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Voorwoord  

 

Voor u ligt een feestelijke editie nl. het vijfde jaarverslag van het Bestuur van het 

Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO Basiszorg) t.w. over de periode 01 januari tot en met 31 

december 2019.  In lijn met onze kernwaarden voor behoorlijk bestuur en transparantie heeft 

het Bestuur van het UO Basiszorg ook voor het verslagjaar 2019 de jaarrekening laten 

controleren en goedkeuren door het accountantskantoor Lutchman en Co.  

In dit jaarverslag worden o.a gepresenteerd de jaarrekening 2019 van het 

Zorgvoorzieningenfonds en de jaarrekening 2019 van het UO Basiszorg tezamen met de 

algemene toelichting van de accountant. 

 

Als bestuur zijn wij er trots op dat wij er steeds weer in slagen om elk jaar ons jaarverslag 

tijdig en volledig te kunnen presenteren. Wij moeten ook dit jaar echter wederom de 

kanttekening plaatsen dat het SZF tot op heden niet voldoet aan de verplichte 3% 

premiestorting ten behoeve van haar deelnemers in het Zorgvoorzieningenfonds. Als gevolg 

van het achterhouden van deze afdracht komt de getrouwheid van het vermogen in 

gedrang; desondanks is de goedkeurende verklaring van de accountant aangeleverd in 

afwachting op een uitspraak van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel inzake deze 

kwestie.  

 

Het verslagjaar 2019 wordt gekarakteriseerd door de verdere tenuitvoerbrenging van de 

Wet Nationale Basiszorgverzekering door het UO Basiszorg. Net als de afgelopen vier jaar 

heeft ook dit jaar de directie en het personeel van het Uitvoeringsorgaan laten zien dat zij 

zich met de juiste instelling en doorzettingsvermogen inzetten om invulling te geven aan 

onze rol binnen het Sociaal Zekerheidsstelsel van Suriname. Ons 5-jarig jubileum, welke wij 

dit jaar hebben mogen vieren, getuigt zich van deze inzet. 

 

“Een geruststellende gedachte”; dat is waar wij als Uitvoeringsorgaan Basiszorg samen met 

u en alle andere relevante stakeholders voor willen zorgen. Dit door ons gezamenlijk voor in 

te zetten dat elke ingezetene van Suriname verzekerd is en toegang krijgt tot kwalitatieve en 

betaalbare zorg. Geen gemakkelijke taak, maar wel één die we samen kunnen volbrengen. 

 

Wij feliciteren nogmaals het Surinaams volk met het 5-jarig bestaan van UO Basiszorg en de 

Wet Nationale Basiszorgverzekering. 

 

 

Namens,  

Het Bestuur Uitvoeringsorgaan Basiszorg 
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Het Bestuur 

 

Het bestuur is per 31 december 2019 als volgt samengesteld: 

!



!

"#$%&#!*!

I.! Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg 
 

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg is met de inwerkingtreding van de Wet 

Nationale Basiszorgverzekering op 9 oktober 2014 ingesteld en is belast met de 

uitvoering van deze Wet. Het UO Basiszorg bestaat uit een bestuur en een 

directie. Het bestuur houdt onder andere toezicht op de uitvoering van de 

taken van de directie. 

De taken van het UO Basiszorg zijn conform artikel 15.1 onder meer: 

 

!! Registratie en controle; 

!! Het verzamelen en analyseren van data;  

!! Consumentenbehartiging; 

!! Voorlichting en bewustwording over alle zaken m.b.t. deze Wet; 

!! Het ondersteunen van de Zorgraad.  

 

Verder is het UO Basiszorg belast met het uitvoeren van de vermogenstoets bij 

onvermogende die een verzoek doen om in aanmerking te komen voor premie 

subsidie van de overheid. Het beheer van het Zorgvoorzieningenfonds behoort 

ook tot de taken van het UO Basiszorg. Voor haar exploitatie heeft het UO 

Basiszorg de beschikking over vijfendertig procent (35%) van de gestorte drie 

procent (3%) premie van elke verzekerde die ten behoeve van het 

Zorgvoorzieningenfonds wordt geïnd en afgedragen door de zorgverzekeraars. 

 

Directie 
 

De directie heeft in deze verslagperiode de focus gecontinueerd op: 

a.! Het zoveel mogelijk registreren van verzekerden en onverzekerden in het 

land.  

b.! Verhoging van de controle op de werkgevers middels administratieve 

controle en bedrijfsbezoeken. 

c.! De voorlichting naar de samenleving continueren met vooral de focus op 

de rechten en plichten voor de basiszorgverzekering. 

d.! Het behartigen van de belangen van de consument in het kader van de 

basiszorgverzekering; 

e.! Goede administratie en transparant financieel beheer voeren. 

 
!
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Uitgevoerde activiteiten 
!
A.! Registratie verzekerden / dataverzameling 

De beschikbaarheid van het uitgebreide basiszorgsysteem stelt het UO Basiszorg 

vanaf april 2017 in staat om alle verzekerden en onverzekerden in Suriname te 

registreren en te controleren. De registratie geschiedt door de informatie die 

wordt verstrekt door de zorgverzekeraars aan het UO Basiszorg. 

Jammer genoeg moeten wij erbij vermelden dat vanaf februari 2018 het SZF-

verzekerdenbestand onvolledig is en alleen het bestand van de BZV 

verzekerden van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting werd 

opgestuurd. Vanaf oktober 2019 is het SZF ook gestopt om deze informatie te 

delen met het UO en het Ministerie van Sociale Zaken. 

 

Hieronder presenteren wij enkele basisstatistieken over het jaar 2019. 

 

Grafiek 1:  Totaal aantal geregistreerde verzekerden  

januari – december 2019 

 

 

 
 

Bovenstaande grafiek 1 geeft een overzicht van het aantal verzekerden per 

maand tussen januari en december 2019 die het Uitvoeringsorgaan heeft 

geregistreerd. De actieve verzekerden zijn degenen wiens verzekering per eind 

van de maand nog een actieve status hadden. De inactieve verzekerden zijn 

degenen wiens verzekering per eind van de maand was vervallen. De 
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verwachting is dat degenen met een vervallen verzekering deze weer hebben 

verlengd. 

 

In onderstaande grafiek 2 is de verdeling van de actieve en inactieve 
verzekeringen onder de vier zorgverzekeraars terug te zien: Assuria (AS), 
Parsasco (PA), Self Reliance (PZ) en SZF (SF). 
 

 

Grafiek 2:  Totaal aantal geregistreerde verzekeringen per zorgverzekeraar  

januari – december 2019 
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Grafiek 3:  Totaal gemiddeld actieve verzekerden naar woonplaats in 2019  

 

 
 

 

Grafiek 3 is een weergave van het aantal actieve verzekerden geregistreerd 

door het Uitvoeringsorgaan, verdeeld over de verschillende districten. 

Paramaribo heeft het grootste aantal verzekerden, gevolgd door district 

Wanica, Commewijne en Nickerie. 
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Grafiek 4:  Totaal aantal onverzekerden in procenten per leeftijdscategorie 

per 31 december 2019 

 

 
 

 

Vermeldenswaard is dat het aantal onverzekerden gedaald is van 117.180 per 

eind 2018 naar 98.991 personen per december 2019. Onverzekerden zijn 

personen die nooit eerder een verzekering hebben gehad. Doordat de 

informatie van SZF uitblijft is het aantal geregistreerde onverzekerden in de 

leeftijdsklasse 0-16 jaar gestegen t.o.v. 2018 nl. 22.967 in 2018 naar  27.222 in 2019. 

Dit heeft voornamelijk betrekking op de kinderen die zijn geboren in 2019 en bij 

het SZF zijn verzekerd. De informatie verwerkt in de grafieken betreft Assuria, 

Parsasco, Self Reliance, SZF BZV verzekerden (Sozavo) en de overige SZF 

verzekerden die nog actief staan geregistreerd. Deze stijging en daling heeft 

voor een deel ook te maken met het goedkeuringsbeleid voor premiesubsidie 

van het SZF (al dan niet in overeenstemming met instructies van betrokken 

instanties) en de onvolledige data van het SZF. 
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Grafiek 5:  Totaal aantal onverzekerden in procenten per geselecteerde 

ressort per december 2019 

 

Uit bovenstaande grafiek 5 blijkt dat het grootst aantal onverzekerden nog in 

het ressort Latour zijn gehuisvest. Dit ressort wordt gevolgd door Centrum en 

Pontbuiten met de grootste groep onverzekerden. 

In de overige distrikten zijn in de ressorten Tapanahoni, Boven-Suriname, 

Koewarasan, de Nieuwe Grond en Lelydorp nog de meeste onverzekerden 

geregistreerd door het Uitvoeringsorgaan.  

 

B.! Controle Werkgevers 

In 2019 hebben wij het handmatig matchen van werkgevers in het 

basiszorgsysteem gecontinueerd. De werkgevers worden gematcht met de 

werknemers die zijn verzekerd zoals we volgens opgave van de 

zorgverzekeraars hebben ontvangen. Het matchen houdt in het handmatig 

linken van de persoonsgegevens met de verkregen informatie van de 

zorgverzekeraars in het digitaal systeem. Verder ook het opzoeken van de 

juiste info van het bedrijf online en of bellen met de bedrijven om uiteindelijk te 

linken met de informatie van de zorgverzekeraars.!
 

Met het matchen is tegelijkertijd controle uitgevoerd op de werkgevers en 

personen. Er zijn ook brieven verstuurd en controles verricht bij werkgevers 
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waarvan een melding is ontvangen over werkgevers die hun werknemers niet 

hebben verzekerd. 

 

Bedrijfsbezoeken 

Na eerst een pilot te hebben uitgevoerd in 2018, is de controle van de 

werkgevers ter plekke gecontinueerd. Twee tot drie dagen in de week wordt er 

controle uitgevoerd bij bedrijven door een team van het UO. De controle is 

voornamelijk uitgevoerd in Paramaribo Noord, alsook diverse andere adressen, 

waarvan een melding bij UO Basiszorg is binnengekomen. Deze bedrijven 

vertegenwoordigen een totaal van 7492 werknemers (zie onderstaand 

schema). Naast deze eerste controle zijn wij naar enkele bedrijven teruggegaan 

met wie er lopende afspraken waren om de informatie aan het 

Uitvoeringsorgaan te geven. Voor de lopende afspraken zijn totaal 47 bedrijven 

bezocht. De werkgevers die niet voldoen aan de Wet, ontvangen een 

herinneringsbrief waarin ze drie maanden de gelegenheid hebben om de 

verzekering van de werknemers in orde te maken. Voor zelfstandigen is deze 

periode vastgesteld op één maand. Er zijn 77 herinneringsbrieven verstrekt.  

Vragen en meldingen die tijdens deze controle aan de orde zijn gekomen staan 

in het digitaal basiszorgsysteem vermeld. Hieronder een overzicht van de 

uitkomst van de controle werkzaamheden: 

 

Aantal Werkgevers 

 

Totaal 
  

 
Werkgevers die conform de Wet BZV de werknemers hebben verzekerd 

 
128 

 

Bedrijven die gesloten zijn tijdens controle 

  

 
33 

Werkgevers die niet voldoen aan de Wet BZV, geen werknemers verzekerd  
en niet binnen drie maanden documenten hebben overlegd 

54 

Weigering opgave werknemers en verzekerden administratie 4 

Nog af te handelen/ follow up controle 47 

Totaal werkgevers geregistreerd/ gecontroleerd 266 

Werkgever en gezin niet verzekerd, werknemers wel 22 

 

Aantal personen (werknemers en zelfstandigen) 
 

  

 

Aantal verzekerden tijdens controle geregistreerd 

  

 
7163 

Aantal onverzekerden tijdens controle geregistreerd 198 

Aantal werknemers die via elders verzekerd zijn 131 

Aantal herinneringsbrieven afgegeven   77 

 
Opmerking: Het uitblijven van de behandeling en goedkeuring/ aanname van de staatsbesluiten inzake sancties op niet 

naleven van de Wet BZV, bemoeilijkt het werken in de praktijk ten zeerste en creëert een “gedoogbeleid voor 

overtredingen van de wet ” die schadelijk is voor het imago van de wetgever. 
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C.! Consumentenbehartiging 

Ter uitvoering van de taak van consumentenbehartiging is het UO Basiszorg 
regelmatig bezig met het afhandelen van klachten of vraagstukken van 
verzekerden die het melden. Elke melding en vraag wordt vastgelegd in het 
basiszorgsysteem. Hierdoor is het makkelijk te achterhalen wat de 

vervolgstappen zijn geweest in een proces en hoe het is afgehandeld.  
De klachten op uitvoeringsniveau zijn direct afgehandeld. De klachten op 
beleidsniveau zijn doorgestuurd naar de Zorgraad en waar nodig ook 

voorgelegd aan de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel. 

De vele meldingen onder de noemer “consumentenbehartiging” zijn ook 

gecategoriseerd, waardoor ook daarvan een analyse gemaakt kan worden. 

Daaruit is ook duidelijk vast te stellen hoeveel meldingen zijn afgehandeld en 

hoeveel in behandeling zijn. 

Onderstaand ziet u een grafiek van instanties waar de meest voorkomende 
klachten betrekking op hebben over het afgelopen jaar. 

In grafiek 7 is terug te zien dat de meeste meldingen betreffen de 
zorgverzekeraars (26,3 %). Daarnaast zijn het vragen die zijn gesteld door klanten 
m.b.t. de Wet BZV (27,8 %) en registraties van personen die zijn geweest naar 

het Uitvoeringsorgaan voor meer informatie omtrent het 
Zorgvoorzieningenfonds (22,9 %). 

Het Uitvoeringsorgaan krijgt dagelijks klanten die zich melden voor het verkrijgen 
van meer informatie omtrent de Wet BZV en hoe zich te verzekeren. Ook 

telefonisch en via Facebook wordt er veel informatie verstrekt.  

De afhandeling van klanten ziet in 2019 er als volgt uit: 

 

Omschrijving Totaal jan-dec ‘19 

 

Balie: aantal klanten afgehandeld 398 

Telefonisch: aantal klanten afgehandeld 875 

Email aantal klanten afgehandeld 214 

Totaal aantal afgehandelde clienten 1487 
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Grafiek 7:  Overzicht van meldingen en vragen ontvangen onder de noemer  

Consumentenbehartiging 
 

 

 

Grafiek 8:  De meest voorkomende meldingen die zijn geregistreerd in 2019 

 
 

D.! Onderzoeken over de zorg 

Vergelijkend onderzoek zorgverzekeraars 

Het UO Basiszorg heeft vanwege de meldingen die zij krijgt opgemerkt, dat er 

regelmatig verschuivingen plaatsvinden bij de zorgverzekeraars in ondermeer 
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hun aangeboden premies en voorzieningenpakketten. Dit is opgenomen in hun 

polisvoorwaarden. In dat kader heeft het UO Basiszorg gemeend om een 

vergelijkend onderzoek te doen naar de verschillende premies en 

voorzieningenpakketten van de zorgverzekeraars Assuria, Parsasco en Self 

Reliance en het SZF die ziektekostenverzekeringen aanbieden. Dit onderzoek is 

voor het eerst gedaan in 2017 en in februari 2019 hebben we dit onderzoek 

herhaald vanwege de veranderingen die zich vermoedelijk door de jaren heen 

hebben voorgedaan. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan in welke 

mate ingezetenen hun wettelijke rechten van basiszorgvoorzieningen zijn 

gewaarborgd en hen inzicht daarin te verschaffen. Elke zorgverzekeraar is 

verplicht zich te houden aan de Wet en moet minimaal de 

basiszorgvoorzieningen zoals opgenomen in de Wet aanbieden aan elke 

ingezetene.  

In dit vergelijkend onderzoek zijn de diverse pakketten van de zorgverzekeraars 

en het SZF geplaatst naast elkaar en naast de wettelijke voorzieningen. Uit het 

onderzoek is naar voren gekomen dat de zorgverzekeraars het wettelijke 

basiszorgpakket met de bijbehorende premie niet meer aanbieden. Alleen het 

SZF biedt dit pakket nog aan onder bepaalde voorwaarden en indien de klant 

specifiek ernaar vraagt. 

Verder is ook gebleken dat de premies van elke verzekeraar verschillen. Aan de 

hand van de premies verschillen ook de dekking van de voorzieningen. Duidelijk 

is wel dat alle zorgverzekeraars minimaal de basiszorgvoorzieningen in hun 

pakket hebben. Alleen bij het SZF is gebleken dat men voor een aantal 

zorgdiensten eerst moet betalen bij de zorgverlener en daarna kan declareren 

bij het SZF. Bij de declaratie wordt een deelbedrag teruggegeven aan de 

verzekerde. Dit vergelijkend onderzoek is te vinden op de website 

www.basiszorg.sr.  

 

Consumentenonderzoek toegankelijkheid en kwaliteit 

De vele meldingen bij UO Basiszorg, de klachten uit de samenleving in de media 

en andere geconstateerde onregelmatigheden in de zorg, zijn de aanleiding 

geweest om een onderzoek te doen naar de ervaringen van de 

zorgconsument.   Verder heeft het vergelijkend onderzoek over de dekking van 

de diverse ziektekostenverzekeringen die door de drie zorgverzekeraars en het 

SZF worden aangeboden, de keuze voor dit onderzoek versterkt. Het doel van 

dit onderzoek is geweest het inzichtelijk maken van de toegankelijkheid binnen 

de zorg, de kwaliteit van de dienstverlening en de problemen onder de 

zorgconsumenten. De volgende onderzoeksvraag stond centraal: “Wat is de 

ervaring van de zorgconsument in Suriname m.b.t. de toegankelijkheid en 

kwaliteit binnen de zorgverlening?” 

Hieruit zijn er ook nog enkele deelvragen uit voortgevloeid. 
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In de vragenlijst zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen waarop de 

respondenten antwoord konden geven. De interviews zijn afgenomen bij 

onderstaande instelling.  !
 

 

 

 

 

 

De resultaten zijn in een rapport gepresenteerd genaamd: “Toegankelijkheid en 
kwaliteit van de gezondheidszorg in Suriname. Dit rapport is beschikbaar gesteld 

voor de Surinaamse samenleving op de website van UO Basiszorg 
www.basiszorg.sr. 
Maar in dit jaarverslag willen wij u de ervaringen van de zorgconsument niet 

onthouden en ziet u hieronder wat hun belangrijkste ervaringen zijn binnen de 
zorg en welke verbeterpunten zij hebben aangedragen. 
 

10 belangrijkste ervaringen van 

specifieke problemen bij 

zorgconsumenten 

 
In % 

 

Lange wachttijden  

 
6.4% 

 

Vaker bijbetalen voor medicatie/ zorgdienst 
 

3.4% 

Geen klantvriendelijkheid (onheuse 
behandeling) 

 
2.8% 

Slechte communicatie en 
informatievoorziening 

 
2.8% 

 

Beperkte medicatie/ verbruiksartikelen 
voorraad 

 
2.2% 

 

Toepassing verkeerde behandelmethode 
 

2.4% 

Verwijzingsbeleid huisarts duurt lang 1.6% 

Slechte service/ afhandeling 1.4% 

Beperkte zorgvoorzieningenpakket 1% 

Voorkeursbehandeling aan familie, 
kennissen en particulier verzekerden 

 
1% 

Overig of NVT 75% 

 

Ziekenhuizen Frequentie 

 

St. Vincentius Ziekenhuis 
 

113 
‘s Lands Hospital 109 
Diakonessenhuis 128 
Academisch Ziekenhuis 222 
Mungra Medisch Centrum 128 

RGD Latour 59 
RGD Meerzorg 50 

Online 118 
Totaal 927 
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10 belangrijkste verbeterpunten 

voorgesteld door de 

zorgconsument 

 
 

In % 

 

Aanpakken van lange wachttijden  
(max. 1 u)  

 
17.7% 

Betere beschikbaarheid van alle 
medicijnen  

 
6.1% 

Verkrijgen van alle medicatie op recept 
voorgeschreven ongeacht soort 
verzekering  

 
 

5.4% 

Goede zorg bieden aan de patiënt  5.1% 

Betere communicatie met patiënten en 
familie  

 
4.5% 

Ruimere zorgvoorzieningenpakket  3.8% 

Klantvriendelijkheid stimuleren 3.7% 

Afspraken systeem verbeteren /Specialisten 
op tijd beginnen 

3.5% 

Betere bereikbaarheid en spreiding van 
artsen 

3.3% 

Gelijke behandeling voor iedereen 2.6% 

Overig of NVT 44.3% 

 

 

E.! Voorlichting 

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg heeft in de afgelopen periode op verschillende 
manieren de voorlichting gegeven. In haar benadering heeft het 
Uitvoeringsorgaan zich vooral gericht op consumentenbehartiging, het geven 
van voorlichting over de Wet Nationale Basiszorg-verzekering, de rechten en 

plichten van de belanghebbenden en het Zorgvoorzieningenfonds.  
Hieronder een overzicht van de activiteiten. 
 

De uitgevoerde voorlichtingsactiviteiten zijn: 

a.! Distributie van de folder van het UO Basiszorg en het 

Zorgvoorzieningenfonds in alle distrikten bij onder meer beurzen, 

ziekenhuizen, apotheken, RGD-poli’s, My Lab prikpunten, huisartsen, 

drugstores, overige lab prikpunten, zorgverzekeraars, VCB Bank, Ministerie 

van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, opticiens, overige zorgverleners, 

werkgevers, werknemers en zelfstandigen. 
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b.! Productie van promo filmpjes op Facebook over controle op werkgevers, 

medicatiepaspoort, Zorgvoorzieningenfonds en prostaatkanker. 

c.! Introductie van de UO nieuwsbrief in april 2019. Deze nieuwsbrief wordt 2 

keer in een jaar uitgegeven door UO Basiszorg. In deze nieuwsbrief wordt 

verslag gedaan van de activiteiten en worden ook informatieve artikelen 

opgenomen ten behoeve van de samenleving. 

d.! Presentaties aan ondermeer opticiens, VCB Bank accountmanagers, 

thuiszorginstellingen, BBGO en andere diverse sociaal maatschappelijke 

groepen.  

e.! Deelname aan zes beurzen georganiseerd door o.a. KKF, Rotary, 

buurtorganisaties, AZP etc. 

f.! Organiseren van een get2gether met de nodige media-aandacht i.v.m. 

het vijfjarig bestaan van UO Basiszorg. 

g.! Launch Medicatie paspoort op 5 juli samen met de consumenten bond 

Suriname en Stg. Lust en Rust met media aandacht. 

h.! Eigen Facebookpagina Uitvoeringsorgaan Basiszorg onderhouden en 

boosten. Wekelijks zijn quotes, reminders, filmpjes, foto’s etc. geplaatst om 

de FB-pagina actief te houden.   

i.! Eigen website www.basiszorg.sr onderhouden. 

j.! Interviews in de media die zijn gepubliceerd in de kranten, tv-

programma’s en online media.  

k.! Persoonlijke voorlichting aan klanten die zich op kantoor aanmelden en 

aan de participanten van het consumentenonderzoek in de ziekenhuizen 

en tijdens seminars . 

 

In ons streven om elke ingezetene c.q. verzekerde op maat diensten te 

verlenen, waarbij efficiëntie, zorgvuldigheid en privacy in acht worden 

genomen, houden wij onderstaande visie en missie steeds in gedachten bij de 

uitvoering: 
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Visie 

Wij zijn de autoriteit die ervoor zorgdraagt en bewaakt dat elke ingezetene van 

Suriname toegang heeft tot basis gezondheidszorg. 

 

 

Missie 

Onafhankelijk en onvermoeibaar zetten wij ons in voor de belangenbehartiging 

van de zorgconsument. 

 

Slogan 

Samen zorgen voor goede zorg. 

 

 

 

F.! Viering 5-jarig bestaan UO Basiszorg en Wet Nationale 

Basiszorgverzekering 

 

UO Basiszorg heeft op 9 oktober 2019 in verband met haar 5-jarig bestaan en 5 

jaar Wet Nationale Basiszorgverzekering een Health & Fitness “Get Together” 

gehouden. Deze activiteit was bestemd voor de totale Surinaamse 

gemeenschap en had als doel informatie te verstrekken, preventieve zorg 

mede te promoten en sport en recreatie te stimuleren. Met deze get together 

hebben wij een bijzondere ontmoeting gecreëerd met verzekerden en 

stakeholders in de gezondheidszorg. Op deze manier willen wij bijdragen aan 

de bredere maatschappelijke trend waarin de publieke- en private organisaties 

steeds meer samenwerken om preventie in algemeen belang te bevorderen. 

 

 
 

Vanaf 8.00 uur konden de bezoekers hun gezondheidsstatus checken door 

gratis bloedsuiker en BMI-metingen te doen, informatie krijgen over natuurlijke 

en biologische producten, meedoen met de yoga sessies, gebitscontrole en 

oogmetingen doen en nog veel meer informatie over de gezondheid en de 

basiszorgverzekering. De bezoekers hebben informatie gekregen van 

participerende bedrijven van Intermed, Stichting Lobi, Het Surinaamse Rode 
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Kruis, Prostaatkanker Stichting Suriname, Stichting Jeugdtandverzorging, All 

Vison, Consumentenkring Suriname, SUR-CAD en het Uitvoeringsorgaan 

Basiszorg. Enkele scholen uit de omgeving hebben ook meegedaan aan een 

scholencompetitie welke in dit kader voor hun was georganiseerd op het Boys 

terrein, welke is gevestigd tegenover het kantoor van UO Basiszorg. De dag is 

afgesloten met kinderspelen en een Zumba workout. 

 

Hierbij spreken wij nogmaals onze dank uit aan alle bedrijven en organisaties die 

deze dag tot een succes hebben gemaakt voor de samenleving. 

 

Ons 5 jarig bestaan is zeker een mijlpaal, één die we op gepaste wijze hebben 

kunnen vieren, samen met u, de Surinaamse samenleving. 

 

 

 

G.! Ondersteuning in de praktijk met de Regering 

  

Het UO Basiszorg is het hele jaar door beschikbaar geweest voor alle actoren en 

heeft daar waar nodig actief ondersteuning geboden. Het UO Basiszorg heeft 

de nauwe relatie met het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 

voortgezet bij het afhandelen van de aanvragen van premiesubsidie. De 

ondersteuning geboden aan het Ministerie van Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting is met name geweest in de vorm van platform creëren met het 

geautomatiseerd basiszorgsysteem, deelname in werkbesprekingen en 

adviezen geven. 

 

De betrokkenheid met de Onderraad en overige ministeries, is in het afgelopen 

jaar minimaal geweest mede vanwege het feit dat het UO Basiszorg niet werd 

betrokken bij enige besluitvorming of uitvoering vanuit deze instanties. Rond 

eind 2019 werd kenbaar gemaakt door de regering dat er sprake zal zijn van 

nieuwe wetgeving over de basisgezondheidszorg. Echter is noch het UO 

Basiszorg noch de Zorgraad noch overige stakeholders ooit betrokken geweest 

bij de formulering van de nieuwe wetgeving en is er vaker aandacht gevraagd 

voor de monopolie positie van het SZF binnen de gezondheidszorg. 

 

Voor het UO Basiszorg is de klachtenafhandeling van groot belang om zo de 

belangen van de verzekerden te behartigen. Hierdoor heeft UO Basiszorg in 

ieder geval de ontwikkelingen kunnen bijhouden om het in de toekomst 

bespreekbaar te maken voor de ontwikkeling van de beleidsformulering. 

 

Acties en activiteiten: 

a.! Communicatie met de Onderraad over onder meer de begroting 2020 en 

de jaarrekeningen van UO en ZVF. 
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b.! Het bestuur UO Basiszorg heeft in januari 2019 de jaarrekeningen over 2015, 

2016 en 2017 van UO en ZVF gestuurd naar de Onderraad. In december 2019 

is de jaarrekening over 2018 ook opgestuurd. De jaarrekeningen zijn opnieuw 

gestuurd met expliciet de goedkeurende verklaring van het 

accountantskantoor Lutchman, waarin aan de voorzitter van de Onderraad 

is gevraagd om de jaarrekeningen goed te keuren, zodat deze conform 

artikel 16 lid 7 van de Wet Nationale Basiszorgverzekering, kunnen worden 

gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname. 

c.! Het Ministerie van Arbeid heeft het Uitvoeringsorgaan uitgenodigd om te 

participeren in een workshop “Werknemersregistratiewet” op 13 maart 2019. 

De directeur heeft hierin geparticipeerd. Hier is gesproken over de huidige 

werknemersregistratiewet en een korte discussie over hoe deze kan worden 

gemoderniseerd. 

d.! Uit de media is vernomen dat samen met het SZF, de Minister van 

Volksgezondheid een aantal SZF-kantoren heeft geopend om de 

dienstverlening dichter bij de burgers te brengen. Daar kunnen personen van 

alle leeftijden een aanvraag doen bij het SZF om in aanmerking te komen 

voor premiesubsidie. 

e.! In juli 2019 is een gesprek geweest met de nieuw aangetreden Minister van 

Sozavo om kennis te maken en hem aandacht te vragen voor de misstanden 

binnen de gezondheidszorg. De vele verzekerden bij SZF zijn ook klanten van 

Sozavo en die hebben oplossing nodig om van hun rechten te genieten 

volgens de Wet Nationale Basiszorgverzekering.  

f.! Alle leden van de Onderraad waren uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens 

de festiviteiten rond 5 jaar Wet BZV. De Minister van Sozavo en de Minister 

van RO waren aanwezig bij de officiële opening van deze activiteit. 

g.! In december 2019 heeft de commissie Nationale Geneesmiddelenklapper 

informatie gestuurd dat er een update is van de Nationale 

Geneesmiddelenklapper (NGK). De aanpassingen zijn ook in de online NGK 

verwerkt. 

h.! De Minister van Sozavo heeft zijn ondersteuning gegeven bij de launch van 

het medicatiepaspoort op 5 juli 2019. 

i.! Om te zorgen voor transparantie heeft UO Basiszorg in afwachting op de 

goedkeuring van de Onderraad op de jaarrekeningen vanaf 2015 – 2018 

ervoor gekozen om deze te publiceren op de website van UO Basiszorg: 

www.basiszorg.sr. 
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H.! Samenwerking met de Zorgraad 

Zorgraad 
Om toezicht te houden op de naleving van de wet is de Zorgraad ingesteld. 

Indien de Zorgraad constateert, dat de regels zijn overtreden, heeft zij de keuze 

uit verschillende wettelijke handhavingsinstrumenten, die thans nog steeds 

moeten worden vastgelegd in uitvoeringsbesluiten.  

 

 
 

De Zorgraad heeft in 2019 de twee (2) openbare vergaderingen gehouden in 

de maanden februari en augustus. Daarbij waren diverse belanghebbenden 

aanwezig, die hun aandachtspunten naar voren brachten. Onderwerpen die 

onder meer aan de orde zijn geweest tijdens deze vergaderingen zijn: 

 

!! Geen product basiszorg conform de wet meer beschikbaar 

!! Medicatie op recept kan vaker alleen nog met bijbetaling (vooral SZF 

verzekerden) 

!! Ongecontroleerde stijging van het aantal toekenningen voor 

premiesubsidie. De aanvraag geschiedt niet meer alleen via het 

Ministerie van Sozavo met screening, maar bij het SZF zonder screening 

(groep 17-59 jaar) 

!! Terwijl voor 17-59 jaar groep de aanvraagprocedure werd versoepeld 

waren er bij de BaZo groep 0-16 en 60+ jaar regelmatig gevallen die niet 

in aanmerking konden komen voor premiesubsidie en werden afgewezen 

door SZF. 

!! Verspilling van de zorg en de bewustwording van de samenleving om 

meer gebruik te maken van huisartsenpoli’s tijdens wachtdiensten. 
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Op verzoek van de Zorgraad heeft op de laatste openbare vergadering de 

directeur een presentatie verzorgd over de resultaten van het onderzoek onder 
de zorgconsumenten in 2019.   
Daarnaast heeft de Zorgraad een terugblik gedaan van de afgelopen vijf jaren 
Wet BZV en acties van de Zorgraad.  

 

Het budget van de Zorgraad is opgenomen in de begroting van het UO 

Basiszorg. 

De directeur UO Basiszorg heeft geparticipeerd in de wekelijkse vergaderingen 

van de Zorgraad. Dit heeft tot nu toe goed gewerkt voor beide organen. De 

directeur functioneert als een tussenpersoon tussen beide organen, omdat zij 

leiding geeft aan de uitvoering. 

 

 

I.! Financieel 

 

De jaarrekening 2019 van UO Basiszorg en het Zorgvoorzieningenfonds zijn 

gecontroleerd door accountantskantoor Lutchman & Co. De financiele cijfers 

van de Zorgraad zijn geincorporeerd in de jaarrekening van UO Basiszorg. In een 

volgende paragraaf worden de ‘Staat van Baten en Lasten, Balans en 

toelichting op de jaarrekening weergegeven. 

 

 

!  
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Uitdagingen 
 

Het UO Basiszorg heeft ook in dit verslagjaar vele uitdagingen gekend, die zowel 

een positieve als negatieve werking hebben gehad op de uitvoering van haar 

taken.  

De uitdagingen en zorgpunten die van grote invloed zijn geweest zijn onder 

andere: 

1.! De financiële middelen zijn onvoldoende aanwezig omdat de 

zorgverzekeraars hun stortingsverplichting niet tijdig nakomen. Er moet 

steeds aan ze worden getrokken om dit te doen. Ze pleiten voor eerlijke 

concurrentie met SZF en dragen diverse redenen aan om onder deze 

verplichting uit te komen. 

2.! De monopolie positie van SZF die door de politiek wordt gestimuleerd, 

waarbij de wet Nationale Basiszorgverzekering en de genoemde organen 

worden gedesavoueerd. De zorgverzekeraars hebben via hun advocaat 

o.a. hun misnoegen hierover geuit. 

3.! De dreiging van een nieuw wetgevingsproduct voor de gezondheidszorg, 

waarbij stakeholders niet zijn betrokken. 

4.! Slechte samenhang en afstemming met instituten, waardoor de 

uitvoering verkeerd loopt. 

5.! Afwezigheid van uitvoeringsbesluiten om de controle afdoende uit te 

oefenen en de Wet te handhaven.  

6.! Hoe als beheerder om te gaan met het verstrekken van leningen uit het 

Zorgvoorzieningenfonds aan elke ingezetene, dus ook SZF verzekerden. 

De uitdaging was het vaststellen van speciale regels voor deze groep 

verzekerden, vanwege de status en houding van het SZF en rekening 

houdend met het standpunt van de particuliere zorgverzekeraars. 

7.! Het bijhouden van een volledig bestand van verzekerden en de controle 

op verzekerden werd bemoeilijkt door het uitblijven van een deel van de 

data vanuit het SZF. 

8.! Politiek beleid dat onvoldoende het belang van de Wet Nationale 

Basiszorgverzekering inziet, om vandaar uit het juiste klimaat te scheppen 

om problemen op te lossen. 
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II.! Zorgvoorzieningenfonds 
 

De Regering vond het noodzakelijk om een voorziening te treffen voor de 

financiële consequenties die niet door de basiszorgverzekering worden gedekt, 

door het instellen van een Zorgvoorzieningenfonds (ZVF). Deze is inwerking 

getreden middels het vastleggen van de nadere regels in het Staatsbesluit van 

30 juni 2015 no. 82. De VCB Bank is namens het UO Basiszorg aangesteld als 

administrateur van het Fonds. De bankinstelling is verantwoordelijk voor de 

inning, de aflossingen en de daarbij behorende administratie. Het bestuur van 

UO Basiszorg is de beheerder van het Fonds. 

 

 
 

De financiering van het fonds vindt plaats door storting in het fonds door de 

zorgverzekeraars van drie procent van de maandelijkse premie van iedere 

deelnemer/ verzekerde. De beschikbare middelen in het Fonds komen hierdoor 

weer de verzekerde ten goede en stelt hen in staat om op een relatief 

betaalbare en simpele manier de meerkosten van de aan hen geleverde zorg 

te kunnen bekostigen. De lening wordt verstrekt tegen een rente van twee 

procent (2%) per jaar. Ook deelnemers die door omstandigheden een premie-

achterstand hebben opgebouwd, kunnen in aanmerking komen voor een 

lening uit het fonds of ze kunnen lenen om de jaarpremie vooruit te betalen. 

 

De gestorte drie (3) procent premie wordt als volgt onderverdeeld: 

1.! Vijfenzestig (65) procent ten behoeve van de leningen uit het Fonds. 

2.! Vijfendertig (35) procent ten behoeve van de exploitatie van UO Basiszorg.  

De meeste aanvragen komen vanuit de ziekenhuizen voor nogal dure 

operaties, maar personen worden ook gestuurd vanuit de afdeling 

Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Sozavo. 

In dit verslagjaar zijn 47 kredieten verstrekt door de VCB Bank. De terugbetaling 

van de reeds verstrekte kredieten loopt ook vlot. Er is 1 krediet kwijtgescholden, 

omdat de kredietnemer is komen te overlijden. 

Ook dit jaar is gebleken dat de meeste aanvragen vallen binnen de disciplines 

neurochirurgie, oogheelkunde en opticien komende van SZF verzekerden. 
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Het bestuur heeft verder ook gekeken naar problemen die zich in de praktijk 

kunnen voordoen met betrekking tot het afsluiten van een risicoverzekering voor 

SZF verzekerden. De uitkomsten van deze discussies zijn verwerkt in het ZVF-

reglement, zodat de regels voor zowel de VCB Bank als de aanvragers duidelijk 

zijn. 

 

Presentaties: 

1. Om meer bekendheid te geven aan het Zorgvoorzieningenfonds heeft het 

UO Basiszorg in januari een presentatie verzorgd aan opticiens, om de 

mogelijkheden van het zorgvoorzieningenfonds uit te leggen. Hierdoor kunnen 

zij hun klanten ook doorverwijzen naar het zorgvoorzieningenfonds voor een 

lening. 

2. Accountmanagers van de VCB Bank hebben een presentatie gehad waarbij 

is ingegaan op de Wet Nationale Basiszorgverzekering en het 

Zorgvoorzieningenfonds. De wijze van administratie en afhandeling is ook met 

hun behandeld. Met deze activiteit zijn meerdere accountmanagers op 

verschillende filialen in de diverse districten beschikbaar om de 

leningsaanvragen af te handelen. 

 

Activiteiten i.v.m. de publieke gezondheidszorg: 
 

A.!Medicatiepaspoort 
 

 
 

 
Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg is met het Zorgvoorzieningenfonds een 

samenwerking aangegaan met de Stichting Lust & Rust en de Consumenten 

Kring Suriname om een medicatiepaspoort uit te brengen ten voordele van de 

samenleving en de gezondheidszorg. Dit project is ook ondersteund door 
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diverse actoren in de gezondheidszorg. Vanuit het Zorgvoorzieningenfonds in 

het kader van de publieke gezondheidszorg zijn gelden vrijgemaakt om de 

productie van het medicatiepaspoort te bekostigen.  

 

Het medicatie paspoort is een boekje dat gevouwen wordt ter grootte van een 

identiteitsbewijs. Hierin worden alle medicaties die een persoon gebruikt 

opgenomen alsook de chronische aandoeningen die van belang zijn indien de 

persoon dringend zorg nodig heeft.  

Het doel van het paspoort is om verspilling van medicijnen, geld en tijd te 

voorkomen, waardoor vele levens gered kunnen worden. Voordelen hiervan 

zijn dat medicaties niet dubbel voorgeschreven worden en dat bij 

spoedgevallen de hulpverlener en of arts door dit paspoort meteen een 

overzicht heeft van reeds voorgeschreven medicaties en belangrijke 

persoonsinformatie. Het paspoort is bestemd voor een ieder, maar in het 

bijzonder patiënten die chronisch ziek zijn, patiënten die vanwege een jonge of 

hoge leeftijd of geestelijke achteruitgang niet in staat zijn hun voorgeschreven 

medicaties te onthouden en patiënten die een andere moedertaal dan het 

Nederlands hebben en de instructies en vragen niet begrijpen.  

Het medicatiepaspoort is bij diverse zorginstellingen en het UO Basiszorg te koop. 

 

B. First responder training: 

Het Bureau Opvang Instellingen (BOI) van het Ministerie van Sozavo heeft op 28 
en 29 november en op 2 en 4 december de eerste first responder training 
georganiseerd met financiële middelen beschikbaar gesteld uit het ZVF. 

Het was een intensieve training met een goede participatie van de 

participanten. De praktijk kunnen ze overal toepassen. In deze ronde hebben 

20 personen een certificaat ontvangen. De volgende training zal in de 2de week 

van januari 2020 zal plaatsvinden. 
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Afdrachten zorgverzekeraars: 

In dit verslagjaar heeft het UO Basiszorg weer vaker verzoeken moeten doen 

aan de particuliere zorgverzekeraars om de 3% premie af te dragen en te 

storten in het Fonds.  In de jaarrekening is te lezen dat de schuld nog verder is 

gestegen, omdat zij zich niet aan de betalingsafspraken hebben gehouden. 

Self Reliance en Parsasco N.V. hebben niet elke maand, maar wel vaker de 

afdrachten gestort. Parsasco heeft hierdoor een minimale achterstand. Assuria 

heeft het hele jaar geen afdrachten gestort en had in een gesprek met het 

bestuur UO aangegeven het verzoek mee te nemen. 

Het dispuut over de afdrachten en de positie van het SZF in deze blijft 

voortbestaan, waardoor UO Basiszorg ook een financiële uitdaging heeft om 

activiteiten te ontplooien en de exploitatiekosten beheersbaar te houden. 

 

Het vraagstuk van de 3% afdracht van SZF verzekerden is nog niet opgelost door 

de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel en vooralsnog niet meegenomen in 

deze jaarrekening. Dat is ook aangegeven in de jaarrekening.  
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III.! Organisatie 

Bestuur UO Basiszorg 
 

Per 31 december 2019 is de bestuurssamenstelling als volgt: 
!! Marciano Li-A-Young  - Voorzitter 

!! Pradeepkoemar Soekhlal -  Ondervoorzitter 
!! Satcha Jabbar   - Lid 
!! Rebekka Brown-Kortram - Lid 
!! Judith Simson   - Lid 

!! Mariam Sedney  -  Lid 
 

De directeur van het UO Basiszorg is Rachel Perri.  
Volgens het rooster van aftreden is mw. Satcha Jabbar per 31 december 2019 

afgetreden als lid van het Bestuur UO Basiszorg.  

 

De Zorgraad 
De huidige leden van de Zorgraad per 31 december 2019 zijn:  

!! Anjanie Ganput  - Voorzitter  

!! Glynis Darmohoetomo - Ondervoorzitter 

!! Judith Valpoort-Vrede  - Lid 

!! Ashween Achaibersing - Lid 

    
De Zorgraad heeft wekelijks vergaderingen gehouden ter uitvoering van haar 

wettelijk opgelegde taken. 

Directie en Personeel 
In deze periode hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in het 

personeelsbestand:   

Priscilla Resantika per 31 januari 2019 en Jennifer Mijnals per 28 februari 2019 

hebben ervoor gekozen een andere werk uitdaging aan te gaan. Het jaar 2019 

werd afgesloten met totaal 7 medewerkers inclusief directie.  

 

Aan zeven stagiaires van IMEAO is de gelegenheid geboden om stage te lopen 

bij UO Basiszorg.  

 

Trainingen, workshops en andere (scholings) activiteiten: 

a.! In de periode april tot en met augustus 2019 hebben twee medewerkers 

geparticipeerd in de cursus “Elementary Chinese 1” verzorgd door het 

Conficius Instituut aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. 

b.! Teambuilding activiteiten en family day op 23 november 2019. 

c.! Deelname aan de Suriname Leadership Academy, georganiseerd door JCI 

Suriname. 
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d.! Deelname in een borstvoedingsbeleid en assesors training met als doel 

assessors te trainen om de ziekenhuizen te interviewen die het Baby Friendly 

Hospital initiatief uitvoeren. Onder auspicien van de Borstvoeding 

Coördinatie Groep i.s.m. BOG, de PAHO en de UNICEF. 
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IV.! Vooruitzichten 2020 
 

Gelet op het activiteitenplan zal UO Basiszorg zich verder blijven focussen op de 
consumenten. De taken van het UO Basiszorg zullen verder worden ontwikkeld 
en de uitvoering zal zich mede richten op: 

1.! Consumentenbehartiging: Klanten zullen nog meer worden gestimuleerd om 

hun meldingen (positief en negatief) te deponeren bij het UO Basiszorg, die 

hen zal adviseren en verder zal helpen zoeken naar een oplossing. Meer 

voorlichting hierover. 

2.! Meer controle op werkgevers en het geven van gerichte informatie aan 

werkgevers en werknemers.  

3.! De voorlichting intensiveren naar de diverse targetgroepen. Infosessies voor 

diverse (belangen)groepen, dienstverleners etc. De Facebook pagina zal 

meer worden ingezet voor het delen van informatie met belanghebbenden. 

4.! Meer voorlichting geven over het Zorgvoorzieningenfonds. Belanghebbende 

partijen erbij betrekken. 

5.! Inning van de 3% premie afdracht bij de zorgverzekeraars. 

6.! Institutionele versterking van personeel en bestuur. 

7.! Verbeteren van de communicatie en samenwerking met de Onderraad, 

zorgverzekeraars en dienstverleners. 
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V.! Jaarrekening 2019 Zorgvoorzieningenfonds 

 

Balans 

 

 
 

 

 
!
!

!"#$%%& ()&"*$)"!

+,,&-)$$"&! ()&"*$"%&!

./0"&1,,&-)$$"&!

2)0

2)0

2)0

2)0



!

"#$%&#!)(!

Staat van Baten en Lasten 
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VI.! Jaarrekening 2019 UO Basiszorg 
!
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,

/01234015060

!"#"$%&'()&*+&,(-(.!()&/0+1&
&
, $223& , 0123, , 0127,
"-456", , , 89:, , 89:,
& , , , , ,
577839:;<=9&>8?39&8@3;>8& 2, , 00;<1=, , 31;7=>,
& , , , , ,
.839:;<=9&>8?39&8@3;>8& 0, , , , ,
?&''&"(, , , 71=;<70, , 71=;<70,
@&A%BC, , , <73;<2=, , 750;7>>,
D($&(#+'"*, , , 02;>>E, , 55;0E1,
F%GHB#&'*,&(,'+(I+HH+'+#BB', , , 01;03>, , =0;33=,
?'+(*H%'#G"II&J&(, , , 22;777, , 05;<<>,
, , , 2;E=7;05>, , 2;<5<;EEE,
, , , , , ,
)9A9B;BCD@2E:8B3&F2:C>22:G;9B;BC9BH2BI?& 5, , 2;2<2;<><, , =35;2E<,
, , , , , ,
4:8B?;32:;?@J9&8@3;>8& =, , >5;0>3, , <;0<<,
, , , , , ,
#;KE;I9&7;II9=9B& >, , =;21<;157, , 5;30<;00<,, , , , , ,
, , , <;110;335, , E;0>E;270,
& , , , , ,
'"%%56"& , , , , ,
& , , , , ,
(;C9B&>9:72C9B& E, , E;==E;02>, , >;>=2;0>>,
, , , , , ,
#9B;BC&L;B8M8BA&$N6N& <, , >20;E7>, , E53;E05,
, , , , , ,
O2:3=2P9BI9&?@JE=I9B& 7, , ==;135, , <>;51=,, , , , , ,
, , , <;110;335, , E;0>E;270,
,
,
,
,
,
!"#$%%&! , ()&"*$)"!
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D$&'")&,, , , , 0A7?202, , , 23C?@52,
, , , , 0?1A5?330, , , 0?21B?B@@,
, , , , , , , ,
)#!"(&$$ 22, , , , , , ,
E&'*%(&&F*G%*#&(, , , 077?B75, , , 511?071, ,
HI"*$&*#"()*G%*#&(, , , 2@?0CB, , , 205?27@, ,
JF)&K&(&,G%*#&(, , , A3B?0A7, , , A@A?11@, ,
J>*LM'";$"()&(, , , 2C2?7B7, , , 2C0?B@2, ,
9&(#&,F&("(),N"(+O+(G,P?Q?, , , 7@?2@3, , , 215?@53, ,
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,
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,
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,
,
,
,
,
!"#$%%&! , ()&"*$)"!
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./0"&1,,&-)$$"&!

, ,
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2)0!

, ,
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, ,
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,
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89:;<=>8<?@,-:>9A:?B:,898,B:,/CCAA:D:?<?@,0123!
!
"#$%&%%',
!
"#$%&'(%)*!+)!,-+.,
-"E,F&,"(G&'H"()#'&F"(),$+(,F&,I&#,$+(,3,*&J#&KL&',0127M,N%OF&(F&,'&)&P*,%$&',F&,"($%&'"(),$+(,&&(,
L+*"*.%')$&'.&H&'"(), QI&#, ?+#"%(+P&, -+*"*.%')$&'.&H&'"()6I&#, -RSTM, "*, N&#, !"#$%&'"()*%')++(, Q!9T,
-+*"*.%'), "()&*#&PFM, F+#, L&P+*#, "*, K&#, F&, O"#$%&'"(), $+(, N&#, L&J++PF&, L"E, %U, H'+VN#&(*, F&.&, G&#W, >&#,
!"#$%&'"()*%')++(,"*,&&(,'&VN#*J&'*%%(,&(,"*,)&$&*#")F,#&,X+'+K+'"L%W,
,
B&,#+H&(,$+(,N&#,!"#$%&'"()*%')++(,-+*"*.%'),."E(,%(F&',K&&'Y,
+W! '&)"*#'+#"&,&(,V%(#'%P&Z,
LW! N&#,$&'.+K&P&(,&(,+(+P[*&'&(,$+(,F+#+Z,
VW! $%%'P"VN#"(),&(,L&GO*#G%'F"(),%$&',+PP&,.+H&(,F&,G&#,'+H&(F&Z,
FW! N&#,%(F&'*#&O(&(,$+(,F&,.%')'++FW,,
!
/+.0(%+!1%(2-+$%)*3-$*00)!403%35-$*!+)!6-$*2--$5%+)%)*+)7-),3!
<(,F&,I&#,-RS,"*,$+*#)&P&)F,F+#,N&#,R%')$%%'."&("()&(U%(F*,$+P#,%(F&',N&#,L&N&&',$+(,N&#,!9,-+*"*.%'),
&(,F+#,F"#,U%(F*,K%&#,G%'F&(,%(F&')&L'+VN#,L"E,&&(,&'H&(F&,L+(H"(*#&PP"()M,F"&,P&("()&(,$&'*#'&H#,#&)&(,
#G&&,Q0T,J'%V&(#,'&(#&,J&',E++'W,
B&,F%%',F&,.%')$&'.&H&'++'*,+U,#&,F'+)&(,F'"&,Q5T,J'%V&(#,J'&K"&,G%'F#,+P*,$%P)#,%(F&'$&'F&&PFY,
2W! S"EU&(.&*#"),Q\]T,J'%V&(#,#&(,L&N%&$&,$+(,F&,P&("()&(,O"#,N&#,^%(F*,&(,F&,L&N&&'*H%*#&(,F++'$+(W,
0W! _+`"K++P,$"EU&(F&'#"),Q5]T,J'%V&(#,#&(,L&N%&$&,$+(,F&,&`JP%"#+#"&,$+(,!9,-+*"*.%')W,,
,
!"#$%#&&#'("')*+#$,-.'#"))+./$012/31124+".+./".51.6'7$41&)'$+.$6"$8"#$90:$31124+".;$+'$<"2$=>$?*.+$@>A>$
+U)&H%(F")F,Qa-,012],(%W,b0TW,C+(,F&,N+(F,$+(,F"#,*#++#*L&*PO"#,N&&U#,N&#,!9,-+*"*.%'),&&(,++(L&*#&F"(),
)&N%OF&(,%(F&',F&,L+(H&(,FWFW,00,EOP",012]M,F"&,&&(,$%%'*#&P,K%&*#&(,"(F"&(&(,%K,F&,+FK"("*#'+#"&,$+(,F"#,
^%(F*, O"#, #&, $%&'&(W, 9J, L+*"*, $+(, F&, "()&F"&(F&, %UU&'#&*, "*, F&, )O(("(), #%&)&G&.&(, ++(, F&, a#"VN#"(),
S%PH*V'&F"&#L+(HW,B&,%$&'&&(H%K*#,"*,)&#&H&(F,%J,c,%H#%L&',012]W,
,
<(,N&#,'&)P&K&(#,."E(,F&,J'%V&FO'&*,&(,F&,$%%'G++'F&(,%J)&(%K&(,%K,"(,++(K&'H"(),#&,H%K&(,$%%',&&(,
P&("(),O"#,F"#,U%(F*W,
;&("()&(,O"#,N&#,^%(F*,."E(,L&*#&KF,$%%',F&,U"(+(V"&'"(),$+(Y,
+W! F&,K&&'H%*#&(,$+(,F&,L+*"*.%')$&'.&H&'"()Z,
LW! .%')H%*#&(,$%%'#$P%&"&(F&,O"#,+'#"H&P,c,P"F,b,I&#,-RSZ,
VW! L"E.%(F&'&,$%%'."&("()&(,#&(,L&N%&$&,$+(,F&,JOLP"&H&,)&.%(FN&"F*.%')W,
!
8+$9-),+)!#0$(%:+)!
CP*, $&'L%(F&(, J+'#"E&(, G%'F&(, ++()&K&'H#, +PP&, J+'#"E&(, G++'%$&', !9, -+*"*.%'), %$&'N&&'*&(F&,
.&))&(*VN+JM, )&.+K&(P"EH&, .&))&(*VN+J, %U, "($P%&F, $+(, L&#&H&("*, H+(, O"#%&U&(&(W, 9%H, J+'#"E&(, F"&,
%$&'G&)&(F&, .&))&(*VN+J, HO((&(, O"#%&U&(&(, +P*K&F&, *#+#O#+"'&, F"'&V#"&P&F&(M, +(F&'&, *P&O#&P4
UO(V#"%(+'"**&(,"(,F&,P&"F"(),$+(,N&#,!"#$%&'"()*%')++(,-+*"*.%'),&(,(+OG&,$&'G+(#&(,G%'F&(,++()&K&'H#,
+P*,$&'L%(F&(,J+'#"EW,8'+(*+V#"&*,$+(,L&#&H&("*,K&#,$&'L%(F&(,J+'#"E&(,G%'F&(,#%&)&P"VN#,$%%',.%$&',F&.&,
("&#,%(F&',(%'K+P&,K+'H#$%%'G++'F&(,."E(,++()&)++(W,>"&'$+(,G%'F,#%&)&P"VN#,F&,++'F,&(,F&,%K$+(),$+(,
F&, #'+(*+V#"&, &(, +(F&'&, "(U%'K+#"&, F"&, (%F"), "*, $%%', N&#, $&'*VN+UU&(, $+(, N&#, "(."VN#W, _&#, N&#,
R%')$%%'."&("()&(U%(F*, L&*#++#, &', '&H&("()4V%O'+(#$&'N%OF"()W, 9$&', N&#, O"#*#++(F&, *+PF%, $+(, F&,
'&H&("()4V%O'+(#$&'N%OF"(),G%'F#,)&&(,'&(#&,L&'&H&(FW,
! !
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!"#$%%&'"(')*&"+$*",
,
-&*#88',
9&#,:&*#88',"*,;&',52,<&=&>:&',0123,+?*,$%?)#,*+>&()&*#&?<@,
A&,B&&',CD,E"4F4G%8(),CHCIC, @,J%%'P"##&',
A&,B&&',KD,H%&LB?+?, @,M(<&'$%%'P"##&''
C&$'%8N,CD,H&<(&O,-H=, , @,E"<,,
C&$'%8N,/D,H">*%(,CF, , , @,E"<,'
C&$'%8N,PD,-'%N(4Q%'#'+>,,CKFR,-H=,@,E"<,
C&$'%8N,<'*D,HD,/+::+', , , @,E"<,
,
A"'&=#"&,
C&$'%8N,<'*D,PD,K&''", @,A"'&=#&8',
'
'
!"#$%&'(!)$*+##"*,(("%)"-$!*)$*")&.'/((/0)1('-$!*,
,
,&-(,#/01"('2--&'3"$'-4#$"//"('20(',"'500&&"6"(*(1'
A&, S++''&L&("(), "*,%;)&*#&?<, "(,%$&'&&(*#&>>"(),>&#,+?)&>&&(,++($++'<&,)'%(<*?+)&(,$%%',T"(+(="U?&,
$&'*?+))&$"()R,8"#)++(<&,$+(,<&,=%(#"(8V#&"#*$&'%(<&'*#&??"()D,
,
7"&1"/*56*(1'0"$'2--&100(,'500&'
A&,)&B+(#&&'<&,)'%(<*?+)&(,$+(,N++'<&'"(),&(,'&*8?#++#:&;+?"(),P"S(,%()&N"SP")<,)&:?&$&(,#&(,%;P"=B#&,
$+(,B&#,$%%')++(<,S++'D,,
,
,"9&%*6'20('#+30$$*(1"('
A&,%;*#&??"(),$+(,<&,S++''&L&("(),$&'&"*#,<+#,<&,?&"<"(),%%'<&?&(,$%'>#,&(,*=B+##"()&(,&(,$&'%(<&'*#&??"()&(,
>++L#,<"&,$+(,"($?%&<,P"S(,%;,<&,#%&;+**"(),$+(,)'%(<*?+)&(,&(,<&,)&'+;;%'#&&'<&,N++'<&,$+(,+=#"$+,&(,
$&';?"=B#"()&(R, &(, $+(, :+#&(, &(, ?+*#&(D, A&, <++<N&'L&?"SL&, 8"#L%>*#&(, L8((&(, +TN"SL&(, $+(, <&P&,
*=B+##"()&(D, A&, *=B+##"()&(, &(, %(<&'?"))&(<&, $&'%(<&'*#&??"()&(, N%'<&(, $%%'#<8'&(<, :&%%'<&&?<D,
9&'P"&("()&(,$+(,*=B+##"()&(,N%'<&(,%;)&(%>&(,"(,<&,;&'"%<&,N++'"(,<&,*=B+##"(),N%'<#,B&'P"&(,&(,"(,
#%&L%>*#")&,;&'"%<&(,N++'$%%',<&,B&'P"&("(),)&$%?)&(,B&&T#D,
,
:%(+$*-("/"'"('&044-&$"&*(1#20/%$0'
A&, S++''&L&("(), "*, %;)&*#&?<, "(, H8'"(++>*&, <%??+'*, WHPAX, P"S(<&, P%N&?, <&, T8(=#"%(&?&, +?*, <&,
'+;;%'#&'"()*$+?8#+,$+(,B&#,!"#$%&'"()*%')++(,-+*"*P%')D,,
,
!23456789:4*;332*<8825:2=49*;84*8>?=;8*:4*@866=;8*
,
;/1"0""('
J%%',P%$&',("&#,+(<&'*,$&'>&?<,P"S(,+=#"$+,&(,;+**"$+,)&N++'<&&'<,#&)&(,(%>"(+?&,N++'<&D,
,
<000$"&*=/"'20#$"'0+$*20'
Y>>+#&'"U?&,$+*#&,+=#"$+,:&#'&T#,)&+=#"$&&'<&,*%T#N+'&4,&(,N&:*"#&L%*#&(D,A&,">>+#&'"U?&,$+*#&,+=#"$+,P"S(,
)&N++'<&&'<,#&)&(,++(*=B+T;'"S*,$&'>"(<&'<,>&#,<&,)&=8>8?&&'<&,+T*=B'"S$"()D,
'
>0$"&*=/"'20#$"'0+$*20'
A&, >+#&'"U?&, $+*#&, +=#"$+R, N++'%(<&', #'+(*;%'#>"<<&?&(R, "($&(#+'"*R, =%>;8#&'*, &(, '+(<+;;+'+#88', P"S(,
)&N++'<&&'<,%;,++(*=B+TN++'<&,N++':"SR,?"(&+"'&,+T*=B'"S$"()&(,"(,>"(<&'"(),P"S(,)&:'+=B#,%;,:+*"*,$+(,<&,
)&*=B+##&,&=%(%>"*=B&,?&$&(*<88'D,M;,B&#,#&''&"(,N%'<#,("&#,+T)&*=B'&$&(D,
, ,
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,
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!/#$/%&'(/%%&)&*'
8"9:";&, <";;&=&(, >&*#++(, :"#, ?+*4, &(, >+(?#&)%&;&(, <&#, &&(, =%%@#"A;, ?%'#&', ;+(, #B++=C, <++(;&(D,,
8"9:";&,<";;&=&(,B%';&(,)&B++';&&';,#&)&(,(%<"(+=&,B++';&D,
,
+,&-/.&'/01/,/'&*'2/33/,/'
E$&'")&,+F#"$+,&(,@+**"$+,."A(,"(,;&,>+=+(*,)&B++';&&';,#&)&(,(%<"(+=&,B++';&D!
!
"#&%&'()*+%!,&&#!#+'-(.))./+0)(1%*!
,
G&#,'&*:=#++#,B%';#,>&@++=;,+=*,H&#,$&'*FH"=,#:**&(,;&,>+#&(,&(,=+*#&(,%$&',H&#,$&'*=+)A++'I,<&#,"(+FH#(&<"(),
$+(,;&,H"&'$%%',$&'<&=;&,B++';&'"()*)'%(;*=+)&(D,-+#&(,&(,=+*#&(,B%';&(,#%&)&'&?&(;,++(,H&#,$&'*=+)A++',
B++'%@,."A,>&#'&??"(),H&>>&(D,-+#&(,B%';&(,$&'+(#B%%';,$%%',.%$&',."A,%@,>+=+(*;+#:<,."A(,)&'&+="*&&';D,
J&'@="FH#"()&(,&(,<%)&="A?&,$&'="&.&(,;"&,H:(,%%'*@'%(),$"(;&(,$%%',H&#,&"(;&,$+(,H&#,$&'*=+)A++'I,B%';&(,
"(,++(<&'?"(),)&(%<&(,"(;"&(,."A,$%%',H&#,%@<+?&(,$+(,;&,A++''&?&("(),>&?&(;,."A(,)&B%';&(D,
,
, ,
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!"#$%&'"()*%')++(,-+*"*.%'),
,
,

/01234015067,

89:;<=>8<?@,9A,B:,-C;C?D,A:E,52,B:=:F-:E,0123,
,
!"! #$$%&'()*+',-%.&',%/&)-%, 0123, , 012G,
, DEB, , DEB,
-&)"(*#+(H, 31IGJK, , 2L1I127,
CM*NO'"P$"(), LGI2J2, , L3I270,

:"(H*#+(H, 00I71J, , 31IGJK,
,
0"! 1%&'()*+',-%.&',%/&)-%,,
,
>&#,$&'Q%%R,$+(,H&,S+#&'"TQ&,$+*#&,+N#"$+,"*,+Q*,$%Q)#U,
,
, C+(*NO+M4,

V++'H&,
WQ#I,012G,

, <($&*#&4
'"()&(,
0123,

, ,
CM*NO'"P$"(),

, -%&X4,
,V++'H&,
WQ#I,0123,, , , #6S,012G, , 0123, ,

, DEB, , DEB, , DEB, , DEB, , DEB,
8&''&"(, G1JI7G0, , 4, , 4, , 4, , G1JI7G0,
@&Y%WV, GL0IG03, , 4, , 03I37J, , J5I2J2, , 7G3I72J,
<($&(#+'"*, 2J3IL77, , JI07K, , 22LIJ27, , 2KI373, , 02IKKL,
=%SRW#&'*,&(,'+(H+RR+'+#WW', 32IKL5, , 4, , JGIKLG, , 00I711, , 01I03K,
8'+(*R%'#S"HH&Q&(, K3IJ5L, , 4, , 5KILL2, , 22IGG7, , 22IGGG,

, 2I3LGI0G7, , JI07K, , 051IL01, , 35I717, , 2ILJGI05K,
,
B&,P++'Q"PX*,#%&)&R+*#&,+M*NO'"P$"()*R&'N&(#+)&*,."P(,+Q*,$%Q)#U,
4,8&''&"(, U, 1Z,
4,@&Y%WV,['&*#V++'H&,21Z\, U, K]1Z,
4,<($&(#+'"*, U, 55]5Z,
4,=%SRW#&'*,&(,'+(H+RR+'+#WW', U, 55]5Z,
4,8'+(*R%'#S"HH&Q&(,['&*#V++'H&,$+(,DEB,2I111\,U, 01Z,
,
B&,S+#&'"TQ&,$+*#&,+N#"$+,."P(,#&)&(,Y'+(H,$&'.&X&'HI,>&#,)&Y%WV,"*,$&'.&X&'H,$%%',!DB,30I111,&(,H&,
"($&(#+'"*,$%%',!DB,KKI211I,
,
2"! 3'4'5)567/89(%5&,:8(6-88(;)'5)56'5<85=.,
,
B"#,Y&#'&M#,H&,M"(+(N"TQ&,$&'O%WH"(),S&#,O&#,^%')$%%'."&("()&(M%(H*I,9$&',O&#,W"#*#++(H,*+QH%,V%'H#,)&&(,
'&(#&,Y&'&X&(HI,,
,
>"! ?(%5.)&8()./@',%/&)-%, 0123, , 012G,
, DEB, , DEB,
8&,%(#$+()&(,'&(#&, JJI003, , 4,
_%%'W"#Y&#++QH&,+**W'+(#"&, 0IGL2, , 5I202,
-&V+X"()*X%*#&(, 4, , 0L5,
9(H&'O%WH*N%(#'+N#,-BD, 0I155, , 0I10K,
9$&'")&, JI25L, , 2IGLG,
, K5I0K3, , 7I077,
! !
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!"#$%&'"()*%')++(,-+*"*.%'),
,
,

/01234015067,

!"! #$%&$'()*$''(+(,, 0123, , 0127,
, 89:, , 89:,
;+*, <3<, , 201,
="(+>+(?,@ABA,C89:D, 01EA57F, , 3<EA1F5,
="(+>+(?,@ABA,C89:D,!,8G++''&?&("(), FH1AHE5, , 2AH<<A1<2,
BI-,-+(?,C89:D,!,8G++''&?&("(), 2AH57A210, , 2A52<A125,
9&GJ>K"L,-+(?,8J'"(+M&,@ABA, 07F, , 4,
N&'M"O(P&G%*"#%*, 2A711A111, , 4,
, FA21EA157, , 5A30EA00E,
,
-"! .$/(,)0(1*2/(,) , , ,
) , , ,
QK)&M&(&,'&*&'$&, <A<F2A0<<, , FAE12AFH0,
9&*JK#++#,$&'*K+)O++', 31FA3H1, , 753AE35,
8+KP%,52,P&L&M>&', HAFFHA02<, , <A<F2A0<<,
)
3"! #(,$,/)4$,565,7)8"9")

)
<&("(),="(+>+(?,@ABA, <20AH7<, , H53AH05,
,
S&#,!T,-+*"*.%'),U&&V#, "(,+J)J*#J*,012E,U&#,>&*KJ"#,)&(%M&(,%M,&&(,&")&(,>&P'"OV*G+(P,#&,?%G&(A,:&,
)%&P?&J'"(), $%%', P&, K&("(), "*, "(, %?#%>&', 012E, )&)&$&(A, S"&'#%&, "*, %G, 2, P&L&M>&', 012E, &&(,
?'&P"&#%$&'&&(?%M*#,)&#&?&(P,M&#,P&,="(+>+(?,@ABA,$%%',&&(,>&P'+),$+(,89:,E<1A111W,#&)&(,&&(,'&(#&,
$+(,2<X,G&',O++',M&#,&&(,K%%G#"OP,$+(,H1,M++(P&(,&(,&&(,+VK%**"(),$+(,M"("M++K,89:,2EA7F5,G&',M++(PW,
"(LKJ*"&V,'&(#&,&(,&YLKJ*"&V,$&'.&?&'"()*G'&M"&C*DA,,
,
!"#"$%"&"'(
4! Z&(,&&'*#&,?'&P"&#U[G%#U&&?,%G,U&#,&'VW,)'%%#,HF7,M0,M&#,+K,U&#)&&(,P++'%G,*#++#W,)&K&)&(,#&,\+'+M+'">%,
%G,P&,U%&?,$+(,P&,ZKP%'+P%K++(,&(,P&,N%?+"K++(,(%A,21A,

4! ="PJL"+"'&,&")&(P%M*%$&'P'+LU#,$+(,+KK&,UJ"P")&,&(,#%&?%M*#")&,$%%''+P&(,&(,"($&(#+'"**&(A,
4! I&**"&,$+(,+KK&,UJ"P")&,&(,#%&?%M*#")&,>%&?$%'P&'"()&(A,
,
:"! ;21<+2=(,'()>?@&+'(,)
,
:&,*G&L"V"L+#"&,"*,+K*,$%K)#]( 0123, , 0127,
, 89:, , 89:,
I'&P"#&J'&(, 21A377, , 22A533,
QLL%J(#+(#*?%*#&(, 0EA<11, , <3AHE1,
I%(*JK#+(#*, 0A701, , 0A701,
QV,#&,P'+)&(,K%%(>&K+*#"(),&(,G'&M"&,QTB, 0A05H, , 4,
ZK&L#'+,&(,^+#&', <F3, , 2A2H2,
T$&'")&, 4, , 0<F,
, FFA135, , E<A51F,
,
A"! 8$(<)$,)'()65+5,>)2=/(,2*(,)1(?@<(,)(,)0(1=+$?@<$,/(,)
,
S&#, !"#$%&'"()*%')++(, -+*"*.%'), C!TD, ^%'P#, )&V"(+(L"&'P, %G, >+*"*, $+(, P&, _&#, @+#"%(+K&,
-+*"*.%')$&'.&?&'"(),012F,C_@-DA,Z',>&*#++(,P"$&')&'&(P&,*#+(PGJ(#&(,#J**&(,U&#,!T,&(,P&,8#"LU#"(),
8#++#*."&?&(V%(P*, C8`=D, #&(, ++(."&(, $+(, P&, G%*"#"&, $+(, 8`=, (+, "(^&'?"()#'&P"(), $+(, P&,_@-, &(, P&,
P++'M&&, *+M&(U+()&(P&, GK"LU#, $+(, P&, .%')$&'.&?&'++', #%#, U&#, P%&(, $+(, *#%'#"()&(, "(, U&#,
`%')$%%'."&("()&(V%(P*,C`B=D,&Y,+'#"?&K,<,K"P,0,_@-A,:&,M%)&K"O?&,&Y#'+,>"OP'+)&,$%%',U&#,!T,$+(,5<X,
P"&, U"&'J"#, .%J, ?J((&(, $%%'#$K%&"&(, &(, P&, P++'M&&, '&LU#*#'&&?*, *+M&(U+()&(P&, G%*#&(, ."O(, ("&#,
$&'+(#^%%'P,"(,P&,O++''&?&("()W,%MP+#,P"#,("&#,M&#,.&?&'U&"P,>&G++KP,?+(,^%'P&(A,
,
S&#,-&*#JJ',$+(,U&#,!T,+K*M&P&,P&,`%')'++P,U&>>&(,U&#,)&*LU"K,$%%')&K&)P,++(,P&,'&)&'"()A,\&',P&,P+#JM,
$+(,U&#,J"#>'&()&(,$+(,P&,O++''&?&("(),"*,&',(%),)&&(,*#+(PGJ(#,P%%',P&,'&)&'"(),"()&(%M&(A, ,
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!"#$%&'"()*%')++(,-+*"*.%'),
,
,

/01234015063,

7&, 89'"(++:*&, ;&'&(")"(), $+(, <**9'+(#"&, =++#*>?+@@"A&(, B8!C;<=D, ?&&E#, ((+:&(*, F&, G"A, ?++',
++()&*H%#&(,H&F&(,F"&,$+(+E,*&@#&:G&',012I,G"A,J&#,B8-,012I,(%K,22ID,)&(%&:F,."A(,:&#,F&,9"#$%&'"(),
F++'$+(L,F&,)&(%&:F&,5M,'&)&H"(),#&',E"(+(>"&'"(),$+(,?&#,N%')$%%'."&("()&(E%(F*,#&',F"*>9**"&,)&*#&HFK,
,
O&(,$%%'."&("(),J%'F#,("&#,(%%F.+P&H"AP,)&+>?#,)&."&(,?&#,J&##&H"AP&,P+'+P#&',$+(,F&,$&'@H">?#"()&(,$+(,
F&,F&*G&#'&EE&(F&,H&F&(,$+(,8!C;<=K,
,
;%%',?&#,!Q,-+*"*.%'),G&#'&E#,?&#,5RM,$+(,F&,)&(%&:F&,5M,+H*,G"AF'+)&,$%%',?++',&S@H%"#+#"&K,
, ,
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!"#$%&'"()*%')++(,-+*"*.%'),
,
,

/012340150621,

789:;<=7;>?,8@,A9,B7CC7,DC>,-C79>,9>,:CB79>,
,
!"#!$%&'()

)
<%(E%'F,C'#"G&H,I,H"J,2,$+(,J&,K&#,$+(,3,*&L#&FM&',012NO,P%QJ&(J&,'&)&H*,%$&',J&,"($%&'"(),$+(,&&(,
M+*"*.%')$&'.&G&'"(), RK&#, >+#"%(+H&, -+*"*.%')$&'.&G&'"()S, P&&E#, J&, '&)&'"(), M"T, B#++#*M&*HQ"#, &&(,
'&$%H$&'&(J,U%')$%%'."&("()&(E%(J*,%L)&'"VP#W,<%(E%'F,P&#,B#++#*M&*HQ"#,+'#"G&H,0,H"J,I,$+(,51,TQ(",012I,
X%'J#,F+Y"F++H,$"TE,&(,J&'#"),L'%V&(#,$+(,J&,*#%'#"()&(,"(,P&#,E%(J*,M&*#&FJ,$%%',J&,&YLH%"#+#"&,$+(,P&#,
!"#$%&'"()*%')++(W,
)
!!#!*%+&'()
!
"#$%&'##(%)&%*#'! 0123, , 012Z,
, B[A, , B[A,
B+H+'"**&(,, 02NW0I5, , 00IW\55,
B%V"+H&,H+*#&(, 21W]2N, , 20WN22,
7%&H+)&(, IZW5I\, , I]WIN\,
@&(*"%&(L'&F"&, NWNI3, , NWN2N,
8$&'")&, Z11, , 2W2\I,

, 0ZZWNZ5, , 511W0Z1,
,
=&#,)&F"JJ&HJ,++(#+H,X&'G(&F&'*,"(,0123,M&J'%&),],R012Z^,ZSW,
,
+,-%.#%*-'/%)&%*#'! , ,,
=Q'&(,, 4, , ]1W011,
8(J&'P%QJ,&(,'&L+'+#"&,)&M%QX,, NW]55, , 55W5\2,
9H&V#'+,&(,X+#&', \W150, , \W3ZI,
-&X+G"(),, 0WZ01, , 2ZW]2N,
C**Q'+(#"&,, 0W\\3, , 5W12\,

, 2\W0]N, , 205W2Z\,
,
0(/#1#'#!)&%*#'! , , ,
-&*#QQ'*$&')%&J"(),U%')'++J,, I1WZI0, , ]\W3ZI,
-&*#QQ'*$&')%&J"(),M&*#QQ',, NIW13\, , ]2W2]\,
_+(#%%'M&(%J")JP&J&(, 2WIZ2, , ]WZ5N,
A"&(*#&(,J&'J&(,, 30W32N, , Z0WN\Z,
B#+)+"'&*,, ]W33I, , 4,
=%(%'+'"QF,L'%E&**"%(&H&,J"&(*#$&'H&(&'*,, 5IWZ2], , 03W55I,
7&H&E%%(, 2IW333, , 2IW3Z5,
[&L'&*&(#+#"&G%*#&(,, 05WZ12, , 0IW0Z0,
CJ$&'#&(#"&,&(,'&VH+F&,, 2NW5\Z, , 0]W2IZ,
A%(+#"&*,&(,)"E#&(,, 215, , I11,
=%*#"(),, 220W2ZI, , 211W53N,
7'+"("()&(,&(,M"T&&(G%F*#&(,, I]W\Z2, , 20WNN1,
8(J&'P%QJ,&(,'&L+'+#"&,"($&(#+'"*,, 5]W351, , INW333,
CQ#%G%*#&(, 20W53], , 3W5N2,
D%%'H"VP#"(),, N]W233, , \2W1NN,
[&"*4,&(,$&'MH"TE*G%*#&(, 55WNI3, , 4,
8$&'")&,, ZW\\0, , 22W1]\,
, I3NW0IZ, , I\IW11\,
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!"#$%&'"()*%')++(,-+*"*.%'),
,
,

/012340150622,

, 0123, , 0127,
!"#$%&'()'*+,*- 89:, , 89:,
;+#&'"<=&,$+*#&,+>#"$+?, , , ,
@&A%BC, D5E2D2, , 07EF11,
G($&(#+'"*, 2HE3I3, , 03EH77,
J%KLB#&'*,&(,'+(M+LL+'+#BB', 00EI11, , 05E00D,
N'+(*L%'#K"MM&=&(, 22E77I, , 22E77I,

, 35EI1I, , 35E033,
GKK+#&'"<=&,$+*#&,+>#"$+, F7E2D2, , F3E2I0,

, 2F2E7D7, , 2F0EDI2,
,
!"#!#%&%'()%*+,-*.-&./.*,0.)'1-
-
G(,K++'#, 0101, "*, M&, B"#A'++O, $+(, P&#, >%'%(+$"'B*, QJRSG:423T, M%%', M&,U&'&=M)&.%(MP&"M*%')+("*+#"&,
QUVRT, A&*#&KL&=M, +=*, &&(, L+(M&K"&E,:"#, P&&W#, )&=&"M, #%#, &&(, %(.&O&'&, *"#B+#"&,C++'A"X, Q(+#"%(++=, &(,
"(#&'(+#"%(++=T,%(#'&)&="(),$+(,M&,&>%(%K"*>P&,A&M'"X$")P&"M,%L#'&&M#,K&#,M++'++(,)&'&=+#&&'M&,W"(+(>"<=&,
>%(*&YB&(#"&*E,V&#,"*,$%%',P&#,K+(+)&K&(#,("&#,K%)&="XO,)&A=&O&(,%K,L&',M&,M+#BK,$+(,M&,X++''&O&("(),
M&,)&$%=)&(,$%%',P&#,!"#$%&'"()*%')++(,-+*"*.%'),%L,&&(,'&M&="XO&,C"X.&,"(,#&,*>P+##&(E,,
,
,
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!"#$%&"#'"($')

)
!"#$%"&'('%)&*%+#,-(*#-.'-"#*/0*#)'&+1)'-*!!"2#$*#$)
)
*+,)-./)0.1/223).,)4.)563.7/6.)8+,)
034-254673859:;78:<<9-=<;5;>78:-
9+3+:+36;<)
-
(38?@<859:-A3483BB39C3-C3-D<<883?3959:-EFGF-
)
!"#$%%&'(()$
=6>)-.;;.,)4.)>++33.?.,6,@)"#$%)8+,)-./)A6/8<.36,@1<3@++,)0+161B<3@)CD4.)3.7-/1E.31<<,FG)/.)9+3+:+36;<H)
@.7<,/3<I..34J)
)
K++3) <,1) <<34..I) @..L/) 4.) >++33.?.,6,@) ..,) @./3<2M);..I4) 8+,) 4.) @3<<//.) .,) 4.) 1+:.,1/.II6,@) 8+,) -./)
8.3:<@.,)8+,)-./)A6/8<.36,@1<3@++,)0+161B<3@)E.3)'$)4.7.:;.3)"#$%).,)8+,)-./)3.12I/++/)<8.3)"#$%)6,)
<8.3..,1/.::6,@):./)+I@.:..,)++,8++34.)@3<,41I+@.,)8<<3)L6,+,76NI.)8.31I+@@.86,@J)
)
5.)>++33.?.,6,@);.1/++/)26/*$
$J) 4.);+I+,1)E.3)'$)4.7.:;.3)"#$%O)
"J) 4.)1/++/)8+,);+/.,).,)I+1/.,)<8.3)"#$%O)
'J) 4.) /<.I67-/6,@):./)..,)<8.3B67-/)8+,)4.)@.-+,/..34.)@3<,41I+@.,)8<<3)L6,+,76NI.)8.31I+@@.86,@).,)

+,4.3.)/<.I67-/6,@.,J)
$
+($,-#.#$/%%&$%"#$%%&'(()$
=6>) -.;;.,) <,B.) 7<,/3<I.) 26/@.8<.34) 6,) <8.3..,1/.::6,@) :./) 4.) 4<<3) <,B.) ;.3<.E1<3@+,61+/6.)
26/@.8++346@4.)7<,/3<I.1/+,4++34.,J)P,B.)8.3+,/M<<34.I6>?-.4.,)<E)@3<,4)-6.38+,)B6>,);.17-3.8.,)6,)4.)
1.7/6.)QP,B.)8.3+,/M<<34.I6>?-.4.,)8<<3)4.)7<,/3<I.)8+,)4.)>++33.?.,6,@QJ)
)
=6>) B6>,) <,+L-+,?.I6>?)8+,)-./)A6/8<.36,@1<3@++,)0+161B<3@) B<+I1) 8.3.61/) 6,) 4.)R.3<34.,6,@) 6,B+?.) 4.)
<,+L-+,?.I6>?-.64)8+,)+77<2,/+,/1);6>)+1123+,7.&<E43+7-/.,)CR6PG).,)+,4.3.)8<<3)4.)<E43+7-/)3.I.8+,/.)
<,+L-+,?.I6>?-.6413.@.I1J) R.34.3) -.;;.,) M6>) 8<I4++,) ++,) 4.) R.3<34.,6,@) @.43+@1&) .,) ;.3<.E13.@.I1)
+77<2,/+,/1)CRS0*GJ)
)
=6>) 86,4.,) 4+/) 4.) 4<<3) <,1) 8.3?3.@.,) 7<,/3<I.&6,L<3:+/6.)8<I4<.,4.) .,) @.17-6?/) 61) +I1) ;+161)8<<3)<,1)
<<34..IJ)
)
0("-'&122."3$/-"$--"3()(3("4('("$
=6>) 8.1/6@.,) 4.) ++,4+7-/) <E) 4.H) 6,) 4.) /<.I67-/6,@) <,4.3) DK6./) 6,) 4.) ;+I+,1) <E@.,<:.,) 3.7-/.,) .,)
8.3EI67-/6,@.,FH) 26/..,B.//6,@.,) <:/3.,/) 4.) 4<<3) 4.) B<3@8.3B.?.3++31) +L) /.) 43+@.,) E3.:6.) ++,) -./)
T<3@8<<3B6.,6,@.,L<,41J)P,1)<<34..I)61),6./)++,@.E+1/)+I1)@.8<I@)8+,)4.B.)++,@.I.@.,-.64J-
)
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+,-,./!-,/012,.!314!5,!66.56780!9:!5,!1.!5,!09,;17801.2!9:2,.9<,.!:6=62=66>!?2,@,A=0,.1/!.6!@6;6./560A<@!
366=1.!39=50!-,=<,;5!560!1.!<66=0!#$#$!5,!C,=,;52,D9.58,15/9=26.1/601,!E9-15'%&!6;/!,,.!:6.5,<1,!8,,>0!
66.2,<,=F0G!H,2,-,.!5,!9.D,F,=8,15!-6.!5,!/10A601,I!FA..,.!<9<,.0,,;!5,!:,=195,!-6.!9.0=,2,;1.2!-6.!
5,!,79.9<1/78,!@,5=14-128,15!,.!5,!566=66.!2,=,;60,,=5,!>1.6.71J;,!79./,KA,.01,/!.1,0!9:!,,.!=,5,;14F,!
314D,!39=5,.!1.2,/7860G!L./!99=5,,;!1/!.1,0!66.2,:6/0!6;/!2,-9;2!-6.!5,D,!66.2,;,2,.8,15G!
!
"#$%&'()*(+,!*-+!*#'-+./00'1#2()3&#1#+!4#.!5#.'#33(+,!.0.!1#!)--''#3#+(+,!
!
!"#$%&'((#)"*+,-.")"%/0$%/)"/1+#"2&+"/"%/."&/3"4&55#/0((#/)"/,$$##"-"%+%6/
M,! M1=,701,! 1/! -,=6.0399=5,;14F! -99=! 8,0! 9:<6F,.! ,.! 2,0=9A3! 3,,=2,-,.! -6.! 5,! 466==,F,.1.2! 1.!
9-,=,,./0,<<1.2!<,0!6;2,<,,.!66.-66=5,!2=9.5/;62,.!-99=!>1.6.71J;,!-,=/;622,-1.2G!N.!510!F65,=!1/!5,!
M1=,701,!-,=6.0399=5,;14F!-99=!,,.!D956.12,!1.0,=.,!@,8,,=/1.2!51,!5,!M1=,701,!.995D6F,;14F!6780!9<!8,0!
9:<6F,.!-6.!5,!466==,F,.1.2!<92,;14F!0,!<6F,.!D9.5,=!6>314F1.2,.!-6.!<60,=1,,;!@,;6.2!6;/!2,-9;2!-6.!
>9A0,.!9>!>=6A5,G!
!
O14!8,0!9:<6F,.!-6.!5,!466==,F,.1.2!<9,0!5,!M1=,701,!6>3,2,.!9>!5,!=,780/:,=/99.!1.!/0660! 1/!9<!866=!
3,=FD66<8,5,.! 1.! 79.01.AP0,10! -99=0! 0,! D,00,.G! L:! 2=9.5! -6.! 2,.9,<5! -,=/;622,-1.2//0,;/,;! <9,0! 5,!
M1=,701,! 5,! 466==,F,.1.2! 9:<6F,.! 9:! @6/1/! -6.! 5,! 79.01.AP0,10/-,=9.5,=/0,;;1.2I! 0,.D14! 5,! M1=,701,! 8,0!
-99=.,<,.! 8,,>0! 9<! 5,! =,780/:,=/99.! 0,! ;1KA15,=,.! 9>! 5,! @,5=14>/6701-10,10,.! 0,! @,J1.512,.! 9>! 6;/!
@,J1.5121.2!8,0!,.12,!=,6;1/01/78,!6;0,=.601,>!1/G!
!
M,!M1=,701,!<9,0!2,@,A=0,.1//,.!,.!9</06.5128,5,.!366=599=!2,=,5,!0314>,;!D9A!FA..,.!@,/066.!9>!5,!
=,780/:,=/99.!866=!@,5=14>/6701-10,10,.!1.!79.01.AP0,10!F6.!-99=0D,00,.I!09,;1780,.!1.!5,!466==,F,.1.2G!
Q,0!@,/0AA=!1/!-,=6.0399=5,;14F!-99=!8,0!A109,>,.,.!-6.!09,D1780!9:!8,0!:=97,/!-6.!>1.6.71J;,!-,=/;622,-1.2!
-6.!5,!=,780/:,=/99.G!!
!
7%8"/0"#$%&'((#)"*+,-.")"%/0((#/)"/2(%&#(*"/0$%/)"/,$$##"-"%+%6/
L.D,!-,=6.0399=5,;14F8,15!1/!8,0!D956.12!:;6..,.!,.!A10-9,=,.!-6.!,,.!79.0=9;,9:5=6780!560!314!566=<,,!
-9;59,.5,!,.!2,/781F0,!79.0=9;,'1.>9=<601,!-,=F=142,.!-99=!8,0!599=!9./!6>!0,!2,-,.!99=5,,;G!
!
L.D,! 79.0=9;,! 1/! A102,-9,=5!<,0! ,,.! 892,!<60,!<66=! 2,,.! 6@/9;A0,!<60,! -6.! D,F,=8,15!366=599=! 8,0!
<92,;14F!1/!560!314!0145,./!9.D,!79.0=9;,!.1,0!6;;,!<60,=1J;,!>9A0,.!,.!>=6A5,!9.05,FF,.G!
!
R>314F1.2,.!FA..,.!9.0/066.!6;/!2,-9;2!-6.!>=6A5,!9>!>9A0,.!,.!D14.!<60,=1,,;!1.51,.!=,5,;14F,=314/!F6.!
39=5,.! -,=36780! 560! 5,D,I! 6>D9.5,=;14F! 9>! 2,D6<,.;14FI! -6.! 1.-;9,5! FA..,.! D14.! 9:! 5,! ,79.9<1/78,!
@,/;1//1.2,.! 51,! 2,@=A1F,=/! 9:! @6/1/!-6.! 5,D,! 466==,F,.1.2! .,<,.G!M,!<60,=16;10,10! @,P.-;9,50! 5,! 66=5I!
01<1.2! ,.! 9<-6.2! -6.! 9.D,! 79.0=9;,3,=FD66<8,5,.! ,.! 5,! ,-6;A601,! -6.! 8,0! ,>>,70! -6.! 9.5,=F,.5,!
6>314F1.2,.!9:!9./!99=5,,;G!
!
C14! 8,@@,.! 5,D,! 6779A.06.0/79.0=9;,! :=9>,//19.,,;! F=101/78! A102,-9,=5! ,.! 8,@@,.! 366=! =,;,-6.0!
:=9>,//19.,;,! 99=5,,;/-9=<1.2! 09,2,:6/0! 1.! 9-,=,,./0,<<1.2! <,0! 5,! 599=! 9.D,! @,=9,:/9=26.1/601,!
A102,-66=5125,!79.0=9;,/06.566=5,.I!,081/78,!-99=/78=1>0,.!,.!5,!9.6>86.F,;14F8,15/,1/,.G!L.D,!79.0=9;,!
@,/09.5!9.5,=!6.5,=,!A10S!

'! 8,0!15,.01>17,=,.!,.!1./78600,.!-6.!5,!=1/179T/!560!5,! 466==,F,.1.2!6>314F1.2,.!-6.!<60,=1,,;!@,;6.2!
@,-60! 6;/! 2,-9;2! -6.! >9A0,.! 9>! >=6A5,I! 8,0! 1.! =,6701,! 9:! 5,D,! =1/179T/! @,:6;,.! ,.! A10-9,=,.! -6.!
79.0=9;,3,=FD66<8,5,.! ,.! 8,0! -,=F=142,.! -6.! 79.0=9;,'1.>9=<601,! 51,! -9;59,.5,! ,.! 2,/781F0! 1/! 6;/!
@6/1/!-99=!9./!99=5,,;G!O14!>=6A5,!1/!8,0!=1/179!560!,,.!6>314F1.2!-6.!<60,=1,,;!@,;6.2!.1,0!9.05,F0!39=50!
2=90,=! 56.! @14! >9A0,.G! O14! >=6A5,! F6.! /:=6F,! D14.! -6.! /6<,./:6..1.2I! -6;/8,15! 1.! 2,/78=1>0,I! 8,0!
9:D,00,;14F! .6;60,.! 0=6./6701,/! -6/0! 0,! ;,22,.I! 8,0! 9:D,00,;14F! -,=F,,=5! -99=/0,;;,.! -6.! D6F,.! 9>! 8,0!
599=@=,F,.!-6.!5,!1.0,=.,!@,8,,=/1.2U!

! !



!

"#$%&#!+*!

 

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

&! +,-* .,/0/123,4* .54* 14617+-* 14* 8,* 14-,/4,* 9,+,,/:143* 81,* /,;,.54-* 1:* .<</* 8,* 7<4-/<;,* =,-* 5;:* 8<,;*
7<4-/<;,>,/0655=+,8,4* -,*:,;,7-,/,4*81,*?5::,48*6124* 14*8,*<=:-54813+,8,4@*A,6,*>,/0655=+,8,4*
+,99,4*41,-*5;:*8<,;*<=*,,4*<</8,,;*B1-*-,*:?/,0,4*<.,/*8,*,CC,7-1.1-,1-*.54*8,*14-,/4,*9,+,,/:143*.54*
8,*,4-1-,1-D*

&! +,-*,.5;B,/,4*.54*8,*3,:7+10-+,18*.54*8,*3,9/B10-,*3/<48:;53,4*.<</*C145471E;,*.,/:;533,.143*,4*+,-*
,.5;B,/,4*.54*8,*/,8,;120+,18*.54*:7+5--143,4*8<</*8,*A1/,7-1,*,4*8,*-<,;17+-143,4*81,*855/<.,/*14*8,*
255//,0,4143*:-554D*

&! +,-* .5:-:-,;;,4* 85-* 8,* 8<</* 8,* A1/,7-1,* 3,+54-,,/8,* 7<4-14BF-,1-:.,/<48,/:-,;;143* 554.55/8955/* 1:@*
G,.,4:* +,-* <?* 95:1:* .54* 8,* .,/0/,3,4* 7<4-/<;,&14C</=5-1,* .5:-:-,;;,4* <C* ,/* 3,9,B/-,41::,4* ,4*
<=:-54813+,8,4* 6124* >55/8<</* 3,/,8,* ->12C,;* 6<B* 0B44,4* 9,:-554* <C* 8,* /,7+-:?,/:<<4* +55/*
9,8/12C:57-1.1-,1-,4* 14* 7<4-14BF-,1-* 054* .<</-6,--,4@*H;:*>12* 7<47;B8,/,4* 85-* ,/* ,,4* <46,0,/+,18* .54*
=5-,/1,,;*9,;543*9,:-55-I*6124*>12*.,/?;17+-*<=*554857+-*14*<46,*7<4-/<;,.,/0;5/143*-,*.,:-13,4*<?*8,*
/,;,.54-,*3,/,;5-,,/8,*-<,;17+-143,4*14*8,*255//,0,4143@*H;:*8,*-<,;17+-143,4*1458,JB55-*6124I*=<,-,4*
>12*<46,*.,/0;5/143*554?5::,4@*K46,*7<47;B:1,:*6124*3,95:,,/8*<?*8,*7<4-/<;,&14C</=5-1,*81,*.,/0/,3,4*
1:*-<-*8,*85-B=*.54*<46,*7<4-/<;,.,/0;5/143@*G<,0<=:-13,*3,9,B/-,41::,4*<C*<=:-54813+,8,4*0B44,4*
,/*,7+-,/*-<,*;,18,4*85-*,,4*/,7+-:?,/:<<4*+55/*7<4-14BF-,1-*41,-*;543,/*054*+548+5.,4D*

&! +,-*,.5;B,/,4*.54*8,*?/,:,4-5-1,I* :-/B7-BB/*,4* 14+<B8*.54*8,* 255//,0,4143*,4*8,*855/14*<?3,4<=,4*
-<,;17+-143,4D*,4*

&! +,-* ,.5;B,/,4* <C* 8,* 255//,0,4143* ,,4* 3,-/<B>* 9,,;8* 3,,C-* .54* 8,* <48,/;133,48,* -/54:57-1,:* ,4*
3,9,B/-,41::,4@*
*

L12*7<==B417,/,4*=,-*8,*=,-*3<.,/4547,*9,;5:-,*?,/:<4,4*<48,/*548,/,*<.,/*8,*3,?;548,*/,10>128-,*,4*
-1=143*.54*8,*7<4-/<;,*,4*<.,/*8,*:1341C1754-,*9,.148143,4*81,*B1-*<46,*7<4-/<;,*455/*.</,4*6124*3,0<=,4I*
>55/<48,/*,.,4-B,;,*:1341C1754-,*-,0</-0<=143,4*14*8,*14-,/4,*9,+,,/:143@*
*
L12*9,.,:-13,4*-,.,4:*554*8,*=,-*3<.,/4547,*9,;5:-,*?,/:<4,4*85-*>12*8,*/,;,.54-,*,-+1:7+,*.<</:7+/1C-,4*
<.,/* <45C+540,;120+,18* +,99,4* 453,;,,C8@*L12* 7<==B417,/,4* <<0*=,-*+,4* <.,/* 5;;,* /,;5-1,:* ,4* 548,/,*
650,4*81,*/,8,;120,/>12:*<46,*<45C+540,;120+,18*0B44,4*9,F4.;<,8,4*,4*<.,/*8,*855/=,,*.,/9548*+<B8,48,*
=55-/,3,;,4*<=*<46,*<45C+540,;120+,18*-,*>55/9</3,4@*
*

M5/5=5/19<I*$N*4<.,=9,/*"#"#*
*
!"#$%&'()*)+,)-...)

O5=,4:*8,6,*
>5:*3,-,0,48*A@*8,*P,Q6,/*RHI*HH*SR+5/-,/,8*H77<B4-54-T)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*




