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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. �.I.M. van Mierlo, mr. H.�.J. Kroon en mr. L. Ritzema)

1.

Partijen
� te B, hierna te noemen: verzoekster, vertegenwoordigd door C te B,
tegen
1) CZ Zorgverzekeringen NV , en
2) OWM CZ groep U.�., beide te Tilburg,
hierna gezamenlijk te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij klachtenformulier van 9 december 2021 heeft verzoekster de Geschillencommissie
Zorgverzekeringen (hierna: de commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen. De
commissie heeft verzoekster verzocht het entreegeld van € 37,-- te betalen en aanvullende
informatie op te sturen. Op 17 januari 2022 was het dossier gereed voor inhoudelijke behandeling.

2.2.

Bij brief van 4 april 2022 heeft de ziektekostenverzekeraar zijn standpunt aan de commissie
uiteengezet. Een kopie van deze brief is op 6 april 2022 aan verzoekster gestuurd.

2.3.

Verzoekster heeft op 15 april 2022 schriftelijk gereageerd op de brief van de
ziektekostenverzekeraar van 4 april 2022. Een kopie van haar reactie is op 22 april 2022 aan de
ziektekostenverzekeraar gezonden.
Verzoekster heeft op 19 mei 2022 een artikel van de website gezondheidsnet.nl aan de commissie
gestuurd. Een kopie hiervan is op 24 mei 2022 aan de ziektekostenverzekeraar gezonden.

2.4.

Bij brief van 31 mei 2022 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut)
(zaaknummer: 2022014651) aan de commissie een voorlopig advies uitgebracht. Een kopie hiervan
is op 1 juni 2022 aan partijen gestuurd.

2.5.

De beslissing in de onderhavige zaak wordt genomen door een commissie die bestaat uit drie
leden, die allen kennisnemen van het volledige dossier. Verzoekster en de ziektekostenverzekeraar
zijn op 8 juni 2022 door twee leden van de commissie gehoord. Partijen zijn over deze
samenstelling voorafgaand schriftelijk geïnformeerd. Van de zitting zijn aantekeningen gemaakt
die ter kennisname aan partijen zijn gestuurd.

2.6.

Tijdens de hoorzitting is afgesproken dat de ziektekostenverzekeraar de commissie zou informeren
over de samenstelling van het preferente geneesmiddel en het niet-preferente geneesmiddel.
Dit heeft hij bij brief van 10 juni 2022 gedaan. Een kopie hiervan is aan verzoekster gezonden,
waarbij zij in de gelegenheid is gesteld hierop te reageren. Verzoekster heeft hiervan geen gebruik
gemaakt.

2.7.

De aantekeningen van de hoorzitting zijn op 28 juni 2022 aan het Zorginstituut gestuurd met het
verzoek de commissie mee te delen of het voorlopig advies van 31 mei 2022 aanpassing behoeft.
Bij brief van 7 juli 2022 heeft het Zorginstituut de commissie meegedeeld dat het voorlopig advies
als definitief kan worden beschouwd.
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3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster was in 2021 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten
op basis van de CZ Zorg-op-maatpolis (natura) (hierna: de zorgverzekering) en de
aanvullende ziektekostenverzekeringen Top en Tandarts (hierna tezamen: de aanvullende
ziektekostenverzekering). De aanvullende ziektekostenverzekering is niet in geschil en blijft
daarom verder onbesproken.

3.2.

Verzoekster is hartpatiënt en gebruikt daarom verschillende geneesmiddelen. In 2021 kreeg zij
door de apotheek van één van deze geneesmiddelen niet meer ter hand gesteld het merk dat
zij al jaren gebruikt, maar het preferente geneesmiddel. De apotheek heeft haar namens de
ziektekostenverzekeraar meegedeeld dat zij geen aanspraak heeft op het merkgeneesmiddel
Inspra®.

3.3.

Bij brief van 10 september 2021 heeft de huisarts over verzoekster verklaard:
“Bovenstaande patiënt gebruikt al jaren origine[le] Inspra.
Toen deze vervangen werd door een andere merknaam ervaarde pte klachten:
oa rugpijn, moe, bleek, hoofdpijn, zweten, droge mond,
Pte heeft meerdere alternatieven geprobeerd ook in overleg met haar cardioloog maar deze
werk[t]en allemaal niet of ze kreeg één van de bovenstaande klachten.
Deze patiënte MOET met medische noodzaak de originele Inspra krijgen.”

3.4.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van de afwijzende beslissing
gevraagd. Bij e-mailbericht van 9 september 2021 heeft de ziektekostenverzekeraar aan
verzoekster meegedeeld dat zij geen aanspraak heeft op verstrekking van het middel Inspra®.

3.5.

Bij brief van 15 februari 2022 heeft de behandelend cardioloog over verzoekster verklaard:
"Bovenstaande patiënte is al jaren onder behandeling bij de afdeling Cardiologie in het MUMC+
Het is voor patiënte medisch noodzakelijk dat zij onderstaande voorgeschreven medicijn en
gebruikt: Perindopril van �urobindo, Carvedilol van Sandoz en Inspra van Pfizer. Van de
andere medicatie die zij eerder geprobeerd heeft, ondervindt ze veel hinder en kan ze niet goed
functioneren in het dagelijkse leven.
Patiënte heeft ook al diverse keren contact gehad met de apotheek en zorgverzekering maar
helaas kunnen zij niets voor haar betekenen zodoende schrijf ik deze brief met het verzoek om
haar bovenstaande medicatie voor te schrijven en te vergoeden."

3.6.

Bij brief van 31 mei 2022 heeft het Zorginstituut, in zijn voorlopig advies aan de commissie, het
volgende verklaard:
“(...)
Uitspraak Hoge Raad
Op 9 juli 2021 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het preferentiebeleid. In deze zaak
ging het om de vraag of een zorgverzekeraar op grond van artikel 2.8 lid 3 van het Bzv bevoegd is
om (slechts) één of enkele sterktes van het geneesmiddel colecalciferol (vitamine D) te vergoeden.
De Hoge Raad heeft deze vraag bevestigend beantwoord: een zorgverzekeraar mag de voor
vergoeding in aanmerking komende sterktes van een geneesmiddel met een bepaalde werkzame
stof beperken tot één of enkele sterktes. Daarbij gaf de Hoge Raad aan dat indien de arts om
medische redenen een ander geneesmiddel, sterkte of dosering voorschrijft, omdat het door de
zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel medisch niet verantwoord is, de apotheker dat [moet]
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verstrekken en de zorgverzekeraar dat [moet] vergoeden. De zorgverzekeraar mag daarbij geen
voorwaarden of beperkingen stellen.
In het licht van de uitspraak van de Hoge Raad is de vraag hoeveel ruimte er voor
zorgverzekeraars is om de vergoeding van geneesmiddelen, waarvoor een medische noodzaak is
afgegeven door de voorschrijver, af te wijzen. Een oordeel hierover laat het Zorginstituut aan de
SKGZ. Hieronder licht het Zorginstituut toe hoe het Zorginstituut geschillen over een medische
noodzaak voor een geneesmiddel beoordeelt.
(...)
Beoordeling
De informatie in het dossier is medisch en juridisch beoordeeld.
Inspra® is een merkgeneesmiddel met de werkzame stof eplerenon. Eplerenon is niet vermeld op
bijlage B (rode categorie) of bijlage C (oranje categorie) van de leidraad ‘Verantwoord Wisselen
Medicijnen’. Dit betekent dat eplerenon in de groene categorie valt. Daarbij zijn de hulpstoffen
in beide producten met eplerenon gelijk. Dit betekent dat wisselen tussen de verschillende
geneesmiddelen in principe kan, tenzij dit om specifieke patiëntgebonden redenen niet kan.
De behandelende arts stelt dat er sprake is van een medische noodzakelijkheid om Inspra®
te gebruiken omdat verzoekster bijwerkingen zou ervaren na het gebruiken van meerdere
alternatieven of deze alternatieven zouden niet het beoogde effect behalen. Uit de
medicatiehistorie van de apotheek komt één uitgeprobeerd alternatief naar voren. Eplerenon
�ccord is één keer opgehaald bij de apotheek. Hierna is weer overgestapt op Inspra®.
Er ontbreekt een inhoudelijke toelichting van de behandelaar over de ernst van de ervaren
bijwerkingen. Het is niet inhoudelijk onderbouwd waarom het niet verantwoord is om een ander
middel met eplerenon te gebruiken dan Inspra®.
Conclusie
Op basis van de beschikbare informatie in het dossier is niet aangetoond dat er sprake is van een
medische noodzaak voor het gebruik van Inspra® (eplerenon 50 mg tablet). Farmacologisch gezien
is het niet onverantwoord voor verzoekster om het preferente geneesmiddel te gebruiken.”
4.

Het geschil

4.1.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat:
(i) de ziektekostenverzekeraar het merkgeneesmiddel Inspra® aan haar moet verstrekken;
(ii) in het geval de ziektekostenverzekeraar niet gehouden is het geneesmiddel Inspra® aan
haar te verstrekken, hij de kosten van Inspra® aan haar moet vergoeden tot het bedrag dat het
preferente geneesmiddel kost.

5.

Bevoegdheid van de commissie

5.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit te
brengen. Dit blijkt uit artikel �.22 van de voorwaarden van de zorgverzekering en de aanvullende
ziektekostenverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Besluit zorgverzekering (Bzv)
en de Regeling zorgverzekering (Rzv) over farmaceutische zorg zijn vermeld in de bijlage bij
dit bindend advies. Verder zijn hierin de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden opgenomen. De
bijlage maakt deel uit van het bindend advies.
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Standpunt verzoekster
6.2.

Verzoekster is al ruim tien jaar hartpatiënt. Zij lijdt aan cardiomyopathie. Zij heeft daarom
een ICD en gebruikt verschillende geneesmiddelen. Zij was desondanks al die tijd vol energie,
levenslustig en opgewekt. Begin 2021 kreeg zij echter het merkgeneesmiddel Inspra® niet meer
ter hand gesteld door de apotheek. In plaats daarvan kreeg zij de preferente variant, te weten
eplerenon van �ccord. Hierna kreeg verzoekster last van stemmingswisselingen en voelde zij zich
ziek. Ook was zij zo vermoeid dat zij om 14:00 uur in slaap viel tot 20:00 uur, dan iets at en hierna
weer sliep tot de volgende ochtend. Zij heeft dit na zes weken gemeld bij de apotheek. Deze heeft
haar vervolgens spironolacton van Sandoz verstrekt. Door het gebruik hiervan werd verzoekster
nog zieker. Ook deze bijwerkingen heeft verzoekster gemeld bij de apotheek, maar haar werd
verteld dat zij er maar aan moest wennen of de Inspra® voor eigen rekening moest afnemen.
Verzoekster is hierna naar een andere apotheek gegaan. Ook daar werd haar verteld over het
preferentiebeleid van de ziektekostenverzekeraar. De tweede apotheek verstrekte eveneens
eplerenon van �ccord aan verzoekster. Gedurende de volgende acht weken bleven de klachten
van verzoekster hetzelfde. Daarom is na overleg eplerenon van �urobindo aan verzoekster ter
hand gesteld. Ook bij het gebruik van dit middel bleef zij klachten houden. Na telefonisch overleg
met een medewerkster van de apotheek is besloten dat verzoekster weer het middel Inspra®
zou gaan gebruiken, om te kijken of de klachten dan zouden verdwijnen. Binnen enkele dagen
begon verzoekster zich weer beter te voelen en verdwenen de klachten. Toen de Inspra® op was
en verzoekster weer contact zocht met de betreffende medewerkster voor de verstrekking van
dit geneesmiddel, bleek dat zij niet bereikbaar was en dat de gemaakte afspraken niet waren
vastgelegd.
Verzoekster heeft zowel bij de apotheek als bij de ziektekostenverzekeraar gevraagd wie er
verantwoordelijk is voor de regels. De apotheek vertelde haar dat aflevering in opdracht van de
ziektekostenverzekeraar gebeurt. De ziektekostenverzekeraar bevestigde dit, maar voegde hieraan
toe dat de apotheek zo nodig het niet-preferente middel ter hand mag stellen als tweemaal een
alternatief geneesmiddel is geprobeerd. Volgens de apotheek moet de ziektekostenverzekeraar
hem dan bellen, maar volgens de ziektekostenverzekeraar moet de apotheek bellen. Voorts heeft
verzoekster van verschillende apotheken gehoord dat niet de voorschrijvend arts bepaalt welk
geneesmiddel wordt verstrekt, maar de apotheek. Hierbij merkt verzoekster op dat zij heeft
gehoord dat apotheken een bonus krijgen als zij zo min mogelijk niet-preferente geneesmiddelen
verstrekken.
Verzoekster benadrukt dat zij niets heeft tegen het preferentiebeleid. Zij heeft geen moeite met
alternatieven, maar zij is geen proefkonijn. �ls blijkt dat zij teveel last krijgt van bijwerkingen
moet het originele geneesmiddel worden verstrekt. Bovendien mag de apotheek niet op de stoel
van de voorschrijvend arts gaan zitten.

6.3.

Verzoekster heeft bij brief van 15 april 2022 gereageerd op de brief van de
ziektekostenverzekeraar van 4 april 2022. Verzoekster stelt dat de apotheker haar niet kent,
en dat er dus geen relatie is tussen haar en de apotheker. Haar medicatie wordt thuis bezorgd.
�lleen als zij medicatie afneemt waarvan zij de kosten zelf betaalt, gaat zij naar de apotheek
waar zij wordt geholpen door een medewerker. Verzoekster benadrukt dat de medische noodzaak
voor een geneesmiddel wordt vastgesteld door de behandelend arts. De eis dat deze arts een en
ander medisch moet onderbouwen, is volgens verzoekster een onmogelijke eis, omdat de arts dit
dan zelf zou moeten onderzoeken. Voorts merkt verzoekster op dat zij in de periode dat zij de
bijwerkingen ondervond geen griep had en evenmin leed aan stress.
Standpunt ziektekostenverzekeraar

6.4.

De ziektekostenverzekeraar stelt dat hij een voorkeursbeleid voor geneesmiddelen mag voeren.
�lleen als sprake is van een medische noodzaak voor het gebruik van het niet-preferente
geneesmiddel, wordt het betreffende merkgeneesmiddel vergoed. Inspra® is het spécialité voor
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de werkzame stof eplerenon (kalium sparend diuretica). Eplerenon valt sinds 1 juli 2021 onder het
voorkeursbeleid.
De medische indicatie voor het gebruik van eplerenon staat niet ter discussie. Voor de verstrekking
van Inspra® moet echter een medische noodzaak worden aangetoond. De apotheker heeft
geoordeeld dat de gestelde medische noodzaak niet is onderbouwd. Ook de adviserend apotheker
van de ziektekostenverzekeraar heeft het dossier bestudeerd. Zij geeft aan dat de bijwerkingen
die de huisarts in zijn brief van 10 september 2021 heeft genoemd zowel aan griep of stress als
aan de medicatie zijn toe te schrijven, maar dan wel aan de werkzame stof. Dat de gestelde
medische noodzaak niet is onderbouwd, volgt uit het feit dat de bijwerkingen in verband kunnen
worden gebracht met de werkzame stof eplerenon, terwijl juist die werkzame stof bij zowel Inspra®
als het preferente middel van �urobindo dezelfde is. Een (alternatieve) onderbouwing van de
medische noodzaak is (vooralsnog) niet gegeven.
Ten aanzien van de bonus waarnaar verzoekster verwijst, merkt de ziektekostenverzekeraar op dat
de preferentiegraad deel uitmaakt van de waardemonitor die in het kader van het inkoopbeleid
wordt toegepast. �potheken worden hierbij op basis van scores op bepaalde indicatoren ingedeeld
in één van in totaal vijf groepen. Deze indeling bepaalt de hoogte van de eventuele opslag
per receptregel. Om in aanmerking te komen voor het maximale aantal punten binnen de
indicator ‘Preferentiegraad’ dienen apotheken 85% preferentiegraad te halen. Hierbij hanteert
de ziektekostenverzekeraar nog een marge van ruim 4%. Daarnaast bevat deze waardemonitor
diverse kwaliteitsaspecten.
6.5.

In de brief van 10 juni 2022 heeft de ziektekostenverzekeraar meegedeeld dat zijn adviserend
apotheker de samenstelling van Inspra® en het preferente middel van �urobindo heeft vergeleken.
Hieruit is gebleken dat de samenstelling van beide middelen verschilt op één onderdeel. Dit
betreft een pigment. Inspra® bevat één pigment meer dan het preferente middel van �urobindo.
Overwegingen commissie

6.6.

Een verzekeraar mag op grond van artikel 2.8, eerste lid, onder a, in verband met artikel 2.8,
derde lid, Bzv een zogeheten preferentiebeleid voeren. Voert de verzekeraar een dergelijk
beleid, dan vormt dit een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst van zorgverzekering. In
het kader van de transparantie moet daarom, bij het aangaan of de verlenging van deze
overeenkomst, het bestaan van een dergelijk beleid via de verzekeringsvoorwaarden worden
kenbaar gemaakt. Tevens moeten kenbaar worden gemaakt de consequenties van dit beleid voor
de verzekerde, met name door publicatie van een lijst met door de verzekeraar als preferent
aangewezen geneesmiddelen. Elke wijziging hierin lopende een verzekeringsjaar moet tijdig
aan de verzekeringnemer worden medegedeeld, een en ander overeenkomstig artikel 19 van de
Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017) van de
Nederlandse Zorgautoriteit.

6.7.

Een verzekeraar kan het preferentiebeleid, mede tegen de achtergrond van de Nota van
Toelichting bij artikel 2.8 Bzv, op geen andere wijze vormgeven dan zoals nader uitgewerkt in
artikel 2.8 Bzv. In dit verband moet de verzekeraar een bewuste keuze maken, waarbij hij door de
minister aangewezen geregistreerde onderling vervangbare geneesmiddelen mag uitsluiten van
verstrekking of vergoeding, mits hij van alle werkzame stoffen die voorkomen in de bij ministeriële
regeling aangewezen geneesmiddelen ten minste één geneesmiddel aanwijst (het ‘preferente
geneesmiddel’) dat voor de verzekerde beschikbaar is.
Bij het maken van zijn keuze moet de verzekeraar zorgvuldig te werk gaan en rekening houden
met de belangen van al zijn verzekerden (zie ook gerechtshof �rnhem-Leeuwarden van 26
april 2022 (ECLI:NL:GH�RL:2022:3265). In dat verband kan het nodig zijn binnen een groep
geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof meer dan één preferent geneesmiddel aan te wijzen
om te voorkomen dat een substantiële groep verzekerden buiten de boot valt. Een verzekeraar
kan daartoe echter ook om andere redenen besluiten.
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Eventuele afspraken tussen een verzekeraar en een apotheek over de terhandstelling van de
goedkoopste variant van een geneesmiddel vallen buiten het preferentiebeleid, zoals hiervoor
beschreven. Dergelijke afspraken kunnen een verzekerde dan ook niet worden tegengeworpen,
zelfs niet als hiernaar wordt verwezen in de verzekeringsvoorwaarden. Zodanige afspraken
vormen immers een feitelijke beperking van de uit het Bzv en de Rzv voortvloeiende aanspraak op
geneesmiddelen.
6.8.

Indien de verzekeraar een preferent geneesmiddel heeft aangewezen, dan geldt – als hoofdregel
– dat de apotheek dit middel aan de verzekerde ter hand stelt. Hierop wordt alleen een
uitzondering gemaakt als de behandeling met het preferente geneesmiddel voor de verzekerde
medisch niet verantwoord is. In dat geval, zo blijkt ook uit het arrest van de Hoge Raad van
9 juli 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1111), heeft de verzekerde op grond van artikel 2.8, vierde lid, Bzv
aanspraak op verstrekking van het aan hem voorgeschreven geneesmiddel zonder dat hij eerst
nog het preferente geneesmiddel moet proberen.

6.9.

Behandeling met het preferente geneesmiddel kan medisch niet verantwoord zijn, indien
een allergie of overgevoeligheid voor een bepaalde vul- of hulpstof is vastgesteld dan wel
als het wisselen van geneesmiddel voor betrokkene een risico oplevert, vanwege onder meer
therapietrouw. De Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen biedt hiervoor handvatten.

6.10.

Het is aan degene die het recept afgeeft (de ‘voorschrijver’) om gemotiveerd aan te geven dat de
behandeling met het preferente geneesmiddel voor de verzekerde medisch niet verantwoord is. Is
de apotheker hiervan niet overtuigd, dan dient deze contact te zoeken met de voorschrijver. Indien
dit niet tot overeenstemming leidt, dan ligt het op de weg van de apotheker om farmacologisch te
onderbouwen waarom het gebruik van het preferente geneesmiddel door de verzekerde volgens
hem niet medisch onverantwoord is.

6.11.

Indien de verzekeraar voor een bepaalde werkzame stof meer dan één geneesmiddel als preferent
heeft aangewezen, dan kan hij van de verzekerde in redelijkheid vergen dat deze, in geval van
een allergie of overgevoeligheid voor een bepaalde vul- of hulpstof, eerst één of meer andere
preferente geneesmiddelen probeert die de desbetreffende stof niet bevatten, alvorens aanspraak
te kunnen maken op het voorgeschreven geneesmiddel.

6.12.

Het voorgaande brengt de commissie in het aan haar voorgelegde geval tot het volgende.

6.13.

In artikel B.15 van de voorwaarden van de zorgverzekering staat dat de ziektekostenverzekeraar
preferente geneesmiddelen kan aanwijzen. Dit heeft hij gedaan op de 'Lijst
voorkeursgeneesmiddelen'. In het Reglement Farmacie van de ziektekostenverzekeraar wordt
het preferentiebeleid nader toegelicht. Het door verzoekster gebruikte middel Inspra® bevat de
werkzame stof eplerenon. Voor deze werkzame stof is door de ziektekostenverzekeraar het middel
van het merk �urobindo Pharma B.V. als preferent aangewezen. Dit geldt voor eplerenon 25 mg
vanaf 1 juli 2021 en voor de 50 mg vanaf 1 januari 2022.

6.14.

Nu verzoekster aanspraak maakt op een ander geneesmiddel dan door de
ziektekostenverzekeraar is aangewezen als preferent geneesmiddel, is het aan haar te
onderbouwen dat het medisch niet verantwoord is het preferente geneesmiddel (in dit geval
van �urobindo) te gebruiken. Verzoekster heeft in dit verband verwezen naar de verschillende
varianten die haar ter hand zouden zijn gesteld. Uit de medicatiehistorie blijkt dit echter niet.
Hierin wordt namelijk alleen eplerenon van �ccord genoemd. Ook bestaat er, behoudens één
pigment, tussen het merkgeneesmiddel en het preferente geneesmiddel geen verschil in werkzame
stof en hulpstoffen.
In het advies van 31 mei 2022 van het Zorginstituut wordt bevestigd dat in dit geval niet is
gebleken dat het medisch niet verantwoord is om het preferente geneesmiddel te gebruiken. De
commissie neemt de conclusie uit dit advies over en maakt deze tot de hare.
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6.15.

Verzoekster heeft - in het geval zij geen aanspraak heeft op verstrekking van Inspra® - een
vergoeding gevorderd ter hoogte van de kosten van het preferente geneesmiddel. In artikel 3 van
het Reglement Farmacie van de ziektekostenverzekeraar is echter bepaald dat alleen aanspraak
bestaat op het voorkeursgeneesmiddel. Er is geen aanspraak opgenomen op een vervangende of
gedeeltelijke vergoeding in het geval een ander geneesmiddel dan het voorkeursgeneesmiddel ter
hand wordt gesteld. Hieruit volgt dat ook het tweede deel van het verzoek wordt afgewezen.

6.16.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist, 12 september 2022,
�.I.M. van Mierlo
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BIJL�GEN

1. Polisvoorwaarden
2. Nationale wet- en regelgeving
(bron: https://wetten.overheid.nl/zoeken)

202102300, pagina 9 van 9

Zorgverzekeringswet
Artikel 10
Het krachtens de zorgverzekering te verzekeren risico is de behoefte aan:
a. geneeskundige zorg, waaronder de integrale eerstelijnszorg zoals die door huisartsen en
verloskundigen pleegt te geschieden;
b. mondzorg;
c. farmaceutische zorg;
d. hulpmiddelenzorg;
e. verpleging;
f. verzorging, waaronder de kraamzorg;
g. verblijf in verband met geneeskundige zorg;
h. vervoer in verband met het ontvangen van zorg of diensten als bedoeld in de onderdelen a tot
en met g, dan wel in verband met een recht op zorg op grond van de Wet langdurige zorg.
Artikel 11
1. De zorgverzekeraar heeft jegens zijn verzekerden een zorgplicht die zodanig wordt vormgegeven,
dat de verzekerde bij wie het verzekerde risico zich voordoet, krachtens de zorgverzekering recht
heeft op prestaties bestaande uit:
a. de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft, of
b. vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten alsmede, desgevraagd,
activiteiten gericht op het verkrijgen van deze zorg of diensten.
2. In de zorgverzekering kunnen combinaties van verzekerde prestaties als bedoeld in het eerste lid,
onderdeel a of b, worden opgenomen.
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden de inhoud en omvang van de in het eerste lid
bedoelde prestaties nader geregeld en kan voor bij die maatregel aan te wijzen vormen van zorg
of overige diensten worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde
komt.
4. In de algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bij ministeriële regeling:
a. vormen van zorg of overige diensten kunnen worden uitgezonderd van de in het eerste lid
bedoelde of in de maatregel nader omschreven prestaties;
b. de inhoud en omvang van de prestaties bestaande uit zorg als bedoeld in artikel 10,
onderdelen a, c en d, nader wordt geregeld;
c. nadere regels kunnen worden gesteld over het deel van de kosten dat voor rekening van de
verzekerde komt.
5. Een zorgverzekeraar kan modelovereenkomsten aanbieden waarin, in geringe afwijking van het
bepaalde bij of krachtens het eerste en derde lid, bepaalde om ethische of levensbeschouwelijke
redenen controversiële prestaties buiten de dekking van de zorgverzekering blijven.

Besluit zorgverzekering
Artikel 2.1
1. De zorg en overige diensten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de wet omvatten de
vormen van zorg of diensten die naar inhoud en omvang zijn omschreven in de artikelen 2.4 tot en
met 2.15, met uitzondering van vormen van zorg of diensten die voor de verzekerden kunnen
worden bekostigd op grond van een wettelijk voorschrift.
2. De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand
van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het
betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.
3. Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 2.4 tot en met 2.15, heeft de verzekerde op een
vorm van zorg of een dienst slechts recht voor zover hij daarop naar inhoud en omvang
redelijkerwijs is aangewezen.
4. Onder de zorg en overige diensten, bedoeld in het eerste lid, valt niet forensische zorg als bedoeld
in artikel 1.1, tweede lid, van de Wet forensische zorg of forensische zorg als aangemerkt in of
krachtens een algemene maatregel van bestuur.
5. In afwijking van het tweede lid vallen onder de zorg en overige diensten, bedoeld in de artikelen
2.4, 2.8 of 2.9, ook de zorg en diensten die bij ministeriële regeling zijn aangewezen onder de
daarbij geregelde voorwaarden en gedurende een daarbij aan te geven termijn van maximaal
veertien jaar, voor zover er sprake is van verantwoorde zorg en diensten.
6. De zorg en diensten, bedoeld in het eerste lid, omvatten niet geestelijke gezondheidszorg als
bedoeld in artikel 10.2, eerste lid, van de Jeugdwet aan jeugdigen als bedoeld in artikel 1.1 van die
wet.

Artikel 2.8
1. Farmaceutische zorg omvat terhandstelling van of advies en begeleiding zoals apothekers die
plegen te bieden ten behoeve van medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van:
a. de bij ministeriële regeling aangewezen geregistreerde geneesmiddelen voor zover deze zijn
aangewezen door de zorgverzekeraar;
b. mits het rationele farmacotherapie betreft, geneesmiddelen als bedoeld in:
1°. artikel 40, derde lid, onder a, van de Geneesmiddelenwet,
2°. artikel 40, derde lid, onder c, van de Geneesmiddelenwet, die in Nederland zijn bereid door
een fabrikant als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder mm, van die wet,
3°. artikel 40, derde lid, onder c, van de Geneesmiddelenwet, die in de handel zijn in een
andere lidstaat of in een derde land en binnen het grondgebied van Nederland worden
gebracht en bestemd zijn voor een patiënt van hem die aan een ziekte lijdt die in Nederland
niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners,
4°. artikel 40, derde lid, onder c, van de Geneesmiddelenwet, die in de handel zijn in een
andere lidstaat van de Europese Unie of in een derde land en binnen het grondgebied van
Nederland zijn gebracht, indien het geneesmiddel dient ter vervanging van een
geregistreerd geneesmiddel als bedoeld onder a dat tijdelijk niet of niet in voldoende
aantallen afgeleverd kan worden door de houder of houders van de handelsvergunning of
parallelhandelsvergunning, verleend krachtens de Geneesmiddelenwet dan wel krachtens
de verordening, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder fff, van die wet, of
5°. artikel 52, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet, indien het geneesmiddel dient ter
vervanging van een geregistreerd geneesmiddel als bedoeld onder a dat tijdelijk niet of niet
in voldoende aantallen afgeleverd kan worden door de houder of houders van de
handelsvergunning of parallelhandelsvergunning, verleend krachtens de

Geneesmiddelenwet dan wel krachtens de verordening, bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onder fff, van die wet;
c. polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten.
2. Farmaceutische zorg omvat geen:
a. farmaceutische zorg in bij ministeriële regeling aangegeven gevallen;
b. geneesmiddelen in geval van ziekterisico bij reizen;
c. geneesmiddelen voor onderzoek als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder b, van de
Geneesmiddelenwet;
d. geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet aangewezen,
geregistreerd geneesmiddel, tenzij bij ministeriële regeling anders is bepaald;
e. geneesmiddelen als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder f, van de Geneesmiddelenwet.
3. De aanwijzing door de zorgverzekeraar geschiedt zodanig dat van alle werkzame stoffen die
voorkomen in de bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddelen ten minste een
geneesmiddel voor de verzekerde beschikbaar is.
4. Farmaceutische zorg omvat ook een ander bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddel
dan het door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel, voor zover behandeling met het
door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel voor de verzekerde medisch niet
verantwoord is.
5. Bij de ministeriële regeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden de aangewezen
geneesmiddelen zoveel mogelijk ingedeeld in groepen van onderling vervangbare
geneesmiddelen.
In die ministeriële regeling wordt tevens de aanvraagprocedure voor de aanwijzing geregeld, worden
regels gesteld met betrekking tot de systematiek van de indeling in groepen van onderling
vervangbare geneesmiddelen en worden regels gesteld met betrekking tot de vaststelling van een
vergoedingslimiet voor elke groep van onderling vervangbare geneesmiddelen.
6. In afwijking van het vijfde lid kan bij ministeriële regeling worden bepaald dat voor bij die regeling
aangewezen groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen de vergoedinglimiet kan worden
herberekend of buiten werking kan worden gesteld.

Regeling zorgverzekering
Artikel 2.5
1. In bijlage 1 bij deze regeling worden genoemd:
a. de op grond van artikel 2.8, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit zorgverzekering
aangewezen geregistreerde geneesmiddelen;
b. de op grond van artikel 2.1, vijfde lid, van het Besluit zorgverzekering aangewezen
geneesmiddelen.
2. In bijlage 2 bij deze regeling worden vermeld:
a. categorieën van geneesmiddelen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, waarvoor de
farmaceutische zorg slechts aflevering van dat geneesmiddel omvat indien voldaan is aan de
bij die categorieën vermelde criteria;
b. de voorwaarden waaronder en de termijn gedurende welke de farmaceutische zorg, bedoeld in
de aanhef van artikel 2.8, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering de geneesmiddelen,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, omvat.
3. Polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten behoren slechts tot de
farmaceutische zorg indien voldaan is aan onderdeel 1 van bijlage 2 van deze regeling.
4. In bijlage 3, onderdelen A en B, bij deze regeling worden genoemd de geregistreerde
geneesmiddelen die als gevolg van een beslissing als bedoeld in artikel 2.50, vijfde lid, niet zijn
aangewezen, geregistreerde geneesmiddelen ten aanzien waarvan het voornemen tot aanwijzing
als bedoeld in artikel 2.50, achtste lid, niet is uitgevoerd en geregistreerde geneesmiddelen die als
gevolg van een wijziging van bijlage 1 niet meer zijn aangewezen.
5. Farmaceutische zorg, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van het Besluit
zorgverzekering, omvat geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan:
a. een geregistreerd UR-geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder s, van de
Geneesmiddelenwet waarover blijkens bijlage 1 en 3 bij deze regeling geen besluit over de
aanwijzing, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit zorgverzekering, is
genomen;
b. een in bijlage 3, onderdeel A, bij deze regeling genoemd niet aangewezen, geregistreerd
geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder s, van de Geneesmiddelenwet, mits
aan daarbij vermelde criteria wordt voldaan.

0123141256789 2 216 27912314125671616 6916 10123141256716126 25




4(2*0%1&*.0*6-*(&R:*22*15.0*6-*(&51$5
#*-./&0%1&*2%1&3$*(1(45
D'.*3(1&*2(2*$.<dc*8*$(18'.680*6'*3*6(18d@3$(3

 (2&*#*-%1&*$-(42.6(*7.*2#$()3*1&%2-*2 &*'*6*8*$(180*60.$8*14%%1*14A6.$$&%1$(134
.18*0%$0..6-*29,*)%%6(40%428*42*$&*1-*2 .1&*6-..;&42/3,1%%6#()$%8*9.;=E
6*42*6*1&*:.62*$&**$.;&*2*6/88*<$%%242* 
;6.122%1&7.*20..6-*2=>*)%%6:.6&*10*6? *2c*8$*7*12%67%A(*(4.1&*6&**$0%1&*'*
:()&*6&@&(6*A20..6%;8%%1&%%1-*2<$%%24*1 0..6:%%6&*15e1&(2c*8$*7*1242%%2&*$()42f*&(?
A()1*10%1#()$%8*=c*8*$(18'.680*6'*3*6(185
0%1**1(7<$%12%%2B
C&*2.2%$*3.42*1D(1A$/4(*;2*A-1(*33.42*1E0%1 *2c*8$*7*12%67%A(**1&*g()420..63*/648*?
&*0.$$*&(8*#.0*1?.;.1&*6<6.2-*4*&(*8*? 1**47(&&*$*13/12/0(1&*1.<.1'*:*#4(2*.;
7%%32*18*<$%%242(4&..6**12%1&%6247**6 2*$*;.1(4A-#().14.<06%8*15
T%%6:()hNiIjNkOlmInkNHNNoMlFFNpqNHrIstIMNFluGv
FGHIJ+KL@?<*63%%3#*&6%8*1B
C&*2.2%$*3.42*1D(1A$/4(*;2*A-1(*33.42*1E0%1 ilNwIkNjOxlyNHzIjNFsNpNHI{l|IMNFlul|HqNHrINHIGHv
&*0.$$*&(8*#.0*1?.;.1&*6<6.2-*4*&(*8*? &*64.75
7%%32*18*<$%%242(4&..6**12%1&<6.2-*2(A/4 
WXYXXXZ1 5[5616
MNNOIFGHIJ+LL@?<*63%%3#*&6%8*1B
7(1(42*60%1aT-**;2-*2Q*1**47(&&*$*1?
C&*0.$$*&(8*#.0*1?*1P.;.1&*6<6.2-*4*D%$ *
a*
6
.*&(1844b42**7DQaE.<8*42*$&5%2(4**1
&%11(*2.<2%1&-**$3/1&(8*(7<$%12%2*1E#(1? $()4287*
26**6&*7*&(A()1*1D#()$%8*9E
1*1K)%%61%%%14A-%;:.6&20*60%18*15(2 *18*6*28%($4$*26*8**66&**8(47*
21%&*6*0..6?
8*$&21(*20..6&*2()&*$()3*/(21**7#%6*0.$$*? :%%6&*1D#()$%8*=E:%&%(A6()1/*01..7*
60*6'*3*6&#*125
&(8*8*#(24<6.2-*4*D1..&3/1428*#(2E5
"()$%8*19*1=0(1&2/.<:*22*15.0*6-*(&51$(1&*

8*$(18'.680*6'*3*6(185
Q%%2/1%%6**11(*2?8*A.126%A2**6&*'.680*6$*? c*
e
1

(48*6*8*$&.;**17*&(A()10.$$*&(8
1*6@&%17.*2/..30..6%;#().14**1%33..6&? 0*6-8*.2*&Qa

:.
6
&
2.;&%2*6**1:*22*$()3**(8*1#()?
0*63$%6(18-*##*1%%18*06%%8&%$4R
&
6
%
8
*

0
.
.
6

8
*
$
&25
C-*28%%2.7-*20%42*8*&**$2*0%1&*4/<6%? 
426/A2//6D0..6#*0*42(8(180%1&*/(21**7#%6* .74:.6&*1*6%%1**17*&(A()11%&*6*0..6?
<6.2-*4*.<(7<$%12%2*1E*1&*/(21**7#%6* :%%6&*18*42*$&5"()0..6#**$&7*2#*26*33(182.2
<6.2-*4*D-*23$(38*#(2E5%%6#()8*$&2&%2/**1 &*(1&(A%2(*5(28*$&20..6&*8*6*8(426**6&*7*?
*6142(88*4$.13*12%1&*$.'*3%%3-*#25
(A()1*17*21%&*6*0..6:%%6&*1D#()$%8*=E*1
C-*28%%2.76*<%6%2(**1P.;6*#%4(180%1**1 &
0
.
6&*1(*2?8*6*8(426**6&*7*&(A()1*15U(*-(*6?
/(21**7#%6*<6.2-*4*.<(7<$%12%2*1D-*23$(3? 0..
.
6-*2c*8$*7*12%67%A(*5
8*#(2E5
}(
*
2
&(A()1*1'()1#()0..6#**$&
C-*28%%2.76*<%6%2(*.;0*60%18(180%1-*2 **1?%8<*.6*2-8*(4*236*#**66&**(&7*
(
1
8

D
8(426%$*#*6*(&(18ED'(*
0%42*8*&**$2*0%1&*4/<6%426/A2//6.<&* ..3"59K5~5E@.;/(2-*2#/7%
(
2
*
?
(7<$%12%2*1*1P.;-*2&**$0%1&*4/<6%426/A? &(A()1*1567.*24<6%3*'()11$0%%11&6(1%82(.*10.**$*6&;*%67*
7%?
2//6(1&*<6.2-*4*5
A.2-*6%<(*5c%2(.1*$*;%67%A.2-*6%<(*(4&*#*?

%1&*$(18@<6*0*12(*.;&(%81.42(*30%1**1%%1?
"()&*%%106%%8'(2**14A-6(;2*$()3*.1&*6#./:(18 &
.*1(187*2**17*&(A()1(1&*0.67&(*0..6/
0%1&*2%1&%624*1**13.42*1#*86.2(185
8
*4A-(32(45 (2:*2*14A-%<<*$()3.1&*6'.*37.*2
S 251916
'
(
$*3*1&%2-*27(&&*$:*63'%%7*1*;;*A?
T()-%12*6*10*64A-($$*1&*2%6(*0*15U(*-(*60..6 2(*)1;(84*5#.
37.*2-*27(&&*$-*27**42*A.1.?
%62(3*$V5=L5
7(
4
A

'
(
)
1

0
..6&*'.680*6'*3*6(185


1_
WXYXZ1 5[5616
C!()30..6&*%$8*7*1*/(24$/(2(18*1(1%62(3*$
V5=95

C.77(8*7*&(A()1*1:.6&*1&..6&*Qa?
$(7(*21(*20.$$*&(80*68.*&5*21(*20*68.*&*
WXYXXZ1 5[561671\116
&**$(4&*:*22*$()3**(8*1#()&6%8*5-*#2**1
:*22*$()3**(8*1#()&6%8*0%1MGlMGGpIJ=KL@?
 27] 2^16_9 291231412`
<*6)%%65
*'.68.70%2D-*2$*0*6*10%1*1%&0(4*6*1

.0*6E7*&(A()1*1D8*1**47(&&*$*1E&(*'()1.<8*?
.6#**$&R
1.7*1(1-*2Q*1**47(&&*$*1a*68.*&(1844b4?  a.
{I
MNFlul|HIysoiIJI z?{GGOGHIJIz?**1
2**7DQaE5%%6#()8%%2-*2.7#()$%8*9*1
N
l
k
N
HIjl|FOGkNIloINIsNOlkNIJIz?:.6&20*6?
#()$%8*=0%1&*c*8*$(18'.680*6'*3*6(185*
6
*
3
*
1&7*2/:*(8*16(4(A.5-*#2D%$4/8**1
c*8*$(18'.680*6'*3*6(18(42*0(1&*1.<&*:*#?

 

 !"
#$%&'()&*+,

0123141256789 2 216 27912314125671616 6916 10123141256716126 25




*-F-'*z{()Y1GFF.5*4.Y2*-**Y/(&&*$*-zu
%-&*.*/*&(0()-*-/*1**-*(2*-#()&.%2*2*3
,C/*&(0()-*-&(*GFF.%-&*.*(-&(0%1(*Y2*3
#.4(516789: **- *(2*- #()&.%2*; 89:
#.4(51EF.&*-&%-G*./*$&(-#()$%2*fG%-
<=>?@3A=<=>?B@3CD%89:EF.&*-&*GF$$*&(2*
&*x*2*$(-2'F.2G*.'*5*.(-2C(12*$&1FF5
HIJKLM=NOM=PLK=QLRSTSUM=V<=WBB@36G*..*5*-&
%$Y-(*1%%-&**:1.%GFF.E%%.&*-EF.&1
/*1**-*G*-14**$-F2FX*-Y1%%-&*(2*-.(Y(3
GF$&%%-Cw(*&*1F*$(0[1(-2(-&(1%.1(5*$F-3
0FC
&*.bFF.E%%.&*-7Z55FF.&G*.5$%.(-2;D%3

&*.*GFF.E%%.&*-u
 Z$Y&*'F.2G*.'*5*.(-2(-&*$FFXG%-[*1)%%.
8
9
C

G
*.'F.2(-2YX.F&401*-*-0FY/*1(Y0[*X.F3
#*2(-1F\*(-&(21EF.&*-&*%$(-2*&(*-&*-F3
&
401*-'F%$Y1%-&X%Y1%|Y7'*X*-7&*Y(-\*03
1%]Y-%%.*G*-.*&(2[*(&[*.#*.*5*-&*-%\2*3
1
(
*
/(&&*$*-7Y[%/XFFY7#%&F$(v-7#%$Y*/Y7
^IMR=I_=PLL̀=La^I]JC #*1%%$1&%-%$$**-**-
$
F
1
(F-Y7[%%.2.F*(/(&&*$*-*-b(0[}X.F3
*G*-.*&(2&**$G%-&*E*11*$()5**(2*-#()&.%2*
&
4
01*-u
GFF.&%1&**$G%-[*1)%%.&%1&*'F.2G*.'*5*3
8
8
C

#
(
)
5
F/*-&*5FY1*-'F%$Y%&/(-(Y1.%1(*37(/3
.(-2$(*XC
X
F
.
1
3*-~F\G*.'*-&5FY1*-u

8
f
C

G
(
1
%
/(
-*Y*-GF*&(-2YY4XX$*/*-1*-u
bFF.#**$&G%-[*.#*.*5*-(-2;
8
g
C

/
*
&
(
0
()-*-E%%.#()-%\%$*-G%-&*t%%-
 #*-1FX8)%-4%.(#()F-YG*.'*5*.&*-4E
[
4
$
X
3

F\G*.#.4(5Y%.1(5*$2*.*$%1**.&*61F*3
G*.'*5*.(-2*(-&(21FX8/%%.1Cc-&(*X*.(F&*
&
(
*
(
2
YGF./**-#*.F*X2*&%%-5%-EF.3
[*#14SM=KIKOO`=<=?B@3%%-*(2*-#()&.%2*-
&*-FX\%#.(*5Y2%.%-1(*F\%-&*.*1*2*3
db3/*&(0()-*-#*1%%$&C
/F*15F/(-2.*2*$(-2*-u
ef9f8[**\1g+h&%2*-C8i%-4%.(1F1*-/*1
8kC-(*132*.*2(Y1.**.&*/*&(0()-*-E%%.F-&*.
8/%%.1f9f8[**\1+9&%2*-
-(*132*.*2(Y1.**.&*%$$*.2*-*-C*-%XF3
e<=>?B@3;g+hA=<=B@+jk,*(2*-#()&.%2*X*.
1[**5#*.*(&(-2F\**-2*-**Y/(&&*$&%1
&%2
E*$2*.*2(Y1.**.&(Y(-[*1#4(1*-$%-&5%-
e<=B@lmk,:+9ROnLM=A=<=oW@9,C(1#*&.%2
F-&*.#*X%%$&*GFF.E%%.&*-E*$GFF.G*.3
.F-&*-E()%\C E*(2*-#()&.%2*G%-8
2F*&(-2(-%%-/*.5(-25F/*-u
)%-4%.(1F1*-/*18/%%.1(YRaJ=<=o873C
8
h
C
/*
&(0()-*-&(*'()-GFF.2*Y0[.*G*-&FF.
ep=PLqK=O`=<=?B@3qLKOOR̀r=<=?B@3/(-4Y
*
*
%$1*.-%1(*\%.1Y7F\%-&*.*'F.2G*.3
<=o873A=<=,73r=p=H^SUnK=RaJ=NOM=IMJ=<=,731*3
$
*
*
.Y&(*-(*1(-&(1%.1(5*$EF.&*-2*3
.42C
-F*/&C


s*'F.2F/G%1-(*1;
1
8C%$1*.-%1(*G*t[F/*FX%1[(Y0[**-%-1.FXF3 c-**-%%-G4$$*-&*G*.'*5*.(-25%-YFF.12*$()5*
YF\(Y0[*6/*&(0()-*-u
'F.2*-~F\&*E*11*$()5**(2*-#()&.%2*t*:1.%6
fC/*&(0()-*-4(1GFF.'F.2F\1*.GFF.5F/(-2 G*.'*5*.&'()-CX4Eb*.2F*&(-2*-G*.'(0[1
G%-**-'(*51*GFF.**-.*(Y-%%.[*1#4(3 54-14'(*-F\&(1'F(YC
1*-$%-&u

gC/*&(0()-*-&(*t#()-%62*$()5E%%.&(2'()-%%-  1912169 61 5561616
**-2*.*2(Y1.**.&/*&(0()-&%1-(*1(-[*1
95812567
db(YFX2*-F/*-7#*[%$G*%$Y#()/(-(Y1*3 *'F.2F/G%1[*1$*G*.*-G%-/*&(0()-*-*-&*
.(v$*.*2*$(-2%-&*.Y(Y#*X%%$&Cw(*%.1(5*$ %&G(Y*.(-2*-#*2*$*(&(-2&(*[F.*-#()[*11*.
"C8hCkCu
[%-&Y1*$$*-C
kC'*$\'F.22*-**Y/(&&*$*-*-(-1.%/4.%$*2*3 
-**Y/(&&*$*-7GFF.'FG*.'()GF$2*-Y&* bFF.&*$*G*.(-2G%-/*&(0()-*-2*$&*-&*GF$3
x*2*$(-2'F.2G*.'*5*.(-2-(*1F-&*.4E 2*-&*.*2*$Y;
'F.2G*.'*5*.(-2G%$$*-u
s{*G*.(-2/%24(1Y$4(1*-&%%-&*G*.'*5*.&*
hC/*&(0()-*-GFF.F-&*.'F*5F\*:X*.(/*-3
GFF.E(*[*1/*&(0()-(Y#*Y1*/&7'()-G*.'F.3
1**$2*#.4(5u
2*.7F\&*'F.2G*.$*-*.&(*G*.%-1EFF.&*$()5(Y
+C/*&(0()-*-'F%$Y#*&F*$&(-%.1(5*$k9$(&g
GFF.&*1F*&(*-(-2u
F-&*.\G%-&*d*-**Y/(&&*$*-E*1u
s
Z$
Y**-/*&(0()-GFF.**-$%-2*.*X*.(F&*(Y
yC/*&(0()-*-&(*FX**-%-&*.*/%-(*.2*\(3
G
F
F.2*Y0[.*G*-7'()-&**$$*G*.(-2*-X*.**-7
-%-0(*.&EF.&*-7#()GFF.#**$&G%-4(1**-
1
E*
*F\&.(*E*5*-/F2*$()5C(12*$&1%$$**-
GF$5YG*.'*5*.(-2F\FG*.[*(&Y\(-%-0(*.(-2F\
%
$
Y

&
%%.GFF.**-/*&(Y0[*-FF&'%%5(YC
&(*F-&*.**-Y4#Y(&(*t.*2*$(-26G%$$*-u

jC/*&(0()-*-E%%.GFF.E()2**-GFF.5*4. *#()#*[F.*-&*%&G(Y*.(-2F/G%11*-/(-Y1*;
[*##*-Cw(*&*1F*$(0[1(-2FXGFF.5*4.Y2*3 s[*1#*2*$*(&(-2Y2*YX.*5#()**--(*4E/*&(0()-
-**Y/(&&*$*-(-[*1x*2$*/*-1%./%0(*
t8*4(12(\1*6F\3%$Y4**-/*&(0()-$%-2*.&%-

 

 !"
#$%&'()&*+,

0123141256789 2 216 27912314125671616 6916 10123141256716126 25




-./%%0&*00(*12*#34(516*#17**0*813%#*7 2*0**>/(&&*$*0>1%%0?@3&1&*$%%2>1*/%351A3()>
:*32@*&@9**0A3()>&(*0(*1/**3&%0NX%9?()51
2*$*(&(02#()**0.*4(12(91*:%0**0/*&(;()0<
=4(1$*2%$>4**0/*&(;()02*#34(51?%%3:@@3@@5 :%0&*$%%2>1*A3()>E*12%%1@/&*/%351A3()>&(*
@A&%1/@/*012*$&1#(00*0**023@*A@0&*3$(02
**064$A/(&&*$0@&(2(><
=9%3/%;*41(>;6*#*2*$*(&(02#()A@$(5$(0(>;6 :*3:%02#%3*2*0**>/(&&*$*0EV()0@*/*0&(1&*
U%%2>1*Y3()>Z%3%01(*@9Y3()>A3*9*3*01(*E(1(>
#*'@*5B'(*5*064(>@A0%/*@97@01>$%2<
@0&*3&**$:%0&@*$/%1(2*'@32E

C**3(09@3/%1(*@:*3%&:(>*3(02:(0&14(06*1 
 279121612
D*2$*/*01%3/%;(*@A@0'*?*#>(1*E
*
/*&(;()0*0'()02*$*:*3&&@@3@9@0&*3:*3%017

?@@3&*$()56*(&:%0**0%A@16*5*3@9%A@16**57
F1GH
@4&*0&64(>%31>E
=!()5:@@3&*%$2*/*0*4(1>$4(1(02*0(0%31(5*$ 6
(1/%2@@5(06*1#4(1*0$%0&'()0E(*3#()2*$&1
IE.-E
%1L
=*'@32?@3&1:*33*5*0&/*16*1*(2*03(>(;@B &
*?*35'%/*>1@9B&@>*3(02*01@*&(*0(02>7
#*6%$:*%$>6*12%%1@/$*:*3(02:%0*0%&:(7 =&
:@3/:%06*1/*&(;()0/@*1'()0@A2*0@/*0(0
>*3(02@:*3/*&(;()0*0@90(;@1(0*:*3:%02*0&*
6*1[*&*3$%0&>*ZW<
/(&&*$*0%$>@0&*3&**$:%0**01@AA*07/*17
3@5*0JCDK7A3@23%//%*0%$>&*'*'()0 =&*:*32@*&(02A$%%1>:(0&1:@$2*0>&*:*32@*7
&(02>$(/(*1&(*(0[*&*3$%0&2*3*2*$&(>J'(*
:@@32*>;63*:*0&@@3**02*;@013%;1**3&*
D*2$*/*01%3/%;(*(06@@9&>145.E-EK<
'@32:*3$*0*3CDE
=&*:*3&*3*:@@3?%%3&*02*$&*0'@%$>#*7

0@*/&(0&(1%31(5*$J"E-NE-EKE
0&*3&*'*'@32:%$10(*1L

=:@@3$(;61(02*0%&:(*>#()L
M'*$9'@322*0**>/(&&*$*0J&(*0(*1:*32@*& \1 5]56165G^1G_5G166 
D*5*0(02*0:%0/*&(;()0*0&(*(06*1#4(1*0$%0&
?@3&*0:@$2*0>%31(5*$"E-NEOEK*0
M/*&(;()0*01*3:@@35@/(02:%0'(*51*0#() '()02*5@;61/@*1*0$**>#%%3*0:@$$*&(2'()0E
1%%1&*0%%/:%06*12*0**>/(&&*$B&*6@*7
3*('*00%%36*1#4(1*0$%0&<
**$6*(&B&*>1*351**0&*1@*&(*0(02>:@3/0(*1
=$*:*3(02*0(0>134;1(*:%064$A/(&&*$*0%$>&* :
:
443&%0&*#()>$4(1*3B
#()#*6@3*0&*/*&(;()0*0:@@33*5*0(02:%06*1 6@*$1$*&&@(2@>@)*A*&0*a@39*5**1(05(*0121*`01
@@5@AJ/%2@@5**0
'(*5*064(>'()0<
@1@'()0KB>%/*0/*1&*3*5*0(02E
=(0>134;1(*:%064$A/(&&*$*0&(*0@&(2'()0#() 9
/*&(;()0*0B%$>&*'*64$A/(&&*$*02*$*:*3& 
^ 6 19 28G1
'()0&@@3**0%0&*3*'@32:*3$*0*3&%0**0 b1
71P116
%A@16*5*3@9%A@16**56@4&*0&64(>%31><
/*&(;()0*0'()0:@@32*>;63*:*0&@@3**0
=&**813%5@>1*0:@@36*1%%0#(*&*0:%03*;*A7 *
6
4
(
1*0*0@A6%$*0:%0/*&(;()0*0#4(1*03*24$(*3* $(>1>@%431&>*B3%*301>2*:0**3>*1>%504&0*&$(*)5B2%*316>%20*&>(;A%*A;1(*%0$(B>>*A**3&;(%(07
@A*0(02>1()&*0@/E*'*:%$$*0%$$**0@0&*3 (09*;1(*'(*51*0:*3#@0&*0%%0**02*/**01*$()5*
4?'@32:*3'*5*3(02%$>>A3%5*(>:%0**0 2*'@0&6*(&>&(*0>1JZZKB/*&(>;6>A*;(%$(>1B
>A@*&>(14%1(*E
1%0&%31>B5%%5;6(3432BA6c>(;(%0%>>(>1%01B:*37

A$**2540&(2>A*;(%$(>1@9:*3$@>540&(2*J3*5*0(02
0 2 216
6@4&*0&/*1640:@@3>;63()9#*:@*2&6*(&*0640
0 24128716118P5 116
*>540&(26*(&>2*#(*&KE*:@$$*&(2*(09@3/%1(*
"(00*0&*23@*A@0&*3$(02:*3:%02#%3*2*0**>7 &
6
1@A&*#*7
/(&&*$*0B?()'*0?()@A#%>(>:%0&*$%%2>1*A3()> 3@(**3A@*:0*3(0>1%&%*1((00&%(:3(1&(54**$$*Od2*:'%@00&&*6*V*
(
&
>
'*
QQ0@9/**3&*3*/(&&*$*0%%0%$>:@@35*43>2*7 efghijkjefljmniingopenqrnfhogsojptjhnji'fi@n3s2juEv*
n
q
p
0**>/(&&*$E#*01&%0#(00*0&*'*23@*A%$$**0 A*0(0&(efhknsnjxnypghrnfhzypqx{jngjlqif|nsj}~onw
:*3'*5*3&:@@3&%1:@@35*43>2*0**>/(&&*$E
@3&*%%0:4$$*0&*:@@3?%%3&*01*0%%0'(*0
R3(>%$1()&/(0>1*0>QQ0/*&(;()0/*1&*:@@32*7 W@
:
%
0
(%0
>;63*:*0?*35'%/*>1@9(0&*2*>;6(51*>1*351* %>>(>&1%*01:@*@03>&;*63(:)9*#3*A:$*@**225&460*&(&(2:>%A0*;&(*%$(A>16c:>*(;3?(
*01@*&(*0(02>?*2#*>;6(5#%%3:@@34ES(*:@@3 '*0?()40%%3&*%0&3*(5(02:@@3>;63()9#*)77
:*3&*3*1@*$(;61(026*1D*2$*/*01%3/%;(*B :@*2&6*(&:*3A$**2540&(2>A*;(%$(>1*0*0A6c>(7
6@@9&>145.EOE
(%0%>>(>1%01>:%0&*[WSI*0&*![CYES(*
0'*:@@35*43>2*0**>/(&&*$*0>1%%0@A&*TU()>1 ;
@
:@@35*43>2*0**>/(&&*$*0TEV()5400*0&*'*$()>1 @5&*@/>;63():(02(0%31(5*$IE-E
14>>*0&@@3%%0A%>>*0EI$>?()&(1&@*0A$%%1>*0 0 2 141125 1P 7116P1 5]56 216
?()**0#*3(;61@A@0'*?*#>(1*E
1912
W%0/*&(;()0*0&(*0(*1@A@0'*U()>1:@@35*43>7 71
*'@32@/:%14(1>$4(1*0&&*$*:*3(02:%0/*&(;()7

 

 !"
#$%&'()&*+,

0123141256789 2 216 27912314125671616 6916 10123141256716126 25




-*-./0..12341(567#*4%-&*$0..126*$8.51*3*/69 0.*169
:*-1*3*/6;*$&60..1**-#*/%%$&*/*1(.&*9.* d..1%5D.1&6&..1.-2.5&..1&*'.1;0*1$*-*1
$%-;&(*/*1(.&*(2<=%-/*1>*&(3()-%-&*12'()-9 -%>*-2.-2<;*6.*626.5C%%-&*0..1D%%1&*-
*$*0*1(-;2/*1(.&*2&(*/*10..12341(567#*4%-? 0.$&.*69*>(-(26*1=%-&*$()26(-&*m*;*$(-;
'.1;0*1'*=*1(-;6C22*-6()&2%%-/%22*-9J$2&%6
&*$0..126*$8.51*3*/6;*$&*-<'()-@
A,B&%;*-.5&*=$*(-26*4%-&0*1/%==(-;0..1 ;*#*C16</$%%62*-D()**--(*CD1*;$*>*-6>*6&*
;*D()'(;&*$()26./(-6*1-*69
**->*&(3()-&%6-(*CD0..1C(2E
A,B&%;*-0..1**->*&(3()-6*1#*261()&(-;0%- 
%3C6*%%-&.*-(-;*->*6%-6(#(.6(3%.534*>.? q5ca1cr5c166 56719 121s651c56t1 126 
7121758c21121u1 5b5616
64*1%/(*E
*1**-=.>26(;%16(=*$K9l$(&,.-&*1#0%-4*6
AFG&%;*-0..12$%%/>(&&*$*-74H/-.6(3%8*- 0
"*
2
&(3()?
0..1>*&(3()-*-&(*%-;26*-.-1C260*1>(-&*? -*-$C&(%66'&.*1;00*.1.'1*2=3*411((-)0;*1;*0.$&.61%05..*1*-&*%'=*=.>*
.1&0*1?
1*-7%-I(.$H6(3%8E
$%1(-;#().-2>.*6%%-01%;*->*6%$20..1D%%1?
A>%I(>%%$FG&%;*-0..1>*&(3()-*-&(*'()- =
*&%6@
./;*-.>*-(-&*/(C>D*6>*6C(6'.-&*1(-; &
*'*#*26*>&>.*6*-'()-0..1**-/%6(v-6&(*
0%-&*J>(&&*$*-9(*10..1;*$&6**- A&
**-'(*=6*4**56&(*(-w*&*1$%-&-(*60%=*1
>%I(>%$*%5$*0*16*1>()-0%-F>%%-&*-E
&%-,@,BG9GGG(-D.-*120..1=.>6E*-
AF>%%-&*-0..1>*&(3()-*-0..1&*#*4%-&*? A*
1;**-#*4%-&*$(-;>.;*$()=(2>*6**-(-
$(-;0%-**-341.-(234*'(*=6*<.56.6,K>%%-?
w*
&*1$%-&;*1*;(261**1&>*&(3()-.5>%;(261%$*
&*-%$2D()4(*1.0*1%52/1%=*-4*##*-;*?
#
*
1
*(&(-;E*-
>%%=6>*6&*%/.64**=E
A
&
*
#
*4%-&*$(-;</1*0*-6(*.5&(%;-.26(*=(-
ALMNOPPQRSQNTUUVNWRSNXYZWN[UVPZSNPQ\Y]UQ]S/?
**-0..1C;*234(=6*0.1>D.1&6(-;*'*6E*-
6(*>(&&*$*-8E
*D*1='%%>4*(&*-*55*36(0(6*(6#*D*'*-
A,>%%-&0..1>*&(3()-*-&(*/*1>%%-&>**1 A&
>.*6*-'()-(-D*6*-234%//*$()=*$(6*1%6CC1E*-
RPQN^,9GGG<?=.26*-9J$2C-%**-%%-**-;*?
2$.6*-/*1(.&*0%-_>%%-&*-;.*&(-;*26*$& A&*#*4%-&*$(-;4*6>**26*3.-.>(234(20..1
C*-&*'.1;0*1'*=*1(-;9
#*-6<>.;*-&*'*&C1*>*&(3()-*-/*1F

>%%-&*-;*$*0*1&D.1&*-9
x 251916

J$2**->*&(3()-(->**1&*1*;1.*/*-0%$6<;*$&6 y()4%-6*1*-0*1234($$*-&*6%1(*0*-9z(*4(*10..1
%16(=*$J9KG9
&*=.1626*/*1(.&*9


`116a12a 21b1c
d..1@
{|}||~1 5b c51r1 21567r5ba2658ba
AWRSNXYZWN[UVPZSNPQ\Y]UQ]SX\YSOYRR*$*-8*-
A(-2C$(-*0..1&*#*4%-&*$(-;0%-2C(=*1'(*=6* u1 5b5671r254
 27 2r16c9 291231412
[eRYPfS\SgNOSZZY\hgWi
;*$&6;**->%I(>%$*;*$&(;4*(&2&CC1/*11*3*/69 *'.1;.>0%6>(-(>%%$,I/*1,K>%%-&*-**-
*'*>*&(3()-*-4.*56C>%%1,I0..1;*2341*0*- >*&(234*-5%1>%3*C6(234-..&'%=*$()=*</*1(.?
6*=1();*-*-0*10.$;*-2(2*1;**-4*14%%$1*3*/6 &(*=**0%$C%6(*#()>**10.C&(;341.-(234>*&(?
-.&(;9-&*1CD'.1;0*1'*=*1(-;0%$6/*1)%%1-(*6 3()-;*#1C(=<**-'.;*-%%>&*>*&(3%6(*#*..1&*?
>**1&%-0..14*6;*#1C(=6()&*-2,K>%%-&*- $(-;9n-4*6m*;$*>*-6%1>%3(*0(-&6C0*1&*1*
-..&'%=*$()=(29J$24*6>(&&*$<&*26*1=6**-j.5 6.*$(346(-;9
4*6;*#1C(=0%-4*6>(&&*$0*1%-&*16<4*#6CD*$ 
**--(*CD1*3*/6-.&(;9
1c

A!()=0..1&*%$;*>*-*C(62$C(6(-;*-(-%16(=*$
44 291242567
J9K,9
d..12.>>(;*>*&(3()-*-C(64*6kd;*$&*- A*'*'.1;D.1&60*11*=*-&>*64*6*(;*-1(2(?
*I61%0..1D%%1&*-.5(2**-%==..1&0*1=$%1(-;
7'(*%16(=*$J9,l98-.&(;9*'*0..1D%%1&*-26%%-  3.9
(-#()$%;*K0%-&*m*;*$(-;'.1;0*1'*=*1(-;9* 0 2 216
m*;*$(-;'.1;0*1'*=*1(-;(26*0(-&*-./&*D*#? 71u116
2(6*0%-&*.0*14*(&@D*66*-9.0*14*(&9-$9
:1D.1&60.$&%%-%%-&*0..1D%%1&*-&(*D()(-

*6m*;$*>*-6%1>%3(*(-%16(=*$,9_94*##*-
n-.-2m*;$*>*-6%1>%3(*0(-&6C&*op()26;*? 4
%
;*;*0*-9
-**2>(&&*$*->*66.*62(-;0..1%5o9%%1(-=C-6C %-279
1612
/*1>*&(3()-7D*1='%%>#*26%-&&**$8'(*-D%6 *'.11;2D.
1&6C(62$C(6*-&;*$*0*1&&..1**-%/.?
-.&(;(20..1&*6.*62(-;*-D(*&*3.-61.$*C(6?

 

 !"
#$%&'()&*+,

0123141256789 2 216 27912314125671616 6916 10123141256716126 25




6-%5&%%0&7%5&*J9(5&*YB.*-$%5&*$()/*:*9
-.*/*012%31-.**/.14&*5&.4(6%0-6&(***5&110
5**6;(&&*$*5#*6-%5&CZ
156%$671$&1*5&*#*110&**$&*8%%574$$*5&*139
$*(&(5:;*-:1*&:*71$:.**2-%2:*015&7110.*- X*71106<.0()7*07*0G%<.-&%-4.*-B'*$29
4(-71*0*57%5**5;*&(<%-(*#*110&*$(5:=
'10:C:*5**6;(&&*$$%5:*0&%5`;%%5&*5
>1? 6 19 28@1
:%%-:*#04(/*51;**5<.015(6<.*'(*/-*-*
A*5%31-.*/*08B%31-.**/.14&*5&C.4(6%0-68%0-6
#*.%5&*$*5=*71106<.0()7*0:**2-13.*-0*9
7*06-%5&*$()/:*.%5&(<%3-*5863*<(%$(6-14&*0*59
<*3-%%5&%-.().*-;(&&*$71106<.0()2-7110
:*5**6/45&*12;*&(6<.63*<(%$(6-.**2-7%6-:*9
<.015(6<.:*#04(/=
6-*$&&%-&*;*&(<%-(*#*110&*$(5:;*&(6<.*5 >1? 6 19 28@1
2%0;%<*4-(6<.511&'%/*$()/(6=
A*5.4(6%0-68%0-67*06-%5&*$()/:*.%5&(<%3-*58
44 291242567
63*<(%$(6-14&*0*5:*5**6/45&*8;*&(6<.63*<(%9
A*5%//110&7*0/$%0(5:B'(*%0-(/*$D=EF=C(6%$$**5 $(6-8-%5&%0-68/%%/<.(040:87*0$16/45&(:*87*09
51&(:%$641;%5&*0*;*&(6<.*122%0;%<*4-(9 3$**:/45&(:63*<(%$(6-123.a6(<(%5%66(6-%5-.**2-
6<.*0*&*5*5#*.1*2-*.*#-%%5**5;*&(<%-(*9 7%6-:*6-*$&&%-&*B'*$2'10:C:*5**6;(&&*$*5;*9
#*110&*$(5:8;%%0*05(*-G10&-71$&%%5%%5#19 &(6<.511&'%/*$()/'()57110<.015(6<.:*#04(/=
7*56-%%5&*%$:*;*5*7110G%%0&*5=
44 291242567
H 251916
A*5%//110&7*0/$%0(5:/%551&(:'()51;&%-'*$29
I().%5-*0*57*06<.($$*5&*-%0(*7*5=J(*.(*07110 '10:C:*5**6;(&&*$*5*5;%%:'4400*;;*06;(&9
%0-(/*$D=,K=
&*$*5'()5G%%07110*Y-0%7110G%%0&*5:*$&*5=

J(*%0-(/*$"=E]=E=15&*0D//110&7*0/$%0(5:=
H 251916
).%5-*0*57*06<.($$*5&*-%0(*7*5=J(*.(*07110
>LMLNL1O3 27716118P5 11616P 7Q I(
%
0
(
/*$D=,K=
3221PP128

 27R 2S16@9 291231412T
*'10:1;7%-15&*06-%%5&*;*&(<()5*5#()<.019 >LMLbLP1 5c5616511 @?11431O
5(6<.:*#04(/=U*06<.($$*5&*7%5&*'*;*&(<()5*5 P 4@
'()511/'15&*00*<*3-7*0/0():#%%0=
 27R 2S16@9 291231412T

1O3 27716118P5 116 16 P 73221PQ *'10:1;7%-;*&(<()5*5&(*&11012(513&0%<.-
P128
7%5**5%31-.*/*013(5&(7(&4**$0*<*3-'()5:*9
(-'()5;*&(<()5*5&(*#*.10*5-1-VV57%5&* ;%%/-B;%:(6-0%$*#*0*(&(5:*5C=
71$:*5&*:01*3*5W

[1@\
X$%Y**0;(&&*$*5Z
X;*&(<()5*5#()%$$*0:(*Z
X!()/7110&*%$:*;*5*4(-6$4(-(5:*5(5%0-(/*$
D=,E=
X;*&(<()5*5-*:*5&(%00**Z
X*'*'10:G10&-7*00*/*5&;*-.*-*(:*50(6(9
X;*&(<()5*51;&*;%%:$**:-*;%/*5Z
<1=
X/456--0%5*5=
X;%%:'4400*;;*06(5<$46(*2;*&(<()5*5G%%0(5 XA*5;%:(6-0%$*#*0*(&(5:&(*B#()5%C:*$()/(6
%%5**5:*0*:(6-0**0&;*&(<()5&%-5(*-(6139
**5;%%:'4400*;;*0(67*0G*0/-=
:*51;*5(5.*-_UG10&-%$$**57*0:1*&%$6

&%-#();(5(6-*0(d$*0*:*$(5:(6#*3%%$&=*;(9
[1@\
5(6-*0/%5**5:*5**6;(&&*$%%5G()'*5%$6.*-
X!()/7110&*%$:*;*5*4(-6$4(-(5:*5(5%0-(/*$
:%%-1;W
D=,E=
e**5#*0*(&(5:(5&*17*0#04::(5:6-()&=*-
X*'*'10:G10&-7*00*/*5&;*-.*-*(:*50(6(9
;*&(<()5(6&%5G*$%%5:*;*$&;%%0*0(6
<1=
51::**5#*6$4(-:*51;*517*0135%;*(5
X* '10: 1;7%- 5(*- &* B'*$29
.*-_UZ
'10:C:*5**6;(&&*$*5*5;%%:'4400*;;*06
e*
*5;*&(<()5&%-5(*-(5.*-_UG10&-139
&(*4-()&*56&***06-*E]&%:*5:*#04(/-=
:
*
51;*51;&%-.*--*&440(6-*0G()$&*#*9

0
*
(
&
(5:G*$**5%<<*3-%#*$*30()6.**2-=
0 2 216
X
A*
5

;%
:(6-0%$*#*0*(&(5:&(*B#()5%C:*$()/(6
71P116
%
%
5

*
*
5
5(*-9:*0*:(6-0**0&;*&(<()5V55(*-(6
X"()B'*$2'10:C:*5**6;(&&*$*5:*$&*5&*71109
1
3
:
*
5
1
;*
5(5.*-_U8G10&-5(*-7*0:1*&=
G%%0&*5:*51*;&(5%0-(/*$"=E]=E=Z
X
A*
5

G*
*
$
(
)/**(:*5#()&0%:*(67%5-1*3%66(5:
X*-B'*$2'10:C:*5**6;(&&*$*5&*;%%:'4409
%
$
6

&
*

;%
:
(6-0%$*#*0*(&(5:**5;*&(<()5#*7%-
0*;;*0(613:*51;*5(5 #()$%:*E*5,7%5
;*

*
*
5

G*
--*$()/**(:*5#()&0%:*=
&*^*:*$(5:'10:7*0'*/*0(5:*5(5&*_9 

 

 !"
#$%&'()&*+,

