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*D-/85+?4+?6-/7D3+3-+@-/6+2334031-0+A-6+2>>6-E28F

eÛVUXÙ]VTWRZWfVada]cWgZ]Vd]̀TURVd
I4+0-345+0-+3620*2,31-0*+4034645+103-+?@+3D4+)**-,1231-0+5/6107+3D4+@426+3D23+C464+?-3D+*1701A1,203+205+/0/*/28;+205
3D23;+/0546+>6-A4**1-028+*3205265*;+C4+264+64H/1645+3-+10A-6.+@-/+-A;+-6+2+3620*2,31-0+10+,-036-E46*128+-6+4.467107
2642*+A-6+CD1,D+3D464+1*+2+82,h+-A+2/3D-613231E4+7/1520,4+-6+,-0*40*/*F

PcT_ZV]TUi_WgZ_]Tj_VTdWkUd̀add_QWlUT\Wm]V]̂_j_VT
I4+D2E4+D25+51*,/**1-0*+C13D+.20274.403+647265107+3D4+2,,-/03107+36423.403+A-6+,463210+3620*2,31-0*F+K-C4E46;
3D464+C464+0-+10*320,4*+10+3D4+,/66403+@426+10+CD1,D+51*,/**1-0*+64E-8E45+26-/05+3620*2,31-0*+A-6+CD1,D+283460231E4
2,,-/03107+36423.403*+264+288-C2?84+/0546+3D4+.-51A145+32B+?2*1*+-A+2,,-/03107F

�$$������n��o��! p
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��� �������!! "������"���#� ��������"�"���$�	����!�"��� ���%���"��" ��

&�"�'�!�"��( �'!�"����"������ "��"'�����!����
)*+,-.+-/./0123,24,0*+,413/351/6,70/0+8+307,.+9:1.+7,8/3/;+8+30,24,0*+,<77251/0123,02,8/=+,/,3:8>+.,24,+7018/0+7,/3?
/77:8-01237,.+6/013;,02,0*+,.+-2.0+?,/82:307,24,/77+07,/3?,61/>16101+7,/3?,0*+,?175627:.+,24,/77+07,/3?,61/>16101+7,/0,0*+
?/0+,24,0*+,413/351/6,70/0+8+307,/3?,0*+,.+-2.0+?,/82:307,24,13528+,/3?,+@-+37+7,?:.13;,0*+,-+.12?A,)*+7+,+7018/0+7
/.+,/3,130+;./6,-/.0,24,0*+,413/351/6,70/0+8+307,-.+-/.+?,>B,8/3/;+8+30,/3?,/.+,>/7+?,:-23,8/3/;+8+30C7,5:..+30
D:?;8+307A,)*+,-.25+77,:7+?,>B,8/3/;+8+30,+3528-/77+7,0*+1.,=32E6+?;+,/3?,+@-+.1+35+,/>2:0,-/70,/3?,5:..+30
+F+307,/3?,5+.0/13,/77:8-01237,/>2:0,4:0:.+,+F+307A,G+.0/13,/552:3013;,+7018/0+7,/.+,-/.015:6/.6B,7+37101F+,>+5/:7+,24
0*+1.,71;31415/35+,02,0*+,413/351/6,70/0+8+307,/3?,>+5/:7+,24,0*+,-2771>1610B,0*/0,4:0:.+,+F+307,/44+5013;,0*+,+7018/0+7,8/B
?144+.,8/.=+?6B,4.28,8/3/;+8+30H7,5:..+30,D:?;8+307A,

)*+.+,E+.+,32,/.+/7,13F26F13;,71;31415/30,8/3/;+8+30,D:?;8+30,2.,+7018/0+7,1?+30141+?,?:.13;,0*+,/:?10A

��"�"���$�	����!�"������$�� ���
)*+,?175627:.+7,13,0*+,413/351/6,70/0+8+307,/--+/.,02,>+,3+:0./6I,5237170+30I,/3?,56+/.A,G+.0/13,413/351/6,70/0+8+30
?175627:.+7,/.+,-/.015:6/.6B,7+37101F+,>+5/:7+,24,0*+1.,71;31415/35+,02,413/351/6,70/0+8+30,:7+.7A,

)*+,8270,7+37101F+,?175627:.+7,/44+5013;,0*+,413/351/6,70/0+8+307,E+.+,/7,42662E7J

K"�����������"������������&�������!�"��
L.24+77123/6,70/3?/.?7,.+9:1.+,:7,02,/55:8:6/0+,/66,=32E3,/3?,61=+6B,81770/0+8+307,1?+30141+?,?:.13;,0*+,/:?10I,20*+.,0*/3
0*27+,0*/0,/.+,0.1F1/6I,/3?,5288:315/0+,0*+8,02,0*+,/--.2-.1/0+,6+F+6,24,8/3/;+8+30A

MNOPQRMOSNTQUVWQT
<:?10,/?D:708+307,.+52.?+?,>B,0*+,<77251/0123,/.+,7*2E3,23,0*+,/00/5*+?,XY:88/.B,24,Z+52.?+?,<:?10
<?D:708+307[I,����"��\��A

]Ŵ_̀ V̀̂QVORaPTTQbQVUVWQT
)*+.+,E+.+,32,:352..+50+?,81770/0+8+307,E*15*,E+.+,1?+30141+?,/7,/,.+7:60,24,2:.,/:?10A

&�"�'�!�"���������"�����"�
c+,*/F+,.+9:+70+?,5+.0/13,E.100+3,.+-.+7+30/01237,4.28,8/3/;+8+30,0*/0,/.+,1356:?+?,13,0*+,8/3/;+8+30
.+-.+7+30/0123,6+00+.,?/0+?,d:6B,efI,egeeA,<,52-B,24,0*/0,52..+7-23?+35+,17,1356:?+?,13,����"��\��,42.,B2:.,1342.8/0123A

����'���!�"���h����&�"�'�!�"�
i2.,0*+,-:.-27+7,24,0*17,5288:315/0123I,-.24+77123/6,70/3?/.?7,?+413+,/,?17/;.++8+30,E10*,8/3/;+8+30,/7,/,8/00+.I
E*+0*+.,2.,320,.+726F+?,02,2:.,7/0174/50123I,5235+.313;,/,413/351/6,/552:3013;I,.+-2.013;,2.,/:?1013;,8/00+.,0*/0,52:6?,>+
71;31415/30,02,0*+,<77251/0123H7,413/351/6,70/0+8+307,2.,0*+,/:?102.H7,.+-2.0A,

j2,7:5*,?17/;.++8+307,/.27+,?:.13;,0*+,52:.7+,24,0*+,/:?10A

�$$������k��l��! m
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��� �������!! "������"���#� ��������"�"���$�	����!�"��� ���%���"��" ��

��"� $�����"��&�������������� "��"��
'()(*+,+)-.,(/.01)234-.56-7.1-7+8.(0013)-()-2.(913-.(3:6-6)*.():.(0013)-6)*.,(--+82.1).0+8-(6).26-3(-61)2;.<=.(
01)234-(-61).6)>14>+2.-7+.(??460(-61).1=.().(0013)-6)*.?86)06?4+.-1.-7+.@22106(-61)A2.=6)()06(4.2-(-+,+)-2.18.(
:+-+8,6)(-61).1=.-7+.-/?+.1=.(3:6-18A2.1?6)61).-7(-.,(/.9+.+B?8+22+:.1).-712+.2-(-+,+)-2C.138.?81=+2261)(4.2-():(8:2
8+D368+.-7+.01)234-6)*.(0013)-()-.-1.)1-6=/.32.-1.:+-+8,6)+.-7(-.-7+.01)234-6)*.(0013)-()-.7(2.(44.-7+.8+4+>()-.=(0-2;.

E1.138.F)154+:*+C.():.(2.,()(*+,+)-.7(2.6)=18,+:.32C.-7+8+.5+8+.)1.2307.01)234-(-61)2.56-7.1-7+8.(0013)-()-2
8+*(8:6)*.(3:6-6)*.():.(0013)-6)*.,(--+82;

	�G"�����"����� ������� �����&����H�"�G�!�"�
I+.*+)+8(44/.:620322.(.>(86+-/.1=.,(--+82C.6)043:6)*.-7+.(??460(-61).1=.(0013)-6)*.?86)06?4+2.():.(3:6-6)*.2-():(8:2C.56-7
,()(*+,+)-.+(07./+(8.?8618.-1.8+-+)-61).(2.-7+.@22106(-61)A2.(3:6-182;.J15+>+8C.-7+2+.:62032261)2.100388+:.6).-7+
)18,(4.01382+.1=.138.?81=+2261)(4.8+4(-61)276?.():.138.8+2?1)2+2.5+8+.)1-.(.01):6-61).-1.138.8+-+)-61);

K1.1-7+8.26*)6=60()-.6223+2.(8626)*.=81,.-7+.(3:6-.5+8+.:620322+:.18.5+8+.-7+.239L+0-.1=.0188+2?1):+)0+.56-7
,()(*+,+)-;

������ $������"�� "�������"�
�����!�"G������ ���
I+.:6:.)1-.+)013)-+8.()/.:6==6034-6+2.6).:+(46)*.56-7.,()(*+,+)-.8+4(-6)*.-1.-7+.?+8=18,()0+.1=.138.(3:6-.():.5+
(??8+06(-+.-7+.011?+8(-61).8+0+6>+:;

���������!! "�����"G��"���"�$���"���$���$�����H������
I+.7(>+.2+?(8(-+4/.01,,3)60(-+:.-7+.,(-+86(4.5+(F)+22.6:+)-6=6+:.:386)*.138.(3:6-.1=.-7+.=6)()06(4.2-(-+,+)-2C.():.-762
01,,3)60(-61).62.(--(07+:.(2.����"��M��;

������"�������"���!! "������"�����&��"�H�"�G�!�"���"��� �����!
@--(07+:.6).����"��M��.(8+.01?6+2.1=.0+8-(6).1-7+8.586--+).01,,3)60(-61)2.9+-5++).,()(*+,+)-.():.N4461--.O(>62C.PPQ;

�$$������R��S��! T
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	!""��#��������������!������$!��"����
�������������������%�����&'(�)*)'

+,-./01234156,-7416816,-19,:.2;154-29./19:<,72=4/271>4-41-456-:4:1?@12341A7765.92.6/B1C6DD6>./01.71917,==9-@168123674E
9:<,72=4/27F

�����������$!��"����G
��H�����	������"���� ����"�

����������� ������ ���I�H�����
��J�����J
�K!��#

�!����������
�K!��#

	����"���
�"����

���������L��������M

�����������$!��"����
+4N-45.92.6/14ON4/74 P QP QP QP QP RS;TSUV
A55,=,D924:1:4N-45.92.6/ RS;TSUV Q Q Q Q

WXYZ[\]̂_Y[̀ab̀cdZ_dXeY_XY_f̀Y[̀ab̀cdZ_dXe
ĉf̀[]g̀h

A55,=,D924:1:4N-45.92.6/ Ti;jjj Q Q Q Q
k67716/1:.7N67.2.6/16818.O4:197742 Q Q Q Q Rl;jjjV
C.O4:1977427 RUm;jjjV Q Q Q Q

WXYb̀cXb[Y_f̀Y[d̂aX̂ZgYXnYZYòfdcg̀h

���H������������$!��"���� P RTT;TSUVP QP QP QP RTT;TSUV

��H�����������������������"���"�!��� P T;UUp;miTP Uqq;jqrP qiU;UrSP qUi;riiP RSr;impV


�������J�����"�������"��������I�s�
�"�!��� tRjBqTV tQ tQ tQ tUjBpT

�HH������s��u��" v
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*+,-./0+1023./.04+5567-482-+7/089.0822843.:;

�""������<��=��# >



�
���������	
��	��������������	�����������

��������������� !��� � � � � � �"�#�������������������
$%&'()*+,&,--'./0-,12,,34'((567/8* * * * 9/:5'8/)*2226-,12,,34'((567/8;; ;
;
;

;;;<=>?>@ABCDEFBB<<<>GHI<<>A A JKLHA>AMNA>A

;

OPQRAS>TAS<SSA
A
UQQVMWWAXKIVYTAZZ[A
JFA\M]ASSŜA
[MQP_̀ VKTAaMPWbA[KcMQVdKAS@S<>A
A
ebVYAcHfcHYHdWKWVMdAQHWWHcAVYAfcMIVgHgAVdAhMddHhWVMdAiVWbARMPcAKPgVWAMNAWbHANVdKdhVKQAYWKWH_HdWYAMNABM]iMMgADVQQYA
JcMfHcWRAFidHcYAjYYMhVKWVMdAkWbHAjYYMhVKWVMdlTAibVhbAhM_fcVYHAWbHAYWKWH_HdWAMNAKYYHWYTAQVK̀VQVWVHYAKdgA_H_̀ HcmYA
HnPVWRAo_MgVNVHgAhKYbÀKYVYAKYAMNApKchbA=>TAS<S>AWbHAcHQKWHgAYWKWH_HdWYAMNAcHIHdPHYTAH]fHdYHYAKdgAhbKdLHYAVdA
_H_̀ HcYmAHnPVWRAoA_MgVNVHgAhKYbÀKYVYAKdgAhKYbANQMiYAoA_MgVNVHgAhKYbÀKYVYANMcAWbHARHKcAWbHdAHdgHgTAKdgAWbHAcHQKWHgA
dMWHYAWMAWbHANVdKdhVKQAYWKWH_HdWYTANMcAWbHAfPcfMYHAMNAH]fcHYYVdLAKdAMfVdVMdAMdAibHWbHcAWbHANVdKdhVKQAYWKWH_HdWYAKcHA
fcHYHdWHgANKVcQRTAVdAKQQA_KWHcVKQAcHYfHhWYTAVdAKhhMcgKdhHAiVWbAWbHA_MgVNVHgAhKYbÀKYVYAMNAKhhMPdWVdLqAA
A
CHAhMdNVc_TAWMAWbHÀHYWAMNAMPcArdMiQHgLHAKdgÀHQVHNTAWbKWAKYAMNAOPQRAS>TAS<SSsA
A
tuvwvxuwyz{|w|}~}v|�z
A
>q�CHAbKIHANPQNVQQHgAMPcAcHYfMdYV̀VQVWVHYTAKYAYHWAMPWAVdAWbHAWHc_YAMNAWbHAKPgVWAKccKdLH_HdWAQHWWHcAgKWHgAjPLPYWA

S�TAS<S>TANMcAWbHAfcHfKcKWVMdAKdgANKVcAfcHYHdWKWVMdAMNAWbHANVdKdhVKQAYWKWH_HdWYAcHNHccHgAWMAK̀MIHAVdA

KhhMcgKdhHAiVWbAWbHA_MgVNVHgAhKYbÀKYVYAMNAKhhMPdWVdLqA

A

Sq�CHAKhrdMiQHgLHAMPcAcHYfMdYV̀VQVWRANMcAWbHAgHYVLdTAV_fQH_HdWKWVMdAKdgA_KVdWHdKdhHAMNAVdWHcdKQAhMdWcMQA

cHQHIKdWAWMAWbHAfcHfKcKWVMdAKdgANKVcAfcHYHdWKWVMdAMNANVdKdhVKQAYWKWH_HdWYAWbKWAKcHANcHHANcM_A_KWHcVKQA

_VYYWKWH_HdWTAibHWbHcAgPHAWMANcKPgAMcAHccMcqA

A

=q�CHAKhrdMiQHgLHAMPcAcHYfMdYV̀VQVWRANMcAWbHAgHYVLdTAV_fQH_HdWKWVMdAKdgA_KVdWHdKdhHAMNAVdWHcdKQAhMdWcMQAWMA

fcHIHdWAKdgAgHWHhWANcKPgqA

A

?q�aVLdVNVhKdWAKYYP_fWVMdYAPYHgÀRAPYAVdA_KrVdLAKhhMPdWVdLAHYWV_KWHYTAVdhQPgVdLAWbMYHA_HKYPcHgAKWANKVcAIKQPHTA

KcHAcHKYMdK̀QHAKdgAcHNQHhWAMPcA�PgL_HdWÀKYHgAMdAMPcArdMiQHgLHAKdgAH]fHcVHdhHAK̀MPWAfKYWAKdgAhPccHdWA

HIHdWYTAKdgAMPcAKYYP_fWVMdYAK̀MPWAhMdgVWVMdYAiHAH]fHhWAWMAH]VYWAKdgAhMPcYHYAMNAKhWVMdAiHAH]fHhWAWMAWKrHqA

A

�q�GHQKWHg�fKcWRAcHQKWVMdYbVfYAKdgAWcKdYKhWVMdYAbKIHÀHHdAKffcMfcVKWHQRAKhhMPdWHgANMcAKdgAgVYhQMYHgAVdA

KhhMcgKdhHAiVWbAWbHAcHnPVcH_HdWYAMNAWbHA_MgVNVHgAhKYbÀKYVYAMNAKhhMPdWVdLqA

A

�q�jQQAHIHdWYAYP̀YHnPHdWAWMAWbHAgKWHAMNAWbHANVdKdhVKQAYWKWH_HdWYTAKdgANMcAibVhbAWbHA_MgVNVHgAhKYbÀKYVYAMNA

KhhMPdWVdLAcHnPVcHYAKg�PYW_HdWAMcAgVYhQMYPcHTAbKIHÀHHdAKg�PYWHgAMcAgVYhQMYHgqA

A

q̂�ebHAHNNHhWYAMNAKQQArdMidAKhWPKQAMcAfMYYV̀QHAQVWVLKWVMdAKdgAhQKV_YAbKIHÀHHdAKhhMPdWHgANMcAKdgAgVYhQMYHgAVdA

KhhMcgKdhHAiVWbAWbHA_MgVNVHgAhKYbÀKYVYAMNAKhhMPdWVdLqA

A

�q�CHAbKIHAdMArdMiQHgLHAMNAKdRAPdhMccHhWHgA_VYYWKWH_HdWYAVdAWbHANVdKdhVKQAYWKWH_HdWYqA









�

�����������	
���







����������������������������������

 �!"���#�$$�%��&���'("����)����������

*����������+,�-��.���$���




/�&$���������&����������-��-����������������$������������ �!"���#�$$�%��&���')����������0���)����������1��

�����������'�������������23+4543+������������"����-���������������������$$'����&��������6�����,�������

)������+"��������������)����������7��������$������$�8����������$��&������0�������$������$1���9����������������

�-���&�����-�����������&&��&��������������-��������������&-�&������!&��������-��&������������������$

����������+9-����������&-�&������!&����������&�����������������8����������)����������7��������$������$:

)��������$'+"�������!&�������&�����������������8����������;<<=>?@A?=B7<�������$������$:


(-�����������������������$������$"��������$������&-�&���������9������������&������&����"���������������

�������'�$$���������������������$������$���������9��������$"��C�������������������������������:���������+�������$

"��C���������������������������������'�!�������"����������������:#�"�8��+������-����9�$�"+"������������

���������'���������$������$����"�����������9���������$"��C����:


)���������'���������$������$�!����"���������������&����������������$��������$$�"��������������&$�'���+

����������$��-�����&�����������������������-�������+��&��8���+������������������+��������������������$'

9����:)���������'���������!����"���0�1�������$��������'���������������$�9D����8����������+��091���!������

������$�����&��&��$'��������������+�8�������������$�&����������������+���������$�9D����8�"�-$����9����:)

���������'���&��������!����"����&��&��$'��������������$��������&�����������������"������&�����

&������������������$�������&�����������������'�-������'�����&��������&���������������$�������8�$':


)�������$"��C����������������'+������9���������������������+���������$������$+�-���������������������9$�

E=<<?F?G?AHIAJ@AI@IK@ALM?@GIK?<<A@ALKLBAI=NIAJLILBA?AH7<IN?B@B>?@GI<A@ALKLBA<IO?GGIB=AIFLIEMLPLBALQRI=MIQLAL>A�����

���������+�������$'9����:)��������������������'������������'+������9���������������������+���������$������$����

��$�����8���������������$"��C����+'����&���������-������������������9'������������"�����8�������:


*��������������$$�"������������'�����)����������7<I?BALMB@GI>=BAM=GIA=IFLI��������$"��C����S�


T�	UVW�	XYZ	���[�	V

�-�����-��-���"����������������������-�������������8��"���&&��8�$:*���������������8����������8��"
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