EMP
WNIOSEK O EMERYTURĉ
Data sporządzenia wniosku
przez páatnika skáadek

dd

/

mm

/

rrrr

PieczĊü i podpis osoby upowaĪnionej przez páatnika skáadek

Instrukcja wypeániania
Wypeánij ten wniosek, jeĪeli starasz siĊ o emeryturĊ z ZUS.
Ustalimy Twoje prawo do emerytury z ZUS i obliczymy jej wysokoĞü. Ustalimy równieĪ kapitaá początkowy, jeĞli nie
záoĪyáeĞ wniosku w tej sprawie, a kapitaá ma wpáyw na wysokoĞü Twojej emerytury.
JeĪeli starasz siĊ wyáącznie o emeryturĊ zagraniczną z paĔstwa, z którym Polska zawaráa umowĊ dwustronną
o zabezpieczeniu spoáecznym – wypeánij tylko formularz wniosku odpowiedni dla paĔstwa, w którym byáeĞ
ubezpieczony (np. WZO-PL-1 dla USA, AU-PL 3 dla Australii, PL-CAN 1 dla Kanady).
Twój wniosek przekaĪemy do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, która ustali Twoje prawo do emerytury.
Zanim wypeánisz formularz, zapoznaj siĊ z doáączoną do niego Informacją.
1. Wypeánij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypeánij kolorem czarnym lub niebieskim (nie oáówkiem)

Dane wnioskodawcy
PESEL
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego toĪsamoĞü

JeĞli nie masz numeru PESEL, podaj seriĊ i numer innego dokumentu

NIP
Podaj, jeĞli Twoim identyÞkatorem podatkowym jest NIP

ImiĊ
Nazwisko
Data urodzenia
dd

/

mm

/

rrrr

Páeü
(K-kobieta/ M-mĊĪczyzna)

Nazwisko rodowe
(zgodne z aktem urodzenia)
Poprzednio uĪywane nazwiska
ImiĊ ojca
ImiĊ matki
Numer telefonu
Podaj numer telefonu – to uáatwi nam kontakt w Twojej sprawie
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Adres zameldowania na pobyt staáy w Polsce/ adres ostatniego zameldowania na pobyt staáy w Polsce/
adres miejsca pobytu w Polsce
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy
MiejscowoĞü
Gmina/ dzielnica

Aktualny adres zamieszkania
Podaj, jeĞli adres zamieszkania jest inny niĪ adres zameldowania na pobyt staáy w Polsce.

Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy
MiejscowoĞü
Gmina/ dzielnica
Nazwa paĔstwa
Podaj, jeĞli Twój adres jest inny niĪ polski

Adres do korespondencji
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy
MiejscowoĞü
Gmina/ dzielnica
Nazwa paĔstwa
Podaj, jeĞli Twój adres jest inny niĪ polski
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Zakres wniosku
1.

WnoszĊ o przyznanie emerytury

2.

Do obliczenia emerytury proszĊ przyjąü – wybierz jeden z wariantów:
Nie wypeániaj, jeĞli urodziáeĞ siĊ po 31 grudnia 1948 r. i ubiegasz siĊ o przyznanie emerytury, której wysokoĞü bĊdzie obliczona
wyáącznie wedáug nowych zasad.
zarobki pozwalające na ustalenie najkorzystniejszej kwoty Ğwiadczenia (zaznacz ten wariant, jeĞli nie wiesz, który
z niĪej podanych sposobów obliczenia podstawy wymiaru emerytury wybraü)
zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych – wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających
bezpoĞrednio rok, w którym záoĪyáem wniosek,
od roku

do roku
rrrr

rrrr

zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych – poprzedzających bezpoĞrednio rok, w którym nabyáem prawo do zasiáku
przedemerytalnego,
od roku

do roku
rrrr

rrrr

zarobki z dowolnych 20 lat kalendarzowych wybranych z caáego mojego staĪu pracy, przypadających przed rokiem,
w którym záoĪyáem wniosek, tj. z lat:

podstawĊ wymiaru wczeĞniej przyznanej renty z tytuáu niezdolnoĞci do pracy
podstawĊ wymiaru emerytury przyjĊtej do ustalenia Ğwiadczenia przedemerytalnego
3.

ProszĊ o obliczenie wysokoĞci emerytury wedáug nowych zasad:
TAK

NIE

JeĞli speániasz áącznie nastĊpujące warunki:
– urodziáeĞ siĊ przed 1 stycznia 1949 r.,
– speániasz warunki do uzyskania emerytury ustalanej i obliczanej wedáug dotychczasowych zasad,
– kontynuowaáeĞ ubezpieczenia emerytalne i rentowe po ukoĔczeniu powszechnego wieku emerytalnego,
to na Twój wniosek emerytura moĪe byü obliczona na nowych zasadach, jeĪeli jest wyĪsza od obliczonej na dotychczasowych
zasadach.
4.

ProszĊ o przekazanie Ğrodków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE), na dochody
budĪetu paĔstwa:
TAK

NIE

Dotyczy niektórych osób, które przystąpiáy do OFE. JeĞli przystąpiáeĞ do OFE i ubiegasz siĊ o przyznanie wczeĞniejszej
emerytury, to powinieneĞ záoĪyü wniosek o przekazanie Ğrodków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budĪetu
paĔstwa.
JeĞli nie pobraáeĞ emerytury przyznanej i obliczonej na dotychczasowych zasadach oraz w latach 2009–2014:
– ukoĔczyáeĞ wiek uprawniający do wczeĞniejszej emerytury ustalanej wedáug nowych zasad albo
– osiągnąáeĞ powszechny wiek emerytalny uprawniający do nowej emerytury,
wówczas, gdy záoĪysz ten wniosek, Twoja emerytura zostanie obliczona nie tylko na podstawie nowych zasad, ale równieĪ
w czĊĞci wedáug dotychczasowych zasad i w czĊĞci wedáug nowych zasad.
Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych w internecie – www.zus.pl
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OĞwiadczenia wnioskodawcy
1.

ZáoĪyáem wniosek obecnie

Pobieram

Nie dotyczy

zasiáek chorobowy

wynagrodzenie za czas
niezdolnoĞci do pracy

zasiáek z opieki
spoáecznej

zasiáek opiekuĔczy

zasiáek dla bezrobotnych

Ğwiadczenie rehabilitacyjne

Ğwiadczenie pieniĊĪne z powiatowego urzĊdu pracy

Wybierz rodzaj Ğwiadczenia:

2.

ZáoĪyáem wniosek o Ğwiadczenie

Mam przyznane Ğwiadczenie

Nie dotyczy

emerytura

Ğwiadczenie przedemerytalne

renta rodzinna

emerytura pomostowa

renta z tytuáu niezdolnoĞci do pracy

renta socjalna

emerytura czĊĞciowa

nauczycielskie Ğwiadczenie kompensacyjne

uposaĪenie

Wybierz rodzaj Ğwiadczenia:

renta inwalidzka

Wybierz instytucjĊ:
ZUS

Wojskowe Biuro Emerytalne

jednostka organizacyjna
wymiaru sprawiedliwoĞci

KRUS

Biuro Emerytalne SáuĪby WiĊziennej

Zakáad Emerytalno-Rentowy MSWiA

Podaj miejscowoĞü siedziby instytucji oraz numer sprawy

3.

Pobieram:

Nie dotyczy

Ğwiadczenie pieniĊĪne przysáugujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy
przez III RzeszĊ i ZSRR
Ğwiadczenie w wysokoĞci dodatku kombatanckiego
Ğwiadczenie pieniĊĪne przysáugujące Īoánierzom zastĊpczej sáuĪby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach
wĊgla, kamienioáomach, zakáadach rud uranu lub batalionach budowlanych
Ğwiadczenie pieniĊĪne przysáugujące cywilnym niewidomym oÞarom dziaáaĔ wojennych
ryczaát energetyczny

dodatek kompensacyjny

ekwiwalent wĊglowy

Podaj jednostkĊ ZUS, która wypáaca Ğwiadczenie oraz numer sprawy
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4.

Po przyznaniu emerytury:

zamierzam

nie zamierzam

osiągaü przychody(ów) (w Polsce lub za granicą) w wysokoĞci:
nie powodującej zawieszenia
lub zmniejszenia emerytury

powodującej
zmniejszenie emerytury

powodującej zawieszenie emerytury

Nie wypeániaj, jeĞli osiągnąáeĞ powszechny wiek emerytalny.

5.

PozostajĊ nadal w stosunku pracy (w Polsce lub za granicą):

TAK

NIE

JeĞli TAK, podaj wszystkich pracodawców, z którymi trwa stosunek pracy. Podaj, kiedy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy.

6.

Mam okresy ubezpieczenia/ zamieszkania za granicą w paĔstwach czáonkowskich Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo w paĔstwach, z którymi Polska zawaráa umowy dwustronne o zabezpieczeniu
spoáecznym:
TAK

NIE

UWAGA! JeĞli nie wskaĪesz okresów ubezpieczenia/ zamieszkania w paĔstwach czáonkowskich UE/ EFTA, nie
zostanie rozpoczĊte postĊpowanie o emeryturĊ zagraniczną, a data záoĪenia tego wniosku w ZUS nie bĊdzie uznana
jako data záoĪenia wniosku o Ğwiadczenie zagraniczne.
JeĞli masz okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w paĔstwach UE/ EFTA, to wypeánij dodatkowo formularz E207 PL.
JeĪeli starasz siĊ równieĪ o emeryturĊ z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej za okresy ubezpieczenia lub zamieszkania:
— w paĔstwach UE/ EFTA – dodatkowo wypeánij Zaáącznik do wniosku o emeryturĊ dla osób, które ubiegają siĊ o emeryturĊ
z zagranicznej instytucji paĔstw UE/ EFTA – (zaáącznik EMZ);
— w paĔstwach, z którymi Polska zawaráa umowy dwustronne o zabezpieczeniu spoáecznym – dodatkowo wypeánij
formularz wniosku odpowiedni dla paĔstwa, w którym byáeĞ ubezpieczony (np. WZO-PL-1 dla USA, AU-PL 3 dla Australii,
PL-CAN 1 dla Kanady).
7.

EmeryturĊ proszĊ przekazywaü:
na podany we wniosku adres w Polsce:
Wybierz adres, na który ma byü przekazywana emerytura
zameldowania na pobyt staáy

zamieszkania

do korespondencji

w Polsce na rachunek bankowy
Numer rachunku

ImiĊ i nazwisko wáaĞciciela rachunku

JeĞli chcesz, aby emerytura z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej paĔstwa UE/ EFTA byáa wypáacana na Twój
rachunek bankowy w Polsce, to na stronie 1 zaáącznika EMZ, podaj numer rachunku bankowego w Polsce w standardzie
IBAN.
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8.

ProszĊ o odroczenie przyznania
emerytury z nastĊpującego paĔstwa
UWAGA! JeĞli prosisz o odroczenie przyznania emerytury z danego paĔstwa, to w celu uzyskania Ğwiadczenia
z tego paĔstwa w przyszáoĞci bĊdziesz musiaá ponownie záoĪyü wniosek o emeryturĊ zagraniczną.

Zaáączniki
Zaáączam

dokumentów.

Sposób odbioru odpowiedzi
w placówce ZUS (osobiĞcie lub
przez osobĊ upowaĪnioną)

pocztą na adres do korespondencji
wskazany we wniosku

na moim koncie na Platformie Usáug
Elektronicznych (PUE ZUS)

ĝwiadomy odpowiedzialnoĞci karnej za skáadanie nieprawdziwych zeznaĔ, oĞwiadczam, Īe dane zawarte we wniosku
podaáem zgodnie z prawdą, co potwierdzam záoĪonym podpisem.

Data
dd

/

mm

/

rrrr

Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepáywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostĊpne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie
internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne
Skáad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2707/18
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INFORMACJA
GRZQLRVNXRHPHU\WXUĊ
&R]DáDWZLV]W\PZQLRVNLHP
1. *G\]áRĪ\V]WHQZQLRVHN
— UR]SDWU]\P\7ZRMHXSUDZQLHQLDGRHPHU\WXU\]=86 ZW\PGRRNUHVRZHMHPHU\WXU\NDSLWDáRZHM1)
LZ\GDP\GHF\]MĊZWHMVSUDZLHRUD]
— UR]SRF]QLHP\SRVWĊSRZDQLHRHPHU\WXUĊ]]DJUDQLF]QHMLQVW\WXFMLXEH]SLHF]HQLRZHM±MHĞOLPDV]RNUHV\
XEH]SLHF]HQLDOXE]DPLHV]NDQLD]DJUDQLFąZSDĔVWZDFKF]áRQNRZVNLFK8QLL(XURSHMVNLHM 8( DOER
(XURSHMVNLHJR3RUR]XPLHQLDR:ROQ\P+DQGOX ()7$ 
2. 1LHPDV]MHV]F]HZ\OLF]RQHJRNDSLWDáXSRF]ąWNRZHJR"8VWDOLP\&LJRQDSRGVWDZLHWHJRZQLRVNXMHĞOL
NDSLWDáPDZSá\ZQDZ\VRNRĞü7ZRMHMHPHU\WXU\

.WyUDSODFyZND=86UR]SDWUXMH7ZyMZQLRVHN
3. :QLRVHNRHPHU\WXUĊPRĪHV]]áRĪ\üZNDĪGHMSODFyZFH=86MHGQDNĪH
— ZQLRVHNWHQUR]SDWUXMHSODFyZND=86ZáDĞFLZD]HZ]JOĊGXQD7ZRMHPLHMVFH]DPLHV]NDQLD-HĞOL
PLHV]NDV]Z3ROVFHMHVWWRDGUHV]DPHOGRZDQLDQDSRE\WVWDá\
— MHĞOLQLHPDV]DGUHVX]DPLHV]NDQLDZ3ROVFHZQLRVHNUR]SDWUXMHSODFyZND=86ZáDĞFLZD]HZ]JOĊGX
QD7ZyMDGUHVPLHMVFDSRE\WXOXEDGUHVRVWDWQLHJR]DPHOGRZDQLDQDSRE\WVWDá\±Z3ROVFH
— MHĞOLPDV]RNUHV\XEH]SLHF]HQLDOXE]DPLHV]NDQLD]DJUDQLFąZSDĔVWZLHF]áRQNRZVNLP8(DOER()7$
OXEZSDĔVWZLH]NWyU\P3ROVND]DZDUáDXPRZĊGZXVWURQQąR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\P7ZyMZQLRVHN
UR]SDWUXMHRUD]SU]HND]XMHGR]DJUDQLF]QHMLQVW\WXFMLXEH]SLHF]HQLRZHMMHGQD]SODFyZHN=862NWyUH
UHDOL]XMąXPRZ\PLĊG]\QDURGRZH
— MHĞOLPLHV]NDV]]DJUDQLFąZSDĔVWZLH]NWyU\P3ROVNDQLH]DZDUáDXPRZ\GZXVWURQQHMR]DEH]SLHF]HQLX
VSRáHF]Q\P7ZyMZQLRVHNUR]SDWUXMHSODFyZND=86ZáDĞFLZD]HZ]JOĊGXQD7ZRMHRVWDWQLHPLHMVFH
]DPHOGRZDQLDQDSRE\WVWDá\Z3ROVFH
=DZV]HPRĪHV]]áRĪ\üZQLRVHNRHPHU\WXUĊHOHNWURQLF]QLH±SU]H]3ODWIRUPĊ8VáXJ(OHNWURQLF]Q\FK 38( ±
QDZZZ]XVSO0XVLV]ZyZF]DVPLHü]DáRĪRQHNRQWRQD38(=86RUD]SUR¿O]DXIDQ\QD(OHNWURQLF]QHM
3ODWIRUPLH8VáXJ$GPLQLVWUDFML3XEOLF]QHM H38$3 OXEEH]SLHF]Q\SRGSLVHOHNWURQLF]Q\-HGQDNĪHGRNXPHQW\
NWyUHGRáąF]DV]GRZQLRVNX]áyĪZSODFyZFH=86DOERZ\ĞOLMMHSRF]Wą

-DNZ\FRIDüZQLRVHN
4. 0RĪHV]Z\FRIDüWHQZQLRVHN±SLVHPQLHOXEXVWQLHGRSURWRNRáX1LHPXVLV]WHJRX]DVDGQLDü
:QLRVHNRHPHU\WXUĊ]=86PRĪHV]Z\FRIDü
— MHĞOLQLHRWU]\PDáHĞGHF\]MLZWHMVSUDZLH
— ZFLąJXPLHVLąFDRGGQLDZNWyU\PRWU]\PDáHĞGHF\]MĊ
 2NUHVRZDHPHU\WXUDNDSLWDáRZDGRW\F]\&LĊMHĪHOLMHVWHĞNRELHWąF]áRQNLHPRWZDUWHJRIXQGXV]XHPHU\WDOQHJR ZUR]XPLHQLX
DUWSNWDXVWDZ\]GQLDOLVWRSDGDURHPHU\WXUDFKNDSLWDáRZ\FK ']8]USR] RUD]RVLąJQĊáDĞ
SRZV]HFKQ\ZLHNHPHU\WDOQ\LPDV]XVWDORQHSUDZRGRHPHU\WXU\QDQRZ\FK]DVDGDFK
2
 :\ND]SODFyZHN=86]QDMG]LHV]QDVWURQLHZZZ]XVSO
1

=DNáDG8EH]SLHF]HĔ6SRáHF]Q\FKZLQWHUQHFLH±www.zus.pl
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*G\Z\FRIDV]ZQLRVHNXPRU]\P\SRVWĊSRZDQLHZVSUDZLHHPHU\WXU\
-HĞOLZ\FRIDV]ZQLRVHNGRW\F]ąF\HPHU\WXU\]DJUDQLF]QHMSU]HNDĪHP\LQIRUPDFMĊGR]DJUDQLF]QHMLQVW\WXFML
XEH]SLHF]HQLRZHM

2GURF]HQLHSU]\]QDQLD]DJUDQLF]QHMHPHU\WXU\
5. -HĞOLQLHFKFHV]DE\ZQLRVHNRHPHU\WXUĊ]áRĪRQ\Z=86VSRZRGRZDáUyZQLHĪXVWDODQLHSUDZDGRHPHU\WXU\
SU]H]]DJUDQLF]QąLQVW\WXFMĊSDĔVWZDF]áRQNRZVNLHJR8(()7$OXESDĔVWZD]NWyU\P3ROVND]DZDUáD
XPRZĊGZXVWURQQąR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\PPRĪHV]QDW\PIRUPXODU]XZQLRVNXSURVLüRRGURF]HQLH
SU]\]QDQLD]DJUDQLF]QHMHPHU\WXU\
 -HĪHOL]D]QDF]\V]QDW\PIRUPXODU]XĪHFKFHV]RGURF]HQLDSU]\]QDQLD]DJUDQLF]QHMHPHU\WXU\]GDQHJR
SDĔVWZDWRZFHOXX]\VNDQLDHPHU\WXU\]WHJRSDĔVWZDZSU]\V]áRĞFLEĊG]LHV]PXVLDáSRQRZQLH]áRĪ\ü
ZQLRVHNRHPHU\WXUĊ]DJUDQLF]Qą

&]áRQNRVWZRZ2)(
6. -HVWHĞF]áRQNLHPRWZDUWHJRIXQGXV]XHPHU\WDOQHJR 2)( MHĪHOL
— F]ĊĞü7ZRMHMVNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLHHPHU\WDOQHMHVWRGSURZDG]DQDGR2)(
— F]ĊĞü7ZRMHMVNáDGNLSU]HVWDáDE\üRGSURZDG]DQDGR2)(LMHVW]DSLV\ZDQDQDVXENRQFLHZ=86
— 7ZRMHĞURGNLVą]DSLVDQHQDVXENRQFLHZ=86
— 7ZRMHĞURGNL]JURPDG]RQHQDUDFKXQNXZ2)(]RVWDá\SU]HND]DQHQDVXENRQWRZ=86
7. -HVWHĞPĊĪF]\]QąLF]áRQNLHP2)(RUD]RVLąJQąáHĞMXĪSRZV]HFKQ\ZLHNHPHU\WDOQ\"3U]\XVWDODQLX
Z\VRNRĞFL7ZRMHMHPHU\WXU\XZ]JOĊGQLP\ĞURGNLNWyUHPDV]QDVXENRQFLHZ=86
-HVWHĞ NRELHWą L F]áRQNLHP 2)( RUD] SR UD] SLHUZV]\ ZQLRVHN R HPHU\WXUĊ VNáDGDV] SR RVLąJQLĊFLX
SRZV]HFKQHJR ZLHNX HPHU\WDOQHJR SU]HZLG]LDQHJR GOD PĊĪF]\]Q\" 3RZ\ĪV]D ]DVDGD UyZQLHĪ &LĊ
GRW\F]\

5HNRPSHQVDWD]DRNUHV\SUDF\ZV]F]HJyOQ\FKZDUXQNDFKOXEZV]F]HJyOQ\PFKDUDNWHU]H
8. 8URG]LáHĞVLĊSRJUXGQLDURUD]
D  QLHPDV]XVWDORQHJRSUDZDGRZF]HĞQLHMV]HMHPHU\WXU\]W\WXáX7ZRMHMSUDF\ZV]F]HJyOQ\FKZDUXQNDFK
OXEZV]F]HJyOQ\PFKDUDNWHU]H5
E  QLH PDV] XVWDORQHJR SUDZD GR HPHU\WXU\ SRPRVWRZHM DQL GR QDXF]\FLHOVNLHJR ĞZLDGF]HQLD
NRPSHQVDF\MQHJR
F  PDV]SU]HE\W\SU]HGVW\F]QLDURNUHVSUDF\ZV]F]HJyOQ\FKZDUXQNDFKOXEZV]F]HJyOQ\P
FKDUDNWHU]HZ\QRV]ąF\FRQDMPQLHMODW5
ZWHG\XVWDOLP\F]\SU]\VáXJXMH&LUHNRPSHQVDWD
'RZQLRVNXRHPHU\WXUĊGRáąF]GRNXPHQW\SRWZLHUG]DMąFHZ\NRQ\ZDQLHSUDF\ZV]F]HJyOQ\FKZDUXQNDFKOXE
ZV]F]HJyOQ\PFKDUDNWHU]HZRNUHVLHSU]HGVW\F]QLDU

 :UR]XPLHQLXDUWSNWDXVWDZ\]GQLDOLVWRSDGDURHPHU\WXUDFKNDSLWDáRZ\FK
 2 NWyU\P PRZD Z DUW D XVWDZ\ ] GQLD  SDĨG]LHUQLND  U R V\VWHPLH XEH]SLHF]HĔ VSRáHF]Q\FK ']8 ]  U
SR]]SyĨQ]P 
5
 $UWOXEDUWXVWDZ\]GQLDJUXGQLDURHPHU\WXUDFKLUHQWDFK])XQGXV]X8EH]SLHF]HĔ6SRáHF]Q\FK ']8]U
SR] ±GDOHMMDNRXVWDZDRHPHU\WXUDFKLUHQWDFK])86

 1DZDUXQNDFKRNUHĞORQ\FKZXVWDZLH]GQLDJUXGQLDURHPHU\WXUDFKSRPRVWRZ\FK ']8]USR] 
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3RWU]HEQHGRNXPHQW\
9. 'RNXPHQW\QDSRGVWDZLHNWyU\FKXVWDODP\HPHU\WXUĊWRZV]F]HJyOQRĞFL
— Ä,QIRUPDFMDRRNUHVDFKVNáDGNRZ\FKLQLHVNáDGNRZ\FK´ IRUPXODU]=86(53 
— ]DĞZLDGF]HQLDSUDFRGDZFyZ ĞZLDGHFWZDSUDF\ OXELQQHJRZáDĞFLZHJRRUJDQXSRWZLHUG]DMąFHRNUHV\
VNáDGNRZHLQLHVNáDGNRZHZ3ROVFH
— ]DĞZLDGF]HQLDSUDFRGDZFyZ ĞZLDGHFWZDSUDF\ SRWZLHUG]DMąFHZ\NRQ\ZDQLHSUDF\ZV]F]HJyOQ\FK
ZDUXQNDFKOXEZV]F]HJyOQ\PFKDUDNWHU]H
— GRNXPHQW\SRWZLHUG]DMąFHRNUHV\XEH]SLHF]HQLD]DJUDQLFą±ZSDĔVWZDFK]NWyU\PL3ROVND]DZDUáD
XPRZ\GZXVWURQQHR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\POXEZSDĔVWZDFKF]áRQNRZVNLFK8(()7$
— ]DĞZLDGF]HQLHSUDFRGDZF\±SáDWQLNDVNáDGHNR]DWUXGQLHQLXLZ\VRNRĞFLZ\QDJURG]HQLDNWyUHVWDQR
ZLáRSRGVWDZĊZ\PLDUXVNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLHVSRáHF]QHOXEQDXEH]SLHF]HQLDHPHU\WDOQHLUHQWRZH
Z3ROVFH PRĪHE\üZ\VWDZLRQHQDGRW\FKF]DVRZ\PGUXNX=865S 
— OHJLW\PDFMDXEH]SLHF]HQLRZD]DZLHUDMąFDZSLV\GRW\F]ąFHRNUHVyZ]DWUXGQLHQLDLZ\VRNRĞFL]DURENyZ
— RGSLVDNWXXURG]HQLDG]LHFND
— ]DĞZLDGF]HQLHV]NRá\Z\ĪV]HMSRWZLHUG]DMąFHRNUHVQDXNLLSURJUDPRZ\WRNMHMWUZDQLD
— NVLąĪHF]NDZRMVNRZDOXE]DĞZLDGF]HQLH]:RMVNRZHM.RPHQG\8]XSHáQLHĔRRNUHVLHF]\QQHMVáXĪE\ZRM
VNRZHM
:DĪQH

q MHĪHOLXURG]LáHĞVLĊSRJUXGQLDULZQLRVNXMHV]RHPHU\WXUĊXVWDODQąZFDáRĞFLZHGáXJQRZ\FK]DVDG

LPDV]XVWDORQ\NDSLWDáSRF]ąWNRZ\±GRZQLRVNXGRáąF]MHG\QLHZ\SHáQLRQą,QIRUPDFMĊRRNUHVDFKVNáDGNRZ\FKLQLHVNáDGNRZ\FK IRUPXODU](53 3UDZRGRZQLRVNRZDQHMHPHU\WXU\QDEĊG]LHV]EH]Z]JOĊGXQD
Z\PLDUXGRZRGQLRQ\FKRNUHVyZVNáDGNRZ\FKLQLHVNáDGNRZ\FK-HGQNDĪHSU]HND]DQDSU]H]&LHELHLQIRUPDFMD
RRNUHVDFKVNáDGNRZ\FKLQLHVNáDGNRZ\FKEĊG]LHGODQDVSRPRFQDSU]\XVWDODQLXRNUHVXXSUDZQLDMąFHJRGR
SRGZ\ĪV]HQLDQRZHMHPHU\WXU\GRNZRW\QDMQLĪV]JRĞZLDGF]HQLD±MHĪHOL]DMG]LHWDNDSRWU]HED
q MHĪHOLZQLRVNRZDáHĞZF]HĞQLHMRLQQHĞZLDGF]HQLHOXERXVWDOHQLHNDSLWDáXSRF]ąWNRZHJRLSU]HGáRĪ\áHĞ
GRZRG\SRWZLHUG]DMąFHSU]HE\WHSU]H]&LHELHRNUHV\±ZyZF]DVZIRUPXODU]X(53ZSROX:\PLHĔ
GRáąF]RQHGRZRG\SU]\WDNLPRNUHVLHZSLV]ĪHGRZRG\MXĪSU]HGáRĪ\áHĞXELHJDMąFVLĊRLQQHĞZLDGF]H
QLHXVWDOHQLHNDSLWDáXSRF]ąWNRZHJR
q QLHPXVLV]GRáąF]DüGRZQLRVNXGRNXPHQWyZSRWZLHUG]DMąF\FKSU]HE\WHSU]H]&LHELHSRURNUHV\
— VNáDGNRZH]DNWyUH]RVWDáDRSáDFRQDVNáDGNDQDXEH]SLHF]HQLDHPHU\WDOQHLUHQWRZH
— QLHVNáDGNRZHWDNLHMDNRNUHV\SRELHUDQLDZ\QDJURG]HQLD]DF]DVQLH]GROQRĞFLGRSUDF\]DVLáNyZ
FKRURERZ\FKLRSLHNXĔF]\FKĞZLDGF]HQLDUHKDELOLWDF\MQHJR
SRQLHZDĪZZRNUHV\XZ]JOĊGQLP\QDSRGVWDZLH]DSLVyZQD7ZRLPLQG\ZLGXDOQ\PNRQFLHXEH]SLHF]RQHJR
Z=86
SDPLĊWDMMHGQDNRGRáąF]HQLXZW\PUyZQLHĪ]DRNUHV\SUDF\SRUGRNXPHQWyZNWyUHSR]ZROą&L
XGRZRGQLüRNUHĞORQHZDUXQNLZ\PDJDQHGRSU]\]QDQLDHPHU\WXU\RNWyUąZQLRVNXMHV]3U]\NáDGRZR
— GRZQLRVNXRHPHU\WXUĊQDXF]\FLHOVNąGRáąF]GRNXPHQW\SRWZLHUG]DMąFHRNUHV\Z\NRQ\ZDQLDSUDF\
ZFKDUDNWHU]HQDXF]\FLHODRUD]SRWZLHUG]DMąFHIDNWUR]ZLą]DQLDVWRVXQNXSUDF\OXEZ\JDĞQLĊFLDVWR
VXQNXSUDF\RUD]WU\ELSRGVWDZĊSUDZQąUR]ZLą]DQLDVWRVXQNXSUDF\OXEZ\JDĞQLĊFLDVWRVXQNXSUDF\
— GRZQLRVNXRJyUQLF]ąHPHU\WXUĊEH]Z]JOĊGXQDZLHNGRáąF]GRNXPHQW\SRWZLHUG]DMąFHRNUHV\
Z\NRQ\ZDQLDSUDF\JyUQLF]HMSRG]LHPLąVWDOHLZSHáQ\PZ\PLDU]HF]DVXSUDF\

 :UR]XPLHQLXDUWXVWDZ\RHPHU\WXUDFKLUHQWDFK])86
 1DSRGVWDZLHDUWXVWDZ\RHPHU\WXUDFKLUHQWDFK])86

 2NWyUHMPRZDZDUWXVWDZ\]GQLDVW\F]QLDU.DUWD1DXF]\FLHOD ']8]USR] GDOHMMDNR.DUWD
1DXF]\FLHOD

 2NWyUHMPRZDZDUWHXVWDZ\RHPHU\WXUDFKLUHQWDFK])86
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3RGVWDZDZ\PLDUXHPHU\WXU\XVWDODQHMQDGRW\FKF]DVRZ\FK]DVDGDFK
10.'RXVWDOHQLDSRGVWDZ\Z\PLDUXHPHU\WXU\SU]\MPXMHP\7ZRMHZ\QDJURG]HQLHSU]\FKyGGRFKyGNWyU\
VWDQRZLáSRGVWDZĊZ\PLDUXVNáDGHNQDXEH]SLHF]HQLHVSRáHF]QHOXEQDXEH]SLHF]HQLDHPHU\WDOQHLUHQWRZH±
MDNUyZQLHĪRVLąJDQHXSRVDĪHQLH3U]\MPXMHP\WDNĪHNZRW\]DVLáNyZFKRURERZHJRPDFLHU]\ĔVNLHJR
L RSLHNXĔF]HJR RUD] Z\QDJURG]HQLD ]D F]DV QLH]GROQRĞFL GR SUDF\ ĞZLDGF]HQLD UHKDELOLWDF\MQHJR
LZ\UyZQDZF]HJR]DVLáNXZ\UyZQDZF]HJRLGRGDWNXZ\UyZQDZF]HJR
11. 3RGVWDZĊZ\PLDUXHPHU\WXU\XVWDODP\
— ]NROHMQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FKNWyUHZ\ELHU]HV]]RVWDWQLFKODWNDOHQGDU]RZ\FKSRSU]HG]DMąF\FK
EH]SRĞUHGQLRURNZNWyU\P]áRĪ\áHĞWHQZQLRVHN
— ]NROHMQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FKNWyUHSRSU]HG]DMąEH]SRĞUHGQLRURNRGNWyUHJRSRELHUDV]]DVLáHN
SU]HGHPHU\WDOQ\MHĪHOLZFLąJXRVWDWQLFKODWFRQDMPQLHMSU]H]ODWSRELHUDáHĞWHQ]DVLáHN
— ]ODWNDOHQGDU]RZ\FKNWyUHZ\ELHU]HV]]FDáHJR7ZRMHJRVWDĪXSUDF\SU]\SDGDMąF\FKSU]HGURNLHP
ZNWyU\P]áRĪ\áHĞWHQZQLRVHN
-HĪHOLZFLąJXNROHMQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FKE\áHĞWHĪXEH]SLHF]RQ\]DJUDQLFąZSDĔVWZLH]NWyU\P
3ROVND]DZDUáDXPRZĊGZXVWURQQąR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\PDOERZSDĔVWZLHF]áRQNRZVNLP8(()7$±
SRGVWDZDZ\PLDUXHPHU\WXU\PRĪHE\üXVWDORQD]SRPLQLĊFLHPSHáQ\FKODWXEH]SLHF]HQLD]DJUDQLFą
-HĪHOL Z FLąJX  ODW SRSU]HG]DMąF\FK EH]SRĞUHGQLR URN Z NWyU\P ]JáDV]DV] WHQ ZQLRVHN QLH E\áHĞ
XEH]SLHF]RQ\Z3ROVFHSRGVWDZĊZ\PLDUX7ZRMHMHPHU\WXU\PRĪHVWDQRZLüSRGVWDZDZ\PLDUXVNáDGNLQD
XEH]SLHF]HQLHVSRáHF]QHOXEXEH]SLHF]HQLDHPHU\WDOQHLUHQWRZHZRNUHVLHNROHMQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FK
SU]\SDGDMąF\FKEH]SRĞUHGQLRSU]HGURNLHPZNWyU\PSRUD]SLHUZV]\E\áHĞXEH]SLHF]RQ\]DJUDQLFą
'RXVWDOHQLDSRGVWDZ\Z\PLDUXHPHU\WXU\PRĪHV]UyZQLHĪZVND]DüSRGVWDZĊZ\PLDUX
— UHQW\]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGRSUDF\
— HPHU\WXU\REOLF]RQHMDE\XVWDOLüĞZLDGF]HQLHSU]HGHPHU\WDOQH
12.-HĪHOLQLHPRĪQDXVWDOLüSRGVWDZ\Z\PLDUXVNáDGHNZRNUHVLHNWyU\ZVNDĪHV]]DSRGVWDZĊSU]\MPLHP\
NZRWĊRERZLą]XMąFHJRZW\PRNUHVLHPLQLPDOQHJRZ\QDJURG]HQLDSUDFRZQLNyZ±SURSRUFMRQDOQLHGRRNUHVX
SUDF\LZ\PLDUXF]DVXSUDF\

.DSLWDáSRF]ąWNRZ\
13..DSLWDá SRF]ąWNRZ\ REOLF]DP\ MHĞOL XURG]LáHĞ VLĊ SR  JUXGQLD  U L PDV] RSáDFRQH VNáDGNL QD
XEH]SLHF]HQLHVSRáHF]QHSU]HGVW\F]QLDU.DSLWDáSRF]ąWNRZ\XZ]JOĊGQLDQ\MHVWSU]\REOLF]DQLX
HPHU\WXU\XVWDODQHMZHGáXJQRZ\FK]DVDG
-HĞOLQLHPDV]MHV]F]HXVWDORQHJRNDSLWDáXSRF]ąWNRZHJRGRWHJRZQLRVNXGRáąF]GRNXPHQW\ ]RESNW 
NWyUHSRWZLHUG]ąRNUHV\SUDF\LZ\VRNRĞü7ZRLFK]DURENyZZRNUHVLH
— NROHMQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FKZ\EUDQ\FK]RNUHVXSU]HGVW\F]QLDU
— ODWNDOHQGDU]RZ\FKGRZROQLHZ\EUDQ\FK]FDáHJR7ZRMHJRVWDĪXSUDF\SU]HGVW\F]QLDU
14.-HĪHOLZFLąJXNROHMQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FKE\áHĞWHĪXEH]SLHF]RQ\]DJUDQLFąZSDĔVWZLH]NWyU\P
3ROVND]DZDUáDXPRZĊGZXVWURQQąR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\PDOERZSDĔVWZLHF]áRQNRZVNLP8(()7$±
SRGVWDZĊZ\PLDUXNDSLWDáXSRF]ąWNRZHJRXVWDOLP\]SRPLQLĊFLHPSHáQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FKXEH]
SLHF]HQLD]DJUDQLFą
15.3RGVWDZĊZ\PLDUXNDSLWDáXSRF]ąWNRZHJRXVWDOLP\]IDNW\F]QHJRRNUHVXSRGOHJDQLDXEH]SLHF]HQLXSU]HG
UMHĪHOL
— XURG]LáHĞVLĊJUXGQLDUOXESyĨQLHMLQLHPRĪHV]XGRZRGQLüNROHMQ\FKODWNDOHQGDU]RZ\FK
ZNWyU\FKRVLąJDáHĞ]DURENL
— XURG]LáHĞVLĊSU]HGJUXGQLDULQLHPRĪHV]XGRZRGQLü]DURENyZ]NROHMQ\FKNDOHQGDU]RZ\FK
]SRZRGXRGE\ZDQLDF]\QQHMVáXĪE\ZRMVNRZHMOXESHáQLHQLD]DVWĊSF]HMVáXĪE\ZRMVNRZHMNRU]\VWDQLD
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]XUORSXZ\FKRZDZF]HJRDOERQDXNLZV]NROHZ\ĪV]HMRGE\ZDQHMQDMHGQ\PNLHUXQNXSRGZDUXQNLHP
ĪHQDXNDWD]RVWDáDXNRĔF]RQD
16.-HĞOLPLDáHĞSUDZRGRUHQW\]W\WXáXQLH]GROQRĞFLGRSUDF\ZGQLXJUXGQLDUL]DFKRZDáHĞSUDZRGRWHM
UHQW\ZGQLXVW\F]QLDUGRXVWDOHQLDSRGVWDZ\Z\PLDUXNDSLWDáXSRF]ąWNRZHJRPRĪHP\SU]\MąüZVNDĨQLN
Z\VRNRĞFLSRGVWDZ\Z\PLDUXUHQW\]GHF\]MLZNWyUHMSU]\]QDOLĞP\&LUHQWĊOXESU]HOLF]\OLĞP\MHMZ\VRNRĞü

=DZLHV]HQLHSUDZDGRHPHU\WXU\OXEREQLĪHQLHMHMZ\VRNRĞFL
17. =DZLHVLP\Z\SáDWĊ7ZRMHMHPHU\WXU\MHĪHOLRVLąJDV]]DURENLNWyUHVąZ\ĪV]HQLĪSU]HFLĊWQHJR
PLHVLĊF]QHJRZ\QDJURG]HQLD]DNZDUWDáNDOHQGDU]RZ\RVWDWQLRRJáRV]RQHJRSU]H]3UH]HVD*áyZQHJR
8U]ĊGX6WDW\VW\F]QHJR112EQLĪ\P\Z\VRNRĞü7ZRMHMHPHU\WXU\MHĪHOLRVLąJDV]]DURENLZ\ĪV]HQLĪWHJR
Z\QDJURG]HQLD2VLąJDQLH]DURENyZQLHSU]HNUDF]DMąF\FKSU]HFLĊWQHJRZ\QDJURG]HQLDQLHSRZRGXMH
]PQLHMV]HQLDHPHU\WXU\
'R]DURENyZZOLF]DVLĊWDNĪHSREUDQHSU]H]&LHELH]DVLáNLFKRURERZ\PDFLHU]\ĔVNLLRSLHNXĔF]\RUD]
Z\QDJURG]HQLH]DF]DVQLH]GROQRĞFLGRSUDF\ĞZLDGF]HQLHUHKDELOLWDF\MQHLZ\UyZQDZF]HDWDNĪH]DVLáHN
Z\UyZQDZF]\LGRGDWHNZ\UyZQDZF]\
:DĪQH %LHU]HP\WHĪSRGXZDJĊ7ZRMH]DURENLMHĪHOLSUDFXMHV]OXESURZDG]LV]G]LDáDOQRĞü]DJUDQLFą
18.-HĞOLRVLąJDV]]DURENLLRVLąJQąáHĞSRZV]HFKQ\ZLHNHPHU\WDOQ\±WRQLH]DZLHVLP\Z\SáDW\7ZRMHMHPHU\WXU\
MDNUyZQLHĪQLHREQLĪ\P\MHMZ\VRNRĞFL]Z\áąF]HQLHPSU]\SDGNXZVND]DQHJRZSNW
19. =DZLHVLP\&LZ\SáDWĊHPHU\WXU\EH]Z]JOĊGXQD7ZyMZLHNLZ\VRNRĞü]DURENyZMHĪHOLNRQW\QXXMHV]
]DWUXGQLHQLHEH]XSU]HGQLHJRUR]ZLą]DQLDVWRVXQNXSUDF\]SUDFRGDZFąQDU]HF]NWyUHJRZ\NRQ\ZDáHĞMH
EH]SRĞUHGQLRSU]HGGQLHPQDE\FLDSUDZDGRHPHU\WXU\'RW\F]\WRUyZQLHĪRVyESR]RVWDMąF\FKZVWRVXQNX
SUDF\]DJUDQLFąGRNWyU\FKVWRVXMHVLĊSROVNLHSU]HSLV\SUDZDSUDF\OXERGSRZLHGQLHSU]HSLV\SUDZDSDĔVWZ
F]áRQNRZVNLFK8(()7$OXELQQ\FKSDĔVWZ]NWyU\PL3ROVND]DZDUáDXPRZ\GZXVWURQQHR]DEH]SLHF]HQLX
VSRáHF]Q\P RSUyF]$XVWUDOLL12 
20.=DF]QLHP\Z\SáDFDü7ZRMąHPHU\WXUĊNWyUD]RVWDáD]DZLHV]RQD]SU]\F]\QRNWyU\FKPRZDZSNW
— RGSLHUZV]HJRGQLDQDVWĊSQHJRPLHVLąFDMHĞOLUR]ZLąĪHV]VWRVXQHNSUDF\]RVWDWQLPGQLHPPLH
VLąFD
— RGPLHVLąFDZNWyU\PUR]ZLąĪHV]VWRVXQHNSUDF\±MHĞOLQLHEĊG]LHWRRVWDWQLG]LHĔWHJRPLHVLąFD
MHGQDNQLHZF]HĞQLHMQLĪRGPLHVLąFDZNWyU\P]áRĪ\V]ZQLRVHNRSRGMĊFLHZ\SáDW\HPHU\WXU\ZUD]
]GRNXPHQWHPSRWZLHUG]DMąF\PUR]ZLą]DQLHVWRVXQNXSUDF\
-HĞOLPLHV]NDV]]DJUDQLFąZSDĔVWZLHF]áRQNRZVNLP8(()7$OXEZSDĔVWZLH]NWyU\P3ROVND]DZDUáD
XPRZĊGZXVWURQQąR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\PGRNXPHQWSRWZLHUG]DMąF\UR]ZLą]DQLHVWRVXQNXSUDF\
PRĪHV]]áRĪ\ü]DSRĞUHGQLFWZHPLQVW\WXFMLXEH]SLHF]HQLRZHMSDĔVWZD]DPLHV]NDQLD

=JáRV]HQLHGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRHPHU\WD]DPLHV]NDáHJRZ3ROVFHRUD]
F]áRQNyZMHJRURG]LQ\
21. -DNRHPHU\WD]JáRVLP\&LĊGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR1D7ZyMZQLRVHN]JáRVLP\WDNĪHF]áRQNyZ7ZRMHM
URG]LQ\3RGDMLFKGDQHQDIRUPXODU]X=865SÄ=JáRV]HQLHGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRF]áRQNyZ
URG]LQ\HPHU\WDUHQFLVW\RVRE\XSUDZQLRQHMGRUHQW\VRFMDOQHM±ĞZLDGF]HQLDSU]HGHPHU\WDOQHJR]DVLáNX±
QDXF]\FLHOVNLHJRĞZLDGF]HQLDNRPSHQVDF\MQHJR´
 3U]HFLĊWQHPLHVLĊF]QHZ\QDJURG]HQLHZGDQ\PNZDUWDOHRJáDV]DZNRPXQLNDFLH3UH]HV*áyZQHJR8U]ĊGX6WDW\VW\F]QHJR
.ZRW\UyZQHLSU]HFLĊWQHJRZ\QDJURG]HQLD]QDMG]LHV]QDVWURQLHZZZ]XVSOZ]DNáDGFH%D]DZLHG]\6NáDGNL
ZVNDĨQLNLRGVHWNL:VNDĨQLNL(PHU\WXU\LUHQW\
12
 8PRZDSRVWURQLHDXVWUDOLMVNLHMREHMPXMHZ\áąF]QLHHPHU\WXU\]W\WXáX]DPLHV]NDQLDZW\PSDĔVWZLH

11
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22.8EH]SLHF]HQLH]GURZRWQHSRZVWDMHRGGQLDRGNWyUHJRSU]\VáXJXMH&LZ\SáDWDHPHU\WXU\8EH]SLHF]HQLH
WRZ\JDVDRGGQLDNLHG\SU]HVWDQLHP\Z\SáDFDüHPHU\WXUĊ:WDNLHMV\WXDFMLZ\UHMHVWUXMHP\]WHJR
XEH]SLHF]HQLD&LHELHLF]áRQNyZ7ZRMHMURG]LQ\
23.-HĪHOLZVWRVXQNXGR&LHELHZ\JDVáRERZLą]HNXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRDXELHJDV]VLĊRSU]\]QDQLH
HPHU\WXU\ZyZF]DVPDV]SUDZRGRĞZLDGF]HĔ]XEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR

=JáRV]HQLHGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRHPHU\WD]DPLHV]NDáHJR]DJUDQLFą
ZSDĔVWZLHF]áRQNRZVNLP8(()7$
24.8VWDOHQLDF]\RNUHĞORQ\HPHU\WRWU]\PXMąF\ĞZLDGF]HQLH]=86PLHV]NDMąF\ZLQQ\PQLĪ3ROVNDSDĔVWZLH
F]áRQNRZVNLP8(DOER()7$SRGOHJDRERZLą]NRZHPXXEH]SLHF]HQLX]GURZRWQHPXZ3ROVFHGRNRQXMH
1DURGRZ\)XQGXV]=GURZLD 1)= 
25.1)=QD7ZyMZQLRVHNXVWDOLF]\SROVNLHXVWDZRGDZVWZRZ]DNUHVLHXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRMHVW
ZáDĞFLZHZRGQLHVLHQLXGR&LHELH'RSLHURSRRWU]\PDQLX]1)=]DZLDGRPLHQLDRSRZVWDQLXRERZLą]NX
XEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR2GG]LDá=86Z\SáDFDMąF\HPHU\WXUĊ]JáRVL&LĊGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR
RUD]SRELHU]HRGZ\SáDFDQHM&LHPHU\WXU\NZRWĊVNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLH]GURZRWQHLRGSURZDG]LGR1)=
1D7ZyMZQLRVHN]JáRVLP\WDNĪHF]áRQNyZ7ZRMHMURG]LQ\GRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJR

=JáRV]HQLHGRXEH]SLHF]HQLD]GURZRWQHJRHPHU\WD]DPLHV]NDáHJR]DJUDQLFą
ZSDĔVWZLH]NWyU\P3ROVND]DZDUáDXPRZĊGZXVWURQQąR]DEH]SLHF]HQLXVSRáHF]Q\P
26.-HĞOLPLHV]NDV]]DJUDQLFąZSDĔVWZLHLQQ\PQLĪSDĔVWZRF]áRQNRZVNLH8(()7$LSRELHUDV]HPHU\WXUĊ
]=86WR]7ZRMHMHPHU\WXU\QLHSRWUąFDP\VNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLH]GURZRWQHDWRR]QDF]DĪHQLHMHVWHĞ
REMĊW\XEH]SLHF]HQLHP]GURZRWQ\PZ3ROVFH
:LĊFHMLQIRUPDFMLZVSUDZLHSUDZDGROHF]HQLDZ3ROVFHX]\VNDV]ZSODFyZFH1)=OXESRGQXPHUDPL
WHOHIRQyZ,QIROLQLL&HQWUDOL1)=RUD]

,GHQW\¿NDWRUSRGDWNRZ\
27. 7ZRLPLGHQW\¿NDWRUHPSRGDWNRZ\PMHVW
— 1,3±MHĞOLSURZDG]LV]G]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ąOXESáDFLV]SRGDWHNRGWRZDUyZLXVáXJ
— QXPHU3(6(/±ZNDĪG\PLQQ\PSU]\SDGNX

*G]LH]QDMG]LHV]ZLĊFHMLQIRUPDFMLRHPHU\WXUDFK
28.,QIRUPDFMHQDWHPDW
— ZDUXQNyZSU]\]QDZDQLDHPHU\WXU\RUD]REOLF]DQLDMHMZ\VRNRĞFL
— ]DVDGXZ]JOĊGQLDQLDRNUHVyZXEH]SLHF]HQLD]DJUDQLFąSU]\XVWDODQLXSROVNLFKHPHU\WXU
X]\VNDV]ZNDĪGHMSODFyZFH=86OXEQDQDV]HMVWURQLHLQWHUQHWRZHMZZZ]XVSO1DVWURQLHZZZ]XVSO
]QDMG]LHV] WHĪ OLVWĊ QDV]\FK SODFyZHN ZUD] ] DGUHVDPL L JRG]LQDPL SU]\MĊü : ]DNáDGFH .DONXODWRU\
HPHU\WDOQHPRĪHV]VDPRG]LHOQLHREOLF]\üSURJQR]RZDQąZ\VRNRĞüVZRMHMHPHU\WXU\


 =JRGQLH]DUWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLNDUR]DVDGDFKHZLGHQFMLLLGHQW\¿NDFMLSRGDWQLNyZLSáDWQLNyZ ']8]U
SR]]SyĨQ]P 
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