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DBBWQVRQTC01MjUwMDA4MTk4ghRA+PeKsONkEFaRyNngLPjBxkAKRjAxBgNVHSAB
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HQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFCfx2E5gUGi2Yf5oGyhsbeQLcwlNMA0GCSqG
SIb3DQEBDQUAA4ICAQC47g9Dyycy+6JsnGsSJfE4kbo6Q72YB5zwIA8wqlwz9eZk
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MSYwJAYDVQQDDB1OYXJvZG93ZSBDZW50cnVtIENlcnR5ZmlrYWNqaTEZMBcGA1UE
YQwQVkFUUEwtNTI1MDAwODE5ODAeFw0xNjEyMDkwODUyNDFaFw0zOTEyMDkyMzU5
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aTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0eWZpa2FjamkxGTAXBgNV
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Xpgf+aSa8ZWiaTKfHhEHFmhVPjqUF4bkACVUknu+5UZKUTE1+69PgpEe0uhyzJ/z
QIwZ6+MHpzDx2cfi6qU2sKGS8M99upjMm7GQ4LqHlG/lYrterwIDAQABo2MwYTAO
BgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBQps8jE
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dYcgiD8tBQdB3tOU27wTrSD0VXsolXnRYNerNyeo5TWzqcy5InfZAT95XtmTE9me
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ECSoVMeGbDhah8lyfFO1B7wXDTIxMDgxMDA3NTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAh
AhBc1KnwEpSWTnVe/BppSInLFw0yMTA5MjkxMjUwMDBaMC8CEFfDVF6F1dgwoG5q
xThfB+4XDTIyMDIyNDEyMDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAOYFZykzgJPH9M
IVFUC5bkFw0yMDA0MjkwNzA4NTZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQYJpneFbA1OJo
acV2UDdVzhcNMjEwNTI0MTEyMTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC4CD0Ssdmv7S6wG
6PYH308UdhcNMjAwMzMxMTAzOTU0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEF/BT/f4+IlI
OqoPr1qi1uAXDTIxMTEwMjA2NTIwMFowLwIQKVkigZAVWz1MQe8rz+g0yxcNMjEx
MDI4MTIyNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEAXuWlSWgOp/0cYeoOOPtbQXDTIy
MDMxNTA4NDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAmAR6E/acF8pbzQdbWsdpFFw0y
MTEwMTMwODI0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQckhrU9SPqorr92zOE6mVrRcN
MjExMTEyMDcwMTAwWjAvAhB9JxZIDVKDXTaKkCNFmKiZFw0yMTA5MjcxMzM1MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQYRC8AcaiSPrd309jj5JXPxcNMjExMTE2MTAzMzAw
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MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB3CfMvTKFDDFsGLfbTXn0xFw0yMTA4MDUxMjQ3
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQYrxqoV19XX6hJ/Cd+po9NhcNMjExMjE2MDcz
NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEGLpUoGrGWxwkNabWc3Os9IXDTIxMTAxODA4
MTYwMFowLwIQYmBl5yQzm50uamPhOl4EpxcNMjIwMzE0MDg0MjAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEGk9M701ZbV5MQtBAL62fJ4XDTIxMTAyODEyNTUwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhBWZOSYSO4TJRHrfOZ6UC0uFw0yMTA4MjUwODU1MDBaMAwwCgYD
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1HH0cZVAehcNMjEwODI0MDk0NTAwWjAvAhBvLdplDnYT8xeYa2KpfwxlFw0yMjAy
MTgxMTQ2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQc1n/UeKuehoTP7bHP7XmSxcNMjEw
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WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEEuPhQcGwvIFwb9D6FOoeLsXDTIxMDIwMTE1MzAz
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EEZhdcYawwUepWKDd1ufm3oXDTIwMDkzMDEzMjcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhAMmi2ols0QKOW0HL95arBxFw0yMjAzMjQwNzM0MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQDehc+kUwqqgxSOtoeCSV8xcNMjIwMjAyMDkyNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CEG5RcI95ErlXTN2iO6Qq50wXDTIwMDMxNzEyNDcxOVowDDAKBgNVHRUEAwoB
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MDAwWjAvAhBBTCSz0OBXu8vCDGBpm8j8Fw0yMDA3MTQxMzAyMTVaMAwwCgYDVR0V
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BAMKAQkwLwIQCx48QAgI2ekag7dtnKhHgRcNMjExMDIwMDc1ODAwWjAMMAoGA1Ud
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NTcxNVowIQIQIkMprR5VAFInlQXGqbyhQhcNMjAxMDE5MTQzODMwWjAvAhAK3oPa
7i79agtEmRbHg6QrFw0yMjAxMTIwODQyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQbmJ6
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WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEArGwt3C3QIkBOvI3QBQmNIXDTIxMTAyNzA5Mzcw
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MDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDIwODAwMDAwMFowLwIQ
CseohojQbSL/J8fpE+S0qRcNMjEwNDEyMTMyMjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkC
ECccSO+I7W9ROUsnYX/3kn0XDTIxMDIxNzE0Mjg0NVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMTAyMTQwMDAwMDBaMC8CEGVDs2Xp73BN5LpO4Tm2EYQXDTIx
MTEwOTEwNDQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhApq2eDbQy1moR4b0atyuw9Fw0y
MTA3MDEwODA0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQbP8Tzn/82D9HYM8kekmsehcN
MjEwMjE1MTI0MjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEE3XPJbn7J93AkfeLDabAmMX
DTIxMDIxODA5MzEzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTBJAhASqru7BXIs5rG1xKP6d5T+
Fw0yMjAyMDkxMDE3MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIwMjA4
MjMwMDAwWjAvAhBvUwZqK/fyeKAmku8k7e9zFw0yMjAzMTcwOTU1MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQebnKwYU8dB1TfG1EvjRMNhcNMjEwODE3MDgwMjAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEGt5EeBFNEMICo41lPvCEqEXDTIxMDUwNTEyMzEwNVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhAuR3HvOcUW1VfgA0r8d2l/Fw0yMTEwMDYxMjQ2MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQXzAHJBaJTWW5MGW6tsDUlBcNMjExMDI2MTIyNzAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEJMCECEGTs4JIuzHVBPXPEZK7GzL0XDTIxMDMwOTE2MzM0NVow
IQIQeECsmC1Tq4sWr3l5PTmWdhcNMjEwMzAzMDg0MjQ1WjAvAhAHKLxgHLqSezLo
6xuXLA+NFw0yMTA1MTkwNzA1NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQUuJjo356rL0T
3VWKmu+1TRcNMjIwMzExMTEzMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEDYBnVRds3jR
T7/VSDGwExsXDTIyMDMwMzEwNDEwMFowIQIQRAOrWpZJKo1pB1fv4lM3gxcNMjEw
MTI1MTEyNjMwWjAvAhAJMJmdOmFx0JiyfDS2IBBBFw0yMjAzMDcxNTQ5MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQU0aJRGv++mPqPlPHY+8nrhcNMjIwMzA0MTMxNTAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEC8is9Y3IT6jUSxeywlog3IXDTIxMTIyMTE0MDcwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBoqmMex4IcbJrG7Wf3MGWrFw0yMjAxMjUxMzE3MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQO57Lnj6Ofp4Zi4PDu1MjexcNMjEwNDAxMTMxMjQ1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEAwj7z+Z5L89pHP1w7rQAt0XDTIxMDUwNDEzMDM0
NVowLwIQNB1sWbF8jtEeZWRUA3PTTBcNMjAwMzI0MDgwNzMxWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMCECEBkCGWX1ejgRBaELH4uZShEXDTIwMTExOTEzMzQwMFowLwIQcO2DioP1
UscZxV8Uhc6PXhcNMjIwMTA1MTMxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEJZYJra
XMA1d+/+IHmQQfQXDTIxMDQyMzEzMTA0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAwnM3Y
TwCAdzgKrNqra0G+Fw0yMTExMjQxMzM1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQdRwj
HEe7YD5o0YfxYvQVdhcNMjExMTI0MTEwNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEE0T
uE+7iFCNKJcAELqmkbEXDTIxMTAxOTA4MzEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAl
UCEg05pzb1VFUHudVk7SFw0yMTA3MDEwODEwMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYD
VR0YBBEYDzIwMjEwNzAxMDgwNzExWjBJAhBCjAlSYIGrJ4zQuqKs7vbjFw0yMjAy
MTgwODMzMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIwMjE4MDgzMDAw
WjAvAhBeu01POWxfk2287DP1LIK5Fw0yMTA0MDcxMzM1MTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwIQIQG3bvrAPSNROpIY4+j7qtPxcNMjAwNTA2MTExNDAzWjAvAhA/hNTCHLY/
kiPWDtoBlILEFw0yMTA3MjIxMDM3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQQ+OZ9BAI
4uf+TBj3G3dfdRcNMjEwMzA0MTE1NTE1WjBJAhAIlYnhmNJv2Be1d1yZ0bKGFw0y
MTEwMjUwNzA4MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjExMDEyMDgz
MDAwWjAvAhAh75ppbeg8g2v8GRgJhWXdFw0yMjAzMDQwODM3MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwLwIQda56g/9yZ1QaBGVfu/1pEhcNMjIwMTI3MTA1NTAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEFQF+XPFJSmK+Rt4jd7p2N8XDTIxMDkyMjExMDMwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhAKhl2TCCn85LJO5yIL9YWIFw0yMjAyMTAxMzU1MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQb3A+Ax/mUQ/1YtChq0ARYRcNMjExMjIzMTMxNDAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMCECEDfX5ex6CSO3MRScLJfcvrwXDTIwMDUwNjExMTQwMVowIQIQ
OQGt7pEmroFHZizp8+CB6BcNMjEwNjExMTYyMDE1WjAvAhBStcl6TX9/4nzpLSRZ
YYKWFw0yMTA3MjIxMjA0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQZC+rDeZeM/N3d3tz
O89qfhcNMjEwOTI4MTIyODAwWjAvAhAbWm1xkrU2Kr5KVnbCcixSFw0yMTEyMDIx
MTA3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQTPmPnh0qxwgcbIeol2f7excNMjIwMzE2
MDkzMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBpAWWsnyAw/7yzNR2x31kkXDTIyMDIx
MTEzMjkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhArgPZCOHRazcai2/Zi4+e+Fw0yMjAx
MjgwOTIyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLgIPUCxW/OcAmT53zRESp+H1Fw0yMTA5
MTAxMTM3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQNa4yfAKa599FlNvyMvg6sBcNMjIw
MzA3MTQ1MjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEH6rBHC24hjPDTxDkKHOKcEXDTIx
MDUxNDEyNDgxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhB6lFxFdaOUKqHMcTT4Q+5mFw0y
MTA1MTQwNzU0NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQFTmFTqlcCjVBNHU0CgW4XxcN
MjEwNDA4MDY1MTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEFjq8yqVPHgzvsN5LBN+ymgX
DTIwMDgyMTE1NDAzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB2Sss3xoW/Jlfq5Ow5Y2OD
Fw0yMTA3MDkwNjE3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQTetm+vDRYRKEYj2haTQB
mhcNMjAwNjE4MDkwNzE1WjAhAhBgsVIRe4tmCzwdBSkEADxHFw0yMTA0MDIxMDA1
MzBaMEkCEBV0hbXwncgdUwlZ61KYGpgXDTIyMDMxMDE0MzQwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAzMDIxNTMwMDBaMCECEEEoFpmhDd0ZB0APfWvQ
RZ0XDTIwMDQyNzEyNTQzOFowLwIQbam6TxVQnpGt5CA1MWVEKRcNMjAwOTIzMDUx
NjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEF6l42v3MGbnp5DjpBAaW9YXDTIxMDkwNjEz
MjEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBQ11jxBkJr9LAJ0jwTbPbNFw0yMTAxMjEw
OTM3MzBaMC8CEEAuzmz9urLcP/T/MM0NL+cXDTIxMDUzMTA5MjUwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhBwaUQd5ms6+50dsBNlbEMcFw0yMTA1MDYxMTA4MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwIQIQPWZEb0wZarqlapJe62OYEBcNMjAwNTI2MTI0NzAwWjAhAhAJ
XE4PGh3QuHEUXCB02PIjFw0yMTA5MjIxMjE0MDBaMCECEEqNFW40i72aU6dLpKYt
BUUXDTIxMDcxMzA4MTQwMFowIQIQFQtJVsT9tBcFsSC68N1OyxcNMjEwNTEwMDY0
ODQ1WjAvAhATY4VXCQ2Ii36E0Jz8efpmFw0yMTA3MjQxOTMyMDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwLwIQQsi+QYNdI3VBVx5vgMB/fRcNMjIwMTI4MTAwMzAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEBwaIkJa4D/7ilXjZbkf4vkXDTIxMDIwMzA5MDczMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBCTAvAhADgIi9rAsICjrjVRNnvXrsFw0yMTExMDUxMDI4MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQXdUx3KXO5AtQqQxncxA+7RcNMjEwMzMxMTMzNzAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEJMCECEGTmVfp7rzrS2+JWEyB6qCcXDTIwMDQyOTA2MjE0OFowLwIQ
ArFOL5rkuMkze+bqp2EqMhcNMjEwNTIwMTIwNTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkC
EFLgRUExjNDzFSdK6QOccg0XDTIxMDkyMDA4MzIwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMTA5MDEwODI4NTZaMC8CEC/1Zmf7/b2OWHUs3O4QRXYXDTIx
MTExNjEwNTEwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB97KfIkDslNlgoPTywev3PFw0y
MjAxMjUwODUyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQZQSm7ydmryXbMmb3138T5BcN
MjEwNzAxMDcyNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECd/3S5Bb9JBHjFPUy+L8NQX
DTIyMDMwODA3MDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBH36BFho93zAa2mwvPhWtL
Fw0yMjAyMDkxMTAyMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIwMjA5
MTA1MzAwWjAvAhBzIZmL49D1aIPtvBMGuw2wFw0yMTA2MzAxMzI1MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwIQIQWJy8+UQOhA4YPFeMNn1/CxcNMjIwMTIxMDkzOTAwWjAhAhBJ
TiVPNu2lfAWXBNwAEN2hFw0yMTExMTIxMTUxMDBaMEkCEFia6AfKprFkxf94H1rI
5nEXDTIxMTIwMTExMjUwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTEx
MjkyMzAwMDBaMC8CEElhbRqRCHJDswE7Ng5LkN0XDTIxMDkyOTEyMDAwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzBJAhAnldzFaW2BQxkM5VBXXQHjFw0yMTA5MDExMzMyMDBaMCYw
CgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwODMxMjIwMDAwWjAvAhBx5oRMfBZQ
MfQXxI16DJJXFw0yMTA2MjkxMDE3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQftWP1MRN
MmZ10J9DAhzUohcNMjAwOTE0MTQwNjQ1WjAvAhBnaK777kWx6n5NMt2xLFFFFw0y
MTExMTkxMTU4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQbO1ruSFrQ93DBC6N8mv/VxcN
MjAwNDI3MTI1NDQwWjAvAhBnYEIV1ti1Lh5c+cbAWw4LFw0yMTAzMzExMzI3MzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwSQIQZrvLyUUHaWvFSVSQagv5zxcNMjEwNzI2MTE0MjAw
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDcyMzExNDA1N1owLwIQSWRL
3J3BZ2NVQTty6/T72RcNMjIwMTI4MTAyMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEAom
Poa84fnN6gNKLaYrKXAXDTIxMDYxNTA4MzY0NVowLwIQVf+3/Pq1EMAN6yp5kg8S
gBcNMjAxMDA1MDUwNzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECDm+eOv7rcwWI8gPC7u
bBcXDTIxMDcxOTEzMzEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBXC3I2uYJQGxboNefX
zjMtFw0yMTA5MjMwNzI5MDBaMCECEGiS+SjeekX3QmVvf9ZTT+sXDTIxMDcxNDEz
MTgwMFowSQIQZUleWftewdLl8X1vlvsBfhcNMjEwNzA5MDczNjAwWjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDcwOTA3MzE0NFowLwIQQqB3A/iq48juD8UI
w0i/jxcNMjEwNjExMTIxNDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEC7eol8lV684oe37
xWQ+1CEXDTIxMTEwMzExMTgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBGLt6Fvwhofrhg
f80rztrfFw0yMTEyMjgwNzUzMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIw
MjExMjA2MjMwMDAwWjAvAhBpTQSZkNQmoIT8k0RO7Ty+Fw0yMTAyMDMwOTA3MzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQfnxSu4qGCzQyoSYIFYf4MhcNMjEwMzE2MDcyNDQ1
WjAhAhA2Zir8vxt90TB/NZ1IhGWZFw0yMDA2MTgwODIwNDVaMC8CEGeUdaccWEFl
uFzYupB4wgUXDTIyMDMwMzA3MzYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBG9CPPG/bb
mscHOvmw7QfRFw0yMDEyMDMwNzE2MzBaMC8CEDnLwldKMT319kiBJ1TTxXgXDTIw
MDkyODEyMjgxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAivfr02PIi7xaNc0WxGoCAFw0y
MTEyMzAxMzE3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQQwSQIQJi08woB0B6fUJhDjYXK70hcN
MjAwMjE3MTIxNzIyWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDIxMDAw
MDAwMFowIQIQJytWve4mTBnJ/irp4Zc3YRcNMjEwMzE3MDk0NDMwWjAvAhBVF6aC
JJPj1qNSDQDyWL+lFw0yMDA4MTAxNTM3MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQGe9i
ZuGZjfCRyqO1G8wVkhcNMjExMTMwMDk1NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECI7
4ad80/tvdnvonaKdaBYXDTIxMDkxNDA2NDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAV
BA8PYx7yN/czgb1OdvFgFw0yMTA3MTQxMzMxMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYD
VR0YBBEYDzIwMjEwNzE0MDkwMDAwWjAhAhBjrVJM5vhdkHo5Zkz8TQYRFw0yMDA1
MDYxMTEzNTlaMCECEFvfOrnB8C4/lPjpz7TGFXEXDTIxMDQyMTA4MTgxNVowIQIQ
WzSBqHQxCozeG7maFTIZLhcNMjAxMjAxMTAzODMwWjAhAhAW/Q+XbH2NkT+gnk2M
xfYyFw0yMDA1MDYxMTE0MDNaMC8CEBsrjWvzIUJKwXO882XWAXwXDTIyMDIwNDA5
MjIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBNX9SA5/dLeMJMjIOAm/hRFw0yMjAyMTYx
MDI4MDFaMC8CECYsyzNVd2fEp+LQ4Gg+3AsXDTIyMDEyNjEzMTkwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAhAhBMZda59fHCWdmRDNnabiF2Fw0yMTA4MTIxMDI3MDBaMC8CEGiO
OE/i+qYeu1o6YHNlfbYXDTIxMDkyOTEzNDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAD
Y9V6zIEDe1+upjgGiuBcFw0yMjAzMDgwNzAwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
Cuh3OS5qLiwOys6a5eqVrBcNMjAxMjIzMTExNTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EBGyAmrAxK5oiy/NOqsw1XkXDTIwMDgwMzA2MzAxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAv
AhArcBf2jIzGPb1FvdWlAF2qFw0yMDEwMTUwNTM3MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
SQIQdYVRDKnPamy1QQpK9TU5hRcNMjIwMjE4MTMzNzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDEyMzIzMDAwMFowIQIQD53BvsWY6Onj/L4rAgObDhcN
MjIwMjAyMTEyMTAwWjAhAhBaq9TI42JLKNRXS5ni7XjPFw0yMTAzMTYwODU4MTVa
MC8CEA/zM9DdElvP2uuWeNqdaCsXDTIxMDcwOTA3MjkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhBE2+tlK/eoNIjmPCdGmZvHFw0yMTAzMTUxMjU2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQkwIQIQfvPBJbWCHz3RjLrtKwIFHxcNMjAwNzEwMTAxMDMwWjAvAhAalFv3P6/n
ROLntEt9cXzOFw0yMTAyMjQxMzQyMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQZeNBDqJW
3SQ39ZDQw6duNRcNMjIwMTI3MTAyODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECWH9cbU
fOewUQXhimuaHGkXDTIxMTIwNzEyMzUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBQdaED
1Bw/pyal/nA4aOR0Fw0yMTA2MjUwOTQwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQEZ1P
CHfjs3kZexo1jEdqxBcNMjIwMzE3MTMyNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBcS
K58D4ntrP7BnrWGUiLQXDTIyMDExMjE0MTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAD
ohzWO8D64wTNIMe0HclDFw0yMTExMDgxMTI4MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYD
VR0YBBEYDzIwMjExMTA2MjMwMDAwWjAvAhAbIv//AjqoFRjY+UgkPtwSFw0yMDAz
MTAwODI4NDZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQD6gm780kq3MCfkHsKkRYuBcNMjEw
NTEyMTMxMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAVSLvbXfGWo5YtXEAwJfoUXDTIw
MDcwNzA2MjYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAcn16qNmVYfj0YUqR/FOuxFw0y
MTA5MjMwODUxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQCnLsYndQ3tQQL1cUBOSlXBcN
MjEwODI2MDYyNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECrNcWrHyaL+DTFupFbJITMX
DTIxMDgxODE1NTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB07KmwzxUmGYXJeW0QR/4b
Fw0yMjAyMDgwNzI1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQLgeSXMlO9yWH3FWiv9ht
EBcNMjIwMjE0MTM0NDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTEx
MDExMDAwMFowIQIQUP89PVmumSxUXiBhyBorDRcNMjAxMTI3MTI0NzE2WjAvAhB/
8TMfDVaqqdIf3cvfvXtgFw0yMjAyMTAwODE2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQ
OBd1DUwHidLkWcC1YI5abBcNMjExMjE3MDgwMTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIxMTIxNzAwMTUwMFowLwIQVsNHrjypWTOEUKpRXPRrERcNMjIw
MzIzMDcyMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGK111rKv0ijr8tcvYUEu6EXDTIx
MTIxMzA3MzQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA2lN7ijaAjVggfGKCjsiDwFw0y
MDEwMTkwNjQ0NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQWQPAzNDKz1jkNH8r/Vo08xcN
MjExMTAzMDkwMzAwWjAvAhBiaA66lsG5ch0IJm8ISargFw0yMDA5MjgxNDAwNDVa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQSvbVDe6AJICAsdXNdfpf1hcNMjIwMzAxMTIyOTAw
WjAhAhBqbBCrhBy8D/Kp9m43CMhNFw0yMjAzMTAxMzI0MDBaMC8CEHQacoJemgtc
uvmhwZtGcAgXDTIwMDgxOTEwNTMxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAydOihUsV8
8r3iwoT5rWdwFw0yMDA4MzExMDQyMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQMYhZQzVW
jZ3nnb8G9SeWxRcNMjEwODIwMTM0ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHHhsxVn
6Rkse32n8nG6CzwXDTIyMDMxODEzMjYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAI1Dxm
Br2sMdPCAiLVt/g4Fw0yMTEwMjcxMTQ3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQc0WI
U83SBQW587QkQkP/ZRcNMjEwOTAxMTgxNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEGy
wIxhn4Pw4UcniAeOgHsXDTIxMDcwMjEyNTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBz
uAiTCayg+Z2gzpRE7aN4Fw0yMTA5MTcwODQxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
Rdhki6/gEd4bY2NB/pxSmhcNMjExMjEzMTIxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkC
EDLyk9HXwo0+FVrHI9dV10EXDTIxMTExNjEzMzMwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMTA5MzAyMjAwMDBaMEkCEC0xHJ65lrz3xz0iydkBA8oXDTIy
MDIwMTExMDkwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAxMjgxMTA2
MDBaMEkCEBfA6dbFXsHRWa3CnJxsREYXDTIxMTIwODEwMTcwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTEyMDYwMDAwMDBaMC8CEF/+M6u+ukaV4Z++dmYm
ffYXDTIyMDIxMDEyMjAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAK7xwFa85UfyFDgnAp
fbAWFw0yMTA3MjkxNDMzMDBaMC8CEHGv5i5qsGdvl6aJmuUX3SkXDTIxMDcxMzEw
MTIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA912qAiJ4OhkCWl/IiCTYZFw0yMjAzMTAw
OTEzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQH6WXJoZt9+sIODS2PeYsuBcNMjAwMzEw
MDgyODQ3WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGrliQ4oh/gMDmNRqa9BDJgXDTIyMDMy
MzA5MjYwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB/wGUNIM0PlswFMX622/UPFw0yMjAy
MDIwOTI4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQeKYCbbVLUmqz1GJseivSPRcNMjIw
MzAzMTA1NDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECSvA9evBIJmosm+9pq+AkUXDTIy
MDIyNTEzNDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBdLh1B+hnV8rMF8Ee1Km7DFw0y
MTA3MDYwOTIyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQI5NrMro/+plpgxcy7Vug2xcN
MjAxMjI5MDY1NzE1WjAhAhAaVANIHo0yb9pT5u0pzukGFw0yMDAyMDQxMzA3NDNa
MC8CEB/LvjWkp+yo+WeNKEG3eB0XDTIyMDEzMTExMTgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
CTAhAhAm26GNUTIntfibc3vdAR0VFw0yMDA0MjcxMjU0MzhaMC8CEDeOGCp9uTdg
ir09zHSBDWwXDTIwMTEwOTEzMjUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBj9v+f/tT9
p9yihHxjCch8Fw0yMDA0MzAwNzUwNDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQevNLDY6v
2rJsfVFjF0fKLxcNMjIwMzAzMTcwMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHT7nR6l
3yWoYXCZoqJWXz8XDTIxMDcxNjExNDYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBjAhAhBHXgsD
11m8acYpqwfUioiBFw0yMTA4MjUxMTU0MDBaMC8CEDA04whMWKdHQ8jEKWtAvacX
DTIxMDkyOTA5NTgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBIV6XtmtCULs+Dc2Mx9ZDF
Fw0yMjAxMjgxMDE4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQROPKe1X1oZeXc4STq/iD
XhcNMjAwNDI3MTI1NDM5WjAvAhBkHPU3IGx/cJuUfo8vhLa7Fw0yMDA2MjMwNzAx
NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQKgC6xNZtcgrwvEBqw6iy+xcNMjEwNDAxMTMx
MjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGKW7rgoVg4etNyruRTqLWIXDTIyMDMyNDE1
MDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBSzhtD3/wEKCuW6fkhi8DiFw0yMTA0MjEx
MzE4NDVaMC8CEFQevTVg270a1B4dp9LCx/cXDTIxMDUxNDA4MTY0NVowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAhAhA9vq7TIt8F7aimTvaFEoWXFw0yMTAxMTgxNDAxMDFaMCECEHe4
KLu+XhugAPubGPrbyYAXDTIwMDQyNzEyNTQzOVowLwIQHj3i9VNi1A1+wlIbIAPx
FBcNMjIwMzA0MDcxMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDS8z0sm3JDG7ERQFm77
tGUXDTIxMDcyNjEzMzIwMFowLwIQGfN7kwxtZJCLZdcU0gEMTRcNMjExMDA4MTIy
OTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEFxRW5+ouY0dfknJWADKuBMXDTIxMDYyOTEx
MzEwMVowLwIQbUOOTzq8KMRNnO5C3yo8chcNMjEwNjI2MTEzMzAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEENuJDq9uwlIAwmOrDvHO/AXDTIxMDgyMDA4NDAwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAhAhB3bkhUxtsp0nTqjR8IFVtnFw0yMTAyMTkwNzI4MzBaMC8CEEB9
vw0wukmuIDpdsxFopzEXDTIyMDMxNjExNTMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBW
esXkMLdCKDVN6BkhiiMUFw0yMTA2MTQwOTQ4NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
HSaV6iBt/HrLiSI0/dlIxBcNMjExMjEzMTAxMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCEC
EBPJcVh/u/WzwrJpiuv/z44XDTIxMDUxNDExMDMzMFowLwIQL7NGqJxnUazzqlq/
fzPTmBcNMjEwNjIxMTIxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEA272MIIbJJfmNNU
HxhS8ucXDTIxMTExNTA4NDgwMFowIQIQSCdrl80SIKxIPBWFdU/EnRcNMjExMjIw
MTAwMzAwWjBJAhBcm1+OGo9DHuMTKHD6zYIsFw0yMTExMjMwODIwMDBaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjExMTE0MjMwMDAwWjAhAhAMBIF0RshpInOF
qTdxmRwqFw0yMDA0MTAwOTU2NTFaMCECEH0a+oKBvXuunrMQSfL+5oYXDTIyMDIw
MTE2MTUwMFowIQIQYNCpQrphrNkuIbkzTH/4dxcNMjEwMzEyMDk1MzQ1WjAvAhB2
XVhKDuob/D6rZeB7e4lXFw0yMTA4MTgyMDAzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
O1AhUgIp4WgZeeBUDvlj7BcNMjIwMzAzMDkyNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EFyFoVzPvhrjelBoVGJz6nQXDTIxMDMyMzA3NTExNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhBP7zsUe4TBGyekfFc1o+RAFw0yMTA0MjgxMTUzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQCGv03Cb35KwYYLuZFMrgsBcNMjEwODA1MTEwNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEB3oOSLTQzeKNyQ9bYi9jdUXDTIwMTAxOTExMjgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAhAhBo+8Q5fNjA8k4LNPNsAvVKFw0yMDA0MjkwNjIxNDhaMC8CEDnarlgfbGsc
FnFA8Y0pkHYXDTIxMDIyNTA5MjIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhADEmJdZk8G
MuXCCtVNCR9DFw0yMjAzMjUwODAzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQLQb76UCR
Vf5nLSmNmUWveBcNMjExMTAyMDgyOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEC6L24aJ
qPYWITH/2CcdD2YXDTIyMDIwNzA3MjAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAbj1b3
7Q1vZzztHNJ9qbYZFw0yMTAxMjkwOTI4MzBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0Y
BBEYDzIwMjEwMTI4MDAwMDAwWjAvAhA6ceQLLmmZNlWcQzTteOxMFw0yMDA0MjMw
NjI5NTdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQLNo90WJkGCni/Qb06sitWhcNMjIwMjEw
MTQxNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAaaV0lLoKOduFJH1iYs4egXDTIxMDcy
ODA1NDUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBZfT2K7+PEz0KZMASH4iC4Fw0yMjAz
MDkwOTI2MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQbfzIJFsBX1KMPi6YO8HGORcNMjAw
NDMwMDU1NDE1WjAvAhBjO13Hm8h6yJAuCiMt60rGFw0yMjAxMDUxMjEwMDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQFiLAVImNn7j9+19QA1VF3xcNMjEwNzI4MDU1MjAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMCECEAcHX6J4gdHq5kL6HMuks7AXDTIwMTAwMjA5NDMxNVow
LwIQT4oYZkOFB6CxQd/8x82+ARcNMjIwMTI3MDg0ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CEHOHotlrkjmVorq+2ibQPnoXDTIyMDExODA5MjcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
CTAvAhBmLy+ULs6ES5eShm25QuFcFw0yMjAzMjExMDAyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwIQIQZrrd68SAT6WdNY1Vz5kWBBcNMjEwMzA1MDk0NzAwWjAvAhASe3klGt9I
iUSNnn/9QB0kFw0yMDA5MjMwNTE2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQIPEJnvVo
RHNZweJIA8xBQRcNMjEwNTI1MTc1NDE1WjAvAhBe/zE6XAcVWllcRBhNitBbFw0y
MjAxMjAwODU4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQN6pLsBb8l8EVmiGhjc+t9hcN
MjIwMzE4MDkwNzAwWjAhAhBXs1rMyYyTKhH2Vn1QFXKPFw0yMDEyMjkxMzQyNDVa
MC8CEHTFhF43r7AMjEWPfuWb9a0XDTIwMDcxNzEwNDkxNVowDDAKBgNVHRUEAwoB
CTAvAhArjnDedqUMXRuFzF93jVlhFw0yMTAzMTAxMjI5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwIQIQJe/17MoDfMqcd48BqRNI+xcNMjIwMjA1MDEzNjAwWjBJAhAdnvCuxj8e
iEo7BKkdkidAFw0yMTA4MTkxMjA5MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEY
DzIwMjEwNzMxMjIwMDAwWjAhAhAZHD8doyzQnJx9T17fVXU0Fw0yMTA4MTMwOTI5
MDBaMCECEEpj3N1HMSoumWPdt7Z026MXDTIxMDkwMTEwNTgwMFowIQIQKDR2CxMx
TVoym9gYZXtYfhcNMjExMDA3MDc1NjAwWjAvAhBn2kpvw7lQmlGMdh6IE/VAFw0y
MDEyMjkxMzQyNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQdE1z+UlL9MSY6HHmfESxGBcN
MjEwMjAzMDkwNzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEBqHq3NSM0BCMX1qQoc3pZ4X
DTIyMDIxNzExMjUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBfEn9XkRl8tWVRV4Ov08k7
Fw0yMTA5MjMwODMyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQd13MA4CF6EiYhUHUHVOd
rBcNMjAxMTEyMTMxNTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEG2toDDiAJSMSir0HL2Y
9x0XDTIxMDkxMDExMzQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBaV83BRZZoylJ3JLMo
vT0zFw0yMTA3MjYwNzQ1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQMxhu98xA7i3zt5aE
cPaX0xcNMjExMTA4MDkyNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEbu5WdfQomczAGN
2pXAHGUXDTIyMDMxNjA4NDgwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAbyRAHgVNZIO4O
tDFmfyziFw0yMjAzMTYwNzA5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQZWFOd58fbQ3W
hRadGQq4+RcNMjIwMTA1MDc1ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEDAjmvqYNl2N
jMPzy2hZSHsXDTIyMDEyNDA5NDkwMVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgP
MjAyMTEwMDEwODQ3MDBaMC8CEFr2UOIduqMRMDtCTDI8YvkXDTIxMDcyMzEwNDYw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhA9QK0tZE+Iqe4gHLCQyP1jFw0yMjAzMTYxMjMx
MDFaMEkCEH8Yf+2/twg9sYTxGhq43dQXDTIxMTEwOTEwMjEwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTExMDgxNTMwMDBaMC8CEHdB41M3mROkhjUQ+jYH
+AoXDTIwMTAxMjA3MDcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhBTJ5Vg2qXBj7iA+bJm
cQSHFw0yMTAxMjUxNDIwMTVaMEkCECtGi8vw2AkdWTu0GOtAnP0XDTIxMDMxMzE4
MzQzMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAzMDkwMDAwMDBaMC8C
EEqv/h7oUl2f7EQ5kQVWaHsXDTIxMDkwODE5NDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJ
AhAZnEn+Tk/7SXv7ueEUwKrWFw0yMTA2MjYxMzM0MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEw
GAYDVR0YBBEYDzIwMjEwNDEyMTM1MzAwWjAvAhAlqID2MoV8vYyDz/A0/2ljFw0y
MTA3MjIxMzAzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQRtftIE6M8kDu/09ohN4z4xcN
MjEwNDE1MDY0ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEAITkOteaTiEwHsd90dZjaQX
DTIxMDYyNTA4MTgzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBkW3gEkCnTpokftK1VxzKJ
Fw0yMTAzMDExNDU1MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQDM2TEmhaKWjCJ2j10RJc
yBcNMjEwMzI2MDgxNDE1WjAvAhBvZn1vuDbqWtLTaYD55hvZFw0yMDA0MDkwNzQ5
NTdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQYkruG2cUrbYhV5tqMzE4gBcNMjAwNzE3MDU1
ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFvq2T0bD3/jsytfPUXoxlUXDTIxMDgyNDEx
NDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhARuCjuLuRJjAdKIc1Ud1yuFw0yMTEyMTcx
MTAwMDFaMCECEAv67QDy9aiYWDdKzr8QPaQXDTIxMDMxODExMDM0NVowLwIQBU+o
8Z8qy0z4ptPSBoW69BcNMjIwMzExMTEzMTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECEC
SQqECQOwRUUXNOIK4psXDTIyMDMyMjA5MjgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBc
62Ujw6AZUzdzb/xDgsz6Fw0yMjAxMDQxMDA1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
KT8yHw079fXBOAjtibpQZxcNMjEwODA5MTM0MjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCEC
EEg+FQslAcgjGeSrQGpa3jsXDTIyMDEwNDE1MDkwMFowLwIQG053ASc+rbinCKPc
7p4YqRcNMjExMDEyMDkyNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFy2rubbtxAcHdRt
+0DztkYXDTIyMDMxMTEzMTIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAWWG0iBBd+rue8
Mpz3O6e6Fw0yMTAyMDExMzQyNDVaMC8CEHUJ+I96W9RhFvmk1LkS8gkXDTIxMDcy
MjEzMDcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAiBdjOCAPrOM29jw8Xals0Fw0yMTA0
MjcxMjU4MzBaMC8CEAx19BSarcEdV1OJZ4jRZUsXDTIyMDIwMTEwMTQwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhBd1OeTFC752g1mkN9AkUyYFw0yMTEyMjMxMzAyMDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwIQIQDH/tAuZu6ZPOEVOk6tj85BcNMjAxMDMwMDk1NTE1WjAh
AhAvuvQJ43hen9BrbPThwgfbFw0yMTEwMTMxOTA3MDBaMCECECEhXZOOD/xbtPvt
KjgOKiEXDTIxMTIxMzEzNDIwMFowLwIQZU8c5XPYrqipFyvMA1331hcNMjEwNjE3
MDg1OTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECECE5c6RkiXqvZzj4SE0xS9EXDTIwMTIy
MzE0MDgzMFowLwIQB4ft4SliMiWlG/6hYeX0XxcNMjEwNzA1MDcxODAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMCECEHwTvx4VFP7/wPmrXG+9h4oXDTIxMTAwMTA5MjQwMFowLwIQ
GFZC67Z+W6HlfKug2vGq7BcNMjEwOTI5MTM0OTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EBIf7tbb8DJNmyddHyXYtEEXDTIyMDMyNTA4MTIwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJ
AhA1k3xPbHN3o2/UyHmcIF7KFw0yMTA1MjQwMDA5NDVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEw
GAYDVR0YBBEYDzIwMjEwNTE1MDAwMDAwWjAvAhB/XxvbUdTDigXXjhVH46MIFw0y
MDA4MDQwNTQyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQHLAkC42p6HbqB4nHySseHxcN
MjAwNDMwMDcwNTQ0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECj1CvbNsLEPzEtuMPEclYoX
DTIxMDkwMTE3MjkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhB7M9x3iIymGNA+LKHJGoCC
Fw0yMDEyMzExNDAzMDBaMCECEDO7xZlSEalDq2+iC/VUHVoXDTIxMDgzMDA5MTYw
MFowLwIQZ45QF3Y4O9SC6Fo6+MGK0xcNMjIwMjA3MTA1NzAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMEkCEEY9ynjIa29ZgpUcnA6iF1IXDTIxMDcwMjA5NTAwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA2MDcwOTQ3MjVaMC8CEGyUkRmmEWqGXTdkKbPn
nCcXDTIxMTIwNjE0MDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB/j7dE8Gj0e0ioqIZV
0DI0Fw0yMjAzMjQxMTQ5MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQINSlsUMWY0h+qHqy
Ja/DaxcNMjExMTE2MTMyMDAwWjAhAhBckfZ4zGoUSi4Qjf65DFJ0Fw0yMTA1MDUw
NjA5NDVaMC8CEEggPg/ar/V2NpWVEZWo26oXDTIxMDMwMTA5MDM0NVowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhBpMqhezk/fkrQ4Zr2nNtqXFw0yMjAxMTcxMTIzMDFaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQWvZrnWlacFXw2y4J8zC2cBcNMjEwMzE1MTAyODQ1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMCECEFikqlyt71o4eLq1cEuV7I8XDTIxMDkyMDExMTgwMFowLwIQ
YO46SAGWZpjNCuPU4I7FMxcNMjEwODMxMTAwMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
ED1uEDaMuYQLD7ljfisCosAXDTIyMDIyMjA4MjEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAh
AhBhFfZ44oD8SpZKWVS7GxthFw0yMTAzMzAxMTU0MzBaMCECEFiIwrOeEpsjpkcv
xASq664XDTIwMDgxMDA4MjY0NVowIQIQLtWwnbq4Ex3iqUaXdZUTtBcNMjAwNTA2
MTExNDAwWjAvAhBe/bFXnEFC8FPEnx7WnkPkFw0yMDAzMTAwODI4NDZaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQNeODFphaY8EWS86rISPDFBcNMjEwOTE1MTExODAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMCECEHwo8VBnoYNisr2VWWFuo3gXDTIyMDEwNDE0MjMwMFowIQIQ
LxpyT+000ejJ9FzEbnXU+BcNMjEwMjE5MDY0MjE1WjAhAhAJ6i8VCg1BKBgqjecb
UYW9Fw0yMTEwMjYwOTA0MDBaMCECEAhCJpHEr+YaUVWbZUzdIM8XDTIwMTAyMjEz
MDU0NVowLwIQfPuWkWs0bn4AkdlqfSXYbRcNMjEwODAyMDg1MjAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CEGlwr8AJiFwMIcL1dnQRKugXDTIxMDMyOTE3MDMzMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhBSAvaEy8HKE3tsLEP6TbzjFw0yMDA2MTYwNzEzMzBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQL1eU2rR2fGU49MZIQCRKkxcNMjAwOTAzMDU1NDAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEEMx/N69XhQSc9kybQc+cu4XDTIxMDYxNTEyMzE0NVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAhAhBfgtxCNq9VEStpoS2H1hFvFw0yMTA1MjcxMTUwMTVaMC8C
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AhBYMGFPBsE3jHx033LETi97Fw0yMTEyMTMwOTIwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQHUXNowoWuxdM1Ktld8lr8RcNMjEwNDI4MTIyMzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CEAJN1y4AsKICPa0u4lMFBRgXDTIxMDUyMDExMDU0NVowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAhAhAgGRMhyBV62Rht2wyHNaxHFw0yMTExMTUxMTA0MDBaMC8CECj5QqGtkmTe
Q7WgpILtAkMXDTIwMDkwODA1MTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBcNWN15j8F
jmflZnGXRYGUFw0yMTA3MjEwNzQ0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQYZuOCqMh
Xx51hSNyTdaIBRcNMjEwNjI0MTAwOTQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQR
GA8yMDIxMDYwNDAwMDAwMFowLwIQVAnqFrlCiCom07zsC1we+xcNMjAxMDAyMDc1
NzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEBMVgZ985z079UZFyVeaiewXDTIxMDkxMDIx
NDEwMFowLwIQbyfKKrcT5KlrwJsqIgVHMxcNMjEwNzEyMTEwNTAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMCECEG7DBn1aprrQs8/kOVqOYQwXDTIxMDYwOTA1MzgwMFowSQIQOG3K
s0deWwHeaC5+4+DsMRcNMjAxMDAyMTAzMzQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIwMDkzMDAwMDAwMFowLwIQcwkE9Pd05LSv1B0Ixu3ChBcNMjEwNDMw
MTI1NzQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEG+XxuXJdnVemTNAvJ2YkdwXDTIwMDcx
NzA1NTgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBvbbCxW1EbbcyHhm8z2SvWFw0yMjAz
MjIxMjM1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQCLfvTBidIwN9ER/QWaCkQhcNMjAw
OTE0MTIzOTAwWjAvAhBH+X+ZjIQk663f4Ji1amJkFw0yMTA2MDgwOTU4MTVaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwSQIQKi5Sl5+AfdINql3H2kZJhBcNMjEwMjIyMTIwMzAwWjAm
MAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDIxNTAwMDAwMFowIQIQYbl9WIyV
FE54klG9R4x86xcNMjIwMjI2MDkzNjAwWjAhAhA5RDPfKW56TYxSCjcPLk0SFw0y
MTEyMDYxMTE2MDBaMCECEFZv5v5wzYElVpHFN6L8BjsXDTIyMDEyNjEwMTEwMVow
LwIQYsUegYFZtCXdanh9avezPBcNMjEwNTI2MDkzOTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MEkCEH3MBzxdhp67pM/XFL05iKkXDTIxMDkwODEwNTcwMFowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA5MDMwMTA5MDBaMEkCEBgc8Z/S6AhlIyA/+7iifwYX
DTIxMDMwMjEyNDQwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAyMDEw
MDAwMDBaMC8CEH90cKYseVsblBYfl3+b7FIXDTIyMDEyODA5NTUwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhAnhcRkeF5OpI9ps8pDrxjRFw0yMTA0MDgwNjUxMzBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQkwLwIQOK1vdKbrSYzHq52o8kkd6RcNMjEwMzAyMTA1MjE1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEDkYTSW42vOCpz3J1m6/c/kXDTIxMDgwOTExNTUwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhAvDJTvr2b8bzftJ7+oRIsPFw0yMDEwMDEwODQzMzBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQkwSQIQeDuSj/jLpHcjZbMPzs9jChcNMjAwNTIyMDk0NzAwWjAm
MAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDQwMTAwMDAwMFowSQIQPizo8nqI
Su9liDRTj9T8lxcNMjEwOTE2MTcwNDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQR
GA8yMDIxMDkxNTA5MDAwMFowLwIQSCkS2pJPOgNY7niGSiXR6RcNMjEwNTEyMTE1
NTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAH9SsQGuLR1Z4RhncNTcxYXDTIwMDQyNzA5
MjQxMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBTT7TVJ6JVz0lhmI0XLDG+Fw0yMDEyMTYx
MzQ4MTVaMC8CEFvv5jQLHIXO7E2LaFJGwcAXDTIwMTIxNDEzMzc0NVowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhBcdKq5nYWFon6PktkSNmHvFw0yMTA5MjAxMjE4MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQkwLwIQcrGoDuqH7ZevV97F1MI5/RcNMjIwMjA5MTAxOTAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEHv5Eay0WAAhiF3GuIKlZ3oXDTIxMDUxMDA4MDgxNVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAhAhB7w1HC7dS0//MoE6OCr5KfFw0yMTAyMDkxNDQzMTVaMCEC
EEDZpNRIyw0ik9TwbK2bWn4XDTIxMDgyMDEwMzMwMFowIQIQZRsuv2Evou+UQbzl
EERktRcNMjIwMTA0MTMwNjAwWjAhAhAFSgfxTlgGnPSKOQkFHQELFw0yMTA5Mjgx
MzAwMDBaMC8CEH4Kp2QPX1bXOj8BnwfC8NUXDTIyMDIyMzE0MzQwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzBJAhBubcte7w3B+AVE+bN8SqW2Fw0yMTA2MjExMDAyNDVaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwNjIxMDAwMDAwWjAvAhB7drVZKFVs6JyH
nA4Zz5rUFw0yMjAyMTYxMzIwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQOPg9kRK3y0Pe
B4mhHCO8fBcNMjEwNDI4MDY0NjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFqdtrnb8Ljm
TmgSLTi5kxAXDTIxMTIwMTA5MzYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBpO2SbDJuA
H8ZPUZTCz0evFw0yMTA5MjQwODQ1MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEY
DzIwMjEwOTEwMjIwMDAwWjAvAhA+vx23iyqu62qSncJRpTjlFw0yMTEwMDEwNzEx
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQLCCV98lvmfbgQMvWVxut3hcNMjIwMTAzMDkz
NDAwWjAvAhAvj3E5NjlIwCxxsNcHdd8YFw0yMTA0MjMxMDIwMDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQkwSQIQFEuHkh1f7p5RsjWMFU25OxcNMjEwMjE3MDg0NzQ1WjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDIxNjAwMDAwMFowIQIQF9Y8w6uGGgPxUVVC
UJmN3xcNMjIwMjAyMTQxODAwWjAvAhAT1r6J95k+yYPpmXUgkCkbFw0yMTEyMjkx
MDQ4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQa5VR87lkB5OOPH2y0ywAUhcNMjIwMjI1
MDkxNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEGTkx41tBllNL++lMGVrLp8XDTIxMTAy
MTA3MDgwMFowLwIQcTwo6xD2u5VTvbojxTYMWxcNMjExMTIzMDkzOTAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEDh/HwHClGQ/3amBeVHysmgXDTIxMDMzMTA3MDQwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBCTBJAhBopzeRF7bQqwmKQCqK6pdHFw0yMTA4MjMxNDMyMDBaMCYw
CgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwODE2MDgwMDAwWjAvAhBJgondaU+L
K/HF8FKxYFzLFw0yMjAyMDExMDE1MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQJOgbtBhS
37Fe3PmM6DDoSRcNMjAwNTIyMTI0NzMwWjAvAhB+Q9zs9LMJS1Ln1QfxJr6wFw0y
MjAxMzExMjUwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQJzC0IqrZcaq38PhyaOiWVRcN
MjIwMzIzMDc1NDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEH8FdkYPwlFVLxXVfXyHNqsX
DTIyMDEwNTA3NTgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAgd+VO8127wCALRRDEQHrs
Fw0yMDEwMTMwODI5MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQICi/PurRR19ZgJKOw1kA
sBcNMjEwOTAxMDk0MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECED6owlvMeTIdy/tqDJD0
9fIXDTIxMTAyMTA3NTYwMFowLwIQQyCfetSFTYcyUYANiaEefBcNMjAxMDI3MDYz
MzQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMEkCEBkLW/CEH9L8co3XXCMgdRgXDTIxMDMwMzEw
MTYzMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDA4MTMwMDAwMDBaMC8C
ED0K1FR7fszw/SuhBZWXuyYXDTIxMDEwNTA4MjkxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhACFxk2/ghu2NWZgm3sFBlHFw0yMjAzMTUxNzMzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQXbSXmw5lKlHhAHjIEJS91BcNMjEwNDIzMTA1NTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEFkkn//dZ1WI6itcThGakp4XDTIyMDMyNDEzMjQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhBsZgVob4eoptw3953J9N+GFw0yMTEyMDYxMjEyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQRfMY8P2I9JNj30IrjzMzmxcNMjAwODI2MDU0NDQ1WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEEceA8Oe4YFSIdpGvrkbhuAXDTIyMDMxMDA5MTMwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzBJAhBqNm6z2mFxQBab1tI7t9bzFw0yMTA5MjQwODU1MDBaMCYwCgYDVR0V
BAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzE5NzAwMTAxMDAwMDAwWjAvAhB898mMz86xs93qyBxx
MTaDFw0yMTA0MDExMzEyNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQLkCdu8RrMecbE64T
p/jWUxcNMjExMTA1MDgzMTA0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGzo4d8HKX8IMszt
e1GMbQIXDTIwMTAyOTA4MDczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBKVYvH7Bcqvr37
X/1c331/Fw0yMDA5MTUwNjE3MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQBfQAWdkQIXaV
d9CUz4jGyRcNMjExMjE0MTA0NzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDIxMTIwOTEwNDMwMFowLwIQY6ycrSqkFSU3GHXtv8dzGxcNMjEwNDE5MTM1MDE1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEHGNDPrfZJvoBBbkzXB6bFoXDTIxMDQyOTA4MDUz
MFowLwIQJ2JOJsD1AIlavUy41pbnvRcNMjEwODI0MTE0MzAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEBpV+mh9sHfNL/RWfIOdUIAXDTIyMDExMDEyNDUwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhAn3dqJKiATehswLoutSFTcFw0yMjAyMjgxMjUwMDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQTZbmO+175d6xdLMeizeieRcNMjIwMzE0MDg0MTAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEA6GnxdVMp769CJngzBgiV4XDTIxMDYwMTA4NDIxNVowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAhAhAx7BNHHdXqdZ/D/KOApn3lFw0yMDEwMTkxNDQxMzBaMC8CEFV4
WG78JOqxJ7GZvJ3bnawXDTIyMDIyMzExNTUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAg
wzbbiMhCEwqWuB8TegZPFw0yMDEwMjgwOTAxNDVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYD
VR0YBBEYDzIwMjAxMDIyMDAwMDAwWjAvAhAZmncooOUY+g4eKRrEyG9uFw0yMDEw
MTkxMzE2MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQCD4iPL4siy2mxu9oY0+dPxcNMjAx
MjExMTIwOTE1WjAvAhBpQ8cnmKDbXGPa4tAOGm0ZFw0yMjAxMTkxMDQ4MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQMU3Cgkjijm71EE0HjkFaCRcNMjIwMzI0MTM1NzAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEA8dogzeKym3XKmLFONe/sIXDTIxMDcxNDA3NDAwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhBThe0uo1JuE1AwD4nj0fpnFw0yMjAxMTgwOTMxMDBa
MCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjExMjI4MTEwMDAwWjAvAhBJBhyh
dzPU+4BXveaDBFOAFw0yMTEyMDEwOTIxMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQDXEO
YGZz0IXpkvus2SpX+BcNMjExMDI4MTAxODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEGza
Uox/JQCw+IQ0zHCiZ9AXDTIxMDYyNjE0MTAwMFowLwIQMP9jutatjsae2qm7xBq5
vhcNMjExMjIxMTQ0NzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEA8W8wcXwQ9R47whSgzi
WTcXDTIxMDIwMzA5MDczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBnI9cz4Kat7xBZEkpE
YlqaFw0yMDA2MjMwNzAxNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQYIKvLZzBBX7+Eq1U
eXsjCxcNMjAwNjMwMTIyMTAwWjBIAg8NLjHA8MsHw5OWJYBN3YYXDTIxMTIxNjEy
NDAwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTEyMDUyMzAwMDBaMC8C
EEkfswQI7ziTDRKnrLLbsAEXDTIxMDcwODEzMDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhBVkW5IYxIRiskneNIzL9cKFw0yMTEyMDMxMTE1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQKGArOLYEH1LrkpwhCBDpQxcNMjEwODE4MTA0NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJ
MCECEFO083LKyb2XThSqlkqyawEXDTIyMDIwMjExMzcwMFowLwIQI9N61412wsxi
+MqLc5TlzxcNMjEwODI0MTEzODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAJMSNKe+Yhg
yQq25BQmoD8XDTIyMDMyNDE1MDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBAGt09AV6x
kyGFyf5XAVcTFw0yMjAzMjMwOTI2MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQXmwvrsCc
JrPLH/kA5PL1aRcNMjIwMzIzMDkyNjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEV50oVd
CTBDzQWPwEnJuGwXDTIyMDMxMDA5MTMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAU2164
XOQiEr1vN9x2dJNdFw0yMTExMjMwODQ1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQcSFZ
15X3HAatUUuEjlYMsBcNMjEwMzE1MTAyMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEA7I
XHXqa0hXboFBkyC8QGgXDTIyMDIxNDA4NTMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBZ
jnfibCNE82gifvkp14HYFw0yMjAxMzExMTMwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQ
Udwc9c7MjLsXduvxaZVcChcNMjAxMjE4MTM0NDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCEC
ECy3BLWX1f+3g7JakA7oyQ8XDTIxMDQyNzEwNTc0NVowSQIQQh32+dRUGYA8LM7F
oUsvSRcNMjEwODEyMTUyNzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIx
MDgwODIyMDAwMFowIQIQVDBr3tZ8dbRO4TkRPK7zFhcNMjEwNzE2MTI1NjAwWjAv
AhAf6ynVT4UuaGlw5NJEFFppFw0yMDA2MjMwNjExMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQMRe3l4kajvP7E4uguKkZ3hcNMjEwNTMxMDgxODQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CECf18B/MzlQAEDFd8fld1NMXDTIwMTAyMjA4MTgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhBhzLXYIuBE3+wTVFm870P3Fw0yMTA5MjMxMTAxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQMj1ZLZVycExbGEDsICPYkRcNMjAwMzI0MDgwNzMxWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEEDjHdGzU1zz8d9pVFS9a+oXDTIxMTEyNjEyMjgwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhBWbwf3v6O7ZHsSyIGKMk18Fw0yMDEyMTgxMzE5MTVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQkwLwIQd8+xfh9YyFEftrTtNfAgkBcNMjExMjI4MDk0MDAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CECDuu1PMg6lXQmZVT8OeH40XDTIyMDEzMTExMTcwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBCTBJAhBgmNi+07X/Il0Kegmq8Q0EFw0yMTA1MTAxMDA1MDBaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwMjAxMDAwMDAwWjAvAhBTVZw4TrkipE+0
PkuPkoQuFw0yMTAxMDcxMTQzMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQQB7oKtr19Qp4
Kphb6mkz5xcNMjIwMTMxMTIxMTAxWjAvAhAlOk22utUtLuh9QSl5lzvFFw0yMTA3
MTMxMDU3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQMI/kT87cAlM6yF2EYZDlMxcNMjEw
NzE5MDcyOTAwWjAvAhAC0jK9chc++6HWnLrjxE0uFw0yMTA5MTUwOTMyMDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwIQIQenTi3/z1DiYcAnpJQj860hcNMjAwNDI5MDYyMTQ5WjAv
AhB70KwVp3nC5gZii84T24e5Fw0yMTEwMjkxMjI4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQC/BLjZdKJFHAuFhQK04krBcNMjAwOTA3MDYxMTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEA06QeA5x1ViBo7vV1BHs6IXDTIxMDcyODA1NDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
CTAhAhBUqqA06QIpuDukFtmMTl9NFw0yMTEyMDgxMDMyMDBaMC8CEDEUvTgl3zvq
D8H4dX9eLR0XDTIyMDExNzA4MzMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhARxL1o/vUA
zwmsnz3pIUg6Fw0yMjAxMjgxMzEwMDBaMC8CEHBtAX+RDgnYmL43Dbt0/zMXDTIw
MTIyOTEzNDI0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhBxmz3mVpTa2wKb+vvmFjDwFw0y
MjAxMTcwNzQ4MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwOTMwMjIw
MDAwWjAvAhAZayWqY905ybGQLrySek9cFw0yMTAzMzEwNTM0NDVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwLwIQD+VmrMst9EkGp7oBNqM03xcNMjExMjI4MTMyMTAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEArlBytFeVawwtVD3KDWcnoXDTIyMDEzMTE0NTAwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhBt8i2pwjgdVQggM250q8vXFw0yMTEwMTIwODQ4MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwIQIQf0TMh+k5Naa+VQOy0EJzhhcNMjAwNTI3MDk1MDMwWjAvAhAJ
BJlIqf3c01o3MdR7kaxeFw0yMjAxMTMwOTI5MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
Bz/F696lVpz3ZRuFVv9SoBcNMjIwMzE0MDk1OTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EFVzPwO45Un9mY4M35KFn0IXDTIyMDMxODEyNDQwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAh
AhAqWcetEjuog2GKlWUy0z5dFw0yMTA1MTAxMjU2MzBaMCECEHuo3FP+PI2ebpiK
mqcsQ+0XDTIyMDIyMTExNDUwMFowLwIQXC8J9r08U2v/7bw9VMoV2BcNMjIwMTI0
MTEyNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDzc4wCCwlfnRGCh2LxZEWEXDTIxMTEy
MjEwNTQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBpsp+pF3i3WvkZbaYNoFHuFw0yMDA2
MTIwNzIwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQItCg9z4l7AsGaAdC/4K9PxcNMjEw
ODI3MDcwNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEFT/nI9taeKx4z9r/KOkRpoXDTIy
MDEyNDEzMzQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhB7vP435nnUUkI6fxqrTJT8Fw0y
MDA2MDQwNzM3MzBaMC8CEHwFjWZlzSyjEp1oW8zmfK0XDTIyMDMyMjEzNDcwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBayYs9QqN2UHSDWKFC1Y8PFw0yMTExMTcwNzUwMDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQCSRiMmamFLug3N31xq+UmBcNMjExMjE3MTQ0MTAw
WjAvAhAtgjcBGHbwtj5jrS6bP9ifFw0yMTA4MjQxMTU4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQkwSQIQEdvjBE8sb8GIledMl108eBcNMjExMDA3MTcxNzAwWjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDkyOTIyMDAwMFowIQIQJUHsDw6T6jzTgGAZPzN/
HhcNMjEwMzA1MTA0NTAwWjAvAhBzAJh3trbZ7fK28VexzK9wFw0yMTA3MDEwNzU1
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQKp7ZN/l9sK0rBOrZd/TYshcNMjEwMzI0MTI0
OTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDMwMzAwMDAwMFowLwIQ
WwKw4vbkbSmzdT5gq+XY8RcNMjEwMzEyMTUzNjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMEkC
EFZnP6Wc7RMwjFyo6+7sVjIXDTIyMDEyNjA4MjkwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMjAxMjUxNDAwMDBaMCECEAFgAdGebD39OWQLU09Qq2kXDTIx
MDMxNzEzNTgxNVowIQIQdppzUGQT95lq1lXho+rRzxcNMjAwNzAyMTIwNTAwWjAh
AhBO4QxivIItm1D18/tCvtvSFw0yMTA1MDQxMzAzNDVaMC8CEGuDyAu7nPWDJ/T0
ZbJHU+wXDTIwMDUyNTE0NTkxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBFfEErXVwr6CQo
pHIANH2LFw0yMDEyMDkxMzMwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQHcDVrec3nOYl
QZfwqe5MjhcNMjIwMjE0MTA1NDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDIyMDIxNDEwNDkwMFowSQIQVNj7TRfwHB0tb2NdmuvNWBcNMjEwMzMwMTIxMzMw
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDMyOTAwMDAwMFowLwIQVS2Z
kIJahfrDGfAy+O6jghcNMjIwMjI0MTExNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEBm5
b0IRE9J7y45+nRmxFwoXDTIwMDQyNzEyNTQzN1owSQIQCCy18WYTguR7kGjdzDDm
phcNMjExMTA4MTczNTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTAw
NTIyMDAwMFowLwIQC9ugOJwdadISK66Kfz7fuhcNMjIwMjE4MDc1NjAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEDBXhLHHzbyuOt3FYSWpD5UXDTIyMDEyNDEwNDQwMVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhBCBIBVH8xYliNFPiNkntEDFw0yMTA0MjcxMjE5MTVaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQce6QGWitLpygZzcIg0Fa/xcNMjEwNDIwMDk0NTAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGW7SQEHeyLY74Yckg3+xsYXDTIxMDIwMTEyNTkwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAGzvB9KD1Jaw0+zQM9L4BDFw0yMjAzMDUwODQzMDBa
MC8CEFkeODdfW211E6vyJwsL/EIXDTIyMDMxMDE0MDYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
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MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQSg5q1nSTxd+G1GoEC0iF6hcNMjEwOTMwMDk0MDAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFgagvEcaMDjetkl70tCyugXDTIyMDExMjExNTkw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAF43BmXZxRbfktFnMlZJpfFw0yMTA5MDMxMDE2
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQdO3FZDal0H7RSwOuDt3bThcNMjIwMzA5MDky
NzAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFdy2ZZAhfOOnAWFqMcjmEkXDTIxMDgwNjA2
MzQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAj1npF2nqeSNy6iCz7T62TFw0yMDA0MTYw
OTQwMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQIIXnrGaRw9v1a2ZgI0foAhcNMjAwOTE1
MDc0NDMwWjAvAhA8g1x2k22hxE5q3fnWFcolFw0yMTExMjIwODEzMDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwIQIQZ/GHXZgMfaDmjP/GKteuShcNMjEwOTEzMTEzNTAwWjAvAhBD
IBc+UWxJuUn395a9WmIzFw0yMTA5MDMxMjQxMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQ
IlKk5FFB350FKEP0RIRMVxcNMjEwNDE1MTUxMDAwWjAvAhAg/GBQG2pxUhNlEu1z
J9qjFw0yMTA4MDMwODA3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQOjktCpudxqLrHEF6
BEulUxcNMjIwMjI1MTM1MjAwWjAvAhBWTt8BZkBr4m/S6hsqAmAXFw0yMjAzMDMx
MjAyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQPV4ufuCGt3OCNXm5dEXUjhcNMjEwODIz
MDg1NzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDgyMjIyMDAwMFow
LwIQdIe6Lta9aEp8/AbTtz1DuBcNMjAwOTAzMDU1MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CEBFfMVr34esp9qgfqBrdINkXDTIxMDkyMjEyNTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhAbCkBLfMueL7bP/sPg543bFw0yMTEyMDYxMDM1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwSQIQK4Llri2ZgklJgJEu24XpxBcNMjEwNjIyMDk1ODQ1WjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDYxMTAwMDAwMFowLwIQXx+PEV9gOeSCROEKL0ay
yRcNMjIwMjIxMTMwMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECmPJsin/Dakxpl+l4Po
tW0XDTIxMDUxNDEzMDUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhAF56Uafwn0BoVkvsD7
P3gPFw0yMjAxMTcxMzQzMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIw
MTE3MTMzOTAwWjAvAhBdGEzqPnm5Bgbo8eW/B1MQFw0yMjAyMDExMzQzMDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwIQIQV8CFWvb3e2IaD0tfpilWoxcNMjAwOTE2MTE1NjQ1WjAh
AhAjAgkddrLIFer7EZ5Hq0QKFw0yMTExMDUwOTUxMDBaMC8CEG0YpODgpe34zJI2
OMcB8CgXDTIwMDQxNjA5NDAwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhAUQknfvLw/8LaB
CLscDOw2Fw0yMTExMTIwOTQwMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIw
MjExMDI4MjIwMDAwWjAvAhB83xz/mB3Fltawb8QahUaQFw0yMjAzMTUxMDAwMDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQLXS1Nrs/lDqfCCGJdplX7xcNMjEwNzI3MTI1NDAw
WjAvAhBVR86w0rGs8yL0CWPUDgUUFw0yMDA3MzExMTIxMTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQXnfIB2eCHRtSSwxFZ9pvExcNMjIwMzE1MTAxMzAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMCECEEXCsiTp9vs35GWpSkAkMP4XDTIxMTAyMDA5MzgwMFowIQIQU2r1aPb6
uwBHvYCJ8CaRORcNMjEwOTE3MTMxMzAwWjAvAhAqduXu2I2o4fuqTrETVzkoFw0y
MTA3MjMxMDM1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQU2hh/rQjt/JXoOk7oNXUTBcN
MjExMjExMDkwODAwWjAvAhBEPKHBLv1KwHKIP2n7XUGDFw0yMDA0MTYwOTQwMDJa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQeizPVuQgNrGu9onz1eiHYhcNMjEwNTI4MDgzNTQ1
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDUyNzAwMDAwMFowLwIQPuUr
3xIxHa1A9g1feUuSjRcNMjEwMjE1MDc0NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEFBp
FwbrnwaZ1V9eFDY2ZbsXDTIwMDMzMDE0MzExMVowLwIQLQse994FyadFT9DqxG3C
sRcNMjIwMzA4MTI1MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHrAtizShhKvwwKKwgKl
P18XDTIyMDIxNjEzMzIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAR75891KdHNk7FEgFs
+oUnFw0yMTA4MzEyMTM2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQH0vwSYI5w0m+NdCh
+jCpFhcNMjEwNzI3MDYzOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECB6iOGKY1tZg3h3
oOfr0QkXDTIyMDIyNTA5NTUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBwwXoxWOc0pwun
N/8r9vfAFw0yMTA1MTkxMjA3NDVaMCECEHEC1i/aITyO79NBBgZKT98XDTIxMDYw
OTA2MzMxNVowLwIQGcRl6xWtekqXjJpkOE9SJRcNMjEwOTA4MDg1OTAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CED7iKi7zc5o6hgBWObq/Mj8XDTIxMTIwMzA3MzQwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhARow+Q/nkbOzbqvkbzpBE/Fw0yMTEyMDIxODE1MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQkwLwIQYiFt4iZ2KHrmf1cqwb9EBRcNMjEwNzA3MTA1MzAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEB9GltK14AhhGK/M2DeERCEXDTIxMDMxNTEyNTYwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBxVM4qVYM2+Gs0Hnky6fWLFw0yMjAzMDgwNzAwMDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQcCMPcHkYfz0XiwOE6g0CuhcNMjIwMjA5MDYwMDAw
WjAvAhANbm+OE8k7+vDKNo+En7tyFw0yMjAxMjYxMzI2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQNeSEKEsG7aQx7QrxV4fEcxcNMjAxMDAxMTIxMTE1WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEJMCECEDNZWHhNStoRE+LE7EZwkn0XDTIwMTIwMTA5NDIzMFowLwIQZ4r2ihPQ
Wfmlj4No30IylRcNMjIwMzA5MTEwNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFCuJqVI
tg50AJ9NL5WJ3hwXDTIyMDMxNjEzNDIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBaRoMK
em2+fxGqRfE8qs4SFw0yMTAyMjIwODQ4MTVaMC8CEDIuKf5/96zN2dyp4fsu38kX
DTIwMDExNTEzMjE1NlowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAfmmQAPfbbD/qtBBrOUxGI
Fw0yMTEyMjcxOTQ2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQFQOYyscnpt7fdOaOPEml
xhcNMjIwMjI1MTMzNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHEtLzMPyMQ0olLHmp4S
6HMXDTIxMTIyMzEwNDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAYvhz9sCZAuDr994V/
Zuv0Fw0yMTAzMzEwOTA0MzBaMEkCEAMPKcn09kqkCI5P5dXzggkXDTIxMTAyODA4
MjkwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMTk3MDAxMDEwMDAwMDBaMEkC
EBhxYoMgK9uDdb8t/1gCRpoXDTIxMTExMDA5MDIwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMTExMDUxNjAwMDBaMC8CEBlLEDHnJ4ogt1Zj8fgVApIXDTIx
MTIxNDEyMzEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBRkJ5idzdZkeMuZU40EjMjFw0y
MDA0MzAwNTU0MTVaMC8CEHwECY45xPempbbksvWwNRAXDTIxMTIyMzExNDgwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB6A/vV/UCvN0q5SRNf6F2DFw0yMTEyMDMxMjEwMDFa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQarIVbmlfiJqx/OblmwKkIhcNMjEwNDI4MTMwNjE1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECECEA714mlqrJTJkPvn0ZYgQXDTIwMDUwNjExMTQw
MlowLwIQdHjhK7NPyM2/XrMHpoTkAhcNMjEwOTAxMTA0ODAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMCECEHYFriT2K8k2K/RwoBwsCO0XDTIxMTIxMzExMDUwMFowLwIQSGK90fH7
j2GMTcAF4wjddBcNMjEwNjI1MTI0NDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECFEi+6O
HOzrRc+bZwVlH+sXDTIxMDkyODEyMjcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhA+U1WJ
203nS0LvyNleh4WTFw0yMTAyMDIxMzI4NDVaMC8CEBUX+Q6QrUsQgrXcWj7XAdEX
DTIxMTEwNDE1MzMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB68sWaHheNIzYEtArpvP+/
Fw0yMTEwMDEwNjI3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQY9z+53oQ2nURTx0iQh5S
chcNMjExMjEzMTE0NzAwWjAvAhB10vUDa8YDcD21o03kjkl9Fw0yMTA4MDIxMTM4
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQNqEaWkQfyH/qN+GWuVakchcNMjExMDAxMDYy
ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAs2iaDAGMgkYCjIIQ8+BNIXDTIyMDMwODA3
MDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAxw0/6+gTpdWpgtUWGWIODFw0yMTExMDUx
MTE5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQcPw78Ca7x6jctbVZhfjlUBcNMjIwMTI3
MDg0ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CED8eyBsCaHX7AQelOWJ71wAXDTIyMDMx
MDExMzcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhARoMQUxBfEcs57JeCOcciKFw0yMTAx
MjIxMTIyMTVaMC8CECgWLbbyN+98Ofs2lLs3nVoXDTIwMDcyMTA2NTUxNVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhAQ4Atciu+QFVhch8Awh3zzFw0yMDA2MDgwNzA2NDVaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQIXKkhmujQcQcrSf2UnQrRxcNMjAwMzI3MTEwODI4WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEH+qsM36GNiwtdBHZyqJdFwXDTIxMTIwNjA5NDcwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAqXNKB6gcqQmxayslYViLPFw0yMjAxMTMxMjMzMDBa
MCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjExMjI2MjMwMDAwWjAvAhAm+o6H
U4Nv8umNcd8sBt0gFw0yMTA4MzExMzIwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQEpBl
RlRcarQCfLL5MB7CYBcNMjEwNjAyMTQ1MjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCECF5
vA5b4b4wH3yk5wQG2VQXDTIxMDcxOTA3MTkwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNV
HRgEERgPMjAyMTA3MTQwNzE2MDZaMC8CEDOjZI9jCX0jjw8rQ+RA7/gXDTIyMDIw
MzEwMDcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBxM0ZUcqXxIhWbCOIKVbv7Fw0yMTA3
MjgwODM0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQeXemSQJ75IAywOIGWwdIohcNMjIw
MzEwMTIxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDeJvVIBcokWeExlr3V/vnAXDTIx
MDYyODExNTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAgjBHKmVmKPmDp8fQF30LoFw0y
MTEwMTgxMTQyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQJdwtlZdoQYyt0bHbIrpwpRcN
MjExMTA0MDgzNjAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTEwMjE3
MjAwMFowLwIQHIx2OxsGqJ0G5i/w3NekixcNMjEwOTA2MTAxMzAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEJMC8CED9RAn/g8rNisPphcZtWWccXDTIxMDkyOTE4MjYwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhAJV94ieIpI4CMf8i1mhORNFw0yMDEwMTIxMTU4MzBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQGsnGBNyj3IHmeiWbdr9wtxcNMjAwNzI5MDU0MjMwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEGQojf07v7pawZxYNw1RcuIXDTIwMDkwNzA1MzgzMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhBl+bPc9zbAQ5SH9V+NF4z7Fw0yMDA4MDYwNTI2MzBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwSQIQA1T+/TAT13Y/Ni34uCU1yRcNMjExMTA0MTEzNjAwWjAm
MAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDUxMDIyMDAwMFowIQIQNdO5y0kD
FERbxJS/xB6ZAhcNMjIwMTE0MTc0MDAwWjAvAhBeI5AdhpuxeFKWoAxxHLvUFw0y
MjAxMTcxMDI5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQYb0B02X6uYzS9A/Ku9xTwBcN
MjEwNzI2MTAxNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEBnPPnrccuacdzEzMVyPq5wX
DTIxMDgyNzA5NTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAr8NWESiqXwln1qzT4IPWQ
Fw0yMTA4MjUwOTM4MDBaMEkCECF0WQOnuq/RjWt8qrGUPYUXDTIxMDkyOTEzMDMw
MFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA5MTAyMjAwMDBaMC8CEExo
KOB5SJh0VeVaVdA9dOgXDTIwMDQyODA3MTcyNlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAr
vYErRZy3gmm5KLRKmVXiFw0yMDA1MjExMjM5MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
TQ83xfteYVXGI4MQ1hzsFBcNMjExMDE1MDk0OTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EF3v96OEVExg/G3AQAX8YQ4XDTIyMDMwODEzMDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJ
AhBLuqPvp0Z7EofPijHHqLJhFw0yMDA2MjMwODAzMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEw
GAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNTE1MDAwMDAwWjAhAhBJsfdWRAyS6zBRO2Epu/qKFw0y
MTA4MzExMTM3MDBaMC8CEHB/dIDMm70e+OwNLDwiMFkXDTIxMTEyMzE0NTIwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhAjRnZxEUn9eyT0ur3JGNABFw0yMTEwMjkwOTM4MDBa
MCECEE8xEwACKLuVwkZmofvRcecXDTIyMDMyNDEyMDcwMVowLwIQUpTfy1oEe2qr
VUqfWTnyFBcNMjEwODAzMDgwNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEEMorxJ1MeOw
2pqzJam6qdEXDTIyMDMwODEwNTkwMFowLwIQHF3B7sspswZSVG40/QU6fhcNMjIw
MTEyMTQxMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHiHTc9eRY9kW4oYmjZpCDIXDTIx
MDYyNTEyMTk0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBwWwwYDrTHfj1trhGUMbrDFw0y
MTExMTcxMTI0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQapGlJuwoqFxpGu0IslXFLxcN
MjEwNzA3MDY1MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECxoyuwsY/pQr/M4rs240zwX
DTIxMDcyODEwMjUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBY4zZbrU+zwPSS7f7pY66B
Fw0yMTA4MDUxMDEwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQJXWGQZSqZXYuQoY0B4hI
GBcNMjIwMTIxMTA0NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEGm7+lb8EUhu06KyUCh8
BSMXDTIyMDIwNzExNTkwMFowIQIQNQtfpCC0xzVNl0jo9nemYRcNMjEwNjIyMDg0
MzE1WjAhAhBMNxMgcFvPdsgNE4ZRGJ4hFw0yMTA3MDUwNzE5MDBaMC8CEGEOH9NG
j8NatVYPROveakYXDTIxMDcwMTEyNDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB450fn
kkPU7FS1qfIyc/i7Fw0yMTAyMDgxMzUwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQUZh/
6LSnS7vjn7v+3q+h7RcNMjIwMTIxMDY0NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEDC3
G5QXBdRus71Eo4kdGTwXDTIyMDIxODEwNTIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBc
pu9FS/i43nGOpuTAaHTOFw0yMTA3MTUwNzQ4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQ
JscjvJmST+PmiBVs1U0dyRcNMjExMjA5MDcxNDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIxMTIwMjA3MDIwMFowLwIQdP8D9HnZ5MQdaAGLJvfo7hcNMjEw
MjE2MDk0OTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEB4fDmGf18591KDSK3aUPzcXDTIy
MDMxNDA4MjUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAavCLX9FVZJK1pWbPCgfSWFw0y
MTEwMjIxNDA2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQXDDWJ8M8A3GcPqx0IjrqShcN
MjEwMzExMTkzNjE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDMwNTAw
MDAwMFowSQIQZcoJUFv/2B3N81Jzi5ZVoRcNMjExMjAyMDcyNDAwWjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTAzMTIzMDAwMFowLwIQC3R8g707KgJUQg5w
io/DwhcNMjEwNzA2MDY1NDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEHDF+jkiEsATWnaF
WC488aEXDTIxMTIxMDA3NTYwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAy
MTEyMDIyMzAwMDBaMCECECpWky+tMO3Gz/6rCaeTwAQXDTIyMDIxNzEzMDEwNlow
SQIQO1xM35cV+vNET9YKEjSy2hcNMjExMDI1MDk0NTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDkyNzEwMDAwMFowLwIQLOTUXN5yx+jCqppL3V7l5hcN
MjAxMDEyMDUyMzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEA2P0TXlvJDNpSENOnLZ3QQX
DTIwMTAyNjA5MjEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBuXdYTKBCETO/wiaiq2eQN
Fw0yMjAxMjEwNzU3MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIwMTIw
MjMwMDAwWjAvAhBrI76u6rTBytL5fTcI7+wMFw0yMTA3MzAxMTU3MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQkwLwIQNpnO4vaI5tGAdgjbCCUHCBcNMjExMDA1MDYyNjAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEDLbBLetTIGuyl1NsCH1rCwXDTIxMDkzMDEzMzUwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBCTAvAhBKlQ1BoNxFlsz9UzttRghGFw0yMTAyMjQwOTQzMzBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQMk+GexNoRx0/up7gLlKGxxcNMjEwNzE5MDkxMjAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEEf0kYg22fETdZF+d5vSwT4XDTIyMDIxNDEwNDcwMFow
JjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAyMTMyMzAwMDBaMC8CEFD4/0Tn
ROOHC7Cf0hvcamIXDTIxMDgxODIwMDIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAlol+Z
MsqsQMqIKktL7NYSFw0yMTEwMjcwOTAyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQG0so
QKC9G0dnDI9zXHnyrBcNMjExMjA4MTc0NTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIxMTEzMDIzMDAwMFowLwIQSiPCVCpNEsIkbALG8ch7NRcNMjEwNDA3
MTMzNTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEHAS9gerfp/xKISBWrl0rgcXDTIxMDMx
NzE0MTgzMFowIQIQKd/uGMg/hUck8nbpbR8IvBcNMjAwNjI1MDY1MDAwWjAvAhAO
+LtwQqEZvDtv7ChLefRIFw0yMTA1MTIwNjUyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQ
YxW6fhkJN3xRGl5GgI8WihcNMjExMjA3MDgyNjAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIxMTIwNTIzMDAwMFowLwIQK0XKcBIXAdqYZINVRRlMMRcNMjEw
NzIzMDk0MTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGmHERG/nbu2MnM/z1MO1awXDTIx
MTEyOTExNTQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBKO5bYq4WzC03+yjL4L/sHFw0y
MTA3MjMxMTAxMDNaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQXpD1kkQ582j3ZuopU7z6rBcN
MjAwNzEzMTIyMTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDcwNjAw
MDAwMFowIQIQHIuXtA3EfwDcYLBVInWmOxcNMjEwMjAxMTU0NzMwWjAhAhASi2OW
nZva5H20ZI3AuHM3Fw0yMTA0MDYwNzM5MzBaMEkCEBj/yI0x4O3VxzW9Gg85QE8X
DTIyMDIxODExMzcwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMTk3MDAxMDEw
MDAwMDBaMCECECYk2QbCCgUD7AQu33qSqSIXDTIxMTAwODA3MzYwMFowIQIQand3
jy2V6XJQHjHimcnOPxcNMjAxMTI2MTQzMzMwWjAhAhBkrwt4bY8By0U0cF/Ks0xe
Fw0yMDA1MDYxMTEzNTlaMCECEEpmOZbIiWnqL4MhlCAIhEMXDTIxMDUxNDExMDMz
MFowSQIQNyXt6NNgJKQXt+iF01WJihcNMjEwNDE1MTEyMTQ1WjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDQxNDAwMDAwMFowIQIQWmkhNMA8blF4RZVAIa4f
4RcNMjAwNTA2MTExNDAxWjBJAhAvRFhFSPKcg5y5dUVX7DGxFw0yMTA2MDIxODUz
MTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwNjAyMDAwMDAwWjAvAhBK
S3KwbkIx1P1fYnh8XYCKFw0yMjAyMjQxMTAxMDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
Ib7/uSkKDo6pQzKNIZm/sBcNMjEwOTE1MDcwNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EDgbYc8CYivI1M/0JEWAgnoXDTIyMDMwMjA3MjIwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhBGDsO2gsx2r3nhVdNbmPeWFw0yMjAzMjMwNzIwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
SQIQFt/J9B5OxCEbGE/KqzvqKxcNMjEwODEzMDcyNjAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDgwMTExMDAwMFowLwIQWqHYvfEwNVY53l336XY5ARcN
MjAxMDA3MTEzMzQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEH5RLBKVsOz7VRjlKxSmYWQX
DTIxMTAyMDExNTQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBnUxUKbWU8snOYnXoC3JGy
Fw0yMTA0MDgxMTMxMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQaXhhsWN3jfJYRbMOzbba
ZBcNMjEwNTI1MTc1NDE1WjAhAhA1daXlICppW7vtr6X8JqUNFw0yMDA1MDYxMTE0
MDJaMCECEFTpS2NDJyLdOlD1sIXTq5IXDTIxMDMxOTA3MjQ0NVowLwIQJBXSHXKy
lFntEVb5rVC6GBcNMjAxMTEyMTIwMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEH/eoPCk
/kqDqwC0AP7f4/MXDTIwMDgyNTEzMDkzMFowSQIQKNasMtlyWJnJgQrTZyrV4RcN
MjAxMjEwMTUwMTE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxMDAw
MDAwMFowSQIQLb5VboP7JgcTGdk6GR7IdBcNMjIwMTMxMTA1MjAwWjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8xOTcwMDEwMTAwMDAwMFowIQIQEyFTOQNyi2uylCC6
uGgjHhcNMjAxMDE5MTQzNDAwWjAhAhA+kD2IuLYelopBVeF8Qc/0Fw0yMTExMDgx
MTUxMDFaMC8CEBqGse0bV/8QNV7QB1ntb34XDTIxMDYyNjEwMTEwMlowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhA+/d9HiNGRzhNiGgq4JpzBFw0yMTA3MDkxMDI2MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQIBxh4lkGIilGzy1zLDGsaBcNMjIwMzI0MDczNDAxWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMCECEEceKGFuk08XpU+5FfB3X30XDTIxMDQyODA1NTgzMFowIQIQ
Faw+bJYntSjMTvjdGIc5bRcNMjExMDEyMDgwNTAwWjAhAhAEKJHuP2kDn2/TUtGa
3sr7Fw0yMTEyMjAxODU4MDBaMCECEBN0Hi4ZN+LdogQ/eF7eK8MXDTIwMDQyNzEy
NTQzN1owSQIQIQPgp6xLMF6S01+EIvG+SRcNMjEwMzMxMTAwNTE1WjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDMxNjAwMDAwMFowLwIQAp0Q+xre5tFttrpP
NblH4RcNMjExMDEyMTM0NDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAWEnVu7PqPsgJXq
Lap+qsgXDTIxMTEyMzEwMTQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBzZzyPkIokWrkf
mIlSYNNuFw0yMTEwMjUwODAwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQI3wjLuzPVQl1
LwMZZKb5uRcNMjIwMzIzMDkyNjAyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEHo6u9c7/fJr
y4du9MjTMAsXDTIwMDUyNTExMTE0NVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgP
MjAyMDA1MDQwMDAwMDBaMC8CEFRJghqd9VLPVLflM/ydG/8XDTIxMDkzMDEyNTMw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAx3f0rz/q3vUCvnyGhOiq7Fw0yMTA2MjYxNDM0
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQPd5yC/P3B1hePQFXUI8nehcNMjIwMjE1MTE0
ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CED4E4r7hKp8C6T9iJlOUT98XDTIxMDcyMDA2
NDYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA6mmM5eLGhZ5AWHcFiZWvAFw0yMDA4MjEw
NTExMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQELz85A+N09gN/jLAjT+7FBcNMjIwMTE0
MTI0MzAwWjAvAhBuH4TXsFA4hg2sX1jAcVn3Fw0yMTA1MTQxMzEwMDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQkwIQIQcLVQx8mXY2vl5wM1DfzrhBcNMjIwMTE5MTEwNjAxWjBJAhBc
nhQOFBs8VCAUzbyekhDUFw0yMjAxMTMxMzI5MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYD
VR0YBBEYDzIwMjIwMTAzMTEwMDAwWjAhAhBgFodS4Mw8CCiGMwcKzbvLFw0yMTA3
MjcwNzM1MDBaMC8CEAgCl8j4W5vfYYGJ5/oCExYXDTIxMDkzMDEyMzcwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzBJAhBW1qlvpHGg4rhUMlalSa4TFw0yMjAzMjIxMDQ0MDBaMCYw
CgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIwMzIyMTA0MjAwWjBJAhBnYqZ8jYPF
6OlBP3XjBMkPFw0yMTA5MzAxNDMzMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEY
DzIwMjEwOTI5MjIwMDAwWjAvAhBpyY0NK2q55gYBaNVnLPUcFw0yMTEwMTgxMTQy
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQEO08ico6lC4YDh1hU3P61xcNMjIwMzE1MTMy
MTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEE5+JfHinvb/kqR7oyvhWA8XDTIxMTAwNjEw
MjcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAIsWMAtZI4Ji9Roih8lFbrFw0yMTEyMjkx
MzU5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQUoECpi0hveTj5AKWzjJknhcNMjIwMjEw
MDgxNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFjlEMN6DKLe49e+6OjZzDYXDTIxMDQz
MDEwMjEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBby2v/uQ0ERR5O1wt2LUrSFw0yMTEw
MjIxMjExMDdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQPzIW5he79t1LE7hUO+QYOxcNMjEw
NzA1MTMwOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEAzzTAzLed+4e3NNDY8Cz2QXDTIx
MDMzMTA3MzQxNVowLwIQBYSmNdfiNyG+LrIraRcX/RcNMjExMTI5MTgyMDAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBTppXAd/mfoKVyKSJd8B0EXDTIxMTIwNjEzNTcwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBwV2903SFKf3pNCw1jOkStFw0yMjAxMTAwOTE1MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQYUeaWLWvObVEE7KMA58qGxcNMjEwNjE0MTIyMTMw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECWryY+sjN1wE+O3NpwMkcEXDTIyMDMxNzEyMzgw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAya+QZQ2/oWScx1qQRgebZFw0yMDEwMDIxMTE2
MzBaMC8CEESajodD4xd+YOW7lSmfKwsXDTIyMDExMjE1MjkwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhBU3HZjjx4JbkVbP/eRvqXLFw0yMTEyMzAwOTU1MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwLwIQBZsxuW0Pac9kK516gsKFcBcNMjAwODMxMTMyMDAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEE7rVanOJ0TMddxMcoltCnQXDTIwMTEzMDE0MjgwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhA7x8hKO4uEpuZ7BmrfwUqiFw0yMTAzMzExMzMzMzBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQkwIQIQOl4uduRdJo8cG+7O+EoovhcNMjExMjE1MTUzMTAxWjAvAhBn
doLKcfq26kaQZV7qk9hnFw0yMTA5MTAwOTExMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
BOVIQss/jBG2ckrx+2IjQxcNMjEwNDMwMDYyNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkC
EHvH+GHY0lKt5EHdGybyPKoXDTIxMDQyMTEyMDg0NVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMTA0MDcwMDAwMDBaMC8CEBfbraVmBIG4mZqb50rZDaEXDTIx
MDkwMjA3NTEwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBBkNPyKsBC/qtO97gNFMxcFw0y
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BAMKAQMwLwIQJqqO/OelktpSLN6KSyhqYBcNMjEwODA2MDcxNzAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMEkCEDSCXFLDK/wGmDIKKsxV81gXDTIxMDgxNzE0MDQwMFowJjAKBgNV
HRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA4MTQxMjAwNTFaMCECEAX7zCDy0q8QVmeh
42ruQFEXDTIxMDUwNjA2MTEzMFowIQIQVHx1Zc9kIt9tpgvOK8KMhRcNMjEwNjIy
MDg0MzE1WjAvAhA8lWSFAspYGT/EPWb2CddPFw0yMTAyMjYwODQ0MTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwSQIQZW9vVT+riKkvSklxgc7mxBcNMjIwMTEyMTU0ODAwWjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8xOTcwMDEwMTAwMDAwMFowLwIQUvsOojyEFG1q
Zk8Mzcq7ARcNMjAwOTE4MDY1NzQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEBoZhARxTQss
pUWI66tZREMXDTIxMDEyMDA4MDYxNVowSQIQJxHQa0QxLyzx13BUVWbAURcNMjEx
MjI5MTAxMzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTIyODIzMDAw
MFowLwIQHfUv9W42MdsUA03RSVqAuhcNMjIwMjAxMDk0ODAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMEkCEFuCSSE5ibCPh5hsZlX7B1wXDTIyMDMwMTA5MzIwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAyMTcxNTAwMDBaMC8CEHJEtLhfMjuBliGeRnU/
lAMXDTIxMDgwNjA3MTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBpxOUsdmoS2TB7aIsz
3RUTFw0yMDA0MTYwOTQwMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQCEL7UXmhoI0TP0yd
GQku/RcNMjEwNTI2MDgyNTMwWjAvAhAF0zXQt74jysw2uvYWO8vDFw0yMTEyMzAw
ODU5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQXHOGMCZm9x7qsvjweRx4fBcNMjEwOTE3
MTYzODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEGVo/zr+yshifBSImSMmlOMXDTIwMDgx
MTA5MTYwMFowLwIQIPRQ4aVAW0EyisOwTweUYxcNMjExMDE4MTE0MjAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMCECECjMrhGWf+YA6/sTFpSEiaYXDTIwMDQzMDA5MzkwN1owSQIQ
Ovf0r8bJNVxsjagCI5/6UxcNMjEwNDA4MTMzMzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIxMDQwNjAwMDAwMFowIQIQQLQC4omJ40H1a1tvKSZscRcNMjAx
MTIwMTMzMTAxWjAvAhBOJDqcjs3KKrrUyijpAGWKFw0yMTA5MDYwNzI2MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQPb+geXq990ueA9xcfL+YaxcNMjEwOTMwMDgxNDAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECc7Y0ybq7b9EPzgyOdXWLoXDTIyMDMwNzE0NTUwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBuKZOCgKLqIzv1n2F7R+WVFw0yMTA0MTUxMDMwMTVa
MCECEDxf5fiXZmEsHoiZqrgTzpIXDTIwMDkxMDA1NDExNVowSQIQJjSJswHZBsVw
uYgNC5lJARcNMjAxMjE3MTEyMTMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDIwMTIxNjAwMDAwMFowLwIQDIOkSBt2Sz9dJPe4lv+kixcNMjIwMjA0MTQxOTAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGPjl4Al4PeYQooToex5ODUXDTIxMDQwMTEzMTI0
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAEXZ33rWprIBSQ8HT+kESzFw0yMjAxMzExMjI2
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQFeIHHQycyU3u2QzEzHCmhxcNMjEwMzMwMTA0
NDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGRAlWZ5iR0c9jkrTOgWEr8XDTIxMDkyMDE3
MTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAosBrzapCZmW19pbSIVrZJFw0yMjAxMTAx
MjU1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQVyPCNcWRKkvq2naBN/ClnRcNMjExMjIw
MTcxODAwWjAhAhBdPsfU+t7LzJi5pp9rsmQfFw0yMTA0MTIxMTM0MTVaMC8CEFRa
cYAXgSR9g+oqvFCpq28XDTIxMDgxMzEyMzExMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBe
egu5PamV40GXo/Wsv/dvFw0yMTA0MDExMzEyNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
d7JxVrHhYdV7si6oFIkuGRcNMjAxMDIxMDUzOTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EHMzbxcMw4v5/w1Ic01xY/4XDTIxMTIxMzExNTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhBqgkmjQVflX25xx879JTf1Fw0yMTA5MjgxOTQyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQLxhhdoZ5QL+crvV7pVgvPBcNMjIwMTI1MTc0ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MCECEHXm733tB/2grHwRtt/uUlwXDTIwMDUwNTA5MzIzNlowLwIQD9iqhcfBb2W5
kVj1z9vAmhcNMjIwMzAzMTA0NzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEF5pD5UcNUM6
8MvZUdChbMYXDTIxMDMxODA5MzEzMFowLwIQEcgiwlGTswApVeQhCyw6VhcNMjIw
MjIxMTMwOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFgIYgYOIfQzlpLKP+esW9MXDTIx
MTIwMjEwMjcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAmPhhBek0paNq9OMl1GqafFw0y
MDEyMjkwOTAxMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMTI5MDAw
MDAwWjAvAhBtmdf8rTyv2yDweX1omvLRFw0yMjAyMTgxMDU5MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwIQIQMiFov/uwppCf6jHqzJLpfRcNMjEwMjA0MTMwNjAwWjAhAhADey2R
MDa4HdfE5GNn0Nf2Fw0yMTA1MDYxNTI5NDVaMEkCEH9CtzNJHXpXNWUVZ2Xztb8X
DTIxMTIwODEwMTcwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTEyMDYx
MzE1MDBaMEkCEAtcpsM6XTw+PdpbhyJjk90XDTIwMDYxNTE4MjEwMFowJjAKBgNV
HRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDA2MTMwMDAwMDBaMCECEBPPMHAzCrgjjulk
NN7xt/wXDTIxMDIyNjEwNDkxNVowLwIQLCeeF7G1PuGZEjt31bRRQBcNMjEwNDE1
MTQxNDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDr8buZ2MQXTF1SRjv6sKlcXDTIxMDQx
NjA2NTYxNVowLwIQfpmeN9DyEkdJOniCaez95BcNMjIwMjIxMTQzMDAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMCECEGnlyLO8Mprn8lpecKZZFUUXDTIwMDQyOTA2MjE0OVowLwIQ
HGAizhht8U2jb01yPR2e4hcNMjEwMjI1MTIxMzQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EB1qMkf1LsOEzer49GJLTLYXDTIxMDQzMDEwNDQ0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhBHlZqihOOwKtFYutTkMyAUFw0yMjAxMjAwODAzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQVXN00blsLU66QvLOdjNC8xcNMjExMjA2MTM1ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
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CgEJMC8CEDP8RkNj7pKzQ0vfQXesXZoXDTIxMDcwNzEwNDYwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhBnaOHhKoEd5t+7lVnJsG99Fw0yMTA4MjYxMDI4MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQkwIAIPQRHO3fIn/rpWLQUyOZASFw0yMDA1MDQwODMzNTJaMC8CED2GzHYd
vTJ4V/JXyKsH/eoXDTIyMDMxNjA4NDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBYrlwv
spRvbtJdzz6BEID2Fw0yMjAyMDcxMjAwMDBaMCECEAKD2lvP37v+O8rrYmAAVGgX
DTIwMTIxNjE0MTM0NVowLwIQHvcHOnjYigtxSPZhBVnGXhcNMjIwMTAzMTEwMzAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEEqgrhlUwOSRd7mcbJJ+S90XDTIxMTAxMTA3MjYw
MFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTEwMTAxMjAwMDBaMCECEGbp
Dv0XQqdqhU7XpdgGiQUXDTIwMDQyNzEyNTQzOVowSQIQKONgbfM2w9GJFsGr3F5M
nxcNMjIwMzA0MTMyMTAxWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDIy
NzIzMDAwMFowIQIQRDLc+6rAGtt3nYDP1MSVlhcNMjExMTAzMDkwMjAwWjAvAhBN
e8Vu/qnNEa/FSK4e6QNmFw0yMDA1MjEwOTA0NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
YVYZioVSrEarIt+h/w4EMxcNMjExMTA0MTQwMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8C
EHRq8Iim6ZYvnBen9PeeukwXDTIyMDMxODExMzcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
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MTExMDA5NDQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAes3BrXsAmMIr9noPeMKsAFw0y
MjAzMTQxMzAxMDVaMC8CEFxy/gsv2IFgA2He7Z9Zj9EXDTIxMTIwODExMjcwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBZ9vgxeIRwWPP+hsgjBEDgFw0yMTEyMDMyMTAyMDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQdAaLjrbnkHBf+aM6WctgyhcNMjEwNTA3MDkxNDQ1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEDCvWFPFuk0olR166kUSJBMXDTIyMDExMzEwMTcw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhArLTIIXbMq8GWNs951JUZOFw0yMTAzMTExMjEx
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQRArUU7kw1WIaApa+H6s73xcNMjIwMzIyMTMx
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MjAwMTIxMTQ1NjMxWjAvAhBwk6dRrn9yvO5Rll9MGx6YFw0yMTA5MTQxMjMwMDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQU/HBLCjDnEVjB+XmWWaVExcNMjEwOTEwMjAyMjAx
WjAvAhAVgeAVNLVvGc/E4gUtvSJJFw0yMTA2MTcwNzM5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
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9S/zhBcNMjExMjAzMjE1MDAwWjAhAhA3q9Pnk0fxCxKXFNUKCSH+Fw0yMTA4MDkw
NzM3MDBaMC8CEEI5ApWTdeeImX6su7k4C4YXDTIyMDMyNDE1MDAwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhBsEu0fai3OT0ac1eJs8aTBFw0yMjAxMzAyMDIxMDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQWjskuEBl+NOhKgUF6Kj6RRcNMjEwOTEwMTEzNTAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEGyyBfaUquYqVyRm/3kUIloXDTIxMDQyMTA3MzE0NVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhB59pN1VeRLUrOQTOAiO/fcFw0yMDA5MjgwNzA5MzBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQYphdR6bojVlDX/7XD0RlxhcNMjIwMTEwMTQ1NjAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMCECEF2WtwYJd1U9jwjx8U9pPeUXDTIxMTExMjA3MDEwMFow
LwIQC9VTLXn6hjq5Q0aKsrlM6hcNMjEwODA0MTAxMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CEDPt5SssI39Du/x82Uq/k+QXDTIwMDIyNTEwMzUzNlowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhApNLURsZg7boyR/0XJNvfAFw0yMTA1MjcxMzIxMzBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQX47MMzYyCfdh89ompLuekRcNMjExMTMwMTI1ODAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEAgDw43wTK/JUHTeYSHj42kXDTIxMDIyNTA4NTExNVowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhAfLrNJKY6pIKCvVa9IvQoVFw0yMTA0MTIwNjMzMTVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwLwIQdltgCTJfdakX7Qx19n7djRcNMjEwNTA2MDcwMDMwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMEkCEFJeIL3OPkas7udi0u7STIwXDTIyMDIyNTEwMjQwMFowJjAKBgNV
HRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAyMjQyMzAwMDBaMC8CEHHE8+IN9y8lBciC
xBaDDroXDTIxMTAwMTEyMDYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAedWtgEfiuztAz
lKs1MiRuFw0yMTA4MDUwNzA3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQBQenLf4i+LI9
lQ2y9NkajRcNMjEwOTAyMTE0NDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEFa5bTegMayu
OQQDkPjyRpQXDTIwMTIwMjEwMjcwMFowLwIQeoi1OLCpC84kamjmGhwHdRcNMjIw
MjE4MDkxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEQj7S3jxQibdyt9WWtfqqoXDTIx
MTIwMTA5MDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBY+N8Kc75XDrjj1AeJwBw4Fw0y
MTExMTAwOTQzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQCS1aTZL/CByN+l9jDeHrOhcN
MjEwNTExMDc0NDE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDUwNjAw
MDAwMFowLwIQN7z+BTs84yJ9DT4Z8Z2QNxcNMjExMDA3MDkyODAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMCECEEjJcQwrK65C9TCOdz7bJRkXDTIwMTExMjEzNTkzMFowIQIQBuMj
0dIdq9Ot/ex7kTvnjhcNMjEwOTE2MDgzNzAwWjAvAhAJprj5dPB1/FCZePyYj/1s
Fw0yMTEyMjgxNjEyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQV+SDXrgDRs9u3b72BvOM
mhcNMjIwMzE0MDkxODAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAqEZ221IsTWsWuhyiGb
6REXDTIyMDMxMDA5MTMwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAnkjQdzGHsO2ukhyxV
QOcxFw0yMTEyMDExMjA3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQOrNFjB/iAXuctUsn
V3MBwhcNMjIwMjA4MTIxNzAwWjAvAhBZeJ5KbB0FujwkmdXq1Q3DFw0yMTA3Mjkx
MTUzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQSIsiugIFvAnMZc9xjnhXexcNMjAwMjE4
MTIwOTIzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEHkvQOJestrhESLNTMm8eKUXDTIxMDIy
MjE2MjIwMFowSQIQWhcqR4QQfNRwXOj24gw2sxcNMjIwMTI2MTExODAwWjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDEyNTEwMDAwMFowLwIQV9YEFVxgULxE
4sSCKNqCzBcNMjAxMTI3MTEwODQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEGH6YjsYfxCg
h2bbtFRTwusXDTIxMDkwMjA3MTYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhBJgNmDOpPP
5LU+qU4nI4OpFw0yMTA0MjAxMDQzMzBaMC8CEDPjqnnNlRzM7Ekhm/bUdsEXDTIw
MTEzMDExMzk0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB8PzHE2YWFEq0cJ+R7mS59Fw0y
MTExMTYwOTAyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQeZrCJI1wgFzj7HBzc95IOxcN
MjAwMzEwMDgyODQ3WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEH4aKj+3Xp13vYe8zqRJfuMX
DTIyMDEyMDExMjcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBM2gOCK0rgpZ///0fAyRLx
Fw0yMjAxMTcwOTUwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQdb4yoy+DtU3G6S9vVtqi
XRcNMjAxMTIzMTgyMDQ1WjAhAhASbQ2PXxO/YqUCL03yF5Q3Fw0yMDEwMzAxMDUy
MDBaMC8CED1JFxiU65tfXzYEMYZPODwXDTIyMDMxNjA4NDgwMVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhAU9f21n4XOkSkKuUBY1EULFw0yMjAzMjMwOTI2MDFaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQMr1/+jM1g58lcpXYdDGwABcNMjIwMzE3MTMyNDAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEAMcjqz6rkdm9FUlOEWgbDoXDTIyMDMwNzE0NTAwMVowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAhAhAzo+Ykc0LhaaM8KPhPKFI4Fw0yMjAxMTQwOTIxMDBaMCECEHNs
Cs3QnZAea+FNp5rIA4gXDTIyMDMxNTA4MzgwMFowSQIQaoLYqV4pveDI6xoXFGoV
1BcNMjIwMTI1MTQyMjAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDEy
NDIzMDAwMFowLwIQaMKeD4hSGpk4ewp/5hiiIRcNMjIwMTExMTEyNjAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMCECEBozC/bSQSwOaSRmfP9TR6sXDTE5MTIwOTEzNTUzM1owLwIQ
O+WZV1RIeSRRqzAQHoO6nBcNMjEwODEyMDgzNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkC
ED1RHyeecfoTG0T79E9d+bAXDTIyMDExODExMzMwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMjAxMDkyMzAwMDBaMCECEHcOCk6JUNxh+PsE63noN2UXDTIy
MDMxNDEyNDAwMFowIQIQXWwphpufknMX6xET3yPBXBcNMjEwMzIzMTQ0ODMwWjAv
AhB8dNoabiPqzuVEWBdVUykFFw0yMTA5MjgwNzQyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
IQIQCQoSmFqKs904FFm7W2A/+RcNMjAwNTI1MTMwNjMwWjAvAhAUK4xP7/jrg5C4
f5zRWYhbFw0yMDA4MTkxMDIwMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQZXFTJbzlacni
9LL7atTKFRcNMjEwNzA4MDgzODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEGi1a5FeV/sU
feHw+w2cuM8XDTIxMDcwMjEyMTgwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgP
MjAyMTA2MjUxMjE1NDFaMC8CED1EKlHRbdFVJ4pmV158wpUXDTIwMTExNzA3Mzcz
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB0ywmh2nSBXBEdvr92eJKRFw0yMjAyMDQxNDAx
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQS0UXlL+h67ETc21S9I3IPhcNMjEwODAyMTA0
MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECUtTZYqe717RgCEZhyCdnUXDTIxMTIzMDEw
NTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAgAg8+UCviauYf1oGewsC3TdoXDTIxMDYyNTEw
MDAwMFowLwIQU5o60E3aCBAp18jtPyir6xcNMjIwMjIyMDkxNjAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEBHvE3EmjzVzEBAW4q4qPo0XDTIxMDQyMjA3MDAwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhAYe1o8ZUg9mhdoGufwSXZnFw0yMTEyMDMxMzU4MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQY5Y5TMmZQJjz2hMC+EGTcRcNMjExMTE4MDgxODAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEG6jJ9xKu/djmsRYoHe6hWoXDTIyMDExMDEyNTQwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhAqB/qteNIsx6y27tWqjXaSFw0yMTA5MDkwNzU4MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQGX5YWomV89s955CjVRBgRhcNMjEwOTE1MTExMzAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMCECECeVjQ6KMbciijDXpZRPfQMXDTIxMTIxMzA5MjEwNFow
SQIQI5Wb/5YFWL21M0aVd7f7axcNMjIwMzE3MDk1MzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDMxNjIzMDAwMFowSQIQT1kyrn+I4fjBL5wlsBKyMxcN
MjAxMDAxMTEzNjQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDkwMTAw
MDAwMFowIQIQJzybE84/uJlxhKp1CPAblxcNMjAwNzA5MDcyNTE1WjAhAhBnQOTn
PsxjdAXXGPWEtUU/Fw0yMTEyMDMyMTQ5MDBaMC8CEFi7V5wbenFYUPhUwakUQt0X
DTIwMDgxMDA1MjQzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhB6o//fNeco0YwKvsY992tm
Fw0yMDA5MjQwOTIzMDBaMCECEGGUMkHB+mFWEUBhV58H0uQXDTIwMTAwOTExNTkw
MFowLwIQTfn+VDzk+QLFXZQT7NObPRcNMjAxMDIzMTYwNjMwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEHVP4q4gKzbMHIG1dXtJvXUXDTIxMDQwODA5MTg0NVowDDAKBgNVHRUE
AwoBCTAvAhB4I6839/MbC7U1qbeI53L/Fw0yMTAzMjYwNzIzNDVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwIQIQRftjXzEMqgggwsQeL0KqPxcNMjEwMzE3MTAwNDAwWjAvAhAx8JWP
Frb15to0aPJH0d5iFw0yMjAzMDgwNzAwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQbwkw
ux4BZ/Jy6gWE9/4sYRcNMjEwOTE3MDUxNjAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIxMDcwODIyMDAwMFowLwIQcLxLo2g/W/SEmpLuYLWYYRcNMjAwODE5
MTAyNzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEDmn+/wzfmIFCjyPYL7bElsXDTIxMDEx
MDEwNDIwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAxMDkwMDAwMDBa
MC8CEEZIA43OOQVNXgjw498SzxsXDTIxMTIwMTIxNTgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhAx5ytEsc7ujg2bVVc/wsXgFw0yMDExMDkxMTU5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQMtcg0t+ii9bmVOu3JGNnkRcNMjIwMTI4MDY1MzAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMEkCEF6c+inolFzEAMMyRWmwN64XDTIxMDkxMzE0NTgwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA4MjcxNTAwMDBaMCECEDvncY89cqyBQsSAkhv7
p/UXDTE5MTExMjE0NDAzOVowLwIQb9NieSl3XsXU3Ey7RexVsRcNMjIwMzE0MTA1
MTA4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEBi+MtsnOXyizOUfDYpfN9YXDTIxMDczMDE2
MzIwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA3MzAwODAwMDBaMC8C
EBBqfA2pMNgckGwgV5aBBfgXDTIxMDMyNTEzMTg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhAaoPPqo+ifbDDNhh/6v0lTFw0yMTAyMTkxMjU5MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkw
LwIQcuA1iHxPohWNmoPqcr8SbBcNMjIwMjE1MDgyODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEFeXeE90oC9s9E0ftoRwJRYXDTIwMDQyNzA5MjQxMVowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhAtlmhdYsL0cCsILhYqAmAXFw0yMDEwMjYxNjE4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwSQIQEFfKxoOzfcJ3RLR2sD02yRcNMjEwOTI4MTUyMDAwWjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDkwOTE1MTY0MFowLwIQJbNdh7dt7cA7WV4zyhOm
zRcNMjIwMjE5MDkxOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEG5aHmP8EjkYx8rLn00v
xP8XDTIxMDcyMDA2NDIwMFowLwIQUV2Yjesb8zl4h3QfgJ1BYxcNMjEwMzMxMTQw
MTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGj02ludBzlhcSTD82Pv2zwXDTIyMDIyODA5
MjEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBzbGD2A6GR2wyYbt5uSRxAFw0yMTEwMjkw
OTM4MDBaMC8CEBTfMgj0vDcDLj4Tx9rS/aEXDTIxMDgwNDEyNDIwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzBJAhAqn4UcgDF/tq9jM46N43TvFw0yMDEyMzEwNzU4MTVaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMjI0MDAwMDAwWjAvAhAUlplTtCZDsTIB
DK71K7D2Fw0yMDEwMTIwNTIzMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQNayhFz74MBWX
k+n87f4EmhcNMjEwODEyMDg1MTAxWjAvAhBtNYk6tm2PhSzeAoNLycUwFw0yMjAx
MDcxMzMzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQRhPyQSRi4uVfCnE/qW6x2hcNMjEx
MDA4MTU0NTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTAwNjIyMDAw
MFowIQIQFwl3BJ66zmlD5Z9vDpdmWBcNMjAwNTI3MTExNDQ1WjAvAhA8g2oZxBqJ
Obz9zvyOQCuLFw0yMjAzMTcxMzI1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQbohBTy1i
MJ7OdyYCDWLEJxcNMjAxMDEyMTMwMTQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQR
GA8yMDIwMTAwNjAwMDAwMFowLwIQJCJj9YvpjLzJHjDsOb6ICxcNMjEwMjE1MTM0
NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEDgMAJmHgkPFFmq2n4rksQUXDTIxMDUxNDEz
NDMxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB+CflKK6bJLgdfrUeirMuhFw0yMTA4Mjcw
ODI3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQTrxfCxtY+2roGS3z9LN5axcNMjExMjAx
MTAzNjAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDkzMDA5MzMxMlow
LwIQL8nRH+Sn9EFWfgN1yz7glxcNMjEwNjI5MTIyNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MCECEAtDBSN15/85OqB6jf8NtaEXDTIxMDkxMzExNTUwMFowIQIQcfEbjdA/H35b
PYQs7sWVXRcNMjEwNjA5MDUzODAwWjAvAhAVAFydSlCXi4teQQXqBZ1RFw0yMjAx
MTgwODQ3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQNr91b+vFxI6Sccods5uQUBcNMjEw
NzIyMDg0MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEG/AwpUhaUX53RbH9ayszuUXDTIx
MDIwNDExNDg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBdD4chDZlAMnmvqiF1fHSvFw0y
MTA0MjcxMjM1MTVaMC8CEApbs8jequUrCXPkfFgtT8IXDTIxMDYyOTEzMTEwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB8/nAK2+eu/UM1AbrmJToAFw0yMDA0MzAwNzA1NDRa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQL8U0t5NxBz4tknfcu0ftthcNMjAxMDAyMDg0OTE1
WjAvAhAWFdXPHDnC16OoTXJ75JIiFw0yMTAyMDMwOTA3MzBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQkwLwIQOhIOfBHex94L4yerqMMtIRcNMjEwNTEyMTMyMDMwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEEQg0cfsBYD0tn2Ezk6wNA4XDTIwMDYxMjA3MjAzMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhALeWJ9+9sg3HieL18/7VQpFw0yMjAyMDkwOTQxMDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwLwIQUaYWjE8JewkuTDfTC9x5/xcNMjIwMzA3MDgxNTAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEGf7/YYIPmFpmtS4NrGJE6EXDTIxMDYyOTEyMTcwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhAyVekn35ImVdQxUjm1EM62Fw0yMjAzMjExMTE2MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwSQIQIX6lNtUSlLIxgJ3aQzJgWxcNMjExMjIxMDA0OTAyWjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTEzMDIzMDAwMFowLwIQeC7v/dcv+QUb
YU7hS421KBcNMjExMDIwMTE1OTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECY+HvtysTkQ
SuR8jzB/3AEXDTIyMDMyNDA3MzQwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBXGHs+HGzH
GCtAsAWR1O3+Fw0yMTEyMDExMjMwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQQNPeGVem
MTp5YP1HdSIj4BcNMjEwOTI0MDkzMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEhPLISD
QFmXBc3cw5ikRJgXDTIxMTIxMzA5MzkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBQpL45
RdORtUdTyJEUKgNuFw0yMjAyMDMxMzAxMDJaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0Y
BBEYDzE5NzAwMTAxMDAwMDAwWjAvAhBl7EMOXOBCPOLiFVziQ5LnFw0yMTA3MjYw
OTAwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQWtXNq422WIgyXNjHtPZPdxcNMjEwNDIw
MDc1NjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHgZJik52nzOcBw+tE5e2FoXDTIwMTAx
MzA5MjQzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBqXOCllWj1/uGCepNx0b8yFw0yMTA4
MjMxMzA3MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwODIzMDgwMDUx
WjBJAhASl+YpQJSLi/8agHRYMsmqFw0yMTA2MjEwNzIyNDVaMCYwCgYDVR0VBAMK
AQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwNjE4MDAwMDAwWjAhAhBcaOwmhqjYaB1ENVZLNDzQ
Fw0yMTAyMDUxMTE4MzBaMCECEGGUuRSCxllmxRAbk1Vpu9MXDTIwMDUwNjExMTQw
MFowLwIQDjcqgbJDktAUXXnRcScichcNMjExMjE2MTQwMDAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEJMC8CEClDOXVjwmchnZh85apuLioXDTIxMTAwODEyMjUwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTBJAhB2WB7x+z6mDJD21WqcRy8/Fw0yMjAxMTQxNzUyMDBaMCYwCgYDVR0V
BAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIwMTAzMTUwMDAwWjAvAhBPKsr0/bO6cKjzwXKe
CxkdFw0yMTA2MjYxMzE3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQaBBvJfm/LDgTMTvA
FiBpGBcNMjIwMzE0MDkxODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEG0eUnIv2+P6U01z
qdAz8VgXDTIyMDMxNDA5NTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAdbOW0XSJAYOTk
vEYI1hTyFw0yMTAxMDUxMzU5MTVaMC8CEGQoeBxdAFinEsC6RoPYmucXDTIwMTAw
NjA1MTAxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhB3AGU2UfqhPP2pQvwziVQZFw0yMTAz
MTkxNTUwNDVaMCECEDTnGEkgTlUuk1M5O/4lQCoXDTIxMDMxMjEzNDM0NVowLwIQ
FwCpOUetFWiVDqIgy0Tf8RcNMjEwNTA3MTMxMTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EEhrKUczy7C3Zx4DDAnNRKgXDTIxMDkwNzEyMTYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAh
AhAEZKNndy2ulZe/NqttD0bLFw0yMTExMDQxMjI5MDBaMEkCEGzxeRVCLue3ID9S
a3NcaTsXDTIyMDMyMzIwMTgwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAy
MjAzMTQwODEwMDBaMC8CEG5MuZukbqdzkPFa61PuhsgXDTIxMTExNTExMjIwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhBsnSNy+KmeG7FIS9f903rKFw0yMTA5MjkwNzEyMDBa
MCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwOTA4MDcwOTA5WjAvAhBSoWcd
OU0ps69lg/9IjQu3Fw0yMTA2MjYxNTM2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQY4mC
WQgD+jOy+2TQYQ0L/BcNMjExMTA4MTE0NDAwWjAvAhBLQyw/PElh8aUrHq8aw7N9
Fw0yMDEyMDMxMzQwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQK5vTYVHWocDqZ8Eas9QT
rhcNMjIwMzAzMDkyNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBnvt7cQkwKS7qGWOPEX
0uEXDTIyMDEwMzA3MTIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhB70tSjY6ibVuQKISuu
9LogFw0yMjAyMDMwOTU1MDBaMC8CEEVPtGp8nNgmlt9VhhckfVIXDTIxMDQwMTE0
MDYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAJnd/12jFURRM644r6h+E2Fw0yMTA5MDEw
ODQzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQNaUnHiKBtDke8EoSyqRhQxcNMjEwNjIy
MTI1NTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECtxjqahwDZo00Q4ED7SPxkXDTIyMDEx
NzExMjgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAhpGucMt5clA//k+mpsxjvFw0yMDEx
MDkxMzI1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQCneDr7EK0H9Wa0OIWlKlBhcNMjAx
MTMwMTExODQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGG9hTL1iBokuEwvMRgpu2YXDTIx
MTExNzA3NTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhBR4CauyZSbj3rOuCBIei1eFw0y
MjAyMjQxMzM3MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIwMjIzMTMz
NDAwWjAvAhBrTb2l6+FnLIAftzy5bYcXFw0yMjAzMDMxNDI2MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwIQIQFQ8wuCEgLNlnO1XPQidovxcNMjEwNzEzMTAxOTAwWjAhAhAU6UtI
VUBCLpdlaZhKaDN1Fw0yMTExMjkxMDE3MDBaMC8CEEjB3EsJJVqjJmVQD28KmwYX
DTIwMDcxNjA5MDg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA6ReEQm1ApOC/nugMuU0en
Fw0yMjAxMTIxMTQ5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQdBIRERWox7rjV/l5+bw5
rxcNMjExMjA2MTIzODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDQUVHya8DpxNj3SwPCl
u0MXDTIxMTAxMjA3MTUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBJVeFFVc2cIIN1D8Rz
FtmVFw0yMjAyMDkwNzMzMDBaMCECEDwA57xi3JqK0lRfJQZamywXDTIxMDEwNTEz
NDAwMFowLwIQIYbqsero5ylOS8IDmcrujxcNMjEwNzMwMDYxNTAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEEOdk5uC88oC030BSeoiK7YXDTIxMTIwMTE5MzMwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTBJAhA/A/JEHgvIMK2vanIUgQ2WFw0yMTA1MjQxMTMzNDVaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwNTE5MDAwMDAwWjAhAhBWr3EzHE3LUfTf
dgAJhShPFw0yMTAyMTExMzAyMTVaMC8CECtk38MvzDv/JsMg8PIvecoXDTIxMDgy
NTA4NTEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTBJAhANgGRYKKDGtP6L+/gnMA8XFw0yMjAx
MjExMDE2MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIwMTEzMjMwMDAw
WjAhAhAsRM0s1j+kTSIXCM2OsxGGFw0yMTA3MTYxMTQ0MDBaMEkCEEodOoQ/xSwp
wDn2f7UQyawXDTIxMTIwNzExMDUwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgP
MjAyMTEyMDUxMTAwMDBaMCECEF2IfJ0d2PCRoJPvCO83pUYXDTIxMDIyNDA3MzU0
NVowLwIQLu74ugwk/T3IIxZ/+Nr4nBcNMjEwNzEzMTA0MDAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMEkCEHBLRmgcYe5tU465EZPBR24XDTIyMDMwMTEzNTcwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAyMjgxMzUzMDBaMCECEBkW/olfOCyMu/3dfaSj
6VIXDTIxMTAyODA2NDMwMFowIQIQUdEDggRcMhCWkKsngcojzxcNMjAwNDI5MDYy
MTQ3WjBJAhB0ugpaAT5/8WjFdPXEfzXvFw0yMTAyMjUwOTQxMTVaMCYwCgYDVR0V
BAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwMjIzMDAwMDAwWjAvAhAjg93DubZ3QeMA9KiG
DZ6gFw0yMjAyMjIwNzU5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQWx8lWgEw+YFhlmI3
jKFcYhcNMjIwMzIyMDczNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEHxHTcpU5eHlR5H
FsSbfmAXDTIxMDYwMjA3MTAxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBNNWcxx9rvd0oA
9NOgkWZ4Fw0yMTExMDIxMTM4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQEb9Pqln0NAbK
CnCDOSPB6xcNMjAwNDE1MDgwNzEwWjAvAhAWgLZAm0tMSxScHIpZDAmuFw0yMjAz
MDQwNzEwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQYl1ZEg9R6+pKLmclZZhKGBcNMjEw
ODE5MTEwMjAwWjAvAhBvHEf6wnAKrLhwYJAlevOpFw0yMTA3MjMxMDM3MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwSQIQHjOQZTN/F4dQwKKW0+u+hRcNMjExMjA3MTAwMDAwWjAm
MAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTEyOTIzMDAwMFowLwIQG27J+4HY
+32MZ9cGglYakBcNMjEwNzIyMTMwMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFPpsdqi
3d0jU2S9yubQGPUXDTIwMDQxNjA5NDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBIkLyM
q0kOLcfKg9aIlxrWFw0yMTA1MDUxMjMxMDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQGbGf
AvAwSl0ysl77DXGrvhcNMjIwMjI4MTQyNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFnj
lr3I/J4qSkZhkgQ09/QXDTIyMDMwOTA5NDUwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBT
jrNja5IldOYYYyUT37C2Fw0yMTExMDQxMzU5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQ
aV6h+1QqOnldWGdqVK9bthcNMjEwNTA1MTIzMTA1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkC
EGBoYEplQNH/2E4UO1V7pDsXDTIxMDYyNTEwMDgxNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMTA2MDcwMDAwMDBaMEgCDz8FjC0MfXEZGEM3C+qYyxcNMjAx
MjI4MDgyMDMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxODAwMDAw
MFowLwIQa/IQ5+eQMtc/rXR5auPDaRcNMjEwODMwMTI0NDAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CECErYmfL1ltj4AUjT+gmmuAXDTIwMDYwNTA4MTMwMVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhByhDkjYLxiHCFdbfOBk/QpFw0yMTExMDUxMzI2MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwIQIQFGvIr9w12THwUAcCjAO9GhcNMjEwNDIyMTA0MTQ1WjAhAhAKnMBH
0wpwViDv7QVpncX9Fw0yMDA2MjUxMTE0MzBaMCECEGpT/BlK3lEFnFnzJciYZU8X
DTIwMTEyMzEwMzUzMFowLwIQajye6GFZ9ymoa1r8HEDHOhcNMjExMjA2MDg1NTAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHYZNtzXMYLk0nY/4SswU3oXDTIxMDEyMjA5NDAz
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA7IDt0r40tL6g2pjTrickyFw0yMTExMTAxMjQ0
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQcuMGaQrpLAVG5qrKxcWqXRcNMjEwMzE1MTI1
NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEHbaqkcg2mfAuR+ct59RjqQXDTIxMDYzMDA5
MzQwMFowLwIQaP0eWFdFKeblm0eKzSJMgRcNMjEwNzE5MTMzMTAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CEAb0tKhGIihK0vJk5BpJLiMXDTIxMTEwOTEwNDMwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhBCu+h5tSglQvLMjlpaVtEtFw0yMTEyMDYwODQ3MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwIQIQaWiMDCOyPX4c6PrsdMaY9BcNMjEwMzExMTA0NTAwWjAvAhA5
6WkJavtRoF71E2p19OTYFw0yMTA3MTUxMTE0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
PVBT5X/CChgmYUlv5F5JqBcNMjIwMTIxMTA0NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCEC
EGe+nm0Ct0UwYPNqyYyAsVQXDTIwMDQyOTA2MjE0OFowLwIQQp4ufn5VJyNYQWwI
4AQPZBcNMjAwNzA4MDYzMDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEF+n06dAqiholpT9
5a0pLigXDTIwMDkxMDA1MzAxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAKyeRRgiryB+VY
uylz5SSfFw0yMTAzMjYxNTEzMTVaMCECEBKJZBdZYDT72imN+iBpaXYXDTIxMDIw
MTEyNTQwMFowSQIQRX4jUxeQcAmLCMKZ7EPmnxcNMjEwNTI2MTIzNDAwWjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDQzMDAwMDAwMFowLwIQTM76JC2mmMNN
/mLLoqCd6BcNMjIwMjAyMTA1OTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEE7nALBjDb5d
vlYQdlLBWE4XDTIyMDEzMTA3MTUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAXQNrGPD4P
N3iUHxb/wad2Fw0yMTA0MTUxNTUyMzBaMC8CEEp0GpNqqwFHxV+Fwvd51WgXDTIx
MDcyODA5MTcxNlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBm1PspE7fL6pbE9/oGBkrIFw0y
MjAxMTkxMjA1MDBaMC8CEALzm3rvj3q5Y2vfiOD8m/oXDTIwMTIyMzE0MjI0NVow
DDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBtwOY+46zu6OGeVFrVWSfLFw0yMTEwMDcwOTE4MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQDzIBxNFxTQsVO/T0CvDJshcNMjAxMDI2MTU0NDAw
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTAyMTAwMDAwMFowSQIQR+AT
Alr3T3JxiWzmdNanUBcNMjIwMzA3MTExNTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIyMDMwNzExMTIwMFowLwIQKRiFhs2fTnmuURRb8tzIURcNMjEwOTMw
MTI1NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEHIjpgsWF2SIfZpL0bbEckMXDTIxMDYy
NTIyMjYwMFowLwIQelF6dUVTZUIodoz6hCzRihcNMjEwNjAyMDUwMTMwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEJMCECED6fm4eKchbNKWglI3+3AAEXDTIxMDEyMjExMjAwMFowIQIQ
ShxYx/9HuPZjkc5RB/Ld2hcNMjExMjAzMjEwODAwWjAvAhBc1x9+DnN5lJtdHFoj
db1AFw0yMDEwMTIwNTIzMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQbVrRGteu1nys3WcX
d0PDfRcNMjEwNjIxMDYxNjE1WjAvAhAvCQE60+jMMsuJielavfzzFw0yMjAzMjUw
ODEyMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQWGCpZC44JqSMtOQuVg1wPRcNMjEwOTIw
MDkzNDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDkxMDA5MzIwMFow
SQIQOjOQDVsu2KvExjGCmgG+NxcNMjIwMjA0MTMzNjAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTAxOTIyMDAwMFowLwIQOHPM5zEWqMxD02D1oEIOGRcN
MjIwMTIwMTAzODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEGXPLtISM3h6xukCWaBGfm4X
DTIyMDIxNjEzNDYwMFowLwIQNeIAk4iQHbY8AE32NhdZNhcNMjAxMTI0MTE1NzAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEBg2i4RnzrYWvEW2mlTIoNkXDTIwMDUwNjExMTQw
M1owIQIQLjlPBSdDxfU3qOyW79bjMxcNMjAxMDE2MTExODMwWjAvAhAso6W+YhFN
e+lneAi+UWl/Fw0yMTA3MjgwOTE3MTZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQYsskLq5s
INOHod/KnEh2NRcNMjAwODI0MDk0MTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECzUmzSS
0+rYBkftUfGzDDEXDTIwMDMyNzEyMjExMVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAMB+S8
pO3SOm+kBdvzXATVFw0xOTEyMDUxMTAwMzZaMC8CECsTKeaKIN2aQb/U5ckeGX0X
DTIxMDkyMTEyMjYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAuthY0/GCtaqI/4KsUiYnC
Fw0yMTA4MTEwNzIwMDBaMCECEDc+XCCMcJa5CrvnYjo1AHQXDTIwMDgwNjE1MjM0
NVowLwIQLVEi5W+sROLvc9qEfx8u+xcNMjAxMDA5MDUxODE1WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMCECEHV6hIG/wNoJa45zlcm1GdYXDTIyMDEyNjExMzMwMFowIQIQYU7GE3To
m8vqyAP4JQhSvhcNMjIwMzIzMTkzMTAwWjAvAhAtdg2q4QC8UAsn9ov+DxrxFw0y
MjAzMTExMTI5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQIQkel0apU6gHBA1TLO9DmhcN
MjAxMTA0MTIyNzQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEGyTNo9c0ji1BThxm2MfWtkX
DTIxMTAyMjEwMzcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBX/NsFWfVvWW54YFMly0f7
Fw0yMDExMjUxMTU3NDVaMC8CEFXA9P8UHAXgOhDcv+Uh8XYXDTIwMTIyOTA2MTA0
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBPocfmOXnKX90t4Uk+BMz6Fw0yMDEyMDkxMDEx
MTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMTI2MDAwMDAwWjAvAhA/
ySSdqBTcxA+JJ5SbYXqYFw0yMTA3MTQwODU3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
C1dbm61G/xEWVz3/da7YTBcNMjIwMjAyMTAzOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EG4PkeU1SHnESGZty+8JfZsXDTIxMDMzMDEyMzAxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAh
AhB5ubcZvBEWzl9N57YPnCCTFw0yMDA1MDYxMTEzNThaMCECEAPnHdK0gY77mM6s
TumWqGgXDTIxMDQyOTEzNTMwMFowLwIQcNKohVS9Q2OEt7JZMwFUARcNMjIwMzIx
MTIwODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEHew2HeyAeZWgYlqm3CaUQ8XDTIyMDMy
MjA5MzMwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAzMjEyMzAwMDBa
MCECEH67jjaBKO+W/SyEeU3oB88XDTIxMDUxMzE1MTkzMFowIQIQQI3CGJ6XeopM
KQe7BKi84RcNMjIwMzEwMTM0MDAwWjAhAhAD1IvO7uuezshMKzZaFbieFw0yMDA3
MDMxMTQzMDBaMC8CEG2WGrW291JwI0iIhDX95QIXDTIxMTAwODEyMzUwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhBqqj/ZK0dFWDjTZ9PGqBIbFw0yMTA5MTQxMjI3MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQQ5+2/05D5+VRr/G5pz4PkRcNMjEwOTE1MDk1NTAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFwX1/orxjy5bHYhCEp7WsAXDTIxMTAxMzA5MjUwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAt+FMW4tjidVzEjK1qofUGFw0yMTA2MTExMjE0NDVa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQSpFg8q6I+5irVKuMCx877BcNMjIwMzA5MDgxNTAw
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDMwNzIzMDAwMFowIQIQZCPR
qRTf+gyIR/JsxandfRcNMjAwMzAyMTc0MTU3WjAhAhA4zTGKxuPVAEOgUOK8oiKM
Fw0yMTAzMTkxNDEzNDVaMC8CEDHP3L4v9RU/U0w0AKWrQk4XDTIxMTEyMjA4MTcw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhApeiM2T8mEI64FVFpd1FNrFw0yMjAxMTkxMjE0
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQHikzmLZWLVMdfzlrSmJqPBcNMjEwNDI2MDkw
NTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDQyNDAwMDAwMFowIQIQ
QAwoH/N2XQCl/l5FFqAakBcNMjEwNzE1MDY1NzAwWjAvAhAOAKl2+2PsqSQpm4n0
VyyaFw0yMDEyMjMxNDM1MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQO9MHs1ARxFJD1CV/
3aTzRBcNMjEwMzI5MTAzMDAwWjAvAhBVPh+Io/2rXtcujI2yGMw4Fw0yMDA2MDUw
ODEzMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQHC/h5zyEVpV3i3JzP40oBRcNMjIwMTIx
MDczNDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8xOTcwMDEwMTAwMDAwMFow
SQIQXvKj691hMFMEHGwTyezHTRcNMjAxMjA3MTM0MjQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTEzMDAwMDAwMFowLwIQO1dnOjGuh7kSUFuG16MP6BcN
MjEwOTAyMTIwMTAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGQq0yIj9TiuTK+JOwKWvvUX
DTIwMTIxNzA5MjEzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAaAdKEQPY2aITgVVwSj4FC
Fw0yMDA0MjcwOTI0MTFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQUtCuVLichAIghrBCQQRT
qRcNMjIwMTI2MDcxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEH6aXAaUSfwF/pznIXnh
u6YXDTIyMDMxNDA5NTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhBzbGIcq2QQCfWBzVi/
/MekFw0yMTEwMjUwNzUyMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEx
MDEwMDc1MDExWjAvAhB5XErkTTMFh6xN5wnvC/InFw0yMTEyMDEwOTQzMDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQU/T8pWC9Ksgzh8LYLQp+gBcNMjAwNjE5MDgyNTE1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMCECEE+8bU/mmJGGcT5kakMW5jQXDTIwMDYwMjEwNTEzMFow
LwIQW5zuEpOeaHMRu52w37xGLRcNMjIwMzE3MTMyNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MCECEAiUGfbJVHV3YRDLHcJqolIXDTIwMDQyODEwMTkzMFowLwIQcp3gwqESsslp
7ihGg79xLxcNMjIwMTE4MDczMTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEGZLLHoVOm9/
dkfmmaxnyFMXDTIxMDkyNDEyMDAwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgP
MjAyMTA5MjExMTU4MjlaMC8CEFsMOa0hwqmcIfzwLWzPbjcXDTIyMDMxMTExMzMw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA7sBMORgAzmjc+jM2VVOQ8Fw0yMTA0MDExMzEy
NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQKx5yWcWXMKsAxIuhj9RHLhcNMjIwMjE0MDkw
MTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEDrHlOFS5AH1IQM3X65oYgUXDTIyMDMwODA3
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DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAq8nEK2mga90eo/cc9sN02Fw0yMTA5MjgxNDI5MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQBlwIKSLowC3a6kKCt/hYAhcNMjEwMjI0MTM0MjAx
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAt0feC1Gtl73qDLZEwHfrUXDTIxMDkxNTE0MTMw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBBAp6kpSy3Q8E7SjTcrKDuFw0yMTA5MTAyMTU1
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQMzv0UOsbE0HiREoddtfk8xcNMjExMTIzMDc0
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CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQWBgnz6CMXSwJEZ17hek7bxcNMjIwMjIxMDgwNzAwWjAM
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JrZ5CjPSFw0yMTA3MjMwODE5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQLeHRR6jXnoEI
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MFowLwIQXQVz+05ILQcwqliEC8nsvBcNMjIwMTE4MDczMjAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEGloONG+S6hyzy1xxg53sVEXDTIyMDMxNTA4MzUwMFowDDAKBgNVHRUE
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MjAxMjgwODA5MDBaMC8CEHN/f6xdlAzl4I+vQHNAbUwXDTIxMDcyNjA4MzkwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAi/IH5d+yfpztj1qO8OnqMFw0yMDAzMTAwODI4NDda
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ECOpCj2J1W+OZIl3NdmbytQXDTIxMDgwNDEwMDIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhBbsNDPDoIAJFiiQC3crFeyFw0yMjAyMjQxMjQyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQQXPJPyd2cpaDRsH6+ujn0xcNMjIwMTIwMTIxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CEAajg68QJKRYR77Dv3vVthMXDTIxMTEwNTA5MDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
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A1UdFQQDCgEFMC8CEBj3aTqBVgwOeHCXvvPDbzgXDTIwMDkyMjA1MTg0NVowDDAK
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Fw0yMTEyMDgwNzIyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQBp9J29crIHLt3ykRt0d7
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BAMKAQUwIQIQcLq9g3n1AgQyAVulJX1aRxcNMjEwNTE0MTEwMzMwWjBJAhB+lqz1
JnYFTvRUQd8tJfb+Fw0yMTEyMTYxMzMwMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0Y
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ksSPzx4WtGcXDTIxMDcwNjA3MzUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAk3pTCEMbb
7GTKTDz8jAC+Fw0yMTEyMDEwOTE5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQQPdBYlB+
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M32noMWzOqVpahcNMjEwNDA4MTMxNDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEFYI8kg3
DaiDfN8iTTjmNGYXDTIyMDEyNzEwNTAwMFowIQIQXsM4MruqMO8qTqp0SEPsARcN
MjExMjA4MTgxMDAwWjBJAhB/w8FWlt4DrymUt26QaVlCFw0yMTEyMjIwODA1MDBa
MCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjExMjIwMTYwMDAwWjAvAhBWuRDR
pKgF+OoozIS94nb7Fw0yMjAxMjQxMTI3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQfa2X
YCD2CyFMvRcM40ox1xcNMjIwMTIwMDkxMTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDdB
isPV8W6q1N+zNGkkzk8XDTIxMTIzMTA5MDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA0
2aEVV7izXBwlCSpOdymgFw0yMTA3MTkwNzUxMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQ
MP41QailUfWdfIxlTJwLCBcNMjExMDI3MDY1NDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIxMTAyMDE0MDAwMFowLwIQFfgwTt5r+xSxFw/qp+LB6hcNMjIw
MTE0MTE1MzAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGE3q2esX+B4XDkT3rU8fIwXDTIx
MDkyODE0MDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAEy9jTNO7hUiFSCXLvwxu2Fw0y
MjAzMTgxNDQ0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQWqo13qKXry7PrpNtCzXt3BcN
MjIwMzA5MTAzNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEDcGk1nKzO9rFjZqdz8/baEX
DTIxMDcwMjExNTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAS7G8p5B6UHdB8pgQWWUjy
Fw0yMTEwMDgxMTE1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQGJ5HSWwWwCE4Rckl5aDc
8xcNMjExMjAxMDkyMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEHZSPJ3BAZxH2hC6O2ko
wNIXDTIwMTAwNjEzNTUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBVha9TscvuEdxGSSrg
v88LFw0yMTA3MjgwODE4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQDbxjhvr/JtTHCf+0
HQzWTRcNMjEwNDIzMDcwMTMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIx
MDQyMTAwMDAwMFowLwIQXmGSbPsSulCyoQGsm1wC0RcNMjAwODIwMTIzNzAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMCECEFIId5+3xnQmp6DmPnIy1gsXDTIxMDgyMzA3NTMwMFow
IQIQKCC37/ytqM9d5w3WV63UXRcNMjExMDIxMDc0MDAwWjAvAhBTVRk/NZRpkgmv
rcJ5jrChFw0yMDExMjcxMzE1NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQD+t2jIXPWpq9
UlP+jy8imxcNMjAwNjI2MDcxOTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEC3XiohUzZFo
YFwqJynv69IXDTIwMDYxODA3NDA0NVowLwIQaA8LqJG7v5oANRIGOoy/8BcNMjIw
MTIwMTAyODAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGjRQJUZB+v1T8WBa0P2UU4XDTIx
MTExNjA4MjIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBUTllbf1N3/eLUNcwxDwI4Fw0y
MjAzMDQxMTQ0MDBaMCECEHoKxT4o/7cMImOO6skzhjoXDTIxMTIwODA5MDAwMFow
LwIQCiVTGTH8g8TGqrfB7KSZiBcNMjAxMDA4MDk1ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEDREG/Xh4DDIKPVD30PGjIYXDTIxMTAxNDExMDYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhAt4VS4Rz2rfDJBp6KRRxHYFw0yMjAzMTYwOTMyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQPYsKs3yCNT/ztoW8AXEIKBcNMjExMDA3MDg1MjAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMEkCEDTSXCKQiCNToq7eWtEI2hYXDTIxMDYxNDEyNTcwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA2MTEwMDAwMDBaMC8CEDnTK3g/N3L9qZC8KnDJ
ym4XDTIyMDIyODEyMzAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBFGmaqIVLDKJFARFZr
OhpEFw0yMTAyMjMxMDEyMDBaMC8CEAUr2gxaT3XUVsU4XsXbR6MXDTIxMTAxNDA4
NDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhBaOswe78KMHeumkzOs1TFdFw0yMDA2MTAw
NjIzMzBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNjA1MDAwMDAwWjAv
AhBlRL7MvcFjCNUCU2jyHjp1Fw0yMTExMjMwODQ0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
IQIQSjF5o0khCuysedsi5kSSlBcNMjAwNDMwMDU1NDE1WjAvAhAlMZ8XIu+VWdLu
fRz40wguFw0yMTA4MDQxMDU4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQPhejwOO66hO5
B1cTTtRTfhcNMjExMjE2MTM1MTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDIxMTIwODE1MzAwMFowLwIQAq1hqm1W4Z7Umm821bNb+hcNMjEwNDIwMTI1NDQ1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHEDBNq5wjOgIbdfzXVPyfoXDTIwMDQyNzA5MjQx
MlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBkS0gcyuFfj6B2v4t7N34OFw0yMTA2MTcxMzM4
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQEw4fioU7q2B8FGck3BCSQRcNMjEwMzE5MTUy
MzQ1WjAvAhAVbz71kRIxaRYxXPH+7Cw7Fw0yMDEwMDgwODUzMzBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwLwIQU3Jyxomr/ymlUO5sv6LefBcNMjEwNjA5MTE1OTE1WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMCECEDYN76jl7xB31zrw9bLGTTEXDTIwMDkxNTA2MTAxNVowIQIQd7uE
NMOBxFZkPwvmM2iZVRcNMjAwNTA2MTExMzU5WjAvAhAxrAoWbmWf8QH9cgZucL27
Fw0yMjAxMjAxMDI4MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQDegTTWNiZ4Eh029hHAn2
NhcNMjEwMzIzMTMwNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEClH2b2/Zf2YtA5GghsA
wCYXDTIxMTEwOTA4MDcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBruOAM/CT+VIKjdZoO
PgahFw0yMjAxMTIxNDA2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQIf7oWfs3mKuBc3I0
hsUBoBcNMjEwMjI2MTAzNzQ1WjAvAhA+TJWuZ1vlPI1wurh7I1iIFw0yMjAxMzEx
NjM0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQeZVLllyWK9lET8dS1FGx7xcNMjEwNTEx
MTIyOTAwWjAvAhBnalghA3imscVFoyYoY3ceFw0yMTA3MTQwODA5MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQO69pokL+yZpet3U3nh20ORcNMjEwNTA0MTIzOTAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEJMCECECK1isc6M5Ifj0Lh8LYWq7YXDTIxMDMyNTA4MDQ0NVowLwIQ
R3eCm0x3+hDf2B2qHWrDxxcNMjIwMzE3MTE0MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCEC
EA0tXagJHtoyLOjdd+VSVXIXDTIxMDkxMzExMzgwMFowIQIQP1I/IW5TR0YAfZQv
AwpWlBcNMjAwNzMwMDkwMDE1WjAhAhAy0OjYsThpZTun7Rvu0fZAFw0yMTA5MDYx
MzIzMDBaMCECEFvNqd49aFSXKhFJaYIdqU0XDTIxMTEyNjE4NDkwMFowLwIQDuh6
IeNCR4mHL6qnX5A2XhcNMjIwMTI4MTI0MjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGr2
/1KVsQzqIGoOtnvFMQgXDTIxMDcyNzA2NDUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhA4
8Ji89toUl3OCUk+WPmlcFw0yMTA1MTQxMTAzMzBaMCECEFUpNx8o/zo/9W+D248B
I7QXDTIxMDUxODA5MzEzMFowLwIQNkAf6YTuFn9YbEp7aJdneBcNMjIwMTI4MDgz
NzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEBhIU30Fxb+JxlvwqW4BvoXDTIxMDkyMzA4
NDIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBz8h5WMofbYxqd1qyBjMAeFw0yMjAyMjYw
OTA2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQbWauBxCDU3KrBLk/qmZKjxcNMjExMTMw
MDc1MTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHw4yy/W3xrOI4aYAr3ywzUXDTIxMDYw
ODA3MDg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAsU79B/2+CuSRDz1wxhvtWFw0yMTA3
MjkwODA4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQVQuLJEDMXNlml7cq4vNhOxcNMjAx
MTE4MTE0MTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEF73LEuVHzfIdoRiaSquhlAXDTIx
MDYyNjEwMTEwMlowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhApMt4NhB5B7JKJ0VcZhPwxFw0y
MDA5MjgxMzIyMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQZw/GK8KnKrSRlHCkxG5zbRcN
MjEwMzMxMDYyNjMwWjAvAhAS8SsmwYwURxU4R1uh0kngFw0yMjAzMTYwODQ4MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQRgFIhMXuZjIt0doFZH23+BcNMjEwNjA5MDYzMzE1
WjAvAhBakAlWnsqRcc3l65uxtPUFFw0yMTA0MTYxMjM2MzBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQOgPJ46fcNaEOn3Cpf65ojhcNMjAxMDA5MTExODAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEJMC8CEDVwNkAWb+64CMH4J/TaL38XDTIxMDMyMjE0NDUxNVowDDAKBgNVHRUE
AwoBATAhAhB2OdU6NWddSxhNl4L7puDuFw0yMTExMjMwOTEyMDBaMC8CEErOMa/H
rCPLPgSCny/H+nAXDTIyMDExMzA4MTIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAwm4qB
RxzX8Mjt9xvBPgZNFw0yMTA5MDExMjQ4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQULC7
vsD36otyEtvaTKATuhcNMjEwNzEyMTE0NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEp2
xZFavEuTVrgEnKbucrsXDTIxMDkxNTExMTYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA1
B3q93LhL+KZtl+HlrfJdFw0yMTA5MjQwODA2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
XS4dDGpc65exTKF2S4HSvhcNMjIwMjEwMTQ0ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCEC
EGHjvzX4GDENM729wiTgrVIXDTIxMDMwMTEyMzkzMFowLwIQT+5YSglnRfVOvolj
iAh4axcNMjEwNTExMTM0MjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEC9vOsI1p+/bFc98
J20CzokXDTIyMDIxNjEyMjAwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAy
MjAxMDQyMzAwMDBaMCECEHz/UMJ1g3arFOsP3lUeh70XDTIwMDQyNzEyNTQ0MFow
LwIQCx89kCf737vZtZWuL8AesBcNMjExMjMwMDY1ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJ
MCECEExQW48SEOMxfU73I0OM+zsXDTIxMDMxODA5MjEwMVowIQIQN77sARF3v38k
7qKzfTEe8hcNMjAwMzEyMTA1MDE2WjAvAhBmwzYRJfYT8du+TDIiWyqGFw0yMTA4
MDkxMjI0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQTa+3qKHvJ0NudY/kOH+3NhcNMjEx
MjA4MDkyODAwWjAvAhBKZpWQ1u0N1RAtE1vP3HCpFw0yMjAyMDQxNDU3MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQXLEnXnDPY7jdJwuXgve6zhcNMjAxMjE1MTAzOTMwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFPOCvGMHMukB+mH5OWcEuUXDTIwMTIyODEzNDMwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBl+HjgwbUvZ0G6VqsidQ8jFw0yMjAzMTUwOTExMDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQPi7CaD1K5nGAuiv+rCK4HRcNMjEwMTE5MTQxMzAw
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDEwNDAwMDAwMFowLwIQFPiz
kYP4gVf+QbDdyUOdOhcNMjExMDI2MTIwOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEAqL
9N6R8cMRgZhsDy+wO4UXDTIxMTAxMzExNTYwMFowIQIQKvA6tuga75B3mfkRN6YP
ChcNMjExMTE1MDg0NzAwWjAvAhBL7okitNf17mXX+ZhroYiuFw0yMTA5MTQxMjM0
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQXY8n5SVktOVXSLlyJdQJuBcNMjEwMTA3MDgy
MzE1WjAhAhBiWb+rG0aYSHMBEKqBhgd9Fw0yMTExMTkxMzUwMDBaMC8CEFfL/fH9
Odu93MfxYg2NwuMXDTIyMDIwMzEyMjgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBDY0BF
R3r3Lj8fzBCH80d0Fw0yMTExMDMwOTAzMDBaMC8CEGqmqo+NEunBPKaTtSMlJgUX
DTIxMDkxNjAzMzQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAkU78wpGTEpWqXvHUmvLoD
Fw0yMjAzMDExNjQ1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQBC250p4Hx4s/bRZkbCCX
KhcNMjEwODI0MTE0NDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEUffhSPFwhtUh4oq9WZ
Nk8XDTIxMDkwMTExMDQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBQZPQoKNTMcqoerxTO
OPJPFw0yMDA4MjUxMDEyNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwSQIQYnPR7e5O+5sZOoqj
06GjKxcNMjIwMTE3MTM1NzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIw
MDYzMDIyMDAwMFowLwIQLiip7YOzUL5Hxade34aOCRcNMjAwNjA5MDczMDMwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMCECEAnVAcWbwHX4/rZSy2diiNIXDTIxMDMwMTA5Mjg0NVow
LwIQVrO4rQfoVbuyzmZU199pERcNMjEwNDI4MDc1ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MEkCEHT6WqxwhhAkIWy0rEVhDqsXDTIyMDIyNTA4MTEwMFowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAyMDEwODA4MDBaMCECEFOxqnjBY+tUjQpBH0+RE30X
DTIxMDEyNjE0MTI0NVowIQIQCpe7WV8dYL/uf4sUkR8eExcNMjEwOTA4MDkwMDAw
WjAvAhAWlDQ6aeENUnGu1hPExNGBFw0yMDA0MjkwNzA4NTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwSQIQWcppOI3RcIYetbaoEHeFlRcNMjExMjIzMDgxOTAwWjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTIxMjIzMDAwMFowLwIQX39dfdSHVugrS+SaOH9n
/BcNMjIwMjExMDczMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFT457L1xXVjuiRc4nD3
yYIXDTIxMDcyMTEyNDUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBn7mXoewhVn50+Dhlr
py/NFw0yMTA3MjcwNzMyMDBaMC8CEAUO46RfOHLuQBcwJEJ9TAoXDTIwMDYwODA4
MTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAN5/B/xBfFRbZx6r3eJXm1Fw0yMjAxMTIx
MDI2MDBaMC8CEDUX6dK/tfEsO49jZLmPzdAXDTIxMTEwOTEyNTQwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhB3B7z3j96H8prnkRac/tcUFw0yMTA2MjExMjI3MzBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQftJKdsYpouDloG3FM3ZCcxcNMjEwNjMwMTU1NTAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEEMtEaNfhZv3eRReD9kXKTUXDTIwMDkwNDEzMjcwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAhAhA+JZ12gRSlGz/nM2hRT/nyFw0yMTAyMjQxMTM5MDBaMEkC
EHwTANdAh/DYto7v5GG9bjgXDTIxMDcyMzEwMjIwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMTA3MDkxMDIwNTNaMC8CEHjEBlSoFezuIuhqZUo1MiYXDTIx
MDkxMzA5MzMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAa7a6Cv8FQgbJSVrIHb46UFw0y
MDA5MTgwNjQ3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQQ9j/v2jtC2yYuOVZ6/ATqhcN
MjEwOTIyMDgxNDAwWjAvAhAvZVUGD5TM6/bLj3AD9ZI5Fw0yMTAzMTIwODA4MzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQH6/AMpkqxSbd5oh0zrR6ABcNMjEwNjMwMTQzNjAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEEB1DuDDv/zoB6iqaKMOgj8XDTIwMDUyMjA4NTUz
MFowLwIQKg26JBs5rjfBigblbgWQ9hcNMjEwMzEwMTAxNjAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEBnPbePtP7kCWSSPV9vphi0XDTIyMDMwNzE0NDgwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhBixSX6GbDPvFZaUED2cO94Fw0yMTAzMjMxMzQxMDJaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwLwIQK4TEbsF9Q9T3FPi0K4R7YxcNMjExMTE4MTIxNzAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CEHvd0ilgHgEkYTnzHk0XyWYXDTIxMTAwNDExMzcwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzBJAhAnINGFA8I1uYvrpxj2oSmFFw0yMTA3MDExMDQwMDBaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwNjMwMTMxMDU0WjAhAhBu6entwVWn5Lqa
cuLS6JdmFw0yMTAxMTExMzE1MDBaMEkCEGLzXp7kkK3Bd23fusgpwiEXDTIwMDMw
OTExMDkwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDAyMTcwMDAwMDBa
MC8CEEbVPcFg5XrP5LqD3u3pZIsXDTIwMDUxOTEwMjkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAhAhBOnbpglniEJ36WaHliuvs1Fw0yMDA0MjkwNjIxNDdaMC8CECj4ss/KiqYl
8wYNwaoCOTgXDTIxMTAyMjE0NDIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhAnp6fI3zq+
w0Et7OX8T8CgFw0yMTA3MDgxMTE0MDBaMC8CEH/S0BtKei6iVH2mAPt6EMUXDTIx
MDEyOTEzMTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBbcqbzBSDCOPmELErxkn0yFw0y
MTA3MjIxMzAxMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQQeOWUUyxwcRqDW/zxjCdqRcN
MjExMjAzMjEwNDAwWjAhAhAGxlT/OYhV2JSBqQRjSumgFw0yMTA4MDIxNDA2MDBa
MEkCEHwgoHvDw68CCzkcsaavcHgXDTIxMDUyNDA4NTYzMFowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA1MTgwMDAwMDBaMCECEEDc6gqR2P/2r55BP1JAf4UX
DTIyMDMwMTEwMDIwMFowIQIQHfoQFD+hUHjOtyPoRTx/dBcNMjEwNDI3MTEyODAw
WjAvAhAu09yfQ0RZxLBFpKQwdIXGFw0yMTA5MjMwODQxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQC3Td/hM1zQR1Nw+RzQTyhxcNMjEwOTAxMDkwNjAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEHG4HXNKFgbgf9Pa9A8seKwXDTIyMDMwMzE1NDEwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTBJAhAavMz+VwGOIuGwqqR3qfF/Fw0yMTExMzAxMjQ0MDBaMCYwCgYDVR0V
BAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjExMTAxMjMwMDAwWjAhAhByBquF5xQ1EBpcjlb5
V2qSFw0yMTAxMjEwOTQzMDBaMC8CEDky/r6CJjd3XJ8+PUx3yC4XDTIxMDMxOTEx
MzgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhB5nUSUyO3hlbpjZLfpdR4QFw0yMjAxMjgw
NzU2MDBaMC8CECL7jR8bsjMHhxYTqE64jKUXDTIyMDMxNzEzMjMwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAhAhAn9bP8CZ4s+EQFg78r7XK6Fw0yMDA1MDYxMTEzNTlaMCECEDpy
CzkZU/ollMl1RsHZxY4XDTIwMDIxMTExMjgzNFowLwIQBBScb9gv6FeoLICOO+ec
8hcNMjAwOTI5MDkyMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEC6G+iEhBWYXun77vE+7
eaQXDTIwMDQyMjA3MDY1N1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBzuZG/yCzeAoUa4pLt
2UG6Fw0yMTA5MTMxMDEwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQAcOABeX72DiYNQkJ
QEUHiBcNMjExMDEzMTIwNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CED+Thwm8h8NIHlC4
yn1SvHoXDTIxMDIwMzA5MDczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAYZO179LowHq0H
Vpj/pQ/YFw0yMTExMjMxNDUzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwSQIQevDR800O8PDy
fQRGsupO4RcNMjExMDIyMTIzMjAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDIxMTAwMTEwMDAwMFowIQIQQWm1j+wAV3/YQRlBMjjoWRcNMjIwMTI4MTMwNjAw
WjAvAhBnKwEVbHCX/BZObjxHtWfeFw0yMTA2MjYxMDM3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQTLXeaWPPMyeChGm99Grc1BcNMjIwMzE2MTAyOTAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CECUj1/1TV8ywNGML547KczcXDTIxMDUxMjA3NDQzMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhB4G81FV3/arxrnbBH2RoVEFw0yMjAzMjQwNzM0MDFaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwSQIQLcf1VHczWHLx8fJvdqHngxcNMjEwODAzMDkyODAwWjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDgwMTIyMDAwMFowLwIQdleFjI48lJTNA5HP
AverZBcNMjEwNzIzMTAxNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEGMCECED+7jHczTD/Larm+
gRIKKBkXDTIxMDkxNzEzMDIwMFowIQIQBwaJfbscunSQYhcqaN4FixcNMjAwNDI5
MDYyMTQ2WqAxMC8wDAYDVR0UBAUCAwFaQDAfBgNVHSMEGDAWgBQn8dhOYFBotmH+
aBsobG3kC3MJTTANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAmGSXuYuu2dbPtWW/AUpaWAk1
wMufoCO6EcdsTVFf9HFmm0qAY9KiUXo+JvZOHO4aPYJmlv73aIiKh5wJ1tG7jxjd
3fdI+TSrCGzl4vshOGp38EgFNV/d7OwIlFRtHk9y1D43MjET16TyMX5YeipOs/cx
fND+Oj2eLfAGaqKqT+JunfCHOhJYMU5JdI9TSSrhpqgcUXgkTh/6BoPUSbLAuo8B
RjC9tpYd/84XNRpUMCSzdqwzQt5eEaXj0mAtpb2TU76QfBNVg2Cj59NKypH+0/5Y
POrRYA6V+8Dt6DUn09i04zX6996CXqPlm7dVWiqUvULWKx95AXiAxk/lSb6RD6c4
0LmsuxdEe05/xAsnpaXzghRwo+/4DgUrU6wTnx+KQfI7gQOs3hvMopoEFFefkHMq
nnn/+Sjr4Ay8pzI/Ys2aacm2rSms9eAXAGlcCm36zhRhZX2GuL52EuI8+AzA3eJA
qA9FUkJhfFyia9eA9AX6quoe7W8KaP7O/z2K6ALjtqHZLkXnj0jakdWfO8u7OICl
xqC3Jqmu+hHUF6qHeFEFHwsUp0BGVho+jG65RZ4EU2lSsq5b8olsed8awnRB+q0/
QoSoVA68w41E4b+mFx5siHaGS/MlLxvaPAzp2n6A1ufQNP0CD0SDi0loCyTlvDVV
LKnuoFG099uCQyTPiuQ= MIIDSTCCATECAQEwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwbzELMAkGA1UEBhMCUEwxHTAbBgNV
BAoMFE5hcm9kb3d5IEJhbmsgUG9sc2tpMSYwJAYDVQQDDB1OYXJvZG93ZSBDZW50
cnVtIENlcnR5ZmlrYWNqaTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI1MDAwODE5OBcNMjIw
MzAxMDg1NzUwWhcNMjIwNTE0MDk1MTA5WjBcMCUCFC9gAq+P1kGgZwug9n4B76EY
9kwYFw0xNzA1MTgxMzM4MzVaMDMCFBfOp1+nPYFNu4yDboI7618jDSIyFw0xODA1
MjUwODEwNTBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQSgMDAuMB8GA1UdIwQYMBaAFCmzyMTfo4f4
ZgUSWP1GKriYDXmHMAsGA1UdFAQEAgIDbzANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEABJ4e
/mFfUVZrPAlWO1E+Yw+96I9QRoPfsKsE4YYZ0Ja6bqNfBF+EIJflO1YbTtxj6O7J
oNuOlOu9m5TmnrS1YpiX6cJHZBAkDBx+s9XF05y3bmHWkV+sFrlbHkgVcheD/msz
/IXyKdyFxczfhJ1SE1Eo56RkZfPn5q1Q2he4SNd438KCrpk/iRHY28UWsSIc3Trl
COE42zpqyJcyydWwBfdOPfhk5jON1LWpD7B0phg0TpxfIx4jFmwgfNfRrS2Op0PH
iYgqkPSpYWVWHRsYuilU1NiqW1rxQcLww8rdfTWviTFO3sQMRQj8MRSnsIe8anHy
bFUZSsn5j+2h+w06UCu45XHfiI4ez08wQi5UfUmz71UtyfwehDz06GN5nEUn9W4C
19R8ztx1KAYF2xcEDqCyiRzk6escsZ3TPfQdKueGS55MO4/TdeDLCkPD4v0MHzam
TuCtVZt38XFLwgBumsJXo/OhjhfEr09OEW4EZZvNOYJlyJHtuh9RVKNYvO6jMVuq
QpdPvRJ8lRru9tL87tHMN4PfugSC4PTNgly/Y0FCWxAC6FIMJblAG5p344FNtNZn
PCq+L/OYePsywxu5lEusf0/5Vcj0VfUVUJE0VmmaPeUGpGcO8ZZL7SX7mBkmWIIm
iKgAZZluBCjtKGS0HU7MIAu1MvtwwR+g/YD6+TI=


       ZV8CC/jSc5pq35Xx0jIFAT6JxUpAVqJhIhF65W6GMyU=   /tzWnpIcp93jxUt+Qlw/yF9xv2e0vUh4L1yHkToSB6Y= nbcOBBK82xl3FkjXL0mgVfltn1HuGh0KDxiv2J8nAllUbrB1wzAmWwNoMA7j667p
Hh9AM/DVtk7mcll3x2U3aeLjQYo76Crsf8wd/0n4+X5bo69aKaikbi6FqPz3fCWP
bEK1Jn1D4XXKtPURO+N1cbmdJjwrw2qS8nOmXgH7MuEAm6l/7dKIJng+n5JOR+au
fgjxlRDhtkfhdS0Qew32OOFBQzMpxDJtoIq9CdG9MIXjJPnhohNdnWU0AhebrMYN
5e7N0TRa8xwWgjXJiwxFkW6fEfU958zL7V5kLxRDzyrKvQbuqW3Soz8Wz9pHQXh1
WdGcIh0gmxX97lboUZHLpA==   MIIGjjCCBHagAwIBAgIQJN2SDAZ1jCAXmv7msK7ruzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl
MQswCQYDVQQGEwJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEu
MRgwFgYDVQQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz
NTk0NTgwHhcNMjAwNzAzMTE1MDM2WhcNMjIwNzAzMTE1MDM2WjBzMR4wHAYDVQQD
DBVSQUZBxYEgSkFDRUsgTU9TSU9ORUsxFTATBgNVBCoMDFJBRkHFgSBKQUNFSzER
MA8GA1UEBAwITU9TSU9ORUsxGjAYBgNVBAUTEVBOT1BMLTc2MDMxNjAxOTU2MQsw
CQYDVQQGEwJQTDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAOAN0BCW
B9hZQ1YmcuCmIcY21UEwC0WXpU9RBddIGVnlJpPx6KqC4lKf1BHyWlQywgG3dufP
gD43nFIQ3raggcyYYA/PLML9JrQnj1G7jzB+g7X4r0bk9loEpN5owga2Mhgh4B7o
fhn6IDqQbCh/6+ZUjEiSH8KZ1uiMpfHJT61Ct5tdoo8pmrtDHZD6smfyVl9JG429
Q7XQgBtgkOCvVrObeLtJhWAlleVFH3pMQEg534tE2aImyRKrm1aefFj53CMSg46c
t9fOKgZ7pMk+eIVq6doX7rSVGX+BJ5fJx+XxOkkr82ifslyi7tLA8r/eI6cE1WP7
zcKY8lSltXw79qUCAwEAAaOCAiowggImMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwNgYDVR0fBC8w
LTAroCmgJ4YlaHR0cDovL3FjYS5jcmwuY2VydHVtLnBsL3FjYV8yMDE3LmNybDBy
BggrBgEFBQcBAQRmMGQwLAYIKwYBBQUHMAGGIGh0dHA6Ly9xY2EtMjAxNy5xb2Nz
cC1jZXJ0dW0uY29tMDQGCCsGAQUFBzAChihodHRwOi8vcmVwb3NpdG9yeS5jZXJ0
dW0ucGwvcWNhXzIwMTcuY2VyMB8GA1UdIwQYMBaAFCfx2E5gUGi2Yf5oGyhsbeQL
cwlNMB0GA1UdDgQWBBTUAEQjr3Sbgg7GOhpq86kROl5DzzAOBgNVHQ8BAf8EBAMC
BsAwVQYDVR0gBE4wTDAJBgcEAIvsQAECMD8GDCqEaAGG9ncCBAEMAjAvMC0GCCsG
AQUFBwIBFiFodHRwOi8vd3d3LmNlcnR1bS5wbC9yZXBvenl0b3JpdW0wgcIGCCsG
AQUFBwEDBIG1MIGyMAgGBgQAjkYBATAIBgYEAI5GAQQwgYYGBgQAjkYBBTB8MDwW
Nmh0dHBzOi8vcmVwb3NpdG9yeS5jZXJ0dW0ucGwvUERTL0NlcnR1bV9RQ0EtUERT
X0VOLnBkZhMCZW4wPBY2aHR0cHM6Ly9yZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5wbC9QRFMv
Q2VydHVtX1FDQS1QRFNfUEwucGRmEwJwbDATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAN
BgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAOB6pbk81uy0Dfs9EQwufs5MVs+2eIW4N3LftVKKT
e8Vwle0c86Y4/8cVoFTi+OdrvPmw8hn/gPAZOFb9LAak2CqEYPhDaucuJtKmtK8Z
/q/nDd8OEYQ0j+txOjDt9GAo2OOWWocY+qimqSG3J7xFuNpNcAyswsKDoIsn6G+T
bCV31Tfwza6oshXlOuoe1iMLscm0i5U+7vXuO6GS4Ic5UIqGEnmtM8iFv3wEOJCY
M4o66ud1D9ZGVTzabA43xpXwG5vpz8X5uFnFw/jYiUANwpTRh/nVxD4TET3MDo+K
idP6UxxTthhX3BpSvGH9FjGdqIVkL5cRN4R5JDyGgugM7MmI7XSBIP6FhdplptRh
Om6VZyjNya6VPf+Iw6f41X/kfd50kQm93vmE0JlnhZyu+hcPdNb47UIyx1iIoWIE
pcaQwJbgAaTsCelX/nRnJj9WwrSY3yVDeRGYomJbCo6GQm1kewn8Q0kGADylSdgR
YGNANxSuVsPAnt+brjXbwz8LPeJhkxrLd5NNQ53mjJeB5T3Lp6DmRfR/2mo1rMnf
SUICYAEEWQ+y/gLeZKcsTNZgpm4SnTiwJU27IL06hKsdFI1Z/6lscsxToBThYrkM
G/xebj1717OEYKjDkmPuSjz5eaOQNALbAoBtqbXWB+/3dW2R0vd95T2NqrSuBBimVIE=     2022-03-25T12:24:40Z     +3rQszkehyulkagZmMmS9xIj9h5t3GfyXM91cpgK/lo=  2.5.4.97=#0C10564154504C2D35313730333539343538,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL 49002667638532267748623587490936056763   MIME-Version: 1.0
Content-Type: application/pdf
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-Disposition: filename="Compensa_Life_SFCR_2021.pdf"  http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile/1.2.616.1.113527.3.1.1.3.1 Opis formatu dokumentu oraz jego pełna nazwa  http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile.pdf application/pdf 


       ZV8CC/jSc5pq35Xx0jIFAT6JxUpAVqJhIhF65W6GMyU=   fksS1T9C5J/9AgBL8txU5b4uaFEoVA0vIGB91AsIsfA= Z/xUw4BLV5Mbsh6ejIZ3VBP7wR8MPqHn5pVUv4Fk5XkqbiEZkcRijbR87ERx8v83
EFmEvNds7LiXX2FqP+QY0UhEhNrVX5oBctEJ6I6m+RI/s8kZBsqDR2rMBVPI/8+h
G9oPmus/iCPFNVnBDXMAndtOHTha9ilW04YmaGFOsk3HH3oMo+oNmIXkEN2dIGl5
QXzSL2s6vGh15WGvubtTfERy87oT66RAzJ3UwNTcmbihZ9/Zf7wWxGCf4hdmQlI0
PXCk7gGikFfeCkxAQA0OMFC+tSC+U7G5R8HaxZNatp2Eglwwjr7cAET4shAg7kzr
I2E/Zs8co7+BmSfJce09Lw==   MIIGfjCCBGagAwIBAgIQLa0dhUUuSLyTWquA7tjHyzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl
MQswCQYDVQQGEwJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEu
MRgwFgYDVQQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz
NTk0NTgwHhcNMjEwMzI2MTkzMTAxWhcNMjQwMzI1MTkzMTAxWjBjMRYwFAYDVQQD
DA1QaW90ciBUYcWEc2tpMQ4wDAYDVQQqDAVQaW90cjEQMA4GA1UEBAwHVGHFhHNr
aTEaMBgGA1UEBRMRUE5PUEwtNzMxMDE5MDAxMTUxCzAJBgNVBAYTAlBMMIIBIjAN
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEArW/baPQpzqDW5fCBZuPAA1J94qja
+aIbFhHhRvXDHKG8tdXszDzqlQgwx0YP8PDfLihYWoDtvDMnhnpSO/Zg9l2SMFrD
T0W6h0+ecTWtwhXinlOxRtZrehrs3/wnbCUmAyZyf0L7FzB21i4BA7q95W8YL2Xy
zbxT5Rrwr4WQyehv2sAlq4y4Z6jeC77sriKDSWw9OnMpbx4dt7L/AbgC8o0NcHr/
LrIrY54Rjb3vuuH/7MNG4Al3KcxygHelrrT2Rn+TDUlISoBgcLXbgxH6zRMEaeB3
0lzp2xaj9mt/v8HaQp1r1/xc7pWLnnQXDRwqLZp5J+rfJ3rNj2fpZbkkDQIDAQAB
o4ICKjCCAiYwDAYDVR0TAQH/BAIwADA2BgNVHR8ELzAtMCugKaAnhiVodHRwOi8v
cWNhLmNybC5jZXJ0dW0ucGwvcWNhXzIwMTcuY3JsMHIGCCsGAQUFBwEBBGYwZDAs
BggrBgEFBQcwAYYgaHR0cDovL3FjYS0yMDE3LnFvY3NwLWNlcnR1bS5jb20wNAYI
KwYBBQUHMAKGKGh0dHA6Ly9yZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5wbC9xY2FfMjAxNy5j
ZXIwHwYDVR0jBBgwFoAUJ/HYTmBQaLZh/mgbKGxt5AtzCU0wHQYDVR0OBBYEFCRQ
6jWOj6juBE23oeTynZHhpVABMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGwDBVBgNVHSAETjBMMAkG
BwQAi+xAAQIwPwYMKoRoAYb2dwIEAQwBMC8wLQYIKwYBBQUHAgEWIWh0dHA6Ly93
d3cuY2VydHVtLnBsL3JlcG96eXRvcml1bTCBwgYIKwYBBQUHAQMEgbUwgbIwCAYG
BACORgEBMAgGBgQAjkYBBDCBhgYGBACORgEFMHwwPBY2aHR0cHM6Ly9yZXBvc2l0
b3J5LmNlcnR1bS5wbC9QRFMvQ2VydHVtX1FDQS1QRFNfRU4ucGRmEwJlbjA8FjZo
dHRwczovL3JlcG9zaXRvcnkuY2VydHVtLnBsL1BEUy9DZXJ0dW1fUUNBLVBEU19Q
TC5wZGYTAnBsMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IC
AQBm5VjxIWcLEaT/N8GMNzQBasXrwF0GBFqr4faJcmI+v7S+zg/ve+RAi7N9a2H2
IpOkCHkWO1brTz3pEg3coX098Hy/S5We8z8GZUV35NURpHc2X1mf6egElGaZcI8G
j1vI5BQ+Kt4fVm4/PZ2y31cIG1b5VEYyGnxkvmQLWBiXDwstYYFMXYJxFD6WaW5E
nacQmFy2eD1PrQkCcRsyRx5fB9zDsij67CFzrb2iLQ/ZEawgaR9f4lqf7Fy4lUaX
0Xg1kFXVzuCDh/s4hJU/TlZ5S9LSPmQTMLxGPXpSxkT7joOB/TJN5KeO1ybYxZIk
pxCgdghRh+aZgQ8Yqu3z7AP7uvyAkPc5TaVjSdIZ2GUifjbOrdH2HW+Alp8sYOjD
o5CE9QM3uv3e5u0gZoUKPZeTkVgWDTBlJglzGFKuVqf6NgjQk+2qDalxCZrhloaN
ViFmyIXlT4NYMuv+aFyq+m/rLQq03bUvvGtIWSTrEOWhQlFGsrLxqgew4DT/DfTD
CB69Z0olIu9zqaHYu0/3coK6nFGPDugHMHAHJ1ZoDcBB50uvFIJx0Nsxamsx8H/V
42EP8PF+0knu+DmZwFUjcZhyV4J59BB/kcTzgSZ7YeNkMckH4U5ZfpUoZ0LRE5oe
jJBund4/n8V9yMPNslU6DgdcHL0opgL2tW5TwR6HkCjwFA==     2022-03-25T12:06:07Z     SifYVNKTAepOfU8pkjoPRFeiDfFBfhC05WLAIIQTq6U=  2.5.4.97=#0C10564154504C2D35313730333539343538,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL 60714125915482279510374010786831452107   MIME-Version: 1.0
Content-Type: application/pdf
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-Disposition: filename="Compensa_Life_SFCR_2021.pdf"  http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile/1.2.616.1.113527.3.1.1.3.1 Opis formatu dokumentu oraz jego pełna nazwa  http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile.pdf application/pdf     MIIL/wYJKoZIhvcNAQcCoIIL8DCCC+wCAQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwggEPBgsq
hkiG9w0BCRABBKCB/wSB/DCB+QIBAQYLKoRoAYb2dwIEAQ4wMTANBglghkgBZQME
AgEFAAQgUot7ty6X0nJbgDXFImsvpaLfL+iGbGmb+9ourHT3wbwCBxHDeaBtrrAY
DzIwMjIwMzI1MTIwNjEwWjADAgEBAgkAlrcizUh+6eegaqRoMGYxCzAJBgNVBAYT
AlBMMSEwHwYDVQQKDBhBc3NlY28gRGF0YSBTeXN0ZW1zIFMuQS4xGTAXBgNVBAMM
EENlcnR1bSBRVFNUIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAzNTk0NTihHjAc
BggrBgEFBQcBAwEBAAQNMAswCQYHBACBl14BAaCCBqQwggagMIIEiKADAgECAhQR
k3NfF8F+FE0/ko9hm7/VAn2x6TANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBvMQswCQYDVQQGEwJQ
TDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQb2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9k
b3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkwFwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4
MTk4MB4XDTE3MDMxNTEwMjMxOFoXDTI4MDMxNTIzNTk1OVowZjELMAkGA1UEBhMC
UEwxITAfBgNVBAoMGEFzc2VjbyBEYXRhIFN5c3RlbXMgUy5BLjEZMBcGA1UEAwwQ
Q2VydHVtIFFUU1QgMjAxNzEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTE3MDM1OTQ1ODCCAiIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAMhUEU2e8zcRK0C3DftH+TcIdnT6
jBd3WfTqHUiQtX+aDgTo+a6tSGVcACaMV97NsexP8jPNQ2Y3eHbmUDwL8X+XHQAB
KWNd5LxgJ0VJD0RMrU2OzISrfA9FVowWQU2ay4SOI22JKLJy6c4FXgGBPhng2PRM
WzE7GUjsXXwTxhbQdP0KsMxSu4wMsD89bkh3pjJRAJ8k6i4gza6gPGc5jL8efvL5
2hYVoeby2xSyO7q3dksmw+2HEnCjVh9c1v6emtBbTE9ZTdxkG1wCMeR7N1FS0Tm4
C6b983YJKPbMjjqXJK2X/dxAc/eVvUJa5HpJR5O6kH6pG1IW7/MJ4SowaMeIn8Rp
IDA8ZBre0nqy8wOsVkt939KkpgsvpuA0cYkcaEzzbHC7pLDcPYcxJ7+P6xQTIOTZ
Fab5FyyigVoIvzW+4G56uFwGlBCj6B+Op5mK1YZ4VfXUQyT3CLQYUbUwKesqztPW
yiw1oWjHJ1+aPsjwhvof/XAHv5dOJWLHBmi8BCwl8MRYUfHBKdu0OYTQRCMwNTHg
Ssxfutuj6I/m/6yoHbOW9aEBSdCXtBrxAb6OAA7V/LadbQ6BoMzf86JMIo2eX84L
CL9xa6XAFSN+jn/OG45OpOIz42yRPerkcjI04h1m3j7jAHwDsdcWAEBvZlY9pWVe
hOFlAmimlffOQtnjAgMBAAGjggE7MIIBNzAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcD
CDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMIGsBgNVHSMEgaQwgaGAFCmzyMTfo4f4ZgUSWP1GKriY
DXmHoXOkcTBvMQswCQYDVQQGEwJQTDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQ
b2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9kb3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkw
FwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4MTk4ghRA+PeKsONkEFaRyNngLPjBxkAKRjAx
BgNVHSABAf8EJzAlMCMGBFUdIAAwGzAZBggrBgEFBQcCARYNd3d3Lm5jY2VydC5w
bDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwHQYDVR0OBBYEFLK9EssHgeJ7o7BhHUpDeaiH9NB2
MA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQCRHo3UHB8iA7n233wd62M36kI7U06VehHGJAxR
GaLVCc94olliDhM887OwzmVDOj2z3Ve5ggcaVG8Jpy2TxnYUr0M+kkjrvRd+Ek36
M2gAMLT0m6kqHxg18V0s0icMeOvlYrWqhx8qDC++AwfVLOOm4QIMCvY+jPCeZ1LN
3uEzpKUbpifSYRZvxYjsSVV0Brmej1HuOUnBSA8ykvdMzhLM+N8dVmXCdqfmRRe6
tMtNPr125JzaGqiysRK/Dubq8747T5CINSlXXQQELXtjxh4bANAXKHAcvoQLnS42
07JJ4bbPsGcGupp6V4/ZScmVCaSDGZirP3Xkltxf1/YnXdNTr0fTx8q+gXifdt2f
14SX9FNJD+UC/qnuQy4MYz48D3Jy+j2vqURL494HkgLb0lHE38L55p83z6b1vTF9
QXwaBJc6+rEDooh9oP4QyGlaHMBjbTopwMeajZsFEVYMnZnfqpYruOFw6rkz+ZPi
ZjlC6h5PFtMweIwqpnNS6Yb5SEQbeMk7FH11W2ExL4PGttg2wfjPaXdT7QOn5T0o
f6oGKjHPjYh1s5kCTPNHl0xlqH/oRdbkW3sQVHRWBdQfekA5PIr83U8CjP71K5BC
fvUVb9t/CF6Vo559KHr6ORg71POtU8kBDDRXZABF3hj0DqoXZfCJPKPN7Asd2Pym
0xHdVjGCBBswggQXAgEBMIGHMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJv
ZG93eSBCYW5rIFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0
eWZpa2FjamkxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+S
j2Gbv9UCfbHpMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAoIIBZDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZI
hvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMDMyNTEyMDYxMFowLwYJKoZIhvcN
AQkEMSIEIGrAhncglXuHuyPeFRszrTI8PohSlN1iPx8+hyL/OvduMDcGCyqGSIb3
DQEJEAIvMSgwJjAkMCIEIGc76KHakn22PMq3yz56w1LcOutqjaPio1nKFY0KRA24
MIG9BgsqhkiG9w0BCRACDDGBrTCBqjCBpzCBpAQUbiPNuWfwbT/ahTFsW0c2HNVV
QqwwgYswc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJvZG93eSBCYW5r
IFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0eWZpa2Fjamkx
GTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+Sj2Gbv9UCfbHp
MA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIICAIqSka+iJ0+gRO+KlzjsT6PO28M1IKCSlIRvdAhd
J6imROafTWg/qYMyvkYBnydZTGJkC5dmOvJ3y/fojaDbySYxynl6MoGmC7L9XXve
OZvL5H6Pnw7sRos80HhaVdM4RcF8qqtIRgLxvuDFdID6kBVIFaLi91mL6XY2RuR6
P7XDTZ2rJvkBs57zmoXyHBaPQQ8POKN3tpT4YOBpadxpGF9IJLgCT4bEMLSit6yc
7MgDHhKmkLjkxy3bPmC+2nvhO0uydRCCxsKbzKl4QQZlEhiUJ49HgDThQc7qkudq
1lwHpdQqFdSVDNfO+NUXdtAF+O7lE06vjAjyAvXQYtstg9USTtr1El21khadhx9Y
b9iA39tgu8RR1eaURIsBi9h2vAUhNi2QBbpM8aGnuMKhRb5WVhbFhx8W+jdwFvBx
0dku8oOzXlToN5hQSxBhh/T/GvSd+F61eqbIE51yuFmMa6cR8g4qMckF07bpOgJg
dreycwtEvSfUJBZL9vTz+Jx+WgJDsAK9Y3AKbKhp93TJR7kVgaiH+YsBMKeoehi/
P15+o4lauCgNsyGoiSH9MHYhdvoIsG26wQ6uANpvV+ZNiev7Yd0OoSCpXtdXcD8e
pYgFX2yigz0wnELQzDKNjg94uiuVKucag7Bo487cE+q+9jZYkI7qN+ASmLWh/Qqk
1mOL


       ZV8CC/jSc5pq35Xx0jIFAT6JxUpAVqJhIhF65W6GMyU=   EZxWOZSiJ9bf2AkDa3c4pUt+Ap9XRdicKnwlqZ4pgzI= wfEZ/2vO9iyTAyyQuwp2EK24Zt7bTxZ0LHYMfUWfxCkwYCITTjcmyhTUNiY3BGGa
KMydE5ADV64Nx2j3XtOO2zFJEIS2PMd4o4NR61GsV1oOV4mymi06zT2a9mYa6eu6
fo9n7xDfLivybWE8+r51jVCYZ9GSvOE0gLz/6xpei5BBdNaLugHrZj+VY2Txn5ge
F2P9tTGHvcO88ZxYPUR5eBxIef8xXuOTb2Fuqrbpjljj4wnfRa6citJpErWf+mdK
qP/DHjnHUBed4xwLz4yacDoYGc2pjPAgQWl9x3vfHdPul1eMWLXlj3tKJ4sJiA3G
70Q2/etNOT740l0jMZIhEg==   MIIGhjCCBG6gAwIBAgIQHv76fvcXFcTYV+wxuzj01zANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl
MQswCQYDVQQGEwJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEu
MRgwFgYDVQQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz
NTk0NTgwHhcNMjAwNjE5MTMxMzAzWhcNMjIwNjE5MTMxMzAzWjBrMRowGAYDVQQD
DBFBUlRVUiBCT1JPV0nFg1NLSTEOMAwGA1UEKgwFQVJUVVIxFDASBgNVBAQMC0JP
Uk9XScWDU0tJMRowGAYDVQQFExFQTk9QTC03MzEwMTExMTYzMjELMAkGA1UEBhMC
UEwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDrFqp0Czfaney4UT94
H+GJyOiIZukmd0vyGu0iuZQphp9bbzJdJQ72JWQRtHkrDlwa+KyPnl+YWvVgRusV
lRN7sRRXAKTnU5KztOr8MUZzfi6Pc9bex9LQNG+9Bbmn8uBvoic3yOhv9TBfAn6S
SPPtXSpzybDJLEP/74aYCrKOcVTr4A52i64SEhp/A21CablN3Xum6rwOji5nmh4g
RsIy86ciMZv0LrvStuzjdU8DalZnEHOOvex4C96V9UN1fUc+hQPai8pTZK0RbZPo
Q3nez3Bb6wZZih7z+zxIMqRlH7Pr35L+zMFB/j4/PlSpHr/TgDMX1tK27EITOni3
b+fXAgMBAAGjggIqMIICJjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMDYGA1UdHwQvMC0wK6ApoCeG
JWh0dHA6Ly9xY2EuY3JsLmNlcnR1bS5wbC9xY2FfMjAxNy5jcmwwcgYIKwYBBQUH
AQEEZjBkMCwGCCsGAQUFBzABhiBodHRwOi8vcWNhLTIwMTcucW9jc3AtY2VydHVt
LmNvbTA0BggrBgEFBQcwAoYoaHR0cDovL3JlcG9zaXRvcnkuY2VydHVtLnBsL3Fj
YV8yMDE3LmNlcjAfBgNVHSMEGDAWgBQn8dhOYFBotmH+aBsobG3kC3MJTTAdBgNV
HQ4EFgQUEnKwygD2Tr0xxlqcCnaQ2VeaZy8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgbAMFUGA1Ud
IAROMEwwCQYHBACL7EABAjA/BgwqhGgBhvZ3AgQBDAIwLzAtBggrBgEFBQcCARYh
aHR0cDovL3d3dy5jZXJ0dW0ucGwvcmVwb3p5dG9yaXVtMIHCBggrBgEFBQcBAwSB
tTCBsjAIBgYEAI5GAQEwCAYGBACORgEEMIGGBgYEAI5GAQUwfDA8FjZodHRwczov
L3JlcG9zaXRvcnkuY2VydHVtLnBsL1BEUy9DZXJ0dW1fUUNBLVBEU19FTi5wZGYT
AmVuMDwWNmh0dHBzOi8vcmVwb3NpdG9yeS5jZXJ0dW0ucGwvUERTL0NlcnR1bV9R
Q0EtUERTX1BMLnBkZhMCcGwwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwDQYJKoZIhvcN
AQELBQADggIBAAoD76uj43sexvuso7EPqhSl8bsbXlJDx6MmqdNCZ870t3ssuxjS
qrvfU//+qVX8B67UAy6xtdY49lbkALqveKtLyLVnnN2BRXd14P8F0JYsb17Ic4g0
NnUx26jN6LZvBg6vh7lLziWBkofoeRviKT9xiP/Q0A+4pnYeL4jJisR6Ku23gfjQ
Vh4hO9euq/4Gkr2CFp6ydH0HhRrX7clC7QODOqyLErDpcFfDqkxXJVbfeE3NVk4V
ZltWboBzz57Vb4HSuk2L/yD2zWb1wXbrsWlLElvhzod/IpWjdq6J94K/BAtcpWhD
EBvevEgqk9cmeqlkahUSWP2QrzbLUPaJRu2jCBUmn1yJn1ctO44N3QYPUHWStBLJ
pK8pRaOxA7tWOcN8bmuWCm2BGXUjVXPQPC7ck7awrB9aRVdGz54FEdaJ7WjO7xue
2KShUeqqolgxcYt7VyUhVLWXG/aUwUxCPwuQa/gYJrDcR+z2nJpmJ8Z3n+F933Ml
debClO8YtBAXp037KkOgXRQOKhtMJtEjjbuAli8RY4ZMda7v1yjO3UqH0t/LKnqe
6riRHWfK+BBcXTW0RSmJMVTg3T79ujV4WJtsjmLwU3C09UKqEeNGY2mH4h74hNuG
ZdNkfSCEFn6CUi8M5M8JKqzqMLZhBoA4e3cUhQF8w9RXkWTLnn27Kd5T     2022-03-25T09:02:47Z     KrhVQZupZdTSsP8TjM7gjClb1SQeJLNYdG/fR7O0Us8=  2.5.4.97=#0C10564154504C2D35313730333539343538,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL 41200763937235417640244016964557141207   MIME-Version: 1.0
Content-Type: application/pdf
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-Disposition: filename="Compensa_Life_SFCR_2021.pdf"  http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile/1.2.616.1.113527.3.1.1.3.1 Opis formatu dokumentu oraz jego pełna nazwa  http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile.pdf application/pdf 




 


KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.   
ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, Polska 
tel. +48 (22) 528 11 00, fax +48 (22) 528 10 09, kpmg@kpmg.pl 
 


  


© 2022 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., polska spółka komandytowa  
i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
 stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością 
ograniczoną do wysokości gwarancji. 


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. 


KRS 0000339379 
NIP: 527-261-53-62 
REGON: 142078130 


1 


 


Sprawozdanie niezależnego 
biegłego rewidenta 
Dla Rady Nadzorczej  
Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. 
Vienna Insurance Group 


  


Sprawozdanie z badania sprawozdania o wypłacalności 
i kondycji finansowej 


Opinia 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego 
sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna 
Insurance Group („Jednostka”), 
sporządzonego na dzień i za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2021 r. 
(„Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji 
finansowej”). 


Kierownik Jednostki sporządził 
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji 
finansowej na podstawie: 


— ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej („Ustawa 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej”) oraz 


— tytułu I rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 
października 2014 r. uzupełniającego 


dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/138/WE w sprawie 
podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 
(„Rozporządzenie”) 


zwanych dalej łącznie „Podstawą 
sporządzenia”. 


Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji 
finansowej zostało sporządzone w celu 
wypełnienia wymogów art. 284 Ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej. 


Naszym zdaniem, załączone Sprawozdanie 
o wypłacalności i kondycji finansowej 
Jednostki na dzień i za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2021 r. zostało 
sporządzone, we wszystkich istotnych 
aspektach, zgodnie z Podstawą 
sporządzenia. 
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Podstawa Opinii 
Nasze badanie przeprowadziliśmy stosownie 
do postanowień: 


— Krajowych Standardów Badania 
w brzmieniu Międzynarodowych 
Standardów Badania przyjętych przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
(„KSB”) oraz 


— Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. 
w sprawie badania sprawozdania 
o wypłacalności i kondycji finansowej 
zakładu ubezpieczeń i zakładu 


reasekuracji przez firmę audytorską  
(„Rozporządzenie w sprawie badania 
sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej”). 


Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi 
regulacjami została opisana w sekcji 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 
badanie Sprawozdania o wypłacalności 
i kondycji finansowej. 


Uważamy, że dowody badania, które 
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, 
aby stanowić podstawę dla naszej opinii. 


Niezależność i etyka 
Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie 
z Międzynarodowym kodeksem etyki 
zawodowych księgowych (w tym 
Międzynarodowymi standardami 
niezależności) Rady Międzynarodowych 
Standardów Etycznych dla Księgowych 


(„Kodeks IESBA”), przyjętym uchwałą Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi 
wymogami etycznymi, które mają 
zastosowanie do naszego badania 
i spełniliśmy wszystkie obowiązki etyczne 
wynikające z tych wymogów i Kodeksu IESBA. 


Objaśnienie uzupełniające – Podstawa sporządzenia 
Zwracamy uwagę na podstawę sporządzenia 
opisaną w Podsumowaniu Sprawozdania 
o wypłacalności i kondycji finansowej. 


Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji 
finansowej zostało sporządzone w celu 
spełnienia wymogów art. 284 Ustawy 


o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej. W związku z tym, 
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji 
finansowej może nie być odpowiednie dla 
innego celu. Nasza opinia nie została 
zmodyfikowana ze względu na tę sprawę.  


Odpowiedzialność Kierownika Jednostki oraz osób sprawujących nadzór za Sprawozdanie 
o wypłacalności i kondycji finansowej 
Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za 
sporządzenie Sprawozdania o wypłacalności 
i kondycji finansowej zgodnie z Podstawą 
sporządzenia, a także za kontrolę wewnętrzną, 
którą Kierownik Jednostki uznaje za 
niezbędną, aby zapewnić sporządzenie 
Sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej niezawierającego istotnego 
zniekształcenia spowodowanego oszustwem 
lub błędem. 


Sporządzając Sprawozdanie o wypłacalności 
i kondycji finansowej Kierownik Jednostki jest 
odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki 


do kontynuowania działalności, ujawnienie, 
jeżeli ma to zastosowanie, kwestii związanych 
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie 
założenia kontynuacji działalności jako 
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji 
kiedy Kierownik Jednostki albo zamierza 
dokonać likwidacji Jednostki, zaniechać 
prowadzenia działalności, albo gdy nie ma 
żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub 
zaniechania prowadzenia działalności. 


Osoby sprawujące nadzór są odpowiedzialne 
za nadzorowanie procesu sprawozdawczości 
finansowej Jednostki. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie Sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej 
Celem badania jest uzyskanie racjonalnej 
pewności czy Sprawozdanie o wypłacalności 
i kondycji finansowej jako całość nie zawiera 
istotnego zniekształcenia spowodowanego 
oszustwem lub błędem oraz wydanie 
sprawozdania biegłego rewidenta z badania 


zawierającego naszą opinię. Racjonalna 
pewność jest wysokim poziomem pewności, 
ale nie gwarantuje, że badanie 
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze 
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek 
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oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, 
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że 
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na 
decyzje ekonomiczne użytkowników 
podejmowane na podstawie Sprawozdania 
o wypłacalności i kondycji finansowej. 


Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy 
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 
sceptycyzm, a także: 


— identyfikujemy i szacujemy ryzyka 
istotnego zniekształcenia Sprawozdania 
o wypłacalności i kondycji finansowej 
spowodowanego oszustwem lub błędem, 
projektujemy i przeprowadzamy procedury 
badania odpowiadające tym ryzykom 
i uzyskujemy dowody badania, które są 
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko 
niewykrycia istotnego zniekształcenia 
wynikającego z oszustwa jest większe niż 
istotnego zniekształcenia wynikającego 
z błędu, ponieważ oszustwo może 
obejmować zmowę, fałszerstwo, celowe 
pominięcie, wprowadzenie w błąd lub 
obejście systemu kontroli wewnętrznej; 


— uzyskujemy zrozumienie kontroli 
wewnętrznej stosownej dla badania w celu 
zaprojektowania procedur badania, które 
są odpowiednie w danych okolicznościach, 
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 
skuteczności działania kontroli 
wewnętrznej Jednostki; 


— oceniamy odpowiedniość zastosowanych 
zasad (polityki) rachunkowości oraz 


zasadność szacunków księgowych oraz 
powiązanych z nimi ujawnień dokonanych 
przez Kierownika Jednostki; 


— wyciągamy wniosek na temat 
odpowiedniości zastosowania przez 
Kierownika Jednostki zasady kontynuacji 
działalności jako podstawy rachunkowości 
oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 
badania, oceniamy czy istnieje istotna 
niepewność związana ze zdarzeniami lub 
okolicznościami, które mogą poddawać 
w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki 
do kontynuacji działalności. Jeżeli 
dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna 
niepewność, wymagane jest od nas 
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego 
rewidenta z badania na powiązane 
ujawnienia w Sprawozdaniu 
o wypłacalności i kondycji finansowej lub, 
jeżeli takie ujawnienia są nieodpowiednie, 
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski 
są oparte na dowodach badania 
uzyskanych do dnia sporządzenia 
sprawozdania biegłego rewidenta 
z badania. Przyszłe zdarzenia lub warunki 
mogą spowodować, że Jednostka 
zaprzestanie kontynuacji działalności. 


Przekazujemy osobom sprawującym nadzór 
Jednostka informacje między innymi 
o planowanym zakresie i terminie 
przeprowadzenia badania oraz znaczących 
ustaleniach badania, w tym wszelkich 
znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, 
które zidentyfikujemy podczas badania. 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 


Ogólna charakterystyka Jednostki 


Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą 
w Warszawie, prowadzi działalność we 
wszystkich grupach ubezpieczeń na życie 
wymienionych w Załączniku do Ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej dla działu I. Jednostka 


została zarejestrowana w dniu 12 września 
2001 r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta 
Stołecznego Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000043309. Kapitał 
zakładowy Jednostki na dzień 31 grudnia 
2021 r. wynosił 224.263.746 złotych.  


Stwierdzenie uzyskania od Jednostki żądanych informacji, danych, wyjaśnień i oświadczeń 
W trakcie badania Sprawozdania 
o wypłacalności i kondycji finansowej 


uzyskaliśmy od Jednostki żądane przez nas 
informacje, dane, wyjaśnienia i oświadczenia.  
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Pozostałe stwierdzenia wymagane przez Rozporządzenie w sprawie badania sprawozdania 
o wypłacalności i kondycji finansowej 
Zakłady ubezpieczeń są obowiązane 
przestrzegać wymogów w zakresie 
wypłacalności określonych przepisami Ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej oraz tytułu I Rozporządzenia. 
Za przestrzeganie tych wymogów, w tym 
w szczególności za ustalenie wartości aktywów 
dla celów wypłacalności, rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, 
innych niż rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe zobowiązań dla celów 
wypłacalności, obliczenie kapitałowego 
wymogu wypłacalności oraz minimalnego 
wymogu kapitałowego, a także ocenę jakości 
i wysokości środków własnych zgodnie 
z określonymi wymogami jest odpowiedzialny 
Kierownik Jednostki. 


Naszym zadaniem było zbadanie 
Sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej jako całości. Zgodnie 
z Rozporządzeniem w sprawie badania 
sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej zakres naszego badania obejmował 
w szczególności procedury badania dotyczące 
zgodności wyceny i ujmowania aktywów dla 
celów wypłacalności, rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności 
oraz innych niż rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe zobowiązań dla celów 
wypłacalności, obliczenia kapitałowego 
wymogu wypłacalności oraz minimalnego 
wymogu kapitałowego, dokonanej przez 
Kierownika Jednostki oceny jakości 
i wysokości środków własnych, w tym pokrycia 
przez nie kapitałowego wymogu wypłacalności 
i minimalnego wymogu kapitałowego oraz 
ujawnienia wyjaśnień dotyczących istotnych 
różnic podstaw i metod stosowanych do 
wyceny aktywów dla celów wypłacalności, 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 
celów wypłacalności i zobowiązań innych niż 
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla 
celów wypłacalności, w porównaniu 
z podstawami i metodami stosowanymi do 
wyceny aktywów, rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości 
i pozostałych zobowiązań w rocznych 
sprawozdaniach finansowych zgodnie 
z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej oraz Rozporządzeniem, ale 
celem naszego badania nie było wyrażenie 
opinii oddzielnie na ich temat. 


Zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
w sprawie badania sprawozdania 


o wypłacalności i kondycji finansowej, 
w oparciu o przeprowadzone badanie 
Sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej informujemy, że Kierownik 
Jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r., we 
wszystkich istotnych aspektach: 


— ustalił wartość aktywów dla celów 
wypłacalności zgodnie z art. 223 ust. 1 
Ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej oraz rozdziałem II 
w tytule I Rozporządzenia; 


— ustalił wartość zobowiązań dla celów 
wypłacalności innych niż rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe dla celów 
wypłacalności zgodnie z art. 223 ust. 2 i 3 
Ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej oraz rozdziałem II 
w tytule I Rozporządzenia; 


— ustalił wartość rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych dla celów 
wypłacalności zgodnie z art. 224-235 
Ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej oraz rozdziałem III 
w tytule I Rozporządzenia; 


— obliczył kapitałowy wymóg wypłacalności 
zgodnie z art. 251 Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz 
rozdziałami V i X w tytule 
I Rozporządzenia; 


— obliczył minimalny wymóg kapitałowy 
zgodnie z art. 271-275 Ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej oraz rozdziałami VII i X 
w tytule I Rozporządzenia; 


— dokonał oceny jakości środków własnych 
oraz ustalił wysokość dopuszczonych 
środków własnych stanowiących pokrycie 
kapitałowego wymogu wypłacalności 
i wysokość dopuszczonych podstawowych 
środków własnych stanowiących pokrycie 
minimalnego wymogu kapitałowego 
zgodnie z art. 238 i art. 240-248 Ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej i rozdziałem IV w tytule 
I Rozporządzenia; 


— przedstawił kompletne wyjaśnienia 
dotyczące istotnych różnic podstaw 
i metod stosowanych do wyceny aktywów 
dla celów wypłacalności, rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych dla celów 
wypłacalności i zobowiązań innych niż 
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rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla 
celów wypłacalności, w porównaniu 
z podstawami i metodami stosowanymi do 
wyceny aktywów, rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych dla celów 
rachunkowości i pozostałych zobowiązań 
w rocznym sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym za rok zakończony 31 
grudnia 2021 r. 


Ponadto, informujemy, że Jednostka na dzień 
31 grudnia 2021 r., we wszystkich istotnych 
aspektach: 


— posiadała dopuszczone środki własne 
w wysokości nie niższej niż kapitałowy 
wymóg wypłacalności, 


— posiadała dopuszczone podstawowe 
środki własne w wysokości nie niższej niż 
minimalny wymóg kapitałowy. 


 


 


 


 


 


W imieniu firmy audytorskiej 
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
Nr na liście firm audytorskich: 3546 


   
 
  


  


Biegły rewident   
Nr w rejestrze 9794   
Pełnomocnik   
   
Warszawa, 28 marca 2022 r.   
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SPIS TREŚCI







Słowniczek pojęć:
Aktywny rynek – został określony przez Spółkę jako rynek, na którym transakcje dotyczące składnika aktywów lub 
zobowiązań odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać bieżących 
informacji na temat cen. Dostateczna częstotliwość oznacza, że stosunek łącznej liczby transakcji na danym 
instrumencie finansowym do ilości sesji, na których notowany był dany instrument finansowy w tym miesiącu 
kalendarzowym jest nie mniejszy niż 10%. Dostateczny wolumen oznacza, że wartość łącznego wolumenu obrotu na 
danym instrumencie finansowym stanowiła nie mniej niż 30% wartości nominalnej danego instrumentu finansowego 
posiadanego przez Spółkę


AMSB (administrative, management or supervisory board) – osoby sprawujące funkcje w ramach Rady Nadzorczej 
lub Zarządu.


BEL (best estimate liabilities) – najlepsze oszacowanie rezerw. Jest to zobowiązanie Spółki wyznaczone jako 
suma nieobciążonych zdyskontowanych przepływów pieniężnych, ważonych prawdopodobieństwami z zawartych 
umów ubezpieczenia.


Fit & proper – kryteria wiarygodności zawodowej i osobistej wynikające z Wypłacalności II dotyczące umiejętności, 
wiedzy i doświadczenia potrzebnych do prawidłowego wywiązywania się z nałożonych obowiązków odnoszące się 
do członków AMSB oraz osób nadzorujących kluczowe funkcje.


Goodwill – rozpoznana w bilansie Spółki wartość firmy, ustalona jako różnica między ceną nabycia określonej 
jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto.


Grupa VIG – Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe.


ICS – Internal Control System – narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analizy i oceny poziomu ryzyka 
operacyjnego dla poszczególnych kategorii. 


KNF / Organ nadzoru – Komisja Nadzoru Finansowego, organ administracji publicznej sprawujący państwowy 
nadzór nad rynkiem finansowym.


Kodeks spółek handlowych – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1526 z późniejszymi zmianami).


Margines ryzyka – koszt pozyskania dopuszczonych środków własnych odpowiadających wymogowi SCR 
koniecznemu do pokrycia ryzyka wynikającego z przejętych zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
w całym okresie ich trwania. 


MCR – minimalny wymóg kapitałowy, o którym mowa w art. 271 Ustawy ubezpieczeniowej. 


ORSA – własna ocena ryzyka i wypłacalności przeprowadzana zgodnie z wymogami art. 63 Ustawy ubezpieczeniowej. 


Reasekuracja bierna – odstąpienie całości lub części ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ryzyk wraz z odpowiednią 
częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji w zamian za partycypację w wypłacie 
potencjalnych świadczeń.


Rozporządzenie delegowane – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. 
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. U. UE L 12 z dnia 17 stycznia 2015 r., s. 1 
z późniejszymi zmianami) – Informacja wymagana w art. 314 ust. 1 lit a) i b) wraz ze zmianami w Rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) 2016/467 z dnia 30 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) 2015/35 w zakresie 
obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do kilku kategorii aktywów posiadanych przez zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/1542 z dnia 8 czerwca 
2017 r. zmieniającym Rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów 
kapitałowych w odniesieniu do określonych kategorii aktywów (przedsiębiorstwa infrastrukturalne) posiadanych 
przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2019/981 
z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych 
wymogów kapitałowych. 
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Słowniczek pojęć:
Rozporządzenie wykonawcze – Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2452 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające 
wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy dotyczących 
sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/138/WE (Dz. U. UE L 347 z dnia 31 grudnia 2015 r., s.1285 z późniejszymi zmianami) wraz ze zmianami 
w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/2190 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany i sprostowania 
Rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu 
do procedur, formatów i wzorów formularzy dotyczących sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE.


SCR – kapitałowy wymóg wypłacalności, o którym mowa w art. 249 Ustawy ubezpieczeniowej.


Spółka / Towarzystwo / Compensa TU na Życie S.A. VIG – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka 
Akcyjna Vienna Insurance Group. 


Sprawozdanie statutowe – sprawozdanie na dzień 31.12.2021 roku i za okres 12 miesięcy 2021 roku zakończone 
tego dnia, sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości. 


Sprawozdanie Wypłacalność / Wypłacalność II / Solvency II / Bilans ekonomiczny – sprawozdanie sporządzone 
w oparciu o przepisy Ustawy ubezpieczeniowej i rozporządzenia delegowanego, rozporządzeń wykonawczych, 
wytycznych EIOPA oraz wytycznych KNF. 


Stopa wolna od ryzyka – stopy procentowe, publikowane na stronie internetowej EIOPA pod adresem https://eiopa.
europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures.


Testy warunków skrajnych – testy zdolności zakładu ubezpieczeń/reasekuracji do poniesienia niekorzystnych 
skutków zdarzeń lub przyszłych zmian warunków gospodarczych.


UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Ustawa ubezpieczeniowa – Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Dz.U. z 2020 poz. 895).


Ustawa o rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 r. poz. 217 
z późniejszymi zmianami).


Współczynnik szkodowości – współczynnik szkodowości brutto liczony jako iloraz sumy wypłaconych świadczeń 
wraz z kosztami likwidacji oraz zmiany stanu rezerw szkodowych do składki zarobionej brutto (składka przypisana 
brutto minus zmiana stanu rezerwy składki).


Wytyczne EIOPA – wytyczne dotyczące sprawozdawczości i publicznego ujawniania informacji (EIOPA-BoS-15/109).


Zasada ostrożnego inwestora – określa, że zakład ubezpieczeń może lokować środki w instrumentach 
finansowych, których ryzyko jest w stanie identyfikować, mierzyć, monitorować, zarządzać, kontrolować, raportować 
oraz uwzględnić w kalkulacji kapitałowego wymogu wypłacalności.
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Spis tabel, rysunków i wykresów:
Tabele:


Tabela 1. Struktura kapitałów własnych według stanu na 31.12.2021 r. 
Tabela 2.  Podstawowe dane wyniku technicznego (na podstawie danych ze sprawozdania finansowego) per 


linia biznesowa zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym
Tabela 3.  Wynik z działalności lokacyjnej w podziale na rodzaje papierów za okres 12 miesięcy 2021 i 2020 


roku (na podstawie sprawozdania finansowego)
Tabela 4. Struktura kapitału z aktualizacji wyceny na dzień 31.12.2021 i dzień 31.12.2020
Tabela 5. Pozostałe przychody/koszty techniczne i operacyjne za lata 2021 i 2020
Tabela 6.  Limity do uruchomienia doraźnego procesu ORSA w zależności od spadku współczynnika pokrycia 


kapitałowego procesu wypłacalności
Tabela 7. Funkcja aktuarialna
Tabela 8. Koordynacja kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności
Tabela 9. Testy wrażliwości i testy warunków skrajnych dla ryzyka ubezpieczeniowego
Tabela 10. Testy wrażliwości i testy warunków skrajnych dla ryzyka rynkowego
Tabela 11. Ekspozycja na ryzyko kredytowe
Tabela 12.  Opis podstaw, metod i głównych założeń stosowanych przy wycenie dla każdej istotnej grupy 


aktywów
Tabela 13.  Ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami aktywów według sprawozdania finansowego 


oraz regulacji Wypłacalność II
Tabela 14. Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności
Tabela 15. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności
Tabela 16.  Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności w stosunku do stanu 


na 31.12.2020 r.
Tabela 17. Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości
Tabela 18. Kwoty należne z umów reasekuracji w rezerwach w podziale na LOBy
Tabela 19.  Opis podstaw, metod i głównych założeń stosowanych przy wycenie dla każdej istotnej grupy 


aktywów
Tabela 20.  Ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami zobowiązań innych niż rezerwy techniczno- 


-ubezpieczeniowe według sprawozdania finansowego oraz regulacji Wypłacalność II
Tabela 21. Źródła powstania podatków odroczonych (różnice przejściowe)
Tabela 22. Alternatywne metody wyceny 
Tabela 23. Podstawowe środki własne (dane w tys. zł)
Tabela 24. Rezerwa uzgodnieniowa (dane w tys. zł)
Tabela 25.  Różnice pomiędzy kapitałem własnym ze sprawozdania finansowego a nadwyżką aktywów nad 


zobowiązaniami obliczoną do celów wypłacalności (dane w tys. zł)
Tabela 26. Kapitałowy wymóg wypłacalności dla poszczególnych modułów ryzyka
Tabela 27. Minimalny wymóg kapitałowy


Rysunki:


Rysunek 1. Uproszczona struktura grupy
Rysunek 2. Schemat organizacyjny Spółki na dzień 31.12.2021 r.
Rysunek 3. Lista ryzyk identyfikowanych przez Towarzystwo
Rysunek 4. Preferencje oraz tolerancje na ryzyko
Rysunek 5. Proces zarządzania ryzykiem
Rysunek 6. Podział kompetencji i zadań w Towarzystwie


Wykresy:


Wykres 1. Struktura lokat na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku 
Wykres 2. Struktura podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności
Wykres 3. Struktura kapitałowego wymogu wypłacalności w ubezpieczeniach na życie
Wykres 4. Struktura wymogu kapitałowego dla podmodułów ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych
Wykres 5. Struktura wymogu kapitałowego dla podmodułów ryzyka rynkowego
Wykres 6.  Mapa istotności ryzyk operacyjnych
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Spis załączników:


Sporządzono dnia 25 marca 2022 roku.


Spis załączników:


Załącznik 1.  Pozycje bilansowe (S.02.01.01)
Załącznik 2.  Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych (S.05.01.02)
Załącznik 3.   Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych 


o charakterze ubezpieczeń na życie (S.12.01.02)
Załącznik 4.  Środki własne (S.23.01.01)
Załącznik 5.  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową (S.25.01.21)
Załącznik 6.  Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona 


jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie 
(S.28.01.01)
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Podsumowanie
Niniejszy dokument został przygotowany przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna 
Vienna Insurance Group i stanowi sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, które zostało sporządzone 
na podstawie mających zastosowanie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 poz. 1130) oraz działu I Rozporządzenia delegowanego.


Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej, o ile nie wskazano inaczej, 
są wyceniane zgodnie z przepisami Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Sprawozdanie 
sporządzono na dzień 31 grudnia 2021 oraz obejmuje okres 12 miesięcy zakończony tego dnia.


Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia delegowanego Spółka dokonała wyceny aktywów i zobowiązań przy założeniu 
kontynuacji działalności przez co najmniej 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2021 roku.


Wykonując obowiązki wynikające z Ustawy ubezpieczeniowej, Spółka stosowała regulacje wynikające 
z Rozporządzenia delegowanego, Rozporządzenia wykonawczego oraz pozostałych wytycznych organów nadzoru 
i EIOPA, w tym w szczególności: wytyczne w sprawie wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (EIOPA-
BoS-14/166 PL) opublikowane 2 lutego 2015 roku oraz wytyczne KNF dotyczące procesu tworzenia rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych; wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż 
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (EIOPA-BoS-15/113 PL) opublikowane 14 września 2015 roku, a także 
wytyczne dotyczące sprawozdawczości i publicznego ujawniania informacji EIOPA-BoS-15/109.


We wszystkich elementach sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej ujawniono wszelkie istotne informacje, 
których ewentualne pominięcie mogłoby mieć wpływ na decyzję lub opinię użytkownika.


Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej odzwierciedla charakter i złożoność ryzyk właściwych dla Spółki. 
Zawiera informacje, które są kompletne.


Dane liczbowe są prezentowane w sprawozdaniu w tysiącach zł. Ewentualne różnice w sumowaniu są wynikiem 
zaokrągleń i nie mają wpływu na prezentowane dane.


Na dzień 31.12.2021 Spółka spełnia wymogi wypłacalności określone w art. 239 Ustawy ubezpieczeniowej oraz 
w strategii zarządzania ryzykiem.


Brak istotnych zdarzeń po dniu bilansowym.


Działalność i wyniki operacyjne
Compensa TU na Życie S.A. VIG za rok 2021 odnotowała zysk finansowy netto (według sprawozdania statutowego) 
w wysokości 20 064  tys. zł (za 2020 rok zysk netto wyniósł 19 001 tys. zł). Na kształtowanie się wyniku finansowego 
miały wpływ przede wszystkim osiągnięte przez Spółkę wyniki techniczne (według sprawozdania statutowego): 
odpowiednio 27 272 tys. zł w 2021 roku i 29 346 tys. zł w 2020 roku. 


Niższe wyniki techniczne w roku 2021 to w głównej mierze efekt większej szkodowości w obszarze grupowych 
ubezpieczeń pracowniczych, niższej rentowności w obszarze tradycyjnych produktów ochronnych, efekt zmiany 
stopy technicznej. 


Towarzystwo za cały 2021 rok zebrało składkę przypisaną brutto (według sprawozdania statutowego) w wysokości  
1 086 752 tys. zł (za 2020 rok: 976 092 tys. zł).


Głównymi produktami ubezpieczeniowymi sprzedawanymi w trakcie 2021 roku były:
• ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – udział w składce przypisanej brutto 


wyniósł 22,6% (w 2020: 25,2%),
• ubezpieczenia zdrowotne – udział w składce przypisanej brutto wyniósł 26,3% (w 2020: 27,6%),
• ubezpieczenia życiowe z udziałem w zysku – udział w składce przypisanej brutto wyniósł 6,3% (w 2020: 6,5%),
• pozostałe ubezpieczenia na życie – udział w składce przypisanej brutto wyniósł 44,9% (w 2020: 40,8%).


Wśród linii biznesowych, podobnie jak w roku 2020, największy wpływ na wynik techniczny miały ubezpieczenia 
zdrowotne, które wygenerowały w 2021 roku 10 461 tys. zysku (wobec 28 942 tys. zł w 2020 r.). Do spadku zysku 
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w tej linii biznesowej przyczynił się głównie niższy zysk w obszarze pracowniczych ubezpieczeń grupowych, które 
odnotowały wyższy współczynnik szkodowości (71,3% wobec 66,0% w 2020 r.). Jednocześnie gorszy wynik 
zaobserwowano także w obszarze ubezpieczeń dodatkowych do produktów indywidualnych i kredytowych.


Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które w 2020 roku wygenerowały stratę 
techniczną netto na poziomie 7 986 tys. zł, w roku 2021 odnotowały zysk na poziomie 6 732 tys. zł. W roku 2020 straty 
z produktu PPK związane z kosztami obsługi tej linii biznesowej obciążyły znacząco wynik całej grupy produktowej. 
Jednocześnie sytuacja na rynkach finansowych związana z pandemią Covid-19 przyczyniła się do uzyskania 
niższych przychodów finansowych w obrębie działalności lokacyjnej. W roku 2021 wynik uległ poprawie nie tylko ze 
względu na wyższe przychody finansowe, ale także z uwagi na efekt run-offu w tym segmencie ubezpieczeń: Spółka 
od 2021 roku zaprzestała sprzedaży polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oferowanych klientom 
indywidualnym.


Ubezpieczenia z udziałem w zysku wygenerowały 3 483 tys. zł zysku technicznego. Do pogorszenia wyniku 
w porównaniu z rokiem 2020 (kiedy odnotowano zysk w kwocie 5 790 tys. zł) przyczyniły się m.in. wyższe koszty 
rezerw matematycznych spowodowane zmianą stopy technicznej w obrębie ubezpieczeń na życie i dożycie oraz 
posagowych i rentowych, jak również wyższe koszty odszkodowań i świadczeń.


Towarzystwo w 2021 jak i 2020 roku prowadziło działalność jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 


Na dzień 31 grudnia 2021 roku aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający 
(według sprawozdania statutowego), wynosiły 1 313 251 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2020 roku: 1 223 513 tys. zł), 
zaś wartość lokat własnych Towarzystwa (według sprawozdania statutowego) wyniosła 967 040 tys. zł (na dzień 31 
grudnia 2020 roku: 978 436 tys. zł).


Głównym źródłem wyniku z działalności lokacyjnej są aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko inwestycyjne 
ponosi ubezpieczający, które odpowiadają za wygenerowanie dodatniego wyniku w wysokości 81 755 tys. zł  
(w 2020 roku: 43 743 tys. zł). Lokaty własne Towarzystwa wygenerowały w analogicznym okresie zysk w wysokości  
34 406 tys. zł (w 2020 roku: 31 979 tys. zł). Wyższy wynik z działalności lokacyjnej w  roku 2021 względem 2020 to 
w głównej mierze wzrost na rynkach akcji w 2021 roku. 


Struktura lokat własnych uległa nieznacznym zmianom w trakcie 2021 roku i kształtowała się następująco na dzień 
31 grudnia 2021 (według sprawozdania statutowego):


• papiery dłużne: 78,97% (31 grudnia 2020: 86,5%),
• akcje/udziały, fundusze inwestycyjne: 5,57% (31 grudnia 2020: 3,2%),
• depozyty: 0,2% (31 grudnia 2020: 0,7%),
• pozostałe pożyczki: 13,89% (31 grudnia 2020: 8,6%),
• inne: 1,37% (31 grudnia 2020: 1%).


System zarządzania
Organami Spółki są Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd. Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki, który stanowi o najważniejszych sprawach dotyczących istnienia 
i działalności Spółki. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są określone przez przepisy kodeksu 
spółek handlowych oraz przez statut Spółki.


Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki i wykonuje swoje czynności kolegialnie. Do jej głównych 
zadań należy ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena wniosku 
Zarządu w kwestii podziału zysku lub pokrycia straty oraz sporządzanie pisemnego sprawozdania z wyników oceny 
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak i z oceny wniosku Zarządu w kwestii 
podziału zysku lub pokrycia straty w każdym roku obrotowym. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje powołany 
przez nią Komitet Audytu, którego celem jest wspomaganie Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego 
nad Spółką oraz dostarczanie Radzie Nadzorczej miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podjąć 
właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. W okresie 
sprawozdawczym do składu Rady Nadzorczej dołączyli pan Gerhard Lahner, pan Klaus Mühleder oraz pan Werner 
Matula, zaś skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie. Panowie Dieter Fröhlich, Roland Goldsteiner, Wolfgang Petschko 
oraz Andrzej Witkowski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej. Dodatkowo – od 2020 roku 
– w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje powołany przez nią Komitet Personalny, którego celem jest zajmowanie 
się sprawami personalnymi członków Zarządu, w tym planowanie ciągłości obsady Zarządu, oraz decydowanie  
o treści umów, na podstawie których zatrudnieni są członkowie Zarządu, oraz ich wynagrodzeniu.
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Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, jego zadaniem jest kierowanie działalnością Spółki i działanie 
w jej imieniu na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu oraz regulaminu. W 2021 roku skład Zarządu nie 
uległ zmianie. W ramach Spółki istnieje 9 komitetów powołanych przez Zarząd, tj. Komitet Inwestycyjny, Komitet ds. 
Zakupów IT w grupie Vienna Insurance Group w Polsce, Komitet Doradczy ds. Zmian w Systemach IT, Komitet ds. 
Systemu Zarządzania Produktem, Komitet Bezpieczeństwa IT, Komitet IT, Komitet Taryfowy, Komitet Zarządzania 
Aktywami i Pasywami oraz Komitet ds. ESG.


W Towarzystwie w ramach systemu zarządzania funkcjonuje system zarządzania ryzykiem, którego podstawowym 
elementem jest „Strategia zarządzania ryzykiem”. „Strategia zarządzania ryzykiem” została opracowana w oparciu 
o strategię biznesową (plan finansowy) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu pokrycia wymogów kapitałowych, 
a także skutecznego zarządzania w oparciu o ryzyko. 


„Strategia zarządzania ryzykiem” uwzględnia określenie i kategoryzację ryzyk, na które narażone jest Towarzystwo, 
oraz definiuje apetyt, preferencje i tolerancje na ryzyko. 


„Strategia zarządzania ryzykiem” podlega ocenie w corocznym procesie własnej oceny ryzyka i wypłacalności 
(ORSA). W zależności od jego wyników jest ona aktualizowana, biorąc pod uwagę aktualną strategie biznesową. 


Proces ORSA daje informację, w jaki sposób Towarzystwo zarządza poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz jaki jest 
wpływ stosowanych technik zarządzania ryzykiem na poziom ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka. 


Organizacja funkcji zarządzania ryzykiem


Jednostką organizacyjną wykonującą zadania funkcji zarządzania ryzykiem w Towarzystwie jest Biuro Zarządzania 
Ryzykiem. W celu zapewnienia wykonywania funkcji zarządzania ryzykiem w sposób niezależny i obiektywny Biuro 
Zarządzania Ryzykiem podlega Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za  pion finansów i zarządzania ryzykiem.


Osobą nadzorującą funkcję zarządzania ryzykiem w Towarzystwie jest dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem. Zarząd 
Towarzystwa powołuje osobę nadzorującą funkcję zarządzania ryzykiem. 


Ani osoba nadzorująca funkcję zarządzania ryzykiem, ani pracownicy biura wykonujący zadania funkcji zarządzania 
ryzykiem nie wykonują codziennych operacji biznesowych. Funkcja zarządzania ryzykiem nie wykonuje także zadań 
innych kluczowych funkcji, w szczególności jest w pełni oddzielona od funkcji audytu wewnętrznego. 
W 2021 roku do systemu zarządzania wprowadzone zostało ryzyko zrównoważonego rozwoju. 
 


Profil ryzyka
Profil ryzyka oraz strategia zarządzania ryzykiem nie uległy zmianom w trakcie okresu sprawozdawczego. 
Największymi ryzykami na jakie narażone jest Towarzystwo są: 


• ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie 
• ryzyko rynkowe. 


Źródłem ryzyka ubezpieczeniowego, związanego z podstawową działalnością Towarzystwa, jest ryzyko rezygnacji 
z umów i ryzyko związane z wysokością ponoszonych kosztów. Natomiast źródłem ryzyka rynkowego jest ryzyko 
zmiany stóp procentowych wynikające ze struktury portfela inwestycyjnego, w którym zdecydowana większość 
środków jest ulokowana w instrumentach dłużnych. 


Towarzystwo, oprócz oceny ryzyk kwantyfikowalnych, dokonuje oceny ryzyk niekwantyfikowalnych, otrzymanych 
w procesie inwentaryzacji ryzyk oraz w procesie oceny systemu kontroli wewnętrznej. Należy jednak zaznaczyć, że 
Towarzystwo stosuje następujące strategie dotyczące ryzyk, na które jest narażone: 


• akceptacja ryzyka bezpośrednio powiązanego z prowadzoną działalnością (ryzyko ubezpieczeniowe, częściowo 
ryzyko rynkowe), 


• transfer nadwyżki ryzyka ubezpieczeniowego w ramach programu reasekuracyjnego, 
• unikanie ryzyka operacyjnego w największym możliwym stopniu, jednakże do pewnego stopnia musi być ono 


akceptowane, gdyż nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania tego ryzyka, 
• nieprzyjmowanie ryzyk, dla których nie posiada niezbędnego know-how lub niezbędnych zasobów do zarządzania 


tymi ryzykami lub w sytuacji, gdy nie posiada zasobów kapitałowych wystarczających na pokrycie ryzyka. 


Nie rzadziej niż raz na kwartał Towarzystwo monitoruje ekspozycję na poszczególne ryzyka w oparciu o zatwierdzony 
przez Zarząd Towarzystwa system limitów.
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Wycena do celów wypłacalności
W tej części Spółka zaprezentowała dane bilansowe Wypłacalność II w porównaniu do danych ze sprawozdania 
statutowego oraz opis zastosowanych metod wyceny.


Spółka przy sporządzaniu bilansu ekonomicznego korzysta z metod wyceny zgodnych z art. 223 Ustawy 
ubezpieczeniowej, to jest:


• aktywa wycenia się w kwocie, za jaką na warunkach rynkowych mogłyby one zostać wymienione pomiędzy 
zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji,


• rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wyceniane są jako suma najlepszego oszacowania rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych i marginesu ryzyka,


• zobowiązania inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wycenia się w kwocie, za jaką na warunkach 
rynkowych mogłyby one zostać przeniesione lub rozliczone pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi 
stronami transakcji. Przy wycenie zobowiązań zgodnie z tą zasadą nie dokonuje się dostosowań w celu 
uwzględnienia zdolności kredytowej Spółki.


Przy wycenie aktywów i zobowiązań Spółka uwzględnia zasadę istotności wykazaną w pkt. D.5 Wszelkie inne 
informacje – Stosowanie uproszczeń.


W 2021 roku nie dokonano zmian w zasadach uznawania, wyceny ani w  szacunkach w zakresie wyceny aktywa, 
zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.


Zarządzanie kapitałem
Na dzień 31.12.2021 r. Spółka spełnia wymogi wypłacalności określone w art. 239 Ustawy ubezpieczeniowej oraz 
w strategii zarządzania ryzykiem.
Wartość środków własnych wynosiła 411 070 tys. zł (502 407 tys. zł na 31.12.2020 r.). Wartość kapitałowego wymogu 
wypłacalności (SCR) wynosiła 203 279 tys. zł (163 897 tys. zł na 31.12.2020 r.). Wartość minimalnego wymogu 
kapitałowego (MCR) wyniosła 91 476 tys. zł (73 754 tys. zł na 31.12.2020 r.).
Współczynnik pokrycia SCR środkami własnymi wyniósł 202% (307% na 31.12.2020 r.) i był niższy niż w roku 
ubiegłym o 105 p.p.
Współczynnik pokrycia MCR środkami własnymi wyniósł 449% (681% na 31.12.2020 r.) i był niższy niż w roku 
ubiegłym o 232 p.p.
Obecny oraz prognozowany poziom kapitałowego wymogu wypłacalności oraz środków własnych zapewnia 
bezpieczeństwo i utrzymanie wskaźnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż przyjęty przez Zarząd Spółki, 
tj. nie niższym niż 125%, oraz na poziomie zgodnym z apetytem na ryzyko określonym w strategii zarządzania 
ryzykiem.
Spółka, wyliczając współczynnik pokrycia SCR i MCR, nie korzysta z przepisów dotyczących środków przejściowych 
oraz nie stosuje parametrów specyficznych, korekty dopasowującej czy też korekty z tytułu zmienności. Natomiast 
środki własne wykorzystywane na pokrycie SCR i MCR to środki kat. 1 nieograniczonej (tj. najwyższej jakości), do 
których zaliczony jest kapitał podstawowy i rezerwa uzgodnieniowa, na którą składają się kapitały/zyski zatrzymane.
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Działalność i wyniki operacyjne
A.
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A. Działalność i wyniki operacyjne
Niniejszy rozdział przedstawia podstawowe informacje na temat Towarzystwa, charakterystykę jego działalności oraz 
wyniki osiągnięte z działalności ubezpieczeniowej.


A.1 Działalność
A.1.1 Nazwa i forma prawna
Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej zostało sporządzone przez Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 
02-342 Warszawa. Rejestr Spółki prowadzony jest przez Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. 
Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043309.


A.1.2 Organ nadzoru odpowiedzialny za nadzór finansowy nad Spółką
Organem administracji publicznej sprawującym państwowy nadzór nad Spółką jest Komisja Nadzoru Finansowego 
(KNF).


Adres siedziby:
ul. Piękna 20  
00-549 Warszawa


A.1.3 Nazwa i siedziba firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
Rada Nadzorcza Uchwałą nr 24/2021 z dnia 17.06.2021 r. potwierdziła wybór firmy audytorskiej odpowiedzialnej za 
badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki. 


Zgodnie z Uchwałą wybrana została firma audytorska:
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest firmą audytorską wpisaną na listę pod  
numerem 3546. 


Biegłym rewidentem badającym sprawozdanie jest Mariola Szczesiak, wpisana do rejestru pod numerem 9794.


A.1.4 Informacje dotyczące udziałowców posiadających znaczne pakiety akcji Spółki


Struktura kapitału podstawowego
Według stanu na 31.12.2021 r.


Liczba akcji Wartość nominalna
Vienna Insurance Group AG 
Akcje imienne zwykłe 0 0
Akcje imienne uprzywilejowane 2 995 341 188 706
Procent głosów na WZA 84,14% 0
SVZD GmbH
Akcje imienne zwykłe 0 0
Akcje imienne uprzywilejowane 563 500 35 501
Procent głosów na WZA 15,83% 0
Pozostali
Akcje imienne zwykłe 0 0
Akcje imienne uprzywilejowane 901 57
Procent głosów na WZA 0,03% 0
Razem procent głosów na WZA 100% 0
Razem: 3 559 742 224 264


Tabela 1. Struktura kapitałów własnych według stanu na 31.12.2021 r.


Nazwa i siedziba jednostki dominującej:
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30. 1010 Vienna
Austria
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Organ nadzoru odpowiedzialny za nadzór finansowy nad jednostką dominującą:
Finanzmarktaufsicht 
Otto-Wagner-Platz 5 
A-1090 Wien
Austria


A.1.5 Pozycja Spółki w prawnej strukturze Grupy


A.1.6 Istotne linie biznesowe Spółki oraz istotne obszary geograficzne, na których Spółka prowadzi działalność
Oferta Spółki zawiera szeroką gamę życiowych produktów ubezpieczeniowych, w tym klasyczne ubezpieczenia 
ochronne na życie oraz ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, jak i ubezpieczenia 
terminowe oraz PPK.
Pod względem wielkości uzyskanego przypisu składki najistotniejszą grupą produktów w roku 2021 były inne 
ubezpieczenia (w tym krótkoterminowe ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową), które 
stanowiły 44,9% portfela, ubezpieczenia zdrowotne z udziałem w portfelu 26,3% oraz ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z udziałem w portfelu 22,6%. 
Szczegółowe informacje na temat składek, odszkodowań i świadczeń, kosztów w podziale na linie biznesowe 
znajdują się w formularzu QRT S.05.01.02 stanowiącym Załącznik nr 2 do sprawozdania.
Spółka prowadzi swoją działalność jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


A.1.7 Istotne zdarzenia gospodarcze i inne, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym i które wywarły 
istotny wpływ na zakład
Dnia 30 listopada 2021 r. Spółka udzieliła pożyczki podporządkowanej w kwocie 50 milionów złotych w celu 
wzmocnienia pozycji kapitałowej pożyczkobiorcy i spełnienia wymagań Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 
2015/35. Pożyczka została udzielona na okres 10 lat, a pożyczkobiorcą jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. Vienna Insurance Group.
W 2021 roku licencję Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności otrzymało VIG CQ TFI. 
W związku z otrzymaną licencją Towarzystwo zdecydowało się na wypowiedzenie umów o zarządzanie z obecnymi 
zarządzającymi oraz podpisanie umowy z VIG CQ TFI.
 Od 1.10.2021 VIG CQ TFI przejął zarządzanie od:
-Esaliens TFI – 3 portfele
-Generali TFI – 4 portfele.
 Od 1.12.2021 VIG CQ TFI przejął zarządzanie od PKO TFI – łącznie 4 portfele.
 Przeciwko Spółce zapadł w sądzie we Włoszech wyrok w sprawie wniesionej przez spółkę Avenue Capital Limited. 
Wyrok zapadł w wyniku błędnego przyjęcia przez sąd włoski, że zobowiązaną spółką jest Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Dodatkowo szereg związanych ze sprawą zdarzeń wskazywało 


Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe


Vienna 
Insurance 


Group Polska
Sp. z o.o.


Compensa TU S.A. VIG 15,48%
InterRisk TU S.A. VIG 14,91%
Wiener TU S.A. VIG 14,91%
Compensa TU na Życie S.A. VIG 3,27%


InterRisk
Towarzystwo 
Ubezpieczeń


S.A. VIG


Compensa 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń


S.A. VIG


Compensa 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń


na Życie
S.A. VIG


Vienna Life 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń


S.A.VIG


Global Assistance Polska
Sp z o.o.


Wiener
Towarzystwo
Ubezpieczeń


S.A. VIG


SVZD 
GmbH


15,83%


51,43% 70,67%
Pozostali 


0,06%
Pozostali  


0,03%


84,14% 100% 100% 100%


29,27% 23,1%


30,7%


Rysunek 1. Uproszczona struktura grupy
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na możliwość popełnienia przestępstwa przez drugą stronę. Spółka złożyła w tym zakresie stosowne zawiadomienie 
do prokuratury. W przedmiotowej sprawie Spółka prowadzi postępowania odwoławcze. Na datę 31.12.2021 i na 
dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania sprawa ta nie została rozstrzygnięta, a w oparciu o opinie prawne 
zewnętrznych kancelarii prawnych, prawdopodobieństwo negatywnego rozstrzygnięcia tej sprawy (zgodnie 
z zapisami MSR 37) nie jest mniejsze niż rozstrzygnięcie pozytywne, w związku z tym nie utworzono rezerwy na 
sprawy sporne, a Spółka rozpoznała zobowiązanie warunkowe. Zobowiązanie warunkowe zostało oszacowane na 
bazie osądu kierownictwa Spółki wsparte doświadczeniem i opinią kancelarii zewnętrznej i zostało na 31.12.2021 
ustalone na poziomie 20% szacowanego zobowiązania całkowitego, tj. 8 858 tys. zł. Zobowiązanie całkowite wraz 
z odsetkami wynosi 44 292 tys. zł.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez wirus SARS-CoV-2 przeprowadzona została 
przez Zarząd analiza i ocena wpływu tego zagrożenia na założenie kontynuacji działalności Spółki. Na dzień 
sporządzenia sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej, Spółka nie identyfikuje istotnych przesłanek 
zagrożenia kontynuacji działalności w okresie do 12 miesięcy od daty bilansowej. Ponadto Zarząd Spółki wdrożył 
specjalne procedury związane z zapewnieniem ciągłości działania Spółki oraz profilaktykę antywirusową. Na chwilę 
obecną Spółka funkcjonuje bez zakłóceń, realizując terminowo zarówno plan sprzedaży jak również wszelkie swoje 
zobowiązania.
Spółka powołała sztab kryzysowy monitorujący ryzyka związane z trwającą na terytorium Ukrainy wojną. Towarzystwo 
nie posiada aktywów w Rosji i Ukrainie w związku z czym nie ma bezpośredniego wpływu na jego wypłacalność. 
Pośredni wpływ jest związany z ogólną sytuacją na rynkach finansowych tj. wyceną rynkową papierów wartościowych, 
akcji, jednostek funduszy inwestycyjnych, kursów walutowych.


A.2 Wyniki z działalności ubezpieczeniowej
A.2.1 Wyniki w podziale na istotne linie biznesowe
Towarzystwo pod względem wielkości składki przypisanej brutto w 2021 roku według sprawozdania statutowego 
zajmowało na polskim rynku pozycję numer 5 (na bazie danych rynkowych udostępnianych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego po 3 kwartale 2021 roku).
Struktura składki przypisanej brutto kształtowała się w roku 2021 następująco: ubezpieczenia na życie z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wygenerowały 22,6% składki przypisanej brutto (w 2020 roku wskaźnik 
ten wyniósł 25,2%), ubezpieczenia zdrowotne stanowiły 26,3% (w 2020 roku: 27,6%), ubezpieczenia życiowe z 
udziałem w zysku 6,3% (w 2020 roku: 6,5%) zaś pozostałe ubezpieczenia na życie 44,9% (w 2020 roku: 40,8%). 
Mimo wycofania z oferty Spółki w roku 2021 ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką 
regularną oferowanych klientom indywidualnym, udział ubezpieczeń na życie z UFK w portfelu Spółki spadł jedynie 
o 2,6%, do czego przyczynił się wzrost przypisu zebranego z ubezpieczeń PPK. Mimo spadu udziału ubezpieczeń 
zdrowotnych w portfelu, składka z tego segmentu ubezpieczeń wzrosła w 2021 o 16 783 tys. zł, a do spadku 
udziału w portfelu przyczynił się wzrost udziału pozostałych ubezpieczeń na życie, w tym głownie ubezpieczeń 
krótkoterminowych na życie i dożycie ze składką jednorazową (przyrost o 88 619 tys. zł).
W ramach linii ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Spółka sprzedawała produkty 
zarówno ze składką regularną, jak i jednorazową. Spółka sprzedawała zarówno produkty, w których ubezpieczeniowe 
fundusze kapitałowe odgrywały główną rolę (ze składką jednorazową), jak również oferowała produkty z ryzykiem 
głównym w innej grupie produktowej, w których klient miał możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
o udział w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych w ramach ryzyk dodatkowych. Elastyczna konstrukcja 
ubezpieczenia pozwala dopasować strategię inwestycyjną do indywidualnych preferencji klientów – od funduszy 
o bezpiecznym charakterze aż do funduszy związanych z większym ryzykiem, mogących przynieść wyższe zyski. 
W ofercie Spółki znajduje się także produkt zabezpieczenia emerytalnego IKZE. Do grupy tej w grudniu 2019 roku 
dołączyły Pracownicze Plany Kapitałowe. Wspomniana linia biznesowa zawiera całość 3 grupy ustawowej.


W grupie ubezpieczeń zdrowotnych wyróżniamy głównie:
• grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie, które mają na celu zapewnienie ochrony zdrowia i życia określonym 


grupom ubezpieczonych, indywidualne kontynuacje ubezpieczeń grupowych, jak również ubezpieczenia 
w ramach tzw. grup otwartych,


• umowy dodatkowe do pozostałych ubezpieczeń rozszerzające zakres ryzyk podlegających ochronie 
ubezpieczeniowej.


Wspomniana linia biznesowa zawiera część 1 i 5 grupy ustawowej.


Linia ubezpieczeń życiowych z udziałem w zysku to między innymi:
• indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie, które zapewnia wypłatę gwarantowanego kapitału na koniec 


okresu ubezpieczenia oraz pozwala zabezpieczyć klienta na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
• indywidualne ubezpieczenie rentowe na życie, które zapewnia wyższe dochody po zakończeniu aktywności 
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zawodowej oraz pozwala zabezpieczyć klienta na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
• ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci, które pozwala gromadzić kapitał na przyszłe potrzeby dziecka.


Wspomniana linia biznesowa zawiera całość 2 i 4 grupy ustawowej oraz część 1 i 5 grupy ustawowej.


W części pozostałych ubezpieczeń na życie możemy wyróżnić przede wszystkim ubezpieczenia życiowe skierowane 
do szerokiego grona klientów instytucji finansowych (przede wszystkim banków) mających na celu zabezpieczenie 
tych klientów na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia terminowe na życie, w tym 
krótkoterminowe ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową. Wspomniana linia biznesowa zawiera 
część 1 i 5 grupy ustawowej.
A.2.2 Zagregowane wyniki z działalności ubezpieczeniowej
Opierając się na statutowych danych finansowych, można zauważyć, że Towarzystwo za cały 2021 rok pozyskało 
składkę przypisaną brutto w wysokości 1 086 752 tys. zł (za rok 2020: 976 092 tys. zł) oraz rozpoznało za ten okres 
dodatni wynik techniczny netto w wysokości 27 270 tys. zł (za rok 2020: zysk techniczny netto w wysokości 29 346 
tys. zł). 


Podstawowe informacje w zakresie działalności ubezpieczeniowej Spółki w latach 2021 i 2020 dla ubezpieczeniowych 
linii biznesowych przedstawiają poniższe tabele.


Dane za rok 2021 Składka przypisana 
brutto


Udział w portfelu 
składki brutto


Wynik techniczny 
netto*


Ubezpieczenia na życie z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 245 082 22,6% 6 732


Ubezpieczenia zdrowotne 285 687 26,3% 10 461
Ubezpieczenia życiowe z udziałem w zysku 67 989 6,3% 3 483
Pozostałe ubezpieczenia na życie 487 993 44,9% 6 596
Razem 1 086 752 100,0% 27 272
Dane za rok 2020
Ubezpieczenia na życie z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 245 912 25,2% -7 986


Ubezpieczenia zdrowotne 268 924 27,6% 28 942
Ubezpieczenia życiowe z udziałem w zysku 63 489 6,5% 5 790
Pozostałe ubezpieczenia na życie 397 766 40,8% 2 600
Razem 976 092 100,0% 29 346


* Wynik techniczny ubezpieczeń na życie.
Tabela 2. Podstawowe dane wyniku technicznego (na podstawie danych ze sprawozdania finansowego) per linia biznesowa zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym


Struktura składki przypisanej w roku 2021 uległa nieznacznym zmianom w porównaniu do roku 2020.  
W roku 2021 Spółka odnotowała zdecydowanie większą sprzedaż krótkoterminowych ubezpieczeń na życie ze 
składką jednorazową, stanowiących główną składową linii pozostałych ubezpieczeń na życie. Wzrost przypisu  
z krótkoterminowych ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową o 88 619 tys. zł (z tys. 355 263 zł na 443 884 
tys. zł) był przyczyną wzrostu udziału pozostałych ubezpieczeń na życie w przypisie ogółem o 4,1 pp i spadku  
w przypadku pozostałych linii produktowych.
W strukturze składki przypisanej brutto w 2021 roku można zaobserwować trendy występujące już w roku ubiegłym, 
czyli zmniejszenie roli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – z wyłączeniem PPK 
– co było efektem wycofania w 2021 roku z oferty produktów typu „stand alone” z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym ze składką regularną. Łączny spadek w strukturze przypisu dla produktów z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym wyniósł 2,6 p.p. względem roku 2020, jednakże z pominięciem PPK spadek ten byłby większy 
i wyniósłby 4,4 pp. Składka przypisana dla produktów, gdzie udział w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym 
odgrywał główną rolę spadła o 31 317 tys. zł (z 215 667 tys. zł do 184 350 tys. zł). Jednocześnie odnotowano wzrost 
przypisu w przypadku produktów, w których udział w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym jest rozszerzeniem 
ochrony. Przypis z PPK wzrósł o 22 207 tys. zł. Tendencja ta wpisuje się w strategię sprzedaży spółki, która chcąc 
zwiększyć rolę ubezpieczeń typowo ochronnych, szczególny nacisk kładzie na sprzedaż tradycyjnych ubezpieczeń 
na życie, jak również ubezpieczeń dodatkowych. Efektem tego był także wzrost przypisu (o 17 436 tys. zł)  
z pracowniczych ubezpieczeń grupowych, jak i umów dodatkowych oferowanych do ubezpieczeń indywidualnych, 
które łącznie stanowią główne składowe linii ubezpieczeń zdrowotnych. 
Spadek wyniku technicznego w roku 2021 w porównaniu do roku 2020 odnotowały ubezpieczenia zdrowotne, 
natomiast ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wygenerowały zysk. Szerzej na ten temat  
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w punkcie „Podsumowanie/Działalność i wyniki operacyjne”.
Wśród linii biznesowych największy wpływ na wynik techniczny miały ubezpieczenia zdrowotne, które wygenerowały 
10 461 tys. zł zysku technicznego netto (w 2020 roku 28 942 tys. zł). Do spadku zysku w tej linii biznesowej przyczynił 
się głównie wyższy współczynnik szkodowości w obszarze pracowniczych ubezpieczeń grupowych (71,3%  
w 2021 r. wobec 66,0% w 2020 r.). 
Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które w 2020 roku wygenerowały stratę 
techniczną netto na poziomie 7 986 tys. zł, w roku 2021 odnotowały zysk techniczny netto na poziomie 6 732 tys. zł. 
Do negatywnych wyników w 2020 przyczyniły się m.in. koszty obsługi produktu PPK, a do odrobienia strat efekt run-
-offu – o czym szerzej w punkcie „Podsumowanie/Działalność i wyniki operacyjne” powyżej.
Ubezpieczenia z udziałem w zysku wygenerowały 3 483 tys. zł zysku technicznego. Do pogorszenia wyniku  
w porównaniu z rokiem 2020 przyczyniły się głównie wyższe koszty rezerw matematycznych będące następstwem 
zmiany stopy technicznej w obrębie ubezpieczeń posagowych, ubezpieczeń na życie i dożycie oraz rentowych, jak 
również wyższe koszty odszkodowań i świadczeń.
Towarzystwo zarówno w roku 2021, jak i 2020 prowadziło działalność jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Tym samym wartości zaprezentowane w tabelach 2 i 3 to dane odnoszące się w pełni do Polski. 
Towarzystwo za cały 2021 rok rozpoznało koszty akwizycji (łącznie ze zmianą stanu odroczonych kosztów akwizycji) 
w wysokości 58 893 tys. zł (w 2020: 64 441 tys. zł), co stanowiło 5,4% składki zarobionej brutto (w 2020: 6,6%).  
Z kolei koszty administracyjne w 2021 roku wyniosły 84 137 tys. zł (w 2020: 78 819 tys. zł), co stanowiło 7,8% składki 
zarobionej brutto (w 2020: 8,1%).


A.3 Wynik z działalności lokacyjnej (inwestycyjnej) 
A.3.1 Przychody i koszty z działalności lokacyjnej w podziale na grupy aktywów
Poniższa tabela przedstawia wynik z działalności lokacyjnej osiągnięty przez Spółkę w roku 2021 wraz z porównaniem 
tych informacji z danymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego.


Wynik z działalności lokacyjnej 
(tys. zł) za rok 2021


Papiery 
dłużne


Akcje/
udziały, 


fundusze 
inwestycyjne


Depozyty Pozostałe


Razem 
wszystkie 


rodzaje 
inwestycji


Przychody z lokat 27 717 24 974 1 15 993 68 686
Niezrealizowane zyski z lokat 89 133 327 0 0 133 417
Koszty działalności lokacyjnej 5 651 6 130 0 12 338 24 119
Niezrealizowane straty na 
lokatach 8 091 53 731 0 0 61 823


Wynik z działalności lokacyjnej 14 064 98 440 1 3 655 116 161
Dane za rok 2020
Przychody z lokat 28 040 19 324 46 19 921 67 331
Niezrealizowane zyski z lokat 343 170 937 0 0 171 280
Koszty działalności lokacyjnej 6 185 20 608 42 14 150 40 986
Niezrealizowane straty na 
lokatach 2 121 902 0 0 121 904


Wynik z działalności lokacyjnej 22 196 47 751 4 5 771 75 722
Tabela 3. Wynik z działalności lokacyjnej w podziale na rodzaje papierów za okres 12 miesięcy 2021 i 2020 roku (na podstawie sprawozdania finansowego)


Głównym źródłem pozytywnego wyniku z działalności lokacyjnej w 2021 roku są akcje/udziały i fundusze inwestycyjne, 
które odpowiadają za wygenerowanie zysku w wysokości 90 933 tys. zł (w 2020 roku 41 855 tys. zł). Lepszy wynik 
z działalności lokacyjnej w roku 2021 względem 2020 to efekt pozytywnych trendów rynkowych obserwowanych  
w trakcie całego 2021 roku, zwłaszcza na rynku akcji. 
 


Towarzystwo inwestuje swoje środki własne w bezpieczne aktywa finansowe charakteryzujące się przewidywalnym 
trendem zwrotu z inwestycji. Struktura lokat własnych na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2002 
roku przedstawia się następująco: 
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A.3.2 Zyski i straty ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny
Na koniec 2021 roku kapitał z aktualizacji wyceny ujmowany w kapitałach własnych osiągnął wartość -23 577 tys. zł 
(na bazie statutowych danych finansowych), zaś na koniec 2020 roku kapitał ten wynosił 13 547 tys. zł. 
 


Struktura kapitału z aktualizacji wyceny na koniec 2021 i 2020 roku w podziale na kategorie inwestycji przedstawiała 
się następująco (statutowe dane finansowe):


Lokaty 31.12.2021 31.12.2020
Papiery dłużne -17 913 13 629
Akcje -5 664 -82


Razem -23 577
 


13 547  


Tabela 4. Struktura kapitału z aktualizacji wyceny na dzień 31.12.2021 i dzień 31.12.2020


W 2021 roku kapitał z aktualizacji wyceny zmniejszył się o 37 124 tys. zł, w tym o 31 542 tys. zł dla papierów dłużnych, 
o 5 582 tys. zł dla akcji. Przyczyną zmiany wartości kapitału z aktualizacji wycen był spadek cen rynkowych obligacji. 
 


A.3.3 Inwestycje związane z sekurytyzacją
Towarzystwo w latach 2021 i 2020 nie było stroną transakcji sekurytyzacyjnych i nie posiada inwestycji związanych 
z sekurytyzacją.


A.4 Wyniki z pozostałych rodzajów działalności 
Poniższa tabela przedstawia rozpoznane przez Towarzystwo pozostałe przychody i koszty techniczne oraz pozostałe 
przychody i koszty operacyjne ujmowane w ogólnym rachunku zysków i strat.


Pozostałe przychody i koszty 1–12.2021 1–12.2020
Pozostałe przychody techniczne 884 744
Pozostałe koszty techniczne 1 682 1 563
Pozostałe przychody operacyjne 3 636 1 094
Pozostałe koszty operacyjne 5 940 4 875


 Tabela 5. Pozostałe przychody/koszty techniczne i operacyjne za lata 2021 i 2020


Pozostałe przychody techniczne w 2021 to głównie opłaty od klientów w ramach produktu PPK (559 tys. zł) oraz 
przychody z tytułu różnic kursowych (155 tys. zł). W 2020 roku na pozostałe przychody techniczne składały się 
głównie opłaty od klientów w ramach produktu PPK (441 tys. zł), odpis aktualizujący należności od klientów (138 tys. 
zł) oraz przychody z tytułu różnic kursowych (165 tys. zł).
W 2021 roku pozostałe koszty techniczne to przede wszystkim opłaty na rzecz instytucji wspomagających rynek 
ubezpieczeń w Polsce (1 563 tys. zł), różnice kursowe (68 tys. zł). Na pozostałe koszty techniczne w 2020 składają 


20202021 Papiery dłużne
  Akcje udziały,  
fundusze inwestycyjne
 Pożyczki
 Depozyty
 Pozostałe


0,98%
0,70%


8,60%


3,20%


86,52%


Wykres 1. Struktura lokat na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku


1,37%
0,20%


13,89%


5,57%


78,97%
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się głównie opłaty na rzecz instytucji wspomagających rynek ubezpieczeń w Polsce (1 202 tys. zł), odpis aktualizujący 
należności (86 tys. zł) oraz ujemne różnice kursowe (88 tys. zł). 
Na pozostałe przychody operacyjne w 2021 roku składały się m.in.: rozwiązanie rezerw kosztowych w kwocie 1 184 
tys. zł (w tym rezerwy na konkursy sprzedażowe na 1 036 tys. zł), korekta odpisu 466 tys. zł, przychody ze sprzedaży 
know-how z projektów digitalizacyjnych 1 847 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne w 2020 roku to m.in. dodatnie 
różnice kursowe (110 tys. zł), zmniejszenie odpisu (400 tys. zł) oraz otrzymana nagroda (135 tys. zł). 
Pozostałe koszty operacyjne w roku 2021 to m.in. amortyzacja wartości firmy w kwocie 2 357 tys. zł, koszty podatku 
od aktywów 1 615 tys. zł, koszty likwidacji WNiP 924 tys. zł, koszty prowadzonych procesów sądowych 880 tys. 
zł. Natomiast pozostałe koszty operacyjne w roku 2020 to m.in. amortyzacja wartości firmy w kwocie 2 357 tys. zł, 
koszty podatku od aktywów 739 tys. zł, koszty odpisu aktualizującego wartość aktywów (647 tys. zł), koszty likwidacji 
WNiP (669 tys. zł). Towarzystwo w latach 2021 i 2020 nie było stroną jakichkolwiek istotnych umów leasingowych.  
W Spółce nie występują istotne umowy leasingowe, które wymagałyby ujawnienia w Sprawozdaniu finansowym.
 


A.5 Wszelkie inne informacje
Wszelkie istotne informacje zostały zamieszczone w powyższych podpunktach rozdziału A sprawozdania.


A


B


C


D


E


DZIAŁALNOŚĆ I W
YNIKI OPERACYJNE


SYSTEM ZARZĄDZANIA
PROFIL RYZYKA


W
YCENA DLA CELÓW


 W
YPŁACALNOŚCI


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM


18


POWRÓT DO SPISU TREŚCI







System zarządzania 
B.


A


B


C


D


E


DZIAŁALNOŚĆ I W
YNIKI OPERACYJNE


SYSTEM ZARZĄDZANIA
PROFIL RYZYKA


W
YCENA DLA CELÓW


 W
YPŁACALNOŚCI


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM


19


POWRÓT DO SPISU TREŚCI







B. System zarządzania 
B.1 Informacje ogólne o systemie zarządzania 
Organami Spółki są:


• Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
• Rada Nadzorcza,
• Zarząd.


B.1.1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia:


• Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd,
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie maksymalnie sześciu miesięcy po upływie każdego 


roku obrotowego,
• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek 


Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących przynajmniej 5% kapitału zakładowego. 


Zgodnie z art. 421 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole 
sporządzanym przez notariusza.


Zadania Walnego Zgromadzenia określają poniższe przepisy:


1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrywanie, zatwierdzanie i podejmowanie uchwał w sprawie:
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
• podziału zysku albo pokrycia straty, 
• udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
• zmian statutu Spółki oraz podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
• postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru 


w Spółce, 
• zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim 


ograniczonego prawa rzeczowego,
• umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
• nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 


upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
• powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
• ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
• tworzenia i likwidacji funduszy oraz ustalania ich regulaminów,
• połączenia Spółki z innymi spółkami jak i warunków tego połączenia,
• emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
• rozwiązania Spółki,
• zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa,
• innych spraw przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych lub innych przepisach prawa do wyłącznej 


kompetencji Walnego Zgromadzenia.


B.1.2 Rada Nadzorcza
Funkcję Rady Nadzorczej reguluje poniższy zapis:
Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego 
pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz w oparciu o następujące uregulowania Regulaminu Rady 
Nadzorczej:


• Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, który sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działalności. 


• Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przypadkach określonych ustawą ubezpieczeniową, statutem Spółki, 
regulaminem Zarządu oraz regulaminem Rady.


Zadania Rady Nadzorczej określają poniższe przepisy: 
• ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, 
• ocena wniosku Zarządu w kwestii podziału zysku lub pokrycia strat, 
• sporządzanie pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu 


z działalności Spółki, jak i z oceny wniosku Zarządu w kwestii podziału zysku lub pokrycia strat w każdym roku 
obrotowym,


A


B


C


D


E


DZIAŁALNOŚĆ I W
YNIKI OPERACYJNE


SYSTEM ZARZĄDZANIA
PROFIL RYZYKA


W
YCENA DLA CELÓW


 W
YPŁACALNOŚCI


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM


20


POWRÓT DO SPISU TREŚCI







• rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd,
• wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu i jego Zastępcy, jak również wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz 


zawieszanie w czynnościach tych osób,
• ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 
• wybór biegłego rewidenta Spółki, 
• uchwalanie regulaminu Zarządu,
• uchwalanie zasad lokowania środków finansowych,
• podejmowanie decyzji w przedmiocie emisji obligacji,
• podejmowanie decyzji w sprawie zbycia i innego rozporządzania akcjami Spółki,
• inne sprawy wynikające ze Statutu Spółki lub z przepisów prawa.


Statut Spółki w poniższy sposób reguluje skład i zasady zmian w Radzie Nadzorczej:
• Rada Nadzorcza składa się z przynajmniej 3 (trzech), nie więcej jednak niż z 9 (dziewięciu) członków. Liczbę 


członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez 
Walne Zgromadzenie. Dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać powołani ponownie.


• Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani na 1 (jeden) rok. Członkowie kolejnych Rad 
Nadzorczych są powoływani na kadencje trwające nie dłużej niż 5 lat. Długość kadencji członków Rady 
Nadzorczej każdorazowo określi uchwałą Walne Zgromadzenie. Mandaty członków pierwszej Rady Nadzorczej 
wygasają z dniem odbycia pierwszego Walnego Zgromadzenia po dacie wpisania Spółki do rejestru handlowego, 
które zatwierdzi sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy Spółki. Mandaty następnych członków Rady 
Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;


• Każdy z członków Rady Nadzorczej może zostać w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie, 
przed upływem swojej kadencji. Odnośna uchwała wymaga dla jej podjęcia większości przynajmniej ¾ (trzech 
czwartych) oddanych głosów;


• Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu, następującym po odbyciu zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia, na którym zostali powołani członkowie Rady Nadzorczej, spośród swoich członków 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednego lub dwóch jego Zastępców;


• W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jednego z jego Zastępców ze swych funkcji, 
Rada Nadzorcza dokonuje nowego wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jednego z jego Zastępców 
na swoim najbliższym posiedzeniu.


Na dzień 31.12.2021 r. Rada Nadzorcza Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance 
Group składa się z ośmiu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a jej skład 
przedstawia się następująco:


Elisabeth Stadler – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Harald Riener – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Franz Fuchs – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Gerhard Lahner – Członek Rady Nadzorczej
Klaus Mühleder – Członek Rady Nadzorczej
Werner Matula – Członek Rady Nadzorczej
Jan Monkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Marek Belka – Członek Rady Nadzorczej


Komitety funkcjonujące w Spółce powołane przez Radę Nadzorczą:
Komitet Audytu powołany został przez Radę Nadzorczą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna 
Insurance Group w dniu 24.06.2014 r. 


Komitet Audytu działa w oparciu o przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym, ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Kodeks spółek handlowych oraz inne przepisy 
prawa. Głównym celem działania Komitetu Audytu jest wspomaganie Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru 
finansowego nad Spółką oraz dostarczanie Radzie Nadzorczej miarodajnych informacji i opinii pozwalających 
sprawnie podjąć właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem.


Zgodnie z art. 130 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020 poz. 
1415 t.j.) do zadań Komitetu Audytu należą następujące czynności:


• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
• monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu 


wewnętrznego w Spółce, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę 
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audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Agencji wynikających z kontroli 
przeprowadzonej w firmie audytorskiej,


• kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności  
w przypadku gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne 
usługi niż badanie,


• informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania 
publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności 
sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu 
w procesie badania,


• dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego 
dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego,


• opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
• opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty 


powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących 
badaniem,


• określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego,
• przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie powołania firmy audytorskiej,
• przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej  


w jednostce zainteresowania publicznego,
• opiniowanie planu audytów wewnętrznych na kolejny rok kalendarzowy.


W skład Komitetu wchodzą (na dzień sporządzenia Sprawozdania, tj. 25.03.2022 r.):
Jan Monkiewicz –  Przewodniczący Komitetu Audytu
Franz Fuchs –   Członek Komitetu Audytu
Marek Belka –   Członek Komitetu Audytu


W aktualnym składzie w okresie pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Spółki Jan Monkiewicz i Marek Belka byli 
niezależni w stosunku do Spółki w rozumieniu Art. 129 ust. 3 Ustawy. 


Jan Monkiewicz, Franz Fuchs i Marek Belka posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 
sprawozdań finansowych w rozumieniu Art. 129 ust. 1 Ustawy oraz posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, 
w której działa Spółka w rozumieniu Art. 129 ust. 5 Ustawy.


Komitet Personalny powołany przez Radę Nadzorczą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna 
Insurance Group w dniu 23.09.2020 r. 


Komitet działa w oparciu o regulamin, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2020 z dnia 23.09.2020 r. Głównym 
celem działania Komitetu Personalnego jest zajmowanie się sprawami personalnymi członków Zarządu, w tym 
planowanie ciągłości obsady Zarządu, oraz decydowanie o treści umów, na podstawie których zatrudnieni są 
członkowie Zarządu, oraz ich wynagrodzeniu. 


W skład Komitetu wchodzą (na dzień sporządzenia Sprawozdania, tj. 25.03.2022 r.):
Harald Riener –  Przewodniczący Komitetu Personalnego,
Elisabeth Stadler –  Członek Komitetu Personalnego,
Franz Fuchs –   Członek Komitetu Personalnego.


B.1.3 Zarząd
Funkcję i zadania Zarządu reguluje poniższy zapis:


Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą określającego kompetencje Zarządu 
i poszczególnych członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki oraz następujących zapisów Regulaminu 
Zarządu:
1.  Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki i działa w jej 


imieniu na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu oraz regulaminu.
2.  Niezależnie od podziału kompetencji określonego w załączniku do regulaminu Zarządu, cały Zarząd kolegialnie 


odpowiada za kierowanie Spółką.
3.  Zarząd reprezentuje Spółkę w czynnościach sądowych i pozasądowych. Do składania oświadczeń woli oraz 


reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu 
łącznie z prokurentem.


4.  Każdemu członkowi Zarządu podporządkowany jest jeden lub kilka pionów organizacyjnych/jednostek 
organizacyjnych w celu podejmowania wewnętrznych decyzji w Spółce. Możliwe są wspólne piony organizacyjne/
jednostki organizacyjne. 
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5  Podział kompetencji uwzględnia wyznaczenie w ramach Zarządu Członków Zastępujących. Członek Zastępujący 
nadzoruje dany pion organizacyjny/jednostkę organizacyjną w przypadku nieobecności członka Zarządu 
bezpośrednio odpowiedzialnego za jego działalność. 


6.  Bezpośrednio odpowiedzialny za działalność danego pionu organizacyjnego/jednostki organizacyjnej członek 
Zarządu zobowiązany jest do bieżącego informowania Członka Zastępującego o istotnych sprawach dotyczących 
tego pionu/jednostki. Bezpośrednio odpowiedzialny członek Zarządu omawia sprawy danego pionu z Członkiem 
Zastępującym dążąc przy tym do uzyskania zgodnego stanowiska. Jeśli nie jest to możliwe, sprawę należy 
przedstawić całemu Zarządowi w celu podjęcia uchwały.


7.  Podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu nie narusza odpowiedzialności członków 
Zarządu określonej Statutem, Kodeksem spółek handlowych lub innymi przepisami prawa.


8.  W ramach wewnętrznego zarządzania Spółką każdy członek Zarządu uprawniony jest do wydawania poleceń 
jedynie w zakresie podległych mu pionów organizacyjnych/jednostek organizacyjnych, wyjątek stanowią 
sprawy niecierpiące zwłoki. O poleceniach wydanych w tych szczególnych przypadkach należy jak najszybciej 
poinformować członka Zarządu odpowiedzialnego za dany pion organizacyjny/jednostkę organizacyjną.


9.  Jeśli rozpatrzenie i załatwienie sprawy przydzielonej jednemu z pionów organizacyjnych/jednostek organizacyjnych 
ma znaczenie także dla zakresu zadań innego członka Zarządu lub jeśli dotyczy innego członka Zarządu w zakresie 
osobowym lub rzeczowym, to obaj członkowie Zarządu zobowiązani są do osiągnięcia porozumienia. Jeśli nie jest 
to możliwe, to decyzję podejmuje cały Zarząd.


10.  Każdy członek Zarządu przedstawia istotne kwestie dotyczące podległych mu pionów organizacyjnych/jednostek 
organizacyjnych na posiedzeniach Zarządu i poddaje je pod wspólne obrady i uchwały.


11.  Członek Zarządu może żądać również rozpatrzenia przez cały Zarząd istotnych spraw dotyczących działalności 
innych pionów organizacyjnych/jednostek organizacyjnych. W szczególności Prezes Zarządu może nakazać 
przedstawienie spraw każdego pionu w celu podjęcia uchwały przez cały Zarząd.


Statut Spółki w poniższy sposób reguluje skład i zasady zmian w Zarządzie:
Zarząd składa się z 3 (trzech) lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada 
Nadzorcza ustala liczbę członków. Ponowne powołanie dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję jest 
dopuszczalne. Rada Nadzorcza może powołać jednego spośród członków Zarządu na Prezesa Zarządu, a innego 
na jego Zastępcę.


Na dzień 31.12.2021 r. Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group 
składa się z sześciu członków powołanych przez Radę Nadzorczą, a jego skład przedstawia się następująco:


Artur Borowiński –  Prezes Zarządu
Ireneusz Arczewski –  Członek Zarządu
Piotr Tański –   Członek Zarządu
Rafał Mosionek –  Członek Zarządu 
Jarosław Szwajgier –  Członek Zarządu
Konrad Kluska –  Członek Zarządu


Do dnia sporządzenia Sprawozdania, tj. 25.03.2022 r., nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.


Współpraca między Zarządem a dyrektorami, w tym osobami pełniącymi kluczowe funkcje:
Członkowie Zarządu na bieżąco współpracują z menedżerami Towarzystwa – otrzymują raporty (cykliczne lub ad 
hoc), odbywają spotkania robocze, podczas których omawiają bieżące sprawy. Dodatkowo menedżerowie biorą 
udział w posiedzeniach Zarządu w części dotyczącej nadzorowanych przez nich spraw (prezentacje wyników i analiz 
– cykliczne lub ad hoc, podejmowanie decyzji, co do których wymagana jest zgoda Zarządu). Ponadto Członkowie 
Zarządu na bieżąco kontaktują się z menedżerami za pomocą poczty elektronicznej oraz środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość.


Zgodnie z decyzją Zarządu od dnia 21.12.2021 r. obowiązuje nowa struktura
organizacyjna zatwierdzona uchwałą nr 41/12/2021.
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Zarząd Towarzystwa
Prezes Zarządu Artur Borowiński


Pion Finansowy
i Zarządzanie Ryzykiem


Ireneusz Arczewski
Pion Technika 


LIFE
Piotr Tański


Pion Operacji i IT  
Rafał Mosionek


Pion Sprzedaży 
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Grupowych 


Jarosław Szwajgier
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POLISA-ŻYCIE
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i Alternatywnych 
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Jednostki terenowe


Biuro Administracji 
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Zawnętrznych 
Kanałach Sprzedarzy


Biuro PPK
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Dystrybucja


Biuro 
Zasobów Ludzkich


Biuro 
Postępowań Wewnętrznych


Biuro
Windykacji


Biuro Controllingu 
Finansowego


Biuro Zarządzania 
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Biuro 
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Departament Kontroli 
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(plus Reasekuracja)


Biuro Zarządzania
Produktami


Departament
Obsługi


Ub. Indywidualnych


Departament
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Ub. Grupowych


Departament
Rentowności 
Ubezpieczeń 
Grupowych


Departament
Klientów Kluczowych


Departament
Świadczeń i Oceny 


Ryzyka
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Ub. Małych i Średnich 


Przedsiębiorstw


 Zarząd 
 Pełnomocnik
 Biuro
 Departament
 Jednostki terenowe
 Spółka współpracująca


Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG


Rysunek 2. Schemat organizacyjny Spółki na dzień 31.12.2021 r.


Schemat organizacyjny Spółki na dzień 31.12.2021 roku 
przedstawia się następująco:
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 B.1.4 Komitety funkcjonujące w Spółce powołane przez Zarząd:


Komitet Inwestycyjny
Komitet zajmujący się podejmowaniem decyzji w zakresie inwestowania środków Spółki.


Komitet ds. Zakupów IT w Grupie Vienna Insurance Group w Polsce
Komitet został powołany jako wspólny organ kontrolujący zakupy towarów i usług w obszarze IT i upoważniony do 
działania w imieniu Spółki w tym zakresie.


Komitet Doradczy ds. Zmian w Systemach IT
Komitet którego celem jest sformalizowanie:


• trybu podejmowania decyzji w sprawie akceptacji lub odrzucenia wniosków dotyczących zmian w systemach IT, 
które to zmiany nie są realizowane w formie projektu,


• zasad sprawowania nadzoru nad procesem zgłaszania i wdrażania zmian w systemach IT, które to zmiany nie 
są realizowane w formie projektu.


Komitet ds. Systemu Zarządzania Produktem
Celem Komitetu jest zapewnienie efektywności systemu zarządzania produktem. 


Komitet Bezpieczeństwa IT
Komitet, którego celem jest zapewnienie możliwie ścisłej integracji zarządzania obszarami technologii informacyjnej 
i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego z zarządzaniem całą Spółką poprzez zapewnienie odpowiedniej 
współpracy pomiędzy jednostkami/funkcjami odpowiedzialnymi za obszar technologii informacyjnej, strategię 
działania przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego, ciągłość działania, zarządzanie 
ryzykiem operacyjnym, zarządzanie procesami, zarządzanie projektami i audyt wewnętrzny (z zachowaniem 
odpowiedniego stopnia niezależności każdej z nich).


Komitet IT
Komitet, którego celem jest:


• wsparcie w identyfikacji i zarządzaniu potrzebami, ryzykiem i obowiązkami w zakresie IT, bezpieczeństwa IT 
oraz architektury IT,


• wsparcie w ustanawianiu, przeprowadzaniu przeglądów, oraz realizacji polityk i procedur związanych z obszarem 
IT,


• zapewnienie o bieżącym informowaniu o wszystkich sprawach dotyczących IT, istotnych z punktu widzenia 
Zarządu,


• doradztwo w sprawie istotnych kwestii IT, w zakresie kodeksów ładu korporacyjnego, wymagań ustawowych 
i regulacyjnych, których zobowiązana jest przestrzegać Spółka, w tym w sprawie odpowiednich wytycznych 
wydawanych przez organ nadzoru oraz działanie zgodnie z nimi.


Komitet Taryfowy 
Komitet odpowiedzialny za przeprowadzanie analiz zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń oraz w portfelu 
Towarzystwa


Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami
Komitet, którego celem jest wsparcie Zarządu Towarzystwa w procesie zarządzania inwestycjami finansowymi, 
aktywami i pasywami Towarzystwa, a w szczególności mających związek z identyfikacją, monitorowaniem 
i ograniczaniem ryzyka płynności, ryzyka rynkowego oraz ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta 
(kredytowego) oraz z optymalizacją struktury bilansu Towarzystwa wraz z maksymalizacją zwrotu z działalności 
lokacyjnej Towarzystwa przy minimalizacji występujących ryzyk.


Komitet ds. ESG
Komitet, którego celem jest podejmowanie i realizacja działań z zakresu ESG zgodnie ze strategią Towarzystwa. 
Zadaniami Komitetu są: koordynacja prac związanych z implementacją strategii Towarzystwa w ramach ESG, 
inicjowanie działań związanych z zakresem ESG, monitoring skuteczności polityk, programów, kodeksów i praktyk 
dotyczących ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, wdrożonych i stosowanych 
przez Towarzystwo, rekomendowanie zmian w tym zakresie i ich implementacja, analiza bieżących wyzwań 
i związanych z tym możliwości biznesowych odnośnie do zrównoważonego rozwoju, identyfikowanie czynników 
ryzyka ESG związanych z działalnością Towarzystwa, definiowanie tematów istotnych i dobór odpowiednich 
wskaźników i narzędzi w ramach raportowania ESG, analiza i zapewnienie zgodności z wymogami wynikającymi 
z obowiązujących przepisów prawa oraz z międzynarodowymi normami i wytycznymi branżowymi mającymi 
zastosowanie do kwestii ESG.
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B.1.5 Istotne zmiany w systemie zarządzania
W 2021 roku nie zaszły istotne zmiany w systemie zarządzania.


B.1.6 Kluczowe funkcje
Zgodnie z wymaganiami systemu Wypłacalność II Zarząd Spółki ustanowił cztery kluczowe funkcje: funkcję 
zarządzania ryzykiem, funkcję zapewnienia zgodności, funkcję audytu wewnętrznego oraz funkcję aktuarialną. 


B.1.6.1 Funkcja zarządzania ryzykiem
Funkcja zarządzania ryzykiem jest odpowiedzialna za działania powiązane z zarządzaniem ryzykiem w Towarzystwie 
i raportuje do Zarządu Towarzystwa. Osoba nadzorująca funkcję zarządzania ryzykiem to dyrektor Biura Zarządzania 
Ryzykiem, który jest powoływany przez Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały. Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem 
podlega członkowi Zarządu, odpowiedzialnemu za pion finansowy i zarządzania ryzykiem. Osoba nadzorująca 
funkcję zarządzania ryzykiem musi posiadać wystarczające doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym 
i wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, umiejętności komunikacyjne i zarządcze. Ponadto powinna to być osoba 
o nieposzkalowanej reputacji i uczciwości. 
Zadania funkcji zarządzania ryzykiem są wykonywane przez osobę nadzorującą funkcję zarządzania ryzykiem oraz 
pracowników Biura Zarządzania Ryzykiem. 


Zarówno kierujący, jak i pracownicy Biura Zarządzania Ryzykiem nie są w sposób bezpośrednio ani pośrednio 
zaangażowani w działania operacyjne Towarzystwa, co zapewnia niezależność funkcji zarządzania ryzykiem. Osoba 
nadzorująca funkcję zarządzania ryzykiem nie wykonuje także zadań innych kluczowych funkcji, w szczególności 
jest w pełni niezależna od funkcji audytu wewnętrznego, której zadania są wykonywane przez Biuro Audytu 
Wewnętrznego. 


Funkcja zarządzania ryzykiem odpowiada w szczególności za:
• identyfikację, pomiar, monitorowanie i raportowanie ryzyk, na które jest narażone Towarzystwo, 
• analizę, monitorowanie i raportowanie funkcjonujących w Towarzystwie mechanizmów kontroli wewnętrznej 


w ramach systemu kontroli wewnętrznej (ang. ICS – Internal Control System) oraz mechanizmów ograniczania 
ryzyka, 


• przygotowanie we współpracy z odpowiednimi departamentami merytorycznymi polityk zarządzania ryzykiem 
(wymaganych przez system Wypłacalność II), 


• nadzór nad implementacją polityk zarządzania ryzykiem, 
• koordynację zarządzania ryzykiem w Towarzystwie,
• monitorowanie profilu ryzyka Towarzystwa, w tym identyfikację nowych ryzyk, ich ocenę oraz wydawanie 


rekomendacji dotyczących działań w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk, 
• monitorowanie istniejącego systemu zarządzania ryzykiem w celu identyfikacji słabych stron i istotnych usterek, 
• weryfikację wyników obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności (w tym jego wybranych składowych na 


etapie obliczeń) i minimalnego wymogu kapitałowego, 
• przeprowadzanie procesu Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności (ORSA), 
• regularne raportowanie poziomu narażenia na ryzyko, w szczególności wyników ORSA, 
• raportowanie potencjalnie krytycznych ryzyk, 
• raportowanie dotyczące zarządzania ryzykiem do Zarządu, akcjonariuszy i do organu nadzoru, 
• współpracę z Managerem ds. Ciągłości Działania w zakresie koordynacji działań związanych z opracowaniem, 


wdrażaniem, testowaniem, utrzymaniem i aktualizacją dokumentacji związanej z Planem Ciągłości Działania, 
• opracowanie rocznego raportu SIZ i przekazanie go do Zarządu.


W ramach działalności doradczej funkcja zarządzania ryzykiem przekazuje opinię na temat wpływu proponowanych 
zmian/decyzji strategicznych na profil ryzyka Towarzystwa. Może także opiniować projekty dokumentów wewnętrznych 
lub zmian w procesach biznesowych. 


Ponadto funkcja zarzadzania ryzykiem Towarzystwa na bieżąco współpracuje z funkcją zarządzania ryzykiem Grupy 
VIG w celu umożliwienia koordynacji zarządzania ryzykiem a także zapewnienia spójności rozwiązań w Grupie VIG. 


Dopuszcza się delegowanie wybranych zadań do innych osób/funkcji/jednostek organizacyjnych pod warunkiem, 
że zapewnione jest ich wykonanie w sposób niezależny i obiektywny, a także, że funkcja zarządzania ryzykiem ma 
w każdym momencie możliwość udzielenia wskazówek dotyczących wykonania zadania, kontroli wykonania zadania 
i walidacji otrzymanych wyników. 


B.1.6.2 Funkcja zapewnienia zgodności (Compliance)
Funkcja zapewnienia zgodności jest odpowiedzialna za zgodność działań Spółki z wymogami prawnymi i regulacyjnymi 
oraz dobrowolnie podjętymi zobowiązaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi mającymi zastosowanie do Spółki we 
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wszystkich jednostkach organizacyjnych i obszarach biznesowych.. Funkcja zapewnienia zgodności jest częścią 
systemu kontroli wewnętrznej. Jej zadania są realizowane przez Biuro Zapewnienia Zgodności. Osobą nadzorującą 
funkcję zapewnienia zgodności jest Oficer Compliance, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Biura Zapewnienia 
Zgodności. Dyrektor Biura Zapewnienia Zgodności podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. Przyjęta 
„Polityka zarządzania compliance” określa minimalne wymagania i standardy dla wdrożenia Systemu Zarządzania 
Zgodnością, w tym definiuje zadania funkcji zgodności. W ramach Systemu Zarządzania Zgodnością realizowane są 
poniższe działania:


• Monitorowanie otoczenia prawnego i ocena potencjalnego wpływu jego zmian na działalność Spółki. W przypadku 
zidentyfikowania zmian w otoczeniu prawnym, jednostki organizacyjne, których zmiany dotyczą są o nich 
informowane przez funkcję zgodności w celu wdrożenia niezbędnych działań dostosowawczych.


• Zarządzanie ryzykiem braku zgodności – ryzyko braku zgodności to ryzyko, na które narażona jest Spółka 
z powodu nieprzestrzegania przepisów prawa lub regulacji. Ryzyko to może skutkować poniesieniem przez Spółkę 
sankcji prawnych, roszczeń odszkodowawczych, powstaniem innych strat finansowych bądź utratą reputacji lub 
wiarygodności. Ryzyka dotyczące zgodności są identyfikowane i odpowiednio oceniane przynajmniej raz w roku 
(raport z analizy ryzyk braku zgodności). Wyniki są raportowane Zarządowi Towarzystwa.


• Prewencja – Spółka wdraża odpowiednie środki i procesy zapobiegające niezgodności. Typowe działania 
zapobiegawcze to projektowanie oraz opiniowanie odpowiednich regulacji wewnętrznych, prowadzenie szkoleń 
dla organów i/lub pracowników Spółki oraz innych działań podnoszących świadomość compliance jako realizacja 
projektów dotyczących nowych lub zmienionych przepisów ustawowych i wykonawczych.


• Doradzanie – doradzanie organom i pracownikom Spółki w zakresie zgodności z przepisami ustawowymi 
i wykonawczymi i przyjętymi standardami postępowania.


• Monitoring – wdrożenie odpowiednich mechanizmów monitorowania, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi 
przepisami i regulacjami. Monitorowanie obejmuje przeprowadzanie audytów zgodności, w ramach których 
ocenia się adekwatność środków podejmowanych przez Spółkę w celu zapobiegania niezgodności.


• Raportowanie – funkcja zgodności sporządza m.in.: roczny Plan Zgodności na dany rok kalendarzowy, w którym 
określone są zadania, jakie Biuro Zapewnienia Zgodności planuje realizować w poszczególnych obszarach 
swojej działalności, roczny Raport Funkcji Zgodności obejmujący działania wykonane przez funkcję Compliance 
w okresie sprawozdawczym oraz opis różnic w stosunku do działań ujętych w Planie Zgodności, roczny Raport 
Outsourcingu dotyczący outsourcingu funkcji należących do systemu zarządzania oraz czynności uznanych za 
ważne i podstawowe (tzw. outsourcing podlegający notyfikacji do Komisji Nadzoru Finansowego), kwartalne 
Raporty Funkcji Zgodności obejmujące działania wykonane przez Biuro Zapewnienia Zgodności w okresie 
sprawozdawczym, comiesięczną analizę zmian w otoczeniu prawnym Towarzystwa wraz z oceną ich możliwego 
wpływu na działalność Towarzystwa, roczny Raport z analizy ryzyk braku zgodności, oświadczenie Zarządu 
dot. stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Towarzystwie, Raport Zarządu dotyczący oceny efektywności 
systemu zarządzania produktem, realizacji zasad dotyczących badania adekwatności produktu oraz zasad 
dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, Raporty doraźne o zidentyfikowanych incydentach braku zgodności.


Pracownicy Biura Zapewnienia Zgodności na bieżąco uczestniczą w szkoleniach w celu podnoszenia swoich 
kwalifikacji a także zapewniają szkolenia i promują działalność zgodną z obowiązującymi regulacjami i standardami 
przyjętymi przez Towarzystwo.


Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym oraz wytycznymi EIOPA dotyczącymi systemu zarządzania, funkcja 
Compliance pełniona jest przez osobę mającą odpowiednie kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie.


B.1.6.3 Funkcja audytu wewnętrznego
Została opisana szczegółowo w podrozdziale B.5.


B.1.6.4 Funkcja aktuarialna
Została opisana szczegółowo w podrozdziale B.6.


B.1.7 Wynagrodzenie
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Aktualnie członkowie 
Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie kwartalne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy. W wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej nie występuje część zmienna.


Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Wysokość i zasady wynagradzania członków 
zarządu określane są w indywidualnych umowach zawieranych z członkiem Zarządu przez Radę Nadzorczą. 
Wynagrodzenie członka Zarządu składa się z części stałej i zmiennej (bonus roczny). Rada Nadzorcza, określając 
zasady wynagrodzenia zmiennego (bonus roczny), wykazuje dbałość o to, aby płatność znacznej części zmiennego 
składnika wynagrodzenia członka Zarządu zawierała elastyczny odroczony składnik uwzględniający charakter 
i ramy czasowe działalności Spółki. Wynagrodzenie zmienne (bonus roczny) jest oparte na mierzalnych celach 
definiowanych na początku roku kalendarzowego przez Radę Nadzorczą dla każdego członka Zarządu; przykładowe 
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cele to: wynik finansowy, realizacja planu sprzedaży, szkodowość danej linii biznesowej, realizacja budżetu kosztów 
Spółki, combined ratio.


Zasady wynagradzania pracowników Spółki są określane przez Regulamin Wynagradzania Spółki oraz umowy 
o pracę. 


Indywidualne stawki wynagrodzeń zasadniczych, a także wartości i zasady przyznawania elementów zmiennych 
(o ile nie wynikają z Regulaminu Wynagradzania) zawarte są w umowach o pracę poszczególnych pracowników. 
Oprócz wynagrodzeń pieniężnych Spółka oferuje pracownikom refundację ubezpieczenia medycznego i pakiet 
świadczeń o charakterze socjalnym, a także specjalne zniżki na ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia na życie.


W przypadku pracowników spoza obszarów sprzedaży oraz oprócz pracowników zajmujących stanowiska 
managerskie (tzn. dyrektor, zastępca dyrektora, menedżer, kierownik, doradca, pełnomocnik), osób nadzorujących 
funkcje kluczowe oraz kluczowych specjalistów (którzy są objęci systemem bonusów rocznych) – pracownicy 
otrzymują wyłącznie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze.


W Spółce istnieje system bonusów rocznych przeznaczony dla pracowników zajmujących stanowiska menedżerskie 
(zdefiniowane powyżej), osób nadzorujących funkcje kluczowe oraz kluczowych specjalistów. System bonusów 
rocznych jest oparty na mierzalnych celach i zadaniach, definiowanych na początku roku kalendarzowego dla 
każdego pracownika objętego systemem bonusowym i tożsamych z celami Spółki na dany rok. Elementem bonusu 
rocznego jest również wynik rocznej oceny okresowej pracownika, co motywuje nie tylko do osiągania wyników 
biznesowych, ale i do rozwoju osobistego.


Poszczególne cele/zadania w bonusie rocznym posiadają określone w wewnętrznych uregulowaniach Spółki wagi 
w danych kategoriach (cele Spółki, cele zespołu, cele indywidualne, ocena roczna), tak aby z jednej strony połączyć 
system bonusowy z wynikami Spółki, z drugiej – docenić indywidualny wkład pracownika w jej rozwój, a ponadto 
zapobiec przyjmowaniu przez pracowników nadmiernego ryzyka w zarządzanych obszarach. Przykładami celów 
Spółki są: wynik finansowy, realizacja planu sprzedaży; szkodowość danej linii biznesowej; realizacja budżetu 
kosztów Spółki; jako przykład celów zespołu można podać kluczowe projekty biznesowe zaplanowane w Spółce 
na dany rok realizowane w danym zespole lub w kilku zespołach; jako przykład celu indywidualnego można podać 
zadanie związane z zakresem obowiązków pracownika o szczególnej wadze dla Spółki. Każdy cel jest dokładnie 
zdefiniowany w indywidualnej tabeli przygotowanej dla pracownika – pracownik zna z góry jego oczekiwaną wartość 
w liczbie bądź procencie albo też opisie oczekiwanych rezultatów lub daty wdrożenia; zna też wartość premii rocznej 
przyporządkowanej do danego celu.


Ponadto w przypadku osób nadzorujących funkcje kluczowe, począwszy od roku 2017, Spółka wprowadziła do 
premii rocznej zasadę, że płatność jej istotnej części zawiera elastyczny oraz odroczony w czasie element, który 
uwzględnia naturę działalności zakładu ubezpieczeń. 


Spółka nie oferuje osobom z AMSB ani też pracownikom Spółki dodatkowych elementów wynagrodzenia, takich jak 
akcje, opcje na akcje lub jakiekolwiek inne zmienne komponenty inne niż wskazane powyżej. 


Spółka nie posiada żadnego dodatkowego systemu emerytalnego lub systemu wcześniejszych emerytur dla AMSB 
lub pracowników.


B.1.8 Informacje o istotnych transakcjach zawartych z akcjonariuszami oraz członkami Zarządu lub Rady 
Nadzorczej.
Spółka nie dokonała w roku 2021 żadnych istotnych transakcji z osobami mającymi istotny wpływ na działalność 
Spółki lub z osobami z AMSB.


B.2 Wymogi dotyczące kompetencji i reputacji 


Ocena kompetencji członków Zarządu oraz osób, które nadzorują kluczowe funkcje obejmuje ocenę ich kwalifikacji 
zawodowych i formalnych, wiedzy, jak również odpowiedniego doświadczenia w sektorze ubezpieczeniowym, 
innych sektorach finansowych lub innych rodzajach działalności oraz uwzględnia obowiązki powierzone danej 
osobie, a także, o ile ma to znaczenie dla wykonywania tych obowiązków, jej umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń, 
finansów, rachunkowości, funkcji aktuarialnych i zarządzania. 


Ocena zaś reputacji danej osoby obejmuje ocenę uczciwości i prawidłowej sytuacji finansowej w oparciu o informacje 
dotyczące jej charakteru oraz postępowania w życiu prywatnym i zawodowym, w tym dotyczące kwestii karnych, 
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finansowych i nadzorczych mających znaczenie dla celów oceny. 


Ocena wymagań dotyczących kompetencji i reputacji członków Zarządu jest dokonywana przez Radę Nadzorczą.


Ocena wymagań dotyczących kompetencji i reputacji osób nadzorujących funkcje kluczowe jest dokonywana przez 
Spółkę w ramach oceny „fit & proper”. Ocena ta jest dokonywana w oparciu o specjalną deklarację zawierającą 
szczegółowe pytania z zakresu wypełniania warunków bycia „fit & proper” (dalej: Deklaracja). Deklaracja oraz zasady 
jej stosowania zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Spółki.


Zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Zarząd:
• Deklaracja jest składana do Biura Zasobów Ludzkich:


• w przypadku zatrudniania nowej osoby na stanowisku kluczowym – przed dniem zawarcia z tą osobą umowy 
o pracę,


• w przypadku osób aktualnie zajmujących stanowiska kluczowe – corocznie, do 31 marca każdego roku 
kalendarzowego.


• W przypadku:
• zatrudniania nowej osoby na stanowisku kluczowym – wypełniona i podpisana Deklaracja jest dołączana przez 


Biuro Zasobów Ludzkich do wniosku o zatrudnienie, a następnie przechowywana w aktach osobowych danego 
pracownika,


• osób aktualnie zajmujących stanowiska kluczowe – każdorazowo wypełniona i podpisana Deklaracja jest 
przechowywana przez Biuro Zasobów Ludzkich w aktach osobowych danego pracownika.


B.3 System zarządzania ryzykiem, w tym własna ocena ryzyka i wypłacalności 
System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie jest monitorowany przez Biuro Zarządzania Ryzykiem, oparty jest na:


• strukturze organizacyjnej, która obejmuje podział kompetencji i zadań realizowanych przez jednostki 
organizacyjne Towarzystwa, szczególnie te biorące udział w procesie zarządzania ryzykiem oraz komitety,


• procesie zarządzania ryzykiem, w tym na metodach identyfikacji, pomiaru i oceny, monitorowania i kontrolowania, 
raportowania ryzyka oraz podejmowania działań zarządczych.


B.3.1. Strategia i struktura zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem stanowi podstawę codziennej działalności operacyjnej Towarzystwa. Jest to proces, w ramach 
którego w sposób usystematyzowany rozwiązuje się problemy związane z ryzykiem, na które Towarzystwo jest 
narażone w zakresie prowadzonej działalności. Celem zarządzania ryzykiem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa, 
a także ograniczenie niepewności w realizacji przez Towarzystwo zakładanych celów biznesowych. 


Działania związane z zarządzaniem ryzykiem w Towarzystwie są koordynowane przez Biuro Zarządzania Ryzykiem. 
Kierujący Biurem Zarządzania Ryzykiem nadzoruje funkcję zarządzania ryzykiem. Zadania funkcji zarządzania 
ryzykiem zostały opisane w części dotyczącej funkcji zarządzania ryzykiem. 


Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem w Towarzystwie zostały przedstawione w rozdziale B.3.3. Strategia 
zarządzania ryzykiem.


Towarzystwo definiuje „ryzyko” jako możliwość poniesienia strat, szkody lub niezrealizowania celu działania w wyniku 
zajścia zdarzenia przyszłego i niepewnego. Ryzyko, którego realizacja może mieć znaczący niekorzystny wpływ na 
sytuację finansową, wyniki bądź przepływy finansowe Towarzystwa, jest uznawane za istotne. Ocena, czy dane 
ryzyko należy uznać za istotne, odbywa się w procesie zarządzania ryzykiem. 


Całościowa odpowiedzialność za ryzyko przyjmowane przez Towarzystwo spoczywa na Zarządzie Towarzystwa. 
Dodatkowo w procesie inwentaryzacji ryzyk określa się w sposób jednoznaczny właściciela każdej kategorii lub 
podkategorii ryzyka. 


Lista ryzyk identyfikowanych przez Towarzystwo znajduje się w „Polityce zarządzania ryzykiem obowiązującej 
w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group". Są to:
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Poza wymienionymi wyżej ryzykami Towarzystwo rozpoznaje także ryzyko reputacji oraz strategiczne, które zostały 
opisane w rozdziałach C.6 i C.7. 


Najważniejszymi ryzykami z punktu widzenia prowadzonej działalności, a także pod względem generowania 
kapitałowego wymogu wypłacalności, jest ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie oraz ryzyko rynkowe. 
W procesie identyfikacji i analizy ryzyka kategorie ryzyka wymienione powyżej mogą być dzielone na podkategorie. 


Powyższy katalog ryzyk jest regularnie aktualizowany w ramach procesu inwentaryzacji ryzyk w celu uwzględnienia 
wszystkich ryzyk, na które narażone jest Towarzystwo. W procesie inwentaryzacji ryzyk określa się także podstawowe 
zasady pomiaru każdego ryzyka. 


B.3.2. Proces zarządzania ryzykiem
Proces zarządzania ryzykiem składa się z następujących etapów: identyfikacja ryzyka, pomiar i ocena ryzyka, 
monitoring/kontrola ryzyka, raportowanie ryzyka, decyzja w zakresie zarządzania ryzykiem. 


Identyfikacja ryzyka polega na rozpoznaniu rzeczywistych i potencjalnych źródeł ryzyka, które mogą mieć wpływ 
na realizację celów Towarzystwa. Proces identyfikacji ryzyka przeprowadzany jest przez poszczególne jednostki 
w zakresie obszaru ich działalności. 


Pomiar i ocena ryzyka są dokonywane w zależności od charakterystyki danego typu ryzyka oraz poziomu jego 
istotności. Pomiar ryzyka jest prowadzony przez poszczególne jednostki organizacyjne. Biuro Zarządzania Ryzykiem 
odpowiada za zagregowany pomiar ryzyka w zakresie określonym przez apetyt na ryzyko i limity tolerancji. Limity 
tolerancji są określone na podstawie udziału kapitałowego wymogu wypłacalności poszczególnych podmodułów 
w całkowitym podstawowym kapitałowym wymogu wypłacalności. Dotyczą one m.in. wypłacalności Towarzystwa 
i stanowią podstawę określenia strategicznie istotnych preferencji i tolerancji dla ryzyk objętych Strategią. 


Limity dotyczące ryzyk mierzonych ilościowo przedstawia poniższa tabela.


Kategoria ryzyka
Profil ryzyka


Tolerancja


Ryzyko ubezpieczeń zdrowotnych 25%–75% podstawowego 
wymogu kapitałowego


Ryzyko ubezpieczeniowe 
w ubezpieczeniach na życie


60%–90%  podstawowego 
wymogu kapitałowego


Ryzyko rynkowe 10%–50%  podstawowego 
wymogu kapitałowego


Ryzyko kredytowe 1%–6%  podstawowego 
wymogu kapitałowego


Ryzyko płynności Analiza wrażliwości dla rocznej 
prognozy płynności 1:200


1 2 3 4


 Rysunek 4. Preferencje oraz tolerancje na ryzyko


Do każdego rodzaju ryzyka wykorzystuje się odpowiednią metodę jego pomiaru. Towarzystwo stosuje jakościowe lub 
ilościowe podejście do pomiaru ryzyka. 


 Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie
 Ryzyko ubezpieczeń zdrowotnych


Ryzyka dla klientów


 Ryzyko operacyjne i nowo powstające


Ryzyko związane z prowadzoną działalnością i innymi rodzajami ryzyka biznesowego


 Ryzyko rynkowe
 Ryzyko kredytowe
 Ryzyko płynności


Ryzyka z inwestycji


Rysunek 3.Lista ryzyk identyfikowanych przez TowarzystwoR
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Decyzje
zarządcze


Kultura
operacyjna


Ład 
korporacyjny


IT i dane


Zarządzanie
ryzykiem


Stragedia
(apetyt 


na ryzyko)


Raportowanie
ryzyka


Monitoring/
kontrola
ryzyka


Pomiar 
i ocena
ryzyka


Identyfikacja
ryzyka


Rysunek 5. Proces zarządzania ryzykiem


B.3.3. Strategia zarządzania ryzykiem
Raz w roku Zarząd Towarzystwa oraz Rada Nadzorcza zatwierdzają „Strategię zarządzania ryzykiem” na nadchodzący 
rok. 


„Strategia zarządzania ryzykiem” określa ryzyka powiązane z celami strategicznymi i biznesowymi, a także działania 
mające na celu zarządzanie tymi ryzykami. Ponadto określa minimalną wartość współczynnika wypłacalności (pokrycia 
kapitałowego wymogu wypłacalności środkami własnymi). W przypadku spadku współczynnika wypłacalności, 
szczególnie poniżej poziomu założonego w „Strategii zarządzania ryzykiem”, Zarząd Towarzystwa wspólnie z funkcją 
zarządzania ryzykiem analizują przyczyny zaistniałej sytuacji i opracowują plan działań naprawczych, jeśli sytuacja 
tego wymaga. Działania naprawcze są monitorowane przez Zarząd Towarzystwa. Informacja o przekroczeniu limitu 
i działaniach naprawczych jest także przekazywana Radzie Nadzorczej. 


Towarzystwo stosuje następujące strategie zarządzania ryzykami, na które jest narażona: 
• akceptacja/warunkowa akceptacja ryzyka bezpośrednio powiązanego z prowadzoną działalnością (ryzyko 


ubezpieczeniowe, ryzyko rynkowe, ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, ryzyko operacyjne),
• transfer ryzyka ubezpieczeniowego na przykład w ramach programu reasekuracyjnego,


• Podejście ilościowe 
Podejście ilościowe jest stosowane wobec tych kategorii ryzyk, dla których zgromadzono wystarczającą ilość danych 
historycznych, niezbędnych do przeprowadzenia analiz statystycznych, na przykład ryzyka rynkowe, kredytowe, 
ubezpieczeniowe, gdzie wynikiem obliczeń będzie np. kapitał niezbędny na pokrycie ryzyka lub przedział ufności.
 


• Podejście jakościowe 
Podejście jakościowe stosowane jest dla wszystkich kategorii ryzyk, dla których nie zgromadzono odpowiedniej 
ilości danych niezbędnych do przeprowadzenia poprawnej analizy statystycznej, na przykład ryzyko operacyjne, 
strategiczne lub reputacyjne. Efektem pomiaru jest oszacowanie prawdopodobieństwa materializacji danego ryzyka 
oraz dotkliwości jego realizacji bądź określenie zagrożenia przy użyciu danych porządkowych (np. ryzyko zerowe, 
niskie, średnie, wysokie i bardzo wysokie).


Monitoring/kontrola ryzyka polega na bieżącym przeglądzie odchyleń realizacji od założonych punktów odniesienia 
(limitów, wartości progowych, planów, wartości z poprzedniego okresu, wydanych rekomendacji i zaleceń). 


Raportowanie ryzyka jest procesem pozwalającym na efektywną komunikację o ryzyku i wspierającym zarządzanie 
ryzykiem na różnych poziomach decyzyjnych. 


Decyzje w zakresie zarządzania ryzykiem obejmują m.in.: akceptację ryzyka, warunkową akceptację ryzyka, unikanie 
ryzyka, działania mające na celu łagodzenie efektów ryzyka, odrzucenie ryzyka, określanie apetytu na ryzyko. 
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POZIOM I
Rada nadzorcza


POZIOM II
Zarząd


POZIOM III
Komitety


POZIOM IV
Działania operacyjne


Sprawowanie nadzoru nad procesem zarządzania ryzykiem oraz ocena 
adekwatności i skuteczności tego procesu w ramach kompetencji określonych 
w statucie i regulaminie Rady


Organizacja i zapewnienie działania Systemu Zarządzania Ryzykiem poprzez 
uchwalanie regulacji wewnętrznych, wyznaczanie apetytu na ryzyko, określenie 
profilu ryzyka i określenie tolerancji na poszczególne kategorie ryzyka


Podejmowanie decyzji dotyczących ograniczania poziomu poszczególnych ryzyk 
w ramach przysługujących im kompetencji


W ramach czwartego poziomu kompetencyjnego procesu zarządzania ryzykiem 
występują trzy linie obrony:


I Linia obrony


Jednostki biznesowe 
(właściciele ryzyka)


Bieżące zarządzanie 
ryzykiem na poziomie 


jednostek, postępowanie 
zgodne z określonymi 


procedurami


II Linia obrony


Funkcje: zarządzania 
ryzykiem, zgodności, 


aktuarialna 
Zarządzanie ryzykiem 


przez wyspecjalizowane 
komórki zajmujące 
się identyfikacją, 
monitorowaniem  


i raportowaniem o ryzyku


III Linia obrony


Audyt wewnętrzny
Niezależne audyty 


elementów Systemu 
Zarządzania Ryzykiem


Rysunek 6. Podział kompetencji 
i zadań w Towarzystwie 


Zarząd Towarzystwa
Zarząd Towarzystwa jako ostateczny właściciel przyjmowanego ryzyka ponosi ogólną odpowiedzialność za 
odpowiednie wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem. 


Biuro Zarządzania Ryzykiem 
Biuro Zarządzania Ryzykiem jest odpowiedzialne za przeprowadzenie bądź koordynację procesów zarządzania 
ryzykiem, a także za raportowanie wyników tych procesów do Zarządu Towarzystwa. 


Kierownicy jednostek organizacyjnych 
Kierownicy jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za odpowiednie zarządzanie ryzykiem w nadzorowanych 


• odrzucenie ryzyka, dla którego Towarzystwo nie posiada niezbędnego know-how lub niezbędnych zasobów do 
zarządzania tym ryzykiem, ryzyk, których Towarzystwo nie potrafi ocenić ani wycenić lub ryzyk, których akceptacja 
spowodowałaby wzrost wymogów kapitałowych powyżej limitów określonych przez Zarząd Towarzystwa. 


Powyższe zasady są wdrożone w wewnętrznych procedurach i instrukcjach, które zawierają opis sposobu 
postępowania i poziomu akceptacji ryzyka w bieżących działaniach operacyjnych Towarzystwa (takich jak na przykład 
akceptacja ryzyka ubezpieczeniowego, podejmowanie decyzji inwestycyjnych, podejmowanie decyzji w zakresie 
likwidacji szkód, podejmowanie decyzji dotyczących rozpoczęcia współpracy z kontrahentem). 


B.3.4. Organizacja zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem odbywa się na wszystkich poziomach organizacyjnych. 


Organizacja zarządzania ryzykiem w Towarzystwie jest wdrożona w sposób zapewniający to, że osobom ani 
jednostkom odpowiedzialnym za zwiększenie ekspozycji na ryzyko nie może być powierzone, nawet w sposób 
pośredni, jego monitorowanie i kontrola. Powyższe zapewnia niezależność monitorowania i kontroli ryzyka od jego 
akceptacji. 


Poniższy rysunek przedstawia podział kompetencji i zadań w Towarzystwie: 
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przez siebie obszarach. Jako właściciele ryzyk kierownicy jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za 
identyfikację na bieżąco ryzyk w zarządzanych przez siebie obszarach, ich ocenę oraz proponowanie i wdrożenie 
odpowiednich środków zarządzania ryzykiem. 


Pracownicy 
Każdy pracownik Towarzystwa jest zobowiązany do wykonywania swoich zadań w sposób sumienny i staranny. 
Pracownik jest zobowiązany do zapewnienia możliwie wysokiej jakości wykonywanej pracy oraz do stosowania 
w trakcie pracy odpowiednich kontroli ograniczających poziom ryzyka. W przypadku zidentyfikowania ryzyka lub braku 
kontroli, których pracownik nie jest w stanie wyeliminować lub ograniczyć, pracownik ma obowiązek poinformowania 
o tym swojego przełożonego. 


Biuro Zapewnienia Zgodności
Biuro Zapewnienia Zgodności jest częścią systemu kontroli wewnętrznej i jest odpowiedzialne za ocenę i kontrolę 
ryzyka braku zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa. 


Biuro Audytu Wewnętrznego 
Audyt Wewnętrzny Towarzystwa jest odpowiedzialny za niezależny audyt/przegląd systemu zarządzania ryzykiem 
Towarzystwa zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich dokumentach wewnętrznych Towarzystwa. 


Rada Nadzorcza/Komitet Audytu 
Rada Nadzorcza, a w jej ramach Komitet Audytu wykonując swoje czynności nadzorcze, mają uprawnienia do 
prowadzenia stałego nadzoru działalności Towarzystwa. Rada Nadzorcza, w tym Komitet Audytu, mogą w każdym 
czasie żądać od Zarządu Towarzystwa i pracowników Towarzystwa wszelkich sprawozdań i wyjaśnień zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi Towarzystwa.


B.3.5. Własna ocena ryzyka i wypłacalności 
Własna ocena ryzyka i wypłacalności (ORSA) jest jednym z elementów systemu zarządzania ryzykiem w Towarzystwie. 
ORSA m.in. stanowi integralną część strategii działalności i jest stale uwzględniana przy podejmowaniu przez 
Towarzystwo strategicznych decyzji. Zasady przeprowadzania procesu ORSA zostały zatwierdzone przez Zarząd 
Towarzystwa („Polityka przeprowadzania własnej oceny ryzyka i wypłacalności”). Raz w roku zasady podlegają 
przeglądowi, a wszelkie aktualizacje zasad są zatwierdzane przez Zarząd Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa jest 
zobowiązany do uwzględnienia w decyzjach zarządczych i strategicznych wyników przeprowadzonego procesu 
ORSA oraz wynikających z niego wniosków. Zasady przeprowadzania procesu ORSA są następujące: 


• pokrycie wszystkich materialnych ryzyk, na jakie narażone jest Towarzystwo, 
• ocena ryzyka powinna opierać się nie tylko o metody stosowane do wyliczeń kapitałowego wymogu wypłacalności, 


ale także o inne, 
• proces ORSA powinien być przeprowadzony na podstawie możliwie najbardziej aktualnych danych (ostatnia 


aktualna ocena ryzyka, najnowsza wersja planu finansowego oraz najnowsze dane finansowo-księgowe), 
• dane zastosowane w procesie ORSA powinny być adekwatne, dokładne i zgodne z wewnętrznymi dokumentami 


Towarzystwa dot. zakresu jakości danych, 
• okres planowania ORSA powinien być spójny z okresem planowania w Towarzystwie, tj. na trzy lata, 
• niezbędna jest komunikacja i współpraca pomiędzy wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa oraz 


Grupą VIG, 
• ostateczna wersja raportu ORSA powinna być zatwierdzona przez Zarząd Towarzystwa, a dyskusja na jego 


temat powinna zostać udokumentowana.


Proces ORSA jest przeprowadzany zgodnie z przepisami Wypłacalność II regularnie, przynajmniej raz w roku 
i dodatkowo w uzasadnionych przypadkach np. po wystąpieniu istotnych zmian w profilu ryzyka. Bodźcem 
uruchamiającym przeprowadzenie doraźnej ORSA może być: 


• stwierdzone w ramach kwartalnego monitorowania zmiany w profilu ryzyka skutkujące zmianą współczynnika 
pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności o 20%, z jednoczesnym przekroczeniem ustalonego przez Zarząd 
Towarzystwa w „Strategii zarządzania ryzykiem” minimalnego poziomu wskaźnika wypłacalności (125%), 


• spadek współczynnika pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności na koniec kwartału w porównaniu ze 
współczynnikiem wypłacalności na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. Progi zmian współczynnika 
wypłacalności, przy których przeprowadzany jest doraźny proces ORSA, zostały wskazane w tabeli 6. 
Spadek współczynnika pokrycia kapitałowego 


wymogu wypłacalności (w punktach)
Współczynnik pokrycia kapitałowego 


wymogu wypłacalności
30 poniżej 150%
50 powyżej 150% i poniżej 200%
75 powyżej 200% i poniżej 300%
100 powyżej 300%
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Tabela 6.Limity do uruchomienia doraźnego procesu ORSA w zależności od spadku współczynnika pokrycia kapitałowego procesu wypłacalności


• połączenie z inną spółką,
• akwizycja nowego podmiotu, którego wartość aktywów przekracza 30% wartości aktywów Towarzystwa, 
• przekroczenie limitów określonych w strategicznej alokacji aktywów, o której mowa w rozdziale C.2 Ryzyko 


rynkowe, w części dotyczącej strategii inwestowania. 


Proces ORSA jest koordynowany przez Biuro Zarządzania Ryzykiem, a zaangażowane w niego są wszystkie 
jednostki organizacyjne Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa, wraz z Biurem Zarządzania Ryzykiem, Biurem Aktuariatu 
(plus Reasekuracji) i Biurem Controllingu Finansowego jest zaangażowany w analizę założeń, celów strategicznych 
oraz wyników ORSA. Biuro Aktuariatu (plus Reasekuracji), Biuro Controllingu Finansowego, Departament 
Rachunkowości, Biuro Sprawozdawczości Finansowej i Podatkowej dostarczają informacje wejściowe do procesu 
ORSA, w szczególności: sprawozdania statutowe i sprawozdania sporządzone według zasad Wypłacalności II, plany 
finansowe, strategie biznesowe. Wszystkie jednostki organizacyjne Towarzystwa biorą udział w inwentaryzacji ryzyk, 
której wyniki także są punktem wyjścia do procesu ORSA. Celem procesu inwentaryzacji ryzyk jest przedstawienie 
pełnego profilu ryzyka Towarzystwa, zarówno dla ryzyk ocenianych ilościowo, jak i jakościowo. 


Horyzont czasowy procesu ORSA jest zgodny z horyzontem planowania finansowego w Towarzystwie, tj. trzy lata. 


Kluczowym elementem ORSA jest prognoza przyszłych potrzeb kapitałowych i poziomu środków własnych na ich 
pokrycie oraz analiza scenariuszy. Stanowią one istotne elementy przy formułowaniu strategii zarządzania ryzykiem 
na nadchodzący rok kalendarzowy oraz średnioterminowego planu zarządzania kapitałem Towarzystwa. Efektem 
tych działań jest ostateczne zatwierdzenie przez Zarząd Towarzystwa i Radę Nadzorczą „Strategii zarządzania 
ryzykiem” i planu finansowego, w tym średnioterminowego planu zarządzania kapitałem. 


Wyniki oraz wnioski pochodzące z procesu ORSA są dokumentowane w raporcie ORSA i przedstawiane do akceptacji 
Zarządu Towarzystwa. Po zatwierdzeniu raportu ORSA przez Zarząd Towarzystwa raport ten jest przekazywany do 
organu nadzoru. 


W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany w procesie zarządzania ryzykiem oraz w procesie 
przeprowadzania ORSA. 


B.4 System kontroli wewnętrznej 
System kontroli wewnętrznej obejmuje procedury administracyjne i księgowe, procedury i mechanizmy kontroli 
wewnętrznej, odpowiednie ustalenia w zakresie raportowania na wszystkich szczeblach Towarzystwa w celu 
zapewnienia zgodności działalności Towarzystwa z przepisami prawa oraz dostarczania Zarządowi Towarzystwa 
odpowiednich i wiarygodnych informacji w celu podejmowania świadomych decyzji. 


W zakresie ryzyka operacyjnego wykorzystywana jest ocena, przeprowadzana raz do roku umożliwiająca ocenę 
zapewniającą: 


• skuteczność i efektywność operacyjną,
• wiarygodność informacji finansowych i niefinansowych, w tym raportów i sprawozdań finansowych,
• odpowiednią kontrolę ryzyk operacyjnych,
• ostrożne podejście do prowadzenia biznesu,
• zgodność z prawem i innymi regulacjami zewnętrznymi,
• zgodność ze strategiami, politykami, procesami oraz procedurami w zakresie raportowania określonymi 


w Towarzystwie.


W celu osiągnięcia tych celów Towarzystwo wdrożyło ogólne standardy dotyczące systemu kontroli wewnętrznej 
wraz z określonymi obowiązkami i minimalnymi wymaganiami dotyczącymi dokumentacji.


B.4.1. Zasady kontroli wewnętrznej
Mając na uwadze cele, jakie musi spełnić system kontroli wewnętrznej, Towarzystwo określa następujące zasady:


• Towarzystwo wdraża regulacje i wspiera zachowania mające na celu utrzymanie efektywnej kontroli na wszystkich 
szczeblach struktury organizacyjnej;


• Towarzystwo wdraża i utrzymuje strukturę organizacyjną odpowiednią do skali i złożoności prowadzonej 
działalności;


• role i odpowiedzialności pracowników zostały określone w sposób jednoznaczny, przy uwzględnieniu zasad 
dotyczących zapobiegania konfliktom interesów;


• Towarzystwo identyfikuje i ocenia ryzyka, które są związane z procesami i prowadzoną działalnością, które 
mogłyby negatywnie wpłynąć na możliwość osiągania celów biznesowych przez Towarzystwo. Towarzystwo 
wprowadza i utrzymuje kontrole powiązane z tymi ryzykami w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie celów;
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• kontrole są stosowane na różnych poziomach struktury organizacyjnej i operacyjnej, w różnych okresach czasu 
i z różnym poziomem szczegółowości, w zależności od potrzeb. Działania kontrolne są proporcjonalne do 
poziomu ryzyka, z którym są powiązane;


• przepływ informacji w Towarzystwie zorganizowany jest w sposób, który zapewnia, że wszyscy pracownicy 
rozumieją i przestrzegają zasad i procedur mających wpływ na ich obowiązki. Pracownicy otrzymują odpowiednie 
informacje dotyczące ich pracy i odpowiedzialności.


B.4.2. Struktura systemu kontroli wewnętrznej
System kontroli wewnętrznej jest centralnym elementem zintegrowanym ze strukturą operacyjną i organizacyjną 
Towarzystwa. Odpowiedzialność w systemie kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie poziomy organizacji i rozciąga 
się, począwszy od codziennych zadań po proces oceny w systemie kontroli wewnętrznej. W niniejszym rozdziale 
przedstawiono zakres odpowiedzialności w systemie kontroli wewnętrznej na poszczególnych poziomach organizacji.


Zarząd Towarzystwa
Zarząd Towarzystwa ponosi ogólną odpowiedzialność za odpowiednie wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli 
wewnętrznej w Towarzystwie oraz za przestrzeganie „Polityki kontroli wewnętrznej”. Zarząd Towarzystwa zapewnia 
określenie zakresów odpowiedzialności w systemie kontroli wewnętrznej oraz funkcjonowanie powiązanych 
z nią procesów. Członkowie Zarządu Towarzystwa sprawują kontrolę nad prawidłowością wykonywania zadań 
w kierowanych przez nich pionach i jednostkach organizacyjnych. Zarząd Towarzystwa otrzymuje i zatwierdza 
wyniki rocznej oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i decyduje o podjęciu działań mających na celu 
ograniczanie ryzyka zgodnie ze strategią i planami biznesowymi.


Kierujący jednostkami organizacyjnymi
Kierujący jednostkami organizacyjnymi są odpowiedzialni za przestrzeganie „Polityki kontroli wewnętrznej” oraz 
za wdrożenie, stosowanie i monitorowanie kontroli w nadzorowanych przez siebie obszarach. Jako właściciele 
ryzyk osoby te są zobowiązane do oceny skuteczności kontroli, podejmowania decyzji o wdrożeniu, zastosowaniu 
i monitorowaniu kontroli w obszarze ich odpowiedzialności. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobligowani są 
do oceny skuteczności kontroli oraz do podejmowania decyzji o ulepszeniu kontroli lub zastosowaniu innych miar 
redukcji ryzyka. Odpowiadają także za prawidłowość zadań wykonywanych przez podległych im pracowników, w tym 
dokonują sprawdzenia czynności lub dokumentów na określonym etapie załatwiania spraw lub w zakresie ustalonym 
dla tych pracowników przez regulacje wewnętrzne (m.in. regulaminy, instrukcje, pełnomocnictwa, zakresy uprawnień 
i odpowiedzialności). Ponadto osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi zobowiązane są do uczestnictwa 
w procesie oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.


Pracownicy Towarzystwa
Każdy pracownik Towarzystwa zobowiązany jest do wykonywania swoich zadań w sposób sumienny i staranny. 
Pracownik zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia wysokiej jakości wykonywanej pracy 
oraz do stosowania odpowiednich kontroli w trakcie pracy. W przypadku zidentyfikowania ryzyka lub braku kontroli, 
których pracownik nie jest w stanie wyeliminować lub ograniczyć, pracownik ma obowiązek poinformowania o tym 
swojego przełożonego.


Biuro Audytu Wewnętrznego
Audyt wewnętrzny Towarzystwa jest odpowiedzialny za niezależny audyt/przegląd systemu kontroli wewnętrznej 
Towarzystwa zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach Towarzystwa. 


Biuro  Zapewnienia Zgodności
Biuro Zapewnienia Zgodności jest częścią systemu kontroli wewnętrznej i odpowiada za ocenę i kontrolę ryzyka 
zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa. Biuro Zapewnienia Zgodności wspiera proces oceny 
skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zakresie oceny ryzyk i kontroli związanych z możliwością wystąpienia 
braku zgodności z przepisami oraz raportuje wyniki tego procesu do Zarządu Towarzystwa i do Grupy VIG.


Biuro Zarządzania Ryzykiem
Biuro Zarządzania Ryzykiem przeprowadza proces oceny systemu kontroli wewnętrznej zgodnie z „Polityką kontroli 
wewnętrznej” oraz ze standardami Grupy VIG. Biuro Zarządzania Ryzykiem wdraża i koordynuje utrzymanie 
spójnego procesu oceny systemu kontroli wewnętrznej w Towarzystwie oraz raportuje wyniki tego procesu do 
Zarządu Towarzystwa i do Grupy VIG.


Rada Nadzorcza/Komitet Audytu
Rada Nadzorcza, a w jej ramach Komitet Audytu, wykonując swoje czynności nadzorcze, mają uprawnienia do 
prowadzenia stałego nadzoru działalności Towarzystwa. Rada Nadzorcza, w tym Komitet Audytu, mogą w każdym 
czasie żądać od Zarządu Towarzystwa i pracowników Towarzystwa wszelkich sprawozdań i wyjaśnień zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa.
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B.4.3. Dokumentacja systemu kontroli wewnętrznej
Kluczowym elementem systemu kontroli wewnętrznej jest dokumentacja i raportowanie. Nadrzędny charakter 
systemu kontroli wewnętrznej powoduje, że sporządzenie pełnej listy dokumentacji wymaganej w systemie 
kontroli wewnętrznej nie jest możliwe. Towarzystwo między innymi dokumentuje elementy procesu ICS takie jak 
korespondencja mailowa, notatki służbowe, raporty. Dokumentacja jest zgodna z wymaganiami Grupy VIG.


Każda jednostka organizacyjna jest zobowiązana do posiadania regulacji wewnętrznych dotyczących czynności 
kontrolnych wykonywanych w celu ograniczania jej istotnych ryzyk. Ponadto na prośbę Biura Audytu Wewnętrznego 
lub Biura Zarządzania Ryzykiem osoby wykonujące czynności kontrolne (w tym podmioty zewnętrzne, jeżeli umowa 
to przewiduje) są zobowiązane do przedstawienia zestawienia i udokumentowania przeprowadzonych kontroli, ich 
wyników i wydanych zaleceń.
Elementem dokumentacji systemu kontroli wewnętrznej jest także macierz ryzyka i kontroli. Macierz ryzyka i kontroli 
przygotowywana jest w trakcie procesu oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zawiera listę ryzyk, na 
które jest narażone Towarzystwo wraz z ich oceną oraz opisem kontroli mających na celu ograniczanie tych ryzyk.


B.4.4. Proces oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej
Nie rzadziej niż raz do roku Towarzystwo przeprowadza proces oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. 
Proces oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej jest koordynowany przez funkcję zarządzania ryzykiem.


W procesie oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi 
identyfikują ryzyka dotyczące nadzorowanego przez nie obszaru, dokonują oceny tych ryzyk pod względem 
prawdopodobieństwa materializacji ryzyka oraz dotkliwości ryzyka, dokonują przeglądu istniejących kontroli 
dotyczących ryzyk, a także oceny skuteczności kontroli. Ocena jest dokumentowana w macierzy ryzyka i kontroli. 


W przypadku stwierdzenia brakujących lub nieskutecznych kontroli właściciel ryzyka jest zobowiązany do 
przygotowania działań naprawczych oraz ich wdrożenia. 


Wynikiem procesu oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej jest lista ryzyk zidentyfikowanych w Towarzystwie 
z przypisanym właścicielem tego ryzyka, oceną jego istotności, z której wynika ewentualny wymóg kontroli ryzyka, 
opis kontroli dla ryzyk ocenionych jako istotne, wraz ze sposobem dokumentacji tych kontroli i oceną ich skuteczności. 


W obszarach, w których stwierdzono, że nie ma odpowiednich kontroli dla ryzyk ocenionych jako materialne lub 
że istniejące mechanizmy kontrolne nie były skuteczne, właściciel procesu opracowuje plan działań naprawczych, 
a następnie informuje Biuro Zarządzania Ryzykiem o realizacji tego planu. 


Raport zawierający wyniki procesu oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, wraz z informacją 
o ewentualnych planach działań naprawczych, jest przedstawiany do akceptacji przez Zarząd Towarzystwa, 
a następnie jest przekazywany funkcji audytu wewnętrznego oraz do Grupy VIG. Funkcja audytu wewnętrznego 
wykorzystuje wyniki oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez funkcję zarządzania 
ryzykiem bądź dokonuje jego niezależnej oceny. 


Właściciel ryzyka przekazuje do Biura Zarządzania Ryzykiem informację o stanie prac nad wdrożeniem działań 
naprawczych. Biuro Zarządzania Ryzykiem przygotowuje raport ze stanu wdrożenia działań naprawczych, przekazuje 
go do akceptacji przez Zarząd Towarzystwa i następnie przekazuje do Grupy VIG.


B.5 Funkcja audytu wewnętrznego 
Funkcja audytu wewnętrznego jest realizowana przez Biuro Audytu Wewnętrznego. Zarząd powołał Dyrektora Biura 
Audytu Wewnętrznego do pełnienia funkcji kluczowej. 


Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie 
działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie 
procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego i przyczynia się do poprawy ich działania na bazie 
przeprowadzanych audytów. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych 
procesów, jak również poprzez doradztwo.


Audyt wewnętrzny odpowiada w szczególności za identyfikację obszarów zagrożeń i nieefektywności 
w funkcjonowaniu Spółki oraz za wskazywanie metod ich zapobiegania, ustalanie zgodności stosowania unormowań 
wewnętrznych i zewnętrznych (w tym rekomendacji i wytycznych regulatorów) w jednostkach organizacyjnych 
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Spółki, przedstawienie racjonalnego zapewnienia o jakości systemu kontroli wewnętrznej w Spółce poprzez ocenę 
adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli wewnętrznej i innych systemów zarządzania.


W ramach działalności doradczej Biuro może opiniować projekty dokumentów wewnętrznych, propozycje zmian 
procesów oraz struktury organizacyjnej. 


Niezależność i obiektywizm audytu wewnętrznego są zagwarantowane jego umiejscowieniem w strukturze 
organizacyjnej. Przejawiają się m.in. poprzez brak udziału audytu wewnętrznego w procesach operacyjnych 
i biznesowych, które później są przedmiotem badania, a także obiektywizm w przypadku badania powodującego konflikt 
interesów pomiędzy badanymi jednostkami. Funkcja audytu w swoich uprawnieniach dysponuje pełnym dostępem do 
informacji niezbędnych w przeprowadzaniu audytów. Funkcja audytu podlega Prezesowi Zarządu i, przynajmniej raz 
na kwartał, raportuje bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Corocznie, zgodnie z zatwierdzonym planem 
audytu, Zarząd po opinii Rady Nadzorczej zatwierdza zasoby niezbędne do realizacji powierzonych zadań. Audyt 
dokłada starań, aby działać zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego (IIA) i Kodeksem etyki 
audytora wewnętrznego.


B.6 Funkcja aktuarialna 
Funkcja aktuarialna jest odpowiedzialna za koordynację ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów 
wypłacalności, walidację metod oraz założeń stosowanych przy ich wyliczaniu, opiniowanie polityki przyjmowania 
ryzyka do ubezpieczenia oraz polityki reasekuracyjnej i ich wpływu na poziom rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. 
Osoba nadzorująca funkcję aktuarialną jest powoływana przez Zarząd Spółki w drodze uchwały. Osobą nadzorującą 
funkcję aktuarialną jest Aktuariusz, podlegający bezpośrednio Zarządowi Towarzystwa.


Funkcję aktuarialną nadzoruje Dyrektor Biura Aktuariatu (plus Reasekuracji).


Poniżej przedstawiono aspekt prawny związany z prowadzoną przez Towarzystwo funkcją aktuarialną w kontekście 
wymogów dyrektywy Wypłacalność II.


Zgodnie z wymogami Dyrektywy funkcja aktuarialna jest jedną z funkcji zapewniających adekwatność systemu 
zarządzania we wszystkich liniach biznesu. Jest to realizowane poprzez następujące zadania:


• Koordynacja kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w szczególności:
• zapewnienie odpowiednich metod wykorzystywanych do kalkulacji oraz kontrola ich założeń,
• wyodrębnienie i dokładne zrozumienie różnych czynników ryzyka, na jakie narażone jest Towarzystwo,
• zapewnienie odpowiedniej segmentacji grup ubezpieczeniowych,
• zapewnienie wysokiej jakości wykorzystywanych danych oraz tego, że są one wystarczające do właściwej 


kalkulacji wartości rezerw,
• wytłumaczenie materialnych różnic pomiędzy wysokością rezerw w poszczególnych latach (spowodowanych 


zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi czynnikami),
• identyfikacja, jak również interpretacja materialnych odchyleń najlepszego oszacowania od jego rzeczywistej 


realizacji,
• ocena niepewności związanej z oszacowaniami podczas ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 


celów wypłacalności.
• Wyrażanie opinii na temat polityki przyjmowania ryzyka do ubezpieczenia oraz polityki reasekuracyjnej, 


w szczególności:
• identyfikacja powiązań pomiędzy prowadzoną przez Towarzystwo polityką reasekuracyjną i polityką 


przyjmowania ryzyka do ubezpieczenia a poziomem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
• zapewnienie spójności pomiędzy polityką przyjmowania ryzyka do ubezpieczenia a taryfikacją produktów,
• wyrażanie opinii na temat głównych czynników wpływających na nowy biznes, wliczając w to potencjalny wpływ 


przyszłych czynników zewnętrznych, takich jak inflacja, zmiany prawne oraz zmiany rynkowe,
• wyrażanie opinii na temat finansowego wpływu planowanych zmian warunków produktów oferowanych przez 


Towarzystwo.
• Roczne raportowanie do organu nadzoru oraz kadry zarządzającej, w szczególności:


• analiza wiarygodności i adekwatności kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i wykorzystanych w tym 
celu źródeł danych oraz ocena stopnia niepewności tych oszacowań,


• wyodrębnienie i wyjaśnienie wszelkich uwag dotyczących adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
• sporządzenie raportu funkcji aktuarialnej,
• przeprowadzania testów warunków skrajnych.


• Współpraca z pozostałymi funkcjami (w szczególności z funkcją zarządzania ryzykiem w zakresie zarządzania 
ryzykiem zobowiązań):
• modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach na życie,
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W Compensa TU na Życie S.A. VIG zarówno funkcja aktuarialna, jak i wskazane osoby wykonujące kalkulację 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności spełniają wymagania dotyczące odpowiedniej 
wiedzy i doświadczenia, a w szczególności mają:


• wiedzę z zakresu matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, współmierną do charakteru, skali i złożoności 
rodzajów ryzyka właściwych dla działalności Towarzystwa,


• odpowiednie doświadczenie w odniesieniu do obowiązujących norm zawodowych i innych,
• obiektywność i niezależność.


Funkcję aktuarialną w Towarzystwie pełni licencjonowany Aktuariusz, zatem wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy 
i doświadczenia jest spełniony przez funkcję aktuarialną i potwierdzony licencją aktuarialną.


W Spółce kalkulacja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wykonywana jest przez wskazanych pracowników Biura 
Aktuariatu (plus Reasekuracji).


Koordynacja kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych


Jednostki odpowiedzialne
Funkcja aktuarialna


Dyrektor Biura Aktuariatu 
(plus Reasekuracji)


Wskazani pracownicy Biura 
Aktuariatu (plus Reasekuracji)


Działania koordynacja, kontrola,
zatwierdzenie wyników


kalkulacja,
samokontrola


Tabela 8. Koordynacja kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności


B.7 Ocena adekwatności systemu zarządzania
Adekwatność systemu zarządzania jest analizowana na bieżąco przez Zarząd, funkcje kluczowe oraz menedżerów 
nadzorujących poszczególne obszary w kontekście realizacji celów strategicznych, a także obowiązków 
wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne. System zarządzania jest na bieżąco dostosowywany 
do zmieniającego się otoczenia biznesowego, procesów operacyjnych i ryzyk charakterystycznych dla działalności 
Towarzystwa. W razie potrzeby tworzone są nowe jednostki organizacyjne, zmieniane są zakresy zadań istniejących 
jednostek organizacyjnych, zmieniane są ścieżki i zakres raportowania wewnętrznego, tworzone są komitety lub 
grupy projektowe w celu wykonania konkretnych zadań.


Funkcja aktuarialnaKoordynacja kalkulacji 
rezerw techniczno-


-ubezpieczeniowych


Wyrażanie opinii Współpraca 
z pozostałymi funkcjami Raportowanie


Wewnętrzna kontrola 
kalkulacji rezerw 


techniczno-
-ubezpieczeniowych


Tabela 7. Funkcja aktuarialna


Kalkulacja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wykonywana przez 
wskazanych pracowników Biura Aktuariatu (plus Reasekuracji) w Compensie


• kalkulacja Kapitałowego Wymogu Wypłacalności,
• sporządzanie bilansu według zasad Wypłacalność II w zakresie ustalenia najlepszego oszacowania rezerw 


techniczno-ubezpieczeniowych oraz wskazywania różnic w wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
pomiędzy krajowymi zasadami rachunkowości, MSSF i zasadami Wypłacalność II,


• sporządzanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.
• Roczne raportowanie dla celów Wypłacalności II oraz dla celów rachunkowości do Grupy VIG, w szczególności:


• analiza wiarygodności i adekwatności kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i wykorzystanych w tym 
celu źródeł danych oraz ocena stopnia niepewności tych oszacowań,


• wyodrębnienie i wyjaśnienie wszelkich uwag dotyczących adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
• sporządzenie raportu funkcji aktuarialnej.


Compensa zapewnia niezależność kluczowych funkcji systemu zarządzania ryzykiem. Osoba odpowiedzialna 
za funkcję aktuarialną oraz pracownicy Biura Aktuariatu (plus Reasekuracji) nie są bezpośrednio ani pośrednio 
zaangażowani w działania operacyjne podejmowane przez Spółkę.


W Spółce kalkulacja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności wykonywana jest poza funkcją 
aktuarialną, zgodnie z poniższym:
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W związku z powyższym należy ocenić, że system zarządzania jest adekwatny do charakteru, skali i złożoności 
ryzyk charakterystycznych dla działalności Towarzystwa.


B.8 Outsourcing 
W toku działalności biznesowej Towarzystwo może zlecać lub rozważać zlecanie podmiotom zewnętrznym realizację 
pewnych operacji biznesowych, funkcji lub procesów w celu optymalizacji kosztów operacyjnych i technologicznych 
lub z innych przyczyn. Proces outsourcingu realizowany jest w granicach i na zasadach dozwolonych prawem oraz 
zgodnie ze standardami obowiązującymi w Grupie VIG. 


Proces outsourcingu przebiega według kryteriów wskazanych w „Polityce Outsourcingu”. Polityka definiuje m.in. 
czynności i funkcje, które mogą być zlecane w drodze outsourcingu, wymagania dla wdrożenia outsourcingu, proces 
wyboru dostawcy usług, rodzaje i elementy umów outsourcingowych w zależności od zakresu zleconych czynności, 
zasady weryfikacji umów, ich akceptacji, ewidencji i monitoringu oraz obowiązki informacyjne i raportowe wynikające 
z outsourcingu.
W ramach procesu outsourcingu Towarzystwo zobowiązane jest do wykonania szeregu czynności dotyczących 
analizy i zasadności zawierania umowy outsourcingowej. Analizie podlega m.in.:
1.  Ocena czynności lub funkcji przeznaczonej do outsourcingu mająca na celu stwierdzenie czy planowany 


outsourcing dotyczy funkcji należących do systemu zarządzania, podstawowych lub ważnych czynności, 
czynności ubezpieczeniowych lub innych, jak również identyfikację i ocenę ryzyka outsourcingu oraz warunki 
i koszty outsourcingu.


2.  Weryfikacja, czy potencjalny usługodawca posiada umiejętności i możliwości, oraz ewentualne zezwolenia 
wymagane na podstawie przepisów prawa, pozwalające mu wykonywać w odpowiedni sposób zlecane funkcje 
lub czynności. W pierwszej kolejności Towarzystwo poszukuje usługodawcy w ramach Grupy VIG. 


3.  W przypadku gdy przedmiotem outsourcingu ma być funkcja należąca do systemu zarządzania lub czynność 
uznana przez Towarzystwo za  podstawową lub ważną – weryfikacja czy potencjalny usługodawca spełnia 
specjalne wymagania określone szczegółowo dla tej kategorii outsourcingu w „Polityce Outsourcingu”.


4.  Weryfikacja, czy w treści umowy outsourcingowej znalazły się elementy obligatoryjne szczegółowo opisane 
w „Polityce Outsourcingu”.


Zawarte umowy outsourcingowe są ewidencjonowane przez Towarzystwo w dedykowanym systemie informatycznym.


Towarzystwo jest zobligowane do przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego informacji o planowanym 
wdrożeniu outsourcingu czynności uznanych przez Towarzystwo za podstawowe lub ważne oraz funkcji należących 
do systemu zarządzania, a także informacji o planowanej istotnej zmianie w outsourcingu czynności uznanych za 
ważne lub podstawowe oraz funkcji należących do systemu zarządzania.


Umowy dot. outsourcingu czynności ważnych lub podstawowych oraz funkcji kluczowych są okresowo oceniane (nie 
rzadziej niż raz w roku). Wyniki z przeglądu, w postaci raportu sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorcem 
są przekazywane do Biura Zapewnienia Zgodności. Jeśli jakość świadczonych usług jest nieodpowiednia, w raporcie 
zamieszcza się opis niedociągnięć, ich wpływ na działalność Towarzystwa i środki podjęte w celu zapewnienia 
zgodności z zawartą umową. W przypadku wystąpienia zakłócenia ciągłości działalności biznesu przez nadzwyczajne 
zdarzenie w odniesieniu do zleconych czynności/funkcji lub gdy występują przesłanki efektów niesprzyjających 
ciągłości biznesu osoba odpowiedzialna za umowę ma obowiązek niezwłocznie poinformować o powyższym Biuro 
Zapewnienia Zgodności oraz nadzorującego członka Zarządu w celu podjęcia odpowiednich działań.


B.9 Inne istotne informacje dotyczące systemu zarządzania
Wszelkie informacje zostały przedstawione w powyższych podpunktach rozdziału B Sprawozdania.
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Profil ryzyka
C.
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W ramach procesu ORSA przeprowadzono analizę wrażliwości współczynnika wypłacalności na zmiany parametrów 
rynkowych i portfelowych. Przeprowadzono prospektywne testy stresu dla dwóch największych składników SCR: 
ryzyka rynkowego oraz ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie i odwrotne testy warunków skrajnych. 
Wyniki testów wrażliwości przedstawiono w podrozdziałach dotyczących poszczególnych ryzyk.


C.1 Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie oraz ryzyko 
ubezpieczeń zdrowotnych
Najbardziej istotnym ryzykiem w profilu ryzyka Spółki jest ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na życie. Ryzyko 
to jest powiązane z podstawową działalnością Spółki, tj. oferowaniem krótko- i długoterminowych ubezpieczeń na 
życie.


Za miarę ekspozycji na ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie przyjmuje się wartość najlepszego 
oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie netto (tj. po uwzględnieniu kwot 
należnych z tytułu reasekuracji). 


W okresie sprawozdawczym wzrosła (2,3%) łączna ekspozycja na ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na 
życie. Ekspozycja ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których 
świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) spadła o 11,3%. Natomiast ekspozycja ubezpieczeń, w których 
świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wzrosła o 8,3%.


C. Profil ryzyka 
Profil ryzyka Spółki obejmuje wszystkie kategorie ryzyk, wymienione w rozdziale B.3.1. Strategia i struktura zarządzania 
ryzykiem. Obejmuje on ryzyka uwzględnione w kapitałowym wymogu wypłacalności, wyceniane ilościowo zgodnie 
z formułą standardową, oraz inne ryzyka identyfikowane przez Spółkę, które są oceniane w sposób jakościowy.


W kapitałowym wymogu wypłacalności uwzględniane są następujące ryzyka:
• ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie,
• ryzyko ubezpieczeń zdrowotnych, 
• ryzyko rynkowe, 
• ryzyko wartości niematerialnych i prawnych,
• ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta,
• ryzyko operacyjne,


przy czym za istotne z punktu widzenia profilu ryzyka i wymogów wypłacalności należy uznać ryzyko ubezpieczeniowe 
w ubezpieczeniach na życie oraz ryzyko rynkowe.


Poza ryzykami uwzględnionymi w SCR profil ryzyka Spółki obejmuje następujące ryzyka: 
• ryzyko płynności,
• ryzyko reputacji,
• ryzyko strategiczne,
• ryzyko nowo powstające,
• ryzyko zrównoważonego rozwoju. 


Wykres 2. Struktura podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności


Podstawowy kapitałowy 
wymóg wypłacalności


 Ryzyko rynkowe
  Ryzyko niewykonania  
zobowiązania przez kontrahenta


 Ryzyko w ubezpieczniach na życie
 Ryzyko w ubezpieczeniach zdrowotnych


38,0%
16,0%


44,0%
2,0%
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Kapitałowy wymóg wypłacalności dla ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych  
składa się z podmodułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na 
życie oraz z podmodułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych.


Wymóg kapitałowy dla ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na 
życie wzrósł (19,4%) w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zaś jego struktura uległa zmianie 
z uwagi na rozwój portfela ubezpieczeń zdrowotnych spółki, zmianę założeń użytych do wyliczenia najlepszego 
oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz zmianę związaną z poprawą funkcjonalności modelu. 
Spadł natomiast (-5,6%) wymóg kapitałowy dla ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych, co ma 
związek z obniżeniem się wymogu kapitałowego dla podmodułu ryzyka koncentracji wypadków.
.
Struktura kapitałowego wymogu wypłacalności dla ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych, 
obliczonego zgodnie z formułą standardową, przedstawia się następująco:


 Ryzyko o charakterze ubezpieczeń na życie
  Ryzyko katastroficzne


11,0%


89,0%


Wykres 4. Struktura wymogu kapitałowego dla podmodułów ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych 


Podmoduły ryzyka 
w ubezpieczeniach zdrowotnych


Zmiana ekspozycji jest związana z rozwojem portfela ubezpieczeniowego Spółki oraz ze zmianą krzywej stóp 
wolnych od ryzyka.
Miarą ekspozycji dla ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na 
życie jest wartość najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych  
(o charakterze ubezpieczeń na życie) netto, tj. po uwzględnieniu kwot należnych z tytułu reasekuracji. 
W okresie sprawozdawczym znacznie spadła (-49,3%) ekspozycja na ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach 
zdrowotnych.
Zmiana wartości ekspozycji jest adekwatna do rozwoju portfela ubezpieczeniowego Spółki.
Wymóg kapitałowy dla ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie wzrósł (17,6%) w porównaniu 
do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Struktura wymogu uległa zmianie z uwagi na zmianę założeń 
nieekonomicznych (zmiana statystyk portfela, m.in. dotyczących poziomu kosztów odnowieniowych na polisę, 
wskaźników śmiertelności, akceptacji indeksacji czy współczynników rezygnacji z umów) oraz założeń ekonomicznych 
(stopa wolna od ryzyka oraz poziom inflacji) użytych do wyliczenia najlepszego oszacowania rezerw techniczno- 
-ubezpieczeniowych, a także jest związana ze zmianą ekspozycji na ryzyko ubezpieczeniowe.


Struktura kapitałowego wymogu wypłacalności dla ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie, 
obliczonego zgodnie z formułą standardową, przedstawia się następująco:


Wykres 3.  Struktura kapitałowego wymogu wypłacalności w ubezpieczeniach na życie


Podmoduły ryzyka  
w ubezpieczeniach na życie 


 Ryzyko śmiertelności
 Ryzyko związane z wysokością ponoszonych kosztów
 Ryzyko rezygnacji z umów
 Ryzyko katastroficzne


5,0%


5,0%


71,0%


19,0%
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Najbardziej znaczącą składową ryzyka aktuarialnego dla ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń zdrowotnych 
(o charakterze ubezpieczeń na życie) jest ryzyko związane z rezygnacjami (scenariusz masowej rezygnacji). Wynika 
to z charakteru zobowiązań ubezpieczeniowych Spółki – przeważającą część stanowią długoterminowe umowy 
ubezpieczenia, których rozwiązanie przed terminem, na jaki zostały zawarte, powoduje, że Spółka nie otrzyma 
części przyszłych zysków zakładanych przy wycenie umowy ubezpieczenia.


Główną składową podmodułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych jest ryzyko koncentracji 
wypadków, co jest związane z wysokością świadczeń wypłaconych w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego 
w art. 162 Rozporządzenia delegowanego. 


W związku z powyższym w ramach procesu własnej oceny ryzyka i wypłacalności Spółka zbadała wrażliwość 
kapitałowego wymogu wypłacalności na zmianę parametrów związanych z ryzykiem rezygnacji. Wyniki testów 
wrażliwości oraz testów warunków skrajnych dla ryzyka  ubezpieczeniowego przedstawiono poniżej:


Nazwa testu SCR Środki własne Współczynnik 
pokrycia SCR


Wartość bazowa 31.12.2020 163 897 502 407 307%
Ryzyko unieważnienia umów (dział I) – 
wariant 1 216 854 383 968 177%


Ryzyko unieważnienia umów (dział I) – 
wariant 2 228 645 361 805 158%


Zmiana wskaźnika rezygnacji +100% 124 744 465 331 373%
Zmiana wskaźnika rezygnacji -50% 207 326 535 037 258%


Tabela 9. Testy wrażliwości i testy warunków skrajnych dla ryzyka ubezpieczeniowego 


Dla testów warunków skrajnych oraz analizy wrażliwości kapitałowego wymogu wypłacalności, obliczenia zostały 
wykonane na dzień 31.12.2020.


Spółka nie identyfikuje istotnych koncentracji w obszarze ryzyka ubezpieczeniowego.


Proces zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym obejmuje przede wszystkim odpowiednie zarządzanie produktem, 
co jest uzyskiwane przez:


• analizowanie ryzyka i opracowanie wewnętrznych zasad akceptacji ryzyka dla każdego produktu w oparciu 
o wyniki przeprowadzonych analiz, w tym – ustalenie właściwych limitów kompetencji na różnych szczeblach 
struktury organizacyjnej Spółki,


• akwizycję produktów ubezpieczeniowych w oparciu o przyjęte przez Spółkę założenia dotyczące profilu 
akceptowanego ryzyka oraz procedury oceny ryzyka dla każdego produktu,


• po wprowadzeniu produktu do sprzedaży – monitorowanie kluczowych parametrów dla danego produktu 
mających wpływ na działalność i wypłacalność Spółki.


W ww. procesach uczestniczą następujące jednostki organizacyjne: Departament Obsługi Ubezpieczeń 
Indywidualnych, Departament Świadczeń i Oceny Ryzyka, Biuro Aktuariatu (plus Reasekuracji), Biuro Bancassurance 
i Alternatywnych Kanałów Dystrybucji, Departament Obsługi Ubezpieczeń Grupowych, Biuro Zarządzania 
Produktami, Departament Rentowności Ubezpieczeń Grupowych, Departament Klientów Kluczowych, Departament 
Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Biuro Sprzedaży Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Biuro Wsparcia Sprzedaży, Biuro Zarządzania Ryzykiem.


Część ryzyka ubezpieczeniowego przyjmowanego przez Spółkę jest transferowana w ramach programu 
reasekuracyjnego dostosowanego do specyfiki portfela ubezpieczeniowego.


Ponadto w Spółce przeprowadzane są regularne kontrole wewnętrzne w zakresie akwizycji, wypłaty świadczeń oraz 
reasekuracji. Powyższe ma również za zadanie minimalizację ryzyka ubezpieczeniowego.


Monitorowanie poziomu ryzyka ubezpieczeniowego odbywa się w następujący sposób:


• miesięcznie, poprzez analizę szkodowości i wyników dla poszczególnych produktów,
• miesięcznie, poprzez analizę utrzymywalności umów ubezpieczenia,
• kwartalnie, poprzez kalkulację SCR dla ryzyka ubezpieczeniowego zgodnie z formułą standardową,
• przeprowadzanie raz w roku inwentaryzacji ryzyk, w celu zbadania profilu ryzyka pod kątem zmian oraz 


identyfikacji nowych ryzyk.
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Podmoduły ryzyka 
rynkowego


  Ryzyko stopy procentowej
  Ryzyko cen akcji
  Ryzyko cen nieruchomości
  Ryzyko spreadu kredytowego
 Ryzyko koncentracji aktywów
 Ryzyko walutowe


Wykres 5. Struktura wymogu kapitałowego dla podmodułów ryzyka rynkowego 


7%


32%


30%


11%
0%


20%


W okresie sprawozdawczym odnotowano zmiany wymogu kapitałowego dla następujących ryzyk:
• Ryzyko stopy procentowej (13,3%)
• Ryzyko cen akcji (35,9%)
• Ryzyko cen nieruchomości (20,2%)
• Ryzyko spreadu kredytowego (29,3%)
• Ryzyko koncentracji aktywów (0%)
• Ryzyko walutowe (9,8%).


W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany wartościowe w profilu ryzyka rynkowego:
• wzrost ryzyka stopy procentowej ze względu na znaczne podwyższenie przez polski rząd stóp procentowych,
• wzrost ryzyka cen akcji, który jest związany ze znaczącym wzrostem współczynnika symetrii (ponad 7 p.p. rok 


do roku) oraz wzrostem ekspozycji na akcje,
• wzrost ryzyka spreadu kredytowego, z uwagi na udzielenie pożyczki podporządkowanej w trakcie roku 2021 


w wysokości 50 mln PLN, 
• wzrost ryzyka cen nieruchomości, ze względu na nowe inwestycje w aktywa będące nieruchomościami. 


Najbardziej istotnym ryzykiem w module ryzyka rynkowego jest ryzyko stopy procentowej, związane z inwestowaniem 
przez Spółkę w instrumenty wrażliwe na zmiany stóp procentowych (obligacje) po stronie aktywów oraz z tworzeniem 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych po stronie zobowiązań. Miarą ekspozycji na ryzyko stopy procentowej jest 
wartość aktywów narażona na to ryzyko po stronie aktywów (z uwzględnieniem instrumentów, w które inwestują 
ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe) oraz wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na 
życie (w tym związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) oraz zdrowotnych netto (tj. po uwzględnieniu 
kwot należnych z tytułu reasekuracji).


Zmiana ekspozycji na ryzyko stopy procentowej:
• Aktywa narażone na ryzyko stopy procentowej (-9,8%),
• Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe narażone na ryzyko stopy procentowej (3,4%).


Zmiana ekspozycji po stronie aktywów i zobowiązań wynika ze zmian w portfelu ubezpieczeniowym i inwestycyjnym 
Spółki oraz aktualizacją danych o ekspozycji na ryzyko dla funduszy inwestycyjnych.


Drugim istotnym ryzykiem w ryzyku rynkowym jest ryzyko cen akcji. Ryzyko cen akcji jest związane z oferowaniem 
przez Spółkę produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz z inwestowaniem przez Spółkę w akcje.


Miarą ekspozycji na ryzyko cen akcji po stronie aktywów jest wartość aktywów narażonych na ryzyko cen akcji 
(w portfelu własnym Spółki oraz w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych). Miarą ekspozycji po stronie 
zobowiązań jest wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym netto (tj. po uwzględnieniu kwot należnych z tytułu reasekuracji).


C.2 Ryzyko rynkowe 
Drugim istotnym ryzykiem w profilu ryzyka Spółki jest ryzyko rynkowe, związane z wrażliwością aktywów i zobowiązań 
na zmiany warunków rynkowych.
Struktura kapitałowego wymogu wypłacalności dla ryzyka rynkowego, obliczonego zgodnie z formułą standardową, 
przedstawia się następująco:
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Zmiana ekspozycji na ryzyko cen akcji:
• aktywa narażone na ryzyko cen akcji (16,4%),
• rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe narażone na ryzyko cen akcji (8,3%).


Zmiana ekspozycji po stronie aktywów i zobowiązań wynika ze zmian w portfelu ubezpieczeniowym i inwestycyjnym 
Spółki oraz aktualizacją danych o ekspozycji na ryzyko dla funduszy inwestycyjnych.


Spółka nie identyfikuje istotnych koncentracji ryzyka w obszarze ryzyka rynkowego. 


Spółka monitoruje poziom ryzyka rynkowego poprzez:
• kwartalne wyliczenia wymogu kapitałowego,
• kwartalną weryfikację wykorzystania limitów inwestycyjnych,
• weryfikację poziomu wykorzystania limitów oraz raz do roku przeprowadzenie inwentaryzacji ryzyk w celu 


zbadania profilu ryzyka pod kątem zmian oraz identyfikacji nowych ryzyk.


W ramach procesu własnej oceny ryzyka i wypłacalności Spółka przeanalizowała wrażliwość SCR, środków własnych 
i współczynnika wypłacalności na następujące parametry


• spadek cen akcji o 20%
• zmiana krzywej stóp procentowych +100pb
• zmiana krzywej stóp procentowych -100pb
• zmiana stóp procentowych dla ryzyka kredytowego +100pb


Na potrzeby testu warunków skrajnych Spółka przeanalizowała następujące scenariusze:
• łączny scenariusz dla wybranych rodzajów ryzyka rynkowego
• ryzyko stopy procentowej
• druga fala pandemii koronawirusa – test prospektywny


Wyniki przeprowadzonych testów przedstawia tabela 10.


Nazwa testu warunków skrajnych SCR Środki własne Współczynnik 
pokrycia SCR


Wartość bazowa 31.12.2020 163 897 502 407 307%
Łączny scenariusz dla wybranych rodzajów 
ryzyka rynkowego 143 799 420 474 292%


Ryzyko stopy procentowej – wariant 1
Ryzyko stopy procentowej – wariant 2


168 532
170 983


502 407
502 407


298%
294%


Nazwa testu warunków skrajnych SCR Środki własne Współczynnik 
pokrycia SCR


Wartość bazowa z planu finansowego 
31.12.2021 161 903 517 217 320%


Scenariusz dotyczący wybranych rodzajów 
ryzyka rynkowego – test prospektywny 145 121 527 062 363%


Nazwa testu wrażliwości SCR Środki własne Współczynnik 
pokrycia SCR


Wartość bazowa 31.12.2020
 


163 897  502 407 307%


Zmiana krzywej stóp procentowych +100pb 162 584 477 401 294%
Zmiana krzywej stóp procentowych -100pb 165 869 537 128 324%
Spadek cen akcji o 20% 159 315 497 849 312%
Zmiana stóp procentowych dla ryzyka 
kredytowego +100pb 161 298 447 912 278%


Tabela 10. Testy wrażliwości i testy warunków skrajnych dla ryzyka rynkowego


W przypadku testów wrażliwości wykonanych na potrzeby własnej oceny ryzyka i wypłacalności wartością bazową 
jest wartość współczynnika wypłacalności na dzień 31.12.2020 r.


Dla testów warunków skrajnych obliczenia zostały wykonane na dzień 31.12.2020 r. 


C.2.1 Wdrożenie zasady „ostrożnego inwestora” 
Spółka zapewnia stosowanie się do zasad „ostrożnego inwestora” poprzez zdefiniowanie wewnętrznych regulacji 
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dotyczących inwestowania, alokacji aktywów oraz zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, których głównym zadaniem 
jest zapewnienie osiągnięcia zaplanowanych wyników inwestycyjnych przy utrzymaniu zrównoważonego profilu 
inwestycyjnego Spółki w zakresie ryzyka i zysku. 


Strategia inwestowania
Spółka definiuje dwie strategie alokacji aktywów: 


• Strategiczna Alokacja Aktywów, mająca na celu osiągnięcie możliwie najlepszych wyników inwestycyjnych 
przy założonych limitach. Strategiczna Alokacja Aktywów uwzględnia wytyczne zarządzania ryzykiem oraz 
ograniczenia z nich wynikające, jak również specyfikę poszczególnych aktywów i zobowiązań; 


• Taktyczna Alokacja Aktywów, mająca na celu dostosowanie się do krótko- i średniookresowych trendów rynku 
finansowego.


Organizacja zarządzania inwestycjami


Decyzje inwestycyjne w Spółce są podejmowane na następujących szczeblach:


Komitet Inwestycyjny
Komitet Inwestycyjny składa się z członka Zarządu odpowiedzialnego za działalność inwestycyjną Spółki oraz 
Kierującego Biurem Zarządzania Inwestycjami. Komitet Inwestycyjny jest odpowiedzialny za decyzje w zakresie:


• papierów wartościowych emitowanych/ gwarantowanych przez Skarb Państwa,
• obligacji oraz innych instrumentów finansowych emitowanych/ gwarantowanych przez jednostki samorządowe,
• obligacji korporacyjnych,
• funduszy inwestycyjnych,
• depozytów bankowych.


Zarząd
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych 
innych niż podlegające pod Komitet Inwestycyjny. 


Członek Zarządu odpowiedzialny za działalność inwestycyjną Spółki nadzoruje przygotowanie strategii inwestowania, 
z uwzględnieniem wytycznych Departamentu Zarządzania Aktywami i Departamentu Zarządzania Ryzykiem Aktywów 
Grupy VIG. Po ustaleniu i zaakceptowaniu strategii inwestycyjnej, Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie strategii 
inwestowania oraz przedstawienie jej Radzie Nadzorczej w celu akceptacji. 


Zarząd może zadecydować o przenoszeniu aktywów do zewnętrznej firmy zarządzającej aktywami. 


Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Spółki jest odpowiedzialna za ostateczną akceptację strategii inwestycyjnej. Wyniki lokacyjne 
Spółki są regularnie przedmiotem obrad podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. 


Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
Celem strategii inwestowania jest optymalizacja profilu portfela Spółki w zakresie ryzyka i zysku, z jednoczesnym 
uwzględnieniem wielu czynników ryzyka. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym bazuje na wewnętrznych analizach 
Spółki przeprowadzanych zgodnie z wytycznymi Zarządu oraz Departamentu Zarządzania Ryzykiem Aktywów Grupy 
VIG. 


Spółka definiuje trzy główne cele istotne z punktu widzenia zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń:
• zapewnienie wypłacalności Spółki,
• utrzymanie określonej oceny ratingowej Grupy VIG,
• zarządzanie niedopasowaniem aktywów i zobowiązań.


Dozwolone klasy aktywów
Spółka zdefiniowała instrumenty finansowe, które mogą być rozważane przy budowaniu portfela inwestycyjnego. 


Większość środków Spółki jest lokowana w obligacje Skarbu Państwa oraz aktywa z gwarancją Skarbu Państwa. 
W opinii Spółki obligacje Skarbu Państwa oraz aktywa z gwarancją Skarbu Państwa są najbezpieczniejszymi 
instrumentami finansowymi dostępnymi na rynku finansowym. Ponadto Spółka akceptuje:


• Depozyty bankowe/ środki pieniężne, utworzone w bankach, należących do listy zaakceptowanych banków. 
Lista zaakceptowanych banków wraz z ustanowionymi limitami jest definiowana na podstawie grupowego 
procesu oceny banków (wewnętrzny proces oceny kredytowej).


• Pożyczki, Spółka definiuje maksymalne limity zaangażowania w pożyczki
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• Akcje spółek  
Spółka nie inwestuje bezpośrednio w akcje spółek giełdowych. Jest to proces delegowany do zewnętrznej 
firmy zarządzania aktywami. 


• Nieruchomości
• Jednostki funduszy inwestycyjnych
• Waluty 


Spółka nie definiuje walut jako osobnej klasy aktywów. Ekspozycja w walutach obcych występuje po obu 
stronach bilansu, Spółka dąży do tego, aby wpływy na rachunek zysków i strat równoważyły się. Ekspozycja 
na ryzyko walutowe podlega akceptacji Departamentu Zarządzania Ryzykiem Aktywów Grupy VIG, w zakresie 
definiowanych limitów, oraz akceptacji Rady Nadzorczej.


• Instrumenty pochodne 
Spółka może nabywać instrumenty pochodne jedynie w celu zabezpieczenia transakcji. Decyzje inwestycyjne 
w zakresie instrumentów pochodnych muszą być zaopiniowane przez Departament Zarządzania Aktywami 
Grupy VIG i zaakceptowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. 


System limitów
Spółka definiuje system limitów inwestycyjnych w ramach Strategicznej Alokacji Aktywów i, nie rzadziej niż raz w roku, 
ustala minimalny i maksymalny procentowy udział poszczególnych kategorii aktywów w całkowitym portfelu aktywów 
Spółki. Limity są ustalane w taki sposób, aby umożliwić dostosowywanie się, w uzasadniony i ograniczony sposób, 
do krótko- i średniookresowych trendów rynkowych w ramach Taktycznej Alokacji Aktywów. Jakiekolwiek odstępstwa 
od zdefiniowanych limitów muszą być zaakceptowane przez Departament Zarządzania Aktywami Grupy VIG. 


W przypadku przekroczenia co najmniej jednego limitu, Spółka podejmuje decyzję w zakresie postępowania 
z przekroczonym limitem oraz działań naprawczych. Niniejsze decyzje i działania muszą być uwzględnione 
w miesięcznym raporcie dla Departamentu Zarządzania Aktywami Grupy VIG. 


W przypadku portfeli UFK Spółka definiuje system limitów w umowach z zewnętrznymi firmami Zarządzającymi 
Aktywami i w okresach miesięcznych monitoruje ustalone limity inwestycyjne na podstawie raportów od tych firm. 
Ponadto Spółka raz na kwartał przeprowadza analizę przestrzegania ustalonych limitów inwestycyjnych w Portfelach 
Inwestycyjnych zarządzanych przez zewnętrzne firmy Zarządzające Aktywami na podstawie danych z wewnętrznych 
systemów księgowych Towarzystwa. 


W przypadku stwierdzenia naruszenia ustalonych limitów Spółka zwraca się do firmy zarządzającej portfelem 
UFK z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i przedstawienie planu oraz terminu powrotu do ustalonych limitów 
inwestycyjnych.


Wewnętrzny Proces Oceny Kredytowej banków
Spółka stosuje Wewnętrzny Proces Oceny Kredytowej banków dostarczany przez Grupę VIG. Wewnętrzny 
Proces Oceny Kredytowej dotyczy wszystkich banków, w których Spółka posiada bądź rozważa depozyt bankowy 
lub/i przechowywanie środków pieniężnych. W przypadku dostępności oceny kredytowej opracowanej przez 
zewnętrzne agencje ratingowe, druga najwyższa ocena jest przypisywana. Natomiast, gdy brak zewnętrznej oceny 
kredytowej, wewnętrzna ocena kredytowa jest dostarczana przez Grupę VIG (Departament Zarządzania Aktywami, 
Departament Zarządzania Ryzykiem Aktywów). 


Oceny kredytowe opracowane przez zewnętrzne agencje ratingowe 
Spółka, zgodnie z art. 4 i 5 Rozporządzenia delegowanego, na potrzeby kalkulacji kapitałowego wymogu 
wypłacalności zgodnie z formułą standardową wykorzystuje zewnętrzne oceny ratingowe nadawane przez trzy 
zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej (ECAI), którymi są Fitch Ratings Limited, Moody’s Investors 
Service oraz Standard & Poor’s Financial Services.


C.3 Ryzyko niewykonania zobowiązań przez kontrahenta (ryzyko kredytowe) 
Ekspozycja na ryzyko kredytowe w działalności spółki może występować w następujących obszarach:


• zarządzanie lokatami (depozyty w banku),
• zarządzanie należnościami od pośredników ubezpieczeniowych oraz należnościami pozaubezpieczeniowymi 


(handlowymi),
• zarządzanie należnościami z tytułu reasekuracji.


Miarą ekspozycji na ryzyko kredytowe są bilansowe wartości poszczególnych pozycji uwzględnianych w kalkulacji 
wymogu kapitałowego, przy czym dla reasekuratorów nie jest brana pod uwagę wartość bilansowa, ale udział tych 
reasekuratorów, dla których jest on dodatni.
Wycena ryzyka niewykonania zobowiązań przez kontrahenta jest ilościowa, zgodnie z formułą standardową. Spółka 
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C.4 Ryzyko płynności
Ryzyko płynności zostało ocenione jako niskie przez ekspertów z Pionu Finansowego ze względu na strukturę portfela 
lokat, a także na podstawie dotychczasowej historii w zakresie płynności. W celu ograniczania ryzyka płynności 
Spółka utrzymuje bufor środków na rachunku bankowym oraz inwestuje znaczną część środków w instrumenty, dla 
których istnieje szybka ścieżka upłynnienia bez ryzyka ponoszenia dodatkowych istotnych kosztów (m.in. obligacje 
Skarbu Państwa, depozyty bankowe). W ramach monitorowania ryzyka płynności Spółka co kwartał analizuje 
dopasowanie przepływów z aktywów i zobowiązań.


Ryzyko płynności z punktu widzenia profilu ryzyka Spółki jest nieistotne, w związku z czym Spółka nie przeprowadza 
analiz wrażliwości dla tego ryzyka.


Spółka nie identyfikuje istotnych koncentracji ryzyka w obszarze ryzyka płynności.


Wartość oczekiwanych zysków z przyszłych składek w ubezpieczeniach na życie wynosi 141 673  tys. zł.


monitoruje poziom ryzyka kredytowego poprzez kwartalne wyliczenia wymogu kapitałowego oraz raz do roku 
przeprowadza inwentaryzację ryzyk w celu zbadania profilu ryzyka pod kątem zmian oraz identyfikacji nowych ryzyk.


Dodatkowo Spółka analizuje w sposób jakościowy ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta dla 
następujących kategorii kontrahentów:


• Ryzyko niewykonania zobowiązań przez reasekuratora ocenia się jako umiarkowane, metodą ekspercką. 
Niewykonanie zobowiązań przez reasekuratora mogłoby mieć istotny wpływ na wynik finansowy Spółki, jednak 
prawdopodobieństwo takiego zdarzenia oceniono na bardzo niskie. W celu ograniczenia ryzyka niewykonania 
zobowiązania przez reasekuratora Grupa VIG opracowała wytyczne w zakresie doboru reasekuracji, zawierające 
listę zatwierdzonych reasekuratorów oraz dozwolone limity zakupu ochrony. Spółka, jako podmiot Grupy VIG, 
stosuje się do tych wytycznych bez wyjątku.


• Ryzyko niewykonania zobowiązań przez instytucje finansowe, w których ulokowano środki pieniężne ocenia 
się jako niskie. Limity i zasady lokowania aktywów w bankach i innych instytucjach finansowych są zawarte 
w wewnętrznych uregulowaniach zatwierdzanych co roku przez Zarząd i Radę Nadzorczą i ustala się je w taki 
sposób, aby zapewnić dywersyfikację ekspozycji na ryzyko kredytowe banków. W ramach monitorowania 
poziomu ryzyka Spółka co kwartał sprawdza wykorzystanie limitów inwestycyjnych. 


• Ryzyko niewykonania zobowiązań przez kontrahentów nieubezpieczeniowych jest monitorowane przez jednostki 
organizacyjne odpowiedzialne za transakcję, w wyniku której powstają te należności. 


Z punktu widzenia profilu ryzyka Spółki ryzyko kredytowe nie jest istotne, niemniej Spółka przeprowadziła test 
warunków skrajnych dla ryzyka obniżenia oceny kredytowej największego emitenta/kontrahenta. Wyniki testu 
przedstawia tabela 11.


Nazwa testu SCR Środki własne Współczynnik 
pokrycia SCR


Wartość Bazowa 31.12.2020 163 897 502 407 307%
Obniżenie ratingu emitenta o jedną ocenę 166 546 501 771 301%


Tabela 11. Ekspozycja na ryzyko kredytowe


Spółka nie identyfikuje istotnych koncentracji ryzyka w obszarze ryzyka niewykonania zobowiązania przez 
kontrahenta.
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C.6 Ryzyko strategiczne
Ryzyko strategiczne to ryzyko niekorzystnego rozwoju biznesowego związanego ze złymi decyzjami biznesowymi 
i inwestycyjnymi, nieodpowiednią komunikacją i realizacją celów lub brakiem zdolności dostosowawczej do zmian 
w otoczeniu gospodarczym lub sprzecznymi celami biznesowymi.


Towarzystwo realizuje cel określony w Strategii zarządzania ryzykiem opracowanej w oparciu o strategię biznesową 
(plan finansowy) i zapewnia skuteczne zarządzanie ryzykiem w celu utrzymania odpowiedniego poziomu pokrycia 
wymogów kapitałowych w Towarzystwie, a także skutecznego zarządzania w oparciu o ryzyko.


Realizacja celów strategicznych jest stale monitorowana zarówno przez Zarząd Towarzystwa, jak i kierujących 
jednostkami organizacyjnymi. Informacje dot. realizacji strategii są przekazywane kwartalnie na posiedzenia Rady 
Nadzorczej, gdzie analizowane są odchylenia od przyjętych założeń. 


Zarząd Towarzystwa co roku dokonuje weryfikacji długoterminowych celów strategicznych oraz określa kluczowe 
działania mające na celu realizację strategii. Dla każdego z kluczowych działań określany jest plan operacyjny, 
monitorowany kwartalnie przez Zarząd.


Towarzystwo monitorując główne wskaźniki służące pomiarowi stopnia realizacji strategii, nie odnotowuje 
negatywnego wpływu pandemii na założone cele strategiczne.


C.5 Ryzyko operacyjne
Wymóg kapitałowy dla ryzyka operacyjnego kalkuluje się zgodnie z formułą standardową.


Spółka nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza jakościową ocenę ryzyka operacyjnego. W ramach tej oceny właściciele 
poszczególnych procesów oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia oraz dotkliwość w przypadku wystąpienia 
różnych zdarzeń dotyczących ryzyka operacyjnego w nadzorowanych przez nich obszarach odpowiedzialności. 
Następnie wyniki oceny poszczególnych zdarzeń operacyjnych są agregowane do 12 kategorii ryzyka operacyjnego. 


W trakcie analizy ryzyka operacyjnego odbywa się też przegląd skuteczności technik ograniczania ryzyka. 
W przypadku stwierdzenia nieadekwatności stosowanych metod ograniczania ryzyka właściciel ryzyka jest 
zobowiązany do przygotowania działań naprawczych oraz ich wdrożenia. Ponadto właściciele ryzyk na bieżąco 
monitorują skuteczność metod zarządzania ryzykami i dostosowują wykorzystywane metody do zmian w przepisach 
prawa, procesach wewnętrznych, otoczeniu biznesowym. 


Ryzyko operacyjne jest zarządzane poprzez kontrole procesów, regulacje wewnętrzne, zapewnienie odpowiedniej 
i wykwalifikowanej kadry oraz poprawnie funkcjonujący system kontroli wewnętrznej. W szczególności w przypadku 
ryzyka zgodności z przepisami prawa, ocenianego jako ryzyko o wysokiej istotności, Spółka na bieżąco monitoruje 
zmiany w regulacjach prawnych oraz dostosowuje produkty i procesy wewnętrzne do tych zmian.


Mapa ryzyk operacyjnych


1 Ryzyko zakłócenia działalności operacyjnej
2 Ryzyko koncentracji wiedzy
3 Ryzyko niewystarczających zasobów ludzkich
4 Ryzyko sprzętu i infrastruktury
5 Bezpieczeństwo IT
6 Ryzyko jakości danych i modelu wewnętrznego


7 Ryzyko rozwoju IT
8 Ryzyko zarządzania projektami
9 Ryzyko zgodności z przepisami prawa 
10 Ryzyko fraudów zewnętrznych
11 Ryzyko procesów i organizacja
12 Ryzyko błędu ludzkiego


W kolejnym roku Spółka spodziewa się utrzymania profilu ryzyka operacyjnego na poziomie zbliżonym do 2021 roku.
Wykres 6. Mapa istotności ryzyk operacyjnych


B. często 6, 12 5, 9, 11
Często 2,7,4


Czasami 3, 8, 10
Okazjonalnie 1
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C.7 Ryzyko reputacyjne
Ryzyko utraty reputacji może być spowodowane nieprawidłową sprzedażą produktów (misselling), niską obsługą 
klienta, nieodpowiednim ujawnieniem informacji dla inwestorów lub reklamą wprowadzającą w błąd. 


W Towarzystwie ocena ryzyka utraty reputacji jest oparta o ocenę BION (1-2) oraz o kary za nieprzestrzeganie 
przepisów. Towarzystwo uzyskało ocenę BION za rok 2020 1,87 i nie otrzymało kar za nieprzestrzeganie przepisów. 


Za utrzymanie dobrej reputacji Towarzystwa odpowiedzialni są wszyscy kierujący jednostkami organizacyjnymi.


Istotnym elementem monitorowania ryzyka są relacje z mediami. Towarzystwo dochowuje należytej staranności, 
by zapewnić powszechny dostęp do bieżących i prawdziwych informacji na swój temat, utrzymać transparentność 
i zapewnić najwyższe standardy polityki informacyjnej uwzględniającej przepisy prawa i wymagania regulatorów 
rynku. Wykorzystuje się do tego m.in. narzędzia takie jak: informacja prasowa, wywiad okolicznościowy, artykuł 
ekspercki, podcast i inne. Za koordynację relacji z mediami i obsługę zapytań od dziennikarzy odpowiedzialny jest 
Zespół Public Relations.


C.8 Inne istotne informacje o profilu ryzyka
Spółka przedstawiła wszystkie istotne informacje w poprzednich rozdziałach sekcji C sprawozdania.
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Wycena dla celów wypłacalności
D.
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D. Wycena dla celów wypłacalności 
D.1 Aktywa
D.1.1 Opis metod wyceny
Spółka wycenia aktywa dla celów reżimu Wypłacalność II w wartości godziwej. Poniższa tabela przedstawia opis 
podstaw, metod i głównych założeń stosowanych przy wycenie dla każdej istotnej grupy aktywów.


Aktywa Wycena na potrzeby sprawozdawczości 
statutowej


Wycena na potrzeby regulacji 
Wypłacalność II


Wartość firmy oraz 
wartości niematerialne 
i prawne


Spółka wycenia składnik aktywów w cenie 
nabycia, po pomniejszeniu o kwotę 
dotychczasowego umorzenia i odpisów 
aktualizujących z tytułu trwałej utraty 
wartości.


Wartości niematerialne i prawne są 
ujmowane w bilansie sporządzonym 
dla celów Wypłacalności II, jeśli mogą 
zostać wydzielone w celu ich zbycia oraz 
istnieje dla nich aktywny rynek. Wartości 
niematerialne i prawne Spółki nie spełniają 
powyższych wymogów i w związku z tym 
wyceniane są w wartości 0. 


Aktywowane koszty 
akwizycji


Poniesione w okresie sprawozdawczym 
koszty akwizycji w części przypadającej 
na przyszłe okresy sprawozdawcze 
są rozliczane w czasie na zasadach 
obowiązujących przy tworzeniu rezerwy 
składek.


Aktywowane koszty akwizycji nie mogą 
zostać wydzielone w celu ich zbycia na 
aktywnym rynku, dlatego Spółka wycenia 
składnik aktywów w wartości 0.


Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego


Podatek odroczony jest rozpoznawany 
przez spółkę w związku z powstawaniem 
różnic między wartością bilansową 
aktywów oraz pasywów a ich wartością 
podatkową oraz stratą podatkową możliwą 
do odliczenia w przyszłości.  
 
Spółka dla potrzeb bilansu statutowego 
ustala aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego tylko wówczas, 
gdy prawdopodobnie dostępny 
będzie przyszły dochód podlegający 
opodatkowaniu, w związku z którym 
będzie można wykorzystać aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, 
z uwzględnieniem wszelkich wymogów 
prawnych lub regulacyjnych dotyczących 
terminów przeniesienia na kolejny okres 
nierozliczonych strat podatkowych lub 
niewykorzystanych ulg podatkowych. 
 
W sprawozdaniu statutowym wartości 
aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego prezentowane są 
w szyku rozwartym.


Spółka zastosowała metodę polegającą 
na wyliczeniu aktywa i rezerwy bazując 
na wartościach wynikających z różnic 
przejściowych dla celów statutowych, 
skorygowanych o różnicę w nadwyżce 
aktywów nad zobowiązaniami pomiędzy 
wartościami statutowymi a wartościami 
w bilansie ekonomicznym. 
 
Spółka dokonuje kompensaty podatku 
odroczonego w bilansie ekonomicznym 
prezentując aktywo lub rezerwę z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego 
w zależności od tego, która z tych kwot 
była wyższa.


Nieruchomości, 
maszyny 
i wyposażenie 
(Rzeczowe 
aktywa trwałe) 
wykorzystywane 
na użytek własny 
oraz inny


Wycena dokonywana jest według ceny 
nabycia, po pomniejszeniu o kwotę 
dotychczasowego umorzenia i odpisów 
aktualizujących z tytułu trwałej utraty 
wartości.


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.
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Aktywa Wycena na potrzeby sprawozdawczości 
statutowej


Wycena na potrzeby regulacji 
Wypłacalność II


Dłużne papiery 
wartościowe


Spółka kwalifikuje dłużne papiery 
wartościowe do jednej z poniższych 
kategorii i na potrzeby sprawozdawczości 
statutowej wycenia w sposób następujący: 
•  aktywa przeznaczone do obrotu oraz 


aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
– według wartości godziwej,


•  aktywa utrzymywane do terminu 
wymagalności – według skorygowanej 
ceny nabycia, oszacowanej za 
pomocą efektywnej stopy procentowej, 
z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej 
utraty wartości,


•  dłużne papiery wartościowe 
zakwalifikowane do kategorii pożyczki 
udzielone i należności własne – według 
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej 
za pomocą efektywnej stopy procentowej, 
z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej 
utraty wartości.


Wartość godziwą dłużnych papierów 
wartościowych określa się na podstawie 
dostępnych publicznie kwotowań na 
aktywnym rynku. 
 
Wartość godziwą dłużnych papierów 
wartościowych, dla których nie istnieje 
aktywny rynek, wyznacza się alternatywną 
metodą wyceny opisaną w sekcji D.4.


Akcje i udziały – 
notowane


Na potrzeby sprawozdawczości statutowej 
akcje notowane Spółka kwalifikuje jako 
przeznaczone do obrotu i wycenia je 
według wartości godziwej na podstawie 
dostępnych publicznie kwotowań na 
aktywnym rynku.


Na potrzeby regulacji Wypłacalność II  
akcje notowane Spółka wycenia 
według wartości godziwej na podstawie 
dostępnych publicznie kwotowań na 
aktywnym rynku.


Jednostki uczestnictwa 
oraz certyfikaty 
inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach 
zbiorowego 
inwestowania


Jednostki uczestnictwa zakwalifikowane 
jako przeznaczone do obrotu oraz 
przeznaczone do sprzedaży wycenia się 
według wartości godziwej na podstawie 
cen jednostek uczestnictwa publikowanych 
przez towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych.


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.


Depozyty inne niż 
ekwiwalenty środków 
pieniężnych 


Spółka kwalifikuje depozyty inne niż 
ekwiwalenty środków pieniężnych 
do kategorii pożyczek udzielonych 
i należności własnych i wycenia według 
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej 
za pomocą efektywnej stopy procentowej, 
a w przypadku, gdy wpływ na wynik jest 
nieistotny, stosowane jest uproszczenie 
polegające na wycenie według wartości 
nominalnej wraz z naliczonymi metodą 
liniową odsetkami.


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.


Aktywa posiadane 
z tytułu ubezpieczeń, 
w których świadczenie 
jest ustalane w oparciu 
o określone indeksy 
lub inne wartości 
bazowe, i ubezpieczeń 
związanych 
z ubezpieczeniowym 
funduszem 
kapitałowym 


Wszystkie lokaty wchodzące w skład 
tej kategorii aktywów wyceniane są 
do wartości godziwej, na podstawie 
dostępnych publicznie kwotowań 
na aktywnym rynku, a gdy wartości 
godziwej nie można wiarygodnie określić 
– według skorygowanej ceny nabycia 
z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej 
utraty wartości.


Wszystkie lokaty wchodzące w skład 
tej kategorii aktywów wyceniane są 
do wartości godziwej, na podstawie 
dostępnych publicznie kwotowań na 
aktywnym rynku.
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Aktywa Wycena na potrzeby sprawozdawczości 
statutowej


Wycena na potrzeby regulacji 
Wypłacalność II


Pożyczki i pożyczki 
zabezpieczone 
hipotecznie


Pożyczki i pożyczki zabezpieczone 
hipotecznie Spółka wycenia według 
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej 
za pomocą efektywnej stopy procentowej, 
z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej 
utraty wartości.


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.


Należności z tytułu 
ubezpieczeń 
i od pośredników 
ubezpieczeniowych


Należności z tytułu ubezpieczeń i od 
pośredników ubezpieczeniowych na 
potrzeby sprawozdawczości statutowej 
wyceniane są w kwocie wymagającej 
zapłaty. Należności w walutach obcych 
wykazywane są na dzień bilansowy 
po przeliczeniu na PLN według kursu 
średniego publikowanego przez NBP. 
Na należności dokonuje się odpisu 
aktualizującego wartość należności lub 
ich części, po dokonaniu oceny stopnia 
prawdopodobieństwa zapłaty należności.


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.


Należności z tytułu 
reasekuracji biernej


Należności z tytułu reasekuracji biernej 
na potrzeby sprawozdawczości statutowej 
wyceniane są w kwocie wymagającej 
zapłaty z uwzględnieniem odpisów 
aktualizujących ich wartość. 


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.


Pozostałe należności 
(handlowe, inne 
niż z działalności 
ubezpieczeniowej)


Należności inne niż z tytułu ubezpieczeń 
oraz z tytułu reasekuracji wycenia 
się w kwocie wymagającej zapłaty 
z uwzględnieniem odpisów aktualizujących 
ich wartość. 


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.


Środki pieniężne


Dla potrzeb sprawozdania statutowego 
środki pieniężne w kasie na dzień 
bilansowy wycenia się według wartości 
nominalnej. Środki pieniężne zgromadzone 
na rachunkach bankowych również są 
wyceniane w wartości nominalnej, przy 
czym wartość nominalna obejmuje również 
wartość narosłych na dzień bilansowy 
odsetek.


Dla potrzeb regulacji Wypłacalność 
II środki pieniężne w kasie na dzień 
bilansowy wycenia się według wartości 
nominalnej. Środki pieniężne zgromadzone 
na rachunkach bankowych również są 
wyceniane w wartości nominalnej, przy 
czym wartość nominalna obejmuje również 
wartość narosłych na dzień bilansowy 
odsetek.


Tabela 12. Opis podstaw, metod i głównych założeń stosowanych przy wycenie dla każdej istotnej grupy aktywów


D.1.2 Ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami według sprawozdania finansowego a wartościami 
regulacji Wypłacalność II


Poniższa tabela zawiera ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami aktywów według sprawozdań 
finansowych a wartościami regulacji Wypłacalność II. Przedstawione dane pochodzące ze sprawozdań finansowych 
zostały dostosowane do formatu reżimu Wypłacalność II (bez zmian wartości).


 Aktywa


Wartość wg 
statutowego 


sprawozdania 
finansowego*


Reklasyfikacje Przeszacowanie
Wartość wg 


regulacji 
Wypłacalność II


Wartość firmy 2 357 0 -2 357 0
Aktywowane koszty akwizycji 37 701 0 -37 701 0
Wartości niematerialne i prawne 4 851 0 -4 851 0
Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 29 107 -134 566 115 287 9 828
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 Aktywa


Wartość wg 
statutowego 


sprawozdania 
finansowego*


Reklasyfikacje Przeszacowanie
Wartość wg 


regulacji 
Wypłacalność II


Nieruchomości, maszyny  
i wyposażenie (Rzeczowe aktywa 
trwałe) wykorzystywane na użytek 
własny


871 0 19 464 20 335


Nieruchomości (inne niż do użytku 
własnego) 13 256 0 2 730 15 986


Udziały w zakładach powiązanych 
w tym udziały kapitałowe 21 517 0 -12 234 9 283


Akcje i udziały 5 084 0 0 5 084
Obligacje 763 676 0 -30 230 733 446
Jednostki uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne  
w przedsiębiorstwach zbiorowego 
inwestowania


27 284 0 0 27 284


Depozyty inne niż ekwiwalenty  
środków pieniężnych 1 917 0 0 1 917


Aktywa posiadane z tytułu 
ubezpieczeń, w których świadczenie 
jest ustalane w oparciu o określone 
indeksy lub inne wartości bazowe, 
i ubezpieczeń związanych 
z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym 


1 313 251 0 0 1 313 251


Pożyczki i pożyczki zabezpieczone 
hipotecznie 134 307 0 -8 577 125 730


Kwoty należne z umów reasekuracji 
dla zobowiązań wynikających 
z ubezpieczeń:


6 099 0 -9 153 -3 054


Należności z tytułu ubezpieczeń i od 
pośredników ubezpieczeniowych 7 633 -3 340 -307 3 986


Należności z tytułu reasekuracji 510 -510 0 0
Pozostałe należności (handlowe, 
inne niż z działalności 
ubezpieczeniowej)


3 519 0 -250 3 268


Środki pieniężne i ekwiwalenty 
środków pieniężnych 29 074 0 -398 28 676


Pozostałe aktywa 
(niewykazane w innych pozycjach) 98 0 -98 0


Aktywa ogółem 2 402 111 -138 416 31 324 2 295 019
*  Suma aktywów według statutowego sprawozdania finansowego wynosi 2 402 111  tys. zł i różni się od tej wykazanej w sprawozdaniu finansowym z uwagi na zmiany 


sposobu prezentacji kwot należnych z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z ubezpieczeń, które w sprawozdawczości statutowej wykazywane są 
jako pomniejszenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wartości według sprawozdania finansowego zostały wykazane po ich odpowiednim dostosowaniu do 
struktury bilansu Wypłacalność II, a celem tego jest wykazanie różnic w zastosowanych metodach i podstawach wycen.


Tabela 13. Ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami aktywów według sprawozdania finansowego oraz regulacji Wypłacalność II


W związku z kompensatą podatku odroczonego w bilansie ekonomicznym wartość istotnych różnic przejściowych 
wykazano w sekcji D.3.2 dotyczącej wyceny zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.


D.2 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
D.2.1 Zasady wyliczania najlepszego oszacowania ubezpieczeń o charakterze ubezpieczeń na życie
Proces wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Wycena rezerw techniczno-ubezpieczeniowych została przeprowadzona przez Biuro Aktuariatu (plus Reasekuracji) 
oraz zweryfikowana przez funkcję aktuarialną. W porównaniu do roku 2020 Compensa nie wprowadzała zmian 
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w zasadach uznawania ani w szacunkach w zakresie wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.  


Zapewnienie zgodności
Przy kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych kierowano się wymogami dyrektywy Wypłacalność II i Ustawą 
ubezpieczeniową.


Wycena wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wyznaczona jako suma najlepszego oszacowania rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych i marginesu ryzyka.


Metoda wyznaczania marginesu ryzyka
Na potrzeby wyliczenia marginesu ryzyka Towarzystwo stosuje Metodę 1) opisaną w Wytycznej nr 62 Wytycznych 
EIOPA dotyczących wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
Margines ryzyka został wyliczony jako ekstrapolacja kapitałowego wymogu wypłacalności. Projekcja poszczególnych 
modułów ryzyka została wyznaczona na bazie odpowiedniego nośnika ryzyka. Wartości wymogów wypłacalności 
zostały przemnożone przez koszt kapitału wynoszący 6% i zdyskontowane stopą wolną od ryzyka. Wartość 
marginesu ryzyka została wyznaczona jako suma zdyskontowanych wymogów wypłacalności przemnożonych przez 
koszt kapitału.


Metoda wyznaczania najlepszego oszacowania 
Najlepsze oszacowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zostało wyznaczone w programie Prophet Professional 
przy użyciu modelu stochastycznego z użyciem 1000 scenariuszy ekonomicznych. Najlepsze oszacowanie rezerw 
zostało wyznaczone jako zdyskontowana projekcja przyszłych przepływów pieniężnych z okresu 40 lat, począwszy 
od daty bilansowej. Rezerwa ubezpieczeń na życie i rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi 
ubezpieczający dla polis aktywnych na koniec okresu projekcji zostają uwzględnione w wyliczeniu najlepszego 
oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.


W przyszłych przepływach pieniężnych uwzględnione są jedynie istniejące polisy. Polisy zawarte po dniu bilansowym, 
odnowienia polis nie są brane po uwagę przy wyznaczaniu najlepszego oszacowania rezerw techniczno- 
-ubezpieczeniowych.


Następujące przepływy pieniężne są brane pod uwagę przy kalkulacji najlepszego oszacowania rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych:


Wpływy:
• składki przypisane (uwzględniające prowizje),
• prowizje od zarządzającego funduszem.


Wydatki:
• świadczenia uwzględniające udziały w zysku (np. świadczenia z tytułu dożycia, śmierci, wykupu, świadczenia 


z tytułu umów dodatkowych, świadczenie z tytułu przyznania premii inwestycyjnej),
• koszty, w tym koszty akwizycji, koszty administracyjne, koszty likwidacji świadczeń,
• rezerwa ubezpieczeń na życie i rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający dla 


polis aktywnych na koniec okresu projekcji.
Przepływy pieniężne są kalkulowane w ujęciu miesięcznym.


Specyfikacje
Gwarancje finansowe uwzględnione w modelu:


• gwarantowane wartości świadczeń przewidziane w umowie ubezpieczenia (m.in. świadczenia z tytułu śmierci, 
dożycia do końca okresu ubezpieczenia, świadczenia z tytułu ubezpieczeń dodatkowych, świadczenie z tytułu 
przyznania premii inwestycyjnej).


Opcje przewidziane umową ubezpieczenia uwzględnione w modelu:
• kwota wykupu,
• przekształcenie umowy ubezpieczenia w umowę bezskładkową,
• indeksacja składki.


Przyszłe świadczenia uznaniowe uwzględnione w modelu:
• udział w zysku.


Segmentacja
Towarzystwo rozdziela umowy główne i umowy dodatkowe niosące za sobą zobowiązania o charakterze zdrowotnym.
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Różnice w wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na potrzeby sprawozdawczości statutowej oraz 
według dyrektywy Wypłacalność II


Wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na potrzeby sprawozdawczości statutowej oraz według dyrektywy 
Wypłacalność II znacząco się różnią.


Wypłacalność II 
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności zostały wyznaczone zgodnie z dyrektywą 
Wypłacalność II jako suma zdyskontowanej projekcji przyszłych przepływów pieniężnych oraz marginesu ryzyka. 
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wyliczane są przy wielu założeniach ekonomicznych i nieekonomicznych. 
Najistotniejszym założeniem ekonomicznym jest użycie stopy wolnej od ryzyka, a najistotniejszym założeniem 
nieekonomicznym są wskaźniki rezygnacji z umów.


Linia biznesowa
Wysokość rezerw techniczno-


-ubezpieczeniowych na 
31.12.2021 (tys. zł)


LOB 29 – Ubezpieczenia zdrowotne -6 589
LOB 30 – Ubezpieczenia z udziałem w zyskach 414 173
LOB 31 – Ubezpieczenia związane z wartością indeksu i ubezpieczenia 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 1 263 719


LOB 32 – Pozostałe ubezpieczenia na życie 58 537
Razem 1 729 841


Tabela 14. Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności


Granice umowy
Towarzystwo bada zasadność stosowania krótkiej granicy umowy dla ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym. Granica umowy ustalana jest na poziomie polisy. W celu ustalenia czy świadczenie wypłacane 
z tytułu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego jest zauważalne, porównywana jest jego zdyskontowana wartość 
oczekiwana ze zdyskontowaną wartością oczekiwaną świadczenia wypłacanego w przypadku, gdy zdarzenie 
ubezpieczeniowe nie nastąpi. Jeśli różnica w stosunku do zdyskontowanej wartości oczekiwanej świadczenia 
wypłacanego w przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nie nastąpi, wynosi:


• co najwyżej 10% (≤10%) – to świadczenie nie jest zauważalne,
• powyżej 10% (>10%) – to świadczenie jest zauważalne.


Przy wyznaczaniu projekcji przepływów pieniężnych w modelu, na podstawie której ustalana jest powyższa różnica, 
poziom rezygnacji z umów nie jest uwzględniany.


Unbundling – rozdzielenie umowy ubezpieczenia na składowe
W przypadku indywidualnych umów ubezpieczenia na życie, do których zawarte zostały umowy dodatkowe niosące 
za sobą zobowiązania o charakterze zdrowotnym (np. ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa, utraty zdrowia, 
niezdolności do pracy, czy przejęcie opłacania składek wskutek niezdolności do pracy), Towarzystwo wydziela umowy 
dodatkowe od umowy głównej i raportuje uzyskane dla nich wyniki w linii Ubezpieczeń zdrowotnych o technikach 
podobnych do ubezpieczeń na życie (LOB 29).


Założenia
Założenia stosowane przy wyliczeniach rezerw techniczno-ubezpieczeniowych są regularnie sprawdzane 
(przynajmniej raz w roku) i uaktualniane w razie potrzeby. Założenia są poparte szczegółowymi analizami danych.
Funkcja aktuarialna koordynuje i dokonuje oceny otrzymanych wyników. Podsumowanie założeń wraz z analizą 
zmian w porównaniu do poprzednich okresów sprawozdawczych jest zatwierdzane przez Zarząd.


Założenia ekonomiczne:
• struktura stopy wolnej od ryzyka zgodnie z wymogami dyrektywy Wypłacalność II.


Założenia nieekonomiczne:
• współczynniki rezygnacji z umów oraz częściowych wykupów,
• wskaźnik realizacji śmiertelności,
• wskaźnik szkodowości,
• koszty początkowe i koszty odnowieniowe na polisę,
• wskaźniki indeksacji,
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• wskaźnik akceptacji indeksacji,
• parametry udziału w zysku,
• wskaźnik kosztów działalności lokacyjnej.


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe


Wartości bilansowe
Kalkulacja najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz marginesu ryzyka została 
przeprowadzona w podziale na następujące linie biznesowe:


• ubezpieczenia zdrowotne (LOB 29),
• ubezpieczenia z udziałem w zyskach (LOB 30),
• ubezpieczenia związane z wartością indeksu i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 


(LOB 31),
• pozostałe ubezpieczenia na życie (LOB 32).


Stan na 31.12.2021 (w tys. zł) LOB 29 LOB 30 LOB 31 LOB 32 Suma
Najlepsze oszacowanie -22 661 402 440 1 242 028 51 404 1 673 211
Margines ryzyka 16 072 11 733 21 692 7 133 56 630
Rezerwy techniczno- 
-ubezpieczeniowe -6 589 414 173 1 263 719 58 537 1 729 841


Tabela 15. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności


W tys. zł LOB 29 LOB 30 LOB 31 LOB 32 Suma
Najlepsze oszacowanie 19 123 -59 698 95 470 3 024 57 920
Margines ryzyka 259 3 003 -3 643 -440 -821
Rezerwy techniczno- 
-ubezpieczeniowe 19 382 -56 695 91 827 2 584 57 099


Tabela 16. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności w stosunku do stanu na 31.12.2020 r.


Wzrost poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w porównaniu z poprzednim okresem bilansowym 
spowodowany jest przede wszystkim przez następujące czynniki:


• rozwój portfela ubezpieczeniowego spółki,
• wzrost rezerw statutowych: głównie dla produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, dla których 


zmiana rezerwy ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający w porównaniu z poprzednim 
okresem bilansowym wynosi 89 737 tys. zł, 


• spadek wartości aktywów oraz zobowiązań dla portfela ubezpieczeń na życie, w szczególności ubezpieczeń  
z udziałem w zysku, związany ze znacznym przesunięciem krzywej stóp procentowych wolnych od ryzyka,


• rozbudowę modelu wykorzystywanego do projekcji przyszłych przepływów pieniężnych dla poszczególnych 
polis i wyznaczenia najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, włączenie do modelu 
dotychczas niemodelowanych produktów i ryzyk, 


• zmianę założeń nieekonomicznych, tj. statystyk portfela, m.in. dotyczących poziomu kosztów odnowieniowych 
na polisę, wskaźników śmiertelności, akceptacji indeksacji czy współczynników rezygnacji z umów,


• zmianę założeń ekonomicznych, tj. znaczny wzrost stopy wolnej od ryzyka, wzrost poziomu inflacji. 


Sprawozdawczość statutowa 
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wykazane w krajowym sprawozdaniu finansowym zostały obliczone zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń  
i zakładów reasekuracji na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wynikać z umów ubezpieczenia 
metodą aktuarialną, indywidualną bądź ryczałtową. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wyznaczane są w pięciu 
grupach ubezpieczeniowych: ubezpieczenia na życie; ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci; ubezpieczenia 
na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający; ubezpieczenia rentowe; ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.
W szczególności rezerwę ubezpieczeń na życie wylicza się jako obecną wartość przyszłych świadczeń pomniejszoną 
o obecną wartość przyszłych składek wyliczone przy założeniu tablic śmiertelności z początku odpowiedzialności 
umowy oraz przy stałej stopie technicznej zgodnej z planem technicznym danego produktu z uwzględnieniem   
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 


Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, jest tworzona w wysokości bieżącej wartości 
lokaty zapewniającej pokrycie zobowiązań wynikających z postanowień ogólnych warunków umowy ubezpieczenia 
na życie oraz postanowień Porozumienia zawartego z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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Grupa ubezpieczeń Wysokość rezerw techniczno- 
-ubezpieczeniowych na 31.12.2021 (tys. zł)


Ubezpieczenia na życie 440 193
Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenie dzieci 87 787
Ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 1 363 880
Ubezpieczenia rentowe 91 415
Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 33 964
Razem 2 017 240


Tabela 17. Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości


D.2.2. Kwoty należne z umów reasekuracji
Wypłacalność II 
Towarzystwo stosuje dokładne podejście do wyliczania kwot należnych z tytułu reasekuracji. Wyliczenie wykonywane 
jest dla produktów ubezpieczenia na życie, produktów ubezpieczenia powiązanych z funduszem kapitałowym 
oraz umów dodatkowych. Obliczenia kwot należnych z umów reasekuracji uwzględniają warunki kontraktów 
reasekuracyjnych, tj. koszty umów nieproporcjonalnych, warunki poszczególnych umów względem lat szkodowych, 
szczegółowe przepływy związane z umowami reasekuracyjnymi.


Dodatkowo w wyznaczeniu kwot należnych z umów reasekuracji zostały uwzględnione niewymagalne należności i 
zobowiązania reasekuracyjne.


W tys. zł LOB 29 LOB 30 LOB 31 LOB 32 Suma
Kwoty należne z umów 
reasekuracji w rezerwach -3 416 -190 -355 907 -3 054


Tabela 18. Kwoty należne z umów reasekuracji w rezerwach w podziale na LOB-y


Sprawozdawczość statutowa


Towarzystwo na potrzeby sprawozdawczości statutowej wycenia kwoty należne z umów reasekuracji jako wartość 
udziału reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych według sprawozdania statutowego zgodnie 
z postanowieniami poszczególnych umów reasekuracji biernej.


Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych: 6 099 tys. zł


D.2.3. Niepewność związana z wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i kwot należnych z umów 
reasekuracji


Niepewność związana z wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i kwot należnych z umów reasekuracji 
związana jest głównie z użyciem założeń zarówno ekonomicznych jak i nieekonomicznych. Założenia wyznaczane są 
na podstawie danych historycznych dostępnych w systemach informatycznych Towarzystwa. Pomimo wyznaczania 
założeń zgodnie z najlepszą wiedzą Towarzystwa wyniki otrzymane na ich podstawie mogą różnić się od faktycznie 
obserwowanych w przyszłości. Główne wahania mogą dotyczyć:


• wielkości, częstotliwości i rozkładu szkód w czasie,
• wysokości kosztów ponoszonych przez Towarzystwo,
• wartości cen jednostek funduszy w przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, co 


ma wpływ na wypłaty z tych ubezpieczeń,
• niepewności związanej z zachowaniem ubezpieczonych (np. zachowanie dotyczące rezygnacji z umów).


Założenia do wyliczania najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych są sprawdzane 
i audytowane oraz aktualizowane co najmniej raz w roku.


D.2.4. Uproszczenia i korekty przyjęte w kalkulacji najlepszego szacowania i marginesu ryzyka
Towarzystwo nie stosuje istotnych uproszczeń przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów 
rachunkowości.


Do wyliczeń rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności Towarzystwo dla produktów, dla których 
nie modeluje przepływów pieniężnych, jako najlepsze oszacowanie rezerw przyjmuje wartość rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości w podziale na linie biznesowe (na dzień 31.12.2021 0,6% portfela było 
niemodelowane). Dodatkowo około 5,1% modelowanego portfela jest zaimplementowane w sposób uproszczony. 
Uproszczenia zastosowane w modelu aktuarialnym Prophet polegają na modelowaniu przepływów pieniężnych dla 
podobnych konstrukcyjnie produktów a nie modelowaniu dokładnych przepływów. Towarzystwo zdecydowało się na 
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takie uproszczenie ze względu na mały udział danych produktów w portfelu.
 


Dodatkowo w wyznaczeniu najlepszego oszacowania rezerw zostały uwzględnione niewymagalne należności od 
ubezpieczających i pośredników, a także bieżące zobowiązania ubezpieczeniowe.


D.2.5. Opis przyjętej krzywej stopy procentowej
Do kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności Towarzystwo używa stopę wolną od 
ryzyka opublikowaną przez EIOPA.


D.2.6.Korekta dopasowująca
Towarzystwo nie stosuje w wyliczeniach korekty dopasowującej.


D.3 Zobowiązania inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
D.3.1 Opis metod wyceny
Spółka wycenia zobowiązania inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów reżimu Wypłacalność II  
w wartości godziwej. Poniższa tabela przedstawia opis podstaw, metod i głównych założeń stosowanych przy 
wycenie dla każdej istotnej grupy zobowiązań.


Zobowiązania Wycena na potrzeby 
sprawozdawczości statutowej


Wycena na potrzeby regulacji 
Wypłacalność II


Zobowiązania 
warunkowe


Spółka dokonuje wyceny w pełnej 
wartości przedmiotu sporu i prezentuje 
w pozycji pozabilansowej zobowiązań 
warunkowych.


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Pozostałe rezerwy


W sprawozdawczości statutowej Spółka 
tworzy rezerwy na zobowiązania 
pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa, których kwotę 
można oszacować w sposób wiarygodny.


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Zobowiązania wobec 
instytucji kredytowych


Pozycja nie występuje 
w sprawozdawczości statutowej Spółki


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Zobowiązania z tytułu 
depozytów wobec 
reasekuratorów


Zobowiązania z tytułu depozytów 
wobec reasekuratorów w sprawozdaniu 
statutowym wycenia się w wartości 
nominalnej. 


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego


Podatek odroczony jest rozpoznawany 
przez spółkę w związku z powstawaniem 
różnic pomiędzy wartością bilansową 
aktywów oraz pasywów, a ich wartością 
podatkową oraz stratą podatkową 
możliwą do odliczenia w przyszłości.  
 
W sprawozdaniu statutowym wartości 
aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego prezentowane są 
w szyku rozwartym.


Spółka zastosowała metodę polegającą 
na wyliczeniu aktywa i rezerwy, bazując 
na wartościach wynikających z różnic 
przejściowych dla celów statutowych, 
skorygowanych o różnicę w nadwyżce 
aktywów nad zobowiązaniami pomiędzy 
wartościami statutowymi a wartościami 
w bilansie ekonomicznym. 
 
Spółka dokonuje kompensaty podatku 
odroczonego w bilansie ekonomicznym, 
prezentując aktywo lub rezerwę z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego 
w zależności od tego, która z tych kwot 
była wyższa.


Zobowiązania 
z tytułu ubezpieczeń 
i wobec pośredników 
ubezpieczeniowych.


Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 
i wobec pośredników w sprawozdaniu 
statutowym Spółka wykazuje w kwocie 
wymagającej zapłaty. 


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.
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Zobowiązania Wycena na potrzeby 
sprawozdawczości statutowej


Wycena na potrzeby regulacji 
Wypłacalność II


Zobowiązania z tytułu 
reasekuracji biernej


Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej 
w sprawozdaniu statutowym Spółka 
wykazuje w kwocie wymagającej zapłaty. 


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Pozostałe zobowiązania 
(handlowe, inne niż 
z tytułu działalności 
ubezpieczeniowej)


Pozostałe zobowiązania w sprawozdaniu 
statutowym Spółka wykazuje w kwocie 
wymagającej zapłaty. 


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Zobowiązania 
podporządkowane


Zobowiązania podporządkowane 
w sprawozdaniu statutowym Spółka 
wykazuje w kwocie wymagającej zapłaty 
wraz z naliczonymi odsetkami.


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Tabela 19. Opis podstaw, metod i głównych założeń stosowanych przy wycenie dla każdej istotnej grupy aktywów


D.3.2 Ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami według sprawozdania finansowego a regulacji 
Wypłacalność II
Poniższa tabela zawiera ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami zobowiązań innych niż rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe według sprawozdań finansowych a wartościami regulacji Wypłacalność II. Przedstawione 
dane pochodzące ze sprawozdań finansowych zostały dostosowane do formatu reżimu Wypłacalność II (bez zmian 
wartości).


Zobowiązania


Wartość wg 
statutowego 


sprawozdania 
finansowego


Reklasyfikacje Przeszacowanie
Wartość wg 


regulacji 
Wypłacalność II


Zobowiązania warunkowe 0 0 8 858 8 858
Pozostałe rezerwy (inne niż 
techniczno-ubezpieczeniowe) 11 925 0 -309 11 616


Zobowiązania z tytułu świadczeń 
emerytalnych dla pracowników 560 0 0 560


Zobowiązania z tytułu depozytów 
zakładów reasekuracji 4 226 0 0 4 226


Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 46 018 -134 566 155 352 66 804


Zobowiązania wobec instytucji 
kredytowych 0,00 0,00 20 287 20 287


Zobowiązania z tytułu 
ubezpieczeń i wobec pośredników 
ubezpieczeniowych


38 616 -34 869 -97 3 650


Zobowiązania z tytułu reasekuracji 
biernej 2 019 -2 019 0 0


Pozostałe zobowiązania (handlowe, 
inne niż z tytułu działalności 
ubezpieczeniowej)


9 598 0 -248 9 350


Pozostałe zobowiązania 
(niewykazane w innych pozycjach) 527 0 -527 0


Zobowiązania ogółem 113 489 -171 455 183 317 125 352
*  Suma zobowiązań według statutowego sprawozdania finansowego wynosi 113 489  tys. zł i różni się do tej wykazanej w sprawozdaniu finansowym z uwagi na zmiany 


sposobu prezentacji kwot należnych z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z ubezpieczeń, które w sprawozdawczości statutowej wykazywane są jako 
pomniejszenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz braku wykazywania kapitałów własnych w sprawozdawczości według regulacji Wypłacalność II. Wartości 
według sprawozdania finansowego zostały wykazane po ich odpowiednim dostosowaniu do struktury bilansu Wypłacalność II, a celem tego jest wykazanie różnic 
w zastosowanych metodach i podstawach wycen.


Tabela 20. Ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według sprawozdania finansowego oraz 
regulacji Wypłacalność II


W poniższej tabeli zaprezentowano źródła powstawania rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
zawierające istotne ujemne oraz dodatnie różnice przejściowe (po kompensacie).
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Źródła powstawania rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego


Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 
(tys. zł)


Wycena rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych 2 776


Wycena lokat 18 956
Wycena rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 52 867
Wycena pozostałych składników -7 795


Razem rezerwa na odroczony podatek dochodowy 66 804
Tabela 21. Źródła powstania podatków odroczonych (różnice przejściowe)


D.4 Alternatywne metody wyceny
Poniższa tabela prezentuje pozycje aktywów i zobowiązań do których mają zastosowanie alternatywne metody 
wyceny wraz z uzasadnieniem ich zastosowania.


Spółka dokonuje porównania adekwatności wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno- 
-ubezpieczeniowe na bazie zgromadzonych doświadczeń i obserwacji lat poprzednich.


Pozycja aktywów/
pasywów Opis metody


Nieruchomości, 
maszyny i wyposażenie 
(Rzeczowe aktywa 
trwałe) wykorzystywane 
na użytek własny  
oraz inny


Z uwagi na brak aktywnego rynku wartość godziwą posiadanych środków transportu 
Spółka ustala w oparciu o narzędzia stosowane w procesie przygotowywania oferty 
produktowej ubezpieczeń komunikacyjnych w zakresie Auto Casco.  
Inwestycje w obce środki trwałe Spółka wykazała w wartości 0 zł z uwagi na brak 
możliwości ich sprzedaży bądź odzyskania zaangażowanych przez Spółkę środków.
Nieruchomości wyceniane są na podstawie operatów szacunkowych przygotowanych 
przez niezależnych rzeczoznawców, przynajmniej raz na cztery lata dla każdej 
nieruchomości. Dla nowo zakupionych nieruchomości jako wartość godziwą przyjmuje 
się wartość nabycia do czasu wykonania pierwszego operatu. Nieruchomości 
inwestycyjne będące w zarządzaniu podmiotów zewnętrznych wyceniane są przez te 
podmioty do wartości godziwej.  
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania (w rozumieniu MSSF 16) w początkowym 
ujęciu są wyceniane według kosztu, na który składają się następujące elementy:
–  kwota początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
–  wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą 


pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe,
–  wszelkie początkowe bezpośrednie koszty poniesione przez leasingobiorcę 


w związku z zawarciem umowy,
–  szacunek kosztów, które ma obowiązek ponieść leasingobiorca w związku 


z demontażem i usunięciem składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji 
miejsca bądź samego składnika aktywów do stanu wymaganego przez warunki 
leasingu.


Wartość ta podlega dyskontowaniu przy zastosowaniu krańcowej stopy procentowej 
leasingobiorcy. Stopa ta składa się z referencyjnej stopy procentowej właściwej dla 
danej waluty oraz indywidualnego spreadu kredytowego.
Kwota aktywa w kolejnych okresach sprawozdawczych podlega amortyzacji. Stawka 
amortyzacji jest ustalana na podstawie długość kontraktu. 
W przypadku kontraktów zawartych na czas nieokreślony Towarzystwo określiło 
najbardziej prawdopodobny okres użytkowania aktywa, nie dłuższy jednak niż 
horyzont czasowy sporządzanych planów finansowych (tj. 5 lat).
Dla pozostałych grup rzeczowych aktywów trwałych Spółka przyjęła do wyceny 
określony procent ceny nabycia danego aktywa w zależności od czasu jego 
użytkowania. 
Niepewność występuje w zakresie zmienności cen, oceny stopnia zużycia oraz utraty 
wartości.
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Pozycja aktywów/
pasywów Opis metody


Dłużne papiery 
wartościowe


Wartość dłużnych papierów wartościowych innych niż wyceniane według cen 
z aktywnych rynków określana jest przy zastosowaniu metody porównawczej do 
podobnych aktywów notowanych na aktywnym rynku. Do wyceny wykorzystywane są 
obligacje o podobnych terminach zapadalności powiększone o marżę. Przedmiotowa 
marża ustalana jest na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej i stanowi spread 
względem instrumentów płynnych.  
Obligacje municypalne inne niż wyceniane według cen z aktywnych rynków wyceniane 
są przez Spółkę według wartości rynkowej przygotowanej przez wyspecjalizowany 
podmiot będący pośrednikiem w obrocie tymi instrumentami. Spółka zleca dokonanie 
wyceny tych obligacji firmie zewnętrznej, która jest Agentem Emisji tych obligacji oraz 
pośrednikiem w obrocie tymi instrumentami.  
Obligacje korporacyjne inne niż wyceniane według cen z aktywnych rynków 
wyceniane są przez Spółkę poprzez dyskontowanie przyszłych przepływów 
pieniężnych z wykorzystaniem rentowności wynikającej z ceny tych obligacji na rynku 
Catalyst. 
W zakresie przedmiotowej wyceny Spółka identyfikuje ryzyko niepewności stosowanej 
metodologii w zakresie przyjętych założeń. Ze względu na niewielki udział w portfelu 
dłużnych papierów wartościowych wycenianych metodą alternatywną ma ona 
nieistotny wpływ na kalkulacje związane z wymogiem wypłacalności.


Jednostki uczestnictwa 
oraz certyfikaty 
inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach 
zbiorowego 
inwestowania


Z uwagi na brak aktywnego rynku Spółka wycenia jednostki uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne według cen publikowanych przez towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych ustalonych w oparciu o wartość aktywów netto funduszy wycenionych 
zgodnie z zasadami rachunkowości dla funduszy.
Ze względu na zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność dokonanych 
szacunków dotyczących jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych 
w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zakresie zmienności kursów walut.


Depozyty inne niż 
ekwiwalenty środków 
pieniężnych


Spółka dokonuje wyceny metodą dyskontowanych przepływów pieniężnych stopą 
procentową składającą się z elementu wolnego od ryzyka oraz premii za ryzyko 
kredytowe. Premię za ryzyko kredytowe ustalono jako różnicę pomiędzy umowną 
stopą procentową a dopasowaną do terminu wymagalności stopą WIBOR. 
Gdy tak sporządzona wycena nie odbiega istotnie od wyceny zastosowanej na 
potrzeby sprawozdawczości statutowej, stosowana jest ta druga.
W przypadku depozytów innych niż ekwiwalenty środków pieniężnych niepewność 
oszacowania może wynikać ze zmienności otoczenia gospodarczego w zakresie 
kursów walut, stóp procentowych oraz z ryzyka kredytowego kontrahenta.


Pożyczki i pożyczki 
zabezpieczone 
hipotecznie


Dla celów wypłacalności Spółka ustaliła wartość udzielonych pożyczek poprzez 
dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych stopą procentową składającą się 
z elementu wolnego od ryzyka oraz z premii za ryzyko kredytowe.  
 
Jako stopę wolną od ryzyka na dzień wyceny przyjęto stopy procentowe publikowane 
na stronie internetowej EIOPA.  
 
Premię za ryzyko kredytowe dla każdego z kredytobiorców ustalono jako różnicę 
pomiędzy umowną stopą procentową a dopasowaną do terminu wymagalności 
pożyczki stopą WIBOR/EURIBOR na dzień udzielenia pożyczki lub na dzień 
podpisania aneksu zmieniającego oprocentowanie.
W przypadku pozostałych pożyczek i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie 
niepewność oszacowania może wynikać ze zmienności otoczenia gospodarczego 
w zakresie zmienności stóp procentowych oraz z ryzyka kredytowego kontrahenta.
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Pozycja aktywów/
pasywów Opis metody


Należności z tytułu 
ubezpieczeń, 
od pośredników 
ubezpieczeniowych oraz 
z tytułu reasekuracji 
biernej


Spółka dokonuje wyceny należności przeterminowanych poprzez dyskontowanie 
przyszłych przepływów pieniężnych stopą procentową składającą się z elementu 
wolnego od ryzyka oraz marży uwzględniającej ryzyko kredytowe kontrahenta.  
Z uwagi na brak historycznych danych w zakresie sprzedaży należności 
przeterminowanych Spółka określiła ryzyko kredytowe kontrahenta w oparciu 
o rentowność obligacji korporacyjnych, które w opinii Spółki, w związku z charakterem 
jej działalności i rodzajem wykazywanych należności, w sposób najbardziej 
przybliżony odzwierciedlają ryzyko związane z przepływami dotyczącymi należności.  
 
Należności niewymagalne są prezentowane w najlepszym oszacowaniu rezerw. 
Niepewność występuje w zakresie stóp procentowych.


Pozostałe należności 
(handlowe, inne 
niż z działalności 
ubezpieczeniowej)


Spółka dokonuje wyceny należności poprzez dyskontowanie przyszłych przepływów 
pieniężnych stopą procentową składającą się z elementu wolnego od ryzyka 
z uwzględnieniem ryzyka kredytowego kontrahenta.  
Niepewność występuje w zakresie stóp procentowych.


Zobowiązanie 
warunkowe


Spółka dokonuje przeglądu obszarów działalności Spółki, w których 
prawdopodobieństwo powstania zobowiązania warunkowego mogłoby występować. 
W wyniku analizy Spółka rozpoznała zobowiązanie warunkowe w związku 
z prowadzoną sprawą sądową. Na datę 31.12.2020 r. i na dzień sporządzenia 
niniejszego sprawozdania sprawa ta nie została rozstrzygnięta. W oparciu o opinie 
prawne zewnętrznych kancelarii prawnych prawdopodobieństwo negatywnego 
rozstrzygnięcia tej sprawy uznano za niskie, w związku z tym nie utworzono rezerwy 
na sprawy sporne, a Spółka rozpoznała zobowiązanie warunkowe. Szacunek skutku 
finansowego został dokonany na drodze osądu kierownictwa jednostki, przy wsparciu 
się doświadczeniem i opinią zewnętrznej kancelarii prawnej. 
W pozostałych obszarach zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.


Pozostałe rezerwy


Spółka dokonuje wyceny pozostałych rezerw poprzez dyskontowanie przyszłych 
przepływów pieniężnych stopą wolną od ryzyka. 
Niepewność występuje w zakresie prawidłowości oszacowania przyszłego 
zobowiązania, terminu wymagalności oraz stóp procentowych.


Zobowiązania wobec 
instytucji kredytowych


Wartość stanowią zobowiązania wynikające z umów leasingu w rozumieniu MSSF 16. 
Początkowo zobowiązanie wyceniane jest w wysokości wartości bieżącej opłat 
leasingowych pozostających do zapłaty w dacie rozpoczęcia leasingu zdyskontowane 
przy zastosowaniu krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy (takiej samej jak 
w przypadku aktywa z tytułu prawa do użytkowania). W kolejnych okresach wartość 
zobowiązania jest pomniejszana o skumulowaną kwotę poniesionych kosztów.


Zobowiązania z tytułu 
depozytów wobec 
reasekuratorów


Zobowiązania z tytułu depozytów wobec reasekuratorów w sprawozdaniu statutowym 
wycenia się w wartości nominalnej, która odzwierciedla wartość godziwą.
Niepewność występuje w zakresie stóp procentowych.


Zobowiązania 
z tytułu ubezpieczeń 
i wobec pośredników 
ubezpieczeniowych oraz 
z tytułu reasekuracji 
biernej


Spółka dokonuje wyceny zobowiązań przeterminowanych poprzez dyskontowanie 
przyszłych przepływów pieniężnych stopą wolną od ryzyka. 
Zobowiązania niewymagalne są prezentowane w najlepszym oszacowaniu rezerw. 
Niepewność występuje w zakresie stóp procentowych.


Pozostałe zobowiązania 
(handlowe, inne niż 
z tytułu działalności 
ubezpieczeniowej)


Spółka dokonuje wyceny zobowiązań poprzez dyskontowanie przyszłych przepływów 
pieniężnych stopą wolną od ryzyka. 
Niepewność występuje w zakresie stóp procentowych.


Tabela 22. Alternatywne metody wyceny


D.5 Wszelkie inne informacje
Stosowanie uproszczeń
Informacje, które podlegają ujawnieniu w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej, uznaje się za istotne, 
jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na proces decyzyjny lub ocenę użytkowników tego dokumentu, 
w tym organów nadzoru.
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Spółka dokonuje cyklicznej analizy na każdą datę sporządzenia SFCR, czy poszczególne pozycje wykazane 
w sprawozdaniu nie są istotnie zniekształcone. 


Sporządzając sprawozdanie SFCR na dzień 31.12.2021 dla wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe, Spółka ustala następujące poziomy istotności:


• Dla pozycji sprawozdania, których wartość stanowi mniej niż 3% łącznej sumy aktywów ustalonych na dzień 
bilansowy, Spółka uznaje, że o ile zastosowane zostały uproszczenia nie powodują one istotnego zniekształcenia 
sprawozdania. Informacja o zastosowaniu uproszczenia jest zawarta w części opisowej sprawozdania, 
z objaśnieniem pozycji, której uproszczenie dotyczy.


• O ile wartość pozycji, dla której Spółka stosuje uproszczenie stanowi więcej niż 3% łącznej sumy aktywów 
wyliczonych na dzień bilansowy, Spółka dokonuje pełnego udokumentowania i ujawnienia przeprowadzonej 
analizy, łącznie z oceną przyjętego rozwiązania. Każdorazowo przy takiej analizie uwzględniane są rekomendacje 
organu nadzoru oraz audytora Spółki.


• Dla pozycji, których wartość stanowi więcej niż 5% łącznej sumy aktywów ustalonych na dzień bilansowy, 
uproszczenia nie są stosowane.


Wszystkie zastosowane przez Spółkę uproszczenia przy wycenie aktywów i zobowiązań zostały opisane 
w podrozdziałach D.3 oraz D.4. 


Zastosowane uproszczenia nie wpływają istotnie na wartość godziwą.
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Zarządzanie kapitałem
E.
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E. Zarządzanie kapitałem
Obowiązujące w Spółce zasady zarządzania kapitałem obejmują:


• ocenę adekwatności kapitałowej,
• planowanie kapitału,
• bieżące zarządzanie kapitałem.


Ocena adekwatności kapitałowej jest przeprowadzana co kwartał, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 
i wytycznych Grupy VIG. Ocena dokonywana jest w oparciu o dane statutowe i przygotowane według zasad 
Wypłacalność II.


Planowanie potrzeb kapitałowych odbywa się nie rzadziej niż raz w roku w horyzoncie trzyletnim, w ramach procesów 
planowania finansowego i własnej oceny ryzyka i wypłacalności (w szczególności brany jest pod uwagę rezultat 
projekcji dokonywanych we własnej ocenie ryzyka i wypłacalności).


 W ramach planowania kapitału Spółka analizuje wpływ zmian zakresu prowadzonej działalności, zmian w strukturze 
aktywów i zobowiązań, istniejących czynników ryzyka oraz planowanych decyzji strategicznych na zyskowność, 
poziom ryzyka i potrzeby kapitałowe Spółki. Ponadto na polecenie Zarządu, Spółka przeprowadza analizy wpływu 
proponowanych zmian / decyzji strategicznych na realizację potrzeb kapitałowych.


W ramach bieżącego zarządzania kapitałem w uzasadnionych przypadkach Spółka przygotowuje propozycje 
ewentualnego uzupełnienia lub optymalizacji środków zarządzania kapitałem. Spółka uwzględnia również 
odpowiednie postanowienia Kodeksu spółek handlowych dotyczące kapitału i dywidendy.


Minimalny poziom wskaźnika wypłacalności (na poziomie 125%) wskazano w „Strategii zarządzania ryzykiem”, 
która została zatwierdzona przez Zarząd Towarzystwa. „Strategia zarządzania ryzykiem” zawiera przegląd 
ryzyk powiązanych z celami strategicznymi i biznesowymi oraz przegląd działań mających na celu zarządzanie 
tymi ryzykami. Ponadto poprzez określenie minimalnego poziomu wskaźnika wypłacalności stanowi podstawę 
wprowadzenia limitów ryzyka, które są punktem wyjścia do procesów zarządzania ryzykiem oraz do własnej oceny 
ryzyka i wypłacalności.


W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany dotyczące polityki zarządzania kapitałem.


E.1 Środki własne 
Środki własne Spółki składają się z podstawowych środków własnych, tj. z następujących pozycji:


• kapitał zakładowy (akcyjny),
• rezerwa uzgodnieniowa.


Spółka nie posiada uzupełniających środków własnych.
W 2021 roku nie miały miejsca emisje nowych środków własnych.


Podstawowe środki własne 31.12.2021 31.12.2020 Zmiana
Kapitał zakładowy 224 264 224 264 0
Rezerwa uzgodnieniowa 186 806 278 143 -91 336
Podstawowe środki własne 411 070 502 407 -91 336


Tabela 23. Podstawowe środki własne (dane w tys. zł)


Pełna prezentacja środków własnych wg Wypłacalność II jest dostępna jako załącznik do sprawozdania – patrz 
Formularz ilościowy nr S.23.01.


W okresie sprawozdawczym zaobserwowano zmniejszenie wartości środków własnych ogółem o 91 336 tys. zł, co 
było spowodowane spadkiem rezerwy uzgodnieniowej o tę samą kwotę.
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Wartość rezerwy uzgodnieniowej jest ustalana w następujący sposób:


Rezerwa uzgodnieniowa 31.12.2021 31.12.2020 Zmiana
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami 
pomniejszona o: 439 826 548 972 -109 146


Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia 28 756 46 566 -17 810
Pozostałe pozycje podstawowych środków 
własnych 224 264 224 264 0


Rezerwa uzgodnieniowa 186 806 278 143 -91 336
Tabela 24. Rezerwa uzgodnieniowa (dane w tys. zł)


W pozycji „przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia” ujęto dywidendę z proponowanego podziału zysku za rok 
obrotowy 2021 i 2020 w kwotach odpowiednio 17 055 tys. zł i 9 500 tys. zł (Zarząd rekomenduje przeznaczenie 85% 
zysku netto z 2021 r. i 50% zysku netto z 2020 r. na wypłatę dywidendy) oraz przewidywany podatek od niektórych 
instytucji finansowych w kwocie 2 201 tys. zł.


W pozycji „pozostałe podstawowe środki własne” wykazano wartość kapitału zakładowego.


Rezerwa uzgodnieniowa to najbardziej zmienny składnik środków własnych, gdyż odpowiada ona wartości kapitału 
rezerwowego/zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych, wyniku finansowego bieżącego roku oraz różnicy 
między wyceną zgodnie z Ustawą o rachunkowości a Wypłacalność II poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. 
Wartość rezerwy uzgodnieniowej jest zatem powiązana z rentownością portfela ubezpieczeń i wyników z inwestycji 
oraz z wynikami z działalności inwestycyjnej. W analizowanym okresie wzrost rezerwy uzgodnieniowej wynikał 
przede wszystkim ze wzrostu różnicy w wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.


Klasyfikacja środków własnych 
Wszystkie pozycje środków własnych są klasyfikowane do podstawowych środków własnych kategorii 1 –
nieograniczonej.


Środki własne klasyfikowane do kategorii 1 – nieograniczonej to środki cechujące się najwyższą jakością, tj. pełną 
dostępnością odnośnie do pokrywania strat. Ponadto w przypadku likwidacji zakładu ubezpieczeń posiadacz 
nie będzie uprawniony do odzyskania długu wynikającego z danej pozycji tak długo, jak nie zostaną wypełnione 
wszystkie inne zobowiązania, łącznie z zobowiązaniami wobec ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych 
z umów ubezpieczenia oraz zobowiązaniami wobec cedentów z tytułu zawartych umów reasekuracji. Środki kategorii 
1 można w całości wykorzystać na pokrycie zarówno kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR), jak i minimalnego 
wymogu kapitałowego (MCR).


Żadna z pozycji podstawowych środków własnych nie podlega przepisom przejściowym, o których mowa w art. 490 
ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej/art. 308b ust. 9 i 10 dyrektywy 2009/138/WE.


W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany dot. jakości środków własnych.


Spółka posiada dopuszczone środki własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności oraz pokrycie 
minimalnego wymogu kapitałowego w tej samej wysokości, tj. 411 070 tys. zł na 31.12.2021 r. (502 407 tys. zł na 
31.12.2020 r.), gdyż wszystkie środki własne są klasyfikowane do kategorii 1 – nieograniczonej. Środki własne 
spełniają limity wskazane w art. 248 ustawy ubezpieczeniowej oraz art. 82 rozporządzenia delegowanego.


Kapitał własny ze sprawozdania finansowego a nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami obliczona do celów 
wypłacalności


Kapitał własny Spółki na koniec 2021 roku wynosił 271 382 tys. zł (dla porównania – na koniec 2020 roku wynosił 
329 328 tys. zł). Różnica pomiędzy kapitałem własnym a nadwyżką aktywów nad zobowiązaniami w sprawozdaniu 
do celów wypłacalności została ustalona w następujący sposób:


31.12.2021 31.12.2020 Zmiana
Kapitał własny ze sprawozdania finansowego 271 382 329 328 -57 947
Odroczone koszty akwizycji -37 701 -35 981 -1 720
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31.12.2021 31.12.2020 Zmiana
Lokaty -48 710 86 789 -135 499
Kwoty należne z umów reasekuracji -9 153 -11 420 2 267
Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezp. -3 647 -3 749 103
Inne aktywa nie wykazane powyżej -7 882 -5 077 -2 805
Łącznie różnica w wycenie aktywów -107 092 30 561 -137 654
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 287 400 219 207 68 192
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego -20 786 -37 903 17 117
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników 
ubezp. 34 966 33 270 1 696


Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej 2 019 3 009 -990
Inne zobowiązania nie wykazane powyżej -28 062 -28 500 438
Łącznie różnica w wycenie zobowiązań 275 537 189 083 86 454
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami 439 826 548 972 -109 146


Tabela 25. Różnice między kapitałem własnym ze sprawozdania finansowego a nadwyżką aktywów nad zobowiązaniami obliczoną do celów wypłacalności (dane 
w tys. zł)


Istotne różnice w wycenie aktywów pomiędzy bilansem statutowym a bilansem Wypłacalność II wynikają przede 
wszystkim z różnic w wycenie aktywowanych kosztów akwizycji, lokat i pozostałych aktywów.


Natomiast istotne różnice w wycenie zobowiązań pomiędzy bilansem statutowym a bilansem Wypłacalność II 
wynikają z różnic w wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.


E.2 Kapitałowy wymóg wypłacalności i minimalny wymóg kapitałowy 
Spółka oblicza kapitałowy wymóg wypłacalności zgodnie z formułą standardową. 


Spółka nie stosuje uproszczeń ani parametrów specyficznych przy kalkulacji kapitałowego wymogu wypłacalności. 


Wartość SCR dla poszczególnych modułów ryzyka jest przedstawiona w poniższej tabeli.


31.12.2021 31.12.2020 Zmiana
Ryzyko rynkowe 82 985 66 897 16 088
Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta 4 769 5 923 -1 154
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie 120 914 102 792 18 123
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych 49 046 41 090 7 956
Dywersyfikacja -71 824 -60 774 -11 050
Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności 185 891 155 928 29 963
Ryzyko operacyjne 37 693 33 627 4 067
Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat -20 306 -25 658 5 352
Kapitałowy wymóg wypłacalności 203 279 163 897 39 382
Środki własne dopuszczone na pokrycie kapitałowego wymogu 
wypłacalności, w tym: 411 070 502 407 -91 336


kategoria 1 – nieograniczona 411 070 502 407 -91 336
Tabela 26. Kapitałowy wymóg wypłacalności dla poszczególnych modułów ryzyka


Pełna prezentacja kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) jest dostępna jako załącznik do sprawozdania – patrz 
Formularz ilościowy nr S.25.01.


Wartość kapitałowego wymogu wypłacalności na 31.12.2021 r. wynosiła 203 279 tys. zł (na 31.12.2020 r. wynosiła 
163 897 tys. zł).


W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost SCR (o 39 382 tys. zł), na który najbardziej istotny wpływ miały 
następujące zmiany:
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• wzrost wymogu kapitałowego dla ryzyka rynkowego (co zostało szerzej opisane w części C.2. Ryzyko rynkowe),
• wzrost wymogu kapitałowego dla ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie i w ubezpieczeniach 


zdrowotnych (co zostało szerzej opisane w części C.1. Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na życie  
i w ubezpieczeniach zdrowotnych),


• wzrost wymogu kapitałowego dla ryzyka operacyjnego.


Minimalny wymóg kapitałowy jest na poziomie górnego progu MCR określonego w art. 248 rozporządzenia 
delegowanego, tj. 45% SCR. 


Wartość minimalnego wymogu kapitałowego na 31.12.2021 r. wynosiła 91 476 tys. zł (na 31.12.2020 r. wynosiła 73 
754 tys. zł). W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości MCR spowodowany wzrostem kapitałowego wymogu 
wypłacalności.


31.12.2021 r. 31.12.2020 r. Zmiana
Liniowy minimalny wymóg kapitałowy 105 222 102 984 2 238
Górny próg minimalny wymóg kapitałowy 91 476 73 754 17 722
Dolny próg minimalny wymóg kapitałowy 50 820 40 974 9 845
Łączny minimalny wymóg kapitałowy 91 476 73 754 17 722
Nieprzekraczalny dolny próg minimalnego wymogu 
kapitałowego 17 097 17 090 7


Minimalny wymóg kapitałowy 91 476 73 754 17 722
Środki własne dopuszczone na pokrycie minimalnego 
wymogu kapitałowego, w tym: 411 070 502 407 -91 336


 kategoria 1 – nieograniczona 411 070 502 407 -91 336
Tabela 27. Minimalny wymóg kapitałowy


Pełna prezentacja minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) jest dostępna jako załącznik do sprawozdania – patrz 
Formularz ilościowy nr S.28.01.


Na 31.12.2021 Spółka posiadała wystarczające środki własne na zapewnienie bezpieczeństwa kapitałowego 
przy wskazanych wymogach (SCR i MCR). Współczynnik wypłacalności (współczynnik pokrycia SCR środkami 
własnymi) wyniósł 202,22% i jest on wyższy od minimalnego wskaźnika wypłacalności określonego przez Zarząd 
i Radę Nadzorczą Spółki w strategii zarządzania ryzykiem, tj. 125%. Wskaźnik pokrycia MCR środkami własnymi 
wynosił 449,38%.


E.3 Zastosowanie podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji do 
obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności 
Spółka nie wykorzystuje podmodułu ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje opartego na czasie trwania.


E.4 Różnice między formułą standardową a stosowanym modelem 
wewnętrznym 
Spółka nie stosuje modelu wewnętrznego do kalkulacji kapitałowego wymogu wypłacalności.


E.5 Niezgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym i niezgodność 
z kapitałowym wymogiem wypłacalności 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła niezgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym ani niezgodność 
z kapitałowym wymogiem wypłacalności.


E.6 Wszelkie inne informacje
Spółka przedstawiła wszystkie istotne informacje w poprzednich rozdziałach sekcji E dokumentu.
Na Spółkę nie został nałożony narzut kapitałowy przez organ nadzoru. 
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ZAŁĄCZNIK I (w tysiącach złotych)
S.02.01.02
Pozycje bilansowe


Wartość bilansowa 
wg Wypłacalność II


Aktywa C0010
Wartości niematerialne i prawne R0030 0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 9,828
Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych R0050


Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny R0060 20,335


Lokaty (inne niż aktywa ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone 
indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym)


R0070 792,999


Nieruchomości (inne niż do użytku własnego) R0080 15,986
Udziały w zakładach powiązanych, w tym udziały kapitałowe R0090 9,283
Akcje i udziały R0100 5,084


Akcje i udziały – notowane R0110 5,084
Akcje i udziały – nienotowane R0120


Obligacje R0130 733,446
Obligacje państwowe R0140 731,879
Obligacje korporacyjne R0150 1,566
Strukturyzowane papiery wartościowe R0160
Zabezpieczone papiery wartościowe R0170


Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego 
inwestowania R0180 27,284


Instrumenty pochodne R0190
Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych R0200 1,917
Pozostałe lokaty R0210


Aktywa posiadane z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone 
indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym


R0220 1,313,251


Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie R0230 125,730
Pożyczki pod zastaw polisy R0240


Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych R0250
Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie R0260 125,730
Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z ubezpieczeń: R0270 -3,054


Innych niż ubezpieczenia na życie i zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia 
na życie


R0280


Innych niż ubezpieczenia na życie z wyłączeniem zdrowotnych R0290
Zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie R0300


Na życie i zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem zdrowotnych oraz 
ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości 
bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym


R0310 -2,699


Zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie R0320 -3,416
Na życie z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w 
oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym


R0330 717


Ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne 
wartości bazowe, i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym


R0340 -355


Depozyty u cedentów R0350
Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych R0360 3,986
Należności z tytułu reasekuracji biernej R0370
Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej) R0380 3,268
Akcje własne (posiadane bezpośrednio) R0390
Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia 
wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone. R0400


Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych R0410 28,676
Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach) R0420 0
Aktywa ogółem R0500 2,295,019
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ZAŁĄCZNIK I (w tysiącach złotych)
S.02.01.02
Pozycje bilansowe


Wartość bilansowa 
wg Wypłacalność II


Zobowiązania C0010
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie R0510


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem 
zdrowotnych)


R0520


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0530
Najlepsze oszacowanie R0540
Margines ryzyka R0550


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż 
ubezpieczenia na życie) R0560


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0570
Najlepsze oszacowanie R0580
Margines ryzyka R0590


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których 
świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń 
związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)


R0600 466,121


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie) R0610 -6,589


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0620 0
Najlepsze oszacowanie R0630 -22,661
Margines ryzyka R0640 16,072


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz 
ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości 
bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)


R0650 472,710


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0660 0
Najlepsze oszacowanie R0670 453,844
Margines ryzyka R0680 18,866


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o 
określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym


R0690 1,263,719


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0700 0
Najlepsze oszacowanie R0710 1,242,028
Margines ryzyka R0720 21,692


Zobowiązania warunkowe R0740 8,858
Pozostałe rezerwy (inne niż techniczno-ubezpieczeniowe) R0750 11,616
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników R0760 560
Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji R0770 4,226
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0780 66,804
Instrumenty pochodne R0790
Zobowiązania wobec instytucji kredytowych R0800


Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych R0810 20,287


Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych R0820 3,650
Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej R0830 0
Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej) R0840 9,350
Zobowiązania podporządkowane R0850


Zobowiązania podporządkowane niewłączone do BOF R0860
Zobowiązania podporządkowane włączone do BOF R0870


Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach) R0880 0
Zobowiązania ogółem R0900 1,855,192
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami R1000 439,826
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iadczenia oraz koszty w


g linii biznesow
ych


Ubezpieczenia 
zdrow


otne


Ubezpieczenia z 
udziałem


 w
 


zyskach


Ubezpieczenia, w
 


których św
iadczenie 


jest ustalane w
 


oparciu o określone 
indeksy lub inne 


w
artości bazow


e, i 
ubezpieczenia 


zw
iązane z 


ubezpieczeniow
ym


 
funduszem


 
kapitałow


ym


Pozostałe 
ubezpieczenia 


na życie


Renty z um
ów


 
ubezpieczenia 


innych niż um
ow


y 
ubezpieczenia na 


życie oraz 
pow


iązane ze 
zobow


iązaniam
i z 


tytułu 
ubezpieczeń 
zdrow


otnych


Renty z um
ów


 
ubezpieczenia innych 


niż um
ow


y 
ubezpieczenia na 


życie oraz pow
iązane 


ze zobow
iązaniam


i 
ubezpieczeniow


ym
i 


innym
i niż 


zobow
iązania z tytułu 


ubezpieczeń 
zdrow


otnych


Reasekuracja 
ubezpieczeń 
zdrow


otnych


Reasekuracja 
ubezpieczeń na 


życie


C0210
C0220


C0230
C0240


C0250
C0260


C0270
C0280


C0300
Składki przypisane
Brutto


R1410
285,687


67,989
245,082


487,993
1,086,752


Udział zakładów
 reasekuracji


R1420
29,304


264
499


2,969
33,036


Netto
R1500


256,383
67,725


244,583
485,024


1,053,716
Składki zarobione
Brutto


R1510
283,173


68,039
245,084


487,937
1,084,233


Udział zakładów
 reasekuracji


R1520
29,232


264
499


2,969
32,964


Netto
R1600


253,941
67,775


244,585
484,968


1,051,269
Odszkodow


ania i św
iadczenia


Brutto
R1610


183,751
48,943


205,836
458,836


897,365
Udział zakładów


 reasekuracji
R1620


11,293
167


145
1,477


13,081
Netto


R1700
172,457


48,776
205,691


457,359
884,284


Zm
iana stanu pozostałych rezerw


 techniczno-
ubezpieczeniow


ych
Brutto


R1710
132


-22,615
-89,162


-10,217
-121,863


Udział zakładów
 reasekuracji


R1720
1


25
26


Netto
R1800


131
-22,615


-89,162
-10,241


-121,888
Koszty poniesione


R1900
73,030


17,327
33,703


13,955
138,013


Pozostałe koszty
R2500


1,682
Koszty ogółem


R2600
139,696


Linie biznesow
e dla zobow


iązań z tytułu ubezpieczeń na życie
Zobow


iązania z tytułu reasekuracji 
ubezpieczeń na życie


Ogółem5 / 27
2021
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POWRÓT DO SPISU TREŚCI







ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.05.02.01
Składki, odszkodow


ania i św
iadczenia oraz koszty w


g kraju


Kraj siedziby
Najw


ażniejszych 
pięć krajów


 i kraj 
siedziby


C0010
C0020


C0030
C0040


C0050
C0060


C0070
R0010


C0080
C0090


C0100
C0110


C0120
C0130


C0140
Składki przypisane
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow


a
R0110


Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0120


Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0130


Udział zakładów
 reasekuracji


R0140
Netto


R0200
Składki zarobione
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow


a
R0210


Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0220


Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0230


Udział zakładów
 reasekuracji


R0240
Netto


R0300
Odszkodow


ania i św
iadczenia


Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a


R0310
Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna


R0320
Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna


R0330
Udział zakładów


 reasekuracji
R0340


Netto
R0400


Zm
iana stanu pozostałych rezerw


 techniczno-
ubezpieczeniow


ych
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow


a
R0410


Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0420


Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0430


Udział zakładów
 reasekuracji


R0440
Netto


R0500
Koszty poniesione


R0550
Pozostałe koszty


R1200
Koszty ogółem


R1300


Najw
ażniejszych pięć krajów


 (w
g kw


oty składek przypisanych brutto) – Zobow
iązania zw


iązane z 
ubezpieczeniam


i innym
i niż ubezpieczenia na życie
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POWRÓT DO SPISU TREŚCI







ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.05.02.01
Składki, odszkodow


ania i św
iadczenia oraz koszty w


g kraju


Kraj siedziby
Najw


ażniejszych 
pięć krajów


 i kraj 
siedziby


C0150
C0160


C0170
C0180


C0190
C0200


C0210
R1400


C0220
C0230


C0240
C0250


C0260
C0270


C0280
Składki przypisane
Brutto


R1410
Udział zakładów


 reasekuracji
R1420


Netto
R1500


Składki zarobione
Brutto


R1510
Udział zakładów


 reasekuracji
R1520


Netto
R1600


Odszkodow
ania i św


iadczenia
Brutto


R1610
Udział zakładów


 reasekuracji
R1620


Netto
R1700


Zm
iana stanu pozostałych rezerw


 techniczno-
ubezpieczeniow


ych
Brutto


R1710
Udział zakładów


 reasekuracji
R1720


Netto
R1800


Koszty poniesione
R1900


Pozostałe koszty
R2500


Koszty ogółem
R2600


Najw
ażniejszych pięć krajów


 (w
g kw


oty składek przypisanych brutto) – Zobow
iązania zw


iązane 
z ubezpieczeniam


i na życie
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POWRÓT DO SPISU TREŚCI







ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.12.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrow


otnych o charakterze ubezpieczeń na życie


 


Um
ow


y bez 
opcji i gw


arancji
Um


ow
y z opcjam


i i 
gw


arancjam
i


Um
ow


y bez 
opcji i 


gw
arancji


Um
ow


y z 
opcjam


i i 
gw


arancjam
i


C0020
C0030


C0040
C0050


C0060
C0070


C0080
C0090


C0100
C0150


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane łącznie
R0010


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 


finansow
ej, po dokonaniu korekty ze w


zględu na 
oczekiw


ane straty w
 zw


iązku z niew
ykonaniem


 
zobow


iązania przez kontrahenta, zw
iązane z rezerw


am
i 


techniczno-ubezpieczeniow
ym


i obliczanym
i łącznie – 


Ogółem


R0020


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane jako sum
a 


najlepszego oszacow
ania i m


arginesu ryzyka
Najlepsze oszacow


anie
Najlepsze oszacow


anie brutto
R0030


402,440
1,242,028


51,404
1,695,872


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 


finansow
ej po dokonaniu korekty ze w


zględu na 
oczekiw


ane straty w
 zw


iązku z niew
ykonaniem


 
zobow


iązania przez kontrahenta – Ogółem


R0080
-190


-355
907


363


Najlepsze oszacow
anie pom


niejszone o kw
oty należne z 


um
ów


 reasekuracji i od spółek celow
ych (podm


iotów
 


specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansow
ej – 


ogółem


R0090
402,630


1,242,382
50,497


1,695,509


M
argines ryzyka


R0100
11,733


21,692
7,133


40,558
Kw


ota w
ynikająca z zastosow


ania przepisów
 


przejściow
ych dotyczących rezerw


 techniczno-
ubezpieczeniow


ych
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e obliczane 


łącznie
R0110


Najlepsze oszacow
anie


R0120
M


argines ryzyka
R0130


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e – Ogółem
R0200


414,173
1,263,719


58,537
1,736,429


Ogółem
 


(Ubezpieczenia 
na życie inne niż 


zdrow
otne, w


 
tym


 
ubezpieczenia na 
życie zw


iązane z 
ubezpieczeniow


y
m


 funduszem
 


kapitałow
ym


)


Ubezpieczenia 
z udziałem


 w
 


zyskach


Ubezpieczenia, w
 których św


iadczenie jest ustalane 
w


 oparciu o określone indeksy lub inne w
artości 


bazow
e, i ubezpieczenia zw


iązane z 
ubezpieczeniow


ym
 funduszem


 kapitałow
ym


Pozostałe ubezpieczenia na życie
Renty z um


ów
 ubezpieczenia 


innych niż um
ow


y 
ubezpieczenia na życie oraz 


pow
iązane ze zobow


iązaniam
i 


ubezpieczeniow
ym


i innym
i niż 


zobow
iązania z tytułu 


ubezpieczeń zdrow
otnych


Przejęta 
reasekuracja
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POWRÓT DO SPISU TREŚCI







ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.12.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrow


otnych o charakterze ubezpieczeń na życie


 


Um
ow


y bez opcji 
i gw


arancji


Um
ow


y z 
opcjam


i i 
gw


arancjam
i


C0160
C0170


C0180
C0190


C0200
C0210


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane łącznie
R0010


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz 


reasekuracji finansow
ej, po dokonaniu korekty ze 


w
zględu na oczekiw


ane straty w
 zw


iązku z 
niew


ykonaniem
 zobow


iązania przez kontrahenta, 
zw


iązane z rezerw
am


i techniczno-ubezpieczeniow
ym


i 
obliczanym


i łącznie – Ogółem


R0020


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane jako 
sum


a najlepszego oszacow
ania i m


arginesu ryzyka
Najlepsze oszacow


anie


Najlepsze oszacow
anie brutto


R0030
-22,661


-22,661
Kw


oty należne z um
ów


 reasekuracji i od spółek celow
ych 


(podm
iotów


 specjalnego przeznaczenia) oraz 
reasekuracji finansow


ej po dokonaniu korekty ze 
w


zględu na oczekiw
ane straty w


 zw
iązku z 


niew
ykonaniem


 zobow
iązania przez kontrahenta – 


Ogółem


R0080
-3,416


-3,416


Najlepsze oszacow
anie pom


niejszone o kw
oty należne z 


um
ów


 reasekuracji i od spółek celow
ych (podm


iotów
 


specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji 
finansow


ej – ogółem


R0090
-19,245


-19,245


M
argines ryzyka


R0100
16,072


16,072
Kw


ota w
ynikająca z zastosow


ania przepisów
 


przejściow
ych dotyczących rezerw


 techniczno-
ubezpieczeniow


ych
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e obliczane łącznie


R0110


Najlepsze oszacow
anie


R0120
M


argines ryzyka
R0130


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e – Ogółem
R0200


-6,589
-6,589


Ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność 
ubezpieczeniow


a)
Renty z um


ów
 


ubezpieczenia 
innych niż 


um
ow


y 
ubezpieczenia na 


życie oraz 
pow


iązane ze 
zobow


iązaniam
i 


z tytułu 
ubezpieczeń 
zdrow


otnych


Reasekuracja 
ubezpieczeń 
zdrow


otnych 
(przyjęta 


reasekuracja)


Ogółem
 


(Ubezpieczenia 
zdrow


otne o 
charakterze 


ubezpieczeń na 
życie)
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POWRÓT DO SPISU TREŚCI







ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.17.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Ubezpieczenia 
pokrycia kosztów


 
św


iadczeń 
m


edycznych


Ubezpieczenia 
na w


ypadek 
utraty 


dochodów


Ubezpieczenia 
pracow


nicze


Ubezpieczenia 
odpow


iedzialnoś
ci cyw


ilnej z 
tytułu 


użytkow
ania 


pojazdów
 


m
echanicznych


Pozostałe 
ubezpieczenia 


pojazdów


Ubezpieczenia 
m


orskie, lotnicze 
i transportow


e


Ubezpieczenia 
od ognia i innych 


szkód 
rzeczow


ych


Ubezpieczenia 
odpow


iedzialnoś
ci cyw


ilnej 
ogólnej


Ubezpieczenia 
kredytów


 i poręc
zeń


C0020
C0030


C0040
C0050


C0060
C0070


C0080
C0090


C0100
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e obliczane łącznie


R0010


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych (podm
iotów


 
specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansow


ej, po dokonaniu 
korekty ze w


zględu na oczekiw
ane straty w


 zw
iązku z niew


ykonaniem
 


zobow
iązania przez kontrahenta, zw


iązane z rezerw
am


i techniczno-
ubezpieczeniow


ym
i obliczanym


i łącznie – Ogółem


R0050


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane jako sum
a najlepszego 


oszacow
ania i m


arginesu ryzyka
Najlepsze oszacow


anie
Rezerw


y składek
Brutto


R0060


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych (podm
iotów


 
specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansow


ej po dokonaniu 
korekty ze w


zględu na oczekiw
ane straty w


 zw
iązku z niew


ykonaniem
 


zobow
iązania przez kontrahenta – Ogółem


R0140


Najlepsze oszacow
anie dla rezerw


 składek netto
R0150


Rezerw
y na odszkodow


ania i św
iadczenia


Brutto
R0160


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych (podm
iotów


 
specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansow


ej po dokonaniu 
korekty ze w


zględu na oczekiw
ane straty w


 zw
iązku z niew


ykonaniem
 


zobow
iązania przez kontrahenta – Ogółem


R0240


Najlepsze oszacow
anie netto dla rezerw


 na odszkodow
ania i 


św
iadczenia


R0250


Najlepsze oszacow
anie brutto ogółem


R0260
Najlepsze oszacow


anie netto
R0270


M
argines ryzyka


R0280
Kw


ota w
ynikająca z zastosow


ania przepisów
 przejściow


ych 
dotyczących rezerw


 techniczno-ubezpieczeniow
ych


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane łącznie
R0290


Najlepsze oszacow
anie


R0300
M


argines ryzyka
R0310


Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a i przyjęta reasekuracja proporcjonalna
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POWRÓT DO SPISU TREŚCI







ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.17.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Ubezpieczenia 
pokrycia kosztów


 
św


iadczeń 
m


edycznych


Ubezpieczenia 
na w


ypadek 
utraty 


dochodów


Ubezpieczenia 
pracow


nicze


Ubezpieczenia 
odpow


iedzialnoś
ci cyw


ilnej z 
tytułu 


użytkow
ania 


pojazdów
 


m
echanicznych


Pozostałe 
ubezpieczenia 


pojazdów


Ubezpieczenia 
m


orskie, lotnicze 
i transportow


e


Ubezpieczenia 
od ognia i innych 


szkód 
rzeczow


ych


Ubezpieczenia 
odpow


iedzialnoś
ci cyw


ilnej 
ogólnej


Ubezpieczenia 
kredytów


 i poręc
zeń


C0020
C0030


C0040
C0050


C0060
C0070


C0080
C0090


C0100
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e – Ogółem


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e – Ogółem
R0320


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 


finansow
ej po dokonaniu korekty ze w


zględu na oczekiw
ane straty 


w
 zw


iązku z niew
ykonaniem


 zobow
iązania przez kontrahenta – 


Ogółem


R0330


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e pom
niejszone o kw


oty 
należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych (podm
iotów


 
specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansow


ej – Ogółem
R0340


Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a i przyjęta reasekuracja proporcjonalna
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.17.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Ubezpieczenia 
kosztów


 ochrony 
praw


nej


Ubezpieczenia 
św


iadczenia 
pom


ocy


Ubezpieczenia 
różnych strat 
finansow


ych


Reasekuracja 
nieproporcjonal
na ubezpieczeń 


zdrow
otnych


Reasekuracja 
nieproporcjonal
na pozostałych 


ubezpieczeń 
osobow


ych


Reasekuracja 
nieproporcjonalna 


ubezpieczeń 
m


orskich, 
lotniczych i 


transportow
ych


Reasekuracja 
nieproporcjonal
na ubezpieczeń 
m


ajątkow
ych


C0110
C0120


C0130
C0140


C0150
C0160


C0170
C0180


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane łącznie
R0010


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 


finansow
ej, po dokonaniu korekty ze w


zględu na oczekiw
ane straty 


w
 zw


iązku z niew
ykonaniem


 zobow
iązania przez kontrahenta, 


zw
iązane z rezerw


am
i techniczno-ubezpieczeniow


ym
i obliczanym


i 
łącznie – Ogółem


R0050


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane jako sum
a 


najlepszego oszacow
ania i m


arginesu ryzyka
Najlepsze oszacow


anie
Rezerw


y składek
Brutto


R0060
Kw


oty należne z um
ów


 reasekuracji i od spółek celow
ych 


(podm
iotów


 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 
finansow


ej po dokonaniu korekty ze w
zględu na oczekiw


ane straty 
w


 zw
iązku z niew


ykonaniem
 zobow


iązania przez kontrahenta – 
Ogółem


R0140


Najlepsze oszacow
anie dla rezerw


 składek netto
R0150


Rezerw
y na odszkodow


ania i św
iadczenia


Brutto
R0160


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 


finansow
ej po dokonaniu korekty ze w


zględu na oczekiw
ane straty 


w
 zw


iązku z niew
ykonaniem


 zobow
iązania przez kontrahenta – 


Ogółem


R0240


Najlepsze oszacow
anie netto dla rezerw


 na odszkodow
ania i 


św
iadczenia


R0250


Najlepsze oszacow
anie brutto ogółem


R0260
Najlepsze oszacow


anie netto
R0270


M
argines ryzyka


R0280
Kw


ota w
ynikająca z zastosow


ania przepisów
 przejściow


ych 
dotyczących rezerw


 techniczno-ubezpieczeniow
ych


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane łącznie
R0290


Najlepsze oszacow
anie


R0300
M


argines ryzyka
R0310


Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a i 


przyjęta reasekuracja proporcjonalna
Przejęta reasekuracja nieproporcjonalna


Ogółem
 


zobow
iązania z 


tytułu 
ubezpieczeń 


innych niż 
ubezpieczenia 


na życie
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.17.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Ubezpieczenia 
kosztów


 ochrony 
praw


nej


Ubezpieczenia 
św


iadczenia 
pom


ocy


Ubezpieczenia 
różnych strat 
finansow


ych


Reasekuracja 
nieproporcjonal
na ubezpieczeń 


zdrow
otnych


Reasekuracja 
nieproporcjonal
na pozostałych 


ubezpieczeń 
osobow


ych


Reasekuracja 
nieproporcjonalna 


ubezpieczeń 
m


orskich, 
lotniczych i 


transportow
ych


Reasekuracja 
nieproporcjonal
na ubezpieczeń 
m


ajątkow
ych


C0110
C0120


C0130
C0140


C0150
C0160


C0170
C0180


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e – Ogółem
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e – Ogółem


R0320
Kw


oty należne z um
ów


 reasekuracji i od spółek celow
ych 


(podm
iotów


 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 
finansow


ej po dokonaniu korekty ze w
zględu na oczekiw


ane straty 
w


 zw
iązku z niew


ykonaniem
 zobow


iązania przez kontrahenta – 
Ogółem


R0330


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e pom
niejszone o kw


oty 
należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych (podm
iotów


 
specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansow


ej – Ogółem
R0340


Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a i 


przyjęta reasekuracja proporcjonalna
Przejęta reasekuracja nieproporcjonalna


Ogółem
 


zobow
iązania z 


tytułu 
ubezpieczeń 


innych niż 
ubezpieczenia 


na życie


13 / 27
2021


SFC
R


 C
O


M
PEN


SA TO
W


AR
ZYSTW


O
 U


BEZPIEC
ZEŃ


 N
A ŻYC


IE SPÓ
ŁKA AKC


YJN
A VIEN


N
A IN


SU
R


AN
C


E G
R


O
U


P'


A


B


C


D


E


DZIAŁALNOŚĆ I W
YNIKI OPERACYJNE


SYSTEM ZARZĄDZANIA
PROFIL RYZYKA


W
YCENA DLA CELÓW


 W
YPŁACALNOŚCI


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM


83


POWRÓT DO SPISU TREŚCI







ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.19.01.21
Odszkodow


ania i św
iadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobow


ych i m
ajątkow


ych


Ogółem
 zobow


iązania z tytułu działalności ubezpieczeniow
ej innej niż ubezpieczenia na życie


Z0010
Accident year


W
ypłacone odszkodow


ania i św
iadczenia brutto (na zasadzie niekum


ulatyw
nej)


(w
artość bezw


zględna)
 


Rok
0


1
2


3
4


5
6


7
8


9
10 &


 +
C0010


C0020
C0030


C0040
C0050


C0060
C0070


C0080
C0090


C0100
C0110


C0170
C0180


W
cześniejsz
e lata


R0100
0


R0100
0


0


N-9
R0160


R0160
N-8


R0170
R0170


N-7
R0180


R0180
N-6


R0190
R0190


N-5
R0200


R0200
N-4


R0210
R0210


N-3
R0220


R0220
N-2


R0230
R0230


N-1
R0240


R0240
N


R0250
R0250
R0260


0
0


Rok szkody / rok zaw
arcia 


um
ow


y


Rok zm
iany


W
 bieżącym


 roku
Sum


a lat 
(skum


ulow
ana)


Ogółem
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.19.01.21
Odszkodow


ania i św
iadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobow


ych i m
ajątkow


ych


Niezdyskontow
ane najlepsze oszacow


anie dla rezerw
y na niew


ypłacone odszkodow
ania i św


iadczenia brutto
(w


artość bezw
zględna)


Rok
0


1
2


3
4


5
6


7
8


9
10 &


 +
C0200


C0210
C0220


C0230
C0240


C0250
C0260


C0270
C0280


C0290
C0300


C0360
W


cześniejs
ze lata


R0100
0


R0100
0


N-9
R0160


R0160
N-8


R0170
R0170


N-7
R0180


R0180
N-6


R0190
R0190


N-5
R0200


R0200
N-4


R0210
R0210


N-3
R0220


R0220
N-2


R0230
R0230


N-1
R0240


R0240
N


R0250
R0250
R0260


0


Rok zm
iany


Koniec roku (dane 
zdyskontow


ane)


Ogółem


15 / 27
2021


SFC
R


 C
O


M
PEN


SA TO
W


AR
ZYSTW


O
 U


BEZPIEC
ZEŃ


 N
A ŻYC


IE SPÓ
ŁKA AKC


YJN
A VIEN


N
A IN


SU
R


AN
C


E G
R


O
U


P'


A


B


C


D


E


DZIAŁALNOŚĆ I W
YNIKI OPERACYJNE


SYSTEM ZARZĄDZANIA
PROFIL RYZYKA


W
YCENA DLA CELÓW


 W
YPŁACALNOŚCI


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM


85


POWRÓT DO SPISU TREŚCI







ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.22.01.21
W


pływ
 środków


 w
 zakresie gw


arancji długoterm
inow


ych i środków
 przejściow


ych


 


Kw
ota w


raz ze 
środkam


i w
 zakresie 


gw
arancji 


długoterm
inow


ych i 
środkam


i 
przejściow


ym
i


W
pływ


 środka 
przejściow


ego 
dotyczącego rezerw


 
techniczno-


ubezpieczeniow
ych


W
pływ


 środka 
przejściow


ego 
dotyczącego stóp 


procentow
ych


W
pływ


 korekty z 
tytułu zm


iany 
przyjętej jako zero


W
pływ


 korekty 
dopasow


ującej 
przyjętej jako zero


C0010
C0030


C0050
C0070


C0090


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e
R0010


Podstaw
ow


e środki w
łasne


R0020


Dopuszczone środki w
łasne na pokrycie 


kapitałow
ego w


ym
ogu w


ypłacalności
R0050


Kapitałow
y w


ym
óg w


ypłacalności
R0090


Dopuszczone środki w
łasne na pokrycie 


m
inim


alnego w
ym


ogu w
ypłacalności


R0100


M
inim


alny w
ym


óg kapitałow
y


R0110
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.23.01.01
Środki w


łasne


Ogółem
Tier 1 – 


nieograniczone
Tier 1 – 


ograniczone
Tier 2


Tier 3


C0010
C0020


C0030
C0040


C0050
Podstaw


ow
e środki w


łasne przed odliczeniem
 z tytułu udziałów


 w
 innych instytucjach sektora finansow


ego zgodnie z art. 68 
rozporządzenia delegow


anego (UE) 2015/35
Kapitał zakładow


y (w
raz z akcjam


i w
łasnym


i)
R0010


224,264
224,264


Nadw
yżka ze sprzedaży akcji pow


yżej ich w
artości nom


inalnej zw
iązana z kapitałem


 zakładow
ym


R0030
Kkapitał założycielski, w


kłady/składki członkow
skie lub rów


now
ażna pozycja podstaw


ow
ych środków


 w
łasnych w


 przypadku 
tow


arzystw
 ubezpieczeń w


zajem
nych, tow


arzystw
 reasekuracji w


zajem
nej i innych tow


arzystw
 ubezpieczeń opartych na 


zasadzie w
zajem


ności
R0040


Podporządkow
ane fundusze udziałow


e/członkow
skie w


 przypadku tow
arzystw


 ubezpieczeń w
zajem


nych, tow
arzystw


 
reasekuracji w


zajem
nej i innych tow


arzystw
 ubezpieczeń opartych na zasadzie w


zajem
ności


R0050


Fundusze nadw
yżkow


e
R0070


Akcje uprzyw
ilejow


ane
R0090


Nadw
yżka ze sprzedaży akcji pow


yżej ich w
artości nom


inalnej zw
iązana z akcjam


i uprzyw
ilejow


anym
i


R0110
Rezerw


a uzgodnieniow
a


R0130
186,806


186,806
Zobow


iązania podporządkow
ane


R0140
Kw


ota odpow
iadająca w


artości aktyw
ów


 netto z tytułu odroczonego podatku dochodow
ego


R0160
Pozostałe pozycje środków


 w
łasnych zatw


ierdzone przez organ nadzoru jako podstaw
ow


e środki w
łasne, niew


ym
ienione 


pow
yżej


R0180


Środki w
łasne ze spraw


ozdań finansow
ych, które nie pow


inny być uw
zględnione w


 rezerw
ie uzgodnieniow


ej i nie spełniają 
kryteriów


 klasyfikacji jako środki w
łasne w


g W
ypłacalność II


Środki w
łasne ze spraw


ozdań finansow
ych, które nie pow


inny być uw
zględnione w


 rezerw
ie uzgodnieniow


ej i nie spełniają 
kryteriów


 klasyfikacji jako środki w
łasne w


g W
ypłacalność II


R0220


Odliczenia
W


artość odliczeń z tytułu udziałów
 kapitałow


ych w
 instytucjach finansow


ych i kredytow
ych – ogółem


R0230
Podstaw


ow
e środki w


łasne ogółem
 po odliczeniach


R0290
411,070


411,070
Uzupełniające środki w


łasne
Nieopłacony kapitał zakładow


y, do którego opłacenia nie w
ezw


ano i który m
oże być w


ezw
any do opłacenia na żądanie


R0300


Nieopłacony kapitał założycielski, w
kłady/składki członkow


skie lub rów
now


ażna pozycja podstaw
ow


ych środków
 w


łasnych w
 


przypadku tow
arzystw


 ubezpieczeń w
zajem


nych, tow
arzystw


 reasekuracji w
zajem


nej i innych tow
arzystw


 ubezpieczeń 
opartych na zasadzie w


zajem
ności, do których opłacenia nie w


ezw
ano i które m


ogą być w
ezw


ane do opłacenia na żądanie
R0310


Nieopłacone akcje uprzyw
ilejow


ane, do których opłacenia nie w
ezw


ano i które m
ogą być w


ezw
ane do opłacenia na żądanie


R0320


Praw
nie w


iążące zobow
iązanie do subskrypcji i opłacenia na żądanie zobow


iązań podporządkow
anych


R0330
Akredytyw


y i gw
arancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektyw


y 2009/138/W
E


R0340
Akredytyw


y i gw
arancje inne niż zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektyw


y 2009/138/W
E


R0350
Dodatkow


e w
kłady od członków


 zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierw
szy dyrektyw


y 2009/138/W
E


R0360
Dodatkow


e w
kłady od członków


 – inne niż zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierw
szy dyrektyw


y 2009/138/W
E


R0370
Pozostałe uzupełniające środki w


łasne
R0390


Uzupełniające środki w
łasne ogółem


R0400
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.23.01.01
Środki w


łasne


Ogółem
Tier 1 – 


nieograniczone
Tier 1 – 


ograniczone
Tier 2


Tier 3


C0010
C0020


C0030
C0040


C0050
Dostępne i dopuszczone środki w


łasne
Kw


ota dostępnych środków
 w


łasnych ogółem
 na pokrycie kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności (SCR)


R0500
411,070


411,070
Kw


ota dostępnych środków
 w


łasnych ogółem
 na pokrycie M


CR
R0510


411,070
411,070


Kw
ota dopuszczonych środków


 w
łasnych ogółem


 na pokrycie SCR
R0540


411,070
411,070


0
0


0
Kw


ota dopuszczonych środków
 w


łasnych ogółem
 na pokrycie M


CR
R0550


411,070
411,070


0
0


SCR
R0580


203,279
M


CR
R0600


91,476
W


skaźnik dopuszczonych środków
 w


łasnych do SCR
R0620


202.22%
W


skaźnik dopuszczonych środków
 w


łasnych do M
CR


R0640
449.38%


C0060
Rezerw


a uzgodnieniow
a


Nadw
yżka aktyw


ów
 nad zobow


iązaniam
i


R0700
439,826


Akcje w
łasne (posiadane bezpośrednio i pośrednio)


R0710
Przew


idyw
ane dyw


idendy, w
ypłaty i obciążenia


R0720
28,756


Pozostałe pozycje podstaw
ow


ych środków
 w


łasnych
R0730


224,264
Korekta ze w


zględu na w
ydzielone pozycje środków


 w
łasnych w


 ram
ach portfeli objętych korektą dopasow


ującą i funduszy 
w


yodrębnionych
R0740


Rezerw
a uzgodnieniow


a
R0760


186,806
Oczekiw


ane zyski
Oczekiw


ane zyski z przyszłych składek – Działalność w
 zakresie ubezpieczeń na życie


R0770
141,673


Oczekiw
ane zyski z przyszłych składek – Działalność w


 zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
R0780


Oczekiw
ane zyski z przyszłych składek – Ogółem


R0790
141,673
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.25.01.21
Kapitałow


y w
ym


óg w
ypłacalności – dla podm


iotów
 stosujących form


ułę standardow
ą


Kapitałow
y w


ym
óg 


w
ypłacalności 


brutto


Param
etry 


specyficzne dla 
zakładu


Uproszczenia


C0110
C0090


C0100
Ryzyko rynkow


e
R0010


82,985
Ryzyko niew


ykonania zobow
iązania przez kontrahenta


R0020
4,769


Ryzyko aktuarialne w
 ubezpieczeniach na życie


R0030
120,914


Ryzyko aktuarialne w
 ubezpieczeniach zdrow


otnych
R0040


49,046
Ryzyko aktuarialne w


 ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie
R0050


0
Dyw


ersyfikacja
R0060


-71,824
Ryzyko z tytułu w


artości niem
aterialnych i praw


nych
R0070


0
Podstaw


ow
y kapitałow


y w
ym


óg w
ypłacalności


R0100
185,891


Obliczanie kapitałow
ego w


ym
ogu w


ypłacalności
C0100


Ryzyko operacyjne
R0130


37,693
Zdolność rezerw


 techniczno-ubezpieczeniow
ych do pokryw


ania strat
R0140


0
Zdolności odroczonych podatków


 dochodow
ych do pokryw


ania strat
R0150


-20,306
W


ym
óg kapitałow


y dla działalności prow
adzonej zgodnie z art. 4 dyrektyw


y 2003/41/W
E


R0160
0


Kapitałow
y w


ym
óg w


ypłacalności z w
yłączeniem


 w
ym


ogu kapitałow
ego


R0200
203,279


Ustanow
ione w


ym
ogi kapitałow


e
R0210


0


Kapitałow
y w


ym
óg w


ypłacalności
R0220


203,279


Inne inform
acje na tem


at SCR
W


ym
óg kapitałow


y dla podm
odułu ryzyka cen akcji opartego na duracji


R0400
0


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla pozostałej części


R0410
0


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla funduszy w


yodrębnionych
R0420


0


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla portfeli objętych korektą 


dopasow
ującą


R0430
0


Efekt dyw
ersyfikacji ze w


zględu na agregację nSCR dla RFF na podstaw
ie art. 304


R0440
0


Tak/Nie
C0109


Podejście oparte na średniej staw
ce podatkow


ej
R0590


Yes


LAC DT
Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków


 dochodow
ych do pokryw


ania strat
C0130


LAC DT
R0640


-20,306


LAC DT uzasadniona odw
róceniem


 ujęcia zobow
iązań z tytułu odroczonego podatku dochodow


ego
R0650


-13,306


LAC DT uzasadniona odniesieniem
 do m


ożliw
ego przyszłego zysku ekonom


icznego podlegającego 
opodatkow


aniu
R0660


-7,000


LAC DT uzasadniona przeniesieniem
 strat na w


cześniejsze okresy, bieżący rok
R0670


0
LAC DT uzasadniona przeniesieniem


 na w
cześniejsze okresy, przyszłe lata


R0680
0


M
aksym


alny LAC DT
R0690


-20,306
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.25.02.21
Kapitałow


y w
ym


óg w
ypłacalności – dla podm


iotów
 stosujących form


ułę standardow
ą i częściow


y m
odel w


ew
nętrzny


Niepow
tarzalny num


er składnika
Opis składników


Obliczanie kapitałow
ego 


w
ym


ogu w
ypłacalności


W
artość na podstaw


ie 
m


odelu
Param


etry specyficzne dla 
zakładu


Uproszczenia


C0010
C0020


C0030
C0070


C0090
C0120


1
M


arket risk
2


Counterparty default risk
3


Life underw
riting risk


4
Health underw


riting risk
5


Non-life underw
riting risk


6
Intangible asset risk


7
Operational risk


8
LAC Technical Provisions (negative 


am
ount)


9
LAC Deferred Taxes (negative 


am
ount)


Obliczanie kapitałow
ego w


ym
ogu w


ypłacalności
C0100


Niezdyw
ersyfikow


ane składniki ogółem
R0110


Dyw
ersyfikacja


R0060
W


ym
óg kapitałow


y dla działalności prow
adzonej zgodnie z art. 4 dyrektyw


y 2003/41/W
E


R0160
Kapitałow


y w
ym


óg w
ypłacalności z w


yłączeniem
 w


ym
ogu kapitałow


ego
R0200


Ustanow
ione w


ym
ogi kapitałow


e
R0210


Kapitałow
y w


ym
óg w


ypłacalności
R0220


Inne inform
acje na tem


at SCR
W


artość lub oszacow
anie łącznej zdolności rezerw


 techniczno-ubezpieczeniow
ych do pokryw


ania strat
R0300


W
artość lub oszacow


anie ogólnej zdolności odroczonych podatków
 dochodow


ych do pokryw
ania strat


R0310
W


ym
óg kapitałow


y dla podm
odułu ryzyka cen akcji opartego na duracji


R0400
Łączna kw


ota hipotetycznego kapitałow
ego w


ym
ogu w


ypłacalności dla pozostałej części
R0410


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla funduszy w


yodrębnionych (innych niż te zw
iązane 


z działalnością prow
adzoną zgodnie z art. 4 dyrektyw


y 2003/41/W
E (środki przejściow


e));
R0420


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasow


ującą
R0430


Efekt dyw
ersyfikacji ze w


zględu na agregację nSCR dla RFF na podstaw
ie art. 304


R0440


Tak/Nie
C0109


Podejście oparte na średniej staw
ce podatkow


ej
R0590


LAC DT
Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków


 dochodow
ych do pokryw


ania strat
C0130


LAC DT
R0640


LAC DT uzasadniona odw
róceniem


 ujęcia zobow
iązań z tytułu odroczonego podatku dochodow


ego
R0650


LAC DT uzasadniona odniesieniem
 do m


ożliw
ego przyszłego zysku ekonom


icznego podlegającego opodatkow
aniu


R0660


LAC DT uzasadniona przeniesieniem
 strat na w


cześniejsze okresy, bieżący rok
R0670


LAC DT uzasadniona przeniesieniem
 na w


cześniejsze okresy, przyszłe lata
R0680


M
aksym


alny LAC DT
R0690
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.25.02.21
Kapitałow


y w
ym


óg w
ypłacalności – dla zakładów


 stosujących pełny m
odel w


ew
nętrzny


Niepow
tarzalny num


er składnika
Opis składników


Obliczanie kapitałow
ego 


w
ym


ogu w
ypłacalności


C0010
C0020


C0030


Obliczanie kapitałow
ego w


ym
ogu w


ypłacalności
C0100


Niezdyw
ersyfikow


ane składniki ogółem
R0110


Dyw
ersyfikacja


R0060


W
ym


óg kapitałow
y dla działalności prow


adzonej zgodnie z art. 4 dyrektyw
y 2003/41/W


E
R0160


Kapitałow
y w


ym
óg w


ypłacalności z w
yłączeniem


 w
ym


ogu kapitałow
ego


R0200
Ustanow


ione w
ym


ogi kapitałow
e


R0210
Kapitałow


y w
ym


óg w
ypłacalności


R0220
Inne inform


acje na tem
at SCR


W
artość lub oszacow


anie łącznej zdolności rezerw
 techniczno-ubezpieczeniow


ych do pokryw
ania strat


R0300


W
artość lub oszacow


anie ogólnej zdolności odroczonych podatków
 dochodow


ych do pokryw
ania strat


R0310


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla pozostałej części


R0410
Łączna kw


ota hipotetycznego kapitałow
ego w


ym
ogu w


ypłacalności dla funduszy w
yodrębnionych 


(innych niż te zw
iązane z działalnością prow


adzoną zgodnie z art. 4 dyrektyw
y 2003/41/W


E (środki 
przejściow


e));
R0420


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla portfeli objętych korektą 


dopasow
ującą


R0430


Efekt dyw
ersyfikacji ze w


zględu na agregację nSCR dla RFF na podstaw
ie art. 304


R0440
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.28.01.01


Kom
ponent form


uły liniow
ej dla zobow


iązań ubezpieczeniow
ych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


C0010
M


CR(NL) W
ynik


R0010


Najlepsze oszacow
anie 


i rezerw
y techniczno-


ubezpieczeniow
e 


obliczane łącznie netto 
(tj. po uw


zględnieniu 
reasekuracji biernej i 


spółek celow
ych 


(podm
iotów


 
specjalnego 


przeznaczenia))


Składki przypisane 
w


 okresie ostatnich 
12 m


iesięcy netto 
(tj. po 


uw
zględnieniu 


reasekuracji 
biernej)


C0020
C0030


R0020
R0030
R0040


R0050


R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170


M
inim


alny w
ym


óg kapitałow
y – działalność ubezpieczeniow


a lub reasekuracyjna prow
adzona jedynie w


 zakresie ubezpieczeń na 


Ubezpieczenia na w
ypadek utraty dochodów


 i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia pracow


nicze i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia odpow
iedzialności cyw


ilnej z tytułu użytkow
ania pojazdów


 m
echanicznych i reasekuracja 


proporcjonalna
Pozostałe ubezpieczenia pojazdów


 i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia pokrycia kosztów
 św


iadczeń m
edycznych i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia m
orskie, lotnicze i transportow


e i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczow


ych i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia odpow


iedzialności cyw
ilnej ogólnej i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia i reasekuracja proporcjonalna kredytów
 i poręczeń


Ubezpieczenia kosztów
 ochrony praw


nej i reasekuracja proporcjonalna


Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń m
ajątkow


ych


Ubezpieczenia św
iadczenia pom


ocy i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia różnych strat finansow


ych i reasekuracja proporcjonalna
Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrow


otnych
Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobow


ych
Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń m


orskich, lotniczych i transportow
ych


23 / 27
2021


SFC
R


 C
O


M
PEN


SA TO
W


AR
ZYSTW


O
 U


BEZPIEC
ZEŃ


 N
A ŻYC


IE SPÓ
ŁKA AKC


YJN
A VIEN


N
A IN


SU
R


AN
C


E G
R


O
U


P'


A


B


C


D


E


DZIAŁALNOŚĆ I W
YNIKI OPERACYJNE


SYSTEM ZARZĄDZANIA
PROFIL RYZYKA


W
YCENA DLA CELÓW


 W
YPŁACALNOŚCI


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM


92


POWRÓT DO SPISU TREŚCI







ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.28.01.01


Kom
ponent form


uły liniow
ej dla zobow


iązań ubezpieczeniow
ych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń na życie


C0040
M


CR(L) W
ynik


R0200
105,222


Najlepsze oszacow
anie i 


rezerw
y techniczno-


ubezpieczeniow
e obliczane 


łącznie netto (tj. po 
uw


zględnieniu reasekuracji 
biernej i spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego 


przeznaczenia))


Całkow
ita sum


a na 
ryzyku netto (z 


odliczeniem
 um


ów
 


reasekuracji i spółek 
celow


ych (podm
iotów


 
specjalnego 


przeznaczenia))


C0050
C0060


R0210
399,096


R0220
3,534


R0230
1,242,382


R0240
50,497


R0250
115,545,737


Ogólne obliczenie M
CR


C0070
Liniow


y M
CR


R0300
105,222


SCR
R0310


203,279
Górny próg M


CR
R0320


91,476
Dolny próg M


CR
R0330


50,820
Łączny M


CR
R0340


91,476
Nieprzekraczalny dolny próg M


CR
R0350


17,097
C0070


M
inim


alny w
ym


óg kapitałow
y


R0400
91,476


Całkow
ita sum


a na ryzyku w
 odniesieniu do w


szystkich zobow
iązań z tytułu (reasekuracji) 


ubezpieczeń na życie


M
inim


alny w
ym


óg kapitałow
y – działalność ubezpieczeniow


a lub reasekuracyjna prow
adzona jedynie w


 zakresie ubezpieczeń na 
życie lub jedynie w


 zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Zobow
iązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem


 w
 zyskach – św


iadczenia gw
arantow


ane


Zobow
iązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem


 w
 zyskach – przyszłe św


iadczenia uznaniow
e


Zobow
iązania z tytułu ubezpieczeń, w


 których św
iadczenie jest ustalane w


 oparciu o określone 
indeksy lub inne w


artości bazow
e, i ubezpieczeń zw


iązanych z ubezpieczeniow
ym


 funduszem
 


kapitałow
ym


Inne zobow
iązania z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie i (reasekuracji) ubezpieczeń 


zdrow
otnych
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.28.02.01
M


inim
alny w


ym
óg kapitałow


y – działalność ubezpieczeniow
a prow


adzona w
 zakresie zarów


no ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Działalność w
 


zakresie 
ubezpieczeń innych 
niż ubezpieczenia 


na życie


Działalność w
 


zakresie 
ubezpieczeń na 


życie


M
CR(NL,NL) W


ynik
M


CR(NL,L) W
ynik


C0010
C0020


Kom
ponent form


uły liniow
ej dla zobow


iązań 
ubezpieczeniow


ych i reasekuracyjnych z tytułu 
ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


R0010


Najlepsze 
oszacow


anie i rezerw
y 


techniczno-
ubezpieczeniow


e 
obliczane łącznie 


netto (tj. po 
uw


zględnieniu 
reasekuracji biernej i 


spółek celow
ych 


(podm
iotów


 
specjalnego 


przeznaczenia))


Składki przypisane 
w


 okresie ostatnich 
12 m


iesięcy netto 
(tj. po 


uw
zględnieniu 


reasekuracji 
biernej)


Najlepsze oszacow
anie 


i rezerw
y techniczno-


ubezpieczeniow
e 


obliczane łącznie netto 
(tj. po uw


zględnieniu 
reasekuracji biernej i 


spółek celow
ych 


(podm
iotów


 
specjalnego 


przeznaczenia))


Składki przypisane w
 


okresie ostatnich 12 
m


iesięcy netto (tj. po 
uw


zględnieniu 
reasekuracji biernej)


C0030
C0040


C0050
C0060


R0020
R0030
R0040


R0050


R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170


Działalność w
 zakresie ubezpieczeń innych 


niż ubezpieczenia na życie
Działalność w


 zakresie ubezpieczeń na życie


Ubezpieczenia pokrycia kosztów
 św


iadczeń m
edycznych i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia na w
ypadek utraty dochodów


 i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia pracow


nicze i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia odpow


iedzialności cyw
ilnej z tytułu użytkow


ania pojazdów
 m


echanicznych i reasekuracja 
proporcjonalna
Pozostałe ubezpieczenia pojazdów


 i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia m


orskie, lotnicze i transportow
e i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczow
ych i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia odpow
iedzialności cyw


ilnej ogólnej i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia i reasekuracja proporcjonalna kredytów


 i poręczeń
Ubezpieczenia kosztów


 ochrony praw
nej i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia św
iadczenia pom


ocy i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia różnych strat finansow


ych i reasekuracja proporcjonalna
Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrow


otnych
Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobow


ych
Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń m


orskich, lotniczych i transportow
ych


Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń m
ajątkow


ych
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.28.02.01
M


inim
alny w


ym
óg kapitałow


y – działalność ubezpieczeniow
a prow


adzona w
 zakresie zarów


no ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Działalność w
 


zakresie 
ubezpieczeń innych 
niż ubezpieczenia 


na życie


Działalność w
 


zakresie 
ubezpieczeń na 


życie


M
CR(L,NL) W


ynik
M


CR(L,L) W
ynik


C0070
C0080


Kom
ponent form


uły liniow
ej dla zobow


iązań 
ubezpieczeniow


ych i reasekuracyjnych z tytułu 
ubezpieczeń na życie


R0200


Najlepsze oszacow
anie 


i rezerw
y techniczno-


ubezpieczeniow
e 


obliczane łącznie netto 
(tj. po uw


zględnieniu 
reasekuracji biernej i 


spółek celow
ych 


(podm
iotów


 
specjalnego 


przeznaczenia))


Całkow
ita sum


a na 
ryzyku netto (z 


odliczeniem
 um


ów
 


reasekuracji i 
spółek celow


ych 
(podm


iotów
 


specjalnego 
przeznaczenia))


Najlepsze 
oszacow


anie i 
rezerw


y techniczno-
ubezpieczeniow


e 
obliczane łącznie 


netto (tj. po 
uw


zględnieniu 
reasekuracji biernej i 


spółek celow
ych 


(podm
iotów


 
specjalnego 


przeznaczenia))


Całkow
ita sum


a na ryzyku 
netto (z odliczeniem


 
um


ów
 reasekuracji i 


spółek celow
ych 


(podm
iotów


 specjalnego 
przeznaczenia))


C0090
C0100


C0110
C0120


R0210
R0220


R0230


R0240


R0250


Inne zobow
iązania z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie i (reasekuracji) ubezpieczeń zdrow


otnych


Całkow
ita sum


a na ryzyku w
 odniesieniu do w


szystkich zobow
iązań z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń 


na życie


Działalność w
 zakresie ubezpieczeń innych 


niż ubezpieczenia na życie
Działalność w


 zakresie ubezpieczeń na życie


Zobow
iązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem


 w
 zyskach – św


iadczenia gw
arantow


ane
Zobow


iązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem
 w


 zyskach – przyszłe św
iadczenia uznaniow


e


Zobow
iązania z tytułu ubezpieczeń, w


 których św
iadczenie jest ustalane w


 oparciu o określone indeksy 
lub inne w


artości bazow
e, i ubezpieczeń zw


iązanych z ubezpieczeniow
ym


 funduszem
 kapitałow


ym
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.28.02.01
M


inim
alny w


ym
óg kapitałow


y – działalność 
ubezpieczeniow


a prow
adzona w


 zakresie zarów
no 


ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż 
ubezpieczenia na życie


Ogólne obliczenie M
CR


C0130
Liniow


y M
CR


R0300
SCR


R0310
Górny próg M


CR
R0320


Dolny próg M
CR


R0330
Łączny M


CR
R0340


Nieprzekraczalny dolny próg M
CR


R0350
C0130


M
inim


alny w
ym


óg kapitałow
y


R0400


Obliczanie hipotetycznego M
CR w


 ubezpieczeniach innych niż 
ubezpieczenia na życie i w


 ubezpieczeniach na życie


Działalność w
 zakresie 


ubezpieczeń innych niż 
ubezpieczenia na życie


Działalność w
 


zakresie 
ubezpieczeń na 


życie


C0140
C0150


Liniow
y hipotetyczny M


CR
R0500


Hipotetyczny SCR z w
yłączeniem


 w
ym


ogu kapitałow
ego (obliczenie 


roczne lub najnow
sze)


R0510


Górny próg hipotetycznego M
CR


R0520
Dolny próg hipotetycznego M


CR
R0530


Łączny hipotetyczny M
CR


R0540
Nieprzekraczalny dolny próg hipotetycznego M


CR
R0550


Hipotetyczny M
CR


R0560
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MTA2NDcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBDAvAhAvPG0tUG41++Zeg8Jn88uqFw0yMTA1
MTgxMjQ2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQeFlk2NLmeC5BvazRJ8WJeRcNMjIw
MjI0MTIzOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEA2gvyPX5QAtG1qxvQ9ooX8XDTIx
MDgxNDA5NTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBG1/XIwjo6s54OD1Du7gb+Fw0y
MTA0MjExMTAwMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwNDIxMDAw
MDAwWjAvAhBWdfz+12zjRc1+Omlzfp5tFw0yMTA3MTIwNzA2MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwIQIQOaA7NNm+Wy8FxRQAejImhhcNMjEwMTA3MDgyMzAwWjAhAhAXo9rQ
Bly6ZS3E02/G8gdTFw0yMTEyMDExMjI1MDBaMCECEBqOhFjF6GNz+BkyqhNgPkcX
DTIxMDMxOTA4NTQ0NVowLwIQKjOxrbvjbR4XoIwLK5g0phcNMjIwMzA4MTUwMDAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEArGwt3C3QIkBOvI3QBQmNIXDTIxMTAyNzA5Mzcw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBXEkm72ESx6zA4HDZL68/eFw0yMTAzMjYxMzU0
MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQEi2+ux1GIiG0BE/QIq8fqhcNMjIwMzA4MDcw
MDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDIwODAwMDAwMFowLwIQ
CseohojQbSL/J8fpE+S0qRcNMjEwNDEyMTMyMjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkC
ECccSO+I7W9ROUsnYX/3kn0XDTIxMDIxNzE0Mjg0NVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMTAyMTQwMDAwMDBaMC8CEGVDs2Xp73BN5LpO4Tm2EYQXDTIx
MTEwOTEwNDQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhApq2eDbQy1moR4b0atyuw9Fw0y
MTA3MDEwODA0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQbP8Tzn/82D9HYM8kekmsehcN
MjEwMjE1MTI0MjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEE3XPJbn7J93AkfeLDabAmMX
DTIxMDIxODA5MzEzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTBJAhASqru7BXIs5rG1xKP6d5T+
Fw0yMjAyMDkxMDE3MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIwMjA4
MjMwMDAwWjAvAhBvUwZqK/fyeKAmku8k7e9zFw0yMjAzMTcwOTU1MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQebnKwYU8dB1TfG1EvjRMNhcNMjEwODE3MDgwMjAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEGt5EeBFNEMICo41lPvCEqEXDTIxMDUwNTEyMzEwNVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhAuR3HvOcUW1VfgA0r8d2l/Fw0yMTEwMDYxMjQ2MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQXzAHJBaJTWW5MGW6tsDUlBcNMjExMDI2MTIyNzAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEJMCECEGTs4JIuzHVBPXPEZK7GzL0XDTIxMDMwOTE2MzM0NVow
IQIQeECsmC1Tq4sWr3l5PTmWdhcNMjEwMzAzMDg0MjQ1WjAvAhAHKLxgHLqSezLo
6xuXLA+NFw0yMTA1MTkwNzA1NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQUuJjo356rL0T
3VWKmu+1TRcNMjIwMzExMTEzMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEDYBnVRds3jR
T7/VSDGwExsXDTIyMDMwMzEwNDEwMFowIQIQRAOrWpZJKo1pB1fv4lM3gxcNMjEw
MTI1MTEyNjMwWjAvAhAJMJmdOmFx0JiyfDS2IBBBFw0yMjAzMDcxNTQ5MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQU0aJRGv++mPqPlPHY+8nrhcNMjIwMzA0MTMxNTAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEC8is9Y3IT6jUSxeywlog3IXDTIxMTIyMTE0MDcwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBoqmMex4IcbJrG7Wf3MGWrFw0yMjAxMjUxMzE3MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQO57Lnj6Ofp4Zi4PDu1MjexcNMjEwNDAxMTMxMjQ1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEAwj7z+Z5L89pHP1w7rQAt0XDTIxMDUwNDEzMDM0
NVowLwIQNB1sWbF8jtEeZWRUA3PTTBcNMjAwMzI0MDgwNzMxWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMCECEBkCGWX1ejgRBaELH4uZShEXDTIwMTExOTEzMzQwMFowLwIQcO2DioP1
UscZxV8Uhc6PXhcNMjIwMTA1MTMxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEJZYJra
XMA1d+/+IHmQQfQXDTIxMDQyMzEzMTA0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAwnM3Y
TwCAdzgKrNqra0G+Fw0yMTExMjQxMzM1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQdRwj
HEe7YD5o0YfxYvQVdhcNMjExMTI0MTEwNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEE0T
uE+7iFCNKJcAELqmkbEXDTIxMTAxOTA4MzEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAl
UCEg05pzb1VFUHudVk7SFw0yMTA3MDEwODEwMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYD
VR0YBBEYDzIwMjEwNzAxMDgwNzExWjBJAhBCjAlSYIGrJ4zQuqKs7vbjFw0yMjAy
MTgwODMzMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIwMjE4MDgzMDAw
WjAvAhBeu01POWxfk2287DP1LIK5Fw0yMTA0MDcxMzM1MTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwIQIQG3bvrAPSNROpIY4+j7qtPxcNMjAwNTA2MTExNDAzWjAvAhA/hNTCHLY/
kiPWDtoBlILEFw0yMTA3MjIxMDM3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQQ+OZ9BAI
4uf+TBj3G3dfdRcNMjEwMzA0MTE1NTE1WjBJAhAIlYnhmNJv2Be1d1yZ0bKGFw0y
MTEwMjUwNzA4MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjExMDEyMDgz
MDAwWjAvAhAh75ppbeg8g2v8GRgJhWXdFw0yMjAzMDQwODM3MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwLwIQda56g/9yZ1QaBGVfu/1pEhcNMjIwMTI3MTA1NTAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEFQF+XPFJSmK+Rt4jd7p2N8XDTIxMDkyMjExMDMwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhAKhl2TCCn85LJO5yIL9YWIFw0yMjAyMTAxMzU1MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQb3A+Ax/mUQ/1YtChq0ARYRcNMjExMjIzMTMxNDAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMCECEDfX5ex6CSO3MRScLJfcvrwXDTIwMDUwNjExMTQwMVowIQIQ
OQGt7pEmroFHZizp8+CB6BcNMjEwNjExMTYyMDE1WjAvAhBStcl6TX9/4nzpLSRZ
YYKWFw0yMTA3MjIxMjA0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQZC+rDeZeM/N3d3tz
O89qfhcNMjEwOTI4MTIyODAwWjAvAhAbWm1xkrU2Kr5KVnbCcixSFw0yMTEyMDIx
MTA3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQTPmPnh0qxwgcbIeol2f7excNMjIwMzE2
MDkzMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBpAWWsnyAw/7yzNR2x31kkXDTIyMDIx
MTEzMjkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhArgPZCOHRazcai2/Zi4+e+Fw0yMjAx
MjgwOTIyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLgIPUCxW/OcAmT53zRESp+H1Fw0yMTA5
MTAxMTM3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQNa4yfAKa599FlNvyMvg6sBcNMjIw
MzA3MTQ1MjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEH6rBHC24hjPDTxDkKHOKcEXDTIx
MDUxNDEyNDgxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhB6lFxFdaOUKqHMcTT4Q+5mFw0y
MTA1MTQwNzU0NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQFTmFTqlcCjVBNHU0CgW4XxcN
MjEwNDA4MDY1MTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEFjq8yqVPHgzvsN5LBN+ymgX
DTIwMDgyMTE1NDAzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB2Sss3xoW/Jlfq5Ow5Y2OD
Fw0yMTA3MDkwNjE3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQTetm+vDRYRKEYj2haTQB
mhcNMjAwNjE4MDkwNzE1WjAhAhBgsVIRe4tmCzwdBSkEADxHFw0yMTA0MDIxMDA1
MzBaMEkCEBV0hbXwncgdUwlZ61KYGpgXDTIyMDMxMDE0MzQwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAzMDIxNTMwMDBaMCECEEEoFpmhDd0ZB0APfWvQ
RZ0XDTIwMDQyNzEyNTQzOFowLwIQbam6TxVQnpGt5CA1MWVEKRcNMjAwOTIzMDUx
NjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEF6l42v3MGbnp5DjpBAaW9YXDTIxMDkwNjEz
MjEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBQ11jxBkJr9LAJ0jwTbPbNFw0yMTAxMjEw
OTM3MzBaMC8CEEAuzmz9urLcP/T/MM0NL+cXDTIxMDUzMTA5MjUwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhBwaUQd5ms6+50dsBNlbEMcFw0yMTA1MDYxMTA4MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwIQIQPWZEb0wZarqlapJe62OYEBcNMjAwNTI2MTI0NzAwWjAhAhAJ
XE4PGh3QuHEUXCB02PIjFw0yMTA5MjIxMjE0MDBaMCECEEqNFW40i72aU6dLpKYt
BUUXDTIxMDcxMzA4MTQwMFowIQIQFQtJVsT9tBcFsSC68N1OyxcNMjEwNTEwMDY0
ODQ1WjAvAhATY4VXCQ2Ii36E0Jz8efpmFw0yMTA3MjQxOTMyMDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwLwIQQsi+QYNdI3VBVx5vgMB/fRcNMjIwMTI4MTAwMzAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEBwaIkJa4D/7ilXjZbkf4vkXDTIxMDIwMzA5MDczMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBCTAvAhADgIi9rAsICjrjVRNnvXrsFw0yMTExMDUxMDI4MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQXdUx3KXO5AtQqQxncxA+7RcNMjEwMzMxMTMzNzAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEJMCECEGTmVfp7rzrS2+JWEyB6qCcXDTIwMDQyOTA2MjE0OFowLwIQ
ArFOL5rkuMkze+bqp2EqMhcNMjEwNTIwMTIwNTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkC
EFLgRUExjNDzFSdK6QOccg0XDTIxMDkyMDA4MzIwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMTA5MDEwODI4NTZaMC8CEC/1Zmf7/b2OWHUs3O4QRXYXDTIx
MTExNjEwNTEwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB97KfIkDslNlgoPTywev3PFw0y
MjAxMjUwODUyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQZQSm7ydmryXbMmb3138T5BcN
MjEwNzAxMDcyNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECd/3S5Bb9JBHjFPUy+L8NQX
DTIyMDMwODA3MDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBH36BFho93zAa2mwvPhWtL
Fw0yMjAyMDkxMTAyMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIwMjA5
MTA1MzAwWjAvAhBzIZmL49D1aIPtvBMGuw2wFw0yMTA2MzAxMzI1MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwIQIQWJy8+UQOhA4YPFeMNn1/CxcNMjIwMTIxMDkzOTAwWjAhAhBJ
TiVPNu2lfAWXBNwAEN2hFw0yMTExMTIxMTUxMDBaMEkCEFia6AfKprFkxf94H1rI
5nEXDTIxMTIwMTExMjUwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTEx
MjkyMzAwMDBaMC8CEElhbRqRCHJDswE7Ng5LkN0XDTIxMDkyOTEyMDAwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzBJAhAnldzFaW2BQxkM5VBXXQHjFw0yMTA5MDExMzMyMDBaMCYw
CgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwODMxMjIwMDAwWjAvAhBx5oRMfBZQ
MfQXxI16DJJXFw0yMTA2MjkxMDE3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQftWP1MRN
MmZ10J9DAhzUohcNMjAwOTE0MTQwNjQ1WjAvAhBnaK777kWx6n5NMt2xLFFFFw0y
MTExMTkxMTU4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQbO1ruSFrQ93DBC6N8mv/VxcN
MjAwNDI3MTI1NDQwWjAvAhBnYEIV1ti1Lh5c+cbAWw4LFw0yMTAzMzExMzI3MzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwSQIQZrvLyUUHaWvFSVSQagv5zxcNMjEwNzI2MTE0MjAw
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDcyMzExNDA1N1owLwIQSWRL
3J3BZ2NVQTty6/T72RcNMjIwMTI4MTAyMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEAom
Poa84fnN6gNKLaYrKXAXDTIxMDYxNTA4MzY0NVowLwIQVf+3/Pq1EMAN6yp5kg8S
gBcNMjAxMDA1MDUwNzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECDm+eOv7rcwWI8gPC7u
bBcXDTIxMDcxOTEzMzEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBXC3I2uYJQGxboNefX
zjMtFw0yMTA5MjMwNzI5MDBaMCECEGiS+SjeekX3QmVvf9ZTT+sXDTIxMDcxNDEz
MTgwMFowSQIQZUleWftewdLl8X1vlvsBfhcNMjEwNzA5MDczNjAwWjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDcwOTA3MzE0NFowLwIQQqB3A/iq48juD8UI
w0i/jxcNMjEwNjExMTIxNDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEC7eol8lV684oe37
xWQ+1CEXDTIxMTEwMzExMTgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBGLt6Fvwhofrhg
f80rztrfFw0yMTEyMjgwNzUzMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIw
MjExMjA2MjMwMDAwWjAvAhBpTQSZkNQmoIT8k0RO7Ty+Fw0yMTAyMDMwOTA3MzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQfnxSu4qGCzQyoSYIFYf4MhcNMjEwMzE2MDcyNDQ1
WjAhAhA2Zir8vxt90TB/NZ1IhGWZFw0yMDA2MTgwODIwNDVaMC8CEGeUdaccWEFl
uFzYupB4wgUXDTIyMDMwMzA3MzYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBG9CPPG/bb
mscHOvmw7QfRFw0yMDEyMDMwNzE2MzBaMC8CEDnLwldKMT319kiBJ1TTxXgXDTIw
MDkyODEyMjgxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAivfr02PIi7xaNc0WxGoCAFw0y
MTEyMzAxMzE3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQQwSQIQJi08woB0B6fUJhDjYXK70hcN
MjAwMjE3MTIxNzIyWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDIxMDAw
MDAwMFowIQIQJytWve4mTBnJ/irp4Zc3YRcNMjEwMzE3MDk0NDMwWjAvAhBVF6aC
JJPj1qNSDQDyWL+lFw0yMDA4MTAxNTM3MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQGe9i
ZuGZjfCRyqO1G8wVkhcNMjExMTMwMDk1NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECI7
4ad80/tvdnvonaKdaBYXDTIxMDkxNDA2NDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAV
BA8PYx7yN/czgb1OdvFgFw0yMTA3MTQxMzMxMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYD
VR0YBBEYDzIwMjEwNzE0MDkwMDAwWjAhAhBjrVJM5vhdkHo5Zkz8TQYRFw0yMDA1
MDYxMTEzNTlaMCECEFvfOrnB8C4/lPjpz7TGFXEXDTIxMDQyMTA4MTgxNVowIQIQ
WzSBqHQxCozeG7maFTIZLhcNMjAxMjAxMTAzODMwWjAhAhAW/Q+XbH2NkT+gnk2M
xfYyFw0yMDA1MDYxMTE0MDNaMC8CEBsrjWvzIUJKwXO882XWAXwXDTIyMDIwNDA5
MjIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBNX9SA5/dLeMJMjIOAm/hRFw0yMjAyMTYx
MDI4MDFaMC8CECYsyzNVd2fEp+LQ4Gg+3AsXDTIyMDEyNjEzMTkwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAhAhBMZda59fHCWdmRDNnabiF2Fw0yMTA4MTIxMDI3MDBaMC8CEGiO
OE/i+qYeu1o6YHNlfbYXDTIxMDkyOTEzNDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAD
Y9V6zIEDe1+upjgGiuBcFw0yMjAzMDgwNzAwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
Cuh3OS5qLiwOys6a5eqVrBcNMjAxMjIzMTExNTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EBGyAmrAxK5oiy/NOqsw1XkXDTIwMDgwMzA2MzAxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAv
AhArcBf2jIzGPb1FvdWlAF2qFw0yMDEwMTUwNTM3MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
SQIQdYVRDKnPamy1QQpK9TU5hRcNMjIwMjE4MTMzNzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDEyMzIzMDAwMFowIQIQD53BvsWY6Onj/L4rAgObDhcN
MjIwMjAyMTEyMTAwWjAhAhBaq9TI42JLKNRXS5ni7XjPFw0yMTAzMTYwODU4MTVa
MC8CEA/zM9DdElvP2uuWeNqdaCsXDTIxMDcwOTA3MjkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhBE2+tlK/eoNIjmPCdGmZvHFw0yMTAzMTUxMjU2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQkwIQIQfvPBJbWCHz3RjLrtKwIFHxcNMjAwNzEwMTAxMDMwWjAvAhAalFv3P6/n
ROLntEt9cXzOFw0yMTAyMjQxMzQyMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQZeNBDqJW
3SQ39ZDQw6duNRcNMjIwMTI3MTAyODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECWH9cbU
fOewUQXhimuaHGkXDTIxMTIwNzEyMzUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBQdaED
1Bw/pyal/nA4aOR0Fw0yMTA2MjUwOTQwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQEZ1P
CHfjs3kZexo1jEdqxBcNMjIwMzE3MTMyNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBcS
K58D4ntrP7BnrWGUiLQXDTIyMDExMjE0MTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAD
ohzWO8D64wTNIMe0HclDFw0yMTExMDgxMTI4MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYD
VR0YBBEYDzIwMjExMTA2MjMwMDAwWjAvAhAbIv//AjqoFRjY+UgkPtwSFw0yMDAz
MTAwODI4NDZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQD6gm780kq3MCfkHsKkRYuBcNMjEw
NTEyMTMxMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAVSLvbXfGWo5YtXEAwJfoUXDTIw
MDcwNzA2MjYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAcn16qNmVYfj0YUqR/FOuxFw0y
MTA5MjMwODUxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQCnLsYndQ3tQQL1cUBOSlXBcN
MjEwODI2MDYyNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECrNcWrHyaL+DTFupFbJITMX
DTIxMDgxODE1NTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB07KmwzxUmGYXJeW0QR/4b
Fw0yMjAyMDgwNzI1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQLgeSXMlO9yWH3FWiv9ht
EBcNMjIwMjE0MTM0NDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTEx
MDExMDAwMFowIQIQUP89PVmumSxUXiBhyBorDRcNMjAxMTI3MTI0NzE2WjAvAhB/
8TMfDVaqqdIf3cvfvXtgFw0yMjAyMTAwODE2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQ
OBd1DUwHidLkWcC1YI5abBcNMjExMjE3MDgwMTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIxMTIxNzAwMTUwMFowLwIQVsNHrjypWTOEUKpRXPRrERcNMjIw
MzIzMDcyMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGK111rKv0ijr8tcvYUEu6EXDTIx
MTIxMzA3MzQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA2lN7ijaAjVggfGKCjsiDwFw0y
MDEwMTkwNjQ0NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQWQPAzNDKz1jkNH8r/Vo08xcN
MjExMTAzMDkwMzAwWjAvAhBiaA66lsG5ch0IJm8ISargFw0yMDA5MjgxNDAwNDVa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQSvbVDe6AJICAsdXNdfpf1hcNMjIwMzAxMTIyOTAw
WjAhAhBqbBCrhBy8D/Kp9m43CMhNFw0yMjAzMTAxMzI0MDBaMC8CEHQacoJemgtc
uvmhwZtGcAgXDTIwMDgxOTEwNTMxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAydOihUsV8
8r3iwoT5rWdwFw0yMDA4MzExMDQyMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQMYhZQzVW
jZ3nnb8G9SeWxRcNMjEwODIwMTM0ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHHhsxVn
6Rkse32n8nG6CzwXDTIyMDMxODEzMjYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAI1Dxm
Br2sMdPCAiLVt/g4Fw0yMTEwMjcxMTQ3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQc0WI
U83SBQW587QkQkP/ZRcNMjEwOTAxMTgxNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEGy
wIxhn4Pw4UcniAeOgHsXDTIxMDcwMjEyNTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBz
uAiTCayg+Z2gzpRE7aN4Fw0yMTA5MTcwODQxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
Rdhki6/gEd4bY2NB/pxSmhcNMjExMjEzMTIxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkC
EDLyk9HXwo0+FVrHI9dV10EXDTIxMTExNjEzMzMwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMTA5MzAyMjAwMDBaMEkCEC0xHJ65lrz3xz0iydkBA8oXDTIy
MDIwMTExMDkwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAxMjgxMTA2
MDBaMEkCEBfA6dbFXsHRWa3CnJxsREYXDTIxMTIwODEwMTcwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTEyMDYwMDAwMDBaMC8CEF/+M6u+ukaV4Z++dmYm
ffYXDTIyMDIxMDEyMjAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAK7xwFa85UfyFDgnAp
fbAWFw0yMTA3MjkxNDMzMDBaMC8CEHGv5i5qsGdvl6aJmuUX3SkXDTIxMDcxMzEw
MTIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA912qAiJ4OhkCWl/IiCTYZFw0yMjAzMTAw
OTEzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQH6WXJoZt9+sIODS2PeYsuBcNMjAwMzEw
MDgyODQ3WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGrliQ4oh/gMDmNRqa9BDJgXDTIyMDMy
MzA5MjYwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB/wGUNIM0PlswFMX622/UPFw0yMjAy
MDIwOTI4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQeKYCbbVLUmqz1GJseivSPRcNMjIw
MzAzMTA1NDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECSvA9evBIJmosm+9pq+AkUXDTIy
MDIyNTEzNDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBdLh1B+hnV8rMF8Ee1Km7DFw0y
MTA3MDYwOTIyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQI5NrMro/+plpgxcy7Vug2xcN
MjAxMjI5MDY1NzE1WjAhAhAaVANIHo0yb9pT5u0pzukGFw0yMDAyMDQxMzA3NDNa
MC8CEB/LvjWkp+yo+WeNKEG3eB0XDTIyMDEzMTExMTgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
CTAhAhAm26GNUTIntfibc3vdAR0VFw0yMDA0MjcxMjU0MzhaMC8CEDeOGCp9uTdg
ir09zHSBDWwXDTIwMTEwOTEzMjUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBj9v+f/tT9
p9yihHxjCch8Fw0yMDA0MzAwNzUwNDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQevNLDY6v
2rJsfVFjF0fKLxcNMjIwMzAzMTcwMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEEPQDwzJ
qvmLFA6aziwRK1sXDTIyMDMyNTExMDEwMFowLwIQdPudHqXfJahhcJmiolZfPxcN
MjEwNzE2MTE0NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEGMCECEEdeCwPXWbxpximrB9SKiIEX
DTIxMDgyNTExNTQwMFowLwIQMDTjCExYp0dDyMQpa0C9pxcNMjEwOTI5MDk1ODAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEhXpe2a0JQuz4NzYzH1kMUXDTIyMDEyODEwMTgw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBE48p7VfWhl5dzhJOr+INeFw0yMDA0MjcxMjU0
MzlaMC8CEGQc9TcgbH9wm5R+jy+EtrsXDTIwMDYyMzA3MDE0NVowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhAqALrE1m1yCvC8QGrDqLL7Fw0yMTA0MDExMzEyNDVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQYpbuuChWDh603Ku5FOotYhcNMjIwMzI0MTUwMDAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMCECEFLOG0Pf/AQoK5bp+SGLwOIXDTIxMDQyMTEzMTg0NVowLwIQVB69
NWDbvRrUHh2n0sLH9xcNMjEwNTE0MDgxNjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECED2+
rtMi3wXtqKZO9oUShZcXDTIxMDExODE0MDEwMVowIQIQd7gou75eG6AA+5sY+tvJ
gBcNMjAwNDI3MTI1NDM5WjAvAhAePeL1U2LUDX7CUhsgA/EUFw0yMjAzMDQwNzEw
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQNLzPSybckMbsRFAWbvu0ZRcNMjEwNzI2MTMz
MjAwWjAvAhAZ83uTDG1kkItl1xTSAQxNFw0yMTEwMDgxMjI5MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwIQIQXFFbn6i5jR1+SclYAMq4ExcNMjEwNjI5MTEzMTAxWjAvAhBtQ45P
OrwoxE2c7kLfKjxyFw0yMTA2MjYxMTMzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQQ24k
Or27CUgDCY6sO8c78BcNMjEwODIwMDg0MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEHdu
SFTG2ynSdOqNHwgVW2cXDTIxMDIxOTA3MjgzMFowLwIQQH2/DTC6Sa4gOl2zEWin
MRcNMjIwMzE2MTE1MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFZ6xeQwt0IoNU3oGSGK
IxQXDTIxMDYxNDA5NDg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAdJpXqIG38esuJIjT9
2UjEFw0yMTEyMTMxMDEwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQE8lxWH+79bPCsmmK
6//PjhcNMjEwNTE0MTEwMzMwWjAvAhAvs0aonGdRrPOqWr9/M9OYFw0yMTA2MjEx
MjEyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQDbvYwghskl+Y01QfGFLy5xcNMjExMTE1
MDg0ODAwWjAhAhBIJ2uXzRIgrEg8FYV1T8SdFw0yMTEyMjAxMDAzMDBaMEkCEFyb
X44aj0Me4xMocPrNgiwXDTIxMTEyMzA4MjAwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNV
HRgEERgPMjAyMTExMTQyMzAwMDBaMCECEAwEgXRGyGkic4WpN3GZHCoXDTIwMDQx
MDA5NTY1MVowIQIQfRr6goG9e66esxBJ8v7mhhcNMjIwMjAxMTYxNTAwWjAhAhBg
0KlCumGs2S4huTNMf/h3Fw0yMTAzMTIwOTUzNDVaMC8CEHZdWEoO6hv8Pqtl4Ht7
iVcXDTIxMDgxODIwMDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA7UCFSAinhaBl54FQO
+WPsFw0yMjAzMDMwOTI3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQXIWhXM++GuN6UGhU
YnPqdBcNMjEwMzIzMDc1MTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEE/vOxR7hMEbJ6R8
VzWj5EAXDTIxMDQyODExNTMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAIa/TcJvfkrBhg
u5kUyuCwFw0yMTA4MDUxMTA1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQHeg5ItNDN4o3
JD1tiL2N1RcNMjAxMDE5MTEyODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEGj7xDl82MDy
Tgs082wC9UoXDTIwMDQyOTA2MjE0OFowLwIQOdquWB9saxwWcUDxjSmQdhcNMjEw
MjI1MDkyMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAMSYl1mTwYy5cIK1U0JH0MXDTIy
MDMyNTA4MDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAtBvvpQJFV/mctKY2ZRa94Fw0y
MTExMDIwODI5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQLovbhomo9hYhMf/YJx0PZhcN
MjIwMjA3MDcyMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEBuPVvftDW9nPO0c0n2pthkX
DTIxMDEyOTA5MjgzMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAxMjgw
MDAwMDBaMC8CEDpx5AsuaZk2VZxDNO147EwXDTIwMDQyMzA2Mjk1N1owDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhAs2j3RYmQYKeL9BvTqyK1aFw0yMjAyMTAxNDE3MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQBppXSUugo524UkfWJizh6BcNMjEwNzI4MDU0NTAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEJMC8CEFl9PYrv48TPQpkwBIfiILgXDTIyMDMwOTA5MjYwMVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAhAhBt/MgkWwFfUow+Lpg7wcY5Fw0yMDA0MzAwNTU0MTVaMC8C
EGM7XcebyHrIkC4KIy3rSsYXDTIyMDEwNTEyMTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhAWIsBUiY2fuP37X1ADVUXfFw0yMTA3MjgwNTUyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
IQIQBwdfoniB0ermQvocy6SzsBcNMjAxMDAyMDk0MzE1WjAvAhBPihhmQ4UHoLFB
3/zHzb4BFw0yMjAxMjcwODQ4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQc4ei2WuSOZWi
ur7aJtA+ehcNMjIwMTE4MDkyNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEGYvL5QuzoRL
l5KGbblC4VwXDTIyMDMyMTEwMDIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBmut3rxIBP
pZ01jVXPmRYEFw0yMTAzMDUwOTQ3MDBaMC8CEBJ7eSUa30iJRI2ef/1AHSQXDTIw
MDkyMzA1MTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAg8Qme9WhEc1nB4kgDzEFBFw0y
MTA1MjUxNzU0MTVaMC8CEF7/MTpcBxVaWVxEGE2K0FsXDTIyMDEyMDA4NTgwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhA3qkuwFvyXwRWaIaGNz632Fw0yMjAzMTgwOTA3MDBa
MCECEFezWszJjJMqEfZWfVAVco8XDTIwMTIyOTEzNDI0NVowLwIQdMWEXjevsAyM
RY9+5Zv1rRcNMjAwNzE3MTA0OTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CECuOcN52pQxd
G4XMX3eNWWEXDTIxMDMxMDEyMjkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAl7/XsygN8
ypx3jwGpE0j7Fw0yMjAyMDUwMTM2MDBaMEkCEB2e8K7GPx6ISjsEqR2SJ0AXDTIx
MDgxOTEyMDkwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA3MzEyMjAw
MDBaMCECEBkcPx2jLNCcnH1PXt9VdTQXDTIxMDgxMzA5MjkwMFowIQIQSmPc3Ucx
Ki6ZY923tnTboxcNMjEwOTAxMTA1ODAwWjAhAhAoNHYLEzFNWjKb2Bhle1h+Fw0y
MTEwMDcwNzU2MDBaMC8CEGfaSm/DuVCaUYx2HogT9UAXDTIwMTIyOTEzNDI0NVow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB0TXP5SUv0xJjoceZ8RLEYFw0yMTAyMDMwOTA3MzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQGoerc1IzQEIxfWpChzelnhcNMjIwMjE3MTEyNTAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEF8Sf1eRGXy1ZVFXg6/TyTsXDTIxMDkyMzA4MzIw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB3XcwDgIXoSJiFQdQdU52sFw0yMDExMTIxMzE1
NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQba2gMOIAlIxKKvQcvZj3HRcNMjEwOTEwMTEz
NDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEFpXzcFFlmjKUncksyi9PTMXDTIxMDcyNjA3
NDUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAzGG73zEDuLfO3loRw9pfTFw0yMTExMDgw
OTI1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQRu7lZ19CiZzMAY3alcAcZRcNMjIwMzE2
MDg0ODAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBvJEAeBU1kg7g60MWZ/LOIXDTIyMDMx
NjA3MDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBlYU53nx9tDdaFFp0ZCrj5Fw0yMjAx
MDUwNzU4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQMCOa+pg2XY2Mw/PLaFlIexcNMjIw
MTI0MDk0OTAxWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTAwMTA4NDcw
MFowLwIQWvZQ4h26oxEwO0JMMjxi+RcNMjEwNzIzMTA0NjAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEJMCECED1ArS1kT4ip7iAcsJDI/WMXDTIyMDMxNjEyMzEwMVowSQIQfxh/7b+3
CD2xhPEaGrjd1BcNMjExMTA5MTAyMTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQR
GA8yMDIxMTEwODE1MzAwMFowLwIQd0HjUzeZE6SGNRD6Ngf4ChcNMjAxMDEyMDcw
NzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEFMnlWDapcGPuID5smZxBIcXDTIxMDEyNTE0
MjAxNVowSQIQK0aLy/DYCR1ZO7QY60Cc/RcNMjEwMzEzMTgzNDMwWjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDMwOTAwMDAwMFowLwIQSq/+HuhSXZ/sRDmR
BVZoexcNMjEwOTA4MTk0MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEBmcSf5OT/tJe/u5
4RTAqtYXDTIxMDYyNjEzMzQwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAy
MTA0MTIxMzUzMDBaMC8CECWogPYyhXy9jIPP8DT/aWMXDTIxMDcyMjEzMDMwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBG1+0gTozyQO7/T2iE3jPjFw0yMTA0MTUwNjQ4MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQAhOQ615pOITAex33R1mNpBcNMjEwNjI1MDgxODMw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGRbeASQKdOmiR+0rVXHMokXDTIxMDMwMTE0NTUz
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAMzZMSaFopaMInaPXRElzIFw0yMTAzMjYwODE0
MTVaMC8CEG9mfW+4Nupa0tNpgPnmG9kXDTIwMDQwOTA3NDk1N1owDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhBiSu4bZxSttiFXm2ozMTiAFw0yMDA3MTcwNTU4MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQW+rZPRsPf+OzK189RejGVRcNMjEwODI0MTE0ODAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMCECEBG4KO4u5EmMB0ohzVR3XK4XDTIxMTIxNzExMDAwMVowIQIQC/rt
APL1qJhYN0rOvxA9pBcNMjEwMzE4MTEwMzQ1WjAvAhAFT6jxnyrLTPim09IGhbr0
Fw0yMjAzMTExMTMxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQIQJJCoQJA7BFRRc04gri
mxcNMjIwMzIyMDkyODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFzrZSPDoBlTN3Nv/EOC
zPoXDTIyMDEwNDEwMDUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhApPzIfDTv19cE4CO2J
ulBnFw0yMTA4MDkxMzQyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQSD4VCyUByCMZ5KtA
alreOxcNMjIwMTA0MTUwOTAwWjAvAhAbTncBJz6tuKcIo9zunhipFw0yMTEwMTIw
OTI2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQXLau5tu3EBwd1G37QPO2RhcNMjIwMzEx
MTMxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEBZYbSIEF36u57wynPc7p7oXDTIxMDIw
MTEzNDI0NVowLwIQdQn4j3pb1GEW+aTUuRLyCRcNMjEwNzIyMTMwNzAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMCECECIF2M4IA+s4zb2PDxdqWzQXDTIxMDQyNzEyNTgzMFowLwIQ
DHX0FJqtwR1XU4lniNFlSxcNMjIwMjAxMTAxNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EF3U55MULvnaDWaQ30CRTJgXDTIxMTIyMzEzMDIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAh
AhAMf+0C5m7pk84RU6Tq2PzkFw0yMDEwMzAwOTU1MTVaMCECEC+69AnjeF6f0Gts
9OHCB9sXDTIxMTAxMzE5MDcwMFowIQIQISFdk44P/Fu0++0qOA4qIRcNMjExMjEz
MTM0MjAwWjAvAhBlTxzlc9iuqKkXK8wDXffWFw0yMTA2MTcwODU5MzBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwIQIQITlzpGSJeq9nOPhITTFL0RcNMjAxMjIzMTQwODMwWjAvAhAH
h+3hKWIyJaUb/qFh5fRfFw0yMTA3MDUwNzE4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQ
fBO/HhUU/v/A+atcb72HihcNMjExMDAxMDkyNDAwWjAvAhAYVkLrtn5boeV8q6Da
8arsFw0yMTA5MjkxMzQ5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQEh/u1tvwMk2bJ10f
Jdi0QRcNMjIwMzI1MDgxMjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEDWTfE9sc3ejb9TI
eZwgXsoXDTIxMDUyNDAwMDk0NVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAy
MTA1MTUwMDAwMDBaMC8CEH9fG9tR1MOKBdeOFUfjowgXDTIwMDgwNDA1NDIwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAcsCQLjanoduoHicfJKx4fFw0yMDA0MzAwNzA1NDRa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQKPUK9s2wsQ/MS24w8RyVihcNMjEwOTAxMTcyOTAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEHsz3HeIjKYY0D4sockagIIXDTIwMTIzMTE0MDMw
MFowIQIQM7vFmVIRqUOrb6IL9VQdWhcNMjEwODMwMDkxNjAwWjAvAhBnjlAXdjg7
1ILoWjr4wYrTFw0yMjAyMDcxMDU3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQRj3KeMhr
b1mClRycDqIXUhcNMjEwNzAyMDk1MDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQR
GA8yMDIxMDYwNzA5NDcyNVowLwIQbJSRGaYRaoZdN2Qps+ecJxcNMjExMjA2MTQw
OTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEH+Pt0TwaPR7SKiohlXQMjQXDTIyMDMyNDEx
NDkwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAg1KWxQxZjSH6oerIlr8NrFw0yMTExMTYx
MzIwMDBaMCECEFyR9njMahRKLhCN/rkMUnQXDTIxMDUwNTA2MDk0NVowLwIQSCA+
D9qv9XY2lZURlajbqhcNMjEwMzAxMDkwMzQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGky
qF7OT9+StDhmvac22pcXDTIyMDExNzExMjMwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBa
9mudaVpwVfDbLgnzMLZwFw0yMTAzMTUxMDI4NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQ
WKSqXK3vWjh4urVwS5XsjxcNMjEwOTIwMTExODAwWjAvAhBg7jpIAZZmmM0K49Tg
jsUzFw0yMTA4MzExMDAyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQPW4QNoy5hAsPuWN+
KwKiwBcNMjIwMjIyMDgyMTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEGEV9njigPxKlkpZ
VLsbG2EXDTIxMDMzMDExNTQzMFowIQIQWIjCs54SmyOmRy/EBKrrrhcNMjAwODEw
MDgyNjQ1WjAhAhAu1bCdurgTHeKpRpd1lRO0Fw0yMDA1MDYxMTE0MDBaMC8CEF79
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azRufgCR2Wp9JdhtFw0yMTA4MDIwODUyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQaXCv
wAmIXAwhwvV2dBEq6BcNMjEwMzI5MTcwMzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFIC
9oTLwcoTe2wsQ/pNvOMXDTIwMDYxNjA3MTMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAv
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eH1q97M8Fw0yMTA1MjYwOTM5NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQfcwHPF2Gnruk
z9cUvTmIqRcNMjEwOTA4MTA1NzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDIxMDkwMzAxMDkwMFowSQIQGBzxn9LoCGUjID/7uKJ/BhcNMjEwMzAyMTI0NDAw
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDIwMTAwMDAwMFowLwIQf3Rw
pix5WxuUFh+Xf5vsUhcNMjIwMTI4MDk1NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECeF
xGR4Xk6kj2mzykOvGNEXDTIxMDQwODA2NTEzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhA4
rW90putJjMernajySR3pFw0yMTAzMDIxMDUyMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
ORhNJbja84KnPcnWbr9z+RcNMjEwODA5MTE1NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EC8MlO+vZvxvN+0nv6hEiw8XDTIwMTAwMTA4NDMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTBJ
AhB4O5KP+MukdyNlsw/Oz2MKFw0yMDA1MjIwOTQ3MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEw
GAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNDAxMDAwMDAwWjBJAhA+LOjyeohK72WINFOP1PyXFw0y
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BAMKAQMwLwIQAf1KxAa4tHVnhGGdw1NzFhcNMjAwNDI3MDkyNDExWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMCECEFNPtNUnolXPSWGYjRcsMb4XDTIwMTIxNjEzNDgxNVowLwIQW+/m
NAschc7sTYtoUkbBwBcNMjAxMjE0MTMzNzQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFx0
qrmdhYWifo+S2RI2Ye8XDTIxMDkyMDEyMTgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBy
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EHvDUcLt1LT/8ygTo4Kvkp8XDTIxMDIwOTE0NDMxNVowIQIQQNmk1EjLDSKT1PBs
rZtafhcNMjEwODIwMTAzMzAwWjAhAhBlGy6/YS+i75RBvOUQRGS1Fw0yMjAxMDQx
MzA2MDBaMCECEAVKB/FOWAac9Io5CQUdAQsXDTIxMDkyODEzMDAwMFowLwIQfgqn
ZA9fVtc6PwGfB8Lw1RcNMjIwMjIzMTQzNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEG5t
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HRgEERgPMjAyMTA2MjEwMDAwMDBaMC8CEHt2tVkoVWzonIecDhnPmtQXDTIyMDIx
NjEzMjAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA4+D2RErfLQ94HiaEcI7x8Fw0yMTA0
MjgwNjQ2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQWp22udvwuOZOaBItOLmTEBcNMjEx
MjAxMDkzNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEGk7ZJsMm4Afxk9RlMLPR68XDTIx
MDkyNDA4NDUwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA5MTAyMjAw
MDBaMC8CED6/HbeLKq7rapKdwlGlOOUXDTIxMTAwMTA3MTEwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAhAhAsIJX3yW+Z9uBAy9ZXG63eFw0yMjAxMDMwOTM0MDBaMC8CEC+PcTk2
OUjALHGw1wd13xgXDTIxMDQyMzEwMjAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTBJAhAUS4eS
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VR0VBAMKAQUwIQIQZOTHjW0GWU0v76UwZWsunxcNMjExMDIxMDcwODAwWjAvAhBx
PCjrEPa7lVO9uiPFNgxbFw0yMTExMjMwOTM5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
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EGinN5EXttCrCYpAKorql0cXDTIxMDgyMzE0MzIwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMTA4MTYwODAwMDBaMC8CEEmCid1pT4sr8cXwUrFgXMsXDTIy
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MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQfwV2Rg/CUVUvFdV9fIc2qxcNMjIwMTA1MDc1ODAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECB35U7zXbvAIAtFEMRAeuwXDTIwMTAxMzA4Mjkx
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAgKL8+6tFHX1mAko7DWQCwFw0yMTA5MDEwOTQz
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQPqjCW8x5Mh3L+2oMkPT18hcNMjExMDIxMDc1
NjAwWjAvAhBDIJ961IVNhzJRgA2JoR58Fw0yMDEwMjcwNjMzNDVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQkwSQIQGQtb8IQf0vxyjddcIyB1GBcNMjEwMzAzMTAxNjMwWjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDgxMzAwMDAwMFowLwIQPQrUVHt+zPD9K6EF
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K1xOEZqSnhcNMjIwMzI0MTMyNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGxmBWhvh6im
3Df3ncn034YXDTIxMTIwNjEyMTIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBF8xjw/Yj0
k2PfQiuPMzObFw0yMDA4MjYwNTQ0NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQRx4Dw57h
gVIh2ka+uRuG4BcNMjIwMzEwMDkxMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEGo2brPa
YXFAFpvW0ju31vMXDTIxMDkyNDA4NTUwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgE
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ODMxMDRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQbOjh3wcpfwgyzO17UYxtAhcNMjAxMDI5
MDgwNzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEpVi8fsFyq+vftf/VzffX8XDTIwMDkx
NTA2MTczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAF9ABZ2RAhdpV30JTPiMbJFw0yMTEy
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WjAvAhBjrJytKqQVJTcYde2/x3MbFw0yMTA0MTkxMzUwMTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwIQIQcY0M+t9km+gEFuTNcHpsWhcNMjEwNDI5MDgwNTMwWjAvAhAnYk4mwPUA
iVq9TLjWlue9Fw0yMTA4MjQxMTQzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQGlX6aH2w
d80v9FZ8g51QgBcNMjIwMTEwMTI0NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECfd2okq
IBN6GzAui61IVNwXDTIyMDIyODEyNTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBNluY7
7Xvl3rF0sx6LN6J5Fw0yMjAzMTQwODQxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQDoaf
F1Uynvr0ImeDMGCJXhcNMjEwNjAxMDg0MjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDHs
E0cd1ep1n8P8o4CmfeUXDTIwMTAxOTE0NDEzMFowLwIQVXhYbvwk6rEnsZm8ndud
rBcNMjIwMjIzMTE1NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCECDDNtuIyEITCpa4HxN6
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AhAxTcKCSOKObvUQTQeOQVoJFw0yMjAzMjQxMzU3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQDx2iDN4rKbdcqYsU417+whcNMjEwNzE0MDc0MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MEkCEFOF7S6jUm4TUDAPiePR+mcXDTIyMDExODA5MzEwMFowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTEyMjgxMTAwMDBaMC8CEEkGHKF3M9T7gFe95oMEU4AX
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Fw0yMTEwMjgxMDE4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQbNpSjH8lALD4hDTMcKJn
0BcNMjEwNjI2MTQxMDAwWjAvAhAw/2O61q2Oxp7aqbvEGrm+Fw0yMTEyMjExNDQ3
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQDxbzBxfBD1HjvCFKDOJZNxcNMjEwMjAzMDkw
NzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEGcj1zPgpq3vEFkSSkRiWpoXDTIwMDYyMzA3
MDE0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBggq8tnMEFfv4SrVR5eyMLFw0yMDA2MzAx
MjIxMDBaMEgCDw0uMcDwywfDk5YlgE3dhhcNMjExMjE2MTI0MDAwWjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTIwNTIzMDAwMFowLwIQSR+zBAjvOJMNEqes
stuwARcNMjEwNzA4MTMwMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFWRbkhjEhGKySd4
0jMv1woXDTIxMTIwMzExMTUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAoYCs4tgQfUuuS
nCEIEOlDFw0yMTA4MTgxMDQ2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQU7TzcsrJvZdO
FKqWSrJrARcNMjIwMjAyMTEzNzAwWjAvAhAj03rXjXbCzGL4yotzlOXPFw0yMTA4
MjQxMTM4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQAkxI0p75iGDJCrbkFCagPxcNMjIw
MzI0MTUwMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEAa3T0BXrGTIYXJ/lcBVxMXDTIy
MDMyMzA5MjYwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBebC+uwJwms8sf+QDk8vVpFw0y
MjAzMjMwOTI2MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQRXnShV0JMEPNBY/AScm4bBcN
MjIwMzEwMDkxMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBTbXrhc5CISvW833HZ0k10X
DTIxMTEyMzA4NDUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBxIVnXlfccBq1RS4SOVgyw
Fw0yMTAzMTUxMDIzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQDshcdeprSFdugUGTILxA
aBcNMjIwMjE0MDg1MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFmOd+JsI0TzaCJ++SnX
gdgXDTIyMDEzMTExMzAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBR3Bz1zsyMuxd26/Fp
lVwKFw0yMDEyMTgxMzQ0NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQLLcEtZfV/7eDslqQ
DujJDxcNMjEwNDI3MTA1NzQ1WjBJAhBCHfb51FQZgDwszsWhSy9JFw0yMTA4MTIx
NTI3MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwODA4MjIwMDAwWjAh
AhBUMGve1nx1tE7hORE8rvMWFw0yMTA3MTYxMjU2MDBaMC8CEB/rKdVPhS5oaXDk
0kQUWmkXDTIwMDYyMzA2MTEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAxF7eXiRqO8/sT
i6C4qRneFw0yMTA1MzEwODE4NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQJ/XwH8zOVAAQ
MV3x+V3U0xcNMjAxMDIyMDgxODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGHMtdgi4ETf
7BNUWbzvQ/cXDTIxMDkyMzExMDEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAyPVktlXJw
TFsYQOwgI9iRFw0yMDAzMjQwODA3MzFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQQOMd0bNT
XPPx32lUVL1r6hcNMjExMTI2MTIyODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFZvB/e/
o7tkexLIgYoyTXwXDTIwMTIxODEzMTkxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhB3z7F+
H1jIUR+2tO018CCQFw0yMTEyMjgwOTQwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQIO67
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HRgEERgPMjAyMTAyMDEwMDAwMDBaMC8CEFNVnDhOuSKkT7Q+S4+ShC4XDTIxMDEw
NzExNDMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBAHugq2vX1CngqmFvqaTPnFw0yMjAx
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BgNVHRUEAwoBBTAhAhAwj+RPztwCUzrIXYRhkOUzFw0yMTA3MTkwNzI5MDBaMC8C
EALSMr1yFz77odacuuPETS4XDTIxMDkxNTA5MzIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAh
AhB6dOLf/PUOJhwCeklCPzrSFw0yMDA0MjkwNjIxNDlaMC8CEHvQrBWnecLmBmKL
zhPbh7kXDTIxMTAyOTEyMjgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAL8EuNl0okUcC4
WFArTiSsFw0yMDA5MDcwNjExNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQDTpB4DnHVWIG
ju9XUEezohcNMjEwNzI4MDU0MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEFSqoDTpAim4
O6QW2YxOX00XDTIxMTIwODEwMzIwMFowLwIQMRS9OCXfO+oPwfh1f14tHRcNMjIw
MTE3MDgzMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEBHEvWj+9QDPCayfPekhSDoXDTIy
MDEyODEzMTAwMFowLwIQcG0Bf5EOCdiYvjcNu3T/MxcNMjAxMjI5MTM0MjQ1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEHGbPeZWlNrbApv6++YWMPAXDTIyMDExNzA3NDgwMFow
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rF4XDTIyMDExMzA5MjkwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBVcz8DuOVJ/ZmODN+S
hZ9CFw0yMjAzMTgxMjQ0MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQKlnHrRI7qINhipVl
MtM+XRcNMjEwNTEwMTI1NjMwWjAhAhB7qNxT/jyNnm6YipqnLEPtFw0yMjAyMjEx
MTQ1MDBaMC8CEFwvCfa9PFNr/+28PVTKFdgXDTIyMDEyNDExMjcwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhA83OMAgsJX50Rgodi8WRFhFw0yMTExMjIxMDU0MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQabKfqRd4t1r5GW2mDaBR7hcNMjAwNjEyMDcyMDMwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CECLQoPc+JewLBmgHQv+CvT8XDTIxMDgyNzA3MDQwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBCTAvAhBU/5yPbWniseM/a/yjpEaaFw0yMjAxMjQxMzM0MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwIQIQe7z+N+Z51FJCOn8aq0yU/BcNMjAwNjA0MDczNzMwWjAv
AhB8BY1mZc0soxKdaFvM5nytFw0yMjAzMjIxMzQ3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQWsmLPUKjdlB0g1ihQtWPDxcNMjExMTE3MDc1MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MCECEAkkYjJmphS7oNzd9cavlJgXDTIxMTIxNzE0NDEwMFowLwIQLYI3ARh28LY+
Y60umz/YnxcNMjEwODI0MTE1ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMEkCEBHb4wRPLG/B
iJXnTJddPHgXDTIxMTAwNzE3MTcwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgP
MjAyMTA5MjkyMjAwMDBaMCECECVB7A8Ok+o804BgGT8zfx4XDTIxMDMwNTEwNDUw
MFowLwIQcwCYd7a22e3ytvFXscyvcBcNMjEwNzAxMDc1NTAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMEkCECqe2Tf5fbCtKwTq2Xf02LIXDTIxMDMyNDEyNDkwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAzMDMwMDAwMDBaMC8CEFsCsOL25G0ps3U+YKvl
2PEXDTIxMDMxMjE1MzYzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTBJAhBWZz+lnO0TMIxcqOvu
7FYyFw0yMjAxMjYwODI5MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIw
MTI1MTQwMDAwWjAhAhABYAHRnmw9/TlkC1NPUKtpFw0yMTAzMTcxMzU4MTVaMCEC
EHaac1BkE/eZatZV4aPq0c8XDTIwMDcwMjEyMDUwMFowIQIQTuEMYryCLZtQ9fP7
Qr7b0hcNMjEwNTA0MTMwMzQ1WjAvAhBrg8gLu5z1gyf09GWyR1PsFw0yMDA1MjUx
NDU5MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQRXxBK11cK+gkKKRyADR9ixcNMjAxMjA5
MTMzMDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEB3A1a3nN5zmJUGX8KnuTI4XDTIyMDIx
NDEwNTQwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAyMTQxMDQ5MDBa
MEkCEFTY+00X8BwdLW9jXZrrzVgXDTIxMDMzMDEyMTMzMFowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAzMjkwMDAwMDBaMC8CEFUtmZCCWoX6wxnwMvjuo4IX
DTIyMDIyNDExMTUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhAZuW9CERPSe8uOfp0ZsRcK
Fw0yMDA0MjcxMjU0MzdaMEkCEAgstfFmE4Lke5Bo3cww5qYXDTIxMTEwODE3MzUw
MFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTEwMDUyMjAwMDBaMC8CEAvb
oDicHWnSEiuuin8+37oXDTIyMDIxODA3NTYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAw
V4Sxx828rjrdxWElqQ+VFw0yMjAxMjQxMDQ0MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
QgSAVR/MWJYjRT4jZJ7RAxcNMjEwNDI3MTIxOTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EHHukBlorS6coGc3CINBWv8XDTIxMDQyMDA5NDUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhBlu0kBB3si2O+GHJIN/sbGFw0yMTAyMDExMjU5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
IQIQBs7wfSg9SWsNPs0DPS+AQxcNMjIwMzA1MDg0MzAwWjAvAhBZHjg3X1ttdROr
8icLC/xCFw0yMjAzMTAxNDA2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQE6oChHNjMB0Z
TIbwea65nxcNMjEwNDIxMTMxNjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEBMCECEA2vfimuSmTU
/5AsUryON3UXDTIyMDExMjE0MzAwMFowIQIQP+cz2mZjhhc0IxwXkbwDpxcNMjEw
MjE5MTEyMTE1WjAvAhAoLnoid7eE22THJLerlyTmFw0yMjAyMDMxMDA1MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQEDHGIscjzl7Ob7bwB9W4mBcNMjExMjI4MTEzMDAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEDJCY87adMEf6UMYHIidaKcXDTIxMDcwMjA4MTYwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhA/gU+bv9DqKgPMvSu4FR+jFw0yMTExMDgxNDQ3MDBa
MC8CEBfolvobed+KO982IjIOKkQXDTIxMDkxMzA5MzMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAhAhAze8NIwMIw35A3iiOssTjwFw0yMTA5MjIxMjE1MDBaMC8CEBeHaFwiz6ds
CRq6Ks1AomQXDTIwMTEyNjEzMzcxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBurv4AIaKI
wHu9464P6r44Fw0yMjAxMjQwOTA0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQIhZdM+X6
WFu0ubMnI8XxdxcNMjEwOTAxMDczNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEDwg5AWJ
ZS8sMb4To1uBmqcXDTIxMTEwODEyNTIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAdJGpx
5WRERWf0l4Ksn0WQFw0yMDA5MTQwNzAyMTVaMCECEFRtyWSd3XwIO7Pz6BSojc4X
DTIyMDMyNDE2MzYwMFowLwIQOE68CwBQ54YjwdY/XBqCUhcNMjEwOTE1MTIyMDAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFuN2u/yNOSA39Ttf/cO5VwXDTIwMDYyNDA2NDcw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAs26VK+XPoVbX2xEWwX4GJFw0yMDEyMDkxMzMw
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQci/aFBTxyCmX/AGmECr5fBcNMjEwNjExMDYw
NzE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDYxMDAwMDAwMFowSQIQ
OH7N4aa74Io1ZIDVOE2JXBcNMjEwNjIzMDY0NDQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIxMDYyMjAwMDAwMFowLwIQLxW6Oy5Ms7cYlF7w/Q/2MRcNMjIw
MjIxMTAzNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBr2NXVYF93Muf+0UhazzCEXDTIx
MTExMDA5NDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBSDMzW8lsEb3kuUftye4V/Fw0y
MjAyMDIxMzM5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQbOoxz46XDw7sL6yhl7N64RcN
MjExMjEzMTE0NDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEC2ns26Cp+5Rtw7nBaraO6kX
DTIxMDYyOTEzMzgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA+OyXfn2kuNb2zvKqYetvI
Fw0yMjAzMTgxMDIxMDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQbOJkKhiuFj9kw0ipI5/z
zxcNMjAwNTI2MTMwNjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEBDYWw8mlCPpatlQ1LJe
xiwXDTIyMDMyMDExNTAwMFowLwIQX9Kzz4Yq3olKxVaH7FL+sRcNMjIwMjE1MDgw
MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEDvRXyXwEQ+E9NZPyN0hacIXDTIyMDIxMDEz
MzIwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAyMTAxMzI4MDBaMEkC
EHRXwFz57/lFl5EWcLejsN0XDTIyMDMyNDEwNDIwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMjAzMjMwOTAwMDBaMC8CEDZRJDeR/UQGSR8chAWLRh8XDTIx
MDcyMzEwMTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhA2cAtkEBuNyfySkOhFPtxcFw0y
MTA5MDMwODM5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQGEkZo0fGQMr3sM0c7MzpXhcN
MjEwMzIzMTIzNjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEAjSLgopj/UVV0x+bypNlRUX
DTIxMDYwMTA3MzQzMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA1MjEw
MDAwMDBaMC8CEE3nc/ZUoBq0BRQLhZdqz3cXDTIxMDkyODA3NDUwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhAc+kf798lrPaR0u7kQYyZ1Fw0yMTAyMjQxMzQyMDFaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQOmpkS3bLHvV1hBlsRtWrPBcNMjEwNzMwMTA0NzAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMCECEAYDMpFncUEqgaErzSyrcIoXDTIxMTAxOTEwMzEwNlowLwIQ
Cj2itJP9wS2EXaGu6vuJGRcNMjEwOTMwMTUxODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EFURgR4trDtb69YcSzV4rusXDTIyMDExMTA4MTUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhBr0a4vvZFg62RilyoM4SleFw0yMjAyMDExMDE2MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQU8H5KCLUApkZ+EbfiafnshcNMjAwODExMDUwOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CED+0qILgIjwnj8YPqeBKjiYXDTIxMTAyMDA3NDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzBJAhA2u3x/tzpI9oUjTI/mpcFcFw0yMDA5MTgxMjAyNDVaMCYwCgYDVR0VBAMK
AQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwOTExMDAwMDAwWjAvAhBMUGkfCwWe82AYPHUt0ito
Fw0yMTA4MDkxOTI4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQeGSMjCcUfJCOImm6epit
yxcNMjEwODMxMTUxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEF01DS93SJwnUmWeHyvL
DjcXDTIxMDcyMzA5NDEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAUgRGqP9j1aKXsbM3O
wzT7Fw0yMDExMTAwNzQxMTVaMC8CEBUDrMoeJelGIoNpZg/KIR4XDTIwMDkwOTA3
NDk0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAQRErMHqHeHYAVUHp7qsxRFw0yMTA1MjEw
NTQ0MzBaMEkCEC41lYpA94sYCZj2l/kTZpoXDTIyMDIyNTExMTMwMFowJjAKBgNV
HRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAyMjQxNDQ1MDBaMEkCEDbSBxcWG6XOsctM
ncHoRKQXDTIxMTIwNzA3MjAwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAy
MTExMDgwNzE2MDBaMC8CEAhq2O9m0KLu3AkjJpzQ54cXDTIwMTExMjEzMTU0NVow
DDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAxk03QcIAprbuRKiHRSMDJFw0yMTA3MDIwOTQzMDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQHWltHlCSDPgv1KK1Re49khcNMjEwOTA4MTE1NzAw
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDgxNTExNTMxOVowLwIQPDzq
PGTlDGZrLKYTK7I6tBcNMjIwMzExMTUyNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEHZY
AgbsdmnxrlSI20aEN9MXDTIxMDUwNjExMTE0NVowLwIQD6PT0eLf4wW7kr9mX5XH
oRcNMjEwNjI1MTIxOTQ2WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAEQ9UOK28g97L6PC/w/
gnMXDTIyMDExMzEwMjAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAEv2/V94OciBqH5Plb
aS4pFw0yMTA4MzExMDIwMDBaMC8CEH5dIrNRu7QhrEqIpKufdpIXDTIyMDMxNDA5
MzEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAbBNGdarbgiX//2TkPakotFw0yMDA5Mjgw
NTExMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQXpn1bjm0mNJn3uZgjzXx6xcNMjEwODA5
MTA1OTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDgwODIyMDAwMFow
SQIQR+JHFR1kgxf1SIxPTDynqRcNMjEwOTIxMTExNzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDkxMzExMTI0OFowLwIQJ6Atg0613Md3uzGPIHMN+xcN
MjIwMjA3MTEwODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFJW2P67cNjzptzCawAPkdYX
DTIxMTEwOTEwNDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhArVJHBGmkXYdH4xtOU+dNq
Fw0yMTEwMDUxMjIxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQZRmdIxWJhumuCcw47Ity
yRcNMjAxMDAyMDUxMDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEIX0rUfEZYevf6HBY06
dLEXDTIyMDEyMDE0MzcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAzWsV4rYdqxgJPX8+m
gkAPFw0yMTAzMTExMzA5MzBaMC8CEHk+sopnilceJAMxReWqE7gXDTIxMTExMDA5
MDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAgOk3XmSTyUsFIvsoVwRonFw0yMTA3MDIx
MzMyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQOWSp255c4fhXs/mJEJpo4RcNMjEwNTE3
MTEzMjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEEQ1/PHVp/perKgQUGz80H4XDTIxMTEw
MzA5MDIwMFowIQIQeyhvMnX2FK+vy3BlEO1WMBcNMjAwNjAyMDgyODMwWjBJAhA+
tXvj3hdusvJIWtgiKTwuFw0yMTExMTgxMjQ5MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYD
VR0YBBEYDzIwMjExMTE3MjMwMDAwWjAhAhA1E1kKNFFXdNmuZJp883NyFw0yMTAy
MTYxMjM1MzBaMCECEFWZwtbIH4FksttJ3fi66YQXDTIxMTAwNTEzMTQwMFowLwIQ
TJHplJv4wSV0R0tYLDypyhcNMjIwMzA3MTQ1MTAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EDlqgSNYGc/vfuvr8RUOuwcXDTIyMDMyMzEwMzkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhBqVD0Ey3od8ogTyA2xrG0HFw0yMTA1MjAwOTEwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQTDQYHwnZUKJJuHyRbac6XRcNMjEwMzEyMTMzMTAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MCECEHSVKnuicwdozBnbMvKdRRcXDTIyMDIxNzE0MTAwMFowIQIQXI+zm0SObk7x
TdtRu8K8sxcNMjEwMzA5MTQ0MzMwWjAvAhBfpwLSFo/uICwopqMknFzpFw0yMDA1
MjYxNTEyMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQF8GyvbgXr2Mw1ubkfzYbqhcNMjIw
MzA3MTQ1NjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECECJy5Qj2JdeM46UX9VSBf6AXDTIx
MDYwNzA5MjE0NVowIQIQGMNxU0shygD18tjTAWNhERcNMjExMjA4MTMwNDAwWjAh
AhAo0etnZtkBGY0/tcaJncn6Fw0yMDA3MTAwOTU2MzBaMCECEElSbErLE2aN/EuT
aGVVRIYXDTIxMDUxMjE0MzczMFowLwIQEcPKr2McaEIDlsEIWh/C3hcNMjIwMjI0
MTIzODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEW6uU22wPIb1C3yY8EAGQUXDTIxMTAw
NTA4MTgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBYWXQSoQNa/1uTYPadC7AkFw0yMDEy
MTYxMzQ5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQAX8FEbIVV8E+NGOPuxKTcBcNMjEw
ODA5MDc0MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGD50nDrxOy/2w5JC4zjnnIXDTIx
MDcxNTA5MDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBxPXYlUY+iJxRDAF3es8UMFw0y
MDEwMTQwOTEyMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMDEzMDAw
MDAwWjBJAhAYCL2QVyWbreSFovd4OM+HFw0yMTExMjkxMzI2MDBaMCYwCgYDVR0V
BAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjExMTE1MjMwMDAwWjAvAhBxZ0g+YkbFFj3YMjLE
SAYhFw0yMjAyMTgxMTE3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQTNR6cpOnecboEiPY
1mbxcRcNMjEwNDI2MTIzNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEFaBJJftHwQfH9G9
vHxNZyAXDTIxMDcyNjEyMDgwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAy
MTA3MjYxMjA1MjJaMCECEC69JJbDaa/1CInxkjTj21EXDTIxMDcxMzExMDUwMFow
LwIQUQZj1zFv4rcgqk02MkMokhcNMjExMTE3MDc1MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CEElM1K22HSWQxG4gIpHxRboXDTIxMTIwMjExMDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhAwLGtU+D2S3dycfUTJ1LhvFw0yMTA1MzExMjI4MTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQHTYzd7J8AiIOIr5RKlLJNxcNMjExMjE2MDgyMjAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMEkCEBaBiTL5Ap6ijcyoJqsLLL8XDTIxMDIyNDA5MTcxNVowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAyMTkwMDAwMDBaMC8CEDs9X0IbYLLq/so397pX
2HkXDTIyMDIxMDEwNDMwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBnJnuXuYvztadBqWn2
oTevFw0yMTExMTUwODQ4MDBaMEkCEFd//y9208f8cxq52/s3g24XDTIxMDQyMTEx
MzMwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA0MTYwMDAwMDBaMC8C
EBgL8ZotRObHI9aLgcZ+CyAXDTIwMDQxNjA5NDAwMlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAh
AhArzIKffphzlGHr4h6OMZfYFw0yMTAxMDcxMDIzMTVaMC8CECDCY5B1KDE9XVAK
ifUaOjMXDTIxMDkyMzA4MzQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBcp51P8EodDxzo
+Yojzo5mFw0yMDA4MDcxMTU4NDVaMC8CEFTh+O3jDX6GgbX3FnK5bPMXDTIxMDgw
MzEzNTQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhA28Frn4n4h5uHfawRbGwmTFw0yMTEy
MTcxNTA5MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjExMTI5MjMwMDAw
WjAhAhAlbUgwznNyHtwqXgkQk5llFw0yMTA0MTUxNTQwMzBaMC8CEDbmNE+zSgZq
a1dUNJTapRsXDTIyMDExMTEyMTUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA6mTzASBIi
0DWA4crOyUi3Fw0yMTA5MjQwNzMwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQcTcgx/Sn
mP/F9SIIOhpyiRcNMjEwNDEyMTMyMjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHwK0feB
pIwzKOgU+hcXf1cXDTIxMTAyNTEzMTEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAh0ZHT
f5YrOJ/BQ/c/j4BUFw0yMjAxMTgxMzAzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQBucJ
JlY4ge2xutw+gw5VVRcNMjEwNTEzMTEzMTAwWjBJAhBYu1ncr18/AqlB20FdXiyM
Fw0yMTAxMTkxMzEyNDVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMjEw
MDAwMDAwWjAvAhBLornG12VcO0hbGMb8d69bFw0yMTA4MTIxNDAyMDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQkwLwIQKOSJd4gm2YqRFVY4Q2LSDhcNMjEwOTI4MTIyNzAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEEcZo3jo4DN5q/vkq1eHmCcXDTIyMDMyNTEyMjMwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhB9NkN/mAokqUfYbgqBd8b4Fw0yMjAzMDcxNDQ5MDBaMAww
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MtsEt61Mga7KXU2wIfWsLBcNMjEwOTMwMTMzNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8C
EEqVDUGg3EWWzP1TO21GCEYXDTIxMDIyNDA5NDMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhAyT4Z7E2hHHT+6nuAuUobHFw0yMTA3MTkwOTEyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
SQIQR/SRiDbZ8RN1kX53m9LBPhcNMjIwMjE0MTA0NzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDIxMzIzMDAwMFowLwIQUPj/ROdE44cLsJ/SG9xqYhcN
MjEwODE4MjAwMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CECWiX5kyyqxAyogqS0vs1hIX
DTIxMTAyNzA5MDIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAbSyhAoL0bR2cMj3NcefKs
Fw0yMTEyMDgxNzQ1MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjExMTMw
MjMwMDAwWjAvAhBKI8JUKk0SwiRsAsbxyHs1Fw0yMTA0MDcxMzM1MTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwIQIQcBL2B6t+n/EohIFauXSuBxcNMjEwMzE3MTQxODMwWjAhAhAp
3+4YyD+FRyTydultHwi8Fw0yMDA2MjUwNjUwMDBaMC8CEA74u3BCoRm8O2/sKEt5
9EgXDTIxMDUxMjA2NTIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBjFbp+GQk3fFEaXkaA
jxaKFw0yMTEyMDcwODI2MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEx
MjA1MjMwMDAwWjAvAhArRcpwEhcB2phkg1VFGUwxFw0yMTA3MjMwOTQxMDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQaYcREb+du7Yycz/PUw7VrBcNMjExMTI5MTE1NDAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEEo7ltirhbMLTf7KMvgv+wcXDTIxMDcyMzExMDEwM1ow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBekPWSRDnzaPdm6ilTvPqsFw0yMDA3MTMxMjIxMDBa
MCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNzA2MDAwMDAwWjAhAhAci5e0
DcR/ANxgsFUidaY7Fw0yMTAyMDExNTQ3MzBaMCECEBKLY5adm9rkfbRkjcC4czcX
DTIxMDQwNjA3MzkzMFowSQIQGP/IjTHg7dXHNb0aDzlATxcNMjIwMjE4MTEzNzAw
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8xOTcwMDEwMTAwMDAwMFowIQIQJiTZ
BsIKBQPsBC7fepKpIhcNMjExMDA4MDczNjAwWjAhAhBqd3ePLZXpclAeMeKZyc4/
Fw0yMDExMjYxNDMzMzBaMCECEGSvC3htjwHLRTRwX8qzTF4XDTIwMDUwNjExMTM1
OVowIQIQSmY5lsiJaeovgyGUIAiEQxcNMjEwNTE0MTEwMzMwWjBJAhA3Je3o02Ak
pBe36IXTVYmKFw0yMTA0MTUxMTIxNDVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEY
DzIwMjEwNDE0MDAwMDAwWjAhAhBaaSE0wDxuUXhFlUAhrh/hFw0yMDA1MDYxMTE0
MDFaMEkCEC9EWEVI8pyDnLl1RVfsMbEXDTIxMDYwMjE4NTMxNVowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA2MDIwMDAwMDBaMC8CEEpLcrBuQjHU/V9ieHxd
gIoXDTIyMDIyNDExMDEwNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAhvv+5KQoOjqlDMo0h
mb+wFw0yMTA5MTUwNzA2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQOBthzwJiK8jUz/Qk
RYCCehcNMjIwMzAyMDcyMjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEYOw7aCzHaveeFV
01uY95YXDTIyMDMyMzA3MjAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhAW38n0Hk7EIRsY
T8qrO+orFw0yMTA4MTMwNzI2MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIw
MjEwODAxMTEwMDAwWjAvAhBaodi98TA1VjneXffpdjkBFw0yMDEwMDcxMTMzNDVa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQflEsEpWw7PtVGOUrFKZhZBcNMjExMDIwMTE1NDAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGdTFQptZTyyc5idegLckbIXDTIxMDQwODExMzEz
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhBpeGGxY3eN8lhFsw7NttpkFw0yMTA1MjUxNzU0
MTVaMCECEDV1peUgKmlbu+2vpfwmpQ0XDTIwMDUwNjExMTQwMlowIQIQVOlLY0Mn
It06UPWwhdOrkhcNMjEwMzE5MDcyNDQ1WjAvAhAkFdIdcrKUWe0RVvmtULoYFw0y
MDExMTIxMjAzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQf96g8KT+SoOrALQA/t/j8xcN
MjAwODI1MTMwOTMwWjBJAhAo1qwy2XJYmcmBCtNnKtXhFw0yMDEyMTAxNTAxMTVa
MCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMjEwMDAwMDAwWjBJAhAtvlVu
g/smBxMZ2ToZHsh0Fw0yMjAxMzExMDUyMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0Y
BBEYDzE5NzAwMTAxMDAwMDAwWjAhAhATIVM5A3KLa7KUILq4aCMeFw0yMDEwMTkx
NDM0MDBaMCECED6QPYi4th6WikFV4XxBz/QXDTIxMTEwODExNTEwMVowLwIQGoax
7RtX/xA1XtAHWe1vfhcNMjEwNjI2MTAxMTAyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CED79
30eI0ZHOE2IaCrgmnMEXDTIxMDcwOTEwMjYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAg
HGHiWQYiKUbPLXMsMaxoFw0yMjAzMjQwNzM0MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQ
Rx4oYW6TTxelT7kV8HdffRcNMjEwNDI4MDU1ODMwWjAhAhAVrD5slie1KMxO+N0Y
hzltFw0yMTEwMTIwODA1MDBaMCECEAQoke4/aQOfb9NS0ZreyvsXDTIxMTIyMDE4
NTgwMFowIQIQE3QeLhk34t2iBD94Xt4rwxcNMjAwNDI3MTI1NDM3WjBJAhAhA+Cn
rEswXpLTX4Qi8b5JFw0yMTAzMzExMDA1MTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0Y
BBEYDzIwMjEwMzE2MDAwMDAwWjAvAhACnRD7Gt7m0W22uk81uUfhFw0yMTEwMTIx
MzQ0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQBYSdW7s+o+yAleotqn6qyBcNMjExMTIz
MTAxNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHNnPI+QiiRauR+YiVJg024XDTIxMTAy
NTA4MDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAjfCMu7M9VCXUvAxlkpvm5Fw0yMjAz
MjMwOTI2MDJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQejq71zv98mvLh270yNMwCxcNMjAw
NTI1MTExMTQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDUwNDAwMDAw
MFowLwIQVEmCGp31Us9Ut+Uz/J0b/xcNMjEwOTMwMTI1MzAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEDHd/SvP+re9QK+fIaE6KrsXDTIxMDYyNjE0MzQwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBCTAvAhA93nIL8/cHWF49AVdQjyd6Fw0yMjAyMTUxMTQ4MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwSQIQThD1R/gU22RS85B7USzzdhcNMjIwMzI1MTAzMzAwWjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDMyNTA5MDAwMFowLwIQPgTivuEqnwLpP2Im
U5RP3xcNMjEwNzIwMDY0NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDqaYzl4saFnkBYd
wWJla8AXDTIwMDgyMTA1MTEzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAQvPzkD43T2A3+
MsCNP7sUFw0yMjAxMTQxMjQzMDBaMC8CEG4fhNewUDiGDaxfWMBxWfcXDTIxMDUx
NDEzMTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhBwtVDHyZdja+XnAzUN/OuEFw0yMjAx
MTkxMTA2MDFaMEkCEFyeFA4UGzxUIBTNvJ6SENQXDTIyMDExMzEzMjkwMFowJjAK
BgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAxMDMxMTAwMDBaMCECEGAWh1LgzDwI
KIYzBwrNu8sXDTIxMDcyNzA3MzUwMFowLwIQCAKXyPhbm99hgYnn+gITFhcNMjEw
OTMwMTIzNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEFbWqW+kcaDiuFQyVqVJrhMXDTIy
MDMyMjEwNDQwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAzMjIxMDQy
MDBaMEkCEGdipnyNg8Xo6UE/deMEyQ8XDTIxMDkzMDE0MzMwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA5MjkyMjAwMDBaMC8CEGnJjQ0rarnmBgFo1Wcs
9RwXDTIxMTAxODExNDIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAQ7TyJyjqULhgOHWFT
c/rXFw0yMjAzMTUxMzIxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQTn4l8eKe9v+SpHuj
K+FYDxcNMjExMDA2MTAyNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAixYwC1kjgmL1Gi
KHyUVusXDTIxMTIyOTEzNTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBSgQKmLSG95OPk
ApbOMmSeFw0yMjAyMTAwODE2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQWOUQw3oMot7j
177o6NnMNhcNMjEwNDMwMTAyMTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFvLa/+5DQRF
Hk7XC3YtStIXDTIxMTAyMjEyMTEwN1owDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA/MhbmF7v2
3UsTuFQ75Bg7Fw0yMTA3MDUxMzA5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQDPNMDMt5
37h7c00NjwLPZBcNMjEwMzMxMDczNDE1WjAvAhAFhKY11+I3Ib4usitpFxf9Fw0y
MTExMjkxODIwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQFOmlcB3+Z+gpXIpIl3wHQRcN
MjExMjA2MTM1NzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHBXb3TdIUp/ek0LDWM6RK0X
DTIyMDExMDA5MTUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBhR5pYta85tUQTsowDnyob
Fw0yMTA2MTQxMjIxMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQJavJj6yM3XAT47c2nAyR
wRcNMjIwMzE3MTIzODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDJr5BlDb+hZJzHWpBGB
5tkXDTIwMTAwMjExMTYzMFowLwIQRJqOh0PjF35g5buVKZ8rCxcNMjIwMTEyMTUy
OTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFTcdmOPHgluRVs/95G+pcsXDTIxMTIzMDA5
NTUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAFmzG5bQ9pz2QrnXqCwoVwFw0yMDA4MzEx
MzIwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQTutVqc4nRMx13ExyiW0KdBcNMjAxMTMw
MTQyODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDvHyEo7i4Sm5nsGat/BSqIXDTIxMDMz
MTEzMzMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhA6Xi525F0mjxwb7s74Sii+Fw0yMTEy
MTUxNTMxMDFaMC8CEGd2gspx+rbqRpBlXuqT2GcXDTIxMDkxMDA5MTEwMVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhAE5UhCyz+MEbZySvH7YiNDFw0yMTA0MzAwNjI3MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwSQIQe8f4YdjSUq3kQd0bJvI8qhcNMjEwNDIxMTIwODQ1WjAm
MAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDQwNzAwMDAwMFowLwIQF9utpWYE
gbiZmpvnStkNoRcNMjEwOTAyMDc1MTAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEEGQ0/Iq
wEL+q073uA0UzFwXDTIwMTAxMzEyMzQwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgE
ERgPMjAyMDEwMDYwMDAwMDBaMC8CED3q9DISlnzPsevlH98qFcAXDTIxMTIzMTE1
MDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAmqo7856WS2lIs3opLKGpgFw0yMTA4MDYw
NzE3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQNIJcUsMr/AaYMgoqzFXzWBcNMjEwODE3
MTQwNDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDgxNDEyMDA1MVow
IQIQBfvMIPLSrxBWZ6Hjau5AURcNMjEwNTA2MDYxMTMwWjAhAhBUfHVlz2Qi322m
C84rwoyFFw0yMTA2MjIwODQzMTVaMC8CEDyVZIUCylgZP8Q9ZvYJ108XDTIxMDIy
NjA4NDQxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBlb29VP6uIqS9KSXGBzubEFw0yMjAx
MTIxNTQ4MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzE5NzAwMTAxMDAwMDAw
WjAvAhBS+w6iPIQUbWpmTwzNyrsBFw0yMDA5MTgwNjU3NDVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwIQIQGhmEBHFNCyylRYjrq1lEQxcNMjEwMTIwMDgwNjE1WjBJAhAnEdBrRDEv
LPHXcFRVZsBRFw0yMTEyMjkxMDEzMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEY
DzIwMjExMjI4MjMwMDAwWjAvAhAd9S/1bjYx2xQDTdFJWoC6Fw0yMjAyMDEwOTQ4
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQW4JJITmJsI+HmGxmVfsHXBcNMjIwMzAxMDkz
MjAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDIxNzE1MDAwMFowLwIQ
ckS0uF8yO4GWIZ5GdT+UAxcNMjEwODA2MDcxNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EGnE5Sx2ahLZMHtoizPdFRMXDTIwMDQxNjA5NDAwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAh
AhAIQvtReaGgjRM/TJ0ZCS79Fw0yMTA1MjYwODI1MzBaMC8CEAXTNdC3viPKzDa6
9hY7y8MXDTIxMTIzMDA4NTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBcc4YwJmb3Huqy
+PB5HHh8Fw0yMTA5MTcxNjM4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQZWj/Ov7KyGJ8
FIiZIyaU4xcNMjAwODExMDkxNjAwWjAvAhAg9FDhpUBbQTKKw7BPB5RjFw0yMTEw
MTgxMTQyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQKMyuEZZ/5gDr+xMWlISJphcNMjAw
NDMwMDkzOTA3WjBJAhA69/Svxsk1XGyNqAIjn/pTFw0yMTA0MDgxMzMzMDBaMCYw
CgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwNDA2MDAwMDAwWjAhAhBAtALiiYnj
QfVrW28pJmxxFw0yMDExMjAxMzMxMDFaMC8CEE4kOpyOzcoqutTKKOkAZYoXDTIx
MDkwNjA3MjYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA9v6B5er33S54D3Fx8v5hrFw0y
MTA5MzAwODE0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQJztjTJurtv0Q/ODI51dYuhcN
MjIwMzA3MTQ1NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEG4pk4KAouojO/WfYXtH5ZUX
DTIxMDQxNTEwMzAxNVowIQIQPF/l+JdmYSweiJmquBPOkhcNMjAwOTEwMDU0MTE1
WjBJAhAmNImzAdkGxXC5iA0LmUkBFw0yMDEyMTcxMTIxMzBaMCYwCgYDVR0VBAMK
AQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMjE2MDAwMDAwWjAvAhAMg6RIG3ZLP10k97iW/6SL
Fw0yMjAyMDQxNDE5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQY+OXgCXg95hCihOh7Hk4
NRcNMjEwNDAxMTMxMjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEARdnfetamsgFJDwdP6Q
RLMXDTIyMDEzMTEyMjYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAV4gcdDJzJTe7ZDMTM
cKaHFw0yMTAzMzAxMDQ0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQZECVZnmJHRz2OStM
6BYSvxcNMjEwOTIwMTcxOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECiwGvNqkJmZbX2l
tIhWtkkXDTIyMDExMDEyNTUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBXI8I1xZEqS+ra
doE38KWdFw0yMTEyMjAxNzE4MDBaMCECEF0+x9T63svMmLmmn2uyZB8XDTIxMDQx
MjExMzQxNVowLwIQVFpxgBeBJH2D6iq8UKmrbxcNMjEwODEzMTIzMTExWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEF56C7k9qZXjQZej9ay/928XDTIxMDQwMTEzMTI0NVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhB3snFWseFh1XuyLqgUiS4ZFw0yMDEwMjEwNTM5MTVaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQczNvFwzDi/n/DUhzTXFj/hcNMjExMjEzMTE1NzAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGqCSaNBV+VfbnHHzv0lN/UXDTIxMDkyODE5NDIwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAvGGF2hnlAv5yu9XulWC88Fw0yMjAxMjUxNzQ4MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQdebvfe0H/aCsfBG23+5SXBcNMjAwNTA1MDkzMjM2
WjAvAhAP2KqFx8FvZbmRWPXP28CaFw0yMjAzMDMxMDQ3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwIQIQXmkPlRw1Qzrwy9lR0KFsxhcNMjEwMzE4MDkzMTMwWjAvAhARyCLCUZOz
AClV5CELLDpWFw0yMjAyMjExMzA5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQWAhiBg4h
9DOWkso/56xb0xcNMjExMjAyMTAyNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCECY+GEF6
TSlo2r04yXUapp8XDTIwMTIyOTA5MDEwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgE
ERgPMjAyMDExMjkwMDAwMDBaMC8CEG2Z1/ytPK/bIPB5fWia8tEXDTIyMDIxODEw
NTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAyIWi/+7CmkJ/qMerMkul9Fw0yMTAyMDQx
MzA2MDBaMCECEAN7LZEwNrgd18TkY2fQ1/YXDTIxMDUwNjE1Mjk0NVowSQIQf0K3
M0kdelc1ZRVnZfO1vxcNMjExMjA4MTAxNzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIxMTIwNjEzMTUwMFowSQIQC1ymwzpdPD492luHImOT3RcNMjAwNjE1
MTgyMTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDYxMzAwMDAwMFow
IQIQE88wcDMKuCOO6WQ03vG3/BcNMjEwMjI2MTA0OTE1WjAvAhAsJ54XsbU+4ZkS
O3fVtFFAFw0yMTA0MTUxNDE0MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQOvxu5nYxBdMX
VJGO/qwqVxcNMjEwNDE2MDY1NjE1WjAvAhB+mZ430PISR0k6eIJp7P3kFw0yMjAy
MjExNDMwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQaeXIs7wymufyWl5wplkVRRcNMjAw
NDI5MDYyMTQ5WjAvAhAcYCLOGG3xTaNvTXI9HZ7iFw0yMTAyMjUxMjEzNDVaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQHWoyR/Uuw4TN6vj0YktMthcNMjEwNDMwMTA0NDQ1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEeVmqKE47Aq0Vi61OQzIBQXDTIyMDEyMDA4MDMwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBVc3TRuWwtTrpC8s52M0LzFw0yMTEyMDYxMzU4MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQdtJb6PRMQ96o1IUFPuU+1xcNMjIwMTA0MTIxODAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEERydXrICUX4tGIpcxcaSlEXDTIwMDkxNTA1MTQ0
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA4zKCYy/UgKdySgW8u1dAhFw0yMTA0MzAxMjU3
NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQM/xGQ2PukrNDS99Bd6xdmhcNMjEwNzA3MTA0
NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEC2gHKAKce0EZO6TXeyng1QXDTIyMDMyNTEw
NTIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBnaOHhKoEd5t+7lVnJsG99Fw0yMTA4MjYx
MDI4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIAIPQRHO3fIn/rpWLQUyOZASFw0yMDA1MDQw
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MTkwMDAwMDBaMC8CEFdV+KZx5ztadlncQXe7jR4XDTIxMDQzMDExNTYwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBCTAvAhAlzWKmu6/0V60tO3kDNr58Fw0yMTA0MDgwNjUxMzBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQkwIQIQNILdevdsGefSEGKLriSOkRcNMjEwMjI2MTA0OTE1WjAv
AhBBifnbSS1bgTDA0xUoC/dbFw0yMTA3MTQxMDU4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
IQIQcTlzOp4tQrbrjeXfHdAFwxcNMjIwMjAyMTQ1MzAwWjAvAhBQ+ra6WLziawQ2
V7KqCLB2Fw0yMjAxMTQxMTUzMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQeyUUvSKv/jht
4/NQSw0KQxcNMjIwMTMxMTExNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEBwvrWD6sdw3
CEpRWx5uFrgXDTIxMDUxOTEyMDc0NVowIQIQaqJJ9jqqh8GXnQ/wof2rLxcNMjEw
NzE0MTIwNzAwWjAvAhBAlljPYkA1ZabyuOEUWp2TFw0yMTA5MjkxMjEzMDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQkwLwIQV2TBu6ZsGkA8QHorkFZ0ohcNMjIwMTEyMTI0NjAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMCECEAsta4lDoXYEPO0KoWloPPgXDTIwMTEwOTEzMDUzMFow
IQIQGHdFPPqYP4PJYK/f9S/zhBcNMjExMjAzMjE1MDAwWjAhAhA3q9Pnk0fxCxKX
FNUKCSH+Fw0yMTA4MDkwNzM3MDBaMC8CEEI5ApWTdeeImX6su7k4C4YXDTIyMDMy
NDE1MDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBsEu0fai3OT0ac1eJs8aTBFw0yMjAx
MzAyMDIxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQWjskuEBl+NOhKgUF6Kj6RRcNMjEw
OTEwMTEzNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGyyBfaUquYqVyRm/3kUIloXDTIx
MDQyMTA3MzE0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB59pN1VeRLUrOQTOAiO/fcFw0y
MDA5MjgwNzA5MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQYphdR6bojVlDX/7XD0RlxhcN
MjIwMTEwMTQ1NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEF2WtwYJd1U9jwjx8U9pPeUX
DTIxMTExMjA3MDEwMFowLwIQC9VTLXn6hjq5Q0aKsrlM6hcNMjEwODA0MTAxMzAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDPt5SssI39Du/x82Uq/k+QXDTIwMDIyNTEwMzUz
NlowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhApNLURsZg7boyR/0XJNvfAFw0yMTA1MjcxMzIx
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQX47MMzYyCfdh89ompLuekRcNMjExMTMwMTI1
ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAgDw43wTK/JUHTeYSHj42kXDTIxMDIyNTA4
NTExNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAfLrNJKY6pIKCvVa9IvQoVFw0yMTA0MTIw
NjMzMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQdltgCTJfdakX7Qx19n7djRcNMjEwNTA2
MDcwMDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEFJeIL3OPkas7udi0u7STIwXDTIyMDIy
NTEwMjQwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAyMjQyMzAwMDBa
MC8CEHHE8+IN9y8lBciCxBaDDroXDTIxMTAwMTEyMDYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhAedWtgEfiuztAzlKs1MiRuFw0yMTA4MDUwNzA3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQBQenLf4i+LI9lQ2y9NkajRcNMjEwOTAyMTE0NDAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMCECEFa5bTegMayuOQQDkPjyRpQXDTIwMTIwMjEwMjcwMFowLwIQeoi1OLCp
C84kamjmGhwHdRcNMjIwMjE4MDkxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEQj7S3j
xQibdyt9WWtfqqoXDTIxMTIwMTA5MDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBY+N8K
c75XDrjj1AeJwBw4Fw0yMTExMTAwOTQzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQCS1a
TZL/CByN+l9jDeHrOhcNMjEwNTExMDc0NDE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIxMDUwNjAwMDAwMFowLwIQN7z+BTs84yJ9DT4Z8Z2QNxcNMjExMDA3
MDkyODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEEjJcQwrK65C9TCOdz7bJRkXDTIwMTEx
MjEzNTkzMFowIQIQBuMj0dIdq9Ot/ex7kTvnjhcNMjEwOTE2MDgzNzAwWjAvAhAJ
prj5dPB1/FCZePyYj/1sFw0yMTEyMjgxNjEyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
V+SDXrgDRs9u3b72BvOMmhcNMjIwMzE0MDkxODAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EAqEZ221IsTWsWuhyiGb6REXDTIyMDMxMDA5MTMwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhAnkjQdzGHsO2ukhyxVQOcxFw0yMTEyMDExMjA3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
IQIQOrNFjB/iAXuctUsnV3MBwhcNMjIwMjA4MTIxNzAwWjAvAhBZeJ5KbB0Fujwk
mdXq1Q3DFw0yMTA3MjkxMTUzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQSIsiugIFvAnM
Zc9xjnhXexcNMjAwMjE4MTIwOTIzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEHkvQOJestrh
ESLNTMm8eKUXDTIxMDIyMjE2MjIwMFowSQIQWhcqR4QQfNRwXOj24gw2sxcNMjIw
MTI2MTExODAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDEyNTEwMDAw
MFowLwIQV9YEFVxgULxE4sSCKNqCzBcNMjAxMTI3MTEwODQ1WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEJMC8CEGH6YjsYfxCgh2bbtFRTwusXDTIxMDkwMjA3MTYwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBCTAhAhBJgNmDOpPP5LU+qU4nI4OpFw0yMTA0MjAxMDQzMzBaMC8CEDPjqnnN
lRzM7Ekhm/bUdsEXDTIwMTEzMDExMzk0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB8PzHE
2YWFEq0cJ+R7mS59Fw0yMTExMTYwOTAyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQeZrC
JI1wgFzj7HBzc95IOxcNMjAwMzEwMDgyODQ3WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEH4a
Kj+3Xp13vYe8zqRJfuMXDTIyMDEyMDExMjcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBM
2gOCK0rgpZ///0fAyRLxFw0yMjAxMTcwOTUwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQ
db4yoy+DtU3G6S9vVtqiXRcNMjAxMTIzMTgyMDQ1WjAhAhASbQ2PXxO/YqUCL03y
F5Q3Fw0yMDEwMzAxMDUyMDBaMC8CED1JFxiU65tfXzYEMYZPODwXDTIyMDMxNjA4
NDgwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAU9f21n4XOkSkKuUBY1EULFw0yMjAzMjMw
OTI2MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQMr1/+jM1g58lcpXYdDGwABcNMjIwMzE3
MTMyNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAMcjqz6rkdm9FUlOEWgbDoXDTIyMDMw
NzE0NTAwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAzo+Ykc0LhaaM8KPhPKFI4Fw0yMjAx
MTQwOTIxMDBaMCECEHNsCs3QnZAea+FNp5rIA4gXDTIyMDMxNTA4MzgwMFowSQIQ
aoLYqV4pveDI6xoXFGoV1BcNMjIwMTI1MTQyMjAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIyMDEyNDIzMDAwMFowLwIQaMKeD4hSGpk4ewp/5hiiIRcNMjIw
MTExMTEyNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEBozC/bSQSwOaSRmfP9TR6sXDTE5
MTIwOTEzNTUzM1owLwIQO+WZV1RIeSRRqzAQHoO6nBcNMjEwODEyMDgzNDAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMEkCED1RHyeecfoTG0T79E9d+bAXDTIyMDExODExMzMwMFow
JjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAxMDkyMzAwMDBaMCECEHcOCk6J
UNxh+PsE63noN2UXDTIyMDMxNDEyNDAwMFowIQIQXWwphpufknMX6xET3yPBXBcN
MjEwMzIzMTQ0ODMwWjAvAhB8dNoabiPqzuVEWBdVUykFFw0yMTA5MjgwNzQyMDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQCQoSmFqKs904FFm7W2A/+RcNMjAwNTI1MTMwNjMw
WjAvAhAUK4xP7/jrg5C4f5zRWYhbFw0yMDA4MTkxMDIwMTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQZXFTJbzlacni9LL7atTKFRcNMjEwNzA4MDgzODAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMEkCEGi1a5FeV/sUfeHw+w2cuM8XDTIxMDcwMjEyMTgwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA2MjUxMjE1NDFaMC8CED1EKlHRbdFVJ4pmV158
wpUXDTIwMTExNzA3MzczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB0ywmh2nSBXBEdvr92
eJKRFw0yMjAyMDQxNDAxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQS0UXlL+h67ETc21S
9I3IPhcNMjEwODAyMTA0MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECUtTZYqe717RgCE
ZhyCdnUXDTIxMTIzMDEwNTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAgAg8+UCviauYf1oGe
wsC3TdoXDTIxMDYyNTEwMDAwMFowLwIQU5o60E3aCBAp18jtPyir6xcNMjIwMjIy
MDkxNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBHvE3EmjzVzEBAW4q4qPo0XDTIxMDQy
MjA3MDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAYe1o8ZUg9mhdoGufwSXZnFw0yMTEy
MDMxMzU4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQY5Y5TMmZQJjz2hMC+EGTcRcNMjEx
MTE4MDgxODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEG6jJ9xKu/djmsRYoHe6hWoXDTIy
MDExMDEyNTQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAqB/qteNIsx6y27tWqjXaSFw0y
MTA5MDkwNzU4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQGX5YWomV89s955CjVRBgRhcN
MjEwOTE1MTExMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECECeVjQ6KMbciijDXpZRPfQMX
DTIxMTIxMzA5MjEwNFowSQIQI5Wb/5YFWL21M0aVd7f7axcNMjIwMzE3MDk1MzAw
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDMxNjIzMDAwMFowSQIQT1ky
rn+I4fjBL5wlsBKyMxcNMjAxMDAxMTEzNjQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIwMDkwMTAwMDAwMFowIQIQJzybE84/uJlxhKp1CPAblxcNMjAwNzA5
MDcyNTE1WjAhAhBnQOTnPsxjdAXXGPWEtUU/Fw0yMTEyMDMyMTQ5MDBaMC8CEFi7
V5wbenFYUPhUwakUQt0XDTIwMDgxMDA1MjQzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhB6
o//fNeco0YwKvsY992tmFw0yMDA5MjQwOTIzMDBaMCECEGGUMkHB+mFWEUBhV58H
0uQXDTIwMTAwOTExNTkwMFowLwIQTfn+VDzk+QLFXZQT7NObPRcNMjAxMDIzMTYw
NjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHVP4q4gKzbMHIG1dXtJvXUXDTIxMDQwODA5
MTg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhB4I6839/MbC7U1qbeI53L/Fw0yMTAzMjYw
NzIzNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQRftjXzEMqgggwsQeL0KqPxcNMjEwMzE3
MTAwNDAwWjAvAhAx8JWPFrb15to0aPJH0d5iFw0yMjAzMDgwNzAwMDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwSQIQbwkwux4BZ/Jy6gWE9/4sYRcNMjEwOTE3MDUxNjAwWjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDcwODIyMDAwMFowLwIQcLxLo2g/W/SE
mpLuYLWYYRcNMjAwODE5MTAyNzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEDmn+/wzfmIF
CjyPYL7bElsXDTIxMDExMDEwNDIwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgP
MjAyMTAxMDkwMDAwMDBaMC8CEEZIA43OOQVNXgjw498SzxsXDTIxMTIwMTIxNTgw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAx5ytEsc7ujg2bVVc/wsXgFw0yMDExMDkxMTU5
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQMtcg0t+ii9bmVOu3JGNnkRcNMjIwMTI4MDY1
MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEF6c+inolFzEAMMyRWmwN64XDTIxMDkxMzE0
NTgwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA4MjcxNTAwMDBaMCEC
EDvncY89cqyBQsSAkhv7p/UXDTE5MTExMjE0NDAzOVowLwIQb9NieSl3XsXU3Ey7
RexVsRcNMjIwMzE0MTA1MTA4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEBi+MtsnOXyizOUf
DYpfN9YXDTIxMDczMDE2MzIwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAy
MTA3MzAwODAwMDBaMC8CEBBqfA2pMNgckGwgV5aBBfgXDTIxMDMyNTEzMTg0NVow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAaoPPqo+ifbDDNhh/6v0lTFw0yMTAyMTkxMjU5MzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQcuA1iHxPohWNmoPqcr8SbBcNMjIwMjE1MDgyODAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFeXeE90oC9s9E0ftoRwJRYXDTIwMDQyNzA5MjQx
MVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAtlmhdYsL0cCsILhYqAmAXFw0yMDEwMjYxNjE4
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQEFfKxoOzfcJ3RLR2sD02yRcNMjEwOTI4MTUy
MDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDkwOTE1MTY0MFowLwIQ
JbNdh7dt7cA7WV4zyhOmzRcNMjIwMjE5MDkxOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCEC
EG5aHmP8EjkYx8rLn00vxP8XDTIxMDcyMDA2NDIwMFowLwIQUV2Yjesb8zl4h3Qf
gJ1BYxcNMjEwMzMxMTQwMTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGj02ludBzlhcSTD
82Pv2zwXDTIyMDIyODA5MjEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBzbGD2A6GR2wyY
bt5uSRxAFw0yMTEwMjkwOTM4MDBaMC8CEBTfMgj0vDcDLj4Tx9rS/aEXDTIxMDgw
NDEyNDIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhAqn4UcgDF/tq9jM46N43TvFw0yMDEy
MzEwNzU4MTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMjI0MDAwMDAw
WjAvAhAUlplTtCZDsTIBDK71K7D2Fw0yMDEwMTIwNTIzMzBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwIQIQNayhFz74MBWXk+n87f4EmhcNMjEwODEyMDg1MTAxWjAvAhBtNYk6tm2P
hSzeAoNLycUwFw0yMjAxMDcxMzMzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQRhPyQSRi
4uVfCnE/qW6x2hcNMjExMDA4MTU0NTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQR
GA8yMDIxMTAwNjIyMDAwMFowIQIQFwl3BJ66zmlD5Z9vDpdmWBcNMjAwNTI3MTEx
NDQ1WjAvAhA8g2oZxBqJObz9zvyOQCuLFw0yMjAzMTcxMzI1MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwSQIQbohBTy1iMJ7OdyYCDWLEJxcNMjAxMDEyMTMwMTQ1WjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTAwNjAwMDAwMFowLwIQJCJj9YvpjLzJHjDs
Ob6ICxcNMjEwMjE1MTM0NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEDgMAJmHgkPFFmq2
n4rksQUXDTIxMDUxNDEzNDMxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB+CflKK6bJLgdf
rUeirMuhFw0yMTA4MjcwODI3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQTrxfCxtY+2ro
GS3z9LN5axcNMjExMjAxMTAzNjAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDIxMDkzMDA5MzMxMlowLwIQL8nRH+Sn9EFWfgN1yz7glxcNMjEwNjI5MTIyNzAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEAtDBSN15/85OqB6jf8NtaEXDTIxMDkxMzExNTUw
MFowIQIQcfEbjdA/H35bPYQs7sWVXRcNMjEwNjA5MDUzODAwWjAvAhAVAFydSlCX
i4teQQXqBZ1RFw0yMjAxMTgwODQ3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQNr91b+vF
xI6Sccods5uQUBcNMjEwNzIyMDg0MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEG/AwpUh
aUX53RbH9ayszuUXDTIxMDIwNDExNDg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBdD4ch
DZlAMnmvqiF1fHSvFw0yMTA0MjcxMjM1MTVaMC8CEApbs8jequUrCXPkfFgtT8IX
DTIxMDYyOTEzMTEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB8/nAK2+eu/UM1AbrmJToA
Fw0yMDA0MzAwNzA1NDRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQL8U0t5NxBz4tknfcu0ft
thcNMjAxMDAyMDg0OTE1WjAvAhAWFdXPHDnC16OoTXJ75JIiFw0yMTAyMDMwOTA3
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQOhIOfBHex94L4yerqMMtIRcNMjEwNTEyMTMy
MDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEQg0cfsBYD0tn2Ezk6wNA4XDTIwMDYxMjA3
MjAzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhALeWJ9+9sg3HieL18/7VQpFw0yMjAyMDkw
OTQxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQUaYWjE8JewkuTDfTC9x5/xcNMjIwMzA3
MDgxNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGf7/YYIPmFpmtS4NrGJE6EXDTIxMDYy
OTEyMTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAyVekn35ImVdQxUjm1EM62Fw0yMjAz
MjExMTE2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQIX6lNtUSlLIxgJ3aQzJgWxcNMjEx
MjIxMDA0OTAyWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTEzMDIzMDAw
MFowLwIQeC7v/dcv+QUbYU7hS421KBcNMjExMDIwMTE1OTAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CECY+HvtysTkQSuR8jzB/3AEXDTIyMDMyNDA3MzQwMVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhBXGHs+HGzHGCtAsAWR1O3+Fw0yMTEyMDExMjMwMDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQQNPeGVemMTp5YP1HdSIj4BcNMjEwOTI0MDkzMDAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEEhPLISDQFmXBc3cw5ikRJgXDTIxMTIxMzA5MzkwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTBJAhBQpL45RdORtUdTyJEUKgNuFw0yMjAyMDMxMzAxMDJaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzE5NzAwMTAxMDAwMDAwWjAvAhBl7EMOXOBCPOLi
FVziQ5LnFw0yMTA3MjYwOTAwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQWtXNq422WIgy
XNjHtPZPdxcNMjEwNDIwMDc1NjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHgZJik52nzO
cBw+tE5e2FoXDTIwMTAxMzA5MjQzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBqXOCllWj1
/uGCepNx0b8yFw0yMTA4MjMxMzA3MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEY
DzIwMjEwODIzMDgwMDUxWjBJAhASl+YpQJSLi/8agHRYMsmqFw0yMTA2MjEwNzIy
NDVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwNjE4MDAwMDAwWjAhAhBc
aOwmhqjYaB1ENVZLNDzQFw0yMTAyMDUxMTE4MzBaMCECEGGUuRSCxllmxRAbk1Vp
u9MXDTIwMDUwNjExMTQwMFowLwIQDjcqgbJDktAUXXnRcScichcNMjExMjE2MTQw
MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEClDOXVjwmchnZh85apuLioXDTIxMTAwODEy
MjUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhB2WB7x+z6mDJD21WqcRy8/Fw0yMjAxMTQx
NzUyMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjIwMTAzMTUwMDAwWjAv
AhBPKsr0/bO6cKjzwXKeCxkdFw0yMTA2MjYxMzE3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQaBBvJfm/LDgTMTvAFiBpGBcNMjIwMzE0MDkxODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CEG0eUnIv2+P6U01zqdAz8VgXDTIyMDMxNDA5NTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAhAhAdbOW0XSJAYOTkvEYI1hTyFw0yMTAxMDUxMzU5MTVaMC8CEGQoeBxdAFin
EsC6RoPYmucXDTIwMTAwNjA1MTAxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhB3AGU2Ufqh
PP2pQvwziVQZFw0yMTAzMTkxNTUwNDVaMCECEDTnGEkgTlUuk1M5O/4lQCoXDTIx
MDMxMjEzNDM0NVowLwIQFwCpOUetFWiVDqIgy0Tf8RcNMjEwNTA3MTMxMTQ1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEhrKUczy7C3Zx4DDAnNRKgXDTIxMDkwNzEyMTYwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAEZKNndy2ulZe/NqttD0bLFw0yMTExMDQxMjI5MDBa
MEkCEGzxeRVCLue3ID9Sa3NcaTsXDTIyMDMyMzIwMTgwMFowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAzMTQwODEwMDBaMC8CEG5MuZukbqdzkPFa61PuhsgX
DTIxMTExNTExMjIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhBsnSNy+KmeG7FIS9f903rK
Fw0yMTA5MjkwNzEyMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwOTA4
MDcwOTA5WjAvAhBSoWcdOU0ps69lg/9IjQu3Fw0yMTA2MjYxNTM2MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwIQIQY4mCWQgD+jOy+2TQYQ0L/BcNMjExMTA4MTE0NDAwWjAvAhBL
Qyw/PElh8aUrHq8aw7N9Fw0yMDEyMDMxMzQwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
K5vTYVHWocDqZ8Eas9QTrhcNMjIwMzAzMDkyNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EBnvt7cQkwKS7qGWOPEX0uEXDTIyMDEwMzA3MTIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAh
AhB70tSjY6ibVuQKISuu9LogFw0yMjAyMDMwOTU1MDBaMC8CEEVPtGp8nNgmlt9V
hhckfVIXDTIxMDQwMTE0MDYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAJnd/12jFURRM6
44r6h+E2Fw0yMTA5MDEwODQzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQNaUnHiKBtDke
8EoSyqRhQxcNMjEwNjIyMTI1NTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECtxjqahwDZo
00Q4ED7SPxkXDTIyMDExNzExMjgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAhpGucMt5c
lA//k+mpsxjvFw0yMDExMDkxMzI1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQCneDr7EK
0H9Wa0OIWlKlBhcNMjAxMTMwMTExODQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGG9hTL1
iBokuEwvMRgpu2YXDTIxMTExNzA3NTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhBR4Cau
yZSbj3rOuCBIei1eFw0yMjAyMjQxMzM3MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0Y
BBEYDzIwMjIwMjIzMTMzNDAwWjAvAhBrTb2l6+FnLIAftzy5bYcXFw0yMjAzMDMx
NDI2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQFQ8wuCEgLNlnO1XPQidovxcNMjEwNzEz
MTAxOTAwWjAhAhAU6UtIVUBCLpdlaZhKaDN1Fw0yMTExMjkxMDE3MDBaMC8CEEjB
3EsJJVqjJmVQD28KmwYXDTIwMDcxNjA5MDg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA6
ReEQm1ApOC/nugMuU0enFw0yMjAxMTIxMTQ5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQ
dBIRERWox7rjV/l5+bw5rxcNMjExMjA2MTIzODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EDQUVHya8DpxNj3SwPClu0MXDTIxMTAxMjA3MTUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAh
AhBJVeFFVc2cIIN1D8RzFtmVFw0yMjAyMDkwNzMzMDBaMCECEDwA57xi3JqK0lRf
JQZamywXDTIxMDEwNTEzNDAwMFowLwIQIYbqsero5ylOS8IDmcrujxcNMjEwNzMw
MDYxNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEOdk5uC88oC030BSeoiK7YXDTIxMTIw
MTE5MzMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhA/A/JEHgvIMK2vanIUgQ2WFw0yMTA1
MjQxMTMzNDVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwNTE5MDAwMDAw
WjAhAhBWr3EzHE3LUfTfdgAJhShPFw0yMTAyMTExMzAyMTVaMC8CECtk38MvzDv/
JsMg8PIvecoXDTIxMDgyNTA4NTEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTBJAhANgGRYKKDG
tP6L+/gnMA8XFw0yMjAxMjExMDE2MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEY
DzIwMjIwMTEzMjMwMDAwWjAhAhAsRM0s1j+kTSIXCM2OsxGGFw0yMTA3MTYxMTQ0
MDBaMEkCEEodOoQ/xSwpwDn2f7UQyawXDTIxMTIwNzExMDUwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTEyMDUxMTAwMDBaMCECEF2IfJ0d2PCRoJPvCO83
pUYXDTIxMDIyNDA3MzU0NVowLwIQLu74ugwk/T3IIxZ/+Nr4nBcNMjEwNzEzMTA0
MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEHBLRmgcYe5tU465EZPBR24XDTIyMDMwMTEz
NTcwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAyMjgxMzUzMDBaMCEC
EBkW/olfOCyMu/3dfaSj6VIXDTIxMTAyODA2NDMwMFowIQIQUdEDggRcMhCWkKsn
gcojzxcNMjAwNDI5MDYyMTQ3WjBJAhB0ugpaAT5/8WjFdPXEfzXvFw0yMTAyMjUw
OTQxMTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwMjIzMDAwMDAwWjAv
AhAjg93DubZ3QeMA9KiGDZ6gFw0yMjAyMjIwNzU5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQWx8lWgEw+YFhlmI3jKFcYhcNMjIwMzIyMDczNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEEHxHTcpU5eHlR5HFsSbfmAXDTIxMDYwMjA3MTAxNVowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhBNNWcxx9rvd0oA9NOgkWZ4Fw0yMTExMDIxMTM4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwIQIQEb9Pqln0NAbKCnCDOSPB6xcNMjAwNDE1MDgwNzEwWjAvAhAWgLZAm0tM
SxScHIpZDAmuFw0yMjAzMDQwNzEwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQYl1ZEg9R
6+pKLmclZZhKGBcNMjEwODE5MTEwMjAwWjAvAhBvHEf6wnAKrLhwYJAlevOpFw0y
MTA3MjMxMDM3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQHjOQZTN/F4dQwKKW0+u+hRcN
MjExMjA3MTAwMDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTEyOTIz
MDAwMFowLwIQG27J+4HY+32MZ9cGglYakBcNMjEwNzIyMTMwMzAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEFPpsdqi3d0jU2S9yubQGPUXDTIwMDQxNjA5NDAwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhBIkLyMq0kOLcfKg9aIlxrWFw0yMTA1MDUxMjMxMDVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQGbGfAvAwSl0ysl77DXGrvhcNMjIwMjI4MTQyNjAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEFnjlr3I/J4qSkZhkgQ09/QXDTIyMDMwOTA5NDUwMVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhBTjrNja5IldOYYYyUT37C2Fw0yMTExMDQxMzU5MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQkwLwIQaV6h+1QqOnldWGdqVK9bthcNMjEwNTA1MTIzMTA1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEGBoYEplQNH/2E4UO1V7pDsXDTIxMDYyNTEwMDgxNVow
JjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA2MDcwMDAwMDBaMEgCDz8FjC0M
fXEZGEM3C+qYyxcNMjAxMjI4MDgyMDMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQR
GA8yMDIwMTIxODAwMDAwMFowLwIQa/IQ5+eQMtc/rXR5auPDaRcNMjEwODMwMTI0
NDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECErYmfL1ltj4AUjT+gmmuAXDTIwMDYwNTA4
MTMwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhByhDkjYLxiHCFdbfOBk/QpFw0yMTExMDUx
MzI2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQFGvIr9w12THwUAcCjAO9GhcNMjEwNDIy
MTA0MTQ1WjAhAhAKnMBH0wpwViDv7QVpncX9Fw0yMDA2MjUxMTE0MzBaMCECEGpT
/BlK3lEFnFnzJciYZU8XDTIwMTEyMzEwMzUzMFowLwIQajye6GFZ9ymoa1r8HEDH
OhcNMjExMjA2MDg1NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHYZNtzXMYLk0nY/4Ssw
U3oXDTIxMDEyMjA5NDAzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA7IDt0r40tL6g2pjTr
ickyFw0yMTExMTAxMjQ0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQcuMGaQrpLAVG5qrK
xcWqXRcNMjEwMzE1MTI1NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEHbaqkcg2mfAuR+c
t59RjqQXDTIxMDYzMDA5MzQwMFowLwIQaP0eWFdFKeblm0eKzSJMgRcNMjEwNzE5
MTMzMTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAb0tKhGIihK0vJk5BpJLiMXDTIxMTEw
OTEwNDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBCu+h5tSglQvLMjlpaVtEtFw0yMTEy
MDYwODQ3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQaWiMDCOyPX4c6PrsdMaY9BcNMjEw
MzExMTA0NTAwWjAvAhA56WkJavtRoF71E2p19OTYFw0yMTA3MTUxMTE0MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQPVBT5X/CChgmYUlv5F5JqBcNMjIwMTIxMTA0NTAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMCECEGe+nm0Ct0UwYPNqyYyAsVQXDTIwMDQyOTA2MjE0OFow
LwIQQp4ufn5VJyNYQWwI4AQPZBcNMjAwNzA4MDYzMDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CEF+n06dAqiholpT95a0pLigXDTIwMDkxMDA1MzAxNVowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAhAhAKyeRRgiryB+VYuylz5SSfFw0yMTAzMjYxNTEzMTVaMCECEBKJZBdZYDT7
2imN+iBpaXYXDTIxMDIwMTEyNTQwMFowSQIQRX4jUxeQcAmLCMKZ7EPmnxcNMjEw
NTI2MTIzNDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDQzMDAwMDAw
MFowLwIQTM76JC2mmMNN/mLLoqCd6BcNMjIwMjAyMTA1OTAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEE7nALBjDb5dvlYQdlLBWE4XDTIyMDEzMTA3MTUwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAhAhAXQNrGPD4PN3iUHxb/wad2Fw0yMTA0MTUxNTUyMzBaMC8CEEp0GpNq
qwFHxV+Fwvd51WgXDTIxMDcyODA5MTcxNlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBm1Psp
E7fL6pbE9/oGBkrIFw0yMjAxMTkxMjA1MDBaMC8CEALzm3rvj3q5Y2vfiOD8m/oX
DTIwMTIyMzE0MjI0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBtwOY+46zu6OGeVFrVWSfL
Fw0yMTEwMDcwOTE4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQDzIBxNFxTQsVO/T0CvDJ
shcNMjAxMDI2MTU0NDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTAy
MTAwMDAwMFowSQIQR+ATAlr3T3JxiWzmdNanUBcNMjIwMzA3MTExNTAwWjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDMwNzExMTIwMFowLwIQKRiFhs2fTnmu
URRb8tzIURcNMjEwOTMwMTI1NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEHIjpgsWF2SI
fZpL0bbEckMXDTIxMDYyNTIyMjYwMFowLwIQelF6dUVTZUIodoz6hCzRihcNMjEw
NjAyMDUwMTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECED6fm4eKchbNKWglI3+3AAEXDTIx
MDEyMjExMjAwMFowIQIQShxYx/9HuPZjkc5RB/Ld2hcNMjExMjAzMjEwODAwWjAv
AhBc1x9+DnN5lJtdHFojdb1AFw0yMDEwMTIwNTIzMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
IQIQbVrRGteu1nys3WcXd0PDfRcNMjEwNjIxMDYxNjE1WjAvAhAvCQE60+jMMsuJ
ielavfzzFw0yMjAzMjUwODEyMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQWGCpZC44JqSM
tOQuVg1wPRcNMjEwOTIwMDkzNDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDIxMDkxMDA5MzIwMFowSQIQOjOQDVsu2KvExjGCmgG+NxcNMjIwMjA0MTMzNjAw
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTAxOTIyMDAwMFowLwIQOHPM
5zEWqMxD02D1oEIOGRcNMjIwMTIwMTAzODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEGXP
LtISM3h6xukCWaBGfm4XDTIyMDIxNjEzNDYwMFowLwIQNeIAk4iQHbY8AE32NhdZ
NhcNMjAxMTI0MTE1NzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEBg2i4RnzrYWvEW2mlTI
oNkXDTIwMDUwNjExMTQwM1owIQIQLjlPBSdDxfU3qOyW79bjMxcNMjAxMDE2MTEx
ODMwWjAvAhAso6W+YhFNe+lneAi+UWl/Fw0yMTA3MjgwOTE3MTZaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQYsskLq5sINOHod/KnEh2NRcNMjAwODI0MDk0MTAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CECzUmzSS0+rYBkftUfGzDDEXDTIwMDMyNzEyMjExMVowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAhAhAMB+S8pO3SOm+kBdvzXATVFw0xOTEyMDUxMTAwMzZaMC8CECsT
KeaKIN2aQb/U5ckeGX0XDTIxMDkyMTEyMjYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAu
thY0/GCtaqI/4KsUiYnCFw0yMTA4MTEwNzIwMDBaMCECEDc+XCCMcJa5CrvnYjo1
AHQXDTIwMDgwNjE1MjM0NVowLwIQLVEi5W+sROLvc9qEfx8u+xcNMjAxMDA5MDUx
ODE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEHV6hIG/wNoJa45zlcm1GdYXDTIyMDEyNjEx
MzMwMFowIQIQYU7GE3Tom8vqyAP4JQhSvhcNMjIwMzIzMTkzMTAwWjAvAhAtdg2q
4QC8UAsn9ov+DxrxFw0yMjAzMTExMTI5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQIQke
l0apU6gHBA1TLO9DmhcNMjAxMTA0MTIyNzQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEGyT
No9c0ji1BThxm2MfWtkXDTIxMTAyMjEwMzcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBX
/NsFWfVvWW54YFMly0f7Fw0yMDExMjUxMTU3NDVaMC8CEFXA9P8UHAXgOhDcv+Uh
8XYXDTIwMTIyOTA2MTA0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBPocfmOXnKX90t4Uk+
BMz6Fw0yMDEyMDkxMDExMTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAx
MTI2MDAwMDAwWjAvAhA/ySSdqBTcxA+JJ5SbYXqYFw0yMTA3MTQwODU3MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQC1dbm61G/xEWVz3/da7YTBcNMjIwMjAyMTAzOTAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEG4PkeU1SHnESGZty+8JfZsXDTIxMDMzMDEyMzAxNVow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhB5ubcZvBEWzl9N57YPnCCTFw0yMDA1MDYxMTEzNTha
MCECEAPnHdK0gY77mM6sTumWqGgXDTIxMDQyOTEzNTMwMFowLwIQcNKohVS9Q2OE
t7JZMwFUARcNMjIwMzIxMTIwODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEHew2HeyAeZW
gYlqm3CaUQ8XDTIyMDMyMjA5MzMwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgP
MjAyMjAzMjEyMzAwMDBaMCECEH67jjaBKO+W/SyEeU3oB88XDTIxMDUxMzE1MTkz
MFowIQIQQI3CGJ6XeopMKQe7BKi84RcNMjIwMzEwMTM0MDAwWjAhAhAD1IvO7uue
zshMKzZaFbieFw0yMDA3MDMxMTQzMDBaMC8CEG2WGrW291JwI0iIhDX95QIXDTIx
MTAwODEyMzUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBqqj/ZK0dFWDjTZ9PGqBIbFw0y
MTA5MTQxMjI3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQQ5+2/05D5+VRr/G5pz4PkRcN
MjEwOTE1MDk1NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFwX1/orxjy5bHYhCEp7WsAX
DTIxMTAxMzA5MjUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAt+FMW4tjidVzEjK1qofUG
Fw0yMTA2MTExMjE0NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQSpFg8q6I+5irVKuMCx87
7BcNMjIwMzA5MDgxNTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDMw
NzIzMDAwMFowIQIQZCPRqRTf+gyIR/JsxandfRcNMjAwMzAyMTc0MTU3WjAhAhA4
zTGKxuPVAEOgUOK8oiKMFw0yMTAzMTkxNDEzNDVaMC8CEDHP3L4v9RU/U0w0AKWr
Qk4XDTIxMTEyMjA4MTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhApeiM2T8mEI64FVFpd
1FNrFw0yMjAxMTkxMjE0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQHikzmLZWLVMdfzlr
SmJqPBcNMjEwNDI2MDkwNTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIx
MDQyNDAwMDAwMFowIQIQQAwoH/N2XQCl/l5FFqAakBcNMjEwNzE1MDY1NzAwWjAv
AhAOAKl2+2PsqSQpm4n0VyyaFw0yMDEyMjMxNDM1MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
IQIQO9MHs1ARxFJD1CV/3aTzRBcNMjEwMzI5MTAzMDAwWjAvAhBVPh+Io/2rXtcu
jI2yGMw4Fw0yMDA2MDUwODEzMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQHC/h5zyEVpV3
i3JzP40oBRcNMjIwMTIxMDczNDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8x
OTcwMDEwMTAwMDAwMFowSQIQXvKj691hMFMEHGwTyezHTRcNMjAxMjA3MTM0MjQ1
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTEzMDAwMDAwMFowLwIQO1dn
OjGuh7kSUFuG16MP6BcNMjEwOTAyMTIwMTAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGQq
0yIj9TiuTK+JOwKWvvUXDTIwMTIxNzA5MjEzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAa
AdKEQPY2aITgVVwSj4FCFw0yMDA0MjcwOTI0MTFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
UtCuVLichAIghrBCQQRTqRcNMjIwMTI2MDcxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EH6aXAaUSfwF/pznIXnhu6YXDTIyMDMxNDA5NTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJ
AhBzbGIcq2QQCfWBzVi//MekFw0yMTEwMjUwNzUyMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEw
GAYDVR0YBBEYDzIwMjExMDEwMDc1MDExWjAvAhB5XErkTTMFh6xN5wnvC/InFw0y
MTEyMDEwOTQzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQU/T8pWC9Ksgzh8LYLQp+gBcN
MjAwNjE5MDgyNTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEE+8bU/mmJGGcT5kakMW5jQX
DTIwMDYwMjEwNTEzMFowLwIQW5zuEpOeaHMRu52w37xGLRcNMjIwMzE3MTMyNjAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEAiUGfbJVHV3YRDLHcJqolIXDTIwMDQyODEwMTkz
MFowLwIQcp3gwqESsslp7ihGg79xLxcNMjIwMTE4MDczMTAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMEkCEGZLLHoVOm9/dkfmmaxnyFMXDTIxMDkyNDEyMDAwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA5MjExMTU4MjlaMC8CEFsMOa0hwqmcIfzwLWzP
bjcXDTIyMDMxMTExMzMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA7sBMORgAzmjc+jM2V
VOQ8Fw0yMTA0MDExMzEyNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQKx5yWcWXMKsAxIuh
j9RHLhcNMjIwMjE0MDkwMTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEDrHlOFS5AH1IQM3
X65oYgUXDTIyMDMwODA3NTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhButgEBR8tQLz09
3e9z1OevFw0yMjAzMjIxMjM5MDBaMCECEARu1O2hpezgtpIhKO5tqwAXDTIwMDYy
NTA3MTI0NVowSQIQOqNABqmE/d1CB9CwhD86BhcNMjIwMzE2MDkyODAwWjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIyMDMxNTIzMDAwMFowLwIQJ8ddj8lb4C1y
SbRXcQNXuBcNMjIwMTE3MTMzOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECNI3Am7wjdP
Ig4Zno3YAJwXDTIwMTIwOTEwNTUxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhAFctBdRw08
2s7FAzhymZsaFw0yMTA2MjUxMTA2MDBaMC8CEDXs0FMMg/ncsMduxR6lL3kXDTIy
MDIyNDA4NTYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhAvoiDsLpTqTTuWL25B7K2zFw0y
MDA0MjcxMjU0MzhaMCECEDFYa23gDkXOgg6+OsR40jcXDTIwMDUwNjExMTQwMlow
IQIQOSi47Tt3YKXbqe0CeALXYRcNMjAwNDE3MTA0MDAxWjBJAhB9SUb3BEdHdqae
+muzG1CTFw0yMDA5MjQwOTAxMTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIw
MjAwODE1MDAwMDAwWjAvAhAsShUPMlaEjEvPmHFoODODFw0yMjAzMjQwNzM0MDFa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQFhRW6JM4nrZ+40S33Q85WhcNMjExMDE5MTAyMTAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGdx3xgTxXa/SlS9G9ingVUXDTIxMDgwMzA4MDQw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBBLvUe2qC8b9vUX7yaRdumFw0yMTExMDMxNDEz
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQI8nyHKk8RyfROryTstGQ8BcNMjExMjE1MTMw
NzAwWjAhAhABdif89OCWzUkt7fx7zWFLFw0yMDA3MjkwOTQ1MTVaMCECEH6vUydc
aBW9HtacTn5lgmAXDTIxMTIwODEwMzgwMFowLwIQDoZqFz/QW1fn351yIdccyBcN
MjEwNjIzMTIxNDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDhR3tNYvEH4ZSO6cqcTVjEX
DTIxMDgwMjA2MDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAq8nEK2mga90eo/cc9sN02
Fw0yMTA5MjgxNDI5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQBlwIKSLowC3a6kKCt/hY
AhcNMjEwMjI0MTM0MjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAt0feC1Gtl73qDLZEwH
frUXDTIxMDkxNTE0MTMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBBAp6kpSy3Q8E7SjTc
rKDuFw0yMTA5MTAyMTU1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQMzv0UOsbE0HiREod
dtfk8xcNMjExMTIzMDc0NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEH+vplttGSlMp9un
tHkJLusXDTIxMDMxNTEyNTYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhB4rUo5hd2u7tAz
nXnGgn/FFw0yMTA5MjcxMDAyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQdSAdJf2u/Nkx
c2n7ejAshhcNMjEwODI0MTMwNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBPlrCPqdlWx
6J7U3BWaYpIXDTIxMDUxMzEwMDEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBMmH1/aHbB
MN8nXM6RStcTFw0yMTEyMjMwODM1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQRphgBCuG
Afhb5PVr8Rk2VxcNMjEwMjIzMTE0MzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEHEXgSXe
F6s6zSXufc05rRgXDTIxMTIyOTEwNTYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhANQMk5
RtSvq7mY8FyWBxRnFw0yMjAzMTQxMTE5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQFeuB
2fGrJhLv4+d5q3YSXRcNMjEwODI2MTMwMTAwWjBJAhBv0mYvmTAPi1Z1X5KPkIjo
Fw0yMDEyMjIxMTAxMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMjE3
MDAwMDAwWjAhAhAb0DL706UDkHqFMnM7l5TkFw0yMTA4MjQwODA5MDBaMC8CEHeJ
K32vP/N6Yl5FjEY+hPsXDTIyMDIyODA4MjAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAK
0WaLH+jAGkTPXm6wTdhqFw0yMTAxMDUxNDA4MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
XQeLTi6dmDc7mYq93zPgURcNMjEwMjI0MTM0MjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkC
EHK+dNkwdkina+3v8aYu9sQXDTIxMDczMDEzMTYwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMTA3MjUyMjAwMDBaMC8CEATXmFIuOxp1lXs+omujHh8XDTIw
MTEzMDE0MjEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA6xJi7oRSjlB3rcKqI7RUGFw0y
MTEwMjkxMzA3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQWBgnz6CMXSwJEZ17hek7bxcN
MjIwMjIxMDgwNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGekuGR6Ue9i1tZWB/QTiT4X
DTIxMDkzMDA5NDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB8P4eY4+xD8ltFBakIUzSy
Fw0yMjAyMDQwNzExMDNaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQT2/AlugFTlk7H+h1s0AK
TxcNMjAwNTEyMTQzNzIyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEHNQyXZhmenscRMDFxdZ
3m0XDTIwMTIwMTExNDExNVowLwIQIJzqIuGBMEjyrTE9QskocBcNMjAxMTEzMTMw
NzMxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHXnU9ZQ9SCck08//d/gg4IXDTIwMDcyOTEx
MTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBnYXhrri98mVOztGBuGZwqFw0yMTEwMjEw
NzQwMDBaMEkCEGz7zKJfOtNqGH0/mXVXBVoXDTIxMDcyNjExNDEwMFowJjAKBgNV
HRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA3MjMxMTM3MjVaMC8CEFozL2MQSgX005Dq
e7ObEtEXDTIxMDcxMzA4MTUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhAmDW+Lv2Oc8rZE
RQiempvWFw0yMTAxMDQxMzQwNDVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIw
MjAxMjI4MDAwMDAwWjAvAhAQXPEiKvj/4qSTegtxyrAKFw0yMjAxMDIxNzU0MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQI3EyWjW5B05MWhCfi/pxiRcNMjExMDI1MTYzNDAw
WjAvAhBBj62/FqG1iAy9MSD8CiNUFw0yMDA5MTcxMTE0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwIQIQUkAPciU5VGOhQW6ME6NEghcNMjEwNzAyMTExNTAwWjAvAhAvUX/C031G
nZJcwmYo39JJFw0yMTA3MTQxMDIzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQd7Jg2WGd
8D824mV2vFzoqhcNMjIwMjE0MTI1NTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQR
GA8yMDIyMDIwMzIzMDAwMFowLwIQJWNi9DbRvkE6ahENONRaqhcNMjIwMTI1MTEz
NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHYw3ym3rgj2K4efXadg7/kXDTIxMDIxMjA4
MTQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAwcoM9HMIkGDWzaKcA6hTZFw0yMjAzMDcx
NDUzMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQPUitEfW6HtZKjC0qVyw6HRcNMjIwMzA4
MTMyMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAobY7Lbq8VFi8vt9zH6M7EXDTIwMDkw
MzA4NTA0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBReyky1tWhhveU7eJhCVd0Fw0yMDEy
MTYxMTA4MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQDvPsNwIbgI1xxXcC/xeYdRcNMjEx
MDA4MTIyNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEPohJz4q4DRlVj3iVw8mDYXDTIx
MDMyOTA3MzYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBg0PksfVUKTvbj1ZO83Q6/Fw0y
MTA3MjExMjQ3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQGGO43KDkk498v3eDerXFhRcN
MjIwMzE0MTMxNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEGGGsGp+/z97z2gVQ5TQuZ0X
DTIwMDMwNDExNTkzOVowLwIQDbehJm41sXegMnqmOWanpxcNMjIwMzE4MTM0ODAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECvOhwB9mxD3/CJ5TTwOSCgXDTIxMDkxNzA1Mzgw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBeJGkqfn932L39fRmP5mFIFw0yMTAxMDUwOTM3
MDBaMC8CEGVkIyQNpucWS/PLz/2NEg4XDTIxMDkwNjEzMjEwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhA9aCW2mI6D0PgcY2YVrxVaFw0yMDA0MTYwOTQwMDJaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwIQIQH+GlLLLL0NCWu0ws6GsIXhcNMjExMTE4MTA0NzAwWjAvAhBYHS99
d+1xzUczgbqg/IdkFw0yMTA0MDExMzEyNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQWl8b
o/YNmF9IRJNmv3Og1xcNMjIwMzE2MTAyOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAq3
tqN/qLBsV/I4uR71SM0XDTIyMDMwNDA5MjQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAl
oZpvE1k7Sjr4lLyyDn3xFw0yMTA2MTcwNzIyMzBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYD
VR0YBBEYDzIwMjEwNjEwMDAwMDAwWjAvAhAnOUb9bwmZMxX2leFJ99t8Fw0yMTEy
MDMxMTM5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQPr5n23/vzIemxPYhVDmMvBcNMjEw
NzI2MTI1MDAwWjAvAhAE6o7lQRXxuVK/a5ki7qeMFw0yMjAyMDExMzA1MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwIQIQLq3RZTRm//pKlS3tFH75TBcNMjIwMjE4MTEzNjAwWjAh
AhAgTnojqZ3S+mZxsDGJWgZNFw0yMTA0MzAxMTU5NDVaMC8CEA0dlKrMKrFAipZV
H7pYSA0XDTIyMDIxNjE1NTQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhArH0xHAnioFXyY
gg+wuFE8Fw0yMjAzMDcxNDU0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQCJHDLVU+Brim
lIdEK8TymhcNMjAxMDI5MTE0NzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEELJGgQ+lgWS
9ZZpLtnd88YXDTIyMDIyNDEyMzkwMFowLwIQaXN1hYs6sQdAJ8SY/IPDMxcNMjIw
MzE3MTIzODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEARzzn+wOywzhuSGvbhZzTEXDTIx
MDYxNzEzMzgzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB7AaQDlRTn7yTBPqUcIXF8Fw0y
MjAzMjMwOTI2MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQNaKq06mtd4TF5qAAM4Mh7BcN
MjEwNzIwMDcwOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEFqePFENmeZ01pg6eUv68wIX
DTIwMDczMDA5MjIxNVowLwIQTGP7WWKQJvx8WNsmr3fygBcNMjEwNjAxMTMyMDAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBqzrIhXKj+Z9FS16x/pWeMXDTIwMTIwMjEwNTQ0
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAmbv+30kpWHDCtVacP/SNvFw0yMjAzMjIwOTI4
MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQeV9Gt5PjZlW3eeg8t9NTNhcNMjExMDE4MTEx
MzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTAxNzIyMDAwMFowLwIQ
JGXwfe7/VdlaAWRwByQjvRcNMjEwNjI1MTIxOTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EHtuA+hTHurCGYbTIZV8XtcXDTIxMDcxNDA4MDQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhAqt/YPSwntHMc7TClnYex9Fw0yMTA2MjUwOTQzMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQYzGeZc5sM9Virb5S/BOlxxcNMjIwMzEwMTQwNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJ
MC8CEExXc6LhltGFpICJm7w8aBoXDTIwMDgzMTA2MTczMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhBgU2h92oKl0FHaJrZ5CjPSFw0yMTA3MjMwODE5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQLeHRR6jXnoEIfhtbinubJBcNMjEwMzE1MTI1NjAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEJMC8CECZqqqrZeGlUaCtrDpQmkFgXDTIwMTExMjEzMTU0NVowDDAKBgNVHRUE
AwoBCTAvAhB4GHniiF1e89T86BwFMrq6Fw0yMTA5MDExMjQ5MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwIQIQPNCgQ0tmD3GNoqEvrlrqQhcNMjIwMTExMTY0MTAwWjAvAhB51pDy
T7PapLs7OJ2Txz8QFw0yMjAzMDcxNDQ3MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQIzqW
UvLeGHYVbB10LDvBQBcNMjExMjMwMDk1NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEBNc
c4Lelcn9xnuB7WqFCkwXDTIyMDExMDA3MzIwMFowLwIQdPatLKyySNK1j4+eIDrw
5xcNMjEwMzE1MTI1NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEAnaMjX6Wf/JcDQ4kXKT
WfMXDTIxMDQxNTE1NDAzMFowLwIQXQVz+05ILQcwqliEC8nsvBcNMjIwMTE4MDcz
MjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGloONG+S6hyzy1xxg53sVEXDTIyMDMxNTA4
MzUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhAmtaqSh4jXtjDQ1HYlg6IQFw0yMTA4MjMx
NTM2MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwODIwMTYwMDAxWjAh
AhBXEJNTXsuUT4VyWtileAV7Fw0yMjAyMjMxNDE3MDBaMC8CECD+DmyhwJCiNBjU
ZriWySkXDTIwMTExMzEwNTkxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBVhS0z+enI7OK8
C//Y/3DkFw0yMDA1MTEwOTE2NDRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQHVVmxeeIJBKK
CC1HW531wBcNMjEwMzAzMTM0MzE2WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECED0saPVJLlJp
eMPs5IuCx24XDTIxMDcyMTA3MjUwMFowLwIQGOBJeBX2IuEw/P76HHVW+xcNMjIw
MzA5MDg1OTAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECECCAlXl1dzt8n9FoeM2DfmEXDTIx
MDIxNTA4NTUxNVowLwIQWI6/2jMhuQ/j2n3syljg0xcNMjExMDAxMTM0NzAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMCECEHJuuwEQIZlH6yswQfbVQJ4XDTIxMDQxNTE1NDAzMFow
SQIQCvXZHTUKSmjE08vCwkkPgRcNMjExMTI5MDk1MzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTEyODEyMDAwMFowLwIQV5TJkeQxyPwFw2+LY2zftBcN
MjIwMzExMTEzMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEPLjkF97sGEZc2iUShgOHIX
DTIyMDMxMDE0MDQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBM3ItL79JE93EXV3yoc5UD
Fw0yMTA4MDMxMzAyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQaBmtTKrp3leptXJxevmb
pRcNMjEwOTMwMTEwNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEE2LMrdkQaMwwYCxhN5l
Vs4XDTIxMDQyNjExMjExNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA0G3Jr8LhaUxUdGXbt
W1+tFw0yMTA5MTQxMjMzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQMPEJjoGfuo+yfEHd
ViS/chcNMjExMDA2MDkzMjAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIx
MTAwNDA5MzAyMVowLwIQBaszFEn/LvVCE+p6xN2rDxcNMjEwOTMwMTEwNzAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMCECEHjEpUIaIM2n6JpvAFlzN3kXDTIxMTAxNTEyNDUwMFow
LwIQWSdc1g5CNrzIXuDMNniDVRcNMjIwMzE0MTIxMTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CEFG9cG5rKTJSWxTgeRFWh8QXDTIxMDYwODA3MDg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoB
CTAvAhA6ehnsyqQwlOMWHyyWSImEFw0yMTA5MDIxMTQ2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwIQIQST/ea4IA4eC1BlyYKR84OxcNMTkxMTI1MTI0NTAwWjAvAhBU3AGBtfYU
YZV8khXq+IW8Fw0yMjAzMTQxMTQyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQBqnvit1N
AVSKsLvMRiUYzRcNMjEwMzMwMTIzMDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEGx6RVVw
va6l+se2Rg8zC3wXDTIxMTAxMjExMzYwMFowLwIQcukusvtx+aWOyesFVQZgfxcN
MjEwNDE1MDcyMTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEBVsRWw/BbsNPS0+VEJhnxoX
DTIxMDMwMTA5NDgzMFowIQIQQ5MdUxmsEB64Ab9I8ZhKDBcNMjEwODA0MTExNzAw
WjAhAhBnRb4p751Ff7sjFbgZwPSrFw0yMTA0MjAxMjE5MzBaMC8CEEomd2vmhgXc
J20YMvaTtFAXDTIyMDIxNTA3NTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBRuLZmPniE
4DM2LGJMGRVOFw0yMjAzMTgxMDIxMDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQKKLs3FFn
rIjktgJw/eHtphcNMjIwMTMxMTQ0MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGnInuPq
1WU1afB/6UwClPsXDTIwMTExOTA4MjM0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBUrG/M
Py0VrovwzQBf1ISDFw0yMjAxMjgwODA5MDBaMC8CEHN/f6xdlAzl4I+vQHNAbUwX
DTIxMDcyNjA4MzkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAi/IH5d+yfpztj1qO8OnqM
Fw0yMDAzMTAwODI4NDdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQOquElymcwLqZe3DBAk7Z
fBcNMjEwOTIzMTQwNTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGWgnz19Mr71AT4VdELy
u0IXDTIxMDgxMTEwMDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAV8pfGaI6lWdbiX81V
9NTjFw0yMjAxMDUxMzA5MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQIMultAmm6DvztPf3
1ymSBhcNMjEwOTA4MTI1ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEHKa51QSunwW6j2M
YRiH/iwXDTIyMDMxNzE4NTUwMFowLwIQPiOfWrhq4N9h3JoY7JaZaRcNMjIwMjAx
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EQ5fMudwmW/AanoLVUoXDTIyMDMyMTE0MzAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAT
O+foADvIsAkBI4yYQVQQFw0yMTA5MTYwOTE1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
BJdTKtj7Hee+HzYK9dXe2xcNMjIwMTEyMTQxMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkC
EAfdxQLxDglYPf2GU1eF+3MXDTIxMDQzMDEyNTgwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMTA0MjkwMDAwMDBaMEkCEFAb4hXgw/CEoc9OUKGlTEQXDTIx
MDQzMDA5NTIxNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA0MDkwMDAw
MDBaMC8CEDjh/gpoVsmUfitb5ktq8zoXDTIxMTIwNTE5NDgwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhB/fU04PRBR2vffFtCmpOr3Fw0yMTEyMDcxNDI3MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwLwIQQTm3YeR6M32noMWzOqVpahcNMjEwNDA4MTMxNDMwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMCECEFYI8kg3DaiDfN8iTTjmNGYXDTIyMDEyNzEwNTAwMFowIQIQXsM4
MruqMO8qTqp0SEPsARcNMjExMjA4MTgxMDAwWjBJAhB/w8FWlt4DrymUt26QaVlC
Fw0yMTEyMjIwODA1MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjExMjIw
MTYwMDAwWjAvAhBWuRDRpKgF+OoozIS94nb7Fw0yMjAxMjQxMTI3MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQfa2XYCD2CyFMvRcM40ox1xcNMjIwMTIwMDkxMTAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEDdBisPV8W6q1N+zNGkkzk8XDTIxMTIzMTA5MDkwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhA02aEVV7izXBwlCSpOdymgFw0yMTA3MTkwNzUxMDFaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwSQIQMP41QailUfWdfIxlTJwLCBcNMjExMDI3MDY1NDAwWjAm
MAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTAyMDE0MDAwMFowLwIQFfgwTt5r
+xSxFw/qp+LB6hcNMjIwMTE0MTE1MzAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGE3q2es
X+B4XDkT3rU8fIwXDTIxMDkyODE0MDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAEy9jT
NO7hUiFSCXLvwxu2Fw0yMjAzMTgxNDQ0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQWqo1
3qKXry7PrpNtCzXt3BcNMjIwMzA5MTAzNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEDcG
k1nKzO9rFjZqdz8/baEXDTIxMDcwMjExNTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAS
7G8p5B6UHdB8pgQWWUjyFw0yMTEwMDgxMTE1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
GJ5HSWwWwCE4Rckl5aDc8xcNMjExMjAxMDkyMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8C
EHZSPJ3BAZxH2hC6O2kowNIXDTIwMTAwNjEzNTUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAv
AhBVha9TscvuEdxGSSrgv88LFw0yMTA3MjgwODE4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
SQIQDbxjhvr/JtTHCf+0HQzWTRcNMjEwNDIzMDcwMTMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDQyMTAwMDAwMFowLwIQXmGSbPsSulCyoQGsm1wC0RcN
MjAwODIwMTIzNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEFIId5+3xnQmp6DmPnIy1gsX
DTIxMDgyMzA3NTMwMFowIQIQKCC37/ytqM9d5w3WV63UXRcNMjExMDIxMDc0MDAw
WjAvAhBTVRk/NZRpkgmvrcJ5jrChFw0yMDExMjcxMzE1NDVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQD+t2jIXPWpq9UlP+jy8imxcNMjAwNjI2MDcxOTMwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMCECEC3XiohUzZFoYFwqJynv69IXDTIwMDYxODA3NDA0NVowLwIQaA8LqJG7
v5oANRIGOoy/8BcNMjIwMTIwMTAyODAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGjRQJUZ
B+v1T8WBa0P2UU4XDTIxMTExNjA4MjIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBUTllb
f1N3/eLUNcwxDwI4Fw0yMjAzMDQxMTQ0MDBaMCECEHoKxT4o/7cMImOO6skzhjoX
DTIxMTIwODA5MDAwMFowLwIQCiVTGTH8g8TGqrfB7KSZiBcNMjAxMDA4MDk1ODAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEDREG/Xh4DDIKPVD30PGjIYXDTIxMTAxNDExMDYw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAt4VS4Rz2rfDJBp6KRRxHYFw0yMjAzMTYwOTMy
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQPYsKs3yCNT/ztoW8AXEIKBcNMjExMDA3MDg1
MjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEDTSXCKQiCNToq7eWtEI2hYXDTIxMDYxNDEy
NTcwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA2MTEwMDAwMDBaMC8C
EDnTK3g/N3L9qZC8KnDJym4XDTIyMDIyODEyMzAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAh
AhBFGmaqIVLDKJFARFZrOhpEFw0yMTAyMjMxMDEyMDBaMC8CEAUr2gxaT3XUVsU4
XsXbR6MXDTIxMTAxNDA4NDAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhBaOswe78KMHeum
kzOs1TFdFw0yMDA2MTAwNjIzMzBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIw
MjAwNjA1MDAwMDAwWjAvAhBlRL7MvcFjCNUCU2jyHjp1Fw0yMTExMjMwODQ0MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQSjF5o0khCuysedsi5kSSlBcNMjAwNDMwMDU1NDE1
WjAvAhAlMZ8XIu+VWdLufRz40wguFw0yMTA4MDQxMDU4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwSQIQPhejwOO66hO5B1cTTtRTfhcNMjExMjE2MTM1MTAwWjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTIwODE1MzAwMFowLwIQAq1hqm1W4Z7Umm821bNb
+hcNMjEwNDIwMTI1NDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHEDBNq5wjOgIbdfzXVP
yfoXDTIwMDQyNzA5MjQxMlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBkS0gcyuFfj6B2v4t7
N34OFw0yMTA2MTcxMzM4MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQEw4fioU7q2B8FGck
3BCSQRcNMjEwMzE5MTUyMzQ1WjAvAhAVbz71kRIxaRYxXPH+7Cw7Fw0yMDEwMDgw
ODUzMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQU3Jyxomr/ymlUO5sv6LefBcNMjEwNjA5
MTE1OTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEDYN76jl7xB31zrw9bLGTTEXDTIwMDkx
NTA2MTAxNVowIQIQd7uENMOBxFZkPwvmM2iZVRcNMjAwNTA2MTExMzU5WjAvAhAx
rAoWbmWf8QH9cgZucL27Fw0yMjAxMjAxMDI4MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
DegTTWNiZ4Eh029hHAn2NhcNMjEwMzIzMTMwNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EClH2b2/Zf2YtA5GghsAwCYXDTIxMTEwOTA4MDcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhBruOAM/CT+VIKjdZoOPgahFw0yMjAxMTIxNDA2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
IQIQIf7oWfs3mKuBc3I0hsUBoBcNMjEwMjI2MTAzNzQ1WjAvAhA+TJWuZ1vlPI1w
urh7I1iIFw0yMjAxMzExNjM0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQeZVLllyWK9lE
T8dS1FGx7xcNMjEwNTExMTIyOTAwWjAvAhBnalghA3imscVFoyYoY3ceFw0yMTA3
MTQwODA5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQO69pokL+yZpet3U3nh20ORcNMjEw
NTA0MTIzOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECECK1isc6M5Ifj0Lh8LYWq7YXDTIx
MDMyNTA4MDQ0NVowLwIQR3eCm0x3+hDf2B2qHWrDxxcNMjIwMzE3MTE0MzAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMCECEA0tXagJHtoyLOjdd+VSVXIXDTIxMDkxMzExMzgwMFow
IQIQP1I/IW5TR0YAfZQvAwpWlBcNMjAwNzMwMDkwMDE1WjAhAhAy0OjYsThpZTun
7Rvu0fZAFw0yMTA5MDYxMzIzMDBaMCECEFvNqd49aFSXKhFJaYIdqU0XDTIxMTEy
NjE4NDkwMFowLwIQDuh6IeNCR4mHL6qnX5A2XhcNMjIwMTI4MTI0MjAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEGr2/1KVsQzqIGoOtnvFMQgXDTIxMDcyNzA2NDUwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAhAhA48Ji89toUl3OCUk+WPmlcFw0yMTA1MTQxMTAzMzBaMCEC
EFUpNx8o/zo/9W+D248BI7QXDTIxMDUxODA5MzEzMFowLwIQNkAf6YTuFn9YbEp7
aJdneBcNMjIwMTI4MDgzNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEBhIU30Fxb+Jxlv
wqW4BvoXDTIxMDkyMzA4NDIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBz8h5WMofbYxqd
1qyBjMAeFw0yMjAyMjYwOTA2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQbWauBxCDU3Kr
BLk/qmZKjxcNMjExMTMwMDc1MTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHw4yy/W3xrO
I4aYAr3ywzUXDTIxMDYwODA3MDg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAsU79B/2+C
uSRDz1wxhvtWFw0yMTA3MjkwODA4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQVQuLJEDM
XNlml7cq4vNhOxcNMjAxMTE4MTE0MTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEF73LEuV
HzfIdoRiaSquhlAXDTIxMDYyNjEwMTEwMlowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhApMt4N
hB5B7JKJ0VcZhPwxFw0yMDA5MjgxMzIyMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQZw/G
K8KnKrSRlHCkxG5zbRcNMjEwMzMxMDYyNjMwWjAvAhAS8SsmwYwURxU4R1uh0kng
Fw0yMjAzMTYwODQ4MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQRgFIhMXuZjIt0doFZH23
+BcNMjEwNjA5MDYzMzE1WjAvAhBakAlWnsqRcc3l65uxtPUFFw0yMTA0MTYxMjM2
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQOgPJ46fcNaEOn3Cpf65ojhcNMjAxMDA5MTEx
ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEDVwNkAWb+64CMH4J/TaL38XDTIxMDMyMjE0
NDUxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBATAhAhB2OdU6NWddSxhNl4L7puDuFw0yMTExMjMw
OTEyMDBaMC8CEErOMa/HrCPLPgSCny/H+nAXDTIyMDExMzA4MTIwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhAwm4qBRxzX8Mjt9xvBPgZNFw0yMTA5MDExMjQ4MDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQULC7vsD36otyEtvaTKATuhcNMjEwNzEyMTE0NjAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEEp2xZFavEuTVrgEnKbucrsXDTIxMDkxNTExMTYwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhA1B3q93LhL+KZtl+HlrfJdFw0yMTA5MjQwODA2MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQXS4dDGpc65exTKF2S4HSvhcNMjIwMjEwMTQ0ODAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMCECEGHjvzX4GDENM729wiTgrVIXDTIxMDMwMTEyMzkzMFow
LwIQT+5YSglnRfVOvoljiAh4axcNMjEwNTExMTM0MjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MEkCEC9vOsI1p+/bFc98J20CzokXDTIyMDIxNjEyMjAwMFowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAxMDQyMzAwMDBaMCECEHz/UMJ1g3arFOsP3lUeh70X
DTIwMDQyNzEyNTQ0MFowLwIQCx89kCf737vZtZWuL8AesBcNMjExMjMwMDY1ODAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEExQW48SEOMxfU73I0OM+zsXDTIxMDMxODA5MjEw
MVowIQIQN77sARF3v38k7qKzfTEe8hcNMjAwMzEyMTA1MDE2WjAvAhBmwzYRJfYT
8du+TDIiWyqGFw0yMTA4MDkxMjI0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQTa+3qKHv
J0NudY/kOH+3NhcNMjExMjA4MDkyODAwWjAvAhBKZpWQ1u0N1RAtE1vP3HCpFw0y
MjAyMDQxNDU3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQXLEnXnDPY7jdJwuXgve6zhcN
MjAxMjE1MTAzOTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFPOCvGMHMukB+mH5OWcEuUX
DTIwMTIyODEzNDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBl+HjgwbUvZ0G6VqsidQ8j
Fw0yMjAzMTUwOTExMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQPi7CaD1K5nGAuiv+rCK4
HRcNMjEwMTE5MTQxMzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDEw
NDAwMDAwMFowLwIQFPizkYP4gVf+QbDdyUOdOhcNMjExMDI2MTIwOTAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMCECEAqL9N6R8cMRgZhsDy+wO4UXDTIxMTAxMzExNTYwMFowIQIQ
KvA6tuga75B3mfkRN6YPChcNMjExMTE1MDg0NzAwWjAvAhBL7okitNf17mXX+Zhr
oYiuFw0yMTA5MTQxMjM0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQXY8n5SVktOVXSLly
JdQJuBcNMjEwMTA3MDgyMzE1WjAhAhBiWb+rG0aYSHMBEKqBhgd9Fw0yMTExMTkx
MzUwMDBaMC8CEFfL/fH9Odu93MfxYg2NwuMXDTIyMDIwMzEyMjgwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAhAhBDY0BFR3r3Lj8fzBCH80d0Fw0yMTExMDMwOTAzMDBaMC8CEGqm
qo+NEunBPKaTtSMlJgUXDTIxMDkxNjAzMzQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAk
U78wpGTEpWqXvHUmvLoDFw0yMjAzMDExNjQ1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
BC250p4Hx4s/bRZkbCCXKhcNMjEwODI0MTE0NDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EEUffhSPFwhtUh4oq9WZNk8XDTIxMDkwMTExMDQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAv
AhBQZPQoKNTMcqoerxTOOPJPFw0yMDA4MjUxMDEyNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkw
SQIQYnPR7e5O+5sZOoqj06GjKxcNMjIwMTE3MTM1NzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDYzMDIyMDAwMFowLwIQLiip7YOzUL5Hxade34aOCRcN
MjAwNjA5MDczMDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEAnVAcWbwHX4/rZSy2diiNIX
DTIxMDMwMTA5Mjg0NVowLwIQVrO4rQfoVbuyzmZU199pERcNMjEwNDI4MDc1ODAw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEHT6WqxwhhAkIWy0rEVhDqsXDTIyMDIyNTA4MTEw
MFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMjAyMDEwODA4MDBaMCECEFOx
qnjBY+tUjQpBH0+RE30XDTIxMDEyNjE0MTI0NVowIQIQCpe7WV8dYL/uf4sUkR8e
ExcNMjEwOTA4MDkwMDAwWjAvAhAWlDQ6aeENUnGu1hPExNGBFw0yMDA0MjkwNzA4
NTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQWcppOI3RcIYetbaoEHeFlRcNMjExMjIzMDgx
OTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTIxMjIzMDAwMFowLwIQ
X39dfdSHVugrS+SaOH9n/BcNMjIwMjExMDczMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EFT457L1xXVjuiRc4nD3yYIXDTIxMDcyMTEyNDUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAh
AhBn7mXoewhVn50+Dhlrpy/NFw0yMTA3MjcwNzMyMDBaMC8CEAUO46RfOHLuQBcw
JEJ9TAoXDTIwMDYwODA4MTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAN5/B/xBfFRbZx
6r3eJXm1Fw0yMjAxMTIxMDI2MDBaMC8CEDUX6dK/tfEsO49jZLmPzdAXDTIxMTEw
OTEyNTQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB3B7z3j96H8prnkRac/tcUFw0yMTA2
MjExMjI3MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQftJKdsYpouDloG3FM3ZCcxcNMjEw
NjMwMTU1NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEMtEaNfhZv3eRReD9kXKTUXDTIw
MDkwNDEzMjcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhA+JZ12gRSlGz/nM2hRT/nyFw0y
MTAyMjQxMTM5MDBaMEkCEHwTANdAh/DYto7v5GG9bjgXDTIxMDcyMzEwMjIwMFow
JjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA3MDkxMDIwNTNaMC8CEHjEBlSo
FezuIuhqZUo1MiYXDTIxMDkxMzA5MzMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAa7a6C
v8FQgbJSVrIHb46UFw0yMDA5MTgwNjQ3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQQ9j/
v2jtC2yYuOVZ6/ATqhcNMjEwOTIyMDgxNDAwWjAvAhAvZVUGD5TM6/bLj3AD9ZI5
Fw0yMTAzMTIwODA4MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQH6/AMpkqxSbd5oh0zrR6
ABcNMjEwNjMwMTQzNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEEB1DuDDv/zoB6iqaKMO
gj8XDTIwMDUyMjA4NTUzMFowLwIQKg26JBs5rjfBigblbgWQ9hcNMjEwMzEwMTAx
NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBnPbePtP7kCWSSPV9vphi0XDTIyMDMwNzE0
NDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBixSX6GbDPvFZaUED2cO94Fw0yMTAzMjMx
MzQxMDJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQK4TEbsF9Q9T3FPi0K4R7YxcNMjExMTE4
MTIxNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHvd0ilgHgEkYTnzHk0XyWYXDTIxMTAw
NDExMzcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhAnINGFA8I1uYvrpxj2oSmFFw0yMTA3
MDExMDQwMDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwNjMwMTMxMDU0
WjAhAhBu6entwVWn5LqacuLS6JdmFw0yMTAxMTExMzE1MDBaMEkCEGLzXp7kkK3B
d23fusgpwiEXDTIwMDMwOTExMDkwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgP
MjAyMDAyMTcwMDAwMDBaMC8CEEbVPcFg5XrP5LqD3u3pZIsXDTIwMDUxOTEwMjkw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBOnbpglniEJ36WaHliuvs1Fw0yMDA0MjkwNjIx
NDdaMC8CECj4ss/KiqYl8wYNwaoCOTgXDTIxMTAyMjE0NDIwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBCTAhAhAnp6fI3zq+w0Et7OX8T8CgFw0yMTA3MDgxMTE0MDBaMC8CEH/S0BtK
ei6iVH2mAPt6EMUXDTIxMDEyOTEzMTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBbcqbz
BSDCOPmELErxkn0yFw0yMTA3MjIxMzAxMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQQeOW
UUyxwcRqDW/zxjCdqRcNMjExMjAzMjEwNDAwWjAhAhAGxlT/OYhV2JSBqQRjSumg
Fw0yMTA4MDIxNDA2MDBaMEkCEHwgoHvDw68CCzkcsaavcHgXDTIxMDUyNDA4NTYz
MFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTA1MTgwMDAwMDBaMCECEEDc
6gqR2P/2r55BP1JAf4UXDTIyMDMwMTEwMDIwMFowIQIQHfoQFD+hUHjOtyPoRTx/
dBcNMjEwNDI3MTEyODAwWjAvAhAu09yfQ0RZxLBFpKQwdIXGFw0yMTA5MjMwODQx
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQC3Td/hM1zQR1Nw+RzQTyhxcNMjEwOTAxMDkw
NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHG4HXNKFgbgf9Pa9A8seKwXDTIyMDMwMzE1
NDEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAavMz+VwGOIuGwqqR3qfF/Fw0yMTExMzAx
MjQ0MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjExMTAxMjMwMDAwWjAh
AhByBquF5xQ1EBpcjlb5V2qSFw0yMTAxMjEwOTQzMDBaMC8CEDky/r6CJjd3XJ8+
PUx3yC4XDTIxMDMxOTExMzgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhB5nUSUyO3hlbpj
ZLfpdR4QFw0yMjAxMjgwNzU2MDBaMC8CECL7jR8bsjMHhxYTqE64jKUXDTIyMDMx
NzEzMjMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAn9bP8CZ4s+EQFg78r7XK6Fw0yMDA1
MDYxMTEzNTlaMCECEDpyCzkZU/ollMl1RsHZxY4XDTIwMDIxMTExMjgzNFowLwIQ
BBScb9gv6FeoLICOO+ec8hcNMjAwOTI5MDkyMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EC6G+iEhBWYXun77vE+7eaQXDTIwMDQyMjA3MDY1N1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhBzuZG/yCzeAoUa4pLt2UG6Fw0yMTA5MTMxMDEwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQAcOABeX72DiYNQkJQEUHiBcNMjExMDEzMTIwNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CED+Thwm8h8NIHlC4yn1SvHoXDTIxMDIwMzA5MDczMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
CTAvAhAYZO179LowHq0HVpj/pQ/YFw0yMTExMjMxNDUzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQkwSQIQevDR800O8PDyfQRGsupO4RcNMjExMDIyMTIzMjAwWjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMTAwMTEwMDAwMFowIQIQQWm1j+wAV3/YQRlBMjjo
WRcNMjIwMTI4MTMwNjAwWjAvAhBnKwEVbHCX/BZObjxHtWfeFw0yMTA2MjYxMDM3
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQTLXeaWPPMyeChGm99Grc1BcNMjIwMzE2MTAy
OTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECUj1/1TV8ywNGML547KczcXDTIxMDUxMjA3
NDQzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB4G81FV3/arxrnbBH2RoVEFw0yMjAzMjQw
NzM0MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQLcf1VHczWHLx8fJvdqHngxcNMjEwODAz
MDkyODAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDgwMTIyMDAwMFow
LwIQdleFjI48lJTNA5HPAverZBcNMjEwNzIzMTAxNzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEG
MCECED+7jHczTD/Larm+gRIKKBkXDTIxMDkxNzEzMDIwMFowIQIQBwaJfbscunSQ
YhcqaN4FixcNMjAwNDI5MDYyMTQ2WqAxMC8wDAYDVR0UBAUCAwFaSjAfBgNVHSME
GDAWgBQn8dhOYFBotmH+aBsobG3kC3MJTTANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAMn1y
CztZmBf4iDUKw/fJmE6ivZkcZQdK5kzGcODzl8KV+aFrQ2bA1+2xAJMRHxpX/9Xw
7bVtlzhYJWFm1xhv0WXRnQU1sCsTzAfLQdSDclcFUR5gs9rUcMgPMJZs3Se0TmpF
+A8v0evPMK1P7AIpI0m0H2Xq/OD7glp2V+8sVV+usVrkUwYb75KpAmeKly4HQR6k
iPiirKnfPvwPwcrxDmAsWsFaU6k32gYaqS/Nm+6a7rUURCQyo75zwKUEzSfCK7Pi
a3KsUfQeZwn6rXW3LHyRxBHPyp1yFnowqCzKiaFfmE16fbv+xlJJbUjwU9LnhtCW
hH6YcO08xNBb0KrUtSkiTjL+cxQ40SZaF0TmCcQf3USX/WqQybBLS9QVgawLGPi9
QQw8MPPlwXAOeiZXawuChmko6W0gVxsPzNnmWSMOqISpyAQV+UmNCmsCDv/jDx4s
Jy5XgkBvNOxtPXvCdWboXLxfbCC6pabIxXK9f0AVw6wSeVpxhsjkfPflDjdkjn0+
f0tacXzhbQTSO2R8o3G+r21WJ9MMmka7NsVwboXhIb3ldsbby4ZZ8G6wSQGWhXoX
QEqNhiz5MoVH8AmSVKxDHmc3+XALBpFTXRGU6cVLHZgAH8MhWFLTcdNwIWGnvjdJ
bNy6+laiTbb6ohkXwWFfprkcl8y8PmYqEaefIFk= MIIDSTCCATECAQEwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwbzELMAkGA1UEBhMCUEwxHTAbBgNV
BAoMFE5hcm9kb3d5IEJhbmsgUG9sc2tpMSYwJAYDVQQDDB1OYXJvZG93ZSBDZW50
cnVtIENlcnR5ZmlrYWNqaTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI1MDAwODE5OBcNMjIw
MzAxMDg1NzUwWhcNMjIwNTE0MDk1MTA5WjBcMCUCFC9gAq+P1kGgZwug9n4B76EY
9kwYFw0xNzA1MTgxMzM4MzVaMDMCFBfOp1+nPYFNu4yDboI7618jDSIyFw0xODA1
MjUwODEwNTBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQSgMDAuMB8GA1UdIwQYMBaAFCmzyMTfo4f4
ZgUSWP1GKriYDXmHMAsGA1UdFAQEAgIDbzANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEABJ4e
/mFfUVZrPAlWO1E+Yw+96I9QRoPfsKsE4YYZ0Ja6bqNfBF+EIJflO1YbTtxj6O7J
oNuOlOu9m5TmnrS1YpiX6cJHZBAkDBx+s9XF05y3bmHWkV+sFrlbHkgVcheD/msz
/IXyKdyFxczfhJ1SE1Eo56RkZfPn5q1Q2he4SNd438KCrpk/iRHY28UWsSIc3Trl
COE42zpqyJcyydWwBfdOPfhk5jON1LWpD7B0phg0TpxfIx4jFmwgfNfRrS2Op0PH
iYgqkPSpYWVWHRsYuilU1NiqW1rxQcLww8rdfTWviTFO3sQMRQj8MRSnsIe8anHy
bFUZSsn5j+2h+w06UCu45XHfiI4ez08wQi5UfUmz71UtyfwehDz06GN5nEUn9W4C
19R8ztx1KAYF2xcEDqCyiRzk6escsZ3TPfQdKueGS55MO4/TdeDLCkPD4v0MHzam
TuCtVZt38XFLwgBumsJXo/OhjhfEr09OEW4EZZvNOYJlyJHtuh9RVKNYvO6jMVuq
QpdPvRJ8lRru9tL87tHMN4PfugSC4PTNgly/Y0FCWxAC6FIMJblAG5p344FNtNZn
PCq+L/OYePsywxu5lEusf0/5Vcj0VfUVUJE0VmmaPeUGpGcO8ZZL7SX7mBkmWIIm
iKgAZZluBCjtKGS0HU7MIAu1MvtwwR+g/YD6+TI=

