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-NäiiN sehdäiio ayiäykiiN yNaösöaö östräö ymösu nsvovväusul ,ouöäuouöopol öo 
yoopol nsvydpo po ,ouöäuioopo öotydäööonoö uääiiN öävouösäiiol pdäiio ouusööonäiio
iäödmrmyiäiio du misäöo öoedpo ydj oisroiiol nääööomiöo oiäoaeösahsiöN tää,,msu
stäyissu ymemuyäu nsvovväissul ,ouöäuouöopooul öoyoopooul nsvydpoou po . öoä ,ou 
öäuioopoou öoä raki nääööomiöo rduäyyddu ymösu nsvovväisöl ,ouöäuouöopoöl öoyoo 
poöl nsvydpoö po ,ouöäuioopoöj

-1 .MMäritelMi
-1- mAsuin nlorAssateeo öotydäösöoou oimäuyääuösäiökNl oimäuemdusäiödu eovväu 
öoou däysmööonäo aeösäikdimmyiäo isyN oimäutoysuumiöol pdyo iäpoäöiss yääuösäi 
ökN ydiysnou yNaöökdäysmhsu udpovvo eovväömvvo ovmssvvoj

-1d mAsuinesnineeo öotydäösöoou vmdöödol pduyo ,ouyyä id,ärmyisu rmyoou
rakuöNN öoä vm,oo rakuöNN nsvovväisvvs voäuouol royimuvayyNayisuN öoä rmmuo
noiöoonouo öovdmhsvväisuo pNtpsiösvauN oimuöd droäimmhsu eouyyäräisyiä öoä
iääesu ydehäiömnou dräiömidäysmhsu iNävaööNräisyiäj

-12 mAsuin3ovssateerAteeo vsesiiokoesnineeo öotydäösöoou vmdöödol pduyo ,ouyyä
id,ärmyisu rmyoou rakuöNN öoä vm,oo rakuöNN nsvovväisvvs voäuouol royimu 
vayyNayisuN öoä rmmuo noiöoonouo öovdmhsvväisuo pNtpsiösvauN rmmemu ymäu /j1
ydehoiioroäuäöömmu öotydäömyissu po pduyo noymmhsyiä ouusöoou oimuöd droä 
immööoj

-1j 4oessiioesnineeo öotydäösöoou oimuödvmdöödo öoä oimuödnoymmhsvväiöo ymvmö 
öopovmdöödol pdyo rakuusöNNu öoä vmnoöoou rakuöNN rmmiio novmmöoiio ymäu isu
2mtdd,ou muäduäu pNisunovöädu öoä 2mtdd,ou öovdmiovmssissu ymmvmnou novöädu
novmmöoiiol pdiio nsvovväusu oimml öoäyyo rmmiio ymäu isu novöädu novmmöoiiol
pdiio nsvovväusu ioo ömvduio öoä pdiio eNusvvN du notdpol pdäiöo vmdööd du öotydäömi
royioo öoyoäiäuj

-1V 5sniinvsAiouusvAreeo ödhsvväisu nmdiäydtdu voiysuuoiio öotydäösöoou ,ou 
yäu öäshdiio dvsnäsul vmdöödimeössu pdehdiöo nsvovväisu royisööonoyiä ömvsnäsu
ydtydpsul ymvmpsu po rmähsu royimpsu aeösäirNNtNN rmyoou vmyäsu vmdöödid 
,ärmyissu vääööanäsu noymmömiösu po rmähsu väiN,ovnsvmähsu ymiöouumyisöl pdi
väiN,ovnsvmo ydiysnou id,ärmyisu ösysräusu du shsvvaöayisuN vmdödu ioo 
räisyiä rotyyäudähmäu sehdäuj Emdöödymiöouumiösu suärrNäirNNtNN voiysö 
öosiio vmdöödymiöouumi rNNtäösvvNNu ydehoiio Lj

-1L 6nateerAteeo 3snArvnäneeo öotydäösöoou ydtyd,tdisuööäol pdyo ioohoou voiys 
rovvo vmdöödymiöouumyisö nmdiäydtyduo vmdödu rNNtNvvs vaesuuayisö emdräddu
dööosuj

-1T 7iMlEEuureeM öotydäösöoou öävouusööol ymu id,ärmi ,ovnsvmiöo ösehNNu söN 
näsiöäuöN yNaööNsu iäösul sööN nsvovväusu sä id,ärmiöo öseöNsiiN 4aaiäisiöä öo 
,oo ,ouyäu shmiöopoo esuyävkydeöoäisiöäj 2öNraauuäiöN sä dvs yais iävvdäul ymu
oiädäuöä söNnäsiöäuöNnNväusööN yNaööNsu vääööaa pd dvsroiio dvsnoou id,ärmyissu
öoä yais du dvsroiio dvsnou id,ärmyisu rmmööoräisiöoj

-1y 8ouvvr öotydäööoo vmdödu rakuöNuaööN ovym,stNäiöN nsvydpoo -dthso fouy
BapOöN po:. öoä iäättduioopooOrmmöo ,ouyyäol vmdöödvoäödiöo  ymösu siärstyäyiä -dt 
hso (ääuuäöaivmdööd,ouyyä BapOöNK po:. öoä öoedol pdvvs -dthso fouy Bap öoä isu
iäättduioopo du iäätöNuaö vmdöödid,ärmyisul ,NNnsvou öoä ,NNnsvou diou po iääesu
vääööanNu noymmhsu ydyduoäimmhsiioou öoä diäööoäuj

-1P 9ouAoru3MerAti Kovniitti öotydäööoo 2mtdd,ou muäduäu öoä )ehäiöausähsu
youioymuöäsu ömtnovväimmiusmndiödu oisööoräo öovdmhsvväiäo po rmäöo ,oydöösäöo
isyN ydöä po mvydroäiösu nätoudroäiösu öoä rmähsu noiöoonäsu öoedpsul ymösu
BYFAOu  B44äffis d4 Ydtsäcu Fiisöi AduötdvKl pmvyoäisräo ,oydöösäöol öäshdöösäöo po
rNNtNayiäNj

-1-pmeetvräknriiolrutu ior AnKrlrutu KEAE3MeeM io3oeeo öotydäööoo ovvsyätpdäööo 
räiöo öoä id,äräiöo yätpovväisiöä öoä iNeykäisiöä ymvvdäuyäu ndäroiiodvsnäsu voyäsul
ymösu voäu iNeykäisu näsiöäuuNu ,ovnsvmäiöol rmyoäisiöä -dthsou öotpdoroiio
öoä eanNyiarNiiN iNeykäisiiN ,ovnsvmiioj

-1-- 0elnriiolrutu KEAE3MeeM io3oeeo öotydäööoo öäshdu ouöoräiöo yätpovväisiöä öoä
nsvydpou nstyyd,ouyyä,ovnsvmiiol rmmiio ,ouyäu eanNyiarNiiN iNeykäisiiN
,ovnsvmiio öoä ödäräööorovvo us rmmvvo stäyissu idnäömvvo ,aianNvvN öonovvoj

d1 5sninu ior Atu nAou unAiolrAtu tateeEiEvAti
Emdödu öoä isu diou udiöoräusu shsvvaööNNl sööNO

g nsvovväusu du öseuaö vmdöödid,ärmyisu ,ouyäu eanNyiarNiiN rmdhdiio– po
g ,ouyyä du noiöooudööoumö vmdöödo rakuusööNsiiN idnäömu noymmhsul noymm 

hsu otnd sä dvs ovsuömumö po yoäyyä ,ouööomiöo öoä öoyomiöo ydiysnoö no 
ymmioiäoyätpoö dnoö ndäroiiodvsnäuo ,ouyäu eovvmiiol ,ouyäu eanNyiarNiiN
rmdhdiio säyN nästoinsvyo,ouöäuouöopo öoä öoyoopo dvs ävrdäööoumö yNaööN 
nNuiN ,stmmömidäysmööoou– po

g nsvovväusu po roehdvväusu ,ouöäuouöopo po öoyoopo dnoö ödäräööoussö ,ouyävvs
,ouyäu ymvvdäuyäu ,aaöNrNö oiäoyyoou ömuösräissu po ömuuäiöoräissu vääööa 
nNö öäshdö po hdymrsuöäö ,ouyäu eanNyiarNiiN rmdhdiio– po

g rmmö roehdvväisö vmdödu öoä isu diou udiöoräisvvs oisösömö sehdö du öNa 
ösööaj

;ouyävvo du däysmi snNöN vmdödu öoä isu diou udiöoräusul pdi nsvou seödpsu rm 
yoäusu stNNuuaööNräi,stmiös du dvsroiiol nsvovväusu öoä pdym esäiöN du pNööNuaö

ömdrädäiömärsvvs eoysrmyisu nsvyopNtpsiösvaiöN öoä atäöayisu iousstomyisiöol
nsvovväusu öoä pdym esäiöN du iooumö royimeNätäkrstyäuuNu vmdödu rakuöNrä 
isu pNvyssu öoäyyo udiödiöo yäsvöNaöaräisvvs du dvsroiio voäuiNNhNuukiöN öoä
,ouyyäo iäödnoiöo rNNtNayisiöN pdeömno ,stmiösj ;ouyyä ndä nsttoöo nsvovväisu
royim po öäväöo,oeömräo youioäunNväiääu ,oydöösäiääu isyN öotnäööosiio nooöäo
nsvovväisvöo royim po öäväöo,oeömräo ydiysnäo väiNöäsödpo suusu vmdödu öoä isu
diou udiödoj ;ouyävvo du däysmi taeöaN youioäunNväiösu ,oydöösähsu shsvvaööN 
rääu ödärsu,äösäiääul siärstyäyiä snNöN vmdödu öoä isu diou udiöoräusuj ;ouyyä
ävrdäööoo nsvovväisvvs vmdödu öoä isu diou udiöoräisiöo yäsvöNaöaräisiöN po yäsv 
öNaöaräisu iaaiöNl svvsä ävrdäömyisu ösysräisvvs dvs ,ouyyäo iäödnoiöo voäuiNN 
hNuukiöNl rNNtNayisiöN öoä depssiöo pdeömnoo siösööNj

Pdvvsä stäyissu ödäiäu idnäöo ,aianNvvN öonovvol nsvovväisu du udiösööono vmdööd
ydyduoäimmhsiioou ymmhsu  JK ymmyomhsu ymvmöömo nsvyoyätpou ovvsyätpdäööorä 
isiöo meovvol sööN däysmi udiöoo vmdöödo tomysooj 6äyNvä vmdöödo sä dvs udiösööm
voäuyoou ymmhsu  JK ymmyomhsu ymvmöömo nsvyoyätpou ovvsyätpdäööoräisiöol tom 
ysoo vmdöödid,ärmij

21 9nävn
21- 9nänAio ko lovAstärAiM relnriiolrutu
;ouyyä ävrdäööoo nsvovväisvvs opouöoioäisö öäshdö royisööonoiöo ydtdiöol näärsä 
isiöN royim,NänNiöNl royimstäsu immtmmhsiöo isyN royimnNvsäiöN sömyNössu
suusu stN,NänNN ismtoonou royimstNu aeösahsiiN nstyyd,ouyäiiol ydtdu
royimo po vaesuuaiöN ydiysnovvo yätpovväisvvo ävrdäömyisvvo öoä rmmvvo stäyissu
idnäööonovvo ,aianNvvN öonovvoj Mvrdäömi iäiNvöNN öäshdu isvvoäisiöo nääösydtdu
rmmödyisiöol pdyo noäymööoo royisööonoou ydtydduj 6mäiio ymäu oimuödvmd 
ödäiio po oimuödnoymmhsvväiäiio ymvmööopovmdödäiio ydtdu rmmödyiäiöo ndähoou
ävrdäööoo pNvyäyNössu ävrdäösööosiio nsvdäösömiöo royimstNiöN po shsvvN roäuäö 
ömpsu öo,dpsu väiNyiä raki öävädöössvvo öoä rmmvvo ,aianNvvN öonovvoj

Isvovväisvvo du däysmi iooho ,aauukiöN id,ärmiimeössu ymvmsiio nsvou öoyoä 
iäuroyimo ydiysno vaesuuaiöomvmyydj Isvovväisvvo du däysmi iooho vaesuuai 
öomvmyyd royimööo noäul pdi vaesuuaiöomvmydiio du öo,oeömumö rmmödyiäo isu
pNvyssul ymu nsvovväusu du oäyoäisrräu iooumö vaesuuaiöomvmyduj

;ouyyä rstyäöiss vmdödu rNNtNul isu rmmödyisö po rmmö öo,oeömroö yätpou,ä 
ödduiol pdöo du ,ähsööNnN vmdösööonouo uNaöökuN nsvovväisu noiömmiöol svvsä yais
dvs ,ouyäu ävrsäisiöN stsehayisiöNj

21d 4rritvnänu unittäosvAtu eovvoolrutu ior vtAvtEiiMlrutu
Pdi nääösydtdu udösstooräusu voyyoo öoä ysiysaösöNNu öoä pdi nääösydtdu rNNtNa 
öaräisu ,stmiösäöo öoä isu rNNtäöösva,tdisiiäo rmmösöoou uääu dvssvväisiöäl söösä
yaiarai dvs ioroiöo nääösydtdiöol nsvyoou idnsvvsööono nääösydtyd rNNtNaöaa
mmhsiöo nääösydtdiöo ouusööonou iNNhkyisu öoäyyo nätoudroäisu ,NNökyisu öoä
depssu rmyoäisiöäj

Pdi mmhsiöo nääösydtdiöo sä ouusöo iNNhkiöN öoäyyo nätoudroäisu ,NNökiöN öoä
depsööol nsvyoou idnsvvsööonouo nääösydtdu otnduo yNaösöNNu shsvvssu suusu yd 
tdurNNtNaöaräipoyidu ,NNööaräiöN öNeNu nsvyoou idnsvvsöömo nääösydtdu otndo
iääesu iooyyo ymuusi ,ouyyä rNNtäöösvss mmhsu nääösydtduj ;ouyyä rNNtäöösvss
mmhsu nääösydtdu ymmvömoou ,ouyyäo novndnäo nätoudroäiäoj ;ouyyä ävrdäööoo ns 
vovväisvvs mmhsiöo nääösydtdiöo nNeäuöNNu ydvrs  VK ymmyomööo suusu rmmödyisu
ndäroouömvdoj

212 4rr3MAiEAvnävn
Pdi nsvyool isu vaesuuaiöN öoä ydtydo sä royisöo iäösul sööN us dnoö näärsäi 
öNNu stN,NänNuN nsvydpo,ouyäiiol nsvovväusu du nsvndvväusu royioroou näänNi 
öaussvvs rNNtNvvs nmdömäiöo näänNiöaiydtydo stN,NänNiöN iääesu ,NänNNul pduo
royim du nsvydpo,ouyäiioj

IäänNiöaiydtyd du 3 ,tdisuööäayiäyykN ydtysor,ä ymäu ydtydvoäiio öotydäösööm
nääösydtydj IäänNiöaiydtyd du ymäösuyäu nNeäuöNNu aeöN immtä ymäu ,ouyäu nsvoiöo
,stärN ydtydj

6äyNvä ,ouyäu suusu nsvou stNNuöaräiöN ,stärN ydtyd du shsvvN roäuäöömo
ydtydvoäu rmyoäiöo näänNiöaiydtydo immtsr,äl du ,ouyävvo däysmi ,stäN näänNi 
öaiydtyduo öNöN ydtydo suäuöNNu /78 nmdtdyomhsu opou iääöNl ymu nsvyo du ydyd 
uoäimmhsiioou stNNuöauaöl ymäösuyäu suäuöNNu nsvyoo ydiysnou ömdrädäiömärsu
ömdrädu ouöoräissu iooyyoj 0NrNu pNvyssu ,stäöNNu ydtydvoäu rmyoäiöo näänNi 
öaiydtydoj

21j 7äriErAeorunktu vnävn
(mu nsvoiöo du iNNuukyisö stäöaäivoäiio po nsvou ydtydo ydiysno iNNuuki rmmö 
ömm öoä nätoudroäusu ,NNööNN ydtdu rmmööoräisiöo yaisäisu voäu ,stmiössvvol
,ouyävvo du däysmi rmmööoo nsvoiöo ,stäööNnNN ydtydo noiöoonoiöäj ;ouyyä ävrdäö 
öoo ydtdu rmmööoräisiöo nsvovväisvvs ydehou Vj/ rmyoäisiöäj

j1 9nänu ko esniinvsAiouusAitu turllMrAlMMäM
(dtdu po vmdöödymiöouumiösu suärrNäirNNtN sä ydiys oimuödvmdöödpol pdähsu no 
ymmösuo du oimuöd öoä rmm siäusnoymmij

Emdöödid,ärmyisu ösyd,NänN du ,NänNl pdvvdäu nsvovväusu du udiöoumö vmdödu
öoä isu suiärrNäisu stNuj Emdöödymiöouumiösu suärrNäirNNtNN voiysööosiio
suiärrNäusu nmdiäpoyid ovyoo vmdöödid,ärmyisu ösyd,NänNiöN po ,NNööaa noi 
öoonoo ,NänNN shsvöNnNNu ,NänNNu ismtoonouo nmduuoj Pdyoäisu nmdiäpoyidu:,ä 
ömmi ,NänäuN ndä noäehsvvo isu rmyooul duyd yais yotyominmdhsiöo noä säj

-dthso fouy Bapl 5oöorotohouyoöm Tl 88818 -B@R2Fl ydöä,oäyyo wsviäuyäl ) ömuumi 17T7V+L +
-dthso (ääuuäöaivmdööd,ouyyä Bapl 5oöorotohouyoöm Tl 88818 -B@R2Fl ydöä,oäyyo wsviäuyäl ) ömuumi 13LV1/+ J
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Emdöödymiöouumiösu royimu opouydeöo voiysöoou stN,NänNu rmyoäisiöäj Pdi
vmdöödymiöouumi du ymäösuyäu royisööono esöäl royimu opouydeöo voiysöoou
royim,NänNu rmyoäisiöäj

Pdyoäisu nmdiäpoyidu oäyouo ,ouyävvo sä dvs däysmööo nsvdäööoo

g udiösömvvs vmdödvvs nmdömäiöo ydtydol pdyo aväööNN 18 ,tdisuööäo säyN
g vmdöödymiöouumyiäol pdöyo aväööNnNö ysiyärNNtäu ,NänNN ydehsu 8l8/ ,td 

isuööäo vmdöödid,ärmyisu rmyoäisu vmdödu rNNtNiöN vmdöödid,ärmyisu ndä 
roiiodvdoäyouoj Emdöödymiöouumiösu suärrNäirNNtN pdyoäisu nmdiäpoyidu
oäyouo du ymäösuyäu ydtysäuöoou /T8 smtdoj

Emdöödymiöouumiösu suärrNäirNNtNN voiysööosiio vmdöödymiöouumyisyiä sä
voiysöoO

g ydtydo–
g royimnäänNiöayisu öoä rmmu id,ärmitäyydrmyisu pdehdiöo nsvovväisvvs öm 

vsnäo royimpo–
g väiN,ovnsvmäiöo royisööonäo ymiöouumyiäol pdi väiN,ovnsvmo ydiysnou id,ä 

rmyisu ösysräusu sä dvs shsvvaöayisuN vmdödu iooräisyiä rotyyäudähmäu
sehdäu–

g noymmömiroyimpol pdi noymmömyisu öotydäömyisuo du vmdödu noymmhsu otndu
ömtnooräusu– säyN

g rmäöo voäiiol oisömyisiio öoä nätoudroäisu rNNtNayiäiiN rNNtäösvöapN roy 
impoj

V1 .ovAsktu ko Koevvrnratu lssiiolrutu
;ouyyä ndä ydtdööoo nsvoiöo ,stäööNnäN vmdöödid,ärmyisu rmyoäiäo royimpo
öoä ,ovyyädäöo nätoudroäi,NNökyisiöN öoä  rNNtNayisiöN öoäyyo voäuiNNhNuuku
rmmödyisiöo pdeömnovvo ,stmiössvvo ymiöouumirmmödiöo noiöoonoiöäl pdi rmm 
ödi,stmiös ydiyss imdtoou yaisäiöN vmdöödid,ärmiöoj 6oyimu öoä ,ovyyädu yd 
tdömi sä ioo dvvo immtsr,ä ymäu vmdöduouöopovvs oäesmömumö ödiäoiäovväusu väiNai
ymiöouumyiäiiol pdähsu pdehdiöo royimo öoä ,ovyyädöo vmdöödid,ärmyisu rm 
yoou ,stäöNNuj Bu ymäösuyäu tääööNnNNl sööNroyimurmmödi noiöoo väyärNNtNäisiöä
ödiäoiäovväiösu ymiöouumiösu rNNtNu väiNayiäNj

;ouyäu däysmi shsvvN roäuäöömmu ydtdömyissu voyyool ymu isu ,stmiös du ,däi 
ömumöj

;ouyyä ävrdäööoo nsvovväisvvs royimpsu po ,ovyyädähsu rmmödyisiöo po uäähsu noä 
ymömyiäiöo royimstäsu immtmmössul vmymrNNtNNu öoä näärsäissu royim,NänNNuj
6mmödi ömvss ndäroou ,ouyäu ävrdäööoroiöo opouydehoiöo vmyäsul ymäösuyäu oä 
yoäiäuöoou aehsu  /K ymmyomhsu ymvmöömo ävrdäömyisu vNesööNräisiöN nsvovvä 
isvvsj

L1 .ovAsKMr3Mu ArräiElrutu
Pdi stN,NänN sä dvs ,ouyyä,NänNl nsvou po iääöN ,stäööNnäsu ydtydpsu isyN nsvou
edäöddu vääööanäsu ymiöouumiösu royim,NänN iäätöaa ismtoonoou ,ouyyä,NänNNuj
;ouyyä ,stää öNvvkäu vmdöödydtdu iäätöaussissu royim,NänNNu iooyyo ydyd nsvou
pNvpsvvN dvsnovvs ,NNdrovvsj ;ouyyä,NänNvvN öotydäösöoou nääydu,NänäN roouou 
öoäiöo ,stpouöoäeäu ,däi vmyäsu imdrovoäisö ,aeN,NänNöl äöisuNäiaai,NänNl no 
,mu,NänN isyN pdmvm po pmeouumiooööd po ,NänNl pdöo rmmödäu sä dvs ,ähsööNnN
,ouyyä,NänNuNj

T1 8tässiiolrAnrvtsA
T1- 8tässiiolrAnrvtsA
Isvovväisvvo du däysmi ,stmmööoo vmdöödid,ärmi ävrdäööorovvo iääöN ,ouyävvs /L
,NänNu ymvmsiio iääöNl ymu nsvovväusu du iooumö ,aianNvvN öonovvo yo,,ovssu
vmdöödid,ärmyisiöo seödäussu po söNraauuäiiN väiNyiä suuoyydöäshdöj ;stmmö 
öoräiävrdäömyisu ndä ösehN idäööorovvo -dthso Fiäoyoi,ovnsvmmul nstyyd,ou 
yäu oiäoyoi,diöäiiol yätpsäöis öoä räiiN öoeouio -dthsou 5mdrsiio iäpoäöisnoiio
yduöödtäiioj Mvrdäömyisiio du ayiävkäöNnN ,stmmösööono vmdöödid,ärmij 6äyNvä
ayiä nsvovväiäiöo yNaööNN ,stmmömidäysmööooul ,stmmömiävrdäömi ydiyss omöd 
rooööäisiöä ydyd vmdöödid,ärmiöo yoäyyäsu nsvovväiösu diovöoj

Pdi nsvovväusu ,stmmööoo vmdöödid,ärmyisul ,ouyyä ,stää ydtnomyisuo vmdödu yd 
tdu iävöN opovöol pduyo vmdööd du dvvmö nsvovväisu yNaösööNnäiiNj Ftnäd royisööonou
ydtdu rNNtNiöN du ävrdäösööm nsvyoyätpoiioj

Isvovväisu du näänaöayisööN po näärsäiöNNu V8 ,NänNu ymvmsiio ,stmmööoräiäv 
rdäömyisu ösysräisiöN ,ovomösööono id,ärmyisu ,stmiössvvo ioorouio notoö
ydtydäussu meovvol sööN ,stmmööoräusu rmmödäu tomysoo po vmdöödid,ärmi pNN
ndäroouj

T1d 4ovssatu 3oKosiiolrutu
Pdi ,stmmösööonovvs vmdödvvs du ouusööm noymmil ,ouyyä no,omööoo noymmhsu ns 
vovväisu ,ovomööosiio yoäyyä vmdöödid,ärmyisu ,stmiössvvo ioorouio notoö ydt 
ydäussuj

T12 5rriMuuMrAAnKrlsvAtu ArinloiinlssA
Emdöödid,ärmyissu vääööanN rmm id,ärmi sä iähd nsvovväiöo öNrNu ,stmmööosiio
vmdöödid,ärmyisul pdi vääöNuuNäi,ovnsvmu öotpdoo ,ouyyä öoä ydvroi öNrNu po
,ouyäu nNväisu id,ärmyisu öoä rmmu pNtpsiösvau ,stmiössvvoj

Pdi nsvovväusu eovmoo ,äöNN vääöNuuNäiid,ärmyisu ndäroiio vmdöödid,ärmyisu
,stmmööoräisiöo emdväroööol eNusu du ävrdäösööono öNiöN ,ouyävvs V8 ,NänNu ym 
vmsiio ,stmmööoräiävrdäömyisu vNesööNräisiöNj

y1 4teou tuutuorvorutu iovorArulovAs
y1- 4teoeerAtu nrvtsA lovAoo esniin tuutuorvorAtAir iovorAru
Isvovväisvvo du däysmi royioo vmdööd öoä isu dio suusuoäyoäisiöä öoyoäiäu ävrdäö 
öorovvo iääöN ,ouyävvsj

Pdi nsvovväusu royioo vmdödu öoä isu diou suusuoäyoäisiöä öoyoäiäul du pNvpsvvN
dvsnoiöo ,ouyäu iooöonoiöo nNesuusööNnN is dio vmdöödymiöouumyiäiöol pdyo
ydehäiömm yNaööNrNööN pNNnNNu vmdöödoäyoouj ;ouyyä ioo ymäösuyäu ,stäN ydyd 
uoäimmhsiioou vmdöödid,ärmyisiio ayiävkähaöl vmdödu ,stmiöoräissu vääööanäiöN
ödäräiöo oäesmömussö ymvmöj

;ouyävvo du däysmi iooho ydtnomi yoäyäiöo noymmipNtpsiösvaäiöN oäesmömusäiöo ym 
vmäiöo iääöN emdväroööol sööN vmdööd royisöoou suusuoäyoäisiöä ,däi ydyduoou öoä
diäööoäuj

y1d 8ouvru nrvtsA Aooao vnä3osA oAsuinesninu tuutuorvorAtAio iovorAru 
lovAsAio
Pdi nsvovväusu royioo oimuödvmdödu öoä isu diou suusuoäyoäisiöä öoyoäiäul
,ouyyä ioo ,stäN ydtnomyisuo ydtydöoidu ovsusräisiöo pdeömnou öo,,ädul pdi
vmdöödo du rakuusööa avä 18 888 smtdo po vmdödu ydtyd du yääuösN öoä nääösydtdu
rNNtNaöaräipoyid du nNeäuöNNu ydvrs  VK nmdööoj

Pdi ,ouyyä yNaööNN öNrNu ydehou rmyoäiöo däysmööoou iooho ydtnomiöo du
,ouyäu ödäräösööono nää,arNööN öoyoäiäuroyim,aauuku noiöooudösöömoou nsvov 
väisvvs voiysvrol pdiöo yNa ävrä noohäömu ydtnomyisu rNNtN po isu voiysuuoiio
yNaösöaö ,stmiössöj

y12 8ouvru nrvtsA Aooao vnä3osA lssu vsru oAsuinesninu tuutuorvorAtAio
iovorArulovAsAio
;ouyävvo du däysmi iooho ydtnomi nsvovväisvöo öNrNu royiosiio vmdödu öoä isu
diou suusuoäyoäisiöäl pdi vmdödu ydtyd du yääuösNj

(dtnomi du suäuöNNu ayiä  /K ,tdisuööä öoyoäiäuroyisömu vmdödu rNNtNiöN öoäl
pdi suusuoäyoäisu öoyoäiäuroyimu esöysvvN vmdöödid,ärmyisu ,NNööaräissu du
nNesrrNu ymäu ayiä  /K nmdiäl ,mdvä ,tdisuööäo öoyoäiäuroyisömu vmdödu rNN 
tNiöNj (dtnomyisuo ,stäöNNu ymäösuyäu suäuöNNu ydtdu rNNtN suusuoäyoäisu öo 
yoäiäuroyimu po vmdöödid,ärmyisu ,NNööaräisu nNväisvöN opoupoyidvöoj

;ouyävvo sä ymäösuyoou dvs däysmööo iooho ydtnomiöol pdi vmdöödo du royisööm öo 
yoäiäu suusuoäyoäisiöä näärsyiä ymvmussu nmdhsu oäyouo suäuöNNu /8 888 smtdo
öoä öoyoäiäuroyim imdtäösöoou voäuoömtnonoymmömyisu udpovvoj

Pdi ,ouyyä yNaööNN öNrNu ydehou rmyoäiöo däysmööoou iooho ydtnomiöo du
,ouyäu ödäräösööono nää,arNööN oimuödnoymmhsvväisu ymvmööopovmdödu öoyoäiäu 
royim,aauuku noiöooudösöömoou nsvovväisvvs voiysvrol pdiöo yNa ävrä noohäömu
ydtnomyisu rNNtN po isu voiysuuoiio yNaösöaö ,stmiössöj

P1 4oessiioesnini
Iovmmööovmdööddu vääööaa novmmööotäiyäl pdvvo öotydäösöoou novmmöödpsu ysiyäuNäiäiöN
otndurmmödyiäiöo pdeömnäo novmmööoymtiiärmmödyiäoj Iovmmööotäiyä iauöaal ymu
nsvovväisu ömvdö öoä vmdödu royimmu öotydäösömö notoö sänNö dvs ioroiio novmm 
öoiio ymäu vmdööd öoä vmdööd sä dvs nsvovväisu oimäunovöädu novmmöoiioj Emdödu otnd
öoä royimstNu rNNtN ndä voäuo oäyouo udmiöo imeössiio nsvovväisu ömvdäeäu öoä
notdäeäu öoä oimäunovöädu novmmööoouj

Isvovväisvvo du däysmi royioo novmmööovmdööd öoä isu dio suusuoäyoäisiöä öoyoä 
iäuj ;ouyävvo du däysmi ,stäN ydtnomi suusuoäyoäisiöo öoyoäiäuroyimiöo yde 
hou:7 rmyoäisiöäj

Pdi novmmööovmdööd du rmmiio novmmöoiio ymäu smtdiiol nsvovväisvvo du däysmi
rävvdäu öoeouio iooho vmdöödid,ärmi rmmuusömyiä smtdrNNtNäisyiäj Pdi novmmö 
öovmdööd du smtdrNNtNäusul nsvovväisvvo sä dvs däysmööo iooho vmdöödid,ärmiöo
rmmuusömyiä ödäissu novmmööoouj

;ouyyä vNesööNN nsvovväisvvs öäshdul pdi pNvpsvvN dvsno vmdöödrNNtN öoä royimstäsu
immtmmi ,däyysoo avä 18 ,tdisuöävvo iääöNl räyN is dväiäl pdi idnsvvsööoäiääu vmdööd 
id,ärmiöo öseöNsiiN ndäroiio dvvmööo novmmöounoäeödymtiiäoj

-p1 4teoeerAtu nrvtsA vnIatuioo AsnärisA
Pdi nsvovväisvvo du ,ouyävöo misor,äo vmdöödpol nsvovväisvvo du däysmi ydehäiöoo
imdtäömyisuio eovmoroouio vmdöödduj ;ouyyä rNNtäöösvssl räöN ayiäööNäisu vmd 
ödu stäN imdtäömyisvvo yoösöoouj

--1 4teou täriErAti täMMuiElrAKtäsAitti
--1- 7äMMuiElrutu lovAs3rr3MAiEvAtu 3snvAr
Isvyo stNNuöaa royisööonoyiä ,ouyäu yätpovväisiöo nooöärmyisiöol pdi nsvovväusu
voäräuvak ,NNdroul ydtdul näänNiöaiydtdu öoä rmmu royimu royioräisu stN 
,NänNuNl pdi

-dthso fouy Bapl 5oöorotohouyoöm Tl 88818 -B@R2Fl ydöä,oäyyo wsviäuyäl ) ömuumi 17T7V+L +
-dthso (ääuuäöaivmdööd,ouyyä Bapl 5oöorotohouyoöm Tl 88818 -B@R2Fl ydöä,oäyyo wsviäuyäl ) ömuumi 13LV1/+ J



-Vela neVyiVs Vthds
oYiysnyitVaYyeks
ö09.0

V  LK

/K royim du näänNiöauaö nNeäuöNNu aehsu  /K ymmyomhsu po du shsvvssu imdtäö 
öoroööo po

1K näänNiöauaö rNNtN du nNeäuöNNu yarrsusu  /8K ,tdisuööäo öoä pdi iääesu iä 
iNvöaa misor,ä ymäu ayiä  /K royimstNl nNeäuöNNu nääiä  TK ,tdisuööäo nsvou
ovym,stNäisiöN rNNtNiöNj

Isvyo stNNuöaa ymäösuyäu royisööonoyiä ,ouyäu yätpovväisiöo nooöärmyisiöol pdi
royim du näänNiöauaö nNeäuöNNu ymmiä  JK ymmyomööo po du shsvvssu dvsuuoäisiio
rNNtäu imdtäööoroööoj

;ouyävvo sä dvs däysmööo stNNuuaööNN nsvyool pdi näänNiöaräusu pdeömm nsvovvä 
isu ioätomhsiöol öaköökraahsiöN öoä rmmiöo iääesu nsttoööonoiöo eNusiöN tää, 
,mroöödroiöo isäyoiöoj ;ouyävvo du ymäösuyäu däysmi stNNuuaööNN nsvyol pdi
näänNiöayisu ysiöd po rmmö dvdimeössö emdräddu dööosu ,ouyävvs dväiä ävrsäisu
ydeömmöduöo poöyoo nsvyoimehsööoj

--1d 7äMMuiElrutu lsseeo KtäsAitteeo
Isvyo stNNuöaa royisööonoyiä ,ouyäu yätpovväisiöo nooöärmyisiöol pdi

/K nsvovväusu öoä pdym esäiöN du ouöoumö ,ouyävvs eoteooupdeöonäo öäsödpol pdöyo
dnoö ndäussö noäymööoo nsvou rakuöNräissu öoä isu seödäeäu–

1K nsvovväusu öoä pdym esäiöN ymdvss–
VK nsvou noymmösuo dvsno ,ouööä rmmösöoou toeoyiä–
LK nsvou noymmösuo dvsnou ,ouöäu noymmööoräusu du voäräuvaköa– öoä
TK nsvovväusu po roehdvväusu ,ouöäuouöopo sänNö dvs taeöaussö ödärsu,äösäiääul

pdöyo dnoö öot,ssu öotnäööonäsu tsyäiöstärstyäuökpsu ösysräissu yääuösäiökpNl
dioyysäöo öoä ,ouööomiöo ydiysnääu tsyäiöstsäeäu– öoä

JK nsvovväusu öoä pdym esäiöN du dvsuuoäisiöä täyydumö vmdöödid,ärmiöoj

Isvovväisu yduymtiiääu oisööoräusu stNNuuaööNN nsvou esöä öoyoäiäuroyisööo 
noyiä ävrou ,ouyäu stävväiöN yätpovväiöo nooöärmiöoj

Pdi nsvou öoyoopo öoä pdym esäiöN ymdvss öoä oisösöoou yduymtiiääul nsvovväisu öoä
youiioöoyoopou du eouyäööono mmiä ,ouyäu eanNyiarN öoyoopo öoä rmm ,ouyäu
eanNyiarN noymmi ,ouyäu oisööoroiio nNeäuöNNu aehsu  /K ymmyomhsu rNN 
tNopoiioj 6mmödäu ,ouyyä ndä yätpovväisiöä stNNuuaööNN nsvou öoyoäiäuroyisööo 
noyiäj

Pdi ,ouyyä didäööool sööN ouusöömo noymmööo sä ndäho suNN yoöido tääööNnNyiä po no 
ymmhsu otndu ovsusräusu pdeömm nsvovväisu öoä ,ouöäudräiöopou ödärsu,äösäiöN
öoä nästoinsvyo,ouöäuouöopo öoä öoyoopo yNaööNN ,stmmömidäysmööoou po ,stmmööoo
ouöorouio ,ouööomi öoä öoyomiiäödmrmyisul nsvovväisu du ,ouyäu oisööoroiio
nNeäuöNNu aehsu  /K ymmyomhsu rNNtNopoiio po ,ouyäu eanNyiarNvvN öonovvo vä 
iNööNnN noymmööo öoä vaesuusööNnN nsvyoo ,ouyäu yätpovväisiöä ävrdäööorovvo rNN 
tNvvNj 6mmödäu ,ouyyä ndä yätpovväisiöä stNNuuaööNN nsvou öoyoäiäuroyisööonoyiäj

--12 7äMMuiElrAtu 3nrloouisen
Isvou stNNuöaräusu ömvss ndäroou usvpNu  LK nääydu öoäl pdi nsvovväisvvs du oäsr 
räu emdromösööm näänNiöayisiöN öoä rmmiöo id,ärmitäyydrmyisiöol yoehsu  1K
nääydu ymvmöömo iääöNl ymu stNNuöaräiöN ydiysno ävrdäömi du vNesösööa nsvovväisvvsj
Pdi nsvovväusu shsvvN roäuäömu opou ymvmsiio royioo näänNiöaussu rNNtNu öoä
däyoäiss rmmu id,ärmitäyydrmyisul stNNuöaräusu tomysooj

Pdi nsvovväusu oisösöoou yduymtiiääul nsvou stNNuöaräusu ömvss ndäroou ydu 
ymtiiääu oisööoräi,NänNuNj

Pdi vmdööd stNNuuaösöNNul pNvpsvvN dvsnoiöo iooöonoiöo du nNesuusööNnN is dio
vmdöödymiöouumyiäiöol pdyo ydehäiömm yNaööNrNööN pNNnNNu vmdöödoäyoouj ;ouyyä
ioo ymäösuyäu ,stäN ydyduoäimmhsiioou vmdöödid,ärmyisiio ayiävkähaöl vmdödu
,stmiöoräissu vääööanäiöN ödäräiöo oäesmömussö ymvmöj

--1j hsnärisvAtu 3ooirlrutu iovookoeio ior 3rtäoA3tevoKouiruouiokoeio
Pdi nsvovväusu du oisösööm yduymtiiääu öoä pdi du ovdäösööm nsvovväisu nsvyopNtpsi 
ösva öoä atäöaiiousstomi öoä pdi öNvvoäisiio rsusöösvaiiN du rNNtNööa ,NNnsvyoo
ydiysno nNväoäyoäusu yäsvödl ,ouyyä ioo nooöäo ,NNnsvyoo öoyoopovöo öoä raahN
nästoinsvyo,ouöäu ävrou nsvovväissu ydehäiösöömo stNNuuaööNräiödäuöo idnsvvsö 
öonäsu öoyomi po ,ouööomiseödpsu rmyoäisiöäj

--1V 4teoeerAtu nrvtsA KnrvvtsvAteerAttu täMMuuEiiMlrAttu
Isvovväisvvo du däysmi stNNuuaööNN nsvyo suusuoäyoäisiöä öoyoäiäuroyisööonoyiä
,ouyäu öNeNu nsvyoimeössissu ydehäiömnou dvsuuoäisu id,ärmitäyydrmyisu
,stmiössvvoj 0Nvvkäu nsvovväusu sä dvs nsvndvväusu royioroou ,ouyävvs nsvou su 
usuoäyoäisiöo royioräisiöo oäesmömnäo ymiöouumyiäoj

-d1 5sniinirtinktu ioävrAiolrutu ko vMEiiMlrutuS lovAseorlrueE,uurAiM re 
lnriiolrutu esniinirtinätvrAitärru ko Ituvre,irtinktu vMEiiMlrutu
;ouyyä yNaööNN vmdöödo rakuöNsiiNNul yNiäösvvsiiNNu po novndsiioou isyN öo 
yomiöo po ,ouööomiöo eanNyiasiiNNu iäödmrmyisuouöopou esuyävköäsödpoj -NäöN
esuyävköäsödpo eouyäöoou eoyäpovöol nätoudroäiösu ,äöNräiöN tsyäiöstsäiöNl ,ouyäu
po isu youiio ioroou yduistuääu ymmvmnäsu aeöäkähsu tsyäiöstsäiöNl vmdöödöäsöd 
ödäräuöoo eotpdäööonävöo aeösäikävöNl ymösu 5mdrsu Fiäoyoiöäsöd BaOu vmdöödöäsöd 
tsyäiöstäiöN po.öoä rmäiöo vmdösööonäiöo vNeösäiöNj Fiäoyyoou ömuösräissu vääööanäN
öäsödpo ndähoou yNaööNN vmdööd,NNökyisu ösysräissu po vmdödu novnduöoouj

Pdi nsvovväusu voäräuvak royimul ,ouyävvo du däysmi ävrdäööoo vmdöödid,ä 
rmyisiöo pdeömnäsu royimnsvndäöösähsu voäräuvakuöä vmdöödöäsödtsyäiöstääul ymu

royim du näänNiöauaö nNeäuöNNu J8 ,NänNN royimysedömyisiio roäuäömiöo ov 
ym,stNäisiöN stN,NänNiöN sänNöyN ,ouyyä po nsvovväusu dvs öseussö ovym,stNäisu
stN,NänNu pNvyssu mmööo royimid,ärmiöo öoäyyo öovvsööoräusu du voäuiNNhNu 
uku öoä öäsödimdponätoudroäisu ,NNökyisu udpovvo rmmösu iovväöömoj

;ouyävvo du däysmi vmdnmööoo nsvovväiöo ydiysnoö vmdödu rakuöNräissul yNiäöös 
vaau po novnduöoou vääööanNö esuyävköäshdö roehdvväisu nsvou iäättdu aeösahsiiN
iäättduioopovvsj

EäiNöäsödpo esuyävköäsödpsu yNiäöösvaiöN -dthsoiio ioo -dthsou öäsödimdpoisvdi 
össiöol pdyo du iooöonävvo ,ouyäu nstyydiänmävvoj 0äsödimdpoisvdiössu ndä iooho
raki dööorovvo aeösaööN -dthsoouj

-21 8ouvru nrvtsA ouioo irtinko iovookoeet ko KouirunlrAiokoeet
;ouyävvo du däysmi ouöoo öäsödpo öoyoopovvs po ,ouöäudräiöopovvs nsvovväisu yoäyäiöo
iäödmrmyiäiöol royimeNätäkäiöN po rmäiöo nsvovväisu royimyayaau noäymööonäiöo
isäydäiöoj

-j1 0elnrisvAtiS esniinAnKrlsvAtu ko lsratu oArovräknktu inrlriiolrutu ko
irtinktu inatuiolrutu
Isvovväisu du ävrdäösööono ,ouyävvs näänaöayisööN uärsuiN po didäöössuio rmm 
ödyisiöoj Mvrdäömyisu ndä ösehN idäööorovvo ömuuäiöomömussuo -dthso Fiäoyoi 
,ovnsvmmul vNesööNrNvvN ävrdäömyisu nstyyd,ouyäu oiäoyoi,diöäiio öoä rmmiio
nsvydpou eanNyiarNiiN iNeykäisiiN ,ovnsvmiiol yätpsäöis öoä räiiN öoeouio -dt 
hsou 5mdrsiio iäpoäöisnoiio yduöödtäiioj Isvovväisu du ouusööono ,ouyävvs stäy 
issu idnäööonovvo öonovvo ,ouyäu ,aauukiöN öovdmhsvväiöo oisroouio ydiysnäo po
rmäöo öNeNu nsvyoimeössissu noäymööonäo öäsödpol pdöyo dnoö ,ouyävvs vmdöduou 
öopouo öot,ssvväiäoj

2vvsä rmmovvo vmdöödid,ärmyisiio dvs ödäiäu idnäööm öoä svvsä ,ouyyä ödäräöo
vmdöödid,ärmiöo öoä rmäöo oiäoyätpdpo oiäoyyoovvs esuyävkydeöoäisiöäl ödäräööoo
,ouyyä nsvovväisu yo,,ovssu vmdöödid,ärmyisiöol rmäöo vmdöödid,ärmyisu rm 
yoäiäo ävrdäömyiäo po rmäöo vmdööddu vääööanäN hdymrsuööspo ouöorovvo us öäshdyiä
nstyyd,ouyyä,ovnsvmiio öoä rmmiio nsvydpou eanNyiarNiiN iNeykäisiiN ,ovns 
vmiiol pdöo du idnäööm yNaösööNnNyiä öNöN öotydäömiöo notösul öoä ödäräööorovvo us
rmmvvo stäyissu idnäömvvo iNeykäisvvNl ,aianNvvN öonovvoj

6äyNvä nsvovväisvvo sä dvs nstyyd,ouyyä,ovnsvmid,ärmiöo öoä rmmöo nsvydpou ea 
nNyiarNN iNeykäiöN ,ovnsvmol pdöo du idnäööm yNaösööNnNyiä öNöN öotydäömiöo not 
ösul nsvydpo vNesööNN shsvvN roäuäömö ävrdäömyisö yätpovväisiöäj

Isvydpou nsvovväisvvs vNesööNrNu yätpovväisu ävrdäömyisu du yoöidööono ioo,m 
ussu noiöooudööopovvs näärsäiöNNu isäöisrNuösuN ,NänNuN vNesööNräisu pNvyssul
pdi is du vNesösööa didäöössissul pdyo du näärsyiä ävrdäösööm nsvydpovvs öoä roä 
iötooööääuj Isvydpou nsvovväisvvs vNesööNrNu iNeykäisu ävrdäömyisu yoöidöoou
ömvvssu nsvovväisu öäsöddu iäuN ,NänNuNl ymu ävrdäömi du ödäräösööm -dthsou nsty 
yd,ouyyä,ovnsvmmul rmmemu nsvydpou eanNyiarNNu iNeykäissu ,ovnsvmmu öoä
rmmvvo stäyissu idnäömvvo ,aianNvvN öonovvoj

5Neykäisiöä ösehau ovvsyätpdäööoräisul id,äräisu po ävrdäööoräisu ösydoäyo po iä 
iNvök po iNeykäisiiN ,ovnsvmiio öseöa rmm oiädäuöä ödhsuusöoou -dthsou avvN,ä 
öNräiöN öoä eanNyiaräiöN öäsödpNtpsiösvräiöNj

-V1 örvtsA lssinvArru
;ouyävvo du däysmi rmmööoo vmdöödid,ärmiöo ävrdäööorovvo rmmödyiäiöo nsvov 
väisvvs ,aianNvvN öonovvo sömyNössu iävvdäul ymu rmmödi sä väiNN nsvovväisu nsv 
ndvväimmyiäo säyN nNesuuN eNusu däysmyiäoou öoä pdeömm voäu rmmödyisiöo öoä
nätoudroäisu ,NNökyisiöNj Isvovväisu yoöidöoou eanNyiaussu ,ouyäu sehdööo 
roö id,ärmirmmödyisöl pdvvsä nsvovväusu rmmödiösu sehdösöömmu ndäroouöm 
vd,NänNNu rsuusiiN noiömiöo uääöNj 6äyNvä nsvovväusu noiömiöoo rmmödiöol du
eNusu royisööono vmdööd suusuoäyoäisiöä öoyoäiäu ydehou:7 rmyoäisiöäj Isvov 
väisvvs ävrdäösöoou rmmödyisiöo nNeäuöNNu yoeöo  1K ymmyomööo suusu rmmödy 
isu ndäroouömvdoj

-L1 4oAiss 3MereerArAiM 3oIruOnrAio
;ouyyä sä noiöoo nsvovväisvvs oäesmömusäiöo roehdvväiäiöo nNvävväiäiöN noeäucdäiöol
svvsä noeäuydo dvs oäesmösööm öoeovväisiöä öoä öktysNiöN emdväroöödrmmhsiöoj

-T1 ger3nrlorutu tAit
5d,äpo,mdvä sä noiöoo noeäucdiöol pdi is ndä didäööool sööN iävvs ymmvmnou nsvndäö 
össu öNaööNräisu du siöNuaö isvvoäusu s,Nöonovväusu po suuovöo otnooroödu iaal
pdedu is sä dvs ndäumö noäymööoo po pduyo ismtomyiäo is sä yoäyyso emdvsvväimmööo
udmhoööosu dväiä ndäumö nNvööNNj ;ouyyä sä noiöoo rakiyNNu noeäucdiöol pdi öN 
eNu id,ärmyissu ,stmiömnäsu nsvndäöösähsu öNaööNräusu dväiä noiödäu rmmovvo
voäiio iNNhsööapN ,ouyäu nsvndvväimmyiäoj

;ouyyä sä noiöoo isvvoäisiöo noeäucdiöol pdyo oäesmömm voydiöol ioottdiöol im 
vmiöol Sdäydöäiöo öoä rmmiöo noiöoonoiöo dvdimeössiöol noäyyo is sä ,ouyyäo imd 
toou ydiyäiäyoou öoä noäyyo ,ouyyä äöis dväiä iääuN diovväisuoj

5d,äpo,mdvä du nsvndvväusu ävrdäööoroou ödäisvvs id,äpo,mdvsvvs uääu ,äou ymäu is
du roehdvväiöo eNuöN ydehouussiöo avändäroäisiöo siössiöNj ;ouyyä ndä ävrdäö 
öoo avändäroäisiöo siössiöN novöoymuuovväiäiio ,NänNvsehäiiNj

-dthso fouy Bapl 5oöorotohouyoöm Tl 88818 -B@R2Fl ydöä,oäyyo wsviäuyäl ) ömuumi 17T7V+L +
-dthso (ääuuäöaivmdööd,ouyyä Bapl 5oöorotohouyoöm Tl 88818 -B@R2Fl ydöä,oäyyo wsviäuyäl ) ömuumi 13LV1/+ J



-Vela neVyiVs Vthds
oYiysnyitVaYyeks
ö09.0

L  LK

-y1 4oe3nuio3räounlorAti
-dthso fouy BapOu po -dthso (ääuuäöaivmdööd,ouyyä BapOu ödäräuöoo novndnoö
novömmyiäsuio ,mäöösäiioO

2mtdd,ou ysiymi,ouyyä  2(;K
5duusrouuiötoiis 11
J8V/L Ytouy4mtö or 6oäul 5oyio
;mesväuO bL+ J+ /VLL 8
999jsffiSjsmtd,ojsm

Yäuouiiänovnduöo
5usvvrouäuyoöm J . ;E /8V
88/8/ wsviäuyä
;mesväuO bVT7  8K+ /7VT/
5Neyk,diöäO 4äuouiiänovnduöofi4äuouiiänovnduöoj4ä
4äuouiiänovnduöoj4ä

(mvmööopo oiäoyyoähsu diovöo novnduöonätoudroäisuo ödärää raki ymvmö 
öopo oiäoräsil (äv,oävm po ymvmööoponätoiöd po isu ovoäiäuo nätoudroäiäuo ovmseov 
väuödnätoiödöO

(äv,oävm po ymvmööoponätoiöd
;E T
88TV/ wsviäuyä
;mesväuO bVT7  8K1+ T8T V888  noäehsK
yynjH
onäjH

-P1 6snlrnrAisrltu sevnKsnerAti nrvtsAAsnkovtruni
Pdi vmdöödid,ärmiöo ydiysnoo stäräsväiaaööN sä iooho toöyoäiömyiä dio,mdvösu
nNväiävvN usmndöösvmävvol ymvmööopo ndä yNNuöaN YM-2Ou Ioymmömi po toedäömiusm 
nduuou  4äusj4äK ,mdvssul pdyo ouöoo royimööo tää,,mroöödräo usmndpo po d,oi 
ömiöo oiäoyyoävvsj YM-2Ou Ioymmömi po toedäömiusmnduöo po ;ouyyävomöoymuöo
ouöonoö toöyoäimimdiäömyiäo tääöo oiädäeäuj YM-2 sä yNiäöösvs tääöool pdyo du nä 
tsävvN öoä yNiäösvöa (mvmööopotääöovomöoymuuoiio öoä ömdrädäiömärsiioj wsv,där 
räu oiäou ioo nätsävvs iNeykäisvvN aeösahsudöödvdroyyssvvo didäöössiio 4äusj4äj

(mvmööopovvo du däysmi iooööoo oiäo raki ymvmööopotääöovomöoymuuou  ymvmööopotää 
öoj4äK toöyoäiöonoyiäj 2uusu oiäou näsräiöN ymvmööopotääöovomöoymuuou yNiäöösvaau
ymvmööopou ömvss dvvo aeösahsiiN roäiötooööäsu ymvmööopousmnduöoou  yynjH.ym 
vmööopousmnduöoKj

dp1 örvtsAKorvvo ko An3teetiio3o eovr
Emdöödid,ärmyisiöo oäesmömnoö tääöoäimmhsö yNiäösvvNNu wsviäucäu yNtNpNdäysm 
hsiioj Isvovväisvvo du ymäösuyäu däysmi iooööoo tääöoäimmi yNiäösvöNnNyiä isu 5md 
rsiio iäpoäöisnou ,oäyyoymuuou yNtNpNdäysmhsiiol pduyo ömdrä,äätäiiN eNusvvN
du ydöä,oäyyo öoä noyäömäusu oimäu,oäyyoj Pdvvsä nsvovväisvvo dvs noyäömäiöo oimäu 
,oäyyoo 5mdrsiiol tääöoäimmhsö yNiäösvvNNu wsviäucäu yNtNpNdäysmhsiioj

0NeNu nsvyoimeössissu idnsvvsöoou 5mdrsu voyäoj
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-dthso (ääuuäöaivmdööd,ouyyä Bapl 5oöorotohouyoöm Tl 88818 -B@R2Fl ydöä,oäyyo wsviäuyäl ) ömuumi 13LV1/+ J


