Zmluva o organizačnom zabezpečení konferencie
uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len ,,Zmluva“)
medzi
Objednávateľom:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
email:
štatutárny orgán:

Inovačné partnerské centrum
Hlavná 139, 080 01 Prešov
45734348
2023550276
nie je platcom DPH
SK36 5600 0000 0088 8063 2001
info@ipcpo.sk
doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD., riaditeľ

(ďalej aj ako ,,Objednávateľ“ alebo aj ,,IPC“)
a
Poskytovateľom:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
email:
štatutárny orgán:

eXclusive marketing, s.r.o.
Važecká 2, Prešov 080 01
46503153
2820018960
SK2820018960
SK9383300000002400544719
info@exclusivemarketing.sk
doc. PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA

(ďalej aj ako ,,Poskytovateľ“ )
(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej ako ,,Zmluvné strany“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1.

Objednávateľ je jedným z partnerov projektu Svätomariánska púť - ,,Svetlo z východu“, ktorého
hlavným cieľom je dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu
cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela,
ktorá predstavuje najdlhšiu púť v Európe a vyzdvihuje kultúrne, prírodné, historické, spoločenské
a duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k Mariánskym tradíciám.

1.2.

V rámci projektu ,,Svetlo z východu“ Objednávateľ realizuje medzinárodnú vstupnú a výstupnú
konferenciu pre partnerov projektu.

1.3.

Poskytovateľ je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje a zabezpečuje na
trhu služby, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy - organizovanie seminárov; služby na organizovanie
podujatí; organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov.

1.4.

Objednávateľ uzatvára túto Zmluvu s Poskytovateľom na základe ekonomicky najvýhodnejšej
ponuky Poskytovateľa a splnení kritérií uvedených vo výzve na predloženie ponúk Objednávateľa
na zabezpečenie vstupnej a výstupnej konferencie pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“.
Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) číslo PLSK.01.01.00-SK-0016/16,
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

1.5.

Vstupná konferencia pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ sa uskutoční v konferenčnej
miestnosti Objednávateľa na adrese Hlavná 139, 080 01 Prešov dňa 11.04. 2017za podmienok
stanovených touto Zmluvou.

1.6.

Výstupná konferencia pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ sa uskutoční v konferenčnej
miestnosti Objednávateľa na adrese Hlavná 139, 080 01 Prešov dňa 15.11.2018 za podmienok
stanovených touto Zmluvou.

Článok II.
Predmet Zmluvy
2.1.

Touto Zmluvou si Zmluvné strany upravujú rozsah práv a povinností v súvislosti so zabezpečením
vstupnej a výstupnej konferencie pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ (ďalej aj ako
,,zákazka“) a to v súlade s výzvou Objednávateľa na predkladanie ponúk na zabezpečenie vstupnej
a výstupnej konferencie pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ a ponukou Poskytovateľa.

2.2.

Poskytovateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že zabezpečí vstupnú a výstupnú konferenciu pre
partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ v súlade s touto Zmluvou, požiadavkami Objednávateľa,
svojou predloženou ponukou, ktorou reagoval na výzvu Objednávateľa na predkladanie ponúk na
zabezpečenie vstupnej a výstupnej konferencie ,,Svetlo z východu“.

2.3.

Objednávateľ sa zaväzuje, že po riadnom splnení všetkých povinností vyplývajúcich z tejto
Zmluvy, pokynov Objednávateľa a ostatných povinností vyplývajúcich z prípadných právnych
predpisov zaplatí Poskytovateľovi odplatu v zmysle Článku III. tejto Zmluvy.

Článok III.
Odplata
3.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za zabezpečenie vstupnej a výstupnej konferencie pre
partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ je spolu vo výške 15 825 € bez DPH
(slovom: pätnásťtisíc osemsto dvadsaťpäť eur) + 20% DPH vo výške 3 165 €
(slovom: tritisíc sto šesťdesiatpäť eur), pričom:
a) odplata za zabezpečenie vstupnej konferencie partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ je spolu
vo výške 7 912,5€ bez DPH (slovom: sedemtisíc deväťsto dvanásť eur)+ 20% DPH
vo výške 1 582,5 € (slovom: jedentisíc päťsto osemdesiatdva eur) (ďalej aj ako ,,odplata 1“)
b) odplata za zabezpečenie výstupnej konferencie partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ je
spolu vo výške 7 912,5 € bez DPH (slovom: sedemtisíc deväťsto dvanásť eur) + 20%
DPH vo výške 1 582,5 € (slovom: jedentisíc päťsto osemdesiatdva eur) (ďalej aj ako ,,odplata
2“)

3.2.

Poskytovateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi odplatu za
zabezpečenie vstupnej a výstupnej konferencie pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ spolu
maximálne vo výške 18 990 € vrátane DPH (slovom: osemnásťtisíc deväťsto deväťdesiat € ).

3.3.

Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť odplatu 1 po riadnom splnení záväzkov
Poskytovateľa súvisiacich so zabezpečením vstupnej konferencie partnerov projektu ,,Svetlo z
východu“ podľa tejto Zmluvy v lehote splatnosti 30 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry za
zabezpečenie vstupnej konferencie partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ vystavenej
Poskytovateľom, pričom Poskytovateľ zodpovedá za to, aby vystavená faktúra obsahovala všetky
zákonom predpísané náležitosti daňového dokladu. K faktúre je Poskytovateľ povinný priložiť
dodací list, ktorý musí obsahovať rozpis položiek v zmysle predloženej ponuky Poskytovateľa na
zabezpečenie vstupnej konferencie partnerov projektu ,,Svetlo z východu“.V prípade, ak účtovný
Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) číslo PLSK.01.01.00-SK-0016/16,
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

systém Poskytovateľa neumožňuje vytlačiť dodací list je potrebné na faktúre uviesť vetu: ,,faktúra
slúži zároveň ako dodací list“, pričom v takomto prípade je Poskytovateľ povinný uviesť rozpis
jednotlivých položiek na tejto faktúre.
3.4.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť odplatu po riadnom splnení záväzkov
Poskytovateľa súvisiacich so zabezpečením výstupnej konferencie partnerov projektu ,,Svetlo z
východu“ podľa tejto Zmluvy v lehote splatnosti 30 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry za
zabezpečenie výstupnej konferencie partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ vystavenej
Poskytovateľom, pričom Poskytovateľ zodpovedá za to, aby vystavená faktúra obsahovala všetky
zákonom predpísané náležitosti daňového dokladu. K faktúre je Poskytovateľ povinný priložiť
dodací list, ktorý musí obsahovať rozpis položiek v zmysle predloženej ponuky Poskytovateľa na
zabezpečenie výstupnej konferencie partnerov projektu ,,Svetlo z východu“. V prípade, ak účtovný
systém Poskytovateľa neumožňuje vytlačiť dodací list je potrebné na faktúre uviesť vetu: ,,faktúra
slúži zároveň ako dodací list“, pričom v takomto prípade je Poskytovateľ povinný uviesť rozpis
jednotlivých položiek na tejto faktúre.

3.5.

Poskytovateľ berie na vedomie, že Objednávateľ financuje zákazku zo zdrojov Európskych
štrukturálnych a investičných fondov a súhlasí s tým, že podľa tejto Zmluvy nie je Objednávateľ
v omeškaní splnením svojho záväzku v prípade, ak Objednávateľ preukáže, že sa do omeškania so
zaplatením odplaty 1 a/alebo odplaty 2 dostal v dôsledku oneskorenej platby poskytnutej zo
zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov určených na financovanie tejto zákazky.

3.6.

Vzhľadom k tomu, že výška konečnej odplaty 1 a/alebo odplaty 2 je závislá na presnom počte
účastníkov konferencie, Zmluvné strany sa dohodli, že konečná odplata 1 a/alebo odplata 2 bude
faktúrovaná na základe presného počtu účastníkov vstupnej a/alebo výstupnej konferencie
partnerov projektu ,,Svetloz východu“ a podľa dohodnutých jednotkových cien, ktoré uviedol
Poskytovateľ v predloženej ponuke Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa na
predkladanie ponúk na zabezpečenie zákazky. Ponuka poskytovateľa tvorí neoddeliteľnú
prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

3.7.

V prípade neuspokojivého vykonania zákazky Poskytovateľom je Objednávateľ oprávnený znížiť
odplatu 1 a /alebo odplatu 2 a požadovať náhradu škody, ktorú Poskytovateľ Objednávateľovi
svojím konaním alebo opomenutím spôsobí, a to aj v prípade, ak bude škoda spôsobená
subdodávateľom Poskytovateľa. Právo Objednávateľa dostúpiť od zmluvy týmto nie je dotknutý.

3.8.

Pre vylúčenie interpretačných pochybností Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy zhodne
prehlasujú, že odplata bude poskytnutá maximálne vo výške uvedenej v bode 3.2. tohto Článku, čo
znamená, že odplata môže byť poskytnutá podľa podmienok tejto Zmluvy v sume nižšej alebo
rovnajúcej sa tejto sume, nikdy nie však v sume vyššej.
Článok IV.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť t.j. pripraviť a zrealizovať riadne a včas vstupnú konferenciu
pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve
Objednávateľa na predkladanie ponúk na zabezpečenie zákazky, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu
č. 2 tejto Zmluvy, s podmienkami tejto Zmluvy, pokynmi Objednávateľa a predloženou cenovou
ponukou Poskytovateľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

4.2.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť t.j. pripraviť a zrealizovať riadne a včas výstupnú
konferenciu pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ v súlade s podmienkami uvedenými vo
výzve Objednávateľa na predkladanie ponúk na zabezpečenie zákazky, ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu č. 3 tejto Zmluvy, s podmienkami tejto Zmluvy, pokynmi Objednávateľa a predloženou
cenovou ponukou Poskytovateľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

4.3.

Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Objednávateľ môže posunúť termín konania
výstupnej konferencie pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ v lehote najneskôr 4 mesiacov
pred konaním výstupnej konferencie pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ t.j. pred
Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) číslo PLSK.01.01.00-SK-0016/16,
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

15.11.2018, pokiaľ táto zmena nebude mať vplyv na cenu. Poskytovateľ je povinný rešpektovať za
podmienok uvedených v tomto bode tohto Článku zmenu termínu konania výstupnej konferencie
pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ a zabezpečiť riadne jej organizáciu, a to v súlade
s podmienkami uvedenými vo výzve Objednávateľa na predkladanie ponúk na zabezpečenie
zákazky, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 tejto Zmluvy, s podmienkami tejto Zmluvy,
pokynmi Objednávateľa a predloženou cenovou ponukou Poskytovateľa, ktorá tvorí prílohu č. 1
tejto Zmluvy.
4.4.

Poskytovateľ súhlasí a je si vedomý, že za akékoľvek nesplnenie jednotlivých podmienok pre
zabezpečenie vstupnej a výstupnej konferencie pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“
uvedených v prílohe č. 2 a prílohe č. 3 tejto Zmluvy, okrem podmienok uvedených v bode 4.5.
a 4.7. tohto Článku, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 € (slovom:
dvesto eur), ktorú je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi zaplatiť v lehote 15 dní odo dňa výzvy
Objednávateľa adresovanej Poskytovateľovi a to na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto
Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu si jednostranne započítať na odplatu 1
a/alebo odplatu 2 s čím Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy súhlasí.

4.5.

Poskytovateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi v lehote dvoch pracovných dní na vyžiadanie
informácie ako pokračuje s prípravou vstupnej a/alebo výstupnej konferencie pre partnerov
projektu ,,Svetlo z východu“, poskytnúť Objednávateľovi doklady preukazujúce Poskytovateľom
tvrdené skutočnosti. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká Objednávateľovi nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 € (slovom: tristo eur), ktorú je Poskytovateľ povinný
Objednávateľovi zaplatiť v lehote 15 dní odo dňa výzvy Objednávateľa adresovanej
Poskytovateľovi a to na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Objednávateľ je
oprávnený zmluvnú pokutu si jednostranne započítať na odplatu 1 a/alebo odplatu 2 s čím
Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy súhlasí.

4.6.

Poskytovateľ je povinný sa zúčastňovať pravidelne
s Objednávateľom v sídle Objednávateľa a to nasledovne:

osobných

porád

a konzultácií

a) štyri týždne pred vstupnou a/alebo výstupnou konferenciou pre partnerov projektu ,,Svetlo z
východu“ minimálne 1 hodinu denne počas pracovného týždňa,
b) týždeň pred vstupnou a/alebo výstupnou konferenciou pre partnerov projektu ,,Svetlo z
východu“ minimálne 2 hodiny denne počas pracovného týždňa, respektíve podľa požiadaviek
Objednávateľa
4.7.

V prípade, ak Poskytovateľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 4.6. tohto Článku vzniká
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € (slovom: päťsto eur), ktorú
je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi zaplatiť v lehote 15 dní odo dňa výzvy Objednávateľa
adresovanej Poskytovateľovi a to na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu si jednostranne započítať na odplatu 1 a/alebo odplatu
2 s čím Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy súhlasí.

4.8.

Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú Objednávateľovi spôsobí na základe
nepodávania pravdivých a úplných informácií o stave príprav vstupnej a vstupnej konferencie pre
partnerov projektu ,,Svetlo z východu“.

4.9.

Poskytovateľ berie na vedomie, že konferenčná miestnosť v ktorej sa má uskutočniť vstupná
a výstupná konferencia pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“ je bez akéhokoľvek potrebného
vybavenia na zabezpečenie predmetu tejto Zmluvy a bude Poskytovateľovi k dispozícií len v deň
konania vstupnej a/alebo výstupnej konferencie. Poskytovateľ je povinný v dostatočnom časovom
predstihu v deň konania vstupnej a/alebo výstupnej konferencie začať s prípravou priestoru pre
riadne uskutočnenie vstupnej a/ alebo výstupnej konferencie pre partnerov projektu ,,Svetlo z
východu“. Poskytovateľ si je vedomý, že Objednávateľ mu neposkytne priestory pre uskladnenie
vybavenia potrebného k zabezpečeniu zákazky, náklady na uskladnenie znáša Poskytovateľ.

4.10. V prípade, ak nebude Poskytovateľ plniť túto Zmluvu alebo pokyny Objednávateľa riadne a včas, je
Objednávateľ oprávnený objednať si služby, ktoré sú predmetom plnenia u iného poskytovateľa.
Prípadné náklady, ktoré by Poskytovateľovi vznikli počas alebo pred omeškaním s plnením
Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) číslo PLSK.01.01.00-SK-0016/16,
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Zmluvy z dôvodu čiastočného plnenia predmetu Zmluvy, je Objednávateľ povinný zaplatiť
Poskytovateľovi len v prípade, ak má Objednávateľ z takéhotočiastočného plnenia prospech (to
znamená, že ich Objednávateľ môže použiť pre účely plnenia tejto Zmluvy).
4.11. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, ktorú možno od
neho spravodlivo požadovať.
4.12. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený si zvoliť vhodné prostriedky pre
vykonanie kontroly plnenia záväzku Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy.
4.13. Objednávateľ si vyhradzuje právo náhodným výberom skontrolovať kvalitu poskytnutých služieb
Poskytovateľom.
4.14. Objednávateľ o prípadnom porušení záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z tejto Zmluvy spíše,
záznam a/alebo vyhotoví fotodokumentáciu a/alebo videozáznam, s čím Poskytovateľ podpisom
tejto Zmluvy súhlasí.
Článok V.
Ukončenie Zmluvy
5.1.

Zmluvu je možné ukončiť:
a) dohodou Zmluvných strán
b) odstúpením

5.2.

Odstúpiť môže, ktorákoľvek zo Zmluvných strán v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy.

5.3.

Podstatným porušením tejto Zmluvy je omeškanie s plnením predmetu tejto Zmluvy zo strany
Poskytovateľa, neuspokojivé plnenie predmetu Zmluvy, ktoré Poskytovateľ neodstráni ani v
dodatočne poskytnutej lehote a nedostatočná komunikácia s Objednávateľom.

5.4.

Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením
odplaty1 a/alebo odplaty 2 v prípade, ak Objednávateľ preukáže, že sa do omeškania so zaplatením
odplaty 1 a/alebo odplaty 2 sa dostal v dôsledku oneskorenej platby poskytnutej zo zdrojov
Európskych štrukturálnych a investičných fondov určených na financovanie tejto zákazky.

5.5.

Odstúpenie je účinné doručením druhej Zmluvnej strane.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia

6.1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva je
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy v
plnom rozsahu. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

6.2.

Doručením akýchkoľvek písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou medzi
Zmluvnými stranami sa rozumie doručenie písomností doporučene poštou na adresu Zmluvnej
strany uvedenej v záhlaví Zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnou
Zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomností sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá
je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo deň, v ktorý márne uplynie úložná
doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo deň v ktorý
je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená
poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát neznámy“ alebo iná poznámka podobného
významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

6.3.

Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy na doručovanie Zmluvných strán
uvedené v záhlaví Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej starne adresát písomnosti oznámil novú
adresu sídla, resp. inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek
zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou
Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) číslo PLSK.01.01.00-SK-0016/16,
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy písomne informovať druhú Zmluvnú stranu.
V takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená druhej strane pred
odoslaním písomnosti.
6.4.

Zmeny a dodatky tejto Zmluvy možno robiť len písomne na základe vzájomnej dohody oboch
Zmluvných strán.

6.3.

Právne vzťahy tejto Zmluvy sa spravujú Obchodným zákonníkom a právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

6.5.

V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným, takéto neplatné ustanovenie
sa považuje za zmenené alebo vynechané v rozsahu nevyhnutnom na nápravu jeho neplatnosti, a
ostatné časti tejto Zmluvy ostávajú naďalej platné a účinné v plnom rozsahu.

6.6.

Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami
a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (resp. dotačnej zmluvy), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť

6.7.

Táto Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorého každá Zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.

6.8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že pred podpísaním si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu
porozumeli, je vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni a ani za
jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.

Objednávateľ:

Poskytovateľ: doc. PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA

Prešove
24.2.2017
V .....................................,
dňa ....................

24.2.2017
V ..Prešove......., dňa .......................................
....18.2.2017....

Inovačné partnerské centrum
Doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD., riaditeľ
..........................................................................

Príloha č. 1 ponuka Poskytovateľa
Príloha č. 2 Požiadavky na vstupnú konferenciu pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“
Príloha č. 3 Požiadavky na výstupnú konferenciu pre partnerov projektu ,,Svetlo z východu“

Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) číslo PLSK.01.01.00-SK-0016/16,
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Váž. pán Ing. Rastislav Tapšák
Public tenders, s.r.o.
Sibírska 2,
080 01 Prešov
V Prešove dňa 16. februára 2017
Vážený pán Rastislav Tapšák,
reagujem na Váš mail, v ktorom ste nás oslovil so žiadosťou predloženia ponuky
na Zabezpečenie vstupnej a výstupnej konferencie pre partnerov projektu „Svetlo z
východu“.
Naša firma je schopná realizovať Predmet obstarania: Zabezpečenie vstupnej a výstupnej
konferencie pre partnerov projektu „Svetlo z východu“
v plnej miere, v cene za:
Vstupná konferencia:
-Zabezpečenie požiadaviek na personálne služby, špecifikované vo Vami zaslanej Prílohe
č.1,
-Zabezpečenie požiadaviek na stravovacie služby, špecifikovaných vo Vami zaslanej Prílohe
č.1,
-Zabezpečenie požiadaviek na prenájom konferenčných priestorov, špecifikovaných vo Vami
zaslanej Prílohe č.1,
-Zabezpečenie požiadaviek na prenájom ubytovacích kapacít, špecifikovaných vo Vami
zaslanej Prílohe č.1,
-Zabezpečenie požiadaviek na technické/materiálne zabezpečenie, špecifikovaných vo Vami
zaslanej Prílohe č.1,
Celková kalkulovaná suma za zabezpečenie Vstupnej konferencie:
7 912,5 EUR bez DPH, DPH 20% 1 582,5 EUR, 9 495 EUR s DPH

eXclusive marketing, s.r.o., Važecká 2, Prešov 080 01, IČO: 46 503 153,
web: www.exclusivemarketing.sk
e-mail: info@exclusivemarketing.sk
tel: 0915 729 999

Výstupná konferencia:
-Zabezpečenie požiadaviek na personálne služby, špecifikované vo Vami zaslanej Prílohe
č.2,
-Zabezpečenie požiadaviek na stravovacie služby, špecifikovaných vo Vami zaslanej Prílohe
č.2,
-Zabezpečenie požiadaviek na prenájom konferenčných priestorov, špecifikovaných vo Vami
zaslanej Prílohe č.2,
-Zabezpečenie požiadaviek na prenájom ubytovacích kapacít, špecifikovaných vo Vami
zaslanej Prílohe č.2,
-Zabezpečenie požiadaviek na technické/materiálne zabezpečenie, špecifikovaných vo Vami
zaslanej Prílohe č.2,
Celková kalkulovaná suma za zabezpečenie Výstupnej konferencie:
7 912,5 EUR bez DPH, DPH 20% 1 582,5 EUR, 9 495 EUR s DPH.
Cena Spolu /vstupná + výstupná konferencia/: 15 825 EUR bez DPH/ 20% DPH 3 165 EUR/
18 990 EUR s DPH
S pozdravom
Radovan Bačík
konateľ eXclusive marketing, s.r.o.
Identifikačné údaje:
eXclusive marketing, s.r.o.
Važecká 2, Prešov 080 01
Reg. Okresný súd Prešov, OR, odd. Sro, vl. č.25425/P
IČO: 46503153
IČ DPH: SK2820018960
DIČ: 2820018960
Banka: Fio banka
Účet: 2400544719/8330
IBAN: SK9383300000002400544719
BIC: FIOZSKBAXXX
tel: 0915 729 999
mail: info@exclusivemarketing.sk
web: www.exclusivemarketing.sk
Prílohy:
1. Doklad o oprávnení poskytovať službu,
2. Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb,
3. Potvrdenie o rezervácii ubytovacích miest
eXclusive marketing, s.r.o., Važecká 2, Prešov 080 01, IČO: 46 503 153,
web: www.exclusivemarketing.sk
e-mail: info@exclusivemarketing.sk
tel: 0915 729 999

sĞƌĞũŶǉŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞű͗/ŶŽǀĂēŶĠƉĂƌƚŶĞƌƐŬĠĐĞŶƚƌƵŵ͕,ůĂǀŶĄϭϯϵ͕ϬϴϬϬϭWƌĞƓŽǀ
WƌĞĚŵĞƚŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ͗ĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞǀƐƚƵƉŶĞũĂǀǉƐƚƵƉŶĞũŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞƉƌĞƉĂƌƚŶĞƌŽǀƉƌŽũĞŬƚƵ
ͣ^ǀĞƚůŽǌǀǉĐŚŽĚƵ͞
WŽƐƚƵƉ͗ĄŬĂǌŬĂƐŶşǌŬŽƵŚŽĚŶŽƚŽƵŶĂƉŽƐŬǇƚŶƵƚŝĞƐůƵǎďǇ͗ƉŽĚűĂΑϭϭϳǌĄŬ͘ē͘ϯϰϯͬϮϬϭ^ǌ͘ǌ͘




WƌşůŽŚĂē͘ϭ͗WŽǎŝĂĚĂǀŬǇŶĂǀƐƚƵƉŶƷŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝƵ

ĄŬůĂĚŶĠŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ͗
 ĄƚƵŵŬŽŶĂŶŝĂ͗ϭϭ͘ĂƉƌşůϮϬϭϳ
 DŝĞƐƚŽŬŽŶĂŶŝĂ͗<ŽŶĨĞƌĞŶēŶĄƐĄůĂǀƐşĚůĞǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞűĂ
 ƉŽēĞƚƷēĂƐƚŶşŬŽǀŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞʹϳϬŽƐƀď͖
 ƉŽēĞƚƷēĂƐƚŶşŬŽǀƐƚƌĂǀŽǀĂŶŝĂʹϳϬŽƐƀď͖
 ǀĞĐŶǉĐŚĂƌĂŬƚĞƌͬĨŽƌŵĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞʹŽĚďŽƌŶǉƐĞŵŝŶĄƌ͖
 ĚŰǎŬĂͬƚƌǀĂŶŝĞǀƐƚƵƉŶĞũŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ;ƌŽǌƐĂŚŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞͿ͗

Ϭϵ͗ϬϬͲϵ͗ϰϱ
ϭϬ͗ϬϬͲϭϬ͗ϭϱ
ϭϬ͗ϭϱͲϭϭ͗ϬϬ
ϭϭ͗ϬϬͲϭϭ͗ϭϱ
ϭϭ͗ϭϱͲϭϮ͗ϬϬ
ϭϮ͗ϬϬͲϭϯ͗ϬϬ
ϭϯ͗ϯϬͲϭϰ͗ϬϬ
ϭϰ͗ϬϬͲϭϱ͗ϬϬ
ϭϱ͗ϬϬͲϭϱ͗ϭϱ
ϭϱ͗ϭϱͲϭϲ͗ϬϬ
ϭϲ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬ
ϭϳ͗ϬϬ

ZĞŐŝƐƚƌĄĐŝĂƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
KƚǀŽƌĞŶŝĞ
ϭ͘ďůŽŬ
ĐŽĨĨĞĞďƌĞĂŬ
Ϯ͘ďůŽŬ
KďĞĚ
^ůĄǀŶŽƐƚŶǉƉƌŝŚŽǀŽƌ
^ǀĞƚůŽͲƉƌşďĞŚ
ĐŽĨĨĞĞďƌĞĂŬ
ϯ͘ďůŽŬͲŝŶĨŽŽƉƌŽũĞŬƚĞ
ŝƐŬƵƐŝĂĂƵǌĂƚǀŽƌĞŶŝĞŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ
KďũĂǀŽǀĂŶŝĞWƌĞƓŽǀĂͲWƌŽŐƌĂŵƐŽƐƉƌŝĞǀŽĚĐŽŵƉƌĞƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ

sĞƌĞũŶǉ ŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞű Ɛŝ ǀǇŚƌĂĚǌƵũĞ ƉƌĄǀŽ ǌŵĞŶŝƛ ƉƌŽŐƌĂŵ ŶĂũǀŝĂĐ ϰϱ ĚŶş ƉƌĞĚ ĚŸŽŵ ŬŽŶĂŶŝĂ
ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞǌĂƉƌĞĚƉŽŬůĂĚƵ͕ǎĞǌŵĞŶĂŶĞďƵĚĞŵĂƛǀƉůǇǀŶĂǌŵůƵǀŶƷĐĞŶƵ͘

WŽǎŝĂĚĂǀŬǇŶĂƉĞƌƐŽŶĄůŶĞƐůƵǎďǇ͗
•  ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ůŽŐŝƐƚŝŬǇ ƐƷǀŝƐŝĂĐĞũ Ɛ ƉƌşƉƌĂǀŽƵ Ă ǀǇŬŽŶĂŶşŵͬƌĞĂůŝǌĄĐŝŽƵ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ ;ƚǌŶ͘ ĂŬƚşǀŶĂ
ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂ Ɛ ƷēĂƐƚŶşŬŵŝ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ Ă ǀĞƌĞũŶǉŵ ŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞűŽŵ ƉƌĞĚ ŝ ƉŽēĂƐ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ͕
ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ ƉƌŝĂŵŽ ŶĂ ŵŝĞƐƚĞ ƉůŶĞŶŝĂ ͖ ƌĞŐŝƐƚƌĄĐŝĂ ƷēĂƐƚŶşŬŽǀ͕
ƐƵŵĂƌŝǌĄĐŝĂǀǉƐƚƵƉŽǀǌŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞĂƉƌşƉƌĂǀĂƉŽĚŬůĂĚŽǀƉƌĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƉƌŽũĞŬƚƵͿ͕
•  ƉŽēĞƚĨĂĐŝůŝƚĄƚŽƌŽǀŽĚďŽƌŶĠŚŽƐĞŵŝŶĄƌĂʹϭŽƐŽďĂ͖
•  ƚůŵŽēŶşŬͬƉƌĞŬůĂĚĂƚĞűƉƌĞƉŽűƐŬǉũĂǌǇŬ
•  ϴ ŚŽĚşŶ ŽĚďŽƌŶĞũ ƉƌĄĐĞ ĨĂĐŝůŝƚĄƚŽƌĂ ƉŽēĂƐ ϭ ĚŸĂ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ ƉƌŝēŽŵ ϭ ŚŽĚŝŶĂ ŽĚďŽƌŶĞũ ƉƌĄĐĞ
ĨĂĐŝůŝƚĄƚŽƌĂƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞϲϬŵŝŶƷƚ͖
•  ƉĞƌƐŽŶĄůŶĂĂŬĐŝĞ͕ϰŽƐŽďǇ͕ƌŽǀŶŽŵĞƌŶĞǌĂƐƚƷƉĞŶŝĞƉŽŚůĂǀş͖
•  sĞƌĞũŶǉ ŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞű ƉŽǎĂĚƵũĞ ƉƌĂǀŝĚĞůŶĞ ŽƐŽďŶĞ ŬŽŶǌƵůƚĄĐŝĞͬ ƉŽƌĂĚǇ ƐǀŽũŚŽ ƚşŵƵ ƐƷƐƉĞƓŶǉŵ
ƵĐŚĄĚǌĂēŽŵĂƚŽϰƚǉǎĚŶĞƉƌĞĚŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝŽƵŵŝŶ͘ϭŚŽĚ͘ĚĞŶŶĞƉŽēĂƐƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚĚŶşĂƚǉǎĚĞŸ
ƉƌĞĚ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝŽƵ ŵŝŶ͘ Ϯ ŚŽĚ͘ ĚĞŶŶĞ ƉŽēĂƐ ƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚ ĚŶş͕ ƌĞƐƉ͘ ƉŽĚűĂ ƉŽƚƌĞďǇ ǀƐşĚůĞ
ǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞűĂ͘
•  jƐƉĞƓŶǉ ƵĐŚĄĚǌĂē ǌĂďĞǌƉĞēş Ͳ ƉƌĞǌĞŶēŶĠ ůŝƐƚŝŶǇ ƷēĂƐƚŶşŬŽǀ͕  ĨŽƚŽĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝƵǌĂŬĐŝŝ͕  ǌŽǌŶĂŵ
ƵďǇƚŽǀĂŶǉĐŚŚŽƐƚŝ͕ƉŽǌǀĄŶŬǇƉƌĞŚŽƐƚŝͬƷēĂƐƚŶşŬŽǀ͕
•  ƐƉƌŝĞǀŽĚĐƵƉƌĞƉƌŽŐƌĂŵͣKďũĂǀŽǀĂŶŝĞWƌĞƓŽǀĂ͞
WƌŽũĞŬƚ ^ǀćƚŽŵĂƌŝĄŶƐŬĂ ƉƷƛ ;ͣ^ǀĞƚůŽ ǌǀǉĐŚŽĚƵ͞Ϳ ēşƐůŽ W>^<͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬͲ^<ͲϬϬϭϲͬϭϲ͕
ƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶǉ ǌ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ ƵƌſƉƐŬĞŚŽ ĨŽŶĚƵ ƌĞŐŝŽŶĄůŶĞŚŽ ƌŽǌǀŽũĂ ǀ ƌĄŵĐŝ
WƌŽŐƌĂŵƵĐĞǌŚƌĂŶŝēŶĞũƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ/EdZZ'sͲWŽűƐŬŽʹ^ůŽǀĞŶƐŬŽϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘

sĞƌĞũŶǉŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞű͗/ŶŽǀĂēŶĠƉĂƌƚŶĞƌƐŬĠĐĞŶƚƌƵŵ͕,ůĂǀŶĄϭϯϵ͕ϬϴϬϬϭWƌĞƓŽǀ
WƌĞĚŵĞƚŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ͗ĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞǀƐƚƵƉŶĞũĂǀǉƐƚƵƉŶĞũŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞƉƌĞƉĂƌƚŶĞƌŽǀƉƌŽũĞŬƚƵ
ͣ^ǀĞƚůŽǌǀǉĐŚŽĚƵ͞
WŽƐƚƵƉ͗ĄŬĂǌŬĂƐŶşǌŬŽƵŚŽĚŶŽƚŽƵŶĂƉŽƐŬǇƚŶƵƚŝĞƐůƵǎďǇ͗ƉŽĚűĂΑϭϭϳǌĄŬ͘ē͘ϯϰϯͬϮϬϭ^ǌ͘ǌ͘



WŽǎŝĂĚĂǀŬǇŶĂƐƚƌĂǀŽǀĂĐŝĞƐůƵǎďǇ͗
•

ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞŽďēĞƌƐƚǀĞŶŝĂϯͲŬƌĄƚĚĞŶŶĞ;ϭ͘ĐŽĨĨĞďƌĞĂŬ͕Ϯ͘ĐŽĨĨĞďƌĞĂŬ͕ŽďĞĚͿƉƌĞϳϬƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞƉŽēĂƐĚŸĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ͖

•

ƉŽǎŝĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ǌůŽǎĞŶŝĞ ϭ͘ ĐŽĨĨĞ ďƌĞĂŬͲƵ͗ ϭŬƐ ŬĄǀĂ͕ ŵůŝĞŬŽ͕ ĐƵŬŽƌͬŽƐŽďĂ ĂůĞďŽ ϭŬƐ ēĂũ ;ƌƀǌŶĞ
ĚƌƵŚǇͿ͕ ĐƵŬŽƌͬŽƐŽďĂ н Ϭ͕ϯϯ ů ŵŝŶĞƌĄůŬǇ ;ƐǉƚĞŶĄ͕ ŶĞƐǉƚĞŶĄ͕ ũĞŵŶĞ ƐǉƚĞŶĄͿͬŽƐŽďĂ͖ ĨŽƌŶĞƚƚŝ ;ƐůĂŶĠ
ƉĞēŝǀŽͿϱŬƐͬŽƐŽďĂ͕ƐůĂĚŬĠŬŽůĄēŝŬǇ;ϮŬƐͬŽƐŽďĂͿ

•

ƉŽǎŝĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ǌůŽǎĞŶŝĞ Ϯ͘ ĐŽĨĨĞ ďƌĞĂŬͲƵ͗ ϭŬƐ ŬĄǀĂ͕ ŵůŝĞŬŽ͕ ĐƵŬŽƌͬŽƐŽďĂ ĂůĞďŽ ϭŬƐ ēĂũ ;ƌƀǌŶĞ
ĚƌƵŚǇͿ͕ ĐƵŬŽƌͬŽƐŽďĂ н Ϭ͕ϯϯ ů ŵŝŶĞƌĄůŬǇ ;ƐǉƚĞŶĄ͕ ŶĞƐǉƚĞŶĄ͕ ũĞŵŶĞ ƐǉƚĞŶĄͿͬŽƐŽďĂ͖ Ϯ ŬƐ ŽďůŽǎĞŶǉ
ƓƵŶŬŽǀŽƐǇƌŽǀǉĐŚůĞďşēĞŬͬŽƐŽďĂ͖ϭŬƐƐůĂĚŬĠƉĞēŝǀŽͬŽƐŽďĂ͕ƌƀǌŶĞĚƌƵŚǇŽǀŽĐŝĂͬϳϬŽƐƀď

•

ƉŽǎŝĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ǌůŽǎĞŶŝĞ ŽďĞĚƵ ͬ ϳϬ ŽƐƀď ;ƉŽůŝĞǀŬĂ͕ ŚůĂǀŶĠ ũĞĚůŽ ʹ ǀǉďĞƌ ǌĚǀŽĐŚ ũĞĚĄů ͕ ĚĞǌĞƌƚ͕
ŬĄǀĂ͕Ϭ͕ϯϯůŵŝŶĞƌĄůŬǇͿ



WŽǎŝĂĚĂǀŬǇŶĂƉƌĞŶĄũŽŵŬŽŶĨĞƌĞŶēŶǉĐŚƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ
•  <ŽŶĨĞƌĞŶēŶĄ ƐĄůĂ ũĞ ŬĚŝƐƉŽǌşĐŝŝ ďĞǌŽĚƉůĂƚŶĞ ǀƐşĚůĞ /W͖  ƐĄůĂ ŶŝĞ ũĞ ǀǇďĂǀĞŶĄ ŶĄďǇƚŬŽŵ ĂŶŝ
ƉŽƚƌĞďŶǉŵƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵǀǇďĂǀĞŶşŵ͘WƌŝĞƐƚŽƌǇƐƷŬĚŝƐƉŽǌşĐŝŝŝďĂǀĚĞŸŬŽŶĂŶŝĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ͘
•  ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞͬ ƉƌĞŶĄũŽŵ ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ ŶĂ ƵƐŬůĂĚŶĞŶŝĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽͬŵĂƚĞƌŝĄůŶĞŚŽ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĂ͕
ŶĄďǇƚŬƵ͕ ƌĞƐƉ͘ ŝŶĠŚŽ ǀǇďĂǀĞŶŝĞ ƉƌĞ ǌĄǌĞŵŝĞ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƵĐŚĄĚǌĂē ŶĂ ǀůĂƐƚŶĠ
ŶĄŬůĂĚǇ͘
•  /ŶĨŽƌŵĂēŶĠƚĂďƵůĞŽŵŝĞƐƚĞƌŽŬŽǀĂŶŝĂǀƉƌŝĞƐƚŽƌŽĐŚŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ

WŽǎŝĂĚĂǀŬǇŶĂƉƌĞŶĄũŽŵƵďǇƚŽǀĂĐşĐŚŬĂƉĂĐşƚ
•  ϴŬƐϮͲŽũƉŽƐƚĞűŽǀǉĐŚŝǌŝĞďǀϯΎŚŽƚĞůŝͬƉĞŶǌŝſŶĞ;ƉŽĚűĂǀǇŚůĄƓŬǇϮϳϳͬϮϬϬϴ͘ǌ͘ͿƐŽǌĄŬĂǌŶşĐŬǇŵ
ŚŽĚŶŽƚĞŶşŵŶĂďŽŽŬŝŶŐ͘ĐŽŵ;ĂůĞďŽĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶǉƌĞǌĞƌǀĂēŶǉŽŶͲůŝŶĞƐǇƐƚĠŵƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŵŝͿǀŝĂĐ
ĂŬŽϴ͘ϬĚŸĂϭϭ͘ϰ͘ϮϬϭϳͲϭϮ͘ϰ͘ϮϬϭϳ;ĐŚĞĐŬŽƵƚϭϮ͗ϬϬͿ
•  Ϯϱ ŬƐ ϮͲŽũ ƉŽƐƚĞűŽǀǉĐŚ ŝǌŝĞď ǀ ϰΎ ŚŽƚĞůŝ  ;ŚŽƚĞů ƉŽĚűĂ ǀǇŚůĄƓŬǇ ϮϳϳͬϮϬϬϴ ͘ǌ͘Ϳ  ƐŽ ǌĄŬĂǌŶşĐŬǇŵ
ŚŽĚŶŽƚĞŶşŵŶĂďŽŽŬŝŶŐ͘ĐŽŵ;ĂůĞďŽĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶǉƌĞǌĞƌǀĂēŶǉŽŶͲůŝŶĞƐǇƐƚĠŵƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŵŝͿǀŝĂĐ
ĂŬŽϴ͘ϬĚŸĂϭϭ͘ϰ͘ϮϬϭϳͲϭϮ͘ϰ͘ϮϬϭϳ;ĐŚĞĐŬŽƵƚϭϮ͗ϬϬͿ
•  sƓĞƚŬǇ ƵďǇƚŽǀĂĐŝĞ ǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ ŵƵƐŝĂ ďǇƛ ĚŽ ǀǌĚŝĂůĞŶŽƐƚŝ ϯϬ Ŭŵ ŽĚ ŬŽŶĨĞƌĞŶēŶĞũ ŵŝĞƐƚŶŽƐƚŝ͖
ǀǌĚŝĂůĞŶŽƐƛďƵĚĞǀǇƉŽēşƚĂŶĄĂǌĚŽŬůĂĚŽǀĂŶĄƉŽĚűĂŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽŽŐůĞ͘ƐŬͬŵĂƉƐ͘

WŽǎŝĂĚĂǀŬǇŶĂƚĞĐŚŶŝĐŬĠͬŵĂƚĞƌŝĄůŶĞǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ
•  ŽǌǀƵēĞŶŝĞ͕͗ ϯŬƐ ŵŝŬƌŽĨſŶ ƉƌĞŶŽƐŶǉ͕  ŽƐǀĞƚůĞŶŝĞ͕ ϭ ŬƐ ƉůĄƚŶŽ͕ ϭŬƐ ĚĂƚĂƉƌŽũĞŬƚŽƌ͕ ϭŬƐ ĨůŝƉĐŚĂƌƚ
ǀƌĄƚĂŶĞƚŽŵƵƉƌŝƐůƷĐŚĂũƷĐĞŬĂŶĐĞůĄƌƐŬĞǀǇďĂǀĞŶŝĞʹƉĂƉŝĞƌĂĨŝǆŬǇ͕ŽǌǀƵēĞŶŝĞƉƌŝĞƐƚŽƌƵ͖
•  ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ ǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ ƉŽēĂƐ ϭ ĚŸĂ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ ;ŵŝŶŝŵĄůŶĂ ŬĂƉĂĐŝƚĂ
ŬŽŶĨĞƌĞŶēŶǉĐŚƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀϳϬŽƐƀďͿ͖
• ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƉŽƚƌĞďŶĠŚŽ ǀǇďĂǀĞŶŝĂ ŶĄďǇƚŬŽŵͲ ϱ ŬƐ Ɛƚƀů͕ ϳϬ ŬƐ ƐƚŽůŝēŬĂ ƉĞǀŶĄ͕ ϯϬ ŬƐ ƐƚŽůŝēŬĂ
ƌŽǌŬůĂĚĂĐŝĂ
•  ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞϭϬϬŬƐƉƌĞǌĞŶƚĂēŶǉĐŚŵĂƚĞƌŝĄůŽǀ͗ŐƌĂĨŝĐŬĠƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ͕ƚůĂē͕ĚŝƐƚƌŝďƷĐŝĂƉŽǌǀĄŶŽŬĂ
ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚůĞƚĄŬŽǀʹϭŬƐƉŽǌǀĄŶŬĂĂϭŬƐŝŶĨŽƌŵĂēŶǉůĞƚĄŬͬŽƐŽďĂ͘
•  ǀƵŬŽǀǉǌĄǌŶĂŵǌĐĞůĞũŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ
•  ĂƌēĞŬǇƉƌĞƷēĂƐƚŶşŬŽǀǀŚŽĚŶŽƚĞϮϬĞƵƌͬƵēĂƐƚŶşŬ

WƌŽũĞŬƚ ^ǀćƚŽŵĂƌŝĄŶƐŬĂ ƉƷƛ ;ͣ^ǀĞƚůŽ ǌǀǉĐŚŽĚƵ͞Ϳ ēşƐůŽ W>^<͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬͲ^<ͲϬϬϭϲͬϭϲ͕
ƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶǉ ǌ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ ƵƌſƉƐŬĞŚŽ ĨŽŶĚƵ ƌĞŐŝŽŶĄůŶĞŚŽ ƌŽǌǀŽũĂ ǀ ƌĄŵĐŝ
WƌŽŐƌĂŵƵĐĞǌŚƌĂŶŝēŶĞũƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ/EdZZ'sͲWŽűƐŬŽʹ^ůŽǀĞŶƐŬŽϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘

sĞƌĞũŶǉŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞű͗/ŶŽǀĂēŶĠƉĂƌƚŶĞƌƐŬĠĐĞŶƚƌƵŵ͕,ůĂǀŶĄϭϯϵ͕ϬϴϬϬϭWƌĞƓŽǀ
WƌĞĚŵĞƚŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ͗ĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞǀƐƚƵƉŶĞũĂǀǉƐƚƵƉŶĞũŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞƉƌĞƉĂƌƚŶĞƌŽǀƉƌŽũĞŬƚƵ
ͣ^ǀĞƚůŽǌǀǉĐŚŽĚƵ͞
WŽƐƚƵƉ͗ĄŬĂǌŬĂƐŶşǌŬŽƵŚŽĚŶŽƚŽƵŶĂƉŽƐŬǇƚŶƵƚŝĞƐůƵǎďǇ͗ƉŽĚűĂΑϭϭϳǌĄŬ͘ē͘ϯϰϯͬϮϬϭ^ǌ͘ǌ͘




WƌşůŽŚĂē͘Ϯ͗WŽǎŝĂĚĂǀŬǇŶĂǀǉƐƚƵƉŶƷŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝƵ

ĄŬůĂĚŶĠŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ͗
 ĄƚƵŵŬŽŶĂŶŝĂ͗ϭϱ͘EŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϴ
 DŝĞƐƚŽŬŽŶĂŶŝĂ͗<ŽŶĨĞƌĞŶēŶĄƐĄůĂǀƐşĚůĞǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞűĂ
 ƉŽēĞƚƷēĂƐƚŶşŬŽǀŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞʹϳϬŽƐƀď͖
 ƉŽēĞƚƷēĂƐƚŶşŬŽǀƐƚƌĂǀŽǀĂŶŝĂʹϳϬŽƐƀď͖
 ǀĞĐŶǉĐŚĂƌĂŬƚĞƌͬĨŽƌŵĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞʹŽĚďŽƌŶǉƐĞŵŝŶĄƌ͖
 ĚŰǎŬĂͬƚƌǀĂŶŝĞǀǉƐƚƵƉŶĞũŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ;ƌŽǌƐĂŚŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞͿ͗
Ϭϵ͗ϬϬͲϵ͗ϰϱ
ZĞŐŝƐƚƌĄĐŝĂƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
ϭϬ͗ϬϬͲϭϬ͗ϭϱ KƚǀŽƌĞŶŝĞ
ϭϬ͗ϭϱͲϭϭ͗ϬϬ ϭ͘ďůŽŬ
ϭϭ͗ϬϬͲϭϭ͗ϭϱ ĐŽĨĨĞĞďƌĞĂŬ
ϭϭ͗ϭϱͲϭϮ͗ϬϬ Ϯ͘ďůŽŬ
ϭϮ͗ϬϬͲϭϯ͗ϬϬ KďĞĚ
ϭϯ͗ϯϬͲϭϰ͗ϬϬ ^ůĄǀŶŽƐƚŶǉƉƌŝŚŽǀŽƌ
ϭϰ͗ϬϬͲϭϱ͗ϬϬ ^ǀĞƚůŽͲƉƌşďĞŚ
ϭϱ͗ϬϬͲϭϱ͗ϭϱ ĐŽĨĨĞĞďƌĞĂŬ
ϭϱ͗ϭϱͲϭϲ͗ϬϬ ϯ͘ďůŽŬͲŝŶĨŽŽƉƌŽũĞŬƚĞ
ϭϲ͗ϬϬͲϭϲ͗ϯϬ ŝƐŬƵƐŝĂĂƵǌĂƚǀŽƌĞŶŝĞŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ
ϭϳ͗ϬϬ
EĞƚǁŽƌŬŝŶŐ
sĞƌĞũŶǉ ŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞű Ɛŝ ǀǇŚƌĂĚǌƵũĞ ƉƌĄǀŽ ǌŵĞŶŝƛ ƉƌŽŐƌĂŵ ŶĂũǀŝĂĐ ϰϱ ĚŶş ƉƌĞĚ ĚŸŽŵ ŬŽŶĂŶŝĂ
ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞǌĂƉƌĞĚƉŽŬůĂĚƵ͕ǎĞǌŵĞŶĂŶĞďƵĚĞŵĂƛǀƉůǇǀŶĂǌŵůƵǀŶƷĐĞŶƵ͘
dĞƌŵşŶ ŬŽŶĂŶŝĂ ǀǉƐƚƵƉŶĞũ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ ŵƀǎĞ ďǇƛ ƉŽƐƵŶƵƚǉ ŶĂũŶĞƐŬƀƌ Ϯ ŵĞƐŝĂĐĞ ƉƌĞĚ ĚĄƚƵŵŽŵ
ŬŽŶĂŶŝĂǌĂƉƌĞĚƉŽŬůĂĚƵ͕ǎĞƚĄƚŽǌŵĞŶĂŶĞďƵĚĞŵĂƛǀƉůǇǀŶĂĐĞŶƵ͘

WŽǎŝĂĚĂǀŬǇŶĂƉĞƌƐŽŶĄůŶĞƐůƵǎďǇ͗
•  ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ůŽŐŝƐƚŝŬǇ ƐƷǀŝƐŝĂĐĞũ Ɛ ƉƌşƉƌĂǀŽƵ Ă ǀǇŬŽŶĂŶşŵͬƌĞĂůŝǌĄĐŝŽƵ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ ;ƚǌŶ͘ ĂŬƚşǀŶĂ
ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂ Ɛ ƷēĂƐƚŶşŬŵŝ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ Ă ǀĞƌĞũŶǉŵ ŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞűŽŵ ƉƌĞĚ ŝ ƉŽēĂƐ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ͕
ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ ƉƌŝĂŵŽ ŶĂ ŵŝĞƐƚĞ ƉůŶĞŶŝĂ ͖ ƌĞŐŝƐƚƌĄĐŝĂ ƷēĂƐƚŶşŬŽǀ͕
ƐƵŵĂƌŝǌĄĐŝĂǀǉƐƚƵƉŽǀǌŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞĂƉƌşƉƌĂǀĂƉŽĚŬůĂĚŽǀƉƌĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƉƌŽũĞŬƚƵͿ͕
•  ƉŽēĞƚĨĂĐŝůŝƚĄƚŽƌŽǀŽĚďŽƌŶĠŚŽƐĞŵŝŶĄƌĂʹϭŽƐŽďĂ͖
• ƚůŵŽēŶşŬͬƉƌĞŬůĂĚĂƚĞűƉƌĞƉŽűƐŬǉũĂǌǇŬ
•  ϴ ŚŽĚşŶ ŽĚďŽƌŶĞũ ƉƌĄĐĞ ĨĂĐŝůŝƚĄƚŽƌĂ ƉŽēĂƐ ϭ ĚŸĂ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ ƉƌŝēŽŵ ϭ ŚŽĚŝŶĂ ŽĚďŽƌŶĞũ ƉƌĄĐĞ
ĨĂĐŝůŝƚĄƚŽƌĂƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞϲϬŵŝŶƷƚ͖
•  ƉĞƌƐŽŶĄůŶĂĂŬĐŝĞ͕ϰŽƐŽďǇ͕ƌŽǀŶŽŵĞƌŶĞǌĂƐƚƷƉĞŶŝĞƉŽŚůĂǀş͖
•  sĞƌĞũŶǉ ŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞű ƉŽǎĂĚƵũĞ ƉƌĂǀŝĚĞůŶĞ ŽƐŽďŶĞ ŬŽŶǌƵůƚĄĐŝĞͬ ƉŽƌĂĚǇ ƐǀŽũŚŽ ƚşŵƵ ƐƷƐƉĞƓŶǉŵ
ƵĐŚĄĚǌĂēŽŵĂƚŽϰƚǉǎĚŶĞƉƌĞĚŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝŽƵŵŝŶ͘ϭŚŽĚ͘ĚĞŶŶĞƉŽēĂƐƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚĚŶşĂƚǉǎĚĞŸ
ƉƌĞĚ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝŽƵ ŵŝŶ͘ Ϯ ŚŽĚ͘ ĚĞŶŶĞ ƉŽēĂƐ ƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚ ĚŶş͕ ƌĞƐƉ͘ ƉŽĚűĂ ƉŽƚƌĞďǇ ǀƐşĚůĞ
ǀĞƌĞũŶĠŚŽŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞűĂ͘
•  jƐƉĞƓŶǉ ƵĐŚĄĚǌĂē ǌĂďĞǌƉĞēş Ͳ ƉƌĞǌĞŶēŶĠ ůŝƐƚŝŶǇ ƷēĂƐƚŶşŬŽǀ͕  ĨŽƚŽĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝƵǌĂŬĐŝŝ͕  ǌŽǌŶĂŵ
ƵďǇƚŽǀĂŶǉĐŚŚŽƐƚŝ͕ƉŽǌǀĄŶŬǇƉƌĞŚŽƐƚŝͬƷēĂƐƚŶşŬŽǀ͕
•  ƐƉƌŝĞǀŽĚĐƵƉŽēĂƐĐĞůĞũĚŽďǇƐƚƌĞƚŶƵƚŝĂ
WƌŽũĞŬƚ ^ǀćƚŽŵĂƌŝĄŶƐŬĂ ƉƷƛ ;ͣ^ǀĞƚůŽ ǌǀǉĐŚŽĚƵ͞Ϳ ēşƐůŽ W>^<͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬͲ^<ͲϬϬϭϲͬϭϲ͕
ƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶǉ ǌ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ ƵƌſƉƐŬĞŚŽ ĨŽŶĚƵ ƌĞŐŝŽŶĄůŶĞŚŽ ƌŽǌǀŽũĂ ǀ ƌĄŵĐŝ
WƌŽŐƌĂŵƵĐĞǌŚƌĂŶŝēŶĞũƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ/EdZZ'sͲWŽűƐŬŽʹ^ůŽǀĞŶƐŬŽϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘

sĞƌĞũŶǉŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞű͗/ŶŽǀĂēŶĠƉĂƌƚŶĞƌƐŬĠĐĞŶƚƌƵŵ͕,ůĂǀŶĄϭϯϵ͕ϬϴϬϬϭWƌĞƓŽǀ
WƌĞĚŵĞƚŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĂ͗ĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞǀƐƚƵƉŶĞũĂǀǉƐƚƵƉŶĞũŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞƉƌĞƉĂƌƚŶĞƌŽǀƉƌŽũĞŬƚƵ
ͣ^ǀĞƚůŽǌǀǉĐŚŽĚƵ͞
WŽƐƚƵƉ͗ĄŬĂǌŬĂƐŶşǌŬŽƵŚŽĚŶŽƚŽƵŶĂƉŽƐŬǇƚŶƵƚŝĞƐůƵǎďǇ͗ƉŽĚűĂΑϭϭϳǌĄŬ͘ē͘ϯϰϯͬϮϬϭ^ǌ͘ǌ͘



WŽǎŝĂĚĂǀŬǇŶĂƐƚƌĂǀŽǀĂĐŝĞƐůƵǎďǇ͗
•

ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞŽďēĞƌƐƚǀĞŶŝĂϯͲŬƌĄƚĚĞŶŶĞ;ϭ͘ĐŽĨĨĞďƌĞĂŬ͕Ϯ͘ĐŽĨĨĞďƌĞĂŬ͕ŽďĞĚͿƉƌĞϳϬƷēĂƐƚŶşŬŽǀ
ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞƉŽēĂƐĚŸĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ͖

•

ƉŽǎŝĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ǌůŽǎĞŶŝĞ ϭ͘ ĐŽĨĨĞ ďƌĞĂŬͲƵ͗ ϭŬƐ ŬĄǀĂ͕ ŵůŝĞŬŽ͕ ĐƵŬŽƌͬŽƐŽďĂ ĂůĞďŽ ϭŬƐ ēĂũ ;ƌƀǌŶĞ
ĚƌƵŚǇͿ͕ ĐƵŬŽƌͬŽƐŽďĂ н Ϭ͕ϯϯ ů ŵŝŶĞƌĄůŬǇ ;ƐǉƚĞŶĄ͕ ŶĞƐǉƚĞŶĄ͕ ũĞŵŶĞ ƐǉƚĞŶĄͿͬŽƐŽďĂ͖ ĨŽƌŶĞƚƚŝ ;ƐůĂŶĠ
ƉĞēŝǀŽͿϱŬƐͬŽƐŽďĂ͕ƐůĂĚŬĠŬŽůĄēŝŬǇ;ϮŬƐͬŽƐŽďĂͿ

•

ƉŽǎŝĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ǌůŽǎĞŶŝĞ Ϯ͘ ĐŽĨĨĞ ďƌĞĂŬͲƵ͗ ϭŬƐ ŬĄǀĂ͕ ŵůŝĞŬŽ͕ ĐƵŬŽƌͬŽƐŽďĂ ĂůĞďŽ ϭŬƐ ēĂũ ;ƌƀǌŶĞ
ĚƌƵŚǇͿ͕ ĐƵŬŽƌͬŽƐŽďĂ н Ϭ͕ϯϯ ů ŵŝŶĞƌĄůŬǇ ;ƐǉƚĞŶĄ͕ ŶĞƐǉƚĞŶĄ͕ ũĞŵŶĞ ƐǉƚĞŶĄͿͬŽƐŽďĂ͖ Ϯ ŬƐ ŽďůŽǎĞŶǉ
ƓƵŶŬŽǀŽƐǇƌŽǀǉĐŚůĞďşēĞŬͬŽƐŽďĂ͖ϭŬƐƐůĂĚŬĠƉĞēŝǀŽͬŽƐŽďĂ͕ƌƀǌŶĞĚƌƵŚǇŽǀŽĐŝĂͬϳϬŽƐƀď

•

ƉŽǎŝĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ǌůŽǎĞŶŝĞ ŽďĞĚƵ ͬ ϳϬ ŽƐƀď ;ƉŽůŝĞǀŬĂ͕ ŚůĂǀŶĠ ũĞĚůŽ ʹ ǀǉďĞƌ ǌĚǀŽĐŚ ũĞĚĄů ͕ ĚĞǌĞƌƚ͕
ŬĄǀĂ͕Ϭ͕ϯϯůŵŝŶĞƌĄůŬǇͿ



WŽǎŝĂĚĂǀŬǇŶĂƉƌĞŶĄũŽŵŬŽŶĨĞƌĞŶēŶǉĐŚƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ
•  <ŽŶĨĞƌĞŶēŶĄ ƐĄůĂ ũĞ ŬĚŝƐƉŽǌşĐŝŝ ďĞǌŽĚƉůĂƚŶĞ ǀƐşĚůĞ /W͖  ƐĄůĂ ŶŝĞ ũĞ ǀǇďĂǀĞŶĄ ŶĄďǇƚŬŽŵ ĂŶŝ
ƉŽƚƌĞďŶǉŵƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵǀǇďĂǀĞŶşŵ͘WƌŝĞƐƚŽƌǇƐƷŬĚŝƐƉŽǌşĐŝŝŝďĂǀĚĞŸŬŽŶĂŶŝĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ͘
•  ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞͬ ƉƌĞŶĄũŽŵ ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ ŶĂ ƵƐŬůĂĚŶĞŶŝĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽͬŵĂƚĞƌŝĄůŶĞŚŽ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĂ͕
ŶĄďǇƚŬƵ͕ ƌĞƐƉ͘ ŝŶĠŚŽ ǀǇďĂǀĞŶŝĞ ƉƌĞ ǌĄǌĞŵŝĞ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƵĐŚĄĚǌĂē ŶĂ ǀůĂƐƚŶĠ
ŶĄŬůĂĚǇ͘
•  /ŶĨŽƌŵĂēŶĠƚĂďƵůĞŽŵŝĞƐƚĞƌŽŬŽǀĂŶŝĂǀƉƌŝĞƐƚŽƌŽĐŚŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ


WŽǎŝĂĚĂǀŬǇŶĂƉƌĞŶĄũŽŵƵďǇƚŽǀĂĐşĐŚŬĂƉĂĐşƚ
•  ϴŬƐϮͲŽũƉŽƐƚĞűŽǀǉĐŚŝǌŝĞďǀϯΎŚŽƚĞůŝͬƉĞŶǌŝſŶĞ;ƉŽĚűĂǀǇŚůĄƓŬǇϮϳϳͬϮϬϬϴ͘ǌ͘ͿƐŽǌĄŬĂǌŶşĐŬǇŵ
ŚŽĚŶŽƚĞŶşŵŶĂďŽŽŬŝŶŐ͘ĐŽŵ;ĂůĞďŽĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶǉƌĞǌĞƌǀĂēŶǉŽŶͲůŝŶĞƐǇƐƚĠŵƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŵŝͿǀŝĂĐ
ĂŬŽϴ͘ϬĚŸĂϭϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴͲϭϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ;ĐŚĞĐŬŽƵƚϭϮ͗ϬϬͿ
•  Ϯϱ ŬƐ ϮͲŽũ ƉŽƐƚĞűŽǀǉĐŚ ŝǌŝĞď ǀ ϰΎ ŚŽƚĞůŝ  ;ŚŽƚĞů ƉŽĚűĂ ǀǇŚůĄƓŬǇ ϮϳϳͬϮϬϬϴ ͘ǌ͘Ϳ  ƐŽ ǌĄŬĂǌŶşĐŬǇŵ
ŚŽĚŶŽƚĞŶşŵŶĂďŽŽŬŝŶŐ͘ĐŽŵ;ĂůĞďŽĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶǉƌĞǌĞƌǀĂēŶǉŽŶͲůŝŶĞƐǇƐƚĠŵƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŵŝͿǀŝĂĐ
ĂŬŽϴ͘ϬĚŸĂϭϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴͲϭϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ;ĐŚĞĐŬŽƵƚϭϮ͗ϬϬͿ
•  sƓĞƚŬǇƵďǇƚŽǀĂĐŝĞǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂŵƵƐŝĂďǇƛĚŽǀǌĚŝĂůĞŶŽƐƚŝϯϬŬŵŽĚŬŽŶĨĞƌĞŶēŶĞũŵŝĞƐƚŶŽƐƚŝ͖


WŽǎŝĂĚĂǀŬǇŶĂƚĞĐŚŶŝĐŬĠͬŵĂƚĞƌŝĄůŶĞǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ
•  ŽǌǀƵēĞŶŝĞ͗ ϯŬƐ ŵŝŬƌŽĨſŶ ƉƌĞŶŽƐŶǉ͕  ŽƐǀĞƚůĞŶŝĞ͕ ϭ ŬƐ ƉůĄƚŶŽ͕ ϭŬƐ ĚĂƚĂƉƌŽũĞŬƚŽƌ͕ ϭŬƐ ĨůŝƉĐŚĂƌƚ
ǀƌĄƚĂŶĞƚŽŵƵƉƌŝƐůƷĐŚĂũƷĐĞŬĂŶĐĞůĄƌƐŬĞǀǇďĂǀĞŶŝĞʹƉĂƉŝĞƌĂĨŝǆŬǇ͕ŽǌǀƵēĞŶŝĞƉƌŝĞƐƚŽƌƵ͖
•  ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ ǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ ϭ ĚŸĂ ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ ;ŵŝŶŝŵĄůŶĂ ŬĂƉĂĐŝƚĂ ŬŽŶĨĞƌĞŶēŶǉĐŚ
ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀϳϬŽƐƀďͿ͖
• ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ƉŽƚƌĞďŶĠŚŽ ǀǇďĂǀĞŶŝĂ ŶĄďǇƚŬŽŵ Ͳ ϱ ŬƐ Ɛƚƀů͕ ϳϬ ŬƐ ƐƚŽůŝēŬĂ ƉĞǀŶĄ͕ ϯϬ ŬƐ ƐƚŽůŝēŬĂ
ƌŽǌŬůĂĚĂĐŝĂ
•  ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞϭϬϬŬƐƉƌĞǌĞŶƚĂēŶǉĐŚŵĂƚĞƌŝĄůŽǀ͗ŐƌĂĨŝĐŬĠƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ͕ƚůĂē͕ĚŝƐƚƌŝďƷĐŝĂƉŽǌǀĄŶŽŬĂ
ŝŶĨŽƌŵĂēŶǉĐŚůĞƚĄŬŽǀʹϭŬƐƉŽǌǀĄŶŬĂĂϭŬƐŝŶĨŽƌŵĂēŶǉůĞƚĄŬͬŽƐŽďĂ͘
•  ĂƌēĞŬǇƉƌĞƷēĂƐƚŶşŬŽǀǀŚŽĚŶŽƚĞϮϬĞƵƌͬƷēĂƐƚŶşŬ͘

WƌŽũĞŬƚ ^ǀćƚŽŵĂƌŝĄŶƐŬĂ ƉƷƛ ;ͣ^ǀĞƚůŽ ǌǀǉĐŚŽĚƵ͞Ϳ ēşƐůŽ W>^<͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬͲ^<ͲϬϬϭϲͬϭϲ͕
ƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶǉ ǌ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ ƵƌſƉƐŬĞŚŽ ĨŽŶĚƵ ƌĞŐŝŽŶĄůŶĞŚŽ ƌŽǌǀŽũĂ ǀ ƌĄŵĐŝ
WƌŽŐƌĂŵƵĐĞǌŚƌĂŶŝēŶĞũƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ/EdZZ'sͲWŽűƐŬŽʹ^ůŽǀĞŶƐŬŽϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘

