůŐŝģŶŝĞƚƚĞŶŐŽĞĚĞŬŽŵƚ͘


10

/ZE͕hƉĚĂƚĞƐŽŶZĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚ^ŝŐŶĂƚŽƌŝĞƐ͘

 ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƌĞŶĂ͘ŽƌŐͬŵĞŶƵͬŝŶĚĞǆ͘ĂƐƉǆ͍ŵŶƵсĐĂƚΘWƌŝDĞŶƵ/сϰϲΘĂƚ/сϲϳ  /Ŷ ǌŝũŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝĞ ŚĂĂůƚ ĚĞ

ƵƌŽƉĞƐĞ ŽŵŵŝƐƐŝĞ ĂĂŶ ĚĂƚ ĂůƐ ůŝĚ ǀĂŶ /ZE ĚĞ ŽŵŵŝƐƐŝĞ ďĞƚĞƌ ĞŶ ŵĞĞƌ ƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐ ƚŽĞŐĂŶŐ ŬƌŝũŐƚ ƚŽƚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͕ǌŽǁĞůďŝŶŶĞŶĚĞhĂůƐǁĞƌĞůĚǁŝũĚ͘ŝƚ
ŬŽŵƚĚĞďĞůĞŝĚƐǀŽƌŵŝŶŐŝŶŚĞƚĂůŐĞŵĞĞŶƚĞŶŐŽĞĚĞ;ďǀ͘ĚŝƐĐƵƐƐŝĞŽǀĞƌĚƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚǀĂŶďŝŽďƌĂŶĚƐƚŽĨĨĞŶĞŶ
ďŝŽŵĂƐƐĂͿ ĞŶ ǌŽƵ ŚĞƚ ƚŽĞǌŝĐŚƚ ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ ŽƉ ĚĞ ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ĚĞ ůŝĚƐƚĂƚĞŶ ŵĂŬĞŶ Žŵ ŚƵŶ ďŝŶĚĞŶĚĞ
ƐƚƌĞĞĨĐŝũĨĞƌƐ ǀŽŽƌ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ǀŽŽƌ ϮϬϮϬ ƚĞ ďĞŚĂůĞŶ͘ ŝĞ hZKW^ KDD/^^/͕ sŽŽƌƐƚĞů ǀŽŽƌ ĞĞŶ
ďĞƐůƵŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ZĂĂĚ ďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞ ŚĞƚ ƐůƵŝƚĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐƚĂƚƵƵƚ ǀĂŶ ŚĞƚ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŐĞŶƚƐĐŚĂƉ ǀŽŽƌ
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞĚŽŽƌĚĞƵƌŽƉĞƐĞ'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉĞŶŚĞƚƵŝƚŽĞĨĞŶĞŶǀĂŶĚĞĚĂĂƌƵŝƚǀŽŽƌƚǀůŽĞŝĞŶĚĞƌĞĐŚƚĞŶ
ĞŶƉůŝĐŚƚĞŶ͕KD;ϮϬϬϵͿϯϮϲ͕ƌƵƐƐĞů͕ϮϲũƵŶŝϮϬϬϵ͘
11
<͘WdZ^͕ĞůĞŝĚƐďƌŝĞĨϮϬϭϭƵŝƚĞŶůĂŶĚƐďĞůĞŝĚ͕/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂůŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶĞŶ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ͕sZϮϬϭϬϮϮϭϬDϬϰϴϵͬϬϯ͕ϭϮ͘͞/ŬǌĂů͕ƐĂŵĞŶŵĞƚŵŝũŶĐŽůůĞŐĂďĞǀŽĞŐĚǀŽŽƌ
ĞŶĞƌŐŝĞ͕ĞƌŽƉĂĂŶĚƌŝŶŐĞŶĚĂƚĞůŐŝģǌŽƐŶĞůŵŽŐĞůŝũŬůŝĚǁŽƌĚƚǀĂŶ/ZE͕ĚŝĞŽŽŬŬĂŶƐĞŶďŝĞĚƚǀŽŽƌĚĞsůĂĂŵƐĞ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞͲĞŶŝŶŶŽǀĂƚŝĞƐĞĐƚŽƌ͕ĞŶĚƌƵŬĚĞŚŽŽƉƵŝƚĚĂƚĚĞsůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐƐƉŽĞĚŝŐŚĞƚƐƚĂƚƵƵƚǀĂŶ/ZEƚĞƌ
ŝŶƐƚĞŵŵŝŶŐĂĂŶŚĞƚsůĂĂŵƐWĂƌůĞŵĞŶƚŬĂŶǀŽŽƌůĞŐŐĞŶ͘͟
12
ĞŵĞŵŽƌŝĞǀĂŶƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐŐĂĨŶŝĞƚĂĂŶŽĨĚŝƚĞŶŬĞůƚĞŵĂŬĞŶŚĂĚŵĞƚĚĞŽŶƚƐůĂŐŶĞŵĞŶĚĞĨĞĚĞƌĂůĞ
ƌĞŐĞƌŝŶŐ͘hŝƚĚĞƐƚƵĚŝĞǀĂŶŚĞƚ^ƚĞƵŶƉƵŶƚƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞůĞŝĚ͞'ĞŽƉŽůŝƚŝĞŬǀĂŶĚĞŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͟ďůŝũŬƚ
ĚĂƚŽŽŬƚŽĞŶŵĂůŝŐŵŝŶŝƐƚĞƌǀŽŽƌŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞƌĞǀŝƚƐŶŝĞƚǀŽůůĞĚŝŐŽǀĞƌƚƵŝŐĚǁĂƐǀĂŶĚĞŶŽŽĚǌĂĂŬǀĂŶ
ĞĞŶƐŶĞůůĞƚŽĞƚƌĞĚŝŶŐƚŽƚ/ZE͘ĞĂĂƌǌĞůŝŶŐǀĂŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶŽŵĚĞƚŽĞƚƌĞĚŝŶŐŐŽĞĚƚĞŬĞƵƌĞŶǌŽƵĞĞŶ
ǀĞƌƚƌĂŐĞŶĚĞĨĨĞĐƚŚĞďďĞŶŐĞŚĂĚŽƉĚĞŐŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐƐďĞƐůŝƐƐŝŶŐŝŶĚĞĂŶĚĞƌĞŐĞǁĞƐƚĞŶ͘͘Z/<DE^͕
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ϰ͘


>E'sKKZs>EZE

ϰ͘ϭ͘ sůĂĂŵƐĞďĞǀŽĞŐĚŚĞĚĞŶĞŶƉƌŝŽƌŝƚĞŝƚĞŶ

dŝũĚĞŶƐ ĚĞ ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ϮϬ ĨĞďƌƵĂƌŝ ϮϬϬϵ ǀĂŶ ĚĞ ǁĞƌŬŐƌŽĞƉ 'ĞŵĞŶŐĚĞ sĞƌĚƌĂŐĞŶ ǁĞƌĚ ŚĞƚ
ŐĞŵĞŶŐĚĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌ ǀĂŶ ŚĞƚ ^ƚĂƚƵƵƚ ďĞƉĂĂůĚ͕ ǁĂĂƌŶĂ ĚĞǌĞ ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ ďĞǀĞƐƚŝŐĚ ǁĞƌĚ ĚŽŽƌ ĚĞ
/ŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝģůĞŽŶĨĞƌĞŶƚŝĞƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞůĞŝĚ͘

Ğ ŵĞŵŽƌŝĞ ǀĂŶ ƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ ŵĞůĚƚ ĚĂƚ ŚĞƚ ^ƚĂƚƵƵƚ ǌŽǁĞů ƌĂĂŬƚ ĂĂŶ ĚĞ ŐĞǁĞƐƚͲ ĂůƐ ĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƐďĞǀŽĞŐĚŚĞĚĞŶ͘ Ğ ŶŝĞƵǁĞ ĞŶĞƌŐŝĞďƌŽŶŶĞŶ͕ ŵĞƚ ƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞǌĞ ĚŝĞ ǀĞƌďĂŶĚ
ŚŽƵĚĞŶŵĞƚŬĞƌŶĞŶĞƌŐŝĞ͕ǀŽƌŵĞŶĞĞŶŐĞǁĞƐƚĞůŝũŬĞďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ͘13ĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƐďĞǀŽĞŐĚŚĞĚĞŶ
ŚŽƵĚĞŶ ǀĞƌďĂŶĚ ŵĞƚ ŚĞƚ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘ sĂŶƵŝƚ ǌŝũŶ ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ ƚĂĂŬƐƚĞůůŝŶŐ ǁĞŶƐƚ ĚĞ
^Zŝs ƚĞ ďĞŬůĞŵƚŽŶĞŶ ĚĂƚ ŽŽŬ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ ŝŶǌĂŬĞ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚƐŽƉďŽƵǁ ĞŶ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐǁŽƌĚƚŐĞǀĂƚ͘

EŝĞƚƚĞŐĞŶƐƚĂĂŶĚĞĚĞĨĞĚĞƌĂůĞŽǀĞƌŚĞŝĚĞĞŶĂĂŶƚĂůďĞůĂŶŐƌŝũŬĞďĞǀŽĞŐĚŚĞĚĞŶŚĞĞĨƚŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶ
ĞĞŶ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂĂƌ ĞŶĞƌŐŝĞďĞůĞŝĚ ;ǌŽĂůƐ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ǁŝŶĚŵŽůĞŶƉĂƌŬĞŶ ŽƉ ǌĞĞ͕ ĨŝƐĐĂůĞ
ďĞǀŽĞŐĚŚĞĚĞŶͿ͕ŝƐŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬƚĞďĞŶĂĚƌƵŬŬĞŶĚĂƚŚĞƚŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞďĞůĞŝĚŝŶŚŽŽĨĚǌĂĂŬ
ĞĞŶ ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞǁĞƐƚĞŶ ŝƐ͘ Ğ ZĂĚĞŶ ĚƌŝŶŐĞŶ ĚĂŶ ŽŽŬ ĂĂŶ ŽƉ ŐŽĞĚĞ ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ŵĞƚ ĚĞ
ĨĞĚĞƌĂůĞŽǀĞƌŚĞŝĚǀŽŽƌĚĞŽƉǀŽůŐŝŶŐǀĂŶĚĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶǀĂŶ/ZEĞŶƉůĞŝƚĞŶĞƌƚĞǀĞŶƐǀŽŽƌĚĂƚ
ĚĞ ĚĞůĞŐĂƚŝĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ ǀĂŶ /ZE ŽŶĚĞƌ ůĞŝĚŝŶŐ ǌŽƵ ƐƚĂĂŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌ ĞŶ ĚĂƚ ƚĞƌ ǌĂŬĞ ĞĞŶ ďĞƵƌƚƌŽů ǁŽƌĚƚ ĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ͘ dĞǀĞŶƐ ŵŽĞƚĞŶ Ğƌ ĚƵŝĚĞůŝũŬĞ
ĂĨƐƉƌĂŬĞŶǌŝũŶŽǀĞƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĚŽŽƌƐƚƌŽŵŝŶŐƚƵƐƐĞŶĚĞĚĞĞůƐƚĂƚĞŶĞŶŚĞƚĨĞĚĞƌĂůĞŶŝǀĞĂƵ͘

,ĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞƐƚĂĂƚŽŽŬŚŽŽŐŽƉĚĞĂŐĞŶĚĂǀĂŶĚĞh͘ŽďĞǀĂƚĚĞƵƌŽƉĂϮϬϮϬƐƚƌĂƚĞŐŝĞ14
ǀŽůŐĞŶĚĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐŵ͘ď͘ƚ͘ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͗ŚĞƚĂĂŶĚĞĞůǀĂŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞďƌŽŶŶĞŶŝŶ
ŚĞƚ ĨŝŶĂůĞ ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬ ƚŽƚ ϮϬй ŽƉǀŽĞƌĞŶ͘ ĞǌĞ ŐůŽďĂůĞ hͲĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ ŝƐ ǀĞƌĚĞĞůĚ ŽǀĞƌ ĚĞ
ůŝĚƐƚĂƚĞŶ͘,ĞƚƐƚƌĞĞĨĐŝũĨĞƌǀŽŽƌĞůŐŝģďĞĚƌĂĂŐƚϭϯй͘ŝƚďĞƚĞŬĞŶƚĚĂƚĞůŐŝģƚĞŐĞŶϮϬϮϬϭϯйǀĂŶĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĞƉƌŽĚƵĐƚŝĞƵŝƚŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞďƌŽŶŶĞŶŵŽĞƚŚĂůĞŶ͘15

ĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀŽŽƌĚĞůŝĚƐƚĂƚĞŶǌŝũŶĞŶĞƌǌŝũĚƐŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉŚĞƚĂĂŶĚĞĞůŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŝŶ
ϮϬϬϱĞŶĂŶĚĞƌǌŝũĚƐŽƉŚĞƚďďƉƉĞƌŚŽŽĨĚǀĂŶĚĞďĞǀŽůŬŝŶŐ͘ŽŝƐĞůŬǀĂŶĚĞϮϳůŝĚƐƚĂƚĞŶǀĞƌƉůŝĐŚƚ
ŚĂĂƌĂĂŶĚĞĞůŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŵĞƚϱ͕ϱйƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŚĞƚĂĂŶĚĞĞůŝŶϮϬϬϱ͘16
ĂĂƌĞŶďŽǀĞŶŵŽĞƚĞůŬĞůŝĚƐƚĂĂƚŚĞƚĂĂŶĚĞĞůŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌĚĞƌǀĞƌŚŽŐĞŶŝŶǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐ
ƚŽƚŚĂĂƌďďƉƉĞƌĐĂƉŝƚĂ͘ŝƚŝŵƉůŝĐĞĞƌƚĚĂƚƌŝũŬĞƌĞůŝĚƐƚĂƚĞŶŐƌŽƚĞƌĞŝŶƐƉĂŶŶŝŶŐĞŶŵŽĞƚĞŶůĞǀĞƌĞŶĚĂŶ
ĂƌŵĞƌĞ͘>ŝĚƐƚĂƚĞŶǁĂĂƌŚĞƚĂĂŶĚĞĞůŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞƚƵƐƐĞŶϮϬϬϭĞŶϮϬϬϱƚŽĞŶĂŵŵĞƚŵĞĞƌ
ĚĂŶ Ϯ ƉƌŽĐĞŶƚƉƵŶƚĞŶ ŬƌŝũŐĞŶ ĞĞŶ ďŽŶƵƐ͕ ŐĞůŝũŬ ĂĂŶ ĞĞŶ ĚĞƌĚĞ ǀĂŶ ĚĞǌĞ ƚŽĞŶĂŵĞ ĚĂƚ ǁŽƌĚƚ
ĂĨŐĞƚƌŽŬŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƵŶŝĨŽƌŵĞ ƚŽĞŶĂŵĞ ǀĂŶ ϱ͕ϱй͘ sĞƌĚĞƌ ǁŽƌĚƚ ĞĞŶ ƉůĂĨŽŶĚ ƚŽĞŐĞƉĂƐƚ ǌŽĚĂƚ ŐĞĞŶ
ĞŶŬĞůĞůŝĚƐƚĂĂƚĞĞŶĂĂŶĚĞĞůǀĂŶŵĞĞƌĚĂŶϱϬйŵŽĞƚƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘

 

'ĞŽƉŽůŝƚŝĞŬǀĂŶĚĞ,ĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞŶĞƌŐŝĞǀĂŶϮϬϭϬƚŽƚϮϬϮϬ͗ƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶĞŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĞŝƚĞŶǀŽŽƌsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͕
ŶƚǁĞƌƉĞŶ͕^ƚĞƵŶƉƵŶƚƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞůĞŝĚ͕ϱϭͲϱϯ͘
13
ƌƚŝŬĞůϲǀĂŶĚĞŝũǌŽŶĚĞƌĞǁĞƚƚŽƚŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐĚĞƌŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶϴĂƵŐƵƐƚƵƐϭϵϴϬ;͘^͘ϭϱĂƵŐƵƐƚƵƐϭϵϴϬͿ͘
14
hZKW^KDD/^^/͕DĞĚĞĚĞůŝŶŐǀĂŶĚĞŽŵŵŝƐƐŝĞ͗ƵƌŽƉĂϮϬϮϬ͘ĞŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞǀŽŽƌƐůŝŵŵĞ͕ĚƵƵƌǌĂŵĞ
ĞŶŝŶĐůƵƐŝĞǀĞŐƌŽĞŝ͕KD;ϮϬϭϬͿϮϬϮϬ͕ƌƵƐƐĞů͕ϯŵĂĂƌƚϮϬϭϬ͕ϭϮ͘
15
ĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƚƌĞĞĨĐŝũĨĞƌƐǌŝũŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶŝŶďŝũůĂŐĞ/ďŝũZŝĐŚƚůŝũŶϮϬϬϵͬϮϴͬ'ǀĂŶŚĞƚƵƌŽƉĞĞƐWĂƌůĞŵĞŶƚĞŶ
ĚĞZĂĂĚǀĂŶϮϯĂƉƌŝůϮϬϬϵƚĞƌďĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶĞŶĞƌŐŝĞƵŝƚŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞďƌŽŶŶĞŶĞŶŚŽƵĚĞŶĚĞ
ǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶŝŶƚƌĞŬŬŝŶŐǀĂŶZŝĐŚƚůŝũŶϮϬϬϭͬϳϳͬ'ĞŶZŝĐŚƚůŝũŶϮϬϬϯͬϯϬͬ';ZŝĐŚƚůŝũŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞͿ͘
16
,ĞƚĂĂŶĚĞĞůϮϬϬϱǁŽƌĚƚĞǀĞŶĞĞŶƐǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶŝŶďŝũůĂŐĞ/ǀĂŶĚĞZŝĐŚƚůŝũŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͘
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DĞƚŚĞƚsůĂĂŵƐ,ĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂƵƌŽƉĂϮϬϮϬ;ŚŝĞƌŶĂ͗͞s,W͟ͿŵĂĂŬƚĞĚĞsůĂĂŵƐĞŽǀĞƌŚĞŝĚ
ĚĞǀĞƌƚĂĂůƐůĂŐǀŽŽƌsůĂĂŶĚĞƌĞŶǀĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞϮϬϮϬ͘17ŝƚs,WǀĞƌŵĞůĚƚĚĞsůĂĂŵƐĞĞŶ
ĞůŐŝƐĐŚĞ ĂŵďŝƚŝĞƐ ŝŶǌĂŬĞ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͗ ͞sŽŽƌ ĞůŐŝģ ďĞĚƌĂĂŐƚ ŚĞƚ ĂĂŶĚĞĞů ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ
ĞŶĞƌŐŝĞ ŝŶ ŚĞƚ ƚŽƚĂĂů ďƌƵƚŽ ĨŝŶĂĂů ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬ ŝŶ ϮϬϮϬ ŵŝŶƐƚĞŶƐϭϯй͘ ,Ğƚ ĚŽĞů ǀŽŽƌ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ
ǁŽƌĚƚŶŽŐǀĂƐƚŐĞůĞŐĚĐŽŶĨŽƌŵĚĞŝŶƚĞƌŶĞůŐŝƐĐŚĞůĂƐƚĞŶǀĞƌĚĞůŝŶŐ͘͟18

ƌ ŝƐ ŶŽŐ ŐĞĞŶ ŝŶƚĞƌŶĞ ůĂƐƚĞŶǀĞƌĚĞůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ĞůŐŝƐĐŚĞ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŬĂĚĞƌ ǀĂŶ ŚĞƚ h
ŬůŝŵĂĂƚͲĞŶĞŶĞƌŐŝĞďĞůĞŝĚ͕ĞĞŶƉƵŶƚĚĂƚĚĞDŝŶĂƌĂĂĚŝŶĞĞƌĚĞƌĞĂĚǀŝĞǌĞŶƌĞĞĚƐŚĞĞĨƚĂĂŶŐĞŬĂĂƌƚ͘19
EĂĂƐƚĚĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƚƌĞĞĨĐŝũĨĞƌƐ͕ĚŝĞĂůƐƌŝĐŚƚŝŶŐŐĞǀĞŶĚŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶďĞƐĐŚŽƵǁĚ͕ŬĂŶŽŽŬŐĞǁĞǌĞŶ
ǁŽƌĚĞŶŽƉĚĞƐƚƵĚŝĞǀĂŶŚĞƚ&ĞĚĞƌĂĂůWůĂŶďƵƌĞĂƵĚĂƚ͕ŽƉǀƌĂĂŐǀĂŶĨĞĚĞƌĂĂůŵŝŶŝƐƚĞƌǀĂŶ<ůŝŵĂĂƚĞŶ
ŶĞƌŐŝĞWĂƵůDĂŐŶĞƚƚĞ͕ǁĞůƐĐĞŶĂƌŝŽ͛ƐŚĞĞĨƚƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚǀŽŽƌĞĞŶǀĞƌĚĞůŝŶŐǀĂŶĚĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐƚƵƐƐĞŶ
ĚĞ ĨĞĚĞƌĂůĞŽǀĞƌŚĞŝĚ ĞŶ ĚĞ ŐĞǁĞƐƚĞŶ͘ tŝŶĚŵŽůĞŶƉĂƌŬĞŶ ŽƉ ǌĞĞ ƐƚĂĂŶ ŚŝĞƌďŝũ ŝŶ ǀŽŽƌ ϭ͕ϰй ǀĂŶ ĚĞ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ͘20ĞŽǀĞƌŝŐĞϭϭ͕ϲйŵŽĞƚŶŽŐǀĞƌĚĞĞůĚǁŽƌĚĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞŐĞǁĞƐƚĞŶ͘sŽŽƌŚĞƚ
sůĂĂŵƐ 'ĞǁĞƐƚ ǀĂƌŝĞĞƌƚ ĚĞ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ ŝŶǌĂŬĞ ŚĞƚ ĂĂŶĚĞĞů ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ƚƵƐƐĞŶ ϵ͕ϴй ĞŶ
ϭϮ͕Ϯй͕ĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞďĞƐƚƵĚĞĞƌĚĞǀĞƌĚĞůŝŶŐ͘

sůĂĂŶĚĞƌĞŶƐƚƌĞĞĨƚĞƌŶĂĂƌĞĞŶǌŽŐƌŽŽƚŵŽŐĞůŝũŬĚĞĞů͕ĞŶďŝũǀŽŽƌŬĞƵƌŚĞƚŐĞŚĞĞů͕ǀĂŶĚĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ
ďŝŶŶĞŶůĂŶĚƐ ƚĞ ďĞǁĞƌŬƐƚĞůůŝŐĞŶ͘21 ůƐ Ěŝƚ ŶŝĞƚ ŵŽŐĞůŝũŬ ŝƐ͕ ŝƐ ĞĞŶ ďĞƌŽĞƉ ŽƉ ĚĞ
ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶ ǁĂĂƌŝŶ ĚĞ ƌŝĐŚƚůŝũŶ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ǀŽŽƌǌŝĞƚ ĞǀĞŶǁĞů ŶŝĞƚ
ƵŝƚŐĞƐůŽƚĞŶ͘,ĞƚŶĂƚŝŽŶĂĂůĂĐƚŝĞƉůĂŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞƐůƵŝƚĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵǀŽŽƌŵĂǆŝŵƵŵ
Ϭ͕ϱй ĞĞŶ ďĞƌŽĞƉ ƚĞ ĚŽĞŶ ŽƉ ĚĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶ ŶŝĞƚ Ƶŝƚ͘22 tĂƚ ďĞƚƌĞĨƚ ŚĞƚ ĂĂŶĚĞĞů
ŐƌŽĞŶĞƐƚƌŽŽŵŝŶĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝĞůĞǀĞƌŝŶŐĞŶǀĂŶĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚŚĞĞĨƚsůĂĂŶĚĞƌĞŶǁĞůĂůĞĞŶĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ
ǀŽŽƌŽƉŐĞƐƚĞůĚ͕ Ŷů͘ ϭϯй ŝŶ ϮϬϮϬ͘23 DŽŐĞůŝũŬƐ ďĞƐƚĂĂƚ ŚĞƚ ƌŝƐŝĐŽ ĚĂƚ ĚĞ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ ǀĂŶ ϭϯй
ŐƌŽĞŶĞƐƚƌŽŽŵƉƌŽĚƵĐƚŝĞ͕ ǌŽĂůƐ ǀĞƌĂŶŬĞƌĚ ŝŶ ŚĞƚ ĞŶĞƌŐŝĞĚĞĐƌĞĞƚ͕ ŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞ ǌŽƵ ǌŝũŶ͘ hŝƚ ŚĞƚ
ŶĂƚŝŽŶĂĂůĂĐƚŝĞƉůĂŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞďůŝũŬƚĚĂƚĞĞŶĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶϭϯйŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ
ǀŽŽƌĞůŐŝģŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƚŵĞƚĞĞŶĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶŽŵĞŶďŝũĚĞϮϭйŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚǀŽŽƌ
ĞůŐŝģ͘ůŚŽĞǁĞůĚĞǌĞŽǀĞƌŬŽĞƉĞůĞŶĚĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ͕ŽŵƚĞŐĞŶϮϬϮϬϮϭйǀĂŶĚĞĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚŝŶĞůŐŝģ
Ƶŝƚ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ďƌŽŶŶĞŶ ƚĞ ŚĂůĞŶ͕ ŶŽŐ ŽǀĞƌ ĚĞ ŐĞǁĞƐƚĞŶ ŵŽĞƚ ǀĞƌĚĞĞůĚ ǁŽƌĚĞŶ͕ ŐĞĞĨƚ Ěŝƚ ĐŝũĨĞƌ
ĂůǀĂƐƚĂĂŶĚĂƚĚĞŚƵŝĚŝŐĞϭϯйŐƌŽĞŶĞƐƚƌŽŽŵĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐǀŽŽƌsůĂĂŶĚĞƌĞŶŶŝĞƚǀŽůĚŽĞŶĚĞďůŝũŬƚƚĞǌŝũŶ
ŽŵŝŶϮϬϮϬĞĞŶĂĂŶĚĞĞůǀĂŶϮϭйĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚƵŝƚŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞďƌŽŶŶĞŶƚĞŚĂůĞŶ͘


ϰ͘Ϯ͘ ĞŶǌĞĞƌůĂĂŐĂĂŶĚĞĞůŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞĂůƐŬŶĞůƉƵŶƚǀŽŽƌǀĞƌĚƵƵƌǌĂŵŝŶŐ


/ŶĚĞĐŽŶƚĞǆƚǀĂŶĚĞƚŽĞƚƌĞĚŝŶŐƚŽƚ/ZEŝƐŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌŽƉƚĞǁŝũǌĞŶĚĂƚŚĞƚs,WŚĞƚǌĞĞƌůĂŐĞ
ĂĂŶĚĞĞů ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ŝŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ;ŝŶ ϮϬϬϳͿ ĂůƐ ĞĞŶ ŬŶĞůƉƵŶƚ ŝŶ ĚĞ ƚƌĂŶƐŝƚŝĞ ŶĂĂƌ ĞĞŶ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝĞǀĞĞŶĚƵƵƌǌĂŵĞĞĐŽŶŽŵŝĞďĞŶŽĞŵƚ͘/ŶϮϬϬϴďĞĚƌŽĞŐŚĞƚĂĂŶĚĞĞůŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ


17

ŝĞŽŽŬ^dZd'/^,s/^Z/EdZEd/KE>s>EZE͕ƌŝĞĨĂĚǀŝĞƐŽǀĞƌŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉǀĂŶ
sůĂĂŵƐ,ĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂƵƌŽƉĂϮϬϮϬ͕ĚǀŝĞƐϮϬϭϭͬϲ͕ϮŵĂĂƌƚϮϬϭϭ͖D/EZ͕ĚǀŝĞƐŽǀĞƌŚĞƚ
KŶƚǁĞƌƉsůĂĂŵƐ,ĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂƵƌŽƉĂϮϬϮϬ͕ĚǀŝĞƐϮϬϭϭͬϭϱ͕ϮϰĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϭ͘
18
s>D^Z'Z/E'͕sůĂĂŵƐ,ĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂƵƌŽƉĂϮϬϮϬ͕ƌƵƐƐĞů͕ϮϬϭϭ͕ϭϭ͘
19
 ŝĞ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ŚĞƚ ĂĚǀŝĞƐ ǀĂŶ ĚĞ DŝŶĂƌĂĂĚ ǀĂŶ Ϯϴ ŽŬƚŽďĞƌ ϮϬϭϬ ŽǀĞƌ ĚĞ ŬůŝŵĂĂƚƚŽƉ ŝŶ ĂŶĐƷŶ ĞŶ ŚĞƚ
ĂĚǀŝĞƐǀĂŶĚĞDŝŶĂƌĂĂĚǀĂŶϮϰĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϭŽǀĞƌŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉsůĂĂŵƐ,ĞƌǀŽƌŵŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂƵƌŽƉĂϮϬϮϬ͘
20
&Z>W>EhZh͕sĞƌŬĞŶŶŝŶŐǀĂŶĚĞǀĞƌĚĞůŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶĞŶĚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶŚĞƚ
ŬůŝŵĂĂƚͲĞŶĞŶĞƌŐŝĞƉĂŬŬĞƚŝŶĞůŐŝģ͕tŽƌŬŝŶŐƉĂƉĞƌϭϳͲϬϵ͕ƌƵƐƐĞů͕ϳ͘
21
ŝĞŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞĚĞƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐĚŽŽƌŵŝŶŝƐƚĞƌ ǀĂŶ ŶĞƌŐŝĞsĂŶĚĞŶŽƐƐĐŚĞĂůƐĂŶƚǁŽŽƌĚŽƉĚĞǀƌĂĂŐŽŵ
ƵŝƚůĞŐ ǀĂŶ ĚĞ ŚĞĞƌ ,ĞƌŵĞƐ ^ĂŶĐƚŽƌƵŵ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ƐƚĂŶĚƉƵŶƚ ǀĂŶ ŚĞƚ sůĂĂŵƐ 'ĞǁĞƐƚ ŝŶǌĂŬĞ ŚĞƚ ĂĐƚŝĞƉůĂŶ
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ŝŶ ĚĞ ƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ ǀŽŽƌ tŽŽŶďĞůĞŝĚ͕ ^ƚĞĚĞůŝũŬ ĞůĞŝĚ ĞŶ ŶĞƌŐŝĞ ǀĂŶ ŚĞƚ
sůĂĂŵƐWĂƌůĞŵĞŶƚŽƉϮϬŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϬ͘
22
 ĞůŐŝģ͗ ŶĂƚŝŽŶĂĂů ĂĐƚŝĞƉůĂŶ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚŝŐ ZŝĐŚƚůŝũŶ ϮϬϬϵͬϮϴͬ'͕ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ ďŝũ ĚĞ
ƵƌŽƉĞƐĞ ŽŵŵŝƐƐŝĞ ŽƉ ϯϬ ŶŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϬ͕ ϴϵ͘ ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐŽŶŽŵŝĞ͘ĨŐŽǀ͘ďĞͬŶůͬďŝŶĂƌŝĞƐͬEZWͲͲǀϮϱͲ
E>ͺƚĐŵϯϮϱͲϭϭϮϵϵϮ͘ƉĚĨ
23
s>D^Z'Z/E'͕Ž͘Đ͕͘ϭϲ͘



ϲ
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Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1
$GYLHV6WDWXXW,5(1$



ŝŶĞůŐŝģϯ͕ϯйƚĞƌǁŝũůŚĞƚŐĞŵŝĚĚĞůĚĞǀŽŽƌĚĞhϮϳϭϬ͕ϯйďĞĚƌŽĞŐ͘24/ŶϮϬϭϬďĞĚƌŽĞŐŚĞƚĂĂŶĚĞĞů
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ŝŶ ĞůŐŝģ ϯ͕ϴй͘25 KŽŬ Ăů ǁŽƌĚƚ ǀĞƌǁĂĐŚƚ ĚĂƚ ĞůŐŝģ ǌŝũŶ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ Žŵ ŚĞƚ
ĂĂŶĚĞĞůŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞƚĞŐĞŶϮϬϮϬƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶƚŽƚϭϯйǌĂůŚĂůĞŶ26͕ŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚǌŝũŶǁĞ
ŚŝĞƌǀĂŶŶŽŐǀĞƌǀĞƌǁŝũĚĞƌĚ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶŬĂŶĚĞŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶϭϯйƚĞŐĞŶϮϬϮϬ
ƐůĞĐŚƚƐĂůƐŽƉƐƚĂƉŐĞǌŝĞŶǁŽƌĚĞŶŶĂĂƌĞĞŶǀĞĞůŐƌŽƚĞƌĂĂŶĚĞĞůŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŽƉĚĞůĂŶŐĞƌĞ
ƚĞƌŵŝũŶ͘  Ğ ŚŽŐĞƌ ĂĂŶŐĞŚĂĂůĚĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ƚŽŶĞŶ ĂĂŶ ĚĂƚ ĞĞŶ ƚŽƚ ϭϬϬй ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ
ĞŶĞƌŐŝĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶƵƌŽƉĂƚĞŐĞŶϮϬϱϬŵŽŐĞůŝũŬŝƐ͘

KŽŬĚĞ^ZsŐĞĞĨƚŝŶǌŝũŶƌĂƉƉŽƌƚ͞,ĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞŶĞƌŐŝĞ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝĞĚŽƐƐŝĞƌǀŽŽƌŚĞƚĚĞďĂƚ͟ĂĂŶĚĂƚ
ĚĞĞůŐŝƐĐŚĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶϭϯйĞĞŶǀƌŝũĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬĞƚŽĞŶĂŵĞǀĂŶŚĞƚĂĂŶĚĞĞůǀĞƌĞŝƐƚ͕ǌĞŬĞƌǀĂŶƵŝƚ
ŚĞƚ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝĞĨ ǀĂŶ ĚĞ ďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ ŝŶƐĐŚĂƚƚŝŶŐĞŶǀŽŽƌ ŚĞƚ ƉŽƚĞŶƚŝĞĞů ĂĂŶ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ ŝŶ
ĞůŐŝģ͕ǌŽĂůƐŐĞŵĂĂŬƚĚŽŽƌŚĞƚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂůŶĞƌŐŝĞĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ;ŚŝĞƌŶĂ͗͞/͟Ϳ͘27

EĂĂƐƚŚĞƚůĂŐĞĂĂŶĚĞĞůŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͕ǁŝũƐƚŚĞƚs,WĞƌŽŽŬŽƉĚĂƚ͕ŶŝĞƚƚĞŐĞŶƐƚĂĂŶĚĞŽŶǌĞ
ƵŝƚǀŽĞƌƌĂƚŝŽƌĞůĂƚŝĞĨŚŽŽŐŝƐ͕ĞƌŶŽŐǁĞƌŬŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶĞŶĞƌǌŝũĚƐĚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝĞǀĂŶ
ŽŶǌĞĞǆƉŽƌƚ͕ŝŶŚĞƚďŝũǌŽŶĚĞƌŝŶǌĂŬĞŚĞƚǀĞƌŚŽŐĞŶǀĂŶŚĞƚĂĂŶĚĞĞůŐŽĞĚĞƌĞŶĚŝĞŚŽŽŐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚ
ǌŝũŶ ŽĨ ĞĞŶ ŚŽŐĞ ƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞ ǁĂĂƌĚĞ ŚĞďďĞŶ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǁŝũƐƚ ŚĞƚ s,W ĞƌŽƉ ĚĂƚ ŽŶǌĞ ĞǆƉŽƌƚ ǌŝĐŚ
ǀŽŽƌĂů ƌŝĐŚƚ ŽƉ ĂŶĚĞƌĞ hͲůĂŶĚĞŶ ĞŶ ĚĞ s^ ĞŶ ;ƚĞͿ ǁĞŝŶŝŐ ŽƉ ĚĞ ŽƉŬŽŵĞŶĚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞģŶ ŝŶ ǌŝģ͘
ĞǌĞďĞǀŝŶĚŝŶŐƐůƵŝƚĂĂŶďŝũĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶǀĂŶĞĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĚŽŽƌŚĞƚ^ƚĞƵŶƉƵŶƚƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞůĞŝĚ
ŶĂĂƌĚĞďĞůĂŶŐĞŶĞŶƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶǀŽŽƌsůĂĂŶĚĞƌĞŶŝŶĚĞŚĂŶĚĞůŝŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶ
ʹĚŝĞŶƐƚĞŶ͘28 ŝƚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŬŽŵƚ ƚŽƚ ĚĞ ďĞǀŝŶĚŝŶŐ ĚĂƚ ĞůŐŝģ ĞŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ŐĞĞŶ ŬŽƉůŽƉĞƌƐ ǌŝũŶ
ŝŶǌĂŬĞ ĚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ǀŽŽƌ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͘ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ĞǆƉŽƌƚĞĞƌƚ ǀŽŽƌĂů ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ ǀĂŶ
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ͕ŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐŶĂĂƌŽŶǌĞďƵƵƌůĂŶĚĞŶ͘29

,ŝĞƌďŝũĂĂŶƐůƵŝƚĞŶĚŬĂŶǀĞƌǁĞǌĞŶǁŽƌĚĞŶŶĂĂƌĚĞĚĂůŝŶŐǀĂŶĞůŐŝģŽƉĚĞŐůŽďĂůĞŝŶŶŽǀĂƚŝĞͲŝŶĚĞǆĞŶĚĞ
ƌĞůĂƚŝĞĨůĂŐĞƌĂŶŐƐĐŚŝŬŬŝŶŐǀĂŶĞůŐŝģŽƉĚĞƐƵďͲŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝŶǌĂŬĞŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͘ĞůŐŝģŝƐŝŶϮϬϭϭ
ĨŽƌƐŐĞǌĂŬƚŽƉĚĞŐůŽďĂůĞŝŶŶŽǀĂƚŝĞͲŝŶĚĞǆĚŝĞǁŽƌĚƚŽƉŐĞŵĂĂŬƚĚŽŽƌĚĞ&ƌĂŶƐĞďƵƐŝŶĞƐƐƐĐŚŽŽů/ŶƐĞĂĚ͘30


ϰ͘ϯ͘ <ƌŝƚŝƐĐŚĞƐƵĐĐĞƐĨĂĐƚŽƌĞŶ


,ĞƚďĞůĂŶŐǀĂŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŬĂŶŶŝĞƚŐĞŶŽĞŐǁŽƌĚĞŶďĞŬůĞŵƚŽŽŶĚŝŶĞĞŶǁĞƌĞůĚĚŝĞǀŽŽƌ
ƚĂůƌŝũŬĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ ƐƚĂĂƚ͕ ǌŽĂůƐ ĚĞ ƐƚŝũŐĞŶĚĞ ǁĞƌĞůĚďĞǀŽůŬŝŶŐ͕ ŬůŝŵĂĂƚǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ͕ ĚĞ ŚŽŐĞ
ŽůŝĞƉƌŝũǌĞŶ ĞŶ ĚĞ ŶĂĂƌ ƐĐŚĂƚƚŝŶŐ ϭ͕ϱ ŵŝůũĂƌĚ ŵĞŶƐĞŶ ĚŝĞ ŐĞĞŶ ƚŽĞŐĂŶŐ ŚĞďďĞŶ ƚŽƚ ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚ͘31
/ŶǀĞƐƚĞƌĞŶ ŝŶ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ŬĂŶ ŵĞĚĞ ĞĞŶ ĂŶƚǁŽŽƌĚ ďŝĞĚĞŶ ŽƉ ĚĞǌĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ͘ Ğ
ŽƉƌŝĐŚƚŝŶŐ ǀĂŶ /ZE ĂůƐ ĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ ŵĞƚ ĞĞŶ ƐƉĞĐŝĨŝĞŬ ŵĂŶĚĂĂƚ ǀŽŽƌ ĚĞ ďĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐ ǀĂŶ
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚƚ ǀŽůŐĞŶƐ ĚĞ ZĂĚĞŶ ĂĂŶ ŚĞƚ ƐƚŝũŐĞŶĚĞ ďĞůĂŶŐ ǀĂŶ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ
ĞŶĞƌŐŝĞ͘ sŽůŐĞŶƐ ,ĞƌŵĂŶŶ ^ĐŚĞĞƌ͕ ĚĞ ŐĞĞƐƚĞůŝũŬĞ ǀĂĚĞƌ ǀĂŶ /ZE͕ ǀƵůƚ ŚĞƚ ĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ ĞĞŶ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞůĞ ůĞĞŵƚĞ͗ ͞ƌďĞƐƚĂĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉƉĞŶ ǀŽŽƌ ĨŽƐƐŝĞůĞ ĞŶ ŶƵĐůĞĂŝƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͕
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 hZK^dd͕ ^ŚĂƌĞ Žƌ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇ ŝŶ ŐƌŽƐƐ ĨŝŶĂů ĞŶĞƌŐǇ ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬĞƉƉ͘ĞƵƌŽƐƚĂƚ͘ĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬƚŐŵͬƚĂďůĞ͘ĚŽ͍ƚĂďсƚĂďůĞΘŝŶŝƚсϭΘƉůƵŐŝŶсϭΘůĂŶŐƵĂŐĞсĞŶΘƉĐŽĚĞсƚϮϬϮϬͺϯϭ
25
ĞůŐŝģ͗ŶĂƚŝŽŶĂĂůĂĐƚŝĞƉůĂŶ͕Ž͘Đ͕͘ϴϵ͘
26
hZKW^KDD/^^/͕Ž͘Đ͕͘KD;ϮϬϭϭͿϯϭ͕ƌƵƐƐĞů͕ϱ͘
27
^Zs͕Ž͘Đ͕͘ϮϲϴͲϮϲϵ͘
28
&͘s/>>͕ĞůĂŶŐĞŶĞŶƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶǀŽŽƌsůĂĂŶĚĞƌĞŶŝŶĚĞŚĂŶĚĞůŝŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶʹ
ĚŝĞŶƐƚĞŶ͕ŶƚǁĞƌƉĞŶ͕^ƚĞƵŶƉƵŶƚƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞůĞŝĚ͕ŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϬ͕ϯϮͲϯϯ͘
29
 ^Zŝs͕ Ğ ďŝũĚƌĂŐĞ ǀĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů ŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ǁĞůǀĂĂƌƚ ǀĂŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ͗ EŝĞƵǁĞ ƚƌĞŶĚƐ ĞŶ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀŽŽƌsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͕ĚǀŝĞƐϮϬϭϭͬϭϳ͕ϮϰĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϭ͕Ϯϵ͕ϯϮĞŶϰϭ͘
30
sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŚŝĞƌŽǀĞƌ͕ǌŝĞ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐůŽďĂůŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶŝŶĚĞǆ͘ŽƌŐͬŐŝŝͬŵĂŝŶͬĂŶĂůǇƐŝƐͬƐŚŽǁĐŽƵŶƚƌǇĚĞƚĂŝůƐ͘ĐĨŵ͍ĐŽƵŶƚƌǇŝĚсϭϱϵΘƌĞŐŝŽŶŝĚсϲ
31
͞hEŽĨĨŝĐŝĂůƐƐƚƌĞƐƐĞƐŶĞĞĚĨŽƌƵŶŝǀĞƌƐĂůĂĐĐĞƐƐƚŽĞŶĞƌŐǇƚŽďŽŽƐƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕͟hEEĞǁƐĞŶƚƌĞ͕
Ϯϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϭ͘ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬĂƉƉƐͬŶĞǁƐͬƐƚŽƌǇ͘ĂƐƉ͍EĞǁƐ/сϯϴϳϴϭΘƌсhE/KΘƌϭ
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ŵĂĂƌŶŝĞƚǀŽŽƌŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͘/ZEǌĂůĚĞǌĞůĞĞŵƚĞŽƉǀƵůůĞŶ͘͟ 32ĞƐĂůŶŝĞƚƚĞŵŝŶǁŝũǌĞŶĚĞ
ZĂĚĞŶĞƌŽƉĚĂƚĞƌƌĞĞĚƐƚĂůƌŝũŬĞŽƌŐĂŶĞŶĂĐƚŝĞĨǌŝũŶďŝŶŶĞŶŚĞƚĚŽŵĞŝŶǀĂŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͕ǌŽĂůƐ
Ž͘ŵ͘ ŚĞƚ /͕ ĚĞ tĞƌĞůĚďĂŶŬ͕ ŚĞƚ ZĞŶĞǁĂďůĞ ŶĞƌŐǇ WŽůŝĐǇ EĞƚǁŽƌŬ ĨŽƌ ƚŚĞ ϮϭƐƚ ĞŶƚƵƌǇ ;ŚŝĞƌŶĂ͗
͞ZEϮϭ͟Ϳ͕ŚĞƚZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇĂŶĚŶĞƌŐǇĨĨŝĐŝĞŶĐǇWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ;ŚŝĞƌŶĂ͗͞ZW͟ͿĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
sEͲĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶ;ďǀ͘ŚĞƚsEͲDŝůŝĞƵƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞŶĚĞsŽĞĚƐĞůͲĞŶ>ĂŶĚďŽƵǁŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞǀĂŶĚĞsEͿ͘33

sĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ĂƵƚĞƵƌƐ ǁŝũǌĞŶ ĚĂŶ ŽŽŬ ŽƉ ĚĞ ŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐ ŝŶǌĂŬĞ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ ŵĂŶĚĂƚĞŶ ĞŶ
ďĞůĞŝĚƐŶĞƚǁĞƌŬĞŶ ǁĂĂƌŝŶ ďǀ͘ /ZE͕ ZEϮϭ ĞŶ ZW ĂĐƚŝĞĨ ǌŝũŶ͘34 sŽŽƌĂů ĚĞ ŐĞůŝũŬĞŶŝƐ ŵĞƚ ŚĞƚ /
ƚƌĞŬƚĚĞĂĂŶĚĂĐŚƚ͕ŝŶĚŝĞŵĂƚĞĚĂƚƐŽŵŵŝŐĞŶ/ZEĂůƐĞĞŶƌĞƉůŝĐĂǀĂŶŚĞƚ/ďĞƐĐŚŽƵǁĞŶ͘,Ğƚ/
ŚĞĞĨƚƐŝŶĚƐϭϵϴϮĞĞŶǁĞƌŬŐƌŽĞƉĚŝĞǌŝĐŚƚŽĞůĞŐƚŽƉƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶŝŶǌĂŬĞŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͘35,Ğƚ
ŝƐďŽǀĞŶĚŝĞŶĂůĂĐƚŝĞĨŵĞƚŚĞƚǀĞƌǌĂŵĞůĞŶǀĂŶƐƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚĞŐĞŐĞǀĞŶƐŽǀĞƌĞŶĞƌŐŝĞ͕ŚĞƚĂŶĂůǇƐĞƌĞŶĞŶ
ŵŽĚĞůůĞƌĞŶǀĂŶĞŶĞƌŐŝĞďĞůĞŝĚĞŶŚĞƚĐŽƂƌĚŝŶĞƌĞŶǀĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶĞŶĞƌŐŝĞďĞƐƉĂƌŝŶŐ͕
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞŶ ƐĐŚŽŶĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞůĞ ĞŶĞƌŐŝĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ͘ dŽĐŚ ǌŝũŶ Ğƌ ǁĞůŝƐǁĂĂƌ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ͘/ŶĚĞĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐǌŝũŶĚĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶŚĞƚ/ŚŽŽĨĚǌĂŬĞůŝũŬďĞƉĞƌŬƚƚŽƚĚĞ
K^KͲůĂŶĚĞŶ36ƚĞƌǁŝũů/ZEĞĞŶŵŽŶĚŝĂůĞĂĂŶƉĂŬĞŶĚŝƚŽůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉĂŵďŝĞĞƌƚ͘37,ĞƚǁĞƌŬǀĂŶŚĞƚ
/ŝŶǌĂŬĞŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞůĞŐƚĂůĚƵƐŶŝĞƚĚĞŬůĞŵƚŽŽŶŽƉĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐůĂŶĚĞŶ͕ŵĂĂƌŽƉĚĞ
ŐĞŢŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞĞƌĚĞ ůĂŶĚĞŶ͘ /ZE ďŝĞĚƚ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ Žŵ ŽŽŬ ĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐůĂŶĚĞŶ ƚĞ
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ ŵĞƚ ƐƉĞĐŝĨŝĞŬ ďĞůĞŝĚ ĞŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛Ɛ ǀŽŽƌ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚƐŽƉďŽƵǁ ƚĞƌ ďĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐ ǀĂŶ
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͘38dŽĞŐĂŶŐƚŽƚĚƵƵƌǌĂŵĞĞŶĞƌŐŝĞǀŽŽƌĚĞŶĂĂƌƐĐŚĂƚƚŝŶŐϭ͕ϱŵŝůũĂƌĚŵĞŶƐĞŶĚŝĞ
ŐĞĞŶƚŽĞŐĂŶŐŚĞďďĞŶƚŽƚĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚŝƐĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐĚŝĞŝŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶŶŽŐŵĞĞƌ
ǁĞĞƌŬůĂŶŬǌĂůǀŝŶĚĞŶŽ͘ŵ͘ƚŝũĚĞŶƐŚĞƚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů:ĂĂƌǀĂŶƵƵƌǌĂŵĞŶĞƌŐŝĞǀŽŽƌ/ĞĚĞƌĞĞŶ;ϮϬϭϮͿ
ĞŶĚĞsEͲǁĞƌĞůĚƚŽƉŝŶǌĂŬĞĚƵƵƌǌĂŵĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ;ZŝŽнϮϬͿŝŶϮϬϭϮ͘

/ŶĚĞƚǁĞĞĚĞƉůĂĂƚƐŚĞĞĨƚŚĞƚ/ǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬŽŽŐǀŽŽƌĞŶĞƌŐŝĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐƐǌĞŬĞƌŚĞŝĚĞŶĚĞŶŽĚĞŶǀĂŶ
ĚĞĞŶĞƌŐŝĞŵĂƌŬƚ͘ĞƚŽĞǁŝũǌŝŶŐǀĂŶĚĞƐƚĞŵŵĞŶŝƐŽŽŬŚŽŽĨĚǌĂŬĞůŝũŬŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉĚĞŽůŝĞĐŽŶƐƵŵƉƚŝĞǀĂŶ
ĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞůĂŶĚĞŶ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶŚĞĞĨƚŚĞƚ/ĞĞŶǌĞĞƌďƌĞĞĚŵĂŶĚĂĂƚƚĞƌǁŝũů/ZEǌŝĐŚƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚ
ƌŝĐŚƚ ŽƉ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͘ Ğ ǀĞƌĚĞĚŝŐĞƌƐ ǀĂŶ /ZE ƐĐŚƵŝǀĞŶ ĚĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ƚƵƐƐĞŶ ŚĞƚ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů ŐĞŶƚƐĐŚĂƉ ǀŽŽƌ ƚŽŽŵĞŶĞƌŐŝĞ ĞŶ ŚĞƚ / ŶĂĂƌ ǀŽƌĞŶ ĂůƐ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ǀĂŶ ĞĨĨŝĐŝģŶƚĞ
ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƚƵƐƐĞŶĞĞŶŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉĞŶĞĞŶĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉŵĞƚĞĞŶďƌĞĚĞƌŵĂŶĚĂĂƚ͘39

ĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐǀŽŽƌ/ZEǌĂůǀŽůŐĞŶƐĚĞZĂĚĞŶĚĂŶŽŽŬůŝŐŐĞŶŝŶŚĞƚĚĞĨŝŶŝģƌĞŶǀĂŶĚĞĞŝŐĞŶƌŽůĞŶ
ĨŽĐƵƐ͕ ĂůƐŽŽŬ ŚĞƚ ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ƚĂĂŬĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ŵĞƚ ĂŶĚĞƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ ĚŝĞ ƌĞĞĚƐ ŽƉ ŚĞƚ ƚĞƌƌĞŝŶ ǀĂŶ
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĂĐƚŝĞĨ ǌŝũŶ͘ /Ŷ ĚĞ ǁŽŽƌĚĞŶ ǀĂŶ ŝŶƵ WĂƌƚŚĂŶ͕ ĂĚũƵŶĐƚͲĚŝƌĞĐƚĞƵƌͲŐĞŶĞƌĂĂů ǀĂŶ
ZW͗͞ĞŶƐƵŐŐĞƐƚŝĞǀŽŽƌ/ZEŝƐͲŝŶƉůĂĂƚƐǀĂŶŚĞƚĐƌĞģƌĞŶǀĂŶĞĞŶǀŽůůĞĚŝŐĞŶŝĞƵǁĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ
ʹ Žŵ ƚĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶ ĂůƐ ŽǀĞƌŬŽĞƉĞůĞŶĚ ŽƌŐĂĂŶ ǁĂĂƌďŝũ ŚĞƚ ǁĞƌŬ ǀĂŶ ĂŶĚĞƌĞ ŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ǁŽƌĚƚ


32

'ĞĐŝƚĞĞƌĚŝŶ͘>K<͕͞ƵƌŽƉĞĂŶƐ&ŽƌŵZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͕͟tŽƌůĚtĂƚĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ͕Ɛ͘Ě͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŽƌůĚǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬŶŽĚĞͬϱϵϯϬ
33
ŝĞǀŽŽƌĞĞŶŽǀĞƌǌŝĐŚƚǀĂŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͗/E/d/d/s&KZ/ZE͕dŚĞƌŽůĞŽĨ/ZEŝŶƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĨŽƚŚĞƌŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶĚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͕ϮϬϬϴ͘ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƐƚƌŝĚͲŽŶůŝŶĞ͘ŝƚͬůŝŵĂͲͲ
ĞŶĞͬŽĐƵŵĞŶƚŝͬƌĐŚŝǀŝŽͲϮϭͬZŽůĞͺ/ZEͺĚŝĐĞŵďƌĞͺϬϴ͘ƉĚĨ
34
ŝĞďǀ͘W͘Et>>͕͞dŚĞWƵďůŝĐ͕ƚŚĞWƌŝǀĂƚĞĂŶĚƚŚĞ,ǇďƌŝĚ͗DĂƉƉŝŶŐƚŚĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞŽĨŶĞƌŐǇ&ŝŶĂŶĐĞ͕͟dŚĞ
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞŽĨůĞĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌ^ĞƌŝĞƐϬϭϬ͕ũƵůŝϮϬϭϬ͕Ɖ͘ϭϰ͘
35
/͕tŽƌŬŝŶŐWĂƌƚǇŽŶZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĞĂ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͬƌĞǁƉ͘ĂƐƉ
36
>ĂŶĚĞŶĚŝĞŐĞĞŶůŝĚǌŝũŶǀĂŶŚĞƚ/ŬƵŶŶĞŶŽŶĚĞƌǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶǁĞůĚĞĞůŶĞŵĞŶĂĂŶĚĞ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛Ɛ͘
37
dŚĞĂƐĞĨŽƌĂŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͕WƌĞƉĂƌĂƚŽƌǇŽŶĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌƚŚĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶŽĨ
/ZE͕ĞƌůŝũŶ͕ϭϬĞŶϭϭĂƉƌŝůϮϬϬϴ͕ϵ͖>͘Z/,/͕͞dŝŵĞĨŽƌĂŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͍͕͟
ZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇtŽƌůĚ͕Ϯϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϬϴ͘
38
͘^͘WKtZ^͕͞ƵĚŐĞƚĂŶĚ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉWƌŽďůĞŵƐWůĂŐƵĞZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͕͟dŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͕
Ϯϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϬ͘
39
dŚĞĂƐĞĨŽƌĂŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͕Ž͘Đ͕͘ϵ͖>͘Z/,/͕͞dŝŵĞĨŽƌĂŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇŐĞŶĐǇ͍͕͟ů͘Đ͘͘



ϴ

V L A A M S P A R LEMENT
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Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1
$GYLHV6WDWXXW,5(1$



ǀĞƌǌĂŵĞůĚ͘͟40ĞZĂĚĞŶǀĞƐƚŝŐĞŶŝŶĚŝƚŬĂĚĞƌĚĞĂĂŶĚĂĐŚƚŽƉĂƌƚŝŬĞůy/sĚĂƚĚĞ͞ƌĞůĂƚŝĞƐŵĞƚĂŶĚĞƌĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐ͟ ďĞŚĂŶĚĞůƚ ĞŶ ĚĂƚ ƐƚĞůƚ ĚĂƚ ĚĞ ZĂĂĚ ǀĂŶ /ZE͕ ĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ ŐŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐ ĚŽŽƌ ĚĞ
ƐƐĞŵďůĞĞ͕ ǌĂů ŐĞŵĂĐŚƚŝŐĚ ǌŝũŶ Žŵ ƚĞŶ ďĞŚŽĞǀĞ ǀĂŶ ŚĞƚ ĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ ƚĞ ƐůƵŝƚĞŶ
ǁĂĂƌĚŽŽƌŐĞƉĂƐƚĞƌĞůĂƚŝĞƐǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞŬŶŽŽƉƚŵĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐǁĂĂƌǀĂŶŚĞƚǁĞƌŬǀĞƌǁĂŶƚŝƐŵĞƚ
ĚĂƚǀĂŶŚĞƚĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ͘,Ğƚ/ĞŶ/ZEŚĞďďĞŶďǀ͘ǁĞƌŬĂĨƐƉƌĂŬĞŶŐĞŵĂĂŬƚǁĂĂƌĚŽŽƌŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐ
ǀĂŶŚƵŶǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶǁŽƌĚƚǀŽŽƌŬŽŵĞŶĞŶŽŶĚĞƌůŝŶŐĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐǁŽƌĚƚďĞƌĞŝŬƚ͘/ZEŬĂŶ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŝƌ ĂĂŶ ŚĞƚ / ǁĞƌŬĞŶ ĂĂŶ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚƐŽƉďŽƵǁ ǀĂŶ ŬĞŶŶŝƐ ŝŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐůĂŶĚĞŶ͕
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞŬĞŶŶŝƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚ͕ƉƌŽũĞĐƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐĞŶŚĞƚǀĞƌŐƌŽƚĞŶǀĂŶĚĞďĞǁƵƐƚǁŽƌĚŝŶŐ͘

ĞZĂĚĞŶǁŝũƐƚĞƌŽƉĚĂƚ/ZEŶŝĞƚƌƵŝŵŐĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌĚŝƐŵĞƚĞĞŶǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚĞďĞŐƌŽƚŝŶŐǀŽŽƌϮϬϭϭ
ǀĂŶϮϱŵŝůũŽĞŶĚŽůůĂƌ͘41͞ĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂůŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĞĞůĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉ͕ŽƉŐĞƌŝĐŚƚĂůƐĂŶƚǁŽŽƌĚŽƉ
ĚĞǁĞƌĞůĚǁŝũĚĞďĞŚŽĞĨƚĞĂĂŶŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͕ĞŶŵĞƚŵĞĞƌĚĂŶϭϰϬůŝĚƐƚĂƚĞŶ͕ŵĞƚǌŽ͛ŶŬůĞŝŶ
ďƵĚŐĞƚ ŝƐ ďĞůĂĐŚĞůŝũŬ͕ ͟ ǌĞŝ ,ĞƌŵĂŶŶ ^ĐŚĞĞƌƐ͘ ͞,Ğƚ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů ŐĞŶƚƐĐŚĂƉ ǀŽŽƌ ƚŽŽŵĞŶĞƌŐŝĞ
ŚĞĞĨƚ ĞĞŶ ďƵĚŐĞƚ ǀĂŶ ϮϲϬ ŵŝůũŽĞŶ ĚŽůůĂƌ ͙ ,ĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ŵĂŐ ŶŝĞƚ ŵĞƚ ĞĞŶ ĚƵďďĞůĞ
ƐƚĂŶĚĂĂƌĚďĞŚĂŶĚĞůĚǁŽƌĚĞŶ͘͟42ĠŶǀĂŶĚĞƌĞĚĞŶĞŶǀĂŶĚĞŐĞďƌĞŬŬŝŐĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞƐƚĞƵŶŝƐ͕ǀŽůŐĞŶƐ
,ĞƌŵĂŶŶ^ĐŚĞĞƌƐ͕ǀĂŶĐŽŶĐĞƉƚƵĞůĞĂĂƌĚ͘sŽůŐĞŶƐŚĞŵǌŝũŶƐŽŵŵŝŐĞůĂŶĚĞŶƚŽĞŐĞƚƌĞĚĞŶƚŽƚ/ZE
ŵĞƚĂůƐĚŽĞůŚĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶƚĞƌǁŝũůǌŝũǀĂƐƚŚŽƵĚĞŶĂĂŶĞĞŶŵŝŶŝŵĂůŝƐƚŝƐĐŚĞƌŽůǀŽŽƌ
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞŝŶĚĞƐƚƌŝũĚƚĞŐĞŶŬůŝŵĂĂƚǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ͘43ĞƐĂůŶŝĞƚƚĞŵŝŶǁŽƌĚƚŚĞƚďƵĚŐĞƚǀĂŶ
/ZE ǀŽůůĞĚŝŐ ĂĂŶ ĚĞ ďĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ŐĞƐƉĞŶĚĞĞƌĚ ƚĞƌǁŝũů ǀŽůŐĞŶƐ ,ĂŶƐ
:ƆƌŐĞŶ <ŽĐŚ͕ ůŝĚ ǀĂŶ ĚĞ ƌĂĂĚ ǀĂŶ ďĞƐƚƵƵƌ ǀĂŶ ŚĞƚ /͕ ƐůĞĐŚƚƐ Ϯй ǀĂŶ ŚĞƚ / ďƵĚŐĞƚ ĂĂŶ
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞǁĞƌĚŐĞǁŝũĚ͗͞/ŬǀĞƌƚĞůĚĞĚĞZĂĂĚǀĂŶďĞƐƚƵƵƌǀĂŶŚĞƚ/ĚĂƚǁĂŶŶĞĞƌ/ZE
ǀŽůůĞĚŝŐŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞĞůŝƐŚĞƚǀŝĂǌŝũŶƌĞŐƵůŝĞƌďƵĚŐĞƚϱϬŬĞĞƌŵĞĞƌŬĂŶƐƉĞŶĚĞƌĞŶĚĂŶũƵůůŝĞ͘͟44,ĞƚǌĂů
ǀŽůŐĞŶƐĚĞZĂĚĞŶŬŽƌƚŽŵĞĞŶƵŝƚĚĂŐŝŶŐǌŝũŶŽŵŵĞƚĚĞƚĂůƌŝũŬĞĞŶĚŝǀĞƌƐĞůĞĚĞŶǀĂŶ/ZEƚĞŬŽŵĞŶ
ƚŽƚĞĞŶďĂĂŶďƌĞŬĞŶĚůĞŝĚĞƌƐĐŚĂƉŝŶǌĂŬĞŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͘DĞƚĞĞŶƌĞůĂƚŝĞĨďĞƉĞƌŬƚďƵĚŐĞƚǌĂů
/ZE ŵŽĞƚĞŶ ŽƉďŽŬƐĞŶ ƚĞŐĞŶ ĚĞ ƌĞĞĚƐ ŐĞǀĞƐƚŝŐĚĞ ĞŶ ŝŶǀůŽĞĚƌŝũŬĞ ŶĞƚǁĞƌŬĞŶ ĚŝĞ ĚĞ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞůĞ
ĞŶĞƌŐŝĞďƌŽŶŶĞŶǀĞƌĚĞĚŝŐĞŶ͘



ϱ͘

KE>h^/


Ğ ZĂĚĞŶ ŐĂĂŶ ĂŬŬŽŽƌĚ ŵĞƚ ŚĞƚ ǀŽŽƌŽŶƚǁĞƌƉ ǀĂŶ ĚĞĐƌĞĞƚ ŚŽƵĚĞŶĚĞ ŝŶƐƚĞŵŵŝŶŐ ŵĞƚ ŚĞƚ ^ƚĂƚƵƵƚ
ǀĂŶ/ZE͕ŐĞĚĂĂŶƚĞŽŶŶŽƉϮϲũĂŶƵĂƌŝϮϬϬϵ͕ĞŶŵĞƚĚĞďŝũŚŽƌĞŶĚĞsĞƌŬůĂƌŝŶŐǀĂŶĚĞŽŶĨĞƌĞŶƚŝĞ͘

'ĞůĞƚŽƉďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞƵŝƚĞĞŶǌĞƚƚŝŶŐĞŶĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝĞǀƌĂŐĞŶĚĞZĂĚĞŶŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐĚĂƚĞůŐŝģƐŶĞů
ƚŽĞƚƌĞĞĚƚƚŽƚ/ZE͘,ŝĞƌǀŽŽƌǌŝũŶĞƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĂƌŐƵŵĞŶƚĞŶ͘/ŶĚĞĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐŝƐĞƌŚĞƚƐǇŵďŽůŝƐĐŚĞ
ďĞůĂŶŐǀĂŶĚĞƚŽĞƚƌĞĚŝŶŐƚŽƚĞĞŶĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉĚĂƚǌŝĐŚĞǆĐůƵƐŝĞĨƌŝĐŚƚŽƉŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞĞŶĞƌŐŝĞ͘

/Ŷ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ƉůĂĂƚƐ ŝƐ ŚĞƚ ĂĂŶĚĞĞů ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ŝŶ ĞůŐŝģ ĞŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ŽƉ Ěŝƚ ŵŽŵĞŶƚ
ƌĞůĂƚŝĞĨ ůĂĂŐ͘ /Ŷ ŚĞƚ ůŝĐŚƚ ǀĂŶ ĚĞ ĞůŐŝƐĐŚĞ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ Žŵ ŚĞƚ ĂĂŶĚĞĞů ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ƚĞ
ǀĞƌŚŽŐĞŶ ƚŽƚ ϭϯй ŝŶ ϮϬϮϬ͕ ƐƚĂĂŶ ǁĞ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ͘ Ğ ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ
ĞŶĞƌŐŝĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ ǌŝũŶ ŵŽŵĞŶƚĞĞů ŝŶ ǀŽůůĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ĞŶ ĚĞ ZĂĚĞŶ ǌŝũŶ ǀĂŶ ŵĞŶŝŶŐ ĚĂƚ ŚĞƚ
ůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉ ǀĂŶ /ZE ĞůŐŝģ ĞŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ĚĞ ŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ ďŝĞĚƚ Žŵ ĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀĂŶ


40

͘>K<͕ů͘Đ͕͘ϭ͘
/ZE͕ƌĂĨƚĚĞĐŝƐŝŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞtŽƌŬWƌŽŐƌĂŵŵĞĂŶĚƵĚŐĞƚĨŽƌϮϬϭϭ͕ͬϭͬͬ>͘ϴ͕ďƵŚĂďŝ͕ϰĂƉƌŝů
ϮϬϭϭ͘ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƌĞŶĂ͘ŽƌŐͬŽĐƵŵĞŶƚŽǁŶůŽĂĚƐͬtWϮϬϭϭͬtWϮϬϭϭ͘ƉĚĨ
42
'ĞĐŝƚĞĞƌĚŝŶ͘^͘WKtZ^͕ů͘Đ͘
43
/ďŝĚ͘
44
>͘Z/,/͕͞,ĂŶƐ:ƆƌŐĞŶ<ŽĐŚĞǆƉůĂŝŶƐǁŚǇ/ZEŝƐϱϬƚŝŵĞƐŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚĞ/͕͟ZĞŶĂǁĂďůĞŶĞƌŐǇtŽƌůĚ͕
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ONTWERP VAN DECREET
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DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandsbeleid, de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie is ermee belast, in
naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te
dienen, waarvan de tekst volgt:
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en een gewestaangelegenheid.
Art. 2. Het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA),
gedaan te Bonn op 26 januari 2009, en de bijhorende Verklaring van de Conferentie zullen
volkomen gevolg hebben.

Brussel, 23 september 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid,
Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Energie, Wonen,
Steden en Sociale Economie,
Freya VAN DEN BOSSCHE
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BIJLAGE:
– Nederlandse vertaling van het statuut en de bijhorende verklaring
– Engelse tekst van het statuut en de bijhorende verklaring
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VERTALING
Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie
(IRENA)

De Partijen bij dit statuut,
vanuit de wens het wijdverspreide en toenemende gebruik van hernieuwbare energie te
bevorderen met het oog op duurzame ontwikkeling,
bezield door hun vaste vertrouwen in de enorme mogelijkheden die hernieuwbare
energie biedt bij het aanpakken en geleidelijk verlichten van problemen in verband met
energiezekerheid en instabiele energieprijzen,
overtuigd van de belangrijke rol die hernieuwbare energie kan spelen bij het
verminderen van broeikasgasconcentraties in de atmosfeer, waardoor die energie bijdraagt tot
de stabilisering van het klimaatsysteem en een duurzame, veilige en soepele overgang naar
een koolstofarme economie mogelijk maakt,
vanuit de wens hernieuwbare-energietechnologieën verder aan te moedigen, omdat
deze een stimulerend effect kunnen hebben op duurzame economische groei en het scheppen
van werkgelegenheid,
aangezet door het enorme potentieel van hernieuwbare energie voor het verstrekken
van decentrale toegang tot energie, met name in ontwikkelingslanden, en toegang tot energie
in afgelegen gebieden en op eilanden,
bezorgd over de ernstige negatieve gevolgen die het gebruik van fossiele brandstoffen
en het ondoeltreffende gebruik van traditionele biomassa kunnen hebben op de gezondheid,
overtuigd dat hernieuwbare energie, in combinatie met een verbeterde energieefficiëntie, steeds meer tegemoet kan komen aan de sterke stijging van de wereldwijde
energiebehoeften die verwacht wordt in de komende decennia,
met bevestiging van hun wens om een internationale organisatie voor hernieuwbare
energie op te richten die de samenwerking tussen haar leden bevordert en tegelijkertijd nauw
gaat samenwerken met bestaande organisaties die het gebruik van hernieuwbare energie
propageren,
zijn het volgende overeengekomen:
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Artikel I
Oprichting van het Agentschap
A.

De partijen bij dit statuut richten hierbij het Internationaal Agentschap voor

hernieuwbare energie op (hierna "het Agentschap" genoemd) in overeenstemming met de
hierna volgende voorwaarden.
B.

Het Agentschap gaat uit van het gelijkheidsbeginsel van al zijn leden en zal bij de

uitoefening van zijn activiteiten rekening houden met de soevereine rechten en bevoegdheden
van zijn leden.

Artikel II
Doel
Het Agentschap zal een wijdverspreide en toegenomen toepassing en het duurzame gebruik
van alle vormen van hernieuwbare energie propageren en daarbij rekening houden met:
a)

de nationale en binnenlandse prioriteiten en met de voordelen die voortvloeien

uit een combinatie van hernieuwbare energie en maatregelen ter verbetering van de
energie-efficiëntie, en
b)

de bijdrage die hernieuwbare energie levert aan: het behoud van het milieu

door de druk op natuurlijke hulpbronnen te beperken en door ontbossing, met name van
tropische bossen, woestijnvorming en verlies aan biodiversiteit tegen te gaan; aan
klimaatbescherming; aan economische groei en sociale cohesie waaronder de
bestrijding van armoede en duurzame ontwikkeling; aan toegang tot veilige
energievoorziening; aan regionale ontwikkeling en aan intergenerationele
verantwoordelijkheid.

Artikel III
Definitie
In dit statuut verwijst de term "hernieuwbare energie" naar alle vormen van energie die op
duurzame wijze wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, waaronder:
1. bio-energie;
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2. geothermische energie;
3. waterkracht;
4. maritieme energie, waaronder getijdenenergie, golfslagenergie en thermische energie
van de oceanen;
5. zonne-energie; en
6. windenergie.
Artikel IV
Activiteiten
A.

Als kenniscentrum voor hernieuwbare-energietechnologie en als bemiddelaar en

katalysator die ervaring verstrekt voor praktische toepassingen en beleid, die ondersteuning
biedt inzake alle aangelegenheden die met hernieuwbare energie te maken hebben en die
landen helpt de doeltreffende ontwikkeling en overdracht van kennis en technologie te
benutten, voert het Agentschap de volgende activiteiten uit:
1. Meer in het bijzonder ten behoeve van zijn leden zal het Agentschap:
a)

de actuele praktijken analyseren op het gebied van hernieuwbare energie, met
inbegrip van beleidsinstrumenten, stimuleringsmaatregelen, investeringsinstrumenten,
beste praktijken, beschikbare technologieën, geïntegreerde systemen en apparatuur, en
factoren voor welslagen of mislukken;

b)

de aanzet geven tot discussies en zorgen voor interactie met andere
gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties en netwerken op dit gebied en
op andere relevante gebieden;

c)

op verzoek van zijn leden relevant beleidsadvies verstrekken en bijstand verlenen,
waarbij rekening wordt gehouden met hun respectieve behoeften, en internationale
discussies stimuleren over het hernieuwbare-energiebeleid en de randvoorwaarden
daarvan;

d)

de relevante kennis- en technologieoverdracht verbeteren en de ontwikkeling van
lokale capaciteit en competentie in de lidstaten stimuleren, met inbegrip van de nodige
onderlinge verbanden;
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e)

capaciteitsopbouw bieden, met inbegrip van opleiding en vorming van zijn leden;

f)

op verzoek van zijn leden advies aanreiken over de financiering van hernieuwbare
energie en de toepassing van verwante regelingen steunen;

g)

onderzoek, onder meer op het gebied van sociaaleconomische vraagstukken,
stimuleren en aanmoedigen, en onderzoeksnetwerken, gemeenschappelijk onderzoek en
ontwikkeling en verspreiding van technologieën bevorderen; en

h)

informatie verstrekken over de ontwikkeling en introductie van nationale en
internationale technische normen met betrekking tot hernieuwbare energie, op basis van
goed inzicht dankzij actieve aanwezigheid op de relevante fora.
2. Voorts zal het Agentschap informatie verspreiden en het publiek bewuster maken van
de voordelen en mogelijkheden van hernieuwbare energie.

B.

Tijdens de uitvoering van zijn activiteiten zal het Agentschap:
1. handelen overeenkomstig de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties ter
bevordering van de vrede en de internationale samenwerking, en in overeenstemming met
het beleid van de Verenigde Naties ter bevordering van een duurzame ontwikkeling;
2. zijn middelen zodanig toewijzen dat een doeltreffend gebruik ervan gegarandeerd kan
worden teneinde al zijn doelstellingen zo passend mogelijk te regelen en zijn activiteiten
zodanig uit te oefenen dat het grootst mogelijke voordeel behaald wordt voor zijn leden
en in alle gebieden ter wereld, waarbij ook wordt gedacht aan de bijzondere behoeften
van de ontwikkelingslanden en afgelegen gebieden en eilanden;
3. nauw samenwerken en streven naar de totstandkoming van wederzijds vruchtbare
relaties met bestaande instellingen en organisaties om onnodig dubbel werk te voorkomen
en doeltreffend en doelmatig gebruik te maken van de middelen en voort te bouwen op de
lopende activiteiten van overheden, andere organisaties en agentschappen die tot doel
hebben hernieuwbare energie te bevorderen.

C.

Het Agentschap:
1. legt een jaarverslag over zijn activiteiten voor aan zijn leden;
2. informeert de leden over zijn beleidsadvies nadat dit verstrekt is; en
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3. informeert de leden over overleg en samenwerking met en de werkzaamheden van
bestaande internationale organisaties die op dit gebied actief zijn.

Artikel V
Werkprogramma en projecten
A.

Het Agentschap oefent zijn activiteiten uit op basis van het jaarlijkse werkprogramma,

dat door het Secretariaat wordt opgesteld, door de Raad wordt besproken en door de
Assemblee wordt goedgekeurd.
B.

Bovenop zijn werkprogramma kan het Agentschap, na overleg met zijn leden en, in

geval van verschil van mening, na goedkeuring door de Assemblee, projecten uitvoeren
waartoe de leden de aanzet hebben gegeven en die door de leden worden gefinancierd, op
voorwaarde tenminste dat het Agentschap over de nodige niet-financiële middelen beschikt.

Artikel VI
Lidmaatschap
A.

Het lidmaatschap staat open voor alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties en

voor regionale intergouvernementele organisaties voor economische integratie die bereid en
in staat zijn om te handelen overeenkomstig de in dit statuut geformuleerde doelstellingen en
activiteiten. Om voor lidmaatschap van het Agentschap in aanmerking te komen, moet een
regionale intergouvernementele organisatie voor economische integratie samengesteld zijn
uit soevereine staten, waarvan er ten minste één lid is van het Agentschap en waaraan haar
lidstaten bevoegdheden hebben overgedragen op ten minste één gebied dat onder de
bevoegdheid van het Agentschap valt.
B.

Die staten en regionale intergouvernementele organisaties voor economische

integratie worden:
1. oorspronkelijke leden van het Agentschap door dit statuut te ondertekenen en een
ratificatie-instrument neer te leggen;
2. andere leden van het Agentschap door een toetredingsinstrument neer te leggen na
goedkeuring van hun lidmaatschapsaanvraag. Het lidmaatschap wordt geacht te zijn
goedgekeurd, als er binnen drie maanden nadat de aanvraag aan de leden is toegestuurd,
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geen bezwaar is aangetekend. Bestaat er onenigheid, dan zal de Assemblee beslissen over
de aanvraag overeenkomstig artikel IX, lid H, onder 1).
C.

In het geval van een regionale intergouvernementele organisatie voor economische

integratie, beslissen de organisatie en haar lidstaten over hun respectieve
verantwoordelijkheden met betrekking tot het nakomen van hun verplichtingen krachtens dit
statuut. De organisatie en haar lidstaten zijn niet gerechtigd de uit het statuut voortvloeiende
rechten, met inbegrip van stemrechten, gelijktijdig uit te oefenen. In hun ratificatie- of
toetredingsinstrument geven bovenvermelde organisaties de reikwijdte aan van hun
bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden die onder dit statuut vallen. Deze
organisaties melden aan de depositaris ook elke relevante wijziging van de omvang van hun
bevoegdheid. Bij een stemming over aangelegenheden die onder hun bevoegdheid vallen,
oefenen regionale intergouvernementele organisaties voor economische integratie het
stemrecht uit met het aantal stemmen dat overeenkomt met het totale aantal stemmen dat is
toegekend aan hun lidstaten die ook lid zijn van dit Agentschap.

Artikel VII
Waarnemers
A.

De Assemblee kan de status van waarnemer toekennen aan:
1. intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het
gebied van hernieuwbare energie;
2. ondertekenaars die het statuut niet hebben geratificeerd; en
3. kandidaat-leden wier aanvraag om lidmaatschap is goedgekeurd in overeenstemming
met artikel VI, lid B, onder 2.

B.

Waarnemers mogen zonder stemrecht deelnemen aan de openbare zittingen van de

Assemblee en haar secundaire organen.

Artikel VIII
Organen
A.

Als hoofdorganen van het Agentschap worden hierbij opgericht:
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1. de Assemblee;
2. de Raad; en
3. het Secretariaat.
B.

Behoudens goedkeuring door de Assemblee mogen de Assemblee en de Raad

secundaire organen oprichten die zij nodig achten voor het uitoefenen van hun functies in
overeenstemming met dit statuut.

Artikel IX
De Assemblee
A. 1. De Assemblee is het hoogste orgaan van het Agentschap.
2. De Assemblee mag alle aangelegenheden bespreken die binnen het toepassingsgebied
van dit statuut vallen of die verband houden met de bevoegdheden en functies van
organen waarin dit statuut voorziet.
3. Over die aangelegenheden kan de Assemblee:
a)

besluiten nemen en aanbevelingen doen aan die organen; en

b)

op hun verzoek aanbevelingen doen aan de leden van het Agentschap.

4. Voorts is de Assemblee gemachtigd om aangelegenheden ter overweging voor te
stellen aan de Raad en de Raad en het Secretariaat te verzoeken verslag uit te brengen
over alle aangelegenheden met betrekking tot de werking van het Agentschap.
B.

De Assemblee bestaat uit alle leden van het Agentschap. De Assemblee komt

regelmatig samen in vergaderingen die jaarlijks worden gehouden tenzij de Assemblee
anderszins beslist.
C.

In de Assemblee wordt één afgevaardigde van elk lid opgenomen. Afgevaardigden

kunnen vergezeld worden van plaatsvervangers en adviseurs. De deelnamekosten van een
delegatie komen voor rekening van het betrokken lid.
D.

Zittingen van de Assemblee worden gehouden ten kantore van het Agentschap, tenzij

de Assemblee anderszins beslist.
E.

Bij de aanvang van elke gewone zitting kiest de Assemblee een voorzitter en alle

andere functionarissen die nodig zijn; hierbij wordt rekening gehouden met een billijke
geografische vertegenwoordiging. Deze functionarissen blijven in functie tot een nieuwe
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voorzitter en andere functionarissen worden gekozen tijdens de volgende gewone zitting. De
Assemblee stelt haar reglement van orde vast in overeenstemming met dit statuut.
F.

Behoudens het bepaalde in artikel VI, lid C, heeft elk lid van het Agentschap één stem

in de Assemblee. De beslissingen van de Assemblee over procedurekwesties worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden die hun stem
uitbrengen. Besluiten over aangelegenheden van wezenlijk belang worden genomen bij
consensus. Als er geen consensus kan worden bereikt, wordt consensus geacht te zijn bereikt
als niet meer dan twee leden bezwaar maken, tenzij in het statuut anderszins bepaald.
Wanneer de vraag rijst of een aangelegenheid al dan niet van wezenlijk belang is, wordt deze
als een aangelegenheid van wezenlijk belang behandeld, tenzij de Assemblee bij consensus
van de aanwezige leden anderszins beslist. Als hierover geen consensus kan worden bereikt,
wordt consensus geacht te zijn bereikt als niet meer dan twee leden bezwaar maken. Een
meerderheid van de leden van het Agentschap vormt het voor de Assemblee vereiste quorum.
G.

De Assemblee zal bij consensus van de aanwezige leden:
1. de leden van de Raad kiezen;
2. tijdens haar gewone zittingen de begroting en het werkprogramma van het
Agentschap, ingediend door de Raad, goedkeuren en bevoegd zijn om te beslissen over
wijzigingen van de begroting en het werkprogramma van het Agentschap;
3. beslissingen nemen betreffende het toezicht op het financieel beleid van het
Agentschap, de financiële voorschriften en andere financiële aangelegenheden, alsmede
de financieel controleur kiezen;
4. wijzigingen van het statuut goedkeuren;
5. beslissen over de oprichting van secundaire organen en hun mandaten goedkeuren; en
6. beslissen over toestemming tot stemmen in overeenstemming met artikel XVII, lid A.

H.

Bij consensus van de aanwezige leden, die, indien er geen consensus wordt bereikt,

geacht wordt te zijn bereikt als niet meer dan twee leden bezwaar maken, zal de Assemblee:
1. zo nodig, beslissen over lidmaatschapsaanvragen;
2. goedkeuring verlenen aan het reglement van orde van de Assemblee en de Raad, dat
door deze laatste wordt voorgelegd;
3. het jaarverslag en andere verslagen goedkeuren;
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4. goedkeuring verlenen aan het sluiten van overeenkomsten over alle kwesties,
aangelegenheden of vraagstukken die binnen het toepassingsgebied van dit statuut vallen;
en
5. bij onenigheid tussen haar leden beslissen over aanvullende projecten in
overeenstemming met artikel V, lid B.
I.

De Assemblee wijst de zetel aan van het Agentschap, alsmede de directeur-generaal

van het Secretariaat (hierna de "directeur-generaal" genoemd), bij consensus van de
aanwezige leden of, indien er geen consensus wordt bereikt, met een tweederde meerderheid
van de aanwezige leden die hun stem uitbrengen.
J.

Zo nodig zal de Assemblee tijdens haar eerste zitting alle door de voorbereidende

commissie opgestelde besluiten, ontwerpovereenkomsten, voorschriften en richtlijnen
overwegen en goedkeuren in overeenstemming met de stemprocedures voor de betrokken
kwestie zoals uiteengezet in artikel IX, leden F tot en met I.

Artikel X
De Raad
A.

De Raad bestaat uit minstens 11 maar niet meer dan 21 afgevaardigden van de leden

van het Agentschap, gekozen door de Assemblee. Het concrete aantal afgevaardigden tussen
11 en 21 stemt overeen met het afgeronde equivalent van een derde van de leden van het
Agentschap, berekend op basis van het aantal leden van het Agentschap bij aanvang van de
respectieve verkiezing van de leden van de Raad. De leden van de Raad worden verkozen op
roulerende basis zoals vastgesteld in het reglement van orde van de Assemblee, teneinde een
daadwerkelijke deelname van ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen te verzekeren en
een eerlijke en billijke geografische spreiding en effectiviteit van de werkzaamheden van de
Raad te bereiken. De leden van de Raad worden gekozen voor een periode van twee jaar.
B.

De Raad komt halfjaarlijks bijeen; zijn vergaderingen vinden plaats ten kantore van

het Agentschap, tenzij de Raad anderszins beslist.
C.

Bij het begin van elke vergadering kiest de Raad uit zijn leden een voorzitter en alle

andere vereiste functionarissen voor de duur van die vergadering en tot de volgende
vergadering. De Raad heeft het recht zijn reglement van orde op te stellen. Het reglement van
orde moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Assemblee.
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D.

Ieder lid van de Raad heeft één stem. De Raad neemt besluiten over

procedurekwesties met gewone meerderheid van zijn leden. Beslissingen over
aangelegenheden van wezenlijk belang worden genomen met een meerderheid van twee derde
van de leden. Wanneer de vraag rijst of de kwestie al dan niet van wezenlijk belang is, zal die
kwestie worden behandeld als een aangelegenheid van wezenlijk belang tenzij de Raad met
een meerderheid van twee derde van de leden anderszins beslist.
E.

De Raad is verantwoording verschuldigd aan de Assemblee. De Raad voert de

bevoegdheden en functies uit die hem volgens dit statuut zijn toevertrouwd, evenals de
functies die door de Assemblee aan hem zijn gedelegeerd. Daarbij handelt de Raad conform
de besluiten van de Assemblee en met inachtneming van haar aanbevelingen en zorgt hij voor
de correcte en onafgebroken uitvoering daarvan.
F.

De Raad is belast met:
1. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de leden;
2. het in overweging nemen en voorleggen aan de Assemblee van het
ontwerpwerkprogramma en de ontwerpbegroting van het Agentschap;
3. het goedkeuren van regelingen voor de zittingen van de Assemblee, met inbegrip van
het opstellen van de ontwerpagenda;
4. het in overweging nemen en voorleggen aan de Assemblee van het
ontwerpjaarverslag betreffende de activiteiten van het Agentschap en andere verslagen
die zijn opgesteld door het Secretariaat in overeenstemming met artikel XI, lid E, onder 3,
van dit statuut;
5. het opstellen van andere verslagen waarom de Assemblee heeft verzocht;
6. het sluiten van overeenkomsten of afspraken met staten, internationale organisaties en
internationale agentschappen uit naam van het Agentschap, behoudens voorafgaande
goedkeuring door de Assemblee;
7. het onderbouwen van het werkprogramma dat door de Assemblee is goedgekeurd
teneinde dit door het Secretariaat te laten uitvoeren, binnen de grenzen van de
goedgekeurde begroting;
8. de bevoegdheid om aangelegenheden voor te leggen aan de Assemblee; en
9. het zo nodig oprichten van secundaire organen in overeenstemming met artikel VIII,
lid B, en het beslissen over hun mandaten en duur.
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Artikel XI
Het Secretariaat
A.

Het Secretariaat verleent bijstand aan de Assemblee, de Raad en hun secundaire

organen bij de uitvoering van hun functies. Het Secretariaat oefent de andere, in het kader van
dit statuut opgedragen, functies uit evenals de door de Assemblee of de Raad gedelegeerde
functies.
B.

Het Secretariaat bestaat uit een directeur-generaal, die tevens leiding geeft en de

hoogste administratieve functionaris is, en de nodige personeelsleden. De directeur-generaal
wordt op aanbeveling van de Raad door de Assemblee benoemd voor een termijn van vier
jaar, die eenmaal kan worden verlengd.
C.

De directeur-generaal legt verantwoording af aan de Assemblee en de Raad, onder

meer voor de benoeming van personeel en de organisatie en werking van het Secretariaat. De
allerbelangrijkste overweging bij de indienstneming van het personeel en bij de vaststelling
van de arbeidsvoorwaarden is de noodzaak, de hoogste normen van efficiëntie, bekwaamheid
en integriteit te waarborgen. Daarbij wordt naar behoren aandacht besteed aan het belang van
aanwerving van personeel uit lidstaten en aan een zo ruim mogelijke geografische spreiding.
In het bijzonder wordt rekening gehouden met een passende vertegenwoordiging van
ontwikkelingslanden, waarbij de nadruk ligt op een evenwichtige deelneming van vrouwen en
mannen.
Bij de opstelling van de begroting wordt bij de voorgestelde aanwerving als richtsnoer
genomen dat het aantal personeelsleden beperkt moet blijven tot het minimum dat nodig is om
de taken van het Secretariaat correct uit te oefenen.
D.

De directeur-generaal of een door hem of haar aangestelde vertegenwoordiger neemt,

zonder stemrecht, deel aan alle vergaderingen van de Assemblee en de Raad.
E.

Het Secretariaat:
1. stelt het ontwerpwerkprogramma en de ontwerpbegroting van het Agentschap op en
legt deze voor aan de Raad;
2. voert het werkprogramma en de besluiten van het Agentschap uit;
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3. stelt het ontwerpjaarverslag op betreffende de activiteiten van het Agentschap en legt
dit voor aan de Raad, evenals mogelijk andere verslagen waarom door de Assemblee of
de Raad wordt verzocht;
4. verleent de Assemblee, de Raad en hun secundaire organen administratieve en
technische ondersteuning;
5. bevordert de communicatie tussen het Agentschap en zijn leden; en
6. verspreidt het verstrekte beleidsadvies onder de leden van het Agentschap in
overeenstemming met artikel IV, lid C, onder 2), en bereidt voor elke zitting een verslag
voor over zijn beleidsadvies dat aan de Assemblee en de Raad wordt voorgelegd. Het
verslag aan de Raad bevat ook het geplande beleidsadvies voor uitvoering van het
jaarlijkse werkprogramma.
F.

Bij het vervullen van hun taken vragen noch ontvangen de directeur-generaal en de

andere personeelsleden instructies van enige regering of enige bron buiten het Agentschap. Zij
onthouden zich van handelingen die schade zouden kunnen berokkenen aan hun positie als
internationaal functionaris die slechts de Assemblee en de Raad verantwoording verschuldigd
is. Elk lid eerbiedigt het uitsluitend internationale karakter van de verantwoordelijkheden van
de directeur-generaal en de andere personeelsleden en zal niet trachten hen bij de uitoefening
van hun verantwoordelijkheden te beïnvloeden.

Artikel XII
De begroting
A.

De financiële middelen van het Agentschap zijn afkomstig van:
1. verplichte contributies van de leden, welke zijn vastgesteld door de Assemblee aan de
hand van beoordelingscijfers van de Verenigde Naties;
2. vrijwillige contributies; en
3. andere mogelijke bronnen

in overeenstemming met de financiële voorschriften die de Assemblee bij consensus moet
aannemen, zoals vastgesteld in artikel IX, lid G, van dit statuut. De financiële voorschriften en
de begroting vormen een solide financiële basis voor het Agentschap en waarborgen dat de in
het werkprogramma vastgestelde activiteiten van het Agentschap doelmatig en doeltreffend
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worden uitgevoerd. De verplichte contributies worden gebruikt ter financiering van de
kernactiviteiten en de administratieve kosten.
B.

De ontwerpbegroting van het Agentschap wordt opgesteld door het Secretariaat en ter

inspectie voorgelegd aan de Raad. De Raad geeft de ontwerpbegroting door aan de Assemblee
met een aanbeveling tot goedkeuring of hij stuurt deze terug naar het Secretariaat voor
herziening en herindiening.
C.

De Assemblee benoemt een extern financieel controleur die zijn ambt vier jaar

uitoefent en herkiesbaar is. De eerste financieel controleur oefent zijn ambt uit voor een
periode van twee jaar. De financieel controleur onderzoekt de rekeningen van het Agentschap.
Hij maakt opmerkingen en doet aanbevelingen die hij of zij nodig acht met betrekking tot de
doeltreffendheid van het beheer en de interne financiële controlemiddelen.

Artikel XIII
Rechtspersoonlijkheid, voorrechten en immuniteiten
A.

Het Agentschap heeft internationale rechtspersoonlijkheid. Op het grondgebied van

elk lid en afhankelijk van de nationale wetgeving heeft het de binnenlandse
rechtsbevoegdheid die nodig is voor de uitoefening van zijn functies en het bereiken van zijn
doelstellingen.
B.

De leden beslissen over een afzonderlijke overeenkomst betreffende voorrechten en

immuniteiten.

Artikel XIV
Relaties met andere organisaties
Behoudens goedkeuring door de Assemblee wordt de Raad gemachtigd in naam van het
Agentschap overeenkomsten te sluiten die passende relaties tot stand brengen met de
Verenigde Naties en alle andere organisaties wier werkzaamheden verband houden met die
van het Agentschap. De bepalingen van dit statuut doen geen afbreuk aan de rechten en
verplichtingen van de leden uit hoofde van bestaande internationale verdragen.
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Artikel XV
Wijzigingen en opzegging, herziening
A.

Elk lid kan wijzigingen van dit statuut voorstellen. Eensluidende afschriften van de

tekst van voorgestelde wijzigingen worden opgesteld door de directeur-generaal en door hem
of haar meegedeeld aan alle leden, minstens negentig dagen voordat deze door de Assemblee
in overweging worden genomen.
B.

De wijzigingen treden in werking voor alle leden:
1. wanneer ze zijn goedgekeurd door de Assemblee na overweging van de opmerkingen
die de Raad over elke voorgestelde wijziging heeft ingediend; en
2. nadat alle leden ermee hebben ingestemd door de wijziging gebonden te zijn in
overeenstemming met hun respectieve constitutionele procedures. De leden stemmen
ermee in door de wijziging gebonden te zijn door een bijbehorend instrument neer te
leggen bij de in artikel XX, lid A, bedoelde depositaris.

C.

Op elk ogenblik na vijf jaar vanaf de datum waarop dit statuut volgens artikel XIX,

lid D, in werking treedt, kan een lid zich uit het Agentschap terugtrekken door dit schriftelijk
te melden aan de in artikel XX, lid A, bedoelde depositaris, die de Raad en alle leden daarvan
onverwijld in kennis stelt.
D.

Een dergelijke terugtrekking wordt van kracht op het einde van het jaar waarin zij

kenbaar is gemaakt. Opzegging door een lid van het Agentschap heeft geen invloed op de
contractuele verplichtingen die het lid heeft aangegaan krachtens artikel V, lid B, of de
financiële verplichtingen van het lid voor het jaar waarin het zich terugtrekt.

Artikel XVI
Geschillenbeslechting
A.

De leden beslechten onderlinge geschillen betreffende de interpretatie of toepassing

van dit statuut met vreedzame middelen in overeenstemming met artikel 2, lid 3, van het
Handvest van de Verenigde Naties en zoeken derhalve een oplossing aan de hand van de in
artikel 33, lid 1, van het Handvest van de Verenigde Naties vermelde middelen.
B.

De Raad kan tot beslechting van een geschil bijdragen met elk middel dat hij gepast

acht. Hij kan bijvoorbeeld zijn diensten aanbieden, de leden die een geschil hebben verzoeken
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de geschillenbeslechtingsprocedure van hun keuze op te starten en een einddatum aanbevelen
voor een overeengekomen procedure.

Artikel XVII
Tijdelijke schorsing van rechten
A.

Elk lid van het Agentschap dat achterstallig is met zijn financiële bijdragen aan het

Agentschap heeft geen stemrecht indien zijn achterstallige bijdragen gelijk zijn aan of groter
zijn dan het bedrag van zijn bijdragen voor de voorafgaande twee jaren. De Assemblee kan dit
lid niettemin toestaan zijn stem uit te brengen indien zij ervan overtuigd is dat de wanbetaling
te wijten is aan overmacht.
B.

Op aanbeveling van de Raad kan een lid, dat bij voortduring de bepalingen van dit

statuut of van een krachtens dit statuut gesloten overeenkomst heeft geschonden, door de
Assemblee in de uitoefening van de voorrechten en rechten van het lidmaatschap worden
geschorst, met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden die hun stem uitbrengen.

Artikel XVIII
Zetel van het Agentschap
De zetel van het Agentschap wordt door de Assemblee bepaald tijdens haar eerste zitting.

Artikel XIX
Ondertekening, ratificatie, inwerkingtreding en toetreding
A.

Op de Stichtingsconferentie staat het statuut open voor ondertekening door alle staten

die lid zijn van de Verenigde Naties en door regionale intergouvernementele organisaties voor
economische integratie zoals bepaald in artikel VI, lid A. Het statuut blijft openstaan voor
ondertekening tot de datum waarop het in werking treedt.
B.

Voor staten en regionale intergouvernementele organisaties voor economische

integratie, zoals bepaald in artikel VI, lid A, die dit statuut niet ondertekend hebben, staat dit
statuut open voor toetreding nadat hun lidmaatschap door de Assemblee is goedgekeurd
overeenkomstig artikel VI, lid B, onder 2).
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C.

De leden geven blijk ermee in te stemmen door dit statuut gebonden te zijn door

neerlegging van een ratificatie- of toetredingsinstrument bij de depositaris. De staten
ratificeren de toetreding tot dit statuut overeenkomstig hun respectieve constitutionele
procedures en treden vervolgens toe.
D.

Dit statuut treedt in werking op de dertigste dag na de neerlegging van het

vijfentwintigste ratificatie-instrument.
E.

Voor staten of regionale intergouvernementele organisaties voor economische

integratie die een ratificatie- of toetredingsinstrument hebben neergelegd na de
inwerkingtreding van het statuut, treedt dit statuut in werking op de dertigste dag na de
neerlegging van het betrokken instrument.
F.

Er kunnen geen voorbehouden worden gemaakt ten aanzien van de bepalingen van dit

statuut.

Artikel XX
Depositaris, registratie, authentieke tekst
A.

De regering van de Bondsrepubliek Duitsland wordt hierbij aangesteld als depositaris

van dit statuut en van de ratificatie- of toetredingsinstrumenten.
B.

Dit statuut wordt geregistreerd door de depositaris krachtens artikel 102 van het

Handvest van de Verenigde Naties.
C.

Dit statuut, opgesteld in het Engels, wordt neergelegd in de archieven van de

depositaris.
D.

Eensluidende afschriften van dit statuut worden door de depositaris toegezonden aan

de regeringen van de staten en aan de uitvoerende organen van de regionale
intergouvernementele organisaties voor economische integratie die het ondertekend hebben of
waarvan het lidmaatschap is goedgekeurd volgens artikel VI, lid B, onder 2).
E.

De depositaris informeert alle ondertekenaars van dit statuut onverwijld over de

datum van elke neerlegging van een ratificatie-instrument en de datum van inwerkingtreding
van het statuut.
F.

De depositaris brengt alle ondertekenaars en leden onverwijld op de hoogte van de

datum waarop een staat of een regionale intergouvernementele organisatie voor economische
integratie vervolgens lid wordt van het Agentschap.
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G.

De depositaris stuurt een nieuwe lidmaatschapsaanvraag onverwijld ter overweging

door naar alle leden van het Agentschap, overeenkomstig artikel VI, lid B, onder 2).

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit statuut
hebben ondertekend.
Gedaan te Bonn op 26 januari 2009, in één exemplaar, in de Engelse taal.
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ũĂŶƵĂƌŝϮϬϬϵŝŶŽŶŶ͕ŵĞƚŝŶďĞŐƌŝƉǀĂŶĚĞǌĞǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ͕ǌĂůĞǀĞŶĞĞŶƐŐĞǁĂĂƌŵĞƌŬƚǁŽƌĚĞŶŝŶĚĞ
ŽĨĨŝĐŝģůĞƚĂůĞŶǀĂŶĚĞsĞƌĞŶŝŐĚĞEĂƚŝĞƐĂŶĚĞƌĚĂŶŶŐĞůƐ͕ĞǀĞŶĂůƐŝŶĚĞƚĂĂůǀĂŶĚĞĚĞƉŽƐŝƚĂƌŝƐ͕ŽƉŚĞƚ
ǀĞƌǌŽĞŬǀĂŶĚĞƌĞƐƉĞĐƚŝĞǀĞKŶĚĞƌƚĞŬĞŶĂĂƌƐ͘ϭϮ͟


1

De Conferentie noteert dat Frankrijk aan de Regering die depositaris is reeds een Franse versie van het
Statuut heeft toegezonden, met het oog op de waarmerking van het Statuut in de Franse taal.
2
Deze verklaring zal niet in conflict komen met de overeenkomst over de werktaal van de Final Preparatory
Conference in Madrid.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

63

64

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

65

66

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

67

68

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

69

70

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

71

72

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

powers

V L A A M S P A R LEMENT

73

74

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

75

76

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

77

78

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

79

80

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

81

82

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

83

84

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

85

86

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

87

88

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

89

90

Stuk 1308 (2011-2012) – Nr. 1

V L A A M S P A R LEMENT

