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ZWKZddZ/D^dZ/>KE&KZD͗>ĞŐŝŝŶƌ͘ϮϵϳͬϮϬϬϰ͕ZĞŐƵůĂŵĞŶƚƵůƵŝŶƌ͘ϭͬϮϬϬϲ͕ZĞŐƵůĂŵĞŶƚƵůƵŝŶƌ͘ϭϱͬϮϬϬϰ
dZWKZdh>h/͗ϭϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϮ
EhD/ZD/dEdh>h/͗&KE/E,/^/Es^d/d//dͲ&//Ey/Es^dĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĚĞ^/ZK<Z^
^/h>^K/>͗ůƵũͲEĂƉŽĐĂ͕^ƚƌ͘DŽƚŝůŽƌ͕Ŷƌ͘ϭϭϵ͕Ğƚ͘ϰ
W/d>͗Ϯ͘ϳϲϲ͘ϬϬϬůĞŝ
W/dWZ^dZEd/KE/E^dZhDEd>&/EE/ZD/^͗ƵƌƐĂĚĞsĂůŽƌŝƵĐƵƌĞƐƚŝʹĂƚĞŐŽƌŝĂ͗
hŶŝƚĂƚŝĚĞ&ŽŶĚ
d/Wh>/E^dZhDEd>KZ&/EE/ZD/^͗hŶŝƚĂƚŝĚĞĨŽŶĚ
EhDZ/E^dZhDEd&/EE/ZD/^͗ϭϯ͘ϴϯϬ
WK/dZ͗ĂŶĐĂZŽŵĂŶĂƉĞŶƚƌƵĞǌǀŽůƚĂƌĞͲ'ƌŽƵƉĞ^ŽĐŝĞƚĞ'ĞŶĞƌĂůĞ


^ŝƚƵĂƚŝŝůĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌĞ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ƉƌŝŵƵůƵŝ ƚƌŝŵĞƐƚƌƵ ĚŝŶ ϮϬϮϮ ĂƵ ĨŽƐƚ ŝŶƚŽĐŵŝƚĞ ĐƵ ƌĞƐƉĞĐƚĂƌĞĂ >ĞŐŝŝ ϴϮͬϭϵϵϭ Ɛŝ
ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚƵůƵŝ Ŷƌ͘ ϰͬϮϬϭϭ ƉƌŝǀŝŶĚ ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƌŝůĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĐƵ ŝƌĞĐƚŝǀĂ Ă /sͲĂ Ă
ŽŵƵŶŝƚĂƚŝůŽƌĐŽŶŽŵŝĐĞƵƌŽƉĞŶĞĂƉůŝĐĂďŝůĞĞŶƚŝƚĂƚŝůŽƌĂƵƚŽƌŝǌĂƚĞ͘


ϭ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŝŐĞŶĞƌĂůĞĚĞƐƉƌĞ&ŽŶĚ


/ĚĞŶƚŝƚĂƚĞĂ&ŽŶĚƵůƵŝ
&ŽŶĚƵůĚĞ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĚĞƐƚŝŶĂƚ/ŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝůŽƌĚĞZĞƚĂŝůdͲ&//ŶĚĞǆ/ŶǀĞƐƚ;ƉƌĞƐĐƵƌƚĂƚ&͘/͘͘/͘Z͘dͲ&//ŶĚĞǆ
/ŶǀĞƐƚͿĂĨŽƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵŝƚƉƌŝŶĐŽŶƚƌĂĐƚĚĞƐŽĐŝĞƚĂƚĞ͕ĨŝŝŶĚŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŶZĞŐŝƐƚƌƵů͘^͘&͘ŝŶĐĂĚƌƵů^ĞĐƚŝƵŶŝŝϵʹ&ŽŶĚƵƌŝĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ ^ƵďƐĞĐƚŝƵŶĞĂ ϭ ʹ &ŽŶĚƵƌŝ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ ŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ ƌĞƚĂŝů ƐƚĂďŝůŝƚĞ ŝŶ
ZŽŵĂŶŝĂ;&͘/͘͘/͘Z͘Ϳ͕ĐƵŶƌ͘^Ϭϵ&//ZͬϭϮϬϬϭϬ͘ĨŽƐƚĂƵƚŽƌŝǌĂƚƉƌŝŶĂƵƚŽƌŝǌĂƚŝĂ͘^͘&͘Ŷƌ͘ϮϬϴͬϬϰ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ͘ƵƌĂƚĂƐĂ
ĚĞĞǆŝƐƚĞŶƚĂĞƐƚĞŶĞůŝŵŝƚĂƚĂ͘
ŶƚĞƌŝŽƌ͕ &ŽŶĚƵů Ă ĨŽƐƚ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚ ůĂ ƵƚŽƌŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ^ƵƉƌĂǀĞŐŚĞƌĞ &ŝŶĂŶĐŝĂƌĂ ƉƌŝŶ ĂǀŝǌƵů Ŷƌ͘ ϭϭͬϭϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϯ͕ ĨŝŝŶĚ
ŝŶƐĐƌŝƐŝŶŝƚŝĂůŝŶZĞŐŝƐƚƌƵůƉƵďůŝĐĂů͘^͘&͘ŝŶĐĂůŝƚĂƚĞĚĞ͘K͘W͘͘ƐƵďĚĞŶƵŵŝƌĞĂĚĞͣ&ŽŶĚƵů/ŶĐŚŝƐĚĞ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŝdͲ&/
/ŶĚĞǆ/ŶǀĞƐƚ͟ƐƵďŶƵŵĂƌƵů^Ϭϴ&//ZͬϭϮϬϬϯϱ͘
&͘/͘͘/͘Z͘ dͲ&/ /ŶĚĞǆ /ŶǀĞƐƚ ĞƐƚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƚ ůĂ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĂ ^͘͘/͘ ƌŽŬĞƌ ^͘͘ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ũƵƌŝĚŝĐĂ ĚĞ ƐŽĐŝĞƚĂƚĞ ĨĂƌĂ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚĂƚĞ ũƵƌŝĚŝĐĂ͕ ĐĂ ĨŽŶĚ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĚĞ ƚŝƉ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů ;&͘/͘͘͘Ϳ͕ ĚĞ ƚŝƉ ĚĞƐĐŚŝƐ͕ ĚĞƐƚŝŶĂƚ
ŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ ƌĞƚĂŝů͕ ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂƚ ŝŶ ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝ ŝŶ ĂĐƚŝƵŶŝ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ >ĞŐŝŝ Ŷƌ͘ ϮϰϯͬϮϬϭϵ Ɛŝ Ă
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚƵůƵŝ^&Ŷƌ͘ϳͬϮϬϮϬ͘
WŽůŝƚŝĐĂ ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĂůĂ Ă &ŽŶĚƵůƵŝ ĞƐƚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƚĂ ƉĞ ƉůĂƐĂƌĞĂ ƌĞƐƵƌƐĞůŽƌ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌĞ ĂƚƌĂƐĞ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝ
ƉƌĞƉŽŶĚĞƌĞŶƚ ŝŶ ĂĐƚŝƵŶŝ ĐĂƌĞ ƐĞ ĂĨůĂ ŝŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ŝŶĚŝĐĞůƵŝ dͲ&/ ƉĞ ƉƌŝŶĐŝƉŝƵů ƵŶĞŝ ĐŽƌĞůĂƚŝŝ ĚŝƌĞĐƚĞ ĐƵ
 
Ϯ






ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂĂĐĞƐƚƵŝŝŶĚŝĐĞ͕ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌŝŝƉƌƵĚĞŶƚŝĂůĞ͕ĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƌŝŝƐŝĚŝŵŝŶƵĂƌŝŝƌŝƐĐƵůƵŝ͕ĐŽŶĨŽƌŵŶŽƌŵĞůŽƌ͘^͘&͘
ƐŝƉŽůŝƚŝĐŝŝĚĞŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝĂ&ŽŶĚƵůƵŝ͘
ZĞƉƌŽĚƵĐĞƌĞĂƐĞǀĂƉƵƚĞĂƌĞĂůŝǌĂĂƚĂƚŝŶŵŽĚĚŝƌĞĐƚƉƌŝŶĚĞƚŝŶĞƌĞĂĚĞĂĐƚŝƵŶŝůĂĞŵŝƚĞŶƚŝŝƌĞŐĂƐŝƚŝŝŶĐŽƐƵůŝŶĚŝĐĞůƵŝ
dͲ&/ ĐĂƚƐŝŝŶĚŝƌĞĐƚƉƌŝŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞĨŝŶĂŶĐŝĂƌĞĚĞƌŝǀĂƚĞĂǀĂŶĚ ĂĐƚŝǀƐƵƉŽƌƚŝŶĚŝĐĞůĞƐĂƵĞŵŝƚĞŶƚŝƌĞŐĂƐŝƚŝŝŶĐŽƐƵů
ŝŶĚŝĐĞůƵŝ͕ƐĂƵƉƌŝŶƉůĂƐĂŵĞŶƚĞŝŶĂůƚĞK͘W͘͘s͘DƐĂƵ&͘/͘͘ĐĂƌĞƵƌŵĂƌĞƐĐƌĞƉůŝĐĂƌĞĂŝŶĚŝĐĞůƵŝdͲ&/͘
&ŽŶĚƵůĚĞŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝůŽƌĚĞƌĞƚĂŝůdͲ&//ŶĚĞǆ/ŶǀĞƐƚ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĚĞ^͘͘/͘ƌŽŬĞƌ^͕͘͘
ŶƵ ƵƚŝůŝǌĞĂǌĂ ƚĞŚŶŝĐŝ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞ ĞĨŝĐŝĞŶƚĂ Ă ƉŽƌƚŽĨŽůŝƵůƵŝ ;^&dͿ Ɛŝ ŶƵ ƵƚŝůŝǌĞĂǌĂͬŝŶǀĞƐƚĞƐƚĞ ŝŶ ŝŶƚƌƵŵĞŶƚĞ ĚĞ ƚŝƉ
ƚŽƚĂůƌĞƚƵƌŶƐǁĂƉ͕ŝŶƐĞŶƐƵůĚĞĨŝŶŝƚŝŝůŽƌƉƌĞǀĂǌƵƚĞĚĞĂƌƚ͘ϯƉĐƚ͘ϳͲϭϴĚŝŶZĞŐƵůĂŵĞŶƚƵů;hͿŶƌ͘ϮϯϲϱͬϮϬϭϱ͘
WƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞƉůĂƐĂŵĞŶƚĞĂůĞ&ŽŶĚƵůƵŝƐƵŶƚŝŶĂĐƚŝƵŶŝĚŝŶĚŽŵĞŶŝƵůĨŝŶĂŶĐŝĂƌĐĂƌĞŝŶƚƌĂŝŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂŝŶĚŝĐĞůƵŝdͲ&/͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀ ĐĞůĞ ϯ ^ŽĐŝĞƚĂƚŝ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝƚŝŝ &ŝŶĂŶĐŝĂƌĞ ;^/&ϭ͕ ^/&ϰ Ɛŝ ^/&ϱͿ͕ ǀĞƌŐĞŶƚ /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ;ŶŽƵĂ ĚĞŶƵŵŝƌĞ Ă ^/&
DŽůĚŽǀĂͿ͕dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐůůŝĂŶĐĞ;ŶŽƵĂĚĞŶƵŵŝƌĞĂ^/&dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂͿƐŝ&ŽŶĚƵůWƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ͘
^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞ
^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞĂ&ŽŶĚƵůƵŝĞƐƚĞ^͘͘/͘ƌŽŬĞƌ^͘͘ĐƵƐĞĚŝƵůƐŽĐŝĂůŝŶůƵũͲEĂƉŽĐĂ͕ƐƚƌDŽƚŝůŽƌŶƌϭϭϵ͕ĞƚĂũ
/s͕ ŝŶŵĂƚƌŝĐƵůĂƚĂ ůĂ ZĞŐŝƐƚƌƵů ŽŵĞƌƚƵůƵŝ ůƵũ ƐƵď Ŷƌ͘ :ϭϮͬϮϲϬϯͬϮϬϭϮ͕ ĐŽĚ ƵŶŝĐ ĚĞ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ϯϬϳϬϲϰϳϱ͕ ĂǀĂŶĚ Ž
ĚƵƌĂƚĂĚĞĨƵŶĐƚŝŽŶĂƌĞŶĞůŝŵŝƚĂƚĂ͕ĐƵƵŶĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƐƵďƐĐƌŝƐƐŝǀĂƌƐĂƚĚĞϮ͘ϮϬϲ͘ϭϴϬůĞŝ͘
^/ ƌŽŬĞƌ ^ Ă ĨŽƐƚ ĂƵƚŽƌŝǌĂƚĂ ĚĞ ƵƚŽƌŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ^ƵƉƌĂǀĞŐŚĞƌĞ &ŝŶĂŶĐŝĂƌĂ ƉƌŝŶ ĞĐŝǌŝĂ Ŷƌ͘ ϳϭͬϮϵ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϯ ŝŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞĐƵƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞK͘h͘'͘Ŷƌ͘ϯϮͬϮϬϭϮ͕ĨŝŝŶĚŝŶƐĐƌŝƐĂŝŶZĞŐŝƐƚƌƵů͘E͘s͘Dͬ͘͘^͘&ƐƵďŶƌ͘W:ZϬϱ^/ZͬϭϮϬϬϯϭ
ƐŝĂǀĂŶĚĚƵƌĂƚĂĚĞĨƵŶĐƚŝŽŶĂƌĞŶĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ͘ĞĂƐĞŵĞŶĞĂ͕^/ƌŽŬĞƌ^ĂĨŽƐƚĂƵƚŽƌŝǌĂƚĂĚĞ͘^͘&͘ŝŶĐĂůŝƚĂƚĞĚĞ
͘&͘/͘͘ƉƌŝŶƚĞƐƚĂƚƵůŶƌ͘ϮϰĚŝŶϬϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳ͕ĨŝŝŶĚŝŶƐĐƌŝƐĂŝŶƌĞŐŝƐƚƌƵ͘^͘&͘;͘&͘/͘͘ͿƐƵďŶƌ͘W:ZϬϳϭ&//ͬϭϮϬϬϬϯĚŝŶ
Ϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳ͘
2ŶƉƌĞǌĞŶƚ͕^/ƌŽŬĞƌ^ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞĂǌĉϵĨŽŶĚƵƌŝĚĞŝŶǀĞƐƚŝƜŝŝ͕ĚŝŶĐĂƌĞϱĨŽŶĚƵƌŝƉƵďůŝĐĞ;ϰĨŽŶĚƵƌŝĚĞƐĐŚŝƐĞƕŝϭĨŽŶĚ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝƜŝŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚ ŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ ƌĞƚĂŝůͿ ƕŝ ϰ ĨŽŶĚƵƌŝ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝƜŝŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ĂĚƌĞƐĂƚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝůŽƌƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝ͕ǀĂůŽĂƌĞĂĂĐƚŝǀĞůŽƌƚŽƚĂůĞĂĨůĂƚĞŠŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞĨŝŝŶĚĚĞƉĞƐƚĞϭϱϬŵŝůŝŽĂŶĞůĞŝ͘
WĞŶƚƌƵĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞĂ&//ZdͲ&//ŶĚĞǆ/ŶǀĞƐƚ͕^͘͘/͘ƌŽŬĞƌ^͘͘ŝŶĐĂƐĞĂǌĂƵŶĐŽŵŝƐŝŽŶĂŶƵĂůĚĞϭ͕Ϯй
;Ϭ͕ϭйƉĞůƵŶĂͿ͕ĐĂůĐƵůĂƚĚŝŶǀĂůŽĂƌĞĂŵĞĚŝĞĂĂĐƚŝǀƵůƵŝŶĞƚůƵŶĂƌĂů&ŽŶĚƵůƵŝ͘
ĞƉŽǌŝƚĂƌƵů&ŽŶĚƵůƵŝ
ĞƉŽǌŝƚĂƌƵůĂĐƚŝǀĞůŽƌĨŽŶĚƵůƵŝĞƐƚĞZ^ŽĐŝĞƚĞ'ĞŶĞƌĂůĞ^͘͘ƉĞƌƐŽĂŶĂũƵƌŝĚŝĐĂƌŽŵĂŶĂ͕ĐƵƐĞĚŝƵůŝŶƵĐƵƌĞƐƚŝ͕ͲĚƵů
/ŽŶ DŝŚĂůĂĐŚĞ Ŷƌ͘ ϭͲϳ͕ ƐĞĐƚŽƌ ϭ͕ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ ůĂ KĨŝĐŝƵů ZĞŐŝƐƚƌƵůƵŝ ŽŵĞƌƚƵůƵŝ ƐƵď Ŷƌ͘ :ϰϬͬϲϬϴͬϭϵϵϭ͕ ĐŽĚ ƵŶŝĐ ĚĞ
ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞZϯϲϭϱϳϵ͕ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂŝŶƌĞŐŝƐƚƌƵů͘E͘s͘Dͬ͘͘^͘&ƐƵďŶƌ͘W:ZϭϬͬWZͬϰϬϬϬϬϳ͘


Ϯ͘WĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞůĞĨŽŶĚƵůƵŝŝŶƚƌŝŵĞƐƚƌƵů/ϮϬϮϮ

>ĂĚĂƚĂĚĞϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϮ͕ĂĐƚŝǀƵůŶĞƚƵŶŝƚĂƌĂů&//ZdͲ&//ŶĚĞǆ/ŶǀĞƐƚĞƐƚĞĚĞϴϮϳ͕ϲϲϱϵůĞŝƐŝŵĂƌĐŚĞĂǌĂŽƐĐĂĚĞƌĞĐƵ
Ϯ͕ϲйĨĂƚĂǀĂůŽĂƌĞĂĚĞŝŶĐĞƉƵƚƵůĂŶƵůƵŝϮϬϮϮ͕ĨŝŝŶĚƚŽƚŽĚĂƚĂŵĂŝŵĂƌĞĐƵϯ͘ϴйĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĐƵǀĂůŽĂƌĞĂŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂŝŶ
ƉĞƌŝŽĂĚĂƐŝŵŝůĂƌĂĚŝŶĂŶƵůϮϬϮϭ͘ĞůĂůĂŶƐĂƌĞĂĨŽŶĚƵůƵŝŝŶůƵŶĂŵĂŝϮϬϭϯ͕ǀĂůŽĂƌĞĂĂĐƚŝǀƵůƵŝŶĞƚƵŶŝƚĂƌĂů&//ZdͲ&/
/ŶĚĞǆ/ŶǀĞƐƚŝŶƌĞŐŝƐƚƌĞĂǌĂŽĐƌĞƐƚĞƌĞĐƵϭϬϲ͕ϵй͕ĐĞĞĂĐĞƌĞƉƌĞǌŝŶƚĂŽĐƌĞƐƚĞƌĞĂŶƵĂůŝǌĂƚĂĚĞϴ͕ϲйͬĂŶ͘
dĞŵĞƌŝůĞůĞŐĂƚĞĚĞŝŶĐĞƚŝŶŝƌĞĂƌŝƚŵƵůƵŝĚĞĐƌĞƐƚĞƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂůĂŶŝǀĞůŐůŽďĂůƉĞĨŽŶĚƵůĐƌĞƐƚĞƌŝŝĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĂŝŶĨůĂƚŝĞŝ
ƐŝĞƐĐĂůĂĚĂƌĞĂƚĞŶƐŝƵŶŝůŽƌŐĞŽͲƉŽůŝƚŝĐĞĚŝŶƐƚƵůƵƌŽƉĞŝĐĂƌĞĂĐƵůŵŝŶĂƚĐƵŝŶǀĂǌŝĂZƵƐŝĞŝƉĞƚĞƌŝƚŽƌŝƵůhĐƌĂŝŶĞŝĂƵĨŽƐƚ
 
ϯ






ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝĨĂĐƚŽƌŝĐĂƌĞĂƵƐƵďƌĞǌŝƚĂƉĞƚŝƚƵůůĂƌŝƐĐĂůŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝůŽƌƉĞƉŝĞƚĞůĞĨŝŶĂŶĐŝĂƌĞŝŶƉƌŝŵƵůƚƌŝŵĞƐƚƌƵĚŝŶϮϬϮϮƐŝ
ĂƵĐŽŶĚƵƐůĂƐĐĂĚĞƌŝƐĞŵŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĂůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝůŽƌŝŶĚŝĐŝďƵƌƐŝĞƌŝĚŝŶ^h͕ƵƌŽƉĂƐŝƐŝĂ͘/ŶƚŽŶĐƵĚŝŶĂŵŝĐĂƉŝĞƚĞůŽƌ
ĞǆƚĞƌŶĞ͕ďƵƌƐĂĚĞůĂƵĐƵƌĞƐƚŝĂŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽĞǀŽůƵƚŝĞŶĞŐĂƚŝǀĂŝŶƉƌŝŵƵůƚƌŝŵĞƐƚƌƵĚŝŶϮϬϮϮ͕ŝŶƐĂŝŶŵŽĚŝŵďƵĐƵƌĂƚŽƌ
ƐĐĂĚĞƌŝůĞĂƵĨŽƐƚĚĞŵĂŝŵŝĐĂĂŵƉůŽĂƌĞ;Ͳϯ͕ϰйƉĞŶƚƌƵdͲydͿ͘


/ŶĂĐĞĂƐƚĂĐŽŶũƵŶĐƚƵƌĂŶĞĨĂǀŽƌĂďŝůĂĚĞƉŝĂƚĂ͕ĂĐƚŝǀƵůƵŝŶĞƚƵŶŝƚĂƌĂů&//ZdͲ&//ŶĚĞǆ/ŶǀĞƐƚĂŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƐĐĂĚĞƌĞ
ĐƵϮ͕ϲйĨĂƚĂĚĞĨŝŶĂůƵůĂŶƵůƵŝϮϬϮϭŝŶƚŝŵƉĐĞĐŽƚĂƚŝĂŝŶĚŝĐĞůƵŝdͲ&/ƐͲĂĚĞƉƌĞĐŝĂƚĐƵϯйŝŶdϭϮϬϮϮ͘
Ğ ůĂ ůĂŶƐĂƌĞĂ ĨŽŶĚƵůƵŝ͕ ǀĂůŽĂƌĞĂ ƵŶŝƚĂƚŝŝ ĚĞ ĨŽŶĚ ĞŵŝƐĞ ĚĞ &// dͲ&/ /ŶĚĞǆ /ŶǀĞƐƚ Ă ƐƵƉƌĂƉĞƌĨŽƌŵĂƚ ŝŶ ƌĂƉŽƌƚ ĐƵ
ŝŶĚŝĐĞůĞdͲ&/ĐƵĐĐĂϵ͕ϴй͘


WĞ ƉĂƌĐƵƌƐƵů ƉƌŝŵƵůƵŝ ƚƌŝŵĞƐƚƌƵ ĚŝŶ ĂŶƵů ϮϬϮϮ͕ ĞƌŽĂƌĞĂ ĚĞ ĐŽŵƉŽǌŝƚŝĞ Ă ĨůƵĐƚƵĂƚ ŝŶƚƌĞ Ϭ͕Ϯϱй Ɛŝ ϯ͕ϲϰй͕ ŝŶ ƚŝŵƉ ĐĞ
ĞƌŽĂƌĞĂĚĞƌĞƉůŝĐĂƌĞĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞŝŝŶĚŝĐĞůƵŝdͲ&/;ƚƌĂĐŬŝŶŐĞƌƌŽƌͿĂƌĂŵĂƐƌĞůĂƚŝǀĐŽŶƐƚĂŶƚĂůĂϬ͕ϴϳй͘

ƌŽĂƌĞĂĚĞĐŽŵƉŽǌŝƚŝĞ

:ĂŶͲϮϮ

&ĞďͲϮϮ

DĂƌͲϮϮ

ϯ͕ϲϰй

Ϭ͕Ϯϱй

ϭ͕ϭϯй

dƌĂĐŬŝŶŐƌƌŽƌϮ

Ϭ͕ϴϳй

Ϭ͕ϴϳй

Ϭ͕ϴϳй




ϭ

ŵĂƐŽĂƌĂĞƌŽĂƌĞĂƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝĚĞĐŽŵƉŽǌŝƚŝĞĂĐŽƐƵůƵŝŝŶĚŝĐĞůƵŝdͲ&/
Ϯ
ŵĂƐŽĂƌĂĚŝƐƉĞƌƐŝĂŝŶƚƌĞƌĞŶƚĂďŝůŝƚĂƚĞĂůƵŶĂƌĂĂ&ŽŶĚƵůƵŝƐŝǀĂƌŝĂƚŝĂůƵŶĂƌĂŝŶĚŝĐĞůƵŝdͲ&/ƉĞŽƉĞƌŝŽĂĚĂĚĞϭϮůƵŶŝ

 
ϰ







ϯ͘ǀĞŶŝŵĞŶƚĞĐĂƌĞĂƵĂǀƵƚŝŵƉĂĐƚŵĂũŽƌĂƐƵƉƌĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞůŽƌĨŽŶĚƵůƵŝ
^ŝŶƚĞǌĂĞǀŽůƵƚŝŝůŽƌďƵƌƐŝĞƌĞƉĞƉůĂŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝŶdϭϮϬϮϮ
/Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ĐƵ ĞǀŽůƵƚŝŝůĞ ĨŽĂƌƚĞ ďƵŶĞ ĚŝŶ dϭ ϮϬϮϭ͕ ďƵƌƐĞůĞ ŐůŽďĂůĞ ĂƵ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚ ƐĐĂĚĞƌŝ ƐĞŵŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ŝŶ ƉƌŝŵƵů
ƚƌŝŵĞƐƚƌƵ Ăů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϮϮ͘ dĞŵĞƌŝůĞ ůĞŐĂƚĞ ĚĞ ŝŶĐĞƚŝŶŝƌĞĂ ƌŝƚŵƵůƵŝ ĚĞ ĐƌĞƐƚĞƌĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ůĂ ŶŝǀĞů ŐůŽďĂů ƉĞ ĨŽŶĚƵů
ĐƌĞƐƚĞƌŝŝ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ Ă ŝŶĨůĂƚŝĞŝ͕ ƌĞĚƵĐĞƌĞĂ ƐƚŝŵƵůŝůŽƌ ŵŽŶĞƚĂƌŝ ĚĞ ĐĂƚƌĞ & ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ĞƐĐĂůĂĚĂƌĞĂ ƚĞŶƐŝƵŶŝůŽƌ ŐĞŽͲ
ƉŽůŝƚŝĐĞ ĚŝŶ ƐƚƵů ƵƌŽƉĞŝ ĐĂƌĞ Ă ĐƵůŵŝŶĂƚ ĐƵ ŝŶǀĂǌŝĂ ZƵƐŝĞŝ ƉĞ ƚĞƌŝƚŽƌŝƵů hĐƌĂŝŶĞŝ ĂƵ ĨŽƐƚ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝ ĨĂĐƚŽƌŝ ĐĂƌĞ ĂƵ
ƐƵďƌĞǌŝƚ ĂƉĞƚŝƚƵů ůĂ ƌŝƐĐ Ăů ŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝůŽƌ Ɛŝ ĂƵ ŝŵƉƌŝŵĂƚ ƵŶ ƚƌĂƐĞƵ ĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚ ƉĞŶƚƌƵ ďƵƌƐĞůĞ ŐůŽďĂůĞ ŝŶ dϭ ϮϬϮϮ͘
ĂƚŽƌŝƚĂ ĞǆƉƵŶĞƌŝŝ ƌŝĚŝĐĂƚĞ ƉĞ ƐĞĐƚŽƌƵů ĞŶĞƌŐĞƚŝĐ Ɛŝ ƐĞĐƚŽƌƵů ŵŝŶŝĞƌ ŝŶĚŝĐĞůĞ ďƌŝƚĂŶŝĐ &d^ͲϭϬϬ Ă ĨŽƐƚ ƉĞƌĨŽƌŵĞƌƵů
ƉƌŝŵĞůŽƌϯůƵŶŝĚŝŶϮϬϮϮĐƵƵŶĂǀĂŶƐĚĞϭ͕ϴй͘WĞĐŽŶƚŝŶĞŶƚƵůĞƵƌŽƉĞĂŶ͕ĐĞůĞŵĂŝŵĂƌŝƐĐĂĚĞƌŝĂƵĨŽƐƚŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞĚĞ
ŝŶĚŝĐĞůĞ ƌƵƐ Zd^ ;ͲϯϲйͿ ĨŝŝŶĚ ƵƌŵĂƚ ĚĞ ŝŶĚŝĐĞůĞ ĂƵƐƚƌŝĂĐ dyͲϯϬ ;Ͳϭϰ͕ϮйͿ Ɛŝ ŝŶĚŝĐĞůĞ ďƵůŐĂƌ hy ;Ͳϭϭ͕ϴйͿ͘ /ŶĚŝĐŝŝ
ƉŝĞƚĞůŽƌ ĂŵĞƌŝĐĂŶĞ ĂƵ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚ ĚĞ ĂƐĞŵĞŶĞĂ Ž ĞǀŽůƵƚŝĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂ ŝŶ ƉƌŝŵƵů ƚƌŝŵĞƐƚƌƵ͕ Ͳϰ͘ϵй ƉĞŶƚƌƵ ŝŶĚŝĐĞůĞ
ĐŽŵƉŽǌŝƚ ^ΘW ϱϬϬ͕ ŝŶ ƚŝŵƉ ĐĞ ŝŶĚŝĐĞůĞ ĚĞ ƚĞŚŶŽůŽŐŝĞ EĂƐĚĂƋ ŽŵƉ͘ Ă ĂǀƵƚ Ž ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ ŵƵůƚ ŵĂŝ ƐůĂďĂ ;Ͳϵ͘ϭйͿ
ĚĂƚŽƌŝƚĂ ĐƌĞƐƚĞƌŝŝ ĐŽŶƐƚƵƌŝůŽƌ ĚĞ ĨŝŶĂŶƚĂƌĞ Ɛŝ Ă ƌĂŶĚĂŵĞŶƚĞůŽƌ ůĂ ƚŝƚůƵƌŝůĞ ĚĞ ƐƚĂƚ ĂŵĞƌŝĐĂŶĞ ŝŶ ĐŽŶƚĞǆƚƵů ĂĐĐĞůĞƌĂƌŝŝ
ŝŶĨůĂƚŝĞŝĂŶƵĂůĞůĂƉĞƐƚĞϳй͘ZŽƐƵĂĨŽƐƚĐƵůŽĂƌĞĂĚŽŵŝŶĂŶƚĂƐŝƉĞďƵƌƐĞůĞĚŝŶƐŝĂ͕ŝŶĚŝĐĞůĞĐŽŵƉŽǌŝƚĂůďƵƌƐĞŝĚŝŶ
ŚŝŶĂ;^ŚĂŶŐŚĂŝŽŵƉ͘Ϳ ĂŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚ ĐĞĂŵĂŝĂŵƉůĂƐĐĂĚĞƌĞ ŝŶ ĐŽŶƚĞǆƚƵů ŝŶ ĐĂƌĞĂƵƚŽƌŝƚĂƚŝůĞ ĐŚŝŶĞǌĞĂƵ ŝŵƉƵƐŶŽŝ
ŵĂƐƵƌŝ ĚĞ ůŽĐŬͲĚŽǁŶ ƉĞŶƚƌƵ Ă ƐƚŽƉĂ ƌĂƐƉĂŶĚŝƌĞĂ ǀŝƌƵƐƵůƵŝ ^ĂƌƐŽǀϮ͕ ŝŶ ǀƌĞŵĞ ĐĞ ŝŶĚŝĐĞůĞ ŶŝƉŽŶ EŝŬŬĞŝͲϮϮϱ Ă
ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽĐŽƌĞĐƚŝĞĚĞϯ͕ϰй͘

dĂƌĂ
'ĞƌŵĂŶŝĂ
DĂƌĞĂƌŝƚĂŶŝĞ
&ƌĂŶƚĂ
ƵƐƚƌŝĂ
/ƚĂůŝĂ
^ƉĂŶŝĂ
WŽůŽŶŝĂ
ĞŚŝĂ
hŶŐĂƌŝĂ
ƵůŐĂƌŝĂ
ZƵƐŝĂ

^h
:ĂƉŽŶŝĂ
ŚŝŶĂ
,ŽŶŐ<ŽŶŐ

/ŶĚŝĐĞ
yͲϯϬ
&d^ͲϭϬϬ
ͲϰϬ
dy
&d^ͲD/
/y
t/'ͲϯϬ
Wy
hy
^K&/y
Zd^
Žǁ:ŽŶĞƐ/ŶĚ͘ǀŐ͘
^ΘWϱϬϬ
EĂƐĚĂƋŽŵƉ͘
EŝŬŬĞŝͲϮϮϱ
^ŚĂŶŐŚĂŝŽŵƉ͘
,ĂŶŐ^ĞŶŐ







































dϭϮϬϮϬ
;йͿ
ͲϮϱ͕Ϭй
ͲϮϰ͕ϴй
ͲϮϳ͕Ϯй
Ͳϯϳ͕Ϯй
ͲϮϳ͕ϱй
ͲϮϴ͕ϵй
ͲϮϵ͕ϳй
ͲϮϵ͕Ϯй
ͲϮϴ͕ϭй
ͲϮϲ͕Ϯй
Ͳϯϰ͕ϱй
ͲϮϯ͕Ϯй
ͲϮϬ͕Ϭй
Ͳϭϰ͕Ϯй
ͲϮϬ͕Ϭй
Ͳϵ͕ϴй
Ͳϭϲ͕ϯй

dϭϮϬϮϭ
;йͿ
ϵ͕ϰй
ϯ͕ϵй
ϵ͕ϯй
ϭϯ͕ϲй
ϭϬ͕ϵй
ϲ͕ϯй
ͲϬ͕ϲй
ϲ͕Ϯй
ϱ͕ϯй
ϭϮ͕Ϯй
ϭ͕ϴй
ϳ͕ϴй
ϱ͕ϴй
Ϯ͕ϴй
ϲ͕ϯй
ͲϬ͕ϵй
ϰ͕Ϯй

 dϭϮϬϮϮ
;йͿ

Ͳϵ͕ϯй

ϭ͕ϴй

Ͳϲ͕ϵй
 Ͳϭϰ͕Ϯй

Ͳϴ͕ϱй

Ͳϯ͕ϭй

Ͳϲ͕ϯй

Ͳϰ͕ϭй
 Ͳϭϭ͕ϴй

Ͳϭ͕ϰй
 Ͳϯϲ͕Ϭй

Ͳϰ͕ϲй

Ͳϰ͕ϵй

Ͳϵ͕ϭй

Ͳϯ͕ϰй
 ͲϭϬ͕ϲй

Ͳϲ͕Ϭй


^ŝŶƚĞǌĂĞǀŽůƵƚŝŝůŽƌďƵƌƐŝĞƌĞƉĞƉůĂŶŝŶƚĞƌŶ
/ŶĐŝƵĚĂƵŶƵŝĐŽŶƚĞǆƚĞǆƚĞƌŶĚŝĨŝĐŝů͕ŝŶĚŝĐŝŝďƵƌƐŝĞƌŝĚĞůĂsĂƵĂĨŝƐĂƚŽƌĞǌŝůŝĞŶƚĂƐŽůŝĚĂŝŶĚĞďƵƚƵůĂŶƵůƵŝϮϬϮϮƐŝĂƵ
ŝŶĐŚĞŝĂƚƉĞƉůƵƐůƵŶĂŝĂŶƵĂƌŝĞ;нϬ͕ϲйƉĞŶƚƌƵdͲydͿ͕ŝŶƚĞƌĞƐƵůŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝůŽƌƉĞƉĂƌƚĞĂĚĞĐƵŵƉĂƌĂƌĞĨŝŝŶĚƐƵƐƚŝŶƵƚĚĞ
ĂƐƚĞƉƚĂƌŝůĞ ƵŶŽƌ ƌĂŶĚĂŵĞŶƚĞ ŝŶĂůƚĞ ĚŝŶ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞ ŝŶ ĂĐĞƐƚ ĂŶ͕ ŝŶ ƐƉĞĐŝĂů͕ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐƚŝƵŶŝůĞ ĚŝŶ ƐĞĐƚŽƌƵů ďĂŶĐĂƌ͘ WĞ
ĨŽŶĚƵůĞƐĐĂůĂĚĂƌŝŝƚĞŶƐŝƵŶŝůŽƌŐĞŽͲƉŽůŝƚŝĐĞƐŝŝŶǀĂǌŝĂĂƌŵĂƚĞŝƌƵƐĞŝŶhĐƌĂŝŶĂůĂĨŝŶĂůƵůůƵŶŝŝĨĞďƌƵĂƌŝĞƉŝĂƚĂůŽĐĂůĂĂĨŽƐƚ
ĚŽŵŝŶĂƚĂĚĞĂǀĞƌƐŝƵŶĞůĂƌŝƐĐŝĂƌŝŶĚŝĐŝŝďƵƌƐŝĞƌŝĚĞůĂsĂƵŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚƐĐĂĚĞƌŝĂŵƉůĞ͕ŝŶŵĞĚŝĞĚĞĐĐĂϰй͕ŝŶĐŝƵĚĂ
ĨĂƉƚƵůƵŝĐĂŵĂũŽƌŝƚĂƚĞĂĐŽŵƉĂŶŝůŽƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůĂsĂƵůŝǀƌĂƚƌĞǌƵůƚĂƚĞĨŝŶĂŶĐŝĂƌĞƐŽůŝĚĞĐƵŽĐĂǌŝĂƌĂƉŽƌƚĂƌŝůŽƌ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƉĞŶƚƌƵĂŶƵůϮϬϮϭ͘
 
ϱ






>ƵŶĂŵĂƌƚŝĞϮϬϮϮĂƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂƚƵŶĂĚĞǀĂƌĂƚƌŽůůĞƌͲĐŽĂƐƚĞƌƉĞŶƚƌƵďƵƌƐĞůĞĚĞĂĐƚŝƵŶŝĚŝŶŝŶƚƌĞĂŐĂůƵŵĞ͕ƉƌŝŵĂƉĂƌƚĞĂ
ůƵŶŝŝĨŝŝŶĚŵĂƌĐĂƚĂĚĞĞƐĐĂůĂĚĂƌĞĂƚĞŶƐŝƵŶŝůŽƌŐĞŽͲƉŽůŝƚŝĐĞĚŝŶƚƌĞZƵƐŝĂƐŝhĐƌĂŝŶĂƐŝƚĞŵĞƌŝůŽƌƉƌŝǀŝŶĚŝǌďƵĐŶŝƌĞĂƵŶƵŝ
Ăů///ͲůĞĂƌĂǌďŽŝŵŽŶĚŝĂůĐĂƌĞĂƵĐŽŶĚƵƐůĂƐĐĂĚĞƌŝĂŵƉůĞƉĞƚŽĂƚĞƉŝĞƚĞůĞ͕ŝŶƚŝŵƉĐĞƉĞĨŝŶĂůƵůůƵŶŝŝĂŵĂƐŝƐƚĂƚůĂŽ
ƌĞǀĞŶŝƌĞůĂĨĞůĚĞƐƉĞĐƚĂĐƵůŽĂƐĂ͕ĐĂƌĞĂĂŶƵůĂƚŵĂƌĞƉĂƌƚĞĚŝŶƐĐĂĚĞƌŝ͕ƉĞƵŶǀĂůĚĞŽƉƚŝŵŝƐŵŵŽƚŝǀĂƚĚĞĂƐƚĞƉƚĂƌĞĂ
ĐĂ ƌĂǌďŽŝƵů ĚŝŶ hĐƌĂŝŶĂ ƐĂ ŶƵ ƐĞ ĞǆƚŝŶĚĂ ŝŶĂĨĂƌĂ ŐƌĂŶŝƚĞůŽƌ ƚĂƌŝŝ͘ /Ŷ ƚŽŶ ĐƵ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ďƵƌƐĞůŽƌ ĞǆƚĞƌŶĞ͕ ƉŝĂƚĂ ĚĞ ůĂ
ƵĐƵƌĞƐƚŝĂŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĐŽƌĞĐƚŝŝĂĚĂŶĐŝŝŶƉƌŝŵĂƉĂƌƚĞĂůƵŶŝŝŵĂƌƚŝĞƉĞŶƚƌƵĐĂƵůƚĞƌŝŽƌƉĂŶĂůĂĨŝŶĂůĚĞůƵŶĂŵĂƌĞƉĂƌƚĞ
ĚŝŶĂĐĞƐƚĞƐĐĂĚĞƌŝĂƵĨŽƐƚƌĞǀĞƌƐĂƚĞĂƐƚĨĞůĐĂŝŶĚŝĐŝŝĚĞůĂsĂƵŝŶĐŚĞŝĂƚůƵŶĂŵĂƌƚŝĞŝŶƉƌŽǆŝŵŝƚĂƚĞĂŶŝǀĞůƵƌŝůŽƌĚĞ
ƌĞĨĞƌŝŶƚĂĚŝŶůƵŶĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĂ͘WƌŝŶƵƌŵĂƌĞ͕ůĂĨŝŶĂůƵůƉƌŝŵƵůƵŝƚƌŝŵĞƐƚƌƵĚŝŶϮϬϮϮƚŽƚŝŝŶĚŝĐŝŝďƵƌƐŝĞƌŝĚĞůĂƵĐƵƌĞƐƚŝ
ĂĨŝƐĞĂǌĂƐĐĂĚĞƌŝŝŶƚƌĞͲϬ͕ϳйƐŝͲϰ͕ϯй͘
/ŶĚŝĐĞ
d
dͲdZ
dͲ&/
dͲyd
dͲE'

dϭϮϬϮϬ
;йͿ
ͲϮϯ͕ϲй
ͲϮϯ͕ϲй
Ͳϭϳ͕Ϭй
ͲϮϯ͕Ϯй
ͲϮϲ͕Ϯй

dϭϮϬϮϭ
;йͿ
ϭϰ͕ϭй
ϭϰ͕Ϯй
ϭϮ͕ϵй
ϭϯ͕ϳй
ϭϱ͕ϵй

dϭϮϬϮϮ
;йͿ
ͲϮ͕ϳй
ͲϬ͕ϳй
Ͳϯ͕Ϭй
Ͳϯ͕ϰй
Ͳϰ͕ϯй


ǀŽůƵƚŝĂƐĞĐƚŽƌƵůƵŝĨŝŶĂŶĐŝĂƌ;&/ĚĞƐƚŝŶĂƚĞŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝůŽƌĚĞƌĞƚĂŝůůŝƐƚĂƚĞůĂsͿŝŶdϭϮϬϮϮ
/Ŷ ĚĞďƵƚƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϮϮ ĂĐƚŝƵŶŝůĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌĞ ĚŝŶ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ &//Z ƐŝͲĂƵ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚ ƐŝƌƵů ĞǀŽůƵƚŝŝůŽƌ ĚĞǌĂŵĂŐŝƚŽĂƌĞ ƉĞ
ƉĂƌĐƵƌƐƵů ůƵŶŝŝ ŝĂŶƵĂƌŝĞ Ɛŝ ƐͲĂƵ ƌĞƉĞƌĐƵƚĂƚ ŝŶ ŵŽĚ ŶĞŐĂƚŝǀ ĂƐƵƉƌĂ ĐŽƚĂƚŝĞŝ ŝŶĚŝĐĞůƵŝ dͲ&/ ĐĂƌĞ Ă ƐĐĂǌƵƚ ĐƵ Ϭ͕ϲй͘
ĐƚŝƵŶŝůĞ ^/&ϭ ĂƵ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚ ĐĞĂ ŵĂŝ ĂŵƉůĂ ĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞ ;Ͳϲ͕ϯйͿ ĨŝŝŶĚ ƵƌŵĂƚĞ ŝŶ ƚŽƉƵů ƐĐĂĚĞƌŝůŽƌ ĚĞ ƚŝƚůƵƌŝůĞ ^/&ϯ
;dZE^/ͿĐƵͲϮйŝŶƚŝŵƉĐĞĂĐƚŝƵŶŝůĞ^/&ϱƐŝsZĂƵŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĐŽƌĞĐƚŝŝĚĞƐƵďϭй͘/ŶƐĐŚŝŵď͕ƚŝƚůƵƌŝůĞ&WĂƵĂĨŝƐĂƚŽ
ƌĞǌŝůŝĞŶƚĂ ŵĂŝ ƉƵƚĞƌŶŝĐĂ ůĂ ƐĐĂĚĞƌĞ Ɛŝ ĂƵ ŝŶĐŚĞŝĂƚ ůƵŶĂ ŝĂŶƵĂƌŝĞ ĐƵ ƵŶ ĂǀĂŶƐ ĚĞ Ϯ͕ϯй͕ ŝŶƚĞƌĞƐƵů ůĂ ĐƵŵƉĂƌĂƌĞ ĨŝŝŶĚ
ƐƵƐƚŝŶƵƚ ĚĞ ĨŝŶĂůŝǌĂƌĞĂ ĐƵ ƐƵĐĐĞƐ Ă ƵŶƵŝ  ĚĞ ǀĂŶǌĂƌĞ Ă Ϯ͕Ϯϱ ŵůĚ ĂĐƚŝƵŶŝ ^EW Ɛŝ ŝŶŝƚŝĞƌĞĂ ƵŶƵŝ ŶŽƵ ƉƌŽŐƌĂŵ ĚĞ
ƌĂƐĐƵŵƉĂƌĂƌĞĐĞǀŝǌĞĂǌĂĂĐŚŝǌŝƚŝĂƵŶƵŝŶƵŵĂƌŵĂǆŝŵĚĞϴϬϬŵŝůŝŽĂŶĞĂĐƚŝƵŶŝ&WƉĂŶĂůĂĨŝŶĞůĞĂŶƵůƵŝϮϬϮϮ͘dŽƚŽĚĂƚĂ͕
ĂĐƚŝƵŶŝůĞ^/&ϰĂƵŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽĐƌĞƐƚĞƌĞŵĂƌŐŝŶĂůĂ;Ϭ͕ϲйͿŝŶĐŚĞŝŶĚůƵŶĂůĂŶŝǀĞůƵůĚĞϭ͕ϱϳϱϬůĞŝͬĂĐƚ͘
dĞŶĚŝŶƚĂĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĂƐͲĂŵĞŶƚŝŶƵƚƐŝŝŶůƵŶĂĨĞďƌƵĂƌŝĞ͕ŝŶĚŝĐĞůĞĨŝŶĂŶĐŝĂƌdͲ&/ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽƐĐĂĚĞƌĞƐĞŵŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ
ĚĞ ϱ͕ϭй͘ >Ă ŶŝǀĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ĂĐƚŝƵŶŝůĞ ^/&ϰ ĂƵ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚ ĐĞĂ ŵĂŝ ĂŵƉůĂ ĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞ ;ͲϮϯ͕ϮйͿ ĨŝŝŶĚ ƵƌŵĂƚĞ ŝŶ ƚŽƉƵů
ƐĐĂĚĞƌŝůŽƌĚĞƚŝƚůƵƌŝůĞ^/&ϯ;dZE^/ͿĐƵͲϲ͕ϴйƐŝ^/&ϭ;Ͳϱ͕ϱйͿŝŶƚŝŵƉĐĞĂĐƚŝƵŶŝůĞsZƐŝ&WĂƵŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĐŽƌĞĐƚŝŝĚĞ
ĐĐĂ ϯй͘ /Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ĐƵ ĞǀŽůƵƚŝĂ ĐĞůŽƌůĂůƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĂůĞ ŝŶĚŝĐĞůƵŝ dͲ&/͕ ƚŝƚůƵƌŝůĞ ^/&ϱ ƐͲĂƵ ƌĞŵĂƌĐĂƚ ƉƌŝŶƚƌͲŽ
ĐƌĞƐƚĞƌĞ ĐƵ ϭϯ͕Ϯй͕ ŝŶƚĞƌĞƐƵů ůĂ ĐƵŵƉĂƌĂƌĞ ĨŝŝŶĚ ŵƵůƚ ŵĂŝ ƉƌŽŶƵŶƚĂƚ ƐƉƌĞ ĨŝŶĂůƵů ůƵŶŝŝ ĨĞďƌƵĂƌŝĞ ŝĂƌ ĐŽŶĚƵĐĞƌĞĂ
ƐŽĐŝĞƚĂƚŝŝĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽ'ƉĞŶƚƌƵĂƉƌŽďĂƌĞĂƵŶƵŝƉƌŽŐƌĂŵĚĞƌĂƐĐƵŵƉĂƌĂƌĞĂŵĂǆŝŵϮϱŵŝůŝŽĂŶĞĂĐƚŝƵŶŝ^/&ϱ;ϱй
ĚŝŶĐĂƉŝƚĂůƵůĂĐƚƵĂůͿ͘
ĨŝƐĂŶĚŽƌĞǌŝůŝĞŶƚĂŵĂŝƉƵƚĞƌŶŝĐĂůĂƐĐĂĚĞƌĞ͕ŝŶĚŝĐĞůĞdͲ&/ĂŝŶƚƌĞƌƵƉƚƐŝƌƵůĞǀŽůƵƚŝŝůŽƌŶĞŐĂƚŝǀĞĚŝŶƉƌŝŵĞůĞϮůƵŶŝ
ĂůĞ ĂŶƵůƵŝƐŝ ĂƌĞǀĞŶŝƚƉĞ ĐƌĞƐƚĞƌĞ ŝŶůƵŶĂŵĂƌƚŝĞ ĐƵ ƵŶ ĂǀĂŶƐ ĚĞϮ͕ϴй͘ Ƶ ŽĐƌĞƐƚĞƌĞ ĚĞϲ͕ϱй͕ĂĐƚŝƵŶŝůĞ &W ĂƵĨŽƐƚ
ƉĞƌĨŽƌŵĞƌĞůĞ ůƵŶŝŝ ŵĂƌƚŝĞ͕ ŝŶƚĞƌĞƐƵů ůĂ ĐƵŵƉĂƌĂƌĞ ĨŝŝŶĚ ŵŽƚŝǀĂƚ͕ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚƵů ĚŝŶƚƌĞ &W Ɛŝ DŝŶŝƐƚĞƌƵů
ŶĞƌŐŝĞŝ͕ ŝŶ ĐĂůŝƚĂƚĞ ĚĞ ĂĐƚŝŽŶĂƌ ŵĂũŽƌŝƚĂƌ͕ ƉƌŝǀŝŶĚ ůŝƐƚĂƌĞĂ ,ŝĚƌŽĞůĞĐƚƌŝĐĂ ůĂ ďƵƌƐĂ͕ ĚĞĐŝǌŝĞ ĂƉƌŽďĂƚĂ ŝŶ '
,ŝĚƌŽĞůĞĐƚƌŝĐĂĚĞůĂĨŝŶĂůƵůůƵŶŝŝ͘ǀŽůƵƚŝŝ ƉŽǌŝƚŝǀĞ ĂƵĨŽƐƚ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞŝŶ ůƵŶĂ ŵĂƌƚŝĞƐŝ ĚĞ ĂĐƚŝƵŶŝůĞ ^/&ϱ;нϰйͿ͕ ^/&ϭ
;нϯ͕ϭͿ͕sZ;нϯйͿƐŝdZE^/;нϭйͿŝŶƚŝŵƉĐĞĂĐƚŝƵŶŝůĞ^/&ϰĂƵŝŶĐŚĞŝĂƚůƵŶĂƉĞƌŽƐƵ;Ͳϰ͕ϱйͿ͘
ŝůĂŶƚƵůůĂĨŝŶĂůƵůƚƌŝŵĞƐƚƌƵůƵŝ/ϮϬϮϮĐŽŶƐĞŵŶĞĂǌĂĞǀŽůƵƚŝŝŵŝǆƚĞƉĞŶƚƌƵĂĐƚŝƵŶŝůĞĚŝŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂŝŶĚŝĐĞůƵŝdͲ&/͕
ĐĞĂŵĂŝďƵŶĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂĨŝŝŶĚŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂĚĞĂĐƚŝƵŶŝůĞ^/&ϱ;нϭϲ͕ϲйͿƐŝĂĐƚŝƵŶŝůĞ&W;нϲйͿŝŶƚŝŵƉĐĞůĂƉŽůƵůŽƉƵƐƐĞ
ƉůĂƐĞĂǌĂƚŝƚůƵƌŝůĞ^/&ϰĐƵŽƐĐĂĚĞƌĞĂŵƉůĂĚĞϮϲ͕ϮйŝŶƉƌŝŵĞůĞϯůƵŶŝĂůĞĂŶƵůƵŝϮϬϮϮ͕ĨŝŝŶĚƵƌŵĂƚĞŝŶƚŽƉƵůƐĐĂĚĞƌŝůŽƌ
ĚĞ^/&ϭ;Ͳϴ͕ϳйͿ͕dZE^/;Ͳϳ͕ϴйͿŝĂƌĂĐƚŝƵŶŝůĞsZĂƵŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƌĞůĂƚŝǀĂƐƚĂŐŶĂƌĞ;ͲϬ͕ϰйͿ͘
 
ϲ





ǀŽůƵƚŝĞƉƌĞƚ
^/&ϭ

/ĂŶ͘ϮϮ
Ͳϲ͕ϯй

sZ

ͲϬ͕ϰй

ͲϮ͕ϵй

ϯ͕Ϭй

ͲϬ͕ϰй

dZE^/

ͲϮ͕Ϭй

Ͳϲ͕ϴй

ϭ͕Ϭй

Ͳϳ͕ϴй

^/&ϰ

Ϭ͕ϲй

ͲϮϯ͕Ϯй

Ͳϰ͕ϱй

ͲϮϲ͕Ϯй

^/&ϱ

ͲϬ͕ϵй

ϭϯ͕Ϯй

ϰ͕Ϭй

ϭϲ͕ϲй

Ϯ͕ϯй

ͲϮ͕ϲй

ϲ͕ϱй

ϲ͕Ϭй

&W

&Ğď͘ϮϮ DĂƌ͘ϮϮ
Ͳϱ͕ϱй
ϯ͕ϭй

zd
ϮϬϮϮ
Ͳϴ͕ϳй







ϰ͘^ƚƌƵĐƚƵƌĂƉůĂƐĂŵĞŶƚĞůŽƌĨŽŶĚƵůƵŝ


WƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞƉůĂƐĂŵĞŶƚĞĂůĞ&ŽŶĚƵůƵŝƐƵŶƚŝŶĂĐƚŝƵŶŝĚŝŶĚŽŵĞŶŝƵůĨŝŶĂŶĐŝĂƌĐĂƌĞŝŶƚƌĂŝŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂŝŶĚŝĐĞůƵŝdͲ&/͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĐĞůĞϯ^ŽĐŝĞƚĂƚŝĚĞ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŝ&ŝŶĂŶĐŝĂƌĞ͕ǀĞƌŐĞŶƚ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ;ŶŽƵĂĚĞŶƵŵŝƌĞĂ^/&DŽůĚŽǀĂͿ͕dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐůůŝĂŶĐĞ;ŶŽƵĂĚĞŶƵŵŝƌĞĂ^/&dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂͿƐŝ&ŽŶĚƵůWƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ͘


>ĂĚĂƚĂĚĞϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϮ͕ƉůĂƐĂŵĞŶƚĞůĞŝŶĂĐƚŝƵŶŝĂůĞĨŽŶĚƵůƵŝdͲ&//ŶĚĞǆ/ŶǀĞƐƚĂƵŽƉŽŶĚĞƌĞĚĞϴϳ͕ϳϳйŝŶƚŽƚĂůƵů
ĂĐƚŝǀĞůŽƌ ĨŽŶĚƵůƵŝ͕ ĐĞĂ ŵĂŝ ŵĂƌĞ ĞǆƉƵŶĞƌĞ ĨŝŝŶĚ ƉĞ ĂĐƚŝƵŶŝůĞ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ;&WͿ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀ Ϯϰ͕ϳϰй ĚŝŶ ƚŽƚĂů
ĂĐƚŝǀĞ͘ dŽƚŽĚĂƚĂ͕ ǀĂůŽĂƌĞĂ ƉůĂƐĂŵĞŶƚĞůŽƌ ŝŶ ĂĐƚŝƵŶŝ ĞŵŝƐĞ ĚĞ ĐĞůĞůĂůƚĞ ϱ &/ ĚŝŶ ĐŽƐƵů ŝŶĚŝĐĞůƵŝ dͲ&/ ƌĞƉƌĞǌŝŶƚĂ
ϲϯ͕ϬϯйĚŝŶƚŽƚĂůƵůĂĐƚŝǀĞůŽƌĨŽŶĚƵůƵŝ͘dŝƚůƵƌŝůĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞůĂĂůƚĞĨŽŶĚƵƌŝĚĞŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝĚĞƚŝŶŽƉŽŶĚĞƌĞĚĞϵ͕ϲϭйĚŝŶ
ĂĐƚŝǀĞ͕ ĚĞƉŽǌŝƚĞůĞ ďĂŶĐĂƌĞ Ϯ͕Ϯϭй ŝĂƌ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂƚŝůĞ ďĂŶĞƐƚŝ Ɛŝ ƐƵŵĞůĞ ŝŶ ĚĞĐŽŶƚĂƌĞ ƌĞƉƌĞǌŝŶƚĂ Ϭ͕ϰϭй ĚŝŶ ƚŽƚĂůƵů
ĂĐƚŝǀĞůŽƌ͘

ϱ͘ǀŝƚĂƌĞĂĐŽŶĨůŝĐƚĞůŽƌĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞ
/ŶƚƌĞĂŐĂ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞ ĚĞƌƵůĂƚĂ ĚĞ ^/ ƌŽŬĞƌ ^͕ ƉƌŝŶ ƉĞƌƐŽŶĂůƵů ƐĂƵ ĚĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƚĂƚĞ͕ ƐĞ ǀĂ ĚĞƐĨĂƐƵƌĂ ĐƵ ƌĞƐƉĞĐƚĂƌĞĂ
ƐƚƌŝĐƚĂ Ă ůĞŐŝƐůĂƚŝĞŝ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ƉŝĂƚĂ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů͕ ƉƵŶĂŶĚ ŝŶ Ɖƌŝŵ ƉůĂŶ ŝŶƚĞƌĞƐĞůĞ ůĞŐŝƚŝŵĞ ĂůĞ ĞŶƚŝƚĂƚŝůŽƌ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞͬŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝůŽƌ͕ŝŶƚƌͲƵŶĐůŝŵĂƚďĂǌĂƚƉĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝƐŵ͕ŽŶĞƐƚŝƚĂƚĞƐŝŝŶƚĞŐƌŝƚĂƚĞŵŽƌĂůĂ͘^/ƌŽŬĞƌ^ĂƌĞ
ŽďůŝŐĂƚŝĂĚĞĂƉƌĞǀĞŶŝĐŽŶĨůŝĐƚĞůĞĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞ͕ŝĂƌŝŶĐĂǌƵůĂƉĂƌŝƚŝĞŝƵŶŽƌĂƐƚĨĞůĚĞĐŽŶĨůŝĐƚĞĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞ͕ƐŽĐŝĞƚĂƚĞĂĂƌĞ
ŽďůŝŐĂƚŝĂĚĞĂĂƐŝŐƵƌĂŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞĐŽƌĞĐƚĂŝŶŝŶƚĞƌĞƐƵůŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌŝůŽƌ͘

 
ϳ






/Ŷ ǀĞĚĞƌĞĂ ĞǀŝƚĂƌŝŝ ĐŽŶĨůŝĐƚĞůŽƌ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞ͕ ƐŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĂƉůŝĐĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝ ĐůĂƌĞ ĐĂƌĞ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĞĂǌĂ ŵŽĚĂůŝƚĂƚĞĂ ĚĞ
ĂĐƚŝƵŶĞĐĞƚƌĞďƵŝĞƵƌŵĂƚĂŝŶƉƌŝǀŝŶƚĂĂĐĞƐƚŽƌĂ͘
>ĂŶŝǀĞůƵůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƵůƵŝĨŽŶĚƵůƵŝ͕^/ƌŽŬĞƌ^͕ĂĨŽƐƚƌĞƚŝŶƵƚĚƌĞƉƚƐŝƚƵĂƚŝĞƉŽƚĞŶƚŝĂůŐĞŶĞƌĂƚŽĂƌĞĚĞĐŽŶĨůŝĐƚĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƌĞůĂƚŝĂĚŝŶƚƌĞ^/ƌŽŬĞƌ^Ɛŝ^^/&Z<&ŝŶĂŶĐŝĂů'ƌŽƵƉ^͘ƐƚĨĞů͕ƉƌĞĐŝǌĂŵĐĂ&ŽŶĚƵůĂƌĞŝŶĐŚĞŝĂƚĐƵ^^/&Z<
&ŝŶĂŶĐŝĂů 'ƌŽƵƉ ^ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ĚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĞƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ĚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĞƌĞ Ă ƚƌĂŶǌĂĐƚŝŝůŽƌ ƌĞĂůŝǌĂƚĞ ƉĞ ƉŝĂƚĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵƌƐĂ ĚĞ sĂůŽƌŝ ƵĐƵƌĞƐƚŝ͘ &ĂĐĞŵ ƉƌĞĐŝǌĂƌĞĂ ĐĂ ƐĞůĞĐƚŝĂ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌƵůƵŝ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐĞƐƚĞ ŽƉĞƌĂƚŝƵŶŝ
ƌĞƐƉĞĐƚĂ ƌĞŐƵůŝůĞ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝůĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ĂůĞ ^/ ƌŽŬĞƌ ^͘ /Ŷ ĚĞĐƵƌƐƵů ƚƌŝŵĞƐƚƌƵůƵŝ / ϮϬϮϮ͕ &ŽŶĚƵů Ă ƉůĂƚŝƚ ĐĂƚƌĞ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌ;^^/&Z<&ŝŶĂŶĐŝĂů'ƌŽƵƉ^ͿĐŽŵŝƐŝŽĂŶĞĚĞƚƌĂŶǌĂĐƚŝŽŶĂƌĞŝŶǀĂůŽĂƌĞĚĞϮϭϬϴůĞŝ͕ƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂŶĚϬ͕ϬϮй
ĚŝŶĂĐƚŝǀƵůŶĞƚĂůĨŽŶĚƵůƵŝĐĂůĐƵůĂƚƉĞŶƚƌƵĚĂƚĂĚĞϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͘ĞĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ƉƌĞĐŝǌĂŵĐĂ^^/&Z<&ŝŶĂŶĐŝĂůĚĞƚŝŶĞŽ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞĚĞϵϵ͕ϵϴйĚŝŶ^/ƌŽŬĞƌ^͘dŽƚŽĚĂƚĂ͕^^/&Z<&ŝŶĂŶĐŝĂůĚĞƚŝŶĞŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝŝŶϲĚŝŶ&ŽŶĚƵƌŝůĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞ
ĚĞ^/ƌŽŬĞƌ^͘

ϯ͘ĂůĐƵůƵůƌĞŵƵŶĞƌĂƚŝŝůŽƌƐŝďĞŶĞĨŝĐŝŝůŽƌŝŶĐĂĚƌƵů^/ƌŽŬĞƌ^
>ĂŶŝǀĞůƵů^/ƌŽŬĞƌ^ĂƵĨŽƐƚŝŶƚŽĐŵŝƚĞƐŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌŝƐŝƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌŝŝŶƚĞƌŶĞĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ͘/ŶĐĂĚƌƵů
^/ ƌŽŬĞƌ ^͕ ƐĂůĂƌŝƵů ĚĞ ďĂǌĂ ƌĞƉƌĞǌŝŶƚĂ ĞůĞŵĞŶƚƵů Ĩŝǆ Ăů ƌĞŵƵŶĞƌĂƌŝŝ Ɛŝ ƌĞĨůĞĐƚĂ ĐĞƌŝŶƚĞůĞ ĨƵŶĐƚŝĞŝ͕ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ͕
ĐƌĞƐƚĞƌĞĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚŝůŽƌƐŝĂƉƚŝƚƵĚŝŶŝůŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵůƵŝ͕ĞǀŝĚĞŶƚŝĂƚĞƉƌŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞĞǀĂůƵĂƌĞĂƉĞƌƐŽŶĂůƵůƵŝ͘
^ƚƌƵĐƚƵƌĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂƚŝĞŝ ǀĂƌŝĂďŝůĞ ĞƐƚĞ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞĂ͗ ďĞŶĞĨŝĐŝŝ ŵŽŶĞƚĂƌĞ ;ƐƵŵĞ ĚĞ ďĂŶŝͿ͘ /Ŷ ƉƌĞǌĞŶƚ͕ ƉĞƌƐŽŶĂůƵů ^/
ƌŽŬĞƌ^ ŶƵ ƉƌŝŵĞƐƚĞ ǀƌĞŽƉĂƌƚĞĂƌĞŵƵŶĞƌĂƚŝĞŝƐĂůĞƐƵď ĨŽƌŵĂ ƵŶŽƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ůĞŐĂƚĞĚĞ ĂĐƚŝƵŶŝƐĂƵƚŝƚůƵƌŝ ĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞ͘
ZĞŵƵŶĞƌĂƚŝĂ ǀĂƌŝĂďŝůĂ ƉůĂƚŝƚĂŝŶ ĚĞĐƵƌƐƵůƵŶƵŝĂŶ ĐĂůĞŶĚĂƌŝƐƚŝĐ ĂŶŐĂũĂƚŝůŽƌ Ɛŝ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝůŽƌ ƐŽĐŝĞƚĂƚŝŝ͕ŶƵƉŽĂƚĞĚĞƉĂƐŝ
ϳϱйĚŝŶƌĞŵƵŶĞƌĂƚŝĂĨŝǆĂĂŶƵĂůĂƉƌŝŵŝƚĂĚĞĐĂƚƌĞĂŶŐĂũĂƚƌĞƐƉĞĐƚŝǀĚŝƌĞĐƚŽƌ͘WƌĞǌĞŶƚĂƉƌĞǀĞĚĞƌĞƐĞĂƉůŝĐĂƐŝŝŶĐĂǌƵů
ĂŶŐĂũĂƚŝůŽƌ ĐƵ ĨƵŶĐƚŝŝ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ƐĂƵ ĂĨůĂƚĞ ŝŶ ĨƵŶĐƚŝŝ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞ Ă ƌŝƐĐƵƌŝůŽƌ Ɛŝ ĂƐŝŐƵƌĂƌĞ Ă
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚŝŝͬƉĞƌƐŽŶĂůƵůƵŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚ͘
EƵ ƐĞ ĂĐŽƌĚĂ ĂŶŐĂũĂƚŝůŽƌ Ɛŝ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝůŽƌ ^/ ƌŽŬĞƌ ^ Ž ƌĞŵƵŶĞƌĂƚŝĞ ǀĂƌŝĂďŝůĂ ŝŶ ĨƵŶĐƚŝĞ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞůĞ ǀƌĞƵŶƵŝ
&ŽŶĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚ ƐĂƵ ŝŶ ĨƵŶĐƚŝĞ ĚĞ ǀĂŶǌĂƌŝůĞ &ŽŶĚƵƌŝůŽƌ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞ͘ /Ŷ ĐĂǌƵů ŝŶ ĐĂƌĞ ƐŽĐŝĞƚĂƚĞĂ͕ ƉƌŝŶ ĂŶĂůŝǌĂ
ĐƌŝƚĞƌŝŝůŽƌ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ůĂ ŶŝǀĞů ĚĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝĞ͕ ǀĂ ŽƉƚĂ Ɛŝ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐŽƌĚĂƌĞĂ ƵŶŽƌ ƌĞŵƵŶĞƌĂƚŝŝ ǀĂƌŝĂďŝůĞ ŝŶ ĨƵŶĐƚŝĞ ĚĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞůĞ ǀƌĞƵŶƵŝ &ŽŶĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚ͕ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞ ĂƌĞ ŽďůŝŐĂƚŝĂ ĂĐƚƵĂůŝǌĂƌŝŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝůŽƌ ŝŶƚĞƌŶĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĞ͕ƉƌŝŶŝŶĐůƵĚĞƌĞĂĐƌŝƚĞƌŝŝůŽƌĐĂƌĞƐƚĂƵůĂďĂǌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŝŝĂĐĞƐƚĞŝĂƐŝĂŵŽĚƵůƵŝĚĞĞǀĂůƵĂƌĞĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞŝ
&ŽŶĚƵůƵŝŝŶĐĂƵǌĂ͘
>Ă ŵŽŵĞŶƚƵů ŝŶƚŽĐŵŝƌŝŝ ƉƌĞǌĞŶƚƵůƵŝ ƌĂƉŽƌƚ͕ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂ ^/ ƌŽŬĞƌ ^͕ ƉƌŝŶ ƉƌŝƐŵĂ ĚŝŵĞŶƐŝƵŶŝŝ ƐĂůĞ Ɛŝ Ă ĚŝŵĞŶƐŝƵŶŝŝ
&/ͬKWsDͲƵƌŝůŽƌ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞ͕ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂƌŝŝ ŝŶƚĞƌŶĞ Ɛŝ Ă ĐŽŵƉůĞǆŝƚĂƚŝŝ ƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌŝĐĞ Ɛŝ Ă ĂĐƚŝǀŝƚĂƚŝůŽƌ
ƉƌĞƐƚĂƚĞ͕ ŶƵ ĞƐƚĞ ŶĞĐĞƐĂƌ ŝŶƐƚŝƚƵŝƌĞĂ ƵŶƵŝ ŽŵŝƚĞƚ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ͘ hŶ ĂƐƚĨĞů ĚĞ ĐŽŵŝƚĞƚ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ ƉŽĂƚĞ Ĩŝ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƚůĂŝŶŝƚŝĂƚŝǀĂŽŶƐŝůŝƵůƵŝĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞĂ^/ƌŽŬĞƌ^͘
ϰ͘ZĞŐƵůŝůĞƐŝƉƌŽĐĞĚƵƌŝůĞĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞĚŝŶĐĂĚƌƵů^/ƌŽŬĞƌ^ĂƵĨŽƐƚĂĚŽƉƚĂƚĞŝŶǀĞĚĞƌĞĂŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌŝŝ^/ƌŽŬĞƌ
^ ĐĂ &/͘ ĐĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝ ŝŶƚĞƌŶĞ ĂƵ ŝŶƚƌĂƚ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ ŽĚĂƚĂ ĐƵ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞĂ ƐŽĐŝĞƚĂƚŝŝ ĚĞ ĂĚŵŝŶƐƚƌĂƌĞ ĐĂ &/
;ĂƚĞƐƚĂƚƵů^&Ŷƌ͘ϮϰͬϬϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳͿ͕ƵůƚŝŵĂůŽƌĨŽƌŵĂĨŝŝŶĚĂĚŽƉƚĂƚĂŝŶĚĂƚĂĚĞϬϮ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϭ͘
ϱ͘ Ğ ůĂ ĚĂƚĂ ĂĚŽƉƚĂƌŝŝ ƉƌŝŵĞŝ ĨŽƌŵĞ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌŝůŽƌ Ɛŝ ƌĞŐƵůŝůŽƌ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů ^/ ƌŽŬĞƌ ^ Ɛŝ ƉĂŶĂ ŝŶ
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Situaţia poziţiei financiare
Raportare la
In lei

Nota

31-mar.-22

31-dec.-21

6

10,355,987
43,613
234,968
10,634,568

11,454,578
6,738
301,801
11,763,117

2,566,000

2,766,000

8,052,954

8,980,704

10,618,954

11,746,704

15,540
74
15,614
10,634,568

16,339
74
16,413
11,763,117

Active
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
Sume in decontare si alte active
Numerar si echivalente de numerar
Total active curente
Capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond
Capital
Prime de emisiune aferente unitatilor de fond afectate de
rezultatele perioadei
Rezultat reportat

7

9

Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond
Datorii
Datorii curente
Cheltuieli acumulate
Alte datorii si sume in decontare
Total datorii
Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond si datorii

10
10

Notele cuprinse în paginile 8 -24 sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare

Preşedinte CA,
Danciu Adrian

.

Contabil şef,
Botez Mihaela
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Situaţia contului de profit şi pierdere şi alte elemente ale rezultatului global
Raportare la 31 martie
31-Mar-22

31-Mar-21

0
83,890
1,380
85,270

1,238,266

Cheltuieli
Cheltuieli de administrare a fondului
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare
Alte cheltuieli operationale
Pierderi financiare nete
Total cheltuieli

-32,837
-13,589
-3,197
-249,976
-299,599

-31,406
-6,735
-1,078
0
-39,219

Profitul perioadei

-214,329

1,199,293

Pozitii ce pot fi reclasificate la profit si pierdere
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare

0

0

Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei

0

0

Total cont de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global
aferente perioadei

-214,329

1,199,293

Profit/pierdere pe actiune -de baza si diluat (lei/ unitate de fond)

-16.2685

86.7168

In lei
Venituri
Castiguri financiare nete alte decat dividendele
Venituri din dividende
Venituri din dobanzi
Total venituri nete

246
1,238,512

Alte elemente ale rezultatului global

Notele cuprinse în paginile 8 - 24 sunt parte integrantă a acestor situaţii financiare

Preşedinte CA,

Contabil şef,

Danciu Adrian

Botez Mihaela

.

.

Sold la 31 martie 2022

Total contributii de la si distribuiri catre detinatorii de
unitati de fond

Tranzactii cu detinatorii de unitati de fond, inregistrate
direct in capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond
Contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati
de fond
Subscrieri de unitati de fond
Rascumparari de unitati de fond
Distribuiri de dividende

2,566,000

-200,000

-200,000

-

0

0

0

-214,329

0

0

0

-214,329

11,746,704

8,052,954

-713,422

0

0

0

10,618,954

-913,422

-64,150
0

0

214,329

-

-

0

-64,150
0

0

-

-214,329

0

Rezultatul
reportat

Total capital
atribuit
detinatorilor
de unitati de
fond

-849,272

-

-

0

Rezerve de
valoare
justa

Rezultat
reportat
provenit din
trecerea la
IFRS

-649,272

-214,329

0

Total rezultat global aferent perioadei

-

-

8,980,704

-214,329

-

-

2,766,000

Prime de emisiune

Miscari in cadrul contului de profit sau pierdere global
Transferul rezultatului la prime de emisiune

Alte elemente ale rezultatului global
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare
disponibile pentru vanzare

Sold la 1 ianuarie 2022
Total rezultat global aferent perioadei
Profit sau pierdere

In lei

Capital atribuibil
detinatorilor de
unitati de fond

Situaţia modificării capitalului atribuit deţinătorilor de unităţi de fond pentru trim I 2021
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Alte
elemente ale
rezultatului
global

5

2,766,000

.

0

0

2,766,000

Notele cuprinse în paginile 8 – 24 sunt parte integranta a acestor situaţii financiare

Sold la 31 decembrie 2021

Total contributii de la si distribuiri catre detinatorii de
unitati de fond

Tranzactii cu detinatorii de unitati de fond, inregistrate
direct in capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond
Contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati
de fond
Subscrieri de unitati de fond
Rascumparari de unitati de fond
Distribuiri de dividende

Total rezultat global aferent perioadei

Miscari in cadrul contului de profit sau pierdere global
Transferul rezultatului la prime de emisiune

Sold la 1 ianuarie 2021
Total rezultat global aferent perioadei
Profit sau pierdere
Alte elemente ale rezultatului global
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare
disponibile pentru vanzare

In lei

Capital atribuibil
detinatorilor de
unitati de fond

-276,600

-276,600

2,194,781

8,980,704

2,194,781

7,062,523

Prime de
emisiune

0

0

0

0

Rezerve
de valoare
justa

Situaţia modificării capitalului atribuit deţinătorilor de unităţi de fond pentru anul 2021
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0

0

-2,194,781

2,194,781

0

Rezultatul
reportat

0

0

0

0

Rezultat
reportat
provenit din
trecerea la
IFRS

11,746,704

-276,600

-276,600

0

0

2,194,781

0

0

0

2,194,781

9,828,523

Total capital
atribuit
detinatorilor
de unitati de
fond

0

Alte
elemente ale
rezultatului
global

6
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Situaţia fluxurilor financiare
Raportare la
In lei

Mar-22

Mar-21

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare
Cumparare unitati de fond
Vanzare unitati de fond
Cumparare de actiuni
Vanzare de actiuni
Dividende primite
Dividende platite
Dobanzi primite
Cheltuieli operationale platite
Flux de numerar net din activitati de exploatare

0
82,822
-64,678
793,579
83,890
-64,150
1,372
-50,396
782,439

0
0
-66,220
0
0
0
247
-36,959
-102,932

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
Intrari din emiteri unitati de fond
Rascumparari unitati de fond
Flux de numerar net din activitati de finantare

0
-849,272
-849,272

0
0
0

Variatia neta a numerarului si a echivalentelor de numerar

-66,833

-102,932

Numerar si echivalent de numerar la 1 ianuarie:
Numerar si echivalente de numerar la 31 martie

301,801
234,968

246,857
143,925

Notele cuprinse în paginile 8 - 24 sunt parte integranta a acestor situaţii financiare

Preşedinte CA,
Danciu Adrian

.

Contabil şef,
Botez Mihaela
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1. Informaţii generale
Fondul este constituit sub forma unei societăţi fără personalitate juridică, ca fond de investiții
alternative de tip contractual (F.I.A.C.), de tip deschis, destinat investitorilor de retail, specializat în
investiții în acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr.243/2019 și a Regulamentului ASF nr.
7/2020.
Prin autorizația ASF nr. 208/04.10.2021 Fondul Închis de Investiții BET-FI Index Invest a fost
transformat în Fondul de Investiții Alternative BET-FI Index Invest, fond destinat investitorilor de
retail, specializat în acțiuni. Cu această ocazie se radiază din Registrul ASF numărul
CSC08FIIR/120035 care reprezintă înregistrarea fondului BET-FI Index Invest în calitate de fond
închis de investiții și se înscrie în Registrul ASF în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții
alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite
în România (FIAIR), cu nr. CSC09FIAIR/120010.
Scopul constituirii Fondului de investiții alternative BET-FI Index Invest este exclusiv și constă în
atragerea resurselor financiare disponibile de la persoanele fizice și juridice printr-o ofertă periodică
de unități de fond și investirea acestor resurse preponderent în acțiuni ce se află în componența
indicelui BET-FI al Bursei de Valori București.
Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest urmăreşte reproducerea structurii indicelui
BET-FI al Bursei de Valori București. Obiectivul Fondului de investiți alternative BET-FI Index
Invest este acela de a crește valoarea capitalului investit și obţinerea unor rentabilităţi corelate cu
performanţa acestui indice. Pentru asigurarea lichidităţii pe termen scurt, Fondul de investiții
alternative BET-FI Index Invest va efectua şi plasamente în instrumente ale pieţei monetare lichide.
Administrarea Fondului este realizată de SAI Broker SA autorizată de Autoritatea de Supraveghere
Financiară prin Decizia nr. 71/29.01.2013 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012, fiind
înscrisă în Registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR05SAIR/120031 şi având durata de funcţionare
nedeterminată. Prin atestatul ASF nr. 24/05.07.2017 a fost certificată înregistrarea SAI Broker SA în
calitatea de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA). Astfel, societatea a fost înscrisă
în Registrul ASF și în cadrul secțiunii 71 - Administratori de fonduri de investiții alternative,
subsecțiunea 4 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la ASF (AFIAI), sub
nr. PJR071AFIAI/120003. Adresa sediului social este Cluj-Napoca, str Motilor nr 119, etaj IV.
Depozitarul activelor fondului este BRD Societe Generale S.A. persoană juridică română, cu sediul
în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub
nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înregistrată în registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr.
PJR10/DEPR/400007.
Situatiile financiare ale F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest au fost intocmite conform Normei nr.
39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de
Raportare Financiară.
Prezentele situaţii financiare au fost autorizate pentru publicare în data de 16 mai 2022 de către
Consiliul de Administraţie al SAI Broker SA, fără a exista posibilitatea modificării lor după această
dată.

.
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2. Sumarul politicilor contabile semnificative
În cele ce urmează sunt prezentate principalele politici aplicate pentru întocmirea acestor situaţii
financiare. Aceste politici au fost aplicate în mod consecvent tuturor perioadelor prezentate, dacă nu
este precizat în mod expres altfel.
2.1. Bazele întocmirii situaţiilor financiare
(a) Declaraţie de conformitate
Situaţiile financiare ale fondului au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS).
(b) Bazele evaluării
Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza costului istoric, cu exceptia situatiilor in care s-a
procedat la reevaluarea zilnică a activelor financiare la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere.
(c) Moneda funcţională şi de prezentare
Aceste situaţii financiare sunt prezentate în lei (RON), aceasta fiind şi moneda funcţională a entităţii.
Toate informaţiile financiare sunt prezentate în lei (RON), rotunjite la cea mai apropiată unitate,
dacă nu se specifică altfel.
(d) Utilizarea estimărilor şi raţionamentelor profesionale
Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu IFRS necesită de obicei utilizarea anumitor
estimări contabile. De asemenea necesită în unele cazuri exercitarea raţionamentului în procesul de
aplicare a politicilor contabile. Prezentele situaţii financiare nu prezintă cazuri pentru care să fie
necesar un raţionament profesional semnificativ şi care să necesite o prezentare distinctă.
Pentru cazul fondului, impactul semnificativ al IFRS este asupra modului de întocmire şi prezentare
a situaţiilor financiare şi a notelor explicative la acestea.
(e) În cele ce urmează sunt detaliate:
a) Noi standarde, amendamente si interpretari cu aplicare dupa data de 1 ianuarie 2021
Exista standarde noi, amendamente si interpretari care se aplica pentru perioadele anuale care incep
dupa 1 ianuarie 2021 si care nu au fost aplicate la intocmirea acestor situatii financiare.
Redam mai jos standardele/interpretarile care au fost emise si sunt aplicabile incepand cu perioada
sau dupa perioada 1 ianuarie 2021.
 Reduceri de chirie ca urmare a COVID-109 – Amendamente la IFRS 16
In urma COVID-19 numeroase reduceri de chirie au fost acordate chiriasilor. Aceste reduceri pot lua
diverse forme, inclusiv amanarea la plata. In mai 2020, IASB a emis un amendament la IFRS 16 care
permite chiriasului sa trateze avanatajele la plata chiriei ca si o modificare a contrctului de chirie.
Entitatile care aplica acest amendament trebuie sa prezinte in cadrul situatiilor financiare acest lucru.
Acest amendament a fost prelungit pana la 30 iunie 2022.
 Reforma dobanzii de referinta – amendamente la IFRS 7, IFRS 9 si IAS 39 (1 ianuarie
2020)
Amendamentele modifica anumite cerinte ale contabilitatii de acoperire pentru a furniza cateva
scutiri cu privire la reforma dobanzii de referinta.
b) La data de 31 septembrie 2021, urmatoarele standarde si interpretari au fost emise, dar nu
au fost obligatorii pentru perioadele anuale de raportare terminate la data de 31 decembrie
2021.
 IFRS 17 Contracte de asigurare (1 ianuarie 2021, probabil extindere pana la 1 ianuarie
2022)

.
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IFRS 4 va fi in curand inlocuit de un standard cu privire la contractele de asigurare nou. In
consecinta, scutirile temporare si sau abordarea generala a IFRS 9 pentru societatile de asigurari, nu
se vor mai aplica atunci cand noul standard va fi emis.
IFRS 17 a fost emis in mai 2017 ca inlocuitor al IFRS 4. Presupune un model de evaluare in care
estimarile sunt reevaluate in fiecare an. Contractele sunt evaluate luand in considerare urmatoarele
elemente:
- Fluxuri de trezorerie actualizate ponderat in functie de probabilitatea de realizare
- O ajustare de risc explicita si
- O marja contractuala de serviciu care reprezinta profitul din contract recunoscut ca
venit al perioadei acoperite.
 Clasificarea datoriilor in curente si pe termen lung - Amendamente la IAS 1
Amendamentul la IAS 1 stabileste faptul ca datoriile trebuie prezentate in functie de xigibilitate, in
functie de drepturile care exista la data bilantului. Clasificrea nu este afectata de asteptarile entitatii
sau a evenimentelor dupa data raportarii. Modificarea clarifica de asemenea ce se intelege prin
„stingerea” unei datorii.
 Modificari ale IAS 16 – Imobilizari corporale
Modificarea interzice entitatea sa deduca din costul unei imobilizari corporale venituri realizate ca
urmare a utilizarii imobilizarii pe perioada in care imobilizarea respectiva este in curs de a fi adusa la
nivelul necesar functionarii.
 Definitia unei afaceri – Amendamente la IFRS 3
Definitia modificata a unei afaceri presupune ca o achizitie sa includa date de intrare si un proces de
fond care, impreuna, contribuie in mod semnificativ la abilitatea societatii de a crea rezultate.
Definitia de „rezultate” se modifica pentru a se concentra pe bunuri si servicii livrate catre clienti,
care genereaza venituri din investitie si alte venituri si exclude rentabilitati sub forma de diminuare
de costuri sau alte beneficii economice.
Aceste modificari pot conduce la o inmultire a achizitiilor care sunt considerate achizitii de active.
 Contracte oneroase – Costul indeplinirii unui contract – Amendamente la IAS 37
Amendamentele la IAS 37 clarifica costurile directe care tin de ineplinirea unui contrcat si alocarea
altor costuri direct pe indeplinirea contractului respectiv. Iniante de recunoasterea unui ptovizion
pentru indeplinirea contratului, entitatea va inregistra orice depreciere de active care a aparut in
indeplinirea contractului.
 Imbunatatiri anuale pentru ciclul 2018 - 2020 (in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie
2022)
- IFRS 9 – Instrumente Financiare – clarifica ce fel de onorarii trebuie incluse in testul 10% la
derecunoasterea datoriilor finanicare.
- IFRS 16 – Chirii – modificarea exemplului 13 prin care se inlatura ilustrarea platilor de la
locator cu privire l modernizari, pentru a inlatura confuzii cu privire la tratamentul
avanatajelor cu privire la chirii.
- IFRS 1 – Adoptarea pentru prima data a IFRS – permite entitatilor sa evalueze activele si
datoriile la valori contabile inregistrate in cadrul situatiilor finanicare ale societatii mama,
impreuna cu orice diferentele de curs valutar aferente.
IAS 41 - Agricultura – inlatyurarea cerintei ca entitatile sa excluda fluxurile de numerar pentru taxe
determinate de evaluarea la valoare justa conform IAS 41.
 Definitia estimarilor contabile – amendament la IAS 8 (in vigoare incepand cu data de 1
ianuarie 2023)
IASB a emis un Amendament la IAS 8 „Politici contabile” care clarifica cum trebuie ca entitatile
sa distinga intre modificari ale estimarilor contabile si cele ale politicilor contabile. Distinctia este
importanta deoarece modificarile in estimari contabile se aplica prospectiv, dar modificarile de
politci contabile se aplica in general retrospeciv si pentru perioada curenta.
Fondul consideră că adoptarea acestor standarde, revizuiri și interpretări, nu a avut un impact
.
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semnificativ asupra situațiilor sale financiare trimestriale. De asemenea, Fondul estimează că
adoptarea acestor standarde și amendamente ale standardelor existente, nu va avea impact
semnificativ asupra situațiilor sale financiare anuale în anul în care acestea se vor aplica pentru
prima dată.
2.2. Instrumente financiare
(i) Clasificare
Fondul îşi clasifică activele financiare şi datoriile financiare în umătoarele categorii, în conformitate
cu IFRS 9.
IFRS 9 include trei categorii principale de clasificare a activelor financiare:
x Active financiare la valoarea justa prin profit si pierdere (FVPL);
x Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI);
x Active financiare la cost amortizat.
Active financiare evaluate la cost amortizat
Un activ financiar este evaluat la costul amortizat dacă îndeplinește ambele condiții prezentate mai
jos:
-activul financiar este deținut în cadrul unui model de afaceri al cărui obiectiv este de a deține active
financiare pentru a colecta fluxurile de trezorerie contractuale și
-termenele contractuale ale activului financiar generează, la anumite date, fluxuri de trezorerie care
sunt exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat.
Active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global
Un activ financiar se evaluează la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global numai dacă
îndeplinește ambele condiții prezentate mai jos:
-activul financiar este deținut în cadrul unui model de afaceri al cărui obiectiv este îndeplinit atât
prin colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale, cât și prin vânzarea activelor financiare și
-termenele contractuale ale activului financiar generează, la anumite date, fluxuri de trezorerie care
sunt exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat.
Active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere
Toate activele financiare care nu sunt clasificate ca fiind evaluate la costul amortizat sau la valoare
justă prin alte elemente ale rezultatului global, așa cum este descris mai sus, vor fi evaluate la
valoare justă prin profit sau pierdere. În plus, la recunoașterea inițială, Societatea poate desemna în
mod irevocabil ca un activ financiar, care altfel întrunește cerințele pentru a fi evaluat la cost
amortizat sau la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, să fie evaluat la valoare justă
prin profit sau pierdere, dacă acest lucru elimină sau reduce în mod semnificativ o neconcordanță
contabilă care ar apărea dacă s-ar proceda în alt mod.
Credite şi creanţe
Creditele şi creanţele sunt active financiare cu plăţi fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o
piaţă activă. Asemenea active sunt recunoscute iniţial la valoarea justă plus orice costuri de
tranzacţionare direct atribuibile.
(ii) Recunoaştere, derecunoaştere şi evaluare
Achiziţiile şi vânzările de active financiare sunt recunoscute la data tranzacţionării, data la care
Fondul se angajează pentru achiziţia sau vânzarea activului respectiv. Activele financiare sunt
recunoscute iniţial la valoarea justă plus costurile tranzacţiei pentru toate activele financiare
neînregistrate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere. Activele financiare evaluate la
valoarea justă prin contul de profit şi pierdere sunt recunoscute iniţial la valoarea justă iar costurile

.
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de tranzacţionare sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere. Activele financiare sunt
derecunoscute atunci când drepturile de a primi fluxuri de numerar din activele financiare au expirat
sau atunci când Fondul a transferat în substanţă toate drepturile şi beneficiile aferente dreptului de
proprietate.
Creditele şi creanţele sunt recunoscute iniţial la data la care au fost iniţiate.
Toate celelalte active financiare (inclusiv activele desemnate la valoare justă prin contul de profit sau
pierdere) sunt recunoscute iniţial la data când fondul devine parte a condiţiilor contractuale ale
instrumentului.
Evaluarea ulterioară
Activele financiare sunt înregistrate ulterior la valoarea justă. Câştigurile şi pierderile rezultate din
modificările valorii juste sunt prezentate în contul de rezultat global în cadrul poziţiei Modificări nete
ale valorii juste ale activelor financiare la valoarea justă, în perioada în care apar.
Se derecunoaşte un activ financiar atunci când expiră drepturile contractuale asupra fluxurilor de
numerar generate de activ.
Veniturile din dividende aferente activelor financiare înregistrate la valoarea justă prin contul de
profit şi pierdere sunt recunoscute în contul de rezultate global la poziţia Venituri din dividende când
este stabilit dreptul fondului de a încasa respectivele dividende.
2.3. Numerar şi echivalente de numerar
Poziţia Numerar şi echivalente de numerar include numerarul, depozitele pe termen scurt cu
scandenta pana la 3 luni şi disponibilităţile la bănci.
2.4. Capitalul atribuit deţinătorilor de unităţi de fond
Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara unităţilor de fond. Participarea la Fond este
nediscriminatorie, fiind deschisă oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, care
subscrie la prevederile Prospectului de emisiune al Fondului.
Oferta iniţială de Unităţi de Fond s-a desfăşurat în perioada 16-30.05.2013. Preţul de subscriere a
fost de 400 lei. În cadrul ofertei au fost subscrise 13.435 Unităţi de Fond de către 6 investitori: 3
persoane juridice şi 3 fonduri de investiţii.
Bianual, în ultima zi a lunii ianuarie, respectiv în ultima zi a lunii octombrie, vor fi oferite spre
subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de maxim 100.000 unităţi de fond noi. În cazul în
care ultima zi a lunii este zi nelucrătoare, unităţile de fond vor fi oferite spre subscriere în ziua
lucrătoare imediat următoare, la valoarea unităţii de fond de la sfârşitul lunii anterioare. Preţul de
emisiune va fi determinat ca fiind valoarea unitară a activului net, conform ultimei situaţii certificate
de către Depozitarul Fondului.
Opţional, Societatea de Administrare a Investiţiilor poate derula emisiuni ulterioare de unităţi de
fond în prima săptămână a lunii mai respectiv în prima săptămână a lunii septembrie a fiecărui an.
Asupra acestor emisiuni ulterioare de unităţi de fond atât investitorii cât şi ASF vor fi informaţi cu
cel puţin 15 zile înainte de data la care se vor derula emisiunile ulterioare printr-o notă de informare.
Preţul de emisiune va fi determinat ca fiind valoarea unitară a activului net, conform ultimei situaţii
certificate de către Depozitarul Fondului.
Investitorii Fondului au libertatea de a se retrage din Fond prin răscumpărarea unităţilor deţinute în
conformitate cu programul şi limitele stabilite în prospect, sau îşi pot înstrăina unităţile de fond
deţinute prin intermediul pieţei secundare pe care sunt listate unităţile de fond. Ei pot solicita
.
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răscumpărarea oricărui număr din unităţile de fond deţinute, solicitare care va fi onorată, cu
respectarea prevederilor regăsite în prospect. Răscumpărarea unui număr de unităţi de fond din cele
deţinute de către un investitor al Fondului nu duce la pierderea calitatii de investitor, atata timp cât
acesta mai deţine cel puţin o unitate de fond. Unităţile de fond pot fi răscumpărate la cerere la preţul
de răscumpărare. Retragerea are loc prin semnarea şi predarea cererii de efectuare a operaţiunii de
răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără.
Răscumpărările se vor efectua cu o frecvenţă de două ori pe an, simultan cu emisiunile ulterioare de
unităţi de fond, în limita a maxim 10% din valoarea medie a activelor aflate în administrare, valoare
calculată pentru perioada ultimelor 90 de zile anterioară primei zile din luna în care se derulează
sesiunea de răscumpărare.
Preţul de răscumpărare este preţul stabilit pe baza activului net, certificată de către Depozitarul
Fondului şi valabilă pentru ziua calendaristică stabilită în cadrul calendarului periodic de
răscumpărare.
2.5. Venituri din dobânzi şi dividende
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere în baza contabilităţii de
angajamente.
Veniturile din dividende sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere la data la care se stabileşte
dreptul Fondului de a încasa dividendele, care în cazul instrumentelor cotate este data ex-dividend.
2.6. Cheltuieli financiare
Cuprind cheltuiala cu dobânda aferentă împrumuturilor, modificările valorii juste a activelor
financiare recunoscute la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere, pierderile din depreciere
recunoscute aferente activelor financiare.
Câştigurile şi pierderile din diferenţe de schimb valutar –nu este cazul, neexistând active financiare
sau datorii financiare exprimate în altă monedă decât cea naţională.
2.7. Taxe privind impozitul pe profit/venit
Fondul nu plăteşte impozit pe câştigurile din investiţii. Fondul, fiind societate fără personalitate
juridică, nu intră sub incidenţa dispoziţiilor legale privind impozitul pe profit.
3. Riscuri financiare
3.1. Factori de risc financiar
Investiţiile în fonduri închise de investiţii comportă avantaje specifice dar şi riscul nerealizării
obiectivelor, inclusiv al diminuării valorii unitare a activului net.
Valoarea investiţiilor Fondului poate fluctua în timp, ceea ce înseamnă că valoarea unor investiţii
poate creşte în timp ce valoarea altor investiţii scade, în funcţie de termenii în care acestea au fost
făcute şi în funcţie de evoluţia pieţei financiare sau a conjuncturii economice generale. Modificarea
ratelor de dobândă bancară şi a cursurilor de schimb valutar pot influenţa de asemenea valoarea
activului net. In categoria altor factori care pot determina schimbări în evoluţia pieţelor intră şi
evenimentele din plan internaţional sau conjunctura economică internă şi internaţională.
.
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Riscurile legate de stadiul incipient de dezvoltare a pieţei de capital din România, cu un grad de
lichiditate relativ redus şi instrumente financiare cotate pe piaţa locală de capital cu o volatilitate mai
mare decât instrumentele similare listate pe pieţele dezvoltate, pot genera variaţii mai mari de preţ
ale unităţii de fond.
Nu există nicio asigurare că strategiile Fondului vor avea ca rezultat întotdeauna creşterea valorii
activelor nete. Fondul este supus riscului; eficienţa rezultatelor nu depinde numai de abilitatea
investiţională a administratorului.
În conformitate cu politica de investiţii şi cu strategia investiţională a acestuia, Fondul are un grad de
risc ridicat. În anumite circumstanţe, riscul general al Fondului poate fi mai redus decât cel asumat în
documentele constitutive. Randamentul potenţial al unei investiţii este, de regulă, direct proporţional
cu gradul de risc asociat acesteia.
Fiind un fond care investeşte preponderent în acţiuni ale unor societăţi cotate pe o piaţă reglementată,
principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investiţiile în Fond sunt:
3.1.1. Riscul de piaţă (sistematic) - reprezintă riscul de a înregistra pierderi ca urmare a
modificărilor adverse ale preţurilor de piaţă sau ale parametrilor de piaţă (factorii de piaţă standard
sunt: cursul de schimb, rata de dobândă, etc.). Riscul de piaţă caracterizează întreaga piaţă şi nu
poate fi redus prin diversificare. Riscul sistematic este generat de modificări ale factorilor
macroeconomici, politici, legali sau orice alte evenimente care afectează piaţa în ansamblul ei.
(1) Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest trebuie să dețină active sau o expunere
totală de cel puțin 75% din V.A.N. numai în clasa de active în care este specializat: acțiuni.
(2) Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest nu poate deține mai mult de 40% din
activele sale în acțiuni emise de entități aparținând aceluiași grup, așa cum este acesta definit
la art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019. În cazul grupului din care face parte și SAI Broker SA,
în calitatea sa de A.F.I.A., limita menționată anterior este de 30%.
(3) Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest nu poate deţine mai mult de 10% din
activele sale în valori mobiliare şi/sau instrumente ale pieţei monetare emise de acelaşi
emitent, cu excepția valorilor mobiliare sau a instrumentelor pieței monetare emise sau
garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de un stat terț
sau de organisme publice internaționale din care fac parte unul sau mai multe state membre.
Limita de 10% poate fi majorată până la maximum 25%, cu condiția ca valoarea totală a
valorilor mobiliare deținute de F.I.A. BET-FI Index Invest în fiecare dintre emitenții în care
are dețineri de până la 25% să nu depășească în niciun caz 80% din valoarea activelor sale.
(4) Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest nu poate deține mai mult de 20% din
activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de
tranzacționare sau pe o bursă dintr-un stat terț, emise de un singur F.I.A. destinat
investitorilor de retail.
(5) Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest nu poate deține mai mult de 10% din
activele sale în titluri de participare emise de un singur O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. sau
de o autoritate compententă națională dintr-un alt stat membru, precum și în titluri de
participare emise de un singur organism de plasament colectiv admis la tranzacționare în
cadrul unui loc de tranzacționare din România, alt stat membru sau pe o bursă dintr-un stat
terț;
(6) Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest nu poate deține mai mult de 25% din
valoarea activelor sale în valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare neadmise la
tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau pe o bursă dintr-un stat terț..
.
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3.1.2. Riscul specific (nesistematic) - reprezintă riscul modificării preţului unor anumite
instrumente financiare datorită evoluţiei unor factori specifici acestora.
3.1.3. Riscul de concentrare - reprezintă riscul de a suferi pierderi datorită distribuţiei neomogene
a expunerilor faţă de emitenţii de instrumente financiare, efectelor de contagiune între debitori sau
datorită concentrării sectoriale (pe industrii, pe regiuni geografice etc).
3.1.4. Riscul de lichiditate - reprezintă riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un
instrument financiar sau o poziţie deţinută fără a afecta semnificativ preţul acestuia (nu există cerere
pentru acel instrument financiar decât în condiţiile acordării unor discounturi semnificative de preţ).
F.I.A. BET-FI Index Invest nu poate să constituie și să dețină depozite bancare constituite la aceeași
bancă reprezentând mai mult de 20% din activele sale.
Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest, în vederea asigurării lichidității, poate investi
până la 25% din activele sale numai în depozite bancare constituite în conformitate cu prevederile art.
35 alin. (1) lit. e), în instrumente ale pieţei monetare prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a), b) şi g) din
Legea 243/2019.
3.1.5. Riscul legislativ - reprezintă posibilitatea ca o schimbare bruscă a legislaţiei să afecteze
randamentul şi condiţiile de funcţionare ale Fondului.
3.2. Managementul riscului capitalurilor
Capitalurile fondului sunt reprezentate de activul net atribuibil deținătorilor de unități de fond
răscumpărabile. Suma activului net atribuibil deținătorilor de unități de fond se poate modifica în
mod semnificativ de la o perioadă la alta deoarece fondul este subiect al răscumpărărilor și
subscrierilor la opțiunea deținătorilor de unități de fond. Obiectivul fondului în scop de gestiune al
capitalurilor este de a asigura abilitatea fondului de a-şi continua activitatea în scopul producerii de
venituri pentru deţinătorii de unităţi de fond şi pentru a-şi menţine o bază stabilă de capitaluri pentru
a susţine dezvoltarea activităţilor de investiţii ale fondului.
3.3. Estimarea valorii juste
Tabelul de mai jos analizează instrumentele financiare înregistrate la valoarea justă în funcţie de
metoda de evaluare. Diferitele nivele au fost definite după cum urmează:
Nivelul 1: preţuri cotate (neajustate) pe pieţe active.
Pentru titlurile la valoare justă prin contul de rezultate, preţul este cel de la sfârşitul perioadei, din
ultima zi de tranzacţionare.
Nivelul 2: Date de intrare altele decât preţurile cotate incluse în Nivelul 1. Aici sunt cuprinse titluri
necotate pentru care s-au aplicat metode de evaluare ce conţin valori observabile pentru active sau
datorii, fie direct (ex: preţuri), fie indirect (ex: derivate din preţuri). Acestea includ investiţii la alte
fonduri.
Nivelul 3: Date neobservabile, obţinute prin tehnici de evaluare.

.
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Fondul consideră date observabile acele date de piaţă care sunt imediat disponibile, credibile şi
verificabile şi furnizate de surse independente care sunt activ implicate pe piaţa relevantă.
Investiţiile fondului sunt clasificate ca fiind de nivel 1, având în vedere politica investiţională a
acestuia de a investi în acţiuni cotate, component ale indicelui BET-FI. Pentru titlurile la valoare
justă prin contul de rezultate, preţul este cel de la sfârşitul perioadei, respectiv din ultima zi de
tranzacţionare.
Investiţiile clasificate de nivel 2
Instrumentele financiare care sunt tranzacţionate pe pieţe care nu sunt considerate a fi active dar sunt
evaluate în baza unor preţuri de piaţă cotate sau alte surse alternative susţinute de date observabile
sunt clasificate în nivelul 2. Acestea includ investiţiile la alte fonduri. Deoarece nivelul 2 de
investiţii include poziţii care nu sunt activ tranzacţionate pe pieţe active, evaluările pot fi ajustate
pentru a reflecta lipsa de lichiditate sau interdicţiile de transfer, care sunt de obicei bazate pe
informaţii de piaţă disponibile.
Respectând această clasificare, în această categorie sunt incluse deţinerile la alte fonduri, în speţă
FDI Certinvest Bet-Fi Index Invest. Dar având în vedere o evaluare extensivă a fondului respectiv, a
strategiei sale şi a calităţii generale a administratorului său, precum şi o urmărire lunară a datelor
privind performanţa acestora, se poate aprecia că valorile unitare ale activului net calculat pe baza
unor tehnici de evaluare agreate de ASF, ofera surse observabile de date corespunzătoare în
evaluarea la valoarea justă a acestor investiţii. Unitatile de fond necotate detinute sunt evaluate la
valoarea activului net unitar raportată de către administratorul fondului.
In lei
31 martie 2022
Actiuni admise la tranzactionare pe o piata
cotata
Titluri de participare la OPCVM

Nivelul 1

31 decembrie 2021
Actiuni admise la tranzactionare pe o piata
cotata
Titluri de participare la OPCVM

Nivelul 3

9,334,303
9,334,303

In lei

Nivelul 2

Nivelul 1

10,317,277
10,317,277

9,334,303
1,021,684
10,355,987

1,021,684
1,021,684

Nivelul 2

1,137,301
1,137,301

Total

Nivelul 3

Total

10,317,277
1,137,301
11,454,578

4. Venituri din dobânzi
Veniturile din dobânzi prezentate în contul de profit și pierdere și alte elemente ale rezultatului
global sunt aferente în totalitate conturilor curente si depozitelor constituite la bănci.
Venituri din dobânzi
In lei
Venituri din dobanzi bancare

.

31-Mar-22

31-Mar-21

1,380

246
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Total venituri din dobanzi

18
1,380

246

5. Active financiare la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere
In lei
Actiuni admise la tranzactionare pe o piata cotata
Titluri de participare la OPC
Total

31-Mar-22

31-Dec-21

9,334,303
1,021,684
10,355,987

10,317,277
1,137,301
11,454,578

Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din
România a FIAIR BET-FI Index Invest se cifrează la 9,33 mil lei ceea ce reprezintă o pondere de
87,773% (87,709% la 31.12.2021) din activele totale ale fondului. În ceea ce privește portofoliul de
acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România al fondului FIAR BET-FI
Index Invest, acesta deținea acțiuni la un număr de 6 emitenți la data 31 mart 2022. S-a urmărit
investiția în acțiuni ale emitenților din cadrul indicelui BET-FI pe principiul unei corelații directe cu
performanța acestui indice bursier;
Titlurile de participare la AOPC constând în unități de fond deținute la FDI Certinvest BET-FI Index
sunt evaluate la 1,02 mil lei și reprezintă 9,668% (9,39% la 31.12.2021) din activul total al fondului
la 31 mart 2021.
În cele ce urmează sunt prezentate unele date sintetice ale Fdi Certinvest BET-FI Index.

În lei
Valoarea unitara a activului net
Activul net al fondului
Numar de unitati de fond in circulatie

Date la
31.03.2022
316.52
5,407,761
17,085

Date de
31.12.2021
324.51
6,079,890
18,736

Analiza de senzitivitate
Datorita strategiei de investitii orientata pe replicare indiciala, FIAIR BET-FI Index Invest este un
instrument adecvat de plasament pentru investitorii care doresc sa dobandeasca o expunere pe
sectorul financiar din Romania. Acest sector este reprezentat pe Bursa de Valori Bucuresti prin
intermediul actiunilor emise de cele 5 Societati de Investitii Financiare: SIF Banat-Crisana, Evergent
Investments (noua denumire a SIF Moldova), Transilvania Investments Alliance (noua denumire a
SIF Transilvania, SIF Muntenia si SIF Oltenia) si actiunile Fondul Proprietatea care intra in cosul
indicelui BET-FI calculat de BVB. Desi cele 5 SIF-uri si Fondul Proprietatea sunt incadrate in
categoria fondurilor de investitii alternative destinate investitorilor de Retail, regimul juridic al
acestora este similar cu cel al societatilor pe actiuni.
Gradul ridicat de subevaluare, actiunile celor 6 FIAIR se tranzactioneaza pe bursa la discounturi
semnificative in raport cu valoarea activelor nete ale acestor fonduri inchise (intre 6% si 62%),
randamentul atractiv din dividende (in medie de cca 3,5%) si perspectivele favorabile de crestere
economica pentru urmatorii ani si sporirea veniturilor la nivelul populatiei vor contribui la
imbunatatirea performantelor financiare ale companiilor din majoritatea sectoarelor, in special, in

.
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sectorul bancar ca urmare a cresterii cererii pentru creditare, constituie premise solide pentru ca
actiunile din sectorul financiar sa se mentina pe un trend ascendent.
Totodata, pentru investitorii cu resurse financiare limitate achizitionarea unitatilor de fond ale FIAIR
BET-FI Index Invest reprezinta o modalitate de investitie mai putin costisitoare de a dobandi o
expunere pe sectorul financiar din Romania.
La data de 31.03.2022, structura indicelui BET-FI se prezinta astfel:
Simbol

Denumire societate

FP
EVER
SIF1
SIF5
SIF4
TRANSI

Fondul Proprietatea
Evergent Investments
SIF Banat Crisana
SIF Oltenia
SIF Muntenia
Transilvania Investments Alliance

Nr. actiuni

Pret
ref.

Factor
Free Float
(FF)

Factor de
Reprezentare
(FR)

6.412.196.967
981.213.051
515.422.363
500.000.000
784.645.201
2.162.443.797

2,1100
1,2200
2,3500
1,9800
1,1550
0,3180

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,169
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Factor de
Pondere
Corectie a
(%)
Pretului
(FC)
1,00
31,51
1,00
16,50
1,00
16,48
1,00
13,55
1,00
12,49
1,00
9,48
Sursa: www.bvb.ro

Pentru a se conforma prevederilor legale in vigoare, FIAIR BET-FI Index Invest nu poate investi
100% din activele sale in cele 6 actiuni ce intra in componenta indicelui BET-FI, altfel spus nu se
poate asigura o corelatie de 100% cu evolutia indicelui BET-FI calculat de Bursa de Valori
Bucuresti. Totusi, acest lucru nu ne impiedica sa utilizam alte tipuri de instrumente financiare (de ex:
unitati de fond, s.a.) pentru a reduce eroarea de compozitie a indicelui BET-FI.

La 31 martie 2022, ponderea sumelor investite in cele 6 actiuni existente in cosul indicelui BET-FI
reprezinta 87,77% din totalul activelor fondului, sumele plasate in unitati de fond la fonduri deschise
care urmaresc replicarea indicelui BET-FI detin o pondere de 9,61% din total active, depozitele
bancare 2,21%, iar disponibilitatile banesti si sumele in decontare reprezinta 0,41% din totalul
activelor fondului.

.

F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest - Situații financiare trimestriale IFRS

20

Pe parcursul primului trimestru din anul 2022, eroarea de compozitie a fluctuat intre 0,25% si 3,64%,
in timp ce eroarea de replicare a performantei indicelui BET-FI (tracking error) a ramas stabila la
0,87%.
Jan-22

Feb-22

Mar-22

Eroarea de compozitie

3,64%

0,25%

1,13%

Tracking Error2

0,87%

0,87%

0,87%

Temerile legate de incetinirea ritmului de crestere economica la nivel global pe fondul cresterii
accelerate a inflatiei si escaladarea tensiunilor geo-politice din Estul Europei care a culminat cu
invazia Rusiei pe teritoriul Ucrainei au fost principalii factori care au subrezit apetitul la risc al
investitorilor pe pietele financiare in primul trimestru din 2022 si au condus la scaderi semnificative
ale principalilor indici bursieri din SUA, Europa si Asia. In ton cu dinamica pietelor externe, bursa
de la Bucuresti a inregistrat o evolutie negativa in primul trimestru din 2022, insa in mod
imbucurator scaderile au fost de mai mica amploare (-3,4% pentru BET-XT).
In aceasta conjunctura nefavorabila de piata, activului net unitar al FIAIR BET-FI Index Invest a
inregistrat o scadere cu 2,6% fata de finalul anului 2021 in timp ce cotatia indicelui BET-FI s-a
depreciat cu 3% in T1 2022.
Bilantul la finalul trimestrului I 2022 consemneaza evolutii mixte pentru actiunile din componenta
indicelui BET-FI, cea mai buna performanta fiind inregistrata de actiunile SIF5 (+16,6%) si actiunile
FP (+6%) in timp ce la polul opus se plaseaza titlurile SIF4 cu o scadere ampla de 26,2% in primele
3 luni ale anului 2022, fiind urmate in topul scaderilor de SIF1 (-8,7%), TRANSI (-7,8%) iar
actiunile EVER au inregistrat o relativa stagnare (-0,4%).

SIF1

Ian.22
-6,3%

Feb.22
-5,5%

Mar.22
3,1%

YTD
2022
-8,7%

EVER

-0,4%

-2,9%

3,0%

-0,4%

TRANSI

-2,0%

-6,8%

1,0%

-7,8%

SIF4

0,6%

-23,2%

-4,5%

-26,2%

SIF5

-0,9%

13,2%

4,0%

16,6%

2,3%

-2,6%

6,5%

6,0%

Evolutie pret

FP

Indicele financiar BET-FI a incheiat primele 3 luni din 2022 cu o scadere de 3,0% in timp ce activul
net unitar al FIAIR BET-FI Index Invest a inregistrat o contractie cu 2,6% in aceeasi perioada. De la
lansarea fondului in luna mai 2013, valoarea unitatii de fond emise de FIAIR BET-FI Index Invest a
supraperformat in raport cu indicele BET-FI cu cca 9,8%.

1
2

.

masoara eroarea structurii de compozitie a cosului indicelui BET-FI
masoara dispersia intre rentabilitatea lunara a Fondului si variatia lunara indicelui BET-FI pe o perioada de 12 luni
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6. Numerar şi echivalente de numerar
Pentru scopul întocmirii situației fluxurilor de numerar, numerarul și echivalente de numerar conțin
următoarelor solduri cu scadența sub 3 luni:
In lei
Depozite la banca cu scadenta sub 3 luni
Disponibilitati in banca
Dobanzi aferente depozitelor
Numerar si echivalente de numerar

31-Mar-22

31-Dec-21

234,928
20
20
234,968

301,790
0
11
301,801

Disponibilul în conturi curente are o pondere de 2,209% din total active la data de 31.03.2021
(2,566% la 31.12.2021).
7. Unităţi de fond răscumpărabile
Titlurile care atestă participarea Investitorului la activele Fondului sunt Unităţile de Fond. Unităţile
de fond reprezintă o deţinere de capital în activele nete ale Fondului iar achiziţionarea lor reprezintă
unica modalitate de a investi în fond. Numărul de unităţi de fond şi volumul total al activelor
Fondului sunt supuse unor variaţii continue rezultate atât din emisiunea periodică şi din plasamentele
realizate de Fond, cât şi din exercitarea periodică a dreptului de răscumpărare a unităţilor de fond
emise anterior şi care se află în circulaţie, în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune şi
contractului de societate civilă.
Unităţile emise de către Fond prezintă următoarele caracteristici:
x Sunt emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul
investitorului şi denominate în lei;
x Sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti.
Suspendarea sau retragerea voluntară de la tranzacționare se poate realiza doar cu respectarea
prevederilor Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 referitoare la

.
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suspendarea și retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționarea pe o piață reglementată sau
în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau unui sistem organizat de
tranzacționare;
Sunt plătite integral în momentul subscrierii, conferind deţinătorilor drepturi şi obligaţii egale;
Unităţile de fond sunt răscumpărabile periodic din activele Fondului de investiții alternative
BET-FI Index Invest, la cererea deţinătorilor, şi doar în condiţiile menţionate în cadrul
Documentului de ofertă;
Întrucât unitățile de fond emise de Fondul de investiții alternative BET-FI Index Invest sunt
tranzacționate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, vor putea fi
subscrise doar valori întregi de unităţi de fond, neputând exista deţineri de fracţiuni de unităţi
de fond. Sumele subscrise ce depăşesc valoarea unui număr întreg de unităţi de fond vor fi
transferate în contul bancar comunicat de către investitor.

Unitățile de fond răscumpărabile autorizate de fond sunt reprezentate de 12,830 unități cu o valoare
nominala de 200 lei/unitate de fond, toate cu drepturi egale și sunt îndreptățite le o cotă
proporțională din activele nete ale fondului atribuite deținătorilor de unități de fond. Mișcările
relevante ale unităților de fond în cursul anului sunt prezentate în Situația modificării capitalurilor
proprii.
Numărul unităților de fond emise, răscumpărate și rămase în sold la sfârșitul perioadei au fost
următoarele:
Număr unităţi de fond
La 1 ianuarie
Unităţi de fond emise
Unităţi de fond răscumpărate
La sfarsitul perioadei de raportare

31-Mar-22

31-Dec-21

13,830
-1,000
12,830

13,830
13,830

8. Prime de emisiune
Primele de emisiune conțin sumele achitate de deținători cu ocazia achiziției unităților de fond peste
valoarea nominală a acestora, pentru a compensa rezultatele acumulate de fond până la acea dată.
Caracteristica fondurilor este ca, valoarea de răscumpărare se calculează zilnic, iar rezultatele
înregistrate se închid în conturile de prime de emisiune. Din acest motiv, poziția „Prime de
emisiune” este afectată de rezultatele perioadelor precedente și curente.

.

In lei

31-Mar-22

31-Dec-21

Prime de emisiune afectate de rezultatele perioadelor,
din care:
Sold la 1 ianuarie
Prime din subscrieri UF
Prime din rascumparari UF
Rezultatul perioadei
Distribuiri de dividende

8,052,954

8,980,704

8,980,704
-649,272
-214,329
-64,150

7,062,523
2,194,781
-276,600
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9. Profitul pe unitate de fond de baza
Calculul profitului pe unitate de fond de baza s-a bazat pe datele legate de profitul atribuibil
detinatorilor de unitati de fond si pe numarul mediu ponderat al unitatilor de fond existente in sold
la finalul fiecarei zile din cursul exercitiului financiar, prezentate mai jos:
(i) Profit atribuibil detinatorilor de unitati de fond (de baza)
In lei
Profit/pierdere atribuibila detinatorilor de unitati de
fond

31-Mar-22

31-Mar-21

-214,329

1,199,293

(ii) Numarul mediu ponderat de unitatilor de fond (de baza)
Nr unitati de fond

31-Mar-22

31-Dec-21

Unitati de fond la 1 ianuarie
Efectul unitatilor de fond emise / rascumparate in cursul
exercitiului, ponderat cu perioada

13,830

13,830

-656

-

Numarul mediu ponderat de unitatilor de fond la 31 decembrie

13,174

13,830

31-Mar-22

31-Dec-21

Datorii fata de societatea de administrare
Datorii fata de depozitarul fondului
Datorii privind auditul financiar
Sume in decontare
Alte datorii (taxe ASF, dividende de plata)

10,307
1,180
3,140
0
987

11,612
1,379
2,296
0
1,126

Datorii

15,614

16,413

din care curente:

15,614

16,413

10. Datorii
In lei

11. Tranzacţii cu părţi legate
O parte se consideră a fi în relaţie cu o altă parte dacă are abilitatea de a controla cealaltă parte sau să
exercite o influenţă semnificativă asupra deciziilor financiare sau operaţionale.
(a) Comisionul de administrare
Fondul este gestionat de către SAI Broker SA, care este o societate de administrare a investiţiilor
înregistrată în Cluj-Napoca, judeţul Cluj. În baza prevederilor contractului de administrare, fondul a
angajat SAI Broker SA să-i furnizeze servicii de administrare a activelor, în schimbul unui comision
care se calculează în baza volumului activelor gestionate.

.
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Pentru activitatea de administrare a Fondului, S.A.I. Broker S.A. încasează un comision de 1,2%
anual (0,1% pe lună), calculat la valoarea medie a activului net lunar al Fondului.
Valoarea încasată de SAI Broker SA pana la data de 31 mart 2022 a fost de 32,837 mii lei (31 mart
2021: 31,406 mii lei).
12. Evenimente ulterioare datei de raportare
Nu au existat alte evenimente semnificative ulterioare datei de raportare care să necesite prezentări.

Preşedinte CA,
Danciu Adrian

.

Contabil şef,
Botez Mihaela

FIAIR BET-FI Index Invest – Situatia detaliata a activelor la data de 31/03/2022
I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
1. Actiuni tranzactionate
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IX. Disponibil in conturi curente si numerar
1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei
'HQXPLUHEDQFD

9DORDUH
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XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC
1. Titluri de participare denominate in lei
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Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
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CUI: 30706475
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Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

Capital social: 2206180

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
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Indicatori economico-financiari la 31.03.2022

Indicatori de lichiditate
Lichiditate curenta
(Active curente/Datorii curente)
Lichiditate imediată
(Active curente-Stocuri)/Datorii curente)

Raportare la 01
ianuarie 2022

Raportare la 31
martie 2022

716,70

681,09

716,70

681,09

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

18,66%

-2,015%

18,68%

-2,018%

Indicatori de risc
Gradul de îndatorare
(capital imprumutat / capital propriu)(%)
Indicatori de activitate(indicatori de gestiune)
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (nr de
ori) (Cifra de afaceri/Active imobilizate)
Viteza de rotaţie a activelor totale (nr de ori)
(Cifra de afaceri / total active)
Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea economica
(Profit net/active totale) (%)
Rentabilitatea financiara
(Profit net/capital propriu) (%)

