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VÝROČNÍ ZPRÁVA

PÁR SLOV…
Přemýšlím, co zmínit jako první, jakou naši činnost ze všech, které se
podařilo vykonat, a byla v souladu s našimi představami a cíli. Jestli vyjádřit
radost z toho, že jsme vůbec mohli naše služby poskytovat. Moc bych si
přála napsat, že jsme se celý rok mohli věnovat pouze práci s lidmi. Avšak
neustále jsme se dostávali do situací, které vyžadovaly provádění řady
změn. Stále byly a jsou na nás kladeny požadavky něco vytvářet, měnit,
rušit, zlepšovat a napravovat. Všechny tyto změny vyžadovaly a vyžadují
naše velké úsilí, lidské zdroje a v neposlední řadě peníze.
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Administrativa představovala především pro vedoucí jednotlivých programů
velkou zátěž, kdy jsem po nich neustále chtěla další a další popisy služeb,
připomínky, změny, abychom mohli žádat prostředky na dofinancování
poskytovaných služeb. Za to jim patří na tomto místě mé poděkování.
Zároveň si velmi vážím přesvědčení všech svých zaměstnanců o smyslu
jejich práce. I přes nestabilní finanční situaci, která po celý rok 2009 byla,
den co den vstávají a s upřímnou snahou pomoci lidem jdou do práce, pracují na sobě, vzdělávají se, aby dokázali předat to nejlepší, co mohou.
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Dvanáctý rok existence organizace je za námi. Je to dost v životě organizace? Co je to 12 let? Domnívám se, že je stále ještě co se učit, co hledat,
jak se rozvíjet. Avšak 12. rok existence představuje také již určitou stabilitu
a své místo. Zároveň nás uplynulé roky neustále učí přemýšlet a neopakovat
chyby předešlých let.
Tato výroční zpráva je velkým poděkováním nejen zaměstnancům organizace, ale také těm, kteří s námi spolupracují a podporují nás.
Mgr. Markéta Krabcová
ředitelka CPPT, o.p.s.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem poskytovatelům státních dotací a grantů
Městu Plzeň
Krajskému úřadu Plzeňského kraje
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky při ÚV ČR
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Úřadu městského obvodu 3 v Plzni
Evropskému sociálnímu fondu
Městům Domažlice, Sušice, Horažďovice, Horšovský Týn a regionu Nýřansko
Děkujeme firmám a jednotlivcům za hmotné a finanční dary
Vokurka - racionální pečivo, s.r.o.
Zelená Hvězda Devětsil JST, s.r.o. Plzeň
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku pro přípravu stavební dokumentace k rekonstrukci objektu Doudlevecká 71, Plzeň.
Děkujeme všem vzácným lidem, kteří svojí činností přispěli k rozvoji činnosti
organizace a těmi jsou:
MUDr. Bejvančický Štěpán
Ing. Moravec Jiří
Ing. Čiháková Alžběta
PhDr. Nechutná Dagmar
Ing. Dolejš Ladislav
Mgr. Palánová Ivana
Mgr. Duda Karel
Mgr. Polívka Martin
MUDr. Fránová Daniela
MUDr. Popov Petr
Houdek Robert
MUDr. Stehlík Václav
Mgr. Hůrka Jindřich
PhDr. Dagmar Steinhäuselová
MUDr. Janů Luboš
PhDr. Šikl Jan, PhD.
Bc. Ježková Monika
Mgr. Vodičková Karolína
PhDr. Kinkor Milan
RNDr. Vodňanská Jitka
MUDr. Krs Michael
Mgr. Vozobule Michal
MUDr. Kudrle Stanislav
Mgr. Zapletal Filip
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POSLÁNÍ CPPT, O.P.S.
CPPT je obecně prospěšnou společností poskytující služby prevence vzniku
nežádoucích sociálních jevů, zejm. závislostí na návykových látkách a dále
služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady zneužívání návykových
látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost. Spektrum služeb umožňuje zájemcům nalézt při spolupráci optimální konstruktivní způsob řešení jejich
nelehké životní situace včetně podpory při vykročení do života bez závislosti.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O CPPT, O.P.S.
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Název organizace: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň
IČ: 25232142
Registrace: 30. 4. 1999 u Krajského soudu v Plzni oddíl 0, vložka 19,
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Bankovní spojení a číslo účtu: UniCredit Bank – 75543-018/2700
Webové stránky: www.cppt.cz

Nepřítomni: Markéta Čermáková, Michal Kandler, Petr Klement, Dana Šedivá, Lucie Plavjaniková, Monika Řežábková, Eliška Benešová

CPPT, O.P.S., JE ČLENEM:
•
•
•
•
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Asociace nestátních organizací (A.N.O.)
Fórum nevládních organizací – prevence a léčba HIV/AIDS
Centrum neziskových organizací Plzeň
Rada humanitárních organizací

HISTORIE
1997
1998
1999

2000
2001
2005

2006
2007

2008

2009

- vznik Nadace Druhý břeh (NDB)
- otevření K-centra v Koperníkově ulici č. 16 v Plzni pod NDB
- přestěhování KC do Divadla pod lampou v Havířské 11
- transformace nadace v obecně prospěšnou společnost Centrum protidrogové prevence a terapie
- otevření P-centra v Plachého ulici č. 6 v Plzni
- otevření Ambulantního programu následné péče a doléčování v Plachého ulici č. 6 v Plzni
- zahájení činnosti Terénního programu
- zahájení činnosti programu Drogové služby ve věznici Plzeň-Bory
- získání certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky ÚV ČR (dále jen RVKPP) pro Terénní program, Kontaktní centrum a Ambulantní program následné péče a doléčování
- získání certifikace odborné způsobilosti MŠMT pro P-centrum
- získání prostor města Plzně do dlouhodobé výpůjčky pro vznik služby
Chráněného bydlení
- realizace projektu „Rozšíření služeb Terénního programu do regionů
Plzeňského kraje“
- vytvoření pozitivního image organizace spuštěním nového loga
a webových stránek
- zahájení služeb Bezpečný klub
- otevření služby Chráněného bydlení
- úspěšné opakování certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek RVKPP pro Terénní program,
Kontaktní centrum a Program následné péče;
- úspěšné opakování certifikací odborné způsobilosti MŠMT a získání
dvou dalších certifikací pro nové služby;
- získání akreditace k provádění vzdělávacích programů;
- realizace projektu „KOTVA – Systém dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků v primární prevenci rizikového chování“ financovaného
z OPVK;
- realizace výstavy v prostorách radnice města Plzně pod názvem
„Závislost je nemoc“;
- příprava stavební dokumentace k adaptaci objektu Chráněného bydlení pro doléčování rodičů s dětmi.
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CÍLE SPOLEČNOSTI PRO ROK 2010
1.
2.
3.
4.

Zajistit kontinuitu služeb
Uspořádat VI. konferenci o prevenci a léčbě závislostí
Udržení kvality a rozsahu stávajících služeb
Udržení a rozvoj nového segmentu služeb zaměřeného na matky uživatelky návykových látek ve spolupráci s pracovníky Kojeneckého ústavu
a úředníky sociálně právní ochrany dětí
5. Prohloubit a zintenzivnit spolupráci s Věznicí Plzeň
6. Zaměřit se na postpenitenciární péči
7. Opětovná certifikace služeb všeobecné primární prevence (programy
v rámci školní docházky)
8. Rozvoj návazného projektu P-centra na vzdělávání pedagogů
9. Příprava investičního projektu k adaptaci objektu Chráněného bydlení
pro doléčování rodičů s dětmi
10. Zvýšení PR aktivit všech programů směrem k odborné a široké veřejnosti
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
Zakladatel
město Plzeň

Správní rada

Dozorčí rada

Ředitelka o.p.s.

Management

P-centrum

Terénní program

Drogové poradenství ve vězení
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Program
následné péče

K-centrum

STRUKTURA
CENTRA PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, O.P.S.
Správní rada CPPT, o.p.s.
Mgr. Michal Vozobule – předseda SR
Mgr. Martin Polívka – člen SR
Mgr. Karel Duda – člen SR
Dozorčí rada CPPT, o.p.s.
Ing. Alžběta Čiháková – předsedkyně DR
Mgr. Ivana Palánová – členka DR
Ing. Ladislav Dolejš – člen DR
Vedení CPPT, o.p.s.
Mgr. Markéta Krabcová – ředitelka společnosti
Management:
PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. – odborný poradce
Alena Krňoulová – ekonomka, provozní účetní
Julie Mihoková, DiS. – asistentka

Management společnosti: zleva Jůlie, Alenka, Petr a Markéta
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DOSPÍVÁNÍ NENÍ BEZ RIZIK
Vyplatí se být na to připraven.
Můžeme mladým pomoci umět se zodpovědně rozhodnout.
Žít už zvládnou sami.
Je mi 14 let, chodím do
8. třídy. Spolužáci chodí pařit,
pořád o tom vyprávějí. Mě to
moc nebere. Připadala jsem si
divně.
Je mi 13 let, chodím
do sedmé třídy. Dobře
se učím, rád bych šel
na gympl. Vždycky jsem
si myslel, že spolužákům
jsem dobrý jen pro opsání úkolů.

Dneska jsem zjistila, že to tak
nemají všichni, že ne všechny
to baví. Jsem ráda, že nejsem
mimo. Vlastně jsem normální.
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Jsem v prváku na učňáku, je mi 16.
Jsem rád v pohodě s kámošema, nic
neřeším. Nehulim furt… Občas si
dám… Dřív i každý den, ne vždycky
mi po tom bylo dobře.

Vím, že kamarádi jsou fajn.
Uvědomil jsem
si ale, že můj
život, co dělám
a kdy, je na mně.

Dneska jsem poprvé slyšel,
že jsem kamarád a že si mě
váží. Mám radost.

Je mi 34 let. Mám patnáctiletého syna. Vychovávám ho sama. V tomto
období si s ním moc
nevím rady. Nikdy jsme si
moc nepovídali.

Jsem pětačtyřicetiletý učitel
na základní škole. Mám 20 let
praxe.

V současné době si uvědomuji, že nestačí
jen dobře odučit předmět, ale že děti potřebují víc. Mám ještě chuť učit se nové věci
a hledat v práci další možnosti.
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Dneska mi poprvé v životě
řekl, že mě má rád, že mu
na mně záleží. Došlo mi, že
ani pro něj to není snadné.
Už věřím, že se to mezi námi
může zlepšit.

P CENTRUM, STŘEDISKO PRIMÁRNÍ PREVENCE, CPPT, O.P.S.
poskytuje komplexní služby v oblasti specifické primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování.
Poslání
P-centrum nabízí preventivní programy a aktivity pro dospívající a třídní kolektivy základních a středních škol, jejich pedagogy a rodiče. Chceme předcházet
vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek a sociální selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů. Naše aktivity
pomáhají připravit se na náročné životní situace spojené s obdobím dospívání.
Usilujeme o to, aby mladí lidé znali důsledky svých rozhodnutí a přijali za ně
zodpovědnost.

P-centrum: zleva Kuba, Jana, Míša a Markéta
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STATISÍCE ZA 3,50
Lívie, 45 let:
Dceři je 20 let a už 3 roky
bere pervitin. Vyhodili ji
z učiliště a nemá práci.
S drogami zatím přestat
nechce a odstěhovala
se ode mě. Je mi jí líto,
takže jí platím podnájem,
aby nezůstala na ulici.
Nevím, co bude dál...

Vojta, 28 let:
Už 10 let jsem závislý
na pervitinu. Byl jsem
ve vězení za krádeže, teď
přespávám u kamarádů
nebo na ulici. Moje bývalá
přítelkyně má žloutenku C
a já se teď bojím, že jsem se
od ní nakazil...
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S pracovnicemi terénního programu
se můžu vypovídat o drogové závislosti
dcery a jejím odchodu z domova. Přestala jsem jí platit podnájem, protože
chci, aby se učila samostatnosti. Dneska
mi dala vědět, že si našla práci.

Je mi 25 let. Drogy
beru již 7 let. Nyní
jsem na ulici. Můj přítel je ve vězení a spolu
máme dvouletou
holčičku, kterou mi
sociálka sebrala. Moc
bych ji chtěla zpátky,
ale nevím, co pro to
mohu udělat. Jen vím,
že už tohle nechci.

Pracovnice z terénního programu mi zařídily test
na žloutenku a naštěstí to dopadlo dobře. Naučil jsem se
používat vlastní čisté stříkačky a vracet použité, abych
nenakazil sebe ani ostatní. Teď mi pomáhají sehnat ubytování a nějakou brigádu, abych nebyl na ulici.
Je mi 21 let. Před 4 roky
jsem začala užívat pervitin.
Pervitin mi pomohl. Vždy
otupil emoce, když mě přítel
začal mlátit. Nemám nikoho, komu bych vše mohla
říci. Ani s mámou se už nevídám. Drží mě jen drogy.

Konečně se můžu s někým o všem
poradit. S terénními pracovnicemi se
scházím již 7 měsíců. Pomohli mi si vše
utřídit. Našla jsem si s jejich pomocí práci,
ubytovnu. Chtěla bych přestat brát, abych
jednou mohla mít svoji holčičku u sebe.
Teď s terénními pracovnicemi hledáme
vhodnou léčbu.
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Jsem teď ráda, že každou středu mám možnost
se sejít s teréňáky. Konečně někomu můžu říci
své trápení. S přítelem
jsem se rozešla. Terénní
pracovnice mě hodně
podpořily. Příští týden se
sejdu s mámou. Těším se
na ni.

TERÉNNÍ PROGRAM
STATISÍCE ZA 3,50
Cena 1 injekční stříkačky:
3,50 Kč
Náklady na léčbu hepatitidy typu C:
600 000 Kč*
244
Odhadovaný počet uživatelů drog s hepatitidou typu C v Plzni:
Odhadovaný počet uživatelů drog s hepatitidou typu C v Plzeňském kraji:
851
*Zdroj: FN Motol

Poslání
Prostřednictvím Terénního programu CPPT pracujeme s lidmi užívajícími psychoaktivní látky, s lidmi ohroženými jejich užíváním a závislostí v jejich přirozeném
prostředí (na ulicích, v parcích, bytech, klubech a na tanečních akcích) a podporujeme je v uvědomění si závažnosti rizik s tímto chováním spojených. Poskytováním poradenských a materiálních služeb dle individuálních potřeb klientů zvyšujeme schopnost jednotlivých klientů informovaně a zodpovědně se rozhodovat
pro méně rizikové chování či pro abstinenci. Nabízíme tak možnosti, jak udržet či
zlepšit svůj sociální a zdravotní stav, a otevřít cestu ke změnám pro život.
Služby poskytujeme anonymně a bezplatně v těchto městech:
• Nýřanech
• Sušici
• Domažlicích
• Horšovském Týně
• Horažďovicích
nebo na telefonu: 724 969 028 (Po – Pá 10:00 – 20:00, kromě státních svátků)

Terénní program: zleva Michal, Klára, Petr a Eliška
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TERÉNNÍ PROGRAM
PROJEKT DANCE 8*

*číslovka 8 se čte v angl. jazyce jako slovo aid,
které znamená také neziskovou pomoc

VAŠE DĚTI S NÁMI MLUVÍ
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Pavel, 23 let:
Ještě před rokem jsem užíval
extáze pravidelně každý víkend
a občas je prodával. Měl jsem
deprese, problémy s rodiči
i s policií a vyhodili mě ze
střední školy. Na jedné párty
jsem dostal „stíhu“ ze špatné
tablety...
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Pracovníci terénního programu mě
uklidnili a dali mi potřebné kontakty, abych
řešil svoji situaci. Extáze už radši neberu
ani neprodávám, dodělávám si učební obor
a chodím do práce. Vydělávám sice méně
peněz, ale mám lepší pocit sám ze sebe.

Poslání
Nabízíme a realizujeme preventivní služby v oblasti předcházení a minimalizace rizik na taneční a klubové scéně (tzn. na parties a koncertech,
v barech a klubech, na diskotékách). Respektujeme prostředí nočního
života jako autentický prostor pro rekreaci a sebevyjádření mladých lidí,
kteří zde uplatňují svoje schopnosti a talent v oblasti hudby, tance a umění.
Podporujeme tyto aktivity směrem k jejich pozitivní a bezpečné realizaci.

DROGOVÉ PORADENSTVÍ VE VĚZNICI
ZMĚNA JE MOŽNÁ
Je mi 18 a 3 roky beru heroin.
Teď nastala ta nejhorší noční
můra. Sedím v cele na vazbě.
Teprve mi pořádně dochází, co
se děje. Mám hrozný strach. Přítel, pro kterého jsem také venku
kradla, mi nenapsal ani řádku,
na navštívenky nereaguje. Rodiče
se mnou nechtějí už nic mít.

Chodím na sezení. Dochází sem lidi, které znám už
z Káčka. Byli první známí,
které jsem tu viděla. Hned to
bylo jednodušší. Můžu s nimi
mluvit o tom, co mě trápí,
zajímá je moje délka trestu, taky to, jak to zavřená
zvládám. Nejvíc se bavíme
o mém příteli, přemýšlím,
jestli můj přítel na drogách je
opravdu ten pravý…

Je mi 25 a bral jsem
7 let heroin. Než jsem
se dostal do vězení, žil
jsem na ulici. Byl to život
ze dne na den, od dávky
k dávce. Neměl jsem kde
spát, co jíst, musel jsem
krást, abych měl na jídlo
a hlavně na drogy. Skončil jsem na úplném dně,
přišel jsem o všechno.
Nakonec mě zavřeli. Už
nevím, jak dál. Nejradši
bych skoncoval se životem.

Napsal jsem jeden dopis, abych zjistil, co
nabízejí. Od té doby si pravidelně dopisuji
s jednou pracovnicí z Káčka. Můžu jí napsat
cokoli, rozumí mi. Snažím se teď hodně dívat
do budoucnosti, přemýšlím, co bude dál.
Chtěl bych po výstupu nastoupit léčbu. A pak
se vrátit domů a začít znovu. Ta pracovnice z Káčka mi slíbila, že mi může pomoct
i po propuštění. Nebudu na to sám.

Poslání
Posláním programu Drogové poradenství ve věznici je podporovat a motivovat osoby zneužívající návykové látky, které se ocitly v konfliktu se
zákonem a jsou ve výkonu vazby nebo výkonu trestu, ke snižování rizik
spojených se zneužíváním návykových látek a k aktivnímu řešení jejich stávající situace změnou životního stylu směrem k abstinenci prostřednictvím
korespondenčních a osobních kontaktů a poskytování odborného poradenství. Tyto aktivity pomáhají předcházet zacyklení nežádoucího životního
stylu klientů (užívání návykových látek, páchání trestné činnosti) vedoucího
k jejich sociálnímu vyloučení, a tím současně podporují jejich zařazení
do běžného života.
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V LIDSKÝCH PŘÍBĚZÍCH VIDÍME NADĚJI
Dcera se mi přiznala, že bere
pervitin. Tušila jsem, už dlouhou
dobu, že něco není v pořádku.
Byla jsem zoufalá, nevěděla, co
si počít, styděla jsem se, že jsem
jako máma selhala. S manželem
jsme se kvůli dceři hádali...

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Dcera dva měsíce nebere. Já i ona
chodíme pravidelně na schůzky. Učím
se dceři znovu důvěřovat, neobviňovat
se, brát život takový, jaký je. Nebylo jednoduché mluvit s cizím člověkem o tom,
co mě s dcerou trápí, o partnerských
problémech. Mám naději, že to všechno
překonáme a že se mnou přijde za čas
i můj muž…

Je mi 19 let, beru
drogy a vyhodili mě
z domu. Mám hlad, je mi
zima, nemám kde spát.
Všechno mě štve, kradu
v obchodech a kašlu
na všechno. Jsem zoufalý, je mi zle, nedá se to
zastavit...

Je mi 16 let, beru pervitin tak asi půl roku.
Vlastně ani nevím, jak to začalo. Myslím, že
s přítelem. Když se se mnou rozešel, začala
jsem na plný pecky. S našima to začalo být
špatný. Hádali jsme se a pak to prasklo.
Začali výčitky, vyhrožovali mi, že mě nechají
zavřít do léčby. Říkala jsem si „tak to udělejte, stejně uteču…“
Už 4 měsíce chodím do Káčka, mám čisté oblečení, jsem
klidnější než dříve. Měním si
stříkačky, abych nedostal žloutenku jako Tomáš. Pomohli
mi tam, jak sehnat brigádu,
zařídil jsem si občanku. Mluvil
jsem s mámou...
Když mě dovedli do Káčka, myslela jsem si,
že tam jsou na straně rodičů, a chtěla se jim
tam vysmát, ale docela jsem si sedla s tím, kdo
tam byl. Vlastně nevím, co chci. Vadí mi, jak se
mi rodiče montujou do života, ale perník už mě
taky nebaví. Teď hledám cestu, jak z toho ven…
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KONTAKTNÍ CENTRUM
Poslání
Kontaktní centrum CPPT, o.p.s., poskytuje odborné sociální služby osobám
od 15 let, které je vyhledají, protože potřebují podporu při řešení zejména
sociálních a zdravotních obtíží, do nichž se dostali oni sami či jejich blízcí (členové rodiny, přátelé atd.) v důsledku experimentování či pravidelného užívání
návykových látek.
Kontaktní centrum poskytuje zdravotní a sociální služby, které snižují rizika
a důsledky zneužívání návykových látek, a dále poskytuje bezpečný prostor pro
řešení aktuálních problémů, hledání klienty přijatelných cest ke zmírnění rizik
dosavadního životního stylu a pro motivaci k životu bez návykových látek.

Kontaktní centrum: zleva Dáša, Jana, Dana, Lucka, Lucinka a Kája
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CHRÁNÍME NAŠE SPOLEČNÉ INVESTICE
Každý dolar investovaný do léčby závislosti přináší společnosti sedminásobek* – s korunami to není jinak
Je mi 22 let, mám základní
vzdělání. Od 14 let jsem užíval pervitin. Nedokončil jsem
žádnou střední školu a nikdy
jsem nepracoval. Do léčby
jsem šel, když mě rodiče
vyhodili z domova.

V současné době jeden a půl
roku neberu. Pracuju a dodělávám si výuční list. Ještě nedávno
jsem se na rodiče dost zlobil, ale
teď si uvědomuju, že tu nebudou věčně a já musím dospět.

Je mi 45 let a jsem vyučený. Vždycky jsem trochu pil,
ale když se se mnou žena
rozvedla, začal jsem pít
denně. Přestal jsem chodit
do práce, hrál automaty,
potuloval se po ulicích,
neměl kde bydlet. Když mi
doktor na záchytce řekl, že
moje játra už dlouho nevydrží, rozhodl jsem se pro
léčbu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

V současné době rok nepiju, po dvanácti letech mám práci
a splácím svoje dluhy. Moc si nevěřím, ale skončit osamocený, špinavý a s cirhózou jater nechci.
Jsem třicetiletý středoškolák. Pracoval jsem pouze příležitostně. Od 18 let
jsem bral heroin. Kradl jsem a byl jsem
ve vězení. Když jsem zjistil, že mám dítě,
které jsem nikdy neviděl, rozhodl jsem se
pro léčbu.

V současné době tři
roky neberu. Pracuju,
snažím se splácet dluhy
a platím alimenty. Nechci, aby moje dítě zažívalo
to, co jsem zažíval já se
svým tátou, který byl
nezodpovědný stejně
jako já.

Jsem čtyřicetiletá žena.
Jsem vysokoškolačka
a od svých 25 let pracuji.
Nikdy jsem nebyla vdaná. Posledních deset let
jsem denně pila alkohol.
Ve chvíli, kdy jsem si uvědomila svou samotu, jsem
se rozhodla pro léčbu.

V současné době půl roku
nepiju, pracuju a hledám nové
způsoby, jak nebýt sama a neupít se k smrti.

* ZDROJ: www.drogy-Info.cz/index.php/info/monitor/zahranicni_media/usa_vyzkum_ucla_
vycislil_zisky_z_investic_do_lecby
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PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉČE
Poslání
Program následné péče CPPT, o.p.s., poskytuje svými odbornými sociálními službami podporu lidem v Plzeňském kraji, kteří se rozhodli pro život bez
návykových látek a minimálně 3 měsíce abstinují, dále jejich blízkým ve chvíli
přechodu od závislosti k osobní svobodě. Jsme přesvědčeni, že odborný individuální přístup v tomto nelehkém období výrazně pomáhá snížit riziko návratu
k užívání návykových látek a poškozujícímu chování k sobě i společnosti. Svými
službami podporujeme klienty při začleňování zpět do společnosti v souladu s jejich potřebami v oblasti zaměstnání, studia, samostatného bydlení,
rodinných a přátelských vztahů a v neposlední řadě při obnovování, budování
a udržení si zdravého životního stylu a k vyrovnání se s nedávnou minulostí.

Program následné péče: zleva Petr, Pavla, Lída a Monika
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KONTAKTY CPPT, O.P.S.:
Management společnosti

Mgr. Markéta Krabcová
ředitelka společnosti

Havířská 11, 301 Plzeň
Tel.: 377 421 034
E-mail: management@cppt.cz

P-centrum

Mgr. Jana Bučilová Kadlecová
vedoucí programu

Plachého 6, 301 00 Plzeň
Tel./fax: 377 220 325
E-mail: prevence@cppt.cz

Terénní program

Mgr. Michal Kandler
vedoucí programu

Klatovská 90, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 220 996
E-mail: teren@cppt.cz
bezpecnyklub@cppt.cz

K-centrum

Mgr. Dagmar Špillerová
vedoucí programu

Havířská 11, 301 00 Plzeň
Tel./fax: 377 421 374
E-mail: kcentrum@cppt.cz

Drogové poradenství ve věznici

Klára Jirásková, DiS.
vedoucí programu

Havířská 11, 301 00 Plzeň
mobil: 724 890 073
E-mail: vezeni@cppt.cz

Program následné péče

PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D.
vedoucí programu

Doudlevecká 71, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 321 051
E-mail: ambulance@cppt.cz
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ƐĞůĞŬƟǀŶşƉƌŝŵĄƌŶşƉƌĞǀĞŶĐĞ

ν

ĞĚƵŬĂƟǀŶşĂŬƟǀŝƚǇ

Ess|<KEh/E/s/h>E1,<d/s/d

s|<KEz

K^Kz

<KEd<dz

ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŬŽŶǌƵůƚĂĐĞ

λκ

ς

λλ

ƌŽĚŝŶŶĄŬŽŶǌƵůƚĂĐĞ

σ

λλ

λρ

ƉŽƐŬǇƚŶƵơŝŶĨŽƌŵĂĐĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƚĞůĞĨŽŶƵ

ξπ

μσ

ξπ

ƉŽƐŬǇƚŶƵơŝŶĨŽƌŵĂĐĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵŝŶƚĞƌŶĞƚƵ

λςπ

πρ

λςσ

ƉŽƐŬǇƚŶƵơŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽƐŽďŶĢ

μπν

λρσ

νξν

ŝŶĚŝŬŽǀĂŶĄƉƌŝŵĄƌŶşƉƌĞǀĞŶĐĞ

ŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĞƌǀŝƐ
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şůĞƉƌŽŐƌĂŵƵŶĂμκλκ͗
ͻ ŽƉĢƚŽǀŶĄĐĞƌƟĮŬĂĐĞƐůƵǎĞďǀƓĞŽďĞĐŶĠƉƌŝŵĄƌŶşƉƌĞǀĞŶĐĞ;ƉƌŽŐƌĂŵǇǀƌĄŵĐŝƓŬŽůŶşĚŽĐŚĄǌŬǇͿ
ͻ ĚŽŬŽŶēĞŶşƉƎĞƐƚĂǀďǇƉƌŽƐƚŽƌĚůĞƉƽǀŽĚŶşŚŽƉůĄŶƵ
ͻ ƵĚƌǎĞŶşƐƚĄǀĂũşĐşĐŚƐůƵǎĞďƉƌŝŵĄƌŶşƉƌĞǀĞŶĐĞ
ͻ ǌĂũŝƓƚĢŶşĚŽƐƚĂƚĞēŶĠƉĞƌƐŽŶĄůŶşŬĂƉĂĐŝƚǇƉƌŽƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶşƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşƉƌŽŽŚƌŽǎĞŶĠĚĢƟĂƌŽĚŝŶǇ
WĞƌƐŽŶĄůŶşŽďƐĂǌĞŶşWͲĐĞŶƚƌĂ͗
DŐƌ͘:ĂŶĂ<ĂĚůĞĐŽǀĄ͕ŝ^͘ʹǀĞĚŽƵĐş;ƷǀĂǌĞŬλ͕κͿ
DŐƌ͘DĂƌŬĠƚĂĞƌŵĄŬŽǀĄʹǌĄƐƚƵƉŬǇŶĢǀĞĚŽƵĐş͕ƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞƉƌŝŵĄƌŶşƉƌĞǀĞŶĐĞ;ƷǀĂǌĞŬλ͕κͿ
Đ͘>ĞŶŬĂ,ŽůůĞƌŽǀĄʹƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞƉƌŝŵĄƌŶşƉƌĞǀĞŶĐĞ;κ͕ο,WW͖ĚŽƎşũŶĂμκκσͿ
DŐƌ͘/ǀĂWĞůůĂƌŽǀĄʹƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞƉƌŝŵĄƌŶşƉƌĞǀĞŶĐĞ;ƷǀĂǌĞŬλ͕κ͖ĚŽēĞƌǀŶĂμκκσͿ
/ŶŐ͘DŝĐŚĂĞůĂaŝůŚĂǀĄʹŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌŬĂǀǌĚĢůĄǀĄŶşƉĞĚĂŐŽŐƽĂƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞƉƌŝŵĄƌŶşƉƌĞǀĞŶĐĞ;ƷǀĂǌĞŬ
λ͕κ,WW͖ŽĚĚƵďŶĂμκκσͿ
Đ͘:ĂŬƵď<ƌĂƚŽĐŚǀşůʹƉƌĂĐŽǀŶşŬƉƌŝŵĄƌŶşƉƌĞǀĞŶĐĞ;κ͕ο,WW͖ŽĚůŝƐƚŽƉĂĚƵμκκσͿ

WͲĐĞŶƚƌƵŵ͕ƐƚƎĞĚŝƐŬŽƉƌŝŵĄƌŶşƉƌĞǀĞŶĐĞWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘

ǆƚĞƌŶşƐƵƉĞƌǀŝǌĞ͗
WŚƌ͘ĂŐŵĂƌ^ƚĞŝŶŚćƵƐĞůŽǀĄʹƐƵƉĞƌǀŝǌĞƚǉŵƵ
WŚƌ͘DŝůĂŶ<ŝŶŬŽƌʹƐƵƉĞƌǀŝǌĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵ

ξ

μκκσ

dĞƌĠŶŶşƉƌŽŐƌĂŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘
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dĞƌĠŶŶşƉƌŽŐƌĂŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘

dZEE1WZK'ZDWWd͕K͘W͘^͘
sĞĚŽƵĐş͗DŐƌ͘DŝĐŚĂů<ĂŶĚůĞƌ
dŽŵĂŶŽǀĂο͕νκλκκWůǌĞŸ
ͲŵĂŝů͗ƚĞƌĞŶΛĐƉƉƚ͘Đǌ
dĞů͗͘νρρμμκσσπ
Dd͗ρμξκκνσνξ;WůǌĞŸ͕ƉŽʹƉĄλκ͗κκʹλς͗κκͿ
Dd͗ρμξσπσκμς;ZĞŐŝŽŶǇ͗EǉƎĂŶǇ͕^ƵƓŝĐĞ͕ŽŵĂǎůŝĐĞ͕,ŽƌƓŽǀƐŬǉdǉŶ͕,ŽƌĂǎěŽǀŝĐĞ͕ƉŽʹƉĄλκ͗κκʹμκ͗κκͿ
WŽƐůĄŶş
sdĞƌĠŶŶşŵƉƌŽŐƌĂŵƵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘ƉƌĂĐƵũĞŵĞƐůŝĚŵŝƵǎşǀĂũşĐşŵŝŶĄǀǇŬŽǀĠůĄƚŬǇŶĞďŽơŵƚŽƵǎşǀĄŶşŵ
ĂƌŽǌǀŽũĞŵǌĄǀŝƐůŽƐƟŽŚƌŽǎĞŶǉŵŝǀũĞũŝĐŚƉƎŝƌŽǌĞŶĠŵƉƌŽƐƚƎĞĚş;ŶĂƵůŝĐşĐŚ͕ǀƉĂƌĐşĐŚ͕ďǇƚĞĐŚ͕ŬůƵďĞĐŚ
ĂŶĂƚĂŶĞēŶşĐŚĂŬĐşĐŚͿĂƉŽĚƉŽƌƵũĞŵĞũĞǀƵǀĢĚŽŵĢŶşƐŝǌĄǀĂǎŶŽƐƟƌŝǌŝŬƐơŵƚŽĐŚŽǀĄŶşŵƐƉŽũĞŶǉĐŚ͘
WŽƐŬǇƚŽǀĄŶşŵƉŽƌĂĚĞŶƐŬǉĐŚĂŵĂƚĞƌŝĄůŶşĐŚƐůƵǎĞďĚůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşĐŚƉŽƚƎĞďŬůŝĞŶƚƽǌǀǇƓƵũĞŵĞƐĐŚŽƉͲ
ŶŽƐƚũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚŬůŝĞŶƚƽŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶĢĂǌŽĚƉŽǀĢĚŶĢƐĞƌŽǌŚŽĚŽǀĂƚƉƌŽŵĠŶĢƌŝǌŝŬŽǀĠĐŚŽǀĄŶşēŝƉƌŽ
ĂďƐƟŶĞŶĐŝ͘EĂďşǌşŵĞƚĂŬŵŽǎŶŽƐƟ͕ũĂŬƵĚƌǎĞƚēŝǌůĞƉƓŝƚƐǀƽũƐŽĐŝĄůŶşĂǌĚƌĂǀŽƚŶşƐƚĂǀĂŽƚĞǀƎşƚĐĞƐƚƵ
ŬĞǌŵĢŶĄŵƉƌŽǎŝǀŽƚ͘
KŬƌƵŚǇŽƐŽď͕ŬƚĞƌǉŵũĞƐůƵǎďĂƵƌēĞŶĂ
hǎŝǀĂƚĞůĠŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͕ŬƚĞƎşŶĞũƐŽƵǀŬŽŶƚĂŬƚƵƐũŝŶŽƵƐůƵǎďŽƵƐŶŝǎŽǀĄŶşǌĚƌĂǀŽƚŶşĐŚĂƐŽĐŝĄůŶşĐŚ
ĚŽƉĂĚƽƵǎşǀĄŶşŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬŶĞďŽƵŶŝĐŚǎũĞƚĂŬŽǀǉŬŽŶƚĂŬƚĚŽƐƵĚŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶǉ͘
KƐŽďǇŽŚƌŽǎĞŶĠƵǎşǀĄŶşŵŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͕ŬƚĞƌĠƐĞƉŽŚǇďƵũşǀƉƌŽƐƚƎĞĚşƐĞǌǀǉƓĞŶǉŵǀǉƐŬǇƚĞŵŶĄǀǇͲ
ŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͘
ZŽĚŝŶĂĂďůşǌĐşƵǎŝǀĂƚĞůƽŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͘
sĞƎĞũŶŽƐƚǀǇƐƚĂǀĞŶĄƉƎşŵŽēŝŶĞƉƎşŵŽĐŚŽǀĄŶşƵǎŝǀĂƚĞůƽŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͘
ĄŬůĂĚŶşƉƌŝŶĐŝƉǇƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐůƵǎĞď
ŶŽŶǇŵŝƚĂ͕ďĞǌƉůĂƚŶŽƐƚĂĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚ͕ĚŽďƌŽǀŽůŶŽƐƚ͕ƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀşĂƌĞƐƉĞŬƚ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƉƎşƐƚƵƉ͕
ŵůēĞŶůŝǀŽƐƚ͕ŽĚďŽƌŶŽƐƚ͘
^ůƵǎďǇdĞƌĠŶŶşŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶĠǀƌŽĐĞμκκσ͗

ͻ

ͻ

ͻ

π

DŝŶŝŵĂůŝǌĂĐĞƌŝǌŝŬƐƉŽũĞŶǉĐŚƐƵǎşǀĄŶşŵŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͗
ͳ ŬŽŶƚĂŬƚŶşƉƌĄĐĞ
ͳ ǀ ǉŵĢŶŶǉŝŶũĞŬēŶşƉƌŽŐƌĂŵ͕ƐĞŬƵŶĚĄƌŶşǀǉŵĢŶŶǉƉƌŽŐƌĂŵ͕ƐďĢƌƉŽŚŽǌĞŶĠŚŽŝŶũĞŬēŶşŚŽŶĄēŝŶş
;ƉƌŽũĞŬƚZĞŐŝŽŶĄůŶşƚĞƌĠŶŶşƉƌŽŐƌĂŵͿ
ͳ ŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĞƌǀŝƐ
ͳ ǌĄŬůĂĚŶşǌĚƌĂǀŽƚŶşŽƓĞƚƎĞŶş
ͳ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşǀŽďůĂƐƟǌĚƌĂǀŽƚŶş͕ƐŽĐŝĄůŶşĂũŝŶĠƉƌŽďůĞŵĂƟŬǇƐƉŽũĞŶĠƐƵǎşǀĄŶşŵ
ŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬƐĞǌĂŵĢƎĞŶşŵŶĂƎĞƓĞŶşƚĠƚŽŽďơǎŶĠǎŝǀŽƚŶşƐŝƚƵĂĐĞ
^ƉĞĐŝĮĐŬĠƐůƵǎďǇƐŶŝǎŽǀĄŶşƌŝǌŝŬŶĂƚĂŶĞēŶşĐŚĂŬĐşĐŚ;ƉƌŽũĞŬƚEͲςͿ͗
ͳ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐĞǀƉƌŽƐƚƎĞĚşǌĄďĂǀǇ
ͳ ƚĞƐƚŽǀĄŶşĂůŬŽŚŽůƵǌĚĞĐŚƵǀē͘ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşŽŚůĞĚŶĢƌŝǌŝŬƐƉŽũĞŶǉĐŚƐƵǎşǀĄŶşŵĂůŬŽŚŽůƵ
ͳ ,ĂƌŵZĞĚƵĐƟŽŶŚŝůůKƵƚ
ĂůƓşƐůƵǎďǇ͗
ͳ ŬƌŝǌŽǀĄŝŶƚĞƌǀĞŶĐĞ
ͳ ƐŽĐŝĄůŶşƉƌĄĐĞ͗ĂƐŝƐƚĞŶēŶşƐůƵǎďĂ͕ǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄŶşŶĄǀĂǌŶĠƉĠēĞĂƚĚ͘
ͳ ƐůƵǎďǇƉƎĞƐŵŽďŝůŶşƚĞůĞĨŽŶ͗ŬƌŝǌŽǀĄŝŶƚĞƌǀĞŶĐĞ͕ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄŶşŽĚďŽƌŶǉĐŚƐůƵǎĞď
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ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

ƷŬŽŶǇƉŽƚƎĞďŶĠƉƌŽǌĂũŝƓƚĢŶşƉƌĄĐĞƐŬůŝĞŶƚĞŵ
ǀƐƚƵƉŶşǌŚŽĚŶŽĐĞŶşƐƚĂǀƵŬůŝĞŶƚĂ
ǌŚŽĚŶŽĐĞŶşƐƚĂǀƵĂƉŽƚƎĞďŶŽƐƟĚƌŽŐŽǀĠƐůƵǎďǇ
ƐďĢƌĂǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƐƚĂƟƐƟĐŬǉĐŚĚĂƚ͕ǀǉǌŬƵŵǇ

dĞƌĠŶŶşƉƌŽŐƌĂŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘

sǉǀŽũĂŬƟǀŝƚǀƌŽĐĞμκκσ
ͿZ'/KE>E1dZEE1WZK'ZD;ǁǁǁ͘ĐƉƉƚ͘ĐǌͬƌĞŐŝŽŶǇͿ
EĂǌĂēĄƚŬƵƌŽŬƵũƐŵĞďǇůŝŶƵĐĞŶŝǌĚƽǀŽĚƽƐŶşǎĞŶşĚŽƚĂĐĞǌZs<WWĂŶĞƉŽƐŬǇƚŶƵơĚŽƚĂĐĞǌŵĢƐƚĂ<ůĂͲ
ƚŽǀǇŽŵĞǌŝƚŬĂƉĂĐŝƚƵƐůƵǎĞďǀŶĢŬƚĞƌǉĐŚƌĞŐŝŽŶĞĐŚ͘
sǌŚůĞĚĞŵŬĞƐŶşǎĞŶşĚŽƚĂĐĞǌZs<WWŶĂƌŽŬμκκσŽοκйŽƉƌŽƟƉŽĚĄǀĂŶĠǎĄĚŽƐƟĂǀǌŚůĞĚĞŵ
ŬƚŽŵƵ͕ǎĞǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽŵĢƐƚĂ<ůĂƚŽǀǇŽĚŵşƚůŽƉŽĚƉŽƎŝƚƉƌŽũĞŬƚZĞŐŝŽŶĄůŶşŚŽƚĞƌĠŶŶşŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵ
ǀ<ůĂƚŽǀĞĐŚǀƌŽĐĞμκκσ͕ďǇůŽŬĞνκ͘ξ͘μκκσƵŬŽŶēĞŶŽƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶşƐůƵǎĞďZdWǀ<ůĂƚŽǀĞĐŚ͘ēŬŽůŝǀ
ũĞƚŽƚŽŵĢƐƚŽŶĞũǀĢƚƓşŵŵĢƐƚĞŵǀƌĞŐŝŽŶƵWůǌĞŸƐŬĠŚŽŬƌĂũĞ;ŵŝŵŽWůǌĞŸͿƐŶĞũǀĢƚƓşŵƉŽēƚĞŵŬůŝĞŶƚƽ
ZdWĂƐƚĂƟƐƟŬŽƵǀǉŵĢŶŶĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵ͕ƌŽǌŚŽĚůŝũƐŵĞƐĞǀǌĄũŵƵƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶşƉŽůŝƟŬǇĮŶĂŶĐŽǀĄͲ
ŶşǀƽēŝŽƐƚĂƚŶşŵĚŽŶĄƚŽƌƽŵĚŽĚƌǎĞƚƉƌĂǀŝĚůŽƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶşƐůƵǎĞďƉŽƵǌĞǀĞŵĢƐƚĞĐŚ͕ŬƚĞƌĄĮŶĂŶēŶĢ
ƉƎŝƐƉşǀĂũşŶĂƉƌŽǀŽǌƉƌŽŐƌĂŵƵ͘sǌŚůĞĚĞŵŬƚŽŵƵ͕ǎĞZs<WWƐŶşǎŝůŽƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇŶĂĐĞůǉƉƌŽũĞŬƚǀWůǌĞŸͲ
ƐŬĠŵŬƌĂũŝŶĂůĞƚŽƓŶşƌŽŬŽοκй͕ŶĞďǇůŽŵŽǎŶĠĚŽƚŽŚŽƚŽƌĞŐŝŽŶƵĚŽũşǎĚĢƚĂŶŝǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽZs<WW
ƵƌēĞŶǉĐŚŶĂƚĞƌĠŶŶşƉƌĄĐŝǀŽƐƚĂƚŶşĐŚƌĞŐŝŽŶĞĐŚ͕ŬƚĞƌĠŶĂƉƌŽǀŽǌƉƌŽŐƌĂŵƵĮŶĂŶēŶĢƉƎŝƐƉĢůǇ͘
ǇůĂƵƉƌĂǀĞŶĂĨƌĞŬǀĞŶĐĞƚĞƌĠŶŶşƉƌĄĐĞǀĞŵĢƐƚĞĐŚŽŵĂǎůŝĐĞĂ^ƵƓŝĐĞŽƉƌŽƟŵŝŶƵůĠŵƵƌŽŬƵ
ŶĂƌŽǌƐĂŚξŚλǆǌĂλξĚŶşǌĚƽǀŽĚƵŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĠƉĞƌƐŽŶĄůŶşŬĂƉĂĐŝƚǇĂĚŽƉůŶĢŶĂƐůƵǎďŽƵƉƌĞǀĞŶĐĞ
ŶĂƚĂŶĞēŶşĐŚĂŬĐşĐŚ͕ĂďǇďǇůĂǀǇƵǎŝƚĂůĠƉĞŬĂƉĂĐŝƚĂƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ͘
sƌĞŐŝŽŶƵEǉƎĂŶƐŬĂďǇůĂĨƌĞŬǀĞŶĐĞƚĞƌĠŶŶşƉƌĄĐĞǌĂĐŚŽǀĄŶĂŶĂξŚǌĂƚǉĚĞŶ͘
sƌĄŵĐŝƌŽǌƓŝƎŽǀĄŶşƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶşƐůƵǎĞďZĞŐŝŽŶĄůŶşŚŽƚĞƌĠŶŶşŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵWWdǀWůǌĞŸƐŬĠŵŬƌĂũŝƐĞ
ůĞƚŽƐĚŽƉƌŽũĞŬƚƵǌĂƉŽũŝůĂŵĢƐƚĂ,ŽƌƓŽǀƐŬǉdǉŶĂ,ŽƌĂǎěŽǀŝĐĞ͘
sƉƌǀŽƚŶşĨĄǌŝƉƌŽũĞŬƚƵũƐŵĞŶĂǌĂēĄƚŬƵƌŽŬƵƌĞĂůŝǌŽǀĂůŝŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵǎşǀĄŶşĚƌŽŐǀĞŵĢƐƚĞĐŚ,ŽƌƓŽǀͲ
ƐŬǉdǉŶĂ,ŽƌĂǎěŽǀŝĐĞ͘DŽŶŝƚŽƌŝŶŐǌĂŚƌŶŽǀĂůĂŶĂůǉǌƵƉŽƚƎĞďĐşůŽǀĠƐŬƵƉŝŶǇ͘ZŽǀŶĢǎďǇůĂǌƉƌĂĐŽǀĄŶĂ
ĂŶĂůǉǌĂŝŶƐƟƚƵĐş͕ŬƚĞƌĠŵŽŚŽƵƉƎŝũşƚĚŽŬŽŶƚĂŬƚƵƐƵǎŝǀĂƚĞůŝĚƌŽŐ͘EĂǌĄŬůĂĚĢǎĄĚŽƐƟŵĢƐƚĂũƐŵĞŝŶĨŽƌͲ
ŵŽǀĂůŝŽŶĂƓŝĐŚƐůƵǎďĄĐŚƐƚƵĚĞŶƚǇWƌĂŬƟĐŬĠŚŽƵēŝůŝƓƚĢ,ŽƌƓŽǀƐŬǉdǉŶĂ^ƚƎĞĚŶşƓŬŽůǇ,ŽƌĂǎěŽǀŝĐĞ͘
ͿEͲς;ƉƌŽũĞŬƚƐŶŝǎŽǀĄŶşƌŝǌŝŬŶĂƚĂŶĞēŶşƐĐĠŶĢǀWůǌŶŝĂŽŬŽůş͖ǁǁǁ͘ĐƉƉƚ͘ĐǌͬĚĂŶĐĞςͿ
sƌĄŵĐŝƐůƵǎĞďŶĂƚĂŶĞēŶşĐŚĂŬĐşĐŚƉŽƐŬǇƚŽǀĂůŝƉƌĂĐŽǀŶşĐŝƐƉŽůƵƐĚŽďƌŽǀŽůŶşŬǇĂƐƚĄǎŝƐƚǇŝŶĨŽƌŵĂēŶş͕
ƉŽƌĂĚĞŶƐŬĠĂŵĂƚĞƌŝĄůŶşƐůƵǎďǇŶĂμοĂŬĐşĐŚ;ƉŽĚƌŽďŶĄƐƚĂƟƐƟŬĂĚĄůĞ͖ƐƚĂƟƐƟŬĂĂŶĐĞςŶĞǌĂŚƌŶƵũĞ
ƉƌĄĐŝŶĂƚĂŶĞēŶşƐĐĠŶĢǀƌĞŐŝŽŶĞĐŚWůǌĞŸƐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͕ŬƚĞƌĄũĞƐŽƵēĄƐơƉƌŽũĞŬƚƵZĞŐŝŽŶĄůŶşŚŽƚĞƌĠŶŶşŚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵƵWWdͿ͘
sƌĄŵĐŝƉƌŽũĞŬƚƵĂŶĐĞςƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞŵĞƐĚĂůƓşŵŝƉŽĚŽďŶǉŵŝƉƌŽũĞŬƚǇǀZŶĂƉƌŽũĞŬƚƵ^ĂĨĞƌWĂƌƚǇ
ĂǀƌĄŵĐŝƉƌĂĐŽǀŶşƐŬƵƉŝŶǇͣWƌĞǀĞŶĐĞĂƐŶŝǎŽǀĄŶşƌŝǌŝŬƵǎşǀĄŶşĚƌŽŐŶĂƚĂŶĞēŶşĐŚĂŬĐşĐŚ͞ƉƎŝEĄƌŽĚŶşŵ
ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂĐşŵƐƚƎĞĚŝƐŬƵƉƌŽĚƌŽŐǇĂĚƌŽŐŽǀĠǌĄǀŝƐůŽƐƟ͘ĂēĄƚŬĞŵƌŽŬƵƉƌŽďĢŚůŽƐĞƚŬĄŶşŶĂĞǀĂůƵĂĐŝ
ĂŬƟǀŝƚǀƉƎĞĚĐŚŽĐǌşŵƌŽĐĞμκκς͕ƉůĄŶŽǀĄŶşĂƉƎşƉƌĂǀĂƐƉŽůĞēŶǉĐŚĂŬƟǀŝƚǀůĞƚŽƓŶşŵƌŽĐĞ͘sƌĄŵĐŝ^ĂĨĞƌ
WĂƌƚǇdŽƵƌμκκσũƐŵĞǌĂũŝƓƛŽǀĂůŝƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶşƚĞƌĠŶŶşĐŚĂĚŝŬƚŽůŽŐŝĐŬǉĐŚƐůƵǎĞďŶĂνůĞƚŶşĐŚĨĞƐƟǀĂůĞĐŚ͘
ĂůƓşĂŬƟǀŝƚŽƵƚŽŚŽƚŽƉƌŽũĞŬƚƵďǇůĂŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞǀWƌĂǌĞ;ŬůƵďZŽǆǇͿ͕ŶĂŬƚĞƌĠǀĞĚŽƵĐş
ƉƌŽũĞŬƚƵĂŶĐĞςƉƎĞĚƐƚĂǀŝůĞǀĂůƵĂĐŝŶĂƓŝĐŚƐůƵǎĞďĂŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌƉƌŽũĞŬƚƵĂŶĐĞςƐĞĂŬƟǀŶĢƷēĂƐƚŶŝů
ƐƉƎşƐƉĢǀŬĞŵŶĂƚĠŵĂͣdĞƌĠŶŶşƉƌĄĐĞŶĂƚĂŶĞēŶşƐĐĠŶĢʹƉŽŵŽĐ͕Ăůŝďŝ͕ŶĞďŽĂŶĂũƐŬǉĚĂƌƉƌŽŵŽƚĠƌƽŵ͘͞
sĞĚŽƵĐşƚĞƌĠŶŶşŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵƐƉŽůƵƉƌĂĐŽǀĂůǀƉƌƽďĢŚƵƌŽŬƵƐĞǌĄƐƚƵƉĐŝŵşƐƚŶşƐĂŵŽƐƉƌĄǀǇĂǌĄƐƚƵƉͲ
ĐŝŵşƚŶşĐŚƐůƵǎĞďǀƉƌĂĐŽǀŶşƐŬƵƉŝŶĢƉƌĞǀĞŶĐĞŬƌŝŵŝŶĂůŝƚǇƉƎŝDĂŐŝƐƚƌĄƚƵŵĢƐƚĂWůǌŶĢŶĂƚĠŵĂƚƵƌŝǌŝŬ
ŶŽēŶşŚŽǎŝǀŽƚĂ͘
sƌĄŵĐŝdŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞǀDĢƎşŶĢƉƌĞǌĞŶƚŽǀĂůǀĞĚŽƵĐşƵŶŝŬĄƚŶşƐůƵǎďƵƚĞƐƚŽǀĄŶşĂůŬŽŚŽůƵǀēĞƚŶĢ
ƉƎĞĚƚĞƐƚŽǀĠŚŽƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ƉƌĂĐ͘ƐŬƵƉŝŶƵĂƉƌŽũĞŬƚ^ĂĨĞƌWĂƌƚǇĂĞǀĂůƵĂĐŝĂŶĐĞς͘
ρ

s|ZKE1WZsϤϢϢϫ
dĞƌĠŶŶşƉƌŽŐƌĂŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘
ς

sƉƌƽďĢŚƵĚƌƵŚĠŚŽƉŽůŽůĞơƌŽŬƵμκκσũƐŵĞĂďƐŽůǀŽǀĂůŝĐĞƌƟĮŬĂēŶşƉƌŽĐĞƐĂŽďĚƌǎĞůŝĐĞƌƟĮŬĂĐŝ
ŽĚďŽƌŶĠǌƉƽƐŽďŝůŽƐƟƐůƵǎĞďĂŶĐĞςǀƌĄŵĐŝdĞƌĠŶŶşŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵWWdŶĂĚĂůƓşŽďĚŽďş͘
WE|<>h;ǁǁǁ͘ďĞǌƉĞĐŶǇŬůƵď͘ĐǌͿ
sƌĄŵĐŝƉƌŽũĞŬƚƵĞǌƉĞēŶǉŬůƵďƉƌĂĐŽǀĂůŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌƉƌŽũĞŬƚƵŶĂĐĞƌƟĮŬĂĐşĐŚǌƷēĂƐƚŶĢŶǉĐŚŬůƵďƽ͘
dŝƐŬŽǀĄŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞƉƌŽďĢŚůĂμρ͘λ͘ǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐDĂŐŝƐƚƌĄƚĞŵŵĢƐƚĂWůǌŶĢ͘WƎŝŶĄƐůĞĚŶǉĐŚƐƉŽůĞēͲ
ŶǉĐŚŬŽŶƚƌŽůĄĐŚƐŵĢƐƚƐƚŬŽƵƉŽůŝĐŝşďǇůǇŬŽŶƚƌŽůŽǀĄŶǇƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƵĚĢůĞŶşĐĞƌƟĮŬĄƚƵ͘ŬŽŶƚƌŽůͲ
ŶşĐŚƓĞƚƎĞŶşŝǌĚůŽƵŚŽĚŽďǉĐŚǀǉƐƚƵƉƽDĢƐƚƐŬĠƉŽůŝĐŝĞWůǌĞŸǀǇƉůǉǀĄ͕ǎĞƐĞďĢŚĞŵƌŽŬƵƐŶşǎŝůƉŽēĞƚ
ǌĂĐŚǇĐĞŶǉĐŚŵůĂĚŝƐƚǀǉĐŚŽƐŽďƉŽĚǀůŝǀĞŵĂůŬŽŚŽůƵ͕ĐŽǎĚŽŬĂǌƵũĞĚŽďƌǉǀǉƐůĞĚĞŬƓŬŽůĞŶşƉĞƌƐŽŶĄůƵ
ŬůƵďƽŝƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐŵşƐƚŶşƐĂŵŽƐƉƌĄǀŽƵ͘ĄůĞŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌƉƌŽũĞŬƚƵƉƌĂĐŽǀĂůŶĂƉƌĞǌĞŶƚĂĐŝƉƌŽũĞŬƚƵ͕
ŬǀĞƎĞũŶŽƐƟĨŽƌŵŽƵǁĞďŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶĞŬĂƟƐŬŽǀǉĐŚǌƉƌĄǀ͕ŽĚďŽƌŶĠǀĞƎĞũŶŽƐƟŶĂĐĞůŽƐƚĄƚŶşdŬŽŶĨĞͲ
ƌĞŶĐŝǀDĢƎşŶĢ͘sƌĄŵĐŝƉƌŽũĞŬƚƵĞǌƉĞēŶǉŬůƵďŶĂďşĚůŵŽǎŶŽƐƚƐƉŽůƵƉƌĄĐĞƐŵĢƐƚĞŵWůǌŶşƉƎŝƎĞƓĞŶş
ƉƌŽďůĠŵƽǀƌĄŵĐŝŽƉĂƚƎĞŶşĞŶƚƌƵŵ;ƉƌŽũĞŬƚĞǌƉĞēŶĠŵĢƐƚŽͿ͕ǌǀůĄƓƚĢǀŽďůĂƐƟƎĞƓĞŶşƉƌŽďůĠŵƽ
ƐŚůƵŬĞŵĂƌƵƓĞŶşŶŽēŶşŚŽŬůŝĚƵǀŽŬŽůşŶŽēŶşĐŚƉŽĚŶŝŬƽ͘ĄůĞũĞĚŶĂůŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌƐƉŽƚĞŶĐŝŽŶĄůŶşŵ
ĮŶĂŶēŶşŵƉĂƌƚŶĞƌĞŵŽƐƉŽůƵĮŶĂŶĐŽǀĄŶşĂƌŽǌǀŽũŝƉƌŽũĞŬƚƵĞǌƉĞēŶǉŬůƵď͘sƉƌŽƐŝŶĐŝƉƌŽďĢŚůŽƓŬŽůĞŶş
ƉĞƌƐŽŶĄůƵǀĞξƉŽĚŶŝĐşĐŚ͘
^ƚĂƟƐƟŬĂ
Z'/KE>E1dZEE1WZK'ZDΈE|\E^<K͕^ha/͕KD>/͕,KZKs/͕,KZaKs^<|d|EΉ͗
μκκς
μκκσ
WŽēĞƚŬŽŶƚĂŬƚƽ

λμρ

ςο

WƌǀŬŽŶƚĂŬƚǇ;ƉƌǀŶşŬŽŶƚĂŬƚнŬŽŶƚĂŬƚŶşƉƌĄĐĞͿ

ρξρ

μξρ

WŽēĞƚǀǉŵĢŶ

λκλ

οπ

οκον

μλκπ

sǇƵǎŝơƚĞƌĠŶŶşŚŽŵŽďŝůŶşŚŽƚĞůĞĨŽŶƵ

ξρ

ρπ

WŽēĞƚŬŽŶƚĂŬƚƽŶĂƚĂŶ͘ƐĐĠŶĢ

μξο

λπσ

WŽēĞƚƚĞƐƚƽŶĂƉƎşƚŽŵŶŽƐƚĂůŬŽŚŽůƵ

ςκ

μμ

μκκς

μκκσ

WŽēĞƚŬŽŶƚĂŬƚƽ

ρλς

λκμο

/ŶĨŽƌŵĂēŶşƐĞƌǀŝƐ

νλκ

οξσ

WŽēĞƚƉŽƌĂĚĞŶƐŬǉĐŚŝŶƚĞƌǀĞŶĐş

ξσ

πξ

dĞƐƚŽǀĄŶşĂůŬŽŚŽůƵǌĚĞĐŚƵнƉƎĞĚƚĞƐƚŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş

ςκ

πλ

WŽēĞƚǀǇŵĢŶĢŶǉĐŚƐƚƎşŬĂēĞŬ

Eς;ƉƌĞǀĞŶĐĞƌŝǌŝŬŶĂƚĂŶĞēŶşƐĐĠŶĢǀWůǌŶŝĂŽŬŽůşͿ

s|ZKE1WZsϤϢϢϫ

WĞƌƐŽŶĄůŶşŽďƐĂǌĞŶş͗
DŐƌ͘DŝĐŚĂů<ĂŶĚůĞƌʹǀĞĚŽƵĐşƉƌŽŐƌĂŵƵ͕ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌƉƌŽũĞŬƚƵĞǌƉĞēŶǉŬůƵď͖λ͕κ,WW
<ůĄƌĂaĂůŽŵŽǀĄ͕ŝ^͘ʹǌĄƐƚƵƉŬǇŶĢǀĞĚŽƵĐşŚŽ͕ƚĞƌĠŶŶşƐŽĐŝĄůŶşƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞ͖λ͕κ,WW
WĞƚƌ<ůĞŵĞŶƚʹƉƌĂĐŽǀŶşŬǀƉƌŽŐƌĂŵƵĂŶĐĞς͖λ͕κ,WW
<ůĄƌĂ:ŝƌĄƐŬŽǀĄ͕ŝ^͘ʹƚĞƌĠŶŶşƐŽĐŝĄůŶşƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞ͕λ͕κ,WW;ĚŽŬǀĢƚŶĂμκκσͿ
ůŝƓŬĂĞŶĞƓŽǀĄ͕ŝ^͘ʹƚĞƌĠŶŶşƐŽĐŝĄůŶşƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞ͕λ͕κ,WW;ŽĚǌĄƎşμκκσͿ
ŽďƌŽǀŽůŶşĐŝ͗
WĞƚƌĂEŽǀĄŬŽǀĄ͕<ƌŝƐƚǉŶĂWŝůĂƎŽǀĄ͕ĄƌĂaĞƐƚĄŬŽǀĄ͕<ĂƚĞƎŝŶĂDŝŬƵůŝĐŽǀĄ͕>ƵĐŝĞDĂƓŬŽǀĄ͕WĂǀůĂdŽŵĄƓͲ
ŬŽǀĄ͕/ǀĂŶĂ<ĂŸĄŬŽǀĄ͕/ǀĂŶĂ<ƎŝǀĂŶĐŽǀĄ͕<ĂƌŽůşŶĂ:ƵŶŬŽǀĄ͕/ƌĞŶĂ'ƌƵŶĐůŽǀĄ

dĞƌĠŶŶşƉƌŽŐƌĂŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘

ǆƚĞƌŶşƐƵƉĞƌǀŝǌĞ͗
Dhƌ͘DŝĐŚĂĞů<ƌƐʹƉƎşƉĂĚŽǀĄĂƚǉŵŽǀĄƐƵƉĞƌǀŝǌĞ
WŚƌ͘DŝůĂŶ<ŝŶŬŽƌʹƐƵƉĞƌǀŝǌĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵ

σ

μκκσ

ƌŽŐŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşǀĞǀĢǌŶŝĐŝ͕
ƉƌŽŐƌĂŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘

s|ZKE1WZsϤϢϢϫ
ƌŽŐŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşǀĞǀĢǌŶŝĐŝ͕ƉƌŽŐƌĂŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘
λλ

ZK'KsWKZE^ds1ss E//͕WZK'ZDWWd͕K͘W͘^͘
sĞĚŽƵĐşͬŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌƉƌŽŐƌĂŵƵ͗<ůĄƌĂ:ŝƌĄƐŬŽǀĄ͕ŝ^͘
,ĂǀşƎƐŬĄλλ͕WůǌĞŸνκλκκ
ͲŵĂŝů͗ǀĞǌĞŶŝΛĐƉƉƚ͘Đǌ
dĞů͗͘νρρξμλνρξ͕ρμξςσκκρν

WŽƐůĄŶşƉƌŽŐƌĂŵƵ
WŽƐůĄŶşŵƉƌŽŐƌĂŵƵũĞƉŽĚƉŽƌŽǀĂƚĂŵŽƟǀŽǀĂƚŽƐŽďǇǌŶĞƵǎşǀĂũşĐşŶĄǀǇŬŽǀĠůĄƚŬǇ͕ŬƚĞƌĠƐĞŽĐŝƚůǇ
ǀŬŽŶŇŝŬƚƵƐĞǌĄŬŽŶĞŵĂũƐŽƵǀĞǀǉŬŽŶƵǀĂǌďǇŶĞďŽǀǉŬŽŶƵƚƌĞƐƚƵ͕ŬĞƐŶŝǎŽǀĄŶşƌŝǌŝŬƐƉŽũĞŶǉĐŚƐĞ
ǌŶĞƵǎşǀĄŶşŵŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬĂŬĂŬƟǀŶşŵƵƎĞƓĞŶşũĞũŝĐŚƐƚĄǀĂũşĐşƐŝƚƵĂĐĞǌŵĢŶŽƵǎŝǀŽƚŶşŚŽƐƚǇůƵ
ƐŵĢƌĞŵŬĂďƐƟŶĞŶĐŝ͘
WƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶēŶşĐŚĂŽƐŽďŶşĐŚŬŽŶƚĂŬƚƽĂƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶşŽĚďŽƌŶĠŚŽƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
ƉŽŵĄŚĂƚƉƎĞĚĐŚĄǌĞƚǌĂĐǇŬůĞŶşŶĞǎĄĚŽƵĐşŚŽǎŝǀŽƚŶşŚŽƐƚǇůƵŬůŝĞŶƚƽ;ƵǎşǀĄŶşŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͕ƉĄĐŚĄŶş
ƚƌĞƐƚŶĠēŝŶŶŽƐƟͿǀĞĚŽƵĐşŚŽŬũĞũŝĐŚƐŽĐŝĄůŶşŵƵǀǇůŽƵēĞŶş͕ĂơŵƐŽƵēĂƐŶĢƉŽĚƉŽƌŽǀĂƚũĞũŝĐŚǌĂƎĂǌĞŶş
ĚŽďĢǎŶĠŚŽǎŝǀŽƚĂ͘
ĄƐĂĚǇƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶşƐůƵǎĞď
ͻ ĚŽďƌŽǀŽůŶŽƐƚ;ǌĄůĞǎşŶĂƌŽǌŚŽĚŶƵơŬůŝĞŶƚĂ͕ǌĚĂŶĂďşǌĞŶĠƐůƵǎďǇǀǇƵǎŝũĞͿ
ͻ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƉƎşƐƚƵƉ;ƉƎşƐƚƵƉĚůĞŬůŝĞŶƚŽǀǉĐŚĂŬƚƵĄůŶĢͲƐƉĞĐŝĮĐŬǉĐŚƉŽƚƎĞďĂŬŽŶƚĞǆƚƵ͕ǀĞŬƚĞƌĠŵ
ƐĞŶĂĐŚĄǌşͿ
ͻ ƉŽĚƉŽƌĂĂǌŬŽŵƉĞƚĞŶƚŸŽǀĄŶşŬůŝĞŶƚĂ;ǀĞĚĞŶşŬůŝĞŶƚĂŬƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƐƟĂĂŬƟǀŶşŵƵƉƎşƐƚƵƉƵͿ
ͻ ŵůēĞŶůŝǀŽƐƚ;ŚƌĂŶŝĐĞũƐŽƵĚĄŶǇŽŚůĂƓŽǀĂĐşƉŽǀŝŶŶŽƐơĂƉşƐĞŵŶǉŵƐŽƵŚůĂƐĞŵŬůŝĞŶƚĂƐƉŽƐŬǇƚŶƵͲ
ơŵŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽ͕ƉƎşƉ͘ƐĞƐĚĢůĞŶşŵƚĠŵĂƚƵƐƉŽůƵƉƌĄĐĞƐŽĐŝĄůŶşŵƵƉƌĂĐŽǀŶşŬŽǀŝǀǉŬŽŶƵǀĂǌďǇͿ
ͻ ƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀşĂƌĞƐƉĞŬƚ;ŬůŝĞŶƚũĞǀƽēŝƉƌĂĐŽǀŶşŬŽǀŝƉƌŽŐƌĂŵƵǀƌŽǀŶĠŵƉŽƐƚĂǀĞŶşͿ
ͻ ďĞǌƉůĂƚŶŽƐƚ
WŽƐŬǇƚŽǀĂŶĠƐůƵǎďǇ
ͻ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ƉŽĚƉƽƌŶĄĂŵŽƟǀĂēŶşƚĞƌĂƉŝĞ;ŵŽƟǀĂēŶşƚƌĠŶŝŶŬͿʹƉŽŵŽĐǀǇƚǀŽƎŝƚ
ŶĄŚůĞĚŬůŝĞŶƚĂŶĂǀǉǌŶĂŵǌĄǀŝƐůŽƐƟǀũĞŚŽǎŝǀŽƚĢĂŶĂƌĞĄůŶĠŵŽǎŶŽƐƟũĞũşŚŽƎĞƓĞŶş͕ƉŽĚƉŽƌĂǌĞ
ƐǀĢƚĂͣǀŶĢ͞ǀĢǌŶŝĐĞ͕ƉƌĞǀĞŶĐĞĚĞƐƚƌƵŬĐĞƌŽĚŝŶŶǉĐŚǀǌƚĂŚƽ;ƉƎşƉĂĚŶĢƉŽŵŽĐƉƎŝũĞũŝĐŚŽďŶŽǀŽͲ
ǀĄŶşͿ͕ǀǇƚǀĄƎĞŶşƉŽĚƉŽƌǇƉƌŽƉƎĞŬŽŶĄŶşŶĄƌŽēŶĠƐŝƚƵĂĐĞ͕ŵĂƉŽǀĄŶş͕ƉŽĚƉŽƌĂŵŽƟǀĂĐĞŬǎŝǀŽƚŶş
ǌŵĢŶĢƐŵĢƌĞŵŬůĠēďĢĂĂďƐƟŶĞŶĐŝ͕ǀǇƚǀĄƎĞŶşŶĄŚůĞĚƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝ͕ƉŽŵŽĐǀĞǌŵĢŶĢƉŽƐƚŽũƽ͕
ĐŚŽǀĄŶşĂƚĚ͘
ͻ ŬƌŝǌŽǀĄŝŶƚĞƌǀĞŶĐĞʹƉŽĚƉŽƌĂǀŶĄƌŽēŶĠƐŝƚƵĂĐŝ͕ƐƚĂďŝůŝǌĂĐĞ͕ǌŬůŝĚŶĢŶş͕ŶĂůĞǌĞŶşŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀŶşĐŚ
ŬƌŽŬƽǀŶĄƌŽēŶĠƐŝƚƵĂĐŝ͕ƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶşĚĞƐƚƌƵŬƟǀŶşŵƵĐŚŽǀĄŶşĂũĞĚŶĄŶş;ŶĂƉƎ͘ƵŽƐŽď͕ŬƚĞƌĠƐĞ
ŽĐŝƚŶŽƵǀĞǀĢǌŶŝĐŝƉŽƉƌǀĠͿ
ͻ ŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĞƌǀŝƐʹƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşǀŽďůĂƐƟǌĚƌĂǀŽƚŶşĐŚĂũŝŶǉĐŚƌŝǌŝŬƐƉŽũĞŶǉĐŚƐƵǎşǀĄŶşŵĚƌŽŐ
ͻ ƉŽƐƚƉĞŶŝƚĞŶĐŝĄƌŶşƉĠēĞʹƉŽŵŽĐƐŶĄǀƌĂƚĞŵǌǀĢǌĞŶşĂǌĂēůĞŶĢŶşŵĚŽƐƉŽůĞēŶŽƐƟʹƉŽŵŽĐ
ƐǀǇƎşǌĞŶşŵĚŽŬůĂĚƽ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂĐşŶĂƷƎĂĚƵƉƌĄĐĞ͕ƐŚůĞĚĄŶşŵǌĂŵĢƐƚŶĄŶşĂƵďǇƚŽǀĄŶş͕ǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽͲ
ǀĄŶşůĠēďǇǌĄǀŝƐůŽƐƟ͕ƉŽĚƉŽƌĂǀĂďƐƟŶĞŶĐŝĂƉŽĚ͘sƌĄŵĐŝƉŽƐƚƉĞŶŝƚĞŶĐŝĄƌŶşƉĠēĞũĞƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶŽ
ƉƎĞĚĞǀƓşŵŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ƉŽĚƉƽƌŶĄĂŵŽƟǀĂēŶşƚĞƌĂƉŝĞ͕ƐŽĐŝĄůŶşĂƉƌĄǀŶşƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕
ŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĞƌǀŝƐ͕ĂƐŝƐƚĞŶēŶşƐůƵǎďĂ͕ǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄŶşŶĄǀĂǌŶĠĂũŝŶĠŽĚďŽƌŶĠƉĠēĞ͘
ͻ ƚĞůĞĨŽŶŝĐŬĠĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşʹƵƌēĞŶŽƉƌŽŽƐŽďǇƉƎĞĚŶĄƐƚƵƉĞŵͬƉŽƉƌŽƉƵƓƚĢŶş
ǌǀĂǌďǇͬǀǉŬŽŶƵƚƌĞƐƚƵŽĚŶĢơƐǀŽďŽĚǇĂŽƐŽďǇďůşǌŬĠŬůŝĞŶƚƽ͕ŬƚĞƎşƐĞŶĂĐŚĄǌĞũşŶĂǀĂǌďĢŶĞďŽ
ǀĞǀǉŬŽŶƵƚƌĞƐƚƵ

s|ZKE1WZsϤϢϢϫ

ͻ
ͻ
ͻ

ǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄŶşŶĄǀĂǌŶĠĂũŝŶĠŽĚďŽƌŶĠƉĠēĞʹƉŽŵŽĐƉƎŝǌĂũŝƓƚĢŶşǀŚŽĚŶĠƉŽŵŽĐŝĂƉƎĞŬŽŶĄŶş
ƉƎĞŬĄǎĞŬƐŵĢƌĞŵŬƚƌǀĂůĠĂďƐƟŶĞŶĐŝēŝƐƚĂďŝůŝǌĂĐŝ
ƐŽĐŝĄůŶşĂƉƌĄǀŶşƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşʹƉŽŵŽĐƉƎŝŽƌŝĞŶƚĂĐŝǀŶŽǀĠƐŝƚƵĂĐŝǀǌŚůĞĚĞŵŬƐŽĐŝĄůŶşŵĂƉƌĄǀͲ
ŶşŵĂƐƉĞŬƚƽŵ
ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşĂƉŽĚƉƽƌŶĄƚĞƌĂƉŝĞƉƌŽŽƐŽďǇďůşǌŬĠƵǎŝǀĂƚĞůƽʹƉƌŽƐƚŽƌƉƌŽǀĞŶƟůĂĐŝƉŽĐŝƚƽ͕ƉŽĐŚŽͲ
ƉĞŶşĨĞŶŽŵĠŶƵǌĄǀŝƐůŽƐƟĂũĞŚŽǀǉǌŶĂŵǀǎŝǀŽƚŶşĐĞƐƚĢũĞũŝĐŚďůşǌŬĠŽƐŽďǇ͕ǀǇƚǀĄƎĞŶşƌĞĂůŝƐƟĐŬǉĐŚ
ŽēĞŬĄǀĄŶşĂŵŽǎŶǉĐŚƐƚƌĂƚĞŐŝşƉƌŽĚĂůƓşǎŝǀŽƚ

sǉǀŽũĂŬƟǀŝƚƉƌŽŐƌĂŵƵǀƌŽĐĞμκκσ

ƌŽŐŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşǀĞǀĢǌŶŝĐŝ͕ƉƌŽŐƌĂŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘

WƌĄĐĞƐŬůŝĞŶƚǇǀĞǀǉŬŽŶƵǀĂǌďǇĂƚƌĞƐƚƵ
sƵƉůǇŶƵůĠŵƌŽĐĞƐĞƐŬůŝĞŶƚǇƉƌŽŐƌĂŵƵƉƌĂĐŽǀĂůŽŶĂŵŶŽŚĂƐƉĞĐŝĮĐŬǉĐŚǌĂŬĄǌŬĄĐŚ͘^ŬůŝĞŶƚǇǀĞǀǉŬŽͲ
ŶƵǀĂǌďǇƉƎĞǀĂǎŽǀĂůǇŝŶƚĞƌǀĞŶĐĞƐƉŽũĞŶĠƐŶĞŶĂĚĄůŽƵǎŝǀŽƚŶşǌŵĢŶŽƵ;ƐƵǀĢǌŶĢŶşŵͿ͗ŬƌŝǌŽǀĠŝŶƚĞƌǀĞŶĐĞ
ǀƐŽƵǀŝƐůŽƐƟƐĂďƐƟŶĞŶēŶşŵŝƉƎşǌŶĂŬǇ͕ƐƌŽĚŝŶŶǉŵŝĂƉĂƌƚŶĞƌƐŬǉŵŝǀǌƚĂŚǇ͕ƐǀǇŶĞƐĞŶşŵƌŽǌƐƵĚŬƵ͕ĚĄůĞ
ƉĂŬŵĂƉŽǀĄŶşǀǌƚĂŚƵŬĚƌŽŐĄŵēŝŵŽƟǀĂĐŝŬĂďƐƟŶĞŶĐŝ͘sĢƚƓŝŶĂǌŶŝĐŚƉŽǎĂĚŽǀĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽŵŽǎŶŽƐͲ
ƚĞĐŚůĠēĞŶşǌĄǀŝƐůŽƐƟ͕ĂƛƵǎǀƌĄŵĐŝǀǉŬŽŶƵƚƌĞƐƚƵ͕ŶĞďŽƉŽƉƌŽƉƵƓƚĢŶş͘
^ŬůŝĞŶƚǇǀĞǀǉŬŽŶƵƚƌĞƐƚƵƉƎĞǀĂǎŽǀĂůǇǌĂŬĄǌŬǇƐƉŽũĞŶĠƐƵƌŽǀŶĄǀĄŶşŵŶĂƌƵƓĞŶǉĐŚƌŽĚŝŶŶǉĐŚǀǌƚĂŚƽ͕
ƉƌĞǀĞŶĐşƌĞůĂƉƐƵ͕ƉƎşƉƌĂǀŽƵŶĂǀǉƐƚƵƉǌǀǉŬŽŶƵƚƌĞƐƚƵĂƐơŵƐƉŽũĞŶĄƌŝǌŝŬĂ͘
WƌŽƉŽũĞŶşƉƌŽŐƌĂŵƵƌŽŐŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşǀĞǀĢǌŶŝĐŝƐƉƌŽŐƌĂŵĞŵ<ͲĐĞŶƚƌĂ
ƌŽŐŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşǀĞǀĢǌŶŝĐŝũĞƉŽĚƉƌŽŐƌĂŵĞŵ<ŽŶƚĂŬƚŶşŚŽĐĞŶƚƌĂ͘WƌŽƉŽũĞŶşƉƌŽŐƌĂŵƽ͕ŬĞŬƚĞƌĠŵƵ
ĚŽƓůŽ ǀ ƌŽĐĞ μκκς͕ ƐĞ ƵŬĄǌĂůŽ ũĂŬŽ ǀŚŽĚŶǉ ŬƌŽŬ ŬĞ ǌŬǀĂůŝƚŶĢŶş ƐůƵǎĞď ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶǉĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵĞŵ
ƌŽŐŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşǀĞǀĢǌŶŝĐŝ͘EĞũǀĢƚƓşŵƉƎşŶŽƐĞŵƚĠƚŽǌŵĢŶǇũĞǌĂũŝƓƚĢŶşŶĂǀĄǌĄŶşŬŽŶƚĂŬƚƵƐŬůŝĞŶƚǇ
<ŽŶƚĂŬƚŶşŚŽĐĞŶƚƌĂ͕ŬƚĞƎşũƐŽƵǀŬŽŶŇŝŬƚƵƐĞǌĄŬŽŶĞŵĂͬŶĞďŽŶĂƐƚƵƉƵũşǀǉŬŽŶǀĂǌďǇ͕ƉƎşƉĂĚŶĢǀǉŬŽŶ
ƚƌĞƐƚƵŽĚŶĢơƐǀŽďŽĚǇ͘
ĄƌŽǀĞŸĚŽƓůŽŬĞǌǀǉƓĞŶşĞĨĞŬƟǀŝƚǇƉƎşƉĂĚŽǀĠƉƌĄĐĞŶĂǌĂŬĄǌŬĄĐŚŬůŝĞŶƚƽʹŬůşēŽǀĄũĞǌĚĞƚǉŵŽǀĄƐƉŽͲ
ůƵƉƌĄĐĞƚǉŵƽƉƌŽŐƌĂŵƽƌŽŐŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşǀĞǀĢǌŶŝĐŝĂ<ŽŶƚĂŬƚŶşŚŽĐĞŶƚƌĂ͘WƌĂĐŽǀŶşĐŝƉƌŽŐƌĂŵƵƐĞ
ƷēĂƐƚŶşλǆƚǉĚŶĢƉŽƌĂĚ<ŽŶƚĂŬƚŶşŚŽĐĞŶƚƌĂǀĢŶŽǀĂŶǉĐŚƉƎşƉĂĚŽǀĠƉƌĄĐŝƐŬůŝĞŶƚǇ͘
ĂũŝƓƚĢŶşŬŽŶƟŶƵŝƚǇƉƌĄĐĞƐŬůŝĞŶƚĞŵ
sƌŽĐĞμκκσũƐŵĞƐĞǌĂēĂůŝǀşĐĞƐŽƵƐƚƎĞĚŝƚŶĂǌĂũŝƓƚĢŶşĂƉƌŽŚůŽƵďĞŶşŬŽŶƟŶƵŝƚǇƉƌĄĐĞƐŬůŝĞŶƚǇ͘EĂƓşŵ
ĐşůĞŵũĞǌĂũŝƐƟƚƵĐĞůĞŶǉƐǇƐƚĠŵƉĠēĞŽŬůŝĞŶƚǇǀŬŽŶŇŝŬƚƵƐĞǌĄŬŽŶĞŵ͕ŬůŝĞŶƚǇǀĞǀǉŬŽŶƵǀĂǌďǇƉƎşƉĂĚŶĢ
ƚƌĞƐƚƵŽĚŶĢơƐǀŽďŽĚǇĂŽŬůŝĞŶƚǇŶĂǀƌĂĐĞũşĐşƐĞǌǀĢǌĞŶş͘^ŽƵƐƚƎĞĚşŵĞƐĞŶǇŶşŶĂǀǇƚǀŽƎĞŶşŵĞƚŽĚŝŬǇ
ŬŽŶƟŶƵĄůŶş ƉƌĄĐĞ Ɛ ŬůŝĞŶƚĞŵ Ă ŚůĞĚĄŶş ŵŽǎŶŽƐơ ŬĞ ǌůĞƉƓĞŶş ŬŽŶƟŶƵŝƚǇ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶǉĐŚ ƐůƵǎĞď͘ ĄůĞ
ƉƌŽŚůƵďƵũĞŵĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐ<ŽŶƚĂŬƚŶşŵĐĞŶƚƌĞŵ͕ŬĚĞĐşůĞŶĢǀǇŚůĞĚĄǀĄŵĞŬůŝĞŶƚǇ͕ŬƚĞƎşũƐŽƵǀŬŽŶŇŝŬƚƵ
ƐĞǌĄŬŽŶĞŵĂͬŶĞďŽŶĂƐƚƵƉƵũşǀǉŬŽŶǀĂǌďǇ͕ƉƎşƉĂĚŶĢǀǉŬŽŶƚƌĞƐƚƵŽĚŶĢơƐǀŽďŽĚǇ͘
WƌĄĐĞŶĂĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝƉƌŽŐƌĂŵƵ
sǌŚůĞĚĞŵ ŬĞ ƐŬƵƚĞēŶŽƐƟ͕ ǎĞ ũŝǎ ĚŽƓůŽ ŬĞ ƐƚĂďŝůŝǌĂĐŝ ƉŽǌŝĐĞ ƉƌŽŐƌĂŵƵ ǀ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝ Ă ƵƐƚĄůĞŶş ŶĂďşĚŬǇ
ƐůƵǎĞď͕ǌĂŚĄũŝůŝũƐŵĞƉƌĄĐŝŶĂƷƉƌĂǀĄĐŚĂĚŽƚǀŽƎĞŶşŵĞƚŽĚŝĐŬĠĂĚŽŬƵŵĞŶƚĂēŶşǌĄŬůĂĚŶǇƉƌŽŐƌĂŵƵ͘şͲ
ůĞŵũĞƉƎĞŚŽĚŶŽĐĞŶş͕ǌĞĨĞŬƟǀŶĢŶşĂƌŽǌƓşƎĞŶşƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶǉĐŚƐůƵǎĞďƉƎŝƐŽƵēĂƐŶǉĐŚŵŽǎŶŽƐƚĞĐŚƉƌŽͲ
ŐƌĂŵƵŝƐŽŚůĞĚĞŵŶĂŵŽǎŶŽƐƟĚĂůƓşŚŽƌŽǌǀŽũĞƉƌŽŐƌĂŵƵ͘
^ƉŽůƵƉƌĄĐĞƐsĢǌŶŝĐşWůǌĞŸ
<ŽŶĐĞŵ ƌŽŬƵ μκκς ĚŽƓůŽ Ŭ ƉŽĚĞƉƐĄŶş ƉşƐĞŵŶĠ ƐŵůŽƵǀǇ Ɛ sĢǌŶŝĐş WůǌĞŸ Ž ƉƌĂǀŝĚĞůŶĠŵ ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶş
ƐůƵǎĞďǀƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚǀĢǌŶŝĐĞ͘şŬǇƚŽŵƵďǇůĂǌǀǉƓĞŶĂĨƌĞŬǀĞŶĐĞǀƐƚƵƉƽĚŽǀĢǌŶŝĐĞʹŶĂǀĂǌĞďŶşŽĚĚĢůĞŶş
ǀĢǌŶŝĐĞ WůǌĞŸ ŶǇŶş ĚŽĐŚĄǌşŵĞ λǆ ƚǉĚŶĢ ;ŽƉƌŽƟ ƐŝƚƵĂĐŝ ǀ ůŽŸƐŬĠŵ ƌŽĐĞ͕ ŬĚǇ ďǇůǇ ǀƐƚƵƉǇ ĚŽ ǀĢǌŶŝĐĞ
λμ

s|ZKE1WZsϤϢϢϫ

ƵŵŽǎŶĢŶǇ ƉŽƵǌĞ μǆ ǀ ŵĢƐşĐŝͿ͘ dşŵ ďǇů ŶĂǀǉƓĞŶ ƉŽēĞƚ ŽƐŽďŶşĐŚ ŬŽŶǌƵůƚĂĐş ǀĞ ǀĢǌŶŝĐŝ Ă ǌĞĨĞŬƟǀŶĢŶĂ
ƉƎşŵĄƉƌĄĐĞƐŽďǀŝŶĢŶǉŵŝ͘
^ŵůŽƵǀĂŽƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐǀĢǌŶŝĐşƉƎŝŶĞƐůĂĨŽƌŵĄůŶşƉŽƚǀƌǌĞŶşƐƉŽůƵƉƌĄĐĞĂǌŬǀĂůŝƚŶĢŶşƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶşƐůƵǎĞď
ƉƌŽŐƌĂŵƵ ǀĞ ǀĂǌĞďŶşŵ ŽĚĚĢůĞŶş ǀĢǌŶŝĐĞ͘ ĄƌŽǀĞŸ ďǇůĂ ƉƌŽŚůŽƵďĞŶĂ ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ ƐĞ ƐŽĐŝĄůŶşŵ ƉƌĂͲ
ĐŽǀŶşŬĞŵǀĂǌĞďŶşŚŽŽĚĚĢůĞŶşDŐƌ͘:ŝŶĚƎŝĐŚĞŵ,ƽƌŬŽƵ͘
^ƚĂƟƐƟŬĂ
sǉǀŽũĂǌŵĢŶǇĐşůŽǀĠƉŽƉƵůĂĐĞ
DĞǌŝŬůŝĞŶƚǇƐƚĂďŝůŶĢƉƎĞǀĂǎƵũşŵƵǎŝĂƵǎŝǀĂƚĞůĠƉĞƌǀŝƟŶƵƉƎĞĚƵǎŝǀĂƚĞůŝŚĞƌŽŝŶƵ͘

ƌŽŐŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşǀĞǀĢǌŶŝĐŝ͕ƉƌŽŐƌĂŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘

WƌƽŵĢƌŶǉǀĢŬŬůŝĞŶƚƽƉƌŽŐƌĂŵƵ͗
ƉƌƽŵĢƌŶǉǀĢŬŬůŝĞŶƚĂǀλ͘ƉŽůŽůĞơμκκς͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ μρ͕ο
ƉƌƽŵĢƌŶǉǀĢŬŬůŝĞŶƚĂǀƌŽĐĞμκκς͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ νκ͕μ
ƉƌƽŵĢƌŶǉǀĢŬŬůŝĞŶƚĂǀλ͘ƉŽůŽůĞơμκκσ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ μς͕λ
ƉƌƽŵĢƌŶǉǀĢŬŬůŝĞŶƚĂǀƌŽĐĞμκκσ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ μσ͕ν
EĞũǀşĐĞŬůŝĞŶƚƽƉƌŽŐƌĂŵƵďǇůŽǀƌŽĐĞμκκσǀĞǀĢŬŽǀǉĐŚƐŬƵƉŝŶĄĐŚ͗μκʹμξůĞƚĂνκʹνξůĞƚ͘

ĞůŬĞŵŬůŝĞŶƚƽ͗
ƵǎŝǀĂƚĞůƽρν;ǌƚŽŚŽŵƵǎƽος͕ǎĞŶλοͿ
WŽēĞƚŬůŝĞŶƚƽǀĞǀǉŬŽŶƵǀĂǌďǇ͗
πμ
WŽēĞƚŬůŝĞŶƚƽǀĞǀǉŬŽŶƵƚƌĞƐƚƵ͗
μκ
WŽēĞƚǀǉŬŽŶƽ͗
ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
ŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶēŶşƉƌĄĐĞ
ƐŽĐŝĄůŶşƉƌĄĐĞ

λλρ
οκξ
λμ

şůĞƉƌŽŐƌĂŵƵƉƌŽƌŽŬμκλκ
ͻ ƉƌŽŚůŽƵďŝƚĂǌŝŶƚĞŶǌŝǀŶŝƚƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐ<ŽŶƚĂŬƚŶşŵĐĞŶƚƌĞŵĂǌĞĨĞŬƟǀŶŝƚƚĂŬƉƎşƉĂĚŽǀŽƵƉƌĄĐŝ
ƐŬůŝĞŶƚǇ͖
ͻ ƉƌŽŚůŽƵďŝƚĂǌŝŶƚĞŶǌŝǀŶŝƚƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐsĢǌŶŝĐşWůǌĞŸ͕ŚůĞĚĂƚĚĂůƓşŵŽǎŶŽƐƟƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ͖
ͻ ƐƚĂďŝůŝǌŽǀĂƚƉĞƌƐŽŶĄůŶşǌĂũŝƓƚĢŶşƉƌŽŐƌĂŵƵ͖
ͻ ǌĂũŝƐƟƚŬŽŶƟŶƵŝƚƵƉƌĄĐĞƐŬůŝĞŶƚǇǀĞǀƓĞĐŚŵŽǎŶǉĐŚĨĄǌşĐŚũĞũŝĐŚƐƉŽůƵƉƌĄĐĞƐƉƌŽŐƌĂŵĞŵ͕ǌĄƌŽͲ
ǀĞŸǌĂũŝƐƟƚƵĚƌǎĞŶşŬǀĂůŝƚǇĂĞĨĞŬƟǀŝƚǇƉƎşŵĠƉƌĄĐĞƐŬůŝĞŶƚǇʹĚŽƚǀŽƎĞŶşŵĂƌĞǀŝǌşĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ
ĂŵĞƚŽĚŝŬǇƉƌŽŐƌĂŵƵ͕ƚǉŵŽǀŽƵƉƎşƉĂĚŽǀŽƵƉƌĂĐşǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐƉƌĂĐŽǀŶşŬǇ<ŽŶƚĂŬƚŶşŚŽĐĞŶƚƌĂ͖
ͻ ǌĂŵĢƎŝƚƐĞŶĂƉŽƐƚƉĞŶŝƚĞŶĐŝĄƌŶşƉĠēŝʹǀǇƉƌĂĐŽǀĄŶşŵŬŽŶĐĞƉĐĞĂŵĞƚŽĚŝŬǇƉƌŽƉŽƐƚƉĞŶŝƚĞŶĐŝĄƌŶş
ƉĠēŝ͕ĐşůĞŶŽƵŶĂďşĚŬŽƵƚĠƚŽƉĠēĞŬůŝĞŶƚƽŵƉƌŽŐƌĂŵƵ͘
WĞƌƐŽŶĄůŶşŽďƐĂǌĞŶş͗
DŐƌ͘>ƵĐŝĞWůĂǀũĂŶŝŬŽǀĄʹκ͕ο,WW;ĚŽνκ͘ξ͘μκκσͿ͕ǀĞĚŽƵĐşͬŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌĂƌĞĂůŝǌĄƚŽƌƉƌŽŐƌĂŵƵ
<ůĄƌĂ:ŝƌĄƐŬŽǀĄ͕ŝ^͘ʹκ͕π,WW;ŽĚλ͘ο͘μκκσͿ͕ǀĞĚŽƵĐşͬŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌĂƌĞĂůŝǌĄƚŽƌƉƌŽŐƌĂŵƵ
:ĂŶĂZĞƉŬŽǀĄ͕ŝ^͘ʹκ͕ν,WW;ĚŽνκ͘λκ͘μκκσͿ͕ƌĞĂůŝǌĄƚŽƌƉƌŽŐƌĂŵƵ
>ƵĐŝĞWĞƐĐŚŝŬŽǀĄʹκ͕μ,WW;ĚŽνλ͘λ͘μκκσͿ͕ƌĞĂůŝǌĄƚŽƌƉƌŽŐƌĂŵƵ
ǆƚĞƌŶşƐƵƉĞƌǀŝǌĞ͗
WŚƌ͘:ĂŶaŝŬů͕WŚ͘͘ʹƉƎşƉĂĚŽǀĄĂƚǉŵŽǀĄƐƵƉĞƌǀŝǌĞ

λν

μκκσ

<ŽŶƚĂŬƚŶşĐĞŶƚƌƵŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘

s|ZKE1WZsϤϢϢϫ
<ŽŶƚĂŬƚŶşĐĞŶƚƌƵŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘

<KEd<dE1EdZhDWWd͕K͘W͘^͘
sĞĚŽƵĐş͗DŐƌ͘ĂŐŵĂƌaƉŝůůĞƌŽǀĄ
,ĂǀşƎƐŬĄλλ͕WůǌĞŸνκλκκ
ͲŵĂŝů͗ŬĐĞŶƚƌƵŵΛĐƉƉƚ͘Đǌ
dĞů͗͘νρρξμλνρξ
&Ăǆ͗νρρξμλκνξ
WŽƐůĄŶş<ŽŶƚĂŬƚŶşŚŽĐĞŶƚƌĂ
<ŽŶƚĂŬƚŶşĐĞŶƚƌƵŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͕͘ƉŽƐŬǇƚƵũĞŽĚďŽƌŶĠƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďǇŽƐŽďĄŵŽĚλοůĞƚ͕ŬƚĞƌĠŚůĞĚĂũş
ƉŽĚƉŽƌƵƉƎŝƎĞƓĞŶşƐŽĐŝĄůŶşĐŚĂǌĚƌĂǀŽƚŶşĐŚŽďơǎş͕ĚŽŶŝĐŚǎƐĞĚŽƐƚĂůǇŽŶǇƐĂŵǇēŝũĞũŝĐŚďůşǌĐş;ēůĞŶŽǀĠ
ƌŽĚŝŶǇ͕ƉƎĄƚĞůĠĂƚĚ͘ͿǀĚƽƐůĞĚŬƵĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽǀĄŶşēŝƉƌĂǀŝĚĞůŶĠŚŽƵǎşǀĄŶşŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͘
WŽƐŬǇƚŽǀĂŶĠƐůƵǎďǇƐŶŝǎƵũşƌŝǌŝŬĂĂĚƽƐůĞĚŬǇǌŶĞƵǎşǀĄŶşŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͕ƵŵŽǎŸƵũşŬůŝĞŶƚƽŵŶĂũşƚďĞǌͲ
ƉĞēŶǉƉƌŽƐƚŽƌƉƌŽƎĞƓĞŶşĂŬƚƵĄůŶşĐŚƉƌŽďůĠŵƽĂŚůĞĚĄŶşƉƎŝũĂƚĞůŶǉĐŚĐĞƐƚŬĞǌŵşƌŶĢŶşƌŝǌŝŬĚŽƐĂǀĂĚŶşͲ
ŚŽǎŝǀŽƚŶşŚŽƐƚǇůƵĂƉƌŽŵŽƟǀĂĐŝŬǎŝǀŽƚƵďĞǌŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͘
şůŽǀĠƐŬƵƉŝŶǇƐůƵǎĞď<
KƐŽďǇƐƚĂƌƓşλοůĞƚ͕ŬƚĞƌĠǀĚƽƐůĞĚŬƵƵǎşǀĄŶşŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬŚůĞĚĂũşŽĚďŽƌŶĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͕ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
ĂũŝŶĠƐŽĐŝĄůŶşĂǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠƐůƵǎďǇ͕ƉŽƚƎĞďƵũşƉƎŝũĞơĂƉŽĚƉŽƌƵŬƉƌŽǀĞĚĞŶşǌŵĢŶƐŵĢƌĞŵŬŶĄǀƌĂƚƵ
ĚŽƐƉŽůĞēŶŽƐƟĂŬǎŝǀŽƚƵďĞǌǌŶĞƵǎşǀĄŶşŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͘
WŽƌĂĚĞŶƐŬĠƐůƵǎďǇũƐŽƵƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶǇŝƌŽĚŝŶŶǉŵƉƎşƐůƵƓŶşŬƽŵĂũŝŶǉŵďůşǌŬǉŵŽƐŽďĄŵƵǎŝǀĂƚĞůƽŶĄǀǇͲ
ŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͕ŬƚĞƎşƉŽƚƎĞďƵũşŽƌŝĞŶƚĂĐŝǀƉƌŽďůĞŵĂƟĐĞĂŽĚďŽƌŶŽƵƉŽĚƉŽƌƵ͘
<ͲĐĞŶƚƌƵŵƉŽƐŬǇƚƵũĞƐůƵǎďǇǀƓĞŵǌĄũĞŵĐƽŵƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐşŽďǇǀĂƚĞůWůǌŶĢĂWůǌĞŸƐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͘
ĄůĞ<ƉŽƐŬǇƚƵũĞŽĚďŽƌŶĠĂůĂŝĐŬĠǀĞƎĞũŶŽƐƟŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͕ƐƚĄǎĞ͕ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞŶĂǀǉǌŬƵŵĞĐŚĂƚĚ͘ƐĞ
ǌĄŵĢƌĞŵĚĞŵǉƟǌĂĐĞĚƌŽŐŽǀĠƉƌŽďůĞŵĂƟŬǇĂƉŽĚƉŽƌŽǀĄŶşƐƉŽůĞēĞŶƐŬĠƉůĂƞŽƌŵǇƉƌŽƌĂĐŝŽŶĄůŶşƉƌŽͲ
ƟĚƌŽŐŽǀŽƵƉŽůŝƟŬƵ͘
ĄŬůĂĚŶşƉƌŝŶĐŝƉǇƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶǉĐŚƐůƵǎĞď
ͻ DŽƟǀĂĐĞŬƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƐƟĂĂŬƟǀŶşŵƵƉƎşƐƚƵƉƵŬǎŝǀŽƚƵ
ͻ ŽďƌŽǀŽůŶĄƷēĂƐƚŬůŝĞŶƚƽ
ͻ ŶŽŶǇŵŝƚĂĂĚŝƐŬƌĠƚŶŽƐƚ
ͻ ŽĚƌǎŽǀĄŶşůŝĚƐŬǉĐŚƉƌĄǀĂǌĄŬůĂĚŶşĐŚƐǀŽďŽĚ
ͻ ^ĐŚŽƉŶŽƐƚƌĞĂŐŽǀĂƚŶĂƉŽƚƎĞďǇŬůŝĞŶƚƽ
ͻ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝƚĂƉĞƌƐŽŶĄůƵ
ͻ /ŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƉƎşƐƚƵƉŬĞŬůŝĞŶƚƽŵ
ͻ ZŽǀŶǉƉƎşƐƚƵƉŬĞǀƓĞŵŬůŝĞŶƚƽŵ
ͻ ĞǌƉůĂƚŶŽƐƚƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶǉĐŚƐůƵǎĞď
ͻ EşǌŬŽƉƌĂŚŽǀŽƐƚʹƐŶĂĚŶĄĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚƐůƵǎĞď
şůĞƉƌŽŐƌĂŵƵ͗
ͻ EĂǀĄǌĂƚŬŽŶƚĂŬƚĂǀǇƚǀŽƎŝƚǀǌƚĂŚĚƽǀĢƌǇƐƵǎŝǀĂƚĞůŝŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ
ͻ ǀǉƓŝƚƵŬůŝĞŶƚƽƉŽǀĢĚŽŵşŽǌĚƌĂǀŽƚŶşĐŚĂƐŽĐŝĄůŶşĐŚƌŝǌŝĐşĐŚĂƉůŝŬĂĐĞŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ
ͻ ^ŶŝǎŽǀĂƚƐŽĐŝĄůŶşĂǌĚƌĂǀŽƚŶşƉŽƓŬŽǌĞŶşŬůŝĞŶƚƽ
ͻ WƎĞĚĐŚĄǌĞƚĚĞƐƚƌƵŬƟǀŶşŵƵĐŚŽǀĄŶşĂũĞĚŶĄŶşŬůŝĞŶƚƽ
ͻ WŽĚƉŽƎŝƚŵŽƟǀĂĐŝŬůŝĞŶƚƽŬĞǌŵĢŶĢƐŵĢƌĞŵŬŵĠŶĢƌŝǌŝŬŽǀĠŵƵǎŝǀŽƚƵ͕ǎŝǀŽƚƵďĞǌŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚ
ůĄƚĞŬ
ͻ WŽĚƉŽƎŝƚŬůŝĞŶƚǇŵŽƟǀŽǀĂŶĠŬĂďƐƟŶĞŶĐŝ͕ŬůĠēďĢǌĄǀŝƐůŽƐƟĂŶĄǀƌĂƚƵĚŽďĢǎŶĠŚŽǎŝǀŽƚĂďĞǌĚƌŽŐ

λο

s|ZKE1WZsϤϢϢϫ
<ŽŶƚĂŬƚŶşĐĞŶƚƌƵŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘

ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

WŽĚƉŽƎŝƚŬůŝĞŶƚǇƉƎŝƉƎĞŬŽŶĄǀĄŶşŶĄƌŽēŶǉĐŚǎŝǀŽƚŶşĐŚƐŝƚƵĂĐş
WŽĚƉŽƎŝƚŬůŝĞŶƚǇƉƎŝǌǀǇƓŽǀĄŶşŬŽŵƉĞƚĞŶĐşŶĂƎĞƓĞŶşƉƌŽďůĠŵƽƐƉŽũĞŶǉĐŚƐƵǎşǀĄŶşŵŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ
WƌĞǀĞŶĐĞƌŽǌƉĂĚƵĂǌŚŽƌƓĞŶşƐŽĐŝĄůŶşĐŚĂũ͘ƉŽĚŵşŶĞŬƌŽĚŝŶǀŬŽŶƚĂŬƚƵƐĞǌĄǀŝƐůŽƐơ
ĞŵǉƟǌĂĐĞĚƌŽŐŽǀĠƉƌŽďůĞŵĂƟŬǇ͕ƉŽĚƉŽƌĂƌĂĐŝŽŶĄůŶşƉƌŽƟĚƌŽŐŽǀĠƉŽůŝƟŬǇ

^ůƵǎďǇ͕ŬƚĞƌĠũƐŵĞƉŽƐŬǇƚŽǀĂůŝǀƌŽĐĞμκκσ͗
E1<KWZ,Ks^>hzʹũƐŽƵĚŽƐƚƵƉŶĠŬĂǎĚĠŵƵ͕ŬĚŽƐƉůŸƵũĞŬƌŝƚĠƌŝĂĐşůŽǀĠƐŬƵƉŝŶǇĂƌĞƐƉĞŬƚƵũĞ
ŬĂƌĚŝŶĄůŶşƉƌĂǀŝĚůĂƉƌŽŐƌĂŵƵ
ͻ sǉŵĢŶŶǉŝŶũĞŬēŶşƉƌŽŐƌĂŵ
ͻ ^ůƵǎďǇ<ŽŶƚĂŬƚŶşŵşƐƚŶŽƐƟ͗ƉŽƚƌĂǀŝŶŽǀǉĂŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉƐĞƌǀŝƐ͕ŬŽŶƚĂŬƚŶşƉƌĄĐĞ
ͻ dĞƐƚŽǀĄŶşĂƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş,/s͕s,Ăs,
ͻ <ƌŝǌŽǀĄŝŶƚĞƌǀĞŶĐĞŽƐŽďŶş͕ƚĞůĞĨŽŶŝĐŬĄ
ͻ ĄŬůĂĚŶşƐŽĐŝĄůŶşƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ƐŽĐŝĄůŶşƉƌĄĐĞ͕ĂƐŝƐƚĞŶēŶşƐůƵǎďĂĂŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĞƌǀŝƐ
ͻ WŽƌĂĚĞŶƐƚǀşǀŽďůĂƐƟƌŝǌŝŬ;ǌĚƌĂǀŽƚŶş͕ƐŽĐŝĄůŶş͕ƉƌĄǀŶşͿƉƎŝƵǎşǀĄŶşŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬĂǌĄǀŝƐůŽƐơ
ƐƉŽũĞŶǉĐŚƐƵǎşǀĄŶşŵĚƌŽŐ;ŽƐŽďŶş͕ƚĞůĞĨŽŶŝĐŬĠ͕ĞͲŵĂŝůͿ
ͻ ĄŬůĂĚŶşǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠŽƓĞƚƎĞŶşĂƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ƚĞƐƚŽǀĄŶşŐƌĂǀŝĚŝƚǇĂƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄŶş
ŶĄǀĂǌŶĠǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠƉĠēĞ;ŵŽǎŶŽƐƚĚŽƉƌŽǀŽĚƵͿ
ͻ /ŶƚĞƌŶĞƚŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
WZ,Ks^>hz
KĚďŽƌŶĠƐŽĐŝĄůŶşƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşĂũŝŶĠŽĚďŽƌŶĠƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďǇ͘EĂŬůŝĞŶƚĂũƐŽƵŬůĂĚĞŶǇǀǇƓƓşŶĄƌŽŬǇ͕ŬƚĞͲ
ƌĠƐĞƚǉŬĂũşĚŽĚƌǎĞŶşĚŽŚŽĚŶƵƚǉĐŚƉƌĂǀŝĚĞůĂƉŽƐƚƵƉƽƉƌŽĚŽƐĂǎĞŶşŬůŝĞŶƚŽǀǉĐŚĐşůƽ͘
ͻ DŽƟǀĂēŶşƚƌĠŶŝŶŬ;ƐƚƌƵŬƚƵƌŽǀĂŶĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşƐƚĞƌĂƉĞƵƟĐŬǉŵŝƉƌǀŬǇŵŽƟǀƵũşĐşŬĞǌŵĢŶĢǎŝǀŽƚŶşͲ
ŚŽƐƚǇůƵĂǌǀǉƓĞŶşŬŽŵƉĞƚĞŶĐşƉƎŝƎĞƓĞŶşƉƌŽďůĠŵƽƐƉŽũĞŶǉĐŚƐƵǎşǀĄŶşŵŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͕ƉŽĚͲ
ƉŽƌƵũşĐşƐĐŚŽƉŶŽƐƚŬŽŶƚƌŽůǇĂĂďƐƟŶĞŶĐĞŽĚŶĄǀǇŬŽǀĠůĄƚŬǇͿ
ͻ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄŶşƉŽďǇƚŽǀĠ͕ĂŵďƵůĂŶƚŶşēŝƐƵďƐƟƚƵēŶşůĠēďǇ
ͻ /ŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş͕ƉĄƌŽǀĠĂƌŽĚŝŶŶĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
ͻ ^ŬƵƉŝŶǇƉƌŽƌŽĚŝēĞŽƐŽďǇďůşǌŬĠƉƌŽǀŽǌŽǀĂŶĠWƌŽŐƌĂŵĞŵŶĄƐůĞĚŶĠƉĠēĞWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘
ͻ ^ŽĐŝĄůŶşƉƌĄĐĞ;ƉŽĚƉŽƌĂƉƎŝǌĂũŝƓƚĢŶşŽƐŽďŶşĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͕ƉƌĄĐĞ͕ďǇĚůĞŶş͕ĮŶĂŶēŶşĐŚǌĄůĞǎŝƚŽƐơ͕
ũĞĚŶĄŶşƐũŝŶǉŵŝŝŶƐƟƚƵĐĞĂƚĚ͘Ϳ
ͻ ^ŽĐŝŽƚĞƌĂƉŝĞ͕ǀǉŬŽŶƐĂŵŽƐƉƌĄǀǇ;ŶĂǌĄŬůĂĚĢƵǌĂǀƎĞŶĠĚŽŚŽĚǇŽƉƌŽǀĞĚĞŶşƉƌĄĐĞͿ
ͻ DŽǎŶŽƐƚǀǉŬŽŶƵKWWʹŶĂǌĄŬůĂĚĢĚŽŚŽĚǇƐƉƌŽďĂēŶşĂŵĞĚŝĂēŶşƐůƵǎďŽƵ͕ƉŽƌŽǌŚŽĚŶƵơƐŽƵĚƵ͕
ƵǌĂǀƎĞŶşƐŵůŽƵǀǇƐŬůŝĞŶƚĞŵ
şůĞƉƌŽŐƌĂŵƵƉƌŽƌŽŬμκλκĂũĂŬũĞĚŽƐĄŚŶĞŵĞ͗
λ͘ hĚƌǎĞŶşŬǀĂůŝƚǇĂƌŽǌƐĂŚƵƐƚĄǀĂũşĐşĐŚƐůƵǎĞď
 ŽĚƌǎŽǀĄŶşŵƐŽƵēĂƐŶǉĐŚŵĞƚŽĚĂƉƌĂĐŽǀŶşĐŚƉŽƐƚƵƉƽ͕ƉƌŝŶĐŝƉƽ͕ƌĞŇĞŬƚŽǀĄŶşŵĂĞǀĂůƵĂĐşƉŽƐŬǇƚŽͲ
ǀĂŶǉĐŚƐůƵǎĞď͘

μ͘ hĚƌǎĞŶşĂƌŽǌǀŽũǌŶĂůŽƐơĂĚŽǀĞĚŶŽƐơēůĞŶƽƚǉŵƵ
 WŽĚƉŽƌĂǀǌĚĢůĄǀĄŶşƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ;ŝĮŶĂŶēŶşͿ͕ƌĞŇĞŬƚŽǀĄŶşũĞũŝĐŚƉŽƚƎĞďĂǌĄũŵƽ͘EĂƐŵĢƌŽǀĄŶşĂǀǇƵǎŝơ
ǀēŝŶŶŽƐƚĞĐŚ͕ǀĞŬƚĞƌǉĐŚƐĞƵƉůĂƚŶşũĞũŝĐŚǀǌĚĢůĄŶşĂŶĂĚĄŶş͘
ν͘ hĚƌǎĞŶş Ă ƌŽǌǀŽũ ŶŽǀĠŚŽ ƐĞŐŵĞŶƚƵ ƐůƵǎĞď ǌĂŵĢƎĞŶĠŚŽ ŶĂ ŵĂƚŬǇ ƵǎŝǀĂƚĞůŬǇ ŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚ ůĄƚĞŬ
ǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐƉƌĂĐŽǀŶşŬǇŬŽũĞŶĞĐŬĠŚŽƷƐƚĂǀƵĂƷƎĞĚŶşŬǇƐŽĐŝĄůŶĢͲƉƌĄǀŶşŽĐŚƌĂŶǇĚĢơ͘
 şƐŬĄŶşĮŶĂŶēŶşĐŚƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽŶĂƚǇƚŽƐůƵǎďǇ͕ŬƚĞƌĠďǇůǇĚŽŬŽŶĐĞƌŽŬƵμκκσĮŶĂŶĐŽǀĄŶǇǌƉƌŽƐƚƎĞĚͲ
ŬƽDĂŐŝƐƚƌĄƚƵŵĢƐƚĂWůǌŶĢ͘

λπ
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ξ͘ ZŽǌƓşƎĞŶşƉŽēƚƵŚŽĚŝŶǀĢŶŽǀĂŶǉĐŚƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
 sƌĞĂŬĐŝŶĂƐƚŽƵƉĂũşĐşƉŽƉƚĄǀŬƵƉŽĂŵďƵůĂŶƚŶşĨŽƌŵĢƎĞƓĞŶşƉƌŽďůĠŵƽ͕ƌŽǌƓşƎĞŶşƉŽēƚƵŚŽĚŝŶǀĢŶŽǀĂͲ
ŶǉĐŚƉŽĚƉƽƌŶĠĂŵŽƟǀĂēŶşƚĞƌĂƉŝŝ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƐŽĐŝĄůŶşƉƌĄĐŝĂũ͘ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşƵǎŝǀĂƚĞůƽĚƌŽŐĂũĞũŝĐŚďůşǌͲ
ŬǉĐŚƉƌŽŚůŽƵďĞŶşƚĠƚŽĨŽƌŵǇƉƌĄĐĞũĞŵŽǎŶĠƉŽƵǌĞƉƎŝǌşƐŬĄŶşĮŶĂŶēŶşĐŚƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽŶĂŶĂǀǉƓĞŶşƷǀĂǌŬƵ͘
ŚŽĚŶŽĐĞŶşĂŬƟǀŝƚƌĞĂůŝǌŽǀĂŶǉĐŚǀƌŽĐĞμκκσ͗
<ŽŶƚĂŬƚŶşŵşƐƚŶŽƐƚ;<DͿ
^ůƵǎĞďŬŽŶƚĂŬƚŶşŵşƐƚŶŽƐƟǀǇƵǎşǀĄνκĂǎοκƐƚĄůǉĐŚŬůŝĞŶƚƽŵĢƐşēŶĢ͘WŽēĞƚŬŽŶƚĂŬƚƽƐĞƉŽŚǇďƵũĞŵĞǌŝ
λμκĂǎνλκŬůŝĞŶƚǇǌĂŵĢƐşĐ͘ŽƉƌŽǀŽǌƵ<DũĞǌĂƉŽũĞŶĂŬůŝĞŶƚƐŬĄƐĂŵŽƐƉƌĄǀĂ͘

<ŽŶƚĂŬƚŶşĐĞŶƚƌƵŵWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘

sǉŵĢŶŶǉƉƌŽŐƌĂŵ
ĞůŬŽǀǉƉŽēĞƚǀǇŵĢŶĢŶǉĐŚŝŶũĞŬēŶşĐŚƐĞƚƽ;ǀŝǌƚĂďƵůŬĂλͿǀĞƐƌŽǀŶĄŶşƐƌŽŬĞŵμκκςŵşƌŶĢǀǌƌŽƐƚů͘
EĄŬůĂĚǇŶĂƉŽƎşǌĞŶşǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵƐĞŽƉĢƚǌǀǉƓŝůǇ͕ĚŽƚĂĐĞƉƎŝĚĢůĞŶĄǀƌŽĐĞμκκσďǇůĂŶŝǎƓş͘
ǇůŝũƐŵĞƉƌŽƚŽŶƵĐĞŶŝũŝǎĐĞůŽƌŽēŶĢŽŵĞǌŝƚǀǉĚĞũŶĢŬƚĞƌĠŚŽǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵ͘
>ĠēďĂǌĄǀŝƐůŽƐƟ
ĞůŬŽǀǉƉŽēĞƚŬůŝĞŶƚƽ͕ƐĞŬƚĞƌǉŵŝũƐŵĞǀůĞƚŽƓŶşŵƌŽĐĞƉƌĂĐŽǀĂůŝŶĂŶĄƐƚƵƉƵŶĂůĠēĞŶşǌĄǀŝƐůŽƐƟďǇůͲ
ξρŽƐŽď͘KĚĞƐşůĄŶŝďǇůŝĚŽůĠēĞďŶǇǀĞƌǀĞŶĠŵǀŽƎĞ͕ĚŽ&EWůǌĞŸŶĂ>ŽĐŚŽơŶĢ͕ĚŽůĠēĞďŶǇǀĞƎŬŽǀŝͲ
ĐşĐŚ͕>ŶĄƎşĐŚ͕ĚŽƚĞƌĂƉĞƵƟĐŬĠŬŽŵƵŶŝƚǇǀ<ĂƌůŽǀĢ͕EĢŵēŝĐşĐŚ͕ĂƚĚ͘
WŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
sƉƌǀŶşŵŝĚƌƵŚĠŵƉŽůŽůĞơƌ͘μκκσĚŽƓůŽŽƉĢƚŬŶĄƌƽƐƚƵƉŽēƚƵƉƌŽǀĞĚĞŶǉĐŚƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͘KĚǌĂēĄƚŬƵ
ƌŽŬƵũƐŵĞƉƌĂĐŽǀĂůŝǀƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşĐĞůŬĞŵƐĞνςμŽƐŽďĂŵŝ͘WŽēĞƚƉƌŽǀĞĚĞŶǉĐŚǀǉŬŽŶƽǀƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
ũĞλςοσ;ǀŝǌƚĂďƵůŬĂλͿ͘EĂĚĄůĞũĞũŝǎƚƎĞďĂƉŽēƚǇƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşƌĞŐƵůŽǀĂƚǀǌĄǀŝƐůŽƐƟŶĂƉŽēƚƵƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ
ƷǀĂǌŬƽǀƉƌŽŐƌĂŵƵ͘
EŽǀǉĚşůēşƉƌŽũĞŬƚǌĂŵĢƎĞŶǉŶĂŵĂƚŬǇƵǎŝǀĂƚĞůŬǇŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ;ƉƎşƉĂĚŶĢŽƚĐĞͿ
sƉƌƽďĢŚƵŬǀĢƚŶĂũƐŵĞƉƎŝƉƌĂǀŝůŝĂǌĂēĂůŝƌĞĂůŝǌŽǀĂƚŶŽǀǉĚşůēşƉƌŽũĞŬƚǌĂŵĢƎĞŶǉŶĂŵĂƚŬǇƵǎŝǀĂƚĞůŬǇ
ĚƌŽŐƐĐşůĞŵƉƎŝďůşǎŝƚǀşĐĞƐůƵǎďǇƉƌŽŐƌĂŵƵƚĠƚŽĐşůŽǀĠƐŬƵƉŝŶĢ͘ĄůĞƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞ<ŝŶŝĐŝƵũşŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ
ƐƷƎĞĚŶşŬǇƐŽĐŝĄůŶĢͲƉƌĄǀŶşŽĐŚƌĂŶǇĚĢơ;^WKͿǀWůǌŶŝƐĞǌĄŵĢƌĞŵƉƎŝďůşǎŝƚǀşĐĞƉƌĄĐŝƉƌŽŐƌĂŵƵƷƎĞĚͲ
ŶşŬƽŵ^WKĂǌşƐŬĂƚũĞƉƌŽƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ͘&ŝŶĂŶĐĞŶĂŶĂǀǉƓĞŶşŽκ͕μƷǀĂǌŬƵŶĄŵƉŽƐŬǇƚůDĂŐŝƐƚƌĄƚŵĢƐƚĂ
WůǌŶĢʹƉƌŽƟĚƌŽŐŽǀĄŬŽŵŝƐĞ͘
/ŶƚĞƌŶĞƚŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
sůĞƚŽƓŶşŵƌŽĐĞĐĞůŬĞŵροƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşƉŽŝŶƚĞƌŶĞƚƵ͘EĞũǀǇƓƓşǌĄũĞŵďǇůǀŵĢƐşĐŝďƎĞǌŶƵĂĚƵďŶƵ͘
dŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
μκ͘ʹμλ͘λλ͘κσƉƌŽďĢŚůĂǀWůǌŶŝŬƌĂũƐŬĄdŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘EĂũĞũşŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũƐŵĞƐĞƉŽĚşůĞůŝƐƉŽůĞēŶĢ
ƐdĞĞŶŚĂůůĞŶŐĞWůǌĞŸ͘
^ƚĄǎĞĂĞǆŬƵƌǌĞ
sƉƌŽŐƌĂŵƵƉƌŽďĢŚůĂƐƚĄǎπƐƚĄǎŝƐƚƽ͕ƐƚƵĚĞŶƚƽsaŶĞďŽsKa͕ĂπĞǆŬƵƌǌşƐƚƵĚĞŶƚƽƐƚƎĞĚŶşĐŚƓŬŽů͘
EĂƓŝƉƌĂĐŽǀŶşĐŝŶĂŽƉĂŬŶĂǀƓơǀŝůŝƎĂĚƵƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũşĐşĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐşǀWůǌŶŝ͘
sǉƐƚĂǀĂ
sůŝƐƚŽƉĂĚƵĂƉƌŽƐŝŶĐŝƉƌŽďĢŚůĂǀǉƐƚĂǀĂWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͕͘ǀƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚƌĂĚŶŝĐĞŵĢƐƚĂWůǌŶĢ͘WƌĞǌĞŶƚŽǀĂůŝ
ũƐŵĞǌĚĞĚǀĂŶĄĐƟůĞƚŽƵēŝŶŶŽƐƚŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞƉƌŽǀĞƎĞũŶŽƐƚĂĚŽŶĄƚŽƌǇ͘
λρ

s|ZKE1WZsϤϢϢϫ

^ƚĂƟƐƟŬĂ
μκκς
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/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐĞ

WŽēĞƚŬůŝĞŶƚƽ

οοξ

ολμ

WŽēĞƚƐƚĂƟƐƟĐŬǇǌĂǌŶĂŵĞŶĂŶǉĐŚŬůŝĞŶƚƽǀĞƐƌŽǀŶĄͲ
ŶşƐƌŽŬĞŵμκκςŵşƌŶĢƉŽŬůĞƐů͕ĂƚŽŝƉƎĞƐŽďƌŽǀƐŬǉ
ŶĄƌƽƐƚŬŽŶƚĂŬƚƽ͘sƌŽĐĞμκκσďǇůŽǀ<ǀĢƚƓşŵŶŽǎƐƚǀş
ŬůŝĞŶƚƽ͕ŬƚĞƎşŶĞŵĢůŝƉƎŝĚĢůĞŶǉŬſĚ;ƚǌǀ͘EͿhƚĢĐŚƚŽ
ŬŽŶƚĂŬƚƽƉĂŬŶĞŶşŵŽǎŶĠƌŽǌůŝƓŝƚŽƐŽďǇ͘

WŽēĞƚŬŽŶƚĂŬƚƽ

ξςρκ

πλνν

sƌŽĐĞμκκσĚŽƓůŽŬŽďƌŽǀƐŬĠŵƵŶĄƌƽƐƚƵƉƌŽďĢŚůǉĐŚ
ŬŽŶƚĂŬƚƽĂƉŽƐŬǇƚŶƵƚǉĐŚƐůƵǎĞď;ŶĄƌƽƐƚŽλμπνŬŽŶƚĂŬƚƽͿ

WƌǀŶşŬŽŶƚĂŬƚǇ

μρρ

μςρ

WŽēĞƚƉƌǀŶşĐŚŬŽŶƚĂŬƚƽŵĄŵşƌŶĢƌŽƐƚŽƵĐşƚƌĞŶĚ

WŽēĞƚǀǉŵĢŶ

μσον

WŽēĞƚǀǇĚĂŶǉĐŚ
ŝŶũĞŬēŶşĐŚũĞŚĞů

νννλ

WŽēĞƚǀǉŵĢŶŵĄƌŽƐƚŽƵĐşƚƌĞŶĚ

λλμσμν λμνλμσ WŽēĞƚǀǇŵĢŶĢŶǉĐŚŝŶũ͘ƐĞƚƽŶĂƌŽƐƚůŽǀşĐĞŶĞǎλκκκκ

dĞƐƚǇs,

οπ

ξς

dĞƐƚǇs,

ξπ

ξπ

,/s

οο

ξπ

EĄƐƚƵƉĚŽůĠēďǇ

ξμ

ξρ

λνςξ

λςοσ

μκξρ

EĄƌƽƐƚƉŽēƚƵŬŽŶƚĂŬƚƽĂƉŽƐŬǇƚŶƵƚǉĐŚƐůƵǎĞďǀŬŽŶͲ
μξσς ƚĂŬƚŶşŵşƐƚŶŽƐƟ͕ŬƚĞƌǉƐĞƉƌŽũĞǀŝůƉƎĞĚĞǀƓşŵŽĚμ͘
ƉŽůŽǀŝŶǇƌŽŬƵ

WŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
;ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş
ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ƐŽĐŝĄůŶş
ƉƌĄĐĞĂƌŽĚŝŶŶĠ
ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşͿ
WŽēĞƚŬŽŶƚĂŬƚƽ
ǀŬŽŶƚĂŬƚŶşŵşƐƚŶŽƐƟ

dĞƐƚŽǀĄŶşŝŶĨĞŬēŶşĐŚŶĞŵŽĐşŵşƌŶĢƉŽŬůĞƐůŽ͘WŽŬůĞƐ
ďǇůƉƎĞĚĞǀƓşŵǀĞξ͘ēƚǀƌƚůĞơ͘ĚĞǌƽƐƚĄǀĂũşǀŶĂƓşƉƌĄĐŝ
ƌĞǌĞƌǀǇ͘
WŽēĞƚŬůŝĞŶƚƽŶĂƐƚƵƉƵũşĐşĐŚůĠēĞŶşũĞƐƌŽǀŶĂƚĞůŶǉ
ƐƌŽŬĞŵμκκς

sǉƌĂǌŶǉŶĄƌƽƐƚ;нξροͿƉŽēƚƵƉƌŽǀĞĚĞŶǉĐŚƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş

WŽēĞƚŬůŝĞŶƚƽ
ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş

ξκμ

νςμ

WŽēĞƚŽƐŽď͕ŬƚĞƌǉŵďǇůŽƉŽƐŬǇƚŶƵƚŽƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ũĞ
ŽμκŶŝǎƓşŶĞǎǀƌŽĐĞμκκς͕ƉƎĞƐƚŽǎĞƉŽēĞƚŬŽŶǌƵůƚĂĐş
ǀǉƌĂǌŶĢŶĂƌŽƐƚů͘WƎĞĚƉŽŬůĂĚ͕ǎĞƐĞůĠƉĞĚĂƎşŽƉĂŬŽǀĂŶĠ
ŬŽŶƚĂŬƚǇǀƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͘^ŽƵēĂƐŶĢƉƎşũĞŵŶŽǀǉĐŚŬůŝĞŶͲ
ƚƽũĞũŝǎŬĂƉĂĐŝƚŶĢŽŵĞǌŽǀĄŶ͘

ƐŝƐƚĞŶēŶşƐůƵǎďĂ

ξσ

λπν

sǉƌĂǌŶĢŶĂƌŽƐƚůƉŽēĞƚĂƐŝƐƚĞŶĐş͕ƚŽŽĚƉŽǀşĚĄŶĄƌƽƐƚƵ
ǌĄũŵƵŬůŝĞŶƚƽŽƐƚĂďŝůŝǌĂĐşƐǀĠƐŽĐŝĄůŶşƐŝƚƵĂĐĞ

ĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠŽƓĞƚƎĞŶş

νςς

ξξλ

EĄƌƽƐƚƉŽēƚƵŽƓĞƚƎĞŶşŽĚƉŽǀşĚĄŶĄƌƽƐƚƵŬůŝĞŶƚƽǀŬŽŶͲ
ƚĂŬƚŶşŵşƐƚŶŽƐƟĂǌĚĞƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶǉŵƐůƵǎďĄŵ

οοκ

DşƌŶǉƉŽŬůĞƐƚĞůĞĨŽŶĄƚƽŵƽǎĞƐŽƵǀŝƐĞƚƐǀĞůŬŽƵ
ǀǇơǎĞŶŽƐơƉƌĂĐŽǀŶşŬƽƉƎŝƉƌĄĐŝƐŬůŝĞŶƚǇƉƎşƚŽŵŶǉŵŝ
ǀƉƌŽŐƌĂŵƵ

dĞůĞĨŽŶĄƚǇĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĠ
ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş

λς

μκκσ

πμπ
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λσ

WĞƌƐŽŶĄůŶşŽďƐĂǌĞŶş͗
DŐƌ͘ĂŐŵĂƌaƉŝůůĞƌŽǀĄʹκ͕ρƷǀĂǌŬƵ;ǀ<ŽĚƌŽŬƵμκκκͿ͕ǀĞĚŽƵĐşƉƌŽŐƌĂŵƵŽĚůĞĚŶĂμκκρ
>ƵĐŝĞWĞƐĐŚŝŬŽǀĄʹλ͕κƷǀĂǌŬƵ;ǀ<ŽĚƎşũŶĂμκκπͿ͕ǌĄƐƚƵƉĐĞǀĞĚŽƵĐş͕ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬǉƉƌĂĐŽǀŶşŬ
DŐƌ͘ĂŶĂaĞĚŝǀĄʹκ͕ξƷǀĂǌŬƵ;ǌĂŬůĄĚĂũşĐşēůĞŶŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞǀƌŽĐĞλσσρͿ͕ƚĞƌĂƉĞƵƚŬĂ
:ĂŶĂZĞƉŬŽǀĄ͕ŝ^͘ʹκ͕ρƷǀĂǌŬƵ;ǀ<ŽĚůŝƐƚŽƉĂĚƵμκκρͿƐŽĐŝĄůŶşƉƌĂĐŽǀŶşŬ͕ŽĚůŝƐƚŽƉĂĚƵμκκσŶĄƐƚƵƉ
ŶĂD
<ĂƌĞů&ƌŽƵǌʹλ͕κƷǀĂǌŬƵ;ǀŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝʹǀƚĞƌĠŶŶşŵƉƌŽŐƌĂŵƵŽĚƌ͘μκκρ͕ǀƉƌŽŐƌĂŵƵ<ŽĚλ͘λ͘μκκςͿ͕
ƉƌĂĐŽǀŶşŬǀƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐůƵǎďĄĐŚ
DŐƌ͘>ƵĐŝĞWůĂǀũĂŶŝŬŽǀĄʹλ͕κƷǀĂǌŬƵ;ǀ<ƐƉƎĞƐƚĄǀŬĂŵŝŽĚďƎĞǌŶĂμκκπͿ͕ƉƌĂĐŽǀŶşŬǀƐŽĐŝĄůŶşĐŚ
ƐůƵǎďĄĐŚ
sĞƌŽŶŝŬĂDĂŬŽǀŝēŬŽǀĄ͕ŝ^͘ʹκ͕οƷǀĂǌŬƵ;ǀŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝƐƉƎĞƐƚĄǀŬŽƵŶĂDǀŽĚƌ͘μκκν͕ǀ<
ŽĚλ͘ς͘μκκσͿ͕ƉƌĂĐŽǀŶşŬǀƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐůƵǎďĄĐŚ͕
ǆƚĞƌŶşƐƉŽůƵƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ͗
WŚƌ͘ĂŐŵĂƌEĞĐŚƵƚŶĄʹƉƐǇĐŚŽůŽǎŬĂ͕ƚĞƌĂƉĞƵƚŬĂ;ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞŽĚƌ͘λσσρͿ
WŚƌ͘:ĂŶaŝŬůʹƐƵƉĞƌǀŝǌĞƚǉŵŽǀĄĂƉƎşƉĂĚŽǀĄ
WŚƌ͘:ŝƚŬĂsŽĚŸĂŶƐŬĄʹƐƵƉĞƌǀŝǌĞƉƌĄĐĞƐƌŽĚŝēŝ
Dhƌ͘ĂŶŝĞůĂ&ƌĄŶŽǀĄʹƚĞƐƚŽǀĄŶşŝŶĨĞŬēŶşĐŚŶĞŵŽĐş͕ƉƎĞĚƚĞƐƚŽǀĠĂƉŽƚĞƐƚŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşƐŬůŝĞŶƚǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƵ

μκκσ

WƌŽŐƌĂŵŶĄƐůĞĚŶĠƉĠēĞWWd͕
Ž͘Ɖ͘Ɛ͘
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WZK'ZDE^>EWWWd͕K͘W͘^͘
sĞĚŽƵĐş͗WŚƌ͘WĞƚƌ,ƌŽƵǌĞŬ͕WŚ͘͘
ŽƵĚůĞǀĞĐŬĄρλ͕νκλκκWůǌĞŸ
ͲŵĂŝů͗ĂŵďƵůĂŶĐĞΛĐƉƉƚ͘Đǌ
dĞů͗͘νρρνμλκολͬρνρλξνκνο
WŽƐůĄŶş
WƌŽŐƌĂŵŶĄƐůĞĚŶĠƉĠēĞWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͕͘ƉŽƐŬǇƚƵũĞƐǀǉŵŝŽĚďŽƌŶǉŵŝƐŽĐŝĄůŶşŵŝƐůƵǎďĂŵŝƉŽĚƉŽƌƵůŝĚĞŵ͕
ŬƚĞƎşƐĞƌŽǌŚŽĚůŝƉƌŽǎŝǀŽƚďĞǌŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ͕ĂďƐŽůǀŽǀĂůŝůĠēďƵǌĄǀŝƐůŽƐƟŶĞďŽŵŝŶŝŵĄůŶĢνŵĢƐşĐĞ
ĂďƐƟŶƵũş͕ĚĄůĞũĞũŝĐŚďůşǌŬǉŵǀĞĐŚǀşůŝƉƎĞĐŚŽĚƵŽĚǌĄǀŝƐůŽƐƟŬŽƐŽďŶşƐǀŽďŽĚĢ͘
:ƐŵĞƉƎĞƐǀĢĚēĞŶŝ͕ǎĞŽĚďŽƌŶǉŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƉƎşƐƚƵƉǀƚŽŵƚŽŶĞůĞŚŬĠŵŽďĚŽďşǀǉƌĂǌŶĢƉŽŵĄŚĄƐŶşǎŝƚ
ƌŝǌŝŬŽŶĄǀƌĂƚƵŬƵǎşǀĄŶşŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬĂƉŽƓŬŽǌƵũşĐşŵƵĐŚŽǀĄŶşŬƐŽďĢŝƐƉŽůĞēŶŽƐƟ͘^ǀǉŵŝƐůƵǎͲ
ďĂŵŝƉŽĚƉŽƌƵũĞŵĞŬůŝĞŶƚǇƉƎŝǌĂēůĞŸŽǀĄŶşǌƉĢƚĚŽƐƉŽůĞēŶŽƐƟǀƐŽƵůĂĚƵƐũĞũŝĐŚƉŽƚƎĞďĂŵŝǀŽďůĂƐƟ
ǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͕ƐƚƵĚŝĂ͕ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŚŽďǇĚůĞŶş͕ƌŽĚŝŶŶǉĐŚĂƉƎĄƚĞůƐŬǉĐŚǀǌƚĂŚƽĂǀŶĞƉŽƐůĞĚŶşƎĂĚĢƉƎŝ
ŽďŶŽǀŽǀĄŶş͕ďƵĚŽǀĄŶşĂƵĚƌǎĞŶşƐŝǌĚƌĂǀĠŚŽǎŝǀŽƚŶşŚŽƐƚǇůƵĂǀǇƌŽǀŶĄŶşƐĞƐŶĞĚĄǀŶŽƵŵŝŶƵůŽƐơ͘
KŬƌƵŚŽƐŽď͕ƉƌŽŬƚĞƌĠũƐŽƵƐůƵǎďǇƵƌēĞŶǇ
WƌŽŐƌĂŵŶĄƐůĞĚŶĠƉĠēĞWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͕͘ƉŽƐŬǇƚƵũĞŽĚďŽƌŶĠƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďǇůŝĚĞŵ͕ŬƚĞƎşĂďƐŽůǀŽǀĂůŝůĠēďƵ
ǌĄǀŝƐůŽƐƟŶĂŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚŬĄĐŚŶĞďŽŵŝŶŝŵĄůŶĢνŵĢƐşĐĞĂďƐƟŶƵũşĂŚůĞĚĂũşƉŽĚƉŽƌƵƉƌŽƵĚƌǎĞŶşƚĠƚŽ
ǎŝǀŽƚŶşǌŵĢŶǇ͘
sĚƽƐůĞĚŬƵƵǎşǀĄŶşŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬŵşǀĂũşƟƚŽůŝĚĠƉŽƓŬŽǌĞŶĠǀǌƚĂŚǇŬĚƌƵŚǉŵ͕ǌĚƌĂǀş͕ƐŽĐŝĄůŶşŶĄǀǇͲ
ŬǇ͕ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĠǀǌĚĢůĄŶşēŝŬǀĂůŝĮŬĂĐŝƉƌŽĚŽďƌĠƵƉůĂƚŶĢŶşŶĂƚƌŚƵƉƌĄĐĞ͘EĞǌƎşĚŬĂƐĞǀũĞũŝĐŚŽƐŽďŶş
ŚŝƐƚŽƌŝŝŽďũĞǀƵũĞƚƌĞƐƚŶĄēŝŶŶŽƐƚĂĚůƵŚǇ͘dǇƚŽƉŽĚŵşŶŬǇũŝŵǀǉǌŶĂŵŶĢǌƚĢǎƵũşŶĄǀƌĂƚĚŽƐƉŽůĞēŶŽƐƟ͘
WŽƌĂĚĞŶƐŬĠĂƚĞƌĂƉĞƵƟĐŬĠƐůƵǎďǇƉŽƐŬǇƚƵũĞŵĞŝƌŽĚŝēƽŵ͕ƉĂƌƚŶĞƌƽŵĂďůşǌŬǉŵƚĢĐŚƚŽŽƐŽď͘WŽƚƎĞďƵũş
ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͕ŽƌŝĞŶƚĂĐŝǀƉƌŽďůĞŵĂƟĐĞ͕ƉŽĚƉŽƌƵ͕ďĞǌƉĞēŶĠŵşƐƚŽƉƌŽƐĚşůĞŶşƐǀǉĐŚƉƌŽďůĠŵƽĂŚůĞĚĄŶş
ŽƉƟŵĄůŶşŚŽƉŽƐƚƵƉƵƉƎŝƎĞƓĞŶşĂŬƚƵĄůŶşĐŚƉŽơǎş͘KĚďŽƌŶŽƵƉŽŵŽĐĂƉŽĚƉŽƌƵƉŽƚƎĞďƵũşďĞǌŽŚůĞĚƵ
ŶĂƚŽ͕ǌĚĂũƐŽƵŶĂƉƎşŬůĂĚũĞũŝĐŚĚĢƟƉƎĞĚůĠēĞďŶǉŵƉŽďǇƚĞŵŶĞďŽƉŽŶĢŵ͕ĂůĞŝǀĞĐŚǀşůŝ͕ŬĚǇũĞũŝĐŚ
ĚĢƟŶĄǀǇŬŽǀĠůĄƚŬǇĂŬƟǀŶĢƵǎşǀĂũş͘
WƌŝŶĐŝƉǇƐůƵǎĞď
^ůƵǎďǇƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶĠWEWũƐŽƵǀĞƎĞũŶĢƉƎşƐƚƵƉŶĠ͘
sǇƵǎşǀĄŶşƐůƵǎĞďũĞĚŽďƌŽǀŽůŶĠ͘
WƎŝƉůĄŶŽǀĄŶşĞĨĞŬƟǀŶşƉŽĚƉŽƌǇŬůŝĞŶƚŽǀǇƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƐƟǀǇĐŚĄǌşŵĞǌũĞŚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşĐŚƉŽƚƎĞď͘
ZĞƐƉĞŬƚƵũĞŵĞŽďũĞŬƟǀŶşǌũŝƓƚĢŶşǌŽďŽƌƵĂĚŝŬƚŽůŽŐŝĞ͘
ĂƌƵēƵũĞŵĞďĞǌƉĞēŶǉƉƌŽƐƚŽƌĂĚƽƐƚŽũŶŽƐƚǀƓĞĐŚǌƷēĂƐƚŶĢŶǉĐŚ͕ŵůēĞŶůŝǀŽƐƚĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶŽƐƚƉƌĂǀŝͲ
ĚĞůƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ͘
sƌŽĐĞμκκσũƐŵĞƉŽƐŬǇƚŽǀĂůŝƚǇƚŽƐůƵǎďǇ͗
ͻ ^ŽĐŝĄůŶĢͲƚĞƌĂƉĞƵƟĐŬŽƵēŝŶŶŽƐƚ
ͻ dĞƌĂƉĞƵƟĐŬĠēŝŶŶŽƐƟ͕ũĞũŝĐŚǎƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶşǀĞĚĞŬƚƌǀĂůĠĂďƐƟŶĞŶĐŝ͕ƉƌĞǀĞŶĐŝƌĞůĂƉƐƵ͕ƌŽǌǀŽũŝŶĞďŽ
ƵĚƌǎĞŶşŽƐŽďŶşĐŚĂƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐĐŚŽƉŶŽƐơĂĚŽǀĞĚŶŽƐơƉŽĚƉŽƌƵũşĐşĐŚƐŽĐŝĄůŶşǌĂēůĞŸŽǀĄŶş͘
ͻ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄŶşŬŽŶƚĂŬƚƵƐĞƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉŵƉƌŽƐƚƎĞĚşŵ
ͻ ŬƟǀŝƚǇƵŵŽǎŸƵũşĐşůĞƉƓşŽƌŝĞŶƚĂĐŝǀĞǀǌƚĂǌşĐŚŽĚĞŚƌĄǀĂũşĐşĐŚƐĞǀĞƐƉŽůĞēĞŶƐŬĠŵƉƌŽƐƚƎĞĚş͘
ͻ WŽŵŽĐƉƎŝƵƉůĂƚŸŽǀĄŶşƉƌĄǀ͕ŽƉƌĄǀŶĢŶǉĐŚǌĄũŵƽĂƉƎŝŽďƐƚĂƌĄǀĄŶşŽƐŽďŶşĐŚǌĄůĞǎŝƚŽƐơ
ͻ WŽŵŽĐƉƎŝǀǇƎŝǌŽǀĄŶşďĢǎŶǉĐŚǌĄůĞǎŝƚŽƐơʹŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşƐƉĞŶĢǌŝ͕ēĂƐĞŵ͕ĚŽƉůŸŽǀĄŶşǀǌĚĢůĄŶş͕
ŬǀĂůŝĮŬĂĐĞ

μλ
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μμ

ͻ

WŽŵŽĐƉƎŝŽďŶŽǀĞŶşŶĞďŽƵƉĞǀŶĢŶşŬŽŶƚĂŬƚƵƐƌŽĚŝŶŽƵĂƉŽŵŽĐƉƎŝĚĂůƓşĐŚĂŬƟǀŝƚĄĐŚƉŽĚƉŽƌƵũşͲ
ĐşĐŚƐŽĐŝĄůŶşǌĂēůĞŸŽǀĄŶşŽƐŽď

WƎŝƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶşƐůƵǎĞďǀǇƵǎşǀĄŵĞƚĢĐŚƚŽŵĞƚŽĚƉƌĄĐĞ͗
/ŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşĂƐŬƵƉŝŶŽǀĠƉƐǇĐŚŽƚĞƌĂƉĞƵƟĐŬĠƉŽƐƚƵƉǇǌĂƐƚƎĞƓĞŶĠŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶǉŵƉƐǇĐŚŽĚǇŶĂŵŝĐŬǉŵ
ƉƎşƐƚƵƉĞŵ͕ǀǇƵǎşǀĂũşĐşƉƌǀŬǇŐĞƐƚĂůƚƚĞƌĂƉŝĞ͕ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĄůŶşƉƐǇĐŚŽƚĞƌĂƉŝĞĂďŝŽĚǇŶĂŵŝĐŬĠƉƐǇĐŚŽƚĞƌĂƉŝĞ͘
^ŽĐŝĄůŶşƉƌĄĐĞ
^ŽĐŝĄůŶşŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşĂƐŬƵƉŝŶŽǀĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
^ŽĐŝŽƚĞƌĂƉŝĞʹŶĄĐǀŝŬ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͕ĂƐŝƐƚĞŶĐĞнƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
ŚƌĄŶĢŶĠƉƌŽƐƚƎĞĚşʹƐƚĂĐŝŽŶĄƎĂĐŚƌĄŶĢŶĠďǇĚůĞŶş
ƌƚĞƚĞƌĂƉŝĞ
ŽĚǇǁŽƌŬ
<ƌŝǌŽǀĄŝŶƚĞƌǀĞŶĐĞ
ZŽĚŝŶŶĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
ĄƚĢǎŽǀĠĂŬƟǀŝƚǇ
ZĞůĂǆĂēŶşƚĞĐŚŶŝŬǇ
ŚƌĄŶĢŶĠďǇĚůĞŶş
ĄŬůĂĚŶşƐĞƐƚĂǀǇƐůƵǎĞďWEW͗
ͻ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşĚŽůĠēŽǀĄŶş
ͻ ŝŶƚĞŶǌŝǀŶşĚŽůĠēŽǀĄŶş
ͻ ĚŽůĠēŽǀĄŶşƐĐŚƌĄŶĢŶǉŵďǇĚůĞŶşŵ
ͻ ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşƉƌŽƌŽĚŝēĞĂďůşǌŬĠƵǎŝǀĂƚĞůƽŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ
ͻ ƐŬƵƉŝŶŽǀĄƚĞƌĂƉŝĞƉƌŽƌŽĚŝēĞĂďůşǌŬĠƵǎŝǀĂƚĞůƽŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬ
sǉǀŽũĂŬƟǀŝƚǀƌŽĐĞμκκσ͗
ͻ ^ůƵǎďǇƉƌŽďşŚĂůǇǀƐŽƵůĂĚƵƐƌĞĂůŝǌŽǀĂŶǉŵŝƉƌŽũĞŬƚǇ͘
ͻ WƌŽŐƌĂŵǀĞǀƓĞĐŚŚůĂǀŶşĐŚēŝŶŶŽƐƚĞĐŚƉƌĂĐŽǀĂůǀŵĂǆŝŵĄůŶşĐŚŚůĂĚŝŶĄĐŚ͘sƉůŶĠŵşƎĞďǇůǇƌĞĂůͲ
ŝǌŽǀĄŶǇǀƓĞĐŚŶǇƐůŽǎŬǇƚĞƌĂƉĞƵƟĐŬĠēĄƐƟŶĄƐůĞĚŶĠƉĠēĞ͘
ͻ /ƉƎĞƐŶƵƚŶŽƐƚǌĂǀĠƐƚƉůŶĠŚƌĂǌĞŶşǌĄƚĢǎŽǀǉĐŚƉƌŽŐƌĂŵƽŬůŝĞŶƚǇƐĞŬŽŶĂůǇǀƓĞĐŚŶǇŶĂƉůĄŶŽǀĂŶĠ
ĂŬƟǀŝƚǇƐƉůŶŽƵƷēĂƐơ͘
ͻ EĂǌĄŬůĂĚĢǌŬƵƓĞŶŽƐơǌƵƉůǇŶƵůǉĐŚĚǀŽƵůĞƚďǇůĂǀƉƌǀŶşŵƉŽůŽůĞơμκκσƉƌŽǀĞĚĞŶĂŬŽŶĐĞƉēŶş
ǌŵĢŶĂǀĞĨĄǌŽǀĄŶşŝŶƚĞŶǌŝǀŶşŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵ͘
ͻ EĂƉŽǌŝĐŝƐŽĐŝĄůŶşƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞƉƌŽŐƌĂŵƵĚŽƓůŽŬƉĞƌƐŽŶĄůŶşǌŵĢŶĢ͘/ƉƎĞƐƚƵƚŽƵĚĄůŽƐƚǌƽƐƚĂůĂ
ĨƵŶŬĐĞƚŽŚŽƚŽƐĞŐŵĞŶƚƵƐůƵǎĞďŶĄƐůĞĚŶĠƉĠēĞƉůŶĢĨƵŶŬēŶş͘
ͻ sƉƌƽďĢŚƵƉƌǀŶşŚŽƉŽůŽůĞơμκκσďǇůĂǌĂŚĄũĞŶĂƉƌĄĐĞŶĂƉƌŽũĞŬƚŽǀĠƉƎşƉƌĂǀĢĂĚĂƉƚĂĐĞŽďũĞŬƚƵ
ŽƵĚůĞǀĞĐŬĄρλƉƌŽĚŽůĠēŽǀĄŶşƌŽĚŝēƽƐĚĢƚŵŝ͘&ŝŶĂŶēŶşƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇŶĂĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬǉĂƐƚĂǀĞďŶş
ƉƌŽũĞŬƚƉŽƐŬǇƚůĂEĂĚĂĐĞ͕ŬƚĞƌĠơŵƚŽĚĢŬƵũĞŵĞ͘
ͻ WƌĂĐŽǀŶşĐŝWEWƐĞƉŽĚşůĞůŝŶĂƉƎşƉƌĂǀĢǀǉƐƚĂǀǇWWdƉƌŽƓŝƌŽŬŽƵǀĞƎĞũŶŽƐƚ͕ŬƚĞƌĄƉƌŽďĢŚůĂǀŵĢƐşĐŝ
ƎşũŶƵĂƐůŽƵǎŝůĂŬƉƌĞǌĞŶƚĂĐŝƐƉŽůĞēŶŽƐƟ͕ũĞũşĐŚƐůƵǎĞďĂƐŵǇƐůƵĂƌĞŶƚĂďŝůŝƚǇĚƌŽŐŽǀǉĐŚƐůƵǎĞď
ŽďĞĐŶĢ͘
ͻ ŶĞμς͘ρ͘μκκσƉƌŽďĢŚůŽǀWƌŽŐƌĂŵƵŶĄƐůĞĚŶĠƉĠēĞWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͕͘ŵşƐƚŶşƓĞƚƎĞŶşǀƌĄŵĐŝĞƌƟĮͲ
ŬĂĐĞŽĚďŽƌŶĠǌƉƽƐŽďŝůŽƐƟƐůƵǎĞďƉƌŽƵǎŝǀĂƚĞůĞŽŵĂŵŶǉĐŚĂƉƐǇĐŚŽƚƌŽƉŶşĐŚůĄƚĞŬZs<WW͘sǉƐůĞĚͲ
ŬĞŵũĞƵĚĢůĞŶşĞƌƟĮŬĂĐĞŽĚďŽƌŶĠǌƉƽƐŽďŝůŽƐƟďĞǌƐŶşǎĞŶşďŽĚŽǀĠŚŽŽŚŽĚŶŽĐĞŶş͘
ͻ WƌĂĐŽǀŶşĐŝWEWƐĞĂŬƟǀŶĢƐƉƎşƐƉĢǀŬǇǌƷēĂƐƚŶŝůŝdŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞǀWůǌŶŝ͘
ͻ WƌĂǀŝĚĞůŶĢĂĂŬƟǀŶĢƐĞƷēĂƐƚŶşŵĞƐĞƚŬĄǀĄŶşƐĞŬĐĞ/EW͘E͘K͘
ͻ /ŶĂĚĄůĞƐĞƉŽĚşůşŵĞŶĂƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ;ǀǉƵŬĂͿƐW&ǀWůǌŶŝ͘

s|ZKE1WZsϤϢϢϫ
WƌŽŐƌĂŵŶĄƐůĞĚŶĠƉĠēĞWWd͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘

şůĞƉƌŽŐƌĂŵƵŶĂμκλκ͗
WƎşƉƌĂǀĂŝŶǀĞƐƟēŶşŚŽƉƌŽũĞŬƚƵƉƌŽƌĞĂůŝǌĂĐŝĂĚĂƉƚĂĐŝŽďũĞŬƚƵƉƌŽĚŽůĠēŽǀĄŶşƌŽĚŝēƽƐĚĢƚŵŝ͘
hĚƌǎĞŶşƐƚĄǀĂũşĐşĐŚƐůƵǎĞďǀƐŽƵēĂƐŶĠŬǀĂůŝƚĢ͘
ǀǉƓĞŶşWZĂŬƟǀŝƚƉƌŽŐƌĂŵƵƐŵĢƌĞŵŬŽĚďŽƌŶĠĂƓŝƌŽŬĠǀĞƎĞũŶŽƐƟ͘
hŬĂǌĂƚĞůĞĂƐůƵǎďǇ;ƐŽƵŚƌŶŶĢǌĂĂŵďƵůĂŶĐŝŝĐŚƌĄŶĢŶĠďǇĚůĞŶşͿ
WŽēĞƚŬŽŶƚĂŬƚƽ
WƌǀŶşĐŚŬŽŶƚĂŬƚƽ
WŽēĞƚƐĞǌĞŶşŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƚĞƌĂƉŝĞĂƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşͬƉŽēĞƚŽƐŽď;λͿ
WŽēĞƚƚĞƌĂƉĞƵƟĐŬǉĐŚƐŬƵƉŝŶͬƉŽēĞƚŽƐŽď
WŽēĞƚǀǉŬŽŶƽƐŽĐŝĄůŶşƉƌĄĐĞ;μͿͬƉŽēĞƚŽƐŽď
WŽēĞƚƐĞǌĞŶşƌŽĚŝŶŶĠŚŽƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşͬƉŽēĞƚŽƐŽď
WŽēĞƚƐŬƵƉŝŶƉƌŽƌŽĚŝēĞĂďůşǌŬĠŬůŝĞŶƚƽͬƉŽēĞƚŽƐŽď
WŽēĞƚĂƌƚĞƚĞƌĂƉŝşͬƉŽēĞƚŽƐŽď
ĄƚĢǎŽǀĠƉƌŽŐƌĂŵǇ;νͿͬƉŽēĞƚŽƐŽď
WŽēƚǇƐŽĐŝŽƚĞƌĂƉĞƵƟĐŬǉĐŚƐŬƵƉŝŶ;ξͿͬƉŽēĞƚŽƐŽď

λσςς
πλ
οξπͬοκ
ξξͬμο
ξμκͬξς
ρκͬλς
μκͬλν
λπͬλο
ξͬλξ
ξμͬμο

;λͿƉŽēĞƚŽƐŽď͕ŬƚĞƌĠƐůƵǎďƵǀǇƵǎşǀĂůǇ
;μͿǌĂŚƌŶƵũĞŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƐŽĐŝĄůŶşƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ƐŽĐŝĄůŶşƉƌĄĐŝĂƐŽĐŝĄůŶşĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂǀǉŬŽŶǇĐĂƐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵŬůŝĞŶƚƽĐŚƌĄŶĢͲ
ŶĠŚŽďǇĚůĞŶş
;νͿλʹνĚĞŶŶşǌĄƚĢǎŽǀĄƐŬƵƉŝŶŽǀĄĂŬƟǀŝƚĂ
;ξͿǀǉŚƌĂĚŶĢŬůŝĞŶƟĐŚƌĄŶĢŶĠŚŽďǇĚůĞŶş

ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂŬůŝĞŶƚĞůǇ
WŽēĞƚŬůŝĞŶƚƽ
hǎŝǀĂƚĞůĠŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬǎĞŶǇͬŵƵǎŝ
WƌƽŵĢƌŶǉǀĢŬŬůŝĞŶƚĂ;ƵǎŝǀĂƚĞůĠŶĄǀǇŬŽǀǉĐŚůĄƚĞŬͿ
KƐŽďǇďůşǌŬĠŬůŝĞŶƚƽŵ
ŶĞƵǎşǀĂŶĠŶĄǀǇŬŽǀĠůĄƚŬǇ;йͿ
WĞƌǀŝƟŶ
,ĞƌŽŝŶ
ůŬŽŚŽů
KƐƚĂƚŶş;ůĠŬǇ͕ŬŽŬĂŝŶͿ
'ĂŵďůŝŶŐ

ςσ
νμͬνμ
νλ͕ν
μο
ξσ
λο
μπ
π
ξ

WĞƌƐŽŶĄůŶşŽďƐĂǌĞŶş͗
WŚƌ͘WĞƚƌ,ƌŽƵǌĞŬ͕WŚ͘͘ʹǀĞĚŽƵĐş͕ƚĞƌĂƉĞƵƚ;ƷǀĂǌĞŬλ͕κͿ
Đ͘WĂǀůĂĄƌǇďŶŝĐŬĄʹǌĄƐƚƵƉŬǇŶĢǀĞĚŽƵĐşŚŽ͕ƚĞƌĂƉĞƵƚŬĂ͕ƐŽĐŝĄůŶşƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞ;ƷǀĂǌĞŬλ͕κͿ
>ƵĚŵŝůĂ:ŽĂŶŝĚŝƐŽǀĄʹƚĞƌĂƉĞƵƚŬĂ͕ƚĞƌĂƉĞƵƟĐŬĄƉƌĄĐĞƐƌŽĚŝŶŽƵ;ƷǀĂǌĞŬλ͕κͿ
Đ͘WĞƚƌĂŝǀŝƓŽǀĄʹƐŽĐŝĄůŶşƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞ͕ƐƉƌĄǀĂĐŚƌĄŶĢŶĠŚŽďǇĚůĞŶş;ƷǀĂǌĞŬλ͕κͿʹĚŽμς͘μ͘μκκσ
Đ͘DŽŶŝŬĂ\ĞǎĄďŬŽǀĄʹƐŽĐŝĄůŶşƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞ͕ƐƉƌĄǀĂĐŚƌĄŶĢŶĠŚŽďǇĚůĞŶş;ƷǀĂǌĞŬλ͕κͿʹŽĚλ͘ν͘μκκσ
ǆƚĞƌŶşƐƵƉĞƌǀŝǌĞ͗
Dhƌ͘^ƚĂŶŝƐůĂǀ<ƵĚƌůĞʹƚǉŵŽǀĄĂƉƎşƉĂĚŽǀĄƐƵƉĞƌǀŝǌĞ
ZEƌ͘:ŝƚŬĂsŽĚŸĂŶƐŬĄʹƐƵƉĞƌǀŝǌĞƉƌĄĐĞƐƌŽĚŝŶŽƵ
WŚƌ͘DŝůĂŶ<ŝŶŬŽƌʹƐƵƉĞƌǀŝǌĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵ
μν

μκκσ

,ŽƐƉŽĚĂƎĞŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟĂĂƵĚŝƚ

