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

 

�

 � �

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

�����������  ��
�� �����
��

�!"������!"�#�$�"��% &�'"��(��)��$������'�*�M.Sc���

���+���������,��-.�����
� �

� �
����/��

$���)�0.1 �� �����23�����+��"��(�)����(45�67	��589�6�����5:��

0.1 ���$)�$�����)(�7; �.-��3�����+��"�����!��

�7�"���.������

"�� ����.����

� �
� �

A "�����

��
� �



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

 

^ 

S T�U��% ���&��


���VHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC� �
$��W�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI��

X���4� &�F����#�� �
CGCG3�����+��6�����5�67	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN��
CGIGY �7�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZ��
CG8G$�� �*��[ �W ��(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCC��

C�GN�G[ �W ��A �"�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCI��
=���4� &�F��+�������/�"���	���\K���������4W����4���0.1 �� �("�#��

IGCG0.1 ������+��(�7("�#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC8��
IGIG3����6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIC��
IG8G3����] ���#�4Q���6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIN��
IG8GCG0.1 ������
��M.���=�PT�3���(�7�] ���#���"��6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIN��
IG8GIG$^-'"���(3���0.1 �� ������!] ���#�4Q��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIE��
IG8G8G$��Q"�#��3���(�7���#�4Q���6�!] �HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI_��
IGNG0.1 ����)���(�7$3����'���6�!��7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH8`��
IGEG$'ab��(3���6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNE��
IGcG3���d�����-.���6�!�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEZ��
IG_G0.1 ����4W����4���(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHE_��
IG_GCG4���0.1 ����������#�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHE`��
IG_GIG$T�W�"����4���0.1 �� �HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcN��
IG_G8G�����#������/��)�$T�W�"����4���0.1 ���$1 '�W��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_C 
IGDG.1 ������
��M.���S '�+�����'�P��3���0$T�W�"�����)�4�����] ���#���"��6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_N��
IG`G0.1 �����"�)��3���(�7���������+������Q�)�"��$T�W�"�����)�4�����] ���#���"�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_c��
IG`GCG���!"��������'�#�V�e ����+��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_c��
IG`GIG��7�"��=����5���"�X�f����+��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDZ��
IG`G8G3�����+���� �	�67	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHD8��
IG`GNG����������+�������#�"��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDN��
IG`GEG�*�X�f����+�����7�"��"���*HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDc��
IG`GcG�����#"���T������'�7�e ����+��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDD��
IG`G_G3�����+����'�!�3���!�67	�6�V�"��3�VHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHD`��

=���4� &��F0.1 �� �����2�6�����5���+��"��������#�4���(�7��
$��W�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH`8��

8GCG���2�����0.1�)��$���#���"��T����
"���"���] �Q�("���)(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH`N��
8GIG07�$)������#���X��!�0.1 �� �����2�3���
�"] ���#����,"�Q�6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZC��
8GIGCGX��!�d�����-.���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZC��
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8GIGIG�����#�d�����-.���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZI��
8GIG8GX��!����+��$?�� ��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZI��
8GIGNG��#����+��$?�� �����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZE��
8G8G3�������2�������#���X��!�0.1 ���(��)�% )�\�6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZD��

="��V�4� &��F0.1 �� �����23���(�76�����5���+��"��] ���#���"�����!��
$��W�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCN��

NGCG3���0.1 �� �����2��3���(��)�] ���#���"�����!67	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCE��
NGCGCG3���0.1 ���d�����-.����3���% �+L��������!�
"���X�2�"��6�!��(,��-.��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCE��
NGCGIG3�������2��3���g '���Q�(��)�6�!3���0.1 ���"��67	������!�$�] ���#���"��] � .��HHHHHHHHHHHHHHHHHHCCc��
NGCG8G$T�W�"����0.1 �� �����2��3���(��)�67	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCC_��
NGCGNG�#���X��!�����2�����3���0.1 ���"���$�������!�3���(��)�] ���#���"��] � .��67	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCIZ��
NGIG������2��0.13����$�2�)������(��)�] ���#���"�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCIE��
NGIGCG3���0.1 �� �d�����-.����������(��)��	�% �+L���6��+����] ���#���"�����!�2�)$�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCIE��
NGIGIG3�������2��3���0.1 �� �"��$�2�)������g '���Q�(��)�6�!�] ���#���"�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCIc��
NGIG8G���2�����0.1$�2�)������4���(��)�$T�W�"����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCID��
NGIGNG"�������#���X��!�����2�3���0.1 �� ��$�������!$�2�)������(��)�] ���#�4Q���] � .�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC8Z��
NG8G0.1 ���������"�����P��h��4#��3���(�7$�������!�6�����5���+��"��] ���#�4Q���] � .�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC8N��

0h�*�4� &��F�� .L������&���"�)(���
EGCG$1 '�W��(��� 1 ��X��!�0.–3����������#��&��i�����] ���#���"��6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC8`��
EGIGX��!�0.1 ������(��� .L����"�)�G3����������#] ���#���"��6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCN8��
EGIGCGP7��"�	�)�'$��7(���0.1X��!�G��#���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCNN��
EGIGIGP7��"�	�)�'$��7(���0.13�����!�$T�W�"�����)�4�����] ���#���"��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCEC��
EGIG8G�W��'$1(��� .L��(������0.1��#�4�������"������(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCcZ��

0 !�4� &�F��$h�.���
.�$h�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCcE��

��
j )����% ���& ��"�&HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCc_��

��"�&���f�j )����% ���&HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCcD��
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X��!��% ���&��
��

4�!CGC�F3���O "P)��'�QB�% �+L��"� #�"��67	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHE��
4�!CGI�Fg !��'�QB��?1 ��% �+L��$�����$��5(45���5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHc 
4�!CG8F6�����5���+��"��,��-.������"�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHD� �
4�!CGNF
�� ���*�X�����'�*�"��k ������] ���#�(,��-.���07�P�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZ 
4�!IGCF0.1 ������+��(�7$.���*�("�#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCN� �
4�!IGIF
��� ��(0.1 ���("�#����+��(�7("�#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCE��
4�!IG8F�����#���X��!������/��#��)���'���"������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCc��
4�!IGNF3���0.1 �� ��)������#���X��!������/��#��)���'���"�������$����6�!] � .�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCD��
4�!IGEF��+��0.1 ����#��)���'���"������3���0.1 ���l '��)�$.���*�("�#�] � .��6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC`��
4�!IGcF3���0.1 �� ����!� .���m���#���.1 �)���"��]HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIZ��
4�!IG_�F$��Q"�#(3���m� ��#����!07�] � .��X��!��)�
�"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI`��
4�!IGDF$��Q"�#�(3���O �)��"���% #�!�% Q���] ���#�4Q���] � .�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH8Z��
4�!IG`�F3��] ���#�4Q���"��% )�\�6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH8C��
4�!IGCZF3���$����6�!"�#�X���"��] � .�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH8N��

4�!IGCCF3�������P'"	�e ����+��"��% #���4)�L�6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH8E��
4�!IGCI�F3���l R���h����+��"��l ��M��4)�L�6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH8c��
4�!IGC8F3����$����6�!e ��)���+��"��% )�\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH8D� �
4�!IGCNF3���(��)����.�n�op�V�o�.#���0.1 ������������+��"��] � .��6�!����T	�6���7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNZ��
4�!IGCEF3����(��h���p�V��.#���=P�������)�] � .��6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNC��
4�!IGCc�F3���$����6�!07�] � .�=�L��)�
�"��������T�"��7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN8��
4�!IGC_F4���
���#�q ��#�% #�!�% Q���(��h���p�V�(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN8 
4�!IGCD�F4��
���#(3���4���X���"��(��h���p�V��% #���4)�L�6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNN��
4�!IGC`F3���
��.1 '��$����6�!$'ab���)�] � .�(�W.1 ����f�0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNc��
4�!IGIZF$�����$'ab�����(�(3���0�W.1 ���4Q���6�!] ���#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN_� �
4�!IGICF
��� ��(3���d��������
��M.� ����h���6�!�3�����+)�����.-���i������7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEZ� �
4�!IGIIF$�'P7�"���������+����#�(�7("�#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHED��
4�!IGI8F$�'P7�"�������4���(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHED� �
4�!IGINF������'�#�V���+��"������7"�6�!���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHc`��
4�!IGIEFg -*�
��.����
���#=����5���"�X�f����+��"�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_Z��
4�!IGIcF3���0.1 ����������'�#�V�"��$T�W�"�����)�4�����] ���#���"��6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_c��
4�!IGI_F'������"�=����5���"���+��"���������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDZ��
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4�!IGID�F3���$����6�!$)���X���"��] � .��� �	���+��"���'��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHD8� �
4�!IGI`�F�*���+��"���������'���=��5�'��"���*HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDc� �
4�!IG8Z�F3������$����6�!��T������'�7���+��"��] � .�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHD`��
4�!IG8CF6�V�"��3�V��'�!���+��% �+L���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�HHHHHHHHHHHHHH`Z��
4�!8�GCF$������$��Q"�#����(��3���(���W?2�l ��M���)�("����'J�6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCI��
4�!NGCF3�������'�����$����6�!07�$)�] � .��	���P��h��
�"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC8N��
4�!EGCF$1 '�W��(X��!�0.1 �� ����"�������#����+���G3����������#�] ���#���"��6�!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCNZ��
4�!EGIFX��!�0.1 ������"�������#�4���4@ ��&�$1 '�W��G3����������#] ���#���"�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCNC� �
4�!EG8F$�'P7�(�W����'���"������X��!�0.1 ���(�7G�����#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCEZ��
4�!EGNF$�'P7�"������X��!�0.1 �� �(��)���+&�r T�Q�(�7G������#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCEC��
4�!EGEF$�'P7�(�W����'���"������("����4���0.1 �� �(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCED��
4�!EGcF$�'P7�"������("����4���0.1 ���(��)���+&�r T�Q�(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCE`� �
4�!EG_F$1 '�W��$�'P7�(������#���("����4���0.1 ������(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCcZ� �
4�!EGDF$1 '�W��$�'P7�(X��!�0.1 ���(�7G"�������#I���% M�!�8��"�"��("�#�% M�!�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCcC� �
4�!EG`F$�'P7�"������0.1 �� ���+&�r T�Q�(�7
�!�����2�4���(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCcI��
4�!EGCZF'P7�$�����-.���6���7�(����$)�("����4�����������#�4���0.1 �� ����(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCc8� �
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X���C�GC�F("�M����P��6�����5�"��
�!�=�h���(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_��
X���C�GIF
��QB���P���("��/�s ��.���)�6�����5���+��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_��
X���I�GC�F$��Q"�#�3���(�7�X���������������+��"��] ���#���"�����!C`DDHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIc��
X���I�GI�F=P������3���o�.#���(�7�6�!�] � .��(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH8`��
X���I�G8F0.1 ���3���(��)��.#���(�7�6�!�$����(�7] � .�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNI� �
X���I�GNF3����6�!����+��"��
�!�S � ��("����'J�(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEC� �
X���I�GEF3���d������6�!] ���#���"��(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEN��
X���I�GcF$�'P7�Y �.Q��������#���$T�W�"����������/�(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_8��
X���I�G_�F��� - �$T�W�"�����$)�������'�#�V�"���707��	�] � ��
��.������(�'�� ��
�"���7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_D��

�X��I�GD�F$��Q"�#���� - �(3����$�������!������'�#�V�"��] � .�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_`��
X���I�G`�F$��Q"�#���� - �(3����$�������!=����5���"�"��] � .�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDC��
X���I�GCZ�F$T�W�"������� - ��=����5���"���+��"���7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDI��
X���I�GCC�F3������ - ��$����6�!�] � .�EEZZ��"������������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDN��
X���I�GCI�F3������ - ��$����6�!�] � .�_EZZ��������"������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDE��
X���I�GC8�F3������ - ���*���+��"��] � .��6�!�"���*HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHD_��
X���8GCF6�!����6�����5���+��"���������n	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH`N��
X���8GI�F% /����(�7$)����/����e *�
��	�% ��("��	��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH`E 
X���8G8F�����("��	�t '�.����% !���)�(�7�
�!������#�(��)���7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH`E��
X���8GN����("��	�t '�.������7"��T�(��)�
�!�% !���)�(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH`c��
X���8GEF�����#�4��� ������(��)��U)��"���7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH`c��
X���8GcF�����#�(��)�S �!�"��������"��; �.-��(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH`_��
X���8G_�FX�� �"��("���)�] �Q�J����
"���; �.-��(�7�t �*�($T��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH`_��
X���8GDF$�*�"��Y �����T�����P����; �.-��(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH`D��
X���8G`F$�*�"��P�)���T�����P����; �.-��(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH``��
X���8GCZF$�*�"����'�'����T�����P����; �.-��(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH``��
X���8GCCFX�� �"��������"��������#����+���(�7
"���; �.-��] �Q�(("���)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZZ� �
X���8GCIFX��!���T�����P���$?�� ����7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZ8��
X���8GC8�F�T�����P��$����)���
�!�(P'"�6�����5���+��(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZN��
X���8GCNFX���"��X��!�$)�������"�����/����; �.-��(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZN 
X���8GCE�F�����#���X��!�0.1 ���(��)�������"���X��!����+�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZE��
X���8GCc�F��1 ��% &�1 ���"��; �.-��(�7CE,��-.� ��X���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZE��
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X���8GC_F������#�% /���CZZ% �+u��"��6��; �.-��(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZc 
X���8GCD�F% �+u ��"��������#�(�)"�)�4����; �.-��(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZc��
X���8GC`F�����#���T�����P���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZ_��
X���8GIZFX�� �"�������#�$)�������"�����/����; �.-��(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZD��
X���8GICF�����"��������#����+�����X��!�0.1 ���"�G�����#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCZD��
X���8GIIF3��������,"�Q�"��S � ��(��)���+��������"���6�!$)�] ���#% )�\��"�@HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCC� �
X���N�GCF3����3���(��)�
�!���-.���6�!3���0.1 ���"��67	�] ���#���"�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCC_��
X���I�GIF3���4���(��)�$T�W�"����0.1 �� ���� - ��67	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCC`��
X���N�G8F$T�W�"����3���4���(�767	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCC`��
X���N�GNF$?�� ��(X��!���T�����P����3���0.1 ���"���"�����!3���(��)�] ���#���67	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCIC 
X���N�GEF3���0.1 ���"��X��!�$)�������"�����/����3���(��)�] ���#���"��6�!�67	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCII��
X���N�GcF3���0.1 �� �"��������"���X��!����+���3���(��)�] ���#���"�����!�67	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCII� �
X���N�G_F3���0.1 �� �"��4���4@ ��&���3���(��)��] ���#���"�����!67	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCI8 
X���N�GDF3���0.1 ���"�������#���T�����P����3���(��)�] ���#���"�����!67	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCIN��
X���N�G`�F+�3���0.1 ���"��������"��������#�����3���(��)�] ���#���"�����!67	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�HHHHHHHHHHCIN� �
X���N�GCZF$�2�)��������T�����P���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCIc��
X���N�GCCF3����3���0.1 �� �"��������"���6�!�$�2�)������(��)�] ���#���"�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCI_��
X���N�GCI�F$�2�)������4���(��)�$T�W�"����0.1 �� ���� - �HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCI`��
X���N�GC8F$�2�)������4���(�7�$T�W�"��������@�� Q�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCI`��
X���N�GCN�FX��!���T�����P���3���0.1 ���"���7�$�������!$�2�)�(��)�] � .�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC8C��

�X��N�GCEF3���0.1 ���"��������"���X��!����+���$�������!�$�2�)������(��)�] � .�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC8I��
X���N�GCcF�����#�4�����������% &�1 ���3���0.1 ���"���7�$����6�!$�2�)������(��)�] � .�HHHHHHHHH�HHHHHHHHHHC8I��
X���N�GC_F0.1 �� �"��������#���T�����P���3����$�������!$�2�)�(��)�] � .�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC88��
X���N�GCDF"��������"��������#����+��3���0.1 ����$�������!$�2�)������(��)�] � .�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�HHHHHHHHC88��
X���N�GC`F$T�W�"������� - ����"�����!�3���0.1 ���"��������"���(�7��+��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC8E 
X���N�GIZF0.1 �� �"��������"���X��!�4#����+���3���(�7�] ���#���"�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC8c��
X���N�GICF0.1 ���"��������"��������#�4#����+���3���(�7�] ���#���"�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC8_��
X���E�GCFX���"��$#�������#����+�����!�("��'�Q��'�)�; �.-��(�7HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCNI��
X���E�GIF$�'P7�X��!�0.1 �� �"��X��!�(�7�G������#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCNE��
X���E�G8F$�'P7�
�����������#�(�7X��!�0.1 ���"��4���(�7�G�����#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCNc��
X���E�GNF$�'P7�3���(�7X��!�0.1 �� �"��] ���#����,"�Q�% )�\�6�!�G�����#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCN_��
X���E�GEF$�'P7�(�W����'���X��!�0.1 �� �(�7G�����#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCND��
X���E�GcF
�!�4'P���(�W����'���$�'P7�(0.1 �� �(�7 X��!�G�����#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCN`��
X���E�G_F$�'P7�3���(6�!$����(�7("����4���0.1 ���"��] � .�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCEI��
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X���E�GD�F$�'P7$T�W�"����(3���0.1 ���"���7] ���#���"�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCE8 
X���E�G`F$�'P7�X��!�(3���0.1 ���"���7] ���#���"�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCEN��
X���E�GCZF$�'P7������#�(3���0.1 ���"���7] ���#���"�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCEE��
X���E�GCCF$�'P7�(�W����'���3���0.1 �� �(�7$T�W�"�����)�4�����] ���#���"�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCEc��
X���E�GCIF3���0.1 ���
�!�4'P���(�W����'���$T�W�"�����)�4�����] ���#���"�����!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCE_��
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