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N:o 466

Valtioneuvoston asetus
biosidivalmisteista
Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) nojalla:
1 luku

2§

Yleiset säännökset

Määritelmät

1§

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tehoaineella ainetta tai pieneliötä, jolla
on yleinen taikka erityinen vaikutus haitalliseen eliöön; haitallisena pidetään sellaista
eliötä, jota halutaan torjua taikka jolla on
haitallinen vaikutus ihmisiin, heidän toimintoihinsa tai heidän käyttämiinsä tai valmistamiinsa tuotteisiin taikka eläimiin tai ympäristöön;
2) markkinoille luovuttamisella tavaran
toimittamista maksua vastaan tai maksutta
tai sen muuta kuin sellaista varastointia, jota
seuraa lähettäminen yhteisön tullialueelta tai
hävittäminen;
myös
biosidivalmisteiden
tuonti Euroopan yhteisön alueelle on markkinoille luovuttamista;
3) jäämällä biosidivalmisteessa olevaa
ainetta, joka jää jäljelle biosidivalmisteen
käytön tuloksena, mukaan lukien tämän aineen hajoamisen tai jonkin reaktion seurauk-

Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään kemikaalilain
(744/1989) biosidivalmisteita koskevan 6
luvun täytäntöönpanosta.
Tätä asetusta ei sovelleta sellaisiin lopulliselle käyttäjälle tarkoitettuihin käyttövalmiisiin biosidivalmisteisiin, joista säädetään
seuraavien lakien tai asetusten nojalla:
1) lääkelaki (395/1987);
2) terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettu laki (1505/1994);
3) elintarvikelaki (361/1995);
4) rehulaki (396/1998);
5) kosmetiikka-asetus (189/1996);
6) elämistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annettu laki (1195/1996);
7) torjunta-ainelaki (327/1969).
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sena muodostuneet aineenvaihduntatuotteet;
sekä
4) aineella, valmisteella, tieteellisellä tutkimus- tai kehitystyöllä sekä tuotannollisella
tutkimus- tai kehitystyöllä mitä kemikaaliasetuksen (675/1993) 2 §:ssä säädetään.
3§
Biosidivalmisteryhmät
Kemikaalilain 12 §:ssä tarkoitetut biosidivalmisteet jaetaan valmisteryhmiin tämän
asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla.
4§

valmisteen ihmisen ja eläinten terveyteen
kohdistuvien vaikutusten arvioinnista sekä
tehoaineen ja valmisteen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien arvioinnista. Suomen ympäristökeskus vastaa tehoaineen, jäämien ja valmisteen ympäristövaikutusten
arvioinnista.
Biosidivalmisteen hyväksymistä koskevasta hakemuksesta on annettava päätös viivyttelemättä. Kemikaalilain 30 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vähäriskisen biosidivalmisteen rekisteröintiä koskevasta hakemuksesta on annettava päätös 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on saanut hyväksymisen tai rekisteröinnin edellytyksenä olevat tiedot.

Toimivaltaiset viranomaiset
Biosidivalmisteen hyväksymisestä tai rekisteröinnistä päättää kyseiselle valmisteryhmälle tämän asetuksen liitteessä nimetty toimivaltainen viranomainen. Toimivaltainen
viranomainen vastaa myös poikkeuksellista
käyttöä koskevien lupahakemusten, koetoimintaa koskevien ilmoitusten ja lupahakemusten sekä uusia tehoaineita koskevien ilmoitusten käsittelystä kyseiseen valmisteryhmään kuuluvien valmisteiden ja tehoaineiden
osalta.
Jos biosidivalmiste kuuluu useampaan kuin
yhteen valmisteryhmään, toimivaltainen viranomainen määräytyy valmisteen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.
2 luku
Hakemuksen käsittely ja tietojen suoja-aika
5§
Hakemuksen käsitteleminen
Toimivaltainen viranomainen tarkastaa,
että hakemus sisältää vaadittavat tiedot sekä
pyytää tarvittaessa lausunnon toiselta viranomaiselta ja muilta mahdollisilta asiantuntijatahoilta. Toimivaltainen viranomainen arvioi saamiensa tietojen ja lausuntojen perusteella, täyttyvätkö hyväksymisen myöntämisen edellytykset.
Tämän asetuksen liitteessä nimetty toimivaltainen viranomainen vastaa valmisteen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden arvioinnista. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus vastaa tehoaineen, jäämien ja

6§
Kehysvalmiste
Toimivaltainen viranomainen määrittelee
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kehysvalmisteen ja ilmoittaa kehysvalmisteen määrittelystä hakijalle valmisteen hyväksymispäätöksen yhteydessä.
Kehysvalmisteella tarkoitetaan määriteltyä
ryhmää biosidivalmisteita, joilla on sama
käyttötarkoitus ja sama käyttäjäryhmä. Ryhmän valmisteet voivat sisältää vain kyseiseen kehysvalmisteryhmään kuuluviksi määriteltyjä tehoaineita. Valmisteiden koostumus
saa poiketa aiemmin hyväksytystä biosidivalmisteesta vain vähän eivätkä poikkeamat
koostumuksessa saa lisätä valmisteen aiheuttamaa riskiä tai vaikuttaa tehoon. Koostumuksen poikkeamalla tarkoitetaan tehoaineen pitoisuuden vähentämistä taikka yhden
tai useamman muun aineen kuin tehoaineen
pitoisuuden muuttamista taikka yhden tai
useamman pigmentin, väriaineen tai hajusteen korvaamista toisella sellaisella aineella,
joka aiheuttaa samanlaisen tai vähäisemmän
riskin mutta ei vähennä valmisteen tehokkuutta.
Jos myöhempi, uutta biosidivalmistetta
koskeva hakemus perustuu 1 momentin mukaiseen kehysvalmisteen määrittelyyn, päätös kehysvalmisteen hyväksymisestä tai rekisteröinnistä on tehtävä 60 vuorokauden
kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on saanut kehysvalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin edellytyksenä olevat tiedot.

N:o 466
7§
Tehoaineen hyväksyminen
yhteisötasolla
Tehoaineen sisällyttämiseksi biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
98/8/EY, jäljempänä biosididirektiivi, liitteeseen I, I A tai I B on toiminnanharjoittajan
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle
asiakirjat, jotka täyttävät ympäristöministeriön asetuksessa säädetyt vaatimukset. Asiakirjoihin on liitettävä kemikaalilain 26 §:ssä
tarkoitettu hakemus vähintään yhdestä biosidivalmisteesta.
Toimivaltainen viranomainen tarkastaa
toimitetut asiakirjat ja todettuaan niiden täyttävän vaatimukset antaa hakijalle luvan lähettää yhteenvedon asiakirjoista muille Euroopan unionin jäsenvaltiolle, jäljempänä
jäsenvaltio, sekä Euroopan yhteisöjen komissiolle. Asiakirjat on arvioitava vuoden kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen
on todennut niiden täyttävän vaatimukset.
Arviointi voidaan siirtää biosididirektiivissä
määrättyä menettelyä noudattaen toisen jäsenvaltion tehtäväksi.
8§
Tehoainetta koskevien tietojen
suoja-aika
Biosidivalmisteen tehoainetta koskevien
tietojen kemikaalilain 30 a §:ssä tarkoitettu
suoja-aika määräytyy seuraavasti:
1) jos kysymyksessä on biosidivalmisteessa käytettävä tehoaine, joka ei ole ollut Euroopan yhteisön alueella markkinoilla ennen
13 päivää toukokuuta 2000, suoja-aika on 15
vuotta siitä kun tehoaine on hyväksytty
biosididirektiivin liitteeseen I tai I A ensimmäisen kerran;
2) jos kysymyksessä on biosidivalmisteessa käytettävä tehoaine, joka on ollut markkinoilla ennen 13 päivää toukokuuta 2000,
suoja-aika on 10 vuotta kyseisestä ajankohdasta sellaisten tietojen osalta, jotka on toimitettu biosididirektiviin mukaisesti, ja 10
vuotta tehoaineen hyväksymistä biosididirektiivin liitteeseen I tai I A koskevan päätöksen tekemisestä sellaisten tietojen osalta,
jotka toimitetaan ensimmäistä kertaa tehoaineen tai uuden käyttötarkoituksen hyväksymiseksi biosididirektiivin liitteeseen;
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3) jos kysymyksessä ovat ensimmäistä kertaa toimitettavat lisätiedot, jotka koskevat
joko muutosta tehoaineen hyväksymistä biosididirektiivin liitteeseen I tai I A koskevan
päätöksen ehtoihin tai tehoaineen säilyttämistä kyseisen direktiivin liitteessä I tai I
A, suoja-aika on 5 vuotta siitä kun tietojen
toimittamisen jälkeen on tehty päätös; jos
lisätietojen suoja-aika päättyisi ennen 1 tai 2
kohdan mukaista määräaikaa, kyseinen suoja-aika päättyy samanaikaisesti 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen suoja-ajan kanssa.
9§
Valmistetta koskevien tietojen
suoja-aika
Biosidivalmistetta koskevien tietojen kemikaalilain 30 a §:ssä tarkoitettu suoja-aika
määräytyy seuraavasti:
1) jos kysymyksessä on biosidivalmiste,
jonka sisältämä tehoaine ei ole ollut Euroopan yhteisön alueella markkinoilla ennen 13
päivää toukokuuta 2000, suoja-aika on 10
vuotta siitä kun valmiste on ensimmäisen
kerran hyväksytty markkinoille jossakin jäsenvaltiossa;
2) jos kysymyksessä on biosidivalmiste,
jonka sisältämä tehoaine on ollut markkinoilla ennen 13 päivää toukokuuta 2000,
suoja-aika on 10 vuotta kyseisestä ajankohdasta sellaisten tietojen osalta, jotka on toimitettu biosididirektiivin mukaisesti, ja 10
vuotta tehoaineen hyväksymistä biosididirektiivin liitteeseen I tai I A koskevan päätöksen tekemisestä sellaisten tietojen osalta,
jotka toimitetaan ensimmäistä kertaa tehoaineen hyväksymiseksi tai uuden käyttötarkoituksen hyväksymiseksi biosididirektiivin liitteeseen;
3) jos kysymyksessä ovat ensimmäistä kertaa toimitettavat lisätiedot, jotka koskevat
joko muutosta biosidivalmisteen hyväksymistä koskevan päätöksen ehtoihin tai tehoaineen säilyttämistä biosididirektiivin liitteessä I tai I A, suoja-aika on 5 vuotta siitä
kun lisätiedot on vastaanotettu; jos lisätietojen suoja-aika päättyisi ennen 1 tai 2
kohdan mukaisesti määriteltyä määräaikaa,
kyseinen suoja-aika päättyy samanaikaisesti
1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen suojaajan kanssa.
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N:o 466
3 luku

sa tai vastaavasti rekisteröitävä 60 vuorokauden kuluessa.

Hyväksyminen ja rekisteröinti
10 §
Hyväksymis- ja rekisteröintipäätöksen
voimassaolo ja uudistaminen
Valmiste hyväksytään tai rekisteröidään
enintään 10 vuodeksi siitä kun valmisteen sisältämä tehoaine on hyväksytty ensimmäisen
kerran tai uudestaan biosididirektiivin liitteeseen I tai I A. Hyväksymisen tai rekisteröinnin määräaika ei saa ylittää edellä mainituissa liitteissä tehoaineelle säädettyä määräaikaa.
Uudistettaessa valmisteen hyväksymistä tai
rekisteröintiä voidaan sitä koskevan päätöksen voimassaoloa jatkaa määräajaksi, jonka
viranomainen tarvitsee tarkastaakseen, ovatko hyväksymisen edellytykset olemassa.
11 §
Hyväksymisen tai rekisteröinnin
muuttaminen ja peruuttaminen
Harkittaessa kemikaalilain 29 §:ssä tarkoitettua hyväksymisen peruuttamista tai muuttamista toimivaltainen viranomainen voi
pyytää toiminnanharjoittajalta lisätietoja hyväksymis- tai rekisteröintipäätöksen tarkistamiseksi. Hyväksymisen tai rekisteröinnin
voimassaoloa voidaan jatkaa määräajaksi,
joka tarvitaan tietojen tarkistamiseksi ja lisätietojen hankkimiseksi.
Peruutettaessa hyväksyminen tai rekisteröinti voidaan markkinoilla olevien valmistemäärien hävittämiselle, varastoinnille, markkinoinnille tai käyttämiselle asettaa määräaika.
12 §
Vastavuoroinen hyväksyminen ja
rekisteröinti

13 §
Vastavuoroisesta hyväksymisestä ja
rekisteröinnistä poikkeaminen
Harkitessaan toisessa jäsenvaltiossa biosididirektiivin mukaisesti hyväksytyn valmisteen hyväksymistä tai rekisteröintiä toimivaltainen viranomainen voi edellyttää valmisteen käytön ehtojen muuttamista siten, että
hyväksymisen edellytykset täyttyvät, jos:
1) torjuttavaa kohdelajia ei esiinny alueella
haitallisessa määrin;
2) kohde-eliössä ilmenee resistenssiä haitallisessa määrin, tai
3) käyttöolosuhteet eroavat merkittävästi
olosuhteista, johon valmiste on ensimmäisen
kerran hyväksytty tai rekisteröity, ja käytöstä
voi aiheutua riskejä, joita ei voida hyväksyä.
Käytön ehtoja, joita voidaan edellyttää muutettavaksi, ovat päällykseen merkittävät käyttöohjeet, ensiapuohjeet, ohjeet jätteiden hävittämisestä sekä käsiteltyä tuotetta tai kohdetta koskevat ohjeet terveys- ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiseksi.
Toimivaltainen viranomainen voi olla tilapäisesti rekisteröimättä valmistetta, jos on
syytä epäillä, että se ei ole kemikaalilain
30 b § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu
vähäriskinen biosidivalmiste.
Jos toimivaltainen viranomainen katsoo,
että toisen jäsenvaltion hyväksymä biosidivalmiste ei täytä kemikaalilain 27 §:ssä säädettyjä hyväksymisen ehtoja, ja aikoo siitä
syystä hylätä hyväksymis- tai rekisteröintihakemuksen tai rajoittaa hyväksymistä tai
rekisteröintiä, sen on ilmoitettava asiasta
muille jäsenvaltioille, Euroopan yhteisöjen
komissiolle ja hakijalle. Toimivaltaisen viranomaisen on otettava asiaa koskeva komission päätös huomioon. Vastaavaa menettelyä on noudatettava 2 momentissa mainitussa tapauksessa.
14 §

Toimivaltaisen viranomaisen on hakemuksesta hyväksyttävä tai rekisteröitävä toisessa
jäsenvaltiossa biosididirektiivin mukaisesti
hyväksytty valmiste, jos se täyttää hyväksymisen edellytykset ja jos hakijalla on kemikaalilain 30 a §:n nojalla oikeus käyttää kyseistä tietoaineistoa. Tällainen biosidivalmiste on hyväksyttävä 120 vuorokauden kulues-

Eräitä valmisteryhmiä koskeva
poikkeus
Toimivaltainen viranomainen voi perustellusta syystä olla hyväksymättä tai rekisteröimättä toisessa jäsenvaltiossa biosididirektiivin mukaisesti hyväksyttyä valmistetta, joka

N:o 466
kuuluu tämän asetuksen liitteessä mainittuun
valmisteryhmään III.15 (lintumyrkyt), III.17
(kalamyrkyt) tai IV.23 (muiden selkärankaisten torjuntaan käytettävät valmisteet). Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tällaisesta päätöksestä Euroopan yhteisöjen komissiolle.
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taavat tiedot kuin kemikaalilain 26 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa.
5 luku
Koetoiminta
17 §

4 luku

Kirjanpitoa tai ilmoitusta edellyttävä koe

Poikkeuksellinen käyttö ja väliaikainen
hyväksyminen

Biosidivalmisteen tai sen tehoaineen toimittajan ja kokeesta vastaavan on säilytettävä tieteelliseen tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvästä kemikaalilain 30 e §:ssä tarkoitetusta kokeesta valmisteen tai tehoaineen
tunnistetiedot, tiedot toimitetuista määristä ja
päällysmerkinnöistä sekä niiden toiminnanharjoittajien yhteystiedot, joille biosidivalmistetta tai tehoainetta on toimitettu. Lisäksi
on koottava asiakirja, joka sisältää kaikki
saatavilla olevat tiedot tehoaineen tai valmisteen terveys- ja ympäristövaikutuksista. Nämä tiedot on pyydettäessä toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.
Kokeesta vastaavan on ilmoitettava tuotannolliseen tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvästä kemikaalilain 30 e §:ssä tarkoitetusta
kokeesta 1 momentissa tarkoitetut tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle riittävän ajoissa
ennen valmisteen tai tehoaineen markkinoille
luovuttamista.

15 §
Lupa poikkeukselliseen käyttöön
Toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta antaa luvan kemikaalilain 30 d
§:n 1 momentissa tarkoitettuun biosidivalmisteen poikkeukselliseen käyttöön enintään
120 vuorokaudeksi. Poikkeuksellisen käytön
on oltava rajattua ja valvottua.
Haettaessa lupaa biosidivalmisteen poikkeukselliseen käyttöön on hakemukseen liitettävä toimivaltaisen viranomaisen harkinnan mukaan seuraavat tiedot:
1) selvitys valmisteen koostumuksesta;
2) käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat
tiedot;
3) selvitys suunnitellusta käytöstä, mukaan
lukien tiedot ennakoimattomasta vaarasta ja
perustelut, miksi vaaraa ei voida torjua muilla keinoin; sekä
4) selvitys turvallisen ja haitattoman käytön edellyttämistä varotoimista.

16 §
Väliaikainen hyväksyminen
Toimivaltainen viranomainen voi kemikaalilain 30 d §:n 2 momentin nojalla hakemuksesta hyväksyä biosidivalmisteen väliaikaisesti enintään kolmeksi vuodeksi. Tarvittaessa toimivaltainen viranomainen voi jatkaa
väliaikaista hyväksymistä yhdellä vuodella,
jos ehdot edelleen täyttyvät. Jos havaitaan,
että tehoaine ei täytä hyväksymisen ehtoja,
väliaikainen hyväksyminen tulee peruuttaa.
Haettaessa biosidivalmisteelle väliaikaista
hyväksymistä on hakemukseen liitettävä vas-

18 §
Lupaa edellyttävä koe
Kun kysymyksessä on kemikaalilain 30 e
§:ssä tarkoitettu koe, jonka yhteydessä tai
seurauksena voi syntyä päästöjä ympäristöön, on kokeesta vastaavan toiminnanharjoittajan haettava toimivaltaiselta viranomaiselta lupaa ennen kokeen suorittamista. Lupa
on haettava siitä jäsenvaltiosta, jossa koe
aiotaan suorittaa.
Toimivaltainen viranomainen voi lupapäätöksessä rajoittaa kokeessa käytettäviä valmiste- tai tehoainemääriä taikka käsiteltäviä
alueita tai määrätä muita tarpeellisia ehtoja.
Erillistä koekohtaista lupaa ei tarvita, jos
toimivaltainen viranomainen on myöntänyt
toiminnanharjoittajalle luvan ryhtyä tiettyihin kokeisiin ja määritellyt ne ehdot, joilla
kokeet voidaan suorittaa.
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6 luku
Erinäisiä säännöksiä
19 §

Ilmoitus uuden tehoaineen markkinoille
luovuttamiseksi.
Kemikaalilain 30 f §:ssä tarkoitetusta uudesta tehoaineesta on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle lain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ympäristöministeriön asetuksessa säädetyt tehoainetta koskevat asiakirjat, joihin liittyy vakuutus siitä, että tehoaine on tarkoitettu käytettäväksi biosidivalmisteessa.

harhaanjohtavasti sen ihmiseen tai ympäristöön kohdistuvien riskien osalta. Mainonnassa ei saa esiintyä ilmaisuja, jotka antavat
väärän mielikuvan valmisteen turvallisuudesta, kuten ’’Vähäriskinen biosidivalmiste’’,
’’Ei myrkyllinen’’ tai ’’Ei haitallinen’’.
23 §
Biosidivalmisteen asianmukainen käyttö
Kemikaalilain 30 g §:ssä tarkoitettuun
asianmukaiseen käyttöön sisältyy fysikaalisten, biologisten, kemiallisten ja muiden mahdollisten torjuntamenetelmien yhdistäminen
siten, että biosidivalmisteen käyttö voidaan
rajoittaa mahdollisimman vähäiseksi.

20 §
24 §
Lisätiedot
Biosidivalmisteen käytön edellyttämä
tutkinto

Jos tässä asetuksessa tarkoitettujen hakemusten, ilmoitusten tai muiden asiakirjojen
käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että tarvitaan
tietoja ja tuloksia lisäkokeista biosidivalmisteen riskien arvioimiseksi tai muita lisätietoja, hakijan tai ilmoituksen tekijän on toimitettava nämä tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle. Asian käsittelyn määräaika
keskeytyy kunnes toimivaltainen viranomainen on saanut kaikki tarvittavat tiedot.

Kemikaalilain 28 §:ssä tarkoitettu tutkinto
voidaan asettaa hyväksymispäätöksessä valmisteen käytön ehdoksi, kun biosidivalmisteen käyttöön liittyy erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Tutkinnon järjestämisestä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset
yhteistyössä.

21 §

25 §

Biosidivalmisteen luokitus, merkinnät ja
pakkaaminen

Paikallinen ja maahantuonnin valvonta

Biosidivalmiste on luokiteltava, merkittävä
ja pakattava noudattaen kemikaalilakia ja
sen nojalla annettuja säännöksiä.
22 §
Mainonta
Sen lisäksi mitä kemikaalilain nojalla
muualla säädetään mainostamisesta biosidivalmisteita koskevat seuraavat erityiset määräykset:
1) Mainoksissa on oltava mukana lauseet:
’’Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä’’. Sana
’’biosidi’’ voidaan korvata mainostetun valmisteryhmän kuvauksella.
2) Mainonnassa ei saa esitellä valmistetta

Työsuojeluviranomaisen ja kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa, jollei muualla laissa toisin säädetä, että
biosidivalmisteiden markkinoille luovuttaminen ja käyttö on kemikaalilain ja tämän asetuksen säännösten mukaista.
Tullilaitoksen tehtävänä on valvoa, että
maahan tuodaan vain sellaisia biosidivalmisteita, joiden käyttö kemikaalilain ja tämän
asetuksen nojalla on sallittu.
26 §
Määrätietojen ilmoittaminen
Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tämän pyytämät
biosidivalmisteen valmistus-, myynti- ja
käyttömäärät.

N:o 466
27 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000. Asetuksen 22 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä
helmikuuta 1994 annettu suojauskemikaaliasetus (123/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
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Suojauskemikaaliasetusta sovelletaan kuitenkin ennen 13 päivää toukokuuta 2000
Euroopan yhteisön alueella markkinoilla olleita tehoaineita sisältäviin suojauskemikaaleina käytettäviin biosidivalmisteisiin siihen asti, kunnes tehoaineen sisällyttämisestä
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B
on tehty päätös direktiivissä säädettyä menettelytapaa noudattaen.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000
Ympäristöministeri Satu Hassi

Neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä-Ikonen
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Ympäristöministeriön asetus
biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista
Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun
kemikaalilain (744/1989) 26 §:n 2 momentin, 30 c §:n 2 momentin, 30 e §:n ja 57 a §:n 1
momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 1198/1999:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään biosidivalmisteiden hyväksymis- ja rekisteröintihakemuksista, biosidivalmisteilla ja tehoaineilla tehtävien kokeiden ilmoituksista tai lupahakemuksista sekä hakemuksiin ja ilmoituksiin
liitettävistä tiedoista.
2§
Biosidivalmisteen hyväksymishakemus ja
ilmoitus tehoaineesta
Haettaessa biosidivalmisteelle kemikaalilain (744/1989) 25 §:ssä tarkoitettua hyväksymistä on hakemukseen liitettävä seuraavat
tiedot:

1) kemiallisesta biosidivalmisteesta tämän
asetuksen liitteen 1 mukaiset tiedot;
2) jokaisesta kemiallisesta biosidivalmisteen tehoaineesta liitteen 2 mukaiset tiedot;
3) biologisesta biosidivalmisteesta liitteen
3 mukaiset tiedot;
4) jokaisesta biologisen biosidivalmisteen
tehoaineesta liitteen 4 mukaiset tiedot.
Sen lisäksi, mitä biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen (466/2000)
19 §:ssä säädetään, kemikaalilain 30 f §:ssä
tarkoitetussa ilmoituksessa uudesta tehoaineesta on toimitettava edellä mainitut tiedot.
3§
Hakemus vähäriskisen biosidivalmisteen
rekisteröimiseksi
Haettaessa kemikaalilain 30 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle biosidival-
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misteelle lain 30 c §:n 1 momentin mukaista rekisteröintiä tai rekisteröinnin vastavuoroista tunnustamista, on toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettava tämän asetuksen
liitteen 5 mukaiset tiedot.
4§
Yleiskemikaalista toimitettavat tiedot
Kun halutaan sisällyttää kemikaalilain 30 b
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu yleiskemikaali biosidivalmisteiden markkinoille
saattamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteeseen I
B biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 1 momentissa mainittua menettelyä noudattaen, on toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettava tämän asetuksen liitteen 2 mukaiset tiedot ja tarvittaessa liitteen 1 mukaiset tiedot.
5§
Kehysvalmistetta koskeva
hyväksymishakemus
Haettaessa hyväksymistä biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen
6 §:ssä tarkoitetulle kehysvalmisteelle hakemukseen on liitettävä toimivaltaisen viranomaisen antama kehysvalmisteen määrittely,
biosidivalmisteen kauppanimi ja täydellinen
koostumus, ehdotus päällysmerkinnöiksi,
käyttöturvallisuustiedote sekä tämän asetuksen liitteessä 5 mainitut tiedot hakijasta ja
biosidivalmisteen ehdotetuista käyttötarkoituksista. Jos kemikaalilain 30 a §:ssä tarkoitettu tietoaineiston suoja-aika ei ole päättynyt, on hakemukseen liitettävä aikaisemmin
hyväksyttyä valmistetta koskevien tietojen
omistajan antama kirjallinen suostumus kyseistä valmistetta koskevien tietojen käyttöön.
6§
Vastavuoroisen hyväksymisen hakeminen
Vastavuoroista hyväksymistä haettaessa on
hakemukseen liitettävä virallisesti oikeaksi
todistettu jäljennös ensimmäisestä toimivaltaisen viranomaisen kyseiselle valmisteelle
myöntämästä hyväksymisestä. Lisäksi mukaan on liitettävä yhteenveto hakemusasiakirjoista tämän asetuksen liitteen 1

tai liitteen 3 mukaisesti. Jos kemikaalilain
30 a §:ssä tarkoitettu tietoaineiston suoja-aika
ei ole päättynyt, on hakemukseen liitettävä tietojen omistajan antama kirjallinen
suostumus kyseistä valmistetta ja tehoainetta
koskevien tietojen käyttöön.
7§
Tutkimukset
Tämän asetuksen liitteissä 1—5 mainittujen tietojen on perustuttava luotettaviin ja
hyvin dokumentoituihin tutkimuksiin tai selvityksiin. Tietoihin on liitettävä yksityiskohtainen ja täydellinen kuvaus suoritetuista
tutkimuksista ja käytetyistä menetelmistä
sekä kirjallisuusviittaukset näihin menetelmiin.
Kemiallisten biosidivalmisteiden ja niiden
sisältämien tehoaineiden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia sekä terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevien tietojen on perustuttava tutkimuksiin, jotka on tehty Euroopan
yhteisön (EY) vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkitsemistä koskevan
direktiivin 67/548/EY liitteessä V mainittujen testimenetelmien mukaisesti tai Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön, OECD:n, testiohjeiden mukaisesti
(OECD:n päätös C(81)30 Annex 1) noudattaen kemikaalilain 57 §:n mukaista hyvää
laboratoriokäytäntöä ja kemikaalilain 57 a
§:ssä eläinkokeista annettuja määräyksiä. Jos
yhtä luotettavat tiedot voidaan saada muilla
kuin mainituilla testimenetelmillä, on niiden
käyttö perusteltava hakemuksessa.
8§
Poikkeukset tietojen toimittamisesta
Tämän asetuksen liitteissä 1—5 mainittuja
tietoja, jotka eivät ole biosidivalmisteen tai
sen sisältämien tehoaineiden ominaisuuksien
tai valmisteen ehdotetun käyttötarkoituksen
vuoksi tarpeellisia, ei tarvitse toimittaa. Sama koskee tietoja, joiden hankkiminen ei ole
tieteellisesti perusteltua tai teknisesti mahdollista. Tällaisissa tapauksissa on toimivaltaiselle viranomaiselle esitettävä perustelut.
9§
Tietojen jakaminen hakijoiden kesken
Kemikaalilain 30 a §:ssä säädettyjen edel-

N:o 467
lytysten täyttyessä hyväksymisen hakija voi
hakemuksessaan viitata aiemman hakijan
toimittamiin tietoihin. Tällöin hakijan on
osoitettava, että biosidivalmiste on koostumukseltaan samanlainen kuin aiemmin hyväksytty valmiste ja että sen tehoaineet, mukaan lukien puhtausaste ja epäpuhtauksien
laatu ovat samat.
10 §
Menettely selkärankaisilla eläimillä
tehtävien kokeiden välttämiseksi
Toiminnanharjoittajan, joka aikoo hakea
biosidivalmisteelle hyväksymistä, on tiedusteltava toimivaltaiselta viranomaiselta ennen
selkärankaisilla eläimillä tehtävien kokeiden
suorittamista, onko aikaisemmin hyväksytty
samanlaista biosidivalmistetta. Hakijan on
tiedusteltava toimivaltaiselta viranomaiselta
hyväksymisen haltijan tai haltijoiden yhteystietoja ja samalla annettava viranomaiselle
vakuutus siitä, että hän aikoo hakea kyseiselle valmisteelle kemikaalilain 25 §:ssä tarkoitettua hyväksymistä. Vakuutukseen tulee
liittää tieto siitä, että edellä 2 §:ssä määritellyt muut hakemuksessa tarvittavat tiedot
ovat hakijan käytettävissä. Luovuttaessaan
pyydetyt tiedot hakijalle toimivaltainen viranomainen ilmoittaa tietojen luovuttamisesta hyväksymisen haltijalle.
Hyväksymisen haltijan ja hyväksymisen
hakijan on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin sopimaan olemassa olevien tietojen jakamisesta selkärankaisilla tehtävien eläinkokeiden toistamisen välttämiseksi.
11 §
Ilmoitus biosidivalmisteella tai tehoaineella
tehtävästä kokeesta
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liitteiden 1—4 mukaisesti lukuun ottamatta
tietoja valmistusmenetelmästä ja altistuksesta;
5) valmisteen tai tehoaineen päällysmerkinnät;
6) käyttöturvallisuustiedote tai muut saatavilla olevat vastaavat tiedot valmisteen ja
tehoaineen terveys- ja ympäristövaikutuksista;
7) muut kokeen hyväksyttävyyden taikka
biosidivalmisteen tai tehoaineen vaarallisuuden arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot.
Vastaavat tiedot on pyydettäessä toimitettava myös biosidivalmisteista annetun
valtioneuvoston asetuksen 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa.
12 §
Hakemus biosidivalmisteella tai tehoaineella
tehtävästä kokeesta
Haettaessa biosidivalmisteelle tai tehoaineelle biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:ssä tarkoitettua
lupaa on toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettava edellä 11 § 1 momentissa luetellut
tiedot. Lisäksi hakemukseen on liitettävä
tiedot kokeen turvallisen suorittamisen edellyttämistä varotoimista.
13 §
Hakemuksen tai ilmoituksen kieli
Tämän asetuksen mukainen hakemus tai
ilmoitus ja siihen liitettävät tiedot on toimitettava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi,
jollei muualla laissa toisin säädetä.
14 §
Voimaantulo

Biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on toimivaltaiselle
viranomaiselle toimitettava seuraavat tiedot:
1) kokeesta vastaavan ja kokeen tekijän nimi ja yhteystiedot;
2) kokeen tarkoitus ja kokeen suorituspaikka;
3) kokeen suunniteltu ajankohta ja kesto;
4) käytettävien valmisteiden ja tehoaineiden nimet ja määrät ja tiedot niiden valmistajasta tai maahantuojasta; valmisteiden ja
tehoaineiden tunnistetiedot tämän asetuksen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.
Tällä asetuksella kumotaan 5 päivänä huhtikuuta 1994 annettu ympäristöministeriön
päätös suojauskemikaalien ennakkohyväksymis- ja ilmoitusmenettelystä (256/1994).
Ympäristöministeriön päätöstä suojauskemikaalien ennakkohyväksymis- ja ilmoitusmenettelystä sovelletaan kuitenkin ennen 13
päivää toukokuuta 2000 Euroopan yhteisön
alueella markkinoilla olleita tehoaineita sisältäviin biosidivalmisteisiin siihen asti, kun-
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nes tehoaineen sisällyttämisestä biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-

vin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B on tehty päätös mainitussa direktiivissä säädettyä
menettelytapaa noudattaen.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2000
Ympäristöministeri Satu Hassi

Neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä-Ikonen
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,KRMDVLOPllUV\W\V
,KRQKHUNLVW\PLQHQ
7LHGRWLKRQNDXWWDWDSDKWXYDVWDLPH\W\PLVHVWl
6DDWDYLOODROHYDWWRNVLNRORJLVHWWLHGRWWRNVLNRORJLVHVWLPHUNLWWlYLVWlPXLVWDDLQHLVWDNXLQ
WHKRDLQHLVWD NHPLNDDOLODLQEQPRPHQWLVVDWDUNRLWHWXWDLQHHW
7LHGRWMRWNDNRVNHYDWLKPLVHQMDNl\WWlMlQDOWLVWXPLVWDELRVLGLYDOPLVWHHOOH
7lPlQDVHWXNVHQOLLWWHHVVlPDLQLWXWNRNHHWRQWDUYLWWDHVVDYDDGLWWDYDYDOPLVWHHQ
WRNVLNRORJLVHVWLPHUNLWWlYLOOHPXLOOHDLQHLOOHNXLQWHKRDLQHLOOH
(NRWRNVLNRORJLVHWWXWNLPXNVHW
(QQXVWHWWDYLVVDROHYDWNXONHXWXPLVWLHW\PSlULVW|VVlVXXQQLWHOOXQNl\W|QSHUXVWHHOOD
9DOPLVWHHVVDROHYDQWHKRDLQHHQHNRWRNVLVXXVWLHGRWMRVQLLWlHLYRLMRKWDDVXRUDDQWHKRDL
QHHQWLHGRLVWD
6DDWDYLOODROHYDWHNRWRNVLVXXVWLHGRWHVLPHUNLNVLNl\WW|WXUYDOOLVXXVWLHGRWWHLVWDVDDWDYDW
WLHGRWHNRWRNVLNRORJLVHVWLPHUNLWWlYLVWlPXLVWDDLQHLVWDNXLQWHKRDLQHLVWD NHPLNDDOLODLQ
EQPRPHQWLVVDWDUNRLWHWXLVWDDLQHLVWD
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,KPLVWHQHOlLQWHQMD\PSlULVW|QVXRMHOHPLVHNVLVXRULWHWWDYDWWRLPHQSLWHHW
6XRVLWHOWDYDWPHQHWHOPlWMDYDURNHLQRWNlVLWWHO\lNl\WW|lYDUDVWRLQWLDMDNXOMHWXVWDYDUWHQ
WDLWXOLSDORQYDUDOWD
(ULW\LVHWWRLPHQSLWHHWRQQHWWRPXXVWDSDXNVLVVDHVLPHUNLNVLHQVLDSXWRLPHQSLWHHWYDVWDP\U
N\WPDKGROOLQHQOllNHKRLWRKlWlWRLPHQSLWHHW\PSlULVW|QVXRMHOHPLVHNVLMRVQLLWlHLROH
DQQHWWXWlPlQDVHWXNVHQOLLWWHHQPXNDLVHVWL
0DKGROOLVHWDQQRVWHOXODLWWHLGHQSXKGLVWXVPHQHWHOPlW
6\QW\YLHQPHUNLWWlYLHQSDODPLVWXRWWHLGHQWXQQLVWHWLHGRWWXOLSDORQVDWWXHVVD
%LRVLGLYDOPLVWHHQMDVHQSDNNDXNVHQMlWHKXROWRPHQHWHOPlWWHROOLVXXGHOOH
DPPDWWLNl\WWlMLOOHMDNXOXWWDMLOOH PXXWNXLQDPPDWWLNl\WWlMlW HVLPHUNLNVL
XXGHOOHHQNl\WW|NLHUUlW\VWDLQHXWUDORLQWLPDKGROOLVXXVHGHOO\W\NVHWYDOYRWXOOH
NDDWRSDLNDOOHYLHPLVHOOHVHNlSROWWR
0DKGROOLVXXGHWKlYLWWlPLVHHQWDLSXKGLVWDPLVHHQMRVV\QW\\SllVW|Ml
D LOPDDQ
E YHWHHQPXNDDQOXNLHQMXRPDYHVLWDL
F PDDSHUllQ
+DYDLQQRWHSlWRLYRWWDYLVWDWDLWDKDWWRPLVWDVLYXYDLNXWXNVLVWDHVLPHUNLNVLYDLNXWXNVLVWD
K\|G\OOLVLLQMDPXLKLQNXLQNRKGHHOL|LKLQ
(ULWHOWlYlNDLNNLYDOPLVWHHQVLVlOWlPlWNDUNRWWHHWWDLP\UN\W\NVLlHKNlLVHYlWDLQHVRVDW
MRWNDRQOLVlWW\YDOPLVWHHVHHQPXLKLQNXLQNRKGHHOL|LKLQNRKGLVWXYDQYDLNXWXNVHQ
HVWlPLVHNVL
/XRNLWXVSDNNDDPLQHQMDPHUNLWVHPLQHQ
(KGRWXNVHWSDNNDDPLVHNVLMDPHUNLQQ|LNVL
(KGRWXNVHWNl\WW|WXUYDOOLVXXVWLHGRWWHLNVLWDUYLWWDHVVD
3HUXVWHOXWOXRNLWWHOXNVLMDPHUNLWVHPLVHNVLNHPLNDDOLODLQHULW\LVHVWLVHQQRMDOODELRVLGLYDO
PLVWHLGHQSDNNDDPLVHVWDMDPHUNLQQ|LVWlDQQHWXQVRVLDDOLMDWHUYH\VPLQLVWHUL|QDVHWXNVHQ
PXNDLVHVWL
YDURLWXVPHUNNL PHUNLW 
YDURLWXVPHUNLQQLPL
YDDUDDRVRLWWDYDWODXVHNNHHW
WXUYDOOLVXXVWRLPHQSLWHLWlRVRLWWDYDWODXVHNNHHWVHNl
SDNNDXV W\\SSLPDWHULDDOLWNRNRMQH PXNDDQOXNLHQYDOPLVWHHQ\KWHHQVRSLYXXV
HKGRWHWWXMHQSDNNDXVPDWHULDDOLHQNDQVVD
<KWHHQYHWRMDDUYLRLQWLHGHOOlYDDGLWXLVWDWLHGRLVWDOXNXXQRWWDPDWWDKDNLMDDNRVNHYLD
WLHWRMD
%,26,',9$/0,67(77$.26.(9$7/,6b7,('27
0XXWLKPLVWHQWHUYH\WHHQOLLWW\YlWWXWNLPXNVHW
(OLQWDUYLNHMDUHKXWXWNLPXNVHW
-RVELRVLGLYDOPLVWHHQMllPlWVlLO\YlWUHKXVVDKXRPDWWDYLDDLNRMDVXRULWHWDDQNRWLHOlLQWHQ
UXRNLQWDMDDLQHHQYDLKGXQWDWXWNLPXNVHWMRWWDYRLGDDQDUYLRLGDHOlLQSHUlLVWHQ
HOLQWDUYLNNHLGHQVLVlOWlPlWMllPlW
7HROOLVHQMDORVWXNVHQMDWDLNRWLWDORXNVLVVDWDSDKWXYDQYDOPLVWXNVHQYDLNXWXNVHW
ELRVLGLYDOPLVWHHQMllPLHQODDWXXQMDPllUllQ
0XXWLKPLVHQDOWLVWXPLVWDNRVNHYDWWXWNLPXNVHW
3HUXVWHOOXWELRVLGLYDOPLVWHHVWDWHKWlYlWPXXWWXWNLPXNVHW
0XXW\PSlULVW|Nl\WWl\W\PLVWlNRVNHYDWWXWNLPXNVHW
7DUYLWWDHVVDNDLNNLWlPlQDVHWXNVHQOLLWWHHVVlWHKRDLQHHVWDWRLPLWHWWDYLVVDOLVlWLHGRLVVD
PDLQLWXWPXXWD\PSlULVW|Nl\WWl\W\PLVWlNRVNHYDWWXWNLPXNVHW
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.RNHHWOHYLlPLVHVWlMDKDMRDPLVHVWD
D PDDSHUlVVl
E YHGHVVlMD
F LOPDVVD
(GHOOlPDLQLWXWWXWNLPXVYDDWLPXNVHWNRVNHYDWYDLQELRVLGLYDOPLVWHHQHNRWRNVLNRORJLVHVWL
PHUNLW\NVHOOLVLlDLQHVRVLD
0XXWHNRWRNVLNRORJLVHWWXWNLPXNVHW

9DLNXWXNVHWOLQWXLKLQ
9lOLW|QP\UN\OOLV\\VVXXQNDXWWDMROOHLROHWHKW\HGHOOlELRVLGLYDOPLVWHHVWDWRLPLWHWWDYLHQ
SHUXVWLHWRMHQYDDWLPXVWHQPXNDLVHVWL
9DLNXWXNVHWYHVLHOL|LKLQ
/HYLWHWWlHVVlSLQWDYHVLHQSLQQDOOHSLQWDYHVLLQWDLSLQWDYHVLHQOlKHLV\\GHVVl
(ULW\LVWXWNLPXNVHWNDORLOODMDPXLOODYHVLHOL|LOOl
7LHGRWWHKRDLQHHQMllPLVWlMDWRNVLNRORJLVHVWLPHUNLW\NVHOOLVLVWlDLQHHQYDLKGXQWDWXRWWHLVWD
NDORLVVD
6HXUDDYDWWXWNLPXNVHWYRLGDDQYDDWLDELRVLGLYDOPLVWHHQPHUNLW\NVHOOLVLVWlDLQHVRVLVWD
3LWNlDLNDLQHQP\UN\OOLV\\VVRSLYDOODNDODODMLOOD
9DLNXWXNVHWVRSLYDQNDODODMLQOLVllQW\PLVHHQMDNDVYXQRSHXWHHQ
.HUW\Y\\VVRSLYDDQNDODODMLLQ
9HVLNLUSXQ 'DSKQLDPDJQD OLVllQW\PLVMDNDVYXQRSHXV
-RVELRVLGLYDOPLVWHWWDRQWDUNRLWXVUXLVNXWWDDSLQWDYHVLHQOlKHLV\\GHVVlYRLGDDQYDDWLD
WXWNLPXVUXLVNXWWHHQOHYLlPLVHVWlYHVLHOL|LKLQNRKGLVWXYLHQULVNLHQDUYLRLPLVHNVL
NHQWWlRORVXKWHLVVD
9DLNXWXNVHWPXLKLQHOL|LKLQMRWNDHLYlWROHNRKGHHOL|LWl
0\UN\OOLV\\VPXLOOHPDDVHONlUDQNDLVLOOHNXLQOLQQXLOOH
9lOLW|QP\UN\OOLV\\VPHKLOlLVLOOH
9DLNXWXNVHWPXLKLQK\|G\OOLVLLQQLYHOMDONDLVLLQNXLQPHKLOlLVLLQ
9DLNXWXVOLHURLKLQMDPDDSHUlQPXLKLQPDKGROOLVHVWLYDDUDQWXYLLQPDNURRUJDQLVPHLKLQ
MRWNDHLYlWROHNRKGHHOL|LWl
9DLNXWXNVHWPDDSHUlQPLNURRUJDQLVPHLOOHMRWNDHLYlWROHNRKGHHOL|LWl
9DLNXWXNVHWPXLKLQHULW\LVLLQPDKGROOLVHVWLYDDUDQWXYLLQHOL|LKLQ NDVYLWMDHOlLPHW MRWND
HLYlWROHNRKGHHOL|LWl
-RVELRVLGLYDOPLVWHRQV\|WWLHQWDLUDNHLGHQPXRGRVVD
9DOYRWXWWHVWLWPXLKLQNXLQNRKGHHOL|LKLQNRKGLVWXYLHQULVNLHQDUYLRLPLVHNVL
NHQWWlRORVXKWHLVVD
7XWNLPXNVHWELRVLGLYDOPLVWHHQPDLWWDYXXGHVWDPDKGROOLVHVWLYDDUDQWXYLOOHPXLOOHNXLQ
NRKGHHOL|LOOH
<KWHHQYHWRMDDUYLRLQWLHGHOOlYDDGLWXLVWDPXLVWDHNRWRNVLNRORJLVLVWDWXWNLPXNVLVWD
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/LLWH

.(0,.$$/,/$,11020(17,66$-$%,26,',9$/0,67(,67$
$11(7819$/7,21(8926721$6(78.6(11020(17,66$
7$5.2,7(787.(0,$//,6(67$7(+2$,1((67$9$$',77$9$77,('27
7LHGRWRQWRLPLWHWWDYDWRLPLYDOWDLVHOOHYLUDQRPDLVHOOHVHOYLW\VWHQPXRGRVVDMRLVVDRQROWDYD
WHKRDLQHWWDNRVNHYDWSHUXVWLHGRWMDWDUYLWWDHVVDWHKRDLQHWWDNRVNHYDWOLVlWLHGRW
7(+2$,1(77$.26.(9$73(5867,('27
+DNLMD
1LPLRVRLWHMDPXXW\KWH\VWLHGRW
7HKRDLQHHQYDOPLVWDMD QLPLRVRLWHMDWXRWDQWRODLWRNVHQVLMDLQWL
7XQQLVWHWLHGRW
,62QHKGRWWDPDWDLK\YlNV\Pl\OHLVQLPLMDV\QRQ\\PLW
.HPLDOOLQHQQLPL,83$&QLPLNNHLVW|QPXNDDQ
9DOPLVWDMDQDQWDPD W NHKLW\VNRRGLQXPHUR W
&$6MD(<QXPHURW MRVVDDWDYLVVD 
0ROHN\\OLMDUDNHQQHNDDYD PXNDDQOXNLHQWl\GHOOLVHWWLHGRWPDKGROOLVLVWDLVRPHHUHLVWl 
PROHN\\OLPDVVD
7HKRDLQHHQYDOPLVWXVPHQHWHOPl V\QWHHVLUHLWWLO\K\HVWL
7HKRDLQHHQSXKWDXVDVWHJNJWDLJOWDSDXNVHQPXNDDQ
(SlSXKWDXNVLHQMDOLVlDLQHLGHQ HVLPHUNLNVLVWDELORLQWLDLQHHW WXQQLVWHWLHGRWVHNl
UDNHQQHNDDYDMDDUYLRLGXWPllUlW JNJWDLJO WDSDXNVHQPXNDDQ
/XRQQRVWDVDDWDYDQWHKRDLQHHQWDLVHQHVLDVWH LG HQDONXSHUlHVLPHUNLNVLNXNNDLVXXWH
$OWLVWXVWDNRVNHYDWWLHGRWGLUHNWLLYLQ(7<  OLLWWHHQ9,,$PXNDLVHVWL
)\VLNDDOLVHWMDNHPLDOOLVHWRPLQDLVXXGHW
6XODPLVSLVWHNLHKXPLVSLVWHMDVXKWHHOOLQHQWLKH\V 
+|\U\QSDLQH 3D 
8ONRQlN|PXNDDQOXNLHQI\VLNDDOLQHQRORPXRWRMDYlUL 
$EVRUSWLRVSHNWULW 899,6,5105 MDPDVVDVSHNWULVHNlPRODDULQHQHNVWLQNWLRHUL
DDOORQSLWXXNVLOODWDSDXNVHQPXNDDQ 
9HVLOLXNRLVXXVPXNDDQOXNLHQS+Q  MDOlPS|WLODQYDLNXWXVOLXNRLVXXWHHQWDUSHHQ
PXNDDQ 
-DNDDQWXPLVNHUURLQQRNWDQROLYHVLPXNDDQOXNLHQS+Q  MDOlPS|WLODQYDLNXWXV 
/lPS|VWDELLOLVXXVMDPHUNLWWlYLHQKDMRDPLVWXRWWHLGHQWXQQLVWHWLHGRW
6\WW\Y\\VPXNDDQOXNLHQLWVHV\WW\Y\\VMDSDODPLVWXRWWHLGHQWXQQLVWHWLHGRW
/HLPDKGXVSLVWH
3LQWDMlQQLW\V
5lMlKWlY\\VRPLQDLVXXGHW
+DSHWWDYDWRPLQDLVXXGHW
5HDNWLLYLVXXVVlLO\W\VDVWLDQPDWHULDDOLQNDQVVD
$QDO\\WWLVHWPllULWWlPLVMDWXQQLVWXVPHQHWHOPlW
$QDO\\WWLVHWPHQHWHOPlWSXKWDDQWHKRDLQHHQMDWDSDXNVHQPXNDDQPHUNLWWlYLHQ
KDMRDPLVWXRWWHLGHQWHKRDLQHHQLVRPHHULHQMDHSlSXKWDXNVLHQVHNlOLVlDLQHLGHQ
HVLPHUNLNVLVWDELORLQWLDLQHHW PllULWWlPLVHNVL
$QDO\\WWLVHWPHQHWHOPlWPXNDDQOXNLHQVDDQWRWHKRMDPllULW\VUDMDWWHKRDLQHHOOHMDVHQ
MllPLOOHWDUSHHQPXNDDQ
D PDDSHUlVWl
E LOPDVWD
F YHGHVWlKDNLMDQSLWlLVLYDKYLVWDDVHHWWlLWVHDLQHMDNDLNNLVHQKDMRDPLVWXRWWHHW
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MRWNDYDVWDDYDWMXRPDYHGHQODDGXVWDSlLYlQlKHLQlNXXWDDQQHWXQ
QHXYRVWRQGLUHNWLLYLQ(7<  OLLWWHHVVl,SDUDPHWULOOHDQQHWWXDWRUMXQWD
DLQHHQPllULWHOPllYRLGDDQPllULWWllULLWWlYlQOXRWHWWDYDVWLN\VHLVHVVl
GLUHNWLLYLVVl\NVLWWlLVLOOHWRUMXQWDDLQHLOOHHULWHOO\OOlVXXULPPDOODVDOOLWXOOD
SLWRLVXXVWDVROODVHNl
G HOlLQWHQMDLKPLVWHQNHKRQQHVWHLVWlMDNXGRNVLVWD

7HKRNRKGHHOL|LKLQMDHKGRWHWXWNl\WW|WDUNRLWXNVHW
.l\WW|WDUNRLWXVHVLPHUNLNVLVLHQLP\UNN\M\UVLMlP\UNN\K\|QWHLVP\UNN\WDL
EDNWHHULP\UNN\
7RUMXWWDYD W HOL| W VHNlVXRMHOWDYDWWXRWWHHWHOL|WWDLHVLQHHW
9DLNXWXNVHWNRKGHHOL|LKLQMDDUYLRLWXSLWRLVXXVMRVVDWHKRDLQHWWDNl\WHWllQ
9DLNXWXVWDSD PXNDDQOXNLHQDLNDYLLYH
6XXQQLWHOWXNl\WW|DOXH
.l\WWlMlWHROOLQHQDPPDWWLNl\WWlMlW\OHLQHQNXOXWXV PXXWNXLQDPPDWWLNl\WWlMlW
7LHGRWUHVLVWHQVVLQPDKGROOLVHVWDNHKLWW\PLVHVWlMDDVLDQPXNDLVHWWRLPHQSLWHHWVHQ
MRKGRVWD
$UYLRLWXYXRVLWWDLQPDUNNLQRLOOHOXRYXWHWWDYDWRQQLPllUl
7RNVLNRORJLVHWMDDLQHHQYDLKGXQWDDNRVNHYDWWXWNLPXNVHW
9lOLW|QP\UN\OOLV\\V
.DDVXMDOXNXXQRWWDPDWWDVHXUDDYDVVDWDUNRLWHWXLVVDWXWNLPXNVLVVDDLQHHWDQQRVWHOODDQ
YlKLQWllQNDKWDDQWRWDSDDNl\WWlHQMRLVWDWRLQHQWXOHHROODVXXQNDXWWD7RLQHQDQWRWDSD
YDOLWDDQDLQHHQRPLQDLVXXNVLHQMDLKPLVWHQWRGHQQlN|LVHQDOWLVWXPLVWDYDQSHUXVWHHOOD
.DDVXWMDKDLKWXYDWQHVWHHWWXOHHDQQRVWHOODKHQJLW\VWHLWVH
6XXQNDXWWD
,KRQNDXWWD
+HQJLW\VWHLWVH
,KRMDVLOPllUV\W\V
,KRQKHUNLVW\PLQHQ
$LQHHQYDLKGXQWDWXWNLPXNVHWQLVlNNlLOOlSHUXVWXWNLPXNVHWWRNVLNRNLQHWLLNDVWDPXNDDQ
OXNLHQLPH\W\PLQHQLKRQNDXWWD
6HXUDDYLVVDWXWNLPXNVLVVDDQWRWDSDRQVXXQNDXWWDHOOHLROHSHUXVWHOWXDNl\WWllPXXWD
DQWRWDSDD
7RLVWXYDVWDDQQRVWHOXVWDMRKWXYDP\UN\OOLV\\V SlLYll
7lWlWHVWLlHLYDDGLWDMRVRQNl\WHWWlYLVVlM\UVLMlOOlWHKW\VXENURRQLVHQP\UN\OOLV\\GHQ
WHVWL
YXRURNDXGHQVXENURRQLQHQP\UN\OOLV\\VWXWNLPXVNDKGHOODODMLOODMRLVWDWRLQHQM\UVLMlMD
WRLQHQHLM\UVLMl
.URRQLQHQP\UN\OOLV\\V 
-\UVLMlOOlMDMROODNLQPXXOODQLVlNlVODMLOOD
*HQRWRNVLVXXVWHVWLW
,QYLWURJHHQLPXWDDWLRWHVWLEDNWHHUHLOOD
,QYLWURV\WRJHQHHWWLQHQWHVWLQLVlNlVVROXLOOD
,QYLWURJHHQLPXWDDWLRNRHQLVlNlVVROXLOOD
-RVMRQNLQHGHOOlPDLQLWXQLQYLWURWHVWLQWXORVRQSRVLWLLYLQHQYDDGLWDDQLQYLYR
JHQRWRNVLVXXVWHVWL NURPRVRPLYDXULRLWDVHOYLWWlYlWHVWLOXX\GLQVROXLOODWDLPLNURWXPDWHVWL
-RVHQVLPPlLQHQLQYLYRJHQRWRNVLVXXVWHVWLRQQHJDWLLYLQHQPXWWDLQYLWURWHVWLWRYDW
SRVLWLLYLVHWRQWHKWlYlWRLQHQLQYLYRWHVWLMRVVDVHOYLWHWllQJHQRWRNVLVXXWWDWDLYLLWWHLWl
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'1$QYDXULRLVWDPXLVVDNXGRNVLVVDNXLQOXX\WLPHVVl
-RVHQVLPPlLQHQLQYLYRJHQRWRNVLVXXVWHVWLRQSRVLWLLYLQHQYRLGDDQYDDWLDWXWNLPXV
PDKGROOLVLVWDYDLNXWXNVLVWDVXNXVROXLKLQ
6\|SlYDDUDOOLVXXWWDVHOYLWWlYlWXWNLPXV 
-\UVLMlOOlMDMROODNLQPXXOODQLVlNlVODMLOOD1lPlWXWNLPXNVHWYRL\KGLVWllNURRQLVHQ
P\UN\OOLV\\GHQNRNHLGHQNDQVVD
9DLNXWXNVHWOLVllQW\PLVHHQ 
7XWNLPXVYDLNXWXNVLVWDVLNL||QNDQLLQLOODMD\KGHOOlM\UVLMlODMLOOD
7XWNLPXVYDLNXWXNVLVWDKHGHOPlOOLV\\WHHQYlKLQWllQNDNVLVXNXSROYHD\NVLODMLNRLUDVMD
QDDUDV
/llNHWLHWHHOOLVHWWLHGRWLOPDQKHQNLO|WLHWRMD
0DKGROOLVHWOllNHWLHWHHOOLVHWVHXUDQWDWLHGRWWXRWDQWRODLWRNVHQKHQNLO|VW|VWl
0DKGROOLVHWYlOLWW|PlWKDYDLQQRWHVLPHUNLNVLNOLLQLVHWWDSDXNVHWP\UN\W\VWDSDXNVHW
7HUYH\VWLHGRWVHNlWHROOLVXXGHVWDHWWlNDLNLVWDPXLVWDVDDWDYLOODROHYLVWDOlKWHLVWl
0DKGROOLVHWHSLGHPLRORJLVHWWXWNLPXNVHWYlHVW|VWl
0DKGROOLVHWP\UN\W\VGLDJQRRVLWPXNDDQOXNLHQHULW\LVHWP\UN\W\VRLUHHWMDNOLLQLVHW
NRNHHW
0DKGROOLVHWKDYDLQQRWKHUNLVW\PLVHVWlDOOHUJHHQLVXXGHVWD
(ULW\LVKRLWRRQQHWWRPXXVWDLP\UN\W\VWDSDXNVLVVDHQVLDSXWRLPHQSLWHHWYDVWDP\UN\WMD
OllNHKRLWRMRVWXQQHWDDQ
0\UN\W\NVHQMlONHLQHQHQQXVWH
<KWHHQYHWRQLVlNlVWRNVLNRORJLDVWDMDMRKWRSllW|NVHWPXNDDQOXNLHQKDLWDWRQYDLNXWXVWDVR
12$(/ MDYDLNXWXNVHWRQWDVR 12(/ VHNl\OHLQHQDUYLRNDLNNLHQWRNVLNRORJLVWHQ
WLHWRMHQMDNDLNNLHQPXLGHQWHKRDLQHWWDNRVNHYLHQWLHWRMHQSHUXVWHHOOD
(NRWRNVLNRORJLVHWWXWNLPXNVHW
9lOLW|QP\UN\OOLV\\VNDODOOH
9lOLW|QP\UN\OOLV\\VYHVLNLUSXOOH 'DSKQLDPDJQD
/HYlQNDVYXQHVW\PLQHQ
0LNURELRORJLVHQDNWLLYLVXXGHQHVW\PLQHQ
%LRNHUW\Y\\V
%LRORJLQHQKDMRDPLQHQ
+HOSSRELRKDMRDYXXV
$LQHHQOXRQWDLQHQELRKDMRDYXXVWDSDXNVHQPXNDDQ
$ELRRWWLQHQKDMRDPLQHQ
+\GURO\\VLS+QIXQNWLRQDMDKDMRDPLVWXRWWHLGHQWXQQLVWDPLQHQ
9DORNHPLDOOLQHQPXXQWXPLQHQYHGHVVlPXNDDQOXNLHQPXXQWXPLVWXRWWHLGHQ
WXQQLVWDPLQHQ 
$GVRUSWLRGHVRUSWLRVHXORQWDWHVWL
-RVWlPlQWHVWLQWXORVWHQSHUXVWHHOODRVRLWWDXWXXWDUSHHOOLVHNVLRQWHKWlYlMlOMHPSlQl
WHKRDLQHWWDNRVNHYLVVDOLVlWLHGRLVVDPDLQLWWXWHVWLDGVRUSWLRVWDMDGHVRUSWLRVWDPDDSHUlVVl
MDWDLWHVWLDGVRUSWLRVWDMDGHVRUSWLRVWDYHGHVVl YHVLVHGLPHQWWLV\VWHHPL 
<KWHHQYHWRHNRWRNVLNRORJLVLVWDYDLNXWXNVLVWDMDDLQHHQ\PSlULVW|Nl\WWl\W\PLVHVWl
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,KPLVWHQHOlLQWHQMD\PSlULVW|QVXRMHOHPLVHNVLWDUYLWWDYDWWRLPHQSLWHHW
6XRVLWHOWDYDWPHQHWHOPlWMDYDURNHLQRWNlVLWWHO\lNl\WW|lYDUDVWRLQWLDMDNXOMHWXVWDYDUWHQ
WDLWXOLSDORQYDUDOWD
7LHGRWWXOLSDORVVDV\QW\YLVWlUHDNWLRWXRWWHLVWDSDORNDDVXLVWD\P
+lWlWRLPHQSLWHHWRQQHWWRPXXGHQYDUDOWD
+lYLW\VWDLSXKGLVWXVPHQHWHOPlWMRVDLQHWWDSllVHHD LOPDDQE YHWHHQPXNDDQOXNLHQ
MXRPDYHVLWDLF PDDSHUllQ
7HKRDLQHHQMlWHKXROWRWHROOLVXXWWDMDDPPDWWLNl\WWlMLlYDUWHQ
8XGHOOHHQNl\WW|WDLNLHUUlW\VPDKGROOLVXXV
9DLNXWXVWHQQHXWUDORLQWLPDKGROOLVXXV
9DOYRWXQMlWWHHQNlVLWWHO\QHGHOO\W\NVHWPXNDDQOXNLHQVXRWRYHVLHQRPLQDLVXXGHW
NDDWRSDLNNDNlVLWWHO\Q\KWH\GHVVl
9DOYRWXQSROWRQHGHOO\W\NVHW
+DYDLQQRWHSlWRLYRWWDYLVWDMDWDKDWWRPLVWDVLYXYDLNXWXNVLVWDHVLPHUNLNVLYDLNXWXNVLVWD
K\|G\OOLVLLQMD\OHLVHVWLRWWDHQPXLKLQNXLQNRKGHHOL|LKLQ
/XRNLWXVMDPHUNLWVHPLQHQ
(KGRWXNVLDVHNlSHUXVWHOXWHKGRWXNVLOOHWHKRDLQHHQOXRNLWWHOXNVLMDPHUNLWVHPLVHNVL
NHPLNDDOLODLQHULW\LVHVWLVHQQRMDOODELRVLGLYDOPLVWHLGHQSDNNDDPLVHVWDMDPHUNLQQ|LVWl
DQQHWXQVRVLDDOLMDWHUYH\VPLQLVWHUL|QDVHWXNVHQPXNDLVHVWL
9DURLWXVPHUNNL PHUNLW 
9DURLWXVPHUNNLHQQLPHW
9DDUDDRVRLWWDYDWODXVHNNHHWMD
7XUYDOOLVXXVWRLPHQSLWHLWlRVRLWWDYDWODXVHNNHHW
<KWHHQYHWRMDDUYLRLQWLHGHOOlYDDGLWXLVWDWLHGRLVWDOXNXXQRWWDPDWWDKDNLMDDNRVNHYLD
WLHWRMD


(<QXPHUR (,1(&6WDL(/,1&6QXPHUR
(<9//V

1lPlWLHGRWRQDQQHWWDYDSXKGLVWHWXVWDWHKRDLQHHVWDMRQNDWXQQLVWHWLHGRWLOPRLWHWDDQ

1lPlWLHGRWRQDQQHWWDYDWDUNDVWLPllULWHOO\VWlWHKRDLQHHVWD

(<9//VGLUHNWLLYLVHOODLVHQDNXLQVHRQYLLPHNVLPXXWHWWXQD
GLUHNWLLYLOOl(7< (<9//V 

7HKRDLQHHQSLWNlDLNDLVWDP\UN\OOLV\\VMDNDUVLQRJHHQLVXXVWHVWLlHLYlOWWlPlWWlYDDGLWD
MRVQlLGHQWHVWLHQWDUSHHWWRPXXVYRLGDDQWl\VLQSHUXVWHOOD

-RVSRLNNHXVRORVXKWHLVVDYlLWHWllQHWWlWlOODLQHQWHVWDXVRQWDUSHHWRQWDRQYlLWH
SHUXVWHOWDYDWl\VLQ


7(+2$,1(77$.26.(9$7/,6b7,('27
)\VLNDDOLVHWMDNHPLDOOLVHWRPLQDLVXXGHW
/LXNRLVXXVRUJDDQLVLLQOLXRWWLPLLQPXNDDQOXNLHQOlPS|WLODQYDLNXWXVOLXNRLVXXWHHQ 
6WDELLOLVXXVELRVLGLYDOPLVWHLVVDNl\WHW\LVVlRUJDDQLVLVVDOLXRWWLPLVVDMDPHUNLWWlYLHQ
KDMRDPLVWXRWWHLGHQWXQQLVWHWLHGRW 
$QDO\\WWLVHWPllULWWlPLVMDWXQQLVWXVPHQHWHOPlW
$QDO\\WWLVHWPHQHWHOPlWPXNDDQOXNLHQVDDQWRWHKRMDPllULW\VUDMDWWHKRDLQHHOOHMDVHQ
MllPLOOHUXRDVVDWDLUHKXLVVDMDPXLVVDWXRWWHLVVDWDSDXNVHQPXNDDQ
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7RNVLNRORJLDDMDDLQHHQYDLKGXQWDDNRVNHYDWWXWNLPXNVHW
1HXURWRNVLVXXVWXWNLPXV
-RVWHKRDLQHRQRUJDQRIRVIRUL\KGLVWHWDLMRVRQPXLWDYLLWWHLWlVLLWlHWWlWHKRDLQHHOODYRL
ROODQHXURWRNVLVLDRPLQDLVXXNVLDRQVXRULWHWWDYDQHXURWRNVLVXXVWXWNLPXNVHW7HVWLODMLQD
Nl\WHWllQWl\VLNDVYXLVWDNDQDDMROOHLMRWDNLQPXXWDWHVWLODMLDNDWVRWDSHUXVWHOOXLVWDV\LVWl
VRSLYDPPDNVL9LLYlVW\QHHQQHXURWRNVLVXXGHQWHVWLWRQYDDGLWWDYDWDUYLWWDHVVD-RV
KDYDLWDDQDQWLNROLLQLHVWHUDDVLDNWLLYLVXXWWDROLVLKDUNLWWDYDYDVWHHQWXWNLPLVWDUHDNWLYRLYLOOH
DLQHLOOH
0\UN\OOLV\\VNDUMDOOHMDOHPPLNNLHOlLPLOOH
7XWNLPXNVLDLKPLVWHQDOWLVWXPLVHVWDWHKRDLQHHOOH
(OLQWDUYLNNHHWMDUHKXW
-RVWHKRDLQHWWDNl\WHWllQYDOPLVWHLVVDMRWNDRQWDUNRLWHWWXNl\WHWWlYLNVLSDLNRLVVDMRLVVD
LKPLVHQUDYLQQRNVLWDUNRLWHWWXDHOLQWDUYLNHWWDWDLNRWLHOlLQUHKXMDYDOPLVWHWDDQQDXWLWDDQWDL
YDUDVWRLGDDQRQYDDGLWWDYDMlOMHPSlQlPXLVVDLKPLVHQWHUYH\WHHQOLLWW\YLVVlWXWNLPXNVLVVD
WDUNRLWHWXWHOLQWDUYLNHMDUHKXWXWNLPXNVHW
-RVNDWVRWDDQWDUSHHOOLVHNVLVXRULWWDDPXLWDWXWNLPXNVLDMRWNDNRVNHYDWLKPLVWHQDOWLVWXPLVWD
ELRVLGLYDOPLVWHLVLLQVLVlOW\YlOOHWHKRDLQHHOOHRQYDDGLWWDYDMlOMHPSlQlPXLVVDLKPLVHQ
WHUYH\WHHQOLLWW\YLVVlWXWNLPXNVLVVDWDUNRLWHWWXMDPXLWDLKPLVHQDOWLVWXPLVWDNRVNHYLD
WXWNLPXNVLD
-RVWHKRDLQHWWDDLRWDDQNl\WWllNDVYLQWRUMXQWDYDOPLVWHLVVDRQYDDGLWWDYDWXWNLPXNVLD
NlVLWHOO\LVVlNDVYHLVVDV\QW\YLHQDLQHHQYDLKGXQWDWXRWWHLGHQPDKGROOLVWHQP\UNN\YDLNXWXVWHQ
DUYLRLPLVHNVLMRVQlPlDLQHHQYDLKGXQWDWXRWWHHWHURDYDWHOlLPLVVlWRGHWXLVWD
DLQHHQYDLKGXQWDWXRWWHLVWD
0HNDQLVWLVHWWXWNLPXNVHWMRWNDRYDWWDUSHHQWRNVLNRORJLVLVVDWXWNLPXNVLVVDWRGHWWXMHQ
YDLNXWXVWHQVHOYHQWlPLVHNVL
(NRWRNVLNRORJLVHWWXWNLPXNVHW
9lOLW|QP\UN\OOLV\\V\KGHOOHPXXOOHHOL|OOHMRNDHLROHYHGHVVlHOlYlHLNlNRKGHHOL|
-RVHNRWRNVLNRORJLVHWWXWNLPXNVHWMDWHKRDLQHHQHKGRWHWWXNl\WW|WDSD HKGRWHWXW
Nl\WW|WDYDW DQWDYDWYLLWWHLWl\PSlULVW|OOHDLKHXWXYLVWDYDDURLVWDRQYDDGLWWDYDMlOMHPSlQl
PXLVVD\PSlULVW|Nl\WWl\W\PLVWlNRVNHYLVVDWXWNLPXNVLVVDMDPXLVVDHNRWRNVLNRORJLVLVVD
WXWNLPXNVLVVDNXYDWXWWHVWLW
-RVHGHOOlWHKRDLQHWWDNRVNHYLVVDSHUXVWLHGRLVVDWDUYLWWDHVVDYDDGLWXQOXRQWDLVHQ
ELRKDMRDYXXGHQWHVWLQWXORVRQQHJDWLLYLQHQMDMRVWHKRDLQHHQKlYLWWlPLQHQWDSDKWXX
WRGHQQlN|LVHVWLMlWHYHVLHQSXKGLVWXNVHQDYXOODRQYDDGLWWDYDMlOMHPSlQlPXLVVD
HNRWRNVLNRORJLVLVVDWXWNLPXNVLVVDPDLQLWWXWHVWLDNWLLYLOLHWWHHQKHQJLW\NVHQHVW\PLVHVWl
0DKGROOLVHWPXXWELRKDMRDYXXVWXWNLPXNVHWMRLOODRQPHUNLW\VWlHGHOOlWHKRDLQHWWD
NRVNHYLVVDSHUXVWLHGRLVVDPDLQLWWXMHQKHOSRQELRKDMRDYXXGHQMDOXRQWDLVHQ
ELRKDMRDYXXGHQWHVWLHQWXORVWHQSHUXVWHHOOD
9DORNHPLDOOLQHQPXXQWXPLQHQLOPDVVD DUYLRLQWLPHQHWHOPl PXNDDQOXNLHQ
KDMRDPLVWXRWWHLGHQWXQQLVWDPLQHQ  
-RVHGHOOlWHKRDLQHWWDNRVNHYLVVDSHUXVWLHGRLVVDWDUYLWWDHVVDYDDGLWXQOXRQWDLVHQ
ELRKDMRDYXXGHQWHVWLQWDLHGHOOlPDLQLWWXMHQPXLGHQELRKDMRDYXXVWXWNLPXVWHQWXORNVHW
RVRLWWDYDWVHQWDUSHHOOLVHNVLWDLMRVWHKRDLQHHQDELRRWWLQHQKDMRDYXXVRQNDLNHQNDLNNLDDQ
DOKDLQHQWDLWl\VLQSXXWWXYDRQYDDGLWWDYDMlOMHPSlQlPXLVVD\PSlULVW|Nl\WWl\W\PLVWl
NRVNHYLVVDWXWNLPXNVLVVDPDLQLWXWWHVWLWKDMRDPLVQRSHXGHVWDMDWLHVWlPDDSHUlVVl
YHVL\PSlULVW|VVlWDLLOPDVVD
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,KPLVWHQHOlLQWHQMD\PSlULVW|QVXRMHOHPLVHNVLWDUYLWWDYDWWRLPHQSLWHHW
3RKMDYHGHQVXRMHOHPLVHVWDWLHWW\MHQYDDUDOOLVWHQDLQHLGHQDLKHXWWDPDOWDSLODDQWXPLVHOWD
DQQHWXQGLUHNWLLYLQ(7<  OLLWWHHVVlROHYDQOXHWWHORRQ,WDL,,NXXOXYLHQDLQHLGHQ
WXQQLVWDPLQHQ
0XXWLKPLVWHQWHUYH\WHHQOLLWW\YlWWXWNLPXNVHW
(OLQWDUYLNHMDUHKXWXWNLPXNVHW
7HKRDLQHHQKDMRDPLVMDUHDNWLRWXRWWHLGHQVHNlDLQHHQYDLKGXQWDWXRWWHLGHQWXQQLVWDPLQHQ
NlVLWHOO\VVlWDLVDDVWXQHHVVDHOLQWDUYLNNHHVVDWDLUHKXVVD
7HKRDLQHHQMllPLHQVHQKDMRDPLVWXRWWHLGHQMDWDUYLWWDHVVDDLQHHQYDLKGXQWDWXRWWHLGHQ
Nl\WWl\W\PLQHQNlVLWHOO\VVlWDLVDDVWXQHHVVDHOLQWDUYLNNHHVVDWDLUHKXVVDKDMRDPLVHQ
NLQHWLLNNDPXNDDQOXNLHQ
7HKRDLQHHQDLQHWDVHHQPllULWWlPLQHQ5LLWWlYlWYDOYRWXLVVDNRNHLVVDVDDGXWWLHGRW
MllPLVWlVHQRVRLWWDPLVHNVLHWWlHKGRWHWXVWDNl\W|VWlWRGHQQlN|LVHVWLDLKHXWXYDWMllPlW
HLYlWDLKHXWDKDLWWDDLKPLVWHQWDLHOlLQWHQWHUYH\GHOOH
$UYLRLKPLVWHQPDKGROOLVHVWDWDLWRGHOOLVHVWDDOWLVWXPLVHVWDWHKRDLQHHOOHUDYLQQRQ
YlOLW\NVHOOlWDLPXXOODWDYRLQ
-RVWHKRDLQHHQMllPlWVlLO\YlWUHKXVVDKXRPDWWDYLDDLNRMDVXRULWHWDDQNRWLHOlLQWHQ
UXRNLQWDMDDLQHHQYDLKGXQWDWXWNLPXNVHWMRWWDYRLGDDQDUYLRLGDHOlLQSHUlLVWHQ
HOLQWDUYLNNHLGHQVLVlOWlPlWMllPlW
7HROOLVHQMDORVWXNVHQMDWDLNRWLWDORXNVLVVDWDSDKWXYDQYDOPLVWXNVHQYDLNXWXNVHW
WHKRDLQHHQMllPLHQODDWXXQMDPllUllQ
(KGRWHWXWK\YlNV\WWlYlWMllPlWMDSHUXVWHHWQLLGHQK\YlNV\WWlY\\GHOOH
0XXWPHUNLW\NVHOOLVHWVDDWDYLVVDROHYDWWLHGRW
<KWHHQYHWRMDDUYLRLQWLHGHOOlHOLQWDUYLNHMDUHKXWXWNLPXNVLVWDDQQHWXLVWDWLHGRLVWD
0XXWLKPLVHQDOWLVWXPLVWDNRVNHYDWWXWNLPXNVHW
3HUXVWHOOXWPXXWWXWNLPXNVHW
0XXW\PSlULVW|Nl\WWl\W\PLVWlNRVNHYDWWXWNLPXNVHW
.l\WWl\W\PLQHQPDDSHUlVVl
+DMRDPLVQRSHXVMDWLHWPXNDDQOXNLHQN\VHHVVlROHYLHQSURVHVVLHQMDPDKGROOLVWHQ
DLQHHQYDLKGXQWDWXRWWHLGHQMDKDMRDPLVWXRWWHLGHQWXQQLVWDPLQHQYlKLQWllQNROPHVVD
PDDSHUlW\\SLVVlVRSLYLVVDRORVXKWHLVVD
$GVRUSWLRMDGHVRUSWLRYlKLQWllQNROPHVVDPDDSHUlW\\SLVVlMDWDUYLWWDHVVD
DLQHHQYDLKGXQWDWXRWWHLGHQMDKDMRDPLVWXRWWHLGHQDGVRUSWLRMDGHVRUSWLR
.XONHXWXYXXVYlKLQWllQNROPHVVDPDDSHUlW\\SLVVlMDWDUYLWWDHVVD
DLQHHQYDLKGXQWDWXRWWHLGHQMDKDMRDPLVWXRWWHLGHQNXONHXWXYXXV
6LWRXWXQHLGHQMllPLHQPllUlMDODDWX
.l\WWl\W\PLQHQYHGHVVl
+DMRDPLVQRSHXVMDWLHWYHVL\PSlULVW|VVl MROOHLWlWlROHNDWWDYDVWLNlVLWHOW\HGHOOl
WHKRDLQHWWDNRVNHYLVVDSHUXVWLHGRLVVDPDLQLWXLVVDKDMRDPLVWXWNLPXNVLVVD PXNDDQOXNLHQ
DLQHHQYDLKGXQWDWXRWWHLGHQMDKDMRDPLVWXRWWHLGHQWXQQLVWHWLHGRW
$GVRUSWLRMDGHVRUSWLRYHGHVVl YHVLVHGLPHQWWLV\VWHHPLW MDWDUYLWWDHVVD
DLQHHQYDLKGXQWDWXRWWHLGHQMDKDMRDPLVWXRWWHLGHQDGVRUSWLRMDGHVRUSWLR
.l\WWl\W\PLQHQLOPDVVD
-RVWHKRDLQHWWDRQWDUNRLWXVNl\WWllNDDVXWWHHQDUXLVNXWWDPDOODOHYLWHWWlYLVVlYDOPLVWHLVVD
MRVVHRQKDLKWXYDDWDLMRVVHRQMRQNLQPXXQWLHGRQSHUXVWHHOODSHUXVWHOWXDRQ
PllULWHWWlYlKDMRDPLVQRSHXVMDWLHWLOPDVVDMROOHLWlWlROHNDWWDYDVWLNlVLWHOW\HGHOOl
DUYLRLWDHVVDYDORNHPLDOOLVWDPXXQWXPLVWDLOPDVVD
<KWHHQYHWRMDDUYLRLQWLHGHOOlPDLQLWXLVWD\PSlULVW|Nl\WWl\W\PLVWlNRVNHYLVWDWXWNLPXNVLVWD
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0XXWHNRWRNVLNRORJLVHWWXWNLPXNVHW
9DLNXWXNVHWOLQWXLKLQ
9lOLW|QP\UN\OOLV\\VVXXQNDXWWD WlWlHLWDUYLWVHWHKGlMRVHGHOOlHNRWRNVLNRORJLVLVVD
WXWNLPXNVLVVDPDLQLWXVVDYlOLWW|PlQP\UN\OOLV\\GHQWHVWLVVl\KGHOOlPXXOODHOL|OOlMRND
HLROHYHGHVVlHOlYlHLNlNRKGHHOL|RQYDOLWWXOLQWXODMLWXWNLPXVODMLNVL
/\K\WDLNDLQHQP\UN\OOLV\\VSlLYlQUDYLQWRWXWNLPXVYlKLQWllQ\KGHOOlODMLOOD PXXNXLQ
NDQD 
9DLNXWXNVHWOLVllQW\PLVHHQ
9DLNXWXNVHWYHVLHOL|LKLQ
3LWNlDLNDLQHQP\UN\OOLV\\VVRSLYDOODNDODODMLOOD
9DLNXWXNVHWVRSLYDQNDODODMLQOLVllQW\PLVHHQMDNDVYXQRSHXWHHQ
.HUW\Y\\VVRSLYDDQNDODODMLLQ
9HVLNLUSXQ 'DSKQLDPDJQD OLVllQW\PLVMDNDVYXQRSHXV
9DLNXWXNVHWPXLKLQHOL|LKLQMRWNDHLYlWROHNRKGHHOL|LWl
9lOLW|QP\UN\OOLV\\VPHKLOlLVLOOHMDPXLOOHK\|G\OOLVLOOHQLYHOMDONDLVLOOH HVLP
SUHGDDWWRULW 9DOLWWDYDHULNRHHOL|NXLQPLWlRQNl\WHWW\HGHOOlHNRWRNVLNRORJLVLVVD
WXWNLPXNVLVVDPDLQLWXVVDYlOLWW|PlQP\UN\OOLV\\GHQWHVWLVVl\KGHOOlPXXOODHOL|OOlMRND
HLROHYHGHVVlHOlYlHLNlNRKGHHOL|
0\UN\OOLV\\VOLHURLOOHMDPXLOOHPDDSHUlQPDNURRUJDQLVPHLOOHMRWNDHLYlWROH
NRKGHHOL|LWl
9DLNXWXNVHWPDDSHUlQPLNURRUJDQLVPHLOOHMRWNDHLYlWROHNRKGHHOL|LWl
9DLNXWXNVHWPXLKLQHULW\LVLLQPDKGROOLVHVWLYDDUDQWXYLLQHOL|LKLQ NDVYHMDWDLHOlLPLl 
MRWNDHLYlWROHNRKGHHOL|LWl
0XXWYDLNXWXNVHW
$NWLLYLOLHWWHHQKHQJLW\NVHQHVW\PLQHQ
<KWHHQYHWRMDDUYLRLQWLHGHOOlPDLQLWXLVWDHNRWRNVLNRORJLVLVWDWXWNLPXNVLVWD


1lPlWLHGRWRQDQQHWWDYDSXKGLVWHWXVWDWHKRDLQHHVWDMRQNDWXQQLVWHWLHGRWLOPRLWHWDDQ
1lPlWLHGRWRQDQQHWWDYDWHKRDLQHHVWDMRQNDWXQQLVWHWLHGRWLOPRLWHWDDQ
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1LPLRVRLWHMDPXXW\KWH\VWLHGRW
%LRVLGLYDOPLVWHLGHQMDDNWLLYLVWHQHOL|LGHQYDOPLVWDMDWPXNDDQOXNLHQWXRWDQWRODLWRVWHQ
VLMDLQWL
%LRVLGLYDOPLVWHHQWXQQLVWHWLHGRW
.DXSSDQLPLWDLHKGRWHWWXNDXSSDQLPLVHNlWDUYLWWDHVVDYDOPLVWDMDQELRVLGLYDOPLVWHHOOH
DQWDPDNHKLW\VNRRGLQXPHUR
<NVLW\LVNRKWDLVHWPllUlMDODDWXWLHGRWELRVLGLYDOPLVWHHQNRRVWXPXNVHVWD DNWLLYLVHWHOL|W
UHDJRLPDWWRPDWDLQHVRVDWYLHUDDWHOL|WMQH
%LRVLGLYDOPLVWHHQI\VLNDDOLQHQRORPXRWRMDODDWX HPXOJRLWXYDWLLYLVWHYHWW\YlMDXKH
MQH
$NWLLYLVHQHOL|QSLWRLVXXVNl\WHWWlYlVVlPDWHULDDOLVVD
7HNQLVHWMDELRORJLVHWRPLQDLVXXGHW
8ONRQlN| YlULWXRNVX
6WDELLOLVXXVYDUDVWRLWDHVVDVWDELLOLVXXVMDVlLO\Y\\V/lPS|WLODQSDNNDXVMDYDUDVWRLQWL
PHQHWHOPlQMQHYDLNXWXNVHWELRORJLVHQDNWLLYLVXXGHQVlLO\PLVHHQ
0HQHWHOPlWYDUDVWRLQWLVWDELLOLVXXGHQMDVlLO\Y\\GHQPllULWWlPLVHNVL
%LRVLGLYDOPLVWHHQWHNQLVHWRPLQDLVXXGHW
9HWW\Y\\V
3\V\YlYDDKWRDPLQHQ
.\N\PXRGRVWDDVXVSHQVLRMDVXVSHQVLRQS\V\Y\\V
0lUNlMDNXLYDVHXORQWDNRH
3DUWLNNHOLNRRQMDNDXWXPLQHQS|O\KLXNNDVSLWRLVXXVKLHUW\Y\\VMDPXUHQHYXXV
.XQN\VHHVVlRYDWUDNHHWVHXORQWDNRHMDWLHGRWUDNHLGHQSDLQRMDNDXPDVWDDLQDNLQ\OL
PPQNRNRLVWHQKLXNNDVWHQIUDNWLRLVWD
$NWLLYLVHQHOL|QSLWRLVXXVV\|WHLVVlUDNHLVVDWDLNlVLWHOO\VVlPDWHULDDOLVVDWDLQLLGHQ
SLQQDOOD
(PXOJRLWXYXXVXXGHOOHHQHPXOJRLWXYXXVHPXOVLRQS\V\Y\\V
9DOXYXXVNDDGHWWDYXXVMDS|O\lY\\V
)\VLNDDOLQHQMDNHPLDOOLQHQ\KWHHQVRSLYXXVPXLGHQYDOPLVWHLGHQNDQVVDPXNDDQOXNLHQQH
PXXWELRVLGLYDOPLVWHHWMRLGHQNDQVVDNl\WHWWlYlNVLVLOOHKDHWDDQK\YlNV\QWll
9HWW\Y\\VNLLQQLWW\PLQHQMDOHYLlPLQHQNl\W|QMlONHHQ
0DKGROOLVHWPXXWRNVHWHOL|QELRORJLVLVVDRPLQDLVXXNVLVVDYDOPLVWDPLVHQMlONHHQHULW\LVHVWL
PXXWRNVHWSDWRJHHQLVXXGHVVDWDLLQIHNWLLYLV\\GHVVl
7XQQLVWXVMDDQDO\\VLPHQHWHOPlW
$QDO\\WWLVHWPHQHWHOPlWELRVLGLYDOPLVWHHQNRRVWXPXNVHQPllULWWlPLVHNVL
-llPLHQPllULW\VPHQHWHOPlW HVLPELRWHVWLW
0HQHWHOPlWELRVLGLYDOPLVWHHQPLNURELRORJLVHQSXKWDXGHQRVRLWWDPLVHNVL
0HQHWHOPlWMRLOODRVRLWHWDDQHWWlELRVLGLYDOPLVWHHLVLVlOOlLKPLVWHQWDLPXLGHQ
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QLVlNNlLGHQSDWRJHHQHMlWDLMRVWDUSHHQSDWRJHHQHMlMRWNDRYDWKDLWDOOLVLDPXLOOHNXLQ
NRKGHHOL|LOOHVHNl\PSlULVW|OOH
7HNQLLNDWMRLOODYDUPLVWHWDDQYDOPLVWHHQ\KGHQPXNDLVXXVVHNlPllULW\VPHQHWHOPlWVHQ
VWDQGDUGLVRLQWLDYDUWHQ
(KGRWHWXWNl\WW|WDUNRLWXNVHWMDWHKRQlLQNl\WHWWlHVVl
%LRVLGLYDOPLVWHDVHWXNVHQPXNDLQHQYDOPLVWHU\KPl HVLPSXXQVXRMDDLQH
K\|QWHLVP\UNN\MQH
<NVLW\LVNRKWDLVHWWLHGRWHKGRWHWXVWDNl\W|VWl HVLPWRUMXWWDYLHQKDLWDOOLVWHQHOL|LGHQ
W\\SLWNlVLWHOWlYlWPDWHULDDOLWMQH .l\WW|PllUl
7XWNLPXVWXORVWHQSHUXVWHHOODWDUYLWWDHVVDHULW\LVWDL\PSlULVW|RORVXKWHHWMRLVVDYDOPLVWHWWD
YRLWDLHLYRLGDNl\WWll
$QQRVWHOXWDSD
.l\WW|NHUWRMHQPllUlMDQLLGHQDMRLWXV
(KGRWHWXWNl\WW|RKMHHW
7HKRNNXXWWDNRVNHYDWWLHGRW
$OXVWDYDWKDDUXNRLQWLWHVWLW
.HQWWlNRNHHW
7LHGRWUHVLVWHQVVLQPDKGROOLVHVWDNHKLWW\PLVHVWl
9DLNXWXNVHWNlVLWHOWlYLHQPDWHULDDOLHQWDLWXRWWHLGHQODDWXXQ
7RNVLNRORJLVHWWLHGRWWlPlQDVHWXNVHQOLLWWHHVVlDNWLLYLVHVWDHOL|VWlYDDGLWWDYLHQWLHWRMHQ
OLVlNVL
6XXQNDXWWDNHUWDDQQRNVHQD
,KRQNDXWWDNHUWDDQQRNVHQD
+HQJLW\VWHLWVH
,KRMDWDUYLWWDHVVDVLOPllUV\W\V
,KRQKHUNLVW\PLQHQ
6DDWDYLOODROHYDWWRNVLNRORJLVHWWLHGRWPXLVWDNXLQWHKRDLQHLVWD
.l\WWlMlQDOWLVWXPLQHQ
,PH\W\PLQHQLKRQNDXWWDKHQJLW\VWHLWVHYDOPLVWHHVWDMDNl\WW|WDYDVWDULLSSXHQ
.l\WWlMlQWRGHQQlN|LQHQDOWLVWXPLQHQNHQWWlRORVXKWHLVVDWDUYLWWDHVVDPXNDDQOXNLHQ
NYDQWLWDWLLYLQHQDQDO\\VLDOWLVWXPLVHVWD
(NRWRNVLVXXVWLHGRWWlPlQDVHWXNVHQOLLWWHHVVlDNWLLYLVHVWDHOL|VWlYDDGLWWDYLHQWLHWRMHQ
OLVlNVL
+DYDLQQRWHSlWRLYRWXLVWDWDLWDKDWWRPLVWDVLYXYDLNXWXNVLVWDHVLPK\|G\OOLVLOOHHOL|LOOHWDL
PXLOOHNXLQNRKGHHOL|LOOHVHNlS\V\Y\\V\PSlULVW|VVl
7RLPHQSLWHHWLKPLVWHQPXLGHQNXLQNRKGHHOL|LGHQMD\PSlULVW|QVXRMHOHPLVHNVL
6XRVLWHOWDYDWPHQHWHOPlWMDYDURNHLQRWNlVLWWHO\lNl\WW|lYDUDVWRLQWLDMDNXOMHWXVWDYDUWHQ
.lVLWWHO\NHUWRMHQYlOLWDUSHHOOLVHWYDURDMDWVHNlPXXWYDURWRLPHQSLWHHWLKPLVWHQMD
HOlLQWHQVXRMHOHPLVHNVL
+lWlWRLPHQSLWHHWRQQHWWRPXXVWDSDXNVLVVD
%LRVLGLYDOPLVWHHQMDVHQSDNNDXNVHQKlYLW\VMDSXKGLVWXVPHQHWHOPlW
/XRNLWXVSDNNDDPLQHQMDPHUNLWVHPLQHQ
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(KGRWXNVHWOXRNLWXNVHNVLSDNNDDPLVHNVLMDPHUNLWVHPLVHNVLSHUXVWHOXLQHHQ
9DOPLVWHHQHLELRORJLVWHQDLQHVRVLHQRVDOWDNHPLNDDOLODLQHULW\LVHVWLVHQQRMDOOD
ELRVLGLYDOPLVWHLGHQSDNNDDPLVHVWDMDPHUNLQQ|LVWlDQQHWXQVRVLDDOLMDWHUYH\VPLQLVWHUL|Q
DVHWXNVHQPXNDLVHVWL
YDURLWXVPHUNNL PHUNLW 
YDURLWXVPHUNLQQLPHW
YDDUDDRVRLWWDYDWODXVHNNHHWMD
WXUYDOOLVXXVWRLPHQSLWHLWlRVRLWWDYDWODXVHNNHHW
$NWLLYLVWHQHOL|LGHQPHUNLWVHPLQHQDVLDQPXNDLVHHQULVNLU\KPllQGLUHNWLLYLQ(7<
DUWLNODQGDODNRKGDQPXNDLVHVWLN\VHLVHVVlGLUHNWLLYLVVlWDUNRLWHWXOODELRORJLVWDYDDUDD
LOPDLVHYDOODPHUNLOOlYDUXVWHWWXQDMRVVHRQWDUSHHQ
3DNNDXV W\\SSLPDWHULDDOLWNRNRMQH PXNDDQOXNLHQELRVLGLYDOPLVWHHQ\KWHHQVRSLYXXV
HKGRWHWWXMHQSDNNDXVPDWHULDDOLHQNDQVVD
1l\WWHHWHKGRWHWXVWDSDNNDXVWDYDVWD
<KWHHQYHWRMDDUYLRLQWLHGHOOlYDDGLWXLVWDWLHGRLVWDOXNXXQRWWDPDWWDKDNLMDDNRVNHYLDWLHWRMD
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+DNLMD QLPLRVRLWHMDPXXW\KWH\VWLHGRW
9DOPLVWDMD QLPLRVRLWHMDWXRWDQWRODLWRNVHQVLMDLQWL
(OL|QWXQQLVWHWLHGRW
(OL|Q\OHLVQLPL PXNDDQOXNLHQYDLKWRHKWRLVHWMDDLHPPDWQLPHW
7DNVRQRPLQHQQLPLMDNDQWDMRVWDNl\LOPLRQNRN\VHHVVlPXXQQRVYDLPXWDQWWLNDQWD
YLUXVWHQRVDOWDWDNVRQRPLQHQOXRNLWWHOXVHURW\\SSLNDQWDWDLPXWDQWLQW\\SSL
9LOMHOPlQMDQl\WWHHQYLLWHQXPHURMRVYLOMHOPlRQWDOOHWHWWX
0HQHWHOPlWMDNULWHHULWMRLOODHOL|YRLGDDQWRGHWDMDWXQQLVWDD HVLPHUNLNVLPRUIRORJLD
ELRNHPLDVHURORJLD
(OL|QDONXSHUl
(VLLQW\PLQHQOXRQQRVVDWDLPXXWRLQ
(OL|QWDLDNWLLYLVHQNDQQDQHULVWlPLVPHQHWHOPlW
9LOMHO\PHQHWHOPlW
7XRWDQWRPHQHWHOPlWMD\NVLW\LVNRKWDLVHWWLHGRWHULVW\VWRLPHQSLWHLVWlVHNlPHQHWWHO\WMRLOOD
\OOlSLGHWllQWDVDLVWDODDWXDMDWDDWDDQDNWLLYLVHQHOL|QWDVDODDWXLQHQDONXSHUl.XQ
N\VHHVVlRQPXWDQWWLRQHVLWHWWlYl\NVLW\LVNRKWDLVHWWLHGRWVHQWXRWWDPLVHVWDMD
HULVWlPLVHVWlVHNlLOPRLWHWWDYDNDLNNLWLHGRVVDROHYDWHURWPXWDQWWLHQDONXSHUlLVWHQMD
OXRQQRQYDUDLVWHQNDQWRMHQYlOLOOl
/RSXOOLVHVVDPXRGRVVDROHYDQDNWLLYLVHQHOL|PDWHULDDOLQNRRVWXPXVHOLODDWXSXKWDXV
WXQQLVWHWLHGRWRPLQDLVXXGHWPDKGROOLVWHQHSlSXKWDXNVLHQMDYLHUDLGHQHOL|LGHQSLWRLVXXV
0HQHWHOPlWSHUXVNDQQDQVDDVWXPLVHQMDDNWLLYLVXXGHQKlYLlPLVHQHKNlLVHPLVHNVL
-lWWHHQNlVLWWHO\PHQHWHOPlW
0llULWWlPLVMDWXQQLVWXVPHQHWHOPlW
(OL|QWRWHDPLVMDWXQQLVWXVPHQHWHOPlW
0HQHWHOPlWHULHQYDOPLVWXNVHQSRKMDQDNl\WHWWlYlQSHUXVNDQQDQWXQQLVWDPLVHNVLMDVHQ
SXKWDXGHQWRWHDPLVHNVLVDDGXWWXORNVHWMDYDLKWHOXWLHGRW
/RSSXWXRWWHHQPLNURELRORJLVHQSXKWDXGHQWRWHDPLVHNVLNl\WHW\WPHQHWHOPlWMRLOOD
YRLGDDQRVRLWWDDHWWlHSlSXKWDXGHWRQRQQLVWXWWXSLWlPllQK\YlNV\WWlYlOOlWDVROODVDDGXW
WXORNVHWMDYDLKWHOXWLHGRW
0HQHWHOPlWMRLOODYRLGDDQRVRLWWDDHWWlYDLNXWWDYDVVDHOL|VVlHLROHHSlSXKWDXNVLQD
LKPLVHQWDLPXLGHQQLVlNNlLGHQSDWRJHHQHMlPXNDDQOXNLHQDONXHOlLQWHQMDVLHQWHQRVDOWD
OlPS|WLODQYDLNXWXNVHW &VVDMDPXLVVDDVLDQPXNDLVLVVDOlPS|WLORLVVD
0HQHWHOPlWMRLOODPllULWHWllQHOLQN\N\LVHWMDN\Y\WW|PlW HVLPHUNLNVLWRNVLLQLW MllPlW
NlVLWHOO\LVVlWXRWWHLVVDWDLQLLGHQSLQQDOODHOLQWDUYLNNHLVVDUHKXLVVDLKPLVHQWDLHOlLQWHQ
NHKRQQHVWHLVVlMDNXGRNVLVVDPDDSHUlVVlLOPDVVDMDYHGHVVlWDSDXNVHQPXNDDQ
(OL|QELRORJLVHWRPLQDLVXXGHW
(OL|QMDVHQNl\W|QKLVWRULDPXNDDQOXNLHQVHQWXQQHWWXOXRQQROOLQHQHVLLQW\PLQHQMD
WDUYLWWDHVVDPDDQWLHWHHOOLQHQOHYLQQHLV\\V
<KWH\VVHONlUDQNDLVWHQVHONlUDQJDWWRPLHQNDVYLHQWDLPXLGHQHOL|LGHQROHPDVVDROHYLLQ
SDWRJHHQHLKLQ
9DLNXWXNVHWNRKGHHOL||Q3DWRJHHQLVXXVWDLLVlQWlHOL||QNRKGLVWXYDQDQWDJRQLVPLQODDWX
,VlQWlVSHVLILV\\VROLVLP\|VPllULWHOWlYl
6LLUW\Y\\VLQIHNWRLYDDQQRVMDWLHGRWYDLNXWXVWDYDVWDPXNDDQOXNLHQWRNVLLQLHQHVLLQW\PL
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QHQSXXWWXPLQHQWDLPXRGRVWXPLQHQVHNlQLLGHQODDWXWXQQLVWHWLHGRWNHPLDOOLQHQUDNHQQH
VWDELLOLVXXVMDYRLPDNNXXV
0DKGROOLVHWYDLNXWXNVHWNRKGHHOL|LOOHOlKHLVWlVXNXDROHYLLQPXLKLQNXLQNRKGHHOL|LKLQ
PXNDDQOXNLHQLQIHNWLLYLV\\VSDWRJHHQLVXXVMDVLLUW\Y\\V
6LLUW\Y\\VPXLKLQHOL|LKLQMRWNDHLYlWROHNRKGHHOL|LWl
0XXWELRORJLVHWYDLNXWXNVHWPXLKLQNXLQNRKGHHOL|LKLQDVLDQPXNDLVHVWLNl\WHWW\Ql
,QIHNWLLYLV\\VMDI\VLNDDOLQHQVWDELLOLVXXVDVLDQPXNDLVHVWLNl\WHWW\Ql
*HQHHWWLQHQVWDELLOLVXXVDLRWXQNl\W|QPXNDLVLVVD\PSlULVW|RORVXKWHLVVD
3DWRJHHQLVXXVMDLQIHNWLLYLV\\VLKPLVLOOHMDHOlLPLOOHMRLGHQLPPXXQLYDVWHRQKHLNHQW\Q\W
3DWRJHHQLVXXVMDLQIHNWLLYLV\\VNRKGHODMLQWXQQHWXLOOHORLVLOOHMDYLKROOLVLOOH
7HKRMDHKGRWHWXWNl\WW|WDUNRLWXNVHW
7RUMXWWDYDWKDLWDOOLVHWHOL|WMDNlVLWHOWlYlWWDLVXRMDWWDYDWPDWHULDDOLWDLQHHWHOL|WWDL
WXRWWHHW
6XXQQLWHOOXWNl\WW|WDUNRLWXNVHW HVLPHUNLNVLK\|QWHLVP\UNN\GHVLQILRLQWLDLQHNLLQQLWW\PL
VHQHVWRDLQHMQH
7LHGRWWDLKDYDLQQRWHSlWRLYRWXLVWDWDLWDKDWWRPLVWDVLYXYDLNXWXNVLVWD
7LHGRWUHVLVWHQVVLQNHKLWW\PLVHQHVLLQW\PLVHVWlWDLPDKGROOLVHVWDHVLLQW\PLVHVWlVHNl
PDKGROOLVHWWRLPLQWDVXXQQLWHOPDWWlPlQHVWlPLVHNVL
9DLNXWXNVHWNRKGHHOL|LKLQ
.l\WWlMlU\KPl
7RNVLNRORJLVHWMDDLQHHQYDLKGXQWDDNRVNHYDWWXWNLPXNVHW
9lOLW|QP\UN\OOLV\\V
-RVWXWNLPXV\KWlDQQRVWDNl\WWlHQHLROHWDUNRLWXNVHQPXNDLQHQRQVXRULWHWWDYD
DQQRNVHQKDDUXNRLQWLWHVWLK\YLQP\UN\OOLVWHQDLQHLGHQMDLQIHNWLLYLV\\GHQSDOMDVWDPLVHNVL
 VXXQNDXWWD
 LKRQNDXWWD
 KHQJLW\VWHLWVH
 LKRMDWDUYLWWDHVVDVLOPllUV\W\V
 LKRQMDWDUYLWWDHVVDKHQJLW\VWHLGHQKHUNLVW\PLQHQMD
 YLUXNVHWMDYLURLGLWVROXYLOMHOPlWXWNLPXNVHWSXKGLVWHWXLOODLQIHNWRLYLOODYLUXNVLOODMD
SULPllULVHWVROXYLOMHOPlWQLVlNNlLGHQOLQWXMHQMDNDORMHQVROXLOOD
6XENURRQLQHQP\UN\OOLV\\V
YXRURNDXGHQWHVWLNDNVLODMLDMRLVWD\NVLM\UVLMlMDWRLQHQPXXNXLQM\UVLMl
 DQQRVWHOXVXXQNDXWWD
 PXXWDQWRWDYDW KHQJLW\VWHLWVHLKRQNDXWWD WLODQWHHQPXNDDQMD
 YLUXNVHWMDYLURLGLWLQIHNWLLYLV\\WWlVHOYLWWlYlNRH ELRDVVD\ WDLVRYHOWXYLOOD
VROXYLOMHOPLOOlYlKLQWllQVHLWVHPlQSlLYllVHQMlONHHQNXQDLQHWWDRQDQQHWWX
NRHHOlLPLOOH
.URRQLQHQP\UN\OOLV\\V
.DNVLODMLD\NVLM\UVLMlWRLQHQPXXQLVlNlVDQQRVWHOXVXXQNDXWWDMROOHLMRNLQWRLQHQWDSD
ROHVRSLYDPSL
6\|SlYDDUDOOLVXXWWDVHOYLWWlYlWXWNLPXV
9RLGDDQ\KGLVWllNURRQLVHQP\UN\OOLV\\GHQWXWNLPXVWHQNDQVVD<NVLM\UVLMlMD\NVLPXX
QLVlNlV
*HQRWRNVLVXXVWXWNLPXNVHW
7lPlQDVHWXNVHQOLLWWHHVVlYDDGLWXWJHQRWRNVLVXXVWXWNLPXNVHW
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9DLNXWXNVHWOLVllQW\PLVHHQ
7XWNLPXVYDLNXWXNVLVWDVLNL||QNDQLLQLMD\NVLM\UVLMlODML
7XWNLPXVYDLNXWXNVLVWDKHGHOPlOOLV\\WHHQ\NVLODMLYlKLQWllQNDNVLVXNXSROYHDNRLUDVMD
QDDUDV
$LQHHQYDLKGXQWDWXWNLPXNVHW
3HUXVWXWNLPXNVHWWRNVLNRNLQHWLLNDVWDLPH\W\PLQHQ LKRQNDXWWDLPH\W\PLQHQPXNDDQ
OXHWWXQD MDNDXWXPLQHQNXGRNVLLQMDHULWW\PLQHQQLVlNNlLOOlDLQHHQYDLKGXQWDUHLWWLHQ
VHOYLWWlPLQHQ
1HXURWRNVLVXXVWXWNLPXNVHW
9DDGLWDDQMRVRQYLLWWHLWlDQWLNROLLQLHVWHUDDVLDNWLLYLVXXGHVWDWDLPXLVWDQHXURWRNVLVLVWD
YDLNXWXNVLVWD7DUYLWWDHVVDVXRULWHWDDQYLLYlVW\QHHQQHXURWRNVLVXXGHQWHVWLWWl\VLNDVYXLVLOOD
NDQRLOOD
,PPXQRWRNVLVXXVWXWNLPXNVHWHVLPDOOHUJHHQLVXXV
6DWXQQDLVWDDOWLVWXPLVWDNRVNHYDWWXWNLPXNVHW
9DDGLWDDQMRVWHKRDLQHWWDNl\WHWllQYDOPLVWHLVVDMRLWDRQWDUNRLWXVNl\WWllSDLNRLVVD
MRLVVDYDOPLVWHWDDQQDXWLWDDQWDLYDUDVWRLGDDQLKPLVHQUDYLQQRNVLWDUNRLWHWWXD
HOLQWDUYLNNHLWDWDLHOlLQUHKXMDMDMRLVVDLKPLVHWNDUMDWDLOHPPLNNLHOlLPHWMRXWXYDW
WRGHQQlN|LVHVWLDOWWLLNVLNlVLWHOO\LOOHDOXHLOOHWDLPDWHULDDOHLOOH
,KPLVWHQDOWLVWXPLVWDNRVNHYDWWLHGRWPXNDDQOXNLHQ
 OllNHWLHWHHOOLVHWWLHGRWLOPDQKHQNLO|WLHWRMD MRVVDDWDYLVVD
 WHUYH\VWLHGRVWRWOllNHWLHWHHOOLVHQVHXUDQQDQWLHGRWWXRWDQWRODLWRNVHQKHQNLO|VW|VWl
MRVVDDWDYLVVD
 HSLGHPLRORJLVHWWLHGRW MRVVDDWDYLVVD
 WLHGRWP\UN\W\VWDSDXNVLVWD
 P\UN\W\VGLDJQRRVLW PHUNLWRLUHHW PXNDDQOXNLHQWLHGRWPDKGROOLVLVWD
DQDO\\WWLVLVWlWHVWHLVWl
 P\UN\W\VWHQVXXQQLWHOOXWKRLWRWDYDWMDSURJQRRVLW
<KWHHQYHWRQLVlNlVWRNVLNRORJLDVWDMDMRKWRSllW|NVHW PXNDDQOXNLHQ12$(/12(/$',
WDUSHHQPXNDDQ \OHLVDUYLRNDLNNLHQWRNVLNRORJLVWHQWLHWRMHQSDWRJHHQLVXXVMD
LQIHNWLLYLV\\VWLHWRMHQMDPXLGHQDNWLLYLVWDHOL|WlNRVNHYLHQWLHWRMHQSHUXVWHHOOD
(NRWRNVLNRORJLVHWWXWNLPXNVHW
9lOLW|QP\UN\OOLV\\VNDODOOH
9lOLW|QP\UN\OOLV\\VYHVLNLUSXOOH 'DSKQLDPDJQD
/HYlQNDVYXQHVW\PLQHQ
9lOLW|QP\UN\OOLV\\V\KGHOOHPXXOOHHOL|OOHMRNDHLROHYHGHVVlHOlYlHLNlNRKGHHOL|
3DWRJHHQLVXXVMDLQIHNWLLYLV\\VPHKLOlLVLOOHMDOLHURLOOH
9lOLW|QP\UN\OOLV\\VMDWDLLQIHNWLLYLV\\VPXLOOHPDKGROOLVHVWLYDDUDQWXYLOOHHOL|LOOHMRWND
HLYlWROHNRKGHHOL|LWl
0DKGROOLVHWYDLNXWXNVHWPXLKLQNDVYHLKLQMDHOlLPLLQ
/HYLlPLQHQOLLNNXYXXVOLVllQW\PLQHQMDS\V\Y\\VLOPDVVDYHGHVVlMDPDDSHUlVVl
-RVPXRGRVWXXWRNVLLQHMDRQHVLWHWWlYlWlPlQDVHWXNVHQOLLWWHHVVlWHKRDLQHWWD
NRVNHYLVVDSHUXVWLHGRLVVDPDLQLWXVVDNRKGDVVD(NRWRNVLNRORJLVLVHWWXWNLPXNVHWWDUNRLWHWXW
WLHGRW
7RLPHQSLWHHWLKPLVWHQPXLGHQNXLQNRKGHHOL|LGHQMD\PSlULVW|QVXRMHOHPLVHNVL
0HQHWHOPlWMDYDURWRLPHQSLWHHWYDUDVWRLPLVWDNlVLWWHO\lNXOMHWXVWDMDNl\WW|lYDUWHQVHNl
WXOLSDORQWDLPXXQPDKGROOLVHQRQQHWWRPXXGHQVDWWXHVVD
.DLNNL\PSlULVW|WDLPXXWRORVXKWHHWMRLVVDDNWLLYLVWDHOL|WlHLVDLVLNl\WWll
0DKGROOLVXXVWHKGlDNWLLYLQHQHOL|LQIHNWRLPDWWRPDNVLMDPHQHWHOPlWWlWlYDUWHQ
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,OPDQPDDSHUlQMDYHGHQHULW\LVHVWLMXRPDYHGHQVDDVWXPLVHQVHXUDXNVHW
+lWlWRLPHQSLWHHWRQQHWWRPXXGHQYDUDOWD
$NWLLYLVHQHOL|QMlWWHHQNlVLWWHO\PHQHWHOPlWPXNDDQOXNLHQVXRWRYHVLHQRPLQDLVXXGHW
NDDWRSDLNNDNlVLWWHO\Q\KWH\GHVVl
+lYLW\VWDLSXKGLVWXVPHQHWHOPlWMRVV\QW\\SllVW|MlLOPDDQYHWHHQPDDSHUllQWDL
PXXDOOH
/XRNLWXVMDPHUNLWVHPLQHQ
(KGRWXNVHWMRWNDNRVNHYDWMDNDPLVWDGLUHNWLLYLQ(7<DUWLNODQGDODNRKGDVVD
HVLWHWW\LKLQULVNLU\KPLLQSHUXVWHOXLQHHQHKGRWXNVHVVDRQP\|VPDLQLWWDYDSLWllN|
YDOPLVWHLVVDROODGLUHNWLLYLQ(7<OLLWWHHVVl,,HVLWHWW\ELRORJLVWDYDDUDDLOPDLVHYD
PHUNNL
<KWHHQYHWRMDDUYLRLQWLHGHOOlYDDGLWXLVWDWLHGRLVWDOXNXXQRWWDPDWWDKDNLMDDNRVNHYLDWLHWRMD
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.DXSSDQLPL
%LRVLGLYDOPLVWHHQWl\GHOOLQHQNRRVWXPXV
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.l\WWlMlU\KPl
.l\WW|WDSD
7LHGRWWHKRNNXXGHVWD
5HNLVWHU|LQQLQYDVWDYXRURLVWDK\YlNV\QWllKDHWWDHVVDWHKRNNXXVWLHGRLVWDULLWWll\KWHHQYHWR
$QDO\\VLPHQHWHOPlW
/XRNLWXVSDNNDDPLQHQMDPHUNLWVHPLQHQ
.HPLNDDOLODLQHULW\LVHVWLVHQQRMDOODELRVLGLYDOPLVWHLGHQSDNNDDPLVHVWDMDPHUNLQQ|LVWl
DQQHWXQVRVLDDOLMDWHUYH\VPLQLVWHUL|QDVHWXNVHQPXNDLVHVWLPXNDDQOXNLHQHKGRWXV
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