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AB Komisyonu Motorlu Taşıt

Çalışma Grubu Toplantısında, Komisyon
Tutanakları Değerlendirildi
12 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen Avrupa Komisyonu'nun
'Motorlu Taşıt' Çalışma Grubu toplantısında; verilere erişim
ve siber güvenlik ile (AB) 2018/858 sayılı tüzükte yer alan
onarım ve bakım hükümlerinin uygulama kapsamına ilişkin
açıklamaları masaya yatırıldı. Tüzükte komisyon yorumu
olarak, ilgili hükümlerin 1 Eylül 2020'den itibaren mevcut ve
yeni tüm araçlara uygulanması gerektiği FIGIEFA’nın da
görüşlerine uygun olduğu belirtildi. Bununla birlikte 'kitlesel
verilerin' alınması ve VIN numarasının kullanımının henüz
komisyon tarafından ele alınmadığı, FIGIEFA’nın bu konuda
savunuculuğa devam edeceği aktarıldı.

t

“Talent 4IAM Projesi” Satış

Sonrası Pazarına Genç Profesyonelleri
Kazandırmayı Hedefliyor!
Birçok uluslararası ticaret grubu, distribütör, federasyon ve
tedarikçinin aralarında bulunduğu “Talents4IAM” adlı çok
paydaşlı girişim devreye alındı. Satış sonrası sektörüne genç
yetenekleri kazandırmayı ve onların profesyonelleşmesini
sağlamayı amaçlayan girişim, Mart ayında gerçekleşen
FIGIEFA Genel Kurulu’nda da gündeme gelerek kurumca
desteklendi. Bu girişimin canlı ve gelişen satış sonrası
sektörünün bilinirliğinin artmasına katkı sağlayacağı görüşü
FIGIEFA’da ağırlık kazandı.
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Siber Güvenlik faaliyetleri, Avrupa
gündeminde olmaya devam ediyor
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi (UNECE) siber
güvenlik ve yazılım güncellemeleri konulu çalışmalarına devam
ediyor. Bu kapsamda; Siber Güvenlik Yönetmeliği ve Yazılım
Güncellemeleri Yönetmeliği’ne dair sunulan iki yorum belgesi,
21-23 Nisan'da gerçekleşen Webex toplantısında ‘Görev Gücü’
tarafından gözden geçirildi. FIGIEFA, konuyla ilgili olarak satış
sonrası koalisyonuyla birlikte hazırladığı değişiklikleri de Görev
Gücü’ne iletti. Ardından Siber Güvenlik ve Yazılım Güncellemesi
Yönetmeliği ile beraberindeki yorum belgeleri, Haziran 2020'de
Cenevre kentinde yüksek siyasi bir otorite olan WP29 tarafından
onaylandı.

Yapılan açıklamaya göre AB Komisyonu’nun amacının; UNECE
düzeyinde geliştirilen ilkeleri, yeni kabul edilen Genel Güvenlik
Yönetmeliği 2019/2144 yasal çerçevesinin içine dahil etmek
olduğu belirtildi. Bu ilkelerin; emisyonlar, onarım ve bakım
bilgileri, ulusal ve/veya AB siber güvenlik konusundaki yatay
kurallar gibi AB mevzuatını oluşturan diğer parçalarla
tutarlılığının önemi vurgulandı. FIGIEFA; UNECE’nin 'yedek
parça uyumluluğu' ve 'araç verilerine erişim' yönetmeliğinde elde
edilen yer tutucuların doldurulması için AB düzeyinde faaliyetler
hazırladığını belirtti.

t
FIGIEFA, Avrupa Komisyonu
üyelerine COVID-19 konulu mektubunu
iletti
FIGIEFA; otomotiv satış sonrası sektörünün kritik rolünü
vurgulamak, COVID-19 ekonomik krizinin etkilerini aktarmak
ve kurumun temsil ettiği binlerce KOBİ’nin yer aldığı yüzlerce
ülkeyi desteklemek için alınabilecek olası önlemleri masaya
yatırmak üzere hazırladığı mektubu Avrupa Komisyonu'na
gönderdi. Mektup; otomotiv hizmet sektörünün büyük
kuruluşlarını ve KOBİ’lerin şemsiye derneklerini temsil eden
diğer 6 Avrupalı dernek ile beraber imzalanarak, İç Pazar
Komisyon Üyesi Thierry Breton'a ve Ulaştırma Komisyon Üyesi
Adina Vălean'a iletildi.
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FIGIEFA “Veri Stratejileri” anketiyle

sektöre yön verecek tespitlerde bulundu
FIGIEFA, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan
otomotiv satış sonrası pazarındaki veri stratejisine yönelik
ankete katıldı. Anket kapsamında FIGIEFA; veri
stratejisine yönelik sektörün dijitalleşmesi, otomotiv
dünyasındaki verilerin değeri, sektörler arası veri yönetimi
ve bu alandaki ekonomiye ilişkin görüşlerini dile getirdi.
Söz konusu ankette; Avrupa Birliği'nin toplumun dijital
dönüşümünü sağlamak için kapsayıcı bir veri stratejisine
ihtiyacı olup olmadığına ilişkin soru “evet” olarak
yanıtlandı. FIGIEFA’dan yapılan açıklamada; verilerin
yenilikçi dijital aktivitelerin mümkün kılınması için
gerekliliğine ve büyük ölçekli “mekanik” olarak
adlandırılan makinelerdeki dijitalizasyona, veri odaklı
yaklaşımın geçerliliğinin önemine değinildi. Yenilikçi
hizmetlerin sağlıklı bir şekilde devreye alınması adına
Nesnelerin İnterneti (IoT) konusunda AB nezdinde aktif,
sağlam ve hızlı bir müdahaleye olan gereksinim dile
getirildi. AB içerisinde uzun yıllardır süregelen etkili
rekabet ortamı ve hizmet kalitesinin, aşırı hızlı
dijitalleşmeyle riskli bir hal alabileceği, yüksek satın alma
maliyetleri barındıran karmaşık makinelere sahip
olanların, kolaylıkla başka bir makineye geçemeyebileceği
belirtildi. Otomotiv sektörünün dijitalleşmede öncü
olduğu, onarım ve bakım hizmetlerine sahip satış sonrası
pazarıyla birlikte derin bir dönüşümden geçtiği, otonombağlı araç teknolojisiyle birlikte ‘veri kalitesi, güvenli
erişim ve araç sağlığı’ konularının daha da önem kazandığı
ifade edildi. Bu doğrultuda tüm servis sağlayıcılarının
değerli verileri kullanmak ve müşterilere yenilikçi ve dijital
hizmetler sunabilmek için araç içi üretilen verilere uygun,
bağımsız bir erişimle bağlanmasının gerekliliği vurgulandı.
Fakat tüm bu gereksinimlere karşın araç üreticileri
tarafından bağımsız servis ve hizmet sağlayıcılarına gerekli
erişimin verilmediği, bu durumun da oluşturulmak istenen
dijital ekosistem karşısında sorunlar yarattığı vurgulandı.
Dolayısıyla FIGIEFA, sürdürülebilir inovasyonun teşviki
için araç içi verilere erişim konularında oluşturulacak bir
AB mevzuatının, genel kabul göreceğini ifade etti.

www.oss.org.tr

Kişisel verilerin paylaşımı
Bireylerin tüketim konusunda kendi kişisel verileri
üzerinde, kontrol sahibi olup olmamalarına yönelik soruya
FIGIEFA destekleyici bir yanıt verdi. FIGIEA’nın konuyla
ilgili açıklamasına göre; tüketicilerin verilerini tam kontrol
altında tutmaları ve kendi seçimlerini yapabilmeleri önem
taşıyor. Eğer son kullanıcı olan araç sürücüleri, istediği
servis sağlayıcıyı özgür bir şekilde seçemezse, beraberinde
birtakım sorunlar oluşuyor. Telematik sistemlerin teknik
tasarımları sebebiyle OEM-gatekeeper’ların geçilememesi,
bu sorunun ana sebebi olarak gösteriliyor. Bu kapsamda
OEM’lerin, araç kullanıcısı ve bağımsız servisler arasında
veri gizliliği sebebiyle, her daim bir aracı pozisyonunda
kendilerini konumlandırmak durumunda oldukları,
FIGIEFA tarafından vurgulandı. Dolayısıyla bireylerin
haklarını anlamlı şekilde kullanmalarını sağlamak için,
araç tarafından üretilen verilere yeterli erişimin (araç içi
erişim ve sürücüye erişim) zorunlu olması gerektiği fikrini
dile getirildi.
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Sürdürülebilir rekabette güvenli açık erişim
platformu “OTP Çözümü”
FIGIEFA; AB tarafından veri erişimini-kullanımını artıran
teknoloji ve altyapılara büyük yatırımlar yapılıp
yapılmaması konusunda ve bireylerin yanı sıra kamu/özel
kuruluşlara ürettikleri veriler üzerinde tam kontrol
sağlanıp sağlanmamasına ilişkin sorulara “biraz katıldığı”
yanıtını verdi. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada;
rekabetçi bir ortam ve şartların eşit olduğu bir alan
oluşturmak adına, AB’nin standartlar ve şeffaf rolsorumluluk modelleri gibi yaptırımlar koymasının
gerekliliği üzerinde duruldu. Ancak makine tarafından
üretilen veriler bağlamında, hiçbir tarafa üretilen veriler
üzerinde kontrol verilmemesi gerektiği belirtildi.
Dolayısıyla bireylerin, kişisel verilerini kontrol etme
haklarını, GDPR'ye uygun olarak kullanmasının önemi
üzerinde duruldu. AB’nin, araç üreticilerinin makine
tarafından üretilen tüm veriler üzerinde sınırsız bir 'tam
kontrol' sağlayamayacağından emin olmasının, tüm
otomotiv sektöründe rekabeti sürdürülebilir kılacağı
konusunda fikir birliğine varıldı. Pazardaki bağımsız
oyuncuların yeterli veri ve araç içi işlevden yoksun
olmalarının, gelişimlerinin önünde engel olduğu, araç
üreticileriyle veri potansiyelinden yararlanma konusunda
birlikte yapılacak çalışmaların ise verimi sağlayacağı
vurgulandı. Tüm hizmet sağlayıcılarına, tüketicinin
bilgilendirilmiş rızasına dayanarak; araç içi verilere,
fonksiyonlara ve kaynaklara erişim ve kullanım
konusunda eşit yetenekler sağlamanın temel ilke olması
gerektiği belirtildi. Bu ilkenin yerleşmesinde araç içi
birlikte çalışabilir, standartlaştırılmış, güvenli ve açık
erişim platformu' OTP’nin rol oynayabileceğine olan
güven dile getirildi. Yapılan bilgilendirmeye göre OTP
çözümü; araç üreticilerinin müdahalesi olmadan hangi
servis sağlayıcılarının verilerine erişebileceğine karar
vermek için tüketicileri tam kontrol altına alıyor. Tüm
sektör paydaşlarına aynı yüksek düzeyde güvenlik,
güvenlik, sorumluluk ve veri koruması sağlıyor.
Dolayısıyla bu çözüm, gerçek tüketici seçimini, rekabeti,
yeniliği ve yol güvenliğini de koruyor.
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Sektörler arası veri yönetişim mekanizmalarının
gerekliliği
Sektörler arası veri kullanımı için, veri yönetişim
mekanizmalarına ihtiyaç olduğuna kesinlikle katıldığını
belirten FIGIEFA, bu ihtiyacın maksimum veri
potansiyelini yakalamak için bir ön koşul olduğunun altını
çizdi. Buna göre sektörler arası veri yönetişimi; bir
sektördeki daha fazla tarafın veriye ve işlevlere zaten
erişmesi ve bunları kullanabilmesi durumunda, olası çeşitli
kullanım yönlerini düzenlemeyi ve genişletmeyi
kolaylaştırıyor. Ayrıca, sektörler arası veri kullanımı,
paralel olarak sektörler arası veri yönetişimi oluşturmadan
organize edilirse, IoT durumunda veri için tek kaynak
üretici oluyor. Bu durum, satış sonrası sektöründe
rekabette bozulmalara sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla
FIGIEFA, otomotiv satış sonrası pazarında, teşhis, onarım
ve bakım veya hareketlilik hizmetleri konularında, araca ve
verilerine bağımsız olarak hizmet sunmalarını sağlayan
araçlara ve verilerine kablosuz erişim sağlamak adına bir
mevzuatın gerekliliğini savunuyor. Böyle bir mevzuatın,
mevcut bağımsız iş modellerini geliştirme ve 'uzak
hizmetler' için yeni alternatif iş modelleri geliştirme
yeteneğini destekleyen bir rekabeti de beraberinde
getireceği görüşü vurgulanıyor. FIGIEFA’dan yapılan
açıklamaya göre, 2019 yılında FIA Bölgesi I, araç verilerine
erişime izin veren mevcut modellerin, düzenleyici
çözümler noktasındaki eksiklikleri sebebiyle, Avrupalı
tüketiciler ve satış sonrası servis sağlayıcıları için büyük
ekonomik maliyetler getireceğini gösteren yeni bir
bağımsız çalışma yayınladı. Çalışma, on yıldan daha kısa
bir süre içinde böyle bir durumun, tüketicilerin ve bağımsız
hizmet sağlayıcıların 2030 yılına kadar yılda yaklaşık 65
milyar € tutarında maliyetleri emmesine neden
olabileceğini tespit etti. Bu durumun; tüketicilerin çeşitli
hizmet sağlayıcılarından seçim yapabilmelerini garanti
etmek için acil ve bağlayıcı AB kurallarına olan ihtiyacı
gösterdiği belirtildi.
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Nötr sağlıyıcıların veri ekonomisine katkısı
B2B adı verilen “aracı veri ticaret platformlarının”, veri
ekonomisine faydalı sağlayıcılar olup olmadığı sorusuna
“nötr” yanıtını veren FIGIEFA, bu platformların neredeyse
sadece araç üreticileri aracılığıyla veri erişimine dayandığı
bilgisini verdi. Açıklamaya göre IoT'ye odaklanarak veri
aracıları yararlı olabiliyor. Hemfikir olan, ilgilenen ve 'veri
paylaşımında' bir fayda gören taraflar varsa, piyasada önemli
bir rol oynayabiliyor. Bununla birlikte; otomotiv IoT
bağlamında aracıların, makinenin üreticisi ile etkili bir
rekabet sağlayabilmeleri açısından bir veri ekonomisi
etkinleştirmede yetersiz kalıyor. Otomotiv yedek parça
erişiminde de, aracın test ve tanılama hizmetlerinin
geliştirilmesi, aracın varsayılan güvenli kullanımı ve
önlenmesi için önem arzediyor. Bu aynı zamanda verilere
anında erişim, sürücü ve araçla çift yönlü iletişimi
gerektiriyor. Bu yapı da tanım gereği veri aracıları
tarafından sağlanamıyor. Veri aracıları, gerekli verilere
erişmek için yapılması gereken ek gecikme süresini daha da
artıracak ek bir 'sunucu sekmesi' ekleyebiliyorlar. Sonuç
olarak FIGIEFA, müşterilerin talep ettiği yüksek düzeyde
rekabetçi hizmetler sunmaya devam edebilmek için,
otomotiv servis tedarik zincirindeki tüm bağımsız
operatörlerin, araca erişme olanağına sahip bir şekilde,
araç üreticileriyle eşit şartlarda rekabet edebilmesinin
tekrar altını çizdi.

Avrupa Satış Sonrası Pazarlarındaki
Rüzgarın Yönü,
Türkiye’nin Rotasını da Belirleyecek!
Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS),
satış sonrası sektörünün çatı kuruluşu olan ve 22 ülkeden 25
derneği temsil eden FIGIEFA’nın (International Federation
of Automotive Aftermarket Distributors) yeni anketinin
sonuçlarını açıkladı. Avrupa’nın tüm ülkelerinden 408
bağımsız otomotiv yedek parça distribütörü ile internet
üzerinden yapılan açık ankette, salgınının şirket
faaliyetlerine ve iş gücüne yönelik etkileri gözler önüne
serildi. Katılımcıların yüzde 80’ini KOBİ’ler oluştururken, 5
binden fazla çalışan sayısına sahip 5 adet şirket de söz
konusu araştırmada yer aldı. Çalışmaya yüzde 95 oranında
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yer alan şirketler katılırken,
katılımcıların yüzde 5’ini de birliğin yoğun ve entegre
şekilde ticari bağlantılara sahip olduğu komşu ülkelerdeki
şirketler oluşturdu. Ayrıca ankete, karantina ile tecrit
koşullarının daha geniş ve uzun süre yaşandığı İtalya,
İspanya ve Fransa’dan ise yüzde 68 oranında katılım
sağlandı.

Faaliyetler devam etti, lokasyonlar kapalı kaldı!
Ankete göre; katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ının salgın
sürecinde kısıtlama olmaksızın ticari faaliyetlerini
sürdürdüğü, yüzde 40’ının işlerine kısmen devam ettiği,
yüzde 1’inin de tamamen kapatılmaya zorlandığı belirlendi.
Profesyonel müşterilerle çalışan şirketlerin yaklaşık yüzde
80’inin de ticari yerleşkelerinin açık kaldığı, doğrudan
tüketiciye satış yapan yaklaşık yüzde 45’lik kesimin
yerleşkelerinin ise sosyal izolasyon ve alışveriş
kısıtlamalarından dolayı kapandığı ortaya çıktı.

Satışlar önemli oranda azaldı!
Satış noktasında yılın ilk çeyreği için herhangi bir kayıp
olmadığını bildiren şirketlerin oranı yüzde 13 iken, Mart
ortası itibarıyla bu oran yüzde 3’e indi. Aynı şekilde,
şirketlerin yarısından fazlası, ilk çeyrekte üçte birden daha
az kayıp yaşadığını belirti. Katılımcıların yarısından fazlası,
Mart ortası itibarıyla kayıplarının yüzde 50’nin
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üzerine çıktığını aktardı. Şirketlerin yüzde 30’a yakını ise
satışlarında üçte ikiden fazla düşüş yaşadığını açıkladı.

İstihdam konusu belirsizliğini koruyor!
Katılımcılar, bulundukları ülkelerin kısa çalışma ve kısmi/
geçici işsizlik düzenlemelerinden, özellikle kısmi işsizlik
hizmetlerine başvurdu. Şirketlerin yüzde 10’u çalışanlarının
onda birinden daha azı için bu hizmetlere başvurmayı
planlarken, yüzde 18’i ise çalışanlarının yarısına yakını için
bu düzenlemelerden faydalanmak istedi. Katılımcıların
yüzde 50’sinden fazlası ise çalışan sayısının yarısından fazlası
için kamusal düzenlemelerden yararlandı. Şirketlerin yüzde
56’sı, mevcut durum ya da krizin uzaması halinde çalışan
sayılarını azaltıp azaltmayacaklarına yönelik soruya “belirsiz”
yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 20si, kısa ve orta vadede
istihdam düzeylerini düşürmeyeceklerini, yüzde 11’i çalışan
sayısını azalttığını, yüzde 13’ü de halihazırda istihdamını
azaltmaya devam ettiğini belirtti.

Vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinde erteleme talebi
Anket ayrıca, şirketlerin bulundukları ülkelerin aldığı tedbir
ve uyguladığı teşvikler hakkında büyük oranda bilgi sahibi
olduğunu gösterdi. Bu kapsamda katılımcıların yüzde 96’sı,
ülkelerinin aldıkları tedbirler hakkında bilgi sahibiyken,
yüzde 51’i de AB nezdindeki tedbirlerin farkına vardığını
aktardı. Yine ankete göre bu teşviklerden; vergi ve sosyal
güvenlik ödemelerinde erteleme müracaatı yapanların yüzde
55’i olumlu sonuç aldı, yüzde 29’u sonucu halen beklediğini
ve yüzde 16’sı ise olumsuz yanıt aldığını aktardı. Yardım
ödeneği müracaatı yapanların yüzde 36’sının başvurusunun
henüz kabul edilmediği, yüzde 17’sinin ise red cevabı aldığı
görüldü. En olumsuz durumun ise yalnızca kamu
otoritelerini değil, bankalar gibi finansal kurumları da içeren
kredi garantileri kapsamında yaşandığı belirlendi.
Katılımcılarının yüzde 42’si kredi garantileri ile ilgili halen
başvuru sonucunu beklediğini, yüzde 22’si ise red cevabı
aldığını aktardı.
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En büyük problem: Nakit akışı
Ayrıca “kamu yetkililerinin hangi konuları ele almaları
gerektiği sorusuna” katılımcıların yüzde 84’ü “likidite
problemi” yanıtını verdi. Geleceğe yönelik net bir tablo
çizilememesi ile tüketim talebinin düşmesinin, KOBİ’ler
başta olmak üzere şirketlerde negatif bakış açılarına yol açtığı
görüldü. Katılımcıların önemli bulduğu diğer konuları ise;
vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinde indirim ya da erteleme,
kredi ve borçlarda faiz indirimi ya da sıfır faiz uygulaması,
ödemelerin ertelenmesi, doğrudan teşvik ve kısmi işsizlik
oluşturdu.

“Aynı ankete 1 ay farkla bile farklı cevaplar verilebiliyor”
Anket ile ilgili açıklamalarda bulunan FIGIEFA Yönetim
Kurulu Üyesi Serdar Aslan, sürecin Avrupa satış sonrası
pazarında daha az zararla atlatılabilmesi adına, Avrupa
Parlamentosu ve ilgili alt çalışma gruplarıyla çalıştıklarını
açıkladı. “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla ilgili
anketleri incelediğimizde, aynı çalışmaya 1 ay farkla bile
farklı cevaplar verilebildiğini görebiliyoruz” diyen Aslan, “Bu
da durumun ne kadar değişken ve dinamik olduğunu
gösteriyor. Avrupa satış sonrası pazarlarında esecek rüzgarın
yönü, Türkiye satış sonrası olarak bizlerin de rotasını
belirleyecek. Avrupa ve Türkiye otomotiv satış sonrası
pazarlarının ana sorunlarının örtüştüğünü, ülkeler bazında
küçük farklılıklar oluştuğunu ancak işin özünde problemin
üç ana kaynakta toplandığını görüyoruz. Bunları; hayatı
idame ettirmek için gıda akışı ve sağlık önemleri, işi idame
ettirmek için ürün ve nakit akışı ve yeni normalde çalışma
şekillerindeki değişiklikler olarak sıralayabiliriz” ifadelerini
kullandı.
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üzerine çıktığını aktardı. Şirketlerin yüzde 30’a yakını ise
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Anket ayrıca, şirketlerin bulundukları ülkelerin aldığı tedbir
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aktardı. Yine ankete göre bu teşviklerden; vergi ve sosyal
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55’i olumlu sonuç aldı, yüzde 29’u sonucu halen beklediğini
ve yüzde 16’sı ise olumsuz yanıt aldığını aktardı. Yardım
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da durumun ne kadar değişken ve dinamik olduğunu
gösteriyor. Avrupa satış sonrası pazarlarında esecek rüzgarın
yönü, Türkiye satış sonrası olarak bizlerin de rotasını
belirleyecek. Avrupa ve Türkiye otomotiv satış sonrası
pazarlarının ana sorunlarının örtüştüğünü, ülkeler bazında
küçük farklılıklar oluştuğunu ancak işin özünde problemin
üç ana kaynakta toplandığını görüyoruz. Bunları; hayatı
idame ettirmek için gıda akışı ve sağlık önemleri, işi idame
ettirmek için ürün ve nakit akışı ve yeni normalde çalışma
şekillerindeki değişiklikler olarak sıralayabiliriz” ifadelerini
kullandı.
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ĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘
͞tĞǁĂŶƚƚŽƌĞƐŽůǀĞƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŝƐƐƵĞƐ͕ƌĞƚƵƌŶƚŽĂ͚ŶĞǁŶŽƌŵĂů͕͛ĂŶĚ

ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƐĐŚĞŵĞƐ ĨŽƌ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ Ă ƚŚŝƌĚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ͘
WůƵƐ͕ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ Ă ŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ƐƵƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŝĨ
ƚŚĞǇǁŝůůďĞĂďůĞƚŽŬĞĞƉĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƚŽƉƌĞͲĐƌŝƐŝƐůĞǀĞůƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝĨ


ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͕͟ĚĞĐůĂƌĞĚ^ǇůǀŝĂ'ŽƚǌĞŶ͕&/'/&K͘
'ĞƚƚŚĞĚĞƚĂŝůŽĨŽƵƌϭϮƉƌŽƉŽƐĂůƐ

ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ĂƌĞ ĂǁĂƌĞ ŽĨ h ŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ ǁŚŝůĞ ĂůŵŽƐƚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞŵ

ƉƵƚ ŝŶ ƉůĂĐĞ ƚŽ ŚĞůƉ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ƚĂĐŬůŝŶŐ ƚŚŝƐ ĐŚĂůůĞŶŐĞ͕

dŚĞƐƵƌǀĞǇĐŽŶĮƌŵƐƚŚĂƚƚŚĞKs/ͲϭϵŚĂƐĂůƌĞĂĚǇŚĂĚ͕ŝŶƚŚĞƐŚŽƌƚͲ
^ĂůĞƐ ŽĨ ƌĞƉĂŝƌƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƐƉĂƌĞ ƉĂƌƚƐ ŚĂǀĞ ĚƌŽƉƉĞĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ͘
ŽŵƉĂŶŝĞƐ ĂŶĚ ũŽďƐ ĂƌĞ Ăƚ ƌŝƐŬ ĂŶĚ ĐŽƵůĚ ĞĂƐŝůǇ ĚŝƐĂƉƉĞĂƌ ǁŝƚŚŽƵƚ


^ĞĞƚŚĞĨƵůůŝŵƉĂĐƚŽĨKs/ͲϭϵŽŶŽƵƌƐĞĐƚŽƌ

Λ&/'/&

ǁǁǁ͘ĮŐŝĞĨĂ͘ĞƵ

͛





KŶ ƚŚĞ ϮϳƚŚ ŽĨ DĂǇ͕ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŚĂƐ ƉƵƚ ĨŽƌǁĂƌĚ ŝƚƐ
ƉƌŽƉŽƐĂů ĨŽƌ Ă ŵĂũŽƌ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ƉůĂŶ͘ dŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĞ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ŝƐ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͕ ĞǀĞŶ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĂŶĚ ĨĂŝƌ ĨŽƌ Ăůů DĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞƐ͕ ƚŚĞ
ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŝƐ ƉƌŽƉŽƐŝŶŐ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ Ă ŶĞǁ ƌĞĐŽǀĞƌǇ
ŵŽĚĞƌŶ ĂŶĚ ƌĞǀĂŵƉĞĚ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ h ďƵĚŐĞƚ͘ dŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŚĂƐĂůƐŽƵŶǀĞŝůĞĚŝƚƐĂĚũƵƐƚĞĚtŽƌŬWƌŽŐƌĂŵŵĞĨŽƌϮϬϮϬ͕
͛Ɛ ƌĞĐŽǀĞƌǇ
ĞĐŽŶŽŵǇ͘
dŽƉƌŽƚĞĐƚůŝǀĞƐĂŶĚůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ͕ƌĞƉĂŝƌƚŚĞ^ŝŶŐůĞDĂƌŬĞƚ͕ĂƐǁĞůůĂƐƚŽ

KŶ ƚŚĞ ϮŶĚ ŽĨ Ɖƌŝů͕ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ƉƌŽƉŽƐĞĚ Ă ŶĞǁ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ĨŽƌ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƐĐŚĞŵĞƐ ĚĞƉůŽǇĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞKs/Ͳϭϵ͘dŚŝƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŚĂƐďĞĞŶŶĂŵĞĚ^hZ͕ĨŽƌ
ĂůůŽǁ ĨŽƌ Ă ĮŶĂŶĐŝĂů ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƵƉ ƚŽ hZ ϭϬϬ ďŝůůŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵ ŽĨ
ůŽĂŶƐŐƌĂŶƚĞĚŽŶĨĂǀŽƵƌĂďůĞƚĞƌŵƐĨƌŽŵƚŚĞhƚŽĂīĞĐƚĞĚDĞŵďĞƌ
^ƚĂƚĞƐ͘ tŝƚŚ ƚŚŝƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŝŶƚĞŶĚƐ ƚŽ
ƉƌĞƐĞƌǀĞ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ͛
ĞĐŽŶŽŵǇĂƐĂǁŚŽůĞ͘
ĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ ũŽďƐ ĂīĞĐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ Ks/Ͳϭϵ ŽƵƚďƌĞĂŬ͕ ƚŚĞ
^hZ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ǁŝůů ďĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ DĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ŶĞĞĚ ƚŽ
ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽƵƚďƌĞĂŬ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͘ /ƚ ǁŝůů
ƉƌŽǀŝĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂů ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƚŽ DĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞƐ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƐƵĚĚĞŶ

ƚŚĞ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ h ďƵĚŐĞƚ ĨŽƌ ϮϬϮϭͲϮϬϮϳ ǁŝůů ďƌŝŶŐ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ĮŶĂŶĐŝĂů
ĮƌĞƉŽǁĞƌŽĨƚŚĞhďƵĚŐĞƚƚŽΦϭ͘ϴϱƚƌŝůůŝŽŶ͘

ƉŽǁĞƌĂĨĂŝƌƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞĐŽǀĞƌǇ͕ƌĞƉĂŝƌĂŶĚƌĞǀŝƚĂůŝƐĞƚŚĞ^ŝŶŐůĞ
DĂƌŬĞƚ͕ ƚŽ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ Ă ůĞǀĞů ƉůĂǇŝŶŐ ĮĞůĚ͕ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ƵƌŐĞŶƚ

^ƉĞĐŝĮĐĂůůǇ͕ƚŚĞ^hZŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚǁŝůůĂĐƚĂƐĂƐĞĐŽŶĚůŝŶĞŽĨĚĞĨĞŶĐĞ͕
Ͳ
DĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞƐ ƉƌŽƚĞĐƚ ũŽďƐ ĂŶĚ ƚŚƵƐ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐĞůĨͲ
ĞŵƉůŽǇĞĚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞƌŝƐŬŽĨƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚůŽƐƐŽĨŝŶĐŽŵĞ͘


ŚŽůĚƚŚĞŬĞǇƚŽƵƌŽƉĞ͛ƐĨƵƚƵƌĞƉƌŽƐƉĞƌŝƚǇĂŶĚƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ͘
hŐƵŝĚĂŶĐĞĨŽƌƐĂĨĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ

ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĨƵƚƵƌĞhďƵĚŐĞƚƐʹ
dŽŚĞůƉĚŽƚŚŝƐŝŶĂĨĂŝƌĂŶĚƐŚĂƌĞĚǁĂǇ͕ƚŚĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉƌŽƉŽƐĞƐĂ

KŶ ƚŚĞ ϲƚŚ ŽĨ Ɖƌŝů͕ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ hŶŝŽŶ͛Ɛ ŐĞŶĐǇ ĨŽƌ ^ĂĨĞƚǇ ĂŶĚ
,ĞĂůƚŚ Ăƚ tŽƌŬ ƌĞůĞĂƐĞĚ Ă ŐƵŝĚĂŶĐĞ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ĞŵƉůŽǇĞƌƐ ĂŶĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ ŝŶ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂĚǀŝĐĞ ƚŽ ƐƚĂī ŽŶ ŚŽǁ ƚŽ ďĞŚĂǀĞ Ăƚ ǁŽƌŬ ŝŶ
ƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞKs/ͲϭϵŽƵƚďƌĞĂŬ͘

Ͳ

ĂǀĂŝůĂďůĞĂƐƐŽŽŶĂƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽƌĞƐƉŽŶĚƚŽƚŚĞŵŽƐƚƉƌĞƐƐŝŶŐŶĞĞĚƐ͕
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬϮϬϭϰͲ
ĂǀĂŝůĂďůĞĂůƌĞĂĚǇŝŶϮϬϮϬ͘

Ͳϭϵ
ĐůĞĂŶŝŶŐĂŶĚĂŐƵŝĚĂŶĐĞĨŽƌƚŚĞƵƐĞŽĨĨĂĐĞŵĂƐŬƐ͘dŚĞŐƵŝĚĂŶĐĞĂůƐŽ
ŐŝǀĞƐĂĚǀŝĐĞŽŶǁŚĂƚƚŽĚŽŝĨƐŽŵĞŽŶĞŝƐƐƵƐƉĞĐƚĞĚŽƌĐŽŶĮƌŵĞĚƚŽ
ŚĂǀĞKs/ͲϭϵĂŶĚŚĂƐďĞĞŶŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ͘DĞĂƐƵƌĞƐƚŽďĞƚĂŬĞŶ

ƚŚƌĞĞƉŝůůĂƌƐ͗

^ƵƉƉŽƌƚƚŽDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐǁŝƚŚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĂŶĚƌĞĨŽƌŵƐ
<ŝĐŬͲ
ĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞůĞƐƐŽŶƐŽĨƚŚĞĐƌŝƐŝƐ

ĂůƐŽĚĞƐĐƌŝďĞĚ͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ͘




ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ĂůƌĞĂĚǇ ĂůĞƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƌĞĂĐŚŝŶŐ Ă ƌĂƉŝĚ
ĨŽƌ ϮϬϮϭͲϮϬϮϳ Ăƚ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ŽƵŶĐŝů ďǇ :ƵůǇ ŝƐ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ŐŝǀĞ ŶĞǁ ĚǇŶĂŵŝƐŵ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ĂŶĚ ĞƋƵŝƉ ƚŚĞ h
ǁŝƚŚĂƉŽǁĞƌĨƵůƚŽŽůƚŽŐĞƚƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇďĂĐŬŽŶŝƚƐĨĞĞƚĂŶĚďƵŝůĚĨŽƌ
ƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘
ƌŽǁƐĞƚŚƌŽƵŐŚƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͛ƐƌĞůĂƚĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚƐ

Λ&/'/&

ǁǁǁ͘ĮŐŝĞĨĂ͘ĞƵ

Focus: Digitalisation



ďǇ ĐĂƌ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ƚŽ ƌĞĨƵƐĞ ƚŚĞ ƌĞůĞĂƐĞ ŽĨ ŝŶͲǀĞŚŝĐůĞ ĚĂƚĂ͘ Ɛ Ă

ĚĂƚĂ ŝŶ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ǀĞŚŝĐůĞƐ͘ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ
ŐĂƚŚĞƌƚŚĞŝƌŝŶƉƵƚƐ͘

ũƵƐƚ ĂŶ ĂďƐƚƌĂĐƚ ŶƵŵďĞƌ ;ŵĂƌŬĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĐŚĂƐƐŝƐ͕ ĨƌĂŵĞ ŽĨ ĞǀĞŶ
ƉƵďůŝĐůǇ ǀŝƐŝďůǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ǁŝŶĚƐĐƌĞĞŶ ŽĨ Ă ǀĞŚŝĐůĞͿ͕ ĚŽĞƐ ŶŽƚ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚ ƚŽ Ă ƉĞƌƐŽŶ͕ ƚŚĞŶ ŝƚ ďĞĐŽŵĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĂƚĂ͘ /ƚ ĂůƐŽ
ƵŶĚĞƌůŝŶĞĚ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ǀĞŚŝĐůĞ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ƵƐŝŶŐ ĚĂƚĂ ƉƌŝǀĂĐǇ ƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞŝƌ ŵŽŶŽƉŽůǇ ŽŶ ĚĂƚĂ ĂĐĐĞƐƐ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů͘ sŝĂ

KŶ ƚŚĞ ϰƚŚ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨƉĞƌƐŽŶĂůĚĂƚĂŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĐŽŶŶĞĐƚĞĚǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚ
ŵŽďŝůŝƚǇͲ

ƵƌŽƉĞĂŶ hŶŝŽŶ ŝƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ŝŶ ĞŶƐƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƵŶůĞĂƐŚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ


ŐĞŶĞƌĂů͕ƵŶƐƉĞĐŝĮĞĚůĂďĞůůŝŶŐŽĨ͞ƉƌŽĚƵĐƚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͟Žƌ͞ƉƌŽĚƵĐƚ
ůŝĂďŝůŝƚǇ͕͟ ďƵƚ ƚŚŝƐ ĐĂŶ ĐŽŵƉƌŝƐĞ Ă ǀĞƌǇ ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ǀĞŚŝĐůĞ ĚĂƚĂ͘
sĞŚŝĐůĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐŝŶǀŽŬĞĂǀĞƌǇĨĂƌͲ
ĚĂƚĂ͕ĂŶĚƚŚĞŶƵƐĞƚŚŝƐ ĚĂƚĂ ʹŽŶĐĞŝƚ ŚĂƐ ďĞĞŶĐŽůůĞĐƚĞĚ ʹĨŽƌƚŚĞŝƌ
ŽǁŶ͕ ŽƚŚĞƌ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͕ ǁŚŝĐŚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƉƌĞǀĞŶƚĞĚ͘ ůƐŽ͕ ǀĞŚŝĐůĞ
ŽĨ ƚŚĞ ůŽŐͲŝŶƐ ƚŽ ƚŚĞ ǀĞŚŝĐůĞ ĂŶĚ ŝƚƐ ĚĂƚĂ͘ >ĂƐƚ͕ ƚŚĞ &/'/&
ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ŽĨ ƚŚĞ ǀĞŚŝĐůĞ͕ ǁŚĞŶ ƐŽŵĞ ĚĂƚĂ ŵŝŐŚƚ ďĞ ŶĞĞĚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ
ůŽŶŐƚĞƌŵĨŽƌƚŚĞƐĂĨĞƚǇŽĨƚŚĞǀĞŚŝĐůĞĂŶĚŽĨŝƚƐƵƐĞƌƐ͘

ͲͿƵƐĞĚ








KŶƚŚĞϮϰƚŚŽĨ:ƵŶĞ͕ƚŚĞhE͛

ƐĞĐƵƌŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞƐͬĐŽŶƚƌŽůƐĨŽƌƚŚĞǀĞŚŝĐůĞĂŶĚŝƚƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐͬƉĂƌƚƐ͖

͚ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ͛ ĂŶĚ ͚
͛
ŝŶƚĞŶƐĞ ǁŽƌŬ ǁŝƚŚŝŶ ŝƚƐ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ƚĂƐŬ ĨŽƌĐĞ ǁŝƚŚ ŬĞǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕
ƚŚĞĞŶĚŽĨϮϬϭϴ͘
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞĚ͕ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐ Ă ůĞŐĂů ďĂƐŝƐ ĨŽƌ ͞KǀĞƌͲƚŚĞͲŝƌ͟ ;K͘d͘͘Ϳ
ƵƉĚĂƚĞƐƚŽŽŶͲ

ͲĐĂƌ ƐǇƐƚĞŵƐ͘ ůĞĂƌ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĂŶĚ ĂƵĚŝƚ
dŚĞǇ ǁŝůů ĞŶƚĞƌ ŝŶƚŽ ĨŽƌĐĞ Ăƚ ŐůŽďĂů ůĞǀĞů ŝŶ :ĂŶƵĂƌǇ ϮϬϮϭ͕ ďƵƚ ŵĂŶǇ
ĐĂƐĞŽĨĐǇďĞƌͲ



ͲůĞǀĞůƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ

ŵĂŶĚĂƚŽƌǇĨŽƌĂůůŶĞǁǀĞŚŝĐůĞƚǇƉĞƐĨƌŽŵ:ƵůǇϮϬϮϮĂŶĚǁŝůůďĞĐŽŵĞ
ŵĂŶĚĂƚŽƌǇĨŽƌĂůůŶĞǁǀĞŚŝĐůĞƐƉƌŽĚƵĐĞĚĨƌŽŵ:ƵůǇϮϬϮϰ͘

͛Ɛ ůĞǀĞů ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŵŝŶŐ
ƉůĂĐĞŚŽůĚĞƌ ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ǀĞŚŝĐůĞ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ


ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ Ă ǇďĞƌ ^ĞĐƵƌŝƚǇ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Ͳ
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Other EU news




KŶƚŚĞϭϱƚŚŽĨ:ƵŶĞ͕WƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ͕ŽƌŝƐ:ŽŚŶƐŽŶ͕ŵĞƚƚŚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚ
ŽĨ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ŽƵŶĐŝů͕ ŚĂƌůĞƐ DŝĐŚĞů͕ ƚŚĞ WƌĞƐŝĚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕hƌƐƵůĂǀŽŶĚĞƌ>ĞǇĞŶ͕ĂŶĚƚŚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞ
ƵƌŽƉĞĂŶWĂƌůŝĂŵĞŶƚ͕ĂǀŝĚ^ĂƐƐŽůŝ͕ďǇǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚĂŬĞƐƚŽĐŬ

KŶƚŚĞϵƚŚŽĨ:ƵůǇ͕ƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶWĂƌůŝĂŵĞŶƚĞŶĚŽƌƐĞĚƚŚƌĞĞůĞŐĂůĂĐƚƐ
ƚŚĞŽƵŶĐŝůŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ͘
͛
ŐŽŽĚƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚďǇŶŽŶͲƌĞƐŝĚĞŶƚŚĂƵůŝĞƌƐŽŶĂƚĞŵƉŽƌĂƌǇďĂƐŝƐŝŶĂ

<ŝŶŐĚŽŵ͛
Ɛƚ

 ŽĨ
ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϮϬ͕ ŝŶ ůŝŶĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ tŝƚŚĚƌĂǁĂů
ŐƌĞĞŵĞŶƚ͘

ĚƌŝǀĞƌƐ͘

Ɛ Ă ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ͕ ŽŶ ƚŚĞ ϵ ƚŚ ŽĨ :ƵůǇ͕ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
͞ƌĞĂĚŝŶĞƐƐ͟ ŽĨ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ

ŚĂŶŐĞƐǁŝůůŽĐĐƵƌƚŽĐƌŽƐƐͲďŽƌĚĞƌĞǆĐŚĂŶŐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶ
hŶŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ ĂƐ ŽĨ ƚŚĞ ϭƐƚ ŽĨ :ĂŶƵĂƌǇ ϮϬϮϭʹ

ƌĞƚƵƌŶ ŚŽŵĞ Ăƚ ƌĞŐƵůĂƌ ŝŶƚĞƌǀĂůƐ ;ĞǀĞƌǇ ƚŚƌĞĞ Žƌ ĨŽƵƌ ǁĞĞŬƐ
ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞǁŽƌŬƐĐŚĞĚƵůĞͿ͘dŚĞŵĂŶĚĂƚŽƌǇƌĞŐƵůĂƌǁĞĞŬůǇƌĞƐƚ
ĐĂŶŶŽƚďĞƚĂŬĞŶŝŶƚŚĞƚƌƵĐŬĐĂď͘/ĨƚŚŝƐƌĞƐƚƉĞƌŝŽĚŝƐƚĂŬĞŶĂǁĂǇĨƌŽŵ

sĞŚŝĐůĞƚĂĐŚŽŐƌĂƉŚƐǁŝůůďĞƵƐĞĚƚŽƌĞŐŝƐƚĞƌďŽƌĚĞƌͲĐƌŽƐƐŝŶŐƐŝŶŽƌĚĞƌ

Ͳ
ďǇͲƐĞĐƚŽƌ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ĂƌĞĂƐ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞƌĞ ǁŝůů ďĞ ĐŚĂŶŐĞƐ


ĐŽŽůŝŶŐͲ
ďĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĂŵĞĐŽƵŶƚƌǇǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞǀĞŚŝĐůĞ͘



>ĞƐƐƌĞĚƚĂƉĞĨŽƌƐĞůůŝŶŐŐŽŽĚƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞh
KŶƚŚĞϮϬƚŚ
ůĂǁĨƵůůǇ ŵĂƌŬĞƚĞĚ ŝŶ ĂŶŽƚŚĞƌ DĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞ ƐƚĂƌƚĞĚ ĂƉƉůǇŝŶŐ ĂĐƌŽƐƐ

ƌƵůĞƐ ǁŝůů ĂůƐŽ ƌĞƋƵŝƌĞ ƚƌƵĐŬƐ ƚŽ ƌĞƚƵƌŶ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂŶǇ͛
ĐĞŶƚƌĞĞǀĞƌǇĞŝŐŚƚǁĞĞŬƐ͘hƐŝŶŐůŝŐŚƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůǀĞŚŝĐůĞƐŽĨŽǀĞƌϮ͘ϱ
ƚŽŶŶĞƐ ǁŝůů ĂůƐŽ ďĞ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ h ƌƵůĞƐ ĨŽƌ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞƋƵŝƉƉŝŶŐƚŚĞǀĂŶƐǁŝƚŚĂƚĂĐŚŽŐƌĂƉŚ͘
dŚĞ ŶĞǁ ƌƵůĞƐ ŝŶƚĞŶĚ ƚŽ ŐŝǀĞ Ă ĐůĞĂƌ ůĞŐĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ

ĂŶĚĞĂƐŝĞƌĨŽƌĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͕ĂŶĚĞƐƉĞĐŝĂůůǇ^DƐ͕ƚŽƐĞůůƚŚĞŝƌƉƌŽĚƵĐƚƐ
͛
ǁŚŝĐŚĂůůŽǁƐƉƌŽĚƵĐƚƐƚŽŵŽǀĞĨƌĞĞůǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ŝŶŐůĞDĂƌŬĞƚ͕ŝĨƚŚĞǇ
ĂƌĞ ůĂǁĨƵůůǇ ŵĂƌŬĞƚĞĚ ŝŶ ŽŶĞ h ĐŽƵŶƚƌǇ͘ hŶĚĞƌ ƚŚĞ ŶĞǁ ƌƵůĞƐ͕



ŵĂƌŬĞƚĞĚŝŶĂŶŽƚŚĞƌDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞ͘
tŚĞŶ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ĂƌĞ ĚĞŶŝĞĚ Žƌ ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ ŵĂƌŬĞƚ ĂĐĐĞƐƐ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ƚŚĞǇ ĐĂŶ ĐŽŶƚĞƐƚ ƐƵĐŚ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ƵƐŝŶŐ Ă ďƵƐŝŶĞƐƐ ĨƌŝĞŶĚůǇ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶ ^K>s/d͕ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͛Ɛ ƉƌŽďůĞŵͲƐŽůǀŝŶŐ
ŶĞƚǁŽƌŬ͘DŽƌĞŽǀĞƌ͕ƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚ͚ƉƌŽĚƵĐƚĐŽŶƚĂĐƚƉŽŝŶƚƐ͚ƐĞƚƵƉŝŶĞĂĐŚ

ŝŶƚŽĨŽƌĐĞŽĨƚŚĞĂĐƚŽŶŵĂƌŬĞƚĂĐĐĞƐƐ͘


ĞĂƐŝůǇĂĐĐĞƐƐŝďůĞŽŶůŝŶĞ͘
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KŶ ƚŚĞ ϯϬƚŚ ŽĨ :ƵŶĞ͕ DĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞƐ ĂƉƉƌŽǀĞĚ Ă ĚĞĂů ĐŽŶĐůƵĚĞĚ

ŵŽƌĞƉĞƚƌŽůĞŶŐŝŶĞƐĂƌĞŽŶƚŚĞƌŽĂĚƐ

ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ĐĂƌ ƉĂƌŬ͕ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ Ɖƌŝů ϮϬϮϬ͘ dŚŝƐ




ĞƐƉŝƚĞ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ǇĞĂƌƐ͕ ƉĂƐƐĞŶŐĞƌ ĐĂƌƐ ƉŽǁĞƌĞĚ ďǇ
͛
ƚŚĞŇĞĞƚŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌƐŝŶƚŚĞhŝŶϮϬϭϴ͘dŚŝƐŝƐƌĞŇĞĐƚĞĚďǇƚŚĞ


ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ ŽŶ ďĞŚĂůĨ ŽĨ Ă ŐƌŽƵƉ ŽĨ ĐŽŶƐƵŵĞƌƐ ƚŚĂƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ŚĂƌŵĞĚ ďǇ Ă ƚƌĂĚĞƌ ǁŚŽ ŚĂƐ ĂůůĞŐĞĚůǇ ŝŶĨƌŝŶŐĞĚ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ h ůĞŐĂů
ƐƵĐŚ ĂƐ ĮŶĂŶĐŝĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƚƌĂǀĞů ĂŶĚ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ĞŶĞƌŐǇ͕ ŚĞĂůƚŚ͕


ŝŶĂŶǇŽƚŚĞƌŵĞŵďĞƌƐƚĂƚĞ;ĐƌŽƐƐͲ
Ͳ


ƌĞĚƌĞƐƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ͚ůŽƐĞƌƉĂǇƐ͛ƉƌŝŶĐŝƉůĞ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ǁŝƚŚĂǀŝĞǁ

ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌƐ͘WƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƉĞƚƌŽůŽƌĚŝĞƐĞů
ƉŽǁĞƌĞĚƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌƐǀĂƌǇĂĐƌŽƐƐƚŚĞhDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐ͖ĂŵŽŶŐƐƚ
ƚŚĞ DĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞƐ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ ƌĞĐĞŶƚ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ͕ ĐĂƌƐ ǁŝƚŚ
ƉĞƚƌŽůƉŽǁĞƌĞĚĞŶŐŝŶĞƐŵĂŬĞƵƉƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚƉĂƐƐĞŶŐĞƌ
ĐĂƌƐ ŝŶ ŵŽƐƚ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͖ ĚŝĞƐĞů ƉŽǁĞƌĞĚ ƉĂƐƐĞŶŐĞƌ ĐĂƌƐ ĚŽŵŝŶĂƚĞ ŝŶ
ŽŶůǇ ƚĞŶ DĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞƐ͘ tŚĞŶ ůŽŽŬŝŶŐ Ăƚ ƉĞƚƌŽů ĂŶĚ ĚŝĞƐĞů ĞŶŐŝŶĞƐ
ƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ŵĞĚŝƵŵͲƐŝǌĞĚĞŶŐŝŶĞƐĚŽŵŝŶĂƚĞĚƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌŇĞĞƚŝŶ
ŵŽƐƚhDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝŶ,ƵŶŐĂƌǇĂŶĚDĂůƚĂƚŚĞƐŵĂůůĞƐƚ
ĞŶŐŝŶĞƐĚŽŵŝŶĂƚĞĚ͘
KǀĞƌĂůů͕ƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌŇĞĞƚŝŶĂůŵŽƐƚĂůůŽĨƚŚĞhDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐ
ŚĂƐ ŐƌŽǁŶ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ͘ ^ĞǀĞƌĂů DĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞƐ ŚŽǁĞǀĞƌ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ Ă ůĂƌŐĞ ƐŚĂƌĞ ŽĨ ͛ŽůĚ͛ ƉĂƐƐĞŶŐĞƌ ĐĂƌƐ ;ϮϬ ǇĞĂƌƐ Žƌ ŽůĚĞƌͿ ŝŶ
ϮϬϭϴ͘dŚĞDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐǁŝƚŚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƐŚĂƌĞƐǁĞƌĞWŽůĂŶĚ;ϯϲ͘ϱ
йͿ͕ ƐƚŽŶŝĂ ;Ϯϵ͘ϲ йͿ͕ &ŝŶůĂŶĚ ;Ϯϱ͘Ϯ йͿ͕ ZŽŵĂŶŝĂ ;Ϯϭ͘ϰ йͿ ĂŶĚ DĂůƚĂ
;ϮϬ͘ϴйͿ͘ǇĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ƚŚĞƐŚĂƌĞƐŽĨƚŚĞ͛ǇŽƵŶŐĞƐƚ͛ƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌƐ;ůĞƐƐ
ƚŚĂŶϮǇĞĂƌƐŽůĚͿǁĞƌĞŚŝŐŚĞƐƚŝŶ/ƌĞůĂŶĚ;Ϯϵ͘ϮйͿ͕>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ;Ϯϯ͘ϴ
йͿ͕ĞŶŵĂƌŬ;Ϯϯ͘ϯйͿĂŶĚĞůŐŝƵŵ;Ϯϯ͘ϭйͿ͘/ŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ĂŶƵŵďĞƌ
ŶĞǁĐĂƌƐǁŝƚŚůŽǁĞŵŝƐƐŝŽŶƐǁŚŝůĞƐĐƌĂƉƉŝŶŐƚŚĞŽǁŶĞƌƐ͛ŽůĚĐĂƌ͘dŚĞ
ŐĞŶĞƌĂůĂŝŵŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐǁĂƐƚŚĞƌĞŶĞǁĂůŽĨƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌ
ƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇ͘dŚĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŚĂǀĞŚĂĚĂĐĞƌƚĂŝŶŝŶŇƵĞŶĐĞŽŶƚŚĞ


ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐǁĞƌĞƐĞƚƵƉŝŶĂůŵŽƐƚŚĂůĨŽĨƚŚĞDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐ͘
ĮƌƐƚ ƌĞĂĚŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƵƉĐŽŵŝŶŐ ǁĞĞŬƐ͘ dŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ WĂƌůŝĂŵĞŶƚ ǁŝůů
ƚŚĞŶĂƉƉƌŽǀĞƚŚĞŽƵŶĐŝů͛
ǁŝůůďĞĚĞĞŵĞĚƚŽŚĂǀĞďĞĞŶĂĚŽƉƚĞĚ͘

ŝƐĐŽǀĞƌƚŚĞĮŐƵƌĞƐĨƌŽŵƵƌŽƐƚĂƚŽŶǇŽƵƌŵĂƌŬĞƚ

DĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐǁŝůůŚĂǀĞϮϰŵŽŶƚŚƐĨƌŽŵƚŚĞĞŶƚƌǇŝŶƚŽĨŽƌĐĞŽĨƚŚĞ


ZĞĂĚƚŚĞĂŐƌĞĞĚƚĞǆƚ

Λ&/'/&

ǁǁǁ͘ĮŐŝĞĨĂ͘ĞƵ

Other FIGIEFA news





&ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ 'ĞŶĞƌĂů ƐƐĞŵďůǇ ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚ ƐƵĐŚ Ă




ͲƚĞƌŵ ŝƐ ƚŽ
ĐŽŶǀŝŶĐĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ͛





ĂŶĚŵŽĚĞƌŶŝƐĞĚ͘





dŚĞtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉǁŝůůĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌƚŚĞ&/'/&ŽĂƌĚ

ƚŚ




 ŽĨ :ƵůǇ͕ ƚŚĞ tŽƌŬŝŶŐ




'ƌŽƵƉ͕ƚŚĞƌŶƐƚΘzŽƵŶŐĨĂĐƚͲĮŶĚŝŶŐŵŝƐƐŝŽŶĐŽŶĚƵĐƚĞĚŽŶďĞŚĂůĨŽĨ
ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ ĂŶĚ Ă ĮƌƐƚ ŽƵƚůŽŽŬ ŽŶ ƚŚĞ ŵĂŝŶ
ĂƌŐƵŵĞŶƚƐͬĨĂĐƚͲĮŶĚŝŶŐ ƚŽ ďĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ







ZĞĚŝƐĐŽǀĞƌƚŚĞďĞŶĞĮƚƐŽĨƚŚĞDsZ












KǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ŵŽŶƚŚƐ͕ &/'/& ŚĂƐ

ĐŝƌĐƵůĂƌ ĞĐŽŶŽŵǇ͘ tĞ ŚĂǀĞ ŝŶƐŝƐƚĞĚ ŽŶĐĞ ŵŽƌĞ ŽŶ ƚŚĞ ŬĞǇ
^DƐ͘^DƵŶŝƚĞĚ͕ŽĨǁŚŝĐŚ&/'/&ŝƐŽŶĞ
ŽĨ ƚŚĞ ŽŶůǇ ƐĞĐƚŽƌĂů ŵĞŵďĞƌƐ͕ ŝƐ Ă ƐƚƌŽŶŐ

ͲǀĞŚŝĐůĞĚĂƚĂ


&/'/& ĂŶĚ ^DƵŶŝƚĞĚ ŚĂǀĞ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ
Ͳ


>ĂƐƚ͕&/'/&ŚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽĂ^DƵŶŝƚĞĚĞŶƋƵŝƌǇŽŶƚŚĞǁĂǇƐŝƚ

Ͳϭϵ ŽŶ



ŵĞĂƐƵƌĞƐƐŚŽƵůĚďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞĨŽƌ͕ĂŶĚǁŝƚŚ͕ƐƉĞĐŝĮĐ
ƐĞĐƚŽƌƐ͘
>ĞĂƌŶŵŽƌĞĂďŽƵƚ^DƵŶŝƚĞĚ

Λ&/'/&

ǁǁǁ͘ĮŐŝĞĨĂ͘ĞƵ

Members & Partners news
ƵƐƚƌŝĂͲ>ĂƵŶĐŚŽĨĂǁĞďƐŝƚĞŵĂƉƉŝŶŐŽƉĞŶǁŽƌŬƐŚŽƉƐ














ƚƚŚĞƉĞĂŬŽĨƚŚĞKs/Ͳ
ƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞďƵƐŝŶĞƐƐĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐƐůŽǁĚŽǁŶ͘DŽƌĞ͘͘͘



&ƌĂŶĐĞͲĞĞƉŝŵƉĂĐƚŽĨKs/ͲϭϵƐŚŽǁŶďǇĂƌŽŵĞƚĞƌ












ͲϭϵŽŶƚŚĞ
DŽƌĞ͘͘͘



'ĞƌŵĂŶǇͲ










͞





͟
ƚŚ



ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚǀĞŚŝĐůĞĚĞƐŝŐŶƐ͚ĨƌŽŵĚĂǇŽŶĞ͛ĂŶĚĞǆĐůƵĚĞƐĂůƌĞĂĚǇƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚĚĞƐŝŐŶƐ;ǁŚŝĐŚĂƌĞǀĂůŝĚĨŽƌϮϱǇĞĂƌƐͿĨƌŽŵƚŚĞ
DŽƌĞ͘͘͘



/ƌĞůĂŶĚͲ













ƚŚ

ŽĨ
DĂǇ͘&ŝƌƐƚĨĞŵĂůĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨ^/D/ŝŶƚŚĞ^ŽĐŝĞƚǇ͛ƐϵϴͲǇĞĂƌŚŝƐƚŽƌǇ͕ƐŚĞǁĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĐŚĂŝƌƉĞƌƐŽŶŽĨ^/D/ǁŚŽůĞƐĂůĞƌƐ͛
DŽƌĞ͘͘͘



dƵƌŬĞǇͲ^ƵƌǀĞǇŽŶƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨKs/Ͳϭϵ












K^^ŚĂƐƌĞůĞĂƐĞĚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨĂƚŚŝƌĚƐƵƌǀĞǇĂďŽƵƚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨKs/ͲϭϵĂŵŽŶŐŝƚƐŵĞŵďĞƌƐ͕ĐŽŶĚƵĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞϮϳ ƚŚ
ƚŽƚŚĞϮϵƚŚ
ƚƵƌŶŽǀĞƌĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽŶůŝƋƵŝĚŝƚǇƌĞŵĂŝŶƚŚĞŵĂŝŶƐŽƵƌĐĞƐŽĨĐŽŶĐĞƌŶ͘DŽƌĞ͘͘͘



hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ͞^ĐƌĂƉƉĂŐĞƐĐŚĞŵĞƐĂƌĞŶŽƚƚŚĞĂŶƐǁĞƌ͟












ƵĞƚŽƚŚĞKs/ͲϭϵĐƌŝƐŝƐ͕ǀĞŚŝĐůĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐĂƌĞĐĂůůŝŶŐĨŽƌƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĂƐĐƌĂƉƉĂŐĞƐĐŚĞŵĞ͘tĞŶĚǇ
tŝůůŝĂŵƐŽŶ͕/&K͕ǁĂƌŶĞĚƚŚĂƚ͞
͕͟
DŽƌĞ͘͘͘




KŶ ƚŚĞ ϲƚŚ
ƵƚŽŵĞĐŚĂŶŝŬĂ ƚƌĂĚĞ ƐŚŽǁ͕ ǁŚŝĐŚ ƐŚŽƵůĚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŚĞůĚ ƚŚŝƐ ǇĞĂƌ ŝŶ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ͘ ƵĞ ƚŽ ƚŚĞ Ks/Ͳϭϵ ƉĂŶĚĞŵŝĐ͕ ŝƚƐ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŚǇŐŝĞŶŝĐ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ƚĂŬĞŶ͕ ŝƚ ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ŵĂŝŶƚĂŝŶ ƚŚĞ ĞǀĞŶƚ͘ /ŶƐƚĞĂĚ͕ ƵƚŽŵĞĐŚĂŶŝŬĂ
ĂŶŶŽƵŶĐĞĚƚŚĂƚƚŚĞ&ƌĂŶŬĨƵƌƚƚƌĂĚĞƐŚŽǁǁŝůůďĞŚĞůĚŶĞǆƚǇĞĂƌĨƌŽŵƚŚĞϭϰ ƚŚƚŽƚŚĞϭϴƚŚŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌ͘DĞĂŶǁŚŝůĞ͕ĂŶƵŵďĞƌŽĨĚŝīĞƌĞŶƚŽŶůŝŶĞ
ʹƚŚĞĞǀĞŶƚǁŝůůŶŽǁďĞ
ƚĂŬŝŶŐƉůĂĐĞŝŶŽĚĚͲŶƵŵďĞƌĞĚǇĞĂƌƐ͘DŽƌĞ͘͘͘
ƵƌŽƉĞ͕ĂŶŶŽƵŶĐĞĚŽŶƚŚĞϴ ƚŚ
ĨƌŽŵƚŚĞϮϲƚŚƚŽƚŚĞϮϵƚŚ


ƉůĞĂƐĞƐĞŶĚƵƐĂŶĞŵĂŝů͘

Λ&/'/&

ƚŚ

ƚŽƚŚĞϮϴƚŚ

&/'/&ĂŝƐďů
ŽƵůĞǀĂƌĚĚĞůĂtŽůƵǁĞϰϮ͕ƌƵƐƐĞůƐ͕ϭϮϬϬ͕ĞůŐŝƵŵ
ĮŐŝĞĨĂ͘ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚΛĮŐŝĞĨĂ͘ĞƵ
нϯϮ;ϮͿϳϲϭϵϱϭϬ

ǁǁǁ͘ĮŐŝĞĨĂ͘ĞƵ

ͲĚĞƉƚŚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ
DŽƌĞ͘͘͘

