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TTIIeeddAA®®ttwwmm®®ttUUvvnniiggpp¬¬ËËvv®®bbttiibbttii††®®ttwwmm®®ttUUvv  ccaatt''TTuukkCCaaFFaattuummaann®®bbeeyyaaCC--
nn__ssMMrraabb''ssggmmmmnnuussßßpp¬¬ËËvveellaakk  kk**ddUUccCCaapp¬¬ËËvvFFmm··  ..  pp¬¬ËËvvFFmm··́́ nn®®BBHHBBuuTTÏÏssaa
ssnnaa  ®®BBHHBBuuTTÏÏCCaammççaass''VVnnrrkkeeXXIIjj®®BBHHnniiJJ√√nnCCaattiirrMMlltt''TTuukk≈≈  eehhIIyypp¬¬ËËvv®®bb
ttiibbttii††eeTTAAkkaann''TTIIrrMMlltt''TTuukk≈≈  KKWWmmKK®®bbkkbbeeddaayyGGgg88  ..  ccMMeeJJHHpp¬¬ËËvveellaakk  TTII
eeddAA®®ttwwmm®®ttUUvvbb""uuEEnn††mmaaKKaa··GGnnuuvvtt††BBMMuu®®ttwwmm®®ttUUvvnnwwggeeFFII√√[[ssggmmvviinnaass  ..  mmYYyyeeTToo
ttTTIIeeddAAmmiinn®®ttwwmm®®ttUUvvppgg  kkaarrGGnnuuvvtt††nn__mmiinn®®ttwwmm®®ttUUvvppgg  eennaaHHnnwwggeeFFII√√[[ssggmm
vviinnaasskkaann''EEttqqaabb''eeTTAAeeTToott  ..  kk~~¨g̈gnn&&yyeennHH  ssUUmmeellIIkkyykk®®BBwwttii††kkaarrNN__bbII
GGMMBBIIkk®®mmwwttCCaattiinniiyymmrrbbss''GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrrmmkkeeFFII√√vviiPPaaKKddUUcctteeTTAAeennHH  ––

11--  eemmddwwkknnaaMMEExxµµrr®®kkhhmmmmaannCC&&yyCCMMnnHH  ddwwkknnSS®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caakkaall
BBIIqq~~SS11997755  eeddaayyssaarrsseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  eeKKBBMMuuddwwggcc∫∫aass''ffaa  eettII
EExxµµrr®®kkhhmmmmaannKKMMnniittCCaattiinniiyymmkk®®mmwwttNNaaeeTT  eehhIIyysskkmmµµPPaaBBrrbbss''
EExxµµrr®®kkhhmmEEddlleeKKddwwggcc∫∫aass''eennaaHH  KKWWkkaarrGGnnuuvvtt††nn__llTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††yy""aagg
ttwwggrrwwuuggbbMMppuutt  KKWWttwwggCCaaggcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  EEddllCCaaeeccAAhh√√aayyEExxµµrr®®kkhhmmeeTTAA
eeTToott  ee®®JJHHcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††bbddiivvtt††®®bbeeTTssxx¬¬ÁÁnn[[eeTTAACCaakkuummµµ¨ÿynniiss††eennAAqq~~SS
11994499  mmiinnTTaann''eeFFII√√bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··eennAAeeBBlleennaaHHeeTT  KKWWGGnnuuvvtt††CCaagg1100qq~~SS
ee®®kkaayymmkkeeTToott  ..  bb""uuEEnn††EExxµµrr®®kkhhmmVVnneeFFII√√bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··eennAAeeBBllCCaa
mmYYyyKK~~aannwwggkkaarrVVnnGGMMNNaacceennAA´́ff©©1177eemmssaaqq~~SS11997755EEttmm††gg  eeddaayyeedd--
jj®®BBHHssggÙÙeeddjj®®bbCCaaCCnneeccjjBBIIvvtt††BBIIppÊÊHH  ppßßwwkk®®BBHHssggÙÙ  bbiiTTssaallaaeerroo
nnCCaaeeddIImm  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnnGGnnuuvvtt††kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnTTUU--
eeTTAA  ..  eebbIIeeTTaaHHbbIIEExxµµrr®®kkhhmmVVnneeJJllGGHHGGaaggffaa  xx¬¬ÁÁnnGGnnuuvvtt††EEbbbbeennHHeeddII
mm∫∫IIeeFFII√√[[®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnnssMMbbUUrrssbb∫∫aayyccMMeerrIInnrruuggeerrOOggkk**eeddaayy  bb""uuEEnn††ss
kkmmµµPPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnnVVnnGGnnuuvvtt††xxuussmmaaKKaa··  xxuusseeddaayykkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBll
rrddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  BBMMuuEEmmnnCCaaåått††mmKKttiiCCaattiinniiyymmeeTT  KKWWCCaaGGMMeeBBIIbbMMpp¬¬aajjCCaattii  CCaa
CCnn®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__  EEddllnnwwgg®®ttUUvvkkaatt''eeTTaasskk~~¨g̈gttuullaakkaarr‰‰kkrraaCC¥¥mmYY
yykk~~¨g̈geeBBllxxaaggmmuuxxeennHH  ..

22--  ®®BBwwttii††kkaarrNN__qq~~SS11997700  mmaannVVttuukkmmµµ®®bbCCaaBBllrrddΩΩmmYYyyeennAAeexxtt††
ss√√aayyeerroogg  ®®bbqqSSggnnwwggkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddlleeVVHH
TTIIttSSggeennAAeellIIddIIEExxµµrr  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkmmaannVVttuukkmmµµmmYYyyeeTTootteeFFII√√eennAAPP~~MMeeBBjj  mmaa
nneeKKaallbbMMNNggddUUccKK~~aa  ee®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaavvaayyssƒƒaannTTUUttyyYYnnxxaaggeeCCIIggnniigg
eeyyookkkkuugg  ..  sseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  EEddlleeBBlleennaaHH®®BBHHGGggkkMMBBuuggBB¥¥aa
VVll®®BBHHeerraaKKeennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss®®bbeeTTssVVrrSSgg  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnææddMMNNwwggeennHH
eehhIIyy  kk**mmaannkkaarree®®kkvvee®®kkaaFFyy""aaggxx¬¬SSgg  eeddaayyeeccaaTTrrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc
®®ssgg''CCaattiirrbbss''llnn''--nnll''  ffaaCCaaCCnnkk∫∫tt''ccUUll´́ddGGaaeemmrriikk  ..  eeddaayyccgg''bb
JJÇÇaakk''kkaarrBBiitt  eellaakkllnn''--nnll''VVnnccaatt''eellaakkEEyy""mm--ssMMbbUUrr  ttMMNNaaggrraaCC
rrddΩΩaaPPiiVVll  nniigg®®TTgg''nneerraatt††mm--kknn††¨l̈l  ttMMNNaaggrraaCCvvggßßaannuuvvggßß  eeTTAAff√√aayyddMM

NNwwggsseemm††cceennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss  GGMMBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''́́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caattaamm‰‰kk--
ssaarrbbEEnnƒƒmmeeTToott  EEddllyykkVVnnBBIIkk~~¨g̈gssƒƒaannTTUUttyyYYnneennAAPP~~MMeeBBjj  eeddIImm∫∫IIff√√aa
yyddMMNNwwggddll''sseemm††cc  ..  CCaaGGkkuussll  sseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuuBBMMuuGGnnuuJJÔÔaa
tt[[KKNN:®®bbttiiPPUUTTSSggBBIIrrrrUUbbeennHHCCYYbbeeLLIIyy  EEffmmTTSSggeeccaaTTffaa  ®®kkuummeellaakk
llnn''--nnll''CCaaCCnnkk∫∫tt''  eebbII®®BBHHGGggyyaagg®®ttLLbb''eeTTAAPP~~MMeeBBjjvviijj  nnwwggkkMMeeTTcc
eeccaall  ..  ttaammddMMNNwwggmmYYyyffaa  rrddΩΩaaPPiiVVlleellaakkllnn''--nnll''mmaannkkaarrPPiittPP&&--
yyNNaass''  bbnnÊÊaabb''BBIIææddMMNNwwggGGvviiCCÇÇmmaanneennHH  eeddaayysseemm††ccmmiinn[[CCYYbb  nniigg
ddaakk''[[rrddΩΩaaPPiiVVllmmaanneeTTaasseeTToott  ..  eeddaayyTTwwkklliiccCCiittddll''®®ccmmuuHH  eeddaayy
ssaarreeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggeennAAJJsseeBBjj®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  CCaa
ccaarrkkiiccççbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnnppgg  eehhIIyyxx¬¬aaccsseemm††ccvviillmmkkvviijjeeFFII√√eeTTaassxx¬¬ÁÁnnppgg  kk**
eekkIItt®®BBwwttii††kkaarrNN__1188mmiinnaa11997700  KKWWTTmm¬¬aakk''sseemm††ccBBIIttMMEENNgg®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ
eeTTAA  eeddaayyKKMMnniittffaa  sseemm††ccmmiinnKKSS®®TT®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  EEbbrreeTTAACCaakkaann''eeCCIIgg
eeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggeeTTAAvviijj  ..  eeBBllEEddlleeKKTTmm¬¬aakk''  sseemm††
cckkMMBBuuggssiiƒƒtteennAATTII®®kkuuggmmUUssËË́́ nnsshhPPaaBBssUUeevvoott  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk®®BBHHGGggbbnn††
ddMMeeNNIIrreeTTAA®®bbeeTTsscciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..  eeBBlleennaaHHcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††VVnnTTTTYY--
llsseemm††ccCCaa®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ..  eeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  ssƒƒaannTTUUttcciinnkkuummµµ¨ÿynnii
ss††eennAAPP~~MMeeBBjj  VVnnllYYcceeTTAAccrrccaaCCaammYYyyllnn''--nnll''eeddaayyssmm©©aatt''ffaa  eebbII
eellaakkllnn''--nnll''ssuuxxcciitt††[[kkggTT&&BBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg
ee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrrCCaabbnn††eeTTAAeeTTootteennAAEEbb""kkxxaaggeekkIItt  eeddIImm∫∫IIvvaayyrrddΩΩkkaarryyYY
nnxxaaggtt∫∫ËËggnniiggGGaaeemmrriikkddUUccssmm&&yysseemm††ccssIIhhnnuueennaaHH  kkaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††cc
nneerraatt††mm--ssIIhhnnuuCCaakkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''EExxµµrr  cciinnmmiinnllUUkk´́ddccUUllee®®CCoott
EE®®CCkkeeLLIIyy  ..  kkaarrccrrccaaGGss''rryy:eevvllaaccMMnnYYnn11GGaaTTiitt¥¥  eellaakkllnn''--nnll''
BBMMuu®®BBmmttaammcciinneeLLIIyy  ee®®JJHHkkaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuuBBII®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩeennaaHH
KKWWeeddIImm∫∫IIvvaayyeeyyookkkkuuggnniiggyyYYnnxxaaggeeCCIIgg[[eeccjjBBIITTwwkkddII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..
cciinnGGss''pp¬¬ËËvv  kk**eehhAAbbuuKKlliikkTTUUttcciinneennAAPP~~MMeeBBjj[[®®ttLLbb''eeTTAA®®bbeeTTssxx¬¬ÁÁnnvvii

jj  eehhIIyykk**ccaabb''eeppII††mmKKSS®®TTsseemm††ccssIIhhnnuu  EEddllmmaannsskkmmµµPPaaBBCCaabbnn††bb
nnÊÊaabb''KK~~aa  mmaannååbbttƒƒmm∏∏[[sseemm††ccssIIhhnnuu®®bbCCMMuuCCaammYYyynnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††yyYYnnnniigg
llaavveennAAkkgg''ttuugg®®bbeeTTsscciinn  eeddIImm∫∫IIbbeeggII˚t̊trrNNssiirrßßCCaattiirrYYbbrrYYmm´́nn®®bbeeTTss
≤≤NNÎÎËËcciinn  eeddIImm∫∫IIvvaayyGGaaeemmrriikknniiggrrddΩΩkkaarryyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggrrddΩΩkkaarrllnn''--
nnll''  ..  ee®®kkAABBIIeennaaHH  cciinnKKSS®®TT[[sseemm††ccbbeeggII˚t̊trrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa
nniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  eeddIImm∫∫IIvvaayyrrddΩΩkkaarrllnn''--nnll''EEddllGGaa
eemmrriikkKKSS®®TT  ..  

kkaarrTTaajjyykk®®bbvvttii††kk~~¨g̈gvvKKmmYYyydd**sseegg≈≈bbeennHH  ccgg''qq¬¬¨ḦHbbJJççSSggeemmIIllKKMM--
nniittCCaattiinniiyymmrrbbss''GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrr  mmaannkk®®mmwwttEEbbbbNNaa  ee®®JJHHTTMMnnaass''́́ ppÊÊ
kk~~¨g̈geennHH  VVnneeFFII√√[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaa  ss¬¬aabb''®®JJtt''®®VVss''KK~~aakk~~¨g̈g
ssÂÂggaamm®®VVMMqq~~SS  BBIIqq~~SS11997700ddll''qq~~SS11997755..  bbnnÊÊaabb''BBIICC&&yyCCMMnnHHEExxµµrr®®kkhhmm
VVnnkkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrGGss''rraabb''llaannnnaakk''  ..    ttBBIIeennaaHHmmkkeeTToott  
yyYYnnVVnnccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa      eehhIIyybbnn††ssÂÂggaammGGss''1122

qq~~SSeeTToott  BBIIqq~~SS11997799ddll''qq~~SS11999911  ..      eeTTaaHHbbII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caammaannssnnii††PPaa
BB  EEddlleerroobbccMMeeLLIIggeeddaayyGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiikk**eeddaayy      kk**KKNNbbkkßß
nneeyyaaVVyyEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  eennAAEEttmmaannkkaarrrrkkSSrrkkUUssKK~~aaeennAAeeLLIIyy  ..
eebbIIEExxµµrrnniiggEExxµµrrmmaannKKMMnniittCCaattiinniiyymm[[xxııss''  ddMMkkll''ppll®®bbeeyyaaCCnn__CCaattii[[
xxııss''CCaagg®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnnniiggbbkkßßBBYYkkxx¬¬ÁÁnneennaaHH  ®®BBwwttii††kkaarrNN__ddUUcceeJJll
mmkkeehhIIyyeennaaHH  nnwwggBBMMuueekkIIttmmaanneeLLIIyy  ..  yy""aaggNNaammiijj  eeBBllEEddll®®TTgg''
kknn††¨l̈lnniiggeellaakkEEyy""mm--ssMMbbUUrrCCaaKKNN:®®bbttiiPPUU  EEddlleellaakkllnn''--nnll''ccaa
tt''eeTTAA  eebbIIsseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuuee®®bbIIvviiccaarrNNJJÔÔaaNN[[xxııss''  ssBB√√®®BBHH
TT&&yy[[kkUUnneeccAATTSSggBBIIrreennHHCCYYbbBBiiPPaakkßßaaKK~~aaCCaa®®KKYYssaarr  GGMMeeBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''rrbbss''
CCaattii  [[mmaann‰‰kkPPaaBBCCaattii  kkMMuueeCCOObbrreeTTssjj¨ḦHjjgg''eennaaHH  ssÂÂggaamm55qq~~SS  vvaall



BBiiXXaatt  yyYYnnccUUllQQ¬¬aannJJnnnnwwggBBMMuueekkIIttmmaanneeLLIIyy  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaannii
yyaayyffaa  FFmm··GGssiiµµmmaann:eennHH  eebbIIssiiƒƒtteennAAeellIIbbuuKKllNNaa  vvaaeeFFII√√[[GGnn††rraayy
ddll''xx¬¬ÁÁnnppgg  ddll''ssggmmppgg  ..  kkaarrmmiinn®®BBmmCCYYbbnniiyyaayyKK~~aa  eeddIImm∫∫IIbbeeggII˚t̊t
kkaarrTTuukkcciitt††KK~~aaEEttmmYYyybb""®®bbiiccEEPP~~kk  eeFFII√√[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaaGGss''
1100--2200qq~~SS  ..  BBiieessssGG~~kkddwwkknnSSeeKK  EEddlleeKKeeCCOOTTuukkcciitt††  eebbIIeeddIIrrpp¬¬ËËvv®®ttUUvv
nnwwggeeFFII√√[[®®bbeeTTssVVnnssuuxxccMMeerrIInn  bb""uuEEnn††eebbIIeeddIIrrpp¬¬ËËvvxxuussvviijj  nnwwggeeFFII√√[[CCaattiivvii--
nnaassGGnn††rraayy  ..  GG~~kkddwwkknnSSeeKK®®ttUUvvEEttmmaannFFmm··kk~~¨g̈gxx¬¬ÁÁnn  ..  FFmm··kk~~¨g̈gTTIIeennHHssMM
eeddAAyykkkkaarrddwwkknnSS[[VVnnllÌÌ  ee®®JJHHGG~~kkddwwkknnSSeeKK  ee®®bboobbddUUccGG~~kkkkaacc''ccgg˚˚ËËtt
kkVV""ll''……nnaavvaa……kk**rrffyynn††  ..  eebbIIkkaacc''ccgg˚˚ËËttxxuusspp¬¬ËËvv  nnwwggeeFFII√√[[ee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''
GG~~kkCCiiHH  ..

33--  ttaammBBtt··mmaannffaa  eellaakkssmm--rrggßßII¨ëessII~~ssMMuuCCYYbb®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏ  eeddIImm∫∫II
eeddaaHH®®ssaayyGGMMBBIIkkaarrbb††wwggpp††ll''KK~~aa  nniiggGGMMBBIIkkaarrddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏ  ..  ®®TTgg''rr--
NNÚÚTTiiÏÏssMMEEddggkkaarrmmiinnccgg''CCYYbbeeddaayyeeJJllffaa  mmuunnnnwwggCCYYbb®®TTgg''®®ttUUvvCCYYbbttuu
llaakkaarrssiinn  ..  eebbIIBBiinniitt¥¥ttaammddaanneemmIIll®®BBwwttii††kkaarrNN__EExxµµrr  CCaaBBiieessssbbJJ˙ȧa
FFMM@@rrbbss''CCaattii  EEddllmmaannvviibbttii††CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''kknn¬¬ggmmkk  BBMMuuEEddlleeddaaHH®®ssaayy
VVnnttaammrryy:ttuullaakkaarreeLLIIyy    ee®®ccIInnEEtteeddaaHH®®ssaayyVVnnttaammrryy:kkaarrccrr--
ccaassMMrrbbssMMrrYYllKK~~aa  ..  rrddΩΩkkmmıı¨C̈CaaEEddllddwwkknnSSeeddaayybbkkßß®®bbCCaaCCnn  kk**ttuullaarr
FF¬¬aabb''kkaatt''eeTTaasseemmEExxµµrr®®kkhhmm,,  bbkkßß®®bbCCaaCCnnkk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVVllccMMrruuHH  kk**VVnnkkaa
tt''eeTTaass®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏeennAAqq~~SS11999977CCaaeeddIImmEEttkkaarrkkaatt''eeTTaasseennaaHHKKµµaannVVnn
kkaarrGGII√√eeLLIIyy  TTIIbbMMppuutteeXXIIjjEEttssMMrruuHHssMMrrYYllCCaannaannwwggKK~~aavviijj  ..  ddMMeeNNaaHH®®ssaa
yyttaammpp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''CCaakkaarr®®bbeessIIrreehhIIyy  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggyyuuTTÏÏvviiFFIIeeddaayykkaarr
eeFFII√√ccMMVVMMgg  eebbIIttuullaakkaarreennaaHHmmaannyyuuttii††FFmm··  bb""uuEEnn††eeKKddwwggææ®®KKbb''@@KK~~aaeehhIIyyffaa
ttuullaakkaarrEExxµµrrGGssmmttƒƒPPaaBB  BBMMuu‰‰kkrraaCC¥¥  llMMeeGGooggeeTTAArrkkGG~~kkkkaann''GGMMNNaacc  ..
ddUUeecc~~HHmmaannEEttvviiFFIInniiyyaayyss®®mmbbss®®mmYYllKK~~aaeeddaayyssnnii††vviiFFII  eeddIImm∫∫IITTmm¬¬¨ḦHååbb
ss&&KKkk~~¨g̈gkkaarrGGPPiivvDDÛÛnn__®®bbeeTTss  ..  bbkkßß®®bbCCaaCCnnnniiggbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccVVnn
ssMMrrbbssMMrrYYlleeFFII√√kkaarrCCaammYYyyKK~~aa  VVnnCCAAEEllggeeFFII√√kkaarrrriiHHKKnn''KK~~aabb††wwggpp††ll''KK~~aa  ..ccMM
EENNkkbbkkßßssmm--rrggßßII¨C̈CaammYYyybbkkßßTTSSggBBIIrreennHH  kkaarrbb††wwggpp††ll''KK~~aa  eeddaayyssaarr
mmiinnVVnnssMMrrbbssMMrrYYlleeFFII√√kkaarrCCaammYYyyKK~~aa  ..  eellaakkssmm--rrggßßII¨m̈maannccMMeeNNHHCCiiHH
kk‰‰gg  eeddaayyeeCCOO®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏpp˚åabb''mmuuxx  xx¬¬ÁÁnnmmaannttMMNNaaggrraa®®ss††2244eennAA
EEttBBIIrreeTTootteessIIµµnnwwggttMMNNaaggrraa®®ss††rrbbss''hhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc  eennAAeeBBllEEddllsseemm††
ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuuGGttIItt®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrr  ®®BBHHGGggeeFFII√√rrddΩΩaaPPiiVVllccMMrruuHH®®ttII
PPaaKKII  ®®ssaabb''EEttBBMMuuddwwggCCaaeerrOOggEEbbbbeemm""cc  eellaakkssmm--rrggßßII¨B̈BMMuueeFFII√√ttaamm®®BBHHmmhhaa
kkßß®®tt  EEddllCCaaeeTTAAeettaaggkknnÊÊ¨ÿykk∫∫iinn®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏ  [[®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏBBiiPPaakkßßaa
kk~~¨g̈gkkaarrbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVllCCaammYYyybbkkßß®®bbCCaaCCnnkk~~¨g̈gnnaammxx¬¬ÁÁnneeTTAAvviijj  ..  ttaamm
BBiitt  eellaakkssmm--rrggßßII¨®̈®ttUUvvEEttBBiiPPaakkßßaa®®ttIIPPaaKKIIeessIIµµmmuuxxKK~~aa  EEbbggEEcckkttMMEENNgg
kk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVVllccMMrruuHHeennHH  mmiinn®®ttUUvvEEcckkbbnn††BBII®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏḮ́ nnbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunn
bbiiuucceeLLIIyy  ..  lluuHH®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏVVnnEEcckkttMMEENNgg®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aaCCaammYYyybbkkßß®®bb
CCaaCCnneehhIIyy  yykkmmkkEEcckkbbkkßßssmm--rrggßßII¨k̈k**EEbbkkKK~~aa®®ttwwmmeennHH‰‰gg      eeddaayy  

bbkkßßssmm--rrggßßII¨T̈TaammTTaarrttMMEENNggxx¬¬HHeeTToott        [[eellIIssBBIIttMMEENNggEEddllbbkkßß  
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ppllvviiVVkk  KKWWmmaannssmmaaCCiikkxx¬¬HH´́nnbbkkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ eeTTAArrtt''ccUUllbbkkßßdd´́TTeeTToo
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nnbbiiuuccVVnn®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aallÌÌNNaass''  eehhIIyyqq¬¬aattbbMMppuuttKKWWbbkkßß®®bbCCaaCCnn  kkaallBBIIqq~~SS
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mmaannee®®KKaaHHff~~aakk''NNaass''  ee®®JJHH®®bbeeTTss®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  eeKK[[GGMMNNaaccTTSSgg
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