˙ÒÎ‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂÏÂ
·¢Ú˘˙ ¨ÌÈÏ˘Â¯È

≤∞±≤
·¢Ú˘˙
„Â·ÎÏ
ÈÙ‚ ‰˘Ó Î¢Á
ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯¢ÂÈ
˙ÒÎ‰

„Â·ÎÏ
ıÈÈÈË˘ Ï·ÂÈ ¯¢„ Î¢Á
¯ˆÂ‡‰ ¯˘
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó

¨„·Î ˘‡¯ ·˘ÂÈÂ ˙ÒÎ ¯·Á

¨¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÂ„‡

Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ ∫ÔÂ„‰
ÔÈ„ ÌÎÏ ˘È‚‰Ï „·Î˙Ó È‡ ¨®˜ÂÁ‰ ≠ ÔÏ‰Ï© ±π∂∏–Á¢Î˘˙‰ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ ±¥ ÛÈÚÒÏ Ì‡˙‰·
Æ≤∞±± ˙˘· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÔÂ·˘ÁÂ
ÌÏÂÚ·Â ı¯‡· ÔÂ‰‰ È˜Â˘· ‰¯¯˘˘ ‰È¯ÂÙÂ‡‰ ˙˘ÂÁ˙Ó ˙ÂÁÎÙ˙‰ ˙˘Î ‰Ó˙Ò‰ ≤∞±± ˙˘
Ï˘·Â ¨≤∞∞∏ ˙˘· ÌÈ˜ÂÂ˘‰ ˙‡ „˜Ù˘ ÈÏ‡·ÂÏ‚‰ ÈÒÈÙ‰ ¯·˘Ó‰Ó ˙ÈÓÊ‰ ˙Â˘˘Â‡˙‰‰ ˙Â·˜Ú·
‰˘‰ ÂÓÈÙ‰ ÌÈÚÈ˜˘Ó‰˘ ‰‡¯ Æ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ„ÓÂ ·¢‰¯‡ ¨‰ÙÂ¯È‡ ÏÚ ÌÂÈ‰ ÌÈÈ‡Ó‰ ÈÏÎÏÎ‰ ¯·˘Ó‰
ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯·Á ÂÈ‰È ‡Ó˘ ˘˘Á‰Â ¨ÛÏÁ Ì¯Ë ÈÒÈÙ‰ ¯·˘Ó‰ ÈÎ
Æ˙‡˘ ¯˙È· ‰ÏÚ ¯Â·ÈˆÏ Â˜ÈÙ‰˘ ·ÂÁ‰ ˙Â¯‚‡ ÔÂÚ¯ÈÙÏ Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÎ· „ÂÓÚÏ ÂÏÎÂÈ ‡Ï˘
ÔÓÊ È·‡˘Ó ˘È„˜‰ÏÂ ¯Ó˘Ó‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ˙˘¯„ ÂÊ ÔÈÚÓ ˙È¯·˘Ó ‰ÙÂ˜˙·
˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ÂÚˆÂ· ÍÎ Ì˘Ï ÆÌÈÚÈ˜˘ÓÏ ˙È·¯Ó ‰‚‰ ÁÈË·‰Ï È„Î ¨ÌÈ·¯ Ì„‡ ÁÂÎ È·‡˘ÓÂ
¯Ó˘ÈÈ˘ ÁÈË·‰ÏÂ ¨ÌÈÓÈÈ˜‰ ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ ˙‡ ˜ÊÁÏ ¨ÌÈÚÈ˜˘ÓÏ ÈÂÏÈ‚‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï Ô˙ÈÏÎ˙˘ ˙ÂÏÂÚÙ
ÆÔÂ‰‰ ˜Â˘· ÔÂÓ‡‰
È„È ÏÚÂ ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ Ú·ËÓ‰ Ô¯˜ ÌÏÏÎ·Â ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· ˙Â„ÒÂÓ È„È ÏÚ ˙ÎÓ˙‰ ¨ÒÈÒ·‰ ˙Á‰
˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡‰ ¨ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Ï˘ Â˙Â·ÈˆÈÏ ˙Ó¯Â˙ ˙È˙ÂÎÈ‡Â ‰ÈÂ‡¯ ‰ÈˆÏÂ‚¯˘ ‡È‰ ¨˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙Â¯ÙÒ‰
Æ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÁÈÓˆ· ·Â˘Á ÈÏÎ
˙¯·‚‰Ï ¯˙È‰ ÔÈ· ÏÂÚÙÏ ¨‰·Â¯˜‰ ‰˘· ˙ÂÂÎ˙Ó Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ¨È·ÈË˜Ù‡ ÁÂ˜ÈÙ· Í¯Âˆ‰ „ˆ·
ÈÂ‡¯ ‡Ï ÔÙÂ‡· ¯ˆÈÈÏ ‰˙¯ËÓ˘ ˙È˙¯ÈˆÈ ˙Â‡Â·˘Á· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÚÈÓÏ ¨˙È¯ÂËÏÂ‚¯‰ ˙Â‡„ÂÂ‰
¨·ÂÁ È¯„Ò‰ Ï˘ ÌÈÎÈÏ‰˙· ·ÂÁ‰ ˙Â¯‚‡ È˜ÈÊÁÓ Ï˘ Ì„ÓÚÓ ˜ÂÊÈÁÏ ¨¢‰˜ÂÏÁÏ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈÙ„ÂÚ¢
¨¯ÁÒÓ ˙Â¯ÈÊ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ¨ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ÏÏÎÏ Ë¯ËÈ‡· ‰Ú·ˆ‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÌÂ˘ÈÈÏ
‰Ò¯Â·· È„È‚‡˙‰ Ï˘ÓÓ‰ ˜ÂÊÈÁÏÂ ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯„Ò‰Ï ¨ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ¯ÂˆÈ˜Ï
Æ·È·‡ Ï˙· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈÏ
ÌÈÙÂÙÎ ÂÈ‰ ‡Ï ‰Î „Ú˘ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È„Ò˙˘ ‰ÈˆÏÂ‚¯ Ì„˜Ï ˙Â˘¯‰ ‰ÏÁ‰ ¨ÛÒÂ·
¨(Proxy Advisors) ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÚÈ˜˘ÓÏ ıÂÚÈÈ ˙Â¯·Á ¨‚Â¯È„ ˙Â¯·Á ÔÂ‚Î ¨˙È˙˜È˜Á ‰¯„Ò‰Ï
ÁË·ÂÈ˘ È„Î ¨˙Â˘¯‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ ˙Á˙ „È˙Ú· ÒÎÈ‰Ï ÌÈÈÂÙˆ ‰Ï‡ ÏÎ ÆÌÈ¯ÏÈ„–ÌÈ¯˜Â¯·Â
ÆÌÈÚÈ˜˘Ó‰ Ï˘ Ò¯ËÈ‡‰ ÏÚ ‰‚‰ ÍÂ˙ ˙Ï‰˙Ó Ì˙ÂÏÈÚÙ˘
ÁÂ˜ÈÙ· ¨˙¯˘Ù˙Ó È˙Ï· ¨˙È·ÈË˜‡ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÈÈ‚Ë¯ËÒ‡ Ì˘ÈÈÏÂ ˘·‚Ï ˙Â˘¯‰ ‰ÏÁ‰ ≤∞±± ˙˘·
‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ÏË Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓ ‰ÈÁ·· Í¯Âˆ‰ „ˆ· ¨˙‡Ê ÆÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ ÏÚ ‰‚‰ Í¯ÂˆÏ ‰ÙÈÎ‡Â
ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ·‡˘Ó ¨ÔÓÊ ÈÁÂÓ·© ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙¯ˆÂÈ ‡È‰˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙ÈÁ·Â
ÏÂÓ ˙ÂÏÚ Ï˘ ÌÈÏ„ÂÓ Ì˘ÈÈÏ ˙Â¯˘Ù‡ ‰·Â¯˜‰ ‰˘· ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ˙ÂÂÎ· Æ®Ì„‡ ÁÂÎ È·‡˘ÓÂ
˜Â˘· ÌÈ·Â˘Á ÌÈÒ¯ËÈ‡ ÏÚ ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· Ô‚‰Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡ ¯ÂˆÈÏ ‰ÙÈ‡˘ ÍÂ˙Ó ¨‰ÈˆÏÂ‚¯· ˙ÏÚÂ˙
ÌÈÁ·‰ ÌÈÓÂ˘ÈÈ‰ „Á‡ ÆÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ‰¯˙È ˙È¯ÂËÏÂ‚¯ ‰„·Î‰ ÚÂÓÏ Í¯Âˆ‰ ÔÈ·Ï ÔÂ‰‰
¯ÓÂÏÎ ¨‰ÈˆÏÂ‚¯ ‚¯„Ó ˙¯ÈˆÈ ‡Â‰ È¯ÂËÏÂ‚¯ ˙ÏÚÂ˙–˙ÂÏÚ Ï„ÂÓ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ‰Ï‡ ÌÈÓÈ·
ÆÌÈË˜ ÌÈ„È‚‡˙Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ„È‚‡˙Ï ‰Â˘ ‰ÈˆÏÂ‚¯ ¯Ë˘Ó ˙¯„‚‰ ≠
Ì„˜Ï ‰ÓˆÚÏ ‰Ó˘ ˙Â˘¯‰˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Æ˙Â˘¯‰ ¯Â·Ú ÌÈ¯‚˙‡ ˙·¯ ‰˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂÙˆ ≤∞±≤ ˙˘
ÆÏ‡¯˘È· ÔÈ˜˙ ÔÂ‰ ˜Â˘ ˙ÁË·‰Ï ‰ÂÈÏÚ ˙Â·È˘Á ÈÏÚ· Ì‰ ÂÊ ‰˘·
∫ÌÈÈÊÎ¯Ó ˙ÂÂ¯˜Ú ‰Ú·¯‡ ÏÚ ˙ÎÓÒ‰ ˙ÏÏÂÎ ‰È‚Ë¯ËÒ‡ ÍÂ˙Ó ÂÚˆÂ·È ˙Â˘¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ

Æ¢˜Â˘ ˙ÚÓ˘Ó¢Â ¢˜Â˘ ÁÂ˜ÈÙ¢ ÈÂ‚Ó ˜ÂÊÈÁ ·‚‡ ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ÏË ÔÂÊÈ‡ ∫ÔÂÊÈ‡
‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙ÈÁ· È¯˜ ¨˙ÏÚÂ˙–˙ÂÏÚ ÈÏÂ˜È˘· ˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙ ‰¯„Ò‰Â ÁÂ˜ÈÙ ∫˙ÂÈ˙„ÈÓ
ÆÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·ÈˆÏ ˙ÏÚÂ˙‰ ÏÂÓ ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚Ï Ì„‡ ÁÂÎ È·‡˘ÓÂ ÛÒÎ ¨ÔÓÊ ÈÁÂÓ·
Æ‰˜È˜Á ÈÎÈÏ‰˙· ¯Â·Èˆ‰ ÛÂ˙È˘Â ˙Â˘¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÙÈ˜˘ ¨˙È¯ÂËÏÂ‚¯‰ ˙Â‡„ÂÂ‰ ˙¯·‚‰ ∫˙ÂÙÈ˜˘
‰Ú˙¯‰ ˙¯ÈˆÈÏ ÂÏÈ·ÂÈ˘ ¨ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ˙ÂÈÓˆÚ ˙Â¯˜· ˙‚‰‰Â ˙ÂÈÂ‡¯ ˙ÂÓ¯Â ˙ÏÁ‰ ∫‰ÙÈÎ‡
ÆÔÂ‰‰ ˜Â˘· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ˙‡ Â¯È·‚ÈÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙¯Ù‰ ÈÙÓ

•
•
•
•

ÌÈÂ˙ ≠ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰
˙Â¯·Á µ≥µ ÌÎÂ˙Ó ¨ÌÈ„È‚‡˙ ∂∏∑ ‰Ò¯Â·· ¯ÁÒÓÏ ÌÈÓÂ˘¯ ≤∞±± ¯·Óˆ„· ≥± ÌÂÈÏ ÔÂÎ ≠ ÌÈ„È‚‡˙
·ÂÁ ˙Â¯‚‡ ¯Â·ÈˆÏ Â˜ÈÙ‰˘ ˙Â¯·Á ¨È¯˜© Á¢‚‡ ˙Â¯·Á ∂≥ ¨„·Ï· Ï‡¯˘È· ˙Â¯ÁÒ˘ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ
ÆÌÈÈÒÈÙ ÌÈ¯È˘ÎÓ ˙Â¯·Á ≤π–Â ˙ÂÈÏ‡Â„ ˙Â¯·Á ¥µ ¨®„·Ï·
¨‰¯Ó‰Ï Á¢‚‡Â ˙ÂÈˆÙÂ‡ È·˙Î ¨˙ÂÈÓ· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ≥¨π∏∏–Î Ï‡¯˘È· È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ ÒÈÈ‚ ≤∞±± ˙˘·
Æ˙Ó„Â˜‰ ‰˘· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ∏¨¥∑∂–ÎÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ¨˙‡Ê ÆÈÓÂ˜Ó‰ ˜Â˘· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ≤¨ππ∑ ÌÎÂ˙Ó
ÔÂÈÏÈÓ ≥±¨π∑π–Î Ï˘ ÌÂÎÒ ®‰¯Ó‰Ï Á¢‚‡ ËÚÓÏ© ·ÂÁ ˙Â¯‚‡ ˙ÂÚˆÓ‡· È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ ÒÈÈ‚ ÂÊ ‰˘·
Ï˘ ÌÂÎÒ È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ ÒÈÈ‚ ÔÎ ÂÓÎ Æ˙Ó„Â˜‰ ‰˘· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ≥∏¨≤≤∏–ÎÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ¨˙‡Ê ÆÁ¢˘
Æ˙Ó„Â˜‰ ‰˘· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ πµ∞–ÎÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ¨‰ÈˆÙÂ‡ È·˙Î ˘ÂÓÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ π≥µ–Î
–Ï ‰‡ÂÂ˘‰·© ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ±¨≤∂± Ï‡¯˘È· ˙ÂÏÚÂÙ ≤∞±± ¯·Óˆ„· ≥± ÌÂÈÏ ÔÂÎ ≠ ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜
Æ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ≤≤ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÏ‰ÂÓ‰ ¨®≤∞±∞ ˙˘ ÛÂÒÏ ÔÂÎ ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ±¨≤¥∑
¨Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ ±¥≤Æ≥–· ÌÎ˙Ò‰ ≤∞±± ˙˘ ÛÂÒÏ ÔÂÎ ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜· Â˜ÊÁÂ‰˘ ÌÈÒÎ‰ ÈÂÂ˘
‰ÏÂÎÎ ‰·Â¯ ˙Ú·Â ÌÈÒÎ‰ Û˜È‰· ‰„È¯È‰ Æ≤∞±∞ ˙˘ ÛÂÒÏ ÔÂÎ Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ ±µ∂Æ∂–ÎÏ ‰‡ÂÂ˘‰·
Æ˙Â¯˜‰ ÛÚ· ˙ÂÂÈ„Ù‰ Û„ÂÚÓ
Ô˜ÏÁ ¯˘‡ ¨ÌÈ˜ÈÙÓ ˙ÂˆÂ·˜ Ú·˘ ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˜Â˘· ÂÏÚÙ ≤∞±± ˙˘ ˙ÏÈÁ˙· ≠ ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙
˙ÂÏÚÂÙ ÌÂÈ‰Ï ÔÂÎÂ ¨ÌÂÁ˙· ‰Èˆ„ÈÏÂÒÂ˜ Ï˘ ÍÈÏ‰˙ ÏÁ‰ ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó· Æ˙Â¯·Á ¯ÙÒÓ ÂÏÏÎ
¨Ò˜„È‡ ˙ˆÂ·˜ ÔÈ·Ï ˙ÈÏÎ˙ ˙ˆÂ·˜ ÔÈ· ‚ÂÊÈÓ ¯Á‡Ï ˙‡ÊÂ ¨ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂˆÂ·˜ ˘ÓÁ
ÆË·Ó ˙ˆÂ·˜ ÔÈ·Ï ·ËÈÓ ˙ˆÂ·˜ ÔÈ· ‚ÂÊÈÓÂ
ÔÂÎ ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ ¥≥∑–Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ¨¥µπ–· ÌÎ˙Ò‰ ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙Â¯„Ò ¯ÙÒÓ ¨≤∞±± ˙˘ ÛÂÒÏ ÔÂÎ
¨Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ µ∂Æ∏–Ï ÚÈ‚‰ ≤∞±± ˙˘ ÛÂÒ· ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â˜ÊÁ‰ ÈÂÂ˘ Æ≤∞±∞ ˙˘ ÛÂÒÏ
Æ®Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓÎ© ±Æ∂•–Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ‰„È¯È ¨≤∞±∞ ˙˘ ÛÂÒ· Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ µ∑Æ∑–Ï ‰‡ÂÂ˘‰·
˙‡ÊÂ ¨˙Â¯„Ò‰ Ï˘ ÒÈÒ·‰ ÈÒÎ Ï˘ ÌÈ˜ÂÂ˘· ÌÈ¯Ú˘ ˙Â„È¯ÈÓ ‰Ú· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â˜ÊÁ‡ ÈÂÂ˘· ÂÊ ‰„È¯È
Æ®Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ µÆ¥–Î© ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó· ˙È·ÂÈÁ ‰¯È·ˆ ˙Â¯ÓÏ
ÌÎÂ˙Ó ¨ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÁÈ µ¨≥∞≤ ÌÈÓÂ˘¯ ≤∞±± ˙˘ ÛÂÒÏ ÔÂÎ ≠ ÌÈ˜È˙ ÈÏ‰ÓÂ ˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ
˙Â¯·Á ±∏± ˙ÂÓÂ˘¯ ¨ÛÒÂ· Æ˙ÂÚ˜˘‰ È˜ÂÂ˘Ó ∂∞π–Â ˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ ≥¨∂π∏ ¨ÌÈ˜È˙ ÈÏ‰Ó ππµ
˙Â¯·Á ≤∂–Â ˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈÏ ˙Â¯·Á ±± ¨˙ÂÚ˜˘‰ È˜È˙ ÏÂ‰ÈÏ ˙Â¯·Á ±¥¥ ÔÎÂ˙Ó ¨ÔÂÈ˘È¯ ˙ÂÏÚ·
Æ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÂÈ˘Ï
¨≤∞±± ˙˘ ÛÂÒÏ ÔÂÎ ˙ÂÚ˜˘‰ È˜È˙ ÏÂ‰ÈÏ ÔÂÈ˘È¯ ˙ÂÏÚ· ˙Â¯·Á È„È ÏÚ ÌÈÏ‰ÂÓ‰ ÌÈÒÎ‰ ÈÂÂ˘
ÔÂÎ ¯ÂÓ‡Î ˙Â¯·Á È„È ÏÚ ÂÏ‰Â˘ ÌÈÒÎ‰ ÈÂÂ˘Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ÈÂÈ˘ ‡ÏÏ ¨Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ≤≥≤–· ÌÎ˙Ò‰
Æ≤∞±∞ ˙˘ ÛÂÒÏ

˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÏÂÚÙÂ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù
˙ÂÁÂ„‰ ¯ÂÙÈ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù ®‡©
ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ ¯ÂÙÈ˘Ï Û˜È‰ ·Á¯ Ë˜ÈÂ¯Ù· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ‰ÏÁ‰ ≤∞±∞ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÈÎ¯ÂˆÏ ¯˙ÂÈ È˘ÂÓÈ˘Ï ÂÎÙ‰ÏÂ ÈÂÏÈ‚‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ ˙ÂÈËÂÂÏ¯‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰¯ËÓ·
¨≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó· ¯Â·Èˆ ˙Â¯Ú‰Ï ÂÓÒ¯ÂÙ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È¯˜ÈÚ ÆÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ È„È· ‰Ú˜˘‰
Û˜˘Ó‰ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙Ï ÚˆÂÓ ÔÂ˜È˙ ÁÒÂ ≤∞±≤ ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÌÒ¯ÙÏ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ˙ÂÂÎ·Â
ÆË˜ÈÂ¯Ù‰ È·ÈÎ¯ ÏÎ ˙‡

ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ÌÈ‚Èˆ ‰Ê ÏÏÎ·Â ¨˜Â˘· ÌÈÂ˘ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ˘‚Ù Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Í¯ÂˆÏ
¨˜Â˘‰ ˙„ÓÚ ÈÎ ¨‰ÏÚ ‰Ï‡ ˙Â˘È‚ÙÓ ÆÌÈËÒÈÏ‡Â ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ¨ÌÈÓ˙Á ¨ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ¨ÌÈÈ„ÒÂÓ
ÚÈ·˘Ó ÂÈ‰ ÌÈÈÂÚ·¯Â ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÁÂ„·Â ÌÈÙÈ˜˘˙· „È‚‡˙‰ È˜ÒÚ ¯Â‡È˙˘ ‡È‰ ¨ÏÏÎÎ
‰‡¯ ¨˙‡Ê ÌÚ ÆÚ¯· ÁÂ„ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰Ó„˜˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ˙ÓÂÚÏ ¯ÎÈ ¯ÂÙÈ˘ ‰ÂÂ‰Ó È‡„ÂÂ·Â ¨ÔÂˆ¯
Û„ÂÚ Ú„ÈÓ Ï˘ ˙ÂÁÂ„· Â˙ÏÏÎ‰ ¯˜ÈÚ· ¨ÔÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡·Â ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â‡¯Â‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ
˜ÙÒÓ È˜ÒÚ ÈÂÏÈ‚ ¯„ÚÈ‰Â ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â˘È¯„ ÌÂ˘ÈÈ· ˙Â¯È‰·Â ˙Â„ÈÁ‡ ¯ÒÂÁ ¨È˙Â‰Ó ÂÈ‡˘ ·¯
Æ‰Ï‰‰‰ Ï˘ ‰Ë·Ó ˙„Â˜Ó
ÈÂÏÈ‚ ˙Â˘È¯„ ÊÎ¯È ˜¯Ù ÏÎ˘ ÍÎ ¨˙ÂÁÂ„‰ ‰·Ó Ï˘ ‰Ó‡˙‰ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÌÈÏÏÂÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÂ¯˜Ú
ÁÂÂÈ„‰Â ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙ÂÂ¯˜Ú ˙¯‰·‰ ªÌÈÈÙÚ ÈÂÏÈ‚ ÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜ ª‰ÓÂ„ Â‡ ‰‰Ê ˙ÈÏÎ˙ ˙ÂÏÚ·
ÆÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ÓÓ‰ ÈË·È‰Ï ˙ÂÙÈ˜Ó ÈÂÏÈ‚ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÚÈ·˜Â ª„È‚‡˙‰ ˙Ï‰‰ Ï˘ ‰Ë·Ó ˙„Â˜Ó
ÌÂ˙ÈÁ ®·©
˙ÈÓÂ˙ÈÁ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‡ÏÏ ÔÏÂÎÎ Ô·Â¯ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ Ï˘ ¯Â·ÈˆÏ ˙ÂÚˆ‰ ˙ÂÚˆ·˙Ó ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘·
Ì˙Á ‡ÏÏ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ‰Ï‡ ˙Â˜Ù‰ ¨‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ ÆÌÈÓ˙Á‰ „ˆÓ ‰Ï ˙ÈÂÂÏ‰ ˙Â˙Â‡‰ ˙˜È„·Â
Ï˘ Ì˙Â·È˘Á· ‰¯Î‰‰ ‰¯·‚˙‰ ‰Ï‡ ÌÈ˘· ‡˜ÂÂ„ ¨„‚Ó ÆÛÈ˜˘˙· ÌÈÚËÓ ÌÈË¯ÙÏ È‡¯Á‡‰
ÔÎ˘ ¨‰ÓÎ ÈÙ ÌÓÂÈ˜ ˙Â·È˘Á ‰Ï„‚ ¯Â·ÈˆÏ ‰Úˆ‰‰ „ÚÂÓ· ÆÌÈ„È‚‡˙Ï ÌÈÈÂˆÈÁ ÛÒ È¯ÓÂ˘
Ï˘· ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÏÂ„‚ Â·ˆÓ È·‚Ï ¢‰„Â¯Â¢ ‰ÂÓ˙ ‚Èˆ‰Ï ÚÈˆÓ‰ „È‚‡˙‰ Ï˘ ÚÈÓ‰ ‰Ê „ÚÂÓ·
Æ‰˜ÒÚÏ „ˆ Â˙ÂÈ‰
ÔÂÂÈÎÓ ÆÛÈ˜˘˙· ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈ¯˜·ÓÎ Â˘ÓÈ˘ ÌÈÓ˙Á ¨Ï‡¯˘È· Ì‚ ¯·Ú·Â ¨ÌÏÂÚ·
˜ÒÂÚ‰ ÛÈ˜Ó ¯ÈÈ ≤∞±± ˙˘ ÛÂÒ· ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ¨‰˙˘‰ Ï‡¯˘È· ·ˆÓ‰ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘·˘
˙ÂÂÎ· ‰·Â¯˜‰ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· Æ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÎÓÂ˙ ˙ÂÚˆ‰·Â ˙Â˜Ù‰Ï Ì˙Á‰ Ï˘ Â˙·˘‰ ÔÙÂ‡·
Æ‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰Ï ‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰
(PCAOB)

ÌÈ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ®‚©
¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÍÎ Ï˘· ÆÚÈ˜˘ÓÏ Ô˙È‰ ÈÂÏÈ‚‰ ÏÂÏÎÓ· È˙ÂÚÓ˘Ó ·ÈÎ¯Ó ÌÈÂÂ‰Ó ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰
¨˙ÂÂ˘ ˙Â·ÈÒ Æ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„· Ô˙È‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÈÂÏ˙ È˙Ï· ÔÙÂ‡· ¯˜·Ï Â˙¯ËÓ˘ ÚÂˆ˜Ó „ÁÂÈ
Ì‰ Â˙¯‚ÒÓ·˘ È˙ÈÈÚ·‰ ‰·Ó‰Â ÌÈ¯˜·Ó ÔÂ·˘Á È‡Â¯ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· Â‡ˆÓ˘ ÌÈÏ˘Î Ô‰·Â
ÈÎ ¨‰˜ÒÓÏ ÌÏÂÚ· ÌÈÁ˙ÂÙÓ‰ ÌÈ˜ÂÂ˘‰ ˙È·¯Ó ˙‡ ÂÏÈ·Â‰ ¨¯˜Â·Ó‰Ó Ì¯Î˘ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó
ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ ÌÈ¯˜·ÓÎ Ì˙·˘· ÌÈ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÚÓ ÌÈ˜‰Ï ˘È
Æ¯Â·ÈˆÏ ÌÈÁÂÂ„Ó‰
ÚÂˆ˜Ó· ‰ÂÓË‰ ‰ÂÈÏÚ‰ ˙Â·È˘Á‰ Ì‚ ÂÓÎ ¨¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ Ï„ÂÓ· ˙ÂÈÚ·‰ Ï˘·
ÌÈ„È‚‡˙ ÌÈ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ˙ÂÓ¯ÈÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÚÓ ˙Ó˜‰· ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ ¨‰Ê
ÌÈÏÏÎÂ ˙¯Â˜È· È˜˙ ˙˜˙‰ ÍÂ˙ ÌÈÚˆ·Ó Ì‰˘ ˙¯Â˜È·‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ÔÂÓ‡ ‰È‰È˘ ¨ÌÈÁÂÂ„Ó
ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÚÓ ˙Ó˜‰ Æ˙¯Â˜È·‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ „ÈÓ˙Ó ¯ÂÙÈ˘Â ¨˙ÂÏ˙ È‡Â ˙ÂÎÈ‡ ˙¯˜· ÌÂÁ˙·
˜Â˘ Ï˘ ÂÁÂ˙ÈÙ Í˘Ó‰Ï ÈÊÎ¯Ó È‡˙ Ì‚ ‰ÂÂ‰Ó ¨˙ÂÁ˙ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ„Ó· Ï·Â˜ÓÏ Ì‡Â˙ ‰È‰È˘
ÆÌÈ¯Ê ÌÈÚÈ˜˘Ó ˙ÒÈÎ „Â„ÈÚÂ ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÂ‰‰
¨ÌÏÂÚ· ˙ÂÈ„Ó ¯ÙÒÓ· ‰Ê ‡˘Â· ÈÂˆÓ‰ ÔÈ„‰ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ó ‰ÈÁ· ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÚˆÈ· ≤∞±± ˙˘·
Æ‰·Â¯˜‰ ‰˘· ‡˘Â· ‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙ Ì„˜Ï ‰¯ËÓ ÍÂ˙Ó
Á¢‚‡‰ ¯·˘Ó· ÏÂÙÈË ®„©
·ÂÁ È¯„Ò‰ ≤∞–ÎÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ¨Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ µÆ∑–Î Ï˘ ÈÂÂ˘· ·ÂÁ È¯„Ò‰ ≥∞–Î ÂÈ‰ ≤∞±± ˙˘·
˙˘· Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ ±± Ï˘ ÈÂÂ˘· ÌÈ¯„Ò‰ ≥∏–ÎÂ ¨≤∞±∞ ˙˘· Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ ≤–Î Ï˘ ÈÂÂ˘·
Æ¯·˘Ó‰ ‡È˘· ¨≤∞∞π
‰Á˙ÈÙÂ ¨·ÂÁ‰ È¯„Ò‰ ˙ÚÙÂ˙ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈ¯ÎÈ ÌÈ·‡˘Ó ‰ÚÈ˜˘Ó Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯
Æ¯·˘Ó ˙Â˙Ú· ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ÏÚ ‰‚‰‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï „ÚÂ˘ È¯ÂËÏÂ‚¯ ¢ÌÈÏÎ Ê‚¯‡¢ ÌÈ˘‰ ˙ˆÂ¯Ó·
˙‡ ‰Ò‚ ‰˜ÂÏÁ· ˜ÏÁÏ Ô˙ÈÂ ¨˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ‰· ¢ÌÈÏÎ‰ Ê‚¯‡¢
ÌÈÈÓÈÙ‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ „·Â¯ ª˙Â¯·Á‰ „ˆÓ ÈÂÏÈ‚‰ „·Â¯ ∫ÌÈ„·¯ ‰Ú·¯‡Ï Â· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÏÎ‰
„·Â¯Â ªÈ„ÒÂÓ‰ ÌÊÈ·ÈË˜‡‰ „·Â¯ ª®ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ „ˆÓ© ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰Â ®˙Â¯·Á‰ „ˆÓ©
Æ˙Â˘¯‰ „ˆÓ ÌÊÈ·ÈË˜‡‰

Ô‰ ˙Â¯·Á‰ È„È ÏÚ Ô˙È˘ ÈÂÏÈ‚‰ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÌÈÁ· ¨ÌÈ¯„Ò‰· ÛËÂ˘‰ ÏÂÙÈË‰ ˙¯‚ÒÓ·
˙‡ ÁÈË·‰Ï ˙Ó ÏÚ ¯„Ò‰‰Ó ˜ÏÁÎ ÛÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯Ù· Í¯Âˆ‰ ÔÎÂ ¨ÂÏ ¯·ÂÚ Ô‰ ¯„Ò‰‰ ˙¯‚ÒÓ·
ÛÈÚÒ ÈÙÏ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ÂÒÁ· ÌÈÎ¯Ú˘ ÌÈ¯„Ò‰ ˙¯‚ÒÓ· Æ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÚˆÈ‰ ¯Â·Èˆ Ï˘ ÂÈÈÚ
˙ÂÙÒ‡ ÒÂÈÎ ÔÙÂ‡ ÔÈÈÚÏ ‰˙„ÓÚ ˙‡ ˘È‚‰Ï ·Â¯ ÈÙ ÏÚ ˙Â˘¯‰ ˙˘¯„ ¨˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ≥µ∞
¯Â·Èˆ Ï˘ ÂÈÈÚ ÏÚ Ô‚‰Ï ‰¯ËÓ· ¨˙‡Ê ÏÎ ÆÍ¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ È˜ÈÊÁÓÏ Ô˙È‰ ÈÂÏÈ‚‰ ÔÈÈÚÏÂ ‚ÂÒ‰
ÆÌÈÚÈ˜˘Ó‰
˙‡ „˜ÂÙ˘ ˙ÂÏÈÊ‰ ¯·˘ÓÏ ‰·Â‚˙· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰·Â¯˜‰ ‰˘· ˜ÈÓÚ‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙ÂÂÎ·
¨ÌÈÂÎÈÒ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈ˘„Á ÌÈÏÎ ÁÂ˙ÈÙ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ¨˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÈÒÈÙ‰ ˙Î¯ÚÓ‰
ÈÂÏÈ‚ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÏÎ ÁÂ˙ÈÙ È„È ÏÚ Ô‰Â ¨ÌÈ„È‚‡˙· ÔÂÎÈÒ‰ È„˜ÂÓ Ï˘ ÌÈ„˜Ó ¯Â˙È‡ È„È ÏÚ Ô‰
ÂÁ·ÈÈ „·· „· ÆÂÊ ‰ÙÂ˜˙· „È‚‡˙· ‰Ú˜˘‰‰ ¯ÂÁÓ˙ Í¯ÂˆÏ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ È˜ÈÊÁÓ ¯Â·Ú È·ËÈÓ
Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Ì˘Ï ¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó Ï‰Ï ·ÂÁ‰ ˙Â¯‚‡ È˜ÈÊÁÓÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÏÎ
Æ‰¯·Á· ¯·˘Ó ˙Ú·
ATM

ÌÈÈ˜˘ ¯Â·ÈˆÏ ‰Úˆ‰ ÔÂ‚Ó Ï‡¯˘È· Ì˘ÈÈÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÔÁ· ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó·
ÌÈÈÈÂÚÓ‰ ÌÈ„È‚‡˙Ï ¯˘Ù‡Ó ‰Ê ÔÂ‚Ó Æ(ATM) At the Market Offering Ì˘ ‰ÂÎÓÂ ·¢‰¯‡·
≠ ‰Â˘‡¯Ï ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ‰Ï‡Î ÔÈ·Â È˘Ó‰ ˜Â˘· ¯·Ú· Â˘Î¯˘ ÔÈ· ≠ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ¯ÂÎÓÏ ÍÎ·
Æ‰˜Ù‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ÍÂÒÁÏ ÍÎ·Â ¨‰Ò¯Â·· ÛËÂ˘‰ ¯ÁÒÓ‰ ÍÏ‰Ó·
ÔÂ˜È˙ Ì„˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÔÁ·È˙ ≤∞±≤ ˙˘ ÍÏ‰Ó·Â ¨¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯Ú‰Ï ÌÒ¯ÂÙ ‡˘Â· ÈÂ˘‡¯ ¯ÈÈ
Æ‡˘Â· ‰˜È˜Á

®‰©

‰ÙÈÎ‡
ÈÏÏÎ
¨˙„˜ÙÂÓ ‡È‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È¯Ê‚Ó ÏÎÏ ÒÁÈ· ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙È‡¯Á‡ ˙Â˘¯‰
Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈÈÏ‰Ó ÌÈ¯Â¯È·Â ˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯È˜Á· ‰ÁÈ˙ÙÂ ÌÈ¯ÙÓ ÏÚ ÌÈÓÂˆÈÚ ˙ÏË‰ ˙ÂÏÏÂÎ‰
Æ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÎÓÒ·˘ ÌÈÈ„‰ Ï˘ ˙Â¯Ù‰ Â‡ ˙Â¯È·Ú ÚÂˆÈ·
Ï˘ ˙ÙËÂ˘ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Úˆ·ÓÂ ˙ÂÙÚÂÒÓÂ ˙Â·Î¯ÂÓ ˙Â¯È˜Á ˙Â˘¯‰ ˙ÓÈÈ˜Ó ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯‚ÒÓ·
˘ÂÓÈ˘ ÍÂ˙ ¨˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ Í¯ÚÂÓÂ Á˙ÂÓ ¨ÔÁ· Ú„ÈÓ‰ ÆÌÈÂÂ‚ÓÂ ÌÈÂ˘ ˙Â¯Â˜ÓÓ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡
‰ÓÊ‰ Â‡ ˙ÂÓÈ‡ ¨ÈÂ·ÈÚÏ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÈÚÈ„ÂÓ ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â˘¯‰ ˙Ë˜Â ÔÎÂÓÎ Æ˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ·
Æ‰˜È„·‰ ˙ÂÈ‡˘Á ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ ¨Ú„ÈÓ‰ Ï˘
˙ÈÏÈÏÙ ‰ÙÈÎ‡
˙Â¯ÈÈ· ¯ÁÒÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÚÂ¯È‡ ‰¯˜ÁÂ ‰¯˙È‡ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á ˙˜ÏÁÓ ¨≤∞±± ˙˘·
ÌÈÙÂ‚ Ì˙Â‡· ÌÈ„·ÂÚÂ ‰¯˘Ó È‡˘Â ‰¯Â‡ÎÏ ÂÏÚÙ ÌÎÏ‰Ó·˘ ¨ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂÂ·˘Á· Í¯Ú
‰¯˙È‡ ‰˜ÏÁÓ‰ ¨ÔÎ ÂÓÎ ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ· ˙ÈÓ¯˙Î ‰„Â˘Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÍÂ˙ ¨ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÁÂÂ¯ ˙˜Ù‰Ï
Ï˘ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ· ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯·Á· ‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ·Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓ¯Â‚ ÂÏÚÙ Ì‰·˘ ÌÈÚÂ¯È‡ ‰¯˜ÁÂ
È„ÈÏ ˙Â˘¯‰ ‰¯È·Ú‰ ˙ÙÏÂÁ‰ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ· ˙ÈÓ¯˙Î ‰„Â˘Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ¨˙Â¯·Á Ô˙Â‡
Æ‰ÓÏ˘Â‰ Ì˙¯È˜Á˘ ÌÈ˜È˙ π ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰
˙ÙÏÂÁ‰ ‰˘· ˙Â˘¯‰ ‰˙Ú ¨‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ ÈÎÈÏ‰˙· ·Ï˙˘‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙ÈÈ‚Ë¯ËÒ‡Ó ˜ÏÁÎ ¨ÛÒÂ·
‰Î˘Ó ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ˙Â˘¯‰ ‰Ó˙Á Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÓ‡‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â¯Ê ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ÔÈ„ ¯Â˜ÈÁÏ ˙Â˘˜·Ï
˜·‡Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÙÂ˙È˘ ÔÎÂ ÌÈ¯Á‡‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÙÂ‚ ÔÈ·Ï ˙Â˘¯‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÙÂ˙È˘ ˙Ó‚Ó
ÆÈÏÎÏÎ‰ Ú˘Ù‰ ¯Â‚ÈÓÏ Ï‡¯˘È· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘
È·˙Î ∏ ®‰ÏÎÏÎÂ ÈÂÒÈÓ© ·È·‡–Ï˙ ÊÂÁÓ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙˜ÏÁÓ ‰˘È‚‰ ˙ÙÏÂÁ‰ ‰˘·
˙Â¯È·Ú· ¨ÌÈÙ Ú„ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â¯È·Ú· ¨˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ Â¯·ÚÂ‰˘ ‰¯È˜Á È˜È˙ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÂ˘È‡
Æ˙ÂÂ˘ ÁÂÂÈ„ ˙Â¯È·Ú·Â Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ È¯Ú˘ ÏÚ ˙ÈÓ¯˙ ÈÎ¯„· ‰ÚÙ˘‰
˙ÈÏ‰Ó ‰ÙÈÎ‡
–‡¢Ú˘˙‰ ®‰˜È˜Á ÈÂ˜È˙© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯· ‰ÙÈÎ‡ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈ ˜ÂÁ ÂÙ˜Â˙Ï ÒÎ ≤∞±± ˙È˘‡¯·

˜ÂÁ· ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÈÏÈÏÙ‰ ‰ÙÈÎ‡Ï ÏÈ·˜Ó· ÌÈÈ˜˙È˘ ˘„Á ˙ÈÏ‰Ó ‰ÙÈÎ‡ ÔÂ‚Ó „ÒÂÈ ˜ÂÁ· Æ≤∞±±
ÌÈ·˙ÂÓ È˘· ˙ÏÚÂÙ ¯˘‡ ¨ÌÈ¯·Á ∂ ‰ÂÓ‰ ˙ÈÏ‰Ó ‰ÙÈÎ‡ ˙„ÚÂ ‰Ó˜Â‰ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ
ÌÈ¯·Á‰ ˙Ú·¯‡Â ¨˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ÂÂÓ˘ ÒÂÓÈ„· ÌÈËÙÂ˘ Ì‰ ÌÈ·˙ÂÓ‰ ˘‡¯ È·˘ÂÈ È˘ Æ‰˘ÂÏ˘ Ï˘
ÆÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ È„È ÏÚ ÂÂÓ˘ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ È˘‡Â ÌÈËÙ˘Ó Ì‰ ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯Á‡‰
–Á¢Î˘˙‰ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ Ï˘ ˙ÂÈÏ‰Ó ˙Â¯Ù‰ Ï˘· ‰ÙÈÎ‡ ÈÎÈÏ‰ ÌÈÏÏÂÎ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÙ· ÌÈÎÈÏ‰‰
–‰¢˘˙‰ ¨˙ÂÚ˜˘‰ È˜È˙ ÏÂ‰È·Â ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÂÈ˘· ¨˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈ· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ ¨±π∂∏
Ì‚ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÙ· ÂÂ„ÈÈ ¨ÍÎÏ ÛÒÂ· Æ±ππ¥–„¢˘˙‰ ¨˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁÂ ¨±ππµ
ÆıÂÚÈÈ‰ ˜ÂÁ ÏÚ ˙ÂÓÈ‰Ó· Ì‚Ù Ï˘· Â˙ÈÈÏ˙‰ Â‡ ÔÂÈ˘È¯ ÏÂËÈ· Ï˘ ÌÈÎÈÏ‰
‰Ó˜Â‰ Ì‡˙‰· Æ˙Â˘¯‰ ˘‡¯ ·˘ÂÈ ˙‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ˙Úˆ·˙Ó ÌÈ¯ÙÓ „‚ ÌÈÈÏ‰Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙ÁÈ˙Ù
¯Â¯È·‰ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ÌÈÈÏ‰Ó ˙ÂÚË È·˙Î ˘·‚Ï ‰„È˜Ù˙ ¯˘‡ ¨˙Â˘¯· ˙ÈÏ‰Ó ‰ÚÈ·˙ ˙Î¯ÚÓ
Æ˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÚÂ ÈÙ· ˙Â˘¯‰ Ì˘· ‰ÚÈ·˙‰ ˜È˙ ˙‡ Ï‰ÏÂ ¨ÈÏ‰Ó‰
‰ÙÈÎ‡ ¯„Ò‰ ¯˘‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ·‚‡ ¨˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ Ï˘ ÏÚÂÙ· ÌÂ˘ÈÈ‰ ÏÁ‰ ≤∞±≤ ˙˘·
˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˙Â˘¯‰ ˙ÂÂÎ ˙‡ ˘ÈÁÓ‰ ‰Ê ¯„Ò‰ Æ‰·Â˙–Ò˜ÙÈÈ‡ ˙ˆÂ·˜Â ¯ÈÓ˘ ÁË·Ó ˙¯·Á ÔÈÈÚ·
˙ËÏÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì‚ ÈÂËÈ· Ï·È˜˘ ¯·„ ¨ÔÊÂ‡ÓÂ È˙„ÈÓ ÔÙÂ‡· ‰Ï Â˜Â‰˘ ˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÏÎ
„ˆ· ÈÂˆÓ Í‡ ¨È˙„ÈÓÂ ¯È·Ò ‰È‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ¯„Ò‰· ÌÎÒÂ‰˘ ÈÙÒÎ‰ ÌÂˆÈÚ‰ ÈÎ ‰ÈÈˆ ¯˘‡ ¨‰„ÚÂÂ‰
Æ˙Â¯Ù‰‰ ˙¯ÓÂÁÂ ÌÈ¯ÙÓ‰ ˙Â‰Ê ÁÎÂÏ ‰˘ÈÚ‰ Ï‚¯Ò· Ï˜Ó‰

˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ‰¯ÈÊ‰
(FSAP) Financial Sector Assessment Program

˙Î¯Ú‰ Ì˘Ï ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ Ú·ËÓ‰ Ô¯˜ ÌÚËÓ ˙ÁÏ˘Ó Ï‡¯˘ÈÏ ‰ÚÈ‚‰ ≤∞±± ¯·Ó·Â ˘„ÂÁ ˙ÏÈÁ˙·
˙‡Â ÈÒÈÙ‰ ¯ÂË˜Ò‰ ˙Â·ÈˆÈ ˙‡ ÔÁÂ·‰ ·Á¯ ÍÈÏ‰· ¯·Â„Ó Æ(FSAP) Ï‡¯˘È· ÈÒÈÙ‰ ¯ÂË˜Ò‰
Í¯ÂˆÏ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ï˘ Ô˙Ó¯ ˙‡ ÔÎÂ ¨ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· ÌÈË¯„ËÒ ¯Â‡Ï ÂÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÎÈ‡
ÌÈ˜ÂÂ˘‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÁÓÂÓ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÁÏ˘Ó È„È ÏÚ ÚˆÂ· ‰Ê ‰Î¯Ú‰ ÍÈÏ‰ Æ‰È˜˙‰ Â˙ÂÏÈÚÙ
Ï‡¯˘È· ‰˙‰˘ ˙ÁÏ˘Ó‰ Æ„ÂÚÂ ‰˜ÈÏÒ‰ ¨ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ¨ÁÂËÈ·‰ ¨˙Â‡˜·‰ ¨ÌÈÈÒÈÙ‰
˜· „È‚ ¨¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ì‰· ¨ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰È˘‡ Â˘‚Ù ‰ÎÏ‰Ó·˘ ‰ÙÂ˜˙ ¨ÈˆÁÂ ÌÈÈÚÂ·˘Î
˙Â„ÒÂÓ ¯ÙÒÓ ÌÚ ÔÎÂ ÌÈ˜·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰Â ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ¯¢ÂÈ ¨Ï‡¯˘È
ÆÌÈÂ˘‰ ÌÈ¯ÂË˜Ò‰Ó „Á‡ ÏÎ· ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓ¯Â‚Â
Ì‡˙‰· ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ Ú·ËÓ‰ Ô¯˜ Ï˘ ÌÈ‚Èˆ È„È ÏÚ ÚˆÂ· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰Î¯Ú‰‰ ÍÈÏ‰˙
Ï˘ Í¯ÚÓ ˙ÏÏÂÎ‰ ¨(IOSCO) ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÂ‚¯‡ È„È ÏÚ ‰Á˙ÂÙ˘ ‰È‚ÂÏÂ„Â˙ÓÏ
˙Â˘¯ ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÌÂÁ˙· ¯ÂËÏÂ‚¯ Ï˘ ÈÂˆ¯ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÙÂ‡Ï È˙‡ÂÂ˘‰ Á˙ÙÓ ÌÈÂÂ‰Ó‰ ˙ÂÂ¯˜Ú ≥∏
ÒÁÈ·Â ¨®‰Á· ‡Ï „Á‡ ÔÂ¯˜Ú ÏÚ© ˙ÂÂ¯˜Ú ≤π–· ‰˙„ÈÓÚ ÏÚ ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ‰Á· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ
¨ÌÈÂÈˆ ‡ÏÏ ¨‰Î¯Ú‰ ‰Úˆ·˙‰ ¨‰Â¯Á‡Ï ˜¯ IOSCO È„È ÏÚ ÂˆÓÂ‡˘ ¨ÌÈ¯˙Â‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ˙ÂÓ˘Ï
˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ‰Á· Ì‰ÈÙÏ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÆÂÏÏ‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ˙‡ ıÓ‡Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÎÂÓ‰ ˙Ó¯ Ï˘
ÁÂ˜ÈÙ ¨ÌÈÎÂÂ˙Ó ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ¨È˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ¨‰ÙÈÎ‡ Ï˘ ÌÈË¯„ËÒ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÌÈÏÏÂÎ Í¯Ú
Æ‰ÏÂÚÙ ÈÙÂ˙È˘Â ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ¨ÌÈ˜ÈÙÓ ÏÚ
‰ÈÈ‡¯· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÂÈ‡ˆÓÓÂ ¨≤∞±≤ ÏÈ¯Ù‡ ˘„ÂÁ· ÌÒ¯ÂÙ ˙ÈÓÏÂÚ‰ Ú·ËÓ‰ Ô¯˜ Ï˘ ÈÙÂÒ‰ ÁÂ„‰
˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰¯Â˘· Ì‰ ˙ÓÈÈ˜Ó ‡È‰˘ ‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ˙Ó¯Â ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ¨˙ÈÓÂ‡ÏÈ·
Ï‡¯˘È· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ‰Ï·È˜˘ ‰Î¯Ú‰‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÔÈ· ˙ÈÓÂ‡ÏÈ· ‰‡ÂÂ˘‰Ó ÆÌÏÂÚ· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ
‰˙ÎÊ Ì‰· ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ¯ÙÒÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¨ÌÏÂÚ· ˙ÂÏÈ·ÂÓ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ‰Î¯Ú‰‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÔÈ·Ï
Æ¯˙ÂÈ· ‰Â·‚‰ ‡Â‰ ®È·¯Ó‰ ÔÂÈˆ‰© "fully implemented" ÔÂÈˆÏ Ï‡¯˘È
˙È„„‰ ‰¯Î‰
˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈˆÏÂ‚¯· ¯ÈÎ‰Ï ‰ËÏÁ‰ (ESMA) ˙ÈÙÂ¯È‡‰ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ‰Ï·È˜ ≤∞±± ˙˘·
ÛÈ˜˘˙ ÈÎ ‡È‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÛÈ˜˘˙ Ï˘ Â˙¯ÂˆÂ ÂÎÂ˙ ˙‡ ‰¯È„ÒÓ‰
Í¯ÂˆÏ ¨ÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰ ˙ÂÈ„Ó ≤∑–· ‰˘‚‰ ¯· ‰È‰È ¨ÌÈÙÒÂ ÌÈËÈ¯Ù Ï˘ ‰¯Â˘ ˙ÙÒÂ˙· ¨ÈÏ‡¯˘È
Æ˙ÈÙÂ¯È‡ ‰Ò¯Â·· ˙ÈÏ‡¯˘È ˙È¯Â·Èˆ ‰¯·Á Ï˘ ¯ÁÒÓÏ ÌÂ˘È¯

ESMA –‰ ‰ÏÈÚÙ‰ ‰Â˘‡¯Ï ÆÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡· ÌÈ„˜˙ ˙ÈÁ·· ‡È‰ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈˆÏÂ‚¯· ‰¯Î‰‰
˙·ÈË˜¯È„Â ÌÈÙÈ˜˘˙‰ ˙·ÈË˜¯È„ ÈÙ ÏÚ ‰ÙÂ¯È‡· Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰˜ÚÂ‰˘ ‰˘„Á ˙ÂÎÓÒ
ÂÊ ‰ËÏÁ‰ Æ(equivalent) ÌÈÏÂ˜˘Î ‰ÙÂ¯È‡Ï ıÂÁÓ ‰ÈˆÏÂ‚¯ È¯Ë˘Ó· ¯ÈÎ‰Ï ≠ ˙ÂÈÙÂ¯È‡‰ ˙ÂÙÈ˜˘‰
Æ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ÈˆÏÂ‚¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÎÈ‡Â ‰·ÈË È·‚Ï È·ÂÈÁ ÈÓÂ‡ÏÈ· ˙Â˙È‡ ˙ÈÁ·· ‡È‰

≤∞±≤ ˙˘Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈ„ÚÈ
Ë¯ËÈ‡· ˙ÂÚ·ˆ‰‰ ˙Î¯ÚÓ
·ÂÁ‰ ˙Â¯‚‡ È˜ÈÊÁÓÂ ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ· „ˆÓ ÌÊÈ·ÈË˜‡‰ ˙¯·‚‰· ‰·¯ ˙Â·È˘Á ‰‡Â¯ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯
˙ÂÙÒ‡· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡Â·Ï ÈÂ˘Ú ¯ÂÓ‡Î ÌÊÈ·ÈË˜‡ Æ¯Â·Èˆ‰ ·¯˜Ó
ÆÁ¢‚‡‰ È˜ÈÊÁÓÏ Â‡ ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ·Ï ˙Â¯ÂÒÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰˙· ˙Â·¯ÂÚÓÂ
ÔÈ· ¨ıÂÚ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰ ÈÎ ‰‡¯Â ¨ÁÈÊ ‡Â‰ ˙ÂÙÒ‡· ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ¨ÏÚÂÙ·
ÌÈÚÈ˜˘Ó‰˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ÌÈ˜È„ˆÓ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ ¨‰ÙÈÒ‡Ï ˙ÈÊÈÙ ‰Ú‚‰· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÔÓÊ‰ È·‡˘Ó· ¨¯˙È‰
˙¯Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ‰ËÈÏÁ‰ ¨˙‡Ê ¯Â‡Ï Æ‰ÙÈÒ‡· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰Ó Ì‰ÈÈÚ „‚Ï ÌÈ‡Â¯
Û˙˙˘‰Ï Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ È˜ÈÊÁÓÏ ¯˘Ù‡˙˘ ˙È˘„Á ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙ· ‰ÏÁ‰Â ¨¯ÂÓ‡‰ ÌÒÁ‰
ÍÏ‰Ó‰Ó Æ˙ÂÈÂÏÚ ‡ÏÏÂ ËÂ˘Ù ÍÈÏ‰˙· Ë¯ËÈ‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÂÁ¯Ó ÚÈ·ˆ‰ÏÂ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÙÈÒ‡·
Û˙˙˘‰Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ‰ ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÚÈ˜˘Ó ˙Â·¯Ï ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÏÏÎ ˙Â‰ÈÏ ÂÏÎÂÈ ¯ÂÓ‡‰
Æ˙ÂÙÈÒ‡·
˙Â˘¯‰ ˙ÂÂÎ· ≤∞±≤ ˙˘ ÍÏ‰Ó·Â ¨ÌÂÈÒ È·Ï˘ ˙‡¯˜Ï ‰Ï‡ ÌÈÓÈ· ‡ˆÓ È‚ÂÏÂÎË‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÍÈÏ‰˙
Æ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ Â¯˘Ù‡È˘ ‰˜È˜Á ÈÂ˜È˙ Ì„˜Ï
¯ÏÈ„–¯˜Â¯· ÌÂÁ˙ ˙¯„Ò‰
¨ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ ÈÏ‰Ó ¨˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ¨ÌÈ˜È˙ ÈÏ‰Ó ¨˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ ≠ ˙ÂÚ˜˘‰· ÌÈÎÂÂ˙Ó‰
˜Â˘ Ï˘ ‰È˜˙ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ·Â˘Á ÌÈÓ¯Â‚ Ì‰ ≠ ÌÈ¯ÏÈ„Â ÌÈ¯˜Â¯· ¨‚Â¯È„‰ ˙ÂÈÂÎÂÒ ¨ÌÈËÒÈÏ‡
ÆÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÔÈ·Ï ¯Â·Èˆ‰ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜Ó‰Â ÌÈ¯·ÁÓ‰ Ì˙ÂÈ‰ Ï˘· ‰·¯ ÌÈÎÂÂ˙Ó‰ Ï˘ Ì˙Â·È˘Á ÆÔÂ‰‰
˙ÈÁ¯Î‰ ˙ÂÚ˜˘‰· ÌÈÎÂÂ˙Ó‰ Ï˘ ‰ÈÓ‡ ˙ÂÏÈÚÙ˘ È¯‰ ¨ÔÂ‰‰ È˜Â˘· ÈËÈ¯˜ ‡Â‰ ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡Â ˙ÂÈ‰
Æ˙ÈÒÈÙ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙Â·ÈˆÈÏ
ÔÈÈ„Ú ÌÏÂ‡Â ¨ÛÈ˜Ú ÔÙÂ‡· ÔÈ·Â ¯È˘È ÔÙÂ‡· ÔÈ· ¨ÌÈÁ˜ÂÙÓÂ ÌÈ¯„ÒÂÓ ÌÈÎÂÂ˙Ó‰ ˙È·¯Ó ¨ÌÂÈ‰Ï ÔÂÎ
˙Â‡˜ÒÚ ÚÂˆÈ·· ˜ÂÒÈÚ‰ ÆÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯„ÒÂÓ ÌÈ‡˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Ï˘ ÌÈ‚ÂÒÂ ÌÈÎÂÂ˙Ó È‚ÂÒ ÌÈÓÈÈ˜
˙ÂÏÈÚÙ© ÍÂÂ˙Ó‰ Ï˘ Â¯ËÒÂ‰ ÏÂÓ ¯Á‡ ¯Â·Ú ˙Â‡˜ÒÚ ÚÂˆÈ·· ˜ÂÒÈÚ‰ ¨®ßÊ‡¯˜Â¯·© ¯Á‡ ¯Â·Ú
Ì‰ ‰Ï‡ ÏÎ – ˙ÂÁÂ˜Ï Ï˘ ÌÈÓÂÊÓ ÏÚÂ ˙ÂÁÂ˜Ï ÈÒÎ ÏÚ ˙¯ÂÓ˘Ó È˙Â¯È˘ Ô˙Ó· ˜ÂÒÈÚ‰Â ®¯ÏÈ„Î
˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˙ÂÁÂ˜Ï‰ ¯Â·ÈˆÏ ˙˜ÙÒÓ ‰‚‰ Ô˙Ó Ï˘ ÔÙ· ÌÂÈ‰ ÌÈ¯„ÒÂÓ ÌÈ‡˘ ÌÈ˙Â¯È˘
Æ‰Ï‡ ÌÈÎÂÂ˙Ó· ÌÂÓ‡ ˙‡ ÌÈ˙Â ¯˘‡Â ÌÈÎÂÂ˙Ó‰
˙È˙˜È˜Á ˙¯‚ÒÓ ˙Ó˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓÏ È¯ÂËÏÂ‚¯ ‰ÚÓ ‰·Â¯˜‰ ‰˘· Ì„˜Ï ˙Â˘¯‰ ˙ÂÂÎ·
ÂÚ·˜ÈÈ˘ ˙Â‡¯Â‰‰ Æ˙¯ÂÓ˘Ó‰ È˙Â¯È˘ È˙ÂÂ ÌÈ¯ÏÈ„‰ ¨ÌÈ¯˜Â¯·‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÏÂÁ˙ ¯˘‡
ÂÚ·˜ÈÈ ÔÎ ÂÓÎ Æ˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ Á˜ÂÙ˙Â ¯„ÒÂ˙ Ì˙ÂÏÈÚÙÂ ¨ÈÂ˘È¯· Â‡ ÌÂ˘È¯· ÌÈÎÂÂ˙Ó‰ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ
ÔÂÓ‡ Ï˘ ˙Â·ÂÁ ¨Ì‰È˙ÂÁÂ˜Ï ÔÈ·Â ÌÈ·˘ ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ˙Â·ÈÈÁÓ ˙Â‡¯Â‰Â ÌÈÏÏÎ
Æ˙ÂÁÂ˜Ï‰ ˙·ÂË ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˙Â·ÂÁÂ ˙Â¯È‰ÊÂ
¯ÁÒÓ ˙Â¯ÈÊ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÏÈÁ˙
˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙ÂÎÓÒ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯Ï Â˜È˘ ˙Â˜˙‰ ¯Â˘È‡ ÈÂÙˆ ≤∞±≤ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
ÈÓÂÁ˙Ó ÌÈÂÎÈÒÏ ÌÈÚÈ˜˘Ó ÂÙ˘Á ¯˘‡Â ¨ÌÂÈ‰ „Ú ˙ÂÁ˜ÂÙÓ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË¯ËÏ‡ ¯ÁÒÓ ˙Â¯ÈÊ·
¯Â·Èˆ ÏÚ ‰‚‰Ï ÈÁ¯Î‰ „Úˆ ‡È‰ ÌÂÁ˙‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÒÈÎ Æ„ÂÚÂ ˙Â·ÈˆÈ‰ ¨ÈÂÏÈ‚‰
¨ÈÂ˘È¯ Í¯ÚÓ ˙Ó˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· È·ÈÒËÈ‡ ÔÙÂ‡· ‰Ê ÌÂÁ˙· ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ˙ÂÂÎ·Â ¨ÌÈÚÈ˜˘Ó‰
ÆÌÈ˘„Á ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ¨‰¯„Ò‰
˘„Á ÁÂ˜ÈÙ ¯Ë˘ÓÏ ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÌÂÁ˙ ˙¯·Ú‰
Ï„ÂÓ‰ ˙¯ËÓ ÆÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÌÂÁ˙ ÏÚ ˘„Á ÁÂ˜ÈÙ Ï„ÂÓÏ ˙ÂÂ¯˜Ú ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ˙ÙÏÂÁ‰ ‰˘·
ÔÂÎÈÒ ¨ÈÏÂÚÙ˙ ÔÂÎÈÒ ≠ ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÂ˘‰ ÌÈÂÎÈÒ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‡È‰
∫Ì‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï„ÂÓ È¯˜ÈÚ Æ˙ÂÏÈÊ ÔÂÎÈÒÂ È‡¯˘‡ ÔÂÎÈÒ ¨˜Â˘

˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÈˆÏÂ‚¯Ï ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÌÂÁ˙ ˙¯·Ú‰ ≠ ÈÁÂ˜ÈÙ ¯Ë˘ÓÏ ¯·ÚÓ •
Ï˘ÓÓ‰ ÈÏÏÎ ÌÂ˘ÈÈ ÍÂ˙ ¨‰¯„Ò‰Â ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ¯Ë˘ÓÏ ÈÂÏÈ‚ Ï˘ ¯Ë˘ÓÓ ¯·ÚÓ ¨È¯˜ Æ˙ÂÓ‡·
ÆÔÓ‡‰ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Â Â„ÓÚÓ ˜ÂÊÈÁÂ ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ Ï˘ È„È‚‡˙‰
ÆÔÂˆÈ˜ È˘ÈÁ¯˙Â VaR Ï„ÂÓ ˙Â·¯Ï ¨˜Â˘‰ ÔÂÎÈÒ Ï˘ ÏÂ‰ÈÂ ‰„È„ÓÏ ÌÈÏ„ÂÓ ˙¯„‚‰ ≠ ˜Â˘ ÈÂÎÈÒ •
¨˙Â¯·ÁÏ ÌÈ¯˙ÂÓ ÂÈ‰È˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ È‚ÂÒ ¯·„· ˙ÂÂ¯˜Ú ˙ÚÈ·˜ ≠ È‡¯˘‡ ÈÂÎÈÒÂ ‰Ú˜˘‰ ÈÏÏÎ •
˙ÂÚ˜˘‰ ÏÚ ¢È„È‚‡˙ ÌÈÙ¢ ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈË·È‰Â ÚÈ˜˘‰Ï Ô˙È Ì‰·˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ˙ÂÏ·‚Ó
Æ‰Ï‡
Ì‡˙‰· ÌÈÒÎ ÍÂ¯Ú˘ ˙Â·¯Ï ¨ÌÈÏÈÊ ÌÈ‡˘ ÌÈÒÎ· ˙ÂÒÎ˙‰ ÏÚ ˙ÂÏ·‚Ó ˙ÚÈ·˜ ≠ ˙ÂÏÈÊ •
Æ˙È„ÈÈÓ ‰ÎÈ˘Ó· ÌÎ¯ÚÏ
ÔÂÎÈÒÂ ˜Â˘‰ ÔÂÎÈÒ ¨ÈÏÂÚÙ˙‰ ÔÂÎÈÒ‰ ÔÈ‚· ‰‡ˆ˜‰Ï ˘¯„˘ ÔÂ‰‰ ˙¯„‚‰ ≠ ÔÂ‰ ˙‡ˆ˜‰ Ï„ÂÓ •
˙¯‚ÒÓ· ˙È„ÈÏÂÒ ˙ÂÏ‰˙‰ „„ÂÚÏÂ ¨˙ÂÙÈ˘Á ˙¯ÈˆÈÏ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈˆÈ¯Ó˙ Ï¯ËÏ ‰¯ËÓ· ¨È‡¯˘‡‰
Æ‰˜ÈÙÓ‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ
ÍÂ˙ ¨ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˜Â˘· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯„Ò‰ ÍÈÏ‰˙ Í˘Ó‰Ó ˜ÏÁÎ ‰˜È˜Á· Â¯„ÒÂÈ ‰Ï‡ ˙ÂÂ¯˜Ú
ÆÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì˙È·¯Ó Ï˘ Ì„˜ÂÓ ÌÂ˘ÈÈ
ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ¯ÂˆÈ˜
Ï˘ ÌÎ¯Â‡· ÏÁ˘ È˙ÂÚÓ˘Ó ÏÂ„È‚ ‰ÈÈÚ˘ ‰ÚÙÂ˙ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙˘˜·Ó ‰ÙÂ˜˙ ‰ÊÓ
ÏÚ ˙Â˘˜‰ÏÂ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÁÂ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‡Â·Ï ÏÂÏÚ ¯˘‡ ·ˆÓ ¨ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰
ÍÏ‰Ó ÌÂÊÈÏ ˙Â˘¯‰ ‰ËÈÏÁ‰ ¯ÂÓ‡‰ ¯Â‡Ï Æ˙ÂËÏÁ‰ ÌÒÈÒ· ÏÚ Ï·˜ÏÂ ÌÈ·‰Ï ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ˙ÏÂÎÈ
˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ Û˙Â˘Ó· ÔÂÁ·Ï ‰¯ËÓ ÍÂ˙Ó ¨˜ÏÁ Â· ˙Á˜Ï ·Á¯‰ ¯Â·ÈˆÏÂ ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ¯˘Ù‡È˘
Â·Â ¢‡¯Â˜ ÏÂ˜¢ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ÔÂ˘‡¯ „ÚˆÎ ÆÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ËÂ¯ÈÙ‰ ˙Â·Î¯ÂÓÂ Û˜È‰‰ ¯ÂˆÈ˜Ï
ÆÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ¯ÂˆÈ˜Ï ÌÈÈ¯˘Ù‡ ˙ÂÂ¯˙ÙÂ ˙ÂÂÈÚ¯ ÚÈˆ‰Ï ˜Â˘· ÌÈÏÈÚÙ‰ ¯Â·Èˆ ˙‡ ‰ÈÓÊ‰
Æ‰Ê „ÚÈ ˙‚˘‰Ï ÌÈÏÎ ÔÁ·˙Â ‡˘Â· ÁÈ˘–·¯ ˙Â˘¯‰ ÌÈÈ˜˙ ‰˘‰ Í˘Ó‰·
„„È·È„ ˙˜ÂÏÁÏ ÌÈ‡˙Â ÌÈÁ·Ó
¨ÔÂ˘‡¯‰ ∫ÌÈ¯·ËˆÓ ÌÈÁ·Ó È˘ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Ì‡ „„È·È„ ˜ÏÁÏ ˙È‡˘¯ ‰¯·Á ÈÎ Ú·Â˜ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ
ÔÁÂ·˘ ÈÏÎÏÎ–È˙Â‰Ó ÔÁ·Ó È˘‰Â ¨‰˜ÂÏÁÏ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈÁÂÂ¯ ÌÈÓÈÈ˜ ‰¯·ÁÏ Ì‡ ÔÁÂ·˘ È‡Â·˘Á ÔÁ·Ó
È‡Â·˘Á‰ ÔÁ·Ó‰ ˙‡ ˙ÓÈÈ˜Ó ‰È‡˘ ‰˜ÂÏÁ Æ‰¯·Á‰ Ï˘ ÔÂÚ¯ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ· Ú‚Ù˙ ‰˜ÂÏÁ‰ Ì‡‰
¯˘Ù‡Ï ‰˙ÈÈ‰ È‡Â·˘Á‰ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ÔÁ·Ó Ï˘ Â˙ÈÏÎ˙ ÆËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ ¯Â˘È‡ ‰ÂÚË ÌÈÙ„ÂÚ‰ Ï˘
¯˘‡Ï ¨˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈÈ˙˘· ˙ÂÈÁÂÂ¯ ˙Ó‚Ó· ‰ÈÂˆÓ˘ Â‡ ˙˜ÙÒÓ ÔÂÁË· ˙È¯Î ‰Ï ˘È˘ ‰¯·ÁÏ
Á˜Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ „·Ï·Â ¨ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ‡ÏÏ ¨„„È·È„ Ï˘ ‰˜ÂÏÁ ˙ÈÒÁÈ ËÂ˘Ù ÍÈÏ‰·
ÆÔÂÚ¯ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ ÔÁ·Ó· ‰„ÈÓÚ‰ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡
˙ÓÈÈ˜˘ ÂÊÓ ÔÈËÂÏÁÏ ‰Â˘ ˙È‡Â·˘Á ˙Â‡ÈˆÓ· ≤∞∞∞ ˙˘· ˜˜Á ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÎ ¯ÂÎÊÏ ˘È ˙‡Ê ÌÚ
–‰ ¨ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ˙Â‡Â·˘Á‰ ÈÏÏÎ Ï‡¯˘È· ÂˆÓÂ‡ ¨˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ˜˜Á˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ ¯ÙÒÓ ÆÌÂÈ‰
ÈÏ‡¯˘È‰ ˜˜ÂÁÓ‰˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÏ‡˘ ÌÈÏÚÓ ‰Ï‡Â ¨˙Â‡Â·˘Á· ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÎÙ‰ÓÏ Â‡È·‰˘ ¨IFRS
ÈÁÂÂ¯ Ì‡‰ ‡È‰ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰ ˙Á‡ Æ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ˙‡ ˜˜ÂÁ˘ ˙Ú· ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡ÏÂ ‰Ùˆ ‡Ï
Æ‰˜ÂÏÁÏ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÏÎÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÈÂÂ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÍÓÒ ÏÚ ‰¯·ÁÏ ÌÈ¯ˆÂ˘ ÍÂ¯Ú˘
˙‡ Ì„˜ÂÓ ıÂÓÈ‡· ıÓ‡Ï Ô˙ÂÂÎ ÏÚ ˙Â¯·Á ¯ÙÒÓ ÂÁÂÂÈ„ ‰Â¯Á‡Ï Æ‰„ÈÁÈ‰ ‰Ï‡˘‰ ‰È‡ ÂÊ Í‡
ÛÈÚÒÏ ÂÙ˜Ê ¯˘‡ ÌÈ„ÒÙ‰ Â¯·ˆ˘ ÌÈÈÒÈÙ ÌÈÒÎ ¯ÂÁ·Ï Ô‰Ï ¯˘Ù‡Ó˘ ¨IFRS π È‡Â·˘Á Ô˜˙
‰Ï‡˘ ‰ÏÚÓ ‰Ê ‚ÂÒÓ ÍÏ‰Ó Æ¢(OCI) ¯Á‡‰ ÏÏÂÎ‰ ÁÂÂ¯¢‰ ÛÈÚÒÏ Ì˙Â‡ „ÚÈÈÏÂ ¨¢È˜‰ ÁÂÂ¯¢‰
ÂÚ¯‚˘ ÌÈ„ÒÙ‰· ·˘Á˙‰Ï ˘È „„È·È„ ˙˜ÂÏÁ ÈÎ¯ÂˆÏ È‡Â·˘Á‰ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ÔÁ·Ó ·Â˘ÈÁ· Ì‡‰
˙ÈËÙ˘Ó ˙Â‡„Â ¯ÂˆÈÏÂ ÔÈÈÚ· ˜ÙÒ ÏÎ ¯ÈÒ‰Ï È„Î ÆIFRS π Ô˜˙ ıÂÓÈ‡ ˙Â·˜Ú· È˜‰ ÁÂÂ¯‰ ÛÈÚÒÓ
ÍÈÏ‰ ÌÂÊÈÏ ‰˘˜·· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï‡ ‰˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ˙Â˘¯‰ ‰˙Ù ¨˜Â˘‰ ˙ÂÏ‰˙‰Ï ‰·Â˘Á‰
ÌÈ„ÒÙ‰ Ì‚ È‡Â·˘Á‰ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ÔÁ·Ó ÍÂ˙Ï ÒÈÎÈ˘ ¨˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ˙Â˜˙ ˙˜˙‰ Ï˘ ¯È‰Ó
ÈÏÏÎ Ï˘ ÛÈ˜Ó ¯„Ò‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ Ô·ÂÓÎ ‰ˆÓÓ ÂÈ‡ ‰Ê ÔÂ¯˙Ù ÆIFRS π ÌÂ˘ÈÈÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÂÚ¯‚˘
˙˜È˜Á Ê‡Ó ˙Â‡Â·˘Á· ÂÚ¯È‡˘ ÌÈÈÂÈ˘‰ ÏÂÏÎÓÏ ·Ï ÌÈ˘· ¨ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏ ÌÈÈÂ‡¯‰ ‰˜ÂÏÁ‰
„ˆÏ ÆIFRS π ˙Â‡¯Â‰ ˙Â·˜Ú· ˙¯¯ÂÚ˙Ó˘ ˙È˙„Â˜ ‰ÈÚ·Ï ÈÓÊ ÔÂ¯˙Ù ‰ÂÂ‰Ó ‡Ï‡ ¨˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ

ÔÂ¯˙Ù ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÌÚ „ÁÈ· ≤∞±≤ ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÔÂÁ·Ï ˙ÂÂÎ˙Ó ˙Â˘¯‰ ¨‰Ê‰ È˙„Â˜‰ ÔÂ¯˙Ù‰
ÆÌÈ„„È·È„‰ ˙˜ÂÏÁ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ÏÏÂÎ
˙ÏÚÂ˙ ÏÂÓ ˙ÂÏÚ Ï˘ ÌÈÏ„ÂÓ ÌÂ˘ÈÈÂ ‰ÈˆÏÂ‚¯ ‚¯„Ó
˙ÏÚÂ˙ ÏÂÓ ˙ÂÏÚ Ï˘ ÌÈÏ„ÂÓ ˙ÈÁ· ‡Â‰ ‰·Â¯˜‰ ‰˘· ÌÂ„È˜Ï ‰¯ËÓÎ ‰·Èˆ‰ ˙Â˘¯‰˘ ÈÊÎ¯Ó „ÚÈ
ÔÂÊÈ‡ ˙ÎÈ¯Ú ·ÈÈÁÓÎ ¯ÂËÏÂ‚¯Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡Â¯‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÒÈÙ˙ ˙‡ Ì‡Â˙ ‰Ê „ÚÈ Æ‰ÈˆÏÂ‚¯·
‰„·Î‰ ÚÂÓÏ Í¯Âˆ‰ ÔÈ·Ï ¨ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ÌÈ·Â˘Á ÌÈÒ¯ËÈ‡ ÏÚ ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· Ô‚‰Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈ· „ÈÓ˙Ó
ÆÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ‰¯˙È ˙È¯ÂËÏÂ‚¯
ËÂ¯ÈÙ ¯˙È·Â ¨‰ÈˆÏÂ‚¯ ‚¯„Ó ˙¯ÈˆÈ ‡Â‰ È¯ÂËÏÂ‚¯ ˙ÏÚÂ˙–˙ÂÏÚ Ï„ÂÓ· ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÓÂ˘ÈÈ‰ „Á‡
˘ÈÂ ¨·Î¯ÂÓ ‡˘Â Â‰Ê ÆÌÈË˜ ÌÈ„È‚‡˙Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ„È‚‡˙Ï ‰Â˘ ‰ÈˆÏÂ‚¯ ¯Ë˘Ó ˙¯„‚‰
‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÌÈË˜ ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ È˘Â˜Ï ‰¯Ú ˙Â˘¯‰ ¨„Á‡ „ˆÓ ÆÔ‡ÎÏÂ Ô‡ÎÏ ÌÈÏÂ˜È˘ Â·
ÌÈÙ˜È‰· Ì„‡–ÁÂÎÂ ÛÒÎ ¨ÔÓÊ È·‡˘Ó ÍÎ Ì˘Ï ÌÈ˘¯„ ÔÎ˘ ¨ÔÈ„‰ ÁÂÎÓ Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙Â·ÂÁ‰
Ë·È‰· ÍÎÏ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ˘ ‰ÚÈ‚Ù·Â ¨Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ˘ ÌÈ·‡˘Ó‰Â ˙Â¯Â˜ÓÏ ÒÁÈ· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó
‰ÈˆÏÂ‚¯Ï ˙ÂÈˆ‰ ˙Â·¯˙ ÈÎ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ¨È˘ „ˆÓ ÆÔÂ‰‰ ˜Â˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÏÈÚÈ ˙Â¯Â˜Ó ˙‡ˆ˜‰ Ï˘
ÏÚ ‡Â·Ï ‰ÏÂÏÚ ‰Ï‡ ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ˙˙ÁÙ‰Â ¨¯ÒÁ· ÌÚÙ ‡Ï ‰˜ÂÏ ÌÈË˜ ÌÈ„È‚‡˙·
ÌÂ˘ÈÈÏ ‰Â¯Á‡‰ ˙Ú‰Ó ‰Ó‚Â„ ÆÔÂÎ‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ˘È ÔÎ ÏÚÂ ¨ÌÈÚÈ˜˘Ó· ‰ÚÈ‚Ù ÔÂ·˘Á
ÏÂ‰ÈÏ ˙Â¯·Á· È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓÏ Ú‚Â· ˙Â˘¯‰ ‰Ó„È˜˘ ‰˜È˜Á‰ ˙ÓÊÂÈ ‡È‰ ‰ÈˆÏÂ‚¯ Ï˘ ‚¯Â„Ó
ÌÈ·Á¯ÂÓ È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÈÏÏÎ ‰ÏÈÁ‰Â ¨ÌÈË˜Â ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ˜È˙ ÈÏ‰Ó ÔÈ· ‰ÈÁ·‰ ÂÊ ‰ÓÊÂÈ ÆÌÈ˜È˙
Æ„·Ï· ˙ÂÏÂ„‚ ÌÈ˜È˙ ÏÂ‰È ˙Â¯·Á ÏÚ
˙ÂÏ˜‰Ï ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈÎÏ‰Ó Ì‚ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ˙ÂÂÎ· ¨‰ÈˆÏÂ‚¯ ‚¯„Ó ˙¯ÈˆÈÏ ˙ÂÙÂÏÁ ˙ÈÁ· „ˆÏ
ÆÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ· ¨ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ¨‰ÚÈ‚Ù ¯„ÚÈ‰Ï ÛÂÙÎ· ¨‰ÈˆÏÂ‚¯·
ÌÈ„Â‚È‡‰ ÌÚÂ ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ˙ÂÓÂÊÈ ˙Â˘È‚Ù ˙Â˘¯‰ ˙ÓÈÈ˜Ó ¨˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÁ·‰ ˙¯‚ÒÓ·
‚Èˆ‰Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡ÏÂ Ì˙ÂÏ‰˙‰ ÏÚ ‰„È·ÎÓ ‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ÌÈ¯˘˜‰ ÂÏÈ‡· ÚÂÓ˘Ï È„Î ¨Ì˙Â‡ ÌÈ‚ˆÈÈÓ‰
˘È ¨ÌÈÏÈÚÙ‰ÓÂ ˜Â˘‰Ó ·Â˘Ó‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï Æ‰ÈˆÏÂ‚¯· ˙ÂÈ˙„ÈÓÂ ÔÂÊÈ‡ ˙¯ÈˆÈÏ ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈÏ„ÂÓ
·‚‡ ¨‰ÈˆÏÂ‚¯· ˙ÏÚÂ˙ ÏÂÓ ˙ÂÏÚ ˙ÈÁ·Ï ÌÈÏ„ÂÓ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Ì˘ÈÈÏÂ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ˙ÂÂÎ·
ÈÏ·Ó ¨‰ÈˆÏÂ‚¯· ˙ÂÈ˙„ÈÓÂ ÔÂÊÈ‡Ï ‡È·‰Ï ‰¯ËÓ· ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÏ˜‰ ˙¯ÈˆÈ
ÆÌÈÚÈ˜˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÚ· ‰ÚÈ‚Ù ÔÂ·˘Á ÏÚ ‡Â·È ¯·„‰˘
¨·¯ „Â·Î·
¯ÊÂ‡‰ Ï‡ÂÓ˘ ßÙÂ¯Ù
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≤¥
≤¥
≤µ
≤∂
≤∂
≤∑
≤∑
≥∞
‡

È‚Ë¯ËÒ‡Â ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈÂ ÁÂ˙ÈÙ ¨¯˜ÁÓ ˙˜ÏÁÓ IV
È‚Ë¯ËÒ‡ ıÂÚÈÈ Æ±
ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈ Æ±
˜˘Ó· ˙ÂÈ˙Â¯Á˙‰ ˙¯·‚‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ Æ≥
˙ÂÁÂ„ ÈÂ˜È˙· ˙ÂÈ˙Â‰Ó Æ¥
˙¯Â˜ Ô¯˜Â Ô˜ÏÈÓ ÔÂÎÓ ÌÚ ˙Ù˙Â˘Ó ‰„Â·Ú Æµ
‰˜ÏÁÓ‰ ÛÂ˙È˘· ÌÈ¯˜ÁÓ ˙ÎÈ¯ÚÏ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Æ∂
ÌÈÈÓ„˜‡ ˙Â„ÒÂÓ ÔÈ·Ï ˙Â˘¯‰ ÔÈ· È¯˜ÁÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ Æ∑
‰Ò¯Â·‰ ÏÚÂ È˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Æ∏
ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓ
ÈÏÏÎ Æ‡
ÁÂ˜ÈÙ Æ·
ÌÈ˘‚„Â ÌÈÂ˙ ≠ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈÁÂÂÈ„ Æ±
ÔÂ‰ ÈÒÂÈ‚Â ÌÈÙÈ˜˘˙ ®‡©
ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·ÂÁ ®·©
ÈÂÂ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰Â ÈÙÒÎ ÁÂÂÈ„ ®‚©
ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ˙˜È„· Æ±
ÈÂÂ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰ Æ≤
‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ˙Â‡˜ÒÚ ®„©
˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÚˆ‰ ®‰©
˘Î¯ ˙ÂÚˆ‰ ®Â©
Á¢‚‡ È˜ÈÊÁÓÏ ÌÈÓ‡Â ·ÂÁ È¯„Ò‰ ®Ê©
‰Î¯Â‡Ø¯ÂËÙ ˙Â˘˜·Â ˙Â˘¯Ï ÌÈÁÂÂÈ„ Æ≤
ÁÂÂÈ„ ˙·ÂÁ ÌÂÈÒ ®‡©
¯ÂËÙ ˙Â˘˜· ®·©
‰Î¯Â‡ ˙Â˘˜· ®‚©
ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓ· ıÂÁ ¯Â˜ÈÓÂ ˙¯Â˜È· Æ≥
ÌÈÓ˙Á Ì˘¯Ó Æ¥
ÏÂÙÎ ÌÂ˘È¯ Æµ
≤∞±± ˙˘· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÂ Ï‚Ò ˙Â„ÓÚ ≠ ‰¯„Ò‰ Æ‚
FAQs–Â ‰‡ÈÏÓÂ Ï‚Ò ˙Â„ÓÚ Æ±
˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÙ Æ≤

V

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

≥±
≥±
≥±
≥≤
≥≤
≥µ
≥∂
≥∂
≥∑
≥∏
≥∏
≥π
≥π
≥π
¥±
¥±
¥±
¥≥
¥≥
¥¥
¥µ
¥∑
¥∑
¥∏
¥π
µ∞
µ∞
µ±
µ≤
µ≤
µ≥
µ¥
µ¥
µµ
µµ
µµ
µ∂
∂∞

˙¯Â˜È·Â ˙Â‡Â·˘Á È‡˘Â· ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂËÏÁ‰ Æ≥
˙Â‡Â·˘Á ‡˘Â· ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ®‡©
˙¯Â˜È· ‡˘Â· ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ®·©
≤∞±± ˙˘· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Æ¥
˙ÂÁÂ„‰ ¯ÂÙÈ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù ®‡©
ÌÂ˙ÈÁ ®·©
˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ±∑Â ±∂ ÔÂ˜È˙ È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ®‚©
ATM ®„©
®·©µ± ‰˜˙ ÏÂËÈ· ®‰©
(PCAOB) ÌÈ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ®Â©
¯·˘Ó· ÏÂÙÈË ®Ê©
ÌÈÈ‡Ò¯Â· ÌÈ„Ï˘ ®Á©
‰ÙÈÎ‡
ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ Æ±

Æ„

˙ÂÚ˜˘‰ ˙˜ÏÁÓ VI
˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ Æ±
ÈÏÏÎ Æ‡
˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó· ‰ËÈÏ˘ ÈÚˆÓ‡ ˙˜ÊÁ‰Ï ÌÈ¯˙È‰ Æ·
ÌÈÓ‡Â ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ÈÂ˘È¯Â
ÌÈÙÈ˜˘˙ Æ‚
˙ÂÁÂ„ Æ„
˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÙÈÒ‡· ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ˙ÂÙ˙˙˘‰ Æ‰
˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó Ïˆ‡ ˙Â¯Â˜È· ˙ÎÈ¯Ú ÆÂ
˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜Ï ÌÈÓ‡‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÆÊ
‰¯„Ò‰‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ ÆÁ
˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó ÈÙÏÎ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÆË
ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ Æ≤
ÈÏÏÎ Æ‡
ÌÈÙÈ˜˘˙ Æ·
ÌÈÓ‡ Æ‚
ÌÈÁÂÂÈ„ Æ„
‰¯˜· ÈÂ‚Ó ÁÂ˙ÈÙÂ ÛËÂ˘‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙·Á¯‰ Æ‰
ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ ÈÏ‰Ó Ïˆ‡ ˙¯Â˜È· ÆÂ
ÁÂ˜ÈÙ Ï„ÂÓ ÆÊ
˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÁ‰ ÆÁ
˙ÂÚ˜˘‰ È˜È˙ ÈÏ‰ÓÂ ˙ÂÚ˜˘‰ È˜ÂÂ˘Ó ¨˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ Æ≥
ÈÏÏÎ Æ‡
ÈÂ˘È¯ Æ·
ÁÂ˜ÈÙ Æ‚
·

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

∂≥
∂µ
∂∑
∂∑
∂∏
∂π
∑±
∑±
∑¥

Æ¥

Æµ

È˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰˜ÏÁÓ‰ VII
‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙ Æ±
‰¯„Ò‰‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ Æ≤

∏∞
∏∏
∏∏
∏∏
∏π

ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ VIII
ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ È„È˜Ù˙ Æ±
˙ÙÏÂÁ‰ ‰˘· ÂÏÙÂË˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ‡˘Â Æ≤
‰·Â¯˜‰ ‰˘· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ‡˘Â Æ≥
ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ˘‚„ Æ¥
ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰ ÈÂÂÈÏÂ ÊÂÎÈ¯ Æ‡
ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰Â ˙Â¯Ê‚ ˙ÂÚÈ·˙Â ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ ÔÂÓÈÓ Æ·
˙ÈË¯Ù‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂÁ˙·
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ Æ‚
¯Â·Èˆ ˙ÂÈÙ Æ„
±ππ∏–Á¢˘˙‰ ¨Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁ ˜ÂÁ ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„ Æ‰
˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ¯„ ÆÂ

π±
π±
π≤
ππ
±∞∑
±≤¥
±≤µ

‰˜È˜Á ˙˜ÏÁÓ IX
ÈÏÏÎ Æ‡
≤∞±± ˙˘· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Æ·
ÁÂ„‰ ˙˘· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ‰˘Ó ˙˜È˜ÁÂ ‰˜È˜Á Æ‚
‰˘Ó ˙˜È˜ÁÂ ‰˜È˜Á ˙ÂÚˆ‰ Æ„
˙Â˘¯‰ ˙ÏÂÚÙÏ ‰˜ÈÊ Ô‰Ï ˘È˘ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓÂ ˙ÂÈË¯Ù ˜ÂÁ ˙ÂÚˆ‰ Æ‰
˙ÂÈÁ‰ ÆÂ

∑µ
∑µ
∑µ
∑∂
∑∑
∑∑

±≤π
±≤π
±¥∞
±¥∞
±¥∑

‚

‰¯„Ò‰‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ Æ„
ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· ÈÙÏÎ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÈÚÙ Æ‰
‰˜È˜Á‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÚ˜˘‰ ˙˜ÏÁÓ ˙ÂÏÈÚÙ
˙È˘‡¯ ‰˜È˜Á Æ‡
‰˘Ó ˙˜È˜Á Æ·
˙·¯ÂÚÓ ˙Â˘¯‰ Ì‰·˘ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰

˙ÈÏÈÏÙ ‰ÙÈÎ‡
ÌÂ˘È‡ È·˙Î Æ±
ËÙ˘Ó‰ È˙·· ÌÈ„ÓÂÚÂ ÌÈÈÂÏ˙ ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈ˜È˙ Æ≤
‰Â˘‡¯ ‰‡Î¯Ú· ÌÈÈÏÈÏÙ ÔÈ„ È˜ÒÙ Æ≥
ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈ¯ÂÚ¯Ú· ÔÈ„ È˜ÒÙ Æ¥

X

±¥π

ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á ˙˜ÏÁÓ XI

±µ≥
±µ≥
±µ≥

˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ‰˜ÏÁÓ‰ XII
ÈÏÏÎ Æ±
ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· ÌÈÓÂ¯ÂÙ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ Æ≤

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

±µ∂
±µ∏
±µπ
±∂∞
±∂±
±∂≤
±∂≥
±∂µ
±∂µ
±∂∏
±∂π
±∂π
±∂π
±∑∞
±∑∞
±∑±
±∑±
±∑±
±∑≤
±∑≤
±∑≥
±∑µ
±∑∑
±∑π

(FSAP) Financial Sector Assessment Program

˙È„„‰ ‰¯Î‰
Ú„ÈÓ ˙ÙÏÁ‰· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÌÈÓÎÒ‰ ˙ÓÈ˙Á
˙ÂÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÁÏ˘Ó
Ú„ÈÓ ÈÙÂÏÈÁ·Â ‰ÙÈÎ‡· ‰ÏÂÚÙ ÈÙÂ˙È˘
Ò‡È„ÂËÒ˜‰ ÌÂÁ˙ ˙¯„Ò‰
‰Ú˜˘‰ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÂÁ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÏÈÚÙ
Ô‡¯È‡ ÌÚ È˜ÒÚ ¯˘˜ ÌÈÓÈÈ˜Ó‰ ÌÈ„È‚‡˙·

Æ≥
Æ¥
Æµ
Æ∂
Æ∑
Æ∏
Æπ

Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙˜ÏÁÓ XIII
‡‚Ó ≠ ÌÈÈÂ¯Ë˜Ï‡ ÌÈÁÂÂÈ„ Æ±
·˘ÁÂÓÓ „¯˘ÓÂ ÌÈÎÓÒÓ ÔÂÈÎ¯‡ Æ≤
˙ÈÏÂÚÙ˙ ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ Æ≥
Ë¯ËÈ‡ ¯˙‡ Æ¥
Â‚ÈÓ‡ ≠ ˙ÈÊÎ¯Ó ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙Î¯ÚÓ Æµ
˙Â¯È˜Á ˙˜ÏÁÓ ¯Â·Ú ·Â˘ÁÓ Æ∂
ÌÈÓÂÏ˘˙Â ÌÈÒÙË ˙Î¯ÚÓ
BI ¯ÁÒÓ È‚È¯Á ˙Î¯ÚÓ
˘ÂÙÈÁ ÈÏÎ ≠ Ú„È ÏÂ‰È
ÈÂ‚¯‡ ÏË¯ÂÙ ≠ Ú„È ÏÂ‰È
Ì„‡ ÁÂÎ ˙Î¯ÚÓ
˙·ÏÂ˘Ó ˙ÂÚ·ˆ‰ ˙Î¯ÚÓ
Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡Â ˙¯Â˘˜˙ ¨ÌÈ˙¯˘ ≠ ˙ÂÈ˙˘˙

Æ∑
Æ∏
Æπ
Æ±∞
Æ±±
Æ±≤
Æ±≥

ÌÈÁÙÒ
≤∞±± ˙˘Ï ·Èˆ˜˙ ÚÂˆÈ· ÁÂ„ ∫± ÁÙÒ
≤∞±≤ ˙˘Ï ¯˘Â‡Ó ·Èˆ˜˙ ∫≤ ÁÙÒ

˙Â‡Ï·Ë
±¥
±µ
±∑
±∏
≤±
≤≤
≤≥
≤¥
≤¥
≤µ
≤∂

Â˙È˘ ÌÈ¯˙È‰‰Â ÛÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯ÙÏ ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ ∫±
≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘·
ÌÈ¯ÈÓ‰ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ¨˙ÂÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â‡ˆ˜‰Â ÔÂ‰ ÒÂÈ‚ ∫≤
≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· Á¢‚‡Â
≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· Û„Ó ˙Úˆ‰ ˙ÂÁÂ„ ∫≥
≤∞±±–≤∞∞∏ ÌÈ˘· ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ Ï˘ ‰ÓÂÊÈ ‰˜È„· ∫¥
≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· ‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ˙Â‡˜ÒÚ ∫µ
®˙Â‚È¯ÁÂ ˙ÂÈ˙Â‰Ó© ˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÚˆ‰ ∫∂
≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· ˘Î¯ ˙ÂÚˆ‰ ∫∑
≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·ÂÁ ˙‡ ÂÓÈÈÒ˘ ÌÈ„È‚‡˙ ∫∏
≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· ¯ÂËÙ ˙Â˘˜· ∫π
≤∞±±–≤∞∞π ÌÈ˘· ‰Î¯Â‡ ˙Â˘˜· ∫±∞
≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· ÌÈÓ˙Á Ì˘¯Ó ∫±±

‰Ï·Ë
‰Ï·Ë
‰Ï·Ë
‰Ï·Ë
‰Ï·Ë
‰Ï·Ë
‰Ï·Ë
‰Ï·Ë
‰Ï·Ë
‰Ï·Ë
‰Ï·Ë
„

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

≥±
≥π
¥±
¥≤
¥∂
¥π
µµ
µµ
µ∑
∂µ
∂∂
∂∑
±∞±
±∞∑
±¥π
±µ∞
±µ∞
±µ±
±∂∂

≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· ˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÙ ∫±≤ ‰Ï·Ë
≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· ÂÏËÂ‰˘ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ ∫±≥ ‰Ï·Ë
≤∞±±–≤∞∞∑ Ô‰ÈÒÎ ÈÂÂ˘Â ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ¯ÙÒÓ ∫±¥ ‰Ï·Ë
ÌÈ‚ÂÂÈÒ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÏÚ ÌÈÈËÒÈËËÒ ÌÈÂ˙ ∫±µ ‰Ï·Ë
˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÙÈÒ‡· ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ∫±∂ ‰Ï·Ë
˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰ÏÂ Û˙˙˘‰Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ ÂÈ‰ Ô‰·˘
ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÒ˜‰ ‰·Â‚Â ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· ˙ÂÒ˜ Â˘¯„ ÔÈ‚·˘ ˙Â¯Ù‰‰ ËÂ¯ÈÙ ∫±∑ ‰Ï·Ë
˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ ¨ÌÈ˜È˙ ÈÏ‰Ó ≠ ÌÈ„ÈÁÈÏ Â˙È˘ ˙ÂÂÈ˘¯‰ ÍÒ ∫±∏ ‰Ï·Ë
˙ÂÚ˜˘‰ È˜ÂÂ˘ÓÂ
≤∞±±–≤∞∞∂ ÌÈ˘· ‰˘ È„Ó ÂÙÒÂ˘ ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·˜Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯ÙÒÓ ∫±π ‰Ï·Ë
≤∞±± ˙˘· ˙ÂÈÁ·· ¯·ÚÓ‰ ÊÂÁ‡ ∫≤∞ ‰Ï·Ë
˙ÂÒ˜‰ ÈÓÂÎÒÂ ˙ÂÒ˜ Â˘¯„ ÔÈ‚·˘ ˙Â¯Ù‰ ∫≤± ‰Ï·Ë
ÔÈ‚· ˙ÂÒ˜ Â˘¯„ ¯˘‡Â ÁÂ„‰ ˙˘· ÂÚˆÂ·˘ ˙Â¯Ù‰ ∫≤≤ ‰Ï·Ë
˙ÂÒ˜‰ ÈÓÂÎÒÂ ¨ÁÂ„‰ ˙˘ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï
ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ Â˘¯„ ÌÈ‚·˘ ‰¯Ù‰‰ ÈÙÈÚÒ ËÂ¯ÈÙ ∫≤≥ ‰Ï·Ë
ÂÏËÂ‰˘ ÌÈÓÂˆÈÚ‰ ‰·Â‚Â ‰˘‰ ÍÏ‰Ó·
ÌÈ˘ ÈÙÏ ˙È˘‡¯ ‰˜È˜Á ÏÚ ÌÈÈ¯ÙÒÓ ÌÈÂ˙ ∫≤¥ ‰Ï·Ë
ÌÈ˘ ÈÙÏ ‰˘Ó ˙˜È˜Á ÏÚ ÌÈÈ¯ÙÒÓ ÌÈÂ˙ ∫≤µ ‰Ï·Ë
ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á ˙˜ÏÁÓ ÏÂÙÈËÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ‰¯È˜Á È˜È˙ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ∫≤∂ ‰Ï·Ë
˙Â¯È·Ú È‚ÂÒ ÈÙÏ ≤∞±±–≤∞∞∑ ÌÈ˘·
˙˜ÏÁÓ ÏÂÙÈËÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÈÏ‰Ó ¯Â¯È· È˜È˙ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ∫≤∑ ‰Ï·Ë
˙Â¯Ù‰‰ È‚ÂÒ ÈÙÏ ¨ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á
‰¯Â‡ÎÏ ˙ÂÈ‡¯ ÔÈ‡ Â‡ ˘È Ì‡ ‰Ú¯Î‰ ‰˙ÈÈ‰ Ì‰·˘ ÌÈ˜È˙ ∫≤∏ ‰Ï·Ë
≤∞±±–≤∞∞∑ ÌÈ˘· ‰¯È·Ú ÚÂˆÈ·Ï
ÌÈ˘‰ ˘ÓÁ· ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ‰¯È˜Á È˜È˙ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ∫≤π ‰Ï·Ë
˜È˙· ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰¯È·Ú‰ ‚ÂÒ ÈÙÏ ¨˙ÂÂ¯Á‡‰
≤∞±± ˙˘· ‡‚Ó ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÏÈÚÙ ÈÂ˙ ∫≥∞ ‰Ï·Ë

ÌÈÓÈ˘¯˙
¥≥
¥∂
¥∑
µ∞
µ±
µ≥
µ∂
µ∑
µ∏
µπ
±µ∑

‰

˙Â¯˜‰ ÈÒÎÓ ¯ÂÚÈ˘Î ‚ÂÂÈÒ‰ ÈÙÏ ˙Â¯˜ ∫± ÌÈ˘¯˙
≤∞±±–≤∞∞∑ ÌÈ˘· ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ¯ÙÒÓ ∫≤ ÌÈ˘¯˙
®Á¢˘ È„¯‡ÈÏÈÓ·© ≤∞±±–≤∞∞∑ ÌÈ˘· ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ÈÒÎ ÈÂÂ˘ ∫≥ ÌÈ˘¯˙
≤∞±±–≤∞∞∑ ÌÈ˘· ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ ˙Â¯„Ò‰ ¯ÙÒÓ ∫¥ ÌÈ˘¯˙
≤∞±±–≤∞∞∑ ÌÈ˘· ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â˜ÊÁ‡ ÈÂÂ˘ ∫µ ÌÈ˘¯˙
≤∞±±–≤∞∞∏ ÌÈ˘· ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÈÏ‰Ó È„È ÏÚ Â˘‚Â‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ¯ÙÒÓ ∫∂ ÌÈ˘¯˙
¯·Óˆ„· ≥±–Ï ÔÂÎ ÌÈ˜È˙ ÏÂ‰ÈÏ ˙Â¯·Á· Ï‰ÂÓ‰ ÌÈÒÎ‰ ÈÂÂ˘ ÍÒ ∫∑ ÌÈ˘¯˙
≤∞±±–≤∞∞∂ ÌÈ˘·
®‰ÈÁ· ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ ÈÙ ÏÚ© ÈÂ˘È¯‰ ˙ÂÈÁ·· ÌÈÁ· ¯ÙÒÓ ∫∏ ÌÈ˘¯˙
≤∞±±–≤∞∞∂ ÌÈ˘·
≤∞±±–≤∞∞∂ ÌÈ˘· ¯ÂËÙ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË ∫π ÌÈ˘¯˙
≤∞±±–≤∞∞∂ ÌÈ˘· ˙ÂÁÓ˙‰ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË∫±∞ ÌÈ˘¯˙
ÌÏÂÚ· ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ·Ï Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ÔÈ· Ú·ËÓ‰ Ô¯˜ Ï˘ ‰‡ÂÂ˘‰∫±± ÌÈ˘¯˙

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

I

˙Â˘¯‰ È„È˜Ù˙
¨®Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ ≠ ÔÏ‰Ï© ±π∂∏–Á¢Î˘˙‰ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰Ó˜Â‰ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯
˙¯‚ÒÓ· ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ· ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ Ï˘ ÂÈÈÈÚ ˙¯ÈÓ˘ ‡Â‰ ¨˜ÂÁ· Ú·˜˘ ÈÙÎ ¨‰„È˜Ù˙Â
∫ÔÏ‰Ï˘ ÌÈÓÂÁ˙· ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨˙Â˘¯‰ ˙ÏÙËÓ ‰„È˜Ù˙
ÌÈÙÈ˜˘˙Â ¯Â·ÈˆÏ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÌÈ„È‚‡˙ ÌÈÚÈˆÓ Ì‰ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈÙÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯ÙÏ ¯˙È‰ Ô˙Ó Æ±
ª¯Â·ÈˆÏ Ô‰È˙Â„ÈÁÈ ˙‡ ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ˙ÂÚÈˆÓ Ì‰ÈÙ ÏÚ˘
∫ÔÓ˜Ï„Î ÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈÙÂ‚ È„È ÏÚ ÌÈ˘‚ÂÓ‰ ˙ÂÁÂ„ Ï˘ ‰˜È„· Æ≤
ªÌÈÈ˙ÙÂ˜˙Â ÌÈÈÂÚ·¯ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„Â ÌÈÈ„ÈÈÓ ÌÈÙËÂ˘ ˙ÂÁÂ„ Æ‡
ª‰· ‰ËÈÏ˘ ÏÚ· ÔÈ·Ï ‰¯·Á ÔÈ· ˙Â‡˜ÒÚ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ Æ·
ª‰¯·Á· ˙ÂÈË¯Ù ˙Â‡ˆ˜‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„

Æ‚

ª˘Î¯ ˙ÂÚˆ‰ Ï˘ ÌÈË¯ÙÓ Æ·
ª˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘ ˙ÂÁÂ„

Æ‚

ªÂÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ÛÚ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯„Ò‰ Æ≥
ÁÂ˜ÈÙÂ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰ ¨˙ÂÚ˜˘‰ È˜ÂÂ˘ÓÂ ˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ ¨ÌÈ˜È˙ ÈÏ‰Ó ÈÂ˘È¯ Æ¥
ªÌ‰ÈÏÚ
¯ÂÒÈ‡ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÌÈ˜· ÌÈ‡˘ ‰Ò¯Â· È¯·ÁÂ ÌÈ˜È˙ ÈÏ‰Ó Ï˘ Ì‰È˙Â·ÂÁ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Æµ
Æ≤∞∞∞–Ò¢˘˙‰ ¨ÔÂ‰ ˙·Ï‰
ª‰Ò¯Â·‰ Ï˘ Ô‚Â‰‰Â ÔÈ˜˙‰ ‰ÏÂ‰È ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Æ∂
–„¢˘˙‰ ¨˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ ÏÚ ˙Â¯È·Ú· ˙Â¯È˜Á ˙ÎÈ¯Ú Æ∑
˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈ· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ ¨®˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁ ≠ ÔÏ‰Ï© ±ππ¥
˙Â¯È·Ú·Â ®ıÂÚÈÈ· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ ≠ ÔÏ‰Ï© ±ππµ–‰¢˘˙‰ ¨˙ÂÚ˜˘‰ È˜È˙ ÏÂ‰È·Â
ª‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÁ ÏÚ ˙Â¯È·Ú· ˙Â¯Â˘˜ Ô‰˘ ÌÂ˜Ó ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÂÁ ÏÚ
„ÒÂÓ‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰·Â ÔÂÓÈÓ· ¨Ï‡¯˘È· ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ˙Î˘Ï ÌÚ „ÁÈ ¨˙Ù˙˙˘Ó ˙Â˘¯‰ Æ∏
Æ˙Â‡Â·˘Á· ‰È˜˙Ï ÈÏ‡¯˘È‰
ÌÈÂÓÓ ÌÈ¯·Á‰ ÔÓ ˙ˆ˜Ó Æ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ È„È· ÌÈÓ˙Ó ‰È¯·ÁÂ ˙Â˘¯‰ ¯¢ÂÈ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ ÈÙÏ
˙Â˘¯‰ ÆÏ‡¯˘È ˜· „·ÂÚ ÂÈ‰ Ì‰Ó „Á‡ ª‰È„Ó‰ È„·ÂÚ ·¯˜Ó ≠ Ì˙ˆ˜ÓÂ ¯Â·Èˆ‰ ·¯˜Ó
ÆÏ‰ÈÓ È„·ÂÚÂ ÌÈÏÎÏÎ ¨ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ¨ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ‰˜ÈÒÚÓ

±

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

II

‰È„·ÂÚÂ ˙Â˘¯‰
®·¢Ú˘˙‰ ˙·Ë© ≤∞±± ¯·Óˆ„ ˘„ÂÁ ÛÂÒÏ ÔÂÎ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ˙‡ÈÏÓ È¯·Á
≠ ÂÈ‰
ª‰ÂÁ ¯· Ô¯˜ ¯¢„
ª„¢ÂÚ ¨ıÈ·¯˜ ˙È¯Â‡ ß·‚
ªÔÎÂ„ ¯„Ï‡ ¯Ó
ªÔÈÈË˘Ù‡ ÏÈÈ‡ ¯Ó
ÆÛ‡Ë È¯‡· ¯Ó

ª¯¢ÂÈ ¨¯ÊÂ‡‰ Ï‡ÂÓ˘ ßÙÂ¯Ù
ª„¢ÂÚ ¨·Â‰Î ÈÏ‰È ¯Ó
ªÁ¢Â¯ ¨È‡‰ ‡ÈÁÈ ß‚‡Á ¯Ó
ªÔ¯Â‰È‡ È˙‡ ¯¢„
ª·ÂÙÊÂÈ–ÔÓ¯ÒÙ ‰‡Ï ¯¢„

˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘¯‰ ˙‡ÈÏÓ ˙ÏÚÂÙ ¨ÛÒÂ· Æ˘„ÂÁÏ ˙Á‡ ÏÏÎ Í¯„· ˙ÒÎ˙Ó ˙Â˘¯‰ ˙‡ÈÏÓ
ÌÈ‡˘Â· ª˙ÂÎ¯‡Â ÌÈ¯ÂËÙ Ô˙Ó· ªÌÈÙÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯ÙÏ ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ˙Â˘˜·· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙Â„ÚÂ
˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ˘ ˙Â¯·Á· ÌÈ¯˜·Ó‰ ˙ÂÏ˙ È‡· ª‰·Èˆ˜˙Â ˙Â˘¯‰ ÈÙÒÎ ÈÈÈÚ· ª‰Ò¯Â·· ÌÈ¯Â˘˜‰
È˜È˙ ÈÏ‰ÓÂ ˙ÂÚ˜˘‰ È˜ÂÂ˘Ó ¨˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ ÈÂ˘È¯Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ‡˘Â· ªÔ‰ÈÏÚ ÏÁ Í¯Ú
¨ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â·Â ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÒ˜ ÈÈÈÚ· ª˙ÂÚ˜˘‰
ÆÍ¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·
ª˙Â·È˘È µ± ‰ÓÈÈ˜ ÁÂÂÈ„Â ÈÂÏÈ‚ ÈÈÈÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ª˙Â·È˘È ±∂ ˙Â˘¯‰ ˙‡ÈÏÓ ‰ÓÈÈ˜ ≤∞±± ˙˘·
˙ÂÒ˜ ˙ÏË‰· ÔÂ„Ï ‰ÎÓÒÂ‰˘ ‰„ÚÂÂ‰ ª˙Â·È˘È ˘˘ ‰ÓÈÈ˜ È˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÈÈÈÚÏ ‰„ÚÂÂ‰
ÌÈÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÒ˜ ÔÈÈÚÏ ˙Â·È˘È ˘ÓÁ ¨˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ ‡˘Â· ˙Â·È˘È ˘ÂÏ˘ ‰ÓÈÈ˜ ÌÈÓÂˆÈÚÂ
¨˙ÂÚ˜˘‰ È˜È˙ ÏÂ‰È·Â ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÂÈ˘· ¨˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈ· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ ˙¯‚ÒÓ·
˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁÏ ±±¥ ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÒ˜ ˙ÏË‰ ÔÈÈÚ· ˙Â·È˘È È˙˘Â ¨±ππµ–‰¢˘˙‰
ÌÈ¯˙È‰Â ˙ÂÂÈ˘¯ Ô˙Ó ÔÈÈÚ· ˙Â·È˘È Ú·˘ ‰ÓÈÈ˜ ‰¯„Ò‰Â ÁÂ˜ÈÙ ˙„ÚÂ ª˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó
˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ª˙Â·È˘È ˘ÂÏ˘ ‰ÓÈÈ˜ ÌÈÙÒÎ ˙„ÚÂ ª˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈ ˜ÂÁÂ ˙Â¯˜‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ
Æ˙Â·È˘È ¥∞ ‰ÓÈÈ˜ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ ª˙Â·È˘È ˘ÓÁ ≠

˙·Ë© ≤∞±± ¯·Óˆ„ ˘„ÂÁ ÛÂÒÏ ÔÂÎ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ‰È„·ÂÚ
≠ ÂÈ‰ ®·¢Ú˘˙‰
ª˙Â˘¯Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ≠
ª¯¢ÂÈÏ ¯ÈÎ· ıÚÂÈ ≠

±

ÔÓ¯ÒÂ ¯ÈÓ‡ „¢ÂÚ
≤

ÔÈÓÈ ÈËÂÓ „¢ÂÚ

ª˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ï‰Ó ≠

‚ÂÓÏ‡ ÏÚÈ „¢ÂÚ

ªÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó ≠

ÔÂ‡–¯· ¯È „¢ÂÚ

ª˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ≠

ÈÚ„ÂÓ ‰ÏÈ‡ ¯¢„

ªÈÏÏÎ‰ ¯ÈÎÊÓ‰ ≠

¯¯ÈÙ˘ „„ÂÚ „¢ÂÚ

ÊÂÁÓ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙˜ÏÁÓ ˙Ï‰Ó ≠
ª®‰ÏÎÏÎÂ ÈÂÒÈÓ© ·È·‡ Ï˙

ÔÂ¯Â„ ÈÏ¯Â‡ „¢ÂÚ

ª˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ï‰Ó ≠

Ô¯Â‚˘¯‚–¯Â‚ ˙È˙È‚ ¯¢„

ÈÂ˘ „¢ÂÚ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó· ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ÔÓ¯ÒÂ ¯ÈÓ‡ „¢ÂÚ ‰ÂÓ ≤∞±± ¨¯·ÓËÙÒ· ≤µ–‰ ÌÂÈ·
Æ˜·Ï‡
Æ‚ÂÓÏ‡ ÏÚÈ „¢ÂÚ Ï˘ ‰ÓÂ˜Ó· ¨¯¢ÂÈÏ ¯ÈÎ· ıÚÂÈÏ ÔÈÓÈ ÈËÂÓ „¢ÂÚ ‰ÂÓ ≤∞±± ¨ÈÂÈ· ±–‰ ÌÂÈ·

≥

±

≤

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ªÚ„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó ≠

ßıÈ·Â˜˘¯‰ Ô˙ ¯Ó

ªÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓ ˙Ï‰Ó ≠ ‰¯ÈÓÚ≠ÔÓËÂ‚ Ï‡¯È˘ „¢ÂÚ
‡È·Ï Â„Â„ ¯Ó

ª˙ÂÚ˜˘‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó ≠
ª˙Â˘¯‰ ˙¯·Â„ ≠

≥

ÈÂÏ≠Ô‡ÈÏÊÓ ‰Â¯˘ ß·‚

ªÈ˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó ≠

¯„Ó ÔÂ¯ Á¢Â¯

Æ‰˜È˜Á ˙˜ÏÁÓ ˙Ï‰Ó ≠

ÔÂÓÈ¯ Ï‡È„ „¢ÂÚ

∫ÔÏ‰Ï„ ËÂ¯ÈÙ‰ ÈÙÏ ˙Â¯˘Ó ≤±∂Æ∂µ ˙Â˘ÈÂ‡Ó ÂÈ‰ ®·¢Ú˘˙‰ ˙·Ë© ≤∞±± ¯·Óˆ„ ˘„ÂÁ ÛÂÒ·
ª˙Â¯˘Ó ¥ ≠ ¯¢ÂÈ‰ ˙Î˘Ï
ª˙Â¯˘Ó µ ≠ ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ
ª˙Â¯˘Ó ¥ ≠ ‰˜È˜Á
ª˙Â¯˘Ó ¥ ≠ ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ‰˜ÏÁÓ‰
ª˙Â¯˘Ó ¥≥Æµ ≠ ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓ
ª˙Â¯˘Ó ≥∏Æ∂∂ ≠ ˙ÂÚ˜˘‰ ˙˜ÏÁÓ
ª˙Â¯˘Ó ±¥ ≠ ¥ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙˜ÏÁÓ
ª˙Â¯˘Ó ¥ ≠ ˙ÈÏ‰Ó ‰ÙÈÎ‡
ª˙Â¯˘Ó ≥µÆ≥≥ ≠ ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á
ª˙Â¯˘Ó µ ≠ ÈÏÎÏÎ ¯˜ÁÓ
ª˙Â¯˘Ó ∑ ≠ Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ
ª˙Â¯˘Ó ±∞ ≠ È˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ
ª˙Â¯˘Ó ±∏Æ±∂ ≠ ˘Â‡ È·‡˘ÓÂ ÌÈÙÒÎ ¨ÔÂ‚¯‡
ª˙Â¯˘Ó π ≠ ÌÈÁÓ˙Ó
Æ˙Â¯˘Ó ±µ ≠ ÌÈË„ÂËÒ
Æ˙Â¯˘Ó ≤≤∑ ÏÚ ‰„ÓÚ ≤∞±± ¨¯·Óˆ„ ˘„ÂÁ ÛÂÒÏ ÔÂÎ ˙¯˘Â‡Ó‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ
ÆÔÈËÂÏÁÏ ‰ÂÂ˘ ¨≤∞±± ¯·Óˆ„Ï ÔÂÎ ¨„ÓÂÚ ˙Â˘¯· ÌÈ˘‰Â ÌÈ¯·‚‰ ¯ÂÚÈ˘
È‡Â¯ ¨ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ Ì˙È·¯Ó ¯˘‡Î ¨ÌÈ„·ÂÚ‰Ó π∞•–Î ÏÚ „ÓÂÚ ˙Â˘¯· ÌÈÈ‡Ó„˜‡‰ ¯ÂÚÈ˘
ÆÌÈÏÎÏÎ Â‡ØÂ ÔÂ·˘Á
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ ÌÈÙÂÙÎ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÈ˙˘ ˙Â¯‚‡Ó ÔÓÂÓÓ ˙Â˘¯‰ ·Èˆ˜˙
ÌÂÒ¯ÙÏ ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ˙Â˘˜· Ï˘· ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙Â¯‚‡Ó ª˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁÂ
˙ÂÚ˜˘‰ È˜È˙ ÈÏ‰ÓÂ ˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ Ï˘ ÈÂ˘È¯ ˙Â¯‚‡Ó ª˙ÂÈË¯Ù ˙Â‡ˆ˜‰Â ÌÈÙÈ˜˘˙
¯˘ È„È ÏÚ ¯˘Â‡Ó ˙Â˘¯‰ ·Èˆ˜˙ Æ·È·‡ Ï˙· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈÏ ‰Ò¯Â·‰ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙Â¯‚‡ÓÂ
Æ˙ÒÎ‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ È„È ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰

Æ¯Èˆ˜ È¯Â‡ ¯Ó Ï˘ ÂÓÂ˜Ó· ¨˙Â˘¯‰ ˙¯·Â„Ï ÈÂÏ≠Ô‡ÈÏÊÓ ‰Â¯˘ ß·‚ ‰˙ÂÓ ≤∞±± ¨¯·Ó·Â· ±–‰ ÌÂÈ·
˙ÂËÈÏ˜¯Ù È„È· ÚÈÈÒÏ ˙Ó ÏÚ ˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ ¯˘‡ ÌÈËÈÏ˜¯Ù Ì‚ ÏÏÂÎ ¯˘Â‡Ó‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ
±¥ ˙Â˘¯‰ ‰˜ÈÒÚÓ ‰Ê ÔÈÈÚÏ ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈÈÚ· ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰È„Ó‰
ÆÌÈÁÓ˙Ó ‰˘ÈÓÁÂ ÌÈËÈÏ˜¯Ù

≥
¥

¥

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

III

˙Â˘¯‰ ˙Â˜ÏÁÓ
È‚Ë¯ËÒ‡Â ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈÂ ÁÂ˙ÈÙ ¨¯˜ÁÓ ˙˜ÏÁÓ
¯¢ÂÈÏ ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈ ˙˙Ï ÂÈ‰ ‰È‚Ë¯ËÒ‡Â ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈÂ ÁÂ˙ÈÙ ¨¯˜ÁÓ ˙˜ÏÁÓ Ï˘ ‰„È˜Ù˙
ÆÈÏÎÏÎ ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈ‡˘Â· ˙Â˘¯· ˙ÂÂ˘‰ ˙Â˜ÏÁÓÏÂ ˙Â˘¯‰
‰Ò¯Â·‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ÌÈ‡·ÂÓ‰ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ˙ÂˆÏÓ‰ÏÂ ÌÈÂÈ„Ï Ú·˜ Í¯„ ‰Ù˙Â˘ ‰˜ÏÁÓ‰
˙ÂÈ˜˙ ˙Â·¯Ï ¨ÌÈ‡˘Â ÔÂÂ‚Ó· ˙Â˘¯· ‰„Â·Ú‰ È˙ÂÂˆ Ï˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÓÈ˘Ó· ˜ÏÁ ˙Á˜ÂÏÂ
Æ‰ÓÂ„ÎÂ ˙Â˘¯‰ ·Èˆ˜˙ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈÒÈÙ ÌÈ¯È˘ÎÓ ¨‰Ò¯Â·‰ ÔÂ˜˙ ¨‰Ò¯Â·· ¯ÁÒÓ‰

ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓ
ÌÈÙËÂ˘‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ¯Á‡ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ·˜ÚÓ· ˜ÒÂÚ ¨ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚÂ ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ÏÏÂÎ‰ ¨‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò
·˜ÚÓ ÆÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÁÂ„Â ÌÈÈÈ· ˙ÂÁÂ„ ¨ÌÈÈ„ÈÈÓ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙Â·¯Ï ¨ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘
˙Â˘È¯„· ‰„ÈÓÚ ¨ÈÂÏÈ‚‰ ˙Ó¯ ÏÚ ˘‚„ ˙ÓÈ˘ ÍÂ˙ ¨Ì˙˜È„·Â ÌÈÁÂÂÈ„‰ Ï˘ ‰ÈÁ· ÏÏÂÎ ‰Ê
ÌÈÈ‡Â·˘Á‰ ¨ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈË·È‰‰ ˙ÈÁ·Â ÌÈÏ·Â˜Ó ˙Â‡Â·˘Á ÈÏÏÎ ˙ÙÈÎ‡ ¨˙Â˜˙‰Â ˜ÂÁ‰
˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÈ‚ÂÒ· ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò Ï˜˙ ÂÊ Â˙„Â·Ú ÍÏ‰Ó· ÆÌ‰· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÈÏÎÏÎ‰Â
Ï˘ ‰˙Â·¯Ú˙‰ ˙‡ ÌÈÎÈ¯ˆÓ‰ ˜Â˘ ÈÏ˘Î ¯˙‡Ó ‡Â‰Â ¨ÂÈ„ÁÈ ˙ÂÎÂ¯Î‰ ¨˙Â·Î¯ÂÓ ˙ÂÈ‡Â·˘ÁÂ
˙ÂÏÈÚÙÏ ≠ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ¯˜ÁÓÂ ÛÂÒÈ‡ ˙˜ÏÁÓ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ≠ ˘„˜ÂÓ „ÁÂÈÓ ıÓ‡Ó Æ˙Â˘¯‰
ÆÈÈÚÈ„ÂÓ Ú„ÈÓ ÒÈÒ· ÏÚ ˙È˙ÚÈÓ

˙ÂÚ˜˘‰ ˙˜ÏÁÓ
ÏÚ Æ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÂ˘ ÌÈÎÂÂ˙Ó Ï˘ ‰¯„Ò‰Â ÁÂ˜ÈÙ ¨ÈÂ˘È¯· ˙˜ÒÂÚ ˙ÂÚ˜˘‰ ˙˜ÏÁÓ
ÌÈÓ‡ ¨ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ ÈÏ‰Ó ¨˙Â¯˜Ï ÌÈÓ‡ ¨˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ÌÈÓ ¯ÂÓ‡Î ÌÈÎÂÂ˙Ó‰
Æ˙ÂÚ˜˘‰ È˜ÂÂ˘ÓÂ ˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ ¨˙ÂÚ˜˘‰ È˜È˙ ÈÏ‰Ó ¨ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙Ï
˙Â„ÈÁÈ ˘ÓÁ ÔÎÂ ‰˜ÏÁÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙‡ ≠ ¯˙È‰ ÔÈ· ≠ ÏÏÂÎ‰ ¨‰ËÓÓ ˙·Î¯ÂÓ ‰˜ÏÁÓ‰
∫˙ÂÈÏÂÈˆ˜ÂÙ
ªÈÂ˘È¯‰ Í¯ÚÓ Æ±
ª˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ Æ≤
ªÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ Æ≥
ªÌÈÈÒÈÙ ÌÈ¯È˘ÎÓ ˙„ÈÁÈ Æ¥
Æ˙¯Â˜È·Ï ‰„ÈÁÈ‰ Æµ

È˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙˜ÏÁÓ
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È‡˘Â ˙‡ ˙ÊÎ¯Ó È˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰˜ÏÁÓ‰
˙ÂÚ·Â ‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ Æ·È·‡ Ï˙· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈÏ ‰Ò¯Â·‰ Ï˘ Ô‚Â‰‰Â ÔÈ˜˙‰ ‰ÏÂ‰È ÏÚ
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÎÓÒ· Ô„‰ ¨˜ÂÁ‰ Ï˘ ßÁ ˜¯Ù ˙Â‡¯Â‰· ˙Â„˜Ó˙‰ ÍÂ˙ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ó
˙Â˘¯‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙·ÂÁÂ ‰È˙ÂÈÁ‰Â ‰Ò¯Â·‰ ÔÂ˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ÔÈÈÚ· ˙Â˘¯‰ Ï˘
Æ‰Ò¯Â·‰ Ï˘ Ô‚Â‰‰Â ÔÈ˜˙‰ ‰ÏÂ‰È ÔÈÈÚÏ

ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ
·ˆÈ Â˘‡¯·Â ¨‰˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ÏÚ „˜ÙÂÓ ˙Â˘¯· ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰
ÌÈÂÂÏÓ ¨˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÂ˘‰ ˙Â˜ÏÁÓÏ ÌÈ˙ÂÂˆÓ ˙Â˘¯‰ ÈËÙ˘Ó Æ˙Â˘¯Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
Ï˘ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Æ‰˘Ó ˙˜È˜ÁÂ ‰˜È˜Á ˙Î‰· ÌÈ˜ÒÂÚÂ ˙ÙËÂ˘‰ ˙È„ÂÚÈÈ‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡
˙ÂÁÂ„· ÏÂÙÈË·Â ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ Ï˘Â ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂÁÂ„Â ÌÈÙÈ˜˘˙ ˙˜È„·· ÌÈ˜ÒÂÚ ˙Â˘¯‰
ÈÎ¯ÂÚ Æ˘Î¯ ˙Úˆ‰ ˙Â˜˙Â ˙ÂÈË¯Ù ˙Â‡ˆ˜‰ ˙Â˜˙ ¨ÌÈÈÈÚ È„Â‚È ˙Â˜˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ„ÈÈÓ
µ
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Ï˘ Ì˙ÏÂÚÙ Ï˘ ‰¯„Ò‰Â ÁÂ˜ÈÙ·Â ‰Ò¯Â·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó ˙Â˘¯· ÌÈ¯Á‡ ÔÈ„
˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÓÈÈ˜Ó˘ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰ ÍÈÏ‰· ˜ÏÁ ÌÈÏËÂ ÔÎÂ ˙ÂÚ˜˘‰ È˜È˙ ÈÏ‰ÓÂ ˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ
¯˙È ÏÎ· ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˜ÒÂÚ ¨ÛÒÂ· Æ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ ¯·„‰˘ ÌÂ˜Ó ¨˙Â˘¯‰ ÌÚ ‰È„Ó‰
Ô‰Â ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ ‰È„È˜Ù˙ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰ ¨˙Â˘¯‰ ÈÈÈÚ ÏÂ‰ÈÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ‡˘Â‰
ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÈÈÚ· ËÙ˘Ó È˙· ÈÙ· ˙Â˘¯‰ ‚ÂˆÈÈ ˙Â·¯Ï ¨®ßÂÎÂ ÌÈÊ¯ÎÓ ¨ÌÈÊÂÁ© ÈÏÏÎ‰ ¯Â˘ÈÓ·
ÈÓ¯Â‚ Â‡ ‰È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù È„È ÏÚ ÌÈÏÙÂËÓ‰Â Ì‰Ï „ˆ ˙Â˘¯‰˘ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÎÈÏ‰ ÈÂÂÈÏ·Â
ÆÌÈ¯Á‡ ‚ÂˆÈÈ

‰˜È˜Á ˙˜ÏÁÓ
Ï˘ ‰˜ÂÒÈÚ ÌÂÁ˙· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈÂÂ‚Ó‰Â ÌÈ·¯‰ ‰˜È˜Á‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰ÚÓ ˙˙Ï ‰„ÚÂ ‰˜ÏÁÓ‰
ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈË¯„ËÒ· „ÂÓÚ˙˘ ˙ÈÎ„Ú ‰ÈˆÏÂ‚¯ ¯ÂˆÈÏ È„Î ‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÏÚÂÙ ÍÎ ÍÂ˙· Æ˙Â˘¯‰
‰Ú˙¯‰ ˙¯ÈˆÈ ÏÚ ˘‚„ ˙ÓÈ˘ ÍÂ˙ ¨˙ÂÈ˙„ÈÓÂ ÔÂÊÈ‡ Ï˘ ˙ÂÂ¯˜Ú ÏÚ ˙˙˙˘ÂÓ ‰È‰˙Â ÌÏÂÚ·
ÏÂÓ Ì„‡ ÁÂÎÂ ÛÒÎ ¨ÔÓÊ ÈÁÂÓ· ˙ÂÏÚ ÈÏÂ˜È˘· ˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙Â ˜Â˘· ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙¯·‚‰Â
¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨˘·‚˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¨˙Â˘¯‰ ˙ÒÈÙ˙ ÈÙÏ ¨˙È˙„ÈÓÂ ˙ÊÂ‡Ó ‰ÈˆÏÂ‚¯ Æ¯Â·ÈˆÏ ˙ÏÚÂ˙‰
˙Ú‚Â‰ ‰ÈˆÏÂ‚¯ ˙Ó„˜ÓÂ ‰ÏÈ·ÂÓ ‰˜ÏÁÓ‰ ÆÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚÂ ¯Â·Èˆ‰ ÌÚ ÁÈ˘ ÍÂ˙Ó
Æ˙Â˘¯‰ ˙Ó„˜Ó˘ ®˙Â˜˙Â ÌÈ˜ÂÁ© ‰˜È˜Á‰ È¯·„ ÏÎ ÁÂÒÈ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓÂ ¨˙Â˘¯‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ

ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á ˙˜ÏÁÓ
ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ˙ÈÈÈ¯·Ú ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ‰ÙÈ˘ÁÂ ¯Â˙È‡ ÂÈ‰ ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á ˙˜ÏÁÓ Ï˘ ‰„È˜Ù˙
‰ÁÈ˙Ù ÔÊÎ¯Ó·Â ¨‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ËÈ˜ Ì˘Ï Â‡ ¨¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ· ¨Ì„˜ÂÓ‰ ‰ÏÂÎÈÒ Ì˘Ï
ÆÔÂ‰‰ ˜Â˘· ˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯È·ÚÏ ˙Â„˘Á ˙˜È„·Ï ‰¯È˜Á ÈÎÈÏ‰·
˙Â˜ÒÂÚ‰ ¨Ï¢ÂÁ·Â ı¯‡· ˙ÂÙÚÂÒÓÂ ˙Â·Î¯ÂÓ ˙Â¯È˜Á ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Úˆ·Ó ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯‚ÒÓ·
Ì˙¯ËÓ˘ ÌÈÁÂÂÈ„ ¨ÌÈÙ Ú„ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ· ˙ÈÓ¯˙ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ≠ ¯˙È‰ ÔÈ· ≠
Ì‚ ÂÓÎ ¨ÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Â ‰Ó¯Ó ˙Â¯È·Ú ¨‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ˙Â‡˜ÒÚ ¨ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ ˙‡ ˙ÂÚË‰Ï
ÌÈ¯Â¯È· Ì‚ Úˆ·Ï ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á ˙˜ÏÁÓ ‰ÏÁ‰ ˙ÙÏÂÁ‰ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· ÆÔÂ‰ ˙·Ï‰ ˙Â¯È·Ú
Æ˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÎÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÈÏ‰Ó
ÆÌÚÂˆ˜Ó· ÔÂ·˘Á È‡Â¯ Â‡ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ Ì·Â¯ ¨˙Â¯È˜Á È˘‡ ˙ÏÏÂÎ ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á ˙˜ÏÁÓ

˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ‰˜ÏÁÓ‰
ÈÎÈÏ‰˙· ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ·ÂÏÈ˘Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰È‚Ë¯ËÒ‡‰ ÌÂ˘ÈÈÓ ˜ÏÁÎ ‰Ó˜Â‰ ÂÊ ‰˜ÏÁÓ
ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚ ÔÈ· ÌÈÓ˜¯‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÈÎÈÏ‰˙· ‰·ÂÏÈ˘ ≠ Ë¯Ù·Â ¨ÏÏÎ· ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰
ÆÌÏÂÚ· ‰ÙÈÎ‡‰Â
Æ˙Â˘¯‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ‡Â‰ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙
˙Â·¯Ï ¨˙Â¯Ê Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙ÂÈÂ˘¯ ÌÚÂ ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· ÁÂ˜ÈÙ ÈÙÂ‚ ÌÚ ¯˘˜‰ ÏÚ ˙È‡¯Á‡ ‰˜ÏÁÓ‰
Æ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ˘¯ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ‰·‰ È¯ÎÊÓ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á

˙ÈÏ‰Ó ‰ÙÈÎ‡ ˙˜ÏÁÓ
Ú·˜˘ ˘„Á‰ ÈÏ‰Ó‰ ÍÈÏ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ Í¯ÂˆÏ ÁÂ„‰ ˙˘· ‰Ó˜ ˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙˜ÏÁÓ
Æ≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®‰˜È˜Á ÈÂ˜È˙© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯· ‰ÙÈÎ‡ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈ ˜ÂÁ· ÂÊ ‰˘·
‰„È˜Ù˙ ¯˘‡ ¨˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÚÂ ÈÙ· ˙Â˘¯‰ ˘‡¯ ·˘ÂÈ ˙„ÓÚ ˙‡ ‚ˆÈÈ˙ ‰˜ÏÁÓ‰
ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÈÈ„ Ï˘ ˙ÂÈÏ‰Ó ˙Â¯Ù‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈ„Â˘Á „‚ ÌÈÈÏ‰Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰· ÚÈ¯Î‰ÏÂ ÔÂ„Ï
˙ÎÈ¯Ú ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ÔÓ ÏÁ‰ ¨ÌÎ¯Â‡ ÏÎÏ ÌÈÈÏ‰Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ‰ÂÂÏ˙Â Ï‰˙ ‰˜ÏÁÓ‰
È¯„Ò ˙‡ ‰¯˘È‡ ˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÚÂÂ˘ ¯Á‡Ï Æ˜È˙· ÌÈÎÈÏ‰‰ ÌÂÈÒ· ‰ÏÎÂ ÈÏ‰Ó ¯Â¯È·
‰ÙÈÎ‡‰ ÔÂ‚Ó ÏÚÙÂ‰ ¨≤∞±± ¨¯·Ó·Â· ≥∞–· ˙Â˘¯‰ ¯˙‡· ÂÓÒ¯ÂÙ ÂÏÏ‰Â ‰˙„Â·ÚÏ ÔÈ„‰
Æ˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ ÈÏ‰Ó‰
∂
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‰¯È˜Á Â‡ØÂ ÈÏ‰ÈÓ ¯Â¯È· ˙ÎÈ¯Ú ¯Á‡Ï ≠ ÌÈÈÏ‰Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÏÂ‰È· ‰˜ÏÁÓ‰ ˙„Â·Ú ÍÏ‰Ó
¯˘‡ ¨˙ÈÏ‰Ó ‰ÙÈÎ‡ ˙˜ÏÁÓÏ ‰¯È˜ÁØ¯Â¯È·‰ ¯ÓÂÁ ¯·ÚÂÓ ¨ÈÏ‰Ó ÍÈÏ‰Ï ·ÒÂ˙˘ ˙ÈÏÈÏÙ
ÍÈÏ‰ ËÂ˜Ï ËÏÁÂÓ ÔÎ‡ Ì‡ ÆÈÏ‰Ó ‰ÙÈÎ‡ ÍÈÏ‰· ÁÂ˙ÙÏ Ì‡‰ ‰ˆÈÏÓÓÂ ˜È˙‰ ˙‡ ˙ÁÂ·
‰¯Â‡ÎÏ ‰¯Ù‰‰ ¯Â¯È·Ï ıÂÁ‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï È„Î ˜È˙ ÏÎ ˙ÁÂ· ‰˜ÏÁÓ‰ ¨ÈÏ‰Ó ‰ÙÈÎ‡
ÈÙ· ¨¢ÈÏ‰Ó Ú·Â˙¢Î ¨ÍÈÏ‰‰ ˙‡ Ï‰˙ Ì‰ÈÙ ÏÚ˘ ¨ÌÈÈÏ‰Ó ˙ÂÚË È·˙Î È„ÎÏ Â˙Â‡ ˙˘·‚ÓÂ
Æ˙ÈÏ‰Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰
‰„È˜Ù˙Ó ˜ÏÁÎ Æ‰ÙÈÎ‡ È¯„Ò‰· ÌÈ¯ÙÓ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ˙ÂÎÓÒ ˙Â˘¯‰ ¯¢ÂÈÏ ‰˜Ó Ï¢‰ ˜ÂÁ‰
ÏÂÓ Ì˘Â·È‚ ¨‰ÙÈÎ‡ È¯„Ò‰ ÏÚ ˙Â˘¯‰ ¯¢ÂÈÏ ‰ˆÏÓ‰· ‰˜ÏÁÓ‰ ˜ÂÒÚ˙ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙˜ÏÁÓ Ï˘
Æ˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ·˙ÂÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ÌÈÓÎÒÂÓ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙‡·‰Â ÌÈ¯ÙÓ‰
˜ÂÂÈ˘ ¨˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈ· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙È‡˘¯ ˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÚÂ ¨ÔÎ ÂÓÎ
˙ÂÏ˙‰Ï Â‡ ÏÂÏ˘Ï ¨®ıÂÚÈÈ‰ ˜ÂÁ ≠ ÔÏ‰Ï© ±ππµ–‰¢˘˙‰ ˙ÂÚ˜˘‰ È˜È˙ ÏÂ‰ÈÂ ˙ÂÚ˜˘‰
‰ÙÈÎ‡‰ ˙˜ÏÁÓ Æ˙ÂÓÈ‰Ó· Ì‚Ù ·˜Ú ®„ÈÁÈ Â˙Â‡ Ï‡ ‰¯Â˘˜‰ ‰¯·Á ÔÎÂ© „ÈÁÈ ÔÂÈ˘È¯
Æ˙Â˘¯‰ ÌÚËÓ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÙ· ¨ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· „‚Î ‰Ï‡ ÌÈÎÈÏ‰ Ï‰˙ ˙ÈÏ‰Ó‰
˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÓÂˆÈÚ‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ıÚÈÈÓ Ì¯Â‚Î ˙ÈÏ‰Ó ‰ÙÈÎ‡ ˙˜ÏÁÓ ˙Ï‰Ó ˙˘Ó˘Ó ¨ÛÒÂ·
˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁÏ ßÈ ˜¯Ù ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ ≥Á ˜¯Ù ÈÙ ÏÚ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚÏ ÒÁÈ· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ
ÆıÂÚÈÈ‰ ˜ÂÁÏ ±Ê ˜¯Ù ÔÎÂ ±ππ¥–„¢˘˙‰ ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó
ÏÚ ÌÈÂÈ„· ¨‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂÁ˙· ‰˜È˜Á ˘Â·È‚· ˜ÏÁ ÌÈÏËÂ ˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙˜ÏÁÓ È˘‡
≠ ˙Â˘¯‰ È‚ÈˆÎ ≠ ÌÈÙ˙˙˘Ó ÔÎÂ ¨˙ÒÎ· Ô‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· Ô‰ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ‰˜È˜Á‰
Æ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÙÈÎ‡ Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂ¯ÂÙ·

ÈÏÏÎ‰ ¯ÈÎÊÓ‰
Ú·˜˘ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ¨˙Â˘¯‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ‰ÏÂÚÙ˙Ï È‡¯Á‡ ÈÏÏÎ‰ ¯ÈÎÊÓ‰
˙Â˜ÏÁÓ‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ÌÂ‡È˙‰Â ‰Èˆ¯‚ËÈ‡ÏÂ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÂ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙· ¯¢ÂÈ‰
Æ˙Â˘¯· ˙ÂÂ˘‰
ÈÓÂÁ˙ ¨‰Ê Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó Æ˘Â‡ È·‡˘ÓÂ ÌÈÙÒÎ ÔÂ‚¯‡ ˙˜ÏÁÓ Ï‰ÓÎ ˘Ó˘Ó ˙Â˘¯‰ Ï¢ÎÊÓ
ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·¯Ï ¨˙Â˘¯· ˙Â·˘Á‰Â ÌÈÙÒÎ‰ ÌÂÁ˙ ÏÂ‰È ∫ÔÓ˜Ï„Î Ì‰ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ Â˙ÂÈ¯Á‡
ªÈ˙˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ˙ÈÈ· ª˙Â¯‚‡‰ ˙ÈÈ·‚ Í¯ÚÓ ÏÂ‰È ªÌÈÙÒÎ‰ ÏÂ‰È ª˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ˙ÒÎ‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÂÓ ·Èˆ˜˙‰ ¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰· ÏÂÙÈË
ÈÓÎÒ‰ ª¯Î˘ ªÌ˘ÂÈ‡Â Ì„‡ ÁÂÎ È˜˙ ˙Â·¯Ï ¨˙Â˘¯· ˘Â‡‰ È·‡˘Ó Í¯ÚÓ ÏÂ‰È ªÂÚÂˆÈ·
ÌÂÁ˙ ÏÂ‰È ªÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÁÂÂ¯Â ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÎ¯„‰ ªÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÂ„È˜ ÈÏÂÏÒÓ ª‰„Â·Ú È‡˙Â
ÌÈ·‡˘Ó‰ ÏÂ‰È ª˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÈÊ¯ÎÓ ˙ÎÈ¯ÚÂ ˙ÂÈÏÂÚÙ˙‰Â ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Â ˘Î¯‰
Æ˙ÂÁÈË·‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ÌÂÁ˙Â ª®·Î¯ ¨˜˘Ó ¨ÈÂÈ·© ÌÈÈ¯ÓÂÁ‰

Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙˜ÏÁÓ
˙¯Â˘˜˙Â ·Â˘ÁÓ ˙ÂÈ˙˘˙ ¨Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙Â ÁÂ˙ÈÙ ÌÈÏÏÂÎ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙
˙ÂÈ˙˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈÎÂ˙ ÈÙÏÂ ¨‰È„·ÂÚÂ ‰ÈÏ‰Ó È„È˜Ù˙ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ¨˙Â˘¯‰ ¯Â·Ú
˜ÏÁ· Æ‰˙Â‡ ˙Úˆ·ÓÂ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ·Â˘ÁÓ‰ ˙ÈÈ‚Ë¯ËÒ‡ ˙ÚÈ·˜· ‰Ù˙Â˘ ‰˜ÏÁÓ‰ Æ˙Â¯˘Â‡Ó‰
ÍÂ˙Ó ≠ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó·Â ¨˙Â¯Á‡‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ‰ÈÈÙ ÈÙ ÏÚ ˙ÏÚÂÙ ‰˜ÏÁÓ‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó
˙˙Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˙ÓÊÂÈÂ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ‰‰ÊÓ ‰˜ÏÁÓ‰ Æ˙Â˜ÏÁÓ‰ ¯‡˘ ÌÚ ˙Â¯ÎÈ‰
ÆÈ·Â˘ÁÓ ‰ÚÓ Ì‰Ï
¨·˘ÁÂÓÓ‰ ÔÂÈÎ¯‡‰ ˙Î¯ÚÓ ∫˙Â‡·‰ ·Â˘ÁÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙Â ÁÂ˙ÈÙÏ ˙È‡¯Á‡ ‰˜ÏÁÓ‰
ª˙Â˘¯‰ Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡ ª˙Â·Â˙Î ÈÒ˜ÙÂ ÌÈÓÂÈ ¨˙ÂÓÈ˘Ó ÏÂ‰È ¨ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ¯‡Â„‰
∑

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙Î¯ÚÓ ª‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â˜ÏÁÓ ˙‡ ˙˘Ó˘Ó‰ ¨®¢‰˙‡‚‡¢© ˙Â¯È˜Á ÏÂ‰ÈÏ Ú„ÈÓ ˙Î¯ÚÓ
˙‡Â ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ¨ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙˘Ó˘Ó‰ ¨®¢‡‚Ó¢© ÌÈÈÂ¯Ë˜Ï‡‰
ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÈÂ˘‰ ÌÈ‡˘Â· Ú„ÈÓ‰ ·¯ÈÓ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ‰ ¨˙ÈÏÂÚÙ˙‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ª˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ
ÈÂ˙ ¨ÌÈ˜È˙ ÈÏ‰ÓÂ ˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ ¨˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ¨ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ÌÈÂ˙ ≠ ˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ
¨®‰Ò¯Â·‰Ó Ú„ÈÓ ˙ËÈÏ˜Ï ˜˘ÓÓ ÁÂ˙ÈÙ ÍÂ˙© ÌÈ‚È¯Á ¯Â˙È‡Â ¯ÁÒÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ¨¯ÁÒÓ
˙ÂÎ¯ÚÓ ª˙Â·˘ÁÏ ERP ª˙ÂÂ·˘Á ˙Ï‰‰ ÈÂ˙Â ÈÏÎÏÎ ¯˜ÁÓ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈÂ˙
Æ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ
ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ·˘ÁÓ ˙˘ÈÎ¯ ∫˙È˙˘˙ ˙ÂÎÂ˙Â ˙ÂÈ˙˘˙ ‡Â‰ ‰˜ÏÁÓ‰ È„È ÏÚ ÏÙÂËÓ‰ ÛÒÂ ÌÂÁ˙
˙ÈÓÈÙ‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ˙˘¯ ªÌ˙˜ÂÊÁ˙Â ÌÈ˙¯˘ ˙˘ÈÎ¯ ª˙ÂÈËÂÂÏ¯ Û„Ó ˙ÂÎÂ˙Â Ì˙˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ¯˘˜Ó‰ Â˜Â Ë¯ËÈ‡ È˜ÙÒÏ ÌÈÂÂ˜ ÏÏÂÎ ¨ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÂÂ˜Â
Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ªÌÈÂ˘‰ ÌÈ¯˙‡‰ ÔÈ· ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÏÎ· ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ÛÂ˙È˘ ¯˘Ù‡Ó‰Â ·È·‡ Ï˙·Â
ª˙ÂÒÙ„ÓÏ ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÂ ÏÂÚÙ˙ ª˙ÂÈÊÎ¯ÓÂ ÔÂÙÏË‰ ÈÂÂ˜ ª‰ÈÂÙÏË ˙¯Â˘˜˙ ª˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÏÎ Ï˘
Æ„ÂÚÂ ¨ÌÈ‚ÂÒ‰ ÏÎÓ ‰ÏÎ˙Ó „ÂÈˆ Ï˘ ‰˜˙‰Â ‰˜ÙÒ‡
È„·ÂÚ ÁÂ˜ÈÙ ˙Á˙ ¨(outsourcing) ıÂÁ ¯Â˜ÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘Ú ‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÓ ˜ÏÁ
Æ‰˜ÏÁÓ‰

Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù
ÍÂ˙Ó ‰Ó˜Â‰ ¨®‰ÏÎÏÎÂ ÈÂÒÈÓ© ·È·‡ Ï˙ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ˙·˘ÂÈ‰ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù
ÔÂ¯‡ÂÂˆ‰ ˙ÂÈÈ¯·Ú·Â ¯ÂÁ˘‰ ÔÂ‰· ‰ÓÁÏÓ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÁÂÎÂ ÌÈ·‡˘Ó ÊÎ¯Ï ‰ÙÈ‡˘
ÌÈ˜ÂÁÂ ÌÈÂ˘‰ ÒÓ‰ ÈÈ„ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â‚‰˙‰Â ‰˘ÈÚ ˙ÂÓ¯Â ˙ÚÈ·˜Â Ô·Ï‰
ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈÈËÂÂÏ¯
ÌÂÁ˙ ·Á¯Â‰ ¨ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ ÏÚ Ô‚˙˘ ˙ÓÏÂ‰ ‰ÙÈÎ‡ ¯„ÚÈ‰Â ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÌÚ
ÌÂÁ˙‰ ˙‡ ÊÎ¯˙ ‡È‰ ÈÎ ËÏÁÂ‰Â ®‰ÏÎÏÎÂ ÈÂÒÈÓ© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù Ï˘ ‰˜ÂÒÈÚ
ÔÈ¯˘ÈÓ· ÔÈ· ¨ÔÈÈÚÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ ¯‡˘Â Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· È„ÚÏ· ÔÙÂ‡· Â· ÏÙË˙Â
ÆÔÈÙÈ˜Ú· ÔÈ·Â
È¯È˙ÚÂ ÌÈ·Î¯ÂÓ ¨ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ˜È˙ ÏÂ‰È· ‰ÁÓ˙Ó Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù
ÆÌÈÎÓÒÓ

∏
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IV

È‚Ë¯ËÒ‡Â ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈÂ ÁÂ˙ÈÙ ¨¯˜ÁÓ ˙˜ÏÁÓ
È‚Ë¯ËÒ‡ ıÂÚÈÈ Æ±
ıÂÚÈÈ ÏÚ ‰ÂÓ‡ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ Ï˘ È‚Ë¯ËÒ‡Â ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈÂ ÁÂ˙ÈÙ ¨¯˜ÁÓ ˙˜ÏÁÓ
˙·˜ÂÚ ‰˜ÏÁÓ‰ Æ˙Â˘¯‰ ˙Â˜ÏÁÓÂ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ˘‡¯ ·˘ÂÈÏ ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡ ‰ÂÂÎ‰Â
‰˜ÏÁÓ‰ ÆÌÏÂÚ·Â ı¯‡· ÔÂ‰‰ È˜Â˘· ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÓ‚ÓÂ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡·
Ï˘ ˙È‚Ë¯ËÒ‡‰ ˙ÂÈÈ„Ó‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÈÏÎÏÎ‰ Ú„ÈÓ‰Â ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ˙Á˙ÓÂ ˙ÙÒÂ‡
È˜Â˘ Ï˘ ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ‰ÙÓ‰Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈÂÎÈÒÏÂ ˙Â¯ÂÓ˙Ï ¨˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰Ï ˙Ó‡Â˙ ˙Â˘¯‰
ÆÔÂ‰‰

ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈ Æ≤
‰˘È‚‰ ‡È‰ Æ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈ ‰˜ÏÁÓ‰ ‰˜ÈÚ‰ ÁÂ„‰ ˙˘·
˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏÂ ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á ˙˜ÏÁÓÏ ¨˙ÂÚ˜˘‰ ˙˜ÏÁÓÏ ¨ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓÏ ÚÂÈÒ
‰˜ÏÁÓÏ ‰ÚÈÈÒ ‡È‰ ¨ÔÎ ÂÓÎ ÆÌÈ˜ÂÂ˘‰ ˙ÂÏ‰˙‰Â ‰Ò¯Â·· ¯ÁÒÓÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â·
ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ˙Ù˙˘Ó Ì‚ ‰˜ÏÁÓ‰ ÆÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· ÌÈÂ‚¯‡ ¯Â·Ú Ú„ÈÓ ÔÎ„ÚÏ ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰
Æ¯ÁÒÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜·Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â· È˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰˜ÏÁÓ‰
∫ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˘Â· ‰„Â·Ú È˙ÂÂˆ· ‰Ù˙˙˘‰Â ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰˜ÏÁÓ‰ ‰ÏÈ·Â‰ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó·
Ï„ÂÓ ˘Â·È‚Ï ˙Â˘¯‰ ˙ÂÂˆ ¨ÌÈÒÈÙ ÌÈÎÂÂ˙Ó ‡˘Â· ˙Â˘¯‰ ˙ÂÂˆ ¨˙Â˘¯· ‰ÙÈÎ‡ ÌÂ¯ÂÙ
˙ÂÂˆÂ È˙Î¯ÚÓ ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰ÈÏ ˙Â˘¯‰ ˙ÂÂˆ ¨ÈÓˆÚ ÔÂ·˘ÁÏ ¯ÁÒÓ ˙Â¯ÈÊÏ ÔÂ‰ ˙ÂÓÈÏ‰
ÆÚ„È ÏÂ‰È ‡˘Â· ˙Â˘¯‰

˜˘Ó· ˙ÂÈ˙Â¯Á˙‰ ˙¯·‚‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ Æ≥
˙¯·‚‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÚÂÙ‰ ¨˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ˙ÂˆÂ·˜· ˙Â˜ÊÁ‡‰ ‰·Ó ˙ÈÁ·Ï ˙ÂÂˆ‰
Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯·Á· ˙Â˜ÊÁ‡‰ ‰·Ó ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Ó ÏÚ ÒÎ˙‰ ¨˜˘Ó· ˙ÂÈ˙Â¯Á˙‰
˜˘Ó· ˙ÂÈ˙Â¯Á˙‰ ˙„ÈÓ ¨ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ˙·ÂË ≠ ˙ÂÂ˘ ˙Â¯ÈÊ ˘ÂÏ˘· ˙È¯˘Ù‡‰ Â˙ÚÙ˘‰Â
È¯˜ ¨ÚÈ˜˘Ó‰ ÏÚ ˙Â˜ÊÁ‡‰ ‰·ÓÏ ˘È˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡ ÔÁ· ˙ÂÂˆ‰ Æ˜˘Ó‰ Ï˘ Â˙Â·ÈˆÈÂ
ÚÈ˜˘Ó‰ Û˘Á ÂÈÏ‡˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ ¯È·‚ÓÂ ‰‡Â˘˙· Ú‚ÂÙ ÌÈÈ˜‰ ˙Â˜ÊÁ‡‰ ‰·Ó Ì‡‰ ≠
˙‡Â (multi market contacts) ÌÈ˜ÂÂ˘ ‰·Â¯Ó ˜˘ÓÓ ¯ˆÂ Ì‡‰ Ì‚ ÔÁ· ˙ÂÂˆ‰ ÆÈË¯Ù‰
ÆÂÏÏÎ· ÈÏ‡¯˘È‰ ˜˘Ó· ˙ÂÈ˙Â¯Á˙‰ ˙„ÈÓ ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰
ÒÈÒ· ÂÂÈ‰ ¯˘‡ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰ÊÎÈ¯Â ¯˜ÁÓ ‰˜ÏÁÓ‰ ‰Î¯Ú ¨˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ·
˙Â˘¯‰Â ¨‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÂÓÒ¯ÂÙ ÁÂ„‰ ˙˘ ¯Á‡Ï Æ‰È˙ÂˆÏÓ‰ÏÂ ‰„ÚÂÂ· ˙Â˘¯‰ ˙„ÓÚÏ
Æ‰˜È˜Á ¯·„Î ÔÓÂ˘ÈÈ ÏÚ È‡¯Á‡‰ ˙ÂÂˆÏ ÌÂÈÎ ‰Ù˙Â˘

˙ÂÁÂ„ ÈÂ˜È˙· ˙ÂÈ˙Â‰Ó Æ¥
Ô‰Â Ï‡¯˘È· Ô‰ (restatement) ˘„ÁÓ ‰‚ˆ‰‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯ÂÓ˙ ÂÏÁ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú‰ ÍÏ‰Ó·
Â˙˜È˜Á ÂÓÎ ¨˙Â‡Â·˘Á‰ ÌÂÁ˙· ¯˙ÂÈ ˙Â·Á¯ ˙Â¯ÂÓ˙Ó ÂÚÙ˘Â‰ ÂÏ‡ ˙Â¯ÂÓ˙ Æ‰Ï ıÂÁÓ
(IFRS) ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ‰È˜˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÎÂ ·¢‰¯‡· (SOX) ÈÏÒ˜Â‡–ÒÈÈ·¯Ò ˜ÂÁ Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈÂ
˘„ÁÓ ‰‚ˆ‰‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ ÈÙÒ Â¯ÓÁÂ‰ ¨ÈÂÏÈ‚‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÔÂÈÒÈ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÆÏ‡¯˘È·
¯˘‡ ¨˙ÂÈ˙Â‰Ó ‡˘Â· ππ–¥ ‰ËÏÁ‰· Ô‰Â ¨SOX –Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· Ô‰ ¨ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„·
ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ È„È ÏÚ ‰Ï·˜˙‰
π
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ÈÂ·È¯ ‡È‰ ‰¯˜·‰Â ÁÂÂÈ„‰ È‡˙ ˙¯ÓÁ‰ ˙Â·˜Ú· ÂÏÏÂÁ˙‰˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ÂÓ˙‰ ˙Á‡
˙Âˆ¯‡· ÂÎ¯Ú˘ ˙Â˜È„·Ó ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ¨˙ÂÁÂ„ ÈÂ˜È˙Â ˘„ÁÓ ˙Â‚ˆ‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ Ï˘
˙˜È˜Á È¯Á‡Â ÈÙÏ ˘„ÁÓ ‰‚ˆ‰Ï ˜Â˘‰ ˙·Â‚˙ ˙‡ ÂÁ· ¯˘‡ ÌÈ¯˜ÁÓÓ ¨ÛÒÂ· Æ˙È¯·‰
˙ÈÈˆÏÙÈ‡ ÔÎ˘ ¨¢Ï˜Ï˜Ó ‡ˆÓÂ Ô˜˙Ï ‡·¢ ˙ÈÁ·· ÂÈ‰ ¯·„‰Â ÔÎ˙ÈÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ SOX
¨˙Â¯·Á È„È ÏÚ ˙ÂÓÒ¯Ù˙Ó‰ ˙ÂÚ„Â‰Ï ˜Â˘‰ ˙·Â‚˙· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰„È¯È ‰¯¯‚ ÌÈÁÂÂÈ„‰
˘„ÂÁÓ ÔÂÈ„· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÂÏÚ‰ ‰Ï‡ ˙Â¯ÂÓ˙ ÆÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ „ˆÓ ˙Â˘È„‡ ≠ ÂÈÈ‰„
ÆÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÔÂ˜È˙ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙„ÈÓ ¯·„·
ÔÎÂ ¨˘„ÁÓ ‰‚ˆ‰· ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÓ‚Ó‰ ˙‡ ¯‡˙ÏÂ ‚Èˆ‰Ï ‰¯ËÓ· ‰Ê ‡˘Â ‰Á· ‰˜ÏÁÓ‰
˙Â˘È‚¯ ÁÂ˙È ÍÂ˙ ¨ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈ˙Â‰Ó Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈÙÒ ÔÂÁ·Ï È„Î
ÆÁÂÂ¯‰Â ÔÂ‰‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰‰ Ï˘ ÌÈË·È‰· ˙ÂÈ˙Â‰Ó ÈÙÒ ¯Â·Ú

˙¯Â˜ Ô¯˜Â Ô˜ÏÈÓ ÔÂÎÓ ÌÚ ˙Ù˙Â˘Ó ‰„Â·Ú Æµ
˙ÓÈÈ˜Ó ÂÊ Ô¯˜ ÆÔ˜ÏÈÓ ÔÂÎÓ·˘ ˙¯Â˜ Ô¯˜ È˙ÈÓÚ ˙ÈÎÂ˙ ÌÚ Û˙Â˘Ó ÌÊÈÓ ‰„ÒÈÈ ‰˜ÏÁÓ‰
‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ È¯‚Â· ÌÈÈÈËˆÓ ÌÈË„ÂËÒÏ ˙Â‚ÏÓ ˙Â˙È Ô˙¯‚ÒÓ·˘ ¨¯˜ÁÓ ˙ÂÈÎÂ˙
ÌÈÏ·˜ÓÂ ÌÈÈ¯ËÓÏ¯ÙÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ„¯˘Ó· ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ÌÈ·ˆÂÓ ¯˜ÁÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· Æ‰‰Â·‚
ÆÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· ÌÈÁÓÂÓÓ ‰Î¯„‰
ÌÈÎ¯ÂÚ‰ ¨ÌÈ˙ÈÓÚ ‰Ú·¯‡ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰˜ÏÁÓ· Â·ˆÂ‰ ¨Û˙Â˘Ó‰ ÌÊÈÓ‰ ˙¯‚ÒÓ·
˙˜ÙÒÓ ‰˜ÏÁÓ‰ Æ‰È˙Â¯ËÓÂ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙Ï ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÈ‡˘Â· ¯˜ÁÓ
‰ÂÂÏÓ Ô¯˜‰ ÌÚËÓ ˙ÂÂˆÂ ¨Ì‰È¯˜ÁÓÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰ÎÈÓ˙Â ‰ÂÂÎ‰ ¨ıÂÚÈÈ ÌÈ˙ÈÓÚÏ
ÆÌ˙Â‡

∫‰˘‰ ÂÚˆÂ·˘ ¯˜ÁÓ ˙Â„Â·Ú
˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ÛÚ ÏÚ ¯˜ÁÓ Æ‡
˙Â‡¯Â‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ÛÚ ¯·Ú˘ ÍÈÏ‰˙‰ ˙ÚÙ˘‰· „˜Ó˙Ó ¯˜ÁÓ‰
ÔÁÂ· ¯˜ÁÓ‰ Æ¯˙ÂÈ ˙Â„˜ÂÓÓÂ ˙Â·¯ ˙ÂÈ¯Â‚Ë˜ ˙¯ÈˆÈÂ ÈÙÚ ‚ÂÂÈÒ È·‚Ï ˙Â˘„Á‰ ÈÂÏÈ‚‰
˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜Ï ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜Ó ÌÈÙÒÎ Â¯·ÚÂ‰ ¨‰Ê ÍÈÏ‰˙Ó ‰‡ˆÂ˙Î ¨Ì‡‰
‰‡ˆÂ˙Î ≠ ÍÙ‰˘ ¨ıÂÚÈÈ‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ÍÎÏ ˘È Ì‡‰Â ˙ÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÁÓ˙‰ ˙ÂÏÚ·
Ï˘ ÌÈÈÈÙ‡Ó ÏÚ· ÍÈÏ‰˙Ï ˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈÓ ≠ ÌÈ„˜ÂÓÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ¯ˆÂÓ Ï˘ Ì˙ÒÎ‰Ó
Æ˙ÂÚ˜˘‰ ÏÂ‰È
∫ÂÁ·˘ ˙ÂÙÒÂ ¯˜ÁÓ ˙ÂÏ‡˘
ÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙Ó ÏÚ ˙Â¯˜ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ ÌÈÓÈ˜Ó ˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó Ì‡‰
ø˙Â‚¯„Ó ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈ‰Â·‚ ÌÈ‚Â¯È„· ˙ÂÎÊÏ

•

˙Â‡Â˘˙ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰ ¢˜ÂÁÓÏ¢ ˙Ó ÏÚ Ô¯˜‰ Ì˘ ˙‡ ˙Â˘Ï ˙Â‚‰Â ˙Â¯˜‰ Ì‡‰
ø˙ÂÎÂÓ

•

ÌÈ¯Â˘˜ ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂÚ·ˆ‰Â ÊÂÎÈ¯ ˙ÂˆÂ·˜ Æ·
Ï˘ Ô˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï Ú˜¯˜ ‰˘ÓÈ˘ ˙ÂÚ·ˆ‰· Û˙˙˘‰Ï ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ‰ÏÁ‰ ‰·ÂÁ‰
Ï˘ ÁÂ˙È ¨ÌÂÏ˘˙ ˙¯ÂÓ˙ ¨ÌÈÈ„ÒÂÓ ˙ÂÁÂ˜Ï ¯Â·Ú ˙ÂÚˆ·Ó‰ (proxy) ıÂÚÈÈ ˙Â¯·Á
˙ÈÁ· ÆÔ‰ÈÏ‡ ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙Â˜ÈÙÓÂ ˙ÂÚ·ˆ‰· ÔÂÈ„Ï ˙Â‡·ÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰
˙È·¯Ó ˙‡ ˙˜ÙÒÓ˘ ‡È‰ ˙ÈËÈÓÂ„ ‰Ó¯ÈÙ Â·˘ ˜Â˘ ‰·Ó ÏÚ ˙„ÓÏÓ ˜Â˘‰
±∞

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

–‰ ˜Â˘ ‰·Ó ÏÚ ‰˜ÏÁÓ· Í¯Ú˘ ¯˜ÁÓÏ Í˘Ó‰· Æproxy –‰ ıÂÚÈÈ Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰
Úˆ·˙‰ ¯˘‡ ¨˙ÂÚ·ˆ‰· ÌÈÈ„ÒÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰Â proxy
ÔÙÂ‡ ÔÈ· ¯˘˜‰Â ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂÚ·ˆ‰ ÏÚ ¯˜ÁÓ ≤∞±± ˙˘· Í¯Ú ¨≤∞±∞ ˙˘·
Æ˙ÂÈ˜ÒÚ ˙Â„ÈÓ¯ÈÙÂ ˙ÂˆÂ·˜Ï ÌÈÙÂ‚ Ì˙Â‡ Ï˘ ˙ÂÎÈÈ˙˘‰Ï ‰Ú·ˆ‰‰
È„Â‚È ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ ¯˘‡ ¯·„ ¨˙ÂÈ˜ÒÚ ˙ÂˆÂ·˜ È„È ÏÚ ÌÈ˜ÊÁÂÓ ÌÈ·¯ ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÙÂ‚
Ï˘ ÌÈÈ˘È‡Â ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÒ¯ËÈ‡ ÔÈ·Ï ÌÈÙÂ‚· ÌÈÎÒÂÁ‰Â ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ˙·ÂË ÔÈ· ÌÈÈÈÚ
∫‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ·
ÌÈÈ„ÒÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ‰Ú·ˆ‰‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ‰ËÈÏ˘ ˙ÂˆÂ·˜
¨·Â¯Ï© ˙Â¯Â˘˜ ˙Â¯·Á· ‰Ï‰‰ ˙ÂÚˆ‰ ¯Â˘È‡Ï ‡È·‰Ï È„Î ‰ˆÂ·˜Ï ÌÈÎÈÈ˘‰
Æ®˙ÂÏÚ· È¯˘˜

•

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È‚‡˙ ÔÈ·Ï ÂÏ˘ ‰ËÈÏ˘‰ ˙ˆÂ·˜ Â‡ØÂ È„ÒÂÓ ÛÂ‚ ÔÈ· ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ¯˘˜
ÆÌÈ„È‚‡˙ Ì˙Â‡· ‰Ú·ˆ‰ Í¯„ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÏÂÏÚ

•

Ï˘ ‰Ú·ˆ‰‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ˙ÂˆÂ·˜‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÈÙÂ˙È˘
ÆÔ‰Ó ˙Á‡Ï ÌÈÎÈÈ˙˘Ó‰ ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÙÂ‚

•

Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÒÒ·˙Ó‰ È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ Ï˘ ‚Â¯È„ ‰˙˘Ó ¯„‚Â‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙¯‚ÒÓ·
Â¯·Ú Â‡© ‰Ú·ˆ‰· Â¯·Ú ‡Ï ¯˘‡ ˙ÂÚˆ‰ ÊÂÁ‡· ·˘Á˙È ‚Â¯È„‰ ∫˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÙÈÒ‡
ÂÏÈÙ‡© ‰ËÏÁ‰ ˙ÂÚˆ‰ ¯È·Ú‰Ï ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô˙ÏÂÎÈÂ ˘ÈÏ˘Ï „Â‡Ó ·Â¯˜‰ ¯ÂÚÈ˘·
˙ÂÎÈÈ˘‰ ˙Â¯·Á ÔÈ· „„Ó· Ï„·‰ ÌÈÈ˜ Ì‡‰ ˜Â„·È ¯˜ÁÓ‰ ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ®¢„‚¢ ‰ˆÏÓ‰ ÌÚ
Æ¢˙ÂÈ‡ÓˆÚ¢ ˙Â¯·Á ÔÈ·Ï ‰ËÈÏ˘‰ ˙ÂˆÂ·˜Ï

‰ÈˆÏÂ‚¯Ï ˙ÂÏÚ· ‰·Ó ÔÈ· ¯˘˜‰ ÏÚ Æ‚
Æ˙ÂÏÚ·‰ ‰·Ó ÔÈ·Ï ‰˜È˜Á· ÚÈ˜˘Ó‰ ÏÚ ‰‚‰‰ ˙„ÈÓ ÔÈ·˘ ¯˘˜· „˜Ó˙Ó ¯˜ÁÓ‰
ÔÂ˜È˙ Ï˘ Â˙ÚÙ˘‰ Ï˘ È˙ÂÓÎ ÁÂ˙È Úˆ·ÓÂ ˙ÈËÂÂÏ¯‰ ˙Â¯ÙÒ‰ ˙‡ ¯˜ÂÒ ¯˜ÁÓ‰
ÈÂÈ˘ Ï˘ Â˙ÚÙ˘‰Â ˙ÂÈÓ È‚ÂÒ È˘ Ï˘ ¯Â·ÈˆÏ ‰˜Ù‰ Ï‡¯˘È· ÚÓ ¯˘‡ ÈÙÈˆÙÒ ˜ÂÁ
Æ˙ÂÏÚ·‰ ‰·Ó ÏÚ ‰Ê

ÁÂ˙ÈÙ ¨¯˜ÁÓÏ ‰˜ÏÁÓ‰ ÛÂ˙È˘· ÌÈ¯˜ÁÓ ˙ÎÈ¯ÚÏ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Æ∂
È‚Ë¯ËÒ‡Â ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈÂ
ÁÂ˙ÈÙ ¨¯˜ÁÓÏ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ· ˙Â˘¯· ¯˜ÁÓ‰ ˙È˙˘˙ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ‰¯ËÓ·
ÌÈ¯˜ÂÁ ÒÈÈ‚Ï Â˙¯ËÓ˘ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰· ‰˜ÏÁÓ‰ ‰Á˙Ù ¨È‚Ë¯ËÒ‡Â ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈÂ
¯‡Â˙ ÈÏÚ· ÌÈ¯˜ÂÁ Û˙˙˘‰Ï ÌÈ‡˘¯ ˙ÈÎÂ˙· Æ˙ÂÙ˙Â˘Ó ¯˜ÁÓ ˙Â„Â·ÚÏ ‰ÈÓ„˜‡‰Ó
ÈÓÂÁ˙Ï ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÂÈ‰È ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ¯˜ÁÓ‰ È‡˘Â ÆÌÈÈËÂÂÏ¯ ÌÈÓÂÁ˙ ÔÂÂ‚Ó· ‰ÏÚÓÂ È˘
ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÏ˘Î ˙¯Ò‰Â ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÁÂ˙ÈÙ ∫ÌÈ‡˘Â‰ ÔÈ· Æ‰È˙Â¯ËÓÂ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰
˙ÂÚ„ÂÓ ˙¯·‚‰Â ªÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ÔÂÓ‡ ˙¯·‚‰ ªÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ ÏÚ ‰‚‰ ªÌÈÈ¯ÂËÏÂ‚¯Â
ÆÔÂ‰‰ ˜Â˘· ˙ÂÈ‚ÂÒÏ ¯Â·Èˆ‰
„Á‡ ÏÎ˘ ¨ÌÈ¯˜ÂÁ ‰Ú·¯‡ „Ú ÌÚ ¨‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨˙Â˘¯‰ ¯˘˜˙˙ ÍÈÏ‰‰ ÌÂÈÒ·
ÏÂ˜ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ¨ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ÒÂÈ‚ Í¯ÂˆÏ Æ‰˙ÈÈÁ‰·Â ˙Â˘¯‰ ÛÂ˙È˘· ¯˜ÁÓ ÍÂ¯ÚÈ Ì‰Ó
˙‡ ÚÈˆ‰Ï ÛÒ‰ È‡˙· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÔÈÓÊÓ ¯˘‡ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ¯˜ÁÓ ˙ÎÈ¯ÚÏ ‡¯Â˜
ÆÌ˙Â„ÓÚÂÓ
±±

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

∫ÌÈÏÏÂÎ‰ ¨ÌÈ·Ï˘ ‰Ú·¯‡· ˙Úˆ·˙Ó ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙¯ÈÁ·
ªÛÒ È‡˙· ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÈÁ· ®±©
ªÂÚ·˜˘ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜Ï Ì‡˙‰· È˙ÂÎÈ‡ „Â˜È Ô˙Ó ®≤©
˜Â˘ È·‚Ï „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ Ú„ÈÏÂ ˙Â¯ÎÈ‰Ï ÔÎÂ ÈÂËÈ·‰ ˙ÏÂÎÈ ˙˜È„·Ï ÔÁ·Ó ˙ÎÈ¯Ú ®≥©
ªÔÂ‰‰
ªÈ˘È‡ ÔÂÈ‡È¯ ˙ÎÈ¯Ú ®¥©
ÂÚ·˜ÈÈ˘ Í¯„ È·‡· ‰„ÈÓÚÏ Ì‡˙‰· ¯˜ÁÓ ˙‚ÏÈÓ ¯˜ÂÁ‰ Ï·˜È ¯˜ÁÓ‰ ÚÂˆÈ· ˙¯ÂÓ˙
Æ≤∞±≤ ˙˘· ÌÈÈ˙Ò‰Ï ÈÂÙˆ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ÆÌÎÒ‰·

ÌÈÈÓ„˜‡ ˙Â„ÒÂÓ ÔÈ·Ï ˙Â˘¯‰ ÔÈ· È¯˜ÁÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ Æ∑
˙È˙˘˙ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ‰˙¯ËÓ˘ ¨È¯˜ÁÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ˙ÈÎÂ˙ ‰ÏÈÚÙÓ ‰˜ÏÁÓ‰
˙ÈÎÂ˙· Æ˙ÂÙ˙Â˘Ó ¯˜ÁÓ ˙Â„Â·ÚÏ ‰ÈÓ„˜‡‰Ó ÌÈ¯˜ÂÁ ÒÂÈ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘¯· ¯˜ÁÓ‰
˙Â„ÒÂÓ‰Ó ÌÈËÙ˘ÓÂ ÌÈ˜ÒÚ Ï‰Ó ¨‰ÏÎÏÎ· È˘ÈÏ˘Â È˘ ¯‡Â˙Ï ¯˜ÁÓ È„ÈÓÏ˙ ÌÈÙ˙˙˘Ó
ÈÓÂÁ˙Ï ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÈ‡˘Â· ¯˜ÁÓ ˙ÂØ˙Úˆ‰ Â˘È‚È ˙ÈÎÂ˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Æ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÏ˘Î ˙¯Ò‰Â ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÁÂ˙ÈÙ ∫ÌÈ‡˘Â‰ ÔÈ· Æ‰È˙Â¯ËÓÂ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ
˙ÂÚ„ÂÓ ˙¯·‚‰Â ªÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ÔÂÓ‡ ˙¯·‚‰ ªÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ ÏÚ ‰‚‰ ªÌÈÈ¯ÂËÏÂ‚¯Â
˙‡ ÂÎ¯ÚÈ ˙ÈÎÂ˙Ï Â¯Á·ÈÈ Ì‰Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰˘ ÌÈ¯˜ÂÁ ÆÔÂ‰‰ ˜Â˘· ˙ÂÈ‚ÂÒÏ ¯Â·Èˆ‰
Æ˙ÈÙÒÎ ‰ÎÈÓ˙Ï ÂÎÊÈÂ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰˜ÏÁÓ‰ ÌÚ ‡ÏÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ¯˜ÁÓ‰

‰Ò¯Â·‰ ÏÚÂ È˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Æ∏
ÌÈ‡˘Â ÏÚ È˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙˜ÏÁÓ ÌÚ Û˙Â˘Ó· ‰˜ÏÁÓ‰ ‰„·Ú ‰˘‰ ÍÏ‰Ó·
˙‡ ‰˜ÏÁÓ‰ ‰˙ÂÂÈÏ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· Æ‰Ò¯Â·‰ ÏÚÂ È˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÂ˘
È˘Ó ˜Â˘ ÈÈÈÚÏ ˙Â˘¯‰ ˙„ÚÂ ÈÂÈ„Ï ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ‰ÈÎ‰ ¨‰Ò¯Â·‰ Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÈÂÈ„
Æ‰Ò¯Â·ÏÂ ˙Â˘¯Ï ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÙÒÂ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈ‡˘Â· ‰ÏÙÈËÂ

±≤

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

V

ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓ
ÈÏÏÎ Æ‡
˙¯‚ÒÓ· Ì‡ ÔÈ· ¨¯Â·ÈˆÏ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ Â˜ÈÙ‰˘ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÏÎ ÏÚ ˙Á˜ÙÓ ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓ
ÌÎÂ˙Ó ¨ÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ¯ÁÒ ÌÈ„È‚‡˙ ∂∏∑–Î· ¯·Â„Ó‰ ÆÔÂ‰ ÈÒÂÈ‚ ˙¯‚ÒÓ· Ì‡ ÔÈ·Â ·ÂÁ ÈÒÂÈ‚
≤π ¨˙ÂÈÏ‡Â„ ˙Â¯·Á ¥µ ¨Á¢‚‡ ˙Â¯·Á ∂≥ ¨„·Ï· Ï‡¯˘È· ˙Â¯ÁÒ˘ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯·Á µ≥µ
ÏÚ Ì‚ ‰ÂÓÓ ‰˜ÏÁÓ‰ ¨‰Ï‡Ï ÛÒÂ· Æ®ÁÂËÈ·Â ÌÈ˜·© ˙Â¯ÂÈˆ ±µ ¨ÌÈÈÒÈÙ ÌÈ¯È˘ÎÓ
Æ˙Â˜ÂÁÓ ˙Â¯·Á ˙Â¯˘Ú ‰ÓÎ
Ô‚‰Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙Ó ˜ÏÁÎÂ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÚÂ¯ÊÓ ˙Á‡ ‰˙ÂÈ‰·
˙‡ ¯È·‚‰Ï ‡Â‰ ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ‰„È˜Ù˙ ¨ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ Ï˘ ÂÈÈÚ ÏÚ
ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ Ï˘ ˙ÈÁ¯Ê‡ ‰¯„Ò‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ˙ÂÙÈ˜˘‰
Ï˘ ÌÈË¯Ù¯ ÌÈ˘Ó˘Ó Ì˙È·¯Ó˘ ¨ÌÈÏÎÏÎÂ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ¨ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ÌÈ„·ÂÚ ‰˜ÏÁÓ·
ÆÌÈÈ‡Â·˘Á Â‡ ÌÈÈËÙ˘Ó ≠ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙ ÌÏÂÎÏÂ ¨ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ„È‚‡˙‰
ÏÚ ÂÏ˘ ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·ÂÁÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ· Ë¯Ù¯ È„È ÏÚ ÏÙÂËÓ ÁÂÂ„Ó „È‚‡˙ ÏÎ
¨ÁÂ˜ÈÙ ∫ÌÈ¯Â˘ÈÓ ‰˘ÂÏ˘· ˙ÏÚÂÙ ‰˜ÏÁÓ‰ ¨‰„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Í¯ÂˆÏ ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ ÈÙ
Æ‰ÙÈÎ‡Â ‰¯„Ò‰
˙Â·ÂÁ ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÏÚÂÙ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯Â˘ÈÓ·
Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„· È‡Â·˘Á‰ ÏÂÙÈË‰Â ÈÂÏÈ‚‰ ˙˜È„· ∫‰Ê ÏÏÎ·Â ¨ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ Ì‰Ï˘ ÁÂÂÈ„‰
Ô˙ÓÂ ÌÈÙÈ˜˘˙ ˙˜È„· ª®ÌÈÂÎÈÒ Ï„ÂÓ ÈÙÏ ˙È˘ÚÓ ‰˜È„·Ï ÌÈ¯Á·‰© ÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙
˙Â‡˜ÒÚ ¨ÌÈ‚ÂÊÈÓ© ˙Â‡˜ÒÚ ¯·„· ÌÈÁÂÂÈ„ Ë¯Ù·Â ¨ÌÈÁÂÂÈ„ ˙˜È„· ªÌÓÂÒ¯ÙÏ ÌÈ¯˙È‰
Âµ∂ ÛÈÚÒ ÈÙÏ© ÌÈ„È‚‡˙· ˜ÓÂÚ ˙Â¯Â˜È· ÚÂˆÈ· ª®ÌÈ¯„Ò‰ ¨˘Î¯ ˙ÂÚˆ‰ ¨‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ·
Æ„ÂÚÂ ·ÂÁ È¯„Ò‰· ÏÂÙÈË ª®˜ÂÁÏ
˜Â˘· ‰˜ÈÓÈ„Ï Â˙Ó‡˙‰Â ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â˘È¯„ ·ÂˆÈÚÏ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÏÚÂÙ ‰¯„Ò‰‰ ¯Â˘ÈÓ·
˜ÈÓÚÈÂ ÈËÂÂÏ¯Â È˙Â‰Ó Ú„ÈÓ Û˜˘È ¨È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ˙‡ ˙¯˘È˘ ÍÎ ÔÂ‰‰
˙Úˆ·Ó ‰˜ÏÁÓ‰ ¨‰Ê ¯˘˜‰· Æ‰Ú˜˘‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈÁÂÂÈ„· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡
È„ÂÚÈÈ–È¯Ê‚Ó ÁÂÂÈ„Ï ÌÈÏÏÎ‰ ˙ÈÈÂÂ˙‰ ÍÂ˙ ¨˙ÂÁÂ„‰ ¯ÂÙÈ˘Â ¯ÂˆÈ˜ Ï˘ Û˜È‰ ·Á¯ Ë˜ÈÂ¯Ù
˜Â˘ ÁÂ˙ÈÙ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ·¯ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˙ÓÊÂÈ ‰˜ÏÁÓ‰ ¨ÍÎÏ ÛÒÂ· ÆÌÈ˘¯„‰ ˙ÂÓÂ˜Ó·
˙ÂˆÏÓ‰ ¨˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ±∑–Â ±∂ ÔÂ˜È˙ ¨ÌÂ˙ÈÁ ˙Ó¯ÂÙ¯ ¨Ï˘ÓÏ ¨ÂÓÎ ¨Ì‰· ˙·¯ÂÚÓÂ ÔÂ‰‰
Æ„ÂÚÂ ˙ÂÈÊÂÎÈ¯‰ ˙„ÚÂ
ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ ˙ÏË‰· ˙„˜Ó˙Ó ‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ¨‰ÙÈÎ‡‰ ¯Â˘ÈÓ·
¨ÌÂÈÎ ÆÌ‰· ÔÈÈÚ‰ ÈÏÚ· Â‡ ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ È„È ÏÚ Â¯ÙÂ‰ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ¯˘‡Î
ÌÈ·Ï˘· ˙·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ‰ÈÂÙˆ ¨Û˜Â˙Ï ˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ÒÈÎ ¯Á‡Ï
ÆÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙ „‚ Â˘‚ÂÈ˘ ÌÈÈÏ‰Ó ÌÈÎÈÏ‰ Ï˘ ÌÈÂ˘

ÁÂ˜ÈÙ Æ·
ÌÈ˘‚„Â ÌÈÂ˙ ≠ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈÁÂÂÈ„ Æ±
ÔÂ‰ ÈÒÂÈ‚Â ÌÈÙÈ˜˘˙ ®‡©
ÔÓÊ ˙ÂÓÂ˘˙Â ÏÂ‰È È·‡˘Ó ‰˘È„˜Ó ˙Â˘¯‰ ¨˙ÙËÂ˘‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙¯‚ÒÓ·
ÌÈÙÈ˜˘˙ ÆÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙ È„È ÏÚ ÌÈ˘‚ÂÓ‰ ÌÈÙÈ˜˘˙ ˙˜È„·Ï ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó
±≥

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰È ˙ÂÈÈ„Ó ÒÈÒ· ÏÚ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÌÈÂ˘ ‰˜È„· ÈÏÂÏÒÓ· ÌÈ˜„· ‰Ï‡
Ì‡˙‰· Ì‚ ÌÈÙÈ˜˘˙ ˙˜È„·Ï ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ˙¯„‚‰ ÍÂ˙Â ‰˘ ÏÎ· ˙Ú·˜˘
ÆÌÈÈÂÚ·¯Â ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÁÂ„ ˙˜È„·Ï ‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎÂ˙Ï
ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÂˆ È„È· ‰˘Ú ÛÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯ÙÏ ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰
ÏÚ ˙Â˜„· ÛÈ˜˘˙‰ ˙ÂËÂÈË ¨‰‡ÏÓ ‰˜È„·· Ï·Â˜Ó‰ Ï‰Â‰ ÈÙ ÏÚ ÆÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚÂ
Æ˙ÂÂˆ‰ ˙Â¯Ú‰ ˙Â¯ÒÓ Ì‰·˘ ¨ÚÈˆÓ‰ È‚Èˆ ÌÚ ÌÈÂÈ„ ÌÈÓÈÈ˜˙ÓÂ ˙ÂÂˆ‰ È„È
˙‡ ˙Â·˙Î˙‰ Ï˘ Í¯„· ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÏÁ‰ ≤∞±∞ ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
¯Â·ÈˆÏ ˙ÂÂ˘‡¯ ˙Â˜Ù‰ ÈÙÈ˜˘˙ Ï˘ ˙ÂËÂÈË ËÚÓÏ© ÌÈÙÈ˜˘˙‰ ˙ÂËÂÈË ˙È·¯Ó
˙Â˘˜·Â ÌÈÙÈ˜˘˙‰ ˙ÂËÂÈËÏ ˙Â˘¯‰ ˙Â¯Ú‰ ÈÎ ‰È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó Æ®IPOs ≠
·˙ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯·ÁÏ ˙ÂÙÂÓ ‰˜È„·‰ ·‚‡ ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ‡˘ÂÏ ¯˘‡· ˙Â¯‰·‰Ï
Ô‰Â È˙Â‰Ó‰ ÔÙ· Ô‰© ‰˜È„·‰ Ï˘ ˙Â„ÈÁ‡‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ¯ÂÙÈ˘ Í¯ÂˆÏ ˙‡ÊÂ ¨˙ÂÏ‡˘
Æ®ÌÈÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ Ï˘ ÏÈÚÈ ÏÂ‰È Í¯ÂˆÏ
‰‡ÏÓ ‰˜È„· Ï‰Â· ÛÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯Ù ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜· ±±µ Â˜„· ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó·
µ
Æ˙¯ˆÂ˜Ó ‰˜È„· Ï‰Â· ˙Â˘˜· ¥¥–Â ˙È˜ÏÁ Â‡

ÌÈ˘· Â˙È˘ ÌÈ¯˙È‰‰Â ÛÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯ÙÏ ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ ∫± ‰Ï·Ë
∂
≤∞±±–≤∞±∞
ÍÒÓ Û„Ó ÈÙÈ˜˘˙
Â˙È˘ ÌÈ¯˙È‰‰

¯Â·ÈˆÏ ˙ÂÂ˘‡¯ ˙Â˜Ù‰
Â˙È˘ ÌÈ¯˙È‰‰ ÍÒÓ (IPOs)

ÌÈ¯˙È‰‰ ¯ÙÒÓ
Â˙È˘

˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ
Â˘‚Â‰˘

‰˘‰

®∂π•© ±±±

®±∑•© ≤∏

±∂±

≤≤±

≤∞±∞

®∂∏•© π≥

®±≤•© ±∑

±≥∑

±µπ

≤∞±±

∑

≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· ˙Â˜Ù‰Â ÔÂ‰ ÈÒÂÈ‚ ÏÚ ÌÈÂ˙
˙ÂÈˆÙÂ‡ È·˙Î ¨˙ÂÈÓ· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ≥¨π∏∏–Î È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ ÒÈÈ‚ ≤∞±± ˙˘·
∏¨∂µ≤–ÎÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ˙‡Ê ¨ÈÓÂ˜Ó‰ ˜Â˘· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ≤¨ππ∑ ÌÎÂ˙Ó ¨‰¯Ó‰Ï Á¢‚‡Â
ÂÊ ‰˘· ÆÈÓÂ˜Ó‰ ˜Â˘· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ∏¨¥∑∂ ÌÎÂ˙Ó ¨˙Ó„Â˜‰ ‰˘· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ
–Î Ï˘ ÌÂÎÒ ®‰¯Ó‰Ï Á¢‚‡ ËÚÓÏ© ·ÂÁ ˙Â¯‚‡ ˙ÂÚˆÓ‡· È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ ÒÈÈ‚
ÔÎ ÂÓÎ Æ˙Ó„Â˜‰ ‰˘· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ≥∏¨≤≤∏–ÎÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ˙‡Ê ¨Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ≥±¨π∑π
∏
¨‰ÈˆÙÂ‡ È·˙Î ˘ÂÓÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ π≥µ–Î Ï˘ ÌÂÎÒ È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ ÒÈÈ‚
Æ˙Ó„Â˜‰ ‰˘· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ πµ∞–ÎÏ ‰‡ÂÂ˘‰·

ÒÈÒ· ÏÚ Â˘‚Â‰˘ ÌÈÙÈ˜˘˙Ï „Ú ≤∞±∞ ˙˘Ï ÌÈÈ˙˘‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÒÈÒ· ÏÚ Â˘‚Â‰˘ ÌÈÙÈ˜˘˙Ï ÒÁÈÈ˙Ó
Æ≤∞±± ˙˘Ï È˘ÈÏ˘‰ ÔÂÚ·¯‰ ˙ÂÁÂ„
±–Ï „ÚÂ ¯‡ÂÈ· ≥±–‰ ÌÈÎÈ¯‡˙‰ ÔÈ· ¯˙È‰ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÙÈ˜˘˙ÏÂ Â˘‚Â‰˘ ÌÈÙÈ˜˘˙Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈÂ˙‰
Æ¯‡Â¯·Ù·
ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈÏ ‰Ò¯Â·‰ ÈÁÂÂÈ„Ó ÂÁ˜Ï ‰Ê ˜¯Ù· ÒÂÈ‚‰ ÈÂ˙
Æ˙Â· ˙Â¯·Á È„È ÏÚ ‰ÈˆÙÂ‡ È·˙Î ˘ÂÓÈÓ ÏÏÂÎ

µ

∂

∑
∏

±¥

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

Á¢‚‡Â ÌÈ¯ÈÓ‰ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ¨˙ÂÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â‡ˆ˜‰Â ÔÂ‰ ÒÂÈ‚ ∫≤ ‰Ï·Ë
π
≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘·
®ÌÈÙËÂ˘ ÌÈ¯ÈÁÓ ¨Á¢˘ ÈÂÈÏÈÓ©
≤∞±±

≤∞±∞

≤¨π¥∂
µ±
ππ±

∑¨¥≤±
±¨∞µµ
±∑∂

±¨¥π∞
±≤
µ∞±

≥¨∑¥¥
±±
≥π≥

µ∂≤
µ∞
∑
∂¨∂±∞

≥≤π
≤π≥
±≥
±≥¨¥≥µ

≥±¨≥¥≤
∞
∂≥∑

≥∑¨¥∞∂
∑µ≤
∑∞

≤¨µ∏±
µ¨≥∞∂
¥≥∑
µ∑∞
¥∞¨∏∑≥
¥∑¨¥∏¥

±¨≤≤∂
≤¨ππ∂
≤≤≥
≥±µ
¥≤¨π∏∏
µ∂¨¥≤≥

∫‰¯Ó‰Ï Á¢‚‡Â ˙ÂÈˆÙÂ‡ È·˙Î ¨˙ÂÈÓ
¯Â·ÈˆÏ ˙Â˜Ù‰ Æ‡
ÈÓÂ˜Ó‰ ˜Â˘· ˙ÂÈˆÙÂ‡ È·˙ÎÂ ˙ÂÈÓ
ÈÓÂ˜Ó‰ ˜Â˘· ‰¯Ó‰Ï Á¢‚‡
Ï¢ÂÁ· ˙Â˜Ù‰
˙ÂÈË¯Ù ˙Â˜Ù‰ Æ·
ÈÓÂ˜Ó‰ ˜Â˘· ˙ÂÈˆÙÂ‡ È·˙ÎÂ ˙ÂÈÓ
ÈÓÂ˜Ó‰ ˜Â˘· ‰¯Ó‰Ï Á¢‚‡
Ï¢ÂÁ· ˙Â˜Ù‰
˙ÂÈˆÙÂ‡ È·˙Î ˘ÂÓÈÓ Æ‚
±∞
˙ÂÈÓÏ ˙ÂÈˆÙÂ‡
±±
˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙Â„ÈÁÈÏ ˙ÂÈˆÙÂ‡
‰¯Ó‰Ï Á¢‚‡Ï ˙ÂÈˆÙÂ‡
‰¯Ó‰Ï Á¢‚‡Â ˙ÂÈˆÙÂ‡ È·˙Î ¨˙ÂÈÓ Î¢‰Ò
∫·ÂÁ ˙Â¯‚‡
¯Â·ÈˆÏ ˙Â˜Ù‰ Æ‡
˙ÂÈ¯ˆÂ˜ Á¢‚‡
˙Â·ÂÓ Á¢‚‡
ÔÂ„˜ÈÙ ˙Â„ÂÚ˙
±≤
˙ÂÈË¯Ù ˙Â˜Ù‰ Æ·
˙ÂÈ¯ˆÂ˜ Á¢‚‡
ÌÈÈ„ÒÂÓ Ûˆ¯ Á¢‚‡
Æ¯Æ˘Æ Á¢‚‡
±≥
Á¢‚‡Ï ˙ÂÈˆÙÂ‡ È·˙Î ˘ÂÓÈÓ Æ‚
·ÂÁ ˙Â¯‚‡ Î¢‰Ò
˙ÂÈË¯Ù ˙Â˜Ù‰Â ¯Â·ÈˆÏ ÔÂ‰ ÈÒÂÈ‚ Î¢‰Ò

ÆÌÈ„„Ó È¯ˆÂÓ ÏÏÂÎ ‡Ï
˙Â· ˙Â¯·Á È„È ÏÚ Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ±∞π ÌÎÂ˙Ó ª≤∞±∞ ˙˘· ˙Â· ˙Â¯·Á È„È ÏÚ Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ∑µÆ∑ ÌÎÂ˙Ó
Æ≤∞±± ˙˘·
Æ≤∞±∞ ˙˘· ˙Â· ˙Â¯·Á È„È ÏÚ Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ±≤Æ¥ ÌÎÂ˙Ó
˙Â„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰ ÔÈ‚· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ µ∞∞–Â ˙Â· ˙Â¯·ÁÏ ˙Â·ÂÓ Á¢‚‡ ˙˜Ù‰ ÔÈ‚· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ∑µ≤ ËÚÓÏ
˙Â· ˙Â¯·ÁÏ ÔÂ„˜ÈÙ ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜Ù‰ ÔÈ‚· Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ π¨∏∞¥ ËÚÓÏÂ ¨≤∞±∞ ˙˘· ˙Â· ˙Â¯·ÁÏ ÔÂ„˜ÈÙ
Æ≤∞±± ˙˘·
˙Â· ˙Â¯·Á È„È ÏÚ Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ≤≤∏ ÌÎÂ˙Ó ª≤∞±∞ ˙˘· ˙Â· ˙Â¯·Á È„È ÏÚ Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ µ∏ ÌÎÂ˙Ó
Æ≤∞±± ˙˘·

±µ

π
±∞

±±
±≤

±≥

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

Û„Ó ÈÙÈ˜˘˙
˙ÂÚˆÓ‡· ¯Â·ÈˆÏ Ì‰Ï˘ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ ˙‡ ÚÈˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ„È‚‡˙ ¨≤∞∞µ ˙˘Ó ÏÁ‰
ÂÈ˙Â˜˙ÏÂ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙ Û˜Â˙Ï ÒÎ˘ ¯Á‡Ï ˙‡ÊÂ ¨Û„Ó ÈÙÈ˜˘˙
Æ‰Ê ‡˘Â· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙ÂÂ˘‰
¨ÔÂ‰‰ ˜Â˘Ï ˙Â¯·Á Ï˘ ˙Â˘È‚‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰È‰ ÔÂ˜È˙‰ Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ Â˙¯ËÓ
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ Ï˘ ˙È¯˘Ù‡ ‰˜Ù‰ Í¯ÂˆÏ Ô‰ÈÏÚ ˙Â˙˘ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÌÂˆÓˆ ÍÂ˙
¨˙Â¯ÂÙÒ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓÏ ÏÚÂÙ· ÒÂÈ‚‰ ÚÂˆÈ·Ï ˘Â¯„‰ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ÌÂˆÓˆÂ ¨¯Â·ÈˆÏ
ÈÂ˜È˙· ÂÚ·˜˘ ˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ˜ÈÙÓÏ ÌÂÈÎ ¯˘Ù‡Ó Û„Ó‰ ÛÈ˜˘˙ ÔÎ˘
ÍÏ‰Ó· ÌÈÓÚÙ ¯ÙÒÓ ≠ „Á‡ ÛÈ˜˘˙ ÈÙ ÏÚ ≠ ¯Â·ÈˆÏ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÚÈˆ‰Ï ‰˜È˜Á‰
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÈÙÈ˜˘˙ ÏÏÂÎ ‡Ï© ÛÈ˜˘˙‰ Ï˘ ÂÓÂÒ¯Ù ÌÂÈÓ ÌÈÈ˙˘ ˙· ‰ÙÂ˜˙
Æ®˜ÂÁÏ Æ‡≤≥ ÛÈÚÒ Â‡¯© ÌÈ¯ˆ˜ ÔÓÊ È˜¯Ù ÍÂ˙ ¨®ÌÈÈ¯ÁÒÓ
ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÚ Ï˜‰Ï ˙Ó ÏÚÂ ¨Û„Ó‰ ÈÙÈ˜˘˙ ¯„Ò‰ Ï˘ Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈÎÏ ÍÂÓÒ·
˙ÂÈÈ„ÓÏ ¯˘‡· ˙Â¯‰·‰ ¯ÙÒÓ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÌÒ¯Ù ¨ÂÈÏ‡ Í¯ÚÈ‰Ï ÌÈÚÈ˜˘Ó‰Â
˙Â¯Ù‰ ÌÈÂÂ‰Ó‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ËÂ¯ÈÙ ˙Â·¯Ï ¨¯ÂÓ‡‰ ¯È˘ÎÓÏ Ú‚Â· ˙Â˘¯‰ ËÂ˜˙˘
Ï˘ Â˙ÂÎÊ ˙‡ ÏÂÏ˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˙Â˘¯‰ ÏÂ˜˘˙ ‰È‚·˘ ¨ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·ÂÁ Ï˘
ÆÌÈ‡˙· ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ˙Â˙‰Ï Â‡ Û„Ó ÛÈ˜˘˙ ÈÙ ÏÚ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÚÈˆ‰Ï „È‚‡˙
ÔÁÂ· ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ¨Û„Ó ÈÙÈ˜˘˙· ÏÂÙÈË· ˙Â˘¯· ¯·ˆ˘ ÔÂÈÒÈ‰ ¯Â‡Ï ¨‰Ï‡ ÌÈÓÈ·
¨®ÂÁÂÎÓ Û„Ó ˙Úˆ‰ ˙ÂÁÂ„Â© Û„Ó ÛÈ˜˘˙ ÏÚ ‰˜Ù‰‰ ˙Â¯˘Ù‡Ï ÌÈÈÂÈ˘Â ÌÈÂ˜È˙
˜¯ ˙ÂÚ‚Â ÔÈ‡˘© Û„Ó ÛÈ˜˘˙ ÈÙ ÏÚ ‰˜Ù‰Ï ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â‡ÎÊ ÔÈÈÚÏ ˙Â·¯Ï
ÌÒ¯Ù˙‰Ï ˙ÂÈÂÙˆ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂˆÏÓ‰ ÆÌ‡˙‰· Ï‚Ò‰ ˙„ÓÚ ÔÂÎ„ÚÂ ®ÁÂÂÈ„ ˙Â¯Ù‰Ï
≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙ÂÚ„Â‰Â ˙Â„ÓÚÏ ÛÒÂ· ˙‡Ê© ≤∞±≤ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
Æ®ÔÏ‰Ï ¯ÂÓ‡ÎÂ
ÏÚ ‰˜Ù‰ ‡˘Â· ˙ÂÚ„Â‰Â Ï‚Ò ˙Â„ÓÚ ¯ÙÒÓ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó·
∫Ô‰·Â ÂÁÂÎÓ Û„Ó ˙Úˆ‰ ˙ÂÁÂ„Â Û„Ó ÛÈ˜˘˙ ÈÙ
®≤∂–±∞≥ ‰ËÏÁ‰© Û„Ó ÛÈ˜˘˙ ÔÂ˜È˙ ˙·ÂÁ ÌÈ˜Ó‰ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ È‡˙· ÈÂÈ˘ Æ±
ÈÂ·È¯ ¯Â‡ÏÂ ¨Û˜Â˙Ï Û„Ó‰ ÛÈ˜˘˙ ¯„Ò‰ ˙ÒÈÎ „ÚÂÓÓ ÌÈ˘ ¯ÙÒÓ ÛÂÏÁ· ≠
‡ˆÓ ¨Û„Ó‰ ÛÈ˜˘˙· Â¯‡Â˙˘ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ È‡˙· ÂÎ¯Ú ÌÈ„È‚‡˙˘ ÌÈÈÂÈ˘‰
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ˙·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÎ˙Ó‰ ÔÈÈÚÏ Â˙„ÓÚ ¯È‰·‰Ï ÔÂÎÏ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò
˙Â‡¯Â‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎÂ ¨‰ÓÒ¯ÂÙ˘ ‰„ÓÚ‰ ÈÙÏ ÆÍ¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ È‡˙· ÈÂÈ˘ ÚÂˆÈ·Ï
‰˜˙ ¨±π∂∏–Á¢Î˘˙‰ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ ®Â©–Â ®‡©Æ‡≤≥ ÛÈÚÒ© ˙ÂÂ˘‰ ÔÈ„‰
¨®‰¯ÂˆÂ ‰·Ó ≠ ÛÈ˜˘˙‰ ˙ËÂÈËÂ ÛÈ˜˘˙‰ ÈË¯Ù© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙ÏÆ‡≤µ
¨®Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ Ï˘ Û„Ó ˙Úˆ‰© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙Ï ≤ ‰˜˙ ¨±π∂π–Ë¢Î˘˙‰
˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Û„Ó ˙Úˆ‰ ÁÂ„ ÈÙ ÏÚ ÌÈÚˆÂÓ‰ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ ¨©≤∞∞µ–Â¢Ò˘˙‰
Ï‚Ò ¯È‰·‰ ¨ÍÎ˘Ó ÆÛ„Ó‰ ÛÈ˜˘˙· ˘¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ÂÚ·˜ Ì‰È‡˙˘ ‰Ï‡ ˜¯
‰Ê ÏÏÎ·Â© ÌÈÚˆÂÓ‰ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ È‡˙Ï Ú‚Â‰ Ë¯Ù Ï˘ ÈÂÈ˘ ÏÎ ÈÎ ˙Â˘¯‰
¨Û„Ó‰ ÛÈ˜˘˙· ˘¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· Ú·˜ ÂÈ‡ ¯˘‡ ¨®˙ÂÓ‡‰ ¯Ë˘· ÚÂ·˜‰ Ë¯Ù
Â˙È ‰„ÓÚ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÆÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ Û„Ó‰ ÛÈ˜˘˙ Ï˘ ÔÂ˜È˙ ·ÈÈÁÓ
‰ÙÒÂ‰ ®‡© ∫˙Â·¯Ï ¨ÛÈ˜˘˙‰ ÔÂ˜È˙ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÈÂÈ˘Ï ˙Â‡Ó‚Â„ ¯ÙÒÓ
ÈÂÈ˘ Ï˘ ÔÂ‚Ó ˙ÙÒÂ‰ ®·© ªÌ‰È‡˙ ËÂ¯ÈÙÂ ‰ÁÂË· Â‡ „Â·Ú˘ Ï˘ ÈÂÈ˘ Â‡
˙ÂÎÊ ˙ÙÒÂ‰ ®‚© ªÂÈ‡˙ ËÂ¯ÈÙÂ ‚Â¯È„ ˙˜ÒÙ‰ Â‡ ‚Â¯È„ ÈÂÈ˘Ó ‰‡ˆÂ˙Î ˙È·È¯
®„© ªÂÈ‡˙ ËÂ¯ÈÙÂ „È‚‡˙‰ ˙ÓÊÂÈ· ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ Ì„˜ÂÓ ÔÂÚ¯ÈÙÏ
˙ÂÈ˙‰ ˙ÙÒÂ‰ ®‰© ª‰Ï‡ ˙ÂÏÈÚ ËÂ¯ÈÙÂ È„ÈÈÓ ÔÂÚ¯ÈÙÏ ‰„ÓÚ‰Ï ˙ÂÏÈÚ ˙ÙÒÂ‰
±∂

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÌÈ„Â·Ú˘ ˙¯ÈˆÈ È‡Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙ÙÒÂ‰ ®Â© ªÔËÂ¯ÈÙÂ ˙ÂÈÒÈÙ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â
Æ‰È‡˙ ËÂ¯ÈÙÂ ®ÈÏÈÏ˘ „Â·Ú˘©
Û„Ó ˙ÂÚˆ‰ ˙ÈÁ· ≠ Ò¯Ó ˘„ÂÁ· Û„Ó ˙Úˆ‰ ˙ÂÁÂ„ ˙˘‚‰ ¯·„· ‰Ú„Â‰ Æ≤
Û„Ó ˙ÂÚˆ‰ Â˘‚Â‰ ÌÈ¯˜Ó Ï˘ ÏËÂ·Ó ‡Ï ¯ÙÒÓ· ÈÎ ¨‰˙ÏÚ‰ ˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ˘·
ÌÒ¯Ù˘ ‰Ú„Â‰ ˙¯‚ÒÓ· ÆÌÈÈ˙˘‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÌÂÒ¯Ù ‡ÏÏ ¨Ò¯Ó ˘„ÂÁ·
Ò¯Ó ˘„ÂÁ· ˙ÓÒ¯Ù˙Ó‰ Û„Ó ˙Úˆ‰ ÒÒ·Ï ˘È ÈÎ ¯‰·Â‰ ÔÈÈÚ· ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò
˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙Ï ·∂∞ ‰˜˙© ˙ÂÂ˘‰ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰· ÚÂ·˜Î È˙˘‰ ÁÂ„‰ ÏÚ
ÛÈÚÒ ¨±π∂∏–Ë¢Î˘˙‰ ¨®‰¯ÂˆÂ ‰·Ó ≠ ÛÈ˜˘˙ ˙ËÂÈËÂ ÛÈ˜˘˙‰ ÈË¯Ù© Í¯Ú
˙Úˆ‰© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙Ï ¥ ‰˜˙ ¨±π∂∏–Á¢Î˘˙‰ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ ®Ê©‡≤≥
Ï˘ ˙ÈÏÎ˙‰ ˙‡ ˙¯˘Ï Â„ÚÂ ¯˘‡ ¨®≤∞∞µ–Â¢Ò˘˙‰ ¨®Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ Ï˘ Û„Ó
˜ÈÙÓ‰ ÔÈ· Ú„ÈÓ· ‰È¯ËÓÈÒ‰ ¯„ÚÈ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏÂ ¨ÛÈ˜˘˙· ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â‡¯Â‰
ÂÏÏÎÈÈ˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ¨˙Â˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÔÂ˘ÏÏ Ì‡˙‰· ¨ÍÎ˘Ó Æ¯Â·ÈˆÏ
ÏÂÏÎÏ ‰È‰ ˘¯„˘ ‰Ï‡ Ì‰ ®‰ÈÙ‰ Ï˘ Í¯„ ÏÚ ˙Â·¯Ï© Û„Ó ˙Úˆ‰ ˙ÂÁÂ„·
„È‚‡˙˘ ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ÆÏÈ‚¯ ÛÈ˜˘˙ ÈÙ ÏÚ ˙Úˆ·˙Ó ‰˙ÈÈ‰ ‰Úˆ‰‰ ÂÏÈ‡
˙Â¯ÈÈ ¯Â·ÈˆÏ ÚÈˆ‰Ï Â˙¯‚ÒÓ·Â Ò¯Ó ˘„ÂÁ· Û„Ó ˙Úˆ‰ ÁÂ„ ÌÒ¯ÙÏ ÔÈÈÂÚÓ‰
‡Â‰˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÂÙ¯ÂˆÈ Û„Ó‰ ˙Úˆ‰ ÁÂ„Ï Ì‡ ˜¯ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂÈ ¨Í¯Ú
¨ÛÈ˜˘˙ ÈÙ ÏÚ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ „ÚÂÓ Â˙Â‡· ¯Â·ÈˆÏ ÚÈˆÓ ‰È‰ ÂÏÈ‡ Û¯ˆÏ ‰È‰ ˘¯„
Æ‰Úˆ‰‰ „ÚÂÓÏ ¯·ÂÚ ‰ÓÈÈ˙Ò‰˘ ‰˘Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ≠ È¯˜

≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· Û„Ó ˙Úˆ‰ ˙ÂÁÂ„ ∫≥ ‰Ï·Ë
Û„Ó ˙Úˆ‰ ˙ÂÁÂ„ Î¢‰Ò

Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÂÚÈˆ‰˘ ÌÈ„È‚‡˙‰ ßÒÓ
Û„Ó ÛÈ˜˘˙ ÈÙ ÏÚ

‰˘‰

≤±∂

πµ

≤∞±∞

±¥¥

±∞≤

≤∞±±

ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·ÂÁ ®·©
˜ÂÁ ÁÂÎÓ ˙ÂÂ˘ ÁÂÂÈ„ ˙Â·ÂÁ· ·Á ¨¯Â·ÈˆÏ ÂÚˆÂ‰ ÂÏ˘ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ˘ „È‚‡˙
˙Â·ÂÁ Æ¯Â·Èˆ‰ È„È ÏÚ ÌÈ˜ÊÁÂÓ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ „ÂÚ ÏÎ ˙‡ÊÂ ¨ÂÈ˙Â˜˙Â Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ
ÆÌÈÈÂÚ·¯ ˙ÂÁÂ„Â ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÁÂ„ ¨ÌÈÈ„ÈÈÓ ˙ÂÁÂ„ ˙˘‚‰ ÌÈÏÏÂÎ ‰Ï‡
ÌÈÓ‚„Ó·Â ÛÈˆ¯ ÔÙÂ‡· ≠ ÔÁÂ· ‡Â‰ ¨˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÌÈÈ˜Ó˘ ÛËÂ˘‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯‚ÒÓ·
˙‡ ‡„ÂÂÏ ˙Ó ÏÚ ¨ÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ Ì‰È˙ÂÁÂ„ ˙‡ ≠ ÌÈÂ˘
ÂÁÂÎÓ ˙ÂÈÁ‰Ï ¨ÂÈÙ ÏÚ ˙Â˜˙Ï ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ ˙ÂÈˆ‰ ˙„ÈÓÂ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â˙Â‡
Æ˙Â‡‰ ÈÂÏÈ‚‰ ÔÂ¯˜Ú ˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï Ì˙¯ËÓ˘ ÌÈÏ·Â˜Ó ÁÂÂÈ„Â ˙Â‡Â·˘Á ÈÏÏÎÏÂ
ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ¨ÌÈÈ„ÈÈÓ ˙ÂÁÂ„ ÔÂ˜È˙Ï ‰‡¯Â‰ ‰Ï‡ ÌÈ„È‚‡˙Ï ˙˙È ¨Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·
ÌÈÏ˘‰Ï ¨ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ÌÈÁÂÂÈ„ ¯È‰·‰Ï ˙Â‡¯Â‰ ˙Â˙È ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó·Â ÌÈÈÂÚ·¯Â
Æ¯Â·ÈˆÏ ÛÒÂ Ú„ÈÓ ˙ÂÏ‚Ï Â‡ØÂ Ú„ÈÓ
ÏÚ ÏÈË‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙È‡˘¯ ¨‰Ê ¯˘˜‰· ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ‰¯Ù‰ ‰Ï‚˙Ó ¯˘‡Î
¨ÌÈÈÏÈÏÙ Ì‰ ‰¯Ù‰Ï ÌÈÓÚË‰ ÈÎ „˘Á ¯¯ÂÚ˙‰ Ì‡ Æ‰¯Ù‰‰ ÔÈ‚· ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ ‰¯·Á
ÆÔÈÈÚ· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ¨˙Â˘¯· ˙Â¯È˜Á ˙˜ÏÁÓÏ ‰¯˜ÓÃ a ÏÂÙÈË‰ ¯·ÚÂÓ
±∑

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÈÂÂ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰Â ÈÙÒÎ ÁÂÂÈ„ ®‚©
ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ˙˜È„· Æ±
¯Â·ÚÏ ˘È ‰ÈÙÏ ¨‰˘„Á ‰È‚Ë¯ËÒ‡ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ï‰‰ ‰˘·È‚ ÌÈÈ˙˘Î ÈÙÏ
˙ÂÏÈÚÙÏ ®˙Â˘¯Ï ÌÈ˘‚ÂÓ‰ ÌÈÙÈ˜˘˙ ˙˜È„·© ˜Â˘‰ È„È ÏÚ ˙·˙ÎÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙÓ
ÌÈÙÈ˜˘˙‰ ˙˜È„·· ÂÚ˜˘Â‰˘ ˙ÂÓÂ˘˙‰ ˙·Ò‰ È„È ÏÚ ˙‡ÊÂ ¨‰ÓÂÊÈ ˙ÈÁÂ˜ÈÙ
ÆÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ Ï˘ ‰ÓÂÊÈ ‰˜È„·Ï
ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ Ï˘ ˙ÂÓÂÊÈ‰ ˙Â˜È„·· ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÍÈ˘Ó‰ ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó· Ì‚
ÆÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘
ÌÂ˘ÈÈ Ï˘ ˙Â˙Â‡‰ ˙˜È„·· ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò „˜Ó˙‰ ÂÊ ‰˘· ÂÎ¯Ú˘ ˙Â˜È„··
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘Â· (IFRS) ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ÈÙÒÎ‰ ÁÂÂÈ„‰ È˜˙
ª(IFRS 8) È¯Ê‚Ó ÁÂÂÈ„ Æ‡
˙Â˙Â‡Â ¨(IAS 27, IAS 28, IFRS 3) ˙È˙Â‰Ó ‰ÚÙ˘‰Â ‰ËÈÏ˘ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ Æ·
ÈÂÈ˘ ÏÁ Ì‡‰ ‰ÈÁ· ÍÂ˙ ¨‰˜ÊÁ‰‰ È¯ÂÚÈ˘· ÌÈÈÂÈ˘· È‡Â·˘Á‰ ÏÂÙÈË‰
ª®˙È˙Â‰Ó ‰ÚÙ˘‰Ø‰ËÈÏ˘© ‰˜ÊÁ‰‰ ·ÈË· È˙Â‰Ó
‚ÂÂÈÒ Æ(IAS 16) ÚÂ·˜ ˘ÂÎ¯ ÈËÈ¯ÙÂ (IAS 40) ‰Ú˜˘‰Ï Ô¢Ï„ ÈÒÎ ÍÂ¯Ú˘ Æ‚
ª˙ÂÙËÂ˘ È˙Ï·Ï ˙ÂÙËÂ˘ ÔÈ· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
˙ÂÁÂ„‰ ˙ÎÈ¯Ú ÒÈÒ··˘ ÈÁ‰ ˜ÒÚ‰ ˙ÓÎÒÂÓ ˙ÈÁ· ¯·„· ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â˙Â‡ Æ„
‰È‚ÂÒÏ Ú‚Â· ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÁÒÂ ÔÎÂ ¨(IAS 1) ÌÈÈÙÒÎ‰
ªÂÊ
ÌÈÈÓÊ ÌÈÈÒÈÙ ÌÈÒÎ Í¯Ú ˙„È¯È Ë¯Ù·Â ¨ÌÈÈÒÈÙ ÌÈ¯È˘ÎÓ Í¯Ú ˙„È¯È Æ‰
ª (IAS 39) ‰¯ÈÎÓÏ
ª(IAS 37) ÔÏÂËÈ·Â ˙Â˘¯Ù‰ ˙¯ÈˆÈ Ï˘ ÈÂ˙ÈÚ‰ ˙Â˙Â‡ ÆÂ
ª˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÈÏ˘ ˙Á˙ ÌÈ˜ÒÚ ÈÙÂ¯Èˆ Ï˘ ˙Â‡˜ÒÚ· È‡Â·˘Á‰ ÏÂÙÈË‰ ÆÊ
ªÌÈÈ˘ÁÂÓ È˙Ï·Â ÌÈÈ˘ÁÂÓ ÌÈÒÎ Ï˘ Í¯Ú ˙Â„È¯È ÆÁ
ªÔÚ„Ó È˜ÚÓ· È‡Â·˘Á‰ ÏÂÙÈË‰ ÆË
ØÂËÂ¯·© ˙ÂÒÎ‰‰ ÁÂÂÈ„ ÒÈÒ· ˙Â·¯Ï ¨‰ÒÎ‰· ‰¯Î‰‰ ÈÂ˙ÈÚÂ ÔÙÂ‡‰ ˙ÈÁ· ÆÈ
Æ®ÂË

≤∞±±–≤∞∞∏ ÌÈ˘· ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ Ï˘ ‰ÓÂÊÈ ‰˜È„· ∫¥ ‰Ï·Ë
Â˜„·˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ßÒÓ

‰˘‰

±∞

≤∞∞∏

≤±

≤∞∞π

∂∂

≤∞±∞

∂µ

≤∞±±
±∏

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÈÂÂ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰ Æ≤
ÌÈÈ‡Â·˘Á ÌÈÂ˙ Ï˘ ÒÂÒÈ· Í¯ÂˆÏ Â‡ ÁÂÂÈ„ ÈÎ¯ÂˆÏ ÈÂÂ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰· ˘ÂÓÈ˘‰
‡È·‰ ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ˙Â‡Â·˘Á‰ ÈÏÏÎ ıÂÓÈ‡ ¨ÌÏÂ‡Â Æ˙Â·¯ ÌÈ˘ ‰ÊÓ ÌÈÈ˜
ÆÈÂÂ˘‰ ˙ÂÎ¯Ú‰· ¯·Â‚ ˘ÂÓÈ˘Ï
Ï˘ ¨Ë¯Ù· ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰Â ¨ÏÏÎ· ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÈÓ‡ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î·
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ‰˘‰ Ì‚ ·Èˆ‰Ï ÍÈ˘Ó‰ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò ¨ÌÈ¯ÁÒ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰
Æ‰Â·‚ ˙ÂÙÈ„Ú ¯„Ò· ÈÂÂ˘‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ˙Â¯È·ÒÂ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Ó¯
‡Â‰˘ ÍÂ˙ ¨ÈÂÂ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ ˜ÓÂÚ ˙Â˜È„· Í¯Ú Ï‚Ò‰ ≤∞±±–· ¨ÍÎÈÙÏ
ÆÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÁÓÂÓ· ¨ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· ¨¯ÊÚ
¨ÈÂÂ˘‰ ˙ÂÎ¯Ú‰· ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˘ÂÏ ¯˘‡· ÈÂÏÈ‚‰ ˙˜ÓÚ‰Ï Â‡È·‰ ‰Ï‡ ÌÈÎÏ‰Ó
˙Â¯Á‡ ÈÂÂ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰· ˙ÂÓÂ„ ˙ÂÁ‰ ÏÚ ÈÂÏÈ‚ ˙ÙÒÂ‰ ª˙ÂÁ‰‰ ÒÂÒÈ· ∫Ì‰·Â
˙ÂÁÂ„‰ ‡¯Â˜ ÈÙ· ÌÈÙ˘ÂÁ ¯˘‡ ˙Â˘È‚¯ ÈÁ·Ó ªÍÈ¯ÚÓ Â˙Â‡ È„È ÏÚ ÂÚˆÂ·˘
Æß„ÎÂ ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÁ‰Ï ÈÂÂ˘‰ ˙Î¯Ú‰ ˙‡ˆÂ˙ ˙Â˘È‚¯ ˙‡
˙Â¯·Á Â˘¯„ ≠ ˙Â˘¯‰ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙Â·˜Ú· ≠ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ¨ÍÎÏ ÛÒÂ·
ÌÈ‡˙‰ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ÈÂÂ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰ Ô˜˙Ï ¨ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰‚ˆ‰ ÍÂ¯ÚÏ
ÆÌÈ˘Â È¯„Ò‰· Á¢‚‡ ÈÏÚ·Ï ÂÚˆÂ‰˘
‰ÓÒ¯Ù ¨È‡Ó˘‰ ˙ÂÎ¯Ú‰Â ÈÂÂ˘‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ Ï˘ Ô˙ÂÎÈ‡· ÛÒÂ ¯ÂÙÈ˘Ï ‡È·‰Ï È„Î·
ÌÈÈ˙Ò‰ Ê¯ÎÓ‰ Æ˙Â¯Â˜È· ÚÂˆÈ· Ì˘Ï ÌÈ‡Ó˘ È˙Â¯È˘ ˙¯ÈÎ˘Ï Ê¯ÎÓ ˙Â˘¯‰
ÆÌÈ‡Ó˘ ‰˘ÈÓÁ Â· ÂÎÊÂ ‰˘‰ ÛÂÒ·
‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ˙Â‡˜ÒÚ ®„©
ÔÈÈÚ Ô‰· ˘È ‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ·Ï ¯˘‡ ¨‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ÌÚ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯·Á Ï˘ ˙Â‡˜ÒÚ
˙ÈÊÂÎÈ¯ ‰ËÈÏ˘ ÌÚ ˙Â¯·Á· ‚Èˆ‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯˙ÂÈ· ËÏÂ·‰ ÔÙÂ‡· ˙ÂÓÈ‚„Ó ¨È˘È‡
ÆÔÂ‰‰ ˜Â˘· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÈÂ˘Ú Ô‰Â ¨ÈÏ‡¯˘È‰ ˜Â˘‰ ˙‡ ˙ÂÈÈÙ‡Ó‰
˙Â‡˜ÒÚ· ¯˘˜˙‰Ï ‰¯·Á Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÈ·‚Ó ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ¨ÂÊ ‰·ÈÒÓ
ÔÈ·Ó „ÁÂÈÓ ·Â¯ ÏÏÂÎ‰ ÔÂ‚Ó· Â¯˘Â‡ ¯˘‡Â ‰˙·ÂËÏ Ô‰˘ ˙Â‡˜ÒÚÏ ˜¯ ‰Ï‡Î˘
·Â¯‰ „ÓÚ ¨±∂ ÔÂ˜È˙Ï „Ú Æ‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡· È˘È‡ ÔÈÈÚ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ·
˙¯‚ÒÓ· Æ¯ÂÓ‡Î È˘È‡ ÔÈÈÚ ÈÏÚ· ÌÈ‡˘ ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ· ÔÈ·Ó ˘ÈÏ˘ ÏÚ ¯ÂÓ‡‰
¯Â˘È‡ Í¯ÂˆÏ ≠ ˘¯„ ¨≤∞±± ¨È‡Ó· ±µ–‰Ó ÏÁ‰˘ ÔÙÂ‡· ¯ÂÚÈ˘‰ Ï„‚Â‰ ±∂ ÔÂ˜È˙
ÆÈ˘È‡ ÔÈÈÚ ÈÏÚ· ÌÈ‡˘ ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ· ÔÈ·Ó ·Â¯ ≠ ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙Â‡˜ÒÚ
¯Â˘È‡‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ˙Â˘¯Â„ ¯˘‡Â ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ· Ï˘ È˘È‡ ÔÈÈÚ· ˙ÂÚÂ‚‰ ˙Â‡˜ÒÚ‰
ÌÚ ˙Â‚È¯Á ˙Â‡˜ÒÚ ˙ÂÏÏÂÎÂ ¨˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ®¥©≤∑∞ ÛÈÚÒ· ˙ÂÈÂÓ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰
ÏÚ·Ï˘ ˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÚˆ‰ Â‡ ¨Ô‰· È˘È‡ ÔÈÈÚ ˘È ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ·Ï˘ Â‡ ‰ËÈÏ˘ ÏÚ·
Â‡ ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ· Ï˘ ‰Â‰ÎÂ ‰˜ÒÚ‰ È‡˙ ¯Â˘È‡Â Ô‰· È˘È‡ ÔÈÈÚ ˘È ‰ËÈÏ˘‰
ÆÂ·Â¯˜
ÔÙÂ‡· Ô‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ ¨‰Ï‡Î˘ ˙Â‡˜ÒÚ Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰· Â¯ÈÎ‰·
∫˙ÂÂ˘‰ ˙Â˜˙· „ÁÂÈÓ
≤∞∞±–‡¢Ò˘˙‰ ¨®‰· ‰ËÈÏ˘ ÏÚ· ÔÈ·Ï ‰¯·Á ÔÈ· ‰˜ÒÚ© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙ ¨ÍÎ
‰¯·Á ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ˙ÂÚ·Â˜ ®‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ˙Â˜˙ ≠ ÔÏ‰Ï©
±π

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÂÏÏ‰ ¯˘‡Î ¨¯ÂÓ‡Î ˙Â‡˜ÒÚ Ï˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ¯Â˘È‡‰ ÈÎÈÏ‰ ÌÚ ¯˘˜· ˙È¯Â·Èˆ
ÆÌÈ˘¯„
˙ÙÈÒ‡· „ÁÂÈÓ ¯Â˘È‡ ˙˘¯Â„ ‰È‡ ‰ËÈÏ˘ ÏÚ· ÌÚ ‰˜ÒÚ ¯˘‡Î Ì‚ ¨ÔÎ ÂÓÎ
ÁÂ„‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô‰Â È„ÈÈÓ ÁÂ„· Ô‰ ÈÂÏÈ‚ ‰È‚· ˙˙Ï ˙˘¯„ ‰¯·Á‰ ¨˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ·
–Ï¢˘˙‰ ®ÌÈÈ„ÈÈÓÂ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÁÂ„© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙ ÁÂÎÓ ˙‡ÊÂ ¨È˙ÙÂ˜˙‰
Æ±π∑∞
·Â¯ Ï˘ ÌÈÈÚ ÆÌÈÂÂ‚ÓÂ ÌÈ·¯ Ì‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁÂ„‰ ‡Â˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ È‚ÂÒ
ÈÏÚ·Î Ì‰È·Â¯˜Â ‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ· Ï˘ ‰˜ÒÚ‰Â ‰Â‰Î È‡˙ ¯Â˘È‡· ‡Â‰ ˙ÂÁÂ„‰
˙ÂÏÈÚÙ ˙˘ÈÎ¯· Â˜ÒÚ ‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ˙Â˜˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ¯˙È Æ„È‚‡˙· „È˜Ù˙
˙ÂÈÓ ˙˘ÈÎ¯ ª‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ·Ó „ÂÈˆÂ ‰¯ÂÁÒ ˙˘ÈÎ¯ ª‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ·Ó ˙È˜ÒÚ
‰¯·Á‰ ÈÒÎÓ ÒÎ Â‡ ˙È˜ÒÚ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯ÈÎÓ ª‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ·Ï ÍÈÈ˘‰ ¯Á‡ „È‚‡˙·
È¯„Ò‰ ªÌÈÂ˘ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ªÔÂÓÈÓ ÈÓÎÒ‰ ª˙ÂÂ„˜Ù ª˙ÂÈÂ·¯Ú ª‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ·Ï
Æß„ÎÂ Ú„È ˙˘ÈÎ¯ ªÁÂËÈ·
¯ÂÓ‡Î ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ¯˘‡Ï ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˙¯ÎÈ ‰ÎÏ˘‰ ±∂ ÔÂ˜È˙Ï
ÔÂ˜È˙ ˙¯‚ÒÓ· ‰‡¯Â‰ ˙ÙÒÂ‰Ó ¯˜ÈÚ· ˙ÂÚ·Â ÂÏ‡ ˙ÂÎÏ˘‰ ÆÌÈ‚· ÌÈÈÂÏÈ‚ ˙˙ÏÂ
È„È ÏÚ ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Ï ˙Á‡ ¯Â˘È‡ ¨ÏÏÎÎ ¨˙ÂÎÈ¯ˆÓ ¯ÂÓ‡Î ˙Â‡˜ÒÚ ‰ÈÙÏ˘ ¨±∂
Ï˘ ‰˜ÒÚ‰Â ‰Â‰Î ˙ÂÂ‰Ó ÔÈ‡˘ ˙Â‡˜ÒÚÏ ¯˘‡· Æ„ÁÂÈÓ ·Â¯· ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰
¨¯˙ÂÈ ‰ÎÂ¯‡ ÔÓÊ ˙ÙÂ˜˙ ÚÂ·˜Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· Ô˙È ¨Â·Â¯˜ Â‡ ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ·
ÆÔÈÈÚ‰ ˙Â·ÈÒ· ‰¯È·ÒÂ ‰·Âˆ˜ ÂÊ „ÂÚ ÏÎ
ÌÈ„È‚‡˙‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ÂÓÒ¯Ù ≤∞±± ˙˘ Ï˘ ‰ÈÈ˘‰ ˙ÈˆÁÓ· ¨ÔÂ˜È˙‰ ¯Â‡Ï
È¯‡‰ ˜ÏÁ Æ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙ÂÓÈÈ˜ ˙Â‡˜ÒÚ Ï˘ ˘„ÁÓ ¯Â˘È‡Ï ˙ÈÏÏÎ ‰ÙÈÒ‡ ÈÂÓÈÊ
‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ· Ï˘ ‰˜ÒÚ‰Â ‰Â‰Î È‡˙· Â˜ÒÚ ˘Â„ÈÁÏ Â‡·Â‰˘ ˙Â‡˜ÒÚ‰ Ï˘
Æ‰¯·Á· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Î Ì‰È·Â¯˜Â
˙˜ÏÁÓ Ï‚Ò ¨¯ÂÓ‡Î ±∂ ÔÂ˜È˙ ˙ÚÙ˘‰ ¯Â‡Ï Ë¯Ù·Â ¨˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ÂÓÎ
˙Â‡˜ÒÚÏ ¯˘‡· ¯Â·ÈˆÏ Ô˙È‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÈÁ·· ÌÈ·¯ ÌÈˆÓ‡Ó ÚÈ˜˘‰ ÌÈ„È‚‡˙
Í¯ÂˆÏ Ì‰Ï ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ‰È‰È ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ·Ï˘ ÁÈË·‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰Ï‡
Æ‰Ú·ˆ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜
˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÔÁÂ· ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓ Ï‚Ò ¨‰ÓˆÚ ‰˜ÒÚ‰ ÏÚ ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÈÁ· „ˆÏ
ÔÂ‚Î ¨˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰· Ô˙„ÈÓÚÂ ‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ÌÚ ˙Â‡˜ÒÚ· ˙Â¯Â˘˜‰
ÔÈ·Ï ‰¯·Á‰ ÔÈ· ˙Â‡˜ÒÚ Ï˘ Ô˙¯„‚‰ ª˙Â‚È¯Á ˙Â‡˜ÒÚÎ ˙Â‡˜ÒÚ Ï˘ Ô˙¯„‚‰
˙ÂÈÓ· ÌÈ˜ÈÊÁÓ Ï˘ Ì˙¯„‚‰ ªÈ˘È‡ ÔÈÈÚ ‰· ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ·Ï ˘È˘ ‰˜ÒÚÎ ¯Á‡
Â‡ ÒÎ‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙ÈÁ· ª˙Â‡˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡· È˘È‡ ÔÈÈÚ ÈÏÚ·Î ‰¯·Á‰
¨‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÂ˘‰ ÌÈ‚¯Â‡· ‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡ ÔÙÂ‡ ˙ÈÁ· ª‰˜ÒÚ‰ ‡Â˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰
Æ„ÂÚÂ
Æ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂÙÈÒ‡· ˙ÂÚ·ˆ‰‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙ÈÁ· ÏÚ ˘‚„ Ì˘Â‰ ‰˘‰ Ì‚ ¨ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ·
ÌÈË¯Ù ˘˜·ÏÂ ÌÈ„È‚‡˙Ï ˙ÂÙÏ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÍÈ˘ÓÓ ¨‰Ê ‡˘Â· ÏÂÙÈË‰ ˙¯‚ÒÓ·
‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ· ÌÚÂ ‰¯·Á‰ ÌÚ Ì‰È¯˘˜ ¯·„· ‰Ê ÏÏÎ·Â ¨‰ÙÈÒ‡· ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ÏÏÎ ÏÚ
ÌÈ„È‚‡˙ ‰ÈÙÏ ¨˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈÂÏÈ‚ ˙ÈÈÁ‰ Û˜Â˙Ï ‰ÒÎ ‰˘‰ ÛÂÒ· ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ‰·
ÈÏÚ· ˙Ú·ˆ‰ ÔÙÂ‡ ¯·„· ˙ÂÙÈÒ‡‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÁÂÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· ÈÂÏÈ‚ Ô˙˙Ï ÌÈ˘¯„
Æ‰¯ÈÎ· ‰¯˘Ó È‡˘ÂÂ ÔÈÈÚ ÈÏÚ· ¨ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÙÂ‚ ÌÈ‰˘ ˙ÂÈÓ
≤∞

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÈÂÏÈ‚¢ ¨±ÆÂ ÛÈÚÒ ¨‰˜È˜Á‰ ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯ ¨¯ÂÓ‡‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÈÈÁ‰ ¯·„· ÌÈË¯ÙÏ
Æ¢˙ÂÙÈÒ‡· ÌÈÈ„ÒÂÓÂ ‰¯ÈÎ· ‰¯˘Ó È‡˘Â ¨ÔÈÈÚ ÈÏÚ· Ï˘ ‰Ú·ˆ‰‰ ÔÙÂ‡ ¯·„·
¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰ ˙ÈÁ·Ï ˙„ÁÂÈÓ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ˘È„˜‰ ˙ÙÏÂÁ‰ ‰˘·
ÍÎ ÏÚ ˘‚„ ˙ÓÈ˘ ÍÂ˙ ¨˙Â¯·Á Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ·Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ˙Â‡˜ÒÚ
Æ‰¯·Á‰ ˙·ÂË ÌÚ „Á‡ ‰˜· ˙ÂÏÂÚ ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ· ¯Â˘È‡Ï ˙Â‡·ÂÓ‰ ˙Â‡˜ÒÚ‰˘
ÏÚ ÂË˜˘ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÈÙÏ ‰„ÓÚ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÚÈ·‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ÔÓ ˜ÏÁ·
Æ‰¯·Á‰ ˙·ÂË ÌÚ „Á‡ ‰˜· ˙ÂÏÂÚ ÔÈ‡ ‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ‚¯Â‡‰ È„È
‰ÈÁ· ¯Á‡ÏÂ ÌÈÈÂˆÈ˜ ÌÈ¯˜Ó· ˜¯ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò È„È ÏÚ ˙È˘Ú ÂÊÎ˘ ‰„ÓÚ ˙Ú·‰
Æ‰˜ÈÓÚÓ ˙ÈËÙ˘Ó

≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· ‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ˙Â‡˜ÒÚ ∫µ ‰Ï·Ë
‰¯·Á ÔÈ· ˙Â‡˜ÒÚ ÏÚ ÌÈ„ÈÈÓ ÌÈÁÂÂÈ„ Î¢‰Ò
±¥
‰ËÈÏ˘ ÏÚ· ÔÈ·Ï
±µ

‰˘‰

≥∏∂

≤∞±∞

µ∂π

≤∞±±

˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÚˆ‰ ®‰©
–Ò¢˘˙‰ ¨®‰ÓÂ˘¯ ‰¯·Á· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ Ï˘ ˙ÈË¯Ù ‰Úˆ‰© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙
‰‡ˆ˜‰ ∫ÈÂÏÈ‚ È‚¯„Ó ‰˘ÂÏ˘ ˙ÂÚ·Â˜ ¨®˙ÂÈË¯Ù ˙Â‡ˆ˜‰ ˙Â˜˙ ≠ ÔÏ‰Ï© ≤∞∞∞
¨˙È˙Â‰Ó ‡Ï ‰‡ˆ˜‰Â ˙È˙Â‰Ó ‰‡ˆ˜‰ ¨¯˙ÂÈ· ·Á¯‰ ÈÂÏÈ‚‰ Ô˙È ‰Ï˘ ≠ ‰‚È¯Á
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰ ‡È‰ ‰‚È¯Á ‰‡ˆ˜‰ Æ˙ÂÈË¯Ù ˙Â‡ˆ˜‰ ˙Â˜˙· Ô˙¯„‚‰Î
‰‡ˆ˜‰ Â‡ ‰‡ˆ˜‰‰ ÈÙÏ ‰¯·Á· ‰Ú·ˆ‰‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÎ ÍÒÓ ¯˙ÂÈ Â‡ ≤∞• ÌÈ˜Ó‰
‰‡ˆ˜‰ ‡È‰ ˙È˙Â‰Ó ‰‡ˆ˜‰ Æ‰¯·Á· ‰ËÈÏ˘ ÏÚ·Ï ÚˆÈ‰ ÍÂÙ‰È ‰ÓÓ ‰‡ˆÂ˙Î˘
ÈÓÏ Â‡ ‰¯·Á· ‰Ú·ˆ‰‰ ˙ÂÈÂÎÊÓ Â‡ ˜ÙÂÓ‰ ÔÂ‰‰Ó ¯˙ÂÈ Â‡ µ•–· ˜ÈÊÁÓ˘ ÈÓÏ
‰È‡˘ Ï¢ÎÓ Â‡ ¯ÂË˜¯È„Ï ‰‡ˆ˜‰ ÏÎ ÔÎÂ ‰‡ˆ˜‰‰ ¯Á‡Ï ‰Ê ¯ÂÚÈ˘· ˜ÈÊÁÈ˘
˙ÈË¯Ù ‰‡ˆ˜‰ ‰ÂÂ‰Ó ˙È˙Â‰Ó Â‡ ‰‚È¯Á ‰È‡˘ ¨˙¯Á‡ ‰‡ˆ˜‰ ÏÎ Æ‰‚È¯Á ‰‡ˆ˜‰
Æ˙È˙Â‰Ó ‡Ï
‰‡ˆ˜‰ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ‰¯·ÁÓ ÌÈ˘¯„‰ ¯Â˘È‡‰ ÈÂ‚Ó ˙‡ Ú·˜ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈÂ ÔÓÂÊÓ© ˙ÓÏÂ˘Ó‰ ‰¯ÂÓ˙‰ ¨˜ÙÂÓ‰ ÔÂ‰‰ ¯ÂÚÈ˘Ï Ì‡˙‰· ¨˙ÈË¯Ù
˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· Æ‰‡ˆ˜‰· ÚˆÈ‰ Ï˘ ÂÂÈÙ‡ÏÂ ®¯Á‡ ÔÙÂ‡· Â‡
˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ¨®˜ÂÁÏ ≥ ßÒÓ ÔÂ˜È˙ Ï˘ ‰˘Î ÈÙÏ Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈÎ ˙Â·˜Ú·©
‰‡ˆ˜‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ˜¯ ‰˙Â‡ ¯˘È‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ ¯Á‡Ï ‰‡ˆ˜‰ ¯˘‡Ï ˙˘¯„

ÍÏ‰Ó· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ‰ËÈÏ˘ ÏÚ· ÌÚ ˙Â‡˜ÒÚ ¯Â˘È‡Ï ‰ÙÈÒ‡ ÔÂÓÈÊÏ ˙ÂÁÂ„‰ ¯ÙÒÓÏ ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈÂ˙‰ ±¥
Æ˙Á‡ ‰˜ÒÚÓ ¯˙ÂÈ ¯Â˘È‡Ï ‰‡·Â‰ ÂÏÏ‰ ˙ÂÁÂ„‰Ó ˜ÏÁ· ¯˘‡Î ¨‰˘‰
˙Â‡˜ÒÚ ¥∑∞ Â‡·Â‰ ¨‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ÌÚ ˙Â‡˜ÒÚ ¯Â˘È‡Ï ‰ÙÈÒ‡ ÔÂÓÈÊÏ ˙ÂÁÂ„ ≥∏∂ ˙¯‚ÒÓ· ¨≤∞±∞ ˙˘· ±µ
Æ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÙÈÒ‡· ¯Â˘È‡Ï ‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ÌÚ

≤±

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

¨˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ Ú·Â˜ „ÂÚ ±∂ Æ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ· ‰˙¯„‚‰Î ¢˙È˙Â‰Ó ˙ÈË¯Ù ‰Úˆ‰¢ ‰È‰˘
˘È ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ·Ï˘ ˙ÈË¯Ù ‰‡ˆ˜‰ ÏÎÏ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ ˘¯„ ÈÎ
˙ÂÎ˙Ó· ˙‡ÊÂ ¨Â‡Ï Ì‡ ÔÈ·Â ‰‚È¯Á ‰˜ÒÚ ‰ÂÂ‰Ó ‡È‰ Ì‡ ÔÈ· ¨È˘È‡ ÔÈÈÚ ‰·
Æ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ· ÍÎÏ ‰ÚÂ·˜‰ ˙„ÁÂÈÓ‰
Æ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ‰ÈÁÂÂÈ„ ˙˜È„·Ó ˜ÏÁÎ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò È„È ÏÚ ÌÈ˜„· ˙ÂÁÂ„‰
¨ÌÈË¯Ù ¨ÌÈ¯·Ò‰ ˘˜·Ï ˙ÎÓÒÂÓ ˙Â˘¯‰ ¨˙ÂÈË¯Ù ˙Â‡ˆ˜‰ ˙Â˜˙· ÚÂ·˜Ï Ì‡˙‰·
‰ÏÈÚÙÓ ˙Â˘¯‰ ÆÈ„ÈÈÓ‰ ÁÂ„‰ ÔÂ˜È˙ ÏÚ ˙Â¯Â‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ¨ÌÈÎÓÒÓÂ ˙ÂÚÈ„È
ÌÈ˜ÈÊÁÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ¨‰˙Ú„Ï ¨Â¯ÒÓ ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÂÊ ˙ÂÎÓÒ
ÆÈ„ÈÈÓ‰ ÁÂ„· Â¯ÒÓ˘ ÌÈË¯Ù ¯È‰·‰Ï Í¯Âˆ ˘È ¯˘‡Î Â‡ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰È˙ÂÈÓ·
‰Ú„Â‰ ˙¯ÒÓ ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ·ÏÂ ¨Ô˜Â˙Ó È„ÈÈÓ ÁÂ„ ‰¯·Á‰ ˙ÓÒ¯ÙÓ ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó·
ÆÂ˘¯„˘ ÌÈË¯Ù‰Â ˙Â¯‰·‰‰ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ‰ ¨˙ÈË¯Ù‰ ‰‡ˆ˜‰‰ ‡˘Â· ˙˜Â˙Ó
˙ÈÈÁ„ ÏÚ ˙Â¯Â‰Ï ˙È‡˘¯ ˙Â˘¯‰ ¨˙Â˜˙· ¯ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰·Â ¨ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·
¯ÁÂ‡È ‡ÏÂ ÌÈ˜ÒÚ ÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘ ¯Â·Ú ÈÙÏ ‡Ï ÏÂÁÈ˘ „ÚÂÓÏ ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ· ˙ÙÈÒ‡
ÆÁÂ„Ï ÔÂ˜È˙‰ ÌÂÒ¯Ù „ÚÂÓÓ ÌÂÈ „Á‡Â ÌÈ¯˘ÚÓ

®˙Â‚È¯ÁÂ ˙ÂÈ˙Â‰Ó© ˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÚˆ‰ ∫∂ ‰Ï·Ë
˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÚˆ‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ Î¢‰Ò

‰˘‰

±∏±

≤∞±∞

±≥µ

≤∞±±

˘Î¯ ˙ÂÚˆ‰ ®Â©
¨®˘Î¯ ˙Úˆ‰ ˙Â˜˙ ≠ ÔÏ‰Ï© ≤∞∞∞–Ò¢˘˙‰ ¨®˘Î¯ ˙Úˆ‰© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙
∫ÌÈ¯˜Ó ‰˘ÂÏ˘· ˘Î¯ ˙Úˆ‰ Ë¯ÙÓ ˘È‚‰Ï ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ˙ÂÚ·Â˜
ÈÏÚ· Ï˘ ¯Â·Èˆ ÚÈ‰Ï ˙ÂÂÎÓ‰ ¨ÚÈˆÓ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ≠ ÂÈÈ‰„ ¨‰ÏÈ‚¯ ˘Î¯ ˙Úˆ‰ Æ±
ªÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÚÈˆÓÏ ¯ÂÎÓÏ ‰ÓÂ˘¯ ‰¯·Á Ï˘ ÌÈ¯ÈÓ‰ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ Â‡ ˙ÂÈÓ
ª˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ≥≥∂ ÛÈÚÒ· ‰˙¯„‚‰Î ¨‰‡ÏÓ ˘Î¯ ˙Úˆ‰ Æ≤
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Ï˘ ˙Â‡ ÈÂÏÈ‚Â ˙ÂÙÈ˜˘ ¯ÂˆÈÏ ˙Ó ÏÚ ¨Ì‰ÈÁÂÂÈ„Â ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰
ÆÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ Ï˘ ÂÈÈÚ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Ì˘Ï ˙‡ÊÂ ¨ÌÈ„È‚‡˙‰
˘˘ ˙ÓÂÚÏ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ Âµ∂ ÛÈÚÒÏ Ì‡˙‰· ˙Â¯Â˜È· Ú·˘ ÂÎ¯Ú ≤∞±± ˙˘·
Æ≤∞±∞ ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÂÎ¯Ú˘ ˙Â¯Â˜È·
∫≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó· ıÂÁ ¯Â˜ÈÓÂ ˙¯Â˜È· ˙¯‚ÒÓ· ÂÎ¯Ú˘ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÏ‰Ï
˙ÂÂˆ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰Â ıÂÁ ¯Â˜ÈÓ· ÌÈ˙Â¯È˘ È˙Â ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰ ¨ÌÈ„È‚‡˙· ˙Â¯Â˜È· •
ÈÒÎ Ï˘ ÈÂÂ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰ ˙˜È„· ¨È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ Ï˘ ÌÈ‡˘Â· ¨˙Â˘¯‰ Ï‚Ò Ï˘ ˜Â‰ „‡
ÆËÙ‰Â Ê‚‰ ÌÂÁ˙· ≠ ‰Â˘‡¯ÏÂ ISOX ÌÂ˘ÈÈ ¨Ô¢Ï„
ı¯‡· ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙Â‡Ó˘ ÌÂÁ˙· ÌÈ˙Â¯È˘ È˙Â ˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ ÚÂˆÈ·Â ÌÂÒ¯Ù •
ÆÌÈ‡Ó˘ ‰˘ÈÓÁ Â˙¯‚ÒÓ· Â¯Á·Â ‰Â¯Á‡Ï ÌÏ˘Â‰ Ê¯ÎÓ‰ ÆÏ¢ÂÁ·Â
È‡Â¯Â ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ· ¨ıÂÁ ¯Â˜ÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨˙¯ÊÚ ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓ ¨˙¯Â˜È·Ï ÛÒÂ· •
˙ÂÁÂ„Â ÌÈÙÈ˜˘˙ ˙˜È„·· ¯˜ÈÚ· ¨˙ÂÙËÂ˘‰ ‰È˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï ‰„Â˙ÚÎ ÔÂ·˘Á
ÏÚ˙Ï ¯ÊÂÚ ‰Ê ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ Æ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· ‡È˘ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙ÂÙÂ˜˙· ¨ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙
˙ÂÙÂ˜˙ ˙ÓÂÚÏ ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ‡È˘ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙ÂÙÂ˜˙· ‰˜ÏÁÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ¯Â˙ÙÏÂ
ÆÈË¯„ËÒ ‰„Â·Ú‰ Û˜È‰ Ô‰·˘

ÌÈÓ˙Á Ì˘¯Ó Æ¥
ÆÏ‡¯˘È· ¯Â·ÈˆÏ ‰Úˆ‰‰ ÍÏ‰Ó· ‰ÙÈ˜Ó ‰Ó¯ÂÙ¯ ‰Ù˜Â˙Ï ‰ÒÎ ≤∞∞∑ ÈÏÂÈ ˘„ÂÁ·
˙Â¯˘Ù‡ Ô˙Ó ªÈ·¯Ó ¯ÈÁÓ ÏÏÂÎ‰ Ê¯ÎÓ· ˙Â˜Ù‰ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨‰ÏÏÎ ÂÊ ‰Ó¯ÂÙ¯
ÁÂÂÈ„Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ô˙Ó ª·¯ÚÓ‰ È˜Â˘· ‰‚Â‰‰ ÂÊÏ ‰˙Â‰Ó· ‰ÓÂ„‰ ‰„ÈÁ‡ ‡Ï ‰Úˆ‰Ï
È„Î· ˙‡ÊÂ ¨ÌÈÚˆÂÓ‰ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ ˙ÂÓÎÂ ¯ÈÁÓ ÏÚ ¨ÛÈ˜˘˙Ï ¯˙È‰‰ Ô˙Ó ¯Á‡Ï ¨„¯Ù
˙ÂÎÈ‡Â Û˜È‰Â Ì˙Á‰ ˙ÂÈÂÎÓÒÏ ¯˘‡· ‰ÙÈ˜Ó ‰Ó¯ÂÙ¯ ª‰˜Ù‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ÏÈÊÂ‰Ï
ÆÌ‰· ·ÈÂÁÓ ‡Â‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰
‰ÏÈÁ˙ Ì˘¯È‰Ï ·ÈÈÁ Ì˙ÁÎ ÏÂÚÙÏ ÔÈÈÂÚÓ‰ ÏÎ ¨Û˜Â˙Ï ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙ÒÈÎ „ÚÂÓÓ ÏÁ‰
Æ‰Ê Ì˘¯ÓÓ ÌÈÓ˙Á ˜ÂÁÓÏ Ì‚ ˙ÎÓÒÂÓ‰ ¨˙Â˘¯‰ ˙Ï‰Ó Â˙Â‡˘ ÌÈÓ˙Á‰ Ì˘¯Ó·

≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· ÌÈÓ˙Á Ì˘¯Ó ∫±± ‰Ï·Ë
ÌÈÏÈÚÙ ‡Ï ÌÈÓ˙Á

ÌÈ¯Ê ÌÈÓ˙Á

ÌÈÏÈÚÙ ÌÈÓ˙Á Î¢‰Ò

‰˘

¥∂

≤

≤µ

≤∞±∞

¥∂

≤

≤≥

≤∞±±

¨¯Ê Ì˙ÁÎ ‰Ó˘¯ ‡Ï ‰¯·Á Û‡Â ˙Â¯·Á ˘ÂÏ˘ ÌÈÓ˙Á‰ Ì˘¯Ó· ÂÓ˘¯ ≤∞±± ˙˘·
Ì˙ÁÎ ‰Ó˘¯˘ ˙Á‡ ‰¯·Á ÔÎÂ˙Ó ¨≤∞±∞ ˙˘· ÂÓ˘¯˘ ˙Â¯·Á Ú·¯‡ ˙ÓÂÚÏ ˙‡Ê
‰˘· ‰Ú·˘ ˙ÓÂÚÏ ¨˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ ÌÈÓ˙Á ‰Ú·¯‡ ÂÚÈ„Â‰ ¨≤∞±± ˙˘· Æ¯Ê
Æ˙Ó„Â˜‰

ÏÂÙÎ ÌÂ˘È¯ Æµ
ÌÂ˘È¯ Â‡˘Â˘ ¨≥ß‰ ˜¯Ù ÛÒÂÂ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙ Ï·˜˙‰ ≤∞∞∞ ¯·Ó·Â ˘„ÂÁ·
¨NYSE –· ¨NASDAQ –· ÌÈ¯ÁÒ‰ ÌÈ„È‚‡˙ ¨¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ÔÂ˜È˙Â ‰Ê ÔÂ˜È˙ ÈÙ ÏÚ ÆÏÂÙÎ
≤∂

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

˙‡ ÌÂ˘¯Ï ¨≤∞∞µ–Ó ÏÁ‰ ¨ÌÈ‡˘¯ LSE Main Market, Primary Listing Â‡ AMEX –·
˙‡ÊÂ ¨Ï‡¯˘È· ‰Ò¯Â·· Ì‚ ¯ÁÒÓÏ ¨˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÒ¯Â·· ÌÈ¯ÁÒ‰ ¨Ì‰Ï˘ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ
˙ÂÓÂ˘¯ ÂÈ‰˘ ˙Â¯·Á ÆÏ¢ÂÁ· Ì„È ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ‰Ï‡Ï ÌÈ‰Ê‰ ÌÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰·
„È˙Ú· ÂÓ˘¯ÈÈ˘ ‰Ï‡Î Â‡ ®¢˙ÂÈÏ‡Â„ ˙Â¯·Á¢© Û˜Â˙Ï ˜ÂÁ‰ ˙ÒÈÎ ·¯Ú ÏÂÙÎ ÌÂ˘È¯·
˙ÂÒ¯Â·‰ ˙Á‡· Ì‚ ¯ÁÒÓÏ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ì˘¯È‰Ï Â¯Á·ÈÂ Ï‡¯˘È· ‰Ò¯Â·· ¯ÁÒÓÏ
ÂÓÈÎÒÈ˘ È‡˙· ≥ß‰ ˜¯Ù ÈÙ ÏÚ ÁÂÂÈ„Ï ¯Â·ÚÏ ≠ ÔÂ˜È˙Ï Ì‡˙‰· ≠ ˙ÂÏÂÎÈ ¨˙Â¯ÂÓ‡‰
Æ‰¯·Á· ‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ· ·¯˜Ó ÌÈ‡˘ ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ· ·Â¯ ÍÎÏ
Í˘Ó· ¯ÁÒÈ‰Ï ‰Ê ˜¯ÙÏ Ì‡˙‰· Ì˘¯È‰Ï ˙ÂˆÂ¯‰ ˙Â¯·Á ÏÚ ÈÎ Ú·˜ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰
È·‚Ï Ú·˜ ‰Ê ÏÏÎÏ ‚È¯Á ÆÏ‡¯˘È· ÔÓÂ˘È¯ Ì¯Ë· ‰¯Ê‰ ‰Ò¯Â·· ˙ÂÁÙÏ ‰˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙
ÔÙÂ‡· Ì˘¯È‰Ï ˙ÂÈ‡˘¯‰ ¨˙ÂÁÙÏ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ ≥µ∞ ÏÚ „ÓÚ Ô‰Ï˘ ˜Â˘‰ ÈÂÂ˘˘ ˙Â¯·Á
Æ˙ÂÁÙÏ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ ±µ∞ ÏÚ „ÓÂÚ ‡Â‰ ÌÂÈÎÂ ¨¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó Ô˜Â˙ ‰Ê ÌÂÎÒ ÆÈ„ÈÈÓ
˘ÓÁ ˙ÓÂÚÏ ÏÂÙÎ ÌÂ˘È¯· ˙Â¯·Á ˘ÂÏ˘ Ï‡¯˘È· ‰Ò¯Â·· ¯ÁÒÓÏ ÂÓ˘¯ ≤∞±± ˙˘·
ÏÂÙÎ ÌÂ˘È¯· ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÎ˙ÓÏ ˙Á‡ ‰¯·Á ‰¯·Ú ≤∞±± ˙˘· Æ≤∞±∞ ˙˘· ˙Â¯·Á
˙ÂÓÂ˘¯‰ ˙Â¯·Á ¥µ ÏÂÎ‰ ÍÒ ˙ÂÓÈÈ˜ ÌÂÈ‰Ï ÔÂÎ Æ≤∞±∞ ˙˘· ‰¯·Á Û‡ ˙ÓÂÚÏ
ÆÏÂÙÎ ÌÂ˘È¯·
¯Â˘ÈÓ· Ô‰ ≥ß‰ ˜¯Ù ÈÙÏ ÌÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ˙ÂÏÁ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ¨ÏÏÎÎ ¨ÈÎ ÔÈÂˆÈ
˙Â˘¯‰ ‰‡È·Ó ‰Ï‡ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙˜È„· Ï˘ Ë·È‰· ÌÏÂ‡Â ÆÈÏÈÏÙ‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰Â ÈÁ¯Ê‡‰
˙È‡˜È¯Ó‡‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÂ˙ ¯·Î ‰Ï‡ ˙Â¯·Á˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á·
ÆÌÏÂÚ· ˙Â‰Â·‚‰Ó ‰È‰ ˙ÂÏÈÚÙÓ Ô‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Ó¯˘ ¨(FSA) ˙ÈÏ‚‡‰ Â‡ (SEC)
˜¯Ù ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÏ˜‰ Ô˙Ó ¯˘Ù‡Ï ‰ËÏÁ‰· „ÂÒÈ Ô·‡ ‰ÂÂÈ‰ ‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓ ¨ÚÂ„ÈÎ
¨ÍÎ ÌÂ˘Ó Æ˙‡Ê ‰„·ÂÚ· ˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ· ˙˘Ó˙˘Ó ˙Â˘¯‰ ÍÎÈÙÏÂ ¨≥ß‰
Ú·˜ ≥ß‰ ˜¯Ù· ¨ÍÎÏ ÛÒÂ· Æ‰Ï‡ ÌÈ¯Ê ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚ ˙ÎÓ˙ÒÓ ˙Â˘¯‰ ¨ÏÏÎÎ
‡È‰ ¨˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ÏÂ˜˘Ï ˘È ÈÎ ‰Ú„ ÏÏÎÏ ÚÈ‚˙ ˙Â˘¯‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡· ÈÎ
‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ˙ Ì¯Ë· ¨ÔÈÈÚÏ Ì‡˙‰· FSA –Ï Â‡ SEC –Ï ‰ÏÈÁ˙ ˙ÂÙÏ ÏÎÂ˙
ÆÁÂÂ„Ó‰ „È‚‡˙‰ ÈÙÏÎ

≤∞±± ˙˘· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÂ Ï‚Ò ˙Â„ÓÚ ≠ ‰¯„Ò‰ Æ‚
FAQs –Â

‰‡ÈÏÓÂ Ï‚Ò ˙Â„ÓÚ Æ±

˙ÂÈËÙ˘Ó‰Â ˙ÂÈ‡Â·˘Á‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ‰Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· ‰ÓÒ¯Ù ˙Â˘¯‰ ¨‰˘ ÏÎ·Î
ÆÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ„È‚‡˙ÏÂ ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·ÈˆÏ ˙ÈÂ¯˜Ú ˙Â·È˘Á Ô‰· ˘È˘ ¨˙Â˘¯‰ Ï‚Ò Ï˘
¨(Staff Legal Bulletin) SLBs ÌÂÒ¯Ù ˙ÏÏÂÎ‰ ¨˙ÂÂ‚Ó ˙ÂÎ˙Ó· Â˘Ú ÌÈÓÂÒ¯Ù‰
˙ÂËÏÁ‰ ÌÂÒ¯Ù ¨˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÁ‰ ¨(Frequently Asked Questions) FAQs ÌÂÒ¯Ù
ÌÂ¯˙Ï ˙Â˘¯‰ ˙˘˜·Ó ‰Ê ÔÙÂ‡· Æ˙Â¯·ÁÏ ˙ÂÚ„Â‰ Ï˘ Í¯„· ˙Â¯‰·‰ ÌÂÒ¯ÙÂ ¨‰ÙÈÎ‡
ÆÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙ ·¯˜· ˙Â‡„ÂÂ‰ È‡ ˙Ë˜‰ÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙¯·‚‰Ï
˙ÂËÏÁ‰ ˙ÂÙ˜˘Ó‰ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â„ÓÚ ÔÈ‰ ‰‡ÈÏÓÂ Ï‚Ò ˙Â„ÓÚ ∫‰‡ÈÏÓÂ Ï‚Ò ˙Â„ÓÚ
Ô‰Â Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÈÈ„ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ‰‡ÈÏÓ‰ Â‡ Ï‚Ò‰ Ï˘ ˙Â„ÓÚÂ
¯Â·ÈˆÏ ÚÈÈÒÏ ÔÁÂÎ·˘ ˙Â„ÓÚ ÌÈÓÒ¯ÙÓ Ï‚Ò‰Â ˙Â˘¯‰ Æ˙Â˘¯‰ ¯˙‡· ˙ÂÓÒ¯Ù˙Ó
¨ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ ÌÈÈ„ÈÈÓ ˙ÂÁÂ„ ·‚‡ Ï‚Ò‰ ˙Â„ÓÚ ˙Â˙È ÌÈ˙ÚÏ Æ˙ÂÓÂ„ ˙Â·ÈÒ· ÔÏÈÁ‰Ï
˙Â¯·ÁÏ ˙ÂÚ„Â‰ ÌÒ¯ÙÓ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ¨ÍÎÏ ÛÒÂ· Æ˙Â˘¯‰ ¯˙‡· ˙ÂÓÒ¯Ù˙Ó ‰Ï‡ Ì‚Â
Æ¢˙Â¯·ÁÏ ˙ÂÚ„Â‰¢ ˙¯˙ÂÎ‰ ˙Á˙ ¯˙‡·
≤∑

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

Ì‡˙‰· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ ÌÈÙÂÙÎ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÎ ÌÈÁÂÂ„Ó ¨≤∞∞∏ ¯‡ÂÈÓ ÏÁ‰ :FAQs
ÏÂÙÈË‰ ˙Â„ÈÁ‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙Ó ÏÚ Æ(IFRS) ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ÈÙÒÎ‰ ÁÂÂÈ„‰ È˜˙Ï
ÈÂÏÈ‚ Ô˙Ó ÁÈË·‰Ï ¨ÌÈÏÏÎ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡Ï ¯˘‡· ˙Â‡„ÂÂ‰ È‡ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ¨È‡Â·˘Á‰
ÌÈÁÂÂ„Ó ·¯˜· Â¯¯ÂÚ˙‰˘ ˙ÂÏ‡˘Ï ‰ÚÓ ˙˙ÏÂ ˙ÂÈÚ· Â‰ÂÊ Ì‰·˘ ÌÈÈÈÚ· ˙Â‡
ıÂÓÈ‡‰ ˙ÙÂ˜˙· ¨ÌÒ¯Ù ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò ¨IFRS –‰ È˜˙ ÈÙÏ ÁÂÂÈ„‰ ‡˘Â· ÔÂ·˘Á È‡Â¯Â
˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ‡˘ ¨Ï‡¯˘È· ˙ÂÁÂÂ„Ó ˙Â¯·Á È„È ÏÚ IFRS –‰ Ï˘ ‰Â˘‡¯Ï ÌÂ˘ÈÈ‰Â
ÌÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡Ï ¨ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· ˙Â‡Â·˘Á ÈÏÏÎ ÈÙÏ ÁÂÂÈ„Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ· (FAQs)
ÁÂÎÓ ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙ÂÈÁ‰Â Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙Ï Ì‡˙‰· ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈÂÏÈ‚Ï ÔÎÂ
Æ˜ÂÁ‰
∫‰˘‰ ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ Ï‚Ò‰ ˙Â„ÓÚ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï
ÈÙÏ ˘¯„‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÂÎÈ‡ ÌÚ ¯˘˜· ‰¯‰·‰ ≠ ±≥–±∞± ¯ÙÒÓ ˙ÈËÙ˘Ó Ï‚Ò ˙„ÓÚ ®≤©
±π∑∞–Ï¢˘˙‰ ¨®ÌÈÈ„ÈÈÓÂ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÁÂ„© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙Ï ®¥©®·©±∞ ‰˜˙
ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÁÂ„© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙Ï ®¥©®·©±∞ ‰˜˙ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÁÂ„· ¯È·Ò‰Ï ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˘¯„ ±π∑∞–Ï¢˘˙‰ ¨®ÌÈÈ„ÈÈÓÂ
‰¯˘Ó‰ È‡˘ÂÏ Â˙È˘ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡ È˙˘‰ È˙ÙÂ˜˙‰ ÁÂ„Ï Û¯ÂˆÓ‰
˙Â˘È¯„Ï Ì‡˙‰· ¨®‰¯˘Ó‰ È‡˘Â ≠ „ÁÈ· ¨ÔÏ‰Ï© ‰¯·Á· ÔÈÈÚ‰ ÈÏÚ·ÏÂ ‰¯ÈÎ·‰
˙ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· ‰¯·ÁÏ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ Â˙ÓÂ¯˙ ÔÈ·Ï ¨˙ÂÁÂ„‰ ˙Â˜˙Ï ≤± ‰˜˙
˙‚Â‰ ‰È‰ ‰¯˘Ó‰ È‡˘ÂÏ ‰¯ÂÓ˙‰ Ì‡ ÔÈÈˆÏ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˘¯„ ÔÎÂ ¨ÁÂ„‰
Æ‰¯È·ÒÂ
®¥©®·©±∞ ‰˜˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ˙È‰ ÈÂÏÈ‚‰ ÈË¯ÙÏ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ‰‡Â¯ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È„È ÏÚ Í¯Ú‰ ÔÂÈ„‰Â ‰ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰Ï Ì‚ ÍÎÈÙÏÂ ¨˙ÂÁÂ„‰ ˙Â˜˙Ï
ÆÂÊ ‰˜˙· ˘¯„Ï ¯˘˜·
¨‡˘Â‰ ˙¯‰·‰Ï Ï‚Ò ˙„ÓÚ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÌÒ¯Ù ¨≤∞±± ¯‡Â¯·Ù ˘„ÂÁ· ¨ÍÎÈÙÏ
˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂÓ ÌÈ˘¯„‰ ÈÂÏÈ‚‰Â ‰ÈÁ·‰ ÈÎÈÏ‰ È·‚Ï ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ˘‚„ ˙ÏÏÂÎ‰
Æ‰¯ÂÓ‡‰ ®¥©®·©±∞ ‰˜˙ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ¨‰Ê ÔÈÈÚ· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â
ÔÂ˜È˙ ˙·ÂÁ ÌÈ˜Ó‰ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ È‡˙· ÈÂÈ˘ ≠ ≤∂–±∞≥ ˙ÈËÙ˘Ó Ï‚Ò ˙„ÓÚ ®≥©
Û„Ó ÛÈ˜˘˙
ÌÈÈÂÈ˘‰ ÈÂ·È¯ ¯Â‡ÏÂ ¨Û˜Â˙Ï Û„Ó‰ ÛÈ˜˘˙ ¯„Ò‰ ˙ÒÈÎ „ÚÂÓÓ ÌÈ˘ ¯ÙÒÓ ÛÂÏÁ·
¨Û„Ó‰ ÈÙÈ˜˘˙· Â¯‡Â˙˘ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ È‡˙Ï Ú‚Â· ‰Â¯Á‡Ï ÌÈÚˆ·Ó ÌÈ„È‚‡˙˘
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ˙·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÎ˙Ó‰ È·‚Ï Â˙„ÓÚ ˙‡ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ Ï‚Ò ÌÒ¯Ù
ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ È‡˙· ÈÂÈ˘ ÚÂˆÈ·Ï
˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ±∂ ÔÂ˜È˙ ¯·„· ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ‡˘ ≠ ±µ–±∞± ˙ÈËÙ˘Ó Ï‚Ò ˙„ÓÚ ®¥©
¨Ò¯Ó· ±µ–‰ ÌÂÈ· ∫®ÌÈ˜ÏÁ È˘© ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ±∂ ÔÂ˜È˙ ¯·„· ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ‡˘
ÔÂ˜È˙ ≠ ÔÏ‰Ï© ≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ®±∂ ÔÂ˜È˙© ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ˙Â˘¯· ÌÒ¯ÂÙ ≤∞±±
ÒÎ ®˜ÂÁ‰ ≠ ÔÏ‰Ï© ±πππ–Ë¢˘˙ ¨˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÂ˜È˙‰ ¯˜ÈÚ Æ®±∂
È„È‚‡˙‰ Ï˘ÓÓ‰ ÏÂÚÈÈ ‰È‰ ±∂ ÔÂ˜È˙ Ï˘ Â˙ÈÏÎ˙ Æ≤∞±± È‡Ó· ±µ–‰ ÌÂÈ· Û˜Â˙Ï
˙Â¯È˘Î ªÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï·Â ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ˙Â¯È˘Î ∫Ë¯Ù· ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯·Á·
ª˙Â¯Ê‚ ˙ÂÚÈ·˙ ªÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÂÏ‰˙‰ ª˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡Â ‰Â‰ÎÏ
˙ÂˆÏÓÂÓ ˙Â‡¯Â‰Â ˘Î¯ ˙ÂÚˆ‰ ªÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ ª‰ËÈÏ˘ ÏÚ· ÌÚ ˙Â‡˜ÒÚ
ÌÈ¯„Ò‰ È˙Â‰Ó ÔÙÂ‡· ‰˘Ó‰ ÔÂ˜È˙· ¯·Â„Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡Ï ÆÈ„È‚‡˙ Ï˘ÓÓÏ
≤∏

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

¯˘˜· ÂÈÏ‡ ÂÙÂ‰˘ ˙ÂÏ‡˘‰Ó ˜ÏÁÏ ÂÈ˙Â·Â˘˙ ˙‡ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÌÒ¯Ù ¨ÌÈÓ„Â˜
ÆÌÈ˜ÏÁ È˘· ÂÓÒ¯Ù˙‰ ˙Â·Â˘˙‰ Æ˜ÂÁ· ÂÂ˘˘ ÌÈ¯„Ò‰Ï
ÁÂÂÈ„ ¯· È‡¯˘‡ ÚÂ¯È‡ ≠ ±µ–±∞¥ ˙ÈËÙ˘Ó Ï‚Ò ˙„ÓÚ ®µ©
˙ÂÈ‚ÂÒ ¯ÙÒÓ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ Ï‚Ò Ï˘ ÂÁ˙ÙÏ Â‡·Â‰ ‰Â¯Á‡‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó·
‰˜˙Ï Ì‡˙‰· ¨È„ÈÈÓ ÁÂ„ ÌÒ¯ÙÏ ÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ‰ÏÁ‰ ‰·ÂÁÏ Ú‚Â·
≠ ÔÏ‰Ï© ±π∑∞–Ï¢˘˙‰ ¨®ÌÈÈ„ÈÈÓÂ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÁÂ„© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙Ï ≥∂
˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰Â ‰Ï‡ ÌÈÓÎÒ‰ È‡˙ ÈÂÈ˘ ¨‰‡ÂÂÏ‰ ÈÓÎÒ‰· ˙Â¯˘˜˙‰ ÏÚ ®≥∂ ‰˜˙
‰Ï‚˙‰˘ ˙Â„ÈÁ‡ ¯ÒÂÁ ¯Â‡ÏÂ ‰Ï‡ ˙ÂÏ‡˘ Ú˜¯ ÏÚ Æ˙ÂÈÒÈÙ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡· „ÂÓÚÏ
Ï‚Ò ÌÒ¯Ù ¨˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï Ú‚Â· ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÈÁÂÂÈ„ ˙ÈÁ··
Æ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â· ≥∂ ‰˜˙ ˙ÏÂÁ˙Ï ¯˘‡· Â˙„ÓÚ ˙‡ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯
È·‚Ï ˙Â¯ÈÈ È˘ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯Ú‰Ï ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓ ‰ÓÒ¯Ù ≤∞±± ¯·ÂË˜Â‡ ˘„ÂÁ· ®∂©
¨≤∞±≤ Ò¯Ó ˘„ÂÁ·Â „È‚‡˙ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÂÈ˙ÂÁÂ„· ‰˙Ï‚˙‰˘ ˙ÂÚË Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó
ÆÌÈ·ÈÈÁÓÏ ÂÎÙ‰ ˙Â¯ÈÈ‰
ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰‚ˆ‰ ¯·„· ÈÂÏÈ‚ ˙ÈÈÁ‰ Æi
¨È„ÈÈÓ ÁÂÂÈ„ ÍÈ¯ˆÓ‰ ¨ÚÈ˜˘ÓÏ ·Â˘Á Ë¯Ù ‡Â‰ ˙ÂÚË ÔÂ˜È˙˘ ¯Â¯·˘ „ÂÚ·
Ì‰È˙ÂÁÂ„· ˙ÂÈÂÚË ÌÈÏ‚Ó˘ ÌÈ„È‚‡˙ ÌÈ˙Â˘ ÈÂÏÈ‚‰ ÈÎ ‰‡¯Ó ˙Â‡ÈˆÓ‰
˙Â˘È¯„ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰‡Â·· ÂÊ ˙Â„ÈÁ‡ È‡ ˙¯˙ÂÙ ‰ÈÁ‰‰ Æ„ÈÁ‡ ÂÈ‡ ÌÈÈÙÒÎ‰
ÁÂ„ ˙¯‚ÒÓ· Ô‰Â È„ÈÈÓ ÁÂÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· Ô‰ ≠ ‰˙Ï‚˙‰˘ ˙ÂÚËÏ ¯˘˜· ÈÂÏÈ‚‰
Æ˙È˙Â‰Ó‰ ˙ÂÚË‰ ÔÂ˜È˙ ÚˆÂ· Ì‰·˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÏÏÎÈÈ˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„
˙ÂÚË Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÈÁ·Ï ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ˜ ÔÈÈÚ· ππ–¥ ¯ÙÒÓ ‰ËÏÁ‰ ÔÂÎ„Ú Æii
˙ÂÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù ÔÙÂ‡ ¯·„· ±∞µ–≤¥ ¯ÙÒÓ ˙ÈËÙ˘Ó ‰„ÓÚÂ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„·
®‰„ÓÚ‰ ≠ ÔÏ‰Ï© ÌÈ˜Â˙Ó ÌÈÈÙÒÎ
˙ÂÈÂÚË ÔÂ˜È˙ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ¯·„· ππ–¥ ¯ÙÒÓ ‰ËÏÁ‰ ˙‡ ‰ÙÈÏÁÓ ÂÊ ‰„ÓÚ
ÌÈÈ˙ÂÓÎ ≠ ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ˜ ÂÚ·˜ ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ¨≤∞∞µ ˙˘Ó ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„·
˙ÂÁÂ„· ˙ÂÚË Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÈÁ·· ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ≠ ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡Â
Æ˘„ÁÓ Ì˙‚ˆ‰ ˙‡ ·ÈÈÁ˙ ¯˘‡ ÌÈÈÙÒÎ
˙ÂÁÂ„· ˙ÂÈÂÚË Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÈÁ·Ï ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ˜ ˙ÏÏÂÎ ‰„ÓÚ‰ ¨ÔÎ ÂÓÎ
˙ÂÚË Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÈÁ·Ï ¯˘‡· ˜Â˘· ˙Â‡„ÂÂ‰ ˙‡ Â¯È·‚È ¯˘‡ ¨ÌÈÈÈ·
ÌÈ˜Â˙Ó ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù ÔÙÂ‡Ï ¯˘‡· ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ˜ ÔÎÂ ¨‰Ï‡ ˙ÂÙÂ˜˙·
Æ˘„ÁÓ ÌÓÂÒ¯Ù ÈÂ˙ÈÚÏÂ
ÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈÁÂÂÈ„ ·‚‡ ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙Â˘¯ ˙Â„ÓÚ ÌÂÒ¯Ù
˙ÂÈÙ‰ ÏÏÂÎ˘ ˘„Á ¯‚‡Ó ˙Â˘¯‰ ¯˙‡· ÌÒ¯ÂÙ ≤∞±∞ ¨ËÒÂ‚Â‡· ±µ–‰ ÌÂÈ·
‰Ê ¯‚‡Ó· Æ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈÁÂÂÈ„ ·‚‡ ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ˙Â„ÓÚÏ
Ï‚Ò ¯˘‡ ÌÈÈÙÈˆÙÒ ÌÈ¯˜Ó· ÏÂÙÈË ˙¯‚ÒÓ· ¯·Ú· Â˙È˘ Ï‚Ò ˙Â„ÓÚ ˙ÂÊÎÂ¯Ó
¯‚‡Ó „ˆÏ ÂÓÒ¯ÂÙÈ ¯‚‡Ó· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙Â„ÓÚ‰ ÆÈ·ÁÂ¯ ÔÈÈÚ Ô‰· ˘È ÈÎ ¯Â·Ò ˙Â˘¯‰
ÆÌÈÓÂ„ ÌÈ‡˘Â· ˜ÒÂÚ‰ ¨˙ÂÈÓ„˜Ó‰ ˙ÂÈÙ‰
˙Â„ÓÚ Ú·¯‡ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò È„È ÏÚ Â˙È ≤∞±± ˙˘ Ï˘ ‰ÈÈ˘‰ ˙ÈˆÁÓ‰ ÍÏ‰Ó·
ÈÏÚ· ‡˘Â È·‚Ï Â˙È ˙Â„ÓÚ‰ ÏÎ Æ˙Â¯·Á ÈÁÂÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÈ·ÓÂÙ ˙ÂÈËÙ˘Ó
∫‰ËÈÏ˘
≤π

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÏÚ· ¯˘‡Î ‰ÈÙÏ ¨˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ˙„ÓÚÏ ˙ÂÈ·ÓÂÙ ‰˙È ≤∞±± ÈÏÂÈ ˘„ÂÁ· Æ±
‰˙˘Ó ¨Â˙Â‰Î È‡˙ Â¯˘Â‡ ÌÈ‚·˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰Ó ˜ÏÁ· Ô‰ÎÏÓ Ï„Á ‰ËÈÏ˘‰
‡È·‰Ï ‰¯·Á ÏÚ ¨¯ÂÓ‡‰ ¯Â‡Ï ÆÂ„È ÏÚ Â˙È˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï˘ Ì·ÈËÂ Ì˙Â‰Ó
¨ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ‚¯Â‡‰ È„È ÏÚ ˘„ÁÓ ¯Â˘È‡Ï ÈÂÈ˘‰ ¯Á‡Ï ‰Â‰Î‰ È‡˙ ˙‡
ÌÈ¯˜Ó· ‰˙·Á¯‰ ÍÂ˙ ¨ÂÊ ‰„ÓÚ Æ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ≤∑µ ÛÈÚÒ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·
‰¯·Á Ò¯˘È ¨Ó¢Ú· ˙Â˜ÊÁ‡ ÔÂÏÈÈ‡ ˙Â¯·Á‰ ÈÁÂÂÈ„· Ì‚ ‰ÓÒ¯ÂÙ ¨ÌÈÈË¯˜Â˜
ÆÓ¢Ú· ÌÈ˙–ÌÏÓÂ Ó¢Ú· ˙ÂÚ˜˘‰Ï
˙Â˜ÊÁ‡ ¯Â¯˜ Ï˘ ÁÂÂÈ„ ·‚‡ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ˙„ÓÚ ‰ÓÒ¯ÂÙ ≤∞±± ¯·Ó·Â ˘„ÂÁ· Æ≤
ÔÙÂ‡· ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ· ÔÈ· ‰Ú·ˆ‰ ÌÎÒ‰ ‰ÂÂ‰Ó ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á ÔÂ˜˙ ‰ÈÙÏ ¨Ó¢Ú·
Æ‰È˙ÂÈÓ· „ÁÈ· ÌÈ˜ÈÊÁÓ ÂÏ‡˘
˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ˙„ÓÚ ‰ÓÒ¯ÂÙ ¨Ó¢Ú· ˜È·„˙ Ï˘ ÁÂÂÈ„ ·‚‡ ¨≤∞±± ¯·Óˆ„ ˘„ÂÁ· Æ≥
ÚÈ·ˆÓ‰ ˙ÂÈÓ ÏÚ· ‚ÂÂÒÏ ˙ÎÓÒÂÓ ‰È‡ ¨‰Ï˘ ÌÈ‚¯Â‡‰ ÏÏÎ ÏÚ ¨‰¯·Á‰ ‰ÈÙÏ
¨‰ËÏÁ‰· È˘È‡ ÔÈÈÚ ÂÏ ˘È˘ ÈÓÎ ‰· ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ· ÌÚ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰ „‚
Æ¯ÂÓ‡Î È˘È‡ ÔÈÈÚ ÏÚ· ÂÈ‡ ÈÎ ¯È‰ˆÓ ‰Ê ˙ÂÈÓ ÏÚ· Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ·
¨Ó¢Ú· Ïß‚‡ Æ‡ ‰ÓÏ˘ Ï˘ ÁÂÂÈ„ ·‚‡ Ï‚Ò ˙„ÓÚ ‰ÓÒ¯ÂÙ ≤∞±≤ ¯‡ÂÈ ˘„ÂÁ· Æ¥
ÏÚ· ÂÈ‰ ¨Â¯Â·Ú È˙Â‰Ó ÁÂ˜Ï ‰È‰ ‰¯·Á‰˘ ¨‰¯·Á‰ Ï˘ È˙Â‰Ó ˜ÙÒ ‰ÈÙÏ
ÆÔ‰· È˘È‡ ÔÈÈÚ ˘È ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ·Ï˘ ˙Â‡˜ÒÚ· È˘È‡ ÔÈÈÚ

˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÙ Æ≤
˙Â˘¯‰ Ï‚ÒÏ ˙ÂÙÏ ˙Â¯˘Ù‡ ‰¯·Á‰ È„È· ‰Â˙ ¨˙ÈÓ„˜Ó‰ ‰ÈÈÙ‰ ÍÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ·
˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Ó ÏÚ ¨˙ÓÈÂÒÓ ‰ÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï Ì„Â˜ ˙ÂÈËÙ˘ÓÂ ˙ÂÈ‡Â·˘Á ˙ÂÏ‡˘·
ÌÈË·È‰ ˙ÏÚ· ˙·Î¯ÂÓ ‰Ï‡˘ ÏÏÎ Í¯„· ‡È‰ ˙ÈÓ„˜Ó‰ ‰ÈÈÙ‰ Æ‰· ÈÂ‡¯‰ ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡
˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ‰ÏÈÚÙÓ ˙Â˘¯‰ Æ‰ÈÏ‡Ó ‰¯Â¯· ‰È‡ ‰Ï ‰·Â˘˙‰Â ¨ÌÈÈ·ÁÂ¯ Â‡ ÌÈÈ˘„Á
˙ÂÈÙ Æ‰Ï‡ ÌÈÈÈÙ‡Ó ¯Â‡Ï ¨˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÙÏ ‰ÚÓ Ô˙Ó ˙ÂˆÈÁÏÂ ˙ÂÙÈÁ„Ï ¯˘‡·
∫ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ‚ÂÒ È˘Ï ˙Â˜ÏÁ ˙ÂÈÓ„˜Ó
‰ÂÙ‰ È„È ÏÚ ˙È„È˙Ú ‰˜ÒÚ Â‡ ‰ÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· È·‚Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÈÁ‰Ï ‰˘˜· •
ª®‚ÈÏÂ¯–‰¯Ù©
˙ÏÂÚÙ Ë˜È˙ ‡Ï˘ ÍÎÏ ˙Â˘¯‰ ¯Â˘È‡ ¨ÂÈÈ‰„ ≠ no action ·˙ÎÓ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜· •
Æ‰˙ÈÈÙ· ˙¯‡˙Ó ‰¯·Á‰ Ô˙Â‡˘ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â·ÈÒ· ˙È„È˙Ú ‰ÙÈÎ‡
˙ÂÈÓ„˜Ó‰ ˙ÂÈÙ‰ ‡˘Â ˙‡ ˙Â¯È„ÒÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Â˘¯‰ ‰Ï·È˜ ≤∞∞∑ ÏÈ¯Ù‡·Â ¯‡ÂÈ·
‰ÚÂ·˜‰ ¨˙Â˘¯‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ Æ≤∞∞∏ ÈÂÈ· ÔÎ„ÂÚ Ï‰Â‰ Æ¯Â·ÈˆÏ ÔÓÂÒ¯ÙÂ ˙Â˘¯Ï
ÔÙÂ‡ ¨‰Ê ÏÏÎ·Â© Ï‰Â· ‰Ú·˜˘ ˙ÂÎ˙Ó· Â˘ÚÈÈ ˙Â˘¯Ï ˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÙ ¨‰Ê Ï‰Â·
Æ®‰Ï ‰·Â˘˙‰Â ‰˘˜·‰ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù‰ ˙ÂÎ˙Ó ¨‰ÈÈÙ· ÏÏÎÈÈ˘ Ú„ÈÓ‰ ¨‰ÈÈÙ‰ ˙˘‚‰
˙ËÏÁ‰· ÂÚ·˜˘ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜Ï Ì‡˙‰· ˙Â˘¯‰ ¯˙‡· ÂÓÒ¯ÂÙÈ ‰·Â˘˙‰Â ‰ÈÈÙ‰
Æ˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÙ ÌÂÒ¯ÙÏ ˙Â˘¯‰
∏≥ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÙ ∑∂ ÏÂÎ‰ ÍÒ· ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓÏ Â˘‚Â‰ ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó·
Æ≤∞±∞ ˙˘·

≥∞

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· ˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÙ ∫±≤ ‰Ï·Ë
˙ÂÈÙ‰ ¯ÙÒÓ Î¢‰Ò

ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÙ ¯ÙÒÓ

ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÙ ¯ÙÒÓ
È‡Â·˘Á‰

‰˘‰

∏≥

≥≤

µ±

≤∞±∞

∑∂

µ±

≤µ

≤∞±±

¨ÍÎÏ ÛÒÂ· Æ≤∞±∞ ˙˘· ˙ÂÈÙ ≥≤ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÈÙ µ± Â˘‚Â‰ ≤∞±± ˙˘·
ÍÂ˙Ó Æ≤∞±∞ ˙˘· Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÙ ˘˘ ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÂÏÙÂË
ÂÏÚ Ô˙¯‚ÒÓ·˘ ˙ÂÈÙ ˘ÂÏ˘ ÂÈ‰ ¨≤∞±∞ ˙˘· Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÈÓ„˜Ó‰ ˙ÂÈÙ‰
Æ˙ÂÈ‡Â·˘Á ˙ÂÏ‡˘Â ˙ÂÈ‚ÂÒ Ì‚ ÂÏÙÂËÂ
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÈÈÚ· ˜ÒÚ ‰Â¯Á‡‰ ‰˘· ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏ‡˘‰ Ï˘ Ô¯˜ÈÚ
ª¢¯Â·ÈˆÏ ‰Úˆ‰¢ ˙ÈÁ·· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Úˆ‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ‰ ªÛ„Ó ˙Úˆ‰ ˙ÂÁÂ„Â Û„Ó ÈÙÈ˜˘˙
‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ·Â ‰¯˘Ó È‡˘Â ÌÚ ˙Â‡˜ÒÚ ¯Â˘È‡ ªÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ Ì˙Â¯È˘Î
˙ÂÚˆ‰ ª˘Î¯ ˙ÂÚˆ‰ ªÔÈÈÚ ÈÏÚ· ˙Â˜ÊÁ‡ ªÌÂ˙ÈÁ ª‰ËÈÏ˘ ÏÚ· Ï˘ È˘È‡ ÔÈÈÚ ª‰¯·Á·
˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ·ÂÁ ˙Â¯‚‡ È˜ÈÊÁÓ ÌÚ ÌÈ¯„Ò‰ ˙Â·¯Ï ¨ÌÈÂ˘ ÌÈ¯„Ò‰ ª˙ÂÈË¯Ù
˙·ÂÁ ª„ÁÈ· ‰˜ÊÁ‰ ªÈÂÏ˙ È˙Ï· ¯ÂË˜¯È„Î ¯ÂË˜¯È„ ‚ÂÂÈÒ ª˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ≥µ∞ ÛÈÚÒ
˙Â¯ÈÈ Ï˘ ˙¯ÊÂÁ ‰¯ÈÎÓ ÏÚ ˙ÂÏ·‚Ó ªÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ Ï˘ ˙ÈÓˆÚ ‰˘ÈÎ¯ ªÈ„ÈÈÓ ÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù
Æ„ÂÚÂ ÌÈÙ Ú„ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯ÂÒÈ‡ ªSEDA ÔÂ‚Ó ªÍ¯Ú
Ï˘ Ô¯˜ÈÚ Æ≤∞±∞ ˙˘· µ± ˙ÓÂÚÏ ¨≤∞±± ˙˘· ˙ÂÈÙ ≤µ Â˘‚Â‰ È‡Â·˘Á‰ ÌÂÁ˙·
Ú„ÈÓ ª˙ÂÏ˙ È‡ ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÈÈÚ· ˜ÒÚ ‰Â¯Á‡‰ ‰˘· È‡Â·˘Á‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏ‡˘‰
È¯ÂÚÈ˘· ÌÈÈÂÈ˘ ª‰ËÈÏ˘ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ª˙È˙Â‰Ó ‰ÚÙ˘‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ª‰Ó¯ÂÙÂ¯Ù ÈÙÒÎ
ÈÁÂÂ¯· ‰¯Î‰ ˙Â¯˘Ù‡Â ‰ËÈÏ˘ Ô„·Â‡ ˙Ï‡˘ ˙Â·¯Ï© ˙Â˜ÊÁÂÓ ˙Â¯·Á· ‰˜ÊÁ‰
ÌÈ¯Ê‚ ˙„¯Ù‰· Í¯Âˆ‰ ˙Â·¯Ï© ÌÈÈÒÈÙ ÌÈ¯È˘ÎÓ· ÏÂÙÈË‰ ª‰ÒÎ‰· ‰¯Î‰ ª®ÍÂ¯Ú˘
Æ„ÂÚÂ ¯Â„È‚ ˙Â‡Â·˘Á ª˙ÂÏÈÚÙ Ú·ËÓ ˙ÚÈ·˜ ª®ÌÈˆ·Â˘Ó

˙¯Â˜È·Â ˙Â‡Â·˘Á È‡˘Â· ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂËÏÁ‰ Æ≥
ÁÂÂÈ„· ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ÔÂÓ‡ ˙‡ ¯Ó˘Ï ˙Ó ÏÚ ≠ ˙Â‡Â·˘Á ‡˘Â· ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ®‡©
ÆÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ Ï˘ ˙¯·‚ÂÓ ‰˜È„·· ˙Â˘¯‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ ¨ÈÙÒÎ‰
˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ˙ÂÈ‡Â·˘Á ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÓÒ¯ÂÙ ¨ÂÚˆÂ·˘ ˙Â˜È„·‰ Ú˜¯ ÏÚ
ÆÈÂ‚˘ ‰È‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· È‡Â·˘Á‰ ÏÂÙÈË‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÂË˜˘ ÌÈ„ÚˆÏ
ÈÂ‰ÈÊ ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘Â· ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂËÏÁ‰ Ú·¯‡ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÌÒ¯Ù ≤∞±± ˙˘·
Ô„ÓÂ‡ ª®¢˙Â·Î˘‰ ˙ËÈ˘¢© ÈÊ‡Ó‰ ÈÂÂ˘‰ ˙ËÈ˘ ÌÂ˘ÈÈ ª˙ÂÏÈÚÙ È¯Ê‚Ó ıÂ·È˜Â
ÆÚÂ·˜ ˘ÂÎ¯ ÈËÈ¯ÙÏ ˘„ÁÓ ‰Î¯Ú‰ Ï„ÂÓ ÌÂ˘ÈÈÂ ‰Ú˜˘‰Ï Ô¢Ï„Ï Ô‚Â‰ ÈÂÂ˘
‰·¯ ˙Â·È˘Á ‰‡Â¯ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ Ï‚Ò ≠ ˙¯Â˜È· È‡˘Â· ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ®·©
ÏÚÂÙÂ ¨˙ÂÁÂÂ„Ó ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÚ ‰˙Â‡ ˙¯Â˜È· Ï˘ ‰ÓÂÈ˜·
ÆÂÊ ‰¯ËÓ ˙ÁË·‰Ï ÌÈË·È‰ ¯ÙÒÓ·
ÌÈ„È‚‡˙‰ ÌÈÓÒ¯ÙÓ˘ ˙ÂÁÂ„Ï ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò Í¯ÂÚ˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰ÈÁ·‰ ˙¯‚ÒÓ·
ÌÈÎÂ¯Ú ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ Ì‡‰ ˙Â·¯Ï© ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰· ÌÈ„ÓÂÚ ÂÏÏ‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î
Ï˘ ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ¯ÙÒÓ· Ï‚Ò‰ Ï˜˙ ¨®ÔÈ„Î ÌÈ¯˜Â·ÓÂ
≥±

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÌÈ˘¯„‰ ‰Ï‡ Ë¯Ù·Â ¨¯˜·Ó ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯Ó ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ ‡Ï ‰¯·Á‰
ÆÁÂÂ„Ó „È‚‡˙ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„ ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯Ó
ÌÈÏ˘Î Â‡ˆÓ ÂÈ˙ÂÁÂ„· ¯˘‡ „È‚‡˙‰ ÏÂÓ ‰Ï‡ ÔÈÚÓ ÌÈ¯˜Ó· ÏÚÂÙ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò
ÏÂÓ Ì‚ ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÏÚÂÙ ¨ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì·ÈËÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ Æ¯ÂÓ‡Î
¨¯ÂÓ‡Î ÈË¯Ù‰ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÛÒÂ ¨ÔÎ ÏÚ ¯˙È Æ‰¯·Á‰ Ï˘ ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯
ÌÂÒ¯Ù ˙Â·¯Ï ¨¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰Ï‡ ÌÈ¯˜ÓÓ ˜ÏÁ ‡È·‰Ï ÔÂÎÏ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ‡ˆÂÓ
„¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁÎÂ ‡˘Â‰ ˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï ˙‡Ê ÆÌÈÈÚ· ÂÚˆÂ·˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ
Æ‰È˙ÂÏÂÚÙ· ˙ÂÙÈ˜˘‰Â ÈÂÏÈ‚‰ ÌÂ„È˜Ï ˙Â˘¯‰ ˙ÂÏÂÚÙÓ

≤∞±± ˙˘· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Æ¥
˙ÂÁÂ„‰ ¯ÂÙÈ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù ®‡©
ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ ¯ÂÙÈ˘Ï Ë˜ÈÂ¯Ù· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ‰ÏÁ‰ ¨≤∞±∞ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
ÈÎ¯ÂˆÏ È˘ÂÓÈ˘Ï ÂÎÙÂ‰ÏÂ ÁÂÂÈ„‰ Ï˘ ˙ÂÈËÂÂÏ¯‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï Â˙¯ËÓ˘ ÌÈÁÂÂ„Ó‰
˙Â¯Ú‰Ï ÂÓÒ¯ÂÙ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È¯˜ÈÚ ÆÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ È„È· ‰Ú˜˘‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜
ÌÒ¯ÙÏ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÔÂÂÎ˙Ó ÏÈ·˜Ó·Â ¨®ÔÏ‰Ï ‡·ÂÈ˘ ÈÙÎ© ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó· ¯Â·Èˆ
È·ÈÎ¯ ÏÎ ˙‡ Ì˘ÈÈÓ‰ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙Ï ÚˆÂÓ ÔÂ˜È˙ ÁÒÂ ≤∞±≤ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
˙ÂÁÂ„‰Ó ÏÁ‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â‡¯Â‰· ‡ÏÓ‰ ÈÂÈ˘‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰¯ËÓ· ˙‡Ê ÏÎÂ ¨Ë˜ÈÂ¯Ù‰
Æ≤∞±≤ ˙˘Ï ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙‰
Ú˜¯
˙¯‚ÒÓ· ÌÈ„È‚‡˙‰ ÂÓÒ¯Ù˘ ÌÈÈÂÏÈ‚‰ ˙‡ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÔÁ· ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘·
˙Â˘È¯„ ÁÂ˙ÈÙÏ Ú‚Â· Ú¯· ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ªÌÈÈÂÚ·¯‰Â ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙‰ ˙ÂÁÂ„‰
˙Â‡¯Â‰ ÌÂÁ˙· ÂÏÏÂÁ˙‰˘ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰ ˙‡ ªÌÈÂ˘‰ ÌÈÙÚÏ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ÈÂÏÈ‚
(IFRS) ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ÈÙÒÎ‰ ÁÂÂÈ„‰ È˜˙ ˙ÏÁ‰ ˙Â·¯Ï ¨˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ÈÂÏÈ‚‰
˙Â¯ÈÈ ˙ÂÈÂ˘¯ È„È ÏÚ ÌÈÚˆ·˙Ó‰ ÌÈÓÂ„ ÌÈÎÏ‰Ó ÔÎÂ ªÏ‡¯˘È· ÈÒÈÙ‰ ÁÂÂÈ„‰ ÏÚ
ÆÏ¢ÂÁ· Í¯Ú
ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ÌÈ‚Èˆ ‰Ê ÏÏÎ·Â ¨˜Â˘· ÌÈÂ˘ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ˘‚Ù ¨ÏÈ·˜Ó·
ÈÎ ¨‰ÏÚ ‰Ï‡ ˙Â˘È‚ÙÓ ÆÌÈËÒÈÏ‡Â ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ¨ÌÈÓ˙Á ¨ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ¨ÌÈÈ„ÒÂÓ
ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÁÂ„·Â ÌÈÙÈ˜˘˙· „È‚‡˙‰ È˜ÒÚ ¯Â‡È˙˘ ‡È‰ ¨ÏÏÎÎ ¨˜Â˘‰ ˙„ÓÚ
‰Ó„˜˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ˙ÓÂÚÏ ¯ÎÈ ¯ÂÙÈ˘ ‰ÂÂ‰Ó È‡„ÂÂ·Â ¨ÔÂˆ¯ ÚÈ·˘Ó ÂÈ‰ ÌÈÈÂÚ·¯Â
ÔÙÂ‡·Â ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â‡¯Â‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ ‰‡¯ ¨˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ ÆÚ¯· ÁÂ„ ÌÂ˘ÈÈÏ
˙Â„ÈÁ‡ ¯ÒÂÁ ¨È˙Â‰Ó ÂÈ‡˘ ·¯ Û„ÂÚ Ú„ÈÓ Ï˘ ˙ÂÁÂ„· Â˙ÏÏÎ‰ ¯˜ÈÚ· ¨ÔÓÂ˘ÈÈÂ
Ï˘ ‰Ë·Ó ˙„Â˜Ó ˜ÙÒÓ È˜ÒÚ ÈÂÏÈ‚ ¯„ÚÈ‰Â ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â˘È¯„ ÌÂ˘ÈÈ· ˙Â¯È‰·Â
Æ‰Ï‰‰‰
˜¯Ù ÏÎ˘ ÍÎ ¨˙ÂÁÂ„‰ ‰·Ó Ï˘ ‰Ó‡˙‰ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÌÈÏÏÂÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÂ¯˜Ú
˙¯‰·‰ ªÌÈÈÙÚ ÈÂÏÈ‚ ÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜ ª‰ÓÂ„ Â‡ ‰‰Ê ˙ÈÏÎ˙ ˙ÂÏÚ· ÈÂÏÈ‚ ˙Â˘È¯„ ÊÎ¯È
˙Â‡¯Â‰ ˙ÚÈ·˜Â ª„È‚‡˙‰ ˙Ï‰‰ Ï˘ ‰Ë·Ó ˙„Â˜Ó ÁÂÂÈ„‰Â ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙ÂÂ¯˜Ú
ÆÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ÓÓ‰ ÈË·È‰Ï ˙ÂÙÈ˜Ó ÈÂÏÈ‚
˘„Á‰ ˙ÂÁÂ„‰ ‰·Ó
∫‡·‰ ¯„Ò‰ ÈÙÏ ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ˜¯Ù ‰Ú·¯‡ ÏÂÏÎÈ ˘„Á‰ ˙ÂÁÂ„‰ ‰·Ó
∫‰Ï‰‰‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÂ ÔÂÈ„ ÁÂ„
‰Ë·Ó ˙„Â˜Ó ≠ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Â˙ÈÏÎ˙Â ÌÈÈ˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÁÂ„ ˙‡ ÛÈÏÁÈ ‰Ê ÁÂ„
ÁÂ„Ï ÒÁÈ· ÌÈÈÂÈ˘‰ È¯˜ÈÚ ÆÂÏ˘ ‰È‚Ë¯ËÒ‡‰Â „È‚‡˙‰ ÈÈÈÚ ·ˆÓÏ ≠ ‰Ï‰‰‰ Ï˘
˙Â·¯Ï© „È‚‡˙‰ È˜ÒÚ ·ˆÓ ÏÚ ˙È˜ÒÚ ‰¯È˜Ò Ô˙ÓÏ ‰˘È¯„ ÌÈÏÏÂÎ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
≥≤

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰·È·Ò· ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰ Ï˘ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ËÂ¯ÈÙ ÍÂ˙ ¨®ÂÏ˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙
ÆÌ‰ÈÚÂˆÈ·Â „È‚‡˙‰ È˜ÒÚ ·ˆÓ ÏÚ „È‚‡˙‰ ÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ï˘Â „È‚‡˙‰ Ï˘
‰Ï‰‰‰ ÈÙ· Â‡·Â‰˘ ÁÂ˙È‰Â ÔÂÈ„‰Â ¯˜Ò˘ È˙Â‰Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ÒÒ·˙˙ ‰¯È˜Ò‰
ÈÙˆ ¨‰Ï‰‰‰ ˙ÈÈ‚Ë¯ËÒ‡Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÏÂÏÎÈ ‰Ï‰‰‰ ÁÂ„ Æ‰„È ÏÚ ÂÚˆÂ·˘ Â‡
ÏÚ ÈÂÏÈ‚Â ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰·È·Ò· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂÈ˘ ¨˙Â·Â¯˜‰ ÌÈÈ˙˘· ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï
ÏÂÏÎÏ ‰È‰È ¯˘Ù‡ ÔÎ ÂÓÎ Æ¯·Ú· Ô˙È˘ „È˙Ú ÈÙ ‰ÙÂˆ Ú„ÈÓ Ï˘ Â˙Â˘ÓÓ˙‰ ÔÙÂ‡
Æ‰Ï‰‰‰ Ï˘ ‰˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï Ì‡˙‰· ¨ÛÒÂ È˙ÈÊÁ˙ Ú„ÈÓ ‰Ï‰‰‰ ÁÂ„·
∫„È‚‡˙‰ È˜ÒÚ ¯Â‡È˙ ÁÂ„
ÈÂÏÈ‚ ˙Â˘È¯„ Á˙ÙÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï Ú¯· ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ Ú˜¯ ÏÚ ≠ ÈÙÚ ÈÂÏÈ‚®‡©
¨˙Â‡Â·˘Á‰ ÈÏÏÎ· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘ ·˜ÚÂ ¨ÌÈÂ˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙Ï ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ
ÔÂ‚Î ¨˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ ÈÙÏ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ÈÂÏÈ‚ ˙Â˘È¯„ Ï˘ ÔÁÂ˙ÈÙ ˙‡ Ì„˜Ï ËÏÁÂ‰
˙Â˜ÊÁ‡‰ ˙Â¯·Á ¨ËÙ‰Â Ê‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ ¨ÈÓÊÈ‰ Ô¢Ï„‰ ¨‰Ú˜˘‰Ï Ô¢Ï„‰ ÈÙÚ
Ú‚Â· ˙ÂÈÁ‰ ˙ÂËÂÈË ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ≤∞±∞–· Æ„ÓÂÈ·‰ ˙Â¯·ÁÂ ‰Ú˜˘‰‰Â
Ï˘ ÈÙÂÒ ÁÒÂ ÆËÙ‰Â Ê‚‰ ˙ÂÏÈÚÙÂ ÈÓÊÈ‰ Ô¢Ï„‰ ¨‰Ú˜˘‰Ï Ô¢Ï„‰ ÈÙÚÏ
ÈÙÂÒ ÁÒÂÂ ¨≤∞±± ¯‡ÂÈ ˘„ÂÁ· ÌÒ¯ÂÙ ‰Ú˜˘‰Ï Ô¢Ï„‰ ÛÚ· ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÈÈÁ‰
˙ÂÈÁ‰ È·‚Ï ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯ÙÏ Æ≤∞±± Ò¯Ó ˘„ÂÁ· ÌÒ¯ÂÙ ËÙ‰Â Ê‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘
ªÔÏ‰Ï ¢˙ÂÁÂ„‰ ¯ÂÙÈ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÓÂÒ¯Ù¢ ÛÈÚÒ Â‡¯ ¨‰Ï‡
ÔÙÂ‡· ˜ÒÂÚ‰ ¨„È‚‡˙‰ È˜ÒÚ ¯Â‡È˙ ÁÂ„· ˘„Á ˜¯Ù–˙˙ ≠ ˙ÂÏÈÊÂ ÔÂÓÈÓ ˜¯Ù®·©
ÈÒÈÙ‰ ¯·˘Ó‰Ó ÌÈÁ˜Ï Ú˜¯ ÏÚ ¨˙ÂÏÈÊ‰ ÔÂÎÈÒÂ ÔÂÓÈÓ ÈË·È‰· È·ÈË¯‚ËÈ‡
ªÔÂ¯Á‡‰
ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ „È‚‡˙‰ È˜ÒÚ ¯Â‡È˙ ÁÂ„· ˘„Á ˜¯Ù–˙˙ ≠ ÌÈÂÎÈÒ ˜¯Ù ®‚©
‰ÂÓ˙ ¯ˆÈÈÏ Â˙¯ËÓ˘ ¨®˜Â˘ ÈÂÎÈÒÂ ÌÈÈÏÂÚÙ˙ ÌÈÂÎÈÒ ÏÏÂÎ© ÌÈÂÎÈÒ·
ÆÌÈÂÎÈÒ· „ÈÁ‡ ÏÂÙÈË ÚÂ·˜ÏÂ ˙ÏÏÂÎ
∫ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰
ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙‰Â ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ¯ÂˆÈ˜Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ˙ÓÊÂÈ ÔÈÈÚÏ
Æ˙Â˘¯‰ ¯˙‡· Â‡¯ ¨¢ÁÈ˘ ·¯¢Ï ‰ÓÊ‰Â ®ÔÈÈÚ· ¯ÎÊÓÂ©
∫È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÁÂ„
ÌÈÓ¯Â‚Ó ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â·Â˙Â ˙Â¯Ú‰Â ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò Ï˘ ¯·ËˆÓ‰ ÔÂÈÒÈ‰ Ú˜¯ ÏÚ
„¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁÎ ¨È„ÂÚÈÈ È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÁÂ„ ¯ÂˆÈÏ ËÏÁÂ‰ ¨ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ÌÈÂ˘
ÂÎÂ˙· ÊÎ¯ÓÂ ·Ï˘Ó‰ ¨„¯Ù È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÁÂ„ ¨˙Â˘¯‰ ˙˘È‚Ï ÆÈ˙ÙÂ˜˙‰ ÁÂ„‰Ó
˙ÓÎÏ ˙ÂÁÂ„‰ È˘Ó˙˘ÓÏ ‰ÁÂ ‰Ó¯ÂÙËÏÙ ‰ÂÂ‰È ¨ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈÏÏÎÂ ÈÂÏÈ‚ ˙Â‡¯Â‰
ı¯Ó˙È ÔÈÙÈ˜Ú·Â ¨„È‚‡˙· È„È‚‡˙‰ Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡– Í¯Ú‰ ¯ÈÈ ¯ÈÁÓ ˙¯‚ÒÓ· ≠
¨‰˜È˜Á‰ ‰ÂÂ˙Ó ˙ËÂÈË ÈÙ ÏÚ ÆÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï „È‚‡˙‰ ˙‡
‰˘È˘ ÏÂÏÎÏ ¯ÂÓ‡ È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÁÂ„ ¨≤∞±± ¯‡Â¯·Ù· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯Ú‰Ï ‰ÓÒ¯ÂÙ˘
®·© ª˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂËÏÁ‰Â ÔÈÈÚ ÈÏÚ· ¨‰¯˘Ó È‡˘Â È·‚Ï ÌÈË¯Ù ®‡© ∫ÌÈ˜ÏÁ
ª‰¯ÈÎ· ‰¯˘Ó È‡˘ÂÂ ÔÈÈÚ ÈÏÚ· Ï˘ ÌÈÏÂÓ‚˙ ®‚© ª‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ÌÚ ˙Â‡˜ÒÚ
‰‡Â¯ ®‰© ª(ISOX) ÈÂÏÈ‚‰ ÏÚÂ ÈÙÒÎ‰ ÁÂÂÈ„‰ ÏÚ ˙ÈÓÈÙ‰ ‰¯˜·‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ®„©
ÆÈ„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÔÂÏ‡˘ ®Â© ª¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰
Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ı¯Ó˙Ï ‰˙ÈÈ‰ Ô˘Â‚ ÁÂ„ Ï˘ Â˙¯ËÓ ≠ È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÔÂÏ‡˘
ÏÈ„·‰Ï ¨„È‚‡˙‰ Ï˘ Í¯Ú‰ ¯ÈÈ ¯ÂÁÓ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ≠ ¯ÓÂÏÎ ¨ÛÈ˜Ú ÔÙÂ‡· È„È‚‡˙‰
ÆÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ‰ÏÁ‰ ‰·ÂÁÎ È„È‚‡˙‰ Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÚÈ·˜ Ï˘ Í¯„Ó
‰¯Á· ‰¯·Á ÚÂ„Ó ¯·Ò‰ ˙˙Ï ˙Â¯·Á ·ÈÈÁÏ ‡Ï˘ ıÈÏÓ‰ Ô˘Â‚ ÁÂ„ ¨˙‡Ê ÌÚ
≥≥

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

Â‡ ıÓ‡¢ Ï˘ Í¯„· ‡Ï‡ ®¢¯·Ò‰ Â‡ ıÓ‡¢© ÌÈÂÒÓ ÏÏÎ Â‡ ÔÂ¯˜Ú ıÓ‡Ï ‡Ï˘
¨‰·ÂÓ ÔÂÏ‡˘ ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨˙Â˘¯‰ ‰ËÈÏÁ‰ ¨ÍÎÏ Ì‡˙‰· Æ¢‰Ï‚
˙ÂÒÒ·˙Ó‰ ¨È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈËÂÂÏ¯ ÌÈ‡˘Â ÈÙÏ ˙ÂÏ‡˘ ı·Â˜ Â·Â
±∂ ÔÂ˜È˙Â Ô˘Â‚ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â˘È¯„ ÏÚ
‰·Â˘˙ Â·˘ ‰·ÂÓ ÔÂÏ‡˘ ÏÏÂÎ ÁÂ„‰ ª®˙ÂˆÏÓÂÓ ˙Â‡¯Â‰ ˙Â·¯Ï© ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ
Ï˘ÓÓ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï ˙È·ÂÈÁ ‰Èˆ˜È„È‡ ‰ÂÂ‰˙ ˙ÂÏ‡˘‰ ÔÓ ˙Á‡ ÏÎ È·‚Ï ¢ÔÂÎ¢ Ï˘
Ï˘ÓÓ ÈË·È‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˘Â ÈÙÏ Í¯ÚÈÈ ÔÂÏ‡˘‰ ªÍÙÈ‰ÏÂ ¨ÔÈ˜˙ È„È‚‡˙
˙„ÚÂ ˙ÂÏ‰˙‰ ÔÙÂ‡ ®·© ªÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÂÏ‰˙‰ ÔÙÂ‡ ®‡© ∫‰Ê ÏÏÎ·Â ¨È„È‚‡˙
È·‚Ï ‰¯˜·Â ¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰˙ ®‚© ªÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰Â ˙¯Â˜È·‰
Æ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ®„© ªÔÈÈÚ ÈÏÚ· ÌÚ ˙Â‡˜ÒÚ
Í¯ÂˆÏ ¨ÈÂÏÈ‚ ˙ÈÈÁ‰ ÌÂÒ¯Ù Ï˘ Í¯„· ¨¯Â·Èˆ ˙Â¯Ú‰Ï ÔÂÏ‡˘‰ ÌÒ¯ÂÙ ≤∞±≤ Ò¯Ó·
Ï˘ ‡ÏÓ‰Â ÏÏÂÎ‰ ‰˜È˜Á‰ ÍÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï „Ú ˙‡ÊÂ ¨≤∞±≤ ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÂÓÂ˘ÈÈ
˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈ· „˜Ó˙È ÔÂÏ‡˘‰ ¨®¢˙Â‚¯‡˙‰‰ ·Ï˘¢© ÔÂ˘‡¯ ·Ï˘· ÆË˜ÈÂ¯Ù‰
˙ÙÒÂ˙‰ ÈÙÏ ˙ÂˆÏÓÂÓ È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ˙Â‡¯Â‰ ˙Â·¯Ï ¨˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÓ ‰·ÂÁ
Æ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ‰Â˘‡¯‰

∫˙ÂÁÂ„‰ ¯ÂÙÈ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÓÂÒ¯Ù
˙ÂËÂÈË ÔÎÂ ÈÂÏÈ‚ ˙ÂÈÁ‰ ¯ÙÒÓ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÌÒ¯Ù ÌÂÈ‰ „Ú
∫ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˘Â· ‰˜È˜Á ‰ÂÂ˙Ó
±±–‰ ÌÂÈ· ‰ÓÒ¯ÂÙ ‰ÈÁ‰‰© ‰Ú˜˘‰Ï Ô¢Ï„ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â· ÈÂÏÈ‚ ˙ÈÈÁ‰ Æ‡
ª®≤∞±± ¨¯‡ÂÈ·
±¥–‰ ÌÂÈ· ‰ÓÒ¯ÂÙ ‰ÈÁ‰‰© ËÙÂ Ê‚ È˘ÂÙÈÁ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â· ÈÂÏÈ‚ ˙ÈÈÁ‰ Æ·
ª®≤∞±± ¨Ò¯Ó·
ÈÏÂÈ· ¯Â·Èˆ ˙Â¯Ú‰Ï ‰ÓÒ¯ÂÙ© ÈÓÊÈ‰ Ô¢Ï„‰ ÌÂÁ˙Ï Ú‚Â· ÈÂÏÈ‚ ˙ÈÈÁ‰ ˙ËÂÈË Æ‚
ª®≤∞±∞
¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯Ú‰Ï ‰ÓÒ¯ÂÙ© È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÁÂ„ ÔÈÈÚ· ‰˜È˜Á ‰ÂÂ˙Ó ˙ËÂÈË Æ„
ÆÏÈÚÏ Â‡¯ ≠ ÈÂÏÈ‚ ˙ÈÈÁ‰ ÌÂÒ¯Ù ÔÈÈÚÏ ª®≤∞±± ¯‡Â¯·Ù·
¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯Ú‰Ï ‰ÓÒ¯ÂÙ© ÔÂÎÈÒ ÈÓ¯Â‚ ˜¯Ù ÔÈÈÚ· ‰˜È˜Á ‰ÂÂ˙Ó ˙ËÂÈË Æ‰
ª®≤∞±± ÏÈ¯Ù‡·
¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯Ú‰Ï ‰ÓÒ¯ÂÙ© ˙ÂÏÈÊ‰Â ÔÂÓÈÓ‰ ˜¯Ù ÔÈÈÚ· ‰˜È˜Á ‰ÂÂ˙Ó ˙ËÂÈË ÆÂ
ª®≤∞±± È‡Ó·
ÈÂÈ· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯Ú‰Ï ‰ÓÒ¯ÂÙ© ÂÏÂÒ ÁÂ„ ÔÈÈÚ· ‰˜È˜Á ‰ÂÂ˙Ó ˙ËÂÈË ÆÊ
ª®≤∞±±
˙Â¯Ú‰Ï ‰ÓÒ¯ÂÙ© ‰Ï‰‰‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÂ ÔÂÈ„ ÁÂ„ ÔÈÈÚ· ‰˜È˜Á ‰ÂÂ˙Ó ˙ËÂÈË ÆÁ
Æ®≤∞±± ÈÂÈ· ¯Â·Èˆ‰
‰˘· Ô‰· ÏÂÙÈË‰Â ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÂÈÁ‰ ¯·„· ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï
∫˙ÙÏÂÁ‰
È„È‚‡˙Ï ‰ÈÁ‰ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ≤∞±± ¯‡ÂÈ ˘„ÂÁ ÍÏ‰Ó· ≠ ‰Ú˜˘‰Ï Ô¢Ï„ Æ‡
Í·„‰ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ÈÂÏÈ‚ ˙ÈÈÁ‰ Æ‰Ê ÛÚ· ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÈÈ„Ó È·‚Ï ‰Ú˜˘‰Ï Ô¢Ï„‰
Æ˙ÂÁÂ„ ¯ÂÙÈ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰
≥¥

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

¨˙Â‡Ï·Ë· ¯·‚ÂÓ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÂÚ ¯˘‡ ˘„Á ÁÂÂÈ„ ËÓ¯ÂÙ Á˙ÂÙ ‰ÈÁ‰‰ ˙¯‚ÒÓ·
ÆÂÎÂ˙Ó ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÂ˙‰ ˙ÙÈÏ˘Â È˙ÙÂ˜˙‰ ÁÂ„‰ ˙‡È¯˜ ÏÚ Ï˜È˘ ÔÙÂ‡·
‰Ï‡Ï ˙ÂÓÂ„ ‰‡ÂÂ˘‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ¯Â·Ú ÌÈË¯Ù‰ ÏÚ ÁÂÂ„È „È‚‡˙‰ ¨‰ÈÁ‰‰ ÈÙ ÏÚ
¨˙ÂÙÂ˜˙ ˘ÂÏ˘ ¯Â·Ú Â˘¯„ÈÈ ÌÈÈ˙‡ˆÂ˙ ÌÈÂ˙ ∫ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ˙Â˘¯„‰
Æ‰ÏÈ·˜Ó‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÌÂ˙ÏÂ ÁÂÂÈ„‰ ˙˘Ï Â˘¯„ÈÈ ÌÈÈÊ‡Ó ÌÈÂ˙ ÂÏÈ‡Â
¨IFRS –‰ ÈÏÏÎ ÏÚ Á¯Î‰· ÌÈÒÒÂ·Ó ÌÈ‡ ¯˘‡ ÌÈÈÒÈÙ ÌÈ„„Ó ÏÂÏÎÈ ÁÂÂÈ„‰
‰˙Â‡ È·‚Ï ˙ÂÂ˘ ˙ÂÙÂ˜˙ ÔÈ· ÌÈÚÂˆÈ· Ï˘ ˙ÂÈ˙‡ÂÂ˘‰‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰¯ËÓ·
ÌÈÏ·Â˜Ó ÌÈ¯ËÓ¯Ù· ˘ÂÓÈ˘ Ô‚ÂÚ ¨Ï˘ÓÏ ¨ÍÎ ÆÛÚ· ˙ÂÂ˘ ˙Â¯·Á ÔÈ·Â ‰¯·Á
¨Funds From Operations (FFO) –Â Same Property NOI ÔÂ‚Î ‰ÈÈ˘Ú˙·
˙¯·Á Ï˘ ‰ÈÂÂ˘Â ‰È˙Â‡ˆÂ˙ ˙ÈÁ·Ï ÌÈÏ·Â˜ÓÂ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ„„Ó ÌÈÂÂ‰Ó‰
Í‡ ‰˙ÂÏÏÎ· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Ó¯· ÈÂÏÈ‚ ˙˜ÙÒÓ ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÈÈÁ‰ ÆÌÈ·ÈÓ ÌÈÒÎ
Æ„È‚‡˙‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Â ÌÈÒÎ‰ ˙Ó¯· Ì‚ ˙„˜Ó˙Ó
ÌÈ„È‚‡˙‰ È„È ÏÚ ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÈÈÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÔÁ· ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó·
Æ≤∞±≤ ˙˘ ÍÏ‰Ó· Ì‚ ‰˘ÚÈ ÍÎÂ ¨ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÁÂÂ„Ó‰
ÍÏ‰Ó· ˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ‰ÓÒ¯ÂÙ ‰ÈÁ‰‰ Ï˘ ‰ËÂÈË˘ ¯Á‡Ï ≠ ÈÓÊÈ Ô¢Ï„ Æ·
˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÈÈ˘ ‰ËÂÈË ≤∞±≤ Ò¯Ó· ‰ÓÒ¯Ù ˙Â˘¯‰ ¨¯Â·Èˆ ˙Â¯Ú‰Ï ≤∞±∞ ÈÏÂÈ
‰Â˘‡¯‰ ‰ËÂÈËÏ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯Ú‰ ¯Â‡Ï ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÂˆÓÂ‡˘ ÌÈÈÂÈ˘ Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ
Ô¢Ï„Ï ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÈÈÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙Â·˜Ú· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯· ¯·ˆ˘ ÔÂÈÒÈ ¯Â‡ÏÂ
ÛÒÂ ··ÒÏ ≠ ÂÒÎÂ‰˘ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙˘‚„‰ ÍÂ˙ ≠ ‰ÓÒ¯ÂÙ ‰ËÂÈË‰ Æ‰Ú˜˘‰Ï
ÔÂÚ·¯‰ ˙ÂÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù ÌÚ ‰Ù˜Â˙Ï ÒÎÈ‰Ï ‰ÈÂÙˆ ‰ÈÁ‰‰ Æ¯Â·Èˆ ˙Â¯Ú‰ Ï˘
Æ®≤∞±≤ ËÒÂ‚Â‡ ˘„ÂÁ ÍÏ‰Ó· ÌÈÓÒ¯Ù˙Ó‰© È˘‰
È„È‚‡˙Ï ‰ÈÁ‰ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ≤∞±± Ò¯Ó ˘„ÂÁ ÍÏ‰Ó· ≠ ËÙ‰Â Ê‚‰ ÌÂÁ˙ Æ‚
˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ‰ÏÁ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈÈ˙˘· ÆÛÚ· ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÈÈ„Ó È·‚Ï Ê‚‰Â ËÙ‰
ÈÁÂ„È˜· ÌÈÈÓÈ–˙˙ ÌÈˆ·¯Ó Ï˘ ÌÈÈÂÏÈ‚ ˙Â·˜Ú· Ê‚‰Â ËÙ‰ È˘ÂÙÈÁ ÌÂÁ˙·
≠ Ê‚‰Â ËÙ‰ È„È‚‡˙ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ È„·Â¯ ÏÎ· ˙˜ÒÂÚ ‰ÈÁ‰‰ Æ¢˙ÈÏ„¢Â ¢¯Ó˙¢
ÈÎ ÌÈÚ·Â˜ ‰ÈÁ‰‰ È¯˜ÈÚ ÆÛÈ˜˘˙Â È„ÈÈÓ ÁÂÂÈ„ ¨ÈÂÚ·¯ ÁÂÂÈ„ ¨È˙ÙÂ˜˙ ÁÂÂÈ„
SPE- PRMS –‰ Ï„ÂÓÏ Ì‡˙‰· Í¯ÚÈÈ ËÙÂ Ê‚ Ï˘ ˙Â·¯Ê¯Â ÌÈ·‡˘Ó ÏÚ ÁÂÂÈ„
ÌÂÁ˙· ÌÈ·‡˘ÓÂ ˙Â·¯Ê¯ ÏÚ ÁÂÂÈ„Ï ÒÈÒ·‰ ˙‡ ‰ÂÂ‰Ó ‰Ê Ï„ÂÓ ÆÈÓÂ‡ÏÈ·‰
ÂÓÎ Æ‰„˜Â ·¢‰¯‡ Ì‚ Ô‰ÈÈ·Â ¨ÌÏÂÚ· ˙ÂÓ„˜˙Ó‰ ˙ÂÈ„Ó‰ ˙È·¯Ó· ËÙ‰Â Ê‚‰
ÏÚ ÌÈÙÒÂ ‰¯˜· ÈÂ‚Ó Ï˘ Ì˙ÏÚÙ‰Ï ‰˘È¯„ ‰ÈÁ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ú·˜ ÔÎ
ÈÏÚ·Â ÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï· ÚÂˆ˜Ó È˘‡· ˘ÂÓÈ˘ ÌÈÏÏÂÎ ‰Ï‡ ‰¯˜· ÈÂ‚Ó ÆÁÂÂÈ„‰
Â˘ÓÈ˘˘ ÒÈÒ·‰ ˙ÂÁ‰Ï ÈÂÏÈ‚ ÈÂ‚Ó ÔÎÂ ÌÈÏ‰Ó ˙¯‰ˆ‰ ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰
˙ÈÈÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÔÁ· ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÆÁÂÂÈ„‰ ˙Î‰ Í¯ÂˆÏ
ÍÏ‰Ó· Ì‚ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ˘ÓÈ ÍÎÂ ¨ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ È„È ÏÚ ÈÂÏÈ‚‰
Æ≤∞±≤ ˙˘
ÌÂ˙ÈÁ ®·©
‡ÏÏ ÔÏÂÎÎ Ô·Â¯ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ Ï˘ ¯Â·ÈˆÏ ˙ÂÚˆ‰ ˙ÂÚˆ·˙Ó ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘·
È‡¯Á‡‰ Ì˙Á ‡ÏÏ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ‰Ï‡ ˙Â˜Ù‰ ¨‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ Æ˙ÈÓÂ˙ÈÁ ˙Â·ÈÈÁ˙‰
Ì˙Â·È˘Á· ‰¯Î‰‰ ‰¯·‚˙‰ ‰Ï‡ ÌÈ˘· ‡˜ÂÂ„ ¨„‚Ó ÆÛÈ˜˘˙· ÌÈÚËÓ ÌÈË¯ÙÏ
ÌÓÂÈ˜ ˙Â·È˘Á ‰Ï„‚ ¯Â·ÈˆÏ ‰Úˆ‰ „ÚÂÓ· ÆÌÈ„È‚‡˙Ï ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ Ï˘
≥µ

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

È·‚Ï ¢‰„Â¯Â¢ ‰ÂÓ˙ ‚Èˆ‰Ï ÚÈˆÓ‰ „È‚‡˙‰ Ï˘ ÚÈÓ‰ ‰Ê „ÚÂÓ· ÔÎ˘ ¨‰ÓÎ ÈÙ
Æ‰˜ÒÚÏ „ˆ Â˙ÂÈ‰ Ï˘· ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÏÂ„‚ Â·ˆÓ
ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈ¯˜·ÓÎ Â˘ÓÈ˘ ÌÈÓ˙Á ¨Ï‡¯˘È· Ì‚ ¯·Ú·Â ¨ÌÏÂÚ·
‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò ÌÒ¯Ù ¨‰˙˘‰ Ï‡¯˘È· ·ˆÓ‰ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘·˘ ÔÂÂÈÎÓ ÆÛÈ˜˘˙·
Æ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÎÓÂ˙ ˙ÂÚˆ‰·Â ˙Â˜Ù‰Ï Ì˙Á‰ Ï˘ Â˙·˘‰ ÔÙÂ‡· ˜ÒÂÚ‰ ÛÈ˜Ó ¯ÈÈ
˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ¨˙ÂÓ„˜ÂÓ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Û˜È‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ¯ÈÈ· ÚˆÂÓ ¯˙È‰ ÔÈ·
ÌÚÂ ¨ÏÈ·˜Ó· ÆÛÈ˜˘˙ ˙ËÂÈË ÌÒ¯ÙÏ ‰·ÂÁ ÚÂ·˜ÏÂ Ì˙ÁÓ ˘¯„‰ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ‰·Â‚
˙Â˜È„· ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ Á˜ÙÏ ÏÈÁ˙‰Ï ¯ÈÈ· ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÚÈˆÓ ¨Û˜Â˙Ï ÌÈÂ˜È˙‰ ˙ÒÈÎ
¯ÈÈ È·‚Ï ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯Ú‰ ÂÏ·˜˙‰ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· ÆÌ˙Á‰ È„È ÏÚ ˙ÂÎ¯Ú‰ ˙Â˙Â‡‰
Æ‰˜È˜Á ¯·„Ï ÂÎÙÂ‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙ÏÚÂÙ ‰˙ÚÂ ‰Ê
˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ±∑–Â ±∂ ÔÂ˜È˙ ≠ È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ®‚©
®±∂ ÔÂ˜È˙ ≠ ÔÏ‰Ï© ≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®±∂ ßÒÓ ÔÂ˜È˙© ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ
–‰ ÌÂÈ· Û˜Â˙Ï ÂÒÎ ÂÈ¯˜ÈÚÂ ≤∞±± ¨Ò¯Ó· ±µ–‰ ÌÂÈ· ˙ÂÓÂ˘¯· ÌÒ¯ÂÙ ±∂ ÔÂ˜È˙
¨˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯·Á· È„È‚‡˙‰ Ï˘ÓÓ‰ ÏÂÚÈÈ ‰È‰ ÔÂ˜È˙‰ ˙ÈÏÎ˙ Æ≤∞±± ¨È‡Ó· ±µ
ÔÈ· ¨˙‡Ê ÆÌÏÂÚ· ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈ‚Â‰‰ ˙ÂÂ¯˜ÚÏÂ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â‡ÈˆÓÏ Â˙Ó‡˙‰Â
Ï˘ Â˙Â˘‡¯· Ï‡¯˘È· È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ „Â˜ ˙ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â˜ÒÓ ˙Â·˜Ú· ¨¯˙È‰
Æ≤∞∞∂ ¯·Óˆ„· ÂÓÒ¯ÂÙ ¯˘‡ ¨Ô˘Â‚ ¯‰ÂÊ ßÙÂ¯Ù
¨ÌÈÓ„Â˜ ÌÈ¯„Ò‰ È˙Â‰Ó ÔÙÂ‡· ‰È˘ ‰Ê˘ ¯Á‡ÓÂ ¨±∂ ÔÂ˜È˙ Ï˘ Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈÎ ÌÚ
˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÂÈ˙Â„ÓÚ ˙‡ ˙ÂÙ˜˘Ó‰ Ï‚Ò ˙ÂËÏÁ‰ ¯ÙÒÓ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò ÌÒ¯Ù
ÆÔÂ˜È˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈÏ
®±∑ ÔÂ˜È˙ ≠ ÔÏ‰Ï© ≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®±∑ ßÒÓ ÔÂ˜È˙© ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ
˘„ÂÁ· Â‡ÏÂÓ· Û˜Â˙Ï ÒÎ ‡Â‰Â ¨≤∞±± ËÒÂ‚Â‡· ±∏–‰ ÌÂÈ· ÌÒ¯ÂÙ ±∑ ÔÂ˜È˙
ÂÚÈˆ‰˘ ˙Â¯·Á ÏÚ È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÈÏÏÎ ˙ÏÁ‰· ˜ÒÂÚ ÔÂ˜È˙‰ Æ≤∞±≤ ¯‡Â¯·Ù
¨˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯·Á ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ‰Ï‡Ï ÌÈÓÂ„‰ ÌÈÏÏÎ ¨„·Ï· ·ÂÁ ˙Â¯‚‡ ¯Â·ÈˆÏ
ÆÌÈ·ÈÂÁÓ‰ ÌÈÈÂÈ˘·
‰‚‰Ï ÈÂ‡¯‰ ¯Â·ÈˆÎ ·ÂÁ‰ ˙Â¯‚‡ È˜ÈÊÁÓ ˙‡ ‰‡Â¯‰ ‰ÒÈÙ˙ ÏÚ ÒÒÂ·Ó ÔÂ˜È˙‰
ÏÈÁ‰Ï ‰˜„ˆ‰ ˘È ¯˘‡Î ¨¯Â·Èˆ‰ ·¯˜Ó ˙ÂÈÓ ÈÏÚ·Ï ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙ÓÈÈ˜‰
˙ÂÁÂ„‰ ÏÚ ‰˙Â‡ ‰¯˜· ˙ÁË·‰ ÔÂ‚Î ¨˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙Â„ÂÚ˙ È˜ÈÊÁÓ ÏÚ Ì‚ ‰ÓÂ„ ‰‚‰
ÌÚ ÆÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â‡ÓˆÚ ˙¯·‚‰Â ‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ÌÚ ˙Â‡˜ÒÚ ¯Â˘È‡ ¨ÌÈÈÙÒÎ‰
˙Â·¯Ï ¨ÂÈ˙ÂÎÏ˘‰ ˙‡ ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓ Ï‚Ò ÔÁÂ· ¨±∑ ÔÂ˜È˙ Ï˘ Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈÎ
ÌÈ„È‚‡˙‰ ·¯˜Ó ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ÌÈÂÈ„ ÏÂ‰ÈÂ ˙Â·Â‚˙ ˙Ï·˜ ˙ÂÚˆÓ‡·
ÆÔÂ˜È˙‰ ÚÈÙ˘Ó Ì‰ÈÏÚ˘
ATM

®„©

˙Úˆ‰ ÈÎ Ú·Â˜‰ ¨˜ÂÁÏ ®≥©·±µ ÛÈÚÒ· ÌÈÈ˜‰ ‚È¯Á· ÌÈ„È‚‡˙ ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÔÓÊ ‰ÊÓ
¨‰Ó‚Â„Ï ¨ÍÎ Æ¯Â·ÈˆÏ ‰Úˆ‰ ‰ÂÂ‰Ó ‰È‡ ‰Ò¯Â·· ¯ÁÒÓ È„Î ÍÂ˙ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ
‚È¯Á· ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ˘ÂÚ Ì„È ÏÚ Â˜ÙÂ‰˘ ·ÂÁ ˙Â¯‚‡ Â‡ ˙ÂÈÓ Â˘Î¯ ¯˘‡ ÌÈ„È‚‡˙
ÌÈÚˆ·Ó ÍÎ· ÆÈ˘Ó‰ ˜Â˘Ï ‰¯ÊÁ Ì˙ÂÏÚ··˘ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ ˙‡ ÌÈ¯ÎÂÓÂ ‰Ê
ÒÂÈ‚ ≠ ˙È‡Â·˘Á ‰ÈÁ·Ó Ô‰Â ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÈÁ·Ó Ô‰ ≠ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ¨ÌÈ„È‚‡˙‰
ÆÛÈ˜˘˙ ‡ÏÏ ¯Â·Èˆ‰Ó ˘„Á ·ÂÁ Â‡ ÔÂ‰
≥∂

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

Ì˘ ‰ÂÎÓ‰Â ·¢‰¯‡· ˙ÓÈÈ˜‰ ¯Â·ÈˆÏ ‰Úˆ‰ Í¯„ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÔÁ· ¨ÏÈ·˜Ó·
ÌÈÈÈÂÚÓ‰ ÌÈ„È‚‡˙Ï ˙¯˘Ù‡Ó ÂÊ ‰Úˆ‰ Í¯„ ÆAt The Market Offering (ATM)
ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ‰Ï‡Î ÔÈ·Â È˘Ó‰ ˜Â˘· ¯·Ú· Â˘Î¯˘ ÔÈ· ≠ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ¯ÂÎÓÏ ÍÎ·
Æ‰Ò¯Â·· ÛËÂ˘‰ ¯ÁÒÓ‰ ÍÏ‰Ó· ≠ ‰Â˘‡¯Ï
‡Ï‰Â ‰„ÈÁ‡‰ ‰Úˆ‰‰ ≠ ‰È˙ÂÈÁ‡ ÈÙ ÏÚ ÂÊ ‰Úˆ‰ Í¯„ Ï˘ ˙ÂÂ¯˙È‰ ˙ÈÁ·
Ì‚ ÂÓÎ ¨Í¯Âˆ‰ ¯„Ú‰ Ï˘· Ì‡ ¨‰˜Ù‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙ÎÒÂÁ ÂÊ Í¯„ ÈÎ ‰ÏÚÓ ≠ ‰„ÈÁ‡
‰ÈÙ ÏÚ ˙Â¯ÎÓ‰ ˙ÈÒÁÈ ˙ÂË˜‰ ˙ÂÈÂÓÎ‰ Ï˘· Ì‡Â ˙Â˜Ù‰‰ ˙‡ ˜ÂÂ˘Ï ¯ÂÒÈ‡‰
˙ÏÚ· Ì‚ ¨ÏÏÎ Í¯„· ¨‰È‰˘ ¨‰˜Ù‰Ï ÌÈÂÒÓ ÌÂÈ ÏÚ ˘‡¯Ó ÁÂÂÈ„‰ È‡Â ÌÂÈ ÏÎ·
Æ¯˙ÂÈ È˙ÂÚÓ˘Ó Û˜È‰
‰Ú·Ë ÌˆÚÓ˘ ‰„·ÂÚ‰ Ï˘· ¯˜ÈÚ· ¨ÌÈÓÈÂÒÓ ˙Â˘˘Á· Ì‚ ‰ÂÂÏÓ ÂÊ Í¯„ ÌÏÂ‡Â
Ì˙ÂÓÎ ÚÈ˜˘Ó ·ˆÈ ‡Ï ÌÏÂÓ ÈÎ ˙Ú„Ï ‡Ï˘ È˘Ó‰ ˜Â˘· ÌÈ¯ÁÂÒÏ ˙Ó¯Â‚ ‡È‰
ÆÚ„ÈÓ· ‰È¯ËÓÈÒ ¯„ÚÈ‰Ï ˙Â˘˘Á ‰ÏÚÓ‰ ¯·„ ¨„È‚‡˙‰ ‡Ï‡
‰Úˆ‰ ÏÏÂÎ ¯˘‡ ¨¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯Ú‰Ï ÂÓÂÒ¯Ù Ì˘Ï ¯ÈÈ ÏÚ ¨ÍÎÈÙÏ ¨ÏÓÚ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò
˜Â˘‰ ˙¯‚ÒÓ· ¯Â·ÈˆÏ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÚÈˆ‰Ï ÂÏÎÂÈ ˙Â¯·Á˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÚÓ˙˘
ıÓ‡Ï ¯ÈÈ‰ ÚÈˆÓÂ ÍÈ˘ÓÓ ¨‰˜È˜Á ¯·„Ï ÍÂÙ‰˙ ÂÊ ‰Úˆ‰ Ì‡ ÆÛÈ˜˘˙ ‡ÏÏ È˘Ó‰
ÌÈÎÏ‰Ó ¯ÙÒÓ ÌÈÚˆÂÓ ¨‰Ê Ï„ÂÓÏ ¯˘‡· ÆATM –‰ Ï„ÂÓÏ Â˙Â‰Ó· ‰ÓÂ„‰ Ï„ÂÓ
˘ÂÓÈ˘ Â· ˙Â˘ÚÏ ‰È‰È Ô˙È ÈÎ ÚˆÂÓ ÔÎÂ ÂˆÂÓÈ‡·˘ ˙Â˘˘Á‰ ˙‡ ‚ÈÙ‰Ï Ì˙¯ËÓ˘
ÆÌÈÈ˙˘ ˙· ÔÂÈÒÈ ˙ÙÂ˜˙ Í˘ÓÏ ‰ÏÈÁ˙
®·©µ± ‰˜˙ ÏÂËÈ· ®‰©
¨®‰¯ÂˆÂ ‰·Ó ¨ÛÈ˜˘˙‰ ˙ËÂÈËÂ ÛÈ˜˘˙‰ ÈË¯Ù© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙Ï µ± ‰˜˙
ÈÙÈ˜˘˙ ¯Â‡È˙ ¯‡˙Ï ®‡© ÔË˜ ÛÈÚÒ· ˙·ÈÈÁÓ ®˙Â˜˙‰ ≠ ÔÏ‰Ï© ±π∂π–Ë¢Î˘˙‰
˙Â·¯Ï© ÂÈÒÎ ÍÒÓ ¯˙ÂÈ Â‡ ÊÂÁ‡ µ∞ ÚÈ˜˘‰Ï „ÓÂÚ Â‡ ÚÈ˜˘‰ ˜ÈÙÓ Â·˘ „È‚‡˙
Æ®‰˜Ù‰‰ ˙¯ÂÓ˙
˙Ú˜˘ÂÓ ‰˜Ù‰‰ ˙¯ÂÓ˙ ¯˘‡Î ¨¯ÂÓ‡Î ÈÙÈ˜˘˙ ÈÂÏÈ‚ ˙·ÂÁÓ ¯ËÂÙ ®·© ÔË˜ ÛÈÚÒ
Æ‰Ú˜˘‰ ˙‚¯„· ÌÈ‚¯Â„Ó‰ ®Á˜ÂÙÓ „È‚‡˙ ≠ ÔÏ‰Ï© ÁË·Ó· Â‡ È‡˜· „È‚‡˙·
ÌÈÁ˜ÂÙÓ ÌÈ„È‚‡˙ ÈÎ ‰TÀ ·Ò
Ÿ ‰ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨˜ÚÂÓ ÈÂÏÈ‚Ó ‰Ê Û¯Â‚ ¯ÂËÙ
È·‚Ï Ú„ÈÓ· ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ‰Â·‚ È‡¯˘‡ ÔÂÎÈÒ ÈÏÚ· ÌÈ‡ ‰Ú˜˘‰ ˙‚¯„· ÌÈ‚¯Â„Ó‰
‰„·ÂÚ‰ ˙‡ Û˘Á ÈÓÏÂÚ‰ ¯·˘Ó‰ ÆÌÈÚÈ˜˘ÓÏ ‰·¯ ˙ÏÚÂ˙ ÌÂ˘Ó ÈÙÒÎ‰ Ì·ˆÓ
ÌÈ˙ÈÚÏÂ ¨ÌÈÂÒÓ È‡¯˘‡ ÔÂÎÈÒ ÈÏÚ· ÌÈ‰ ‰Â·‚ ‚Â¯È„ ÈÏÚ· ÌÈÁ˜ÂÙÓ ÌÈ„È‚‡˙ Ì‚˘
Æ¯È·Ò ÚÈ˜˘ÓÏ ·Â˘Á Ë¯Ù ‰ÂÂ‰Ó Ì‰È·‚Ï Ú„ÈÓÂ ¨‰Â·‚ Û‡
ÆÈËÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ì‰ÈÏÚ ¨Ì˙Ú˜˘‰ ˙‡ ¯ÁÓ˙Ï ÌÈÚÈ˜˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î·
ÂÓÈ˜‰Â ÂÓÂ˙ „Ú ®·© ÔË˜ ÛÈÚÒ·˘ ¯ÂËÙ‰ ˙‡ ÂÏˆÈ ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÌÏÂ‡Â
˙„˜ÙÂÓ ‰˙¯ÂÓ˙˘ ¨·ÂÁ ˙Â¯‚‡ ˙˜Ù‰ ËÚÓÏ ¯·„· ˙Â˜ÒÂÚ ÔÈ‡˘ ¨˙Â· ˙Â¯·Á
‰Ú˜˘‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÂ˜Ó· ÈÎ ¨ÔÎ Ì‡ ¨‡ˆÂÈ ÆÔ‰·
¨˜¯Ò ÛÈ˜˘˙ ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ÌÈÏ·˜Ó ≠ Á˜ÂÙÓ‰ „È‚‡˙‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ≠ ‰Ï‡ Á¢‚‡·
Æ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ ¯ÒÁ „È‚‡˙ ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÏÂÎ‰
˜ÂÁ Ú·Â˜ ¨‰ÚËÓ ‡ÏÂ ‡ÏÓ ‰È‰È ÚÈ˜˘ÓÏ ˘¯„‰ Ú„ÈÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î· ¨ÔÎ ÂÓÎ
ÌÈÈÂ¯˘ Ô‡Î Ì‚ ÌÏÂ‡Â Æ˙ÈÙÈ˜˘˙ ˙ÂÈ¯Á‡ ÏÂÁ˙ ÛÈ˜˘˙· ÈÂÏÈ‚‰ ÏÚ ÈÎ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ
È·‚Ï ÈÂÏÈ‚‰ ÏÚ ‰ÏÁ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì‡‰ ‰Ï‡˘· ˙ÈËÙ˘Ó ˙Â‡„Â È‡· ÌÈÚÈ˜˘Ó‰
Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˜¯ ÏÏÂÎ‰ ˜¯Ò ÛÈ˜˘˙ Â˙Â‡ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ‡È‰ ‡Ó˘ Â‡ Á˜ÂÙÓ‰ „È‚‡˙‰
Æ˙·‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÓ„· ‰˜È¯ ‰ÙÈÏ˜ ÏÚ
≥∑

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

Ï˘ ·ÂÁ ˙Â¯‚‡· ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ·ˆÓ ˙‡ ˙ÂÂ˘‰Ï È„Î ÔÎÂ ÂÊ ‰ÈÏÓÂ‡Ï ı˜ ÌÈ˘Ï È„Î·
Ï‚Ò ¨ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÏÎ Ï˘ ·ÂÁ ˙Â¯‚‡ È·‚Ï ÌÈÈ˜‰ ‰ÊÏ ÌÈÁ˜ÂÙÓ ÌÈ„È‚‡˙
Æ¯ÂÓ‡‰ ¯ÂËÙ‰ ÏÂËÈ· Â˙Â‰Ó˘ ˙Â˜˙Ï ÔÂ˜È˙ Ì„È˜ ˙Â˘¯‰
(PCAOB)

ÌÈ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ®Â©
Ô˙È‰ ÈÂÏÈ‚‰ ÏÂÏÎÓ ÍÂ˙· ¯˙ÂÈ· È˙ÂÚÓ˘Ó ·ÈÎ¯Ó ÌÈÂÂ‰Ó ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰
˙‡ ÈÂÏ˙ È˙Ï· ÔÙÂ‡· ¯˜·Ï Â˙¯ËÓ˘ ÚÂˆ˜Ó „ÁÂÈ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÍÎ Ï˘· ÆÚÈ˜˘ÓÏ
È‡Â¯ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· Â‡ˆÓ˘ ÌÈÏ˘Î Ô‰·Â ¨˙ÂÂ˘ ˙Â·ÈÒ Æ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„· Ô˙È‰ Ú„ÈÓ‰
¨¯˜Â·Ó‰Ó Ì¯Î˘ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰ Â˙¯‚ÒÓ·˘ È˙ÈÈÚ·‰ ‰·Ó‰Â ÌÈ¯˜·Ó ÔÂ·˘Á
ÌÈÁ˙Ù˙Ó‰ ÌÈ˜ÂÂ˘‰Ó ˜ÏÁ ˙‡Â ¨ÌÏÂÎÎ Ì·Â¯ ¨ÌÈÁ˙ÂÙÓ‰ ÌÈ˜ÂÂ˘‰ ˙‡ ÂÏÈ·Â‰
ÌÈ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ˙„Â·Ú ÏÚ Á˜ÙÈ˘ ÈÂÏ˙ È˙Ï· ÛÂ‚ ÌÈ˜‰Ï ˘È ÈÎ ¨‰˜ÒÓÏ
Æ¯Â·ÈˆÏ ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ ÌÈ¯˜·ÓÎ Ì˙·˘·
‰ÂÓË‰ ‰ÂÈÏÚ‰ ˙Â·È˘Á‰ Ì‚ ÂÓÎ ¨¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ Ï„ÂÓ·˘ ÌÈÏ˘Î‰ Ï˘·
ÈÂÏ˙ È˙Ï· È¯ÂËÂËËÒ ÛÂ‚ Ï˘ Ï‡¯˘È· Â˙Ó˜‰· ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ ¨‰Ê ÚÂˆ˜Ó·
ÌÈ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ˙ÂÓ¯ÈÙ ÏÚ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Á˜ÙÈ ¯˘‡ ¨ÁÂÂ¯ ˙ÂÂÎ ‡ÏÏÂ
˙˜˙‰ ÍÂ˙ ÌÈÚˆ·Ó Ì‰˘ ˙¯Â˜È·‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ÔÂÓ‡ ‰È‰ÈÂ ¨ÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙
ÍÈÏ‰˙ Ï˘ „ÈÓ˙Ó ¯ÂÙÈ˘Â ¨˙ÂÏ˙ È‡Â ˙ÂÎÈ‡ ˙¯˜· ÌÂÁ˙· ÌÈÏÏÎÂ ˙¯Â˜È· È˜˙
Æ˙¯Â˜È·‰
‰·Â˘Á Â˙Ó˜‰ ¨‰Ê ÛÂ‚ ˙Ó˜‰Ï ÂÂÏ˙È˘ ‰„È„Ó‰Â ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙Á·˘‰Ï ¯·ÚÓ
‰Œ‡Â¯ ≠ ˙Â˘¯‰ ˙ÓÊÂÈ· ¯˙È‰ ÔÈ· ≠ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ∫ÛÒÂ Ë·È‰Ó ¯˙ÂÈ·
‰ÏÂÚÙ ÈÙÂ˙È˘ÏÂ ÌÈ¯Ê ÍÂÂÈ˙ ÈÙÂ‚Ï ¨ÌÈ¯Ê ÌÈÚÈ˜˘ÓÏ Â˙ÁÈ˙Ù· ˙È‡ÏÈÚ ˙Â·È˘Á
ÏÚ ‰·ÂÁ ¨‰Ê ÍÏ‰Ó ˜ÊÁÏÂ ¯Ó˘Ï ˙Ó ÏÚ ÆÈ·¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÂÂ˘ ÌÚ
ÛÂ‚ ˙Ó˜‰ Æ„ÚÈ‰ È˜ÂÂ˘· ˙ÓÈÈ˜‰ ÂÊÏ ‰ÓˆÚ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ˙ÈÁÂ˜ÈÙ‰ ‰·È·Ò‰
ÆÔÂ‰‰ ˜Â˘ Ï˘ ÂÁÂ˙ÈÙ Í˘Ó‰Ï ÈÊÎ¯Ó È‡˙Ï ¨ÍÎÈÙÏ ¨˙ÎÙÂ‰ ¯ÂÓ‡Î
¯ÙÒÓ· ‰Ê ‡˘Â· ÈÂˆÓ‰ ÔÈ„‰ Ï˘ ‰ÈÁ·‰ ˙‡ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò Ì˘ÈÈ ¨≤∞±± ˙˘·
˘È˘ ˜ÂÁ ˙ËÂÈË ≠ ‰˜È˜Á‰ ˙˜ÏÁÓ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ≠ ¯ÂˆÈÏ È„Î· ¨ÌÏÂÚ· ˙ÂÈ„Ó
Æ≤∞±≤ ˙˘· ‰Ó„˜ÏÂ ‰ˆÈÙ‰Ï ‰ÂÂÎ
¯·˘Ó· ÏÂÙÈË ®Ê©
ÁÂ˙ÈÙ ·ÈÈÁÓ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÈÒÈÙ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ „˜ÂÙ˘ ‰ÓˆÂÚ‰ ·¯ ˙ÂÏÈÊ‰ ¯·˘Ó
ÔÂÎÈÒ È„˜ÂÓ Ï˘ ÌÈ„˜Ó ¯Â˙È‡ È„È ÏÚ Ô‰ ¨ÌÈÂÎÈÒ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈ˘„Á ÌÈÏÎ
È˜ÈÊÁÓ ¯Â·Ú È·ËÈÓ ÈÂÏÈ‚ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÏÎ ÁÂ˙ÈÙ È„È ÏÚ Ô‰Â ˙ÂÁÂÂ„Ó‰ ˙Â¯·Á·
ÔÎÂ ‰¯·Á· ¯·˘Ó ÏÂ‰È ˙Ú·Â ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· „È‚‡˙‰ ¯ÂÁÓ˙ Í¯ÂˆÏ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ
Ì˘Ï ¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó Ï‰Ï ·ÂÁ‰ ˙Â¯‚‡ È˜ÈÊÁÓÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÏÎ ÁÂ˙ÈÙ
ÌÈÚˆÓ‡ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÌÈÏÏÂÎ ‰Ï‡ ÌÈÏÎ Æ‰¯·Á· ¯·˘Ó ˙Ú· Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘
˙Â¯·Á ¯˙‡Ï ÔÎÂ ˜Â˘· ˙ÂÓ‚Ó ˙Â‰ÊÏ ‰È‰È Ô˙È Ì˙¯ÊÚ·˘ ¨ÌÈÂ˙ ÛÂÒÈ‡Ï
ÏÚ ÌÈ„Â·ÚÈ˘ ˙ÏË‰Ï Ú‚Â· ˙Â¯·ÁÏ ÈÂÏÈ‚ ˙Â˘È¯„ ˙·ˆ‰ ªÌÈÈ˘˜· ˙ÂÈÂˆÓ‰
¢ÌÈÈ˙ÈÈÚ· ÌÈ˜Á˘¢ È·‚Ï Ú„ÈÓ ˜ÙÒÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ÈÁ· ª‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÂÈÓ
ÏÂÙÈË ª¯Â·Èˆ‰Ó ÌÈÙÒÎ ÒÈÈ‚ÏÂ ¯ÂÊÁÏ Ì˜ÏÁÓ ÚÂÓÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙Â·¯Ï ¨˜Â˘·
„„È·È„ ˙Â˜ÂÏÁ ‡˘Â· ÏÂÙÈË ª®ÔÏ‰Ï ±± ÛÈÚÒ Â‡¯© ÌÈ‡Ò¯Â·‰ ÌÈ„Ï˘‰ ˙ÚÙÂ˙·
ÔÂ„È˙ Ì˜ÏÁ· Â‡ ÂÏ‡ ÌÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÎ˙È‰ Æ„ÂÚÂ ¨‰˜ÂÏÁ‰ ÈÁ·Ó ÔÂ˜È˙ ÍÂ˙
Æ≤∞±≤ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
≥∏

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÌÈÈ‡Ò¯Â· ÌÈ„Ï˘ ®Á©
˘·‚Ï „ÚÂ˘ ¨¢ÌÈÈ‡Ò¯Â· ÌÈ„Ï˘ Ë˜ÈÂ¯Ù¢· ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÏÁ‰ ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó·
¨Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯‚ÒÓ· ÆÌÈÈ‡Ò¯Â·‰ ÌÈ„Ï˘‰ ˙ÚÙÂ˙ ÈÙÏÎ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ˙„ÓÚ ˙‡
ÌÈ˘‰ Ú·˘ ÍÏ‰Ó· ÌÈÂÒÓ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ È‡Ò¯Â· „Ï˘ ÂÂÈ‰ ¯˘‡ ˙Â¯·Á‰ ÏÎ ÂÙÂÓ
¨‰Ï‡ ˙Â¯·ÁÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÂ˘ ÌÈ¯ËÓ¯Ù ¯ÙÒÓÏ ¯˘‡· Ú„ÈÓ ÛÒ‡Â ¨˙ÂÂ¯Á‡‰
Ï‚Ò ˙ÂˆÏÓ‰ ÆÔ‰· ÌÈÚÈ˜˘ÓÏ ‰ÁÓˆ˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î·
Æ≤∞±≤ ˙˘ ÍÏ‰Ó· Â˘·Â‚È ÌÂÈÎ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÈÂÈ˘Ï ÒÁÈ· ˙Â˘¯‰

‰ÙÈÎ‡ Æ„
ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ Æ±
±π

¨ÈÙÒÎ‰ ÌÂˆÈÚ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ ≥ßÁ ˜¯Ù ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·
˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ Ô˙¯Ù‰ Ï˘· Ì„‡ ÏÎ ÏÚ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ ÏÈË‰Ï ˙Â˘¯‰ ‰ÎÓÒÂ‰
Æ˜ÂÁÏ ˙È˘ÈÓÁ‰ ˙ÙÒÂ˙· ÂË¯ÂÙ ¯˘‡ ÂÁÂÎÓ˘ ˙Â˜˙‰Â Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ
ÈÂ˜È˙© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯· ‰ÙÈÎ‡ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈ ˜ÂÁ ÌÒ¯ÂÙ ≤∞±± ¨¯‡ÂÈ· ≤∑–‰ ÌÂÈ·
˙Â‡¯Â‰ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨Â˜Â˙ ÂÈÙ ÏÚÂ ¨®˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ≠ ÔÏ‰Ï© ≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®‰˜È˜Á
≤∑–‰ ÌÂÈ· Û˜Â˙Ï ÒÎ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ÆÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ ‡˘Â· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ
ÌÂˆÈÚ ÈÓÂÎÒ Ï˘ ‰˙ÁÙ‰© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙ Ì‚ Û˜Â˙Ï ÂÒÎ ÂÓÈÚÂ ¨≤∞±± ¨¯‡Â¯·Ù·
ÌÈÚÂ·˜‰ ÈÙÒÎ‰ ÌÂˆÈÚ‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï Ô˙È Ô‰ÈÙÏ˘ ¨≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®ÈÙÒÎ
˙˘· ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ ÏÈË‰Ï ˙Â˘¯‰ ‰Ï·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰· Æ˜ÂÁÏ ˙È˘È˘‰ ˙ÙÒÂ˙·
Æ‰Ï‡ ˙Â˜˙ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ¨ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· ¨ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÓÂˆÈÚ‰ Â˙ÁÙÂ‰ ¨≤∞±±
˙ÂÈÂÓ‰ ˙Â‡¯Â‰‰Ó ‰‡¯Â‰ ¯Ù‰˘ ÈÓ ÏÚ ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ ÏËÂÈ ¨˜ÂÁÏ ÂËµ≤ ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ
¯ˆÂ‡Ï ÌÈ¯·ÚÂÓÂ ˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ÌÈ·‚ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÓÂˆÈÚ‰ Æ˜ÂÁÏ ˙È˘ÈÓÁ‰ ˙ÙÒÂ˙·
Æ‰È„Ó‰

≤∞±±–≤∞±∞ ÌÈ˘· ÂÏËÂ‰˘ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ ∫±≥ ‰Ï·Ë
®Á¢˘ ÈÂÈÏÈÓ© ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ Û˜È‰

ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ ¯ÙÒÓ

‰˘

≤Æ≤µ

≤∞

≤∞±∞

≤Æ≤π

±≥

≤∞±±

∫ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÓÂˆÈÚ‰ ÂÏËÂ‰ ÌÈ‚·˘ ÌÈ‡˘Â‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï
ÌÚ ˙Â‡˜ÒÚ ÏÚ È˙ÙÂ˜˙‰ ÁÂ„· ÔÈ„Î ÈÂÏÈ‚ Ô˙Ó È‡ ¨ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ˙˘‚‰· ¯ÂÁÈ‡
Ï˘ Â˙Â‰Î ˙ÏÈÁ˙Â ÂÈÂÈÓ „ÚÂÓ ¯·„· ÈÂ‚˘Â ‰ÚËÓ È„ÈÈÓ ÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù ª‰ËÈÏ˘ ÏÚ·
È„ÈÈÓ ÁÂ„· ˙È˙Â‰Ó ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ¯·„· ˘¯„Î ÔÂÎ„Ú Ô˙Ó È‡ ª‰¯·Á· ÈÂˆÈÁ ¯ÂË˜¯È„
˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ˙Â„ÂÚ˙ ¯·„· È˙ÙÂ˜˙ ÁÂ„· ˘¯„‰ ÈÂÏÈ‚‰ Ô˙Ó È‡ ªFDA ¯Â˘È‡ ÔÈÈÚÏ
–˙© ÔÂÚ¯ÈÙ È„ÚÂÓ ÈÙÏ „È‚‡˙ Ï˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙·ˆÓ ¯·„· ÈÂÏÈ‚ Ô˙Ó È‡ ª‰¯·Á‰ Ï˘
ªÏ¢ÎÓ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰Â ‰Â‰Î‰ È‡˙Ï Ú‚Â· ‰¯·Á‰ ÈÁÂÂÈ„· ÌÈÈÂ˜ÈÏÂ ÌÈÓ‚Ù ª®±≤∂
ÆÔÈÈÚ ÏÚ· ˙Â˜ÊÁ‰· ÈÂÈ˘ ÏÚ „ÚÂÓ· ÁÂÂÈ„ È‡
Æ≤∞∞∑ ¨¯·ÂË˜Â‡· ±–‰ ÌÂÈ· Û˜Â˙Ï ÒÎ ÈÙÒÎ‰ ÌÂˆÈÚ‰ ‡˘Â· ˜ÂÁÏ ≥ßÁ ˜¯Ù

≥π

±π

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

¥∞

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

VI

˙ÂÚ˜˘‰ ˙˜ÏÁÓ
˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ Æ±
ÈÏÏÎ Æ‡
ÔÏÂÎ ¨±¨≤∂±–Ï ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ¯ÙÒÓ ÚÈ‚‰ ®·¢Ú˘˙‰ ˙·Ë© ≤∞±± ˙˘ ÛÂÒÏ ÔÂÎ
˙Â¯˜ ∂∂–Â ˙Â˘„Á ˙ÂÁÂ˙Ù ˙Â¯˜ ∏∞ ÂÙÒÂ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· Æ˙ÂÁÂ˙Ù ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜
Æ˙Â¯Á‡ ˙Â¯˜Ï Â‚ÊÂÓ ¯˙È‰Â Â˜¯ÂÙ ±∏ ÔÎÂ˙Ó ¨ÏÂÚÙÏ ÂÏ„Á
Æ≤∞±∞ ˙˘· ÌÈÏ‰Ó ≤∑ ˙ÓÂÚÏ ˙‡Ê ¨˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ≤≤ ÂÏÚÙ ÁÂ„‰ ˙˘ ÛÂÒÏ ÔÂÎ
¯ÙÒÓ ÆÏÚÂÙ· ˙Â¯˜ Ï‰Ó ÂÈ‡ Í‡ ¨Ô¯˜ Ï‰ÓÎ ˘Ó˘Ï ¯Â˘È‡· ˜ÈÊÁÓ „Á‡ Ô¯˜ Ï‰Ó
ÌÈÙÒÂ ÌÈÓ‡ È˘ ¨‰˘È˘ ÏÚ „ÓÚ ÁÂ„‰ ˙˘ ÛÂÒ· ÌÈÏÈÚÙ‰ ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜Ï ÌÈÓ‡‰
ÆÏÚÂÙ· ‰Ê „È˜Ù˙· ÌÈ˘Ó˘Ó ÌÈ‡ Í‡ ¨˙Â¯˜Ï ÌÈÓ‡Î ˘Ó˘Ï ¯Â˘È‡· ÌÈ˜ÈÊÁÓ
ÌÈ‚ÂÊÈÓ‰ ÍÈÏ‰˙ Í˘Ó‰ Ï˘ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙ ‰È‰ ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ¯ÙÒÓ· ÂÊ ‰„È¯È
‡Ï Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Â˜ÈÒÙ‰ ¯˘‡ ˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó ˙˘ÓÁ ÍÂ˙Ó ‰˘ÂÏ˘ Æ˙Â¯˜‰ ÛÚ·
ÂÈ‰˘ ˙Â¯˜ Ï˘ ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈ˜È˙ ÈÏ‰ÓÎ ˘Ó˘Ï Â¯·Ú ‡Ï‡ ¨˙Â¯˜‰ ÛÚ· ÏÂÚÙÏ ÂÏ„Á
È‚ÂÊÈÓ Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜ÓÂ ÛÚ· ÌÈÏÈÚÙ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ¯ÙÒÓ· ÌÂˆÓˆ‰ ˙Â¯ÓÏ ÆÌÏÂ‰È ˙Á˙
Æ®È¯ÚÊÓ ÏÂ„È‚© ÈÂÈ˘ ‡ÏÏ ËÚÓÎ ¯˙Â ¯Â·Èˆ‰ ÈÙ· „ÓÂÚ‰ ˙Â¯˜‰ ÚˆÈ‰ ¨˙Â¯˜
„¯È Ô¯˜ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ‰Ï„Â‚ Æ‰˘‰ ‰ÓÏ· ˙Â¯˜‰ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÔÏ„Â‚· ‰ÈÈÏÚ‰ ˙Ó‚Ó
ÔÂ‰‰ È„ÒÙ‰Â ˙ÂÂÈ„Ù‰ ÈÙ˜È‰Ï ¯˜ÈÚ· ‰¯Â˘˜ ÂÊ ‰„·ÂÚ ÆÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ ‰Ê ‰Â˘‡¯Ï
ÆÂÊ ‰˘· ÛÚ‰ ˙ÏÁ ÂÈ‰˘
®·¢Ú˘˙‰ ˙·Ë© ≤∞±± ¯·Óˆ„ ÛÂÒÏ ÔÂÎ ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜· Â˜ÊÁÂ‰˘ ≤∞ ÌÈÒÎ‰ ÈÂÂ˘
˙˘ ÛÂÒÏ ÔÂÎ Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ ±µ∂Æ∂–ÎÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ˙‡Ê ¨Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ ±¥≤Æ≥–Î ‰È‰
¯‡Â¯·Ù© ‰˘‰ ÍÏ‰Ó·˘ ¯Á‡Ï Æ®±¥ ‰Ï·Ë ¨‰Ê ÔÈÈÚÏ ¨Â‡¯© ®‡¢Ú˘˙‰ ˙·Ë© ≤∞±∞
‡È˘© Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ ±∂≤Æ∏–ÎÏ ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜· Â˜ÊÁÂ‰˘ ÌÈÒÎ‰ ÈÂÂ˘ ÚÈ‚‰ ®≤∞±±
¨®≤∞±± ¨¯·Óˆ„· ≤π–‰© ≤∞±± ˙˘ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÁÒÓ‰ ÌÂÈ· Ì˘¯ ¨®ÌÈÓÊ‰ ÏÎ Ï˘
ÌÈÒÎ‰ Û˜È‰· ‰„È¯È‰ ÆÁ¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ ±¥≤Æ≥–Î ¨ÂÊ ‰˘Ï ¯˙ÂÈ· ÍÂÓ‰ ÌÈÒÎ‰ ÈÂÂ˘
Æ˙Â¯˜‰ ÛÚ· ˙ÂÂÈ„Ù‰ Û„ÂÚÓ ‰ÏÂÎÎ ‰·Â¯ ˙Ú·Â

≤∞±±–≤∞∞∑ Ô‰ÈÒÎ ÈÂÂ˘Â ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ¯ÙÒÓ ∫±¥ ‰Ï·Ë
Ô¯˜Ï ÚˆÂÓÓ Ï„Â‚
®Á¢˘ ÈÂÈÏÈÓ·©

ÌÈÒÎ ÈÂÂ˘
®Á¢˘ È„¯‡ÈÏÈÓ·©

˙Â¯˜ ¯ÙÒÓ

‰˘

±∞≥

±≤∞Æ¥

±±∂∑

≤∞∞∑

∏≥

π∏Æ±

±±∏µ

≤∞∞∏

±±±

±≥≥Æ≤

±≤∞≤

≤∞∞π

±≤∂

±µ∂Æ∂

±≤¥∑

≤∞±∞

±±≥

±¥≤Æ≥

±≤∂±

≤∞±±

ÆÌÈÙËÂ˘ ÌÈ¯ÈÁÓ·

¥±

≤∞

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

¨±ππ¥–„¢˘˙‰ ¨˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁÏ ®±©®±‚©∑≥ ÛÈÚÒ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·
Æ˙Â˜˙· ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ú·˜˘ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÌÂÒ¯Ù· ˙Â‚ÂÂÒÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ÏÚ
Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· ˙ÓÒ¯Ù˙Ó ˙Â¯˜ ‚ÂÂÈÒ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈÈÙ‡Ó‰ ˙Â¯˙ÂÎ‰ ˙ÓÈ˘¯
‚ÂÂÈÒ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈÈÙ‡Ó‰ ˙Â¯˙ÂÎ‰ ˙ÓÈ˘¯ ‰Î„ÂÚ ≤∞±± ¨¯·Óˆ„· ≥±–‰ ÌÂÈ· Æ˙Â˘¯‰
Æ≤∞±± ˙˘ ÛÂÒÏ ÌÈÂÎ ÌÈÂ˙ ÔÏ‰Ï Æ˙Â¯˜‰

ÌÈ‚ÂÂÈÒ ÈÙ ÏÚ ¨≤∞±± ˙˘Ï ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÏÚ ÌÈÈËÒÈËËÒ ÌÈÂ˙ ∫±µ ‰Ï·Ë
ÈÒÎÓ ¯ÂÚÈ˘
˙Â¯˜‰

ÌÈÒÎ ÈÂÂ˘
®Á¢˘ ÈÂÈÏÈÓ·©

˙Â¯˜ ¯ÙÒÓ
®≤∞±± ¨¯·Óˆ„· ≤π–Ï ÔÂÎ©

®¢ÏÚ–˙¯˙ÂÎ¢© ˙Â¯˜ ‚ÂÂÈÒ

∞Æ∏•

±¨±∂∏

≥≤

˙Â˘ÈÓ‚

≥Æ∏•

µ¨≥π¥

±≥π

ı¯‡· ˙ÂÈÓ

±Æ∏•

≤¨∂≥±

π¥

Ï¢ÂÁ· ˙ÂÈÓ

∞Æ∏•

±¨∞π¥

≤≤

˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡Â ˙ÂÙÂÓÓ

≤≥Æπ•

≥¥¨∞∑∂

¥±

˙ÈÙÒÎ Ô¯˜

≤≥Æ∂•

≥≥¨µ∂∑

≤µ∞

˙ÂÈÏ˜˘ ≠ ı¯‡· Á¢‚‡

±≥Æπ•

±π¨∏∞∏

±¥π

‰È„Ó ≠ ı¯‡· Á¢‚‡

∞Æ≤•

≥±±

±∞

Á¢ËÓ ≠ ı¯‡· Á¢‚‡

±∞•

±¥¨≤±π

±∂¥

‰¯Ó‰Â ˙Â¯·Á ≠ ı¯‡· Á¢‚‡

±∑•

≤¥¨≤≤±

≤µ∏

ÈÏÏÎ ≠ ı¯‡· Á¢‚‡

≤Æ¥•

≥¨≥∏∏

µπ

Ï¢ÂÁ· Á¢‚‡

∞Æ±•

±±∏

≤

˙Â·¯ÂÚÓ

∞Æ±•

∏≤

∂

„·Ï· ıÂÁ È·˘Â˙Ï

±Æ∂•

≤¨≤∞π

≥µ

˙Â¯˜ „‚‡

±∞∞•

±¥≤¨≤∏∏

±≤∂±

ÏÂÎ‰ ÍÒ
¥≤

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

˙Â¯˜‰ ÈÒÎÓ ¯ÂÚÈ˘Î ‚ÂÂÈÒ‰ ÈÙÏ ˙Â¯˜ ∫± ÌÈ˘¯˙

≤Æ¥•

µÆ¥• ≥Æ∏•

±∑•
±∞•

¯Á‡

±≥Æπ•

≤≥Æπ•
≤≥Æ∂•

ÈÏÏÎ ≠ ı¯‡· Áßß‚‡

‰È„Ó ≠ ı¯‡· Áßß‚‡

ı¯‡· ˙ÂÈÓ

ÏßßÂÁ· Áßß‚‡

≠ ı¯‡· Áßß‚‡
‰¯Ó‰Â ˙Â¯·Á

˙ÂÈÏ˜˘ ≠ ı¯‡· Áßß‚‡

ÌÈÓ‡Â ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ÈÂ˘È¯Â ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó· ‰ËÈÏ˘ ÈÚˆÓ‡ ˙˜ÊÁ‰Ï ÌÈ¯˙È‰ Æ·
‰ËÈÏ˘ ÈÚˆÓ‡ ˙˜ÊÁ‰Ï ¯˙È‰ Ô˙Ó Ï‰Â ˙¯‚ÒÓ· Úˆ·˙Ó ¯˙È‰‰ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰
˙˘ ÍÏ‰Ó· Æ˙Â˘¯‰ Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ¨Ô¯˜ Ï‰Ó ¯Â˘È‡Â Ô¯˜ Ï‰Ó·
ÆÔ¯˜ Ï‰Ó· ‰ËÈÏ˘ ÈÚˆÓ‡ ˙˜ÊÁ‰ ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜· ≤± È˙˘ Â¯˘Â‡Â ÂÂ„ ÁÂ„‰
ÆÔ¯˜ Ï‰Ó ¯Â˘È‡Ï È‰˘ÏÎ ‰˘˜· ‰¯˘Â‡ ‡ÏÂ ‰˘‚Â‰ ‡Ï ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
¨Ô¯˜Ï ÔÓ‡ ¯Â˘È‡ Ï‰Â ˙¯‚ÒÓ· Úˆ·˙Ó Ô¯˜Ï ÔÓ‡Î ‰¯·Á ¯Â˘È‡Ï ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰
˙Â˘˜· È˙˘ ˙Â˘¯Ï Â˘‚Â‰ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· Æ˙Â˘¯‰ ¯˙‡· ‡Â‰ Û‡ ÌÒ¯Ù˙Ó‰
Æ‰¯˘Â‡ Ô‰Ó ˙Á‡Â ¨˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜Ï ÔÓ‡Î ‰¯·Á ¯Â˘È‡Ï

ÌÈÙÈ˜˘˙ Æ‚
ÌÈÙÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯ÙÏ ÌÈ¯˙È‰ Ô˙Ó
ÆÂÓÂÒ¯Ù ÌÂÈÓ ˘„ÂÁ ±≤ ÏÚ ‰ÏÂÚ ‰È‡˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ‡Â‰ ‰ÁÂ˙Ù Ô¯˜ Ï˘ ÛÈ˜˘˙ Û˜Â˙
ÌÒ¯ÙÏ Ô¯˜‰ Ï‰Ó ÏÚ ¨¯Â·ÈˆÏ ˙ÂÓ‡ Ô¯˜ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ‰Úˆ‰· ˙ÂÙÈˆ¯ ÁÈË·‰Ï È„Î
Æ‰˘Ï ˙Á‡ ˙ÂÁÙÏ ÛÈ˜˘˙
Ï˘ ÛÈ˜˘˙ ÈË¯Ù© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ ÔÙ˜Â˙Ï ÂÒÎ ≤∞±∞ ˙˘·
¯˜ÈÚ ÆÔ¯˜‰ ÛÈ˜˘˙ Ï˘ Â˙ÂÎ˙Ó ‰˙Â˘ Ô˙¯‚ÒÓ· ¨≤∞∞π–Ú¢˘˙‰ ¨®Â˙¯ÂˆÂ Â‰·Ó ¨Ô¯˜
ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘Ï Â· ÏÂÏÎ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Ó‡˙‰· ¨ÛÈ˜˘˙‰ ‰·Ó· ‰È‰ ˙Â˜˙· ÌÈÈÂÈ˘‰
‰ÙÂ˜˙‰ ˙Î¯‡‰· ¨ÛÈ˜˘˙· ÏÂÏÎ‰ Ú„ÈÓ‰ È‚ÂÒ ˙·Á¯‰· ¨˙Â¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ·Â ÔÂ‰‰ ˜Â˘·
¯˙ÂÈ È˙Â„È„ÈÏ Â˙ÎÈÙ‰Â ÛÈ˜˘˙‰ ÁÙ ˙Ë˜‰· ≠ ˙‡Ê ÌÚ „ÁÈÂ ¨Ú„ÈÓ‰ ¯ÒÓ ‰È·‚Ï˘
˙¯ÈˆÈ·Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙ÚÓË‰· ‰„ÈÁÈ‰ Ï‚Ò ˜ÒÚ ÁÂ„‰ ˙˘· ÆÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·ÈˆÏ
ÒÁÈ· ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ‡˘Â Ï‚Ò ˙Â„ÓÚ Ï˘ ÌÈÓÂÒ¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â·¯Ï ¨‰˘„Á ‰˜ÈË˜¯Ù
ÈÏÎÂ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÎ ÂÁ˙ÂÙ ¨ÍÎÏ ÛÒÂ· Æ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˜˙Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ
ÆÌÈÙÈ˜˘˙‰ ˙˜È„· Í¯ÂˆÏ ‰¯˜·
¨„ÁÂ‡Ó· Ô¯˜ Ï‰Ó· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÏÎ ¯Â·Ú ÏÏÎ Í¯„· Â˘‚Â‰ ˙Â˘˜·‰˘ ¯Á‡Ó ¨¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ‰È‰ ÌÈ¯˙È‰‰ ¯ÙÒÓ
Æ„¯Ù· ˜ÈÊÁÓ ÏÎÏ ¨ÌÈÈ˘È‡ Ì‰ ÌÈ¯˙È‰‰ ÌÏÂ‡Â

¥≥

≤±

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÌÈÙÈ˜˘˙Ï ÌÈ¯˙È‰ ∏∞ Ì‰Ó ¨ÌÈÙÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯ÙÏ ÌÈ¯˙È‰ ±¨≥∞≤ Â˙È ÁÂ„‰ ˙˘·
ÌÈ¯˙È‰ ±¨≤∂π–Ï ‰‡ÂÂ˘‰·© ¯Â·ÈˆÏ ˙Â„ÈÁÈ ‰Â˘‡¯Ï ˙ÂÚÈˆÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ Ï˘
ÂÚˆÂ‰ Ô‰È˙Â„ÈÁÈ˘ ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ Ï˘ ÌÈÙÈ˜˘˙Ï ÌÈ¯˙È‰ ±≤∂ Ì‰Ó ¨≤∞±∞ ˙˘·
Ï˘ ß· ˜ÏÁ© Ô¯˜ Ï‰Ó ÈÙÈ˜˘˙ ±µ ÌÂÒ¯ÙÏ ÌÈ¯˙È‰ Â˙È ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ®‰Â˘‡¯Ï ¯Â·ÈˆÏ
‰‚‰Â‰˘ ‰˘„Á ˙ÂÎ˙Ó ‰È‰ ÌÈ˜ÏÁ È˘Ï ÛÈ˜˘˙‰ ˙˜ÂÏÁ˘ ¯Á‡Ó Æ®Ô¯˜ ÛÈ˜˘˙
˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ Ï˘ Ô˙ÏÈÁ˙ ÌÚ ¨≤∞±∞ ˙˘ ÚˆÓ‡· ‰Â˘‡¯Ï
ÈÏ‰Ó ÏÎ Â· ·ˆÓ ¯ˆÂ ¨®ÛÈ˜˘˙ ÈË¯Ù ˙Â˜˙© ≤∞∞π–Ë¢Ò˘˙‰ ¨®Ô¯˜ Ï˘ ÛÈ˜˘˙ ÈË¯Ù©
¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ ¨‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎÂÓÒ ÌÈ„ÚÂÓ· Ô¯˜ Ï‰Ó ÈÙÈ˜˘˙ ˘È‚‰Ï Â˘¯„ ˙Â¯˜‰
‰ÙÂ˜˙· ·¯ ÒÓÂÚÏ ÌÂ¯‚ÏÂ ¨‰Ê ·ˆÓ ÁÈˆ‰Ï ‡Ï È„Î ÆÛ˜Â˙Ï ‰˘„Á‰ ˙ÂÎ˙Ó‰ ˙ÒÈÎ
¨®˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÏÚ Ô‰Â ÌÈÙÈ˜˘˙· ÌÈÏÙËÓ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ È„¯˘Ó ÏÚ Ô‰© ˙ÓˆÓÂˆÓ
˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ≠ ÛÈ˜˘˙ ÈË¯Ù ˙Â˜˙· ¯·ÚÓ ˙‡¯Â‰· ≠ ˙Â˘¯‰ ¯¢ÂÈÏ ‰˙È
˙‡ ¯˘Ù‡Ó‰ ¯·„ ¨Ô¯˜ Ï‰Ó È„È ÏÚ ˘‚ÂÈ ¯˘‡ ÔÂ˘‡¯‰ Ô¯˜‰ Ï‰Ó ÛÈ˜˘˙ ˙ÙÂ˜˙
˙Â˘¯‰ ¯¢ÂÈ Æ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙Úˆ‰· ‰˜ÒÙ‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÈÏ·Ó ¨ÛÈ˜˘˙‰ ˘Â„ÈÁÏ „ÚÂÓ‰ ˙ÈÈÁ„
ÈÏ‰Ó ÈÙÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯Ù È„ÚÂÓ ¯ÂÊÈÙÏ ‡È·‰˘ ÔÙÂ‡· ¨ÂÊ ˙ÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ÔÎ‡
Û‡ ÏÚ ¨Ô¯˜ Ï‰Ó ÛÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯ÙÏ ÌÈ¯˙È‰ ±µ ˜¯ ÁÂ„‰ ˙˘· Â˙È ‰Ê ¯Â‡ÏÂ ¨˙Â¯˜‰
Æ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ≤≤ ÌÂÈÎ ÌÈÏÚÂÙ ÛÚ·˘

˙ÂÁÂ„ Æ„
˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó Â˘È‚‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÈÙ˜È‰· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· ®i©
˙˘· ≤≥ ˙ÂÁÂ„ ≥∞¨∞µ∑–Ï ‰‡ÂÂ˘‰·© ≤≤ ˙ÂÁÂ„ ≥≥¨±∑¥ Â˘‚Â‰ ≤∞±≤ ˙˘· Æ¯Â·ÈˆÏ
∫‰‡·‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰‰ ÈÙ ÏÚ ¨®≤∞±∞
‰‡ÂÂ˘‰·© ˙Â˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ Ì˘È‚‰Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó˘ ˙ÂÁÂ„ ≥≤¨∑µ∏
Æ®≤∞±∞ ˙˘· ˙ÂÁÂ„ ≤π¨¥≤∞–Ï
‰‡ÂÂ˘‰·© ˙Â˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ Ì˘È‚‰Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ ˙Â¯˜Ï ÌÈÓ‡˘ ˙ÂÁÂ„ ¥±∂
Æ®≤∞±∞ ˙˘· ˙ÂÁÂ„ ∂≥∑–Ï
∫Ô‰ ÁÂÂÈ„ È‡˘Â· ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· Â˘Ú˘ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏÂÚÙ ®ii©
‰˜˙ ÈÙÏ Â˙ÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ≠ È˘„ÂÁ‰ ÁÂ„‰ ‰·Ó ÔÂÎ„Ú Æ±
¨®˙ÂÁÂ„‰ ˙Â˜˙© ±ππ¥–‰¢˘˙‰ ¨®˙ÂÁÂ„© ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙Ï ®‡©≤≤
Æ¯Â·ÈˆÏÂ ˙Â˘¯Ï ˘È‚‰Ï Ô¯˜ Ï‰Ó ÏÚ˘ È˘„ÂÁ‰ ÁÂ„‰ ‰·Ó ˙‡ ÔÎ„ÚÂ
ÌÈÒÎ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙·ÂÁ ¯·„· ÌÈÓ‡Â ˙Â¯˜ ÈÏ‰ÓÏ Ï‚Ò ˙„ÓÚ ¯ÊÂÁ ÌÂÒ¯Ù Æ≤
˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ ≠ Ô¯˜‰ Ï‰Ó ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˙ÂÈÁ‰Ï Ì‡˙‰· Ú·˜ ÌÈÂÂ˘ ¯˘‡
¨®Ô¯˜ ÈÒÎ ÈÂÂ˘Â Ô¯˜ ÈÒÎ Ï˘ ‰¯ÈÎÓÂ ‰ÈÈ˜ È¯ÈÁÓ© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó
Ï‰ÓÏ ˙Â¯˘Ù‡ÓÂ ¨ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ¨Ô¯˜ Ï‰Ó ˙Â·ÈÈÁÓ ¨±ππ¥–‰¢˘˙‰
Ú·˜˘ ˙ÂÈÁ‰Ï Ì‡˙‰· Í¯Ú ¯ÈÈ Ï˘ ÂÈÂÂ˘ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ¨ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó· ¨Ô¯˜
Ï‚Ò Í¯Ú˘ ˙Â˜È„·Ó Æ®ÌÈÎ¯ÚÂ˘Ó ÌÈÒÎ ≠ ÔÏ‰Ï© Ô¯˜‰ Ï‰Ó ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„
‡Ï ¯ÂÚÈ˘ ÂÂÈ‰ ÌÈÎ¯ÚÂ˘Ó‰ ÌÈÒÎ‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ¯ÙÒÓ ÂÏ‚˙‰ ¨‰˜ÏÁÓ‰
˙ÈÁ·· ≠ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ˙Ú„Ï ≠ ‰È‰ ¯·„‰ ÔÎÏÂ ¨Ô¯˜‰ ÈÒÎ ÈÂÂ˘Ó ÏËÂ·Ó

ÌÈ‡˘ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙ÏÏÂÎ ‰È‡Â ®¯Â·ÈˆÏ Â˘‚Â‰ ¯˘‡ ˙ÂÁÂ„© „·Ï· ÌÈÈ·ÓÂÙ ˙ÂÁÂ„Ï ˙ÒÁÈÈ˙Ó ‰¯ÈÙÒ‰
ÆÌÈÈ·ÓÂÙ
¯ÙÒÓÏ ·˘Á – „Á‡ ÁÂÂÈ„ ÒÙÂË· ˙ÂÁÂ ÈÎ¯ÂˆÏ „‚Â‡ ¯˘‡ ¨˙Â¯˜ ¯ÙÒÓ· ÌÈ„¯Ù ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ ÁÂÂÈ„
ÆÌÈÁÂÂÈ„

≤≤

≤≥

¥¥

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

‰˜ÈÊÁÓ‰ Ô¯˜· ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ÔÂÈ„Ù Â‡ ‰˘ÈÎ¯ Ï˜Â˘‰ ¯È·Ò ÚÈ˜˘ÓÏ ·Â˘Á Ú„ÈÓ
Æ˙ÂÁÂ„‰ ˙Â˜˙Ï ÁÎ≤∞ ‰˜˙Ï Ì‡˙‰· ÁÂÂÈ„ ÍÈ¯ˆÓ‰ ÔÙÂ‡· ¨¯ÂÓ‡Î ÌÈÒÎ·
‰Ó˜ È„ÈÈÓ ÁÂ„ ˙˘‚‰ ˙·ÂÁ ÂÈÙÏ ÏÏÎ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ˘·È‚ ¨˙Â‡„Â ˙¯ÈˆÈ Í¯ÂˆÏ
ÈÎÂ ¨Ô¯˜‰ ÈÒÎ ÈÂÂ˘Ó ≤∞• ÏÚ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡Î ÌÈÒÎÏ ‰ÙÈ˘Á‰ ¯ÂÚÈ˘ ¯˘‡Î
ÌÈÒÎ‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ‰„ÈÓ· ®˘„ÂÁÏ ˙Á‡© È˙ÙÂ˜˙ ÁÂ„· Û‡ ÁÂÂ„ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ˘¯„
ÈÓÈÓ ¯˙ÂÈ Â‡ ˙ÈˆÁÓ· ¨Ô¯˜‰ ÈÒÎ ÈÂÂ˘Ó ≤∞•–Ï ˙Á˙Ó „¯ÈÈ ‡Ï ÌÈÎ¯ÚÂ˘Ó‰
ÆÛÏÁ˘ ˘„ÂÁ· ¯ÁÒÓ‰
˙ÂÚ˜˘‰Ï ˙Â¯˜ ÈÙÈ˜˘˙ Ï˘ ÌÈÓÂÒ¯Ù ¯È˙‰Ï ‰˘˜·· ÏÂÙÈË‰ È¯„Ò ÔÂ˜È˙ Æ≥
˙Â¯˜ ÈÏ‰ÓÏ ¯ÊÂÁ ÌÂÒ¯ÙÂ ®ÏÂÙÈË‰ È¯„Ò ≠ ÔÏ‰Ï© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó
ÛÂ˙È˘ ˙¯‚ÒÓ· ≠ ‰˘„Á Ô¯˜Ï ÛÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯Ù ˙Â„Â‡ ÁÂÂÈ„ ¯·„· ÌÈÓ‡Â
Í¯ÂˆÏÂ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈÏ ‰Ò¯Â·‰Â ˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó „Â‚È‡Ï ˙Â˘¯‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰
ÈÂÈ˘ ÍÂ¯ÚÏ ËÏÁÂ‰ ¨˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ˙Â„Â‡ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ¯ÂÊÁ‡ ˙ÏÂÎÈ ¯ÂÙÈ˘
ÌÒ¯ÙÏ Ô¯˜ Ï‰Ó ˘¯„ÈÈ ¨ÏÂÙÈË‰ È¯„ÒÏ ÔÂ˜È˙‰ ÈÙ ÏÚ ÆÛÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯Ù ÒÙÂË·
≠ ‰˘„Á Ô¯˜Ï ÛÈ˜˘˙ ÌÂÒ¯Ù¢ È„ÈÈÓ ÁÂ„ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘„Á Ô¯˜ Ï˘ ÛÈ˜˘˙
ÌÈË¯Ù ˙Â·¯Ï ¨Ô¯˜‰ È·‚Ï ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯Ù Â· ‡ÏÓÏÂ ®±≥±˜ ÒÙÂË© ¢ß‡ ˜ÏÁ
¨‰ÙÒÂ‰ ¯ÂÚÈ˘ ¨ÔÓ‡‰ ¯Î˘ ¨Ï‰Ó‰ ¯Î˘ ¨Ô¯˜‰ Ï˘ ÒÂÁÈÈ‰ ÒÎÏ ÌÈÚ‚Â‰
ÆÔ¯˜‰ Ï˘ ÈÂˆÈÁ‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ Ï‰ÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈË¯ÙÂ ÒÓ ÏÂÏÒÓ
‰Ò¯Â·· ¯ÁÒÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÂ‰ÈÊÏ Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ ÔÙÂ‡ ¯·„· ˙Â¯‰·‰ ¯ÊÂÁ ÌÂÒ¯Ù Æ¥
Æ˙ÂÚ˜˘‰· ÌÈÎÂÂ˙Ó È„È ÏÚ ‡‚Ó‰ ÈÒÙÂË ˙ÂÚˆÓ‡· ·È·‡ Ï˙·
¨¯·Ó·Â· ≤π–‰ ÌÂÈ· ≠ ÔÓ‡Â Ô¯˜ Ï‰Ó ¯Î˘· ÈÂÈ˘ ¯·„· ÁÂÂÈ„‰ ˙·ÂÁ ˙·Á¯‰ Æµ
¨ÔÂ˜È˙‰ ÈÙ ÏÚ Æ˙ÂÁÂ„‰ ˙Â˜˙ ÔÂ˜È˙Ï ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯Ú‰Ï ‰ËÂÈË ‰ÓÒ¯ÂÙ ¨≤∞±±
ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙·ÂÁ ¨ÔÓ‡ Ï˘ Â‡ Ô¯˜ Ï‰Ó Ï˘ ¯Î˘· ÈÂÈ˘ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ·
Â‡ ˘ÂÏ˘ ÍÏ‰Ó· ÈÁÎÂ‰ ÈÂÈ˘Ï ÂÓ„˜˘ ¯Î˘· ÌÈÈÂÈ˘ ÔÈ‚· Ì‚ ÏÂÁ˙ ÂÏÏ‰
¯Â·ÈˆÏ Ô¯˜‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙Úˆ‰ „ÚÂÓ· ·˘Á˙‰·© Ô˙È ¯·„‰˘ ÏÎÎ ¨ÌÈ˘ Ú·¯‡
˙‡ Ì‚ ‰Ú˜˘‰‰ ÈÏÂ˜È˘ ÔÈ· ÏÂÏÎÏ ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·ÈˆÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ¨®‰Â˘‡¯Ï
ÆÔÓ‡‰Â Ô¯˜‰ Ï‰Ó ¯Î˘· ˙Â·ÈˆÈ‰ ˙„ÈÓ

˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÙÈÒ‡· ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ˙ÂÙ˙˙˘‰ Æ‰
Ï˘ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÙÈÒ‡· ÚÈ·ˆ‰ÏÂ Û˙˙˘‰Ï Ô¯˜ Ï‰Ó Ï˘ Â˙·ÂÁ ˙‡ ¯È„‚Ó ˜ÂÁÏ ∑∑ ÛÈÚÒ
˙ÂÚˆ‰ ¯Â˘È‡Ï Â‡·Â‰ ÂÏ‡ ˙ÂÙÈÒ‡· Ì‡ ¨Ô¯˜· ÌÈ˜ÊÁÂÓ ˜ÈÙ‰˘ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ˘ „È‚‡˙
˙ÂÚˆ‰ ˙Â·¯Ï ¨˙Â„ÈÁÈ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ÌÈÈÚ· ˙È¯˘Ù‡ ‰ÚÈ‚Ù ÌÂ˘Ó Ô‰· ‰È‰˘ ‰ËÏÁ‰
˙‡ Ì„˜Ï È„Î Ô‰· ‰È‰˘ ‰ËÏÁ‰ ˙ÂÚˆ‰Â ÔÈÈÚ ÈÏÚ· ÌÚ ˙Â‡˜ÒÚ ¯Â˘È‡Ï ‰ËÏÁ‰
Æ˙Â„ÈÁÈ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ÌÈÈÚ
˘È‚‰Ï ‰·ÂÁ ¯ÂÓ‡Î ˙ÈÏÏÎ ‰ÙÈÒ‡· Û˙˙˘‰˘ Ô¯˜ Ï‰Ó ÏÚ ÏÈÁÓ ˜ÂÁÏ ®‚©∑∑ ÛÈÚÒ
Æ‰ÙÈÒ‡· Â˙Ú·ˆ‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ‰Ò¯Â·ÏÂ ˙Â˘¯Ï ÁÂ„
˙ÂÙÈÒ‡· ˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ÌÈÂ˙ ÌÈ‡·ÂÓ ÔÏ‰Ï˘ ±∂ ‰Ï·Ë·
≤¥
Æ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰ÏÂ Û˙˙˘‰Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ ÂÈ‰ Ô‰·˘ ˙ÂÈÏÏÎ
ÛÂÒ· Í¯Ú ¯ÈÈ ˙˜ÊÁ‰˘ ‰˙ÈÈ‰ ‰Á‰‰ ¨˘„ÂÁ‰ ÍÏ‰Ó· ˙Â¯˜· ÌÈ˜ÊÁÂÓ‰ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ ÏÚ ÌÈÂ˙ ¯„ÚÈ‰·
‰ÙÈÒ‡‰ ‰ÓÈÈ˜˙‰ Â·˘ ˘„ÂÁ‰ ÛÂÒ· ÔÎÂ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· ˙ÂÙ˙˙˘‰ Í¯ÂˆÏ Ú·Â˜‰ „ÚÂÓÏ Ì„˜˘ ˘„ÂÁ‰
Û˙˙˘‰ ‰·˘ ‰ÙÈÒ‡ ÈÎ ‰˙ÈÈ‰ ‰Á‰‰ ÔÎ ÂÓÎ Æ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ÍÈ¯‡˙· Í¯Ú‰ ¯ÈÈ· ‰˜ÊÁ‰ ‰ÂÂ‰Ó ˙ÈÏÏÎ‰
ÂÓÂÊ˘ ˙ÂÙÈÒ‡˘ ÔÎÂ ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó Û˙˙˘‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ ‰·˘ ‰ÙÈÒ‡ ‰È‰ ˙ÂÁÙÏ „Á‡ Ô¯˜ Ï‰Ó
‰‡·Â‰ ≠ ®˙ÈË¯Ù ‰Úˆ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„© ±≥∏˙–Â ®‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ· ÌÚ ‰˜ÒÚ ÏÚ ÁÂÂÈ„© ±≥≥˙ ‡‚Ó‰ ÈÒÙÂË ˙ÂÚˆÓ‡·
ÆÚÈ·ˆ‰ÏÂ Û˙˙˘‰Ï ‰¯·Á‰ ˙ÂÈÓ· ˜ÈÊÁÓ‰ Ô¯˜‰ Ï‰Ó ‰È‰ ¯ÂÓ‡ ‰·˘ ˙Á‡ ‰ËÏÁ‰ ˙ÂÁÙÏ ¯Â˘È‡Ï Ô‰·

¥µ

≤¥

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÂÈ‰ Ô‰·˘ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÙÈÒ‡· ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ∫±∂ ‰Ï·Ë
˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰ÏÂ Û˙˙˘‰Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ

‰˘

¯ÙÒÓ
˙ÂÙÈÒ‡‰

≤∞∞∑

∑∏µ

≤∞∞∏

µ¥∏

≤∞∞π

∑∞µ

≤∞±∞
≤∞±±

˙ÂÁÙ ÂÙ˙˙˘‰
ÌÈÏ‰Ó‰Ó ≥∞•–Ó
¯ÙÒÓ
˙ÂÙÈÒ‡

ÌÈÊÂÁ‡·

±∑∑

≤≤Æ∂•

≥∞• ÔÈ· ÂÙ˙˙˘‰
ÌÈÏ‰Ó‰Ó ∑∞•–Ï
ÌÈÊÂÁ‡·

¯ÙÒÓ
˙ÂÙÈÒ‡

ÌÈÊÂÁ‡·

±±≤

±¥Æ≥•

¥π∂

∂≥Æ±•

±∞Æ¥•

±¥µ

≤∂Æµ•

≥¥∂

∂≥Æ±•

π±

±≤Æπ•

≤±≤

≥∞Æ±•

¥∞≤

µ∑Æ∞•

±¨∞∞µ

≤∞

≤Æ∞•

±≥µ

±≥Æ¥•

∏µ∞

∏¥Æ∂•

∏∂µ

µµ

∂Æ¥•

∑∏

πÆ∞•

∑≥≤

∏¥Æ∂•

µ∑

¯ÙÒÓ
˙ÂÙÈÒ‡

‰ÏÚÓÏ ÂÙ˙˙˘‰
ÌÈÏ‰Ó‰Ó ∑∞•–Ó

ÈÏ‰Ó Ï˘ ˙¯·‚ÂÓ‰ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ Í˘Ó‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ±∂ ‰Ï·Ë· ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈÂ˙‰
ÆÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂÙÈÒ‡· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜

≤∞±±–≤∞∞∑ ÌÈ˘· ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ¯ÙÒÓ ∫≤ ÌÈ˘¯˙

±≤∂±

±≤∏∞
±≤∂∞

±≤¥∑

±≤¥∞
±≤≤∞

±≤∞≤

±≤∞∞

±±∏µ

±±∏∞

±±∂∑

±±∂∞
±±¥∞
±±≤∞
≤∞∞∑

≤∞∞∏

≤∞∞π

≤∞±∞

≤∞±±

¥∂

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

≤∞±±–≤∞∞∑ ÌÈ˘· ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÈÒÎ ÈÂÂ˘ ∫≥ ÌÈ˘¯˙
®Á¢˘ È„¯‡ÈÏÈÓ·©
≤∞∞
±µ∂Æ∂
±¥≤Æ≥

±≥≥Æ≤

±≤∞Æ¥
π∏

±µ∞

±∞∞

µ∞

∞
≤∞∞∑

≤∞∞∏

≤∞∞π

≤∞±∞

≤∞±±

˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó Ïˆ‡ ˙Â¯Â˜È· ˙ÎÈ¯Ú ÆÂ
∫ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ¨˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó Ïˆ‡ ˙Â¯Â˜È· ÂÎ¯Ú ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò ˙ÂÚˆÓ‡· ¨˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó Ïˆ‡ ÂÎ¯Ú ÁË˘ ˙Â¯Â˜È· ˘˘ ®i©
ÌÈË·È‰ ÂÏÏÎÂ ¨‰¯˜·‰ ˙·È·Ò ‡˘Â· Â˜ÒÚ ˙Â¯Â˜È·‰ ÆıÂÁ ¯Â˜ÈÓ· ÌÈ¯˜·ÓÂ
˙Â‡˜ÒÚ· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÍÂ¯Ú˘ ¨˙ÂÚ˜˘‰ ˙¯˜·Â ÏÂ‰È ˙Â·¯Ï ¨ÌÈ·¯
Æ„ÂÚÂ „ÁÂÈÓ ¯Â˘È‡ ˙Â˘¯Â„‰
ÏÚ ÂÎ¯Ú˘ ˙Â¯Â˜È·‰ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ˙Â˘¯Ï ÁÂÂ„Ï Â˘¯„ ˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó ®ii©
Æ≤∞±∞ ˙˘· ˙Â˘¯‰ È„È
∫®˙Â·˙Î˙‰·© ·ÁÂ¯ ˙Â¯Â˜È·®iii©
Æ˙Â„ÈÁÈ ÈÏÚ· ÈÂˆÈÙ ‡˘Â· ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó Ïˆ‡ ·ÁÂ¯ ˙¯Â˜È· ‰ÏÁ‰®±©
È¯ÈÁÓ· ˙ÂÈÂÚË ÔÂ˜È˙ ‡˘Â· ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ¯ÙÒÓ Ïˆ‡ ˙È·ÁÂ¯ ‰˜È„· ˙Î¯Ú
¯ÙÒÓ ÌÈÁ· ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ¨˙Â„ÈÁÈ‰ ÈÏÚ· ÈÂˆÈÙÂ ˙ÂÓ‡ Ô¯˜ Ï˘ ‰„ÈÁÈ
È¯ÈÁÓ· ˙ÂÈÂÚË ¯Â˙È‡Ï Ô¯˜‰ Ï‰Ó È„È·˘ ‰¯˜·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ¨˙Â·¯Ï ¨ÌÈË·È‰
ÌÈÙÒÎ ˙Â¯·Ú‰ ÏÚ ˙Â¯˜· ¨˙Â„ÈÁÈ‰ ÈÏÚ·ÏÂ Ô¯˜Ï ÈÂˆÈÙ‰ ·Â˘ÈÁ ÔÙÂ‡ ¨‰„ÈÁÈ‰
Æ„ÂÚÂ ¯ÂÓ‡Î
˙ÂÚ˜˘‰ ÈÏ‰Ó ÏÂÓ‚˙ ‡˘Â· ˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó ÏÏÎ Ïˆ‡ ·ÁÂ¯ ˙¯Â˜È· ‰ÓÏ˘Â‰®≤©
Æ‰¯˘Ó È‡˘ÂÂ
ÁÂ˙È ˙ÂÚˆÓ‡· ¨˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó Ï˘ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ· ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙Â˜È„· ÂÎ¯Ú ®iv©
˙Â˜È„·Â ¨Ï‰Ó–˙Â„˜ÂÓÓ ˙Â˜È„· ¨ÌÈÙËÂ˘ ÌÈ‚È¯Á ˙ÂÁÂ„ È„È ÏÚ ÂÙˆÂ‰˘ ˙Â‡˜ÒÚ
Æ‡˘Â–˙Â„˜ÂÓÓ ˙ÂÈ·ÁÂ¯

˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜Ï ÌÈÓ‡‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÆÊ
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ Ì‚ ˙Â˘¯‰ ‰˜ÈÓÚ‰ ¨˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙˜ÓÚ‰ ˙¯‚ÒÓ·
∫˙ÂÏÂÚÙ ¯ÙÒÓ ÂÚˆÂ· ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· Æ˙Â¯˜Ï ÌÈÓ‡‰
¥∑

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈË·È‰ ˙¯È˜Ò ÂÏÏÎ ¯˘‡ ¨ÌÈÓ‡‰ È„¯˘Ó· ÌÈ¯Â˜È· ÂÎ¯Ú ®i©
Æ„ÂÚÂ Â˙„Â·Ú ˙ÂËÈ˘ ˙˘ÁÓ‰ ¨Â˙Â‡ ˙Â˘Ó˘Ó‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ˙Ó‚„‰ ˙Â·¯Ï ¨ÔÓ‡‰
˙Î¯ÚÓ ÏÚ Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÂÚ·¯‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙‡ ÌÈÒÒ·Ó ÌÈÓ‡‰ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˜„· ®ii©
Æ˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó ˙Â˘¯·˘ ÌÈÚˆÓ‡‰
Ïˆ‡ ÌÈÏ˘Î ˙Â˘Á¯˙‰ ˙Ú· Ì„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ˜„· ÔÎÏ‰Ó·˘ ÌÈÓ‡Ï ˙ÂÈÙ ÂÎ¯Ú ®iii©
Æ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó
ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˘Â· ¨ÔÈÈÚ‰ ÈÙÏ ¨˙ÂÈ˙„Â˜ Â‡ ˙ÂÈ·ÁÂ¯ ˙ÂÈÙ ≠ ÌÈÓ‡Ï ˙ÂÈÙ Â˘Ú ®iv©
Æ˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó ÏÚ ÛËÂ˘‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏÚ ¯˘‡
ÆÌÈÓ‡‰ Ï˘ ÌÈÈÂÚ·¯‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Í¯Ú ®v©
ÆÌÈ‡˘Â ¯ÙÒÓ· ÌÈÓ‡‰ „Â‚È‡ ÌÚ ÌÂ‡È˙ Í¯Ú ®vi©

‰¯„Ò‰‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ ÆÁ
‰‡ÈÏÓÂ Ï‚Ò ˙ÂËÏÁ‰ È¯ÊÂÁ ®i©
È·‚Ï Â˙„ÓÚ ˙‡ ÚÈ·Ó ‡Â‰ Ì‰·˘ ¨ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÒ¯ÙÏ ‚‰Â ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò
ÌÈÂÙ ¯ÙÒÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ·ÁÂ¯ ˙ÂÎÏ˘‰ ÈÏÚ· ÌÈÈÈÚ· ÔÈ„ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ˙Â˘¯Ù
˙Â˜Â˜Ê Â‡ ÔÈÈ„ ˙Â¯Â¯· ÔÈ‡ Ï‚Ò‰ ˙Ú„Ï˘ ÔÈ„ ˙Â‡¯Â‰· ¯·Â„Ó ÆÏÏÎ· ˜Â˘Ï Â‡
ÌÒ¯ÙÏ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò ‚‰Â ÔÎ ÂÓÎ ÆËÂ¯ÈÙ ˙˘¯Â„Â ˙ÈÏÏÎ ÔÂ˘Ï˘ Â‡ ¨ÛÒÂ ¯Â‡È·Ï
ÔÁÂÎÓ ˙ÂÈÁ‰‰Â ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ ¯·„· ‰ÈÁ‰ ˙˙Ï Ì˙¯ËÓ˘ ÌÈ¯ÊÂÁ
Ï‚Ò ˙„ÓÚ È¯ÊÂÁ ÌÈ¯˘Ú Ï‚Ò‰ ÌÒ¯Ù ¨ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÆÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ
˙Â¯˜‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˘Â· ÌÈÓ‡Ï Â‡ØÂ ˙Â¯˜‰ ÈÏ‰ÓÏ
˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ ˙ÚÓË‰Ó ˜ÏÁÎ ÌÈÙÈ˜˘˙Â ÁÂÂÈ„ ˙Â‡¯Â‰ ¨È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÔÂ‚Î ≠
˛≤≥∞ ßÓÚ ∂∏≥¥ ˙¢˜¸ ≤∞∞π–Ú¢˘˙‰ ¨®Ô¯˜ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó
¨®Â˙¯ÂˆÂ Â‰·Ó ¨Ô¯˜ Ï˘ ÛÈ˜˘˙ ÈË¯Ù© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙Â
¯ÊÂÁ ª≤∞±∞ ˙˘ ÍÏ‰Ó· Û˜Â˙Ï ÂÒÎ ¯˘‡ ˛±π≤ ßÓÚ ¨∂∏≥¥ ˙¢˜¸ ≤∞∞π–Ú¢˘˙‰
Æ„ÂÚÂ ¨˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓÏ ˙È·ÁÂ¯ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰
ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰ÈÙÏ ¨˙Á‡‰ ∫˙Â˘¯‰ ˙ÂËÏÁ‰ ¯·„· ÌÈ¯ÊÂÁ È˘ ÂÓÒ¯ÂÙ ÁÂ„‰ ˙˘·
‰ËÏÁ‰ ÍÓÂ˙ ÍÈÏ‰˙ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÚ˜˘‰ ˙¯ÈÁ· ˙ÂÈÈ„Ó ÂˆÓ‡È ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó
˙ÂÚ˜˘‰ ˙¯ÈÁ·· Ô¯˜‰ ˙ÂÚ˜˘‰ ˙‡ Ï‰Ó˘ ÈÓ ÍÓ˙ÒÈ ÂÈÏÚ˘ ¨Ô¯˜‰ Ï‰Ó Ú·˜˘
˙Â¯˙ÂÎ‰ ˙ÓÈ˘¯· ÌÈÈÂÈ˘ ¯·„· ‡È‰ ‰ÈÈ˘‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÆÛËÂ˘‰ ÔÏÂ‰È·Â Ô¯˜‰
Æ˜ÂÁÏ ®≤©®±‚©∑≥ ÛÈÚÒ ÁÂÎÓ ˙Â˘¯‰ ‰Ú·˜ ¯˘‡ ˙ÂÈÈÙ‡Ó‰
˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÁ‰ ®ii©
ÌÈÂ˙‰ ÌÈÙÂ‚ ÌÚËÓ ÏÏÎ Í¯„· ¨˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÙ ˙Ï·˜Ó ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙˜ÏÁÓ
˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡Ï ¯˘‡· ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ˙„ÓÚ ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ¨‰ÁÂ˜ÈÙÏ
˙ËÈ˜ È‡Ï ˙Â˘˜· ˙Ï·˜Ó ‰˜ÏÁÓ‰ ¨ÛÒÂ· Æ„È˙Ú ÈÙ ‰ÙÂˆ‰ ÌÈÂÒÓ ‰¯˜Ó· ÔÈ„
„È˙Ú ÈÙ ‰ÙÂˆ ‡Â‰ Ì‚ ¨ÌÈÂÒÓ ‰¯˜Ó· ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ‰ÈÈËÒ ÔÈ‚· ‰ÙÈÎ‡ È„Úˆ
È˘Ó ˙ÂÈÙ ÏÚ ÏÁ ¨≤∞∞∑ ¨ÈÏÂÈ· ±–‰ ÌÂÈÓ ÏÁ‰ Æ®no action ·˙ÎÓÏ ‰˘˜·©
˙ÂÙÂÓ ÔÎ ÂÓÎ Æ˙Â˘¯‰ ¯˙‡· ÚÈÙÂÓ‰ ¨˙Â˘¯Ï ˙ÈÓ„˜Ó ‰ÈÈÙ Ï‰Â ÂÏÏ‰ ÌÈ‚ÂÒ‰
ÆÔÈ„ ˙Â‡¯Â‰ ˙Â˘¯Ù È·‚Ï Â˙„ÓÚ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰¯ËÓ· ¨·ÁÂ¯ ˙ÂÏ‡˘ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚ÒÏ
˜ÂÁ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÁ‰Ï ˙Â˘˜· ±∑ ‰˜ÏÁÓÏ Â˘‚Â‰ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
ÆÁÂ„‰ ˙˘ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙Ò‰ ˙Á‡ ‰˘˜·· ÏÂÙÈË‰ Æ˙Â¯˜‰
¥∏

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ‡˘ ®iii©
˙Â·Â˘˙ ¨ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ¨˙Â˘¯‰ ¯˙‡· ÌÒ¯ÙÏ ˙Â˘¯‰ Ï‚Ò ÍÈ˘Ó‰ ¨ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
‰˘‰ ÍÏ‰Ó· Æ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ÛÚ· ÌÈÁ˜ÂÙÓ ÌÈÙÂ‚ „ˆÓ ÂÈÏ‡ ˙ÂÙÂÓ‰ ˙ÂÏ‡˘Ï
˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙‡ Ì„˜Ï ‰¯ËÓ ÍÂ˙Ó ¨ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˘Â· ˙ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙ Ï‚Ò‰ ÌÒ¯Ù
ÆÌÈÏÚÂÙ Ì‰ ‰·˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰·È·Ò‰ ˙‡ ¯È‰·‰ÏÂ ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÂÓ

˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ÈÙÏÎ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÆË
ÌÈÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÒ˜
ÆÂ· ˙ÂÈÂÓ‰ ˙Â‡¯Â‰‰Ó ‰‡¯Â‰ ¯Ù‰˘ ÈÓ ÏÚ ÈÁ¯Ê‡ Ò˜ ÏËÂÈ ¨˜ÂÁÏ ±±¥ ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ
˜ÂÁÏ ®≤©®·©±±∑ ÛÈÚÒ ÈÙÏ Æ‰È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï ÌÈ¯·ÚÂÓÂ ˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ÌÈ·‚ ˙ÂÒ˜‰
˙‡ÊÂ ¨±±µ–Â ±±¥ ÌÈÙÈÚÒ Ï˘ ‰¯Ù‰ ÔÈ‚· Ò˜ ÏÚ ÏÂÁÓÏ ˙ÂÎÓÒ ˙Â˘¯Ï ˘È ¨˙Â¯˜‰
ÆÂÓ˘¯ÈÈ˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÓÚËÓ
≤µ

‡Ï ˙Â˘¯‰ ÁÂ„‰ ˙˘· Æ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ‰Ú·¯‡Ó ˙ÂÒ˜ ˙Â˘¯‰ ‰˘¯„ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó·
Æ˜ÂÁÏ ®≤©®·©±±∑ ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ‰ÏÈÚÙ‰
ÈÓÂÎÒ Ï˘ ‰˙ÁÙ‰© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙ ÔÙ˜Â˙Ï ÂÒÎ ≤∞±± ¨¯‡Â¯·Ù· ±∑–‰ ÌÂÈ·
˙ÂÎÓÒ ˙Â˘¯Ï ˙Â˜Ó‰ ¨®‰˙ÁÙ‰‰ ˙Â˜˙ ≠ ÔÏ‰Ï© ≤∞±±–‡¢Ú˘˙ ¨®ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ
ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ¯ÂÚÈ˘·Â ˙Â˜˙· ˙ÂÚÂ·˜‰ ˙ÂÏÈÚ ÈÙ ÏÚ ÈÁ¯Ê‡‰ Ò˜‰ ÌÂÎÒÓ ˙ÈÁÙ‰Ï
ËÂ¯ÈÙ Â‡¯© ÌÈ¯˜Ó ‰˘ÂÏ˘· ¯ÂÓ‡Î ‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ˙Â˘¯‰ ‰ÏÈÚÙ‰ ÁÂ„‰ ˙˘· ÆÔ‰·
Æ®±∑ ‰Ï·Ë·
˙˘· ˙ÂÒ˜ ÂÏËÂ‰ ÔÈ‚·˘ ˙Â¯Ù‰‰ È‚ÂÒ ˙‡ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨˙Ë¯ÙÓ‰ ¨±∑ ‰Ï·Ë ÔÏ‰Ï
∫ÁÂ„‰

ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÒ˜‰ ‰·Â‚Â ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· ˙ÂÒ˜ Â˘¯„ ÔÈ‚·˘ ˙Â¯Ù‰‰ ËÂ¯ÈÙ ∫±∑ ‰Ï·Ë
ÏÚ ÏËÂ‰˘ Ò˜‰
‰¯·Á‰
„Á‡ Ô¯˜ Ï‰Ó ÏÚ
Á¢˘ ±∑≤¨∏∞∞ ≠
È˘ Ô¯˜ Ï‰Ó ÏÚ
Á¢˘ ∏∂¨¥∞∞ ≠

˙Â¯˜‰ ˜ÂÁ· ‰¯Ù‰‰ ÈÙÈÚÒ
Ò˜‰ ÏËÂ‰ Ì‰ÈÙ ÏÚ˘

Ò˜‰ ˘¯„ ‰È‚·˘ ‰¯Ù‰‰

˜ÂÁÏ ®·©®¥©®‚©±±¥ ÛÈÚÒ ∫˜ÂÁÏ ∂± ÛÈÚÒ ÈÙÏ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ˙Â¯Ù‰ È˙˘
ÍÏ‰Ó·Â Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙ÂÈÈ„ÓÓ ‚¯Á
ÏÚ ‰‚È¯Á‰ ‰˙ÏÚ ¨‰‚È¯Á‰ ˙ÙÂ˜˙Ó ˜ÏÁ
Ô¯˜‰ ÈÒÎ Ï˘ È˜‰ ÈÂÂ˘‰Ó ÌÈÊÂÁ‡ ‰˘ÈÓÁ

Æ±

Á¢˘ ≤±¨∂∞∞

˜ÂÁÏ ®∑©®‡©±±¥ ÛÈÚÒ

˙Â˜˙Ï ®‚©≤ ‰˜˙ ˙‡¯Â‰ Ï˘ ‰¯Ù‰
˙Â¯˜ ‚ÂÂÈÒ ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰
ÌÈÈ˜ ‡Ï ∫≤∞∞∑–Á¢Ò˘˙‰ ¨®ÌÂÒ¯Ù Í¯ÂˆÏ
ÁÂ„ ˙˘‚‰ ˙·ÂÁ „ÚÂÓ·

Æ≤

Á¢˘ ∏∂¨¥∞∞

–Â ®‡±∂©®·©±±¥ ÛÈÚÒ
˜ÂÁÏ ®·©®±∂©®·©±±¥

®±©®·©∑≥–Â ∑≥ ÛÈÚÒ ˙‡¯Â‰ Ï˘ ‰¯Ù‰
‡Ï˘ Ô¯˜ ‰‚È˘‰˘ ‰‡Â˘˙ ÌÂÒ¯Ù ∫˜ÂÁÏ
ÌÂÒ¯Ù Æ˙Â˜˙· ‰Ú·˜˘ ‰ÁÒÂÏ Ì‡˙‰·
Ï˘ Â¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ‡ÏÏ Ô¯˜Ï ÒÁÈ· ¯·„
ÌÂÒ¯Ù‰ Ì¯Ë ÔÓ‡‰

Æ≥

‰ÙÈÎ‡‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈ ˜ÂÁ Ï˘ Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈÎ Ì¯Ë ˜ÂÁ‰ ÁÒÂ ÈÙ ÏÚ ÌÈ‰ ‰Ê ˜¯Ù· ÌÈÈÂˆÓ‰ ˜ÂÁ‰ ÈÙÈÚÒ
¯ÂÓ‡‰ ÔÂ˜È˙‰ ÆÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ˜ÂÁ‰ ÈÙÈÚÒ ÂÂ˘ Â˙¯‚ÒÓ· Æ≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®‰˜È˜Á ÈÂ˜È˙© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯·
Æ≤∞±± ¨¯‡Â¯·Ù· ≤∑–‰ ÌÂÈ· ÂÙ˜Â˙Ï ÒÎ

¥π

≤µ

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ Æ≤
ÈÏÏÎ Æ‡
ÂÏÏÎ Ô˜ÏÁ ¯˘‡ ¨ÌÈ˜ÈÙÓ ˙ÂˆÂ·˜ Ú·˘ ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˜Â˘· ÂÏÚÙ ≤∞±± ˙˘ ˙ÏÈÁ˙·
ÌÂÈ‰Ï ÔÂÎÂ ¨ÌÂÁ˙· ‰Èˆ„ÈÏÂÒÂ˜ Ï˘ ÍÈÏ‰˙ ÏÁ‰ ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó· Æ˙Â¯·Á ¯ÙÒÓ
˙ÈÏÎ˙ ˙ˆÂ·˜ ÔÈ· ‚ÂÊÈÓ ¯Á‡Ï ˙‡ÊÂ ¨ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂˆÂ·˜ ˘ÓÁ ˙ÂÏÚÂÙ
ÆË·Ó ˙ˆÂ·˜ ÔÈ·Ï ·ËÈÓ ˙ˆÂ·˜ ÔÈ· ‚ÂÊÈÓÂ ¨Ò˜„È‡ ˙ˆÂ·˜ ÔÈ·Ï
˙Â„ÂÚ˙ ¥≥∑–Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ˙‡Ê ¨¥µπ–Ï ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙Â¯„Ò ¯ÙÒÓ ÚÈ‚‰ ‰˘‰ ÛÂÒ·
Æ≤∞±∞ ˙˘ ÛÂÒ·

≤∞±±–≤∞∞∑ ÌÈ˘· ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ ˙Â¯„Ò‰ ¯ÙÒÓ ∫¥ ÌÈ˘¯˙

¥±≤

¥≥∑

¥µπ

≥∏∞

µ∞∞
¥∞∞
≥∞∞

≤∂µ

≤∞∞
±∞∞
∞
≤∞∞∑

≤∞∞∏

≤∞∞π

≤∞±∞

≤∞±±

¨Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ µ∂Æ∏–Ï ÚÈ‚‰ ÁÂ„‰ ˙˘ ÛÂÒ· ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â˜ÊÁ‰ ÈÂÂ˘
±Æ∂•–Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ‰„È¯È ¨≤∞±∞ ˙˘ ÛÂÒ· Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ µ∑Æ∑–Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ˙‡Ê
ÌÈ˜ÂÂ˘· ÌÈ¯Ú˘ ˙Â„È¯ÈÓ ‰Ú· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â˜ÊÁ‡ ÈÂÂ˘· ÂÊ ‰„È¯È Æ®Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓÎ©
µÆ¥–Î© ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó· ˙È·ÂÈÁ ‰¯È·ˆ Û‡ ÏÚ ˙‡ÊÂ ¨˙Â¯„Ò‰ Ï˘ ÒÈÒ·‰ ÈÒÎ Ï˘
Æ®Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ

µ∞

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â˜ÊÁ‡ ÈÂÂ˘ ∫µ ÌÈ˘¯˙
≤∞±±–≤∞∞∑ ÌÈ˘·
µ∑Æ∑

µ∂Æ∏

¥π

∂∞
µ∞
¥∞

≥¥
≤π

≥∞
≤∞
±∞
∞

≤∞∞∑

≤∞∞∏

≤∞∞π

≤∞±∞

≤∞±±

ÌÈÙÈ˜˘˙ Æ·
˙Â¯·Á‰˘ ˙Ó ÏÚ Æ˙Â˜ÈÙÓ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ ¯ÙÒÓÓ ·Î¯ÂÓ ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˜Â˘
ÈÙÈ˜˘˙· ·Á¯ ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÂÚ Ô‰ ¨˙Ó‡ ÔÓÊ· ˜Â˘· ÌÈ˘Â˜È·Ï ‰ÚÓ ˙˙Ï ÂÏÎÂÈ
ÆÌÈ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÈÁÂÂË· ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ ¯ÁÒÓÏ ÌÂ˘¯ÏÂ ¯Â·ÈˆÏ ÚÈˆ‰Ï Ô‰Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰ ¨Û„Ó
˙‡ ÚÈˆ‰Ï ˜ÈÙÓ‰ È‡˘¯ Â¯Â˘È‡ ÌÚ˘ ‡Â‰ Û„Ó ÛÈ˜˘˙· ˘ÂÓÈ˘· È˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÔÂ¯˙È‰
‰ÏÂÎÈ ‰˜Ù‰‰ ÔÎ ÏÚÂ ¨˙Â˘¯‰ ÌÚËÓ ÛÒÂ ¯Â˘È‡· Í¯Âˆ ‡ÏÏ Â· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ¯ˆÂÓ‰
ÆÌÈ„„Â· ÌÈÓÈ È„Î „Ú ¨„Â‡Ó ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈÓÊ ˙ÂÁÂÏ· Úˆ·˙‰Ï
È˘ ˙ÓÂÚÏ ˙‡ÊÂ ¨ÌÈ˘„Á Û„Ó ÈÙÈ˜˘˙ ‰Ú·˘Ï ÌÈ¯˙È‰ Â˙È ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó·
˙È·¯Ó˘ ÍÎÓ ‰Ú· Û„Ó ÈÙÈ˜˘˙Ï ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ· ‰ÈÈÏÚ‰ Æ≤∞±∞ ˙˘· ÌÈ¯˙È‰
ÂÙ˜Â˙˘ ÔÂÂÈÎÓ ˙‡Ê ¨≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó· ‚Ù ÌÙ˜Â˙ ¯˘‡ Û„Ó ÈÙÈ˜˘˙· Â˜ÈÊÁ‰ ˙Â¯·Á‰
˙Â˘˜· ˘È‚‰Ï ˙Â¯·Á‰ Â˘¯„ ¨ÍÎ˘Ó ÆÂÓÂÒ¯Ù ÌÂÈÓ ÌÈÈ˙˘ ‡Â‰ ‰ÊÎ ÛÈ˜˘˙ Ï˘
ÆÌÈ˘„Á Û„Ó ÈÙÈ˜˘˙Ï ÌÈ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï
ÈÂ˜È˙ ±≥ ˙ÓÂÚÏ ˙‡Ê ¨Û„Ó ÈÙÈ˜˘˙· ÌÈÂ˜È˙ ‰Ú·˘ ÂÚˆÂ· ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó·
‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈ·Î¯ÂÓ ÂÈ‰ ˙ÙÏÂÁ‰ ‰˘· ÌÈÙÈ˜˘˙‰ ÈÂ˜È˙ Æ≤∞±∞ ˙˘· ÌÈÙÈ˜˘˙
ÌÈÙÈ˜˘˙Ï ÂÙÒÂ˘ ÌÈ¯ˆÂÓ· ˙Â˘„Á‰ ÁÎÂ ˙‡Ê ¨˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ˘· ÂÎ¯Ú˘ ÌÈÂ˜È˙Ï
˙ÙÒÂ‰ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÂÏÏÎ ÌÈÙÈ˜˘˙‰ ÈÂ˜È˙Â ÌÈÙÈ˜˘˙‰ ÆÌÈ‚· ÈÂÏÈ‚‰ ˙¯·‚‰· Í¯Âˆ‰Â
ÌÈ¯Ê ÌÈÙÂ‚ È„È ÏÚ ÌÈ·˘ÂÁÓÂ ÌÈÎ¯Ú‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈÈÙÚ ÌÈ„„Ó ¯Á‡ ˙Â·˜ÂÚ‰ ˙Â¯„Ò
Û„Ó ˙ÂÚˆ‰ ¥∞ ÂÓÒ¯ÂÙ ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ¨ÔÈÂˆÈ ÆÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ ˙Â¯„Ò ˙·Á¯‰Â
Æ≤∞±∞ ˙˘· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ Û„Ó ˙ÂÚˆ‰ ∂≥ ˙ÓÂÚÏ
˙Â¯„Ò Ï˘ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈˆÓ˙‰ ˙‡ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨Ï‚Ò‰ ÔÁ· ÌÈÙÈ˜˘˙· ÏÂÙÈË‰ ˙¯‚ÒÓ·
ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈË¯Ù ¯·„· ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÈÈÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ ˙ÈÁ· ÍÂ˙ ¨ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙

µ±

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

˘‚„ ˙ÓÈ˘ ÍÂ˙ ¨ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ„„Ó‰ ÔÈ‚· Ô˙È˘ ÈÂÏÈ‚‰ Û˜È‰ ˙‡ ªÌÈ„„Ó È¯ˆÂÓÏ ÒÁÈ·
˙Â˘È¯„ ÌÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ ˙‡ ªÌÈ„„Ó È¯ˆÂÓ· ÌÈ„„Ó ¯Â‡È˙ ¯·„· ÈÂÏÈ‚ ˙ÈÈÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ
¯Â·Èˆ ˙Â˜ÊÁ‰Â ˜Â˘ ÔÂÎÈÒ ¨È‡¯˘‡ ÔÂÎÈÒ ¯·„· ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÈÈÁ‰· ˙ÂÚÂ·˜‰ ÈÂÏÈ‚‰
Â˜„· ÔÎ ÂÓÎ ÆÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ ‰ÙÈ˘Á‰ ÏÈÙÂ¯Ù È·‚Ï ÈÂÏÈ‚ Ô˙ÓÂ ÌÈÈÒÈÙ ÌÈ¯È˘ÎÓ·
ÆÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙Â¯„Ò Ï˘ ˙ÂÓ‡‰ È¯Ë˘· ˙Â¯„ÒÂÓ‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ

ÌÈÓ‡ Æ‚
ÆÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯·Á ÌÚ Ï‚Ò‰ ˘‚Ù ≤∞±± ˙˘ ÍÏ‰Ó·
˙Ó‚Â„Î ¨˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÂÂ„ ˙Â·È˘È‰ ˙¯‚ÒÓ· Æ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈÓ‡ ‰Ú·˘ ÌÈÏÚÂÙ ÌÂÈÎ
Æ˙Â¯·Á‰ ÏÚ ÌÈÓ‡‰ Ï˘ ‰¯˜·‰ ÈÎ¯„Â ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁÏ ±∂ ÔÂ˜È˙

ÌÈÁÂÂÈ„ Æ„
˙Â˜˙Ï ¨±π∂∏–Á¢Î˘˙‰ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ· ÚÂ·˜Ï Ì‡˙‰· ÌÈÁÂÂ„Ó ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÈÏ‰Ó
˙Â„ÂÚ˙ ˙Â¯„Ò È·‚Ï Ú„ÈÓ ÈÂÏÈ‚ ÔÈÈÚ˘ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ÈÂÏÈ‚ ˙ÂÈÁ‰ÏÂ ÂÁÂÎÓ Â˜˙Â‰˘
˙Â„ÓÂÚ ˙Â¯·Á‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ÔÁ·Â ÌÈÁÂÂÈ„‰ ¯Á‡ ·˜Ú Ï‚Ò‰ Æ¯Â·ÈˆÏ Â˜ÈÙ‰˘ ÏÒ‰
¨ÌÈÈÂÚ·¯ ˙ÂÁÂ„ ¨ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÁÂ„ ÂÁ· ¨¯˙È‰ ÔÈ· ÆÔ‰ÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â·ÂÁ·
ÌÈÁÂÂÈ„ ˙ÂÁÂÂ„Ó ˙Â¯·Á‰ ¨‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„Ï Ë¯Ù ÆÛ„Ó ˙ÂÚˆ‰Â ÌÈÙÈ˜˘˙ ¨ÌÈÈ„ÈÈÓ ˙ÂÁÂ„
∫ÔÂ‚Î ≤∂ ¨‰Ê ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙Ï ÌÈÈ„ÂÚÈÈ
®±≤¥˙ ÒÙÂË© ÌÈ„„Ó È¯ˆÂÓÂ ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ ÈÂÂ˘ ˙Î¯Ú‰Ï ÌÈÂ˙ ¯·„· ÈÓÂÈ ÁÂ„ ®i©
˙ÂˆÂ·˜Ó ˙Á‡ ÏÎ È„È ÏÚ ¨¯ÁÒÓ‰ ˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏ ¨ÌÂÈÏ ˙Á‡ ÌÒ¯Ù˙Ó‰ ÁÂ„ ≠
Æ‰„ÂÚ˙‰ ÈÂÂ˘ ˙Î¯Ú‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈË¯Ù ÏÏÂÎ ÁÂ„‰ ÆÌÈ˜ÈÙÓ‰
‡ÂˆÓÏ Ô˙È ÁÂ„· ≠ ®≤∞≥˙ ÒÙÂË© È‡¯˘‡ ÔÂÎÈÒÏ ˙ÂÙÈ˘Á ¯·„· È˘„ÂÁ ÁÂ„ ®ii©
‰˜ÈÙÓ‰ ‰¯·Á‰ ˙Ó¯· ≤∑ ¨Ï‰Ó‰ ÛÂ‚‰ ˙Ó¯· È‡¯˘‡ ÈÂÎÈÒÏ ‰ÙÈ˘Á ¯·„· ÌÈÂ˙
ÔÂÎÈÒ ¯Â˜ÓÏ ‰ÙÈ˘Á‰ ÔÙÂ‡ ËÂ¯ÈÙ ÍÂ˙ ¨ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙Â¯„ÒÓ ˙Á‡ ÏÎ ˙Ó¯·Â
‰ÙÈ˘Á‰ ˙¯ˆÂ ÂÈ‚·˘ ÈÒÈÙ‰ ¯È˘ÎÓ‰ ‚ÂÒÏÂ ®ß„ÎÂ ÌÈ¯˜Â¯· ¨ÌÈ˜·© È‡¯˘‡‰
Æ®ßÂÎÂ ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ ¨˙ÂÏ‡˘‰ ¨ÌÈ¯Ê‚ ¨notes ¨˙ÂÂ„˜Ù©
˙Â˜ÊÁ‰ ÈÂÂ˘ ¯·„· ËÂ¯ÈÙ ÁÂ„· ≠ ®≤∞¥˙ ÒÙÂË© ¯Â·Èˆ‰ ˙Â˜ÊÁ‰ ¯·„· È˘„ÂÁ ÁÂ„ ®iii©
Ï˘Â ‰˜ÈÙÓ ‰¯·Á Ï˘ ˙Â¯„Ò‰ ÏÎ ÔÈ‚·Â ¨„¯Ù· ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ ˙¯„Ò ÏÎ· ¯Â·Èˆ‰
ÆÂÈ„ÁÈ Ï‰Ó‰ ÛÂ‚‰
µ¨∏≥≥–Ï ‰‡ÂÂ˘‰·© ÌÈÁÂÂÈ„ µ¨µ±∑ ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÈÏ‰Ó Â˘È‚‰ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· ®iv©
Æ®≤∞∞π ˙˘· ÌÈÁÂÂÈ„ ±∞¨¥≥¥–ÏÂ ≤∞±∞ ˙˘· ÌÈÁÂÂÈ„

ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·ÂÁÓ ˜ÏÁ· „ÂÓÚÏ ˙Â˘¯„ ®¢ÌÈ¯ßˆ˜¯ËÒ¢© ÌÈ·ÂÓ ÌÈ¯ˆÂÓ ¯Â·ÈˆÏ ˙Â˜ÈÙÓ‰ ˙Â¯·Á Ì‚ ÈÎ ¨ÔÈÂˆÈ
ÆÂÏÏ‰
˙Â¯·Á ¯ÙÒÓ Â˙ÂÏÚ·· ˜ÈÊÁÓ ¯˘‡ ¨˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙È·Ï ¯ÓÂÏÎ ¨ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï‰ÓÏ ÒÁÈÈ˙Ó ¢Ï‰Ó‰ ÛÂ‚‰¢
ÆÏÒ ˙„ÂÚ˙ ˙Â˜ÈÙÓ‰

≤∂

≤∑

µ≤

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÈÏ‰Ó È„È ÏÚ Â˘‚Â‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ¯ÙÒÓ ∫∂ ÌÈ˘¯˙
≤∞±±–≤∞∞∏ ÌÈ˘· ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙
±≤¨∞∞∞
±∞¨¥≥¥
±∞¨∞∞∞
∑¨¥∑∏

∏¨∞∞∞
µ¨∏≥≥

µ¨µ±∑

∂¨∞∞∞
¥¨∞∞∞
≤¨∞∞∞
∞

≤∞∞∏

≤∞∞π

≤∞±∞

≤∞±±

‰¯˜· ÈÂ‚Ó ÁÂ˙ÈÙÂ ÛËÂ˘‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙·Á¯‰ Æ‰
Ë¯ÂÙÓÎ ¨‰¯˜· ÈÂ‚Ó ÁÂ˙ÈÙÏÂ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â˘È¯„ ˙·Á¯‰Ï Ï‚Ò‰ ÏÚÙ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
∫ÔÏ‰Ï
ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„„Ó ÏÚ ÛÏÁ‰ ˙Â‡˜ÒÚ· ˙Â¯˘˜˙‰ ¯·„· ÈÂÏÈ‚‰ ˙·Á¯‰Ï ÏÚÙ Ï‚Ò‰ ®i©
ÌÂÁ˙· ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ È˜ÈÙÓ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰· ÏÂ„È‚‰ ¯Â‡Ï ˙‡ÊÂ ¨(swap)
ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙Â¯·Á‰ Â‡ÈˆÂ‰ ¨ÂÊ ‰˘È¯„ ˙Â·˜Ú· ÆÁÂ„‰ ˙˘· ‰Ê
ÈÂÏÈ‚ Ô˙Ó ÏÚ ˘‚„ Ì˘Â‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ· ÆÛÏÁ‰‰ ˙Â‡˜ÒÚ· Ô˙Â¯˘˜˙‰ ¯·„·
ÔÂÎÈÒÂ È‡¯˘‡‰ ÔÂÎÈÒ Ì˘‡¯·Â ¨˙Â‡˜ÒÚ‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÂÎÈÒ‰ ÏÂÏÎÓÏ
Æ˙ÂÏÈÊ‰
–±∞∑ ¯ÙÒÓ (SLB) ÈËÙ˘Ó ‡˘Â· ˙Â˘¯‰ ˙„ÓÚ ‰ÓÒ¯ÂÙ ≤∞±± ¯·ÂË˜Â‡· π ÌÂÈ· ®ii©
ÆÛÏÁ‰ ˙Â‡˜ÒÚ· ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ È˜ÈÙÓ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÂÂ¯˜Ú ¯·„· ¨∞µ
˙Â˘¯‰ ˙Ó„˜Ó˘ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙‡ÊÂ ¨˙Â˜˙· Â‚ÂÚÈ ‰Ï‡ ˙ÂÂ¯˜Ú ¯˘‡ „Ú
Ï‚Ò ¨˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁ ˙Á˙ ÁÂ˜ÈÙÏ ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÌÂÁ˙ ˙¯·Ú‰Ï
Ì˙„ÈÓÚ ÔÙÂ‡ È·‚Ï ¯Â·ÈˆÏ ÁÂÂÈ„ ¯ÂÒÓÏ ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙Â¯·Á ˙‡ ·ÈÈÁ ‰„ÈÁÈ‰
˙‡ÊÂ ¨ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙ÂÂ¯˜ÚÏ Ì‡˙‰· ÔÎ ˙Â˘ÚÏ Ì·Â¯ÈÒ ÏÚ Â‡ ‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰·
Æ¢‰Ï‚ Â‡ ıÓ‡¢ Ï˘ ˙ÂÎ˙Ó·
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˙ÂÈÁ·Ó ¯ÂËÙ®‡©
È˜È˙ ÏÂ‰È·Â ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÂÈ˘· ¨˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈ· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˙Â˜˙
≠ ÔÏ‰Ï© ±ππ∑–Ê¢˘˙‰ ®˙Â¯‚‡Â ˙ÂÁÓ˙‰ ¨˙ÂÈÁ· ¨ÔÂÈ˘È¯Ï ‰˘˜·© ˙ÂÚ˜˘‰
È‡ÎÊ ¨˙Â˜˙· Â˙ÂÚÓ˘ÓÎ ÈËÂÂÏ¯ ¯‡Â˙ Â„È·˘ ÈÓ ÈÎ ˙ÂÚ·Â˜ ®ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˜˙
–Â ¨˙ÂÈÁ·Ó ¯ÂËÙÏ ˙Â˘˜· ¥¨≤πµ Â˜„· ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· Æ˙ÂÈÁ·Ó ¯ÂËÙÏ
ÆÂ¯˘Â‡ Ô‰Ó ¥¨±¥¥
‰˜˙Ú‰ ÔÂÈÒÈ Ï˘· ˙ÂÈÁ· ˙ÏÈÒÙ ®·©
ÌÈÁ·‰ ÌÈÏ·˜Ó ¨˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ˙Â˘¯‰ ˙ÓÈÈ˜Ó˘ ÈÂ˘È¯ ˙ÂÈÁ··
˙Â˘¯‰ Æ‰ÈÁ·‰ ˙Ú· ¯˙ÂÓ‰Â ¯ÂÒ‡‰ ¯·„· ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ‰ ÏÏÂÎ‰ ˙Â‡¯Â‰ Û„
¨ÔÁ·‰ ˙ÂÓÈ‰Ó· Ì‚Ù ÏÚ „ÈÚ‰Ï È„Î ‰· ˘È˘ ˙ÚÓ˘Ó· ‰ÚÈ‚Ù ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯
˙¯¯ÂÚ˙Ó Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÌÈ‡·ÂÓ ˙Â˘¯‰ ÈÙ· Æ˙ÂÂ˘‰ ‰È˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ÏÚ
‰¯Ù‰ Ï˘· ÈÂÏÙ ÔÁ· „‚ ˙ÚÓ˘Ó ÈÚˆÓ‡ ËÂ˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡‰ ‰Ï‡˘‰
Æ‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ‰¯Â‡ÎÏ
Ï˘ ‚¯„Ó ÚÂ·˜Ï Â˙¯ËÓ˘ Ï‰Â‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˙Â˘¯‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
Ï‰Â‰ Æ˙ÚÓ˘Ó ˙¯Ù‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ˙Â˘¯‰ ˙Ë˜Â Ì˙Â‡˘ ˙ÚÓ˘Ó‰ ÈÚˆÓ‡
ÈÎÂ ¨‰ÈÁ·‰ ÏÒÙÈ˙ ¨‰ÈÁ‰ Ï˘ ‰¯Ù‰ Â‡ ‰˜˙Ú‰ ÔÂÈÒÈ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÈÎ ¨Ú·Â˜
˙¯‚ÒÓ· Æ‰¯Ù‰‰ ˙¯ÓÂÁÏ Ì‡˙‰· ¨ÌÈÙÒÂ ÌÈ„ÚÂÓÏ ˙˘‚ÏÓ ÚÂÓ ‰È‰È „ÓÚÂÓ‰
ÔÁ·‰ ÏÚ ¯ÂÒ‡Ï Ì‚ ˙Â˘¯‰ ‰ËÈÏÁ‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ÌÈÈ˘· Æ˙ÂÈÁ· ˘ÂÏ˘ ÂÏÒÙ ÂÊ
¨È˘ÈÏ˘‰ ‰¯˜Ó· ÂÏÈ‡Â ¨ÌÈÙÒÂ ÌÈ„ÚÂÓ È˘· ÈÂ˘È¯‰ ˙ÂÈÁ· ÏÎ· Û˙˙˘‰Ï
ÆÛÒÂ „Á‡ „ÚÂÓ· ÈÂ˘È¯‰ ˙ÂÈÁ· ÏÎ· Û˙˙˘‰Ï ÔÁ·‰Ó ÚÂÓÏ ËÏÁÂ‰
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˙ÂÁÓ˙‰ ®ii©
˘˜·Ó ·ÈÂÁÓ ‰·˘ ˙ÂÁÓ˙‰‰ ‡˘Â ˙‡ Ì‚ ˙Â¯È„ÒÓ ÏÈÚÏ ˙Â¯ÎÊ‰ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˜˙
ıÂÚÈÈ· ≤π≥ ÔÎÂ˙Ó ¨˙ÂÁÓ˙‰Ï ˙Â˘˜· ∂±µ Â¯˘Â‡ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÆÔÂÈ˘È¯
ÆÌÈ˜È˙ ÏÂ‰È· ±π±–Â ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÂÈ˘· ±≥± ¨˙ÂÚ˜˘‰

≤∞±±–≤∞∞∂ ÌÈ˘· ˙ÂÁÓ˙‰ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË ∫±∞ ÌÈ˘¯˙
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ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ˜ÒÂÚ‰ Ì˘¯Ó ®iii©
ÌÈ¯Ê ÌÈ˜ÒÂÚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰ ÔÈÈÚ· ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙ Ï˘ Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈÎ ÌÚ
Ì˘¯È‰Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ Ï˘ ÌÓÂ˘È¯ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙Â˘¯‰ ‰Î¯Ú ¨ÂÁÂÎÓ ˙Â˜˙‰Â
ÌÈ˜ÒÂÚ ‰˘ÂÏ˘ Ì˘¯Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÓ˘¯ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· ÆÌÈ¯Ê‰ ÌÈ˜ÒÂÚ‰ Ì˘¯Ó·
ÆÌÈ˘¯ÂÓ ÌÈ„È‚‡˙ È˘ ÌÚ „ÁÈ· ÌÈ¯Ê
˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁÏ ‡∏ ÛÈÚÒÏ Ì‡˙‰· ˙ÎÓÒÂÓ‰ ‰„ÚÂÂ· ÂÂ„˘ ˙Â˘˜· ®iv©
˙¯„Ò‰ ˜ÂÁÏ ‡∏ ÛÈÚÒÏ Ì‡˙‰· ˙ÂÂÈ˘¯ ˙˙Ï ˙Â˘¯‰ ÌÚËÓ ˙ÎÓÒÂÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰
¨˙ÂÈÁ·Ó ¯ÂËÙ ˙˜Ú‰ ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘Â· ¨ÌÈ¯˜Ó ≤π–· ÁÂ„‰ ˙˘· ‰„ ˜ÂÒÈÚ‰
Æ˙ÂÁÓ˙‰Ó ˙Â¯„ÚÈ‰ ÈÓÈ· ‰¯Î‰Â ˙ÂÁÓ˙‰Ó ‡ÏÓ Â‡ È˜ÏÁ ¯ÂËÙ ˙˜Ú‰
˘˜·Ó‰ ˙ÂÓÈ‰Ó· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓÚËÓ ÔÂÈ˘È¯ ˜ÈÚ‰Ï ·Â¯ÈÒ ®v©
·˙Î Â„‚Î ˘‚Â‰ ¯˘‡ ¨˘˜·ÓÏ ÔÂÈ˘È¯ ˜ÈÚ‰Ï ‰˘˜·· ˙Â˘¯‰ ‰„ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó·
Ì¢¯ÈÓ‡ ˙ÈÁ·Ï ÂÓÂ˜Ó· ¯Á‡ Ì„‡ ÁÏ˘ ≤∞∞µ ˙˘· ÈÎ Ì˘‡Â‰ ÂÈÙÏ ÌÂ˘È‡
ÔÂÈÓÂ ¯ÂËÙ ˙Ï·˜ Ì˘Ï ¨‰Î¯Ú‰Â ˙ÂÈÁ·Ï Èˆ¯‡‰ È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÔÁ·Ó©
≤µ ÛÈÚÒ ÌÚ „ÁÈ· ®±©¥±µ ÌÈÙÈÚÒ ÏÚ ¯·Ú ÍÎ· ÈÎÂ ¨®˙ÈÏ‚‡ È„ÂÓÈÏ· ˙ÂÓ¯ ÈÙÏ
˙È· ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· Æ‰Ó¯ÈÓ· ¯·„ ˙Ï·˜ ÌÈÈÚ˘ ¨±π∑∑–Ê¢Ï˘˙ ¨ÔÈ˘ÂÚ‰ ˜ÂÁÏ
ÚÂˆÈ·· ·ÈÂÁ ˘˜·Ó‰˘ ÍÂ˙ ¨‰Ú˘¯‰ ‡ÏÏ ÔÂÚÈË ¯„Ò‰· ÍÈÏ‰‰ ÌÈÈ˙Ò‰ ¨ËÙ˘Ó‰
ÚˆÈ·˘ ‰˘ÚÓ‰ ¨‰Ê ‰¯˜Ó· ÈÎ ‰¯·Ò ˙Â˘¯‰ Æ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ˙Â¯È˘ ˙ÂÚ˘ ±∏∞
˙ÂÈ‰Ï ÈÂ‡¯ ÂÈ‡˘ ÈÓÎ ˙Â˘¯‰ Â˙Â‡ ‰‡¯˙ ÂÏ˘·˘ ‰ÊÎ ˜‰·ÂÓ ÔÙÂ‡· ‡Â‰ ˘˜·Ó‰
¨‰˘ÚÓ‰ ÚÂˆÈ· Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ Ï˘· ¨ÌÏÂ‡ Æ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙Ï ¨ÔÂÈ˘È¯ ÏÚ·
˙‡ ·ÎÚÏ ˙Â˘¯‰ ‰ËÈÏÁ‰ ¨‰ÈÁ·Ï ¯˙ÂÈ· ˙ÈËÂÂÏ¯‰ ÔÓÊ‰ ˙„Â˜ ˙‡ ‰ÂÂ‰Ó‰
Æ‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ ÌÂÈÓ ‰˘ ÌÂ˙ „Ú ˘˜·ÓÏ ÔÂÈ˘È¯‰ Ô˙Ó
µπ

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÁÂ˜ÈÙ Æ‚
¨˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈ Â‡ ˜ÂÂÈ˘ ¨ÌÈ˜È˙ ÏÂ‰ÈÏ ˙Â¯·Á ±∏± Ï‡¯˘È· ÂÏÚÙ ≤∞±± ˙˘ ÛÂÒ·
˙Â¯·Á· ¨ÌÈÈ‡˜· ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ¨ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÁÈ µ¨≥∞≤ ≠ ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â
ÆÈ‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ÌÈÏÚÂÙ‰ Â‡ ˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈÂ ˜ÂÂÈ˘ ˙Â¯·Á· ¨ÌÈ˜È˙ ÏÂ‰È
˙ÂÓÂ˘˙‰˘ ÍÎ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· ·˙Ï Í¯Âˆ ‰ÏÚ ¨ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÈÂ·È¯ ·˜Ú
ÆÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚· ÌÈÓÂÏ‚‰ ÌÈÂÎÈÒÏ ÂÓ‡˙ÂÈ ˙ÂÂ˘‰
ÌÈÓÂÁ˙· ¯˜ÈÚ· ÊÎ¯˙‰ ÌÈ˜È˙ ÈÏ‰ÓÂ ˙ÂÚ˜˘‰ È˜ÂÂ˘Ó ¨˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰
∫ÌÈ‡·‰
ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ „ÂÓˆ ÈÂÂÈÏÂ ÛËÂ˘ ¯˘˜ ®i©
ÈÂÂÈÏ‰ ÆÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ÛËÂ˘ ¯˘˜ ‰ÏÏÎ ÁÂ„‰ ˙˘· ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ
·Â˘Á Í·„ ‰ÂÂ‰Ó ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙· Ì˙„Â·Ú· ÂÏÏ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ „ÂÓˆ‰
‰„Â·ÚÏ ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï „ÚÂÂ ¨ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ˙„Â·Ú·
¯˘˜‰ ˙¯‚ÒÓ· Æ˙Â˘¯Ï ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÔÈ· ÈÚˆÓ‡ È˙Ï·Â ¯È˘È ¯˘˜ ¯˘Ù‡ÏÂ ‰ÂÎ
¨ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚· ‰ÙÈÎ‡‰ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰ ÌÚ ˙Â˘È‚Ù ˙ÂÎ¯Ú ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÚ
¯˘˜‰Ó ˜ÏÁÎ Æ„ÂÚÂ ˙ÈÓÈÙ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÈÎÂ˙ ÏÚ ‰¯˜· ¨˙ÂÈ˙Ú ÔÂÎ„Ú ˙ÂÁÈ˘
ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˘Â· ÌÓˆÚ ˙‡ ˜Â„·Ï ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó ˙˘¯Â„ ˙Â˘¯‰ ¨ÛËÂ˘‰
Ï‚Ò ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ˙Â˘¯Ï ÁÂÂ„ÏÂ ıÂÚÈÈ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁÏ ÌÈ¯Â˘˜‰
ÌÈ˘‚ÙÓ·Â ÌÈ˜È˙‰ ÏÂ‰È ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂÈˆ ÈÈˆ˜ ÌÂ¯ÂÙ ˙Â˘È‚Ù· Û˙˙˘Ó ‰„ÈÁÈ‰
ÆÌÈ˜·‰ „Â‚È‡· ÌÈ˜·‰ È‚Èˆ ÌÚ ÌÈÈÂÚ·¯
˙Â¯Â˜È· ˙ÎÈ¯Ú ®ii©
˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰· ‰„ÈÓÚ È·‚Ï ÌÈ‚ÂÒ È˘Ó ˙Â¯Â˜È· ÂÎ¯Ú ÁÂ„‰ ˙˘·®±©
∫ıÂÚÈÈ‰
˙˘· Æ˙Â¯·Á Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ· „Á‡ ‡˘Â ˙˜„Â·‰ ˙¯Â˜È· ≠ ·ÁÂ¯ ˙¯Â˜È·®‡©
ÆÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ·ÁÂ¯ ˙Â¯Â˜È· ÂÎ¯Ú ÁÂ„‰
Â‡ ˙Â¯·Á‰ Â˘˜·˙‰ Ô˙¯‚ÒÓ·Â ¨˙Â·˙Î˙‰· ÂÚˆÂ· ·ÁÂ¯‰ ˙Â¯Â˜È· ÏÎ
ÆÌÈÎÓÒÓ ˙Â˘¯Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ÌÈÈ‡˜·‰ ÌÈ„È‚‡˙‰
ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈÙÈˆÙÒ ÌÈ‡˘Â Ï˘ ‰˜È„· ≠ ‰¯·Á ˙Â„˜ÂÓÓ ˙Â¯Â˜È· ®·©
ÌÈ„È‚‡˙· ıÂÚÈÈ‰ ÈÎ¯ÚÓ·Â ÔÂÈ˘È¯ ˙ÂÏÚ· ˙Â¯·Á· ıÂÚÈÈ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ·
˙Â¯Â˜È· ¥≥ ÔÎÂ˙Ó ¨˙Â„˜ÂÓÓ ˙Â¯Â˜È· µ∏ ÂÏÙÂË ÁÂ„‰ ˙˘· ÆÌÈÈ‡˜·‰
ËÂ¯ÈÙ‰ ÈÙÏ ÆÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë˘ ˙Â¯Â˜È· ±µ–Â ˙ÈÁÎÂ‰ ‰˘· ÂÓÈÈ˙Ò‰ ¯˘‡
∫ÔÏ‰Ï˘
ÆÌÈ˜·‰ ÈÙÈÒ· Â‡ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô‰È„¯˘Ó· ÂÎ¯Ú ˙Â„˜ÂÓÓ‰ ˙Â¯Â˜È·‰Ó ≤∑
˙Â¯·Á‰ Â˘˜·˙‰ Ô˙¯‚ÒÓ·Â ¨˙Â·˙Î˙‰· ÂÚˆÂ· ˙Â„˜ÂÓÓ‰ ˙Â¯Â˜È·‰Ó ≥±
ÆÌÈÎÓÒÓ ˙Â˘¯Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ÌÈÈ‡˜·‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ Â‡

·ÁÂ¯ ˙Â¯Â˜È·
˙Â¯·Á Ï˘ Ô˙„ÈÓÚ ‡˘Â· ·ÁÂ¯ ˙¯Â˜È· ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· Æ±
Æ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â ˙ÚÈ·˜ ˙·ÂÁÏ Ú‚Â· ˙Â˘¯‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÂÈ˘È¯ ˙ÂÏÚ·
Æ˙Â¯·Á ±π ÏÚÂÙ· Â˜„· ˙¯Â˜È··
ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ Ì˙„ÈÓÚ ‡˘Â· ·ÁÂ¯ ˙¯Â˜È· ‰ÏÁ‰ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· Æ≤
˙¯Â˜È·· ÆıÂÚÈÈ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÌÂ˘È¯Ï Ú‚Â· ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰· ÌÈÈ‡˜·
ÆÌÈÈ‡˜· ÌÈ„È‚‡˙ ‰Ú˘˙ ÂÏÏÎ
∂∞

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÈÏ‰Ó ÏÏÎ Ïˆ‡ ˙Â·˙Î˙‰· ·ÁÂ¯ ˙¯Â˜È· ‰ÏÁ‰ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· Æ≥
ÆÏˆÙÓ‰ ÔÂ·˘Á· ˘ÂÓÈ˘ ‡˘Â· ÌÈ˜È˙
ÈÏ‰Ó ÏÏÎ Ïˆ‡ ¨˙Â·˙Î˙‰· ·ÁÂ¯ ˙¯Â˜È· ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· Æ¥
Æ‰¯˘Ó È‡˘ÂÂ ˙ÂÚ˜˘‰ ÈÏ‰Ó ÏÂÓ‚˙ ‡˘Â· ÌÈ˜È˙‰
˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙Â˜È„· ÂÎ¯Ú ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· ¨·ÁÂ¯‰ ˙Â¯Â˜È·Ï ÛÒÂ·
ÂÙˆÂ‰˘ ˙Â‡˜ÒÚ ÁÂ˙È È„È ÏÚ Ô‰ ¨ÌÈ˜È˙‰ ÈÏ‰Ó Ï˘ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ·
˙Â„˜ÂÓÓ‰ ˙Â˜È„· ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰Â ÌÈÙËÂ˘ ¨ÌÈ‚È¯Á ˙ÂÁÂ„ ˙ÂÚˆÓ‡·
ÆÌÈ˜È˙‰ ÈÏ‰Ó·
ıÂÚÈÈ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈ‡˜·‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ±¥ ÏÎÓ Ì‚ ÂÙÒ‡ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
ÌÂÁ˙· ˜·‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙È˙‡ÂÂ˘‰ ‰ÈÁ· Í¯ÂˆÏ ÛÈ˜Ó Ú„ÈÓ ˙ÂÚ˜˘‰
Æ˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈ

‰¯·Á ˙Â„˜ÂÓÓ ˙Â¯Â˜È·
ÌÈ˜È˙ ÏÂ‰È ˙Â¯·Á Ïˆ‡ ˜ÓÂÚ ˙Â¯Â˜È· ±∑ ÂÓÈÈ˙Ò‰ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· Æ±
ÏÚ ÂÎ¯Ú ˙Â¯Â˜È·‰Ó ˜ÏÁ ÆÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙ÂÈˆÂ ‰¯˜·‰ ˙·È·Ò ‡˘Â·
ÆıÂÁ ¯Â˜ÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯Á‡‰ Ô˜ÏÁÂ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò È„È
Ì¯Ë ÁÂ„‰ ˙˘· ÂÏÁ‰˘ ˙Â¯Â˜È· ˘ÓÁ ¨˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯Â˜È·Ï ÛÒÂ· Æ≤
ÆÂÓÈÈ˙Ò‰
˙Â¯·Á· ¨˙Â·˙Î˙‰· ¨‡˘Â–˙Â„˜ÂÓÓ ˙Â¯Â˜È· ±¥ ÂÓÈÈ˙Ò‰ ÁÂ„‰ ˙˘· Æ≥
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘Â‰Ó ¯˙ÂÈ Â‡ „Á‡ Â˜„· ÂÏÏ‰ ˙Â¯Â˜È·· ÆÔÂÈ˘È¯ ˙ÂÏÚ·
ÈÂÏÈ‚ ª·˙Î· ÌÎÒ‰ ˙ÎÈ¯ÚÂ ÁÂ˜Ï ÈÎ¯Âˆ „ÂÚÈ˙ ª˙ÂÁÂ˜Ï‰ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰
ªÏÂ‰È ÈÓ„ ª‰Ù„Ú‰ ¯ÂÒÈ‡ ªÌÈÈÒÈÙ ÌÈÒÎÏ ‰˜ÈÊ ÏÚ ‰Ú„Â‰ ª˙Â‡
ÆÈÓˆÚ ÔÂ‰Â ÁÂËÈ· ª˜ÂÁÏ „Â‚È· ÌÈˆÈ¯Ó˙ ˙Ï·˜
Ì¯Ë ÁÂ„‰ ˙˘· ÂÏÁ‰˘ ˙Â¯Â˜È· Ú·˘ ¨˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯Â˜È·Ï ÛÒÂ· Æ¥
ÆÂÓÈÈ˙Ò‰
ÆÌÈÈ‡˜·‰ ÌÈ„È‚‡˙· ıÂÚÈÈ‰ ÈÎ¯ÚÓ· ˙Â¯Â˜È· ±≤ ÂÓÈÈ˙Ò‰ ÁÂ„‰ ˙˘· Æµ
¯Â¯È· ªÔÂÓ‡‰ ˙·ÂÁ ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘Â‰Ó ‰ÓÎ Â‡ „Á‡ Â˜„· ˙Â¯Â˜È··
˙·ÂÁ ª‰Ù„Ú‰ ¯ÂÒÈ‡ ªÁÂ˜Ï‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó‡˙‰ ªÁÂ˜Ï ÈÎ¯Âˆ
ÆıÂÚÈÈ‰ ˙ÂÎÈ‡Â ªÌÈˆÚÂÈ‰ ÈÂÂÈÏÂ ÁÂ˜ÈÙ ªıÂÚÈÈ ˙ÂÁÈ˘ ÌÂ˘È¯ ª˙Â¯È‰Ê
Ì¯Ë ÁÂ„‰ ˙˘· ÂÏÁ‰˘ ˙Â¯Â˜È· ˘ÂÏ˘ ¨˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯Â˜È·Ï ÛÒÂ· Æ∂
ÆÂÓÈÈ˙Ò‰
ÔÂ‰ ˙·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰· ˙Â¯·Á Ï˘ Ô˙„ÈÓÚ ‡˘Â· ˙Â¯Â˜È· ®≤©
ÌÈ˜È˙ ÏÂ‰ÈÏ ˙Â¯·Á ·¯˜· ˙Â¯Â˜È· ˘ÂÏ˘ ‰Ê ‡˘Â· ÂÎ¯Ú ÁÂ„‰ ˙˘·
˙¯‚ÒÓ· ÆıÂÁ ¯Â˜ÈÓ· ‰ÚˆÂ· ˙¯Â˜È·‰ Æ®ÌÈ·¢˘Á© ÌÈ˜· ÌÈ‡˘ ‰Ò¯Â· È¯·ÁÂ
∫˙Â·¯Ï ¨ÔÂ‰ ˙·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡ Âˆ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰· ‰¯·Á‰ ˙„ÈÓÚ ‰˜„· ˙¯Â˜È·‰
ÈÂ‰ÈÊ ª‰‰ ÏÚÂ ‰ËÈÏ˘ ÏÚ· ÏÚ ‰¯‰ˆ‰ ªÈÂ‰ÈÊ‰ ÈË¯Ù ˙ÂÓÈ‡ ªÈÂ‰ÈÊ‰ ˙Â·ÂÁ
¯ÂÒÈ‡Ï ˙Â˘¯Ï ÏÈ‚¯ È˙Ï·Â ÏÈ‚¯ ÁÂÂÈ„ ªÈÂ‰ÈÊ ÈÎÓÒÓ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ªÌÈÙ Ï‡ ÌÈÙ
Æ·˘ÁÂÓÓ ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ªÔÂ‰ ˙·Ï‰
ÔÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· ˙ÂÏÈÚÙ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ ®iii©
„Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡˘ ˙ÂÏÈÚÙ ¯˙‡Ï ˙Ó ÏÚ ÌÈ˜È˙ ÈÏ‰Ó Ï˘ ¯ÁÒÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÁÂ˙È Æ±
Æ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ
∂±

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÆÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ È¯˙‡ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Æ≤
ÆÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ˙ÂÂ˙ÈÚ· ÌÈÓÂÒ¯Ù ¯Á‡ ·˜ÚÓ Æ≥
˙ÂÁÂ„‰ ˙˜È„·Â ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ ®iv©
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÓÂÁ˙· ˙Â˘¯Ï ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜ ÁÂ„‰ ˙˘·
˜ÈÂ„Ó ¨‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁÏ ®‡©≤∑ ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÌÈÈ˙˘‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙˘‚‰ Æ±
Æ„ÚÂÓ·Â
Æ˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁÏ ®‚©≤∑ ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÔÂÈ˘È¯‰ È‡˙· ‰„ÈÓÚ È‡ ÏÚ ÁÂÂÈ„ Æ≤
˙¯„Ò‰ ˜ÂÁÏ ®≥‚© ≤∑ ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ ˙·ˆÓ ÏÚ ÌÈ˜· Ï˘ ÁÂÂÈ„ Æ≥
Æ˜ÂÒÈÚ‰
ÔÂ‰‰ È‡˙· Â„ÓÚ ‡Ï Ô‰ ÈÎ ¨Ô‰Ï˘ È˙˘‰ ÁÂ„‰ ÈÙ ÏÚ ¨‡ˆÓ Ô‰È·‚Ï˘ ˙Â¯·Á ¨ÔÎ ÂÓÎ
‡ÏÏ ÌÓÈ‡˙‰ÏÂ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ‡˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï Â˘¯„ ¨ÁÂ„‰ ˙˘ ÛÂÒ· ÁÂËÈ·‰ Â‡ØÂ ÈÓˆÚ‰
ÆÔÂÈ˘¯ ÏÂËÈ· ˙‡ ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚ ¨˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„Ï ÈÂÁÈ„
˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ ÏÚ ˙Â¯È·ÚÏ ˙Â„˘Á ˙ÈÁ· ®v©
˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ ˙Â¯È·Ú ÚÂˆÈ·Ï ˙Â„˘Á ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò ˜„Â· Â˙ÂÏÈÚÙ ˙¯‚ÒÓ·
˙Â„˘Á ·˜Ú Â‡ ¯Â·Èˆ‰ ÔÓ ˙ÂÈÙ ˙Â·˜Ú· ˙ÂÎ¯Ú ˙Â˜È„·‰ Æ˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰
˙ÂÏÏÂÎ ¨ÌÈÂÙ‰ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘ „·ÏÓ Æ‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰˙„Â·ÚÓ ÌÈÏÂÚ‰
ÔÎÂ ÌÈÂ˙ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˜·ÏÂ ‰Ò¯Â· È¯·ÁÏ ‰ÈÈÙ ¨ÌÓÈÚ ˙Â˘È‚Ù ˙Â˜È„·‰
ÂÏÈ‡ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜˙Ó ˙Â˘¯„‰ ˙Â˜È„·‰ ÌÂÈÒ· ÆÌÈ‡ˆÓÓ‰ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓ ‰ÈÁ·
¨È¯Â·Èˆ‰ ÔÈÈÚ· – ¯˙È‰ ÔÈ· – ·˘Á˙‰· ¨ÌÈ¯˜Ó‰Ó „Á‡ ÏÎ· ËÂ˜Ï ˘È ÌÈÚˆÓ‡
Æ˙ÂÈ‡¯‰ ·ÈË·Â Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÈÓ‡·
˙Â¯È·Ú ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÈÂ˘‡¯ ˙Â„˘Á ÂÁ· Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ∏π ÂÏÙÂË ÁÂ„‰ ˙˘·
∏π ÍÂ˙Ó Æ˙Ó„Â˜‰ ‰˘‰Ó Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ¯˜Ó ≤± Ì‰Ó ¨˙ÂÈ˙ÚÓ˘Ó Â‡ØÂ ˙ÂÈÏÈÏÙ
∫ÔÏ‰Ï˘ ËÂ¯ÈÙ‰ ÈÙÏ ¨ÌÈ¯˜Ó ∂π–· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ ¨ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÈ¯˜Ó‰
∫‰ÂÏ˙· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜ ÌÈ¯˜Ó ≤π–·
Æ˙¯Â˜È· ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÂÙÈËÏ Â¯·ÚÂ‰ ÌÈ¯˜Ó ‰Ú·˘ −
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ‰˘È¯„ Â·Â ‰ÂÏ˙‰ ‡Â˘ Ï‡ ·˙ÎÓ ÁÏ˘ ÌÈ¯˜Ó ‰Ú·˘· −
Æ˙Â˘¯Ï ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂÂ„ÏÂ ‰ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙Â·˜Ú· ÂÏ‚˙‰˘
Æ˙¯Á‡ ‰˜ÏÁÓ Ï˘ ‰ÏÂÙÈËÏ Â¯·ÚÂ‰ ÌÈ¯˜Ó È˘ −
ÆÈ˙ÙÈÎ‡‰ ¯Â˘ÈÓ· ÏÂÙÈËÏ Â¯·ÚÂ‰ ÌÈ¯˜Ó ‰˘ÈÓÁ −
Æ˙Â˘¯Ï ıÂÁÓ ÏÂÙÈËÏ Â¯·ÚÂ‰ ÌÈ¯˜Ó ‰ÂÓ˘ −
∫˙Â‡·‰ ˙Â·ÈÒ‰Ó ¯˙ÂÈ Â‡ ˙Á‡ Ï˘· ÌÈÈ˙Ò‰ ÏÂÙÈË‰ ÌÈ¯˜Ó ¥∞–·
Â‡ ÔÂÏ˙Ó‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ È‡ ˙ÂÈ‡¯ ¯ÒÂÁ ¨˜ÂÁ‰ Ï˘ ‰¯Ù‰ ‰‡ˆÓ ‡Ï
„ÚÂÓÓ ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ˙‡ÙÓ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈÚ ¯ÒÂÁ ¨¯˘˜ ÂÓÈÚ ¯ÂˆÈÏ ˙ÏÂÎÈ È‡
ÆÌÈ¯·„ ÈËÂÊ ¯„‚· ‰ÂÏ˙‰ ‡˘Â ˙ÂÈ‰ ·˜Ú Â‡ ‰ÂÏ˙‰ ˙˘‚‰Ï „ÚÂ ‰¯˜Ó‰
ÆÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ¯˜Ó ≤∞ Â¯˙Â ÁÂ„‰ ˙˘ ÛÂÒ·
∂≤

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ·Ï ÌÈÒÎ ®vi©
¯È˘È ¯˘˜ ¯˘Ù‡Ó‰ ÛÒÂ ÈÏÎ ÂÈ‰ ÔÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· ¯Â·Ú ÌÈÒÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰Â ÔÂ‚¯‡
˙Â„ÓÚ ˙¯‰·‰Ï ÛÒÂ ÈÚˆÓ‡ ÌÈÂÂ‰Ó ‰Ï‡ ÌÈÒÎ ÆÔÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· ÌÚ ÈÚˆÓ‡ È˙Ï·Â
¯Â·Ú ˙ÙÒÂ ˙Â¯˘Ù‡ Ì‚ ÂÓÎ ¨ıÂÚÈÈ‰ ˜ÂÁ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˘Â· ˙Â˘¯‰
ÈÁ˜ÙÓ ÌÈ‚ÈˆÓ ÌÈÒÎ· Æ˙Â˘¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ ‡È·‰ÏÂ ·È‚‰Ï ÔÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ·
ÌÈË¯Ù‰ ‡ÏÂ ˙Â‰Ó‰ ˙Â·È˘Á – ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÁÓ‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ˙‡ ‰„ÈÁÈ‰
˙„ÈÁÈ ‰‚¯‡ ‰˘‰ Æ‰¯ÂÙ ‚ÂÏ‡È„ ÌÂÈ˜Â ˙ÂÈÙÈˆÙÒ ˙Â‡Ó‚Â„ Ô˙Ó ÍÂ˙ ¨ÌÈÈÎË‰
‡˘Â· ÌÈÈ‡˜·‰ ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈÈ·Á¯ÓØÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÈˆÚÂÈÏ ÒÎ ÁÂ˜ÈÙ‰
ÌÈ„È‚‡˙‰ „ˆÓ ‰˙ÏÚ˘ ‰˘˜· ˙Â·˜Ú· ¨ÔÎ ÂÓÎ ÆÔ„ÂÚÈ˙Â ıÂÚÈÈ ˙ÂÁÈ˘ ÏÂ‰È
¯˘‡ ÌÈÒÎ· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â‡ˆ¯‰ Â‡˘È ‰„ÈÁÈ‰ ÈÁ˜ÙÓ ÈÎ ËÏÁÂ‰ ¨ÌÈÈ‡˜·‰
˙Â˘¯‰ ˙„ÓÚ ˙‡ Â‚ÈˆÈÂ ¨Ì‰ÈˆÚÂÈ ¯Â·Ú ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÎ¯ÂÚ ÌÈÈ‡˜·‰ ÌÈ„È‚‡˙‰
ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈÒÎ È˘· ‰„ÈÁÈ‰ ÈÁ˜ÙÓ ÂÙ˙˙˘‰ ‰˘‰ Æ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ·
‰˘‰ ÆÂ„ÂÚÈ˙Â ıÂÚÈÈ ˙ÂÁÈ˘ ÏÂ‰È ‡˘Â· ˙Â˘¯‰ ˙„ÓÚ ˙‡ Â‚Èˆ‰Â ¨ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ·Ï
˜ÒÚ ÔÂ˘‡¯‰ ÒÎ‰ ÆÔÂÈ˘È¯ ˙ÂÏÚ· ˙Â¯·ÁÏ ÌÈÒÎ È˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ‰‚¯‡
ÁÂ˜Ï ÈÎ¯Âˆ ¯Â¯È·· ˜ÒÚ È˘‰ ÒÎ‰Â ¨‰ÏÈÚÈ ˙ÈÓÈÙ ‰ÙÈÎ‡Â ˙ÈÏ‰Ó ‰ÙÈÎ‡·
Æ˙Â˘¯Ï ˙ÂÙÂÓ ¯˘‡ ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· „‚Î ˙ÂÂÏ˙‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ·Â
‰Î¯„‰®vii©
‰ÎÈ˘Ó‰ ¨˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ÔÂÈ˘È¯ ˙ÂÏÚ· ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂÈˆ‰ ˙Ó¯ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙Ó ÏÚ
ÌÚ ˙ÂÎ¯Ú ˙ÂÎ¯„‰‰ Æ˙Â˘„Á‰ ˙Â¯·Á‰ ÏÎÏ ˙ÂÎ¯„‰ ‰˘‰ Ì‚ ÍÂ¯ÚÏ ˙Â˘¯‰
˘‚ÙÓ· ˙Úˆ·˙Ó ‰Î¯„‰‰ ÆÔÂÈ˘È¯‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ‰ „ÚÂÓ· ¨„¯Ù· ‰¯·Á ÏÎ
‰¯È˜Ò ‰¯·Á‰ È‚Èˆ ÌÈÏ·˜Ó ‰ÎÏ‰Ó·Â ¨‰È„·ÂÚÂ ‰¯·Á‰ ˙Ï‰‰ ÌÚ ÌÈÙ Ï‡ ÌÈÙ
ÈÙÏÎ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰È˙Â·ÂÁ ˙Â·¯Ï ¨ÔÂ‰ ˙·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÂÁÂ ıÂÚÈÈ‰ ˜ÂÁ È¯˜ÈÚ ÏÚ
˙ÂÈÚ· ÏÚ Ú„ÈÓ ‰¯·Á‰ È‚Èˆ ÌÈÏ·˜Ó ÔÎ ÂÓÎ ÆÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÙÏÎÂ ‰È˙ÂÁÂ˜Ï
ÆÔ‰Ó ÚÓÈ‰Ï „ˆÈÎ ¯·Ò‰Â ˙Â¯Á‡ ˙Â¯·Á· ÂÎ¯Ú˘ ˙Â¯Â˜È·Ó ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏÂ
˙ÂÈ‚ÂÒÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ¯˘Ù‡Ó‰ ¯·„ ¨ÌÈÙ˙˙˘Ó Ï˘ ÔË˜ ÌÂ¯ÂÙ· ˙Î¯Ú ‰Î¯„‰‰
Ô‰·˘ ¨˙ÂÎ¯„‰ ±≤ ÂÎ¯Ú ÂÊ ‰˘· Æ‰¯·Á‰ È‚Èˆ ÌÈÏÚÓ˘ ˙ÂÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÏ‡˘ÏÂ
˙ÂˆÈÁÂ Ô‰È˙ÂÁÂ˜Ï ˙·ÂËÏ ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ÏÂÚÙÏ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô˙·ÂÁ ‰˘‚„Â‰
Æ‰¯·Á· ˙ÈÓÈÙ ‰ÙÈÎ‡Â ‰¯˜· Í¯ÚÓ Ï˘ ÂÓÂÈ˜

‰¯„Ò‰‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ Æ„
˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁÏ ≤∏ ÛÈÚÒ ÈÙÏ ˙Â‡¯Â‰ ®i©
˙ÂÚ‚Â‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙˙Ï ˙Â˘¯‰ ˙‡ ÍÈÓÒÓ ˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁÏ ®·©≤∏ ÛÈÚÒ
˜ÒÚÂÓ˘ ÈÓ ÏÎ Ï˘Â Â· ‰¯˘Ó ‡˘Â Ï˘ ¨ÔÂÈ˘È¯ ÏÚ· Ï˘ ÂÏÂ‰ÈÂ Â˙ÏÂÚÙ ÈÎ¯„Ï
‰˙ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· ÆÔÂÈ˘È¯‰ ÏÚ· Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÂÏÂ‰È ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ÏÂÎ‰Â ¨Â„È ÏÚ
∫˙Â‡·‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ˙Â˘¯‰
ÌÈÈÓÂÒ¯Ù ÌÈ¯ˆÂÓ ˙Ï·˜Â ÌÈÒÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ¯˘˜· ˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈÏ ˙Â‡¯Â‰ Æ±
‰‡¯Â‰ ˙Î„ÚÓ ‰‡¯Â‰‰ ≠ ®≤∞±∞–˘„Á ÁÒÂ© ÌÈÈÒÈÙ ÌÈÒÎ ÈÏ‰ÓÓ
ÌÈÁ˜Ï È¯Ù ÂÈ‰ ˙Â‡¯Â‰‰ Ï˘ ‰Ê ˘„Á ÁÒÂ Æ≤∞∞∂ ÈÏÂÈ· ±≤–‰ ÌÂÈÓ ˙Ó„Â˜
ÂÏ‡ ˙Â‡¯Â‰ ˙¯ËÓ ÆÌ„Â˜‰ ÔÁÒÂ· ˙Â‡¯Â‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ÍÏ‰Ó· Â˜ÙÂ‰˘ ˙Â·Â˙Â
Ï‰Ó ˙ÓÊÂÈ· Í¯Ú‰ ÒÎ· Û˙˙˘‰Ï ÌÈ‡˘¯ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÈˆÚÂÈ ÈÎ ¯È‰·‰Ï ‡È‰
‰¯ÂÓ˙ ÌÈÓÏ˘Ó ÌÈ‡ Â˜ÈÒÚÓ Â‡ ıÚÂÈ‰ ¯˘‡Î ¨Â˙ÂÒÁ· Â‡ ÌÈÈÒÈÙ ÌÈÒÎ
∂≥

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

¨ÈÚÂˆ˜Ó ÒÎ ÂÈ‰ ÒÎ‰ ÈÎ ÍÎÏ ÛÂÙÎ· ¨ÒÎ· ıÚÂÈ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯Â·Ú ‰‡ÏÓ
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È„È˜Ù˙ ËÂ¯ÈÙ ·Á¯Â‰ ªÂ„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ Â˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˙Ó ÏÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
ª‰·Î¯‰Â ‰È„È˜Ù˙ Â¯„ÒÂ‰Â ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ Ï˘ ÈÂÈÓ ˙·ÂÁ ‰ÏËÂ‰ ªÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ‰¯Â˘Ï ˙Â„ÈÁÈ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ¯Â˘È‡· Í¯Âˆ‰ ÏËÂ·
ıÂÚÈÈ‰ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙· Æ„ÂÚÂ ®˙Â¯˜ ‚ÂÊÈÓÂ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ÈÂÈÓ ¯Â˘È‡ ÂÓÎ© ˙Â„ÁÂÈÓ
ÌÈ˜È˙ ÏÂ‰È ˙Â¯·Á Ì‚ ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ˙Â‡¯Â‰ ÂÏÁÂ‰
Ô‰Ï ˘È ¯˘‡ ˙Â¯·Á Â‡ ˙ÂÁÂ˜Ï ±¨∞∞∞ ÏÚÓ Ô‰Ï ˘È˘ ˙Â¯·Á ≠ ÂÈÈ‰„ ¨˙ÂÏÂ„‚
Æ˙ÂÁÙÏ Á¢˘ „¯‡ÈÏÈÓ µ Ï˘ Ï˘ ÈÂÂ˘· ÌÈÒÎ ˙ÂÏ‰Ó‰Â ˙ÂÁÂ˜Ï µ∞–Ó ¯˙ÂÈ

Æ±

‰Ê ˜ÂÁ ÔÂ˜È˙ ≠ ≤∞±∞–Ú¢˘˙‰ ¨®±¥ ßÒÓ ÔÂ˜È˙© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁ
ÌÂÏ˘˙Ï ÌÎÒ‰· Ô¯˜ Ï‰Ó È„È ÏÚ ˙¯ÁÂÒ ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜ ÂÈÈÚ
ÌÒ¯ÂÙ ÔÂ˜È˙‰ ÆÔ¯˜‰ ÈÒÎ· ˙Â‡˜ÒÚ ÚÂˆÈ· ¯Â·Ú ÂÏÂ‰È·˘ Ô¯˜ ÈÒÎÓ ˙ÂÏÓÚ
ÌÚ ≤∞±± ¨¯·Óˆ„· ≤∏–‰ ÌÂÈ· Û˜Â˙Ï ÒÎÂ ≤∞±∞ ¨¯‡Â¯·Ù· ±∂–‰ ÌÂÈ· ˙ÂÓÂ˘¯·
®Â©–Â ®±©®‚©∂π ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰Ê ÔÈÈÚÏ ˙Â˘¯‰ ‰˘·È‚˘ ÌÈÏÏÎ‰ Ï˘ Û˜Â˙Ï Ì˙ÒÈÎ
Æ‰Ê ˜ÂÁ ÔÂ˜È˙Ï

Æ≤

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

˙ÂÚ˜˘‰ È˜È˙ ÏÂ‰È·Â ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÂÈ˘· ¨˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈ· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ
¯˘‡ ˙ÈË¯Ù ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ Æ≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈ Ô˙Ó ˙ÂÏÈÚÙ ≠ ÔÂ˜È˙©
Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¯È„‚‰Ï ‰È‰ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰˙¯ËÓ ¯˘‡Â Ô‰Î ÔÂÓ‡ Î¢Á È„È ÏÚ ‰˘‚Â‰
Ô˙Ó ÔÈ·Ï Ô‰ÈÈ· ‰Á·‰ ÍÂ˙ ¨ÈÏÏÎ ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÂÈ˘Â ÈÏÏÎ ˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈ Ô˙Ó
‰¯„Ò‰Â Ô‰È·‚Ï ÔÂÈ˘È¯· Í¯Âˆ‰ ÏÂËÈ· ¨¢ÌÈÈ˘È‡¢ ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÂÈ˘Â ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘
Æ‰Ï‡ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ˙Â¯È˘ Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ

Æ≥

Â¯˘Â‡ ¯˘‡ ¨˙Â‡·‰ ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙ ˙ÂÚˆ‰· ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò ÏÙÈË ÔÎ ÂÓÎ
∫˙Â˘¯‰ ˙‡ÈÏÓ·
˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ≠ ≤∞±∞–Ú¢˘˙‰ ¨®±µ ßÒÓ ÔÂ˜È˙© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁ
‰Ê ·Ï˘· ‡ˆÂ‰ ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ÍÂ˙Ó Æ≤∞±∞ ¨È‡Ó· ±∑–‰ ÌÂÈ· ˙ÂÓÂ˘¯· ‰ÓÒ¯ÂÙ
ÔÂ‰‰ È˜Â˘· ÂÏÁ ‰Úˆ‰‰ ‰˘·Â‚ Ê‡Ó Æ˙Â¯Ê ˙Â¯˜Ï ˜Â˘‰ ˙ÁÈ˙Ù· ˜ÒÂÚ‰ ˜¯Ù‰
ÌÈÓÂÁ˙ ÔÂÂ‚Ó· ˙ÂÎÏ˘‰ Ô‰Ï ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰
¯Â‡Ï ÆË¯Ù· ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚÂ ¨ÏÏÎ· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯Ï ÌÈÈËÂÂÏ¯‰
˙ÂÚˆ‰Ï Ï‡¯˘È· ˜Â˘‰ ˙ÁÈ˙Ù ‡˘Â ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ˙ÂÂÎ˙Ó ˙Â˘¯‰ ¨˙‡Ê
ÌÈÚÈ˜˘ÓÏ ‰ÈÂ‡¯ ‰‚‰ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· ˙Â¯Ê ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÌÚËÓ ¯Â·ÈˆÏ
Æ˙Â¯Ê ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜· ÌÈÏ‡¯˘È‰

Æ±

˙Â„ÂÚ˙ ÔÂ˜È˙© ≤∞±∞–‡¢Ú˘˙‰ ¨®±∂ ßÒÓ ÔÂ˜È˙© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁ
˙¯„Ò‰ ÂÈÈÚÂ ≤∞±∞ ¨¯·Ó·Â· ±∂–‰ ÌÂÈ· ÌÒ¯ÂÙ ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ¯ÈÎÊ˙ – ®ÏÒ
ÌÈÂ¯Á‡ ÌÈ·Ï˘· ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ¯ÈÎÊ˙ ÈÂˆÓ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ÆÏÒ‰ ˙Â¯˜Â ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙
ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ˜ÂÁ ˙ËÂÈËÎ ÁÂÈ ‡Â‰ ¨Ì˙ÓÏ˘‰ ÌÚ Æ˙ÂÁÒ ˙ÈÁ· Ï˘
Æ‰˜È˜Á ÈÈÈÚÏ

Æ≤

‰˘Ó ˙˜È˜Á Æ·
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÏÏÎ‰Â ˙Â˜˙‰ ÌÈÙÒÎ ˙„ÚÂÂ· Â¯˘Â‡ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
Ô¯˜· ˜ÈÊÁ‰ÏÂ ˙Â˜Ï ¯˙ÂÓ˘ ÌÈÒÎ© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ ®i©
–‰ ÌÂÈ· ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· Â¯˘Â‡ ≠ ≤∞±±–·¢Ú˘˙‰ ¨®ÔÂ˜È˙©®ÌÈÈ·¯Ó‰ Ì‰È¯ÂÚÈ˘Â
ª≤∞±± ¨¯·Ó·Â· ±¥
®¯ÒÁ· ˙Â¯ÈÎÓÂ ÌÈÈ„È˙Ú ÌÈÊÂÁ ¨˙ÂÈˆÙÂ‡© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ ®ii©
ª≤∞±± ¨¯·Ó·Â· ±¥–‰ ÌÂÈ· ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· Â¯˘Â‡ ≠ ≤∞±±–·¢Ú˘˙‰ ¨®ÔÂ˜È˙©
¨®ÔÂ˜È˙©®Â˙¯ÂˆÂ Â‰·Ó ¨Ô¯˜ Ï˘ ÛÈ˜˘˙ ÈË¯Ù© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ ®iii©
ª≤∞±± ¨¯·Ó·Â· ±¥–‰ ÌÂÈ· ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· Â¯˘Â‡ ≠ ≤∞±±–·¢Ú˘˙‰
ÈÂÂ˘Â Ô¯˜ ÈÒÎ Ï˘ ‰¯ÈÎÓÂ ‰ÈÈ˜ È¯ÈÁÓ© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ ®iv©
¨¯·Ó·Â· ±¥–‰ ÌÂÈ· ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· Â¯˘Â‡ ≠ ≤∞±±–·¢Ú˘˙‰ ¨®ÔÂ˜È˙©®Ô¯˜ ÈÒÎ
ª≤∞±±
„‚‡ ‚ÂÒÓ Ô¯˜ ˙¯‚ÒÓ· ÚÈ˜˘‰Ï Ô˙È Ô‰·˘ ˙Â¯˜‰ ˙·Á¯‰· ‰Ï‡ ˙Â˜˙ Ï˘ ÔÈÈÚ
Æ„‚‡‰ Ï‰Ó Ï˘ ÂÏÂ‰È· ÔÈ‡˘ ˙Â¯˜Ï Ì‚ ÈÏ‡¯˘È ˙Â¯˜
–·¢Ú˘˙‰ ¨®ÔÂ˜È˙©®Ô¯˜ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ ®v©
ª≤∞±± ¨¯·Ó·Â· ±¥–‰ ÌÂÈ· ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· Â¯˘Â‡ ≠ ≤∞±±
˙¯ÁÂÒ ‰¯·Á Ï˘ ‰˜ÈÊ‰ ˙ÈÁ·Â Ê¯ÎÓ ˙ÎÈ¯Ú© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ÈÏÏÎ ®vi©
ª˛±∞ππ ßÓÚ ¨∑∞∞π ˙¢˜¸ ≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®Ô¯˜ Ï‰Ó ÌÚ
∂∏

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

∫˙Â‡·‰ ˙ÂÚ„Â‰‰Â ˙Â˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰ ˙Â˘¯‰ ˙‡ÈÏÓ· ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· Â¯˘Â‡ ¨ÔÎ ÂÓÎ
ÈÂÂ˘ ¨ÏÒ ˙„ÂÚ˙ Ï˘ ‰„ÈÁÈ ÔÂÈ„Ù ¯ÈÁÓ© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ ®i©
ª≤∞±±–·¢Ú˘˙‰ ¨®‰„ÂÚ˙‰ ÈÒÎ ˙ÂÓÏ˘ ˙ÈÁ· Ì˘Ï ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰Â ‰ÈÒÎ
ÏÚ ˙¯ÁÒ ˙Ù˙Â˘Ó ‰Ú˜˘‰ Ï‰Ó Ï˘ ÁÂ„© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ ®ii©
ª≤∞±±–·¢Ú˘˙‰ ¨®ÔÂ˜È˙©®‰Úˆ‰ ÏÂËÈ· ÏÚÂ ‰Úˆ‰ ˙Â‡ˆÂ˙
ª≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®‰·‚Ó ÔÂ·˘Á© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ ®iii©
˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁ ˙¯‚ÒÓ· ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙¯„Ò‰Ï ÍÏ‰Ó‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÂ‰Ó ‰Ï‡ ˙ÂÚˆ‰
ÆÏÈÚÏ ß‡ ÛÈÚÒ· ¯ÎÊ‰ ÏÒ ˙Â„ÂÚ˙ ÔÂ˜È˙ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰Ï Í˘Ó‰· ¨˙ÂÙ˙Â˘Ó
ÔÈÈÚ ≠ ≤∞±±–·¢Ú˘˙‰ ¨®ÔÂ˜È˙©®˙ÂÁÂ„© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ ®iv©
ª®ÏÈÚÏ Æ·Æ¥ ÛÈÚÒ ‰‡¯© Ô¯˜Ï ÔÓ‡Â Ô¯˜ Ï‰Ó ¯Î˘· ÌÈÈÂÈ˘ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ˙·Á¯‰
˙Â¯˜ ÈÙÈ˜˘˙ Ï˘ ÌÓÂÒ¯Ù ˙‡ ¯È˙‰Ï ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ È¯„Ò ÔÂ˜È˙ ¯·„· ‰Ú„Â‰ ®v©
ª˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰Ï
ÌÈ˜ÈÊÁÓ ˙ÙÈÒ‡· Ô¯˜ Ï‰Ó ˙ÂÙ˙˙˘‰© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ Æ±
¨®ÔÈÈÚ ÏÚ· ÌÚ ‰˜ÒÚ ¯Â˘È‡ÏÂ ‰‡ÏÓÂ ˙„ÁÂÈÓ ˘Î¯ ˙Úˆ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰Ú·ˆ‰·Â
ª≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰
‡˘Â· ≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®ÔÂ˜È˙©®˙ÂÁÂ„© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ Æ≤
˘Î¯ ˙Úˆ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰Ú·ˆ‰·Â ÌÈ˜ÈÊÁÓ ˙ÙÈÒ‡· Ô¯˜ Ï‰Ó ˙ÂÙ˙˙˘‰
ª˙„ÁÂÈÓ
®Â˙¯ÂˆÂ Â‰·Ó ¨Ô¯˜ Ï˘ ÛÈ˜˘˙ ÈË¯Ù© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ Æ≥
ÌÈ˜ÈÊÁÓ ˙ÙÈÒ‡· Ô¯˜ Ï‰Ó ˙ÂÙ˙˙˘‰ ‡˘Â· ≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®ÔÂ˜È˙©
Æ˙„ÁÂÈÓ ˘Î¯ ˙Úˆ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰Ú·ˆ‰·Â
≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®ÔÂ˜È˙©®‰ˆÙ‰ ˙ÏÓÚ© ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â˜˙ Æ¥
Æ˙Â¯Ê ˙Â¯˜ ˙ˆÙ‰Â ‰ˆÙ‰ ˙ÂÏÓÚ È¯ÂÚÈ˘ ˙˙ÁÙ‰ ‡˘Â·
˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ÌÈÁ˜ÂÙÓ ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÓÈ‰Ó· Ì‚Ù ˙ÈÁ·Ï ˙Â·ÈÒ ˙ÓÈ˘¯ ¨ÍÎÏ ÛÒÂ·
˙¯„Ò‰ ˜ÂÁÏ ®¥©®±‡©±∞ ÛÈÚÒ ÈÙÏÂ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁÏ ®±‡©±µ ÛÈÚÒ ÈÙÏ
Æ˛≤∞±± ¨¯·Óˆ„· ¥–‰ ÌÂÈ· ˙Â˘¯‰ ¯˙‡· ‰ÓÒ¯ÂÙ¸ ıÂÚÈÈ‰
Æ®‰˜È˜Á ˙˜ÏÁÓ ˜¯Ù· Â‡¯ ‡ÏÓ‰ ËÂ¯ÈÙÏ©

˙·¯ÂÚÓ ˙Â˘¯‰ Ì‰·˘ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰ Æµ
˙Â„ÂÚ˙ „Â‚È‡ ¥∂π¥Ø±± ˆ¢‚· ªÏ‡¯˘È· ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ÌÈÓ‡‰ „Â‚È‡ ≥∏∞≥Ø±± ˆ¢‚· Æ±
ÌÈ‡˘© ·È·‡ Ï˙· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈÏ ‰Ò¯Â·‰ È¯·Á „Â‚È‡Â ·È·‡ Ï˙· ¯ÁÒÓ‰ ˙Î˘Ï·˘ ÏÒ‰
¯˘ ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó „‚ ˙ÂÓ‡· ˙ÂÚ˜˘‰Ï ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó „Â‚È‡ µ¥≥∑Ø±± ˆ¢‚· ª®ÌÈ˜·
ÆÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘Â Ï‡¯˘È ˙ÒÎ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ¨¯ˆÂ‡‰
„‚Î ‰¯È˙Ú ≠ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ „‚ ˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó „Â‚È‡ ∏±≥∂Ø±± ˆ¢‚· Æ≤
¨ÔÂ˙ÈÚ· ÌÈÙÈ˜˘˙ ˙ÂÎÈ¯Î ÌÂÒ¯Ù ÔÈÈÚ· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁÏ ±π ßÒÓ ÔÂ˜È˙
‡È‰Â ‰· ‰ÎÓ˙ ‡Ï ˙Â˘¯‰˘ ‰Úˆ‰ ¨˙ÒÎÏ ‰˘‚Â‰˘ ˙ÈË¯Ù ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ˙Â·˜Ú·
ÆÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˜¯ÙÏ ‡¥ ÛÈÚÒ ‰‡¯ Æ‰˙„ÓÚÏ „Â‚· ‰Ï·˜˙‰
˙È˜ÈÊ ˙ÈÙÒÎ ‰ÚÈ·˙ ≠ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯Â È¯Ë ¨˘Â¯Ù „‚ ·Â„˜ÏÂÓ ±∂∏πØ∞∏ ‡¢˙ Æ≥
‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ï‰Ó ‰˙È‰˘ ÈÓ „‚ ¨‰ÚÈ·˙Ï ÈËÂÂÏ¯‰ „ÚÂÓ· ˙Â˘¯‰ ¯¢ÂÈ ‰È‰˘ ÈÓ „‚
∂π

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

˜Ê Ï˘· ¨˙Â˘¯‰ „‚Â ®˙ÂÚ˜˘‰ ˙˜ÏÁÓÓ ˜ÏÁ ÌÂÈÎ© ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ
Ï‰Ó ÔÈ·Ï ÂÈ· ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ÏÂËÈ· ·˜Ú ¨Â˙ÚËÏ ¨Ú·Â˙Ï Ì¯‚˘
¨˙È˙„·ÂÚ ÈÎ ˜ÒÙ Æ‰˙Á„ ‰ÚÈ·˙‰ Æ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ˙Â·˜Ú· ¨‰ÒÎ‰ Ô„·Â‡Â Ô¯˜
ÂÓ¯‚˘ ˙Â·ÈÒ‰ ÔÈ· ‰˙ÈÈ‰˘ ¨Ô¯˜‰ Ï‰Ó ÌÚ ÔÂÙÏË ˙ÁÈ˘ ‰ÓÈÈ˜ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ï‰Ó
ÂÚË˘ ‰‚‰‰ ˙ÂÚË Â„ÓÚ ÌÈÚ·˙Ï ÌÏÂ‡Â ¨Ú·Â˙‰ ÔÈ·Ï ÂÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÏÂËÈ·Ï
ÌÈÚ·˙‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ ˙¯‚ÒÓ· ‰˙˘Ú ‰ÏÂÚÙ‰˘ ¯Á‡Ó ¯‡˘‰ ÔÈ· ¨ÍÈÏ‰·
Æ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜· ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÚ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Ì˙·ÂÁ ˙¯‚ÒÓ·Â
‰È„Ó‰ ¯ÂÚ¯Ú· ¯·Â„Ó ≠ ßÁ‡Â ÔÂ‰ È˜Â˘ Ì¯ ‡È˘ ß Ï‡¯˘È ˙È„Ó ±±±≥Ø∞π Ó¢Ú Æ¥
˙ÚÓ˘Ó ˙ÏÈ·˜· ‰˙È˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ ¯‚ÈË‡ ¯ÈÓ‡Â Ó¢Ú· ÔÂ‰ È˜Â˘ Ì¯ ‡È˘ ¯ÂÚ¯ÚÂ
¨ÌÈ˜È˙ ÏÂ‰ÈÏ ÔÂÈ˘È¯ ˙ÏÚ· ‰¯·Á ‰È‰˘ ¨Ì¯ ‡È˘ ˙¯·Á „‚Î ‰˘‚Â‰˘ ≤Ø∞¥ ßÒÓ
ıÚÂÈÂ ¨ÌÈ˜È˙ ÏÂ‰ÈÏ ÔÂÈ˘È¯ ÏÚ· ÂÈ‰ Ì‰Ó ÌÈÈ˘ ¯˘‡ ¨‰¯·Á· ‰¯˘Ó È‡˘Â ‰˘ÂÏ˘
Ì¯˜ÈÚ· ÌÈÈ˙„·ÂÚ ÂÈ‰ ÌÈ·È˘Ó‰ È¯ÂÚ¯Ú Æ‰¯·Á‰ Ï˘ ÛÈÒ Ï‰ÓÎ ˘ÓÈ˘˘ ¨˙ÂÚ˜˘‰
ÌÂÒ¯Ù „‚Â ÌÈ˘ÂÚ‰ ˙ÏÂ˜ ÏÚ ‰¯Ú¯Ú ‰È„Ó‰ ÆËÙ˘Ó‰ ˙È· È„È ÏÚ ÌÏÂÎ ÂÁ„Â
·¯Ú˙‰Ï ‡Ï˘ ËÈÏÁ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÆÌÈ·È˘Ó‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ ÔÂÈˆ ‡ÏÏ ‰ËÏÁ‰‰
Â‡È·‰˘ ¨‡ÏÂ˜Ï ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ÔÈ·Ï ˙Â¯È·Ú‰ ˙¯ÓÂÁ ÔÈ· ÔÊ‡Ó‰ ¨‰„ÚÂÂ‰ ‰ÏÈË‰˘ ˘ÂÚ·
ËÈÏÁ‰ ¨‰ËÏÁ‰‰ ÌÂÒ¯Ù ‡˘Â· ÆÈ˙ÂÚÓ˘Ó Ò˜ ˙ÏË‰ ÍÂ˙ „·Ï· ‰ÙÈÊ· ˙Â˜Ù˙Ò‰Ï
ÔÈ‡ ¨ÌÈÏ·˜‰ Ï˘ ˙ÂÈ˘È‡‰ ˙Â·ÈÒ· ‰·˘Á˙‰ ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂ˘ Ì‚‰ ÈÎ ËÙ˘Ó‰ ˙È·
ÔÙÂ‡· ÌÈÏ‰˙Ó ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰ ÂÈÙÏ ÏÏÎ‰Ó ˙ÂËÒÏ ‰˜„ˆ‰ ˙ÂÂ‰Ó ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ
Í¯Âˆ‰ ÏÚ ˙ÂÚÏ È„Î ˘È ÌÈÏ·˜‰ ˙ÂÓ˘ ÔÂÈˆÂ ÌÂÒ¯Ù· ÈÎ Ú·˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÆÈ·ÓÂÙ
ÆÚÈ˙¯Ó Ì¯Â‚ ˘Ó˘ÏÂ ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· Ï˘ ÈÂ‡¯‰ „Â˜Ù˙‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï

∑∞
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VII

È˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰˜ÏÁÓ‰
ÔÈ˜˙‰ ÔÏÂ‰È ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙‡ ˙ÊÎ¯Ó È˘Ó‰ ˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰˜ÏÁÓ‰
Æ‰Ò¯Â·‰ ˙Â˜ÏÒÓÂ ·È·‡ Ï˙· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈÏ ‰Ò¯Â·‰ Ï˘ Ô‚Â‰‰Â

‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙ Æ±
‰Ò¯Â·· ¯ÁÒÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Æ‡
˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÎ¯Ú ‰Ò¯Â·· ¯ÁÒÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰
¯ÁÒÓ· ˙ÂÚˆ·˙Ó‰ ˙Â‚È¯Á ˙ÂÏÂÚÙ ¯˙‡Ï ‰¯ËÓ· ¨˙Â¯Á‡Â ˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙Â˜È„·
ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ Ï˘ ˙Â¯Ù‰ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ¯˘‡Â ‰Ï ‰ˆÂÁÓÂ ‰Ò¯Â·· ÌÈÈ˜˙Ó‰
ÌÈÁÂ˙È ˙ÎÈ¯ÚÏ ÌÈ˘„Á ÌÈÓ˙È¯Â‚Ï‡ ÁÂ˙ÈÙ· ‰˜ÏÁÓ‰ ‰˜ÒÚ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
Æ®Business Intelligence) BI –‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈ˙Â‚‰˙‰ ˙Â‚È¯Á ¯Â˙È‡ Í¯ÂˆÏ ÌÈ·Î¯ÂÓ

‰Ò¯Â·‰ ˙Â˜ÏÒÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Æ·
ÌÈ‡˘Â ¨Ï‡¯˘È ˜· ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ ¨‰˜ÏÁÓ‰ ‰Ó„È˜ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
ÆÌÂ¯ÈÁÂ Ï˘Î È·ˆÓ· ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÈÎ¯„Â ‰Ò¯Â·‰ ˙Â˜ÏÒÓ ˙Â·ÈˆÈÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓÂÁ˙Â
ÌÈÓ¯Â‚Â ‰Ò¯Â·‰ È¯·Á ¨‰Ò¯Â·‰ ¨Ï‡¯˘È ˜· ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ‰ÏÚÙ ‰˜ÏÁÓ‰ ¨ÔÎ ÂÓÎ
Æ‰˜Ù‰‰ ˙˜ÈÏÒ ÍÈÏ‰˙· ‰Ó¯ÂÙ¯ ˘Â·È‚Ï ÌÂ˙ÈÁ‰ ˙ÈÈ˘Ú˙Ó

‰Ò¯Â·‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙÂ ÌÈ¯·Á ˙˜ÏÁÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Æ‚
ÂÏÙÂË ¨‰Ò¯Â·‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙÂ ÌÈ¯·Á ˙˜ÏÁÓ ÏÚ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯‚ÒÓ·
˙Â˘È¯„Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈË·È‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ¨‰Ò¯Â·‰ È¯·Á ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÂ˘ ÌÈË·È‰
ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈË·È‰ ÔÎÂ ¨®ÌÈ·¢˘Á ≠ ÔÏ‰Ï© ÌÈ˜· ÌÈ‡˘ ‰Ò¯Â·‰ È¯·Á Ï˘ ˙Â·ÈˆÈ‰
‡È‰˘ ÛËÂ˘‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÆÌÈ·¢˘Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ (DRP) ˙È˜ÒÚ ˙ÂÈÎ˘Ó‰Ï
ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈÁÂÂÈ„ ‰Ò¯Â·‰Ó ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ï·˜Ó ¨˙Î¯ÂÚ
ÆÌÈ·¢˘Á‰ Ï˘ ˙ÈÒÈÙ‰ Ì˙Â·ÈˆÈÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈË¯Ù ˙Â·¯Ï ¨ÌÈ¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ

˙È‡Ò¯Â· ‰È˜˙ Æ„
ÂÈÙÏ ˙ÂÈÁ‰·Â ‰Ò¯Â·‰ ÔÂ˜˙· ÌÈÈÂÈ˘
˙˘¯„ ¨‰Ò¯Â·‰ Ï˘ Ô‚Â‰‰Â ÔÈ˜˙‰ ‰ÏÂ‰È ÏÚ ˙Â˘¯‰ ˙Î¯ÂÚ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯‚ÒÓ·
¨ÔÎ ÂÓÎ Æ‰Ò¯Â·‰ ÔÂ˜˙· ÌÈÈÂÈ˘ ÚÂˆÈ·Ï Ì„˜ÂÓ È‡˙Î ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ˙Â˘¯‰ ˙ˆÏÓ‰
ÆÔÂ˜˙Ï ˙ÂÈÁ‰‰ ˙‡ Ô˜˙Ï Â‡ ÚÂ·˜Ï ‰ÚÈˆÓ ‰Ò¯Â·‰ ¯˘‡Î ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ˘¯„
‰Ò¯Â·‰ ‰ÓÊÈ˘ ÔÂ˜˙ ÈÂ˜È˙ ıÂÓÈ‡ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÙ· ˙Â˘¯‰ ‰ˆÈÏÓ‰ ¨ÍÎÏ Ì‡˙‰·
∫ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ¨‰È˙ÂÈÁ‰ ÈÂ˜È˙ ˙‡ ‰¯˘È‡ ÔÎÂ
®‡¢Ú˘˙ ¨Ë·˘ „¢È© ≤∞±± ¨¯‡ÂÈ· ±π–‰ ®i©
‰˘„Á ‰¯·Á· ‰ÈÓ‰ ¯ÈÁÓ ˙Ó‡˙‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®±©
ª˙ÂÈÂÎÊ ˙˜ÂÏÁÏ
ªÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ Ï˘ ‰ÓÈÒÁ‰ ÈÏÏÎ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®≤©
ÔÂ˜È˙ ˙‡ ‰¯˘È‡ „·· „·Â ¨ÔÂ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÙ· ‰ˆÈÏÓ‰ ˙Â˘¯‰ ®≥©
˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ ¯ÁÒÓÏ ÌÂ˘È¯· ˜ÒÂÚ‰ ˜¯Ù‰ ÈÂÈ˘ ÔÈÈÚ· ¨˙ÂÈÁ‰‰
ª‰ÈÂÙÎ ‰¯Ó‰Ï ˙Â˙È‰ È‡˜· „È‚‡˙ Ï˘
∑±

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

Á¢‚‡ ÏÚ ˙ÂÈˆÙÂ‡ ÔÈÈÚ· ÔÂ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÙ· ‰ˆÈÏÓ‰ ˙Â˘¯‰ ®¥©
ª¯Á˘
ÔÈ· ÌÈÈÈÚ „Â‚È ÔÈÈÚ· ÔÂ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÙ· ‰ˆÈÏÓ‰ ˙Â˘¯‰ ®µ©
Æ¯È˘Î ÁÂ˜Ï ÂÈ‰˘ ÂÏ˘ ÁÂ˜Ï ÔÈ·Ï ‰Ò¯Â· ¯·Á
®‡¢Ú˘˙ ¨¯„‡ Ê¢È© ≤∞±± ¨Ò¯Ó· ≤≥–‰ ®ii©
ÏÚ Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ ÔÈÈÚ· ®˙ÂÈÁ‰Ï ÁÙÒ© ÔÂÙÈ¯Ú˙ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®±©
ª‰˜ÏÒÓ· Ì‰È˙ÂÂ·˘Á· ‰˜ÏÒÓ‰ È¯·Á ˙Â¯˙È
ÔÂ˜È˙ ˙‡ ‰¯˘È‡ „·· „·Â ¨ÔÂ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÙ· ‰ˆÈÏÓ‰ ˙Â˘¯‰ ®≤©
ªÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ Ï˘ ‰˜ÈÁÓ ÔÈÈÚ· ¨˙ÂÈÁ‰‰
ÔÂ˜È˙ ˙‡ ‰¯˘È‡ „·· „·Â ¨ÔÂ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÙ· ‰ˆÈÏÓ‰ ˙Â˘¯‰ ®≥©
ª®˙ÂÈÏ‡Â„ ˙Â¯·Á© Ï¢ÂÁ ˙Â¯·ÁÏ ÌÈÏÏÎ ÔÈÈÚ· ¨˙ÂÈÁ‰‰
‰¯·Á Ï˘ ¯ÁÒÓÏ ÌÂ˘È¯· ˙ÂÏ˜‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®¥©
ª‰˘„Á
ÔÂ˜È˙ ˙‡ ‰¯˘È‡ „·· „·Â ¨ÔÂ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÙ· ‰ˆÈÏÓ‰ ˙Â˘¯‰ ®µ©
ª¯Â·Èˆ‰ ˙Â˜ÊÁ‰ ˙¯„‚‰ ÈÂÈ˘ ÔÈÈÚ· ¨˙ÂÈÁ‰‰
®˙ÂÈÁ‰Ï ÁÙÒ© ÔÂÙÈ¯Ú˙‰ ÔÂ˜È˙ ˙Â·¯Ï ¨˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®∂©
ª˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙Â„ÂÚ˙ È‡˙ ÈÂÈ˘ ¯·„· ‰Ú˘‰ ˙‡¯Â‰ ÔÈÈÚ·
ª˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÓ ÏÚ ˙ÂÈˆÙÂ‡ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®∑©
ÆÌÈ„„Ó ·Â˘ÈÁÏ ‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó· ÌÈÈÂÈ˘ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®∏©
®‡¢Ú˘˙ ¨ÊÂÓ˙ ß„© ≤∞±± ¨ÈÏÂÈ· ∂–‰ ®iii©
ÈÂÈ˘ – ‰ÓÈÒÁ‰ ˙ÂÈÁ‰· ÌÈÂ˜È˙ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®±©
ªÔÓ‡ ˙¯„‚‰
˙ÂÈˆÙÂ‡· ÔÂ¯Á‡ ¯ÁÒÓ ÌÂÈ ÔÂ˜È˙ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®≤©
ªÈÂÒÈÎ
ª¯Á˘ Á¢‚‡ ÏÚ ˙ÂÈˆÙÂ‡ ˙˜˘‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®≥©
˙ÂÈˆÙÂ‡· ˜Â˘ ˙ÈÈ˘Ú ÔÈÈÚ· ®˙ÂÈÁ‰Ï ÁÙÒ© ÔÂÙÈ¯Ú˙ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®¥©
ªÌÈÙÒÂ ÒÈÒ· ÈÒÎ ÏÚ
‰˜ÈÏÒÏ ¯·ÚÓ ÔÈÈÚ· ÔÂ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÙ· ‰ˆÈÏÓ‰ ˙Â˘¯‰ ®µ©
ª˙ÂÈÓ‰ ˜Â˘· T ´±–·
≠ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ· ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÁÒÓ‰ ÌÂÈ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®∂©
Æ˙ÂÈÓ‰ ˜Â˘· T´±–· ‰˜ÈÏÒÏ ¯·ÚÓ
®‡¢Ú˘˙‰ ÏÂÏ‡ ß‡© ≤∞±± ¨ËÒÂ‚Â‡· ≥±–‰ ®iv©
˙Ï·‚ÂÓ ˙ÂÙ˙Â˘· Ë˜ÈÂ¯Ù ˙¯„‚‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÓÊ ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰
ÆÊ‚Â ËÙ È˘ÂÙÈÁÏ
®‡¢Ú˘˙‰ ¨ÏÂÏ‡ ‡¢Î© ≤∞±± ¨¯·ÓËÙÒ· ≤∞–‰ ®v©
ª„¯Ù ‰ÁÈ˙Ù ¯ÁÒÓ „ÚÂÓ ÈÂÈ˘ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®±©
Ï˘· ÌÈ„„Ó‰Ó ˙ÂÈÓ ˙ÚÈ¯‚ ÈÏÏÎ ÔÂÎ„Ú ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®≤©
ªÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡
∑≤

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

˙Â„ÂÚ˙ ÏÚ ˙ÂÈˆÙÂ‡· ˜Â˘ ˙ÈÈ˘Ú ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®≥©
ª˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ Á¢‚‡· ˜Â˘ È˘ÂÚ ÏÂÓ‚˙ ˙˜ÒÙ‰Â ¯Á˘ ‚ÂÒÓ ˙Â·ÈÈÁ˙‰
ÔÂ˜È˙ ˙‡ ‰¯˘È‡ „·· „·Â ¨ÔÂ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÙ· ‰ˆÈÏÓ‰ ˙Â˘¯‰ ®¥©
ª·¢˘ÁÏ ˙Â¯È˘Î È‡˙ ÔÈÈÚ· ¨˙ÂÈÁ‰‰
ª‰ÓÈÒÁ‰ ˙ÂÈÁ‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®µ©
ÏÚ ˙ÂÈˆÙÂ‡· ˙ÂÁÂ˙Ù ˙ÂÈˆÈÊÂÙ ˙Ï·‚Ó ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®∂©
ª¯ÙÂÒ ˙ÂÚË ÔÂ˜È˙ ≠ ˙ÂÈÓ
Ï˘ È·¯Ó Ï„Â‚·Â È¯ÚÊÓ Ï„Â‚· ÌÈÈÂÈ˘ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®∑©
ª‰ÈˆÙÂ‡ È·˙Î· ‰„Â˜Ù
ÔÂ˜È˙ ˙‡ ‰¯˘È‡ „·· „·Â ¨ÔÂ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÙ· ‰ˆÈÏÓ‰ ˙Â˘¯‰ ®∏©
¨Ì‰ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈÁ‰‰Â ÔÂ˜˙Ï È˘‰ ˜ÏÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙Ó‡˙‰ ÔÈÈÚ· ¨˙ÂÈÁ‰‰
ªT´±–· ‰˜ÈÏÒÏ
ª‰¯·Á ÚÂ¯È‡ Ï˘· ¯ÁÒÓ ˙˜ÒÙ‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÓÊ ˙ÂÈÁ‰ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®π©
¯ÁÒÓÏ IOC –Â FOK ˙Â„Â˜Ù ˙ÙÒÂ‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®±∞©
ªÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ·
ÔÂ˜È˙ ˙‡ ‰¯˘È‡ „·· „·Â ¨ÔÂ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÙ· ‰ˆÈÏÓ‰ ˙Â˘¯‰ ®±±©
Æ˙Â¯Â‚‡Ï ÌÈÏ˜˘Ó ¯·ÚÓ ≠ ˙ÂÈÓ ÏÚ ˙ÂÈˆÙÂ‡ ÔÈÈÚ· ¨˙ÂÈÁ‰‰
®·¢Ú˘˙‰ ¨ÂÏÒÎ Ê¢Ë© ≤∞±± ¨¯·Óˆ„· ±≤–‰ ®vi©
ÔÂ˜È˙ ˙‡ ‰¯˘È‡ „·· „·Â ¨ÔÂ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÙ· ‰ˆÈÏÓ‰ ˙Â˘¯‰ ®±©
˙ÂÁÂ˜Ï Ï˘ ˙ÂÂ·˘ÁÂ ·¢˘Á Ïˆ‡ ¯˘˜ È˜˙ÂÓ ˙ÂÂ·˘Á ÔÈÈÚ· ¨˙ÂÈÁ‰‰
ªÂ¯ËÙ˘ ·¢˘Á
ªÌÈ¯Ê Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÓÊ ˙ÂÈÁ‰ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®≤©
ıÂÁ‰ ÔÓ ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ‰Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®≥©
ª·¢˘Á·
IOC –Â FOK

˙Â„Â˜Ù ˙ÏÚÙ‰ „ÚÂÓ ˙ÈÈÁ„ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®¥©
ªÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ· ¯ÁÒÓ·

ÌÈÒÎ Ï˘ ÔÂÁËÈ·Ï È·¯Ó ÈÂÂ˘ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®µ©
ªÌÈÒÈÙ
¯·„· ‰Ú˘‰ ˙‡¯Â‰ Ï˘ ‰Ù˜Â˙ ˙Î¯‡‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂ˜È˙ ‰¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ ®∂©
Æ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙Â„ÂÚ˙ È‡˙ ÈÂÈ˘

ÂÓˆÚ ÔÂ·˘ÁÏ ¯ÁÂÒ ˙Â¯ÈÊ Æ‰
ÏÂÙÈËÏ ¯ÁÒÓ‰ ˙Â¯ÈÊ ÌÂÁ˙ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰¯·ÚÂ‰ ‰Â¯Á‡‰ ‰˘‰ È‰Ï˘·
Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙Â˜˙‰ ÌÂ„È˜· ÂÊ ‰ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· ‰˜ÒÚ ‰˜ÏÁÓ‰ Æ‰˜ÏÁÓ‰
Æ®¯ÁÒÓ ˙Â¯ÈÊ ≠ ÔÏ‰Ï© ÂÓˆÚ ÔÂ·˘ÁÏ ¯ÁÂÒ ˙Â¯ÈÊ Ï˘
‰˜È˜Á‰ ÍÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÏÚÂÙ ¨˙Â˘¯· ˙Â¯Á‡ ˙Â˜ÏÁÓ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ¨‰˜ÏÁÓ‰ Ï‚Ò
ÆÈÂ˘È¯‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÍÈÏ‰ ˙ÏÈÁ˙Ï Í¯Ú ÍÎÏ ÛÒÂ·Â ¨ÌÂÁ˙‰ ˙¯„Ò‰Â
∑≥

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

‰¯„Ò‰‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ Æ≤
¨®ÈÓˆÚ‰ ÂÂ·˘ÁÏ ¯ÁÂÒ ˙¯ÈÊ© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙ ˙ËÂÈËÏ ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜¯Ù È˘ ˘Â·È‚
˙„ÚÂ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰ÁÂ‰˘ ¨®¯ÁÒÓ ˙Â¯ÈÊ ˙Â˜˙ ≠ ÔÏ‰Ï© ≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘Â· ÌÈ˜ÒÂÚ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ˜¯Ù‰ ÆÌÈÙÒÎ‰
˙·ÂÁ ˙Ú·Â˜ ˙˘·‚˙Ó‰ ‰ËÂÈË‰ ÆÁÂËÈ·Â ÌÈÏÈÊ ÌÈÒÎ ¨È¯ÚÊÓ ÈÓˆÚ ÔÂ‰ ˙Â˘È¯„ ®‡©
‡Ï˘Â ¨ÌÈÂ˘ ÌÈÂÎÈÒ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆ˜‰Ó ‰‰Â·‚ ‰È‰˙˘ ¨˙È¯ÚÊÓ ÈÓˆÚ ÔÂ‰ ˙È¯Î ÌÂÈ˜
ÌÈÙÒÎ ˙˜ÊÁ‰ÏÂ ÁÂËÈ·Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ˙Â·ÂÁ ˙ÂÏÏÎ ¨ÛÒÂ· ÆÈÏÓÈÈÓ ÌÂÎÒÓ ˙ÁÙ˙
Æ‰¯·Á‰ ÔÂ·˘Á· ÌÈÏÈÊ
ÔÂÈ˘È¯ Ï·˜Ï ˙Â˘˜·Ó‰ ˙Â¯·ÁÂ ¯ÁÒÓ ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÏÈÚÙÓ‰ ˙Â¯·Á ÏÚ ÂÏÂÁÈ˘ ˙Â¯‚‡‰ ®·©
ÈÂÈ˘Â ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘˜· ÏÚ ˙Â¯‚‡ ÂÏÂÁÈ ¨ÚˆÂÓ‰ ÈÙ ÏÚ Æ¯ÁÒÓ ˙Â¯ÈÊ ÏÂ‰ÈÏ
Û˜È‰ ÈÙ ÏÚ ‰˙˘È ‰¯ÂÚÈ˘˘ ¨˙‚¯Â„Ó ˙È˙˘ ‰¯‚‡ Ú·˜˙ ¨ÛÒÂ· ÆÔÂÈ˘È¯ È‡˙
Æ¯ÁÒÓ‰ ˙¯ÈÊ ˙‡ ‰ÏÈÚÙÓ‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂÒÎ‰
˙Â˘¯· ˙Â¯Á‡ ˙Â˜ÏÁÓ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ÂÊ ‰˘ ÍÏ‰Ó· ‰˜ÏÁÓ‰ ‰˜ÒÚ ¨ÔÎ ÂÓÎ
ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ‰ÁÂ‰˘ ¨¯ÁÒÓ ˙Â¯ÈÊ ˙Â˜˙ ˙ËÂÈËÏ ˙ÂÙÒÂ˙Â ˙ÂÓ‡˙‰ ¨ÌÈÂ˜È˙ ˘Â·È‚·
˙ÙÒÂ‰Ó ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ¨˙ÂÙÒÂ˙Â ˙ÂÓ‡˙‰ Ì¯˜ÈÚ· ÌÈÏÏÂÎ ‰Ï‡ ÌÈÂ˜È˙ ÆÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ
ÆÌÈ˘„Á‰ ÌÈ˜¯Ù‰
˙ÂÏÚ· ˙Â¯·Á ÏÚ ÏÂÁÈ˘ ¨ÔÂ‰ ˙·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡ Âˆ ˙ËÂÈË ˘Â·È‚· ‰ÎÈ˘Ó‰ ‰˜ÏÁÓ‰ ¨ÔÎ ÂÓÎ
ÆÔÂ‰ ˙·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ‰Úˆ·˙‰ ÂÊ ‰„Â·Ú Æ¯ÁÒÓ ˙Â¯ÈÊ ÏÂ‰ÈÏ ÔÂÈ˘È¯

∑¥

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

VIII

ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ
ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ È„È˜Ù˙ Æ±
∫ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ„È˜Ù˙ È˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈÏ
ª˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈÁÂ˜ÈÙ‰ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ ‰˙ÂÏÈÚÙ È·‚Ï ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ Æ‡
ÆÈÂ‚¯‡ ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ Æ·

˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈÁÂ˜ÈÙ‰ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ ‰˙ÂÏÈÚÙ È·‚Ï ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ
‰¯„Ò‰ Â‡ ·ÁÂ¯ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÂÏ‡˘Ï Ú‚Â‰ ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ Ô˙È ¨ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·
Â‡ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎ ÏÚ ÌÈ˙ÚÏ ÌÈÏÁ‰ ¨ÌÈÂÒÓ ‡˘Â Â‡ ÌÂÁ˙ Ï˘
ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú‰ ¨ÔÈ„ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Â˘¯Ù ¨‰˜È˜Á ˙ÂÓÊÂÈ ÔÂ‚Î© Ì˜ÏÁ
ÌÈ‡˘Â· ˙ÂËÏÁ‰ È·‚Ï ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ Ô˙È ÔÎÂ ®ÂÎÂ˙· ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ¯Ê‚Ó ÏÚ Â‡ ÂÏÂÎ ˜Â˘‰
ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ Ì„˜Ó ¨ÛÒÂ· Æ®ÌÈÁ˜ÂÙÓ ÌÈÓ¯Â‚ È·‚Ï ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ¨Ï˘ÓÏ© ÌÈ˘È‚¯
Æ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ ¯„Ò ÏÚ ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈË˜ÈÂ¯Ù
ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ‡˘Â· ˙Â˘¯‰ ¯¢ÂÈÏÂ ‰È˙Â„ÚÂÂÏ ¨˙Â˘¯‰ ˙‡ÈÏÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈÏ ¯·ÚÓ
ÏÚ ‰¯˜· Í¯ÂÚÂ ˙ÂÂ˘‰ ˙Â˜ÏÁÓÏ ˙ÈËÙ˘Ó ‰ÎÈÓ˙ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ Ô˙Â ¨ÌÁÏÂ˘Ï
Æ‰È˙Â„ÓÚÂ ‰˙ÂÈÈ„Ó ¨˙Â˘¯‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ÂÊ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ¨Ô˙ÂÏÈÚÙ
ÔÂ‚Î© ˙Â˘¯Ï ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ÌÈ˜˘ÓÓ ¨Í¯Âˆ‰ ÈÙÏ ¨ÌÈÈ˜Ó ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰
ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰· ¨Í¯Âˆ‰ ÈÙÏ ¨·¯ÂÚÓ ÂÈ‰Â ®·¢ÂÈÎÂ ¨‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ¨ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂËÏÂ‚¯
≠ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÎÈÏ‰ ¨ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈÎÈÏ‰ ÔÂ‚Î© Ì‰· ˙·¯ÂÚÓ Â‡ Ì‰Ï „ˆ ‰È‰ ˙Â˘¯‰˘
ıÂÚÈÈ‰ ˜ÒÂÚ ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ®·¢ÂÈÎÂ ÌÈÈÏ‰Ó ÌÈÎÈÏ‰ ¨˙Â¯Ê‚ Â‡ØÂ ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÌÈÂ˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓÂ¯ÂÙ· Û˙˙˘ÓÂ ˙Â˘¯· ÌÈËÙ˘ÓÏ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÎ¯„‰· ÈËÙ˘Ó‰
Æ˙Â˘¯Ï ıÂÁÓ

ÈÂ‚¯‡ ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ
¨˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯ Â‡ ‰¯·Á ÏÎÏ ‰ÓÂ„· ¨ÔÂ‚¯‡Î ˙Â˘¯Ï ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ Ô˙È ¨ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·
˙ÂÙÈ˘Á‰Â ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ¨˙Â˘¯‰ ‰·ÓÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈÈÈÙ‡Ó ÌÚ ·ÂÏÈ˘· Í‡
Ô‰© ˙Â˘¯· È˙ÂÚÓ˘Ó ÏÂ„È‚ ÏÁ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· Æ‰Ï˘ ˙ÂÈÏ‡ÈˆËÂÙ‰ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰
ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙˘¯„ ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎÂ ¨®˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰· Ô‰Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ·
ÈÈ„ ÔÂ‚Î ¨ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÓÂÁ˙Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ‡˘Â· ˙ÂÏ‡˘ Ï˘ Ï„‚Â ÍÏÂ‰ ¯ÙÒÓ
Æ·¢ÂÈÎÂ ¨‰„Â·Ú ÈÈ„ ¨ÌÈÊ¯ÎÓ

˙ÙÏÂÁ‰ ‰˘· ÂÏÙÂË˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ‡˘Â Æ≤
·Ï· Â„ÓÚ˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó ·ÁÂ¯ È‡˘Â· ÏÂÙÈË· ·¯ÂÚÓ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ‰È‰ ˙ÙÏÂÁ‰ ‰˘·
¨‰Ê ÏÏÎ·Â ¨˙Â˘¯· ˙ÂÈËÂÂÏ¯‰ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÈÂÂÈÏ ÍÂ˙ ¨˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘Â·
ÏÂÚÈÈ ˜ÂÁ Ï˘ Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈÎ ˙‡¯˜Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÈÂÂÈÏ ≠ ˙ÈÏ‰Ó ‰ÙÈÎ‡ Æ‡
≥≤
¨ÂÓÂ˘ÈÈ ˙ÏÈÁ˙Â ¨≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®‰˜È˜Á ÈÂ˜È˙© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯· ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÎÈÏ‰
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˜˙ Ï˘ ÔÓÂ˘ÈÈÏ ¯˘˜· ‰Ê ÏÏÎ·Â ≠ ÈÙÒÎ‰ ÌÂˆÈÚ‰ ÈÎÈÏ‰Ï Ú‚Â· Ô‰
Æ≤∞±± ¨¯‡Â¯·Ù· ≤∑–‰ ÌÂÈ· Û˜Â˙Ï ÒÎ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰

∑µ

≥≤

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÈÓÂÎÒ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï Ô˙È Ô‰ÈÙÏ˘ ¨≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ ÈÓÂÎÒ Ï˘ ‰˙ÁÙ‰©
‰ÙÈÎ‡‰ ÈÎÈÏ‰Ï Ú‚Â· Ô‰Â ≠ ˜ÂÁÏ ˙È˘È˘‰ ˙ÙÒÂ˙· ÌÈÚÂ·˜‰ ÈÙÒÎ‰ ÌÂˆÈÚ‰
Æ˙ÈÏ‰Ó‰
˜Â˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙˜ÏÁÓ ÈÂÂÈÏ· ¨ÍÈ˘Ó‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ≠ ÂÓˆÚ ÔÂ·˘ÁÏ ¯ÁÂÒ ˙Â¯ÈÊ Æ·
Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈÏÂ ÂÓÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ¨˙ÂÚ˜˘‰ ˙˜ÏÁÓ· ÌÈÈÒÈÙ‰ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ˙„ÈÁÈÂ È˘Ó‰
Í¯ÂˆÏ ¨‰Ê ÔÂ˜È˙ ÁÂÎÓ ˙Â˜˙ Ï˘Â ≥≥ ¨≤∞±∞–Ú¢˘˙‰ ¨®¥≤ ßÒÓ ÔÂ˜È˙© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ
ÏÂÓ ¯ÂÁÒÏ ÌÈÚÈ˜˘ÓÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó‰ ˙ÂÈ·ÈË¯ËÏ‡ ¯ÁÒÓ ˙Â¯ÈÊ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰
¨®ßÂÎÂ ˙Â¯ÂÁÒ ¨ÌÈ„„Ó ¨Á¢ËÓ È¯Ê‚© ÌÈÂ˘ ÌÈÈÒÈÙ ÌÈÒÎ· ®ÌÈ¯ÏÈ„© ‰¯ÈÊ‰ ÈÏÈÚÙÓ
Æ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÁÂ˜ÈÙ·
˙Â˜˙ÏÂ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙ Ï˘ ÂÓÂ„È˜· ÌÈ„È‚‡˙ ˙˜ÏÁÓ ÈÂÂÈÏ ≠ ÌÈÓ‡‰ ˜ÂÁ Æ‚
È¯„Ò‰ Ú˜¯ ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ¨·ÂÁ ˙Â¯‚‡Ï ÌÈÓ‡ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰ Í¯ÂˆÏ ¨ÂÁÂÎÓ
Æ‰˘‰ ÂÎ¯Ú˘ ·ÂÁ‰

‰·Â¯˜‰ ‰˘· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ‡˘Â Æ≥
¨ÌÈÏ‰Â ÔÂÚ¯© ÛËÂ˘ ÏÂÙÈË· ÌÈ·¯ ÌÈ‡˘ÂÓ ˙·Î¯ÂÓ ‰·Â¯˜‰ ‰˘Ï ‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎÂ˙ Æ‡
ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰· ÏÂÙÈË ¨no-action letters Â‡ ˙ÂÈÓ„˜Ó ˙ÂÈÙÏ ˙Â·Â˘˙ Ô˙Ó
Æ®˙Â¯Ê‚Â ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ ÔÂÓÈÓÏ ˙Â˘˜·· Â‡ Ì‰Ï „ˆ ˙Â˘¯‰˘
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘Â· ÏÂÙÈË ‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙ÏÏÂÎ ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ·
ÌÈ˘· ˙È˙„ÈÓ ‰ÈˆÏÂ‚¯ ÌÂ„È˜Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÈÈ„Ó Ú˜¯ ÏÚ ≠ ‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ˙ÈÁ· ®±
‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ˙ÈÁ· ÂÈÈÚ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù Ì„˜Ï ËÏÁÂ‰ ˙ÏÚÂ˙ ÏÂÓ ˙ÂÏÚ Ï˘ ÌÈÁ·ÓÏ ·Ï
ÛÂÙÎ· ¨‰ÈˆÏÂ‚¯· ˙ÂÏ˜‰Ï ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈÎÏ‰Ó ˙ÈÁ· ‡È‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯ËÓ Æ˙ÓÈÈ˜‰
‚¯„Ó Ï˘ ÔÂÈÚ¯‰ ÔÁ·ÈÈ ‰Ê ÏÏÎ· ÆÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ· ¨ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ¨‰ÚÈ‚Ù ¯„ÚÈ‰Ï
Æ·¢ÂÈÎÂ ¨ÌÈË˜Ï ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÁ˜ÂÙÓ ÌÈÓ¯Â‚ ÔÈ· ˙ÂÁ·‰ ÏÚ ˙˙˘ÂÓ‰ ‰ÈˆÏÂ‚¯
¨˙È¯„ÂÓ‰ ‰ÏÎÏÎ· „ÂÒÈ Ô·‡ ‡È‰ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Â‡„Â ≠ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Â‡„ÂÂ‰ ˙¯·‚‰ ®≤
ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÓ¯Â‰ Ï˘ ‰¯Â¯· ‰‚ˆ‰ ‰È‰ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨‰˙ÂÚÓ˘ÓÂ
˙¯‚ÒÓ· Æ˙‚Â‰Â ‰ÏÈÚÈ ‰ÙÈÎ‡Ï È‡˙Â ˙Â¯·ËˆÓ ˙ÂÈÂÏÚ· ÔÂÎÒÈÁ ¨ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰
‚È˘‰Ï È„Î ·¯ÚÓ‰ ˙ÂÈ„Ó· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ÔÁÂ· ¨ÂÊ
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÚˆÓ‡Ï ‰‡ÂÂ˘‰ ÍÂ˙ ¨ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ˙ÈËÙ˘Ó ˙Â‡„Â
ÆÔ˙È‰ ÏÎÎ ¨˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Â‡„ÂÂ‰ ÌÂ„È˜Ï ÌÈÂ˘ ÌÈÏÎ Ï˘ ÌÂ˘ÈÈÂ Ï‡¯˘È·
ÆÔÏ‰Ï ·Æ¥ ÛÈÚÒ Ì‚ ‰‡¯ ¨‰Ê ‡˘Â È·‚Ï ≠ ˙ÈË¯Ù ‰ÙÈÎ‡· ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰ ®≥
‰ÓÂ˘ÈÈ ÔÓÈÒ· „ÂÓÚ˙ ‰·Â¯˜‰ ‰˘‰ ≠ ˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ‡˘Â ÈÂÂÈÏ ≠ ‰ÙÈÎ‡ ®¥
‰ÙÈÎ‡‰ ÏÂÏÒÓ ˙‡ ‰ÂÂÏÓ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ Æ˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ Ï˘ ‰Â˘‡¯Ï
Æ˙È˙„ÈÓ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÈ„Ó ÌÂ˘ÈÈÂ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰· ‰„ÈÓÚ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ ˘„Á‰
È˘ ÂÎ¯Ú ˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ‡˘Â· ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙ ˙¯‚ÒÓ· ≠ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ
Ï˘ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ï„‚‰ ≠ „Á‡‰ ÆÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÓÂˆÈÚ‰ ÏÂÏÒÓ· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂÈ˘
˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙Â˘¯Ï ˙Â˜Ó‰ ‰˙ÁÙ‰‰ ˙Â˜˙ Ï˘ Ô˙˜˙‰ ¨È˘‰ ÆÌÈÓÂˆÈÚ‰ ÈÓÂÎÒ
˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÏ‡˘· ÏÙËÓ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ÆÈÙÒÎ‰ ÌÂˆÈÚ‰ ÈÓÂÎÒ ˙˙ÁÙ‰·
Æ‰Ê ‰ÙÈÎ‡ ÏÂÏÒÓ ÌÂ˘ÈÈÏ
Æ≤∞±∞ ¨ÈÂÈ· ±µ–‰ ÌÂÈ· ÌÒ¯ÂÙ

≥≥

∑∂

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

Æ‰˜È˜Á Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˙Â¯˘Ú ˙Â˘¯· ÌÈÏ‰ÂÓ ÌÂÈÎ ≠ ‰˜È˜Á· ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ®µ
˙ÈÂ˘‡¯ ‰¯„Ò‰ ÌÈÂÂ‰Ó‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ·Â¯˜Ó ‰ÂÂÏÓ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ¨‰Ï‡ ÔÈ·Ó
ÆÌÂÁ˙‰ Ï˘ ‰¯„Ò‰‰ ÔÙÂ‡· ¯˙ÂÈ· È˙Â‰Ó ÈÂÈ˘ Ì‰· ˘È˘ Â‡ ¨ÌÈÂÒÓ ÌÂÁ˙ Ï˘
‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ˙Ó‡˙‰ ª‚Â¯È„‰ ˙Â¯·Á ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰ ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÓÂÁ˙· ¨‰Ó‚Â„Ï ¨ÍÎ
˙ÂÚ·ˆ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜‰ ªÌÂ˙ÈÁ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÚˆÂÓ ‰Ó¯ÂÙ¯ ªÌÈËÒÈÏ‡ ÏÚ ‰ÏÁ‰
˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÈˆÏÂ‚¯Ï ÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙ ˙¯·Ú‰ ªË¯ËÈ‡·
Æ˙ÂÓ‡·

ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ˘‚„ Æ¥
ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰ ÈÂÂÈÏÂ ÊÂÎÈ¯ Æ‡
˙‚ˆÈÈÓ˘ ‡È‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ¨ÏÏÎÎ ÆÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰ ¯ÙÒÓÏ „ˆ ‰È‰ ˙Â˘¯‰
ÏÂÙÈËÏ ˜È˙ Ï˘ Â˙¯·Ú‰ ˙‡¯˜Ï ‰Î‰‰ ˙„Â·ÚÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁÂ ¨ËÙ˘Ó‰ È˙·· ˙Â˘¯‰ ˙‡
Æ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ¨˙Â˘¯‰ Ï‚Ò È„È ÏÚ ‰˘Ú ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰

Â‡ØÂ ˙ÙÏÂÁ‰ ‰˘· ˙·¯ÂÚÓ ˙Â˘¯‰ ‰˙ÈÈ‰ Ì‰· ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰
ËÙ˘Ó‰ È˙·· ÌÈ„ÓÂÚÂ ÌÈÈÂÏ˙ ÌÈ‰ ÔÈÈ„Ú˘
˙Â„ÂÚ˙ „Â‚È‡ ¥∂π¥Ø±± ˆ¢‚· ªÏ‡¯˘È· ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ÌÈÓ‡‰ „Â‚È‡ ≥∏∞≥Ø±± ˆ¢‚· ®±
·È·‡ Ï˙· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈÏ ‰Ò¯Â·‰ È¯·Á „Â‚È‡Â ·È·‡ Ï˙· ¯ÁÒÓ‰ ˙Î˘Ï·˘ ÏÒ‰
„‚ ˙ÂÓ‡· ˙ÂÚ˜˘‰Ï ˙Â¯˜ ÈÏ‰Ó „Â‚È‡ µ¥≥∑Ø±± ˆ¢‚· ª®ÌÈ˜· ÌÈ‡˘©
ÆÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘Â Ï‡¯˘È ˙ÒÎ ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ¨¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó
˙Â˘¯· ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈ ˜ÂÁ Ï˘ ÂÓÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ ¨≤∞±± ˙˘ ˙È˘‡¯·
Â˘‚Â‰ ¨˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ‡˘Â· ≤∞±±–‡¢Ú˘˙‰ ¨®‰˜È˜Á ÈÂ˜È˙© Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ
˜ÂÁ· ÂÚ·˜˘ ÌÈ¯„Ò‰Ï ÒÁÈÈ˙‰· ¨È‡˙ ÏÚ Âˆ Ô˙ÓÏ ˙ÂÈÏ‰Ó ˙Â¯È˙Ú ˘ÂÏ˘
˜ÂÁ· Ú·˜˘ ¯ÂÚ¯Ú‰ ¯„Ò‰ ¨ÁÂËÈ·‰Â ÈÂÙÈ˘‰ ¯ÂÒÈ‡Ï Ú‚Â· ¯˜ÈÚ·Â ¨¯ÂÓ‡‰
µ–‰ ÌÂÈ·Â ¨„ÁÂ‡Ó· ÂÂ„ ˙Â¯È˙Ú‰ ˘ÂÏ˘ ÆÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÓÂˆÈÚ‰ ˙ÏË‰ ÔÂ‚ÓÂ
¨®ÔÈÏ·È¯ ß‡ ‰‡È˘Ï ‰˘Ó‰ ß·Î È„È ÏÚ© ÔÈ„ ˜ÒÙ Ô‰È·‚Ï Ô˙È ¨≤∞±≤ ¨¯‡Â¯·Ù·
‰ÚÈ‚Ù˘ È¯‰ ¨˙ÈÏ‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˜ÂÁ È¯„Ò‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÏÁÂ‰ Ì¯Ë˘ ¯Á‡Ó ÈÎ Ú·Â˜‰
ÆÛÒ‰ ÏÚ ˙Â¯È˙Ú‰ ÂÁ„ ¨ÍÎ˘Ó Æ˙ÈË¯Â‡È˙Â ‰˜ÂÁ¯ ‰È‰ ÌÈ¯˙ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ·
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ „‚ ˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó „Â‚È‡ ∏±≥∂Ø±± ˆ¢‚· ®≤
ÌÂÒ¯Ù ÔÈÈÚ· ˙ÂÓ‡· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁÏ ±π ÔÂ˜È˙ „‚Î ‰˘‚Â‰ ‰¯È˙Ú‰
˙ÒÎ· ‰˘‚Â‰˘ ˙ÈË¯Ù ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ˙Â·˜Ú· ˜˜Á˘ ¨ÔÂ˙ÈÚ· ÌÈÙÈ˜˘˙ ˙ÂÎÈ¯Î
ÔÈ·Â ¨¯ÂÓ‡‰ ÔÂ˜È˙‰ „‚Î ˙ÂÚË ‰ÏÚÓ ‰¯È˙Ú‰ Æ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙„ÓÚÏ „Â‚È·
˙ÈÏÎ˙Ï ÂÈ‡ ÈÎ ¨˙Â¯˜‰ ÈÏ‰Ó Ï˘ ˙ÂÈ˙˜ÂÁ ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù ÌÂ˘Ó Â· ˘È ÈÎ ¨¯˙È‰
Æ≤∞±≤ ¨¯·ÂË˜Â‡· ±∞–Ï Ú·˜ ‰¯È˙Ú· ÔÂÈ„ Æ˘¯„Î È˙„ÈÓ ÂÈ‡ ÈÎÂ ‰ÈÂ‡¯

¨˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚÂ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÒ˜ ÔÈÈÚ· ÌÈÎÈÏ‰
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ ÈÙÏÂ ÔÂ‰ ˙·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÂÁ ÈÙÏ ¨ıÂÚÈÈ‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ
ÏÚ ¨Í„È‡Ó ÌÈ·È˘Ó‰ Ï˘Â „ÁÓ ‰È„Ó‰ Ï˘ ¯ÂÚ¯Ú ˘‚Â‰ ¨˙ÈÏ‰Ó ‰¯È˙Ú ÍÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ·
ÔÂÈ˘È¯ ˙ÏÚ· ‰¯·Á „‚Î ‰˘‚Â‰ ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙ÏÈ·˜ Æ˙ÚÓ˘Ó ˙ÏÈ·˜· ‰˙È˘ ‰ËÏÁ‰
¨®ÌÈ˜È˙ ÏÂ‰ÈÏ ÔÂÈ˘È¯ ÏÚ· ÂÈ‰ Ì‰Ó ÌÈÈ˘˘© ‰· ‰¯˘Ó È‡˘Â ‰˘ÂÏ˘ ¨ÌÈ˜È˙ ÏÂ‰ÈÏ
ÌÈÈ˙„·ÂÚ ÂÈ‰˘ ¨ÌÈ·È˘Ó‰ È¯ÂÚ¯Ú Æ‰¯·Á‰ Ï˘ ÛÈÒ Ï‰ÓÎ ˘ÓÈ˘˘ ˙ÂÚ˜˘‰ ıÚÂÈÂ
„‚ÎÂ ÌÈ˘ÂÚ‰ ˙ÏÂ˜ ÏÚ ‰¯Ú¯Ú ‰È„Ó‰ ÆËÙ˘Ó‰ ˙È· È„È ÏÚ ÌÏÂÎ ÂÁ„ ¨Ì¯˜ÈÚ·
ÆÌÈ·È˘Ó‰ ˙ÂÓ˘ ÔÂÈˆ ‡ÏÏ ¨‰ËÏÁ‰‰ ÌÂÒ¯Ù
∑∑

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

˙Â¯È·Ú‰ ˙¯ÓÂÁ ÔÈ· ÔÊÈ‡˘ ¨‰„ÚÂÂ‰ ‰ÏÈË‰˘ ˘ÂÚ· ·¯Ú˙‰Ï ‡Ï˘ ËÈÏÁ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·
ÆÈ˙ÂÚÓ˘Ó Ò˜ ˙ÏË‰ ÍÂ˙ „·Ï· ‰ÙÈÊ Ï˘ ˘ÂÚÏ Â‡È·‰ ¯˘‡ ¨‡ÏÂ˜Ï ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ÔÈ·Ï
˙Â·ÈÒ· ‰·˘Á˙‰ ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂ˘ Ì‚‰ ÈÎ ˜ÒÙ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¨‰ËÏÁ‰‰ ÌÂÒ¯Ù È·‚Ï
ÌÈÏ‰˙Ó ÂÈÙÏ˘ ÏÏÎ‰Ó ˙ÂËÒÏ ‰˜„ˆ‰ ˙ÂÂ‰Ó ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ÔÈ‡ ¨ÌÈÏ·˜‰ Ï˘ ˙ÂÈ˘È‡‰
Í¯Âˆ‰ ÏÚ ˙ÂÚÏ È„Î ˘È ÌÈ·È˘Ó‰ ˙ÂÓ˘ ÔÂÈˆÂ ÌÂÒ¯Ù· ÆÈ·ÓÂÙ ÔÙÂ‡· ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰
Æ®±±±≥Ø∞π Ó¢Ú© ÚÈ˙¯Ó Ì¯Â‚ ˘Ó˘ÏÂ ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· Ï˘ ÈÂ‡¯‰ „Â˜Ù˙‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï

‰ÚÈ·‰ ˙Â˘¯‰˘ Â‡ ‰Ù¯Âˆ ˙Â˘¯‰ Ô‰ÈÏ‡˘ ˙Â¯Ê‚ ˙ÂÚÈ·˙Â ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙
‰˙„ÓÚ ˙‡ Ô‰·
ßÁ‡Â Ó¢Ú· ÒÈÈÏÙ Ò˜¯ÂÙ ß ÍÈÏ¯‡ ¥πµµ≤–∞≤–±± ˆ¢˙ ®±
Ó¢Ú· ÒÈÈÏÙ Ò˜¯ÂÙ ˙¯·Á „‚Î Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ µ∞∞ Ï˘ ÌÂÎÒ· ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙
Ó¢Ú· ÒÈÈÏÙ Ò˜¯ÂÙ ˙¯·Á ¨‰˘‚Â‰˘ ¯Â˘È‡‰ ˙˘˜·· ÔÚË‰ ÈÙÏ ¨˙ÈˆÓ˙· ÆÌÈ¯Á‡Â
˙‡ ‰È˙ÂÁÂ˜ÏÏ ÌÏÂ‰ ÔÙÂ‡· ‰Ï‚Ó ‰È‡Â ˙ÂÚ˜˘‰ ÏÂ‰ÈÂ ıÂÚÈÈ ¨˜ÂÂÈ˘· ˙˜ÒÂÚ
‡È‰˘ ‰È˙ÂÁÂ˜ÏÓ ‰¯È˙ÒÓ ‡È‰ ÈÎ ¨˙Ó„˜Ó ‡È‰ ‰˙Â‡˘ ˙ÂÏÈÚÙ· ÍÂ¯Î‰ ÔÂÎÈÒ‰
ÌÈ„ÈÒÙÓ Ì˙Â‡˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ ‰ÁÈÂÂ¯Ó ‡È‰ ÈÎ ¨ÌÈ¯ÁÂÒ Ì‰ ÂÏÂÓ˘ È˘‰ „ˆ‰
¨˙‡Ê Ì‰Ï ‰Ï‚Ó ‰È‡ Í‡ ¨‰È˙ÂÁÂ˜Ï ÏÂÓ ÌÈÈÈÚ „Â‚È· ‰ÈÂˆÓ ‡È‰ ÈÎÂ ‰È˙ÂÁÂ˜Ï
Ì„˜ ÔÂÈ„· Æ¯Â˘È‡‰ ˙˘˜· ˙¯‚ÒÓ· ÔÈ„‰–È· È·˙Î ÏÎ ˙‡ Â˘È‚‰ ÌÈ„„ˆ‰ Æ„ÂÚÂ
˙‡ ¯È·Ú‰Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È· ËÈÏÁ‰ ¨≤∞±± ¨¯·Óˆ„· ±±–‰ ÌÂÈ· ÌÈÈ˜˙‰˘ ËÙ˘Ó
ÔÂÎ Æ¢˙ÂÚË‰ È·˙ÎÏ ·È‚‰Ï¢ Ì‰Ó ˘˜È·Â ¨˙Â˘¯‰ Ì‰·Â ¨ÌÈÂ˘ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÚË‰
Æ‰Ê ÍÈÏ‰· ‰·Â‚˙ ‰˘È‚‰ Ì¯Ë ˙Â˘¯‰ ¨ÁÂ„‰ ˙˘ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ
Ï‡¯˘È· ‰È‚¯‡ ÔÂÏ‡–¯Â„ ß ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ¨ıÈ·ÂÈ·¯ ËÁÂ˘ ˙¯·Á ≥∏¥∑≤–∞∂–±∞ ‚¢˙ ®≤
ßÁ‡Â Ó¢Ú· ®±π∏∏©
Ï‡¯˘È· ‰È‚¯‡ ÔÂÏ‡–¯Â„ ˙¯·Á „‚ ‰˘‚Â‰˘ ˙¯Ê‚ ‰ÚÈ·˙Â ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙
„„È·È„ ˙˜ÂÏÁ ˙„ÓÂÚ ÍÈÏ‰‰ ÒÈÒ·· ÆÌÈ¯Á‡Â ®ÔÂÏ‡ ¯Â„ ≠ ÔÏ‰Ï© Ó¢Ú· ®±π∏∏©
¨Ó¢Ú· ÈÚ·Ë Ê‚ È˘ÂÙÈÁ ÔÂÏ‡ ˙ÂÈÓ Ï˘ ‰È˙ÂÈÓ ÈÏÚ·Ï ‰ÚˆÈ· ÔÂÏ‡ ¯Â„˘ ÔÈÚ·
Ï˘ ‰¯Ù‰ ÍÂ˙ ¨‰¯ÂÒ‡ ‰˜ÂÏÁ· ‰È‰ ¯·Â„Ó ¨¯Â˘È‡‰ ˙˘˜· ÈÙÏ Æ‰˜ÈÊÁ‰ Ô‰·˘
ÔÈ„‰–È· È·˙Î ÏÎ ˙‡ Â˘È‚‰ ÌÈ„„ˆ‰ Æ‰˜ÈÙ‰˘ ·ÂÁ‰ ˙Â¯‚‡ È‡˙Â ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ
˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÁÎÂ‰‰ ·Ï˘ ÏÁ‰ Û‡ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó·Â ¨¯Â˘È‡‰ ˙˘˜· ˙¯‚ÒÓ·
˘˜È· ¨≤∞±± ¨¯·ÂË˜Â‡· ¥–‰ ÌÂÈ· Í¯Ú˘ ˙ÂÁÎÂ‰‰ ÔÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· Æ¯Â˘È‡‰ ÈÎÈÏ‰
„„È·È„‰ ÈÂÂ˘ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˘È „ˆÈÎ ‰Ï‡˘·¢ ˙Â˘¯‰ ˙„ÓÚ ˙‡ Ï·˜Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È·
ÈÏ‡È¯‰ ÈÂÂ˘‰ ÈÙÏ Â‡ ÈÊ‡Ó ÈÂÂ˘ ÈÙÏ Ì‡‰ ¨˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ‰˜ÂÏÁ Í¯ÂˆÏ ÔÈÚ·
Æ≤∞±± ¨¯·Ó·Â· ≤∞–‰ ÌÂÈ· ‰Ê ÔÈÈÚÏ ‰˙„ÓÚ ˙‡ ‰˘È‚‰ ˙Â˘¯‰ Æ¢‰˜ÂÏÁ‰ ÌÂÈ·
ßÁ‡Â Ó¢Ú· ˙Â˜ÊÁ‰ ÌÈÁË·Ó ‰¯ÂÓ ß ˙ÏÈ‚ ≤±∏¥≤–∞∏–±± ˆ¢˙ ®≥
¨®‰¯ÂÓ ≠ ÔÏ‰Ï© Ó¢Ú· ˙Â˜ÊÁ‰ ÌÈÁË·Ó ‰¯ÂÓ ˙¯·Á „‚ ‰˘‚Â‰˘ ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙
¨¯Â˘È‡‰ ˙˘˜· ÈÙÏ ÆÌ‰· ‰¯˘Ó ‡˘ÂÂ ¨®‰¯ÂÓ ˙ˆÂ·˜ ≠ ÔÏ‰Ï© ‰˙ËÈÏ˘· ˙Â¯·Á
‡˘ÂÏ ˙ÒÁÂÈÓ ¯Â˘È‡‰ ˙˘˜· ÈÙÏ˘ ‰˘¯Ù· Ï˘ÂÎ ÔÙÂ‡· ‰ÏÙÈË ‰¯ÂÓ ˙ˆÂ·˜
ÔÂÈ„· Æ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ·Ï ˜ÊÏÂ ‰ÈÓ‰ ¯Ú˘ ˙„È¯ÈÏ ‰Ó¯‚ ÍÎ·Â ¨‰¯ÂÓ ˙ˆÂ·˜· ‰¯˘Ó
˙Â˘¯‰ ˙‡ Û¯ˆÏ ËÈÏÁ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¨≤∞±± ¨¯·ÓËÙÒ· ±≥–‰ ÌÂÈ· ÌÈÈ˜˙‰˘
Æ≤∞±≤ ¨¯‡Â¯·Ù· ±µ–‰ ÌÂÈÏ „Ú ¨ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ¯Á·˙˘ ÏÎÎ ¨·È‚‰Ï ‰Ï ¯˘Ù‡ÏÂ ÍÈÏ‰Ï
Æ‰Ê ÍÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰·È‚‰ Ì¯Ë ˙Â˘¯‰ ¨ÁÂ„‰ ˙˘ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ
ßÁ‡Â Ë¯ÈÙ ÌÁÓ ß Ó¢Ú· ˙ÂÚ˜˘‰ ÏÂ‰È ‰‡Â˘ ÒÏÒ˜‡ ≥≤¥≤Ø±± ‡¢Ú¯ ®¥
‡¢˙© ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜· ‰Ï·˜˙‰ ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú
‰Ï·˜˙‰ ¯ÂÓ‡Î˘ ≠ ¯Â˘È‡‰ ˙˘˜·· ÌÈ˘˜·Ó‰ ˙ÚËÏ Æ®±∑π≤–∞π ®ÂÙÈ–·È·‡–Ï˙©
∑∏

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

˙¯„Ò‰ ˜ÂÁÏ ®≥©®·©±∑ ÛÈÚÒ ˙‡ ‰¯Ù‰ ÒÏÒ˜‡ – ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· È„È ÏÚ
¨±ππµ–‰¢˘˙ ¨˙ÂÚ˜˘‰ È˜È˙ ÏÂ‰È·Â ˙ÂÚ˜˘‰ ˜ÂÂÈ˘· ¨˙ÂÚ˜˘‰ ıÂÚÈÈ· ˜ÂÒÈÚ‰
ÏÚ ˙Â·‚Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰˘ ‰Ï‡Ó ÌÈ‰Â·‚ ˙ÂÏÓÚ ÈÓÂÎÒ ‰ˆÂ·˜‰ È¯·ÁÓ ‰˙·‚ ¯˘‡Î
Â¯ÂÚÈ˘ÏÂ ‰„È ÏÚ ˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÊÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÁÂ˜Ï‰ ˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ‰Ï·È˜˘ ‡Ï· ¨ÔÈ„ ÈÙ
¥–‰ ÌÂÈ·Â ¨ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ ‰¯Ú¯Ú ÒÏÒ˜‡ Æ¯ÊÁ‰‰ Ï˘
ËÈÏ˜¯Ù¢ Ì‚ ¯ÂÚ¯Ú· ÔÂÈ„Ï ÔÓÊÏ ËÈÏÁ‰ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¨≤∞±±¨¯·ÓËÙÒ·
¨¯·Ó·Â· ≤∏–‰ ÌÂÈ· ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·· Í¯Ú˘ ÔÂÈ„· Æ¢Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ÌÚËÓ
˙˘ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ Æ¯˘‚ÓÏ ˙ÂÙÏ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙Úˆ‰Ï Â¯˙Ú ÌÈ„„ˆ‰ ¨≤∞±±
ÆÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ¯Â˘È‚‰ ÈÎÈÏ‰ ¨ÁÂ„‰
Ó¢Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ¯ÂÎÂ Ó¢Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ Ô‚‡ ÌÈ˘˙ÎÓ ß ‡‰Î ≤∂∏∞π–∞±–±± ˆ¢˙ ®µ
–ÌÈ˘˙ÎÓ ˙¯·Á ÔÈ· ‚ÂÊÈÓ‰ ˙˜ÒÚ ÔÈÈÚ· ‰˘‚Â‰˘ ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·
ÆChina National Chemical Corporation Ï˘ ˙· ‰¯·Á ÔÈ·Ï Ó¢Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ Ô‚‡
ÂÓÂ˘ÈÈ ˙¯‚ÒÓ· ÆËÙ˘Ó‰ ˙È· È„È ÏÚ ¯˘Â‡˘ ‰¯˘Ù ¯„Ò‰· ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ÂÊ ‰Ú·Â˙
‰Á¯Ë‰ ¯Î˘Ï Ú‚Â· ˙Â‡¯Â‰ Ô˙ÓÏ ‰˘˜· ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ‰˘‚Â‰ ‰¯˘Ù‰ ¯„Ò‰ Ï˘
Ú‚Â· ‰„ÓÚ ˘È‚‰Ï ‰˘˜·˙‰ ˙Â˘¯‰ Æ‰¯˘Ù‰ ¯„Ò‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÓ‡‰ Ï˘ ÈÂ‡¯‰
ÌÂ˘ÈÈ Í¯ÂˆÏ ÔÓ‡Î ÈÚÂˆ˜Ó ÛÂ‚ ˙ÂÓÏ Ô˙È ÈÎ ‰˙ÈÈ‰ ˙Â˘¯‰ ˙„ÓÚ ÆÂÊ ‰˘˜·Ï
ÌÂÎÒ ˙Ú‚Ù‰ ˙ˆÂ·˜Ï ÍÂÒÁÈ˘ ¯·„ ≠ ÂÚˆÂ‰˘ ÌÈÓ‡‰ ÌÂ˜Ó· ≠ ‰¯˘Ù‰ ¯„Ò‰
Æ˙Â˘¯‰ ˙„ÓÚ ˙‡ Ï·È˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Æ¯ÏÂ„ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó Ï˘
ßÁ‡Â ıÈ·Â¯Â· Ï‡¯˘È ß ˙È¯Ë˘ Ô· Ï‡È„ µ¥≤∏∞–∞±–±± ‚¢˙ ®∂
È·È˙ ÏÚ Ï‡ ˙¯·Á Ï¢ÎÓ Ï˘ Â¯Î˘ ÔÈÈÚ· ‰˘‚Â‰˘ ˙¯Ê‚ ‰ÚÈ·˙ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·
˙‡ ˘˜È· ËÙ˘Ó‰ ˙È·Â ‰¯˘ÙÏ ÂÚÈ‚‰ ‰Ê ÍÈÏ‰Ï ÌÈ„„ˆ‰ ÆÓ¢Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ¯ÈÂÂ‡
ÌÂ˜Ó ‰‡ˆÓ ‡Ï ‡È‰ ÈÎ ‰˙ÈÈ‰ ˙Â˘¯‰ ˙„ÓÚ Æ‰¯˘Ù‰ ¯„Ò‰Ï Ú‚Â· ˙Â˘¯‰ ˙„ÓÚ
¯Î˘Ï ¯Ê‚‰ Ú·Â˙Ï ÏÂÓ‚Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈË¯Ù· ˙Â·¯Ï ¨‰¯˘Ù‰ ¯„Ò‰· ·¯Ú˙‰Ï
ÆÂÈ„ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ ‰Á¯Ë‰

˙Â˘¯‰ „‚ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÎÈÏ‰
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯Â È¯Ë ¨˘Â¯Ù ß ·Â„˜ÏÂÓ ±∂∏πØ∞∏ Æ‡Æ˙ ®±
‰ÚÈ·˙Ï ÈËÂÂÏ¯‰ „ÚÂÓ· ˙Â˘¯‰ ¯¢ÂÈ ‰È‰˘ ÈÓ „‚ ¨˙Â˘¯‰ „‚ ˙ÈÙÒÎ ‰ÚÈ·˙
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Ï‰Ó ‰ÚÈ·˙‰ ·˙ÎÏ ÈËÂÂÏ¯‰ „ÚÂÓ· ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÓ „‚Â
Ú·Â˙Ï Ì¯‚˘ ˜ÊÏ ÔÚË ‰ÚÈ·˙· Æ®˙ÂÚ˜˘‰ ˙˜ÏÁÓÓ ˜ÏÁ ÌÂÈÎ© ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜
˙ÚËÏ ÆÍÎ ·˜Ú ‰ÒÎ‰ Ô„·Â‡Â Ú·Â˙‰ ÔÈ·Ï Ô¯˜ Ï‰Ó ÔÈ· ÌÎÒ‰ ÏÂËÈ· Ï˘·
Ô˙È ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· Æ˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ Â˘Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ ·˜Ú Ú¯È‡ ¯·„‰ Ú·Â˙‰
Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏÚÙ ‰ÓÚËÓ ÈÓÂ ˙Â˘¯‰ ÈÎ Ú·˜ Â·Â ¨‰Ê ˜È˙· ÔÈ„ ˜ÒÙ
¨ÍÈÏ‰· ÂÚË˘ ‰‚‰‰ ˙ÂÚË Ì‰Ï ˙Â„ÓÂÚ ÍÎÈÙÏÂ ¨ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â˘¯‰
Æ‰ÚÈ·˙‰ ˙‡ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ‰Á„ ÍÎÈÙÏ
Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÂ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯ ß ßÁ‡Â „Â„ ßıÈ·ÂÓ¯·‡ ≤∑∂∞≥–±≤–±± Æ‡Æ˙ ®≤
‰ÚˆÂ·˘ ‰‡Â‰ ˙˘¯Ù· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯Â Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó „‚ ˙ÈÙÒÎ ‰ÚÈ·˙
¨‰ÚÈ·˙‰ ·˙Î ÈÙÏ ÆÌÈÁ¯Ê‡ ≤∑≤ È„È ÏÚ ‰˘‚Â‰ ‰ÚÈ·˙‰ Æ¯¯Ï È¯Â‚¯‚ È„È ÏÚ
·˙Î ÈÙÏ ÆÁ¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ∂≤–Î Ï˘ ÌÂÎÒ ÌÈÁ¯Ê‡ ≤¨µ∞∞–Î Â„ÈÒÙ‰ ÂÊ ‰‡Â‰ ˙¯‚ÒÓ·
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ Ï˘ ¯Â·ÈˆÏ ‰Úˆ‰ Ï˘ ÍÏ‰Ó ˙¯‚ÒÓ· ‰Ê ÌÂÎÒ Ï·È˜ ¯¯Ï ¯Ó ¨‰ÚÈ·˙‰
¯·Â„Ó ÈÎ ‰Ú„È ˙Â˘¯‰ ¨ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÚËÏ ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ „Â‚È· ¨ÛÈ˜˘˙ ‡ÏÏ
ÌÈÚ·Â˙Ï Ì¯‚˘ ˜ÊÏ ÏÈ·Â‰˘ ÍÏ‰Ó‰ ˙‡ ‰ÚÓ ‡Ï Í‡ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁ ˙¯Ù‰·
∑π

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

¨ÁÂ„‰ ˙˘ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎÂ ÌÈÈ˙ÏÁ˙‰ ÌÈ·Ï˘· ÈÂˆÓ ÍÈÏ‰‰ Æ‰Ï˘¯˙‰ ÔÎÏÂ
Æ‰‚‰ ·˙Î ˘‚Â‰ Ì¯Ë
ßÁ‡Â ß˙Â˘Â ÔÂ¯‡ ÆÈ ß ‰‡ÓÒ ≤∞π∂µ–∞∏–±± Ù¢‰ ®≥
˙È· Æ˙Â˘¯‰ Ì‰ÈÈ· ¨ÌÈÚ·˙ ¯ÙÒÓ „‚ È˙¯‰ˆ‰ „ÚÒÏ ®‰ÁÈ˙Ù ˙ˆ¯Ó‰© ‰ÚÈ·˙
ÏÚ ‰ÚˆÂ·˘ ‰˜Ù‰‰ ˙‡ ¢‰¯˘È‡¢ ÂÊ ÈÎ ˙Â˘¯Ï Ú‚Â· ¯È‰ˆ‰Ï ˘˜·˙‰ ËÙ˘Ó‰
‰˘È‚‰ ˙Â˘¯‰ Æ®˜È˙· ˙ÙÒÂ ˙Ú·˙© Ó¢Ú· ¯ÂÈ„ Èˆ·˜Ó Ô„¯È‰ ˜ÈÙ‡ ˙¯·Á È„È
ÆÁÂ„‰ ˙˘ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï Ú·˜ ‰ÁÈ˙Ù‰ ˙ˆ¯Ó‰· ÔÂÈ„ Æ‰ÁÈ˙Ù‰ ˙ˆ¯Ó‰Ï ‰·Â˘˙
ßÁ‡Â Ó¢Ú· ÏËÈÙ˜ Ë˜¯È„ ß ÔÓ¯·ÈÏ ÌÂÁ ±µ≤π–∞∂–±± Æ‡Æ˙ ®¥
Ï˘ ÍÈÏ‰· ˙˜ÒÂÚ ‰ÚÈ·˙‰ Æ˙Â˘¯‰ Ì‰ÈÈ· ¨ÌÈÚ·˙ ¯ÙÒÓ „‚Î ˙ÈÙÒÎ ‰ÚÈ·˙
˙˜Ù‰ ¨‰ÚÈ·˙‰ ·˙Î ÈÙÏ ÆÓ¢Ú· ÏËÈÙ˜ Ë˜¯È„ ˙¯·Á· ÚˆÂ·˘ ˙ÂÈÂÎÊ ˙˜Ù‰
‰Ï˘¯˙‰ ‡È‰ ÈÎ ÔÚË ¨˙Â˘¯Ï Ú‚Â· Æ˜Ê Ú·Â˙Ï ‰Ó¯‚ ‰ÚˆÂ· Â·˘ ¯ÈÁÓ· ˙ÂÈÂÎÊ‰
‰˘È‚‰ ˙Â˘¯‰ Æ‰˜Ù‰‰ ÛÈ˜˘˙ ˙‡ ‰¯˘È‡˘ ÍÎ· ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙ÏÚÙ‰·
–‰ ÌÂÈ·Â ¨‰ÚÈ·˙‰ ·˙ÎÓ ˙Â˘¯‰ ˙˜ÈÁÓ ÏÚ ÌÈ„„ˆ‰ ÂÓÈÎÒ‰ ¨Í˘Ó‰· Æ‰‚‰ ·˙Î
Æ‰ÚÈ·˙‰Ó ˙Â˘¯‰ ˙‡ ˜ÂÁÓÏ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ‰¯Â‰ ≤∞±± ¨¯·Óˆ„· ±¥
®∑≤ ßÒÓ ‰˘˜·© ßÁ‡Â Ó¢Ú· ÛÂÎ˙‰ ß ßÁ‡Â Ô¯ÙÒ ˜È¯‡ ≥π∞≤¥–±≤–±∞ ˜¢¯Ù ®µ
‰¯·Á· ˙ÂÈÓ ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ Â˘È‚‰ ¨Ó¢Ú· ÛÂÎ˙‰ ˙¯·Á Ï˘ ¯„Ò‰‰ ÈÎÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ·
˙Ó‡‰ ¨Ì˙ÚËÏ ÆÌÈÎÈÏ‰ ˙‡Ù˜‰· ‰˙ÈÈ‰˘ ¨‰¯·ÁÏ ˙Ó‡‰ „‚ ‰ÚÈ·˙ ÂÊ
‰˙ÈÈ‰ Â˙ÂÚÓ˘Ó˘ ≠ ¯„Ò‰‰ ¯Â˘È‡ ¯Á‡Ï ÌÈÈÓÂÈ Í˘Ó·˘ ÍÎÏ ˙È‡¯Á‡ ‰˙ÈÈ‰
¨‰¯·Á‰ ˙ÂÈÓ· ¯ÁÒÓ ÌÈÈ˜˙‰Ï ÍÈ˘Ó‰ ≠ ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ· È„È·˘ ˙ÂÈÓ‰ Í¯Ú ÒÂÙÈ‡
ÂÊ ‰˘˜· ÆÂÙÒÎ ˙‡ „ÈÒÙ‰ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· ‰¯·Á‰ ˙ÂÈÓ ˙‡ ˘Î¯˘ ÈÓ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ
‰˘‚Â‰ ÂÊÂ ¨‰·Â‚˙ ˘È‚‰Ï ‰˘˜·˙‰ ˙Â˘¯‰ Í‡ ¨˙Â˘¯‰ „‚ „ÚÒÏ ‰˘È¯„ ‰ÏÏÎ ‡Ï
˙˘ ÍÏ‰Ó· ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓ· ‰¯˘Ù· ÌÈÈ˙Ò‰ ‰Ê ÍÈÏ‰ Æ≤∞±± ¯·ÓËÙÒ ˘„ÂÁ·
ÆÁÂ„‰

‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰Â ˙Â¯Ê‚ ˙ÂÚÈ·˙Â ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ ÔÂÓÈÓ Æ·
˙ÈË¯Ù‰
˙Â¯Ê‚ ˙ÂÚÈ·˙Â ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ ÔÂÓÈÓ
˙˘‚‰ ÌÂ„È˜Â ˙ÈË¯Ù ‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰ ÂÈ‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰È„ÚÈÓ „Á‡
˙¯ÈˆÈÂ ÌÈÏÎ ˙ÈÈ˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ê „ÚÈ Ì˘ÈÈÏ ˙˘˜·Ó ˙Â˘¯‰ ÆÌÈÈÂ‡¯ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÎÈÏ‰
˙ÂÚÈ·˙Â ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ ˘È‚‰Ï ÌÈÈÈÂÚÓ‰ ÌÈÚÈ˜˘ÓÏ ‰ÁÂ ¢‰„Â·Ú ˙·È·Ò¢
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÈÈ„· ˙ÈË¯Ù‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂÁ˙ ÂÈÙÏ ¨ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ¯Â‡Ï ˙‡Ê Æ˙ÂÈÂ‡¯ ˙Â¯Ê‚
Æ˙ÈÒÁÈ ÌˆÓÂˆÓ ÂÙ˜È‰Â Á˙ÂÙÓ ÂÈ‡ Ï‡¯˘È·
˙ÂÙ˙˙˘‰ ‡Â‰ ‰Ê Í¯ÂˆÏ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÌÈÏÎ‰ „Á‡
‰˙˜Â‰˘ ˙ÂÎÓÒ ÁÂÎÓ ¨˙Â¯Ê‚ ˙ÂÚÈ·˙Â Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ ÔÂÓÈÓ·
Æ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ· ˙Â˘¯Ï
˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ÈÎÈÏ‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ˙‡˘Ï ˙È‡˘¯ ˙Â˘¯‰ ¨˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ≤∞π ÛÈÚÒ ÈÙÏ
¯˘‡È ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈÎ ¯È·Ò ÈÂÎÈÒ ˘È ÈÎÂ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈÚ ‰Ú·Â˙· ˘È ÈÎ ‰ÚÎ˙˘‰ Ì‡
Æ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙Î ‰˙Â‡
˙¯Ê‚ ‰ÚÈ·˙ ÈÎÈÏ‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ˙‡˘Ï ˙È‡˘¯ ˙Â˘¯‰ ¨˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ‡≤∞µ ÛÈÚÒ ÈÙÏ
¯˘‡È ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈÎ ¯È·Ò ÈÂÎÈÒ ˘È ÈÎÂ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈÚ ‰ÚÈ·˙· ˘È ÈÎ ‰ÚÎ˙˘‰ Ì‡
ÍÏ‰Ó· ˜¯ ˙Â˘¯Ï ‰˙˜Â‰˘ ¨‰˘„Á ˙ÂÎÓÒ· ¯·Â„Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ Æ˙¯Ê‚ ‰ÚÈ·˙Î ‰˙Â‡
∏∞

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

˙Â˘¯‰ ¨ÁÂ„‰ ˙˘ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ Æ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ‰±∂ ÔÂ˜È˙ ˙¯‚ÒÓ· ÁÂ„‰ ˙˘
Æ˙¯Ê‚ ‰ÚÈ·˙ ÈÎÈÏ‰ ÔÂÓÈÓ· ÚÈÈÒÏ ‰Ï ‰˙È˘ ‰˘„Á‰ ˙ÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˙˘Ú Ì¯Ë
ÔÙÂ‡· ˙Â¯Ê‚ ˙ÂÚÈ·˙Â ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ Ï˘ ÔÂÓÈÓÏ ‰˙ÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÂÚ ˙Â˘¯‰
ÆÔÏ‰Ï ÂË¯ÂÙÈ ÌÂÓÈÓ· ÌÚÈÈÒÓ ˙Â˘¯‰˘ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÆÛËÂ˘
¯ÙÒÓ ˙Â·˜Ú·Â ÈÏÎÏÎ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙ÏÈÁ˙ ÌÚ ¨‰Â¯Á‡Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ
Ô˙È ¨®ÏÏÎ·Â Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ ÌÂÁ˙·© ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ‰ ˙ÂÚ·Â˙‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂËÏÁ‰
ÆÍ¯Ú ˙Â¯ÈÈ· ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ‰ ˙ÂÚ·Â˙‰ ÌÂÁ˙· È·ÂÈÁ ‰Ó‚Ó ÈÂÈ˘ Ï˘ Â˙ÏÈÁ˙· ÔÈÁ·‰Ï

˙ÈË¯Ù ‰ÙÈÎ‡
Ô˙È ÈÎ ‰¯Â·Ò ˙Â˘¯‰ ¨˙Â¯Ê‚ ˙ÂÚÈ·˙Â ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ÛÒÂ·
ÌÈÓÒÁ‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰ÏÂ ˙ÈË¯Ù‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙Ó ÏÚ ÌÈÙÒÂ ÌÈ„Úˆ Ì˘ÈÈÏ
Ë˜ÈÂ¯Ù ˙¯‚ÒÓ· ‰Ï‡ ÌÈ„Úˆ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ˙ÁÂ· ˙Â˘¯‰ Æ‰ÈÏ‡ Ú‚Â· ÌÈÓÈÈ˜‰
Â‡¯ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ¯·„· ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯ÙÏ ÆÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰Â ‰˜È˜Á‰ ˙˜ÏÁÓ Ï˘ Û˙Â˘Ó
Æ≥Æ· ÛÈÚÒ· ‰˜È˜Á‰ ˙˜ÏÁÓ ˜¯Ù·
ÆÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÂÏÙÂË˘ ˙Â¯Ê‚‰ ˙ÂÚÈ·˙‰Â ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ‰ ˙ÂÚ·Â˙‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï
ÁÂ„‰ ˙˘· ÂÓÈÈ˙Ò‰ ¯˘‡Â ÔÓÓÏ ‰ÚÈÈÒ ˙Â˘¯‰˘ ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ ÈÎÈÏ‰
‰ÂÓÈÓ· ÍÂÓ˙Ï ¯·Ú· ‰ËÈÏÁ‰ ˙Â˘¯‰˘ ˙Á‡ ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ÁÂ„‰ ˙˘·
˙‡ Â‡¯ ª®±∞π≤∑Ø∞≤ ‡¢Ú ¨±µ≤±Ø∞≤ ‡¢˙© ßÁ‡Â ¯ÁÒÓÏ ˜·‰ „‚ ˙È‚ÂˆÈÈ‰ ‰Ú·Â˙‰©
Æ®®‚©¥ ÛÈÚÒ ¨±¥π „ÂÓÚ ¨≤∞±∞ ˙˘Ï ÁÂ„‰
ÔÓÓÏ ˙ÚÈÈÒÓØ‰ÚÈÈÒ ˙Â˘¯‰˘ ˙Â„ÓÂÚÂ ˙ÂÈÂÏ˙ ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙
ßÁ‡Â Ó¢Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ Ë¯ÎÈÈ¯ „‚ ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ®±
ÔÈ„ ˜ÒÙ ≠ ÔÏ‰Ï© ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ÔÈ„ ˜ÒÙ Ô˙È ≤∞∞∑ ¨ÈÂÈ· ∑–‰ ÌÂÈ·
ÏÚ ®Ë¯ÎÈÈ¯ ≠ ÔÏ‰Ï© Ë¯ÎÈÈ¯ Ô„ ¯Ó Ï˘ Â¯ÂÚ¯ÚÂ È‚ÂˆÈÈ‰ Ú·Â˙‰ ¯ÂÚ¯Ú· ®ÔÂÈÏÚ‰
˙¯„‚‰Ï ˙ÂÂ¯˜Ú ÂÚ·˜ ÔÂÈÏÚ‰ ÔÈ„ ˜ÒÙ· ÆÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ ÂÈ„ ˜ÒÙ
ÈÎ ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ Â˙ÚÈ·˜ ‰¯˘Â‡Â ˙ÂÈ¯Á‡ ˙ÏË‰ Í¯ÂˆÏ ¢‰ËÈÏ˘ ÏÚ·¢
ÂÓ¯‚˘ ÌÈ˜ÊÏ ˙È˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡· ÍÎ Ï˘· ‡˘ÂÂ ‰¯·Á· ¢‰ËÈÏ˘ ÏÚ·¢ ‰È‰ Ë¯ÎÈÈ¯
ÆÌÈÚ·Â˙‰ ˙ˆÂ·˜Ï
ÈÂˆÈÙ‰ ·Â˘ÈÁÏ ˙ÂËÈ˘ Â‚ˆÂ‰ ÔÂÈÏÚ‰ ÔÈ„ ˜ÒÙ· ≠ Â·Â˘ÈÁÂ ˜Ê‰ ˙ÚÈ·˜ ÔÈÈÚÏ
‰ËÈ˘‰ ¨‰¯˜Ó‰ ˙Â·ÈÒ· ÈÎ Ú·˜Â ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ˙¯‚ÒÓ· ‰ˆÂ·˜‰ È¯·ÁÏ
˙ÒÒÂ·Ó‰ ¨("out of pocket") ¢ÒÈÎ‰ ÔÂ¯ÒÁ¢ ˙ËÈ˘ ‡È‰ ˜Ê‰ ·Â˘ÈÁÏ ‰ÈÂ‡¯‰
ÁÂ„‰ ˙˘ ˙ÏÈÁ˙· ÆÔÈ˜ÈÊ‰ ÈÈ„ Ï˘ Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰ ˙·˘‰Â ÈÂˆÈÙ‰ ˙ÂÂ¯˜Ú ÏÚ
ÏÎÈÓ ¯¢„ ˙ËÙÂ˘‰ „Â·Î È„È ÏÚ ˜È˙· ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ Â˙ËÏÁ‰ ‰˙È
˙ÈÓ¯˙‰ ˙ÚÙ˘‰ ÈÎ Ú·˜ ÈÊÂÁÓ‰ ÔÈ„ ˜ÒÙ Æ®ÈÊÂÁÓ‰ ÔÈ„ ˜ÒÙ ≠ ÔÏ‰Ï© ÔÂ‚ ÔÂÓ‚‡
ÈÂÏÈ‚ ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ Â¯ÈÁÓ· ÈÂÈ˘‰ ¯ÂÚÈ˘· ˙‡Ë·˙Ó Í¯Ú‰ ¯ÈÈ ¯ÈÁÓ ÏÚ
ÈÂÏÈ‚Â ÌÈ¯ˆÚÓ‰ ··ÒÏ ÂÓ„˜˘ ÌÈÓÈ· ‰ÈÓ‰ ¯ÈÁÓ ˙‡ ‰Á· ˙ËÙÂ˘‰ Æ˙ÈÓ¯˙‰
ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ÈÎ ‰Ú·˜ ‡È‰ ÆÈÂÏÈ‚‰ ¯Á‡Ï˘ ÌÈÓÈ· ‰ÈÓ‰ ¯ÈÁÓ ˙‡Â ˜Â˘· ˙ÈÓ¯˙‰
‰Á‰ ÍÂ˙Ó ˙‡ÊÂ ¨Í¯Ú‰ ¯ÈÈ ¯ÈÁÓ ÏÚ ˙ÈÓ¯˙‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ Û˜˘Ó ˙ÂÈÓ‰ È¯ÈÁÓ
ÌÏÂ‚Ó ÂÈ‡ È·ÓÂÙ ÈÂÏÈ‚ Ô˙Ó Ì¯Ë ˙ÈÓ¯˙‰ ¯ÈÁÓ ÔÎ ÏÚÂ ¨ÏÏÎÂ˘Ó ÂÈ‡ ˜Â˘‰ ÈÎ
˙Â¯ÈÈ ¯ÙÒÓ ˙ÏÙÎÓ ÂÈ‰ Ú·Â˙ ÏÎÏ ˜Ê‰ ¨˙ËÙÂ˘‰ ‰Ú·˜ ¨ÍÎÈÙÏ Æ‰ÈÓ‰ ¯ÈÁÓ·
„ÈÈÓ ‰¯ÈÁÓ ÔÈ·Ï ˙ÈÓ¯˙‰ ÈÂÏÈ‚ Ì¯Ë ‰ÈÓ‰ ¯ÈÁÓ ÔÈ·˘ ˘¯Ù‰· Â„È·˘ Í¯Ú‰
∏±

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

‰˘Ó ¯ÓÂ Ë¯ÎÈÈ¯ ¨ÌÈÚ·˙‰ ÏÚ ˙ËÙÂ˘‰ ‰ÏÈË‰ ÈÂˆÈÙ· ˙Â·Á‰ ˙‡ ÆÈÂÏÈ‚‰ ¯Á‡Ï
Æ‰˘¯Ù· Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÈÒÁÈ‰ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ÈÙÏ ÔÂÈÏÚ‰ ÔÈ„ ˜ÒÙ ÈÙ ÏÚ ¨Ô‰Î
ÌÂÈÓ ˜ÂÁÎ ˙È·È¯Â ‰„Óˆ‰ È˘¯Ù‰ ÛÂ¯Èˆ· ¨Á¢˘ π¨∞¥≥¨≥∏¥ ÏÚ „ÓÚÂ‰ ÈÂˆÈÙ‰ ÍÒ
Á¢˘ ¥∞∞¨∞∞∞ ÏÚ „ÓÚÂ‰ È‚ÂˆÈÈ‰ Ú·Â˙Ï ÏÂÓ‚‰ ÆÏÚÂÙ· ‡ÏÓ‰ ÌÂÏ˘˙‰ „ÚÂ ÈÂÏÈ‚‰
Ú·Â˙‰ ÆÁ¢˘ ±¨≥∞∞¨∞∞∞ ÏÚ „ÓÚÂ‰ È‚ÂˆÈÈ‰ Ú·Â˙‰ ÁÂÎ ‡·Ï ˜ÒÙ˘ ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘Â
¨ÒÈÎ‰ ÔÂ¯ÒÁ ˙ËÈ˘ Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ÔÙÂ‡ ‡˘Â· ‰Ê ÔÈ„ ˜ÒÙ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú ˘È‚‰ È‚ÂˆÈÈ‰
‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ‰·Â‚ ‡˘Â· ÔÎÂ ÈÊÂÁÓ‰ ÔÈ„ ˜ÒÙ· ¨ÔÂÈÏÚ‰ ÔÈ„ ˜ÒÙ· ‰Ú·˜˘ ÈÙÎ
ÍÏ‰Ó· Æ≤∞±± ¨Ò¯Ó· ≤π–‰ ÌÂÈ· ÔÂ„ ‰Ê ¯ÂÚ¯Ú ÆÈ‚ÂˆÈÈ‰ Ú·Â˙‰ ÁÂÎ ‡·Ï ˜ÒÙ˘
Ú‚Â· ‰ËÏÁ‰ ‰˙ Ì¯Ë ÆÈÂˆÈÙ‰ ÌÂÎÒÏ Ú‚Â· ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ‰¯˘Ù ‰‚˘Â‰ ‰Ê ÔÂÈ„
‡¢Ú¯ ¨±±≥¥Øπµ ‡¢˙© ÆÈ‚ÂˆÈÈ‰ Ú·Â˙‰ ÁÂÎ ‡·Ï ˜ÒÙ˘ ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ‰·Â‚ ˙Ï‡˘Ï
Æ®≤∞¥∂Ø±∞ ‡¢Ú ¨∏≥≥≤Øπ∂–Â ∏≥∑∑Øπ∂ ¨∏≤∂∏Øπ∂
ßÁ‡Â Ó¢Ú· ËÈÒÏ‡ „‚ ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ®≤
ÏËÈ· ¯˘‡ ¯ÂÚ¯Ú ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï·È˜ ≤∞∞∂ ¨¯·Óˆ„· ±¥–‰ ÌÂÈ·˘ ¯Á‡Ï
˙È‚ÂˆÈÈÎ ‰Ú·Â˙‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·‰ ˙˜ÈÁÓÏ ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ËÏÁ‰ ˙‡
˙È‚ÂˆÈÈÎ ‰Ú·Â˙‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·‰ ˘„ÁÓ ‰˘‚Â‰ ≥¥ ¨≤∞∞∞ ËÒÂ‚Â‡· ±∂–‰ ÌÂÈÓ
˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ ˜ÂÁ ¯Â‡ÏÂ ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ ¯Â‡Ï ¨‰ÙÈÁ· ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È··
ÏÁ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·· ÔÂÈ„‰ Æ®˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ ˜ÂÁ ≠ ÔÏ‰Ï© ≤∞∞∂–Â¢Ò˘˙‰
¨ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ ÂÈ„ ˜ÒÙ Ô˙È ≤∞∞π ¯‡ÂÈ·Â ¨≤∞∞∑ ˙˘ Ï˘ ‰ÈÈ˘‰ ˙ÈˆÁÓ·
˙˘˜· ˙ÈÈÁ„Ï ÌÈÓÚË‰ È¯˜ÈÚ Æ˙È‚ÂˆÈÈÎ ‰Ú·Â˙‰ ¯Â˘È‡ ˙˘˜· ˙‡ ‰Á„ ¯˘‡
∫ÔÓ˜Ï„Î ÌÈ‰ ¯Â˘È‡‰
ÍÎÈÙÏÂ ¨ÌÈÁÙ˜Ó ÌÈÚÂ¯È‡ ¯ÙÒÓ ‰Ó ‰ÚÈ·˙‰ ·˙Î ÈÎ Ú·˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ®‡©
ÌÈÂÂ‰Ó ÌÈ‡ ¨‰˘˜·‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰¯„‚Â‰˘ ÈÙÎ ¨˙ÈÏ‡ÈˆËÂÙ‰ ‰ˆÂ·˜‰ È¯·Á
Ú·Â˜‰ ¨˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙ ˜ÂÁÏ ¥ ÛÈÚÒ ˙˘È¯„· ¯ÂÓ‡‰ ¯Â‡Ï ‰„ÈÁ‡ ‰ˆÂ·˜
˙ÏÈÚ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÂÈ‰ ‰ˆÂ·˜ È¯·Á Ì˘· ˙È‚ÂˆÈÈ ‰ÚÈ·˙ ˘È‚‰Ï È‡˘¯‰ ÈÎ
È¯·Á ÏÏÎÏ ˙ÂÙ˙Â˘Ó‰ ËÙ˘ÓÂ ‰„Â·Ú Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÏ‡˘ ˙¯¯ÂÚÓ‰ ‰ÚÈ·˙
‰ˆÂ·˜ È¯·Á·Â ÌÈÚÂ¯È‡ ¯ÙÒÓ· ¯·Â„Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡Ï ¨ÂÈ¯·„Ï Æ‰ˆÂ·˜‰
ÌÈÚÂ¯È‡‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ ÍÎÈÙÏÂ ¯Á‡ „ÚÂÓ· ÂÈ˙ÂÈÓ ˙‡ ˘Î¯ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ¯˘‡
˙ÂÏÂÚ‰ ËÙ˘ÓÂ ‰„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰ Û‡ ¨ÂÈ·‚Ï ÈËÂÂÏ¯ ÌÈÚË‰
Æ‰ˆÂ·˜‰ È¯·Á ÏÏÎÏ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ÔÈ‡ ‰ÚÈ·˙‰ ·˙ÎÓ
˜ÂÁÏ ®‚©±∞ ÛÈÚÒ ÈÙÏ ˙ÂÎÓÒ ˙ÓÈÈ˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ÈÎ ÛÈÒÂ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·
‰ˆÂ·˜‰ È¯·ÁÓ ˜ÏÁ È·‚Ï ÈÎ ‡ˆÓ Ì‡ ¨‰ˆÂ·˜ ˙˙ ¯È„‚‰Ï ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙
È¯·Á ÏÏÎÏ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ÔÈ‡ ¯˘‡ ËÙ˘Ó Â‡ ‰„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÏ‡˘ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó
˙ÂÚË‰ È·˙Î˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡Ï ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÌÂ˜Ó ‡ˆÓ ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡Â ¨‰ˆÂ·˜‰
„Á‡ ÚÂ¯È‡ ÌÈÈ˜ ÈÎ Ú·˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÆÂÊ ˙Â¯˘Ù‡Ï ÂÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘
‰ˆÂ·˜‰ È¯·Á ÏÏÎÏ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÏ‡˘ ˙Â¯¯ÂÚÓ ÂÈ‚· ‰ÚÈ·˙‰ ˙ÂÏÈÚ ¯˘‡
Ï˘ ÌÊÈÓ· ˙ÂÈÂÎÊÂ ˙Â‡ÂÏÓ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ‰˘ÈÎ¯ ˙˜ÒÚ· ¯·Â„Ó‰ ≠
ÏÚ ®‰¯‡ ÔÂÈ˜ Ì˘· ÌÈÓÈÏ Ú„Â˘© ‰ÈÏˆ¯‰· ‰È¯Ó· ¯Â„È·Â ¯ÁÒÓ ÊÎ¯Ó
ËÈÒÏ‡ ˙˜ÒÚ ≠ ÔÏ‰Ï© ±πππ ¯·ÓËÙÒ· Ï‡¯˘È ‰ÙÂ¯È‡ ˙¯·ÁÓ ËÈÒÏ‡ È„È
Æ®Ï‡¯˘È ‰ÙÂ¯È‡
®¥©≤∞∞∂ ÔÂÈÏÚ–ÔÈ„˜˙¨ßÁ‡Â Ó¢Ú· ËÈÒÏ‡ ß Ó¢Ú· ®±π∑∏© ˙ÂÓ‡ ˙Â¯˜ ÏÂ‰È È‡ÆÈ·ÆÈ‡ ∑∞≤∏Ø∞∞ ‡¢Ú¯
Æ¥±∞≤

≥¥

∏≤

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

ÌÈÚ·Â˙Ï ‰Ó˜ ÈÎ Ú·˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¨Ï‡¯˘È ‰ÙÂ¯È‡ ËÈÒÏ‡ ˙˜ÒÚÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ®·©
˙ÏÈÚÂ ÏÈ‡Â‰ ¨‰˜ÒÚ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ËÈÒÏ‡Ï ˜Ê Ì¯‚˘ ÏÎÎ ˙È˘È‡ ‰ÚÈ·˙ ˙ÏÈÚ
˜Ê‰Ó ‰Â·‚ ÂÈ‰ ¯Â·Èˆ‰ ÔÓ ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ·Ï Ì¯‚˘ ˜Ê‰˘ ÍÎ· ‰ˆÂÚ ‰ÚÈ·˙‰
È„È ÏÚ Â˘Î¯˘ ÌÈÒÎ‰ ‰·˘ ‰˜ÒÚ· ¯·Â„Ó È¯‰˘ ¨‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ·Ï Ì¯‚˘
‰Ú·˜˘ ‰ÎÏ‰‰ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ÂÊ ‰ÚÈ·˜ Æ‰· ‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ· Ï˘ ÂÈ‰ ËÈÒÏ‡
∫‰ÈÙÏ ≥µ ¨˙˘˜Â Ô‚Ó ÔÈÈÚ·
Â˙Â‡ ˜Ê· ÈÂÏ˙ È˙Ï· ˜Ê Ï·ÂÒ ˙ÂÈÓ ÏÚ· ¯˘‡Î ÈÎ ¨ÔÂ¯˜ÈÚ· ¨‡Â‰ ÏÏÎ‰
Æ‰¯·ÁÏ Ì¯‚˘ ˜Ê· ‰ÈÂÏ˙ È˙Ï· ˙È˘È‡ ‰ÚÈ·˙ ˙ÏÈÚ ÂÏ ‰Ó˜ ¨‰¯·Á‰ ˙Ï·ÂÒ
ÏÎÂ ‰È˙ÂÈÓ ÈÂÂ˘Â ‰¯·Á‰ Í¯Ú ˙„È¯È ·˜Ú ˙ÂÈÓ ÏÚ·Ï Ì¯‚˘ ˜Ê‰ Ì‡ ÌÏÂ‡
˙ÏÈÚ ˙ÂÈÓ ÏÚ·Ï ≠ ÏÏÎ Í¯„· ≠ ‰Ó˜ ‡Ï ¨‰„ÈÓ ‰˙Â‡· ÌÈ˜ÂÊÈ ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ·
ÌÈ‚È¯Á Ï¢‰ ÏÏÎÏ Æ‰¯·Á‰ È˜Ê ˙‡ Û˜˘Ó‰ È˘Ó ˜Ê Â‰Ê Æ˙È˘È‡ ‰ÚÈ·˙
˙ÂÈÓ ÏÚ· Ï˘ ˙ÈÊÂÁ ˙ÂÎÊ ˙¯Ù‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î Ì¯‚˘ ˜Ê ¨Ì‰ÈÈ· ¨ÌÈ‚ÂÒ ‰ÓÎÓ
˜Ê‰Ó ‰Â˘‰ ˙ÂÈÓ ÈÏÚ· ˙ˆÂ·˜Ï Â‡ ˙ÂÈÓ ÏÚ·Ï Ì¯‚˘ ˜Ê Â‡ ‰ÊÎ˘ ¯Â˙·
¢ÆÆÆËÂÚÈÓ‰ ÁÂÙÈ˜ ·˜Ú Ì¯‚˘ ˜Ê Â‡ ¨ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÈÓ ÈÏÚ·Ï Ì¯‚˘
‰ÙÂ¯È‡ ËÈÒÏ‡ ˙˜ÒÚ ÔÈ‚· ‰ÚÈ·˙‰ ˙ÏÈÚ ÈÎ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ Â˙ÚÈ·˜ Û¯Á
·ÈÎ¯ È·‚Ï È¯‰ ¨˙È˘È‡ ‰ÚÈ·˙ ˙ÏÈÚ ÌÈ˜Ó‰ È„ÂÁÈÈ ˜Ê ·È‰Ï ‰ÈÂ˘Ú Ï‡¯˘È
˜ÂÁÏ ®±©®·©¥ ÛÈÚÒ ÈÙÏ ˘¯„Î ¨˜Ê Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ≠ ‡Â‰Â ¨‰ÚÈ·˙‰ ˙ÏÈÚ Ï˘ ¯Á‡
¨‰¯Â‡ÎÏ ‡Ï Û‡ ¨Â‡¯‰ ‡Ï ÌÈÚ·Â˙‰ ÈÎ Ú·˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ≠ ˙ÂÈ‚ÂˆÈÈ ˙ÂÚ·Â˙
Æ˜Ê Ì‰Ï Ì¯‚ ÈÎ
˙‡ Û˜Â˙ ¯ÂÚ¯Ú‰ ÆÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ¯ÂÚ¯Ú ˘‚Â‰ ≤∞∞π ˙˘ ÍÏ‰Ó·
ÌÈÈ˜˙‰ ≤∞±∞ ¨¯·Óˆ„· ±∏ –‰ ÌÂÈ· ÆÏÈÚÏ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ‡Ó˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ÂÚÈ·˜
‡¢˘· ¨±≥±∏Øππ ‡¢˙© Ú¯ÎÂ‰ Ì¯Ë ¯ÂÚ¯Ú‰ ÆÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ¯ÂÚ¯Ú· ÔÂÈ„
Æ®±∞∞≤πØππ
®‰¯·Á‰ ≠ ÔÏ‰Ï© ßÁ‡Â Ó¢Ú· ˙Â‡ÂÏÓÂ ˙Â¯ÈÈ˙ ÒÂÏÂ· „‚ ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ®≥
Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ¯·„· ˙ÂÚË· ÂÈ‰ ¨≤∞∞≤ ˙˘· ‰˘‚Â‰˘ ¨ÂÊ ‰Ú·Â˙ Ï˘ ‰ÈÈÚ ¯˜ÈÚ
ÁÂÂÈ„–È‡ ¨˙ÂÁÂ„· ÌÈÚËÓ ÌÈË¯Ù Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ¨‰¯·Á‰ ÛÈ˜˘˙· ÌÈÚËÓ ÌÈË¯Ù
Ï˘ ÔÓ‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰Â ˙Â·ÂÁ ˙¯Ù‰Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈ˙˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„· ˙Â‡
Æ·ÂÁ‰ ˙Â¯‚‡ È˜ÈÊÁÓ ÈÙÏÎ ‰¯·Á‰ Ï˘ ·ÂÁ‰ ˙Â¯‚‡ È˜ÈÊÁÓ
ÌÂÈÒÏ „Ú ˜È˙· ÌÈÂÈ„‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ÌÈÚ·˙‰ ˙˘˜· ‰˙Á„ ≤∞∞π ¯·ÓËÙÒ·
‰ÏÁ˘ ˙Â¯„¯„˙‰‰ Ï˘·Â ˙ÈÓˆÚ ‰ÏÏÙ‰Ó ˘˘Á‰ Ï˘· ˙‡ÊÂ ¨Ì„‚ ÈÏÈÏÙ‰ ÍÈÏ‰‰
ÆÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ„Ú‰ „Á‡ Ï˘ È˙Â‡È¯·‰ Â·ˆÓ·
Û¯ˆÏ ÌÈÚ·Â˙‰ ˙˘˜· ˙‡ ·¢„ ÏÎÈÓ ˙ËÙÂ˘‰ ‰˙Á„ ≤∞∞π ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰ËÏÁ‰·
„‚ Ô˙È˘ ÈÏÈÏÙ‰ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ ˙‡ ˙ÂÈ‡¯‰ ˙„Â˜ÙÏ ¥≤ ÛÈÚÒ ÁÂÎÓ ‰¯Â‡ÎÏ ‰È‡¯Î
˙ÂÒÁÂÈÓ‰ ˙Â¯È·Ú· ˜¯ÙÓ‰ ‰„Â‰ Â·˘ ¨ÔÂÚÈË ¯„Ò‰· Ï·˜˙ ‰Ê ÔÈ„ ˜ÒÙ Æ‰¯·Á‰
ÌÈ„„ˆ „‚ ÚÈ˘¯Ó‰ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ ˙˘‚‰· ÔÂÈ‚È‰ ÏÎ ÔÈ‡ ÈÎ ¨‰Ú·˜ ˙ËÙÂ˘‰ Æ‰¯·ÁÏ
Ô˙È Ì‡‰ ‰Ï‡˘· ÆÈÁ¯Ê‡‰ ÍÈÏ‰· ÏÈÚÙ ˜ÏÁ ÏËÂ‰ „ˆ ‰È‡ ‰¯·Á‰ ¯˘‡Î ˜È˙·
Â˙ÂÈ¯Á‡˘ ÈÓ¢ ˙ÈÁ·· Ì‰˘ ¨ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ „‚ ‰È‡¯Î ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ˙‡ ˘È‚‰Ï
ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡ ÈÎ ˙ËÙÂ˘‰ ‰Ú·˜ ¨¢Ú˘¯ÂÓ ˙ÂÈ¯Á‡Ó ˙Ú·Â

Æ≥±≤¨≥≤∂ ®≤©‡ ¨ßÁ‡Â ‰¯È· ˙ÂÈ˘Ú˙ ÂÙÓË „‚ Ó¢Ú· ˙˘˜Â Ô‚Ó ±π∂∑Øπµ ‡¢Ú

∏≥

≥µ

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

Æ„È·ÚÓ Â‡ ÁË·Ó ¨ÁÏÂ˘ ˙ÂÈ¯Á‡Ï ‰ÓÂ„· ¨Ì„ÓÚÓ ÁÂÎÓ ˙È¯ÂËÂËËÒ ˙ÂÈ¯Á‡
ÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÂÂÚÏ ˙È˘È‡ ˙ÂÈ¯Á‡ ‰È‰ ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÈÎ ‰Ú·˜ ˙ËÙÂ˘‰
ÔÈÈÚÏ Æ‰¯·Á‰ ˙Â·Á ·˜Ú ¢˙ÈËÓÂËÂ‡¢ ˙ÈÁ¯Ê‡ ˙Â·Á· ·ÈÈÁ ‡Â‰ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ
ÌÈÈ˜ ÈÎ ˙ËÙÂ˘‰ ‰Ú·˜ ¨‰È‡¯Î Ï·˜˙ »Ï ÔÈ„‰ ˜ÒÙÏ ˙˙Ï Í¯Âˆ ‰È‰˘ Ï˜˘Ó‰
ÔÂÂÈÎÓ ˙‡Ê ÆÔÂÚÈË ¯„Ò‰· Ï·˜˙˘ ÚÈ˘¯Ó‰ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ï˜˘Ó ¯·„· ˘ÓÓ Ï˘ ˜ÙÒ
ÆÌÈÂ˘ Ì‰Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰ ÈÎ È¯·Â ÌÈ¯ÂË˜¯È„Ï ¢˙ÈËÙ˘Ó ‰·¯È˜¢ ÔÈ‡ ˜¯ÙÓÏ˘
˙È·Ï ¯ÂÚ¯Ú ˙Â˘¯ ˙˘˜· È‚ÂˆÈÈ‰ Ú·Â˙‰ ÁÂÎ È‡· Â˘È‚‰ ‰Ï‡ ˙ÂÚÈ·˜ „‚Î
˙˘˜· ˙‡ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ‰Á„ ≤∞±∞ ¨¯‡Â¯·Ù· ±¥–‰ ÌÂÈ· ÆÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰
Æ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙Â˘¯
Â˘È‚‰ ÌÈ„„ˆ‰Â ¨¯Â˘È‡‰ ˙˘˜·· ˙ÂÁÎÂ‰‰ ·Ï˘ ÌÈÈ˙Ò‰ ≤∞±∞ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
˙˘˜· ˙‡ Ï·È˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¨≤∞±± Ò¯Ó ˘„ÂÁ· Æ¯Â˘È‡‰ ˙˘˜·· ÌÈÓÂÎÈÒ
‰ËÈÏ˘‰ ˙ÏÚ·Â ÛÈ˜˘˙‰ ÏÚ Ì˙Á˘ ÈÓ ≠ ÌÈÚ·˙‰Ó ˜ÏÁ „‚Î© ‰˜ÏÁ· ¯Â˘È‡‰
Æ®‰˜Ù‰‰ ˙¯ÂÓ˙ „ÂÚÈÈÏ Ú‚Â· ÛÈ˜˘˙· ‰ÚËÓ Ë¯Ù Ï˘ ‰ÏÈÚ‰ Ï˘· ≠ ˜ÈÙÓ‰ Ï˘
ÚÓ˘ Ì¯Ë ‰Ê ¯ÂÚ¯Ú ÆÂÁ„˘ ¯Â˘È‡‰ ˙˘˜·· ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú ˘È‚‰ Ú·Â˙‰
Æ®±π≥¥Ø∞≤ ‡¢˙©
¯È˘Â˜ ÈÂÏÂ Ó¢Ú· ÈÓÂ‡ÏÈ· ÁÂ˙ÈÙÂ ˙Â˜ÊÁ‰ Ï‡ËÈ˜ „‚ ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ®¥
˙˘˜· Â˘È‚‰ ÌÈÚ·˙‰ ∫˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ≥≥∏ ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰Î¯Ú‰ „ÚÒÏ ‰Ú·Â˙
‰Ú·Â˙‰ ˙‡ ¯˘È‡ ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·˘ ¯Á‡Ï ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ¯ÂÚ¯Ú
Ï˘ Ô‚Â‰‰ ÈÂÂ˘‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ˘È ‰ÈÙ ÏÚ˘ ‡ˆÂÓ‰ ˙„Â˜ ÈÎ ÂÚ·Â˜· ˙È‚ÂˆÈÈÎ
‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ ˘Î¯‰ ˙Úˆ‰ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ· ÈÏ‡È¯‰ ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÈÂÂ˘ ‡È‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂÈÓ
ÚÓ˘È˙ ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙˘˜· ÈÎ Â˙ÓÎÒ‰ ˙‡ Ô˙ Ú·Â˙‰ Æ‰Ò¯Â·· ‰Î¯Ú Â‡ ‰ÈÂÂ˘
Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï Â˘˜·˙‰ ÔÈ„‰ ÈÏÚ·Â ¨ÌÈ„„ˆ‰ ÈÓÂÎÈÒ Â˘‚Â‰ Æ¯ÂÚ¯ÚÎ
ËÙ˘Ó‰ ˙È· È„È ÏÚ ÂÚ·˜ Â·˘© ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜· ß ÔÂÓˆÚ ±∞¥∞∂Ø∞∂ ‡¢Ú ÔÈ„‰ ˜ÒÙ
„ÚÒÏ ‰ÚÈ·˙· ˙ÂÈÓ Ï˘ Ô‚Â‰ ÈÂÂ˘ ˙Î¯Ú‰ ÔÈÈÚÏ ˙ÂÈÓÈ„˜˙ ˙ÂÚÈ·˜ ÔÂÈÏÚ‰
ÆÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰Â ¨ÍÈÏ‰‰ ÏÚ ®‰Î¯Ú‰
·ÈÁ¯‰Ï ˙Â˘¯ ÂÏ·È˜Â Â˘˜È· ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈËÙÂ˘ ¨ÔÈÈÚ‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ
‰È‰˘ ¨·Á¯ÂÓ‰ ·Î¯‰· ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ÔÂÈ„‰ ÆÌÈËÙÂ˘ ‰Ú·˘Ï ·˙ÂÓ‰ ˙‡
‡¢˙ ¨∑∑πØ∞∂ ‡¢Ú¯© ÚÂ„È ‡Ï „ÚÂÓÏ ‰Á„ ¨≤∞±± ÏÈ¯Ù‡ ˘„ÂÁ· ÌÈÈ˜˙‰Ï ¯ÂÓ‡
Æ®≤∞∞±≤ ‡¢˘· ¨≤≥≥∏Ø∞≤
ßÁ‡Â ÌÈÏ˜ÈÓÈÎ ¯Â„ „‚ ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ®µ
È˙ÈÓ‡‰ ‰·ˆÓ ¯·„· ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ ˙ÈÈÚË‰ ÂÈ‰ ‰Ú·Â˙‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ‰ÈÈÚ
ÌÈ‚ˆÓ ¨ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÚËÏ ¨‰‚Èˆ‰ ‰¯·Á‰ ¯˘‡Î ¨≤∞∞¥–≤∞∞≤ ÌÈ˘· ‰¯·Á‰ Ï˘
ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈË¯Ù ˙¯˙Ò‰ ÍÂ˙ ¨˜˙Ú ÈÓÂÎÒ ‰ÁÈÂÂ¯Ó‰ ‰ÁÈÏˆÓ ‰¯·Á· ¯·Â„Ó Ì‰ÈÙÏ
Â˘‚Â‰ Ì¯Ë ¯Â˘È‡‰ ˙˘˜·Ï ÌÈ·È˘Ó‰ ˙Â·Â‚˙ ÆÌÈÚËÓ ÌÈÈ·ÂÈÁ ÌÈ˙Â˙È‡ Ô˙ÓÂ
Æ‰¯˘Ù ¯„Ò‰Ï ÂÚÈ‚‰ ‰Ê ÍÈÏ‰Ï ÌÈ„„ˆ‰ ≤∞±± ¯·ÓËÙÒ ˘„ÂÁ· ÆËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï
‡¢˙© ˜„Â· ˙˜È„·Ï ‰¯˘Ù‰ ¯„Ò‰ ˙‡ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¯È·Ú‰ ≤∞±± ¯·ÂË˜Â‡ ˘„ÂÁ·
Æ®±±∏µØ∞µ
ßÁ‡Â Ó¢Ú· ÆÈ„Æ¯‡ÆÈË „‚ ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ®∂
‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ¯˘‡· ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ¯Â·Èˆ ˙ÈÈÚË‰· ‰Ú·Â˙‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ‰ÈÈÚ
ÌÈÈ·ÈËÏÂ˜ÙÒ ÌÈÈÒÈÙ ÌÈ¯È˘ÎÓÏ ‰˙ÙÈ˘ÁÂ ˙ÂÈÒÈÙ‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÌÂÁ˙·
∏¥

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

‰ÈÈˆ ‰¯·Á‰ ¨·È·‡ Ï˙· ‰Ò¯Â·· ‰Â˘‡¯Ï ‰˜ÙÂ‰˘ ˙Ú·˘ „ÂÚ· ˙‡Ê ¨ÌÈÎÂÒÓ
˙‡ Â˘È‚‰ ÌÈ„„ˆ‰ ÆÌÈÈÈ˘‰ ˙‡ÂÙ¯ ÌÂÁ˙· È‡ÂÙ¯ ¯Â˘ÎœÓ · ˙˜ÒÂÚ ‡È‰ ÈÎ ÛÈ˜˘˙·
ÆÂÓÚËÓ ‰ÁÓÂÓ ‰ÈÓ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÆÌÈÁÓÂÓ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÔÎÂ ˜È˙· ˙ÂÚË‰ È·˙Î ÏÎ
ÆËÙ˘Ó‰ ˙È· ÌÚËÓ ‰ÁÓÂÓ‰ ¯˜Á Â·˘ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ≤∞±∞ ¨¯·Óˆ„· ±µ–‰ ÌÂÈ·
≤∂–‰ ÌÂÈ· ≠ Ì‰ÈÈ· ÔÂ¯Á‡‰© ÌÈÙÒÂ ˙ÂÁÎÂ‰ ÈÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰ ¨ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
˜ÏÁ Ï˘ Ì˙Â„Ú ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï „Ú ‰Á„ ˙ÂÁÎÂ‰‰ ˙ÓÏ˘‰ „ÚÂÓÂ ¨®≤∞±± ¯·ÓËÙÒ·
Æ®±¥≤∞Ø∞∑ Æ‡Æ˙© Ì„‚ Ï‰˙Ó‰ ÈÏÈÏÙ‰ ÍÈÏ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ·È˘Ó‰Ó
ßÁ‡Â Ó¢Ú· ÙÂ¯‚ ˜¯‡Ó„Ï „‚ ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ®∑
˙Â¯ÈÈÏ ‰Ò¯Â·· Â¯ÁÒ ‰Ï˘ Í¯Ú‰ ˙Â¯ÈÈ˘ ˙ÈÏ‡¯˘È ‰¯·Á ‰È‰ ˜¯‡Ó„Ï
ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ¨˜¯‡Ó„Ï· ‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ· Ì‰ ÌÈÙÒÂ‰ ÌÈÚ·˙‰ Æ·È·‡ Ï˙· Í¯Ú
Ï‡¯‰ Ì‰ ÌÈÈ‚ÂˆÈÈ‰ ÌÈÚ·Â˙‰ Æ˜¯‡Ó„Ï ‰ÚˆÈ·˘ ‰˜Ù‰‰ ÈÓ˙ÁÂ ˜¯‡Ó„Ï·
Æ¯ÈÙÒ ¯˘‡ ¯ÓÂ ®Ï‡¯‰ ≠ ÔÏ‰Ï© Ó¢Ú· ˙Â¯˜ ÏÂ‰È
¨È‡Ó· ≤±–‰ ÌÂÈ· ‰¯·Á‰ ‰ÓÒ¯Ù˘ ÛÈ˜˘˙ ‡Â‰ ‰Ú·Â˙‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ‰ÈÈÚ
¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÌÈ·¯ ÌÈÚËÓ ÌÈË¯Ù· ÚÂ‚ ‰È‰ ÛÈ˜˘˙‰ ¨ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÚËÏ Æ≤∞∞∑
˙˜ÒÚÏ ÒÁÈ· ÔÎÂ ¨˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡· ˜¯‡Ó„Ï Ï˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÒÎ È˘Ï Ú‚Â·
ÌÈÏÚÓ ÌÈÚ·Â˙‰ Æ®ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ‰‡ˆÈ ‡Ï˘© ÔÈÚ˜¯˜Ó Ì˙Â‡· ‰ÈÈ·
ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÚËÏ ÆÛÈ˜˘˙· ÂÏÏÎ˘ ÌÈÚËÓ ÌÈË¯ÙÏ Ú‚Â· ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚË ‰Ú·Â˙·
ÔÂÈÏÈÓ ±∑∞–Î Ï˘ ÌÂÎÒ ¯Â·Èˆ‰ ÔÓ ÒÈÂ‚ ‰Ï‡ ÌÈÚËÓ ÌÈË¯Ù ÒÈÒ· ÏÚ ¨ÌÈÈ‚ÂˆÈÈ‰
˙Â¯ÈÈ ¨˙ÂÂÎ‰ ˙Â„·ÂÚ‰ ˙Â‚ˆÂÓ ÂÈ‰ ÂÏ ÈÎ ‡È‰ ÌÈÈ‚ÂˆÈÈ‰ ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÚË ÆÁ¢˘
Ì‰ ≠ ÔÈÙÂÏÈÁÏÂ ¨‰Ò¯Â·· ÌÈ¯ÁÒÂ ÛÈ˜˘˙· ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ˜ÙÂÓ ÂÈ‰ ‡Ï ÏÏÎ Í¯Ú‰
Â˜ÙÂ‰ Ì‰·˘ ‰Ï‡Ó ‰·¯‰· ÌÈÎÂÓ ÌÈ¯ÈÁÓ· ‰ˆÂ·˜‰ È¯·Á È„È ÏÚ ÌÈ˘Î¯ ÂÈ‰
˙Â˘˜·Ï ˙Â·Â˘˙ Â˘È‚‰ ÌÈ·È˘Ó‰ ÆÔÎÓ ¯Á‡Ï ‰Ò¯Â·· ¯ÁÒÓ· Â˘Î¯Â ¯Â·ÈˆÏ
Æ˙Â·Â˘˙Ï ‰·Â˘˙ Â˘È‚‰ ÌÈÈ‚ÂˆÈÈ‰ ÌÈÚ·Â˙‰Â ¨¯Â˘È‡‰
Æ¯Â˘È‡‰ ˙˘˜· Ï˘ ÛÒ‰ ÏÚ ˜ÂÏÈÒÏ ‰˘˜· ÌÈ·È˘Ó‰ Â˘È‚‰ ¨ÂÊ ‰Ú·Â˙ ˙¯‚ÒÓ·
ÚÈ˜˘Ó‰ Ï˘ ˙È˘È‡‰ ‰ÚÈ·˙‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ÈÎ ‰˙ÈÈ‰ ÛÒ‰ ÏÚ ˜ÂÏÈÒÏ ‰˘˜·· ‰ÚË‰
ÍÈÏ‰ ‰È‡ ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ¨®Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ ±Æ∏–Î© ‰Â·‚ ÌÂÎÒ· ‡È‰ ®Ï‡¯‰© È„ÒÂÓ‰
¨˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ‡ÏÂ ˙È˘È‡ ‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰ ˜È„ˆÓ ‰ÊÎ ‰·Â‚· ˜Ê ÈÎÂ ¨ÌÈ‡˙Ó
˙È˘ÚÓ ‰È‡ ˙È˘È‡ ‰ÚÈ·˙ ¯˘‡Î ˜¯ ˘Ó˙˘‰Ï ˘È Â·˘ ÔÙÂ„ ‡ˆÂÈ ÈÏÎ ‰È‰˘
Æ‰ÏÈÚÈ Â‡
Ú·˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Æ‰ÚË‰ ˙‡ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ‰Á„ ≤∞±∞ ¨¯·ÂË˜Â‡· ≥–‰ ÌÂÈ·
˘È Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓ ÂÎ˙ÈÈ ¨ÈÂˆÓ ÔÈ„ Ï˘ ÔÈÈÚÎ Ô‰Â ÈÂˆ¯ ÔÈ„ Ï˘ ÔÈÈÚÎ Ô‰¢ ÈÎ
Æ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÚÈ‚Ù ÂÏ ‰Ó¯‚˘ ÈÓ Ï˘ Â˙˘˜·Ï Ì‚ ˙È‚ÂˆÈÈÎ ‰Ú·Â˙· ¯ÈÎ‰Ï
È„ÒÂÓ ÚÈ˜˘Ó Ï˘ ‰˘˜·· ÔÈ˜ÒÚ ¯˘‡Î ˙‡˘ ¯˙È· Û‡ ÍÎÂ ÈÏÏÎ‰ ‰¯˜Ó· ÍÎ
ÈÏÂ˜È˘ Ô‰ ÈÎ Ú·˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¢Æ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙Î Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ· ‰Ú·Â˙· ‰¯Î‰Ï
ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÆÂ˙„ÓÚ· ÌÈÎÓÂ˙ ‰˜ÈÒÙ‰ Ô‰Â ¨˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ Ô‰ ¨˙ÂÈÈ„Ó
˙ÚÎ ‰Ï˘· ¯Â˘È‡‰ ˙˘˜·Â ¨‰Ê ˜È˙· ÌÈÓÂÎÈÒ‰ ·Ï˘Â ˙ÂÁÎÂ‰‰ ·Ï˘ ÂÓÈÈ˙Ò‰
Æ®±¥±¥¥–∞µ–∞π ÆˆÆ˙© ‰Ú¯Î‰Ï
ßÁ‡Â Ó¢Ú· ˙ÂÏÚÓ Ò¯ÂÙ & „¯„ËÒ „‚ ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ®∏
˙ÂÚ·ËÓ ¨®˙ÂÏÚÓ ≠ ÔÏ‰Ï© Ó¢Ú· ˙ÂÏÚÓ Ò¯ÂÙ & „¯„ËÒ „‚ ‰˘‚Â‰ ‰Ú·Â˙‰
˜· Ï˘ ˙ÂÓ‡Ï ‰¯·Á‰ „‚Â ¨‰· ‰ËÈÏ˘ ÈÏÚ·Â ‰¯˘Ó È‡˘Â ¯ÙÒÓÂ Ó¢Ú· ÌÏÂÚ
∏µ

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

Á¢‚‡ ‡Â‰ ‰Ú·Â˙‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ‰ÈÈÚ Æ®ÔÓ‡‰ ≠ ÔÏ‰Ï© Ó¢Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÈÓÂ‡Ï
≤∞∞∂ ¯‡Â¯·ÙÓ ÛÈ˜˘˙ ÈÙÏ ÌÏÂÚ ˙ÂÚ·ËÓ È„È ÏÚ ¯Â·ÈˆÏ ÂÚˆÂ‰˘ ÌÈÒÎ ˙Â·Â‚Ó
È„È ÏÚ ÌÏÂÚ ˙ÂÚ·ËÓÏ Â˜ÙÂ‰˘ ¨notes –· ‰·Â‚Ó ‰È‰ Á¢‚‡‰ Æ®ÛÈ˜˘˙‰ ≠ ÔÏ‰Ï©
ÈÓ¯‚ ˜· ≠ Lehman Brothers Bankhaus AG ‰È‰ ÔÂ˘‡¯‰ ˜·‰ ÆÌÈ˜· È˘
Á¢‚‡‰Ó ¯ÎÈ ÊÂÁ‡ Æ®‰ÈÓ¯‚ ÔÓ‰ÈÏ – ÔÏ‰Ï© ˙Â˜ÊÁ‡ ÔÓ‰ÈÏ Ï˘ ˙· ‰¯·Á ÂÈ‰˘
‰ÈÓ¯‚ ÔÓ‰ÈÏÏ ‰‡ÏÓ ˙Â·¯Ú ‰˜ÈÚ‰ ˙Â˜ÊÁ‡ ÔÓ‰ÈÏ Æ‰Ê ˜· È„È ÏÚ ‰·Â‚Ó ‰È‰
˜· È„È ÏÚ Â·Â‚ ÌÈ·‚Ó‰ ÌÈÒÎ‰ ˙¯˙È Æ‰·‚Ó‰ ÒÎ‰ ÔÈ‚· ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÔÈ‚·
AAA –Î Á¢‚‡‰ ˙‡ ‰‚¯È„˘ ¨˙ÂÏÚÓ Ï˘ ‚Â¯È„ ÁÂ„ ÏÏÎ ÛÈ˜˘˙· ÆBNP Paribas
¯·ÓËÙÒ· ˙Â˜ÊÁ‡ ÔÓ‰ÈÏ ˙ÒÈ¯˜Ï „Ú ÈÂÈ˘ ‡ÏÏ ¯˙Â ‰Ê ‚Â¯È„ ÆÈÓÂ˜Ó ÌÏÂÒ·
AAA –Ó ‚Â¯È„‰ „¯Â‰ ˙¯ÁÓÏ Æ¥¥•–· Á¢‚‡‰ Ï˘ ÂÎ¯Ú Áˆ ÌÂÈ Â˙Â‡· Æ≤∞∞∏
Âˆ ‰ÈÓ¯‚· ÌÈ˜·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ‡ÈˆÂ‰ ¨˙Â˜ÊÁ‡ ÔÓ‰ÈÏ ˙ÒÈ¯˜ ÌÚ ÆD (Default) –Ï
Æ‰ÈÓ¯‚ ÔÓ‰ÈÏ È„È ÏÚ ÌÈÏÂ·˜˙ ˙Ï·˜ Â‡ØÂ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÚÂˆÈ· ÏÚ ¯ÒÂ‡‰
¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÔÚË ‰ÚÈ·˙‰ ·˙Î· ÆÌÈÚ·˙‰ „‚ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÚË ˙ÏÏÂÎ ‰Ú·Â˙‰
ÌÈ˜·‰ ˙Â‰Ê ÏÚ ¯Â·ÈˆÏ ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï ≠ ÌÏÂÚ ˙ÂÚ·ËÓ ≠ ‰˜ÈÙÓ‰ ‰¯·Á‰ ÈÎ
‚Â¯È„‰ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ Úˆ·Ï ‰·ÈÈÁ˙‰ ˙ÂÏÚÓ ÈÎ ª·¯ ¯ÂÁÈ‡· ‡Ï‡ ÌÈ·‚Ó‰
Ë¯Ù ‰ÂÂ‰Ó (AAA) ÛÈ˜˘˙· Á¢‚‡Ï ‰˙˘ ‚Â¯È„‰ ÔÎÏÂ Í¯Âˆ‰ ‰¯˜Ó· ÂÎ„ÚÏÂ
È˜ÈÊÁÓ ÈÙÏÎ ‰¯·Á‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙ÁË·‰Ï ‰ÏÂÚÙ ÌÂ˘ Ë˜ ‡Ï ÔÓ‡‰ ÈÎÂ ª‰ÚËÓ
‰·Â˘˙ ˘È‚‰ È‚ÂˆÈÈ‰ Ú·Â˙‰Â ¨¯Â˘È‡‰ ˙˘˜·Ï ˙Â·Â‚˙ Â˘È‚‰ ÌÈ·È˘Ó‰ ÆÁ¢‚‡‰
Æ˙Â·Â‚˙Ï
˙Ú„ ˙ÂÂÁÂ ˙ÈÏÎÏÎ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÛÂ¯ÈˆÏ ‰˘˜· ˘È‚‰ Ú·Â˙‰ ≤∞±± ¯‡ÂÈ ˘„ÂÁ·
˙ÂÂÁ ˘È‚‰Ï Ú·Â˙Ï ¯˘Ù‡Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È· ËÈÏÁ‰ ≤∞±± È‡Ó ˘„ÂÁ· Æ˙ÈËÙ˘Ó
¯˘Ù‡Ï ÔÎÂ ¨®≤∞±± ¯‡ÂÈ ˘„ÂÁ· ‰˘‚Â‰˘ ‰˘˜·Ï ‰Ù¯Âˆ ¯·Î˘© ˙ÈÏÎÏÎ ˙Ú„
˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ¨¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÆÌÂÈ π∞ ÍÂ˙· ˙È„‚ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˘È‚‰Ï ÌÈ·È˘ÓÏ
ÌÈÈ˜˙‰Ï ÌÈÈÂÙˆ ‰Ê ˜È˙· ˙ÂÁÎÂ‰‰ ÈÂÈ„ ÆÁÂ„‰ ˙˘ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ‰˘‚Â‰ ˙È„‚‰
Æ®±≥∏≥–∞π Æˆ¢˙© ≤∞±≤ ¯·ÂË˜Â‡–¯·ÓËÙÒ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ÍÏ‰Ó·
ßÁ‡Â Ó¢Ú· ˙ÂÏÚÓ Ò¯ÂÙ & „¯„ËÒ „‚ ˙È‚ÂˆÈÈ ‰Ú·Â˙ ®π
˙˘˜ ˙¯·Á ¨®˙ÂÏÚÓ ≠ ÔÏ‰Ï© Ó¢Ú· ˙ÂÏÚÓ Ò¯ÂÙ & „¯„ËÒ „‚ ‰˘‚Â‰ ‰Ú·Â˙‰
È˜ÈÊÁÓÏ ÔÓ‡‰Â ¨‰Ï˘ ˙ÂÈÓ ÈÏÚ·Â ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ¨®˙˘˜ ≠ ÔÏ‰Ï© Ó¢Ú· ·ÂÁ ˙Â¯‚‡
Æ®ÔÓ‡‰ ≠ ÔÏ‰Ï© Á¢‚‡‰
‰Ò¯Â·· Â¯ÁÒ˘Â ˙˘˜ È„È ÏÚ Â˜ÙÂ‰˘ ˙Â·ÂÓ ·ÂÁ ˙Â¯‚‡· ˙˜ÒÂÚ ‰Ú·Â˙‰
Lehman –Ó ‰˘Î¯ ‡È‰ ˙˘˜ È„È ÏÚ ÂÒÈÂ‚˘ ÌÈÙÒÎ· Æ·È·‡ Ï˙· Í¯Ú ˙Â¯ÈÈÏ
ÔÏ‰Ï© ˙Â˜ÊÁ‡ ÔÓ‰ÈÏ Ï˘ ˙· ‰¯·Á ÂÈ‰˘ ÈÓ¯‚ ˜· ≠ Brothers Bankhaus AG
≠ ÔÏ‰Ï© Á¢‚‡Ï ÌÈ·‚Ó‰ ÌÈÒÎÎ Â˘ÓÈ˘˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ È¯Ë˘ ®‰ÈÓ¯‚ ÔÓ‰ÈÏ ≠
˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÌÂÈ˜Ï „ÈÁÈ‰ ÔÂÓÈÓ‰ ¯Â˜Ó ˙‡ ÂÂÈ‰ notes –‰Ó ÌÈÏÂ·˜˙‰ Æ®notes
ÆÁ¢‚‡‰ È˜ÈÊÁÓ ÈÙÏÎ
ÏÎ Ô¯˜‰ Ï˘ ¯ÊÁ‰Â ÌÈÙËÂ˘ ˙È·È¯ ÈÓÂÏ˘˙ ˙˘˜Ï ÌÏ˘Ï ‰·ÈÈÁ˙‰ ‰ÈÓ¯‚ ÔÓ‰ÈÏ
∫ÂÏÏÎ ‰Ï‡ ÌÈ‡˙ ÆÍÎÓ ‰ÈÓ¯‚ ÔÓ‰ÈÏ ˙‡ ÌÈ¯¯Á˘Ó‰ ÌÈ‡˙‰ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï „ÂÚ
ÍÂ˙Ó ÌÈÂÒÓ ¯ÙÒÓ· È‡¯˘‡ ÈÚÂ¯È‡ ®·© ª‰ÈÓ¯‚ ÔÓ‰ÈÏ Ï˘ È‡¯˘‡ ÚÂ¯È‡ ®‡©
˘‡¯Ó ÌÈÓÎÒÂÓ ÌÈÈÈÙ‡ÓÂ ˙Â˘È¯„ ÈÙÏ ‰·˘ ÈË˙ÈÒ ÏÒ ˜È˙· ˙Â¯·Á ±∞∞
‰ÒÎ‰‰ ¯Â˜Ó ˙‡ ‰˙ÂÂÈ‰ ‰ÈÓ¯‚ ÔÓ‰ÈÏ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ Æ‰·‚Ó‰ ˜·‰ ÔÈ·Ï ˙˘˜ ÔÈ·
Ò¯„¯· ÔÓ‰ÈÏ ÆÁ¢‚‡‰ È˜ÈÊÁÓ ÈÙÏÎ ˙˘˜ Ï˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ ÚÂ¯ÙÏ „ÚÂ˘ „ÈÁÈ‰
Æ‰ÈÓ¯‚ ÔÓ‰ÈÏ Ï˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰Ï ‰·¯Ú ®ÔÓ‰ÈÏ ≠ ÔÏ‰Ï© ˙ÈÓÏÂÚ‰
∏∂

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

¨AAA ÈÓÊ ÔÙÂ‡· ‰‚¯Â„ Á¢‚‡‰ ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ¨˙ÂÏÚÓ Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰Ù¯Âˆ ÛÈ˜˘˙Ï
¨È‡Ó· ≤¥–‰ ÌÂÈ· ÆAAA Ï˘ ÈÙÂÒ ‚Â¯È„ Á¢‚‡Ï Ô˙È ¨≤∞∞µ ¨ËÒÂ‚Â‡· ±µ–‰ ÌÂÈ·Â
.-A ˙‚¯„Ï A ˙‚¯„Ó notes –‰ ‚Â¯È„ ˙„¯Â‰ ·˜Ú +AA –Ï Á¢‚‡‰ ‚Â¯È„ „¯Â‰ ≤∞∞∑
ÍÒ· Æ≤∞∞∏ ¯·ÓËÙÒ ˘„ÂÁ· ÔÓ‰ÈÏ ˙ˆÂ·˜ ˙ÒÈ¯˜Ï „Ú +AA ‚Â¯È„· ¯˙Â Á¢‚‡‰
ÆÁ¢‚‡‰ Ï˘ ÆÆÚ Á¢˘ ≤∏µ¨∞∞∞¨∞∞∞ Ï˘ ÍÒ È˘Ó‰ ˜Â˘· Â¯ÁÒ ÏÂÎ‰
ÆÔÂÚ¯ÈÙ ˙ÂÏ„ÁÏ ‰˘˜· ˙˘‚‰ ÏÚ ÔÓ‰ÈÏ ‰ÚÈ„Â‰ ¨≤∞∞∏ ¨¯·ÓËÙÒ· ±µ–‰ ÌÂÈ·
ÔÓ‰ÈÏÏ ‰‡¯Â‰ ‰˙È˘ ÍÎ ÏÚ ÔÎÂ ÍÎ ÏÚ ‰Ú„Â‰ ˙˘˜ ‰¯ÒÓ ·¯Ú· ÌÂÈ Â˙Â‡·
˙·· Áˆ Á¢‚‡‰ ¯Ú˘ ¨ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î Æ˙˘˜Ï ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙¯·Ú‰Ó ÏÂ„ÁÏ ‰ÈÓ¯‚
ÌÂÈ· Æ‰Ï‡ Á¢‚‡· ¯ÁÒÓ‰ ˘„ÂÁ ‡Ï Ê‡Ó Æ‰„ÈÁÈÏ ß‚‡ ¥∞–Ï ‰„ÈÁÈÏ ß‚‡ ∑µ–Ó ˙Á‡
Á¢‚‡‰ Ï˘ ‚Â¯È„‰ ˙„¯Â‰ ¯·„· ‰Ú„Â‰ ˙ÂÏÚÓ ‰ÓÒ¯Ù ¨≤∞∞∏ ¨¯·ÓËÙÒ· ±∑–‰
˙È·È¯‰Â Ô¯˜‰ ÔÂÚ¯ÈÙ· ‡ÏÓ Ï˘Î Â˙ÂÚÓ˘Ó˘ ¨®D © È¯˘Ù‡‰ ¯˙ÂÈ· ÍÂÓ‰ ‚Â¯È„Ï
ÆÁ¢‚‡‰ Ï˘
˙ÚËÏ ÆÁ¢‚‡‰ È˜ÈÊÁÓ ÏÏÎÏ Ì¯‚ Ì˙ÚËÏ˘ ˜Ê‰ ÔÈ‚· ‰ÚÈ·˙ Â˘È‚‰ ÌÈÚ·Â˙‰
ÌÈÈ˙‚¯„‰ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÚÂ¯È‡ ÂÏÁ ≤∞∞∏ ¯·ÓËÙÒ „ÚÂ ≤∞∞∑ È‰Ï˘Ó ¨ÌÈÚ·Â˙‰
ÈÏ‚ ∫‰Ó‚Â„Ï© ÔÓ‰ÈÏ ˙ˆÂ·˜ Ï˘ ‰˙Â¯„¯„˙‰ ˙‡ ÂÓÈÒ˘ ¨È¯˜ÈÚ‰ ÔÂÎÈÒÏ ÌÈÚ‚Â‰
ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂˆÓˆ ª˙Â‡˙Î˘Ó ˙Â·ÈËÁ ˙¯È‚Ò ªÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈÈÂÓ‰ ÌÈ¯ÂËÈÙ
˙„¯Â‰ ª‰¯˘Ó È‡˘Â Ï˘ ÌÈ¯ÂËÈÙ ªÌÈÈÂÚ·¯ ˜Ú È„ÒÙ‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰ ª˙Â‡˙Î˘Ó‰
‰ÁÈˆ ª‰ÈÓ¯‚ ÔÓ‰ÈÏ Ï˘Â ÔÓ‰ÈÏ Ï˘ ‚Â¯È„‰ ˙„¯Â‰ ªÔÓ‰ÈÏ Ï˘ ‚Â¯È„‰ ˜ÙÂ‡
Æ®ÔÓ‰ÈÏ Ï˘ ‰ÈÓ‰ ¯ÈÁÓ·
Û‡ ÏÚ ‰Ï‡ ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ Á¢‚‡‰ È˜ÈÊÁÓ ˙‡ ‰Î„Ú ‡Ï ˙˘˜ ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÚËÏ
˙‡ ‰¯Ù‰ ÍÎ·Â ¨Ì‰Ï˘ ‰Ú˜˘‰‰ ˙ËÏÁ‰Ï ·Â˘Á Ú„ÈÓ ÂÂÈ‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ÈÂÏÈ‚ Â·ÈÈÁ˘
˙Â¯˘Ù‡ ÏÚ Ì‚ ÁÂÂ„Ï ˙·ÈÈÁ ‰˙ÈÈ‰ ˙˘˜ ¨ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÚËÏ Æ‰Ï˘ ÈÂÏÈ‚‰ ˙·ÂÁ
ÔÂ‚Î© Á¢‚‡‰ ¯Ú˘ ˙ÁÈˆ ˙‡ ÚÂÓÏ È„Î ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï Â‡ ¨Á¢‚‡‰ Ï˘ ÔÂÚ¯ÈÙ–È‡Ï
Æ®˙ÂÂ„˜Ù Ï˘ ÁÂËÈ· ˙˘ÈÎ¯ Â‡ ‰·‚Ó‰ ˜·‰ ˙ÙÏÁ‰
˙ÏÂÂÚ ¨˙ÂÏ˘¯ ˙ÏÂÂÚ Ì‚ Á¢‚‡‰ È˜ÈÊÁÓ ÈÙÏÎ ‰ÚˆÈ· ˙˘˜ ¨ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÚËÏ
ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ÔÈ·Ï ‰È· ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ‰¯Ù‰ ÔÎÂ ¨‰˜Â˜Á ‰·ÂÁ ˙¯Ù‰ ˙ÏÂÂÚ ¨˙ÈÓ¯˙
Æ·Ï ÌÂ˙ ¯ÒÂÁ· Ì‰ÈÙÏÎ ‰‚‰Â
ÆÁ¢‚‡‰ Ï˘ ‚Â¯È„‰ ˙‚ˆ‰· ÂÏ˘Î Ì‚ ˙˘˜Â ÔÓ‡‰ ¨˙ÂÏÚÓ ¨ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÚËÏ
Á¢‚‡‰ ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ¨˙ÂÏÚÓ Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰Ù¯Âˆ Á¢‚‡‰ Ï˘ ‰˜Ù‰‰ ÛÈ˜˘˙Ï
„Ú Û˜Â˙· ¯˙Â ‰Ê ‚Â¯È„ .+AA –Ï „¯Â‰ ‚Â¯È„‰ ≤∞∞∑ ¨È‡Ó· ≤¥–‰ ÌÂÈ· ÆAAA ‚¯Â„
Æ®D –Ï ÈÓÂ‡˙Ù ÔÙÂ‡· „¯Â‰ ‡Â‰ ‰Ê „ÚÂÓ·© ≤∞∞∏ ¨¯·ÓËÙÒ· ±∑–‰ ÌÂÈÏ
ÌÈÙÒÂ ÌÈ‚ˆÓ·Â ÛÈ˜˘˙· ‰˙˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ ‰¯Ù‰ ˙ÂÏÚÓ ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÚËÏ
ÌÈÈÂÈ˘ ¯Á‡ „ÂÓˆÂ ÈÎ„Ú ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ Úˆ·ÏÂ ÔÂÚ¯ÈÙ ˙ÂÏ„ÁÏ ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï
ÆÌ‡˙‰· ‚Â¯È„‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏÂ ¨Á¢‚‡‰ ˙‡ ÚÂ¯ÙÏ ˙˘˜ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ ÏÚ ÂÚÈÙ˘È˘
˙Â‚È‡„ÓÂ ˙ÂÒÒÂ·Ó ˙ÂÈˆ˜È„È‡ ÂÈ‰˘ ˙Â¯ÓÏ ‰Â˘ ‡Ï ‚Â¯È„‰ ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÚËÏ
ÈÙÏÎ ‰ÚˆÈ· ˙ÂÏÚÓ ¨ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÚËÏ ÆÔÓ‰ÈÏ Ï˘ È˙ÈÈÚ·‰ ÈÏÎÏÎ‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ
Æ˙ÈÓ¯˙ ˙ÏÂÂÚ ÔÎÂ ˙ÂÏ˘¯ ˙ÏÂÂÚ ÌÈÚÈ˜˘Ó‰
ÏÚ Á¢‚‡‰ È˜ÈÊÁÓ ˙‡ Ú„ÈÈÏ ˙Ó ÏÚ ¯·„ ‰˘Ú ‡Ï ÔÓ‡‰ ¨ÌÈÚ·Â˙‰ ˙ÚËÏ
ËÂ˜Ï ˙˘˜Ó ˘¯„ ‡Ï Û‡Â ¨‰·ˆÓ· ˙Â¯„¯„˙‰‰ ˙ÂÎÏ˘‰ ÏÚÂ ÔÓ‰ÈÏ Ï˘ ‰·ˆÓ
ÆÁ¢‚‡‰ È˜ÈÊÁÓ ÈÙÏÎ ˙˘˜ Ï˘ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î Ô‰˘ÏÎ ˙ÂÏÂÚÙ·
∏∑

≤∞±± È˙˘ ÁÂ„

˙‡ ÔÎÂ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˜ÂÁÏ Á≥µ ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÂÈ˙Â·ÂÁ ˙‡ ¯Ù‰ ÔÓ‡‰ ¨Ì˙ÚËÏ ¨ÔÎÏ
Æ˙ÂÓ‡‰ ÈÈ„
ÆÌÓÚËÓ ˙ÈÏÎÏÎ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙˘‚‰Ï ‰˘˜· ÌÈÚ·Â˙‰ Â˘È‚‰ ¨≤∞±± ¯·ÂË˜Â‡ ˘„ÂÁ·
Æ®±∂π∑Ø∞π ‡¢˙ ¨±∂±±Ø∞π ‡¢˙© ÁÂ„‰ ¯Á‡Ï ÂÊ ‰˘˜· Ï·È˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È·

˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ Æ‚
±ππ≤–·¢˘˙‰ ¨ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÏ ‰ÙÂÙÎ ¨È¯ÂËÂËËÒ „È‚‡˙Î ¨Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ˙Â˘¯
˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ¨‰¯ÂÓ‡‰ ‰·ÂÁÏ Ì‡˙‰· ¨‰Â¯Á‡‰ ‰˘· ÆÂÁÂÎÓ Â˜˙Â‰˘ ˙Â˜˙ÏÂ
¨‚ÈÒÈÏ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜ ¨Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ∫ÔÂ‚Î ¨ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂÁ˙·Â ÌÈ‡˘Â· ÌÈÊ¯ÎÓ ±π
‰¯˘˜˙‰ ‰Ï‡ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙Â·˜Ú· Æß„ÎÂ ÛËÂ˘ ÏÂ‰È ¨‰„Â·Ú‰ ÈÈ„ ÌÂÁ˙· ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ
Æ‰Ï‡ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÌÈÎÂÊ‰ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰· ˙Â˘¯‰
ıÚÂÈ‰ ‚ÈˆÂ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Â Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÎ ˙‡ ‰ÂÂÏÓ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰
Æ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÎ ˘Ó˘Ó ÈËÙ˘Ó‰

¯Â·Èˆ ˙ÂÈÙ Æ„
Æ≤∞±∞ ˙˘· ˙ÂÈÙ ±¨∞≤∑ ˙ÓÂÚÏ ¨¯Â·Èˆ‰Ó ˙ÂÈÙ ±¨∞∑≥ ˙Â˘¯· ÂÏÙÂË ÁÂ„‰ ˙˘·
Ô‰ ¨ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ„ÈÁÈ ∫‰Ê ÏÏÎ·Â ¨ÌÈÂ˘ ÌÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ ˙Â˘‚ÂÓ ˙ÂÈÙ‰
Â‡ØÂ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ‚ˆÈÈÓ‰ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ ª˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ Â‡ ÌÈ˜È˙ ÈÏ‰ÓÎ Ô‰Â ÌÈÚÈ˜˘ÓÎ
ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÌÈÈÈÂÚÓ‰ Â‡ ÂÚ‚Ù˘ ÌÈ„ÈÁÈ ªÔÂ‰‰ ˜Â˘· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙
¨ÌÈÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ ªÂÈ˙ÂÚÂ¯ÊÓ ˙Á‡· Â‡ ¨ÏÏÎ· ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ· Â‡ ÌÈ¯„Ò È‡
˙¯Â˘˜˙ ÈÓ¯Â‚ ª˙Â˘¯‰ Ï‡ ÌÈÂ˘ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈÙÓ‰ ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÙÂ‚ ÔÂ‚Î
¨Ú„ÈÓ ÌÈ˘˜·Ó‰ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÏÂ„˘Â ¯˜ÁÓ ÈÂÎÓ ¨ÌÈË„ÂËÒ ªÌÈ‡Â˙ÈÚ ÔÂ‚Î ¨Ì‰ÈÈÓÏ
¨ÌÈˆÚÂÈ ÈÂ˘È¯ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÁ·‰ ¯Â·Èˆ ªÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ÌÈÂ˙Â ¯˜ÁÓ
ÆÌÈ˜È˙ ÈÏ‰ÓÂ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó
ÌÈ‡˘Â‰ ÆÌÈÂÂ‚ÓÂ ÌÈ·¯ Ì‰ Û‡ ¯Â·Èˆ‰ ÌÚËÓ ˙ÂÈÙ ˙Â˘‚ÂÓ Ì‰È·‚Ï˘ ÌÈ‡˘Â‰
ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈ·ÁÂ¯ ÌÈ‡˘Â ∫ÂÈ‰ ˙ÙÏÂÁ‰ ‰˘· ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈÙ Â˜ÒÚ Ì‰·˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰
ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ‡˘Â ªÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ Â‡ØÂ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ
¯ÁÒÓ‰ ‡˘Â· ˙Â„˘Á ˙˜È„·Ï ˙Â˘˜· ªÌÈ˜È˙ ÈÏ‰ÓÂ ˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈ Ï˘ Ì˙ÂÏ‰˙‰Ï
˙Â˘˜· ªÏÒ‰ ˙Â„ÂÚ˙Â ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯˜ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÔÈÈÚ· ÌÈÈ·ÁÂ¯ ÌÈ‡˘Â ª‰Ò¯Â··
˜ÏÁ ÆÔÂ‰‰ ˜Â˘· ˙ÙÎÂ‡ ‡È‰˘ ÈÓ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Â‡ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ
ÌÈ˘‡Ó Â‡ØÂ ÌÈÈÓ˘¯ ÌÈÓ¯Â‚Ó ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ‡˘Â· Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘˜· ÏÏÂÎ ¯Á‡
Æ±ππ∏–Á¢˘˙‰ ¨Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ˙ÂÏÙÂËÓ ‰Ï‡ ˙Â˘˜· ÆÌÈÈË¯Ù

±ππ∏–Á¢˘˙‰ ¨Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁ ˜ÂÁ ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„ Æ‰
Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁ ˜ÂÁ ÈÙÏ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘˜· Ú·¯‡ ˙Â˘¯Ï Â˘‚Â‰ ÁÂ„‰ ˙˘ ÍÏ‰Ó·
¨‰¯˙ÈÈ˙‰ ˙Á‡ ‰˘˜· ÆÔ‡ÂÏÓ· ÂÚ ˙Â˘˜· È˙˘ Æ®≤∞±∞ ˙˘· ˙Â˘˜· ˘ÂÏ˘ ˙ÓÂÚÏ©
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מחלקת חקיקה

IX

א .כללי
כמתואר במסגרת דוח זה ,הרשות אמונה על פיקוח והסדרת מגוון של תחומי פעילות
בשוק ההון ,הכולל שחקנים רבים ,כדוגמת החברות הציבוריות ,יועצי ההשקעות ,מנהלי
התיקים ,קרנות הנאמנות ,החתמים והבורסה .הרשות אף מתעתדת להסדיר ולפקח
על פעילויות נוספות ,כגון פעילותם של חברות הדירוג ,זירות המסחר ,הברוקרדילר
והמשמורן (קסטודיאן).
היקפם ההולך וגדל של ההסדרה והטיפול השוטף הנדרש לצורך קידום הרגולציה הביאו
את יו"ר הרשות להודיע בחודש ספטמבר  2011על הקמתה של מחלקת חקיקה ברשות,
שתיתן מענה לצורכי החקיקה הרבים והמגוונים המצויים בתחום עיסוקה של הרשות ,תוך
עמידה בסטנדרטים המקובלים בעולם ובעקרונות האיזון והמידתיות ,תוך דגש על יצירת
הרתעה והגברת המשמעת בשוק ותוך התחשבות בשיקולי עלות במונחי זמן ,כסף וכוח
אדם מול התועלת לציבור .לפי תפיסת הרשות ,רגולציה מאוזנת ומידתית צריכה להתגבש,
בין היתר ,מתוך שיח עם הציבור ועם הגורמים המפוקחים.
מתוקף תפקידה ,המחלקה אחראית על הובלה וקידום של רגולציה הנוגעת לפעילות הרשות
בכללותה או הרלוונטית למספר מחלקות גם יחד (כגון רגולציה בתחום סמכויות הרשות -
לרבות סמכויות החקירה ,הפיקוח ,האכיפה והתקינה המנהלית; רגולציה הנוגעת לפיתוח
האכיפה האזרחית בשוק ההון; חקיקה הנדרשת לשם פיתוח מערכות המידע והמחשוב
(כדוגמת המגנא); תיקוני חקיקה הנוגעים לאגרות המשולמות לרשות ,ועוד) .לשם כך
מבצע סגל המחלקה בחינה מתמדת של הדינים המתפתחים בעולם ,ובעת הצורך  -פועל
לאימוץ הסדרים רלוונטיים שאושרו על ידי הרשות לתוך הדין הישראלי ,לשם עמידה
בסטנדרטים המקובלים.
כמו כן ,המחלקה מופקדת על נוסח כל דברי החקיקה (חוקים ותקנות) שמקדמת הרשות.
במסגרת זו ,פועלת המחלקה תוך שיתוף פעולה מתמיד עם מחלקות הרשות השונות ,כל
אחת בהתאם לתחומים שעליהם היא אחראית .כל זאת ,במטרה לשכלל את שוק ההון
ולהבטיח את תקינות פעילותו ,כדי לפתוח את השוק בפני שחקנים נוספים או מכשירים
חדשים ולשם הסרת חסמים ככל שאלו נוצרים משילוב הוראות חוק שונות .למחלקה
רפרנטים מקצועיים המופקדים על תחומי ההסדרה השונים של הרשות ,כל אחד בתחומו.
עובדי המחלקה מסייעים למחלקות האחרות בגיבוש ההסדרה הרצויה ולאחר מכן עוסקים
בניסוח מודל ההסדרה שנבחר ובקידומו.
כמו כן ,המחלקה אחראית על קידומם של תיקוני החקיקה עד להפיכתם להוראות מחייבות.
במסגרת זו ,המחלקה פועלת באופן שוטף מול משרדי הממשלה ,הכנסת וגופים אחרים
המעורבים בהליכי החקיקה .זאת לצד קיום שיח מתמיד עם גורמים מפוקחים שונים ועם
ציבור המשקיעים ,בשלבים שונים של הליכי החקיקה.
פעילות המחלקה והניסיון שנצבר על ידי חבריה בהליכי החקיקה השונים והמגוונים
מאפשרים לה גם לשמש כגורם המופקד על שימור הידע הרגולטורי ברשות .בד בבד,
המחלקה מסייעת בפירוש רגולציה חדשה ומשלבת פעילות הדרכה פנים ארגונית הנוגעת
להיבטים וחידושים מרכזיים ברגולציה שכבר אושרה.
לצד אלה ,מוגשות מעת לעת הצעות חוק ,פרטיות או ממשלתיות ,שיש להן זיקה ישירה
לפעילות הרשות או לתחומי האחריות שלה .המחלקה אחראית על גיבוש תגובת הרשות
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להצעות אלה ועל הבאת עמדותיה בפני הגורמים הרלוונטיים  -משרדי הממשלה ,ועדת
השרים לענייני חקיקה או הכנסת.
לבסוף ,סגל המחלקה אף אחראי לעדכון שוטף של הציבור ,בין היתר באמצעות אתר
הרשות ,באשר להתקדמות הליכי החקיקה ,ומרכז בזמן אמת את ההתייחסויות השונות
והסוגיות המתעוררות אגב כל הליך חקיקה ,על מנת לייצר שיח מקיף ודיון מובנה
שיסייעו ביצירת רגולציה ראויה.
סגל המחלקה כולל עורכי דין בעלי השכלה פיננסית.

ב .פרויקטים מיוחדים בשנת 2011
		 אכיפה מנהלית  -חקיקה ראשית ,מוצרי הסדרה משלימים והטמעה
ב1.
ביום ה 27בינואר 2011 ,פורסם ברשומות חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות
ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התשע"א( 2011להלן  -חוק אכיפה מנהלית) ,לאחר
שאושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת.
פרסום החוק היווה צעד אחרון ומשלים למסכת ארוכה של פעילות אנשי המחלקה
לשם גיבוש ההסדרים הקבועים בחוק ,ניסוח החוק וקידומו אל מול הגורמים
הרלוונטיים במשרדי הממשלה תוך הידברות עם הגופים המפוקחים ,לשכת
עורכי הדין ועוד ,ולבסוף  -אישורו בוועדת הכספים של הכנסת ובקריאה שנייה
ושלישית בכנסת.
תיקון החוק כלל תיקונים למספר חוקים ,ובעיקר לשלושת החוקים שהרשות
מופקדת על ביצועם  -חוק ניירות ערך ,חוק הייעוץ וחוק השקעות משותפות ,לצד
תיקונים לחוקים נוספים :חוק החברות ,התשנ"ט( 1999להלן  -חוק החברות),
חוק בתי המשפט (תיקון מס'  ,)59התש"ע ,2010וחוק ניירות ערך (תיקון מס'
 ,)42התש"ע( 2010להלן  -חוק זירות מסחר) ,תוך שהוא קובע מועדי תחילה
דיפרנציאליים להוראות התיקון רחב היריעה ,ומתלה את כניסתו לתוקף של חלק
הארי מן ההסדרים שנקבעו בחוק האכיפה המנהלית בקיום הליכים משלימים
מסוגים שונים  -כגון קביעת תקנות ,פרסום סדרי דין וכדו'.
ההסדר מהווה פיתוח של האכיפה המנהלית הבסיסית שהייתה נהוגה ברשות
ניירות ערך עוד לפני התיקון (הטלת עיצומים כספיים "פשוטים") .למעשה -
תיקון חוק זה יצר מארג שלם של כלי אכיפה לטיפול בהפרות ברמות שונות של
חומרה ומורכבות .מארג זה כולל עתה :אכיפה פלילית; הטלת עיצומים כספיים על
כלל הגופים המפוקחים  -תאגידים ויחידים; אכיפה מנהלית "רחבה" המתבצעת
על ידי ועדות אכיפה מנהליות מיוחדות שהוקמו מכוח החוק האמור ומאפשרת
הטלת סנקציות מגוונות (וביניהן גם הטלת עיצומים כספיים בסכומים גבוהים
והשעיות מעיסוק של בעלי היתרים ונושאי משרה לתקופות קצובות); ולבסוף -
התקשרות בהסדרי אכיפה מוסכמים עם מפרים.
תיקון החוק ייסד את מנגנון האכיפה המנהלית והסדרי האכיפה וחולל שיפורים
באכיפה הפלילית ובעיצומים הכספיים שהיו קיימים קודם לכן .הוא קבע את מבנה
ההליכים ,את זהות הגורמים המחליטים בכל אחד מצמתי ההחלטה ,את מגבלות
המעבר בין אפיק אכיפה אחד למשנהו ,את זכות השימוע ,תקופות ההתיישנות,
אמצעי האכיפה האפשריים ,דרך תקיפת ההחלטות המנהליות וכיו"ב.
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למעשה ,זהו המודל השלם והפרטני הראשון שנקבע בדין הישראלי ,על אף
ההסדרים שקדמו לו ,שאיפשרו בעיקר להטיל עיצומים כספיים .מאז חקיקתו ניתן
לראות תיקוני חקיקה רבים בתחומי הסדרה אחרים ההולכים בעקבותיו ,בשינויים
המחויבים (ביניהם ניתן למנות את זה שנקבע ביחס לגורמים הנתונים לפיקוח אגף
שוק ההון ובקרוב גם ביחס לגורמים הנתונים לפיקוח הרשות להגבלים עסקיים).
בשנה החולפת הקדישה מחלקת החקיקה משאבים רבים לשם השלמת ההליכים
הנדרשים ליישום חוק האכיפה המנהלית ,ועד סוף שנת הדוח הושלם הרוב המוחלט
של ההליכים האמורים .בכך הונחה ,למעשה ,התשתית החוקית הנדרשת להפעלת
ההסדרים השונים שנקבעו בחוק האכיפה המנהלית .בין היתר ,פעלה מחלקת
החקיקה לגיבוש וקידום תקנות שעניינן הפחתה של סכומי עיצום כספי (פורסמו
ב 17בפברואר ;)2011 ,תקנות שעניינן גמול והוצאות לחברי ועדת האכיפה המנהלית
(פורסמו ב 26בספטמבר( )2011 ,הרחבה לעניין תקנות אלה מובאת להלן בסעיפים
ג.2.ה וג.2.יב); רשימת נסיבות לבחינת פגם במהימנות גופים הנתונים לפיקוח
הרשות (פורסמה ב 4בדצמבר( )2011 ,הרחבה לעניין זה מובאת להלן בסעיף ב;)2.
המחלקה אף הייתה שותפה בגיבוש סדרי דין מומלצים לעבודת ועדת האכיפה
המנהלית לשם הבאתם לגיבוש סופי ואישור של חברי הוועדה (סדרי הדין שקבעה
הוועדה פורסמו ברשומות ונכנסו לתוקף ביום ה 2בינואר )2012 ,ולגיבוש נוהלים
פנימיים לשם הפחת רוח חיים בהסדר החדש (ראו להלן).
במהלך השנה מונו חברי ועדת האכיפה המנהלית ופורסמו סדרי הדין לעבודתה,
ומשכך  -האכיפה המנהלית יצאה לדרך ,למעשה ,במתכונתה הרחבה.
החוק צפוי לשנות את מארג האכיפה בדיני ניירות ערך על ידי הקניית כלים
נאותים ומאוזנים יותר לרשות לשם אכיפת הוראות החוקים שעליהם היא אמונה.
ניתן לומר שכבר כיום ,טרם יישומו הנרחב של החוק ,ניכרים שינויים מבורכים
בקרב הגופים הנתונים לפיקוחה של הרשות ,בעיקר בדמות ייסוד והפעלת תוכניות
אכיפה פנימיות שהן תוצר ישיר של חוק האכיפה המנהלית.
הרחבה כללית בעניין האכיפה המנהלית מובאת להלן בסעיף ג.1.א.
לצד הנחת התשתית לאכיפה המנהלית ,פעלה המחלקה להטמעת הרגולציה ,הן
במישור הפנים ארגוני והן בפני גורמים חיצוניים לרשות .במסגרת זו קיימה
המחלקה במהלך שנת  2011השתלמויות פנים ארגוניות וכן הרצאות בפני גורמים
חיצוניים לרשות ,שנועדו להציג את תפיסת הרשות ביחס למתווה האכיפה
המנהלית שהוסדר בחקיקה ,ולהתמודד עם סוגיות ושאלות שהופנו לגביו מצד
גורמים שונים .לאור העובדה שהחוק ייסד הסדר ראשון מסוגו בארץ ,התעוררו
שאלות רבות הנוגעות לאופן יישומו .ההשתלמויות הפנים ארגוניות שערכה
המחלקה הותאמו לצרכים ולסוגיות השונות הנגזרות מאופי פעילותן של המחלקות
השונות ,בין היתר מחלקת תאגידים ,מחלקת השקעות ומחלקת מודיעין וחקירות.
המחלקה השתתפה בניסוח נוהלי עבודה ובהנעת ההליכים הנדרשים לצורך יישום
ההסדר.
במהלך השנה הקרובה ,צפויה המחלקה לפעול לגיבושם ולקידומם של תיקוני
הסדרה נוספים הקשורים לעניין זה .כך ,למשל ,תיקונים לחוק האכיפה המנהלית
עצמו במקומות שבהם התגלו כבר עתה ,בשלבי ההיערכות וההפעלה הראשוניים,
סוגיות הדורשות שינויים (לדוגמה ,הגמשת שיקול הדעת של הרשות ואפשרות
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להפחתה משמעותית יותר בעיצומים כספיים פשוטים מזו הקיימת היום) .כמו כן,
המחלקה צפויה להשלים את פיתוחם ופרסומם של מוצרי הסדרה משנית נוספים
 תקנות שיקבעו את פרטי מודל הפיצוי לנפגעי הפרה ובכך יאפשרו לוועדתהאכיפה המנהלית לקבוע אמצעי אכיפה זה .מוצר נוסף הוא רשימת כללים בנושא
חובת הזהירות וחובת האמון שאותה הוסמכה הרשות לקבוע ,ואשר תכלול פירוט
של המעשים והמחדלים המקימים הפרות כאמור אצל חלק מהגופים הנתונים
לפיקוח הרשות.
		
ב2.

מהימנות
רשימת הנסיבות לבחינת פגם במהימנותם של גופים הנתונים לפיקוח הרשות
פורסמה באתר הרשות ונכנסה לתוקף ביום ה 2בינואר 30 ,2012 ,יום לאחר מועד
פרסומה .הודעה מפנה פורסמה ברשומות  -י"פ התשע"ב; עמ' .1729
כחלק מהרגולציה שמבצעת הרשות כגוף מפקח ,היא עוסקת בבחינת הכשירות
והמהימנות (  )fit and properשל הגורמים המפוקחים או של הגורמים המבקשים
ממנה אישורי פעולה (להלן  -היתר) ,אם על ידי כך שהיא בוחנת אם מתקיימות
דרישות אלה במבקש או בפעיל בעצמו ,ואם על ידי בחינת הדרישות בקרב גורמים
אחרים הקשורים אליו ,למשל  -בעלי היתר שליטה בו ,נושאי משרה בו וכיו"ב.
היתרי הפעולה הניתנים בשוק ההון  -אישור מנהל קרן ,נאמן ,היתר החזקת
אמצעי שליטה וכיו"ב  -מפקידים בידי בעליהם סמכויות וחובות שהפעלתן ,או
עמידה בהן ,משמעותית ביותר מבחינת ציבור המשקיעים ,האקטיביים והפסיביים,
בניירות ערך .משום כך ,לצד מנגנון האכיפה המנהלית והסדרתו ,כלל חוק האכיפה
המנהלית תיקונים נוספים ,שמטרתם לשפר את ההגנה על ציבור המשקיעים
בניירות ערך ,בעלי היחידות בקרנות הנאמנות והלקוחות של בעלי ההיתרים .בין
היתר ,הוסמכה הרשות לבחון את מהימנות המבקש טרם מתן היתר פעולה ,על
פי שיקול דעתה .מטרת מבחן המהימנות היא לשכלל את הכלים העומדים בידי
הרשות כדי למנוע את הפקדתם של כספי ציבור בידי גורמים שאינם ראויים לכך,
תוך התאמת כלים אלה לנהוג לגבי גופים דומים אחרים ,בארץ ובעולם.
לעומת זאת ,במקרה של נטילת היתר ,נקבע כי היא תיעשה על בסיס רשימת
נסיבות המעידות על פגם במהימנות ,המהוות תנאי הכרחי לנטילת היתר .לצורך
כך ,נדרשה הרשות לקבוע ולפרסם את רשימת הנסיבות האמורות .פרסומה של
הרשימה נועד להבהיר כיצד מפעילה הרשות את שיקול דעתה במקרים שבהם
קיים חשש לפגם במהימנותו של גורם המצוי תחת פיקוחה.
במהלך השנה שקדה מחלקת החקיקה על גיבוש "רשימת המהימנות" .על אף
שסמכות הניסוח של הרשימה ,כמו גם פרסומה ועדכונה ,נתונה בלעדית בידי
הרשות ,הרשימה גובשה תוך קיום שיח נרחב עם גורמים מגוונים בשוק ההון
ותוך התחשבות ברשימת תבחינים משותפת ,אשר גובשה על ידי רשות הפיקוח
על הבנקים ,אגף שוק ההון  -ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ורשות ניירות ערך,
בתיאום עם המשנה ליועץ המשפטי (כלכלי פיסקלי) ופורסמה באתרי האינטרנט
של המפקחים בסוף שנת ( .2010לפירוט של רשימת התבחינים המשותפת ראו
באתר משרד המשפטים)36 .
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יש לציין כי כיום ,בחינת המהימנות מתקיימת לגבי הגופים המפוקחים הבאים:
מנהלי קרנות; נאמנים לקרנות; בעלי רישיון לפי חוק הייעוץ ,וכן בעלי שליטה
ונושאי משרה בהם או בגורמים בעלי היתר שליטה במנהל קרן או נושאי משרה
בהם.
במסגרת תיקוני חקיקה שטרם הושלמו או שטרם נכנסו לתוקף ,רשימת הגורמים
אשר לגביהם נערכת בחינת המהימנות צפויה להתרחב כך שתכלול גם חברות
המנהלות זירות סוחר ,נאמנים לתעודות התחייבות וחתמים (וכן בעלי שליטה
ונושאי משרה בהם או בגורמים האמורים).
במהלך שנת  2012צפויה הרשות ליישם את ההסדר כאשר היא בוחנת מתן היתרים,
ובמידת הצורך אף לבחון את הצורך בשלילתם.
		 שיפור פני האכיפה האזרחית בישראל  -קידום בחינת עומק בנושא ,לקראת ביצוע
ב3.
		 שינויים בהתנהלות ותיקוני רגולציה
הרשות רואה חשיבות רבה באכיפה פרטית ראויה של דיני ניירות ערך (ובכללם:
חוק ניירות ערך ,חוק הייעוץ וחוק השקעות משותפות) ושל דיני החברות .האכיפה
הפרטית הינה נדבך משמעותי במארג האכיפה של הדינים האמורים ,וחשובה
ביותר לתפקודו התקין של שוק ההון .אלא שמבחינת המצב הנוכחי בתחום זה
עולה ,כי הוא מתאפיין בחולשה כללית שביטויה החיצוני הוא ,בין היתר ,מספר
נמוך מאוד של תובענות ייצוגיות בתחום דיני ניירות ערך ,מיעוט תביעות נגזרות
והימנעות כמעט מוחלטת של משקיעים מוסדיים מלשמש כתובעים ייצוגיים,
ובאופן כללי  -ממעורבות בתביעות בתחום.
מכאן עלה הצורך לנקוט פעולות להסרת החסמים ושיפור המצב הקיים בנוגע
לאכיפה הפרטית בדיני ניירות ערך והחברות .בשנה החולפת ,עסקה מחלקת
החקיקה בבחינה מקיפה של נושא זה ,לרבות מיפוי הכשלים הקיימים והצעת
פתרונות אפשריים למצב .פעולות אלה נעשו בשיתוף עם הגורם המופקד על
מימון תובענות ייצוגיות ונגזרות בייעוץ המשפטי והן כללו ,בין היתר ,פגישות עם
גורמים רבים הרלוונטיים לתחום זה על מנת לרתום לתהליך את כל המעורבים
הפוטנציאליים.
בחינת אפיקי הפעולה האפשריים העלתה ,כי גם בכלים העומדים כיום לשימוש
הרשות (כגון סמכותה למימון תובענות ייצוגיות ונגזרות) ניתן לנקוט צעדים
ולחולל שינוי מסוים בתחום .במסגרת זו ,נוסף לאתר הרשות עמוד שעניינו
תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות; פורסמו עמדות סגל הרשות באשר לבקשות
מימון של תובענות ייצוגיות ובאשר לקשר בין הרשות לבין מגיש בקשת המימון
לתובענה ייצוגית; ועוד .פירוט נוסף לעניין זה נמצא בפרק הייעוץ המשפטי.
עם זאת ,דומה כי אין די בפעולות אלה ,ולכן יהיה צורך בצעדים נוספים .בשלב
זה ,הוגשו המלצות ראשוניות לבחינת יו"ר הרשות .בתחילת שנת  ,2012צפויה
הרשות לפרסם "קול קורא" בעניין זה ,וליזום "דיון שולחן עגול" שבמסגרתו
תינתן לציבור בכלל ולגופים המפוקחים בפרט ,האפשרות להביע דעה ולהציע
הצעות בנושא .הדבר יהווה הליך שימוע משמעותי בעניין חשוב זה.
יש לצפות כי תוצרי ההליך שתואר לעיל יבשילו לכדי צעדים מעשיים במהלך שנת
 .2012אך כבר היום מסתמן ,כי בחלק מן המישורים תוכל הרשות לפעול ליצירת
שינוי במסגרת הסמכויות הנתונות לה ללא צורך בתיקון חקיקה .במישורים אחרים
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יש להניח כי יעלה צורך בתיקוני חקיקה .כמו כן ,חלק מן השינויים ידרשו שיתוף
פעולה עימם ,שהחל לקרום עור וגידים כבר בשלבי המיפוי הראשוניים (בעיקר
עם משרד המשפטים ,אגף שוק ההון במשרד האוצר והרשות להגבלים עסקיים).
ב4.

זירות מסחר  -השלמת הסדרה
במקביל למסחר המוסדר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ,התפתחו בישראל
זירות נוספות למסחר "מעבר לדלפק" ) - (OTCבעיקר בתחום נגזרי המט"ח
(זירות הידועות בכינוי זירות ה  .)Forexזירות אלה פועלות בדרך כלל באמצעות
האינטרנט ופונות בעיקר למשקיעים הפועלים בהיקפים כספיים קטנים ).(retail
מדובר בפעילות שצמחה ככל הנראה בשיעור דרמטי ,ועד כה התקיימה ללא
הסדרה וללא פיקוח .ההסדרה עתידה להתבצע במספר מישורים ,ולכלול דרישות
הקשורות ביציבות ,בשיעור המינוף המותר במסגרת הפעילות ,מידע שיהיה על
הזירה להעביר ללקוחותיה ,אופן גיוס הלקוחות ,בדיקת התאמת הלקוח לפעילות
בזירה ועוד.
להסדרה נודעת חשיבות רבה משום שבמקרים רבים המכשירים הנסחרים מיועדים
ללקוחות מתוחכמים ,אך בפועל מוצעים גם ללקוחות בעלי הבנה פיננסית מוגבלת,
תוך הדגשת פוטנציאל הרווח העצום הנובע מרמות המינוף הגבוהות .כך קורה,
שפעמים רבות משקיעים אלה מניחים את כספם על קרן הצבי עקב אי יכולתם
לשקול את הסיכונים באופן מושכל.
בנוסף לכך ,מאחר שנכון להיום אין פיקוח על הטיפול של הזירות בכספי הלקוחות,
קיים חשש כי הכספים אינם נשמרים כראוי וכי לקוחות שחפצים לחדול מהמסחר
בזירה אינם יכולים לקבל את כספם בחזרה בכל עת.
חוק זירות מסחר והתקנות הנלוות אליו מטפלים ,בין היתר בדברים הבאים:
הבטחת הגינות מסחרית בהפעלה ובשיווק הזירות; שמירה על כספי הלקוחות;
קביעת סטנדרטים לניירות ערך הנסחרים בזירות; קביעת כללים לגבי היקף ותוכן
המידע המועבר ללקוחות; מניעת ניגודי עניינים ודרישות הון מזערי וביטוח לשם
שמירה על יציבות הזירה ואפשרות לפיצוי לקוחות במידת הצורך.
חוק זירות מסחר ,שנועד להסדיר את הפעילות בזירות המסחר ,פורסם ברשומות
במחצית השנייה של שנת  .2010בשנה זו ,פעלה מחלקת החקיקה בשיתוף עם
מחלקת הפיקוח על השוק המשני ,יחידת המכשירים הפיננסיים במחלקת השקעות
והמחלקה למחקר ,פיתוח וייעוץ כלכלי ואסטרטגי ,לצורך גיבוש ולקידום התקנות
הנלוות ,אשר מהוות תנאי לכניסת החוק לתוקף.
בנוסף להיבטים היציבותיים של הפיקוח על זירות המסחר  -קרי ,פיקוח על נושא
ההון העצמי המזערי והנכסים הנזילים של הזירות ,ההסדרה תכלול מערכת של
כללים ספציפיים שיהיה על כל חברה מפעילה לקבוע בתקנון שלה .כללים אלו
יהיו כפופים לאישור הרשות .ניסוחם ובחינתם יתבצעו במסגרת הליך הרישוי.
עם השלמת תיקון התקנות יהיו הזירות האמורות כפופות למשטר רגולטורי
ולפיקוח הרשות .הרחבה בעניין זה מובאת להלן בסעיף ד.2.יב.

ב5.
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שבאמצעותה יוכלו מחזיקי ניירות ערך  -בעלי מניות ואחרים ,ככל שיחפצו בכך
 להצביע באסיפות השונות באמצעות האינטרנט .מהלך זה נועד להגביר אתמעורבות הציבור באסיפות ולאפשר לו לממש את כוח ההצבעה שלו .המערכת
תרכז עבורם את המידע הדרוש להם לצורך ההצבעה ותהפוך את התהליך לפשוט
ונגיש יותר.
ליישום הפרויקט היבטים משפטיים רבים ,שאותם בוחנת המחלקה בטרם תגבש
הצעת חקיקה בעניין זה .היבטים אלה נוגעים ,בין היתר ,לסוגיות שנקבעו בחוק
החברות ביחס לאסיפות ואופן הזימון שלהן ,וכן לפעולת חברי הבורסה והחברה
לרישומים בכל הנוגע למידע על אודות מחזיקי ניירות הערך בעלי זכויות ההצבעה
הרלוונטיות.
הקמת מערכת ההצבעות הינה פן נוסף של מגמה שהחלה בשנת  2003עם המעבר
לדיווח וגילוי באמצעות האינטרנט :בשנת  2003תוקן חוק ניירות ערך ונקבעה
החובה לדווח לרשות באמצעות מערכת דיווח אלקטרוני (מגנא) .בהמשך ,בשנת
 ,2009הותאם נוסח החוק לאפשרויות הטכנולוגיות שבידי הרשות להמציא
הודעות ,דרישות ,הוראות או כל מסמך אחר שהיא מוסמכת להמציא לגופים
שעליהם היא מפקחת באמצעות מערכת דואר אלקטרוני מאובטח (מערכת יעל),
הכפופה לתנאים ולאפיונים שהוסדרו בתיקון החוק ובתקנות לפיו .תקנות אלה
צפויות להשתנות במסגרת התיקון הנוכחי .יש להניח שבמהלך השנה הקרובה
תקדם הרשות מהלכי הסדרה נדרשים בעניין.
ב6.

איסור הטרמה  -קידום הסדרה
המחלקה פעלה לגיבוש ולקידום הצעת חוק שנועדה למנוע את ביצוען של פעולות
הטרמה ) (front-runningעל ידי מנהלי כספים של אחרים ועובדיהם .עוד עוסק
התיקון ביצירת הסדר שלם וקוהרנטי בהוראות הנוגעות להחזקה ועשיית עסקאות
בניירות ערך .הוראות אלה קבועות כבר היום בחוק הייעוץ ובחוק השקעות
משותפות.
מעבר לאלה וכהשלמה להם ,מחיל התיקון אחריות פיקוחית שבמסגרתה יהיה על
תאגידים שהינם מתווכים פיננסיים לקבוע נוהלים שיבטיחו את הציות לאיסורים
המוצעים במסגרת הצעת החוק (דהיינו ,איסור הטרמה וההגבלות על החזקה
וביצוע של עסקאות) ,וכן חובה למנות קצין ציות לעניין זה .על מנת לסייע
לאותם תאגידים לעמוד בחובת הפיקוח ,מוצע כי הרשות תוסמך לקבוע קווים
מנחים לנוהלים אשר עליהם לקבוע .כללי הרשות יהיו בבחינת מודל לא מחייב
) (best practiceלנוהלים אלה .הרחבה בעניין זה מובאת להלן בסעיף ד.1.ו.

ב7.

בחינה מחודשת של שיפור הליכי התקינה של הרשות ושל הבורסה )(rule making power

מרבית כללי ההסדרה מסדר שני הנקבעים מכוח החוקים שעליהם מופקדת הרשות
נקבעים בתקנות שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת (וזאת ,למעט
סמכותה של הרשות לקבוע הוראות והנחיות לפי סעיפים  97לחוק השקעות
משותפות 28 ,לחוק הייעוץ ו36א לחוק ניירות ערך).
מצב דברים זה מעורר קושי ,שכן הליכי החקיקה נמשכים זמן רב ואינם מאפשרים
תגובה מיידית ורלוונטית להתפתחויות ולצרכים בשוק ההון .בעיה נוספת היא
שההסדרים לוקים בהיעדר גמישות מספקת וכאשר מוצב לפתחה של הרשות
מקרה ייחודי ,ההסדר הקיים לעיתים אינו מספק מענה ראוי.
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מוגבלותה של הרשות והיעדר עצמאותה מהווים חריג מבחינת המקובל בעולם .בין
היתר הושמעה ביקורת על כך שהעצמאות הבלתי מספקת של הרשות מתנגשת עם
עיקרון מרכזי של ה ( IOSCOהארגון הבינלאומי המרכזי המאגד רשויות ניירות
ערך) ,לפיו על רשויות ניירות ערך להיות עצמאיות מבחינה אופרטיבית.
מצב דברים זה שונה באופן בולט ממאפייני קביעת הרגולציה על ידי מפקחים
אחרים בארץ ובעולם ,ובמיוחד ה  SECבארה"ב וה  FSAבאנגליה .גופי רגולציה
בארץ ,דוגמת המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון ,נהנים אף הם מסמכות
דומה.
במאי  2010הופץ תזכיר חוק שנועד להתמודד עם הסוגיה שהוצגה לעיל ובו הוצע
להסמיך את הרשות להסדיר בהוראות מנהליות את מרבית הנושאים המוסדרים
כיום בתקנות ,בתחומים שעליהם היא מופקדת .זאת באמצעות מנגנון בעל איזונים
ובלמים ,לפיו תפעיל הרשות את סמכותה בקביעת הוראות אלה באופן שיאפשר
גמישות והיערכות יעילה בהתחשב בתמורות המתרחשות בשוק ההון ובמורכבותו,
תוך מתן הזדמנות לשחקנים בשוק להשמיע את הסתייגויותיהם והערותיהם לגבי
ההוראות המוצעות בטרם יהפכו למחייבות .ההצעה האמורה כללה גם הבהרות
בעניין תפקידם של האורגנים השונים ברשות ועיסוקם בתחומים שונים (קידום
רגולציה ,אישור תשקיפים ,רישוי ופיקוח).
בימים אלה מתקיימת בחינה חוזרת של ההסדר שהוצע בתזכיר ,תוך שימת דגש
על יכולתו של הציבור להשמיע את קולו במסגרת הליך ההסדרה .כמו כן ,בכוונת
הרשות לבחון את הסדרת הליך התקינה של מוצרי הרגולציה פרי יוזמת הבורסה.
בשנה הקרובה צפויה המחלקה לפעול לתיקון ההצעה באופן שייתן מענה לסוגיות
שעלו מאז הפצתו של התזכיר בעניין זה .הרחבה בעניין זה מובאת בסעיף ד.1.ד.
ב8.

פרויקטים נוספים
כפי שהוצג בראשית הדברים ,סגל המחלקה עוסק בגיבוש ובניסוח תיקוני חקיקה
הנוגעים לכלל נושאי פעילותה של הרשות ,וזאת תוך שיתוף פעולה עם סגל
המחלקות השונות.
בין הפרויקטים המרכזיים שמן הראוי להזכירם כאן ,ואשר להם הקדיש סגל
המחלקה תשומות רבות בשנה החולפת ,ניתן למנות את קידומה של הצעת
חוק ניירות ערך (תיקון מס'  )48בעניין הסדרת פעילות הנאמנים לתעודות
ההתחייבות ,שנועד להבהיר את תפקידו ולחזק את מעמדו של הנאמן לתעודות
ההתחייבות לצד חיזוק מעמדם של המחזיקים בתעודות האמורות; קידום
החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ,אשר נועד לייסד הסדרה הנוגעת
לפעילות החברות האמורות באמצעות חוק ייעודי ,תוך הכפפתן לפיקוח הרשות
במטרה להגן על ציבור המשקיעים ולהבטיח הליך דירוג תקין בכל המובנים; תיקון
מס'  15לחוק השקעות משותפות ,העוסק ,בין היתר ,במיסוד האפשרות לקבוע
דמי ניהול דיפרנציאליים בקרנות (מהלך שעשוי להוות זרז למתן הנחות בדמי
הניהול) וקביעת החובות של מנהלי הקרנות באשר להשתתפות באסיפות מחזיקים
ובהחלטות חשובות אחרות בחיי תאגיד; תיקון מס'  16לחוק השקעות משותפות,
שתכליתו המרכזית להעביר את תחום תעודות הסל ממשטר דיווח למשטר פיקוח
ולקבוע את הכללים שלפיהם תפעל תעשייה זו ,שגדלה בשיעור ניכר בעשור

98

דוח שנתי 2011

האחרון; כמו כן ,יוזכר תיקון לחוק ניירות ערך שנועד להסדיר את הפיקוח על
ראיית חשבון בתאגידים הציבוריים.
תיקונים אלה ואחרים כוללים הסמכה לקביעת תקנות משלימות אשר דורשות
גם הן תשומת לב והשקעה של משאבים רבים .פירוט ביחס לתיקוני החקיקה
שאוזכרו בסעיף זה יובא בהמשך ,בפרק העוסק בהצעות חקיקה וחקיקת משנה,
תחת הכותרת "הצעות חוק".

ג .חקיקה וחקיקת משנה שפורסמו בשנת הדוח
		
ג1.

חקיקה ראשית
ג.1.א חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התשע"א2011
[ס"ח  ,2274עמ' ]206
החוק פורסם ביום ה 27בינואר( 2011 ,כ"ב בשבט התשע"א) ,ותחילתו
נקבעה לשלושים יום לאחר מועד פרסומו ,בכפוף לסייגים מסוימים.
החוק מקנה לרשות אפיקי אכיפה אלטרנטיביים לאלה הקיימים כיום ,תוך
שהוא יוצר כלי אכיפה יעילים ואפקטיביים בנוסף למסלול הפלילי ובמקביל
לו .על ידי כך התייעל הליך האכיפה ,קוצר משך הזמן שבין ביצוע הפרה
לבין הטלת עונש ובוצעה התאמה בין עוצמת ההפרה לבין עוצמת הענישה,
כך שהשימוש בהליך הפלילי ייעשה רק במקרים המתאימים .החוק מייסד
שני מנגנוני אכיפה חדשים  -הליך אכיפה מנהלי וכן הסדר להימנעות
מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים ,בתנאים מסוימים (להלן  -הסדר
האכיפה).
הליך האכיפה המנהלי נועד לטפל בהפרות של חוקי ניירות ערך אשר היסוד
הנפשי הנדרש בהן הינו ,לכל היותר ,של רשלנות .מקרים אלה מטופלים בדרך
כלל בהליך אכיפה מנהלי ,בעוד שמקרים חמורים  -שבהם רמת העשייה
הפלילית לכאורה גבוהה יותר  -מטופלים באמצעות ההליך הפלילי .לצורך
טיפול בהפרות המנהליות ,הוקמה ועדת אכיפה מנהלית המוסמכת להטיל
על מי שביצע הפרה אמצעי אכיפה שונים ,לרבות עיצום כספי והגבלת
עיסוק לתקופה קצובה .במסגרת החוק ניתנת אפשרות למי שיגיש את
טיעוניו בכתב ,לטעון גם בעל פה בפני מותב של הוועדה המנהלית .בשל
הסמכות המוגבלת להטלת סנקציות על ידי הוועדה והאופי המנהלי של
ההליך ,לא ניתנות למפר חלק מן ההגנות הנתונות לנאשם בהליך הפלילי.
החוק מאפשר שלושה ערוצי אכיפה :האחד  -הליך הטלת עיצום כספי
על ידי הרשות שנועד לטפל בהפרות קלות שהינן פשוטות יחסית לבירור.
במסגרת ההליך :גדלו סכומי העיצומים; הורחבו האפשרויות להטלת
עיצומים כספיים על יחידים; שר האוצר הוסמך לקבוע תקנות בקשר
להפחתת סכומי העיצום תוך הפעלת שיקול דעת לעניין גובה ההפחתה
ובכפוף לנסיבות שנקבעו בתקנות (ראו פירוט לעניין זה להלן); וכן נוצרה
אבחנה באשר לגובה העיצומים המוטלים .השני  -הליך אכיפה מנהלי,
המאפשר למותב של ועדת האכיפה המנהלית להטיל שורה של אמצעי אכיפה
שנועדו לטפל בהפרות חמורות יותר או כאלה שהוכחתן מצריכה קיומו של
99

דוח שנתי 2011

הליך בירור משמעותי ,אך יחד עם זאת ,אין מדובר בעבירות החמורות
ביותר המחייבות הוכחת יסוד נפשי של מודעות או כוונה .השלישי -
זהו ההליך הפלילי ,שנועד לטפל בעבירות חמורות ואשר רק בסיומו ניתן
להטיל עונש מאסר .במסגרת זו ,בוטלו עבירות הקנס ועבירות הרשלנות
שהיו קבועות בחוקי ניירות ערך ,ובמקביל הוחמרה הענישה ,תוך הבחנה
בין תאגידים ליחידים .זאת על מנת למקד את האכיפה הפלילית במקרים
החמורים המצדיקים עונש מאסר .החוק קובע מגבלות מסוימות על מעבר
בין שלושת ערוצי האכיפה האמורים.
מנגנון נוסף שהחוק מאפשר הוא מנגנון הסדר האכיפה .יו"ר הרשות ,באישור
מותב ועדת האכיפה ,מוסמך להחליט שלא לפתוח בבירור מנהלי ,בהליך
אכיפה מנהלי או בחקירה פלילית ,או להפסיק הליכים אלה המתנהלים נגד
מפר או חשוד ,ובמקום זאת  -להגיע עימו להסדר אכיפה .משמעות הסדר
כזה היא כי אם המפר או החשוד ימלא אחר ההוראות שיוטלו עליו במסגרת
ההסדר ,לא יינקט נגדו הליך פלילי או מנהלי בשל המעשים שביצע .הסכמת
המפר או החשוד להסדר האכיפה אינה נחשבת כהודאה בביצוע עבירה או
הפרה ולא תשמש כראיה נגדו בהליך פלילי או מנהלי בגין אותם מעשים.
גם לפרקליט המחוז ניתנה סמכות כזו ביחס לתיקים שהועברו אליו (לפני
הגשת כתב אישום) .מעבר לזאת ,החוק קבע הוראות הנוגעות לבחינת
מהימנות הגופים הנתונים לפיקוח הרשות (הרחבה בעניין זה הובאה לעיל
בסעיף ב.)2.
במסגרת התיקון לחוק נכללו תיקונים עקיפים למספר חוקים  -תיקון מס'
 45לחוק ניירות ערך; תיקון מס'  16לחוק הייעוץ; תיקון מס'  17לחוק
השקעות משותפות; תיקון מס'  14לחוק החברות; חוק בתי המשפט [נוסח
משולב] (תיקון מס'  )61וחוק זירות מסחר.
ג.1.ב חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס'  ,)18התשע"א 2011וחוק הסדרת
העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס'
 ,)17התשע"א - 2011תיקונים עקיפים במסגרת חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני)(תיקון מס'  ,)3התשע"א2011
[ס"ח  ,2280עמ' ]366
החוק פורסם ביום ה 10במרץ 2011 ,ותחילתו מיידית.
מדובר בתיקון טכני הנלווה לתיקון שמו של חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים ,המתאים את ההפניה לחוק זה במסגרת חוק השקעות משותפות
וחוק הייעוץ.
ג.1.ג חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)46התשכ"ח - 1968תיקון עקיף במסגרת חוק
החברות (תיקון מס'  ,)17התשע"א[ 2011ס"ח  ,2315עמ' ]1108
החוק פורסם ביום ה 17באוגוסט( 2011 ,י"ז באב התשע"א) ,ותחילתו
שישה חודשים מיום פרסומו .במסגרת התיקון הורחב נוסח סעיף (46א)
(()2ט) לחוק ניירות ערך ,כך שבמסגרת כללי הרישום למסחר שקובעת
הבורסה ,היא תוכל לחייב חברות לרשום את כלל ניירות הערך שלהן על
שם חברה לרישומים (ולא רק את המניות ,כפי שניתן היה ערב התיקון).
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טבלה  :24נתונים מספריים על חקיקה ראשית לפי שנים
חוק ניירות ערך

חוק השקעות משותפות

חוק הייעוץ

תיקוני חקיקה ראשית
פורסמו בשנת 2011

4

4

3

פורסמו בשנת 2010

5

3

3

פורסמו בשנת 2009

1

1

1

ג2.

חקיקת מִשנה
ג.2.א תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה) ,התשע"א2011
[ק"ת  ,6970עמ' ]606
הוראת השעה פורסמה ביום ה 31בינואר( 2011 ,כ"ו בשבט התשע"א),
ותחילתה נקבעה רטרואקטיבית ליום ה 30ביולי ( 2010י"ט באב התש"ע).
במסגרת התיקון הופחתה האגרה השנתית לשנת  ,2010המשולמת על ידי
התאגידים המדווחים לפי פרק ו' לחוק ניירות ערך ,מנהלי קרנות להשקעות
משותפות בנאמנות והבורסה ,בשיעור של  .20%זאת בדומה להפחתות
אגרה שנתית שביצעה הרשות בשנים קודמות.
ג.2.ב תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון) ,התשע"א[ 2011ק"ת
 ,6970עמ'  ;]596תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה
וצורה)(תיקון) ,התשע"א[ 2011ק"ת  ,6970עמ' ]603
התקנות פורסמו ביום ה 31בינואר( 2011 ,כ"ו בשבט התשע"א) ,ותחילת
ההסדרים המרכזיים בהן  90 -יום ממועד פרסומן.
התקנות עוסקות במספר עניינים כמפורט להלן:
שינויים בנוגע לחובת הגילוי בדבר החזקות של בעלי עניין  -בהוראות הגילוי
המתייחסות לבעלי עניין בוצעו מספר שינויים :נקבע כי חובת הדיווח על
שינוי בהחזקות בעל עניין (בתשקיפים ובדיווח השוטף) תחול גם על שינוי
בהחזקת ניירות ערך שאינם מניות או ניירות ערך המירים למניות; נקבע
כי חובת הגילוי ,בנוגע להחזקות בעלי עניין תחול גם על החזקותיהם של
נושאי משרה בכירה; נקבע כי במקרה שבו בעל עניין בתאגיד מדווח הינו
חברה ,ולא קיים בעל שליטה באותה חברה ,יובאו פרטים לגבי כל בעלי
העניין בחברה האמורה; הורחבה רשימת הגופים אשר הדיווח על השינויים
בהחזקותיהם כבעלי עניין נדרש באופן מצטבר ולא בדוח מיידי (חברים
בקבוצת דיווח מוסדית); נקבע שינוי בעיתוי הדיווח לגבי הגופים החברים
בקבוצת הדיווח המוסדית  -אחת לחודש במקום אחת לשבוע.
במקביל הותאמו ההוראות בעניין חובת בעל העניין למסור הודעה לתאגיד
על שינוי בהחזקותיו במסגרת תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה
של בעל עניין או נושא משרה בכירה)(תיקון) ,התש"ע( 2011ראה להלן
בסעיף ג.2.י).
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גילוי בדבר תוכנית לרכישה עצמית  -במסגרת התקנות עוגנה הנחיה
שפרסמה הרשות מכוח סעיף 36א(ב) לחוק ניירות ערך ,לפיה החלטה בדבר
תוכנית רכישה של ניירות ערך על ידי התאגיד או על ידי חברה שבשליטתו
תחייב דיווח מיידי שיכלול פרטים בדבר היקף התוכנית ,מועד הפעלתה,
הנימוקים לה וכדומה .חובת דיווח דומה נקבעה במסגרת דוח הדירקטוריון
(רבעוני ושנתי) לגבי כל תוכניות הרכישה שדווחו בתקופת הדוח או שהן
בתוקף במועד הדוח ,תוך פירוט אופן ביצוען בפועל .כן נקבע כי החלטה על
הפסקת התוכנית או שינויה תחייב אף היא הגשת דיווח מיידי.
גילוי בדבר מצבת התחייבות לפי מועדי פירעון  -התיקון עיגן הנחיה
שפרסמה הרשות מכוח סעיף 36א(ב) לחוק ניירות ערך ,שעניינה גילוי
בדבר מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון .במסגרת התקנות
נקבע ,כפי שקבעה ההנחיה ,כי תאגידים מדווחים יפרסמו דוח לציבור ,בד
בבד עם פרסום הדוחות הרבעוניים או השנתיים ,ובו מצבת התחייבויותיהם
בחמש השנים הקרובות ואילך ,לפי סדר מועדי פירעונן ,תוך אבחנה בין
התחייבויות התאגיד עצמו לבין ההתחייבויות של החברות המאוחדות של
התאגיד ,ובחלוקה לסוגים :תעודות התחייבות שהונפקו לציבור; תעודות
התחייבות פרטיות; אשראי חוץ בנקאי; התחייבויות לבנקים בישראל;
התחייבויות לבנקים בחו"ל; וחשיפת אשראי חוץ מאזני (ערבויות פיננסיות
והתחייבויות שניתנו למתן אשראי) .המידע הנדרש בהתאם להנחיה סייע
בידי הציבור ורגולטורים אחרים לעקוב אחר התפתחות החוב של התאגיד
ופירעונו .בנוסף לכך ,נקבעה בתקנות חובת צירוף דוח כאמור גם במקרה
של תאגיד המציע ניירות ערך לציבור לראשונה ) .(IPOזאת מתוך תפיסה כי
המידע הנמסר במסגרת הדוח רלוונטי למשקיעים ואינו ניתן באופן מרוכז,
במקרה של הצעה לראשונה ,בדיווח אחר.
מועד הגשת דיווח מיידי  -במסגרת התקנות בוטלה המגבלה לפיה תאגיד
שהגיש דיווח מיידי לבורסה במהלך מחצית השעה שקדמה למסחר בבורסה
או במהלכו נדרש להמתין לפחות שלושים דקות עד שיהיה רשאי לפרסם
את המידע באפיקי פרסום אחרים ,מתוך תפיסה כי לאור מתכונת הדיווח
האלקטרונית ,אין עוד הצדקה למגבלה זו.
דיווח על שינוי בהון  -תקנה  31לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל 1970מחייבת תאגיד להגיש דוח מיידי כל אימת שחל
שינוי בהון הרשום או בהון המונפק שלו .משיקולי עלות/תועלת נקבעה
הקלה ,בכפוף למספר סייגים ,לפיה שינוי של פחות מאחוז מהון המניות
המונפק ידווח בדוח חודשי מרוכז.
ג.2.ג תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) (תיקון מס' ,)2
התשע"א[ 2011ק"ת  ,6970עמ' ]604
התקנות פורסמו ביום ה 31בינואר( 2011 ,כ"ו בשבט התשע"א) ,ותחילתן
 30יום ממועד פרסומן.
התקנות הרחיבו את הגילוי שאותו נדרש תאגיד מדווח לכלול במסגרת
תיאור עסקיו ,באופן הנותן ביטוי נוסף לסיכונים הסביבתיים המהותיים
הקיימים לתאגיד והחשיפות המהותיות הנוצרות לו בעקבותיהם .גילוי זה
משקף מגמה שכבר אומצה הלכה למעשה על ידי תאגידים שונים באופן
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וולונטרי .כל זאת ,על רקע המגמה העולמית של מתן גילוי מקיף הנוגע גם
להיבטים של מעורבות חברתית ,ממשל תאגידי ,קבלת החלטות והתנהגות,
מעורבות קהילתית ואיכות הסביבה ,ועל רקע המגמה ההולכת ומתגברת
בקרב משקיעים  -ביניהם משקיעים מוסדיים וקרנות  -לבחון תאגידים
גם על פי מדדים חברתיים ,סביבתיים ואחרים ,שלהם הם מייחסים השפעה
של ממש על שווים העתידי של ניירות הערך.
בין היתר ,נקבע כי על התאגיד לפרט את הסיכונים הסביבתיים המהותיים
הכרוכים בפעילותו; את ההוראות החוקיות המהותיות בנושא איכות
הסביבה הרלוונטיות לפעילותו ועמידתו בהן ,וכן הוראות חוקיות הצפויות
להיכנס לתוקף ואשר יש להן השלכות מהותיות על התאגיד; את האירועים
שהובילו לפגיעה בסביבה שבגינה קיימת לתאגיד חשיפה מהותית והוא צפוי
לחוב מהותי בגינם; את ההליכים המשפטיים המהותיים המתנהלים נגד
התאגיד; את מדיניות התאגיד לגבי ניהול הסיכונים הסביבתיים הרלוונטיים
לפעילותו ,ועוד.
פירוט זה הכרחי ,בין היתר ,לשם הבנה וניתוח של ההשלכות המהותיות
שיש להוראות הנוגעות לאיכות הסביבה על ההשקעות ההוניות ,הרווחים
והמעמד התחרותי של התאגיד.
ג.2.ד תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(עוסקים זרים) ,התשע"א[ 2011ק"ת  ,6970עמ'  ;]606תקנות הסדרת העיסוק
בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון,
בחינות ,התמחות ואגרות)(תיקון) ,התשע"א[ 2011ק"ת  ,6970עמ' ]608
התקנות פורסמו ביום ה 31בינואר( 2011 ,כ"ו בשבט התשע"א) ,ותחילת
מרביתן  60יום ממועד פרסומן.
במסגרת תיקון  13לחוק הייעוץ נקבע הסדר שלפיו זרים בעלי "היתר
זר" לעסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות או בניהול תיקים (להלן -
עוסקים זרים) ,יורשו להציע את שירותיהם בישראל ללא רישיון ישראלי
מתאים ,בתנאי שהשירותים יינתנו במסגרת תאגיד מורשה ללקוחות של
אותו תאגיד .על התאגיד המורשה תוטל האחריות וחובת הפיקוח על
פעילותו של העוסק הזר במסגרתו.
סעיף 10ב לחוק הייעוץ קובע את תנאי הסף להתקשרות בין התאגיד
המורשה לעוסק הזר .התקנות הסדירו את אופן הגשת הבקשה לרישום
במרשם העוסקים הזרים על ידי התאגיד המורשה והעוסק הזר ואת הרישום
במרשם וקובעות אילו מסמכים ופרטים על התאגיד המורשה והעוסק הזר
לצרף לבקשה ,לרבות גובה האגרה שתשולם על ידי מבקשי הרישיון.
ג.2.ה תקנות ניירות ערך (הפחתה של סכומי עיצום כספי) ,התשע"א[ 2011ק"ת ,6978
עמ' ]704
התקנות פורסמו ביום ה 17בפברואר( 2011 ,י"ג באדר א' התשע"א),
ותחילתן ביום זה.
ביום ה 27בינואר 2011 ,פורסם ברשומות חוק האכיפה המנהלית .החוק
הסמיך את שר האוצר ,לקבוע מקרים ,נסיבות ושיקולים שבשלהם ניתן
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יהיה להפחית את סכומי העיצום הכספי המוטלים מכוח חוק ניירות ערך,
חוק השקעות משותפות וחוק הייעוץ.
בבסיס התקנות עומדת הגישה כי מחד ,יש לתחום את היקף שיקול הדעת
של הרגולטור כך שההפחתה תיעשה לפי אמות מידה ברורות ,ומאידך
 יש להעניק לרגולטור גמישות מסוימת לשם בחינת כל מקרה לגופו.כך מאפשרות התקנות שיעורי הפחתה שונים בגין כל אחת מן הנסיבות
המנויות בהן ,כאשר במרבית המקרים מדובר בשיעורי הפחתה מרביים.
יצוין ,כי במקרה המתאים ,רשאית הרשות להפחית את סכומי העיצום
בשיעור של עד  ,100%כך שבפועל המפר לא יידרש לתשלום כלל.
התקנות היוו תנאי לתחילתן של הוראות העיצום הכספי ,שאותו הוסמכה
הרשות להשית במסגרת חוק אכיפה מנהלית ,ועם התקנתן החלה הרשות
לפעול בהתאם להוראות האמורות.
ג.2.ו כללי השקעות משותפות בנאמנות (עריכת מכרז ובחינת הזיקה של חברה סוחרת
עם מנהל קרן) ,התשע"א[ 2011ק"ת  ,7009עמ' ]1099
הכללים פורסמו ביום ה 28ביוני( 2011 ,כ"ו בסיוון התשע"א) ,ותחילתן
שישה חודשים מיום פרסומן.
ביום ה 16בפברואר ,2010 ,פורסם תיקון מס'  14לחוק השקעות משותפות,
שבמסגרתו תוקן סעיף  69לחוק .מטרת התיקון הייתה לשפר את האופן
שבו מתמודד החוק עם ניגוד העניינים הגלום בהתקשרות של מנהל קרן
עם חברה סוחרת קשורה לשם קבלת שירותי ברוקראז' עבור הקרנות
שבניהולו .על פי נוסחו החדש של סעיף  69לחוק השקעות משותפות ,מנהל
קרן יחויב לערוך מכרז לשם התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ברוקראז',
כאשר התשלום בגין קבלת השירותים מנוכה מנכסי הקרן שבניהולו .עם
זאת ,נקבעו שני חריגים :האחד ,כי מנהל קרן רשאי להתקשר ללא מכרז
לגבי ביצוע עסקאות בניירות ערך חוץ עם חברה סוחרת שהיא חברת
בורסה בחו"ל אם אין לחברה הסוחרת זיקה למנהל הקרן ,וכן סייג נוסף,
לפיו מנהל הקרן יהיה רשאי להתקשר ללא מכרז עם חברה סוחרת קשורה
לגבי שיעור מוגבל של העסקאות הנערכות בנכסי הקרן ובתנאים שאינם
עולים על התנאים בהם התקשר עם הזוכה במכרז .במסגרת תיקון 14
לחוק השקעות משותפות ,הרשות הוסמכה לקבוע כללים לעניין עריכת
המכרז ,המפרטים את הנסיבות שבהן תיחשב חברה סוחרת זרה כבעלת
זיקה למנהל הקרן וכן כללים לעניין ההתקשרות עם חברה סוחרת קשורה.
הכללים קובעים כי על מנהל קרן לערוך מכרז שהינו פתוח לכל החברות
הסוחרות ,באופן שוויוני והוגן ,וקובעים ,בין היתר ,הוראות לעניין
התחומים הבאים :אופן פרסום מסמכי המכרז; קביעת תנאי הסף הדרושים
לביצוע ראוי של השירות; אופן הגשת ההצעות למנהל הקרן; אופן בחירת
ההצעה הזוכה; והודעה על תוצאות המכרז .כמו כן ,קובעים הכללים כי
תקופת ההתקשרות עם חברה סוחרת לא תעלה על שלוש שנים ,והוראות
לעניין הליך הארכת תקופת ההתיישנות.
בנוסף ,קובעים הכללים נסיבות חריגות שבהתקיימן ניתן יהיה להתקשר
עם חברה סוחרת ללא מכרז לתקופה מוגבלת .כמו כן ,הכללים קובעים
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כי בהתקיים אחד מארבעה תנאים ,יראו בחברה סוחרת זרה בעלת זיקה
למנהל קרן .תנאים אלה בוחנים ,בין היתר ,האם החברה הסוחרת פועלת
בניהול השקעות עבור מנהל הקרן ,האם היא בעלת עניין במנהל הקרן או
בנאמן ,האם נושא משרה בה הוא בן משפחה של נושא משרה או של בעל
שליטה במנהל הקרן או בנאמן ,והאם יש לחברה הסוחרת קשר עסקי עם
מנהל הקרן בנוסף לביצוע פעילות הברוקראז' עבורו .תנאים אלו נועדו
להבטיח כי התקשרות ללא מכרז תיעשה רק משיקולים עניינים וללא ניגוד
עניינים הנובע מזיקה העשויה להתקיים בין מנהל הקרן ובעלי השליטה בו
לבין החברה הסוחרת הזרה ובעלי השליטה בה ,ובכך להבטיח את טובתם
של בעלי היחידות על פני עניינם של מנהל הקרן ובעלי השליטה בו .באשר
להתקשרות עם חברה סוחרת קשורה ,הכללים קובעים כי ההתקשרות
תיעשה רק לשם קבלת השירות ישירות מן החברה הסוחרת הקשורה,
למעט כאשר השירות ניתן באמצעות חברה סוחרת זרה לגבי עסקאות
בניירות ערך חוץ.
ג.2.ז צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק) ,התשע"א[ 2011ק"ת ,7012
עמ' ]1136
הצו פורסם ביום ה 30ביוני( 2011 ,כ"ח בסיוון התשע"א) ,ותחילתו 30
יום ממועד פרסומו.
התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך מונה סוגים של משקיעים מציעים
שהצעת ניירות ערך להם אינה מחייבת פרסומו של תשקיף (להלן -
משקיעים מסווגים) ,בהתאם להוראות סעיף 15א( )7לחוק .קבוצת
המשקיעים המסווגים מונה גופים מוסדיים ומשקיעים המתאפיינים ביכולת
לקבל החלטות השקעה מושכלות ,ואשר מידת הזדקקותם להגנת החוק
פחותה .בין גורמים אלה מנויים קרן להשקעות משותפות בנאמנות ,קופת
גמל או חברה מנהלת ,מבטח ,תאגיד בנקאי ,מנהל תיקים ,יועץ השקעות
ועוד .במסגרת הצו ,הורחבה הרשימה ונוספו לה גם יחידים הרוכשים בעבור
עצמם ,אשר מתקיימים לגביהם שניים מתוך שלושה מאפיינים המתייחסים
להון העצמי ,למומחיות ולתדירות ביצוע העסקאות .כמו כן תוקן סכום
ההון העצמי המזערי הנדרש מתאגיד על מנת להיכלל ברשימה ,מ250
מיליון ש"ח ל 50מיליון ש"ח ,וזאת על מנת לאפשר גם לחברה קטנה
יותר להיחשב כמשקיע מסווג .בנוסף לכך ,נקבעה דרישה כי לפני רכישת
ניירות ערך יתנו המשקיעים האמורים את הסכמתם בכתב לכך שמתקיימים
בהם התנאים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ויאשרו כי הם
מודעים למשמעות היותם משקיעים מסווגים.
ג.2.ח תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס'  ,)2התשע"א2011
[ק"ת  ,7014עמ' ]1154
התקנות פורסמו ביום ה 7ביולי( 2011 ,ה' בתמוז ,התשע"א) ,ותחילתן ביום
זה .התקנות קבעו מספר הקלות והבהרות ביחס לתיקון קודם לתקנות אלה,
מיום ה 24בדצמבר ,2009 ,בנושא הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית
והצהרת המנהלים ).(ISOX
ראשית ,נקבע כי ההסדרה הקיימת לא תחול גם על גופים מוסדיים (קופות
גמל וקרנות פנסיה) ,מעבר לחברות הביטוח והתאגידים הבנקאיים שהוחרגו
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מתחולתה זה מכבר .שנית ,הובהר מהו היקף הערכת האפקטיביות של
הבקרה הפנימית שיש לבצע לצורך עמידה בהוראות התקנות; בנוסף לכך,
בוטלה הדרישה לפיה על רואה החשבון המבקר לערוך סקירה של הדוח
הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית.
ג.2.ט תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ)(תיקון),
התשע"א[ 2011ק"ת  ,7015עמ' ]1162
התקנות פורסמו ביום ה 13ביולי( 2011 ,י"ד בתמוז התשע"א) ,ותחילתן
ביום ה 1באוגוסט( 2011 ,א' באב התשע"א).
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגידי חוץ)
התשס"א 2000מסדירות את חובות הדיווח ,העתי והמיידי ,החלות על
תאגידים אשר פרק ה' 3לחוק ניירות ערך חל עליהם (תאגידים ברישום
כפול) .בין היתר ,נקבע כי המועדים לדיווח העתי (אשר החובה להגישו
והתוכן שלו נקבעים מכוח הדין הזר החל על התאגיד) ,ייקבעו על פי הדין
הזר החל על התאגיד .במקרה שבמועד זה לא מתקיים מסחר בבורסה
בישראל ,יידחה הדיווח לתחילת המסחר בבורסה ביום המסחר הראשון
שלאחר הגשתו או פרסומו בחו"ל .בכל הנוגע לדיווח מיידי קבעו התקנות,
לפני התיקון ,כי עיתוי הדיווח ייקבע בהתאם להוראות הדין הישראלי.
הסדר זה הכביד באופן ניכר על התאגידים ,בפרט כאשר הגורם המדווח
אמור היה לדווח במועד שאינו נכלל בזמני העבודה שלו .מטרת התיקון
הייתה לתקן את מצב הדברים הזה ונקבע בו כי עיתוי הדיווח העתי והמיידי
של התאגידים הזרים ייקבע על פי הדין הזר .כן נקבעה אורכה ,שלפיה -
במקרים שבהם מועד הדיווח על פי הדין הזר חל במועד שבו לא מתקיים
מסחר בבורסה בישראל  -הדיווח יוגש עד למחצית השעה שלפני תחילת
המסחר בבורסה בישראל ,ביום המסחר הראשון שלאחר הגשתו או פרסומו
בחו"ל.
ג.2.י תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל עניין או נושא משרה בכירה)
(תיקון) ,התשע"א[ 2011ק"ת  ,7015עמ' ]1163
התקנות פורסמו ביום ה 13ביולי( 2011 ,י"ד בתמוז התשע"א) ,ותחילתן
ביום ה 2באוקטובר( 2011 ,ד' בתשרי התשע"ב).
מדובר בתיקון משלים להוראות שנקבעו בתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים)(תיקון) התשע"א( 2011המפורט לעיל בסעיף ג.2.ב)
בדבר חובת הדיווח על שינויים בהחזקות בעלי עניין שהינם חברים בקבוצת
דיווח מוסדית.
התיקון התאים את חובת ההודעה של בעל העניין לתאגיד על שינויים
בהחזקותיו ,להקלות שנקבעו במסגרת התקנות האמורות ,בין היתר :דיווח
לתאגיד המדווח אחת לחודש במקום אחת לשבוע; הרחבת רשימת הגופים
שעליהם חלות ההוראות המקלות (בהתאם לרשימת הגופים שנחשבים
לחברים בקבוצת דיווח מוסדית שנקבעה בתקנות האמורות); וחובת דיווח
בתוך יומיים (במקום בתוך יום) במקרה של שינוי משמעותי בהחזקות כפי
שנקבע בתקנות.
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ג.2.יא תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון מס'  ,)3התשע"א2011
[ק"ת  ,7026עמ' ]1298
התקנות פורסמו ביום ה 22באוגוסט( 2011 ,כ"ב באב התשע"א) ,ותחילתן
במועד זה.
התקנות נועדו לעגן ,כהסדר קבע ,הנחיית גילוי שפרסמה הרשות לפי סעיף
36א לחוק ניירות ערך ,שעניינה הגילוי בעת החלטה על חלוקת דיבידנד.
ההנחיה קבעה כי על תאגיד מדווח שהינו חברה לכלול במסגרת הדיווח
המיידי על אודות חלוקת דיבידנד ,הנדרש לפי תקנה (37א) לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970פירוט של הבחינה שערך
הדירקטוריון לגבי עמידת התאגיד במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון
הקבועים בסעיף  302לחוק החברות ,והכול בשים לב גם לחלוקת הדיבידנד
הצפויה .במסגרת התקנות עוגנו הוראות ההנחיה ,תוך הרחבת חובת הגילוי
כך שתחול על כל חלוקה כהגדרתה בחוק החברות (ולא רק על חלוקת
דיבידנד) ,וכן על תאגידים המדווחים לרשות גם אם אינם חברות (למשל
 שותפויות ותאגידים זרים).ג.2.יב תקנות ניירות ערך (כללים בדבר גמול והוצאות לחבר ועדת אכיפה מנהלית),
התשע"א[ 2011ק"ת  ,7035עמ' ]1417
התקנות פורסמו ביום ה 26בספטמבר( 2011 ,כ"ז באלול התשע"א) .תקנות
אלה נלוות לחוק אכיפה מנהלית (כמפורט לעיל בסעיף ג.1.א) ,ונועדו
להסדיר את נושא הגמול וההוצאות שלהם יהיו זכאים חברי ועדת האכיפה
המנהלית שהתמנתה בהתאם לחוק האמור .על פי התקנות ,חבר הוועדה
יהיה זכאי לגמול בשיעור של  360ש"ח בעד כל שעת עבודה .גמול זה כולל
כיסוי כל הוצאה שהוציא חבר הוועדה בקשר עם תפקידו.

טבלה  :25נתונים מספריים על חקיקת משנה לפי שנים
תיקוני חקיקת משנה

חוק ניירות ערך

חוק השקעות משותפות

חוק הייעוץ

פורסמו בשנת 2011

11

1

2

פורסמו בשנת 2010

8

0

0

פורסמו בשנת 2009

9

6

0

ד .הצעות חקיקה וחקיקת משנה
		 הצעות חוק
ד1.
ד.1.א הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס'  ,)15התש"ע2010
ההצעה עוסקת במספר נושאים ,בין היתר  -בשינוי מנגנון הפירוק של
קרן והפיכתו ליעיל וצודק יותר  -תיקון סעיף  77קובע הוראות בעניין
הטלת חובה על מנהל קרנות נאמנות להשתתף באסיפה כללית של תאגיד
שהוא מחזיק בניירות הערך שלו ,כך שבמקום ההסדר הקבוע כיום בחוק
השקעות משותפות ,שר האוצר יוסמך לקבוע את ההסדר בתקנות באופן
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מפורט יותר ,ותוך התייחסות להליכי קבלת החלטות ההצבעה; הוראות
המאפשרות גביית דמי ניהול דיפרנציאליים מבעלי יחידות ,בהתייחס לשווי
היחידות המוחזקות על ידם ,משך זמן החזקתן ,וזהות המפיץ שבאמצעותו
הן מוחזקות.
נוכח חלוף הזמן מאז אישור הצעת החוק בקריאה ראשונה ובעקבות
ההתפתחויות האחרונות בשוק ההון ,הוחלט ברשות להקפיא בשלב זה
את קידום הפרק שעסק בהסדרת הצעת יחידות של קרנות החוץ בישראל,
ולהמשיך בבחינת הנושא תוך דגש על הגברת ההגנה המשפטית שתחול על
בעלי יחידות ישראלים שיתקשרו עם קרנות החוץ האמורות.
הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה בכנסת ביום ה 14ביוני ,2010 ,והיא
מונחת על שולחנה של ועדת הכספים לקראת קריאה שנייה ושלישית.
ד.1.ב הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' ( )48תעודות התחייבות) ,התשע"ב2011
התיקון המוצע נועד לחזק את מעמדו ואת תפקידו של הנאמן לתעודות
התחייבות ולעגן מפורשות את חובתו לפקח על עמידת המנפיק
בהתחייבויותיו הכוללות כלפי מחזיקי תעודות ההתחייבות .התיקון מבהיר
כי על הנאמן לפעול בזהירות ובשקידה ,מבלי להעדיף את עניינו של מחזיק
אחד על פני אחר ומבלי לשקול שיקולים שאינם נובעים מעצם החזקת
תעודות ההתחייבות .עוד מוצע לכונן מרשם נאמנים סטטוטורי ,ולקבוע
תנאי סף ותנאי כשירות הנדרשים מנאמן לצורך רישומו במרשם זה .רישום
כאמור יהווה תנאי מקדמי שעל פיו יתאפשר לנאמן לכהן כנאמן לתעודות
התחייבות שהונפקו לציבור.
במקביל ,מוצע לחזק את מעמדם של המחזיקים בתעודות התחייבות ולהקנות
להם מספר זכויות קוגנטיות הנובעות מאחזקת תעודות ההתחייבות ,למשל
 קביעת נסיבות שבהתקיימן תעמוד לזכותם עילה להעמדת תעודותההתחייבות לפירעון מיידי.
כמו כן ,מוצע להסמיך את שר האוצר להתקין תקנות בדבר דיווחים מיידיים
שעל הנאמן לדווח למחזיקים ,כדי שביחד עם קביעת תוכנו של הדוח
השנתי על ענייני הנאמנות ,יאפשרו למחזיקים לפקח על פעולות הנאמן
ובמידת הצורך  -להחליפו.
לבסוף ,מוצע להחיל הוראות מחוק החברות הנוגעות לחובות שונות ביחס
לזימון אסיפות בעלי מניות גם על כל הנוגע לאסיפות מחזיקים בתעודות
התחייבות.
הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה בכנסת ביום ה 22בנובמבר,2011 ,
והיא מונחת על שולחנה של ועדת הכספים לקראת קריאה שנייה ושלישית.
ד.1.ג תזכיר חוק ניירות ערך(תיקון)(החזקות בעלי עניין) ,התש"ע2010
במסגרת התיקון מוצעים תיקונים להגדרות "בעל עניין"" ,החזקה",
ו"רכישה" ,על מנת להכניס לתחולתן מצבים נוספים שלגביהם מתקיימות
תכליות ההסדרה הנוגעות לבעלי עניין .כך ,למשל ,לעניין הגדרת "החזקה",
מוצע לראות נושה כמחזיק בניירות ערך ששועבדו לטובתו החל מהמועד
שבו הוא פעל לראשונה למימוש השיעבוד או מהמועד שבו הוא עשה
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לראשונה שימוש בזכויות ההצבעה הנלוות לניירות הערך המשועבדים ,לפי
המוקדם מביניהם; לעניין הגדרת "בעל עניין"  -הלה מוגדר כמי שהוא בעל
החזקה משמעותית בהון התאגיד או בזכויות ההצבעה בו ( )5%או כמי
שמכהן בתפקיד בכיר בתאגיד (מנכ"ל או דירקטור) .מוצע לכלול בהגדרה
גם מקרים של החזקה בניירות המירים למניות ,בזכויות לקבלת מניות
או בחוב ,כאשר מימוש או המרה של כל ניירות הערך ,הזכות או החיוב
האמורים יביאו להחזקה בשיעור של  5%ומעלה (בהנחת דילול מלא),
ובאשר להחזקה בתעודות התחייבות  -החזקה של  15%לפחות מסדרת
תעודות ההתחייבות הינה מהותית .סדרה מהותית כאמור היא סדרה
שהתחייבות התאגיד על פיה מהווה לפחות  5%מסך התחייבויות התאגיד.
תזכיר החוק הופץ ביום ה 2במרס 2010 ,וקידומו הושהה עקב דיון מחודש
בעקבות הערות הציבור שהתקבלו לגביו.
ד.1.ד תזכיר חוק תקינה מנהלית ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התש"ע2010
התיקון נועד להקנות לרשות סמכות תקינה מנהלית ביחס לכלל הגורמים
הנתונים לפיקוחה ,במכלול תחומים ונושאים הקבועים כיום בתקנות מכוח
חוק ניירות ערך ,חוק הייעוץ וחוק השקעות משותפות .זאת בדומה לסמכות
המוקנית כיום לרגולטורים אחרים בארץ ובעולם .במסגרת התיקון ,מוצע
מנגנון להסדרת הליך התקינה המנהלית ,תוך הבהרה כי ההסדרה בדרך זו לא
תפגע ביכולת לבצע אכיפה פלילית כנגד הפרת ההוראות מכוחה .כצעד משלים
למהלך זה ,יומרו קובצי התקנות מכוח החוקים האמורים להוראות מנהליות.
במקביל ,ועל מנת להבטיח את מעורבות מליאת הרשות בהליך התקינה
המנהלית ,מוצע להבהיר את התפקידים המוקנים למליאת הרשות ,לעומת
אלה המוקנים לאורגנים אחרים בה .כמו כן ,נכללו בתזכיר הבהרות לגבי
מקרים שבהם קמה לרשות חובה לתת לגורם מפוקח אפשרות להשמיע את
טענותיו בעל פה ,לעומת מקרים שבהם ניתן להסתפק בקיום זכות זו בכתב.
תזכיר החוק הופץ ביום ה 6במאי .2010 ,תיקוני חקיקה אחרים שאושרו
מאז הופץ התזכיר דורשים התאמה של הנוסח .שלאחריה תפעל הרשות
לקידום התזכיר לוועדת השרים לענייני חקיקה.
ד.1.ה תזכיר חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ,התש"ע2010
החוק המוצע נועד לכונן תשתית הסדרה ביחס לפעילותן של חברות
דירוג האשראי .תהליך הגלובליזציה ,התפתחות ההנדסה הפיננסית ודוח
באזל  2הרחיבו את תפקידן של חברות הדירוג בשנים האחרונות .במשבר
ה"סאבפריים" ובמשבר האשראי שבא בעקבותיו באו לידי ביטוי כשלים
בפעילותן של אותן חברות ,שהתבטאו בעיקר במגבלות של מתודולוגיית
הדירוג ,בבעיות של ניגודי עניינים ובהיעדר שקיפות בתהליך הדירוג.
התפקיד המרכזי ששיחקו חברות הדירוג במשברים אלה הביא לתמימות
דעים בקרב הרגולטורים בארה"ב ובאירופה כי יש צורך בבחינה מחודשת
והעמקת ההסדרה בתחום זה.
בעקבות זאת הוחלט גם בישראל כי יש מקום לשכלל את הסדרת פעילותן
של חברות הדירוג ולהגביר את הפיקוח עליהן .התיקון לחוק נועד להסדיר
בחקיקה ראשית ,באמצעות חוק ייעודי ,את פעילותן של חברות הדירוג,
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ולהכפיף אותן לפיקוח הרשות במטרה להגן על ציבור המשקיעים ולהבטיח
שתהליך הדירוג והדירוג עצמו יהיו אמינים ,איכותיים ,שוויוניים ובלתי
תלויים .לאור הפעילות הרגולטורית הבינלאומית ולאור האופי הבינלאומי
של פעילותן של חברות הדירוג הפועלות בישראל ,מוצע כי עקרונות ההסדר
בישראל ייקבעו באופן דומה להסדרים הקיימים ולאלה המתגבשים באירופה
ובארצות הברית ,במיוחד לנוכח העובדה שחברות הדירוג הפעילות בישראל
מהוות חלק מקבוצות בינלאומיות.
בהתאם לזאת ,הצעת החוק עוצבה כחוק מסגרת העוסק בעקרונות ההסדר
בלבד ,כאשר פרטיה של ההסדרה ייקבעו בתקנות ובכללים מכוח חוק
זה .מבנה חקיקה זה הוא ראוי ורצוי בנסיבות העניין ,על מנת לתת את
החופש הנדרש לבחון את ההסדר המתגבש עם הזמן ,ולאפשר את הגמישות
הנדרשת בהמשך ,כאשר תתגבש מתכונת החקיקה המסתמנת בעולם .תזכיר
החוק הופץ ביום ה 17ביוני.2010 ,
ד.1.ו תזכיר חוק איסור הטרמה (תיקוני חקיקה) ,התשע"א2011
מטרתו הראשונה של התיקון הינה מניעת ביצוע פעולות הטרמה )(front-running
על ידי מנהלי כספים של אחרים ועובדיהם .הטרמה משמעותה ביצוע
פעולה בנייר ערך לאור ידיעה מוקדמת על פעולה צפויה של אחר בניירות
ערך .פעולת ההטרמה ,בדומה לשימוש במידע פנים ,פוגעת בתקינות שוק
ההון :למבצע פעולת ההטרמה (להלן  -המטרים) יש מידע אשר הצד השני
לעסקה אינו חשוף לו .מידע זה יוצר יתרון בלתי הוגן למטרים.
מטרתו השנייה של התיקון הינה ליצור הסדר שלם וקוהרנטי הנוגע להחזקה
ועשיית עסקאות בניירות ערך ,הקבועות כיום בחוק הייעוץ ובחוק השקעות
משותפות .התיקון עתיד לייסד הסדר אשר ישרת את ההוראות של שני
החוקים ,בהתאם למאפיינים המיוחדים של כל אחד מהם.
מעבר לאלה וכהשלמה להם ,מחיל התיקון אחריות פיקוחית שבמסגרתה
יהיה על תאגידים שהם מתווכים פיננסיים ,אשר מעסיקים מתווכים
פיננסיים אחרים ,לקבוע נוהלים שיבטיחו את שמירת האיסורים המוצעים
במסגרת הצעת החוק (דהיינו ,איסור הטרמה וההגבלות על החזקה וביצוע
עסקאות) ,וכן חובת מינוי קצין ציות לעניין זה .בכדי לסייע לאותם
תאגידים לעמוד בחובת הפיקוח ,מוצע כי הרשות תוסמך לקבוע קווים
מנחים לנוהלים אשר עליהם לקבוע .כללי הרשות יהיו בבחינת מודל ,שאינו
מחייב ) ,(best practiceלנוהלים שעל התאגידים כאמור ,לקבוע.
תזכיר החוק הקודם בנושא טיפל גם במקרים של שימוש בלתי הוגן
במידע אשר חורגים מביצוע פעולות הטרמה (למעשה ,זהו אימוץ מסוים
של דוקטרינת ה–  misappropriationהאמריקאית) .לאחר הפצת התזכיר
החליטה מליאת הרשות כי בשלב זה יטופלו רק שני הנושאים שתוארו
לעיל (החלטת המליאה מיום ה 24באוקטובר .)2010 ,נוסח טיוטת חוק
מעודכנת הועלה לאתר הרשות.
תזכיר חוק מתוקן אושר במליאת הרשות ביום ה 24באוקטובר  2010והופץ
להערות הציבור .התזכיר המתוקן החליף את התזכיר הקודם שהופץ בנושא.
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ד.1.ז הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' ()16תעודות הסל וקרנות
הסל) ,התשע"א2010
עניינו של התיקון בהסדרת תחום תעודות הסל וקרנות הסל .הצורך בתיקון
נובע מההתפתחות המואצת של מכשירי השקעה פסיבית העוקבים בעיקר
אחר מדדי ניירות ערך ,סחורות ומטבעות (מוצרי מדדים או תעודות סל).
על פי המצב המשפטי כיום ,נוצר ארביטראז' רגולטורי בין מוצרים הדומים
מאוד באופיים ובמטרות ההשקעה בהם .בעוד שהסדרת תחום קרנות
הנאמנות מכוח חוק השקעות משותפות מהווה הסדרה מפורטת ,מחייבת,
והפיקוח עליו הדוק למדי ,תעודות הסל  -המהוות מכשיר פיננסי תחליפי
להשקעה בקרנות נאמנות  -כפופות לחובות גילוי בלבד .התיקון לחוק
נועד להסדיר את תחום תעודות הסל באופן דומה להסדרה הקיימת כיום
באשר לקרנות הנאמנות ,תוך שינויים המתחייבים ממאפייניו הייחודיים
של תחום זה.
בנוסף לכך ,מוצע להסדיר את פעילותו של מכשיר פיננסי חדש המכונה
"קרן סל" .קרן הסל תהיה קרן נאמנות מחקה ,שיחידותיה יירשמו למסחר
בבורסה ורכישת יחידותיה תתאפשר במהלך המסחר בלבד .מטרת ההסדרה
בתחום זה היא לבסס תשתית משפטית למכשיר פיננסי חדש אשר ירחיב את
מגוון המוצרים הפיננסיים הקיים כיום ,יאפשר תחרות הוגנת בין מוצרים
תחליפיים ויהפוך את התחרות לאפקטיבית יותר .כמו כן ,צפוי כי ההסדרה
תעניק למנפיקי תעודות הסל הזדמנות להשתלב בפעילות התפעולית של
קרנות הסל ,ככל שיחפצו בכך.
תזכיר החוק הופץ ביום ה 16בנובמבר.2010 ,
ד.1.ח הצעת חוק להסדרת המתווכים בהשקעות ,התשע"ב2011
ביום ה 21בפברואר  2010אישרה מליאת הרשות מתווה חקיקה שמטרתו
הסדרת פעילותם של מתווכים בתחום ההשקעות והנחת תשתית משפטית
להקמת מועצה מפקחת ,שפעילותה תהיה נתונה לפיקוח הרשות ,אשר יהיו
שותפים בה גם נציגים מתוך התעשייה עצמה ואשר תסדיר את פעילותם
של כלל המתווכים ותפקח עליה.
בשלב זה ,הוחלט לקדם את הסדרתו של רכיב אחד בלבד מתוך המתווה
האמור  -פעילותם של ברוקרים ודילרים  -שהוא הרכיב הקריטי ביותר
להסדרה .בהמשך ,ייבחן קידומם של חלקים נוספים ממתווה החקיקה
האמור.
ד2.

הצעות חקיקת משנה
ד.2.א תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן
ושיעוריהם המרביים)(תיקון) ,התשע"א ;2011תקנות השקעות משותפות
בנאמנות (מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן)(תיקון),
התשע"א ;2011תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן,
מבנהו וצורתו)(תיקון) ,תשע"א ;2011תקנות השקעות משותפות בנאמנות
(דוחות כספיים של קרן)(תיקון) ,התשע"א ;2011תקנות השקעות משותפות
בנאמנות (אופציות ,חוזים עתידיים ומכירות בחסר)(תיקון) ,התשע"א2011

111

דוח שנתי 2011

לפני כשנתיים נערך תיקון נרחב לתקנות השקעות משותפות בנאמנות
(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) ,התשנ"ה1994
(להלן  -תקנות הנכסים) ,שבמסגרתו הוסדר מכשיר חדש  -אגד קרנות
) .(fund of fundsאגד קרנות הינו קרן נאמנות פתוחה הרשאית להשקיע את
כל נכסיה בקרנות אחרות ,בפקדונות בנקאיים או במזומנים בלבד .קיימים
שני סוגים של אגדי קרנות " -אגד חוץ" ו"אגד ישראלי" .באגד ישראלי
הוגבלה אפשרות ההשקעה לקרנות שבניהולו של מנהל האגד בלבד; באגד
חוץ מורשה מנהל הקרן להחזיק רק בקרנות שנוסדו מחוץ לישראל.
על פי המוצע ,מנהל האגד הישראלי יהיה רשאי להשקיע בכל קרן פתוחה
אשר אינה אגד קרנות ,לרבות בקרנות נאמנות אשר אינן בניהולו .המצב
המשפטי החדש יפתח בפני כלל מנהלי הקרנות  -ובפרט בפני מנהלי קרנות
אשר מנהלים מספר מועט של קרנות ולכן אפשרות הגיוון שלהם באמצעות
הקרנות שבניהולם קטן יחסית  -את האפשרות לגוון את הרכב הנכסים
באגד קרנות שבניהולם.
כמו כן ,תקנות הנכסים תוקנו בהיבט נוסף ,הנוגע להסדרת האפשרות של
מנהלי קרנות הנאמנות לרכוש תעודות התחייבות מובנות (סטרקצ'רים)
ברצף המוסדי .לאור העובדה כי בשנים האחרונות לא מונפקות תעודות
התחייבות מובנות במסחר הרגיל בבורסה ,מטרת התיקון היא ליצור תנאים
שיאפשרו סחירות מספקת של נכסים אלו במסגרת הרצף המוסדי.
בנוסף ,תוקנו תקנות דוחות כספיים של קרן .התיקון עוסק בהסדרה של
דחיית החלת החובה לערוך דוחות כספיים של מנהלי קרנות נאמנות לפי
תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ) ,(IFRSוקובע כי החובה לא תחול על
שנת הכספים  2011אלא החל משנת  2016בלבד.
לבסוף תוקנו תקנות האופציות באופן טכני ,כך שהובהרה הגדרה המתייחסת
למדדים בבורסה.
תיקוני התקנות אושרו בוועדת הכספים בתאריך ה 14בנובמבר.2011 ,
ד.2.ב תקנות ניירות ערך (סייג לעניין המניות הבנקאיות שבהסדר)(תיקון),
התשע"ב2011
הסדר המניות הבנקאיות משנת  1983הביא לחקיקת חוק המניות הבנקאיות
שבהסדר (הוראת שעה) ,התשנ"ד .)1993במסגרת החוק האמור ,הוסדרה
העברת מניות הבנקים הגדולים (פועלים בע"מ ,לאומי לישראל בע"מ,
דיסקונט לישראל בע"מ והמזרחי המאוחד בע"מ) לבעלות המדינה .זכות
הבעלות שהוקנתה למדינה בחוק הינה זכות מוגבלת באופיה ולפיכך
הותקנו בסמוך לפרסומו של החוק תקנות ניירות ערך (סייג לעניין המניות
הבנקאיות שבהסדר)(הוראת שעה) ,התשנ"ד .1993התקנות פוטרות
את הבנקים האמורים ואת החברות שבנקים כאמור הם בעלי עניין בהן,
מדרישות הגילוי בתשקיפים ובדיווח השוטף הנוגעות ליחסים שבין חברה
בת של הבנק או חברה קשורה שלו לבין המדינה או תאגיד ממשלתי.
מאז חקיקת החוק והתקנות הוארך תוקפן מעת לעת ,לאור העובדה שהליך
מכירת הבנקים שבידי המדינה לא הושלם .בשנת  2002תוקנו התקנות,
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כך שהן מתייחסות כיום לבנק לאומי ולבנק דיסקונט בלבד ,היות שהללו
היו הבנקים היחידים שהחזקתם נותרה בידי המדינה .נכון להיום ,לאחר
מכירת אחזקות המדינה בבנק דיסקונט ,בנק לאומי הינו הבנק היחיד שבו
שמחזיקה המדינה בשיעור אחזקות העולה על  .5%התיקון נועד להאריך
את תוקף התקנות בשנתיים נוספות תוך השמטת בנק דיסקונט מנוסח
התקנות ,כאשר בנק לאומי הוא היחיד שנותר במסגרתן.
התקנות אושרו בוועדת הכספים ביום ה 28בנובמבר ,2011 ,ומונחות
לחתימת שר האוצר לפני פרסומן ברשומות.
ד.2.ג תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון) ,התשע"ב2011
התקנות נועדו לעגן ,כהסדר קבע ,הנחיית גילוי שפרסמה הרשות בשנת
 2009ואשר פקעה בסוף שנת  ,2011תוך ביצוע שינויים שנחיצותם התבררה
במהלך יישום ההנחיה.
התקנות מפרטות את הגילוי שיש לכלול בדוח מיידי לפני אישור ההסדר על
ידי מחזיקי תעודות התחייבות .למידע זה יש חשיבות רבה  -ראשית ,משום
שעל בסיסו יוכלו המחזיקים לקבל החלטה מושכלת אם להיענות להסדר
המוצע להם; ושנית ,הגילוי מעניק למחזיקים כר מידע רחב שיאפשר להם
לפעול גם בערוצים חלופיים לזה הקיים כיום (מימוש בטוחות ,פירעון
מיידי ,פירוק) ,לרבות הגשת תביעות נגד החברה ,בעלי השליטה בה ונושאי
משרה בה ,במקרים הרלוונטיים.
הגילוי בהתאם לתקנות נדרש הן כאשר ההסדר נעשה תחת פיקוחו של בית
המשפט (לפי סעיף  350לחוק החברות) והן כאשר הוא נעשה מחוץ לכותלי
בית המשפט (למשל  -באמצעות שינוי שטר הנאמנות לפי סעיף 35ז לחוק
ניירות ערך או בדרך של הצעת רכש חליפין עקב קשיים פיננסיים).
רמת הפירוט הנדרשת תלויה בטיבו של ההסדר .התקנות קובעות שלוש
רמות פירוט באופן המתאים את היקף הגילוי למהותיות ההסדר (ככל
שמדובר בהסדר מהותי ,הגילוי הנדרש נרחב יותר).
התקנות המוצעות מפרטות מהו הסדר על רקע קשיים פיננסיים .בהסדר
זה ,הגילוי הנדרש הוא רחב ומקיף ,ועוסק  -בין היתר  -בדברים הבאים:
הסיבות שהביאו את התאגיד למצב הקיים; חלופות שנבחנו; תנאי ההסדר
המוצע; פירוט מקורות המימון; והסבר הנוגע לכדאיות ההסדר המוצע.
כך מחייבות התקנות ,בין היתר ,גילוי ביחס לתשלומים לנושאי משרה
במסגרת ההסדר; פירוט על העברות של נכסים מהותיים של החברה
בחצי השנה הקודמת להסדר; פירוט המגבלות שנקבעו לחלוקה ועסקאות
הטעונות אישורים מיוחדים; הוראות גילוי לגבי יחיד שערב בערבות
מהותית והוראות גילוי הנוגעות להערכת שווי במידה שניתנה כזו.
כמו כן יידרש התאגיד לצרף חוות דעת עורך דין החתומה על ידו בכל מקרה
שבו חל שינוי משמעותי בתנאי ניירות הערך.
מתוך רצון לאפשר למחזיקי תעודות ההתחייבות לבחון את ההסדר המוצע
ולהשפיע על תוכנו ,מוצע להקדים את מועד חובת פרסום הדוח למועד
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זימון האסיפה ,אף אם מתבקש במסגרתה אישור עקרוני בלבד להצעת
ההסדר ,תוך החלת חובת עדכון של המידע שניתן בדוח ההסדר בסמוך
למועד כינוס האסיפה.
התקנות צפויות לקבל את אישור ועדת הכספים ולהתפרסם בראשית .2012
ד.2.ד תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות)(תיקון) ,התשע"א;2011
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית)(תיקון) ,התשע"א.2011
בחוק הייעוץ נקבעו חובות העמידה בבחינות מקצועיות והשלמת התמחות
לשם קבלת רשיונות יועץ השקעות ,משווק השקעות ומנהל תיקי השקעות.
התקנות המוצעות מחוללות שינויים בתחום בחינות הרישוי ובתחום
ההתמחות ,שמטרתם להעלות את הרמה המקצועית של בעלי הרישיון לפי
חוק הייעוץ ,ויחד עם זאת  -לייעל ולפשט את הליכי הרישוי.
בנוסף לכך ,מוצעים שינויים במנגנון האגרות המוטלות על בעלי רישיון
ומבקשיו .בין היתר מוצע לקבוע אגרות דיפרנציאליות על בעלי הרישיון,
להטיל אגרות חדשות (לרבות בעניין העוסקים הזרים) וכן להעלות את
התעריף של אגרות קיימות .העלאת תעריפי האגרות מיועדת ,בין היתר,
לבטל את הפער הבלתי הגיוני בין סכומי האגרות הנגבים ממנהלי הקרנות,
הגבוהים בהרבה מאלה הנגבים מבעלי הרישיון .כתיקון משלים ,מוצע
תיקון לתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) ,התשמ"ט ,1989המפחית את
סכום האגרה השנתית שמשלמים מנהלי הקרנות.
ההצעה לתיקון התקנות מונחת על שולחן ועדת הכספים ,לאישורה.
ד.2.ה תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)(תיקון) ,התשע"א2011
סעיף 17ג לחוק ניירות ערך קובע כי על הצעות לציבור להיות אחידות
במחיריהן ובשאר מאפייניהן ,ולהיות מופנות לכול .אחד החריגים לכלל
זה נקבע בתקנה (11א)( )3לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך
לציבור) תשס"ז.2007
מוצע לתקן את נוסח תקנה (11א)( )3באופן שיאפשר ,כחריג לכלל ההצעה
האחידה ,להציע הצעה שאינה אחידה במקרים המפורטים להלן ,שבהם
יש הצדקה מיוחדת לכך :כאשר מדובר בהצעת רכש חליפין (או בהצעה
לרכישת תעודות התחייבות הדומה במהותה להצעת רכש חליפין והעומדת
בדרישות תקנות ניירות ערך (הצעת רכש) ,התש"ס ;)2000כמו כן ,ניתן
יהיה להציע הצעה שאינה אחידה כאשר ,במסגרת מיזוג ,מוצעים ניירות
הערך בתמורה לפעילותה של חברת היעד.
בנוסף לכך ,מוצע לקבוע כי הרשות תוכל להציב תנאים למתן היתר לתשקיף
במקרה של הצעה בלתי אחידה.
ד.2.ו תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(דוחות) ,התשע"א2011
התקנות המוצעות עוסקות בהסדרת נושא הגילוי הנאות של בעלי רישיון
לפי חוק הייעוץ ,וזאת בשלושה מישורים :האחד  -דיווח רבעוני של מנהל
התיקים ללקוח על אודות תיקו המנוהל; השני  -דיווח שנתי ,פומבי ,על
אודות חברות ניהול תיקים ,הדומה במהותו לתשקיף; השלישי  -דיווחים
של כלל בעלי הרישיון לרשות.
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על פי המצב המשפטי הקיים כיום ,חובות הדיווח החלות על בעלי רישיון
הינן מצומצמות ביותר .כך ,למשל ,אין דרישה בדין לתת ללקוח של מנהל
תיקים גילוי בדבר התשואה שהושגה בתיק במשך תקופה מסוימת ובדבר
השאלה אם הלקוח הרוויח או הפסיד כסף במהלך תקופה נתונה .כמו כן,
הדוחות הנשלחים כיום ללקוחות אינם אחידים בצורתם ובתוכנם .כתוצאה
מכך ,קשה ללקוח לאתר את המידע החיוני לו ,אף אם מידע זה קיים
בדוח .גם ציבור הלקוחות הפוטנציאליים אינו חשוף למידע אחיד ובר
השוואה ,ואין בידיו כלים מספקים לקבל החלטה עם איזו חברה בעלת
רישיון להתקשר ,שכן כל חברה קובעת בעצמה את התוכן שאותו היא
מציגה ללקוח הפוטנציאלי וכן את אופן הצגת הדברים.
העיקרון המנחה בקביעת הנושאים הנדרשים לדיווח הינו ליצור איזון בין
המידע החיוני ללקוח ,לציבור ולרשות לבין הרצון להימנע מחשיפת מידע
עסקי של בעלי הרישיון והרצון שלא להכביד עליהם יתר על המידה.
ההסדרה תחייב את בעלי הרישיון לא רק מבחינת התוכן כי אם גם מבחינת
התצורה .דהיינו ,פורמט הדיווח אשר ייקבע בתקנות יהיה מחייב .רפורמה
זו תואמת תהליכים אחרים הנערכים ברשות בשנים האחרונות ,הן מבחינת
היקף הגילוי הנדרש מהגופים הנתונים לפיקוח ,והן מבחינת קביעת תצורת
דיווח אחידה.
כמו כן ,התקנות המוצעות מטילות חובה על הבנקים לדווח על פעולות
ייעוץ שבוצעו על ידי בעלי רישיון המועסקים בהם .הדיווח מתבצע בשתי
מסגרות :האחת ,דיווח חודשי של הבנק ,המפרט את כל פעולות הייעוץ
שבוצעו במסגרתו במהלך החודש שחלף .השנייה ,דיווח של הבנק לפי
דרישת הרשות לקבלת פרטים נוספים.
התקנות המוצעות מונחות לאישור על שולחנה של ועדת הכספים.
ד.2.ז תקנות ניירות ערך (ייצוב מחירים) התשע"ב ,2011וצו ניירות ערך (תיקון
התוספת החמישית לחוק) ,התשע"ב2011
כחלק מהרפורמה בשיטת החיתום ,הוחלט לאמץ כללים המאפשרים
לחתם ,בתנאים מסוימים ,לייצב את שערי ניירות הערך המונפקים במהלך
ההנפקה .לצורך כך ,תוקן סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ,ונקבע בו כי מי
שיפעל בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות לעניין ייצוב ,חזקה כי לא יראו
בו כמי שהשפיע בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות הערך שעליהם
נעשו פעולות הייצוב .התקנות המוצעות משלימות מהלך זה וקובעות את
הכללים שעמידה בהם יוצרת את החזקה האמורה לעיל .כמו כן מוצע לתקן
את התוספת החמישית לחוק ניירות ערך ,כך שתאפשר הטלת עיצומים
כספיים על חתם הפועל בניגוד לחלק מהוראות התקנות.
התיקונים מונחים לאישור על שולחנה של ועדת הכספים.
ד.2.ח תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה)(תיקון) ,התשע"ב ;2011תקנות ניירות ערך
(דואר אלקטרוני מאובטח) ,התשע"ב2011
תיקוני התקנות נלווים לתיקון מס'  38לחוק ניירות ערך ,אשר פורסם ביום
ה 27ביולי .2009 ,התיקון לחוק נועד לאפשר לרשות להמציא הודעות,
דרישות ,הוראות או כל מסמך אחר שהיא מוסמכת להמציאו לגופים תחת
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פיקוחה ,באמצעות מערכת דואר אלקטרוני מאובטח ,הכפופה לתנאים
ולאפיונים המוסדרים בתיקון לחוק ובתקנות הנלוות .זאת כצעד משלים
לתיקון לחוק משנת  2003בעניין החובה לדווח לרשות באמצעות מערכת
המגנא .תחילתו של התיקון לחוק נקבעה למועד תחילת תיקוני התקנות
הנלוות.
במסגרת התיקון לתקנות ניירות ערך בעניין מאשר חתימה ,הוחלו על
מערכת הדואר האלקטרוני המאובטח ההסדרים החלים על מערכת המגנא,
בשינויים המתחייבים .כמו כן ,במסגרת התקנות הוסדרו הרשאות הגישה
למערכת ונוהלי העברת המידע הכרוכים בכך.
במסגרת תיקון תקנות ניירות ערך בעניין דואר אלקטרוני מאובטח ,הוסדרו
הרשאות הגישה לתיבת הדואר האלקטרוני ,תדירות הגישה וחובותיהם של
מורשי הגישה .בין היתר ,נקבע כי כל גוף מפוקח ימנה יחיד מטעמו לשמש
כמורשה גישה לתיבת הדואר האלקטרוני המאובטח .עוד נקבע ,כי בקשה
לרישום מורשה גישה כאמור תוגש לרשות לשם אישור ,אשר יינתן בהתאם
לתנאים ולהגבלות המפורטים גם הם במסגרת תיקון התקנות.
תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה)(תיקון) אושרו על ידי ועדת המדע
והטכנולוגיה ביום ה 9במרס ;2010 ,תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני
מאובטח) אושרו על ידי ועדת הכספים ביום ה 4במאי .2010 ,על אף
שהתקנות אושרו בוועדות הכנסת כאמור ,הן טרם פורסמו ברשומות.
זאת מאחר שלאחר אישור ועדות הכנסת הוחלט כי הרשות ,ולא מחלקת
המחשוב של אגף החשכ"ל באוצר (תהיל"ה) ,היא זו שתפעל להקמת
המערכת .החלטה זו דורשת התאמה של נוסח התקנות ,אשר כבר הועברה
בחזרה לשר האוצר ולשר המשפטים לקבלת אישורם מחדש.
ד.2.ט תקנות ניירות ערך (חיתום)(תיקון) ,התשע"א2011
מוצע תיקון לתקנות בשני נושאים עיקריים:
בחינת המהימנות של הגופים הפועלים בשוק החיתום בישראל  -נכון
להיום ,תקנות ניירות ערך (חיתום) ,התשס"ז 2007קובעות שורה של
תנאי כשירות שונים שבהם חברה נדרשת לעמוד על מנת להירשם במרשם
החתמים ,וביניהם :ביטוח ,הון עצמי ,היעדר הרשעה ,דירקטורים עצמאיים
ועוד .מטרת התיקון הינה להבהיר כי במסגרת בחינת בקשתו של גוף להיכלל
במרשם החתמים ,תהיה הרשות מוסמכת לבחון אם אין פגם במהימנותו של
המבקש להירשם ,אשר יכול להילמד מפגם בו ,בבעל שליטה בו ,או בנושא
משרה בכל אחד מהם .זאת ,בדומה לעיגון דרישת המהימנות בחיקוקים
נוספים ובהצעות חוק הנדונות בימים אלו בתחום ניירות הערך ,למשל -
בנוגע לזירות מסחר ,מנהלי קרנות ,יועצי השקעות וכדומה.
כמו כן ,מוצע להסמיך את הרשות להסיר חתם מהמרשם במידה ומתקיימות
נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנות כאמור ,וזאת בהתאם
לרשימה של נסיבות המצביעות על פגם במהימנות שאותה תפרסם הרשות
לפי סמכותה בחוק ניירות ערך .רשימה זו תשמש את הרשות לבחינת
כלל שאלות המהימנות הבאות לפתחה בנוגע לגורמים השונים הנתונים
לפיקוחה.
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תיקון הנוגע לפעילותם של חתמים זרים בישראל  -כיום חברה רשאית
לשמש כחתם בהצעות לציבור בישראל אם נרשמה כחתם בישראל לאחר
שעמדה בתנאים למרשם (המסלול הראשי) או אם היא חתם זר העומד
בתנאים הקבועים בתקנות לעניין חתם זר (לרבות הרשאה לפעילות כחתם
בבורסות המרכזיות בארה"ב או באנגליה) .אחד התנאים לפעול לפי המסלול
הראשי הוא התאגדות חברת החיתום בישראל.
מתוך תפיסה כי יש לאפשר לכל חתם שיעמוד בדרישות שבהן עומד חתם
ישראלי להירשם במרשם החתמים ,מוצע לבטל את התנאי בדבר מקום
ההתאגדות בישראל .יחד עם זאת ,ועל מנת לאפשר פיקוח אפקטיבי על
פעילות חתמים אלה ,מוצע לקבוע מספר תנאים נוספים לרישומם של
החתמים ,ובכללם קיומו של הסכם שיתוף פעולה בין רשות ניירות ערך
בישראל לרשות המקבילה במדינת פעילותו העיקרית של החתם הזר.
כמו כן מוצע לקבוע כי ההגבלה הקיימת כיום ,לפיה תאגיד בנקאי או מבטח
לא ישמשו כחתמים ,לא תחול במקרה של תאגיד בנקאי ומבטח המשמשים
כחתם בבורסות המרכזיות בארה"ב או באנגליה.
במקביל מוצע לתקן את רשימת ההפרות בתוספת החמישית והשביעית
לחוק ניירות ערך ,כמפורט להלן בסעיף ד.2.יד.
התקנות הועברו לשר האוצר לאחר שקיים חובת היוועצות עם שר
המשפטים כנדרש בדין ,ועתידות להגיע לשולחן ועדת הכספים.
ד.2.י תקנות השקעות משותפות בנאמנות (השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים
ובהצבעה לאישור הצעת רכש מיוחדת ומלאה ולאישור עסקה עם בעל
עניין) ,התשע"ב ;2011תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות)(תיקון),
התשע"ב ;2011תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן,
מבנהו וצורתו)(תיקון) ,התשע"ב2011
סעיף  77לחוק השקעות משותפות מסדיר את חובת ההשתתפות של מנהל
קרן באסיפה הכללית של תאגידים אשר ניירות הערך שלהם מוחזקים
בקרן שבניהולו .כאמור לעיל ,במסגרת ההצעה לתיקון  15לחוק השקעות
משותפות ,מוצע לתקן את סעיף  ,77כך שבמקום ההסדר הקבוע כיום
בחוק ,יוסמך שר האוצר לקבוע את ההסדר בתקנות ,באופן מפורט יותר,
ותוך התייחסות להליכי קבלת החלטות ההצבעה.
הסמכה זו באה בעקבות המלצות הוועדה לבחינת הצעדים הדרושים
להגברת מעורבותם של הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל (המכונה
גם ועדת חמדני (.המלצות הוועדה התייחסו ,בין היתר ,לנושאים הבאים:
חובת ההשתתפות של הגופים המוסדיים ,ביניהם קרנות נאמנות וקופות
גמל ,באסיפות בעלי מניות ומחזיקי אג"ח של תאגידים שהם בעלי זכות
הצבעה בהם; התמודדות עם ניגודי עניינים העלולים לפגוע בשיקול
דעתם בעת ההצבעה; מתן אפשרות לגופים המוסדיים להיעזר בגורמים
מקצועיים המתמחים בגיבוש המלצות הצבעה; הגברת מעורבות המוסדיים
במינוי דירקטורים ,בעיקר דירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות; ועידוד
המוסדיים למעורבות פעילה בתחומים אחרים של ממשל תאגידי.
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בעקבות המלצות אלה ,גובשו התקנות המוצעות לקביעת חובת ההשתתפות
וההצבעה של מנהל קרן באסיפות המחזיקים של תאגיד שהוא בעל זכות
הצבעה בו ,לקביעת החובה של דירקטוריון מנהל הקרן לגבש מדיניות הצבעה
בעצמו ,וכן חובת הפרסום של אופן ההצבעה בפועל .כמו כן ,מוצע לקבוע
חובות דומות להצבעה של מנהל קרן בהצעות לאישור הצעת רכש מיוחדת
או הצעת רכש מלאה ,וכן במסגרת הליך לאישור עסקה עם בעל עניין מכוח
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) ,התש"ס.2000
תיקון התקנות אושר במליאת הרשות ביום ה 24בינואר.2010 ,
ד.2.יא תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) ,התשע"ב ;2011צו ניירות ערך
(תיקון התוספת השביעית לחוק) ,התשע"ב2011
ביום ה 15ביוני 2010 ,פורסם חוק זירות מסחר ,ובמסגרתו הוסף לחוק
ניירות ערך פרק ז' 3העוסק בזירות סוחר לחשבונו העצמי ,המוגדרות
כמערכות ממוחשבות שבאמצעותן אדם סוחר מול לקוחותיו לחשבונו
העצמי ,וכן כמערכות ממוחשבות המאפשרות ללקוח לסחור במערכות
כאמור.
החוק נכתב במתכונת של חוק מסגרת ,הכולל את עיקרי ההסדרה של פעילות
הזירות וכן את כל הנושאים שצריכים ,מטיבם ,להיכלל בהסדרה ראשית
(בעיקר אותם עניינים הנוגעים להענקת הרישיון ולשלילתו) .בהתאם לכך,
הוסמך שר האוצר לקבוע את עיקרי ההסדרה של פעילות הזירות בתקנות.
ביום ה 24באוקטובר 2010 ,אישרה מליאת הרשות הצעה לתקנות בנושאים
הבאים :מינוף; הוראות בעניין ניגודי עניינים; בחינת הבנת הלקוח והתאמת
הפעילות ליכולותיו; הוראות בעניין פרסום ושיווק של הזירות; מתכונת
בקשת הרישיון; דיווחים לרשות והמידע שעל הזירות להביא לידיעת
הלקוח .כמו כן ,נקבעו הוראות בנוגע לאופן הטיפול בכספי לקוחות ,שמירת
מסמכים ורישום עסקאות.
במקביל הוצע לתקן את התוספת השביעית לחוק ניירות ערך ולהוסיף
לרשימת ההפרות המנהליות הקבועות בה ,הפרות המתייחסות להוראות
הנוגעות לזירות מסחר.
התקנות מונחות על שולחן ועדת הכספים ,לאישורה .במקביל פועלת
המחלקה ,בשיתוף עם מחלקת הפיקוח על השוק המשני ומחלקת מחקר,
פיתוח וייעוץ כלכלי ואסטרטגי ,לניסוח פרקים משלימים לתקנות ,העוסקים
בדרישת הון עצמי ,ביטוח ואגרות .צפוי כי הפרקים יובאו לאישור מליאת
הרשות בתחילת שנת .2012
ד.2.יב תקנות ניירות ערך (הצעת רכש)(תיקון) ,התשע"א ;2011תקנות ניירות ערך
(עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה)(תיקון) ,התשע"א ;2011תקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון) ,התשע"א ;2011תקנות ניירות ערך
(הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה)(תיקון) ,התשע"א2011
התיקונים המוצעים עוסקים במספר עניינים ,כמפורט להלן:
חובת הגשת הצהרת הוגנות ודוח מעדכן  -מוצע לקבוע כי בהליכים
שתוצאתם הפיכתה של חברה ציבורית לחברה פרטית או חיסולה ,קרי -
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בהליכי מיזוג ובהליכי הצעת רכש מלאה (עצמית או על ידי בעל שליטה),
יהא על הרוכש ועל דירקטוריון החברה המתחסלת (להלן  -חברת המטרה)
להגיש הצהרה בקשר להוגנות המחיר המוצע לבעלי המניות .עוד מוצע
לקבוע ,כי חברת המטרה תפרסם דוח מעדכן ובו יובאו שינויים או חידושים
מהותיים אשר אירעו מאז פרסום הדוח התקופתי או הרבעוני האחרון,
לפי העניין .זאת במטרה להביא בפני המשקיעים ובעלי המניות של חברת
המטרה את מלוא המידע הרלוונטי שעל בסיסו הם אמורים לקבל החלטת
השקעה בעניין היענות להצעת הרכש המלאה ובעניין אישור המיזוג.
על מנת לאפשר הגשת הצהרת הוגנות ודוח מעדכן כאמור ,מוצע להאריך
את התקופה המינימלית הנדרשת בין פרסום מפרט הצעת הרכש המלאה
לבין מועד הקיבול האחרון ל 21ימי עסקים (במקום  14כקבוע כיום).
סמכות מתן פטור מאיסור ביצוע עסקאות במהלך תקופת הקיבול  -תקנות
ניירות ערך (הצעת רכש) ,התש"ס 2000קובעות כי בפרק זמן מסוים החל
מהגשת מפרט הצעת הרכש (המכונה "תקופת הקיבול") אסור למציע,
תאגיד בשליטתו או בעל שליטה בו לבצע פעולות ביחס לניירות ערך נשוא
הצעת הרכש .מוצע להסמיך את הרשות להעניק פטור ספציפי מן האיסור
האמור אם ראתה כי נכון לעשות כן בנסיבות העניין ,לרבות במקרים שבהם
הוכח ,לדעתה של הרשות ,כי ביצוע הפעולות חיוני לקיום התחייבויותיו
של המציע.
חובת עדכון כללית  -מוצע להבהיר כי קיימת חובת עדכון כללית ביחס
לדוחות ומסמכים המפורסמים לציבור ומהווים בסיס להחלטות השקעה או
הצבעה ,כך שבמועד ההחלטה או ההצבעה יהיו בפני המשקיע כל הפרטים
הרלוונטיים .בין היתר מוצע לקבוע חובת עדכון לגבי :מפרט הצעת רכש,
דוח עסקה עם בעל שליטה ,דוח הצעה פרטית ודוח זימון אסיפה .קביעת
חובת העדכון הכללית לא תחול על תשקיפים ,שכן לגבי תשקיפים קיימת
כבר הוראה דומה בסעיף  25לחוק ניירות ערך.
הצעת רכש לאג"ח  -מוצע לקבוע כי תקנות הצעת רכש יחולו גם על
הצעת רכש לאג"ח שאינן ניתנות להמרה למניות (אג"ח סטרייט) .עם זאת,
ולהבדיל מהקבוע ביחס להצעת רכש מלאה למניות ,מוצע שלא לקבוע כי
בהצעת רכש מלאה לאג"ח תתאפשר כפייה על מנת להשלים את רכישת
הסדרה ,וזאת מתוך תפיסה שלגבי תעודות התחייבות קיימים פתרונות
חלופיים אפשריים ,למשל ,הגעה להסדר חוב ומתן זכות למנפיק לפדות
את תעודות ההתחייבות במסגרת שטרי הנאמנות ,כדי להימנע מהאפשרות
להכשיל את מהלך הצעת הרכש המלאה על ידי המיעוט ,ללא צורך במנגנון
של כפיית מכירה.
חובת צירוף דוחות כספיים  -כיום ,במקרים של רכישת ניירות ערך של
חברה במסגרת עסקה עם בעלי שליטה ,מיזוג או הצעה פרטית (להלן
 העסקה) ,תאגידים מדווחים נדרשים לצרף לדוח העסקה את הדוחותהכספיים האחרונים של החברה נשוא העסקה .דוח כאמור מפורסם תוך
פרק זמן מוגדר לפני כינוס אסיפה כללית לאישור העסקה.

119

דוח שנתי 2011

מוצע לקבוע כי כאשר בתקופה שבין פרסום דוח העסקה לבין מועד כינוס
האסיפה הכללית חל תאריך לפרסום דוחות כספיים נוספים ,יהא על
התאגיד המדווח לצרף לדוח העסקה את הדוחות הכספיים הנוספים של
החברה ולא להסתפק בדוחות הכספיים שצורפו לדוח העסקה מלכתחילה.
במקביל ,מוצע לתקן את רשימת ההפרות בתוספת החמישית והשביעית
לחוק ניירות ערך ,כמפורט להלן בסעיף ד.2.יד.
התקנות הועברו לשר האוצר לאחר שקיים חובת היוועצות עם שר
המשפטים כנדרש בדין ,ועתידות להגיע לשולחן ועדת הכספים.
ד.2.יג צו ניירות ערך (תיקון התוספת החמישית לחוק) ,התשע"א ;2011צו ניירות ערך
(תיקון התוספת השביעית לחוק) ,התשע"א2011
לצד התיקונים האמורים בסעיפים ד.2.ט וד.2.יג לעיל ,מוצע לתקן את
רשימת ההפרות המנויות בתוספות החמישית והשביעית לחוק ניירות ערך
אשר ניתן להטיל בגינן עיצומים כספיים (התוספת החמישית) ,או אמצעי
אכיפה מנהליים (התוספת השביעית) .במסגרת זו ,מוצע להוסיף לתוספת
החמישית את הפרת החובה להעמיד לעיון ניצע בהצעת רכש מלאה ,על
פי בקשתו ,את העתקי המסמכים הרלוונטיים להצעת הרכש ולעמדה בדבר
הוגנות המחיר ,וכן את הפרת החובה המוטלת בעניין הודעה לרשות ולחתם
עצמו בעניין פגם במהימנות של חתם ,בעל שליטה בו או נושא משרה במי
מהם.
הצווים הועברו לשר האוצר לאחר שקיים חובת היוועצות עם שר המשפטים
כנדרש בדין ,ועתידים להגיע לשולחן ועדת הכספים יחד עם התיקונים
המנויים בסעיפים ד.2.יב וד.2.יג כאמור לעיל.
ד.2.יד תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך)(תיקון) ,התשע"א ;2011תקנות
ניירות ערך (פרטי מסמך רישום ,מבנהו וצורתו)(תיקון) ,התשע"א2011
מוצע תיקון טכני בעיקרו ,אשר נועד להבהיר כי בתקנות האמורות  -כמו
גם ביתר קבצי התקנות מכוח חוק ניירות ערך  -בכל מקום שבו נקבעת
הוראה המאפשרת הכללת מידע בדרך של הפניה ,הכוונה היא להכללת
המידע בדרך ובתנאים הקבועים בתקנה 5א לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970
התקנות הועברו לשר האוצר טרם העברתן לוועדת הכספים.
ד.2.טו צו העבירות המנהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק) ,התשע"א ;2011תקנות
העבירות המנהליות (קנס מנהלי  -יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות)
(ביטול) ,התשע"ב ;2011תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי  -אי דיווח על
היערכות לפתרון בעיית באג ()2000ביטול) ,התשע"ב2011
התיקונים מונחים במשרד המשפטים .במסגרתם ,מוצע לבטל את תקנות
אי הדיווח ותקנות הקנסות ליועצי השקעות וכן לתקן את התוספת
הראשונה לחוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו( 1985להלן  -חוק העבירות
המנהליות) כך שתבוטל ההתייחסות לחוק ניירות ערך ,לחוק השקעות
משותפות ולחוק הייעוץ ,וכל זאת מן הטעמים שלהלן:
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ביטול תקנות אי הדיווח  -התקנות אשר קבעו את חובת הדיווח בדבר
היערכות לפתרון באג  2000הותקנו כהוראות שעה ועל כן פג תוקפן כבר
למעלה מעשור ,ומשכך תקנות אי הדיווח הפכו לאות מתה .היות והתקנות
התייחסו למאורע חד פעמי ,אשר התרחש לפני למעלה מעשר שנים ,ודאי
שאין עוד כל צורך בתקנות אי הדיווח.
ביטול תקנות הקנסות ליועצי השקעות  -בשנת  2006נכנס לתוקף תיקון
 10לחוק הייעוץ ,שבמסגרתו הוסף פרק ז' ,1המסמיך את הרשות להטיל
קנס אזרחי בגין הפרת הוראות החוק .בין היתר הוסמכה הרשות להטיל
קנס אזרחי בגין הפרת חובות הדיווח על ידי בעלי רישיון ,שבהן עסקו
תקנות הקנסות ליועצי השקעות .מהניסיון שהצטבר ברשות עולה כי אופן
הליך הגבייה לפי פרק ז' 1הולם טוב יותר את צורכי הרשות לעומת ההליך
המוסדר בחוק העבירות המנהליות .זאת ועוד ,לאור חוק אכיפה מנהלית,
שפורסם ביום ה 27בינואר 2011 ,ואשר מסדיר את הליכי האכיפה המנהליים
שמבצעת הרשות ,הרי וודאי שאין עוד כל צורך בהליכים מנהליים מקבילים
מכוח חוק העבירות המנהליות.
תיקון התוספת הראשונה לחוק העבירות המנהליות  -סעיף  4לחוק
העבירות המנהליות קובע כי עם ביטולן של תקנות שבהן נקבעה עבירה
מנהלית ,מוסמך שר המשפטים לבטל את ההתייחסות לחוקים הרלוונטיים
וכן להשמיט את שמות התקנות מהתוספת הראשונה לחוק העבירות
המנהליות .לפיכך ,בנוסף לביטול תקנות אי הדיווח ותקנות הקנסות ליועצי
השקעות ,מוצע לתקן בצו את התוספת הראשונה כך שיושמטו שמות
החוקים והתקנות האמורים.
ד.2.טז תקנות ניירות ערך (דיווחי הנאמן לתעודות התחייבות) ,התשע"ב ;2011תקנות
ניירות ערך (דיווח המנפיק לנאמן לתעודות התחייבות) ,התשע"ב ;2011תקנות
ניירות ערך (תנאי כשירות ורישום נאמנים לתעודות התחייבות) ,התשע"ב2011
במסגרת הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' ()48תעודות התחייבות),
התשע"ב( 2011לעיל בסעיף ד.1.ב תחת הצעות חוק) ,מוצע לקבוע מספר
סעיפי הסמכה לשר האוצר להתקין תקנות בנושאים שונים ,שיפרטו מהן
חובות הדיווח החלות על הנאמנים (כלפי הרשות והציבור) ,מהן חובות
הדיווח החלות על המנפיק (כלפי הנאמן) ,ומהם תנאי הכשירות שבהם
נדרש נאמן לעמוד (הון עצמי ,הפקדת פיקדון או ביטוח) .טיוטת התקנות
הובאה לאישור המליאה יחד עם טיוטת החוק.
עם פרסומה של הצעת החוק ברשומות פועלת המחלקה לתיקון נוסח
התקנות והשלמת ההסדרה הנדרשת לשם כניסת החוק לתוקף.
התקנות אושרו במליאת הרשות ביום ה 30במרס.2009 ,
ד.2.יז תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חשבון מגבה) ,התשע"א2011
במסגרת תיקון  16לחוק השקעות משותפות ,הקובע את ההסדר החוקי
שיחול לגבי תעודות הסל וקרנות הסל ,מוצע  -בין היתר  -להוסיף
את החובה להקים חשבון מגבה כאחד מתנאים שבהם על מנהל השקעה
משותפת לעמוד.
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בתקנות מוצע כי בחשבון המגבה יידרשו מנהלי תעודות הסל להקצות הון
בגין הסיכון התפעולי ,סיכון השוק וסיכון האשראי ,ואילו מנהלי הקרנות
יידרשו להקצות הון בגין הסיכון התפעולי בלבד.
התקנות נועדו לאזן בין הצורך שלא לקבוע דרישות הון ברמה גבוהה מדי,
אשר יובילו לסגירת ענף תעודות הסל ,לבין הצורך להפחית תמריצים
כלכליים ליצירת חשיפות ולעודד התנהלות סולידית במסגרת פעילותו
השוטפת של מנהל תעודת הסל.
בהתאם לכך ,התקנות המוצעות עוסקות בקביעת הסכומים שמנהל השקעה
משותפת נדרש להפקיד בחשבון המגבה ,בהתאם למודל שגובש ואושר
על ידי מליאת הרשות ,וכן הוראות בדבר סוגי הנכסים שיופקדו בחשבון
המגבה ,ואופן משיכת הנכסים ממנו.
התקנות המוצעות אושרו על ידי מליאת הרשות ביום ה 21בספטמבר.2011 ,
ד.2.יח תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)(תיקון) ,התשע"ב;2011
תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף)(תיקון) ,התשע"ב;2011
תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף)
(תיקון) ,התשע"ב ;2011תקנות ניירות ערך (חיתום)(תיקון) ,התשע"ב2011
מנגנון ההתחייבויות המוקדמות ,אשר עוגן בחקיקה בישראל לפני למעלה
מעשור ,איבד את הצדקתו המרכזית .מעבר לזאת ,התפתחויות שאירעו בשוק
המקומי ,כמו גם התפתחויות חקיקתיות ,הביאו למצב בו ההתחייבויות
המוקדמות נותרו כמנגנון שאינו אלא כלי המאפשר אפליה בין משקיעים
שונים ללא הצדקה.
תיקון חקיקה שנקבע לאחרונה ,אשר נועד להרחיב את רשימת הגורמים
שיוכלו לרכוש ניירות ערך בהצעה ללא תשקיף ,הרחיב טכנית ,בעקיפין ,את
מעגל המשתמשים בהתחייבויות המוקדמות והוסיף גורמים שלא הייתה כל
כוונה להפלותם לטובה במחיר .הפלייתם לטובה אף אינה נדרשת גם לשם
השגת המטרה שלטובתה נוצר מנגנון ההתחייבויות המוקדמות.
התקנות המוצעות נועדו להביא למצב שבו משקיעים אשר יהיו זכאים
לרכוש ניירות ערך בהתחייבות מוקדמת יהיו רק אלה המנהלים כספים
עבור אחרים.
עיקר התיקון המוצע נועד להיערך בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת
ניירות ערך לציבור) ,התשס"ז .2007כתוצר נלווה לתיקון זה ,מוצע לערוך
תיקונים טכניים במספר מקומות בתקנות ניירות ערך ,על מנת להתאים את
המונחים לשינוי שהוצע.
התקנות אושרו במליאת הרשות ביום ה 21בספטמבר 2011 ,והן מונחות
על שולחנו של שר האוצר לשם התייעצות עם שר המשפטים לפני העברתם
לוועדת הכספים.
ד.2.יט תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחיר פדיון יחידה של תעודת סל ,שווי
נכסיה והתחייבויותיה לשם בחינת שלמות נכסי התעודה) ,התשע"א2011
בתיקון  16לחוק השקעות משותפות ,הקובע את ההסדר שיחול על תעודות
הסל וקרנות הסל ,מוצע כי תעודת סל תהיה מורכבת מיחידות ,שכל אחת
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מהן מקנה זכות שווה בנכסי תעודת הסל בתוספת הפרש הפדיון בתעודת
הסל ,ככל שההפרש חיובי ,או בהפחתת ההפרש האמור ככל שההפרש
שלילי .כאשר הפרש הפדיון הינו שלילי ,הוא יהיה ,למעשה ,חוב של מנהל
תעודת הסל כלפי בעלי היחידות בתעודת הסל ועל כן  -נכס של תעודת
הסל .כאשר הפרש הפדיון בתעודת סל הינו חיובי ,הוא יהיה ,למעשה ,חוב
של תעודת הסל כלפי מנהל תעודת הסל ולכן  -נכס של מנהל תעודת הסל.
תיקון  16קובע ,בין היתר ,כיצד תיעשה אותה התחשבנות בין מנהל תעודת
הסל לבין תעודת הסל.
בהתאם לכך ,התקנות קובעות כללים לשערוך הנכסים וההתחייבויות
השונים המוחזקים בתעודת הסל ,לצורך מדידת יחס שווי נקי של נכסי
התעודה למחיר פדיונה .מדידת היחס האמור נדרשת לצורך אמידת הפרש
הפדיון בתעודת הסל ,קרי  -ההפרש בין השווי הנקי של נכסי תעודת הסל
לבין סך מחירי הפדיון של יחידות תעודת הסל.
התקנות אושרו על ידי מליאת הרשות ביום ה 23בנובמבר.2011 ,
ד.2.כ תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות)(תיקון) ,התשע"א2011
שכר מנהל קרן ושכר נאמן נקבעים כשיעור מהשווי הנקי של נכסי הקרן
וגורעים מתשואתה של הקרן .משכך ,נודעת חשיבות רבה לגילוי על שיעורי
השכר האמורים ,שכן מידע זה עשוי להיכלל במסגרת השיקולים שאותם
שוקל משקיע בטרם יקבל החלטת השקעה בקרן .לאור האמור ,נקבע בתקנה
20ו לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) ,התשנ"ה( 1994להלן -
התקנות) כי על מנהל קרן ונאמן ,לפי העניין ,לפרסם דוח על אודות שינוי
בשכרם ,במסגרתו הוא נדרש לפרט את מועד כניסת השינוי לתוקף ואת
השכר לפני השינוי ואחריו (להלן  -הדוח) .את הדוח יש לפרסם בעיתון.
מנהל קרן ונאמן אינם מוגבלים במספר שינויי השכר שהם רשאים לבצע.
בפועל ,שינויים בשיעור השכר ,במיוחד בשכרו של מנהל הקרן ,שכיחים
למדי .שינויים רבים בשכר המנהל או הנאמן אינם מאפשרים לראות בו
פרמטר יציב לבחינת כדאיות ההשקעה בקרן ובכך מקשים על מערכי הייעוץ
ועל ציבור המשקיעים בבואם לקבל החלטת ההשקעה.
לאור האמור ,מוצע להציף בדוח ,מלבד המידע על השינוי הנוכחי בשכר,
גם את המידע על שינויים בשכר שקדמו לשינוי הנוכחי בשלוש עד ארבע
השנים האחרונות ,ככל שהדבר ניתן (בהתחשב במועד ההצעה לראשונה של
יחידות הקרן לציבור) ,כדי לאפשר למשקיע לכלול בשיקולי ההשקעה שלו
גם את מידת היציבות בשכרם של מנהל הקרן והנאמן.
בשל חשיבות המידע האמור ,מוצע גם שלא להסתפק בפרסום הדוח במערכת
המגנא ובעיתון ,אלא לחייב את המצאתו למעניהם של בעלי היחידות ,כפי
שנקבע לגבי דוחות בעלי חשיבות מיוחדת לציבור המשקיעים.
התקנות אושרו במליאת הרשות ב 23בנובמבר.2011 ,
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ה .הצעות חוק פרטיות וממשלתיות שיש להן זיקה לפעולת הרשות
להלן פירוט של הצעות חוק פרטיות ,שפורסמו או שמצויות עדיין בתהליך חקיקה,
שהרשות הייתה מעורבת בגיבושן או בקידומן:
		 חוק ממשל תאגידי למנהלי קרנות ולמנהלי תיקים (תיקוני חקיקה) ,התשע"ב2011
ה1.
		 [ס"ח  ,2320עמ' ]6
החוק פורסם ביום ה 16בנובמבר( 2011 ,י"ט בחשוון התשע"ב) ,ותחילתו נקבעה
לשישה חודשים מיום פרסומו.
החוק נועד לקדם ולשפר את מערך החובות של הממשל התאגידי שחל על מנהלי
קרנות הנאמנות אשר אינם חברות ציבוריות ,וכן להחיל חובות של ממשל תאגידי
על חברות ניהול תיקים גדולות שאף הן אינן חברות ציבוריות .לעניין זה ,החוק
מגדיר חברת ניהול תיקים גדולה כחברה שיש לה יותר מ 50לקוחות ושווי נכסים
כולל הגבוה מ 5מיליארד ש"ח ,או כחברה שיש לה יותר מ 1,000לקוחות.
החוק הוא פרי הצעת חוק פרטית שהוגשה על ידי חברי הכנסת אמנון כהן ,פאינה
קירשנבאום ואחרים .הרשות הייתה מעורבת בגיבושו ובניסוחו של החוק ,ובין
היתר ,נכללים בו חלק מההסדרים לגבי ממשל תאגידי בתחום קרנות הנאמנות
שהוצעו בהצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס'  ,)15התש"ע,2010
שפורסמה ביוזמת הרשות.
בשל הדמיון בין אופי הפעילות של חברות ניהול תיקים גדולות ושל מנהלי קרנות
בניהול כספם של אחרים לבין חברות ציבוריות שהציבור משקיע בהן את כספו,
ונוכח הסיכונים הטמונים בפעילויות אלה לכספי הציבור ,הרשות סבורה כי יש
הצדקה לקבוע כללים מוקפדים של ממשל תאגידי בכל הקשור לחברות ניהול
תיקים גדולות.
החוק כולל הוראות שמטרתן להבטיח את אי תלותו של נאמן הקרן במנהל הקרן,
מבהיר את חובות הפיקוח המוטלות על נאמן ומגביר את מנגנוני הבקרה ,הפיקוח
והביקורת במנהל קרן ובחברות ניהול תיקים גדולות.
במסגרת התיקון לחוק נכללו תיקונים עקיפים למספר חוקים ,ביניהם תיקון מס'
 47לחוק ניירות ערך ,תיקון מס'  20לחוק הייעוץ ותיקון מס'  18לחוק השקעות
משותפות .
ה2.

הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
(תיקון  -פעילות מתן ייעוץ השקעות) ,התשע"א2011
מדובר בהצעת חוק פרטית אשר הוגשה על ידי חברי הכנסת אמנון כהן ,פאינה
קירשנבאום ואחרים ,והרשות הייתה מעורבת בגיבושה ובניסוחה.
הגדרת "ייעוץ השקעות" כוללת כיום ,בנוסף לפעילות שניתן להגדירה כ"ייעוץ
השקעות קלאסי" ,שבמסגרתה יועץ השקעות נותן ייעוץ ללקוח מסוים ביחס
להשקעותיו ,גם "ייעוץ השקעות כללי" ,דהיינו  -ייעוץ אחיד ובלתי מסוים הניתן
למספר רב של אנשים ,לעיתים למספר בלתי ידוע של אנשים ,שאין בו כדי ליצור
ציפיות מצד קהל היעד שלו לכך שיותאם לנתוניו האישיים ,ואשר אינו כולל
תקשורת בין אישית בין נותן הייעוץ לבין קהל היעד שלו.
להלן הנושאים המרכזיים שהצעה זו עוסקת בהם:
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 .1הגדרה של פעילות מתן ייעוץ השקעות כללי ושיווק השקעות כללי (להלן -
שירותים כלליים) תוך הבחנה ביניהם לבין מתן שירותי ייעוץ ושיווק השקעות,
ביטול הצורך ברישיון כדי לעסוק בהם והסדרה מיוחדת לשירותים הכלליים.
 .2הבהרת תחולת הוראות החוק בעניין פעילות ייעוץ השקעות ושיווק השקעות גם
על פעילות שנכללת במהותה בגדר מתן שירותים כאמור ,על אף שאיננה מתייחסת
לניירות ערך ולנכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק.
הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית בכנסת ביום ה 6ביולי ,2011 ,ומונחת על
שולחן ועדת הכספים להכנה לקריאה ראשונה.
אין ברשימה שהובאה לעיל כדי למצות את כלל הצעות החוק הפרטיות שהוגשו או
פורסמו בשנת  ,2011ואשר יש להן נגיעה לתחומים שעליהם מופקדת הרשות .כך,
למשל ,ניתן לציין שני תיקוני חקיקה שפורסמו שהינם פרי הצעות חוק פרטיות
 חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)44התשע"א ,2011חוק השקעות משותפותבנאמנות (תיקון מס' ( )19פרסום תשקיף בעיתון) ,התשע"א.2011
כמו כן ,במהלך השנה נדרש סגל המחלקה להתייחס להצעות חוק ממשלתיות,
שפורסמו או שמצויות עדיין בתהליכי חקיקה ,הקשורות לעבודה הרשות .בין
היתר ,ניתן למנות את חוק החברות (תיקון מס'  ,)16התשע"א ,2011חוק החברות
(תיקון מס'  ,)17התשע"א ,2011הצעת חוק המשכון ,התשע"ב ,2011חוק סדר
הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -נתוני תקשורת) (תיקון מס' )(תיקונים שונים),
חוק האזנת הסתר (תיקון מס'  ,)6התש"ע.2009

ו .הנחיות
		 הנחיות חדשות
ו1.
במהלך השנה פרסמה הרשות ,מתוקף סמכותה לפי סעיף 36א לחוק ניירות ערך,
את ההנחיות הבאות:
ו.1.א גילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה
ההנחיה פורסמה ביום ה 11בינואר  ,2011ותחילתה לגבי הדוחות
התקופתיים ,הרבעוניים והתשקיפים שנכללים בהם דוחות כספיים
המתייחסים ליום ה 31בדצמבר ,2010 ,או למועד מאוחר יותר.
ההנחיה פורסמה כחלק ראשון מתוך פרויקט הרוחב של שיפור הדוחות,
שבמסגרתו בוחנת הרשות היבטים שונים הקשורים בדיווח על עסקי
התאגיד בתשקיף ובדוחות התקופתיים והרבעוניים ,ואופן יישומו של מודל
הדיווח על ידי התאגידים המדווחים.
ההנחיה נועדה להביא לשיפור הרלוונטיות ,ההשוואתיות (בין תאגידים
שונים ובין דוחות של אותו תאגיד בתקופות שונות) והוודאות של כללי
הגילוי בענף הנדל"ן המניב .זאת ,בין היתר ,באמצעות הפחתת הכפילויות
בכללי הגילוי ,סידור פריטי המידע ושיפור ברמת הרלוונטיות שלהם -
והכול ,על מנת לאפשר לציבור המשקיעים לקבל החלטת השקעה מושכלת.
האופן שבו ביקשה ההנחיה להשיג את המטרות הללו היה על דרך של
פרשנות לסעיפי התוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף
וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט ,1969באופן המותאם ספציפית
לתחום פעילות הנדל"ן המניב.
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ו.1.ב גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
ההנחיה פורסמה ביום ה 21בפברואר  ,2011ותחילתה בדוחות הכספיים
לשנת .2010
במסגרת תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות
הכספיים) התש"ע 2010נקבעו כללים בעניין הליך אישור של דוחות
כספיים בחברה ציבורית.
בהתאם להוראות התקנות ,דוחות כספיים יובאו לדיון ולאישור הדירקטוריון
רק לאחר שהתקיים הליך אישור ששלביו נקבעו בתקנות ,ובכלל זה דיון
בדוחות הכספיים במסגרת ועדה ייעודית לבחינת הדוחות הכספיים .על
ועדה זו לגבש המלצה לדירקטוריון בכל אחד מהנושאים המפורטים בתקנות
ולהעביר אותה לדירקטוריון זמן סביר לפני הדיון ,תוך שדיווחה לו על כל
ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך בחינתה .על הוועדה לזמן את רואה החשבון
המבקר לישיבותיה ולהודיע על קיום הישיבות גם למבקר הפנימי שיהיה
רשאי להשתתף בהן .הדירקטוריון יאשר את הדוחות רק לאחר שקיים דיון
בהמלצות הוועדה.
על רקע האמור ,ובשים לב לחשיבות המידע בדבר הליך אישור הדוחות
הכספיים לציבור המשקיעים ,פורסמה ההנחיה שקבעה את פרטי הגילוי
בעניין עמידת החברות שהינן תאגידים מדווחים בהוראות תקנות החברות
האמורות.
ו.1.ג גילוי בנוגע לפעילות חיפוש והפקת נפט וגז
ההנחיה פורסמה ביום ה 14במרס  ,2011ותחילתה לגבי דוחות תקופתיים
החל מן הדוחות התקופתיים לשנת  .2010לגבי תשקיפים ,הוראות ההנחיה
יחולו על תשקיפים שהיתר לפרסומם יינתן על ידי הרשות לאחר מועד
פרסום הנחיה זו ,ולגבי דוחות מיידיים  -הוראות ההנחיה יחולו על הדוחות
המידיים שיפורסמו לאחר מועד פרסום הנחיה זו.
גם הנחיה זו הינה חלק מפרויקט הרוחב של שיפור הדוחות הנזכר לעיל,
אשר במסגרתו בוחנת הרשות היבטים שונים הקשורים בדיווח על עסקי
התאגיד בתשקיף ובדוחות התקופתיים והרבעוניים ,ואופן יישומו של מודל
הדיווח על ידי התאגידים המדווחים.
הנחיה זו ,אשר הצורך בה התחדד לאור התמורות והגילויים שנחשפו
בראשית השנה סביב נושא שותפויות הנפט והגז ,נועדה להבהיר את הגילוי
הנדרש ביחס לענף זה ,על מנת לאפשר לציבור המשקיעים לקבל החלטת
השקעה מושכלת.
ו.1.ד גילוי בנוגע לסיכונים ומגבלות עקב קשרים עם איראן או עם אויב
ההנחיה פורסמה ביום ה 27בנובמבר 2011 ,ותחילתה  30ימים ממועד
פרסומה.
מטרתה של הנחיה זו הינה להבטיח כי במסגרת הדוח התקופתי והתשקיף
יינתן גילוי מלא על מידת החשיפה של תאגידים מדווחים לאיסורים השונים
הקבועים בדין ,וזאת הן בישראל והן מחוץ לישראל (ככל שרלוונטי לפעילות
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התאגיד) ,בנוגע לקיום קשרים עם איראן או עם אויב ,ככל שחשיפה זו
הינה מהותית בראי התאגיד .ההנחיה מפרטת את היקף הגילוי הנדרש ,סוג
הגילוי והמועדים שבהם יש לפרסמו.
ו.1.ה גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין ,נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים
באסיפות
ההנחיה פורסמה ביום ה 30בנובמבר ,2011 ,ותחילתה ביום ה 1בינואר
.2012
ההנחיה מפרטת ,לגבי האסיפות הכלליות שבהן קיימת דרישה של הדין
לרוב מיוחד ,את חובת התאגיד לכלול בדוח המיידי על תוצאות האסיפה
את פירוט ההצבעות של בעלי המניות שהינם בעלי עניין ,נושאי משרה
בכירים או גופים מוסדיים ,והכול  -למיטב ידיעת התאגיד.
ההנחיה כוללת חובת גילוי דומה גם על אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות
חוב באסיפות שעל סדר יומן מונח אישור הסדר חוב ,וזאת מאותם נימוקים
המפורטים לעיל.
לצורך עמידה בדרישות ההנחיה ,התאגידים מתבקשים לכלול בכתבי
ההצבעה הרלוונטיים את ההתייחסות לשאלה האם המצביע הינו בעל עניין,
נושא משרה בכירה או גוף מוסדי כהגדרתו בהנחיה.
ו2.

הנחיות שהוארכו
ו.2.א גילוי בדבר סיכון אשראי ,סיכון שוק והחזקות ציבור במכשירים פיננסים
ההנחיה פורסמה ביום ה 3בפברואר ,2010 ,ותחילתה ביום ה 1במאי,
 .2010בינואר  2011התקבל אישור שר האוצר להארכתה בשנה נוספת.
העובדה שמנפיקי המכשירים הפיננסים הינם חברות ייעודיות בעלות
יכולות כלכליות מוגבלות מחייבת להגביר את הגילוי על אודות עיקרי
הסיכונים הגלומים בפעילותם .בהתאם להנחיה ,מנפיק של מכשיר פיננסי
נדרש לתת גילוי ,בדיווח חודשי ,על אודות היקף החזקות הציבור ומקורות
סיכון האשראי וסיכון השוק שאליהם הוא חשוף .ברמת הדיווח הרבעוני,
מנפיק המכשיר הפיננסי נדרש לספק ,בין היתר ,מידע על אודות סיכוני
האשראי הרלוונטיים ,לרבות תיאור כמותי של סיכוני אשראי אלה .בנוסף
לכך ,המנפיק נדרש לתאר את סיכוני השוק הרלוונטיים ,ובכלל זה תיאור של
סוגי הנכסים המגבים ,מבחני רגישות כתוצאה משינויים בגורמי השוק וערך
שווי הוגן בסיכון ביחס לכל מכשיר פיננסי בנפרד .ברמת הדיווח השנתי,
נדרש המנפיק גם לגילוי נרחב על אודות סיכוני האשראי הרלוונטיים,
לרבות פירוט מידע איכותי על מדיניות ניהול סיכוני האשראי ומידע על
סיכון האשראי הגלום בגופים שאליהם הוא חשוף .עוד נקבע ,כי שינוי
מהותי בסיכון האשראי ,בסדרת תעודות ,בחברה או בגוף המנהל חייב
בדיווח מיידי.
ו.2.ב גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי
ההנחיה פורסמה ביום ה 18בנובמבר ,2010 ,ובדצמבר  2011התקבל אישורו
של שר האוצר להאריכה בשנה נוספת.
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הנחיית הגילוי מתייחסת לאופן ההכנה של דוח תזרים מזומנים חזוי על
ידי תאגיד שמתקיימים לגביו סימני אזהרה שנקבעו בתקנה (10ב)()14
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .1970ההנחיה
נועדה לקבוע קריטריונים באשר לאופן הצגתו של דוח תזרים מזומנים
חזוי ,ובכלל זה ההנחות העומדות בבסיסו והסברי הדירקטוריון הנלווים
אליו .פרסום ההנחיה נבע מהניסיון שנצבר מאז הותקנה התקנה האמורה,
ועל רקע העובדה שהרשות מצאה מספר לא מבוטל של דוחות תזרים
מזומנים חזוי שהיו לקויים ולא עמדו בדרישות התקנה ,וכן לאור היעדר
האחידות בנושא.
בין היתר ,קבעה ההנחיה מתכונת גילוי אחידה ,הכוללת  -למשל  -פירוט
של המקורות הכספיים לפירעון התחייבויות מהותיות בטווח הקרוב,
והשוואה בין תחזיות תזרים מזומנים שניתנו בעבר לבין הביצוע בפועל,
לצד הסברי הדירקטוריון במקרה של פערים מהותיים ביניהם.
במסגרת הארכתה ,תוקן נוסח ההנחיה כדי להבהיר כי על התאגיד לבצע את
בחינת סימני האזהרה הן ביחס לדוחות הכספיים הנפרדים שלו ("סולו")
והן ביחס לדוחותיו הכספיים המאוחדים.

128

דוח שנתי 2011

אכיפה פלילית

X

 .1כתבי אישום
בעקבות חקירות שניהלה הרשות ,הגישה מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב
37
(מיסוי וכלכלה) בשנת  ,2011שמונה כתבי אישום:
א .בחודש פברואר (שבט התשע"א) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל
אביב כתב אישום נגד פסיפיקה החזקות בע"מ (להלן  -פסיפיקה) ,שלמה ולד ,משה
וייג ,יוסף אנטוורג ,יואב ברק ויעקב בירנבאום בחשד לעבירות של חוק ניירות ערך,
התשכ"ח–( 1968להלן ,בפרק זה  -חוק ניירות ערך) וחוק העונשין ,התשל"ז–1977
(להלן ,בפרק זה  -חוק העונשין) .במועדים הרלוונטיים לכתב האישום ,פסיפיקה
הייתה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ (להלן ,בפרק זה  -הבורסה) .בדצמבר  ,2006פסיפיקה החלה להיות פעילה,
באמצעות חברות בנות ,בייזום ,אחזקה וניהול של נכסי מקרקעין ברומניה.
כתב האישום מייחס לנאשמים שלושה אישומים :באישום ראשון (נגד שלמה ולד),
ולד הואשם בעבירות של זיוף  -עבירה לפי סעיף  418לחוק העונשין; בקבלת דבר
במרמה  -עבירה לפי סעיף  415לחוק העונשין; במרמה והפרת אמונים בתאגיד  -לפי
סעיף  425לחוק העונשין; ובאי קיום הוראת סעיף  36לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל–( 1970להלן ,בפרק זה  -תקנות דוחות
תקופתיים ומיידיים)  -עבירה לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך.
שלמה ולד הינו עורך דין ואיש עסקים .פסיפיקה דיווחה עליו כעל חלק מקבוצת
השליטה בה יחד עם חברת נאט איסט .ולד הוביל את הפעילות של פסיפיקה ברומניה,
וכמו כן כיהן כדירקטור בפסיפיקה בתקופה הרלוונטית .ב– 30בינואר ,2007 ,חתם ולד
בשם חברה נכדה של פסיפיקה על הסכם מקדים לרכישת חלקת קרקע באיזבוראן
שברומניה (להלן  -עסקת איזבוראן) .חלק מהתשלומים שפסיפיקה שילמה למוכר
בעסקת איזבוראן הועברו מפסיפיקה דרך חשבונות בבעלותו של ולד וחברות בבעלותו.
ולד ,באמצעות זיוף והצגת מצגים שקריים ,גרם לכך שפסיפיקה העבירה לרשותו,
מבעוד מועד ,מאות אלפי אירו שהיו מיועדים למוכר; ולד החזיק בסכומים אלה במשך
חודשים בטרם העביר אותם לידי המוכר .לאחר שהושלמה העברת הבעלות בחלקה
באיזבוראן על שם פסיפיקה ,העביר המוכר לחשבון בנק של ולד סכום כספי שחלקו
שולם לוולד כעמלה עבור עסקת איזבוראן .ולד לא יידע את פסיפיקה על קבלת
הסכום והעסקה לא אושרה על ידי פסיפיקה באמצעות מנגנון האישורים הקבוע בדין
לעסקאות בעלי עניין .בעקבות זאת ,פסיפיקה כללה בדיווח מיידי פרטים מטעים,
מאחר שהדוח המיידי שפרסמה על השלמת עסקת איזבוראן לא כלל מידע על סכום
העמלה שהמוכר העביר לוולד.
באישום השני (נגד פסיפיקה ,שלמה ולד ,משה וייג ,יוסף אנטוורג ויואב ברק) ,פסיפיקה
הואשמה באי קיום הוראת סעיף  36לחוק ניירות ערך ותקנות דוחות תקופתיים
ומיידיים  -עבירה לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך .שלמה ולד ,יוסף אנטוורג

 37מספר כתבי האישום אינו חופף בהכרח למספר תיקי החקירה העומדים ביסודם .לעתים הפרקליטות
מאחדת כמה תיקי חקירה לכתב אישום אחד ,או להיפך :מגישה כמה כתבי אישום במסגרת תיק חקירה
אחד.
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ויואב ברק הואשמו גם הם בעבירה זו ,יחד עם סעיף (53ה) לחוק ניירות ערך .שלמה
ולד ומשה וייג הואשמו בקבלת דבר במרמה  -עבירה לפי סעיף  415יחד עם סעיף 29
לחוק העונשין; ובמרמה והפרת אמונים בתאגיד  -עבירה לפי סעיף  425יחד עם סעיף
 29לחוק העונשין.
באישום זה ,הואשם שלמה ולד גם בעבירות מנהלים ועובדים בתאגיד  -עבירה לפי
סעיף  )1(424לחוק העונשין .משה וייג הינו איש עסקים הפועל ברומניה ,שפעל בשם
חברת אומגה ,חברה רומנית שכרתה חוזים עם פסיפיקה .בתקופה הרלוונטית לכתב
האישום ,שימש יוסף אנטוורג כיו"ר הדירקטוריון של פסיפיקה ויואב ברק שימש
כמנכ"ל החברה .ולד החל לנהל מגעים בשם פסיפיקה ,במטרה לרכוש שתי חלקות
קרקע בעיר גלאץ שברומניה .המגעים נוהלו מול משה וייג ,שפעל בשם חברת אומגה,
כאשר באותה עת החלקות לא היו בבעלות אומגה ,אלא זו ניהלה במקביל מגעים
לרכישת החלקות ממי שהיו בעלי זכויות בחלקות (היורשים) .במגעים בין אומגה
ליורשים סוכם ,בידיעת וייג ,שאומגה תרכוש את החלקות תמורת סכום של 3.25
מיליון אירו לכל חלקה .במקביל סיכמו ולד ווייג ,שפסיפיקה תרכוש את החלקות
מאומגה בסכום של  5מיליון אירו לכל חלקה ,עסקה שתניב רווח צפוי של כ 2מיליון
אירו ,שיתחלקו בין ולד לווייג .ולד יידע את הדירקטוריון של פסיפיקה כי קיימת
עסקה פוטנציאלית לרכישת שתי החלקות תמורת סכום כולל של  10מיליון אירו.
בישיבת הדירקטוריון הסתיר ולד את תוכנית המרמה שרקם עם וייג ,ואת העובדה
שלפסיפיקה יש אפשרות לרכוש את החלקות תמורת סכום נמוך יותר .וייג וולד פעלו
כמבצעים בצוותא וקיבלו במרמה בנסיבות מחמירות סכומי כסף מפסיפיקה ,וכן נהגו
במרמה ובהפרת אמונים שפגעו בפסיפיקה.
בדוחות המיידיים שפרסמה פסיפיקה על רכישת החלקות נכללו פרטים מטעים ,כאילו
העסקאות בוצעו עם בעלי החלקות ,וכן לא נכלל בדוח פירוט של העובדה שלא
היה מנגנון להבטחת הכספים ששולמו עבור החלקות .כמו כן ,אומגה עשתה שימוש
בכספים שקיבלה מפסיפיקה כדי לרכוש חלקה שלישית ,גם היא בגלאץ ,כאשר ולד היה
אמור "לגזור" לעצמו קופון באמצעות עמלה שיקבל אם החלקה השלישית תימכר על
ידי אומגה .ולד יצר מצגים כוזבים לפיהם ההסכמים בין פסיפיקה לבין אומגה בוצעו
על פי הדין הרומני וכאילו קיימות הערות אזהרה לטובת החברה .ולד גרם לכך שדוחות
מיידיים של פסיפיקה יכללו פרטים מטעים והכול כדי להטעות את המשקיע הסביר.
ברק ואנטוורג היו מודעים לקיומן של בעיות מהותיות בעסקת גלאץ והיו אחראים לכך
שפסיפיקה נמנעה מלדווח על כך.
באישום השלישי (נגד שלמה ולד ויעקב בירנבאום) ,שני הנאשמים הואשמו באי קיום
הוראת סעיף  37לחוק ניירות ערך ,תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ותקנות ניירות
ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל עניין או נושא משרה בכירה) ,התשס"ג- 2003
עבירות על סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך ,ובאי קיום הוראת סעיף (16ב) לחוק
ניירות ערך  -עבירה על סעיף (53א)( )2לחוק ניירות ערך.
יעקב בירנבאום היה בתקופה הרלוונטית לכתב האישום בעל מניות בפסיפיקה .במרס
 ,2007פרסמה פסיפיקה תשקיף ובו פירטה ,בין היתר ,את מבנה השליטה בחברה .לאחר
פרסום התשקיף ,דיווחה פסיפיקה על החזקות בעלי עניין .בפועל ,מבנה החזקות בעלי
העניין בפסיפיקה בתקופת התשקיף ואחריו היה שונה מזה שעליו דווח .למשל ,חלק
ממניות פסיפיקה שעליו דווח כמניות נאט איסט הוחזקו על ידי ולד בנאמנות עבור
בירנבאום ,ולא דיווחו עליו כבעל עניין בנאט איסט או בפסיפיקה .ולד ובירנבאום לא
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הגישו לפסיפיקה הודעה כדין על שינויים בדבר החזקות בעלי עניין ,ובדרך זו גרמו לכך
שבדוח החזקות בעלי עניין של פסיפיקה וכן בדוחות הכספיים של פסיפיקה בשנים
 20072008היו פרטים מטעים ,והכול כדי להטעות את המשקיע הסביר .בנוסף ,ולד
ובירנבאום גרמו לכך שיהיו בתשקיף פרטים מטעים.
בחודש נובמבר (חשון התשע"ב) הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב את שלמה
ולד על סמך הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון  -ראו בפרק זה להלן .בנוסף ,בית המשפט
החליט על הפסקת ההליכים נגד משה וייג נוכח מצבו הרפואי .לפיכך הוגש לבית
המשפט כתב אישום מתוקן בעניינם של הנאשמים האחרים .ת"פ .41002/11
ב .בחודש מאי (אייר התשע"א) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב
כתב אישום נגד אפרים קדץ ,אייל עדן ,קרן עטיה סיני ,יניב עטיה ,חווה עטיה ונחום
גרטנר בחשד לביצוע עבירה של שימוש במידע פנים בידי איש פנים ,עבירה לפי סעיף
52ג לחוק ניירות ערך .חברת אלספק הנדסה בע"מ (להלן  -אלספק) ,הינה חברה
ציבורית הנסחרת בבורסה ,שעוסקת בפיתוח ,בייצור ,בהרכבה ובשיווק של מוצרים
בתחום שיפור איכות החשמל .בראשית שנת  ,2008החלה אלספק לפתח מוצר שנועד
להתמודד עם דרישה חדשה בחוק הספרדי הנוגעת לשוק החשמל (להלן  -מערכת ה–
 .)via varבתקופה שבין ה– 25במרס 2009 ,ועד פרסום הדוח המיידי ביום ה– 5באפריל,
 ,2009שהודיע על החתימה עם הרוכשים על הסכמים לאספקה והרכבה של מערכת
ה– ( via varלהלן  -הדוח המיידי) ,היה המידע על ההתקדמות במשא ומתן ,ההתכנסות
לקראת החתימה ,נסיעתו של מנכ"ל אלספק לספרד במסגרת המשא ומתן והחתימה
על ההסכמים בבחינת "מידע פנים" ,כהגדרתו בסעיף 52א לחוק ניירות ערך.
כתב האישום מייחס לנאשמים שלושה אישומים :באישום הראשון (נגד אפרים קדץ)
 בתקופה הרלוונטית לכתב האישום  -קדץ שימש כסמנכ"ל שיווק ומכירות באלספקוכממלא מקומו של המנכ"ל .מתוקף מעמדו ותפקידו באלספק ,היה קדץ בגדר "איש
פנים" .קדץ עשה שימוש במידע פנים בדרך של עשיית עסקה ,לאחר שביום ה–2
באפריל ,2009 ,כשמידע הפנים היה בידו ,רכש מניות של אלספק ,ולאחר פרסום הדוח
המיידי ,ביום ה– 9באוגוסט ,מכר מניות אלה .בנוסף ,קדץ ,עשה שימוש במידע פנים,
בדרך של מסירת מידע פנים ,כאשר מסר את מידע הפנים שהיה בידו לחברו מיכאל
שטיינר ,בשעה שידע או שהיה לו יסוד סביר להניח שהלה יעשה בו שימוש .שטיינר
אכן עשה שימוש במידע הפנים ,קודם לפרסום הדוח המיידי.
באישום השני (נגד אייל עדן ,קרן עטיה סיני ,יניב עטיה וחווה עטיה) ,בתקופה
הרלוונטית לכתב האישום ,שימש אייל עדן כמנהל מחלקת ההנדסה והיה אחראי
בפועל על התפעול .מתוקף מעמדו ותפקידו באלספק היה עדן בגדר "איש פנים" .לפני
פרסום הדוח המיידי ,בשעה שמידע הפנים היה בידיו ,עדן עשה שימוש במידע פנים
כאשר העביר  26הוראות לרכישת מניות של אלספק .בנוסף ,עדן מסר חוות דעת
בעניין כדאיות רכישת ניירות הערך של אלספק לחברו אבי שפינדלר ולחמיו זאב כהן,
בשעה שידע או שהיה לו יסוד סביר להניח שהם יעשו שימוש במידע הפנים .השניים
אכן עשו שימוש במידע הפנים ורכשו ,קודם לפרסום הדוח המיידי ,מניות של אלספק.
כמו כן ,ביום ה– 28במרס ,2009 ,במסגרת ארוחה משפחתית ,ובמועדים נוספים בסמוך
לכך ,מסר עדן את מידע הפנים שהיה בידיו ואת חוות הדעת בעניין כדאיות רכישת
נייר הערך של אלספק לאימו ,חווה עטיה ,לאחותו ,קרן עטיה סיני ,ולאחיו ,יניב
עטיה ,בשעה שידע או היה יסוד סביר להניח כי הם יעשו שימוש במידע הפנים .על פי
סעיף 52א לחוק ניירות ערך  -אמו ,אחותו ואחיו (של עדן)  -מהווים "אנשי פנים"
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באלספק .השלושה אכן עשו שימוש במידע הפנים כאשר ביצעו רכישות של ניירות ערך
של אלספק כשמידע הפנים היה בידם.
בנוסף ,חווה עטיה ,אמו של עדן ,המליצה לאחיה ,אבנר רחמים ,לרכוש מניות של
אלספק ,זאת כשמידע הפנים היה בידה ושידעה או היה יסוד סביר להניח כי אחיה
יעשה שימוש במידע הפנים .אחיה של חווה אכן עשה שימוש בחוות דעתה בעניין
כדאיות רכישת נייר הערך של אלספק ,קודם לפרסום הדוח המיידי.
אישום שלישי (נגד נחום גרטנר)  -בתקופה הרלוונטית לכתב האישום ,נחום גרטנר
שימש כמנהל רכש באלספק .מתוקף מעמדו ותפקידו באלספק היה גרטנר בגדר "איש
פנים" .ב– 1וב– 2באפריל ,2009 ,לפני פרסום הדוח המיידי ,בשעה שמידע הפנים
היה בידיו ,גרטנר עשה שימוש במידע פנים כאשר העביר שתי הוראות לרכישת
מניות אלספק .יום לאחר פרסום הדוח המיידי ,גרטנר נתן הוראה למכור את המניות.
ת"פ .825609/11
ג .בחודש ספטמבר (אלול התשע"א) הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים ,יחד עם
המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ,כתב אישום נגד פרדי אלגמיל ,זאב טננבאום,
עדיה בן משה ,מרדכי נתנאל ,אודי הררי ,רוני ביבי ,דליה מזרחי וחני דוד בחשד לביצוע
עבירות על חוק ניירות ערך ,חוק העונשין ,חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000
(להלן ,בפרק זה  -חוק הלבנת הון) וחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי
דירות) ,התשל"ה–( 1974להלן  -חוק מכר דירות).
קבוצת חברות חפציבה ,תחת ניהולו של בועז יונה ,עסקו בעיקר בייזום ובבניית
פרויקטים למגורים ולמסחר .קבוצת חברות חפציבה כללה מספר רב של חברות
פרטיות ,חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים (להלן  -חברות חפציבה) .רו"ח פרדי
אלגמיל היה משנה למנכ"ל של חברות חפציבה ,ושימש כיד ימינו של בועז יונה בניהול
החברות ובמימונן .במסגרת תפקידיו ,פעל אלגמיל מול הבנקים ,בין היתר ,להשגת
מימון לפעילות החברות ,ובכלל זה להסדרת תנאי הליווי הבנקאי .זאב טננבאום היה
מנהל הכספים של חברות חפציבה הפרטיות .עדיה בן משה היה כלכלן במחלקת
הכספים משנת  .2003רו"ח מרדכי נתנאל היה מנהל הכספים של אחד התאגידים
המדווחים בקבוצת חפציבה .שלושת האחרונים ,במסגרת תפקידם ,היו אחראים על
ההיבט הפיננסי של חלק מהפרויקטים ,בעיקר על כל הקשור להתנהלות מול הבנקים
המממנים אותם .אודי הררי היה מנהל מחלקת המכירות בתקופה הרלוונטית לכתב
האישום וסמנכ"ל השיווק החל משנת  .2002להררי היו כפופים מספר עובדים ,ובהם
דליה מזרחי ,עובדת מחלקת המכירות בחפציבה .רוני ביבי היה מנהל מחלקת הגבייה
בחפציבה בתקופה הרלוונטית ,והיו כפופים לו מספר עובדים ,בהם חני דוד.
כתב האישום מייחס לנאשמים חמישה אישומים :האישום הראשון (נגד כל הנאשמים),
עוסק בעבירות בקשר למכירת דירות בפרויקטים .טננבאום ,אלגמיל ,בן משה ,נתנאל
הררי וביבי הואשמו בגניבה בידי מורשה  -עבירה לפי סעיף  )2(393יחד עם סעיפים
(383א)( )2וסעיף  29לחוק העונשין ובקבלה של למעלה מ– 15%ממחיר הדירה מבלי
לתת לקונה ערבות  -עבירה לפי סעיף  2לחוק המכר דירות .בנוסף ,טננבאום ,אלגמיל,
בן משה ונתנאל הואשמו ברישום כוזב במסמכי תאגיד  -עבירה לפי סעיף  423יחד עם
סעיף  29לחוק העונשין ,והררי וביבי הואשמו בקבלת דבר במרמה  -עבירה לפי סעיף
 415סיפא יחד עם סעיף  29לחוק העונשין .על פי הנחיית בועז יונה ,אלגמיל וטננבאום,
פעלו הררי ,מזרחי ,ביבי ודוד לקבלת כספים מרוכשי הדירות תמורת הדירה ,באופן
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שיאפשר הפקדתם לחשבונות שאינם חשבונות הליווי (כאשר רק כספים שיופקדו
בחשבון הליווי ייחשבו כתשלום ששולם בפועל עבור דירה שנרכשה ,וכי רק תמורתם
תונפק בטוחה לרוכש) ,זאת כדי להקל על השימוש בהם למטרות שונות ,שאינן מימון
הפרויקט הספציפי שבו נרכשה הדירה .בנסיבות אלה ,אלגמיל ,טננבאום ,בן משה,
נתנאל ,הררי וביבי קיבלו את תמורת הדירות או חלקים ממנה ,תוך שהם נמנעים ממתן
ערבויות או חלופה אחרת ,כנדרש בסעיף  2לחוק המכר דירות .כדי להסוות את שליחת
היד השיטתית בכספי הרוכשים ולהמשיך בה ,הציגו טננבאום ,אלגמיל ,בן משה ונתנאל
מצגים כוזבים לבנקים המלווים ולמפקחים על הפרויקטים מטעמם.
האישום השני (נגד טננבאום) עוסק בהלבנת הון וגניבה .טננבאום הואשם בהלבנת
הון  -עבירה לפי סעיף (3א) לחוק איסור הלבנת הון יחד עם סעיף  29לחוק העונשין;
עשיית פעולה ברכוש אסור  -עבירה לפי סעיף  4לחוק איסור הלבנת הון יחד עם סעיף
 29לחוק העונשין; וגניבה בידי מנהל  -עבירה לפי סעיף  392יחד עם סעיף (383א)
( )2לחוק העונשין .בנוסף ,טננבאום פעל בדרכים שונות במטרה להסוות את מקור
הכספים שקיבל לידיו מרוכשי הדירות ואת הפעולות והשימושים השונים שעשה בהם.
טננבאום הפקיד כספים של חברת חפציבה בנייה ופיתוח והשקעות בע"מ בחשבון
אימו ,ולאחר מכן העביר את הכספים מחשבון אימו לחשבונו שלו.
האישום השלישי (נגד טננבאום ונתנאל) ,עוסק בעבירות בחברת חפציבה ג'רוזלם
גולד בע"מ (להלן  -ג'רוזלם) שהייתה חברה ציבורית בקבוצת חפציבה .טננבאום
הואשם בגניבה בידי מורשה  -עבירה לפי סעיף  )2(393יחד עם סעיפים (383א)(,)2
סעיף  29וסעיף 34ב לחוק העונשין ובקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות  -עבירה
לפי סעיף  415סיפא יחד עם סעיף  29לחוק העונשין .נתנאל הואשם בגניבה בידי
מנהל  -עבירה לפי סעיף  392יחד עם סעיפים (383א)( )2וסעיף  29לחוק העונשין;
בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות  -עבירה לפי סעיף  415סיפא יחד עם סעיף
 29לחוק העונשין; באי קיום הוראת סעיף  - 36עבירות לפי סעיף (53א)( )4ביחד
עם תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה) ,התשס"א( 2001-להלן,
בפרק זה  -תקנות בעלי שליטה) ,תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים וסעיף  29לחוק
העונשין; ברישום כוזב במסמכי תאגיד  -עבירה לפי סעיף  423יחד עם סעיף  29לחוק
העונשין .על סמך הנחייה של בועז יונה ,מעת לעת ובאופן שיטתי ,טננבאום שלח את
ידו בכספים מחשבונות ג'רוזלם .משיכות הכספים מג'רוזלם היוו עסקאות חריגות בין
חברה ציבורית לבעל שליטה בה ,בין היתר בשל העובדה שגרמו להפרת התחייבות
תשקיפית לעניין ייעוד תמורת ההנפקה .נתנאל ,בהיותו נושא משרה בכיר בתאגיד ,לא
דיווח באופן מיידי לבורסה ולרשות ניירות ערך על משיכות הכספים מג'רוזלם .בנוסף,
במסגרת עסקה אפשרית ברוסיה של חברת ג'רוזלם ,נתנאל פרסם דיווח מיידי ובו
פרטים מטעים ביחס לעסקה ,אף על פי שהיה מודע לכך שלא כל התנאים המהותיים
בעסקה מולאו ומבלי לברר את הפרטים לאשורם .טננבאום ונתנאל יצרו מצג כוזב בפני
רואי החשבון של ג'רוזלם ,בין היתר שלא התקיימו משיכות כספים בין ג'רוזלם לבעל
שליטה בה .נתנאל הסתיר פרטים מהותיים בדוח התקופתי לרבעון הראשון בשנת
 2007וכן בדוח הכספי של ג'רוזלם לשנת .2006
האישום הרביעי (נגד טננבאום ,בן משה ,אלגמיל) עוסק בעבירות בחברת חפציבה
חופים בע"מ (להלן  -חופים) ,שהייתה תאגיד מדווח בקבוצת חפציבה .טננבאום
הואשם באותן עבירות שהואשם בהן באישום השלישי .בן משה ואלגמיל הואשמו
ברישום כוזב במסמכי תאגיד  -עבירות לפי סעיף  423יחד עם סעיף  29לחוק העונשין
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ובאי קיום הוראות סעיף  36לחוק ניירות ערך  -עבירות לפי סעיף (53א)( )4וסעיף
(53ה) לחוק ניירות ערך ,ביחד עם תקנות בעלי שליטה ,תקנות דוחות תקופתיים
ומיידיים וסעיף  29לחוק העונשין .על סמך הנחייה של בועז יונה ,מעת לעת ובאופן
שיטתי ,טננבאום שלח ידו בכספים מחשבונות חופים .משיכות הכספים מחופים היוו
עסקאות חריגות בין חברה ציבורית לבעל שליטה בה ,בין היתר בשל העובדה שגרמו
להפרת התחייבות תשקיפית לעניין ייעוד תמורת ההנפקה .טננבאום פעל כדי להסוות
את משיכות הכספים כדי שרואי החשבון לא ישקפו אותם בדוחות הכספיים .אלגמיל
חתם בשם חופים על מסמך שהצהיר כי ניתן גילוי נאות בדוחות הכספיים ,ובן משה
הסתיר פרטים מהותיים בדוח התקופתי לרבעון הראשון בשנת  2007וכן בדוח הכספי
של ג'רוזלם לשנת .2006
האישום החמישי (נגד אלגמיל ,טננבאום ,בן משה ,נתנאל ,הררי וביבי) עוסק בעבירות
מנהלים ועובדים בתאגיד .הנאשמים הואשמו בעבירות של מנהל בתאגיד  -עבירות
לפי סעיף  )1(424ו( )2יחד עם סעיף  29לחוק העונשין ,ובמרמה והפרת אמונים
בתאגיד  -עבירות לפי סעיף  425יחד עם סעיף  29לחוק העונשין .הנאשמים שלחו
ידם בשיטתיות בכספי רוכשי הדירות ,בכך שפעלו בניגוד להרשאת הרוכשים ולא
הפקידו את כל הכספים ששילמו תמורת הדירה לחשבון הליווי של הפרויקט הרלוונטי.
תוך כדי כך ,אלגמיל ,טננבאום ,בן משה ונתנאל פעלו כדי להסוות את מעשיהם אלה,
תוך ביצוע רישומים כוזבים והצגת מצגים כוזבים לגורמים שונים .זאת ועוד :טננבאום
ונתנאל שלחו ידם בקופות ג'רוזלם וטננבאום שלח ידו בקופת חופים .כאשר שניהם,
יחד עם אלגמיל ובן משה ,פעלו בדרכים שונות להסוות זאת .בהתנהלותם זו ,הביאו
הנאשמים לכך שחברות חפציבה לא עמדו בהתחייבויותיהם כלפי רוכשי הדירות.
בנוסף ,הם נהגו אגב מילוי תפקידם במרמה או בהפרת אמונים הפוגעת בתאגיד.
ת"פ .1456509/11
ד .בחודש אוקטובר (תשרי התשע"ב) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי
בתל אביב כתב אישום נגד נתנאל שרון בחשד לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך,
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות,
התשנ"ה–( 1995להלן ,בפרק זה  -חוק הייעוץ) ,חוק העונשין וחוק הלבנת הון .בתקופה
הרלוונטית לכתב האישום ,שרון שימש כיועץ השקעות וכמבצע עסקאות בחדר מסחר
תאגידים בבנק הבינלאומי הראשון .תפקידו של שרון ,כיועץ השקעות בחדר המסחר,
כלל מתן ייעוץ השקעות ללקוחות חדר המסחר וביצוע פעולות בניירות ערך על פי
בקשותיהם ודרישותיהם של לקוחות חדר המסחר .שרון היה בקיא ברזי המסחר בשוק
ההון ,על כל שלביו ומאפייניו ,ועקב באופן שוטף אחר התנהלות המסחר בבורסה ,זאת
מתוקף הכשרתו ,תפקידו ונסיונו המקצועי.
כתב האישום מייחס לנאשם ארבעה אישומים שונים :אישום ראשון  -פתיחת חשבון
וביצוע פעולות אסורות על בעל רישיון ייעוץ ועובד חבר בורסה .מתוקף תפקידו של
שרון ,חלו עליו מגבלות לגבי ניהול תיקים מכוח סעיפים (9 ,4 ,2א) לחוק הייעוץ
וסעיף 52ט לחוק ניירות ערך .על פי הוראות החוק ,שרון היה מנוע מלנהל תיקי
לקוחות ולפעול בחשבונותיהם על פי שיקול דעתו ,עקב היותו יועץ השקעות בלבד
שאינו בעל רישיון לניהול תיקים ,ומפאת האיסור על תאגיד בנקאי לעסוק בניהול
תיקים .בנוסף לכך ,לשרון ,כבעל רישיון ייעוץ השקעות ,אסור היה לבצע פעולות
בניירות ערך עבור עצמו ,ובהיותו עובד חבר בורסה ,חלו עליו תנאים מגבילים על
ביצוע פעולות בניירות ערך עבור עצמו ועבור בני משפחתו.
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שרון פנה לאחיינו ערן דגן ולגיסו עמיר דגן (לפירוט על כתב האישום בעניינם,
ראו להלן בפרק זה) והציע להם לפתוח חשבון ניירות ערך משותף על שם אחיינו,
כדי לנצל את בקיאותו ושליטתו במסחר לשם הפקת רווחים משותפים בכספים
אשר יופקדו לחשבון על ידי כל המעורבים ,באמצעות עסקאות בניירות ערך שיבצע
בחשבון .השלושה הסכימו ביניהם כי יחלקו את הרווחים שיניבו העסקאות בניירות
ערך ביניהם בהתאם להשקעה הראשונית בחשבון .שרון ביקש כי החשבון ייפתח על
שם אחיינו ,על מנת להסוות את היותו בעל החשבון ואחד הנהנים ממנו .בהתאם
לתוכנית ,נפתח חשבון על שם האחיין בבנק הבינלאומי ,כאשר שרון הוא שפעל באופן
בלעדי בחשבון ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,ובכך ,למעשה ,ניהל את תיק ההשקעות
עבור אחיינו וגיסו ,בניגוד להוראות חוק ניירות ערך וחוק הייעוץ .במעשים אלה
ביצע הנאשם עבירה לפי סעיף (2ב) יחד עם סעיף (39א)( )1לחוק הייעוץ; עבירה
לפי סעיף (9א) יחד עם סעיף (39א)( )3לחוק הייעוץ; עבירה לפי סעיף (4א) יחד עם
סעיף (39ב)( )1לחוק הייעוץ; ועבירה לפי סעיף 52ט יחד עם סעיף (53ב)( )8ו()9
לחוק ניירות ערך.
אישום שני  -פעילות תרמית בחשבונות הלקוחות .במסגרת תפקידו ,שימש שרון
כרפרנט חדר המסחר למתן ייעוץ השקעות וביצוע פעולות בניירות ערך ,הן ללקוחות
תאגידיים ומוסדיים והן ללקוחות פרטיים שהיקף פעילותם גדול .בתקופה הרלוונטית
לכתב האישום ,שרון פעל בחשבון על שם אחיינו ,וביצע כ 300עסקאות מתואמות
בניירות ערך בין החשבון על שם אחיינו לחשבונות של  13מלקוחותיו ,ללא ידיעתם
וללא הסכמתם של הלקוחות .העסקאות נחזו להיות עסקאות אמיתיות ואקראיות בין
קונה מרצון למוכר מרצון ,בעוד שלמעשה שרון הוא שעמד מאחוריהן .שרון תיאם
את העסקאות ,תוך בחירת כמות המניות ושערי העסקאות ותוך שהוא מזרים הן את
ההוראות בחשבון והן את ההוראות המתואמות מחשבונות לקוחותיו ,על מנת שיניבו
לחשבון שלו ושל אחיינו רווחים מובטחים על חשבון הפסדים מובטחים שייגרמו
ללקוחותיו .המסחר בחשבון ובחשבונות לקוחותיו התנהל על ידי שרון על פי שיקול
דעתו הבלעדי ,כשהוא מנצל את נגישותו לחשבונות הלקוחות ,את חופש הפעולה
שנקרה על דרכו והאמון שנתנו בו הלקוחות והבנק .במקרים מסוימים ,שרון פנה
ללקוחותיו ושידל אותם לתת לו יד חופשית לסחור בניירות ערך בחשבונם ,תוך שהוא
מתפאר ביכולותיו ובהצלחותיו במסחר בניירות ערך .הלקוחות נתנו את הסכמתם לכך
בהסתמך על הצהרותיו .כך ,הנאשם קיבל במרמה את הנחת דעתם כי יפעל עבורם
בחשבונותיהם באופן המיטבי עבורם .בפעילות זו ,גרף שרון לכיסו רווח על חשבון
רווחי לקוחותיו .במעשים אלה ,ביצע הנאשם עבירה על סעיף  415לחוק העונשין;
עבירה על סעיף  393לחוק העונשין; עבירה על סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך;
ועבירה לפי סעיף  425לחוק העונשין.
אישום שלישי  -זיופים .במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום ,שרון זייף את
חתימתו של אחיינו על גבי מספר רב של מסמכים בחשבון ללא סמכות כדין ,במטרה
לאפשר לעצמו לבצע פעולות שונות באמצעות החשבון ללא סמכות ,ובאופן שנחזה
להיות כאילו אחיינו ביקש לבצען .שרון קיבל במרמה בנסיבות מחמירות את הנחת
דעתו של הבנק לפיה נחתמו המסמכים המפורטים לעיל כדין ,כמו כן קיבל מהבנק את
ההרשאה ואת היכולת לבצע את הפעולות בחשבון ,אשר נתבקשו במסמכים המזויפים.
במעשים אלה ביצע הנאשם עבירה לפי סעיף  418סיפא לחוק העונשין; עבירה לפי
סעיף  420לחוק העונשין; ועבירה לפי סעיף  415סיפא לחוק העונשין.
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אישום רביעי  -הלבנת הון .שרון שלט באופן מלא בחשבון על שם אחיינו ,ניהל אותו,
שלט בכספים שהופקדו בו ושנצברו בו כתוצאה מרווחי פעילותו האסורה והעבירות שביצע
ונהנה מההכנסות והרווחים שהניב החשבון ,את הכספים שנצברו בחשבון משך באופן
סיבובי באמצעות בני משפחתו ,והכול במטרה להלבין את הכספים שבחשבון .במעשים
אלה ביצע הנאשם עבירה לפי סעיף (3א) לחוק איסור הלבנת הון .ת"פ .2319210/11
ה .בחודש נובמבר (חשון התשע"א) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל
אביב כתב אישום נגד אברהם לוי ,גולן מדר ,אליהו העליון ,עופר השקעות בע"מ
(להלן  -עופר השקעות) ,עופר פיתוח והשקעות בע"מ (להלן  -עופר פיתוח) ומליסרון
בע"מ (להלן  -מליסרון) בחשד לעבירות לפי סעיף (54א)( )1לחוק ניירות ערך יחד
עם סעיף  29לחוק העונשין; סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך יחד עם סעיף  29לחוק
העונשין; סעיף  36לחוק ניירות ערך ותקנות דוחות תקופתיים ומיידיים יחד עם סעיף
(53א)( )4לחוק ניירות ערך; וסעיף (16ב) לחוק ניירות ערך יחד עם סעיף (53א)()2
לחוק ניירות ערך .בתקופה הרלוונטית לכתב האישום ,רו"ח אברהם לוי שימש כמנכ"ל
עופר השקעות וכמנכ"ל בפועל בעופר פיתוח ,וכן שימש כממלא מקום מנכ"ל מליסרון
וכדירקטור בה והחזיק ב– 3%ממניותיה .רו"ח גולן מדר שימש כמנהל כספים של עופר
השקעות ,וכן ניהל את ענייניהן הכספיים של עופר פיתוח ושל מליסרון בצוותא עם לוי.
אליהו העליון הוא יועץ השקעות שעסק במסחר באגרות חוב בחדר המסחר של
פועלים סהר .עופר השקעות הינה חברה פרטית העוסקת בהשקעות בתחומי הנדל"ן,
הבנקאות ,המלונאות וכד' .עופר השקעות הייתה החברה האם של קבוצת חברות
שכללה ,בין היתר ,את עופר נכסי תעשיה (נצרת) בע"מ ,עופר סחף בע"מ ,עופר פיתוח
והשקעות בע"מ ועוד (להלן  -קבוצת עופר) ,עופר פיתוח היא חברת אחזקות פרטית
שנמנית על קבוצת עופר .מליסרון היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה.
מליסרון עוסקת בהפעלת שטחי מסחר ומשרדים להשכרה .בתקופה הרלוונטית לכתב
האישום ,בעלת השליטה בחברת מליסרון הייתה עופר השקעות ,שהחזיקה בכ71%
ממניות מליסרון.
על פי עובדות כתב האישום ,בפברואר  2008הנפיקה מליסרון בהנפקה פרטית,
לראשונה ,את אג"ח סדרה ד' .בנובמבר  2009מליסרון דיווחה לציבור כי היא בוחנת
אפשרות לבצע הרחבה שנייה של אג"ח סדרה ד' בחודש דצמבר באותה שנה (הרחבה
ראשונה של האג"ח נעשתה במאי  )2009באמצעות הצעה אחידה בדרך של מכרז על
מחיר היחידה .על פי שיטה זו ,ההנפקה מתנהלת בשני שלבים .בשלב הראשון ,מתבצע
מכרז מקדים למשקיעים המוסדיים .בשלב השני ,מוצעים ניירות הערך לציבור .שער
נייר הערך שנקבע במכרז למשקיעים המוסדיים מהווה את השער המינימלי ,בשלב
המכרז לציבור .הצעת המשקיעים בשלב הראשון מושפעת משער נייר הערך בבורסה.
ככל ששער נייר הערך בבורסה גבוה יותר ,המשקיעים יתמחרו גבוה יותר את נייר
הערך במכרז .באופן זה ,סכום הכסף שגויס תמורת ניירות הערך של החברה יהיה גבוה
יותר .לוי ומדר הסכימו ביניהם לעשות שימוש בחשבונות קבוצת עופר על מנת לבצע
רכישות של אג"ח סדרה ד' בתקופה שקדמה למכרז למשקיעים המוסדיים ,במטרה
לגרום לעליית שער האג"ח סדרה ד' או למנוע את ירידתו .כתוצאה מכך ,ההצעות
במכרז למשקיעים המוסדיים ומחיר המינימום של אג"ח סדרה ד' שנקבע בשלב המכרז
לציבור היו צפויים להיות גבוהים יותר.
בימים שקדמו למכרז למשקיעים המוסדיים ,העביר מדר ,בהסכמתו ובידיעתו של לוי,
הוראות להעליון שעיקרן הנחיה לבצע פעולות במסחר שיעלו את שער האג"ח סדרה
136

דוח שנתי 2011

ד' לפני המכרז למשקיעים המוסדיים או ימנעו את ירידתו .בהנחייתם של לוי ומדר,
העליון פעל בחשבון ניירות הערך של עופר פיתוח בפועלים סהר במטרה להעלות את
שער האג"ח סדרה ד' בבורסה או למנוע את ירידתו ,בכך פעלו בצוותא והשפיעו בדרכי
מרמה על שער האג"ח סדרה ד' .כתוצאה מפעילותם בימים שקדמו למכרז למשקיעים
המוסדיים ,עלה שער האג"ח סדרה ד' .בתקופה זו ,רכשה עופר פיתוח ,במימונה של
עופר השקעות ,אג"ח סדרה ד' בעסקאות רבות ובסכום כולל של כ 24מיליון ש"ח.
ת"פ .2384211/11
ו .בחודש דצמבר (כסלו התשע"ב) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל
אביב כתב אישום נגד צבי רבין בחשד לשימוש במידע פנים בידי איש פנים ,עבירה
לפי סעיף 52ג לחוק ניירות ערך ,ונגד גיא פן בחשד לשימוש במידע פנים שמקורו
באיש פנים ,עבירה לפי סעיף 52ד לחוק ניירות ערך .צבי רבין הינו המייסד של חברת
קוואן תקשורת (להלן  -קוואן) ,חברה פרטית אשר עסקה במתן שירותי תקשורת,
יחסי ציבור ,קשרי משקיעים וטיפול במשברים בחברות בישראל ומחוצה לה .בתקופה
הרלוונטית לכתב האישום ,נמנו על לקוחותיה של חברת קוואן החברות אבוג'ן,
אלווריון ,אלאדין וחברות נוספות (להלן  -לקוחות קוואן) .צבי רבין שימש כמנכ"ל
קוואן ,ועמד בקשר מתמיד עם החברות אשר נמנו על לקוחות החברה .במסגרת
תפקידיו ,הוא היה אחראי על קשרי המשקיעים .מתוקף מעמדו ומתוקף קשריו עם
לקוחות קוואן ,היה צבי רבין בגדר "איש פנים" בחברות אלה .גיא פן הינו עורך דין
בהשכלתו ובעיסוקו ,ובתקופה הרלוונטית לכתב האישום היה מבעלי משרד עורכי דין
פןאלמוג העוסק במשפט אזרחי ,מסחרי וליטיגציה .בין הנאשמים קיימת היכרות רבת
שנים ,ושררה ביניהם מערכת יחסים חברית קרובה.
כתב האישום מייחס לנאשמים חמישה אישומים :אישום ראשון  -ביום ה– 28באוגוסט,
 ,2008פרסמה אבוג'ן ,חברה ציבורית שנסחרת בבורסה ,העוסקת ,בין היתר ,בתחום
של שיפור תכונות בצמחים באמצעים ביוטכנולוגיים ,שני דוחות מיידיים שבהם
הודיעה ומסרה פרטים על חתימה על הסכם השקעה ועל הסכם שיתוף פעולה בינה
לבין חברת מונסנטו ,חברה אמריקאית שהינה מובילה עולמית בייצור ובשיווק זרעים
ומוצרים חקלאיים מבוססי טכנולוגיה .ביום פרסום הדיווחים המיידיים עלה שער
המניה ושעריהן של אופציות אבוג'ן .המשא ומתן לקראת החתימה על ההסכמים
והחתימה על הסכמים אלה מהווים "מידע פנים" ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך.
בטרם פורסמו הדוחות המיידיים על ידי אבוג'ן ,נודע לצבי רבין במסגרת עבודתו
עם החברה כי ההסכמים עם מונסנטו עומדים בפני חתימה ,ובהחזיקו במידע זה,
ביצע עסקאות בניירות ערך של אבוג'ן בחשבונה של מיכל סונסינו ,שהייתה בתקופה
הרלוונטית לכתב האישום מנהלת חשבונות בקוואן ובת זוגו ,במטרה להפיק לעצמו או
לסונסינו רווח כספי .בנוסף ,צבי רבין מסר לגיא פן את מידע הפנים כאמור .זמן קצר
לאחר קבלת מידע הפנים ,ביודעו כי מקור המידע הינו באיש פנים באבוג'ן וכי המידע
טרם נודע לציבור ,גיא פן ביצע עסקאות בניירות ערך של אבוג'ן בחשבונו במטרה
להפיק לעצמו רווח ,וכן העביר את מידע הפנים לבני משפחתו ,כשהוא יודע ,או שיש
לו יסוד סביר להניח ,כי הם יעשו בו שימוש או ינצלו את חוות הדעת לצורך עסקה.
בני משפחתו של גיא פן רכשו ניירות ערך של אבוג'ן.
אישום שני  -בחודשים אפריל–מאי  2009אבוג'ן פרסמה שלושה דוחות מיידיים.
הראשון עוסק בהסכם שיתוף פעולה בין אבוג'ן לחברת באייר ,חברה גרמנית ומובילה
עולמית בשיווק וייצור זרעים .הדוח השני מודיע כי נחתם חוזה בין אבוג'ן לבין
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סינג'נטה ,חברה שוויצרית ומובילה עולמית בתחום הזרעים וחומרי ההדברה ,שעניינו
שיתוף פעולה .הדוח השלישי מוסר הבהרה לגבי כתבה שנכתבה על ידי העיתונאי
יורם גביזון ,ומאשר את הכתוב בכתבה ,כי אבוג'ן חתמה על הסכם עם אחת מחברות
התעופה המובילות בעולם לצורך ביצוע בדיקות להפקת תחליף לדלק מטוסים .בעקבות
שלושת הדיווחים המיידיים עלו שערי המניות ושערי האופציות של אבוג'ן .המשא
ומתן לשיתוף פעולה עם באייר ,המשא ומתן לשיתוף פעולה עם סינג'נטה ,ההתקשרות
עם חברת התעופה והחתימה על ההסכמים הינם בבחינת "מידע פנים" ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך .בהחזיקו במידע הפנים ,טרם פרסום הדוחות המיידיים ,ביצע צבי רבין
עסקאות בניירות ערך של אבוג'ן בחשבונה של סונסינו ,במטרה להפיק לעצמו או
לסונסינו רווח כספי .בנוסף ,צבי רבין מסר לגיא פן את מידע הפנים על ההתפתחויות
הצפויות באבוג'ן .סמוך לאחר קבלת מידע הפנים ,ביודעו כי מקור המידע הוא באיש
פנים באבוג'ן ,וכי המידע טרם נודע לציבור,ביצע גיא פן עסקאות בניירות ערך של
אבוג'ן בחשבונו במטרה להפיק לעצמו רווח וכן העביר את מידע הפנים לבני משפחתו,
כשהוא יודע ,או שיש לו יסוד סביר להניח כי הם יעשו בו שימוש או ינצלו את חוות
הדעת לצורך עסקה .בני משפחתו של גיא פן רכשו ניירות ערך של אבוג'ן.
אישום שלישי (נגד צבי רבין)  -חברת אלאדין בע"מ (להלן  -אלאדין) ,חברה ציבורית
שנסחרה בבורסה ובנאסד"ק ,וזאת עד למכירתה לקרן וקטור ומחיקת מניותיה מן
המסחר בארץ באפריל  .2009אלאדין פעלה בתחומים שונים ,בעיקר בתחום תוכנות
להגנה על זכויות יוצרים .ביום ה– 16באוקטובר ,2008 ,אלאדין פרסמה דיווח מיידי
ובו הודיעה כי דוחותיה הכספיים פורסמו בחו"ל .ביום ה– 19באוקטובר ,2008 ,אלאדין
פרסמה דוח מיידי שכולל את תוכנם של הדוחות הכספיים ,שמשמעותם גידול בהכנסות
לעומת הרבעון המקביל אשתקד ,ודיווח מיידי נוסף שבו הודיעה אלאדין כי הוגשה
הצעת רכש מקרן וקטור לרכישת מניות החברה במחיר  14.5דולר למניה .המידע על
הפרסום של דוחות החברה בחו"ל ותוכנם מהווה "מידע פנים" ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך .לפני פרסום הדוחות המיידיים ,נודע לצבי רבין מידע הפנים כולו או חלקו.
בהחזיקו במידע ,הוא ביצע עסקאות בניירות ערך של אלאדין בחשבונה של סונסינו,
במטרה להפיק לעצמו או לסונסינו רווח כספי.
אישום רביעי  -קרן וקטור הינה קרן אמריקאית המשקיעה בחברות טכנולוגיה פרטיות
ובחברות ציבוריות שנסחרות ,על פי הערכותיה ,מתחת לשוויין האמיתי .במהלך שנת
 ,2008החלה קרן וקטור לרכוש את מניות אלאדין בשוק החופשי ,והגישה הצעות רכש
לרכישת מניות אלאדין .ביום ה– 7בינואר ,2009 ,פרסמה אלאדין דיווח מיידי ,בתגובה
לכתבה של העיתונאי ניר צליק בדבר התקדמות המכירה של אלאדין לקרן וקטור,
ובו הודיעה כי אין עדיין בסיס לפרסומים וכי ההסכם טרם נחתם סופית .ביום ה–12
בינואר ,2009 ,אלאדין פרסמה דיווח מיידי ובו הודיעה על רכישתה על ידי קרן וקטור.
לאחר כל אחד מהדיווחים הנ"ל עלו שערי המניות של אלאדין .המידע על הפרסום
העתידי של הכתבה ,התקדמות המשא ומתן בין אלאדין לבין קרן וקטור ורכישתה
של אלאדין על ידי קרן וקטור מהווים "מידע פנים" ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .לפני
פרסום הדוחות המיידיים ,נודע מידע הפנים לצבי רבין .בהחזיקו במידע ,הוא ביצע
עסקאות בניירות ערך של אלאדין בחשבונה של סונסינו ,במטרה להפיק לעצמו או
לסונסינו רווח כספי .בנוסף ,צבי רבין מסר לגיא פן את מידע הפנים טרם פירסומו,
וסמוך לקבלת מידע זה ,וביודעו כי מקור המידע הוא באיש פנים באלאדין וכי המידע
טרם נודע לציבור ,ביצע גיא פן עסקאות בניירות ערך של אלאדין ,על מנת להפיק
לעצמו רווח.
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אישום חמישי  -אלווריון הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה ועוסקת בייצור
מערכות תקשורת אלחוטית .ביום ה– 17ביוני 2009 ,פרסמה אלווריון דיווח מיידי ובו
דיווחה ומסרה פרטים על חתימת עסקה בינה לבין חברת אופן ראנג' ,חברה אמריקאית
שעסקה בפיתוח והתקנה של תקשורת אלחוטית ברחבי ארה"ב ,לפיה תספק אלווריון
ציוד תקשורת לאופן ראנג' לצורך הקמת תשתית לתקשורת בפס רחב בארה"ב .לאחר
הדיווח המיידי עלה שער מניית אלווריון .התמודדותה של אלווריון במכרז ,זכייתה
במכרז ,החתימה על העסקה ,אישורה של ממשלת ארה"ב לעסקה וכתבתו של גולן
חזני בכלכליסט על חתימת העסקה הינם בבחינת "מידע פנים" ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך .לאחר שנודע לצבי רבין מידע הפנים ,וטרם פרסומו ,הוא מסר אותו לגיא פן.
סמוך לאחר קבלת מידע הפנים ,ביודעו כי מקור המידע הוא באיש פנים באלווריון ,וכי
המידע טרם נודע לציבור ,ביצע גיא פן עסקאות בניירות ערך של אלווריון בחשבונו
במטרה להפיק לעצמו רווח וכן העביר את מידע הפנים לבני משפחתו ,כשהוא יודע,
או שיש לו יסוד סביר להניח ,כי הם יעשו בו שימוש או ינצלו את חוות הדעת לצורך
עסקה .בני משפחתו של גיא פן רכשו ניירות ערך של אלווריון .ת"פ .3723512/11
ז .בחודש דצמבר (טבת התשע"ב) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל
אביב כתב אישום נגד רפאל אלון ועדי שביט בחשד לאי קיום הוראות סעיף 36
והתקנות על פיו ולביצוע עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד  -עבירה לפי סעיף (53ג)
( )8לחוק ניירות ערך וסעיף  9ו(40א) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים וכן על פי
סעיף  3לתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) ,התשנ"ג 1993ועבירה
לפי סעיף  )2(424לחוק העונשין .חברת ת.מ.מ .תעשיות מחזור משולבות בע"מ (להלן
 ת.מ.מ ,).חברה ציבורית הנסחרת בבורסה .ת.מ.מ .עסקה במתן שירותים הקשוריםלטיפול בפסולת ביתית ,תעשייתית ומסחרית .בתקופה הרלוונטית לכתב האישום,
שימש רפאל אלון ,שייסד את ת.מ.מ ,.כמנכ"ל החברה והיה בעל מניות בה .במסגרת
תפקידו כמנכ"ל החברה ,רפאל אלון חתם על הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים
של ת.מ.מ .עדי שביט הינו רואה חשבון בהשכלתו ,ושימש כמנהל הכספים של ת.מ.מ.
על פי עובדות כתב האישום ,הנאשמים הכלילו פרטים מטעים בדוחות הכספיים לשנים
 2004 ,2003ו 2005ויצרו מצג מטעה באשר למצבה של ת.מ.מ .באופן שהדוחות לא
שיקפו את מצבה הכספי של ת.מ.מ .לאשורו.
רם צח תברואה בע"מ (להלן  -רם צח) הייתה חברה פרטית .בשנת  1997העניקה
ת.מ.מ .הלוואה ליעקב נגרין ,אחד מבעלי החברה ,עבור אופציה לרכישת מניותיו של
נגרין ברם צח ( 30.4%ממניות רם צח) ,לתקופה של חמש שנים .בשנת  2002התברר כי
רם צח מצויה בקשיים פיננסים חמורים ,וששווי ההלוואה שניתן לנגרין כנגד מניותיו
גבוה משווי מניותיו ברם צח ,ושמימוש האופציה אינו כדאי לת.מ.מ .מבחינה כלכלית.
יחד עם זאת ,הסתבר שאם האופציה לא תמומש ,לא יושב לה סכום ההלוואה על ידי
נגרין ,מכיוון שנגרין לא יוכל להחזיר את מלוא סכום ההלוואה לת.מ.מ .על פי כללי
החשבונאות ,אם אין ללווה יכולת להשיב את סכום ההלוואה ,יש למחוק אותה באופן
מיידי מספרי החשבונות של החברה ,דבר שישפיע לרעה על מאזני החברה ועל תוצאות
פעילותה ויגרום להפסד מיידי בגובה סכום המחיקה.
כדי להימנע ממחיקה מיידית של סכום ההלוואה ,שנגרין לא יכול היה להשיבו ,חתמה
ת.מ.מ .באמצעות אלון ושביט על מערכת הסכמים חדשה להחזר התשלומים ,לפיה
ההחזר ייעשה באופן שרם צח מתחייבת לספק שירותים לת.מ.מ .למשך תקופה של
 4860חודש עד לחודש דצמבר  .2007בפועל ,רם צח סיפקה שירותים לחברת ת.מ.מ.
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במשך שלושה חודשים בלבד ,לאחר מכן פסקה פעילותה של רם צח ,והיא חדלה
להתקיים .על פי כללי החשבונאות ,מייד לכשנודע לנאשמים על כך שאין באפשרותה
של רם צח להשיב את סכומי ההלוואות המצטברים בסך של למעלה מ–  4.5מיליון
ש"ח ,היה עליהם למחוק סכום זה ממאזני החברה של ת.מ.מ .מחיקה כאמור הייתה
מביאה להגדלת הפסדיה של ת.מ.מ .באותה שנה .בהחלטת הנאשמים להימנע מגילוי
הפרטים המהותיים במשך תקופה ארוכה ,תוך פגיעה במהימנות הדוחות הכספיים של
התאגיד ,עשו הנאשמים ,בהיותם מנהלים או עובדים אחרים של התאגיד ,מעשים בדרך
הפוגעת בניהול התקין של עסקי התאגיד .בנוסף ,שביט כלל פרטים מטעים בהודעות
שנמסרו מטעם החברה לרשות ניירות ערך ,ובכלל זה מתן מענה מטעה לרשות בקשר
לדוחות הכספיים של התאגיד .ת"פ .661912/11
ח .בחודש דצמבר (טבת התשע"ב) הוגש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל
אביב כתב אישום נגד ערן רועי דגן ועמיר דגן בחשד לסיוע לביצוע עסקאות בניירות
ערך בידי חבר בורסה  -עבירה לפי סעיף 52ט יחד עם סעיף (53ב)( )8ו( )9לחוק
ניירות ערך וסעיף  31לחוק העונשין ,ולסיוע בפעילות אסורה על בעל רישיון  -עבירה
לפי סעיף (4א) יחד עם סעיף (39ב)( )1לחוק הייעוץ .ערן דגן ,אחיינו של נתנאל שרון,
ועמיר דגן ,גיסו של שרון ,אפשרו לשרון ,יועץ משפטי בבנק הבינלאומי הראשון ,לנהל
עבורם ,וביחד עימם ,השקעות בחשבון משותף שנפתח על שם ערן דגן ,ובכך סייעו
לו לעבור על סעיף  4לחוק הייעוץ האוסר על יועץ השקעות לבצע עסקאות עבור
עצמו וכן לבצע פעילות אסורה כבעל רישיון ייעוץ השקעות (לפירוט על כתב האישום
בעניינו של נתנאל שרון  -ראו לעיל בפרק זה) .החל ממועד הפקדת הכספים ,ניהל
שרון תיקי ניירות ערך עבורו ועבור הנאשמים ,באמצעות החשבון המשותף שנפתח
על שם ערן דגן ,ופעל באופן בלעדי בחשבון ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,ועסק
במסחר בניירות ערך בניגוד למגבלות ולאיסורים שחלים עליו .הנאשמים לא סגרו
את החשבון גם לאחר שהוציאו את הכספים מהחשבון ,ושרון המשיך לפעול בחשבון
ולבצע בו אלפי עסקאות בניירות ערך עבור עצמו ,באמצעות הכספים שנותרו בחשבון.
בכך אפשרו הנאשמים לשרון להמשיך ולבצע עסקאות בניירות ערך עבור עצמו חרף
המגבלות החלות עליו .ת"פ .5661812/11

 .2תיקים פליליים תלויים ועומדים בבתי המשפט
בסוף השנה היו תלויים בבתי המשפט תיקים שונים כמפורט להלן:
א 45 .תיקים פליליים תלויים ועומדים בערכאה ראשונה ,מתוכם  37כתבי אישום שהוגשו
בשנים קודמות.
ב .שני ערעורים תלויים ועומדים בערכאת ערעור ראשונה בבית המשפט המחוזי.

 .3פסקי דין פליליים בערכאה ראשונה
במהלך השנה ניתנו שמונה פסקי דין בערכאה ראשונה:

38

 38מספר פסקי הדין הניתנים בבתי המשפט אינו תואם בהכרח את מספר כתבי האישום שהוגשו ,זאת משום
שבכתבי האישום שבהם יש יותר מנאשם אחד ניתנים לעתים פסקי דין נפרדים ,ולהיפך :כתבי אישום
נפרדים מאוחדים לעתים לתיק אחד.
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א .בחודש ינואר (שבט התשע"א) גזר בית המשפט השלום בתל אביב את עונשו של תמיר
פייגנבוים לאחר שהורשע על פי הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון ,בעבירה של ניהול
תיקים ללא רישיון ,לפי סעיף (39א) לחוק הייעוץ .הנאשם ,שעסק בהשקעות בשוק
ההון במסחר במכשיר פיננסי מסוג  ,CFDביצע עסקאות בחשבונות של לקוחות חברת
פינוטק טריידינג אינק ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,מכוח ייפוי כוח שניתן לו ,כאשר לא
היה בידו רישיון לניהול תיקים ,כמתחייב מחוק הייעוץ .בית המשפט גזר על הנאשם
את העונשים הבאים :מאסר על תנאי למשך שבעה חודשים ,והתנאי הוא שהנאשם לא
יעבור תוך שלוש שנים מיום מתן גזר הדין עבירה לפי חוק הייעוץ וכל עבירה שהיא
בתחום ניירות הערך; קנס כספי בסך  15,000ש"ח או ארבעה חודשי מאסר תמורתו;
התחייבות כספית בסך  85,000ש"ח ,שהנאשם לא יעבור תוך שלוש שנים מיום מתן
גזר הדין את העבירה שבה הורשע ולא יעסוק במסחר בניירות ערך לסוגיהם השונים
במשך  12חודש מיום מתן גזר הדין .ת"פ .3686612/09
ב .בחודש מרס (אדר התשע"א) זיכה בית המשפט השלום בתל אביב את הנאשמים גד
זאבי ,גלעד רבינוביץ' ,יובל אקר ואסף טיבר מהעבירות שיוחסו להם בכתב האישום
שעניינן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף  415סיפא לחוק העונשין,
רישום כוזב במסמכי תאגיד לפי סעיף  423לחוק העונשין והכללת פרט מטעה בדוח
או בהודעה שנמסרו לרשות לפי סעיפים (53א)( )4ו(53ה) לחוק ניירות ערך .זאבי,
רבינוביץ' ואקר זוכו גם מעבירת קשירת קשר לביצוע עוון לקבלת דבר במרמה ,בה
הואשמו לפי סעיף (499א) לחוק העונשין (לפירוט על כתב האישום ,ראו בדוח לשנת
 ,2006עמ'  ,88סעיף ו').
על פי כתב האישום ,ארבעת הנאשמים שיתפו פעולה ביניהם כדי להשיג בדרכי מרמה,
בנסיבות מחמירות ,את אישור האסיפה הכללית לתשלום שכרו של יו"ר הדירקטוריון של
חברת מלם מערכות בע"מ (להלן  -חברת מלם) ,גד זאבי .מימוש התוכנית היה על ידי
סיווג כוזב ומרמתי של ההצבעה בשם מניות שהיו משועבדות לבנק כנגד אשראי שניתן
לחברות שבשליטת זאבי ,סיווג שביצע טייבר באסיפה הכללית שאותה ניהל ,ובעת
שדיווח בשם חברת מלם לרשות ניירות ערך ,לרשם החברות ולבורסה ,דיווח שכלל פרט
מטעה לגבי מעמדן של המניות המשועבדות כמניות שאינן נגועות בעניין אישי.
בית המשפט קבע כי סיווג המניות המשועבדות כמניות שאינן נגועות בעניין אישי לא
היה כוזב ולפיכך ,האישור שהתקבל באסיפה הכללית בדבר העסקתו של זאבי כיו"ר
הדירקטוריון ותשלום שכרו החודשי לא הושג בדרכי מרמה .כפועל יוצא מכך ,קבע
בית המשפט שגם דיווחי החברה לרשות ניירות ערך לא היו מטעים .כמו כן ,נקבע כי
לא הוכח קיומו של קשר בין זאבי ,רבינוביץ' ואקר לקבל במרמה את אישור האסיפה
הכללית לתשלום השכר .ת"פ .6932/06
ג .בחודש אפריל (אדר התשע"א) בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר את עונשם של
שגיב יוחנן נציה ,דוד נציה ונסים רום לאחר שהורשעו על פי הודאתם ,במסגרת הסדר
הטיעון ,בעבירות שיוחסו להם בכתב האישום המתוקן (לפירוט על כתב האישום
ראו בדוח לשנת  ,2009עמ'  ,117סעיף ח') .בית המשפט הרשיע את שגיב יוחנן נציה
בביצוע חמש עבירות של קבלת דבר במרמה  -סעיף  415לחוק העונשין; שתי עבירות
של רישום כוזב במסמכי תאגיד  -סעיף  423לחוק העונשין; שתי עבירות מנהלים
ועובדים בתאגיד  -סעיף  424לחוק; ארבע עבירות של דיווח מטעה בכוונה להטעות
ואי קיום הוראת סעיף  36לחוק ניירות ערך ותקנות דוחות תקופתיים ומיידיים -
עבירה לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך; ארבע עבירות הנעה בדרכי תרמית
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 עבירה לפי סעיף (54א)( )1לחוק ניירות ערך; עבירה של אי נקיטת הליכי אישורודיווח לעסקה חריגה עם בעל שליטה  -סעיף  16לתקנות בעלי שליטה; ארבע עבירות
הלבנת הון  -סעיף (3א); וארבע עבירות הלבנת הון  -סעיף (3ב) לחוק איסור הלבנת
הון .דוד נציה ונסים רום הורשעו בביצוע עבירה של אי קיום הוראת סעיף  36לחוק
ניירות ערך ותקנות דוחות תקופתיים ומיידיים  -סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך
בקשר עם סעיף (53ה) לחוק ניירות ערך.
על פי כתב האישום ,שגיב נציה ניצל את שליטתו באורליין ,חברה ציבורית ,שעל פי
דיווחיה עסקה בתחום האלקטרוניקה הבידורית ובהמשך בתחום ההשקעות ,לשם
הזרמת מניות מזויפות ,תוך גריפת רווח לכיסו .לשם מימוש תוכנית מרמה זו ,שגיב
נציה קיבל במרמה את אישור הבורסה לרשום למסחר מניות שלא הוקצו ,ולא שולמה
תמורה עבורן ,והואשם כי כלל בדוחות החברה פרטים מטעים בכוונה להטעות משקיע
סביר .בנוסף ,שגיב נציה קיבל במרמה את הנחת דעתם של רואי החשבון ביחס להצגת
ענייניה של החברה בדוחותיה הכספיים וגרם לכך שבדוחות שהוגשו לרשות ולבורסה
היו פרטים מטעים שנועדו להטעות משקיע סביר ,ביצע רישום כוזב במסמכי תאגיד
ופעל במרמה והפרת אמונים הפוגעת בתאגיד .בנוסף ,על פי כתב האישום ,שגיב נציה
דיווח באופן כוזב לציבור המשקיעים ,ביודעו כי הדיווחים אינם נכונים וכי מטרת
הדיווחים הינה לטשטש ולהסתיר את המניות העודפות .שגיב נציה פעל ברכוש שהופק
ממעשי התרמית במטרה להסתיר ולהסוות את מקורו ,וביצע בו פעולות שלא כדין .דוד
נציה ונסים רום הואשמו בכך שבתקופה הרלוונטית לכתב האישום כיהנו כדירקטורים
באורליין ,חרף העובדה כי חסרו כישורים להפעיל את הסמכויות ולמלא את התפקידים
המסורים לדירקטורים של חברה על פי דין .בפועל ,דוד נציה ונסים רום לא ביצעו את
התפקידים כנדרש מהם .דוד נציה חתם על דוחותיה הכספיים ועל דוחות הדירקטוריון
של החברה .בנוסף ,הם נמנעו מנקיטת אמצעים על מנת למנוע את עבירות הדיווח של
החברה ,על אף שהיה עליהם לדעת עליהן.
בית המשפט גזר על הנאשמים את העונשים הבאים :שגיב יוחנן נציה  -חמש שנות
מאסר בפועל; מאסר על תנאי למשך  12חודש ,והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור במשך
שלוש שנים עבירה לפי סימן ו' וז' לפרק י"א לחוק העונשין ,עבירה לפי סעיפים 36
לחוק ניירות ערך ותקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ,עבירה לפי סעיף (53א)()4
לחוק ניירות ערך ,עבירה לפי סעיפים (54א)( )1לחוק ניירות ערך ,עבירה לפי סעיף 16
לתקנות בעלי שליטה ,עבירות לפי סעיף (3א) או (3ב) לחוק איסור הלבנת הון; כמו כן
נגזר עליו קנס כספי בסך  150,000ש"ח או שנתיים מאסר תמורתו .דוד נציה  -מאסר
על תנאי למשך  12חודש ,והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור במשך שלוש שנים עבירה
לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך בקשר עם סעיף (53ה) לחוק ניירות ערך; קנס
כספי בסך  20,000ש"ח או שמונה חודשי מאסר תמורתו .נסים רום  -מאסר על תנאי
למשך  12חודש ,והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור במשך שלוש שנים עבירה לפי סעיף
(53א)( )4לחוק ניירות ערך בקשר עם סעיף (53ה) לחוק ניירות ערך; קנס כספי בסך
 20,000ש"ח או שמונה חודשי מאסר תמורתו .ת"פ .4218/09
ד .בחודש מאי (אייר התשע"א) בית המשפט השלום בתל אביב גזר את עונשם של
נועם רייך ,דן קריב ,מישה קרקובסקי וחברת כים ניר שירותי תעופה בע"מ .קדמה
לכך הרשעתם של הנאשמים בחודש נובמבר ( 2010חשוון התשע"א) על פי הודאתם,
במסגרת הסדר טיעון ,בעבירות שיוחסו להם בכתב אישום מתוקן (לפירוט על כתב
האישום המקורי ,ראו בדוח לשנת  ,2008עמ'  ,100סעיף ו').
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הנאשם נועם רייך הורשע על פי הודאתו בעבירות של סיוע לעבירת מרמה והפרת
אמונים בתאגיד ,לפי סעיף  425לחוק העונשין יחד עם סעיף  31לחוק העונשין; סיוע
לאי קיום הוראות סעיף  36לחוק ניירות ערך ותקנות בעלי שליטה ,לפי סעיף (53א)
( )4לחוק ניירות ערך יחד עם סעיף  31לחוק העונשין; גניבה בידי מנהל ,עבירה לפי
סעיף  392לחוק העונשין; רישום כוזב במסמכי תאגיד ,לפי סעיף  423לחוק העונשין;
קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,לפי סעיף  415לחוק העונשין; מרמה והפרת
אמונים בתאגיד ,לפי סעיף  425לחוק העונשין; זיוף בכוונה לקבל באמצעותו דבר
בנסיבות מחמירות ,לפי סעיף  418לחוק העונשין; אי קיום הוראות סעיף  36לחוק
ניירות ערך ותקנות על פיו וגרימה להכללת פרטים מטעים בדוחות כספיים ובדוחות
מיידיים ,לפי סעיף (53א)( .)4הנאשם דן קריב הורשע על פי הודאתו בעבירות של
מרמה והפרת אמונים בתאגיד ,לפי סעיף  425לחוק העונשין; עבירות מנהלים ועובדים
בתאגיד ,לפי סעיף  )2(424לחוק העונשין; קבלת דבר במרמה ,לפי סעיף  415לחוק
העונשין; אי קיום סעיף  36לחוק ניירות ערך לפי סעיף (53א)( )4יחד עם סעיף
(53ה) לחוק ניירות ערך; אי קיום סעיף  36לחוק ניירות ערך והתקנות על פיו וגרימה
להכללת פרט מטעה בדוחות מיידיים ,לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך .הנאשם
מישה קרקובסקי הורשע על פי הודאתו בעבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד,
לפי סעיף  425לחוק העונשין; עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד ,לפי סעיף )2(424
לחוק העונשין; גניבה בידי מנהל ,לפי סעיף  392לחוק העונשין; רישום כוזב במסמכי
תאגיד ,לפי סעיף  423לחוק העונשין; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,לפי
סעיף  415לחוק העונשין; אי קיום הוראות סעיף  36לחוק ניירות ערך והכללת פרטים
מטעים בדוחות כספיים ובדוחות מיידיים ,לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך.
חברת כים ניר הורשעה בשתי עבירות של אי קיום הוראות סעיף  36לחוק ניירות ערך
והתקנות על פיו  -עבירות לפי סעיף (53ג)( )8לחוק ניירות ערך.
הסדר הטיעון כלל רף עליון ,לו עתרה המדינה ,ורף תחתון ,לו עתרו הנאשמים.
בית המשפט גזר על הנאשמים את העונשים הבאים :נועם רייך  -מאסר בפועל
לתקופה של  11חודש וקנס בסך  50,000ש"ח או שני חודשי מאסר תמורתו; דן קריב -
מאסר בפועל לתקופה של  9חודשים וקנס בסך  80,000ש"ח או שלושה חודשי מאסר
תמורתו; מישה קרקובסקי  -מאסר בפועל לתקופה של  11חודש וקנס בסך 100,000
ש"ח או ארבעה חודשי מאסר תמורתו; כן הוטל על כל אחד מהנאשמים מאסר על
תנאי של עשרה חודשים ,והתנאי הוא שלא יעבור במשך שלוש שנים מיום שחרורו מן
הכלא את אחת העבירות בהן הורשע; כמו כן ,במסגרת הסדר הטיעון הוטל על חברת
כים ניר קנס כספי מוסכם בסך  80,000ש"ח .ת"פ .1050/09
בחודש יולי  2011הגישה המדינה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ערעור על קולת
העונש שנגזר על נועם רייך ,דן קריב ומישה קרקובסקי (לפירוט תוצאות הערעור -
ראו להלן בפרק זה) .עפ"ג .1248207/11
ה .בחודש יוני (סיון התשע"א) הרשיע בית המשפט השלום בתל אביב את עודד דסאו
בביצוע חמישה פרטי אישום שעניינם אי קיום הוראת סעיף  36לחוק ניירות ערך
לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך ביחד עם תקנות בעלי שליטה ותקנות דוחות
תקופתיים ומיידיים; שלושה פרטי אישום שעניינם אי קיום הוראות סעיף  36ו37
לחוק ניירות ערך לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך וגרימת הכללת פרט מטעה
בדוח מיידי ,ביחד עם תקנות  33ו 36לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים; ארבעה
פרטי אישום שעניינם מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף  425לחוק העונשין;
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גניבה בידי מנהל לפי סעיף  392לחוק העונשין; אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי
נושא משרה בכיר בתאגיד לפי סעיף 424א'(א)( )1לחוק העונשין; והדחה בחקירה לפי
סעיף (245א) לחוק העונשין.
על פי כתב האישום ,בין אוגוסט  2005לבין חודש יוני  ,2006כאשר הנאשם כיהן כיו"ר
דירקטוריון חברת גולן מלאכת מחשבת ( )1977בע"מ (להלן  -גולן) ,חברה ציבורית
שנסחרה בבורסה ,ואף היה בעל שליטה עיקרי בה ,ביצע עבירות לפי חוק ניירות ערך
וחוק העונשין .שלושת האישומים הראשונים בכתב האישום עסקו במשיכות כספים
שביצע הנאשם מקופת גולן לחשבונותיו ולצרכיו הפרטיים .האישום הרביעי עסק
בהסכם הלוואה שנערך בין הנאשם לבין ג'ו שפירא ,לפיו  -בתמורה להלוואה  -הנאשם
העניק לשפירא זכות להמיר את ההלוואה במחצית מאחזקותיו בגולן למשך תקופת
ההלוואה .האישום החמישי עסק אף הוא ,בדומה לשלושת האישומים הראשונים,
במשיכות הכספים שביצע הנאשם מחשבונה של גולן לצרכיו הפרטיים ,אך בשונה
משלושת האישומים הראשונים ,הכספים לא הוחזרו לגולן .האישום השישי והשביעי
עוסקים במצג הכוזב שהציג הנאשם בפני הדירקטוריון והאורגנים של גולן ,ובפני רואי
החשבון ויועציה המשפטיים ,לפיו גיבש עסקה לרכישת אחזקות בחברת אבן סיד
ושיש בע"מ .על פי אותו מצג ,סכום של  4.8מליון דולר שמשך הנאשם מקופת גולן
(כלל המשיכות נשוא האישום החמישי) נועד למימון העסקה ,ונמסר למר יצחק קלפר,
שהינו צד לעסקה .בעקבות המצג והמידע שמסר הנאשם לגולן ,פרסמה גולן שלושה
דוחות מיידיים שבהם התייחסה לעסקה ולמימונה .המשכה של הפרשה ביחס לעבירת
ההדחה בחקירה הייתה בפגישה שקיים הנאשם עם מר קלפר ובמהלכה שוחחו השניים
על המצג הכוזב שהציג הנאשם בפני גולן ובפני רשות ניירות ערך כאילו מסר לקלפר
את התמורה של  4.8מיליון דולר.
בית המשפט הרשיע את הנאשם בכל האישומים שהיו מיוחסים לו :בקשר לשלושת
האישומים הראשונים ,נקבע כי המשיכות שביצע הנאשם מגולן והעברת הכספים
לצרכיו הפרטיים היוו עסקאות חריגות בין חברה ציבורית לבין בעל השליטה בה,
וכן עסקאות החורגות מעסקי התאגיד הרגילים ,ולכן היו טעונות אישור של ועדת
הביקורת והדירקטוריון .בנוסף ,נדרש אישורה של האסיפה הכללית ונדרש דיווח מיידי
לרשות ניירות ערך ולבורסה ,בהתאם לדרישות תקנות בעלי שליטה ותקנות דוחות
תקופתיים ומיידיים .הנאשם נמנע מלקבל את אישור מוסדות החברה ולמעשה העלים
את המשיכות ממוסדות החברה ,ובנוסף נמנע מלדווח על המשיכות/עסקאות לרשות
ניירות ערך ולבורסה .בנוגע לאישום הרביעי ,נקבע כי זכות ההמרה שהעניק הנאשם
לשפירא הביאה לידי כך שמימושו של ההסכם עשוי היה לגרום לשינוי משמעותי
בהחזקות בעלי עניין בגולן .הנאשם נמנע מלדווח על ההסכם לבעלי התפקידים בגולן,
לרשות ניירות ערך ולבורסה ,כנדרש בחוק .בכך ,במודע ובכוונה ,העלים הנאשם
מידיעת הרשות וציבור המשקיעים את האפשרות שהעניק לשפירא ולחברה שבבעלותו
 להיות בעלי מחצית השליטה בגולן אם יממשו את זכות ההמרה .בנוסף ,הנאשם היהאחראי לכך שהדוחות המיידיים אשר פורסמו מטעמה של גולן כללו פרטים כוזבים.
גם באישום החמישי נקבע שהנאשם לא דאג לקבל את האישורים הנדרשים למשיכות
הכספים שביצע ונמנע מהדיווח הרשמי הנדרש במטרה להסתיר מהדירקטוריון ,מבעלי
המניות ומציבור המשקיעים את משיכות הכספים ולהטעותם .בנוסף ,הנאשם לא
החזיר לקופתה של גולן את הסכומים האמורים .באישום השישי והשביעי נקבע כי
המצג שהציג הנאשם בפני הדירקטוריון והאורגנים של גולן  -לפיו גיבש עסקה לרכישת
אחזקות בחברת אבן סיד ושיש בע"מ והעסקה עומדת לקראת סיום ,ובנוסף כי הסכום
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של  4.8מיליון דולר נועד למימון העסקה האמורה ונמסר למר יצחק קלפר  -היה מצג
כוזב ונועד להטעותם .הנאשם היה אחראי לכך שהדוחות המיידיים אשר פרסמה גולן
ביחס לעסקה לרכישת האחזקות בחברת אבן סיד ושיש בע"מ כללו פרטים כוזבים
ומטעים לגבי ייעודם של הכספים שמשך שלא כדין מחשבונה של גולן ,וכי הנאשם
פעל כפי שפעל במטרה להטעות משקיע סביר .בנוסף ,נקבע שהנאשם ניסה להניא את
קלפר מלמסור לרשות ניירות ערך הודעה נגדו אם תתנהל חקירה ,ואף ניסה להניע את
קלפר למסור בחקירה הודעה שקרית ,לפיו קיבל מידי הנאשם המחאה בסף  4.8מיליון
דולר והחזיר אותה לנאשם.
בחודש אוקטובר (תשרי התשע"ב) בית המשפט גזר את עונשו של הנאשם 24 :חודשי
מאסר בפועל;  12חודשי מאסר על תנאי ,והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור במשך שלוש
שנים מיום שחרורו ממאסר עבירה לפי חוק ניירות ערך מסוג פשע ,וכן עבירה של גניבה
בידי מנהל ,לפי סעיף  392לחוק העונשין; תשעה חודשי מאסר על תנאי ,והתנאי הוא
שהנאשם לא יעבור במשך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר עבירה לפי חוק ניירות
ערך מסוג עוון ,וכן עבירה שעניינה אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה
בתאגיד ,לפי סעיף 424א' לחוק העונשין ,ועבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד,
לפי סעיף  425לחוק העונשין; שישה חודשי מאסר על תנאי ,והתנאי הוא שהנאשם
לא יעבור תוך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר עבירה שעניינה הדחה בחקירה; קנס
כספי בסך של  100,000ש"ח או שישה חודשי מאסר תמורתו .ת"פ .6493/07
ו .בחודש ספטמבר (אלול התשע"א) בית המשפט השלום בתל אביב הרשיע את אורן
סרוסי ואורי בן נפתלי בביצוע עבירות של תרמית בניירות ערך לפי סעיף (54א) לחוק
ניירות ערך ,בסיוע לבצע עבירות של תרמית בניירות ערך לפי סעיף (54א) לחוק,
והרשיע את אורנית ניירות ערך בע"מ (להלן  -אורנית) בביצוע עבירות תרמית
בניירות ערך לפי סעיף (54א) לחוק .בחלק מהמקרים הורשעו הנאשמים בעבירה לפי
סעיף (54א)( ,)1בחלקם  -לפי סעיף (54א)( )2לחוק ,ובחלקם  -לפי שתי החלופות
יחד .עם זאת ,כל הרשעה בעסקה נחשבה כהרשעה בעבירה אחת ,גם אם ההרשעה
הייתה לפי שתי החלופות.
על פי כתב האישום ,בין השנים  20022004הנאשמים ביצעו בארבעה ניירות ערך
שונים עסקאות ,שמטרתן תרמית להעלאת שערים (או מניעת ירידת שערים) בעסקאות
עצמיות או מתואמות ,ותרמית שעניינה יצירת מצג שווא של מסחר ,ללא השפעה
מהותית על השער ,ויצירת מחזור מלאכותי ,אף זאת בעסקאות עצמיות ומתואמות.
אורן סרוסי ואורי בן נפתלי היו מורשים לעסוק בניהול תיקים ובייעוץ השקעות,
שימשו במועדים הרלוונטיים לכתב האישום כמנהלי אורנית ,וכמנהלי תיקים עבור
לקוחות ובחשבונותיה של אורנית .הנאשמים הורשעו בשני סוגים של פעילות אסורה:
(א) פעולות שנעשו עם ,עבור או מול הרצל אורשלימי (אורשלימי נאשם בתחילת
הדרך בכתב אישום יחד עם הנאשמים ,הודה והורשע בהתאם להודאתו ,ודינו נגזר);
(ב) פעולות שנעשו בשם לקוחות של הנאשמים או בחשבון הנוסטרו של חברת אורנית.
בית המשפט קבע שהנאשמים פעלו בשיתוף פעולה ובתיאום ביניהם במסחר בניירות
הערך ,כדי להשפיע על שערי ניירות הערך הנ"ל  -להעלותם או למנוע את ירידתם,
וכדי ליצור רושם כוזב של מסחר ער בין צדדים בלתי תלויים .הם יצרו שער מלאכותי
ומחזור מלאכותי וכן יצרו מצג שווא של פעילות תקינה בניירות ערך .כל הפעולות נעשו
בכדי להניע את הציבור לבצע עסקאות בניירות הערך וכדי לבצע עסקאות בשערים
גבוהים מכפי שהיו מתבצעות אילו פעלו כוחות השוק ללא התערבות הנאשמים.
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בחודש דצמבר (כסלו התשע"ב) בית המשפט השלום גזר את עונשם של הנאשמים
בעקבות הרשעתם בדין :אורן סרוסי  -עונש מאסר של  20חודש בפועל; קנס בסך
 45,000ש"ח או ארבעה חודשי מאסר תמורתו; מאסר על תנאי למשך שישה חודשים,
והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור תוך שלוש שנים מיום מתן גזר הדין עבירה לפי חוק
ניירות ערך .אורי בן נפתלי  -עונש מאסר של  20חודש בפועל; קנס בסך  45,000ש"ח
או ארבעה חודשי מאסר תמורתו; מאסר על תנאי למשך שישה חודשים ,והתנאי הוא
שהנאשם לא יעבור תוך שלוש שנים מיום מתן גזר הדין עבירה לפי חוק ניירות ערך.
חברת אורנית  -קנס בסך  10,000ש"ח .ת"פ .8073/06
ז .בחודש אוקטובר (תשרי התשע"ב) זיכה בית המשפט השלום בתל אביב מחמת הספק
את הנאשם מאיר דור מהעבירה שיוחסה לו בכתב האישום ,שעניינה שימוש במידע
פנים בידי איש פנים ,לפי סעיף 52ג לחוק ניירות ערך (לפירוט על כתב האישום ,ראו
בדוח לשנת  ,2009עמ'  ,116סעיף ה').
על פי כתב האישום ,הנאשם ,שכיהן כיו"ר דירקטוריון תפן הנדסת תעשייה וניהול
וניתוח מערכות בע"מ (להלן  -תפן) ,חברה ציבורית שנסחרה בבורסה ,עשה שימוש
במידע פנים .שבוע לפני פרסום הדוחות התקופתיים של תפן לרבעון השלישי לשנת
 - 2003אשר שיקפו שינוי לרעה במצבה הכספי  -הוא נתן הוראה למכור את אחזקותיו
האישיות במניות תפן .ההרעה במצב של תפן לא הייתה ידועה לציבור בעת שהנאשם
מכר את המניות.
המחלוקת העיקרית בבית המשפט הייתה בסוגיה אם בעת שהנאשם מכר את מניות
תפן היה בידו מידע פנים לגבי תוצאות פעילותה של תפן ברבעון השלישי לשנת .2003
בית המשפט זיכה מחמת הספק את הנאשם לאחר שלא שוכנע שהמסקנה המרשיעה
גוברת באופן ברור על התזה החלופית שלא היה בידיו של הנאשם מידע פנים במועד
מכירת המניות .בנסיבות אלה ,לא ניתן היה לקבוע שאשמתו של הנאשם הוכחה מעל
לכל ספק סביר .ת"פ .1441909/09
ח .בחודש אוקטובר (תשרי התשע"ב) בית המשפט המחוזי (המחלקה הכלכלית) בתל
אביב גזר את עונשו של יעקב קאופמן על פי הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון ,בעבירות
שיוחסו לו במסגרת כתב האישום המתוקן .על פי הסדר הטיעון נמחקה ירושלים (ג'סי)
קאופמן ,רעייתו של הנאשם מכתב האישום .בית המשפט הרשיע את קאופמן בעבירות
של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,עבירות רבות של גניבה בידי מורשה,
עבירות רבות של השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך ,עבירה לפי
סעיף (54א)( )2לחוק ניירות ערך ועבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד .בנוסף,
הורשע הנאשם בעבירות של חובת רישוי לפי חוק הייעוץ (מאות עבירות); עבירה של
עיסוק בתאגיד בנקאי לפי חוק הייעוץ (מאות עבירות); עבירה של פעילות אסורה
על בעל רישיון לפי חוק הייעוץ (מאות עבירות); ועסקאות בניירות ערך בידי עובד
חבר בורסה ,לפי סעיף 52ט ביחד עם סעיף (53ב)( )8ו( )9לחוק ניירות ערך (מאות
עבירות).
לפי המפורט בכתב האישום ,החל מה– 1באוקטובר 2007 ,ועד למועד פתיחת החקירה
ביולי  - 2009בעת שהנאשם הועסק כיועץ השקעות  -הוא פעל על פי שיקול דעתו
בחשבונות הלקוחות שביקשו לקבל שירותי ייעוץ ובכך ניהל בפועל את תיקי לקוחותיו
על אף שלא הייתה לו הסמכה לעשות כן ועל אף שהדבר אסור על פי חוק .הנאשם לא
הסתפק בניהול תיקי לקוחותיו בניגוד לדין ,אלא שלח ידו בגניבת כספי לקוחות הבנק,
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תוך שהוא מבצע מספר גדול מאוד של עסקאות עצמאיות ומתואמות  1,373 -עסקאות
כאלה  -בין חשבונותיו הפרטיים לחשבונות לקוחות חדר המסחר בבנק .במעשיו ,הפיק
הנאשם רווח כספי אסור ,על חשבון לקוחותיו ,תוך שהוא גורם ללקוחותיו הפסדים
כספיים ,ובנוסף חשף את הציבור לנתוני מסחר כוזבים ,יצר מצג שווא של פעילות
ערה ותקינה של ניירות ערך ,שעה שהשפיע באופן מלאכותי על שער נייר הערך ,והכול
תוך ניצול שיטת המסחר לרעה ותוך מעילה באמון שניתן בו על ידי לקוחות הבנק,
ובמקביל ,תוך מעילה באמון שהבנק נתן בו .בית המשפט גזר על הנאשם מאסר בפועל
לתקופה של  22חודש; קנס כספי בסך  35,000ש"ח או תשעה חודשי מאסר תמורתו;
מאסר על תנאי למשך  15חודש ,והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור תוך שלוש שנים מיום
שחרורו ממאסר את אחת העבירות בהן הורשע .ת"פ .5146212/10
ט .בחודש נובמבר (חשון התשע"ב) הרשיע בית המשפט המחוזי (המחלקה הכלכלית)
בתל אביב את שלמה ולד על פי הודאתו ,במסגרת הסדר טיעון ,בעבירות שיוחסו
לו בכתב האישום (לפירוט על כתב האישום ,ראו לעיל בפרק זה) .באישום הראשון,
הורשע ולד בעבירה של זיוף לפי סעיף  418לחוק העונשין; קבלת דבר במרמה  -שלוש
עבירות לפי סעיף  415לחוק העונשין; מרמה והפרת אמונים בתאגיד  -שלוש עבירות
לפי סעיף  425לחוק העונשין; ואי קיום הוראת סעיף  36לחוק ניירות ערך ותקנות
ניירות ערך על פיהם  -עבירה לפי סעיף (53א)( )4לחוק ניירות ערך .באישום השני,
הורשע ולד בעבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד  -שלוש עבירות לפי סעיף 425
לחוק העונשין; אי קיום הוראות סעיף  36לחוק ניירות ערך ותקנות דוחות תקופתיים
ומיידיים לפי סעיף  53לחוק ניירות ערך; ובעבירות של מנהלים ועובדים בתאגיד
לפי סעיף  )2(424לחוק העונשין .באישום השלישי הורשע ולד בעבירות של אי קיום
הוראת סעיף  37לחוק ניירות ערך והוראות סעיף (16ב) לחוק ניירות ערך לפי סעיף
 53לחוק ניירות ערך .ת"פ .41002/11

 .4פסקי דין בערעורים פליליים
במהלך השנה ניתן פסק דין אחד בערעור פלילי בבית המשפט המחוזי:
א .בחודש נובמבר (חשון התשע"ב) קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית
משפט לערעורים פליליים את ערעורה של המדינה על קולת העונש שהוטל על
הנאשמים נועם רייך ,דן קריב ומישה קרקובסקי ,שנגזר עליהם בבית משפט השלום
(לפירוט על פסק הדין ,ראו לעיל בפרק זה) .בית המשפט המחוזי קבע שהתוצאה
העונשית שאליה הגיע בית משפט קמא כמכלול (דהיינו  -השילוב בין רכיבי הענישה:
המאסר והקנס) אינה ראויה ומצדיקה את התערבותה של ערכאת הערעור .לדעת בית
המשפט ,משהסתפק בית משפט קמא ,במקרה הנוכחי ,בתקופת מאסר מתונה ביותר,
היה מקום לאזן את הענישה בכללותה בהטלת קנסות של ממש .לפיכך ,בית המשפט
הותיר את עונש המאסר שהוטל על המשיבים בתיק בעינו ,לרבות המאסר על תנאי
(רייך  -מאסר בפועל של  11חודש ומאסר בפועל של עשרה חודשים; קריב  -מאסר
בפועל של תשעה חודשים ומאסר על תנאי של עשרה חודשים; קרקובסקי  -מאסר
בפועל של  11חודש ומאסר על תנאי של עשרה חודשים) ,והעמיד את הקנסות על
סכומים גבוהים יותר .באשר לרייך  -קנס כספי בסך  400,000ש"ח; באשר לקריב -
קנס כספי בסך  300,000ש"ח; באשר לקרקובסקי  -קנס כספי בסך  800,000ש"ח.
עפ"ג .1248207/11
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XI

מחלקת חקירות ומודיעין
מחלקת חקירות ומודיעין של הרשות מיישמת את מדיניות היו"ר בכל הנוגע להגברת ההרתעה
ולייעול הטיפול בתיקי החקירה .פעילותה זו כללה שיפור תהליכי החקירה בכלל ,ובפרט -
צמצום זמן התגובה מהחשד הראשוני לביצוע עבירה ,דרך הפתיחה בחקירה גלויה ,ועד לשלב
גיבוש הממצאים הסופיים והעברת התיק לפרקליטות.
במהלך שנת  ,2011מחלקת חקירות ומודיעין איתרה וחקרה אירועים בתחום המסחר בניירות
ערך בחשבונות של גופים מוסדיים ,שבמהלכם פעלו לכאורה נושאי משרה ועובדים באותם
גופים להפקת רווחים אישיים ,תוך פעילות החשודה כתרמית בניירות ערך .כמו כן ,המחלקה
איתרה וחקרה אירועים שבהם פעלו גורמים הקשורים לבעלי שליטה בחברות ציבוריות
בניירות הערך של אותן חברות ,פעילות החשודה כתרמית בניירות ערך.
לאחר היכנסו לתוקף של חוק ייעול הליכי אכיפה ,המאפשר ביצוע בירורים מנהליים ,המחלקה
החלה להטמיע את החוק וליישמו.
כחלק מאסטרטגיית הרשות להשתלב בתהליכי הגלובליזציה ,המשיכה המחלקה ,גם בשנה
החולפת ,להיענות לבקשות לחיקור דין של רשויות זרות במסגרת האמנות שעליהן חתמה
הרשות.
כמו כן נמשכה מגמת שיתופי הפעולה בין מחלקת החקירות והמודיעין של הרשות לבין גופי
האכיפה האחרים וכן שיתופי הפעולה במסגרת המאבק של רשויות האכיפה בישראל למיגור
הפשע הכלכלי.

טבלה  :26התפלגות תיקי חקירה שהועברו לטיפול מחלקת חקירות ומודיעין
בשנים  20112007לפי סוגי עבירות
סוג העבירה

 2011 2010 2009 2008 2007סה"כ

תרמית בניירות ערך

1

2

4

4

4

15

שימוש במידע פנים

3

2

6

2

4

17

פרט מטעה (בתשקיף ,בדוח כספי או בדוח מיידי)

2

5

4

7

1

17

איחור ואי דיווח

1

1

-

-

-

4

חיקור דין

8

7

9

13

6

43

-

-

1

-

-

1

40

עבירות עובד חבר בורסה ופעילות אסורה על בעל רישיון
ניהול תיקי השקעות

1

-

-

עבירות משמעת

1

-

-

39

 39נוספו שני תיקים שפוצלו מתיק קיים.
 40נתונים אלה כוללים את "פרשת חפציבה" שבמסגרתה נחקרו עבירות נוספות על חוק העונשין ועל חוק
איסור הלבנת הון על פי הסמכה מיוחדת.

149

דוח שנתי 2011

 2011 2010 2009 2008 2007סה"כ

סוג העבירה
עבירות לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות

1

-

1

-

-

2

עבירות לפי חוק העונשין :שוחד ,גניבה ,קבלת דבר במרמה

-

-

2

1

2

5

סה"כ

18

17

26

27

17

41

42

105

במהלך שנת הדוח ,נפתחו לראשונה תיקי בירור מנהלי ,והועברו לטיפול מחלקת חקירות
ומודיעין.

טבלה  :27התפלגות תיקי בירור מנהלי שהועברו לטיפול מחלקת חקירות
ומודיעין ,לפי סוגי ההפרות
שנת 2011

סוג ההפרה
הפרות של חוק הייעוץ

1

הפרות של חוק ניירות ערך

3

סה"כ

4

טבלה  :28תיקים שבהם הייתה הכרעה אם יש או אין ראיות לכאורה לביצוע
עבירה בשנים 20112007

41
42
43
44
45
46
47

150

שנה

תיקים שבהם הייתה הכרעה כי אין
ראיות לכאורה לביצוע עבירות

תיקים שבהם הייתה הכרעה כי יש
ראיות לכאורה לביצוע עבירות

סה"כ

2007

2

9

11

43

2008

4

16

20

44

2009

0

12

12

45

2010

3

9

12

46

2011

1

14

15

47

סה"כ

10

60

70

נתונים אלה כוללים שלושה תיקים שפוצלו מתיקים קיימים.
נתונים אלה כוללים תיק אחד שפוצל מתיק קיים ואינם כוללים תיקי בירור מנהלי שנפתחו השנה.
נתון זה אינו כולל חמישה תיקים של חיקור דין ,שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהם הועברו לרשות הזרה.
נתון זה אינו כולל שני תיקים של חיקור דין ,שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהם הועברו לרשות הזרה.
נתון זה אינו כולל שבעה תיקים של חיקור דין ,שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהם הועברו לרשות הזרה.
נתון זה אינו כולל  11תיקים של חיקור דין ,שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהם הועברו לרשות הזרה.
נתון זה אינו כולל שבעה תיקים של חיקור דין ,שהתקבלו ממדינה זרה וממצאיהם הועברו לרשות הזרה.
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טבלה  :29התפלגות תיקי חקירה שהועברו לפרקליטות בחמש השנים
האחרונות ,לפי סוג העבירה העיקרית בתיק
2007

2008

2009

2010

2011

סה"כ

סוג העבירה
תרמית בניירות ערך

3

4

3

3

1

14

שימוש במידע פנים

3

6

4

4

3

20

פרט מטעה (בתשקיף ,בדוח כספי או בדוח
מיידי)

3

4

4

3

2

16

עבירות עובד חבר בורסה

1

-

-

-

-

1

איחור ואי דיווח

3

1

-

-

-

4

עבירות לפי חוק העונשין :שוחד ,גניבה ,קבלת
48
דבר במרמה

1

2

2

3

3

11

עבירה לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות

-

1

-

1

-

2

סה"כ

14

18

13

14

9

68

בסוף שנת הדוח נותרו במחלקת חקירות ומודיעין תשעה תיקי חקירה שהחקירה בהם טרם
הסתיימה ,וארבעה תיקי בירור מנהלי שהבירור בהם טרם הסתיים ,כמו כן נותרו שישה
חיקורי דין שהטיפול בהם טרם הסתיים.

48

העבירות לפי חוק העונשין בטבלה אוחדו לקטגוריה אחת.
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XII

המחלקה הבינלאומית
 .1כללי
השנה החולפת עמדה בסימן התמודדות של השווקים בעולם עם זעזועים פוליטיים
וכלכליים ,שהעיקריים בהם היו משבר בגוש האירו ונפילת משטרים בעולם הערבי .חוסר
היציבות הוביל את גורמי הרגולציה הפיננסית בעולם להכיר בצורך להמשיך ולהתמודד
עם תנאי משבר ולגבש מהלכים ראויים להתמודדות עם סיכונים ,תוך בחינת המתרחש
בשווקי העולם והגברת שיתוף הפעולה והתיאום בין המדינות השונות.
IOSCO

התיאום בין המדינות נעשה ,בין היתר ,במסגרת פורומים בינלאומיים כגון
ו  ,OECDהן בנוגע להסדרה ולפיקוח על שוקי ההון והן בנוגע לשיתוף פעולה באכיפת
דיני ניירות ערך ושיתוף במידע.
המחלקה הבינלאומית הייתה שותפה לדיונים אלה ,בין היתר מתוך מטרה להפיק לקחים
וליישם ,בשינויים המחויבים ,צעדים רלוונטיים לשוק ההון הישראלי ,ככל שאלה מצויים
בתחום סמכותה של רשות ניירות ערך.
לצד זה ,הובילה המחלקה הבינלאומית שורה של מהלכים שמטרתם המרכזית הייתה
לקדם את מעמדם ותדמיתם של רשות ניירות ערך ושל שוק ההון הישראלי בזירה
הבינלאומית ,כשוק הון משוכלל ומתקדם המוסדר ברגולציה עדכנית ואפקטיבית.

 .2השתתפות בפורומים בינלאומיים
א.

IOSCO

פעילות במסגרת
הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך( IOSCO ,להלן  -יוסקו) ,הוא הפורום
הבכיר ביותר לשיתוף פעולה בינלאומי בין רשויות ניירות ערך .הוא כולל כ200
חברים מכ 100מדינות בעולם .הארגון פועל לקביעת מדיניות וכללים בינלאומיים
אחידים המאומצים על ידי הרשויות החברות בו.
עקרונות יוסקו זכו להכרה בינלאומית כאמות המידה המובילות בניתוחים
ובהערכות פיננסיות של גופים בינלאומיים ,כגון דוחות קרן המטבע העולמית
וכן כבסיס לחקיקה פיננסית .בארגון ח ב ֵרות בעיקר רשויות פיננסיות רגולטוריות
ובורסות לניירות ערך ,והוא הקובע את סדר היום בקרב רגולטורים בעולם
הפיננסי.
הארגון החליט בתחילת השנה ,לראשונה מאז הקמתו ,לחולל מה פ ך
דרמטי במבנהו הארגוני .במסגרת השינוי יתאחדו שתי ועדות קודמ ו ת
) Technical Committeeו (Committee Executiveלכדי ועדה עליונה אחת
) ,(IOSCO Boardשלמעשה תהיה הוועדה החשובה ביותר בארגון ,אשר תתווה
את פעילותו .בין השנים  20122014תפעל מועצת מעבר זמנית שתנהל את
הארגון ,עד להקמתו של הוועדה העליונה הקבועה בשנת .2014
בשנת הדוח השתתפה המחלקה באירועים ובמהלכים במסגרת יוסקו ,כמפורט
להלן:


הכנס השנתי של יוסקו :כנס זה נחשב לאחד האירועים המשמעותיים והיוקרתיים
בעולם בנושאים כלכליים רגולטוריים .השנה התמקדו הדיונים בכנס ,שנערך
בקייפטאון שבדרום אפריקה ,בין היתר באופן שבו מטפלות רשויות ניירות ערך
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בסיכון הסיסטמי ,בהפחתת ההסתמכות על חברות דירוג אשראי ,בנקאות צל
) ,(shadow bankingמסחר בנגזרים ,והכיוון האסטרטגי של יוסקו.






הובלת ה  :IOSCO MMOU Monitoring Groupראש המחלקה נבחרה השנה
לשמש בתפקיד יו"ר קבוצת העבודה המפקחת על הפעלת ההסכם הרב צדדי
של יוסקו לאכיפה ושיתוף הפעולה (להלן  -הסכם יוסקו) בין הרשויות
החתומות על ההסכם (יותר מ 80רשויות) ,זאת לאחר שלוש שנים שבהן
שימשה כמשנה ליו"ר הקבוצה.
קבוצת העבודה  ,EMC WG4העוסקת בנושאי אכיפה וחילופי מידע במסגרת
הסכם יוסקו :המחלקה שותפה למספר פרויקטים בקבוצת העבודה ,כדוגמת
הצעות לתיקון ההסכם ומתן פרשנות לסוגיות שונות בנושאי אכיפה ושיתופי
מידע.
השתתפות (במעמד משקיף) ב  ,European Regional Committeeתוך חיזוק
קשרי הרשות עם רשויות ניירות הערך האירופיות והארגון האירופי המאגד
אותן (ESMA) ,ומיצוב מעמדה של הרשות כמתקדמת וכ"מיישרת קו" עם
החקיקה הפיננסית האירופית .המחלקה הבינלאומית השתתפה בכל הדיונים
שהתקיימו השנה והציגה בפני הקבוצה ,במספר הזדמנויות ,אספקטים שונים
של הרגולציה הישראלית.
המחלקה הבינלאומית פעלה וממשיכה לקדם את הצטרפותה כחברה מלאה
בוועדה זו ,במטרה לקדם ולבסס את מעמד הרשות כגוף מתקדם ומוביל הפועל
בהתאם לסטנדרטים הפיננסיים האירופאים ,המצוי בחוד החנית הרגולטורי
הבינלאומי.









154

מפגשי  :IOSCO MMOU Screening Groupמאז הצטרפותה כחברה לפורום
יוקרתי זה בשנת  ,2007נוטלת הרשות חלק פעיל בתהליכי הסינון והקבלה של
חברות ביוסקו המבקשות להתקבל כצד להסכם יוסקו .דיוני הפורום עוסקים
בבחינה מדוקדקת של התשתית המשפטית של המועמדות להצטרפות להסכם
אל מול העקרונות הנוקשים לשיתוף פעולה שמציב הארגון .בשנת הדוח
השתתפה הרשות בשלושה מפגשים של הפורום והובילה מספר פרויקטים
ובקשות הצטרפות.
השתתפות במפגש הוועדה  ,TC SC6העוסקת בתחום חברות דירוג אשראי:
המחלקה הבינלאומית שותפה להליך העבודה להסדרת הפיקוח על חברות
דירוג האשראי בישראל ,והיא השתתפה המחלקה בפגישה אחת של וועדה זו
על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית על ההתפתחויות שחלו בתחום בעולם.
איוש משרת  secondmentבמזכירות  :IOSCOלראשונה ,אוישה משרה
במזכירות  IOSCOבנציגה של הרשות ,למשך שנה .הנציגה ,עורכת דין במחלקה
הבינלאומית ,שימשה בשנת הדוח כיועצת המתמחית ביישום הסכם יוסקו.
) :IOSCO Emerging Markets Committee (EMCהרשות השתתפה
בדיוני הוועדה וקיימה פגישות עם ראשיה ועם ראשי יוסקו לשם העמקת
השתלבותה בעבודת הארגון .מנהלת המחלקה השתתפה בכנס השנתי של
הקבוצה ברפובליקה הדומיניקנית והציגה מצגת בנושא רפורמת בכר בשוק
ההון הישראלי ,שזכתה לתהודה רבה.
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במשך השנה פעלה הרשות בעיקר במסגרת כוח המשימה בנושא שוק האג"ח
הסחיר :הרשות השתתפה בישיבות ובעבודת כוח המשימה וכתבה חומר
שייכלל בדוח הסופי.


פעילות בנושא ה  :IFRSבהמשך להקמת פורום התייעצות בנוגע ליישום
ואכיפה של כללי  IFRSבתוך ארגון יוסקו ,ביוזמת המחלקה ,קיים הפורום
גם השנה דיונים בהחלטות  .IFRSהצוות הייעודי של הרשות השתתף באופן
פעיל בדיונים (יחד עם נציגים מאוסטרליה ,ניו זילנד ,שווייץ ,פורטוגל ,צרפת,
בריטניה ,גרמניה ועוד) ,והמשיך למצב את הרשות כשחקן פעיל בתחום ה .IFRS
במקביל ,פועל הצוות הייעודי לפרסום החלטות אכיפה חשבונאיות באתר
יוסקו .עד היום פורסמו תשע החלטות של רשות ניירות ערך ,כשהאחרונה
שבהן  -בנושא החזקה בחברה כלולה שנכנסה לגירעון  -פורסמה בדצמבר
.2011
בנוסף לכך ,המחלקה פעילה ,בשיתוף עם מחלקת תאגידים ,במסגרת קבוצת
העבודה בנושא חשבונאות ,ביקורת וגילוי ) ,(TC SC1הדנה בנושאים החשובים
ביותר בתחומים אלה בזירה הבינלאומית.

ב.

ה OECD

פעילות במסגרת
במסגרת הפעילות בארגון ,המחלקה משתתפת ונוטלת חלק פעיל בדיוני ועדת
הממשל התאגידי .השנה קיימה הוועדה סקר עמיתים לחמש מדינות ,ביניהן
ישראל ,שבמסגרתו נבחנה ההסדרה של עסקאות עם בעלי עניין ואיכות האכיפה
של הכללים הלכה למעשה.
במסגרת סקר העמיתים ,הגישה המחלקה למזכירות הארגון  -בשיתוף עם משרד
המשפטים " -דוח הערכה עצמית" בנושא הרגולציה ופרקטיקת הפיקוח על
עסקאות בעלי עניין בישראל .כמו כן ,נציג מזכירות הארגון הגיע לארץ וקיים
פגישות בנושא עם נציגים מהשוק ,מרשות ניירות ערך ומהאקדמיה .המחלקה
ייצגה את ישראל ,ביחד עם משרד המשפטים ,בדיון הפרונטלי שהתקיים בוועדה.
תוצאות סקר העמיתים פורסמו בדוח ,במסגרתו סוקר ה  OECDאת הצעדים
שנקטה ישראל לחיזוק ההגנות על זכויות בעלי מניות המיעוט במהלך השנים
האחרונות .על פי הדוח ,הרשויות בישראל נקטו בשנתיים האחרונות שורה
מגוונת של צעדים לחיזוק המסגרת המשפטית ,החזקה ממילא ,על מנת למנוע
ניצול לרעה של בעלי המניות בכלל ,ובהקשר של עסקאות עם בעלי עניין בפרט.
הדוח מציין ,בין היתר ,את הקמתה של היחידה הכלכלית בבית המשפט המחוזי
בתל אביב ואת חוק האכיפה המנהלית ,וככלל ,מציין לטובה את היכולת של
הרשות לנקוט הליכי אכיפה גם במקרי רשלנות ,שלגביהם נטל ההוכחה נמוך יותר
מאשר בהליך האכיפה הפלילי.
עוד מציין הדוח את תיקון  16לחוק החברות ,אשר חיזק את כוחם של בעלי
המיעוט בכל הקשור לאישור עסקאות בעלי עניין ,ומאפשר לרשות ניירות ערך
לסייע במימון תביעות נגזרות ,וכן את כללי הגילוי המקיפים וחובות הדיווח של
החברות בכל הקשור לעסקאות עם בעלי עניין בכלל ועם בעל שליטה בפרט .לצד
האמור ,מציין הדוח כי נושא הקבוצות העסקיות ממשיך לעמוד במרכז השיח
הציבורי במשק הישראלי.
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בסיכום קובע הדוח ,כי המסגרת המשפטית בישראל מספקת תמיכה והגנה
נרחבות לזכויות בעלי מניות .הדוח קובע כי ישראל אימצה בהרחבה את עקרונות
ה  OECDהרלוונטיים לנושא עסקאות בעלי עניין ,ומתקיימת בה אחת ממערכות
הגילוי והפיקוח המפותחות ביותר בקרב המדינות החברות ב  OECDאשר נבחנו
בהקשר זה.
צוות ההיגוי הבינמשרדי ,שהוקם במסגרת תהליך ההצטרפות לארגון ,ממשיך
לפעול ומגבש תוכנית עבודה לתיאום פעילותה של ישראל מול הארגון .הרשות,
באמצעות המחלקה הבינלאומית ,חברה בצוות ההיגוי ונוטלת חלק פעיל בדיוניו.

Financial Sector Assessment Program (FSAP) .3
בתחילת חודש נובמבר  2011הגיעה לישראל משלחת מטעם קרן המטבע הבינלאומית
לשם הערכת הסקטור הפיננסי בישראל ) .(FSAPמדובר בהליך נרחב הבוחן את יציבות
הסקטור הפיננסי ואת איכות הפיקוח עליו לאור סטנדרטים בינלאומיים ,וכן את רמתן
של התשתיות הקיימות לצורך פעילותו התקינה .הליך הערכה זה בוצע על ידי משלחת
הכוללת מומחים בתחומי השווקים הפיננסיים ,הבנקאות ,הביטוח ,מערכות התשלומים,
הסליקה ועוד .המשלחת שהתה בישראל כשבועיים וחצי ,תקופה שבמהלכה נפגשו אנשיה
עם גורמים רבים ,ביניהם שר האוצר ,נגיד בנק ישראל ,יו"ר רשות ניירות ערך ,המפקח
על שוק ההון והמפקח על הבנקים וכן עם מספר מוסדות וגורמים פרטיים בכל אחד
מהסקטורים השונים.
תהליך ההערכה של רשות ניירות ערך בוצע על ידי נציגים של קרן המטבע הבינלאומית
בהתאם למתודולוגיה שפותחה על ידי  ,IOSCOהכוללת מערך של  38עקרונות המהווים
מפתח השוואתי לאופן פעילות רצוי של רגולטור בתחום ניירות ערך .כהליך מקדים
להגעתה של המשלחת לארץ ,ענתה המחלקה הבינלאומית במהלך חודשים ארוכים על
שאלון מקיף הבוחן את השוק הישראלי בהתאם לעקרונות האמורים ).(self-assessment
רשות ניירות ערך נבחנה באופן מלא על עמידתה ב 29עקרונות (על עקרון אחד לא
נבחנה) ,וביחס לשמונת העקרונות הנותרים ,שאומצו על ידי  IOSCOרק לאחרונה,
התבצעה הערכה ,ללא ציונים ,של רמת המוכנות של הרשות לאמץ את העקרונות הללו.
העקרונות לפיהם נבחנה רשות ניירות ערך כוללים ,בין היתר ,סטנדרטים של אכיפה,
פיקוח על השוק המשני ,פיקוח על מתווכים ,פיקוח על מנפיקים ,פיקוח על קרנות
נאמנות ושיתופי פעולה.
• הציונים ניתנו על פי מפתח שכלל את אחת מההערכות הבאות לגבי כל עקרון:
( Fully implementedיושם באופן מלא); ( Broadly implementedיושם באופן נרחב);
( Partly Implementedיושם חלקית); ( Not Implementedלא יושם); Not assessed
(לא בוצעה בדיקה).

רשות ניירות ערך זכתה לציונים הבאים:
Fully implemented
Broadly implemented
Partly implemented
Not implemented
N/A
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על פי השוואה בינלאומית בין תוצאות ההערכה שקיבלה ישראל לבין תוצאות ההערכה
של רשויות ניירות ערך מובילות בעולם ,ניתן לראות שמספר העקרונות בהם זכתה
ישראל לציון " "fully implementedהוא הגבוה ביותר.

תרשים  :11השוואה של קרן המטבע בין רשות ניירות ערך
לבין רשויות בעולם
25
USA
Sweden
UK
Netherlands
Germany
Israel

20
15
10
5
0
Fully
Implemented

Broadly
Implemented

Partly
Implemented

Not
Implemented

Not
Assessed

הדו"ח הסופי של קרן המטבע העולמית צפוי להתפרסם במהלך חודש מרס  ,2012אך
ממצאיו הראשוניים ,כפי שנמסרו למחלקה הבינלאומית לצורך מתן הערות ,הינם חיוביים
ביותר ומלמדים כי בראייה בינלאומית ,תפקודה של הרשות ורמת הרגולציה שהיא מקיימת
הם בשורה הראשונה של רשויות ניירות ערך בעולם.
עיקרי המימצאים הראשוניים:
• עקרונות הנוגעים לרגולטור :רשות ניירות ערך פועלת על פי מנדט ברור ,סמכויותיה
ותחומי אחריותה מוגדרים על פי חוק והיא בעלת הסמכויות הנדרשות לביצוע תפקידיה.
הרשות נהנית מדרגה גבוהה של עצמאות ורמת הדיווח והאחריותיות )(accountability
שלה כלפי הממשלה ,הכנסת והציבור גבוהה .יחד עם זאת ,נקבע כי יש לתת את הדעת
על מעורבותו של שר האוצר בעבודת הרשות .כך ,למשל ,הוזכרה מעורבות יתר של
השר בחקיקה ,סמכותו לאשר תשקיפים וסמכותו לאשר תקנים.
• עקרונות הנוגעים לארגוני פיקוח עצמאי ):(Self Regulatory Organizations - SROs
הבורסה לניירות ערך ממלאת תפקיד משמעותי כ  SROכאשר בידיה סמכויות לאשר
ולפקח על חבריה ,כמו גם על הפעילות בשוק ועל פעילות הסליקה .הבורסה הינה
בעלת הסמכויות הנדרשות על מנת לבצע את תפקידיה ,כולל הסמכות להטיל עונשים
משמעתיים .רשות ניירות ערך היא בעלת סמכויות נרחבות לפקח על פעילות הבורסה.
• עקרונות הנוגעים לאכיפה :רשות ניירות ערך היא בעלת סמכויות נרחבות הנדרשות
להשגת מידע ,ובעלת סמכות נדרשת להבטיח את הציות לחוקים שעל ביצועם היא
מופקדת .הגופים שתחת פיקוחה נתונים לדרישות מקיפות של שמירת מידע .הרשות
הינה בעלת סמכויות נרחבות לחקור הפרות מנהליות ופליליות של חוקי ניירות
ערך ולהטיל סנקציות במקרים של הפרות מנהליות .הרשות הינה רגולטור אקטיבי
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המבצע פעילות פיקוח מקיפה ומאורגנת היטב ,הכוללת שימוש במערכות טכנולוגיות
מתוחכמות לזיהוי הפרות חוק.
• עקרונות הנוגעים לשיתוף פעולה :רשות ניירות ערך היא בעלת סמכויות לשתף במידע
הן רשויות מקומיות והן רשויות זרות בנושאים הנוגעים לתחומי אחריותה .הרשות
חתמה על  19מזכרי הבנה עם רשויות חוץ ,ובנוסף לכך היא חתומה על ההסכם הרב
צדדי לשיתוף פעולה של ארגון יוסקו .ישנן הוכחות לפעילותה ולשיתוף הפעולה שלה
במסגרת הסכמים אלה.
• עקרונות הנוגעים למנפיק :הנפקת ניירות ערך לציבור בישראל מחייבת פרסום תשקיף
אשר אושר על ידי הרשות .דרישות הגילוי בתשקיף עומדות בקנה אחד עם עקרונות
יוסקו .לרשות ניתנה סמכות נרחבת לאכוף את הציות לדרישות הדיווח והסטנדרטים
הנדרשים .דרישות מיוחדות קיימות לגבי עסקאות עם בעלי עניין ושינויי שליטה,
ובפרט מושם דגש על ההגנה על זכויות המיעוט .יחד עם זאת ,ניכרת חולשה בכל
הקשור לפעילות החיתום בישראל ,אשר אינה מוסדרת ומפוקחת.
• עקרונות הנוגעים לקרנות נאמנות :ישנם כללים ברורים לפעילותן של הקרנות והמבנה
המשפטי שלהן ,כגון הדרישה למינוי נאמן .ישנן דרישות מפורטות להערכת נכסיהן
ולקביעת מחירי היחידות וישנה שקיפות מלאה לגבי הנושאים הללו.
• עקרונות הנוגעים למתווכים :הרשות מעניקה רשיונות למנהלי תיקי השקעות ,יועצי
השקעות ומשווקים והיא בעלת סמכויות לוודא את קיומן של דרישות הרישוי .בעלי
רישיון נתונים לדרישות רגולטוריות מקיפות והרשות ממלאת תפקיד פעיל בפיקוח על
הציות להן .לבורסה נתונה הסמכות לאשר את חברי הבורסה והיא מפקחת על חברי
בורסה שאינם בנקים (הבנקים נתונים לפיקוחו של המפקח על הבנקים) .יחד עם זאת,
ההסדרה של פעילות ברוקר דילר לוקה בחסר ,ככל שהיא מבוצעת על ידי מי שאינו
חבר בורסה וככל שאינה כרוכה במתן ייעוץ.
• עקרונות הנוגעים לפעילות השוק המשני :הבורסה לניירות ערך בתל אביב הינה השוק
המשני היחיד בישראל והיא נתונה לפיקוח הרשות ,אשר הינה בעלת סמכויות נרחבות
להבטיח כי הבורסה פועלת בהתאם לדרישות הרגולטוריות .הרשות מעורבת מאוד
בתהליכי קבלת ההחלטות בבורסה ומיישמת תוכנית פיקוח אפקטיבית .המסחר בשוק
מתאפיין בשקיפות .לרשות יש סמכות ישירה לאתר תופעות של שימוש במידע פנים
ומניפולציות אחרות במסחר ,ולשם כך היא עושה שימוש במערכת טכנולוגית מרשימה.

 .4הכרה הדדית
בתחילת שנת הדוח קיבלה רשות ניירות ערך האירופית ) (ESMAהחלטה להכיר ברגולציה
הישראלית המסדירה את תוכנו וצורתו של תשקיף על פי חוק ניירות ערך .משמעות
ההחלטה היא כי תשקיף ישראלי ,בתוספת שורה של פריטים נוספים ,יהיה בר הגשה ב27
מדינות האיחוד האירופי ,לצורך רישום למסחר של חברה ציבורית ישראלית בבורסה
אירופית.
ההכרה ברגולציה הישראלית היא בבחינת תקדים באיחוד האירופי .לראשונה הפעיל
ה  ESMAסמכות חדשה שהוענקה לרשויות ניירות הערך באירופה על פי דירקטיבת
התשקיפים ) (2003/71/ECודירקטיבת השקיפות ) (2004/109/ECהאירופיות  -להכיר
במשטרי רגולציה מחוץ לאירופה כשקולים ) .(equivalentהחלטה זו היא בבחינת איתות
בינלאומי חיובי לגבי טיבה ואיכותה של הרגולציה המקומית.
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החלטת  ESMAקובעת כי תשקיף ישראלי ייחשב כתשקיף תקף במדינות אירופה ,בכפוף
לכך שיצורף לו "מסמך תוספות" ) ,(WRAPהכולל פרטי גילוי נוספים על דרישות הגילוי
הישראליות ,ובכפוף להסכם עם מדינת הבית.
"מסמך התוספות" כולל רשימת פרטי גילוי הנדרשים בנוסף לדרישות הגילוי הישראליות,
כגון הצהרת האחראי על הכנת התשקיף כי ננקטו כל הצעדים להבטחת אמינות המידע
הכלול בו ,צירוף מאזנים ודוחות מבוקרים של שלוש השנים האחרונות (במקום הדרישה
בישראל לצירוף המאזנים השנתיים האחרונות) וכד'.
להצהרת  ESMAלגבי הכרה ברגולציה הישראלית בנושא תשקיפים ראו:
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_5615.pdf

למסמך הסבר בנוגע למפרטי הגילוי הנוספים ,ראו:
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_5617.pdf

בהמשך להחלטה זו ,פעלה המחלקה הבינלאומית בשנה החולפת לגיבוש שיתופי פעולה
מול רגולטורים באיחוד האירופי ולחתימתם של הסכמי הכרה דו צדדיים עימם .בפרט,
מצויה הרשות בהליכים מתקדמים מול הרשות לשירותים פיננסיים באנגליה ,ה ,FSA
לגיבוש עקרונות שלפיהם יתקשרו הרשויות זו עם זו בהסכם להכרה הדדית.
התקשרות בהסכמי הכרה הדדיים כאמור מול רגולטורים באיחוד האירופי תאפשר לחברות
ישראליות גישה לשווקים חדשים ולמעגל של משקיעים זרים.

 .5חתימת הסכמים לשיתוף פעולה בהחלפת מידע
א.

הPCAOB

חתימת הסכם עם
באוקטובר  ,2011בהמשך למשא ומתן שנוהל על ידי המחלקה הבינלאומית ,נחתם
הסכם שיתוף פעולה בהחלפת מידע בין רשות ניירות ערך לבין ה PCAOB
).(Public Company Accounting Oversight Board
ה  PCAOBהינו גוף פיקוח שהוקם בשנת  2002על ידי הקונגרס האמריקאי ,בהתאם
לחוק סרביינסאוקסלי .תפקידו של ה  PCAOBהינו לפקח על רואי החשבון
המבקרים של החברות הציבוריות בארצות הברית וכן על חברות ברוקרדילר,
בכדי להבטיח את אמינותם ואיכותם של הדוחות הכספיים המתפרסמים לציבור
ומבוקרים על ידי רואי החשבון .רשות ניירות ערך האמריקאית ממנה את כל חברי
מועצת המנהלים של ה  ,PCAOBמפקחת באופן שוטף על פעילותו ואף מאשרת
את תקציבו .במסגרת תפקידיו ,ה  PCAOBמפקח גם על רואי החשבון המבקרים
של חברות הרשומות ברישום כפול בישראל ובארצות הברית.
ההסכם שנחתם מאפשר לשתי הרשויות לפנות זו לזו בבקשות לחילופי מידע
שאינו פומבי ביחס לרואי החשבון הנמצאים תחת סמכויות הפיקוח שלהם ,הכול
בהתאם להסדרי החוק המסמיכים את שני הגופים .ההסכם קובע כי ,בכל מקרה,
השימוש במידע שהועבר במסגרת ההסכם יהיה על פי דין ,ובמסגרת הסמכות
שניתנה על פי החוק והתקנות הרלוונטיים.
ההסכם קובע הסדרי סודיות קפדניים לגבי המידע שהועבר .כמו כן קבועים בו
מספר חריגים המתחייבים על פי דין .בהסכם מוסדרת האפשרות לסיים את
ההתקשרות בין הצדדים בכל עת ,תוך הבטחת חובות סודיות על כל מידע שהועבר,
גם אם יוחלט על סיום ההתקשרות כאמור.
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ההסכם עם ה PCAOBנועד לחזק את שיתוף הפעולה הקיים בין הרשות לבין
ה  PCAOBולהגביר אותו לטובת ציבור המשקיעים בישראל .ההסכם משקף את
מחויבותה של הרשות לשקול נקיטת שורה של אמצעים שמטרתם לחזק את רואה
החשבון המבקר כשומר סף אפקטיבי .זאת על מנת להבטיח את איכות תהליך
הביקורת ואת איכות הדיווח הכספי בישראל.
ב.

חתימת הסכם עם המועצה לפיקוח על ניירות ערך של סין
במרס  2011נחתם מזכר הבנה בין רשות ניירות ערך לבין המועצה לפיקוח על
ניירות ערך של סין ,לשיתוף פעולה בתחום האכיפה וחילופי מידע .ההסכם הושג
לאחר מגעים שנוהלו באמצעות המחלקה הבינלאומית.
מזכר ההבנה קובע כי שתי הרשויות יסייעו זו לזו בביצוע פעולות אכיפה של חוקי
ניירות ערך של שתי המדינות .הסיוע יינתן במסגרת פעולות אכיפה מנהליות,
וייתכן סיוע גם למטרות אכיפה אזרחית או פלילית ,בכפוף לאישור מראש ובכתב
מהרשות המסייעת.
ההסכם מאפשר לפתוח את שוקי ההון של ישראל להשקעות של משקיעים
מוסדיים סיניים ,ולפתוח את שוק ההון בסין בפני משקיעים מוסדיים ישראליים.
הרגולציה הסינית קובעת כי קיומו של הסכם שיתוף פעולה דו צדדי עם רשות
ניירות ערך זרה הוא תנאי הכרחי למתן אישור לגופים מוסדיים זרים להשקיע
בשוק הסיני ,ולהיפך .רשות ניירות ערך רואה חשיבות אסטרטגית בהכשרת
השווקים הפיננסיים של ישראל וסין להשקעות הדדיות.
במסגרת הפעילות להוצאה לפועל של ההסכם וקידום אפשרויות ההשקעה
ההדדיות ,מתעתדת המחלקה הבינלאומית לפרסם באתר הרשות נייר הסבר על
אופן ההשקעה בסין כ .Qualified Financial Institutional Investors

 .6משלחות לימודיות
במסגרת חתירתה של הרשות להרמוניזציה עם דיני ניירות הערך במדינות המפותחות
ולשם התעדכנות שוטפת במגמות המסתמנות בתחום הפיננסי ,המחלקה ארגנה השנה
מספר נסיעות לימודיות לחו"ל:
משלחת לימודית בנושא רגולציה של נפט וגז  -המחלקה ארגנה סמינר לימוד באלברטה
שבקנדה לצורך לימוד כללי ההסדרה ,הפיקוח והדיווח של גילוי/פיתוח/הפקה של משאבי
נפט וגז .בסמינר השתתפו עובדי מחלקת תאגידים .נערכו פגישות עם גורמי רגולציה,
אנשי בורסה וגורמים בתעשייה.
משלחת לימודית ל  - FINRAהמחלקה אירגנה סמינר לימודי
 ,)Industry Regulatory Authorityבהשתתפות אנשי מחלקת השקעות ,ללימוד המודל
הפיקוחי שלפיו פועלת  FINRAכ  SROבשוק האמריקאי ,סמכויותיה ויחסיה מול רשות
ניירות הערך בארה"ב ומול השחקנים בשוק FINRA .הינה הרגולטור העצמאי הגדול
ביותר בארה"ב האחראי על חברות ברוקרדילר וברוקרים עצמאיים בארה"ב ומטרתו
להגן על המשקיע האמריקאי.
משלחת ביחס למודלים של אכיפה מנהלית באירופה  -המחלקה ארגנה סיור לימודי
לנציגי מחלקות האכיפה המנהלית והחקיקה ,במטרה להיערך ליישום חוק ייעול הליכי
אכיפה ברשות ניירות ערך .במסגרת זו נערכו פגישות לימודיות ב  FSAוברשות ניירות
ערך הצרפתית ,והושם דגש על ההליך המנהלי והפרוצדורות המקובלות במסגרתו.
ל Financial( FINRA
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משלחת רשות ניירות ערך לשוק ההון האמריקאי  -כבכל שנה השתתפה המחלקה בארגון
המשלחת השנתית של רשות ניירות ערך ,הכוללת ביקור של נציגי הרשות בגופי רגולציה
ושחקנים בשוק ההון ולמידת ההתפתחויות השונות בשוק האמריקאי.
משלחת לימודית בנושא שיטות פיקוח ,בדגש על טכנלוגיה ,ל  FSAול  - LSEהמחלקה
יזמה וביצעה סיור לימודי שיועד למחלקות המחשוב והפיקוח על השוק המשני לצורך
עידכון ולימוד.

 .7שיתופי פעולה באכיפה ובחילופי מידע
המחלקה מייחסת חשיבות רבה להיבט זה .שילוב הרשות בתהליכי שיתוף הפעולה בין
גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות הערך חיוני להשגת יעדי האכיפה של הרשות .יותר
ויותר חקירות שמנהלת הרשות מחייבות מידע ופעילות מחוץ לישראל ,ועל מנת להשיג
תוצאות אופטימליות ,המחלקה פעלה מול רשויות חוץ שהינן צד להסכם הרב צדדי
לשיתוף פעולה בהחלפת מידע ובאכיפה ,בחסות יוסקו (להלן " -הסכם יוסקו") .כמו
כן ,טיפלה המחלקה בבקשות סיוע להעברת מידע ולסיוע בחיקורי דין מול רשויות זרות
שאינן צד להסכם כלשהו עם הרשות.
א.

פעילות במסגרת הסכם יוסקו ,עיקרי ההסכם והצדדים לו
אחד המרכיבים המשמעותיים בפעילות האכיפה של הרשות הינו השתייכותה
להסדר הפועל במסגרת ההסכם הרב צדדי לשיתוף פעולה בין רשויות חוץ
החברות ביוסקו הבינלאומי .נכון לעתה ,חתומות על ההסכם  80רשויות ,רבות
מהן מהחשובות ומהמובילות בעולם ,כגון ארה"ב ,קנדה ,אנגליה ,צרפת ,גרמניה,
יפאן ,סין ,ברזיל ,הודו ואוסטרליה.
( )iעיקרי הסכם יוסקו והצדדים להסכם
 .1הסיוע והחלפת המידע בין הרשויות ייעשו לשם אכיפה ופיקוח של חוקי
מדינת הרשות שביקשה את המידע .הסיוע יהיה באיסוף ,תפיסה והעברה
של מידע ומסמכים לרשות החוץ ,וכן בחקירה וגביית עדויות ממי שקיים
לגביו חשש להפרה של חוקי ניירות הערך של מדינת רשות החוץ.
 .2שיתוף הפעולה בין הרשויות ייעשה בכפוף למגבלות הדין המקומי החל על
כל אחת מהרשויות.
 .3הסיוע יינתן ,בין היתר ,לצורך חקירה ואכיפת חוקים הקשורים לנושאים
הבאים:
(א) מידע פנים ,מניפולציית שוק ,דיווח כוזב;
(ב) רישום ,הנפקה ,הצעה או מכירה של ניירות ערך ודרישות הדיווח
הקשורות אליהן;
(ג) מתווכי שוק ,ובכלל זה יועצי השקעות מורשים או רשומים ,השקעות
משותפות ,ברוקרים ,דילרים וסוכני העברה;
(ד) שווקים ,בורסות וגופים העוסקים בסליקה ותשלומים.
 .4תוקף ההסכם הינו בלתי מוגבל ,אך כל רשות רשאית לסיים את התקשרותה
בהסכם בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת של  30יום.
 .5רשויות ניירות ערך שהן צד להסכם יוסקו ,נכון לסוף שנת הדוח הן :אלבניה,
אלברטה ,אוסטרליה ,אוסטריה ,בחריין ,בלגיה ,ברמודה ,ברזיל ,בריטיש
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קולומביה (קנדה) , BVI ,בולגריה ,איי קיימן ,סין ,קרואטיה ,קפריסין ,צ'כיה,
דנמרק ,דובאי ,אסטוניה ,פינלנד ,מקדוניה ,צרפת ,גרמניה ,יוון ,איי גרנזי,
הונג קונג ,הונגריה ,איסלנד ,הודו, Isle of Man ,ישראל ,איטליה ,יפאן ,האי
ג'רזי ,ירדן ,קניה ,קוריאה ,ליכטנשטיין ,ליטא ,לוקסמבורג ,מלזיה ,האיים
המלדיביים ,מלטה ,מקסיקו ,מונטנגרו ,מרוקו ,הולנד ,ניו זילנד ,ניגריה,
נורבגיה ,אונטריו (קנדה) ,פקיסטן ,פורטוגל ,פולין ,קוויבק (קנדה) ,רומניה,
ערב הסעודית ,סרביה ,סינגפור ,סלובקיה ,סלובניה ,דרום אפריקה ,ספרד,
סרי לנקה ,Srpska ,שוודיה ,שווייץ ,סוריה ,טאיפיי ,טנזניה ,תאילנד ,תוניס,
טורקיה ,בריטניה ,ארה"ב West African Monetary Union ,ואורוגוואי.
( )iiבקשות לסיוע וחיקורי דין בין הרשות לרשויות חוץ
המחלקה ריכזה את הטיפול השוטף בפניות נכנסות מרשויות חוץ ואת הפניות
היוצאות מהרשות אל רשויות חוץ .בקשות סיוע להעברת מידע וסיוע
בחיקורי דין נעשו ישירות בין הרשות לבין רשויות החוץ החתומות על הסכמי
שיתוף הפעולה ,ומקום שלא קיים הסכם  -באמצעות המחלקה הבינלאומית
בפרקליטות המדינה ,בהתאם לחוק עזרה משפטית בין מדינות ,התשנ"ח.1998
במסגרת הטיפול בבקשות הסיוע ,ארגנה המחלקה ,בשיתוף עם מחלקת
חקירות ומודיעין ,משלחות של חוקרים לדיונים והתייעצויות בארץ ובחו"ל
לצורך העמקת שיתוף הפעולה בין הרשות לרשויות חוץ.

 .8הסדרת תחום ה( Custodiansקסטודיאנס)
בחודש דצמבר השנה פרסמה הוועדה הביןמשרדית לבחינת שירותי הקסטודי (משמורת)
בישראל את המלצותיה הסופיות אשר מסקנתן הייתה כי יש להסדיר את תחום הקסטודי
בישראל .ועדה זו ,בראשותה של מנהלת המחלקה ,הייתה מורכבת מנציגי רשות ניירות
ערך ,נציגי אגף שוק ההון באוצר ,בנק ישראל ,משרד המשפטים ורשות המסים.
הוועדה מצאה כי פעילות הקסטודי בישראל איננה מוסדרת באופן אחיד ומספק  -מצב
המאפשר שונות בטיב השירותים הניתנים למשקיעים בישראל בתחום זה .הוועדה פרסמה
המלצות מפורטות להסדרה מקיפה ומערכתית של תחום הקסטודי בישראל ,לכל אחד
משלושת הרגולטורים הפיננסיים (רשות ניירות ערך ,בנק ישראל ומשרד האוצר) .הוועדה
ממליצה להחיל דרישות כאמור על כל מי שמספק שירותי קסטודי של ניירות ערך ונכסים
פיננסים ,במישרין או בעקיפין.
תקציר עיקרי המלצות הוועדה
חובות בסיסיות של נותן שירותי קסטודי  -החובות כוללות הבטחת זכויות הבעלות
בנכסים ובמזומנים של הלקוח והבטחת הזכויות הנלוות לבעלות בנכסים;
הפרדת נכסים ,רישום ותיעוד ,דרישות לביצוע התאמות ודרישות דיווחהטלת שורה של
חובות וקביעת נוהלים שתכליתם לאפשר זיהוי בנפרד של נכסי הלקוחות ,מעקב מתמיד
אחר קיום הנכסים ואחר רישום זכויות הבעלות בהם ומתן אפשרות ללקוח לעקוב אחר
הנכסים בבעלותו;
טיפול במזומנים של לקוח  -החלת עקרונות לטיפול במזומנים של לקוח על פעילות
קסטודי ,שתכליתם להבטיח את נאותות המשמורת על המזומנים;
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מינוי קסטודיאן צד ג' ופיקוח שוטף עליו  -הטלת דרישות מחייבות בכל הנוגע לבחירת
הקסטודיאן צד ג' ,ולפיקוח השוטף עליו בכדי להבטיח את האינטרסים הבסיסיים ואת
זכויות הלקוח;
אחריות בגין כשל או נזק  -כלל אחריות בגין כשל או נזק יוסדר על פי הדין הכללי ,אולם
הוועדה המליצה כי נושא זה ייכלל בהסכם שייחתם בין מתווך לבין קאסטודיאן צד ג'
ויהווה שיקול בבחירת קסטודיאן צד ג';
ביצוע עסקאות בנכסי לקוח  -הוועדה קבעה תנאים שרק בהתקיימם יוכלו קסטודיאן או
מתווך לבצע עסקאות בנכסי לקוח;
ביקורת חיצונית  -קיומה של ביקורת חיצונית ובלתי תלויה בתחום הקאסטודי ,שתתבצע
לפחות אחת לשנה ,אשר במסגרתה ייבחנו מערכות הרישומים ביחס לנכסים ולמזומנים
המוחזקים במשמורת ,כמו גם מערך הנהלים הפנימיים והבקרות;
הסדרה ,פיקוח ואכיפה  -רגולטור המפקח על פעילותו של קסטודיאן או מתווך יוודא כי
מתקיימים הסדרה ,פיקוח ואכיפה של ההמלצות המוצעות.
כאמור ,כל האחד מהרגולטורים יבחן ויישם את נושא הפיקוח ותפקידי המפקח.
רשות ניירות ערך רואה ביישום המלצות הוועדה צעד נוסף לשכלול שוק ההון בישראל
ולשיפור תפקודו.

 .9פעילות במסגרת הוועדה ליישום חוק איסור השקעה בתאגידים
המקיימים קשר עסקי עם איראן
מטרתו של חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן ,תשס"ח2008
היא למנוע השקעה של מוסדות פיננסיים ישראליים בתאגידים המקיימים קשר עסקי
מהותי התורם כלכלית ,במישרין או בעקיפין ,לאיראן .זאת כחלק מהמאמץ הבינלאומי
לסיכול יכולתה של איראן לפתח נשק בלתי קונבנציונלי המהווה איום על קיומה של
מדינת ישראל.
במסגרת החוק הוקמה ועדת יישום בינמשרדית ,שעליה לנהל רשימה של תאגידים
המקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן .על פי החוק ,נאסר על מוסדות פיננסיים להשקיע
בתאגיד הנכלל ברשימה שפרסמה הוועדה.
רשות ניירות ערך ,באמצעות המחלקה הבינלאומית ,חברה בוועדת היישום ,הפועלת
לגיבוש רשימה כאמור.
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מחלקת מערכות מידע

XIII

 .1דיווחים אלקטרוניים — מגנא
פרויקט הדיווחים האלקטרוניים הינו מערכת מידע לקליטתם ולהפצתם ,דרך רשת
האינטרנט ,של מכלול הדיווחים הנדרשים מגופים הכפופים לפיקוחה של הרשות:
תאגידים ,קרנות נאמנות ,חברות יועצי השקעות ,חברות לניהול תיקים ,חברות לשיווק
השקעות וחתמים .הפרויקט מיועד לרתום את תחום התקשורת האלקטרונית והאינטרנט
לשירותו של ציבור המשקיעים והגופים הכפופים לפיקוח הרשות.
המערכת מטפלת בכל סוגי הדיווחים ,ובהם :תשקיפים ,דוחות שנתיים ,דוחות ביניים,
דוחות מיידיים ,דוחות על שינוי באחזקות בעלי עניין ,דוחות על הקצאות פרטיות,
מפרטי הצעות רכש ודוחות על ניגודי עניינים בתאגידים .כמו כן מטופלים במערכת
תשקיפים ,דוחות מיידיים ודוחות חודשיים של קרנות נאמנות ,טפסים לחברות לניהול
תיקים ועוד.
מטרות הפרויקט הן :לספק לציבור הרחב נגישות מיידית למידע הפומבי; להפיץ מידע
באופן שוויוני; להגביר את יעילות הפיקוח על מהימנות המידע ולספק כלים חדשים
לביצוע ניתוחים אנליטיים.
החל מיום ההפעלה המלאה (בחודש נובמבר  )2003ועד לתום שנת  ,2011נרשמו במערכת
אלפי מורשי חתימה והתקבלו וטופלו  711,452דיווחים שונים ,מתוכם  113,893דיווחים
בשנת הדוח בלבד .דיווחים אלה הגיעו לטיפול עובדי הרשות באופן אוטומטי באמצעות
אתר הדיווח .הדיווחים הפומביים הופצו אוטומטית באמצעות אתר ההפצה ,וכן הופצו
לבורסה ולמפיצי מידע מסחריים .מדי יום נכנסים אלפי גולשים לאתר ההפצה של
המערכת ,בכתובת  ,www.magna.isa.gov.ilשם ניתן לראות דיווחים שונים של הישויות
שהוזכרו לעיל וכן דוחות מעובדים של הנתונים.
הפרויקט הוא מהמתקדמים מסוגו בעולם ,והוא מושתת על הטכנולוגיות העדכניות
והמתקדמות ביותר .במסגרתו ניתנים פתרונות טכנולוגיים לשאלות סבוכות ובהן זיהוי
חד ערכי של המדווחים ואבטחת מידע ,והוא אף זכה במספר פרסי הצטיינות יוקרתיים
בתחום מערכות המידע.
המערכת תרמה תרומה משמעותית לזכייה של הרשות ,זו הפעם השישית ברציפות ,בפרס
הראשון בתחרות "ממשל זמין" שעורך משרד האוצר בין כל משרדי הממשלה והגופים
הציבוריים בתחום המחשוב לשירות הציבור.
במהלך שנת הדוח בוצעה שורה ארוכה של שיפורים במערכת ,ובהם :פיתוח והתקנה של
גרסאות חדשות והתאמת טפסי הדיווח לשינויי חקיקה שוטפים; פיתוח יכולת המאפשרת
דיווח ליישויות נוספות; שיפור מנגנוני הדיווח ,וכן שדרוגים טכנולוגיים.
בנוסף לכך ,בוצעו שינויים ושיפורים במגנא והם נבדקו לפני העברתם לשימוש .כמו
כן נבדקה העמידה ברמת שירות של ה  (Service Level Agreement) SLAמול הספק
החיצוני .השנה בוצעו ונבדקו חמש גרסאות ,הכוללות כ 160שינויים במערכת.

165

דוח שנתי 2011

טבלה  :30נתוני פעילות במערכת מגנא בשנת 2011
כמות
סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי

166

113,893
GB

סה"כ נפח הדיווחים לשנת 2011

32.25

סה"כ דיווחים פומביים בלבד במגנא  -שנתי

92,395

סה"כ דיווחים לא פומביים בלבד במגנא  -שנתי

21,498

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -תאגידים בישראל

81,887

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -תאגידים ברישום כפול

2,801

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -מנהלי קרנות

24,348

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -חתמים וחברות חיתום

370

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -חברות ייעוץ השקעות

185

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -מנהלי תיקי השקעות

3113

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -חברות לשיווק השקעות

381

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -נאמנים לקרן

420

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -מגישי הצעות רכש שאינם חברות ציבוריות

123

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -בנקים כמעסיקים של יועצי השקעות

253

סה"כ דיווחים במגנא  -שנתי  -נאמן אג"ח

12

סה"כ טפסים פעילים במגנא

395

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -תאגידים בישראל

143

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -תאגידים ברישום כפול

27

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -מנהלי קרנות

100

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -נאמנים לקרן

16

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -חברות לייעוץ השקעות

19

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -מנהלי תיקי השקעות

23

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -בנקים כמעסיקים של יועצי השקעות

12

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -מנהלי חיתום

25

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -מגישי הצעות רכש שאינם חברות ציבוריות

11

סה"כ טפסים פעילים במגנא  -משווקי השקעות

19

סה"כ חותמים פעילים במערכת
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פעילויות מרכזיות בשנת הדוח
א 		.שדרוגי תשתיות
לאור ההתקדמות הטכנולוגית ומוצרי התוכנה והתשתיות החדשים שהופיעו
בשוק ,הוחל בפיתוח הדור השלישי של מגנא .המחלקה שדרגה את אתר מפיצי
המידע לטכנולוגיה חדשה והחלה לפתח אתר הפצה חדש .פיתוח האתר נמצא
בשלבי סיום והוא צפוי לעלות לאוויר ברבעון ראשון של  .2012אתרי הדיווח,
הטופס ,הממשקים והאדמיניסטרציה יושלמו גם הם בשנת .2012
בנוסף לכך ,בוצעו שדרוגי תשתית שוטפים שחייבו ביצוע מיידי ,כגון תמיכה
בדפדפן החדש של מיקרוסופט  ,Internet Explorer 9במערכות הפעלה חדשות
שיצאו לשוק ,וכד'.
ב 		.הקשחת אבטחת המידע
לאור הנחיית רשם הגורמים המאשרים במשרד המשפטים ,ולאור סכנות אבטחת
המידע המחריפות והולכות עם הזמן ,התבצעה רוויזיה של תחום אבטחת המידע
והחתימה האלקטרונית הנמצאת בבסיס המערכת .בעוד שבשנה קודמת הושם
הדגש על הצד של המדווחים ,הרי שבשנת  2011הוחלפו מערכות האבטחה של
מגנא עצמה ,כולל רכיבי ההזדהות ,אישור החתימה ,ומניעת פריצה וגישה בלתי
מורשית.
ג 		.מכרז חדש לתחזוקת מגנא
ההסכם עם החברה החיצונית הנותנת שירות בעניין פיתוח מגנא ותחזוקתה
הסתיים באמצע שנת  ,2011והרשות ניהלה מכרז מורכב לבחירת ספק שימשיך
לתת שירותים אלה במהלך השנים הקרובות .המכרז הסתיים בהצלחה ,והרשות
חתמה עם הספק הזוכה על הסכם להמשך פיתוח ותחזוקה של המערכת למשך
חמש שנים (עם אופציה להארכה לשלוש שנים נוספות).
ד 		.זירות מסחר ותעודות סל
במקביל לשינויי החקיקה ,הוקמו במגנא תשתיות לישויות חדשות במערכת :זירות
מסחר ותעודות סל ,כהכנה לתחילת חובות הדיווח של גופים אלה .כמו כן ,החל
שלב ההגדרה והאפיון של טפסי הדיווח הרלוונטיים .פעילות זו צפויה להסתיים
בשנת  ,2012בתלות בסיום תהליכי החקיקה בעניין.
ה 		.האדמיניסטרציה של מגנא
תחום פעילות נוסף במסגרת מגנא הוא האדמיניסטרציה של המערכת והטיפול
במדווחים ובמורשי דיווח ,כולל אלה המבקשים את אישור הרשות לשמש כמורשי
דיווח .השנה טופלו  1,440טפסים למינוי ,גריעה או בקשות להארכות תוקף של
תעודות; בוצע רישום של  61גופים חדשים וטופלו  233טפסים לעדכון פרטים של
מדווחים .במהלך השנה שינו את שמם  67גופים ,ו 289גופים עדכנו את פרטיהם
במגנא .כמו כן נערכו מאות פניות יזומות לתאגידים בשל אי התאמות בנתונים
המדווחים (כגון מספרי תעודת זהות שגויים) ,ומאות פניות נוספות לחברות בשל
אי עמידה בדרישות החוק לגבי מספר מינימלי של מורשי חתימה בתאגיד .בנוסף
לכך ,המחלקה טיפלה ב 22מקרים של סגירת תאגידים וגופים נוספים שחדלו
לשמש כתאגידים מדווחים ,ערכה טיוב נתונים בתחום בעלי עניין וסיפקה מענה
לפניות ושאלות של הגופים והמדווחים .כמו כן ערכה המחלקה כ 2,500בדיקות
אימות של תעודות זהות ,בעיקר של מבקשי רישיון ייעוץ.
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 .2ארכיון מסמכים ומשרד ממוחשב
מערכת זו מאפשרת אִרכוב של מסמכים פנימיים וחיצוניים מכל הסוגים ,כולל מסמכים
המגיעים באופן אלקטרוני ,בפקס ומסמכי נייר (הנסרקים למערכת) .המערכת מאפשרת
לאתר ולאחזר כל מסמך על פי סוג ,פרמטרים קבועים וטקסט חופשי.
המערכת מהווה את אחד הכלים החיוניים ביותר לעבודת הרשות ,והיא משמשת הן את
מערכת הדיווחים האלקטרוניים לצורך אִרכוב ו אִחזור מסמכים המגיעים מהמדווחים,
שחלקם מופצים גם לציבור (ראו סעיף  1לעיל) ,והן את מערכת אמיגו  -לצורך
ארכוב הידיעות המתקבלות מאתרי העיתונים .כמו כן כוללת המערכת את הפונקציות
הסטנדרטיות של ניהול משרד ממוחשב :דואר אלקטרוני פנימי וחיצוני ,ניהול משימות,
יומני פגישות ,פנקס כתובות ו  .workflowהמערכת ,הכוללת פיתוחים ייחודיים רבים,
מבוססת על המוצר .Lotus Notes Domino

פעילויות מרכזיות בשנת הדוח
א.

ארכיון מיילים
עם הגידול במספר עובדי הרשות בשנים האחרונות והעלייה בהיקפי הדואר
האלקטרוני של העובדים מחד ,והרצון לשמור על זמינות המידע לתקופה בלתי
מוגבלת מאידך ,הוקם ארכיון דוא"ל משוכלל המאפשר לרשות לאחסן דואר
אלקטרוני של העובדים ולשלוף את המידע בעת הצורך במהירות וביעילות.

ב 		.הגברת היתירות בין השרתים
בשנת הדוח הושלם פרויקט היתירות בין השרתים ,המאפשר מעבר אוטומטי
ביניהם במקרה של תקלות .המהלך מבטיח שבמקרה של כשל כלשהו בחומרה או
בתוכנה המערכת לא תושבת ,שכן חומרה ותוכנה חליפיים ייכנסו לפעולה.
LOTUS

ג 		.שדרוג גרסת
השנה נערך שדרוג מסיבי של כלל המערכת ,לגרסה  ,8.5.2הכוללת יכולות חדשות
ומשוכללות בתחומי הדואר האלקטרוני ,ניהול יומנים ,קבוצות עבודה ועוד.
במקביל לשדרוג ,המערכת הוסבה לעבודה בשיטת  roamingמתקדמת ,המאפשרת
לעובדי הרשות לעבוד עם המערכת בכל אחת מעמדות העבודה במקביל ,ובאופן
שקוף .משתמש יכול לעבוד בסביבת העבודה הרגילה שלו ובמשרד הממוחשב,
מהעמדות באתר ירושלים ,באתר תל אביב ,בהתחברות מרוחקת מהבית ובאמצעות
הטלפון הסלולרי.
ד 		.התחברות של מחלקת פרקליטות
לאור המעבר של הפרקליטות למשרדים חדשים בתל אביב ,הקימה המחלקה אתר
מחשבים שלישי הכולל תשתיות מחשוב ,מערכות מידע סטנדרטיות ,עמדות
עבודה ,תקשורת ומדפסות .כיום ,לעובדי הפרקליטות יש גישה מלאה לכל מערכות
הרשות ,כמו בשני האתרים הוותיקים.
ה 		.ניהול משימות
במהלך השנה הוכנסה לשימוש בסביבת המשרד הממוחשב מערכת חדשה לניהול
משימות ברמת המחלקה ,הצוות והעובד הבודד .למערכת יכולת לבצע אגרגציה
של המשימות ולספק תמונה כוללת על ההתקדמות ,וכן להציג פירוט ברמת
המשימה הבודדת.
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ו 		.שדרוג תשתיות
ברבעון האחרון של שנת הדוח ביצעה המחלקה שדרוג של תשתיות המערכת,
כולל החלפת כלל השרתים המיושנים בכל האתרים בשרתים חדשים ,מערכת
הפעלה מתקדמת ,ומערך אחסון חדשני .במהלך מסובך ומורכב ,הצליחה המחלקה
להשלים את השדרוג והחלפה של התשתית בזמן קצר במיוחד ,ללא השבתה של
המערכות וללא פגיעה כלשהי בעבודת המשתמשים.

 .3מערכת מחשוב תפעולית
במהלך שנת הדוח נמשכו פעולות הפיתוח והתחזוקה של מערכת המחשוב המרכזית,
הכוללת את מירב המידע על הנושאים המטופלים על ידי הרשות :נתונים על תאגידים,
קרנות נאמנות ,יועצי השקעות ומנהלי תיקים ,נתוני מסחר ,וכן נתונים המשמשים את
כלל עובדי הרשות .בשנת הדוח יושמו כ 720בקשות לשינויים ושיפורים במערכת בהיקף
נרחב.

פעילויות מרכזיות בשנת הדוח
הפיתוחים המחשוביים החדשים העיקריים שבוצעו בשנת הדוח הם :יצירת חובות
לתאגידים וקרנות על בסיס חוב שנתי מצטבר; בניית בסיס להפקת שוברים עם פונט
מגנטי; בניית בסיס נתונים כולל לתמיכה במרשם העוסקים הזרים; איחוד כל תהליכי
הבדיקה לאישור רישיון על כל שלביו; יצירת מערכת התראות לבקרת דיווחי אמצע חודש
מזדמנים; טיפול במוצרי מדדים עבור מחלקת השקעות.

 .4אתר אינטרנט
במהלך השנה המשיך האתר (  )www.isa.gov.ilלהתעדכן באופן שוטף בתכנים רלוונטיים
חדשים :מידע על הרשות ,מידע על חוקים ותקנות שנחקקו במהלך השנה ,חדשות
ופרסומים ,רשימות מעודכנות של הגופים המפוקחים על ידי הרשות ושאלות ותשובות
נפוצות נוספות שהתקבלו במהלך השנה.
פעילויות מרכזיות בשנת הדוח :הוספת דף אודות הרשות בערבית וברוסית; שיפור
מנגנוני העלאת התוכן לאתר לנוחות המשתמשים; רשימת יועצים  -נוספו נתונים
אישיים וכן אינדיקציה לגבי עוסקים זרים; שווי עדכני של נכסי קרנות ,מידע סטטיסטי
על שכר מנהל  -הוספת אפשרות להפיק את הנתונים באקסל ,כולל נתונים הסטוריים;
הפעלת "קו ישיר" למחלקת מודיעין וחקירות ,המאפשר העברת מידע מהציבור למחלקה.

 .5מערכת מודיעין מרכזית  -אמיגו
מערכת המודיעין המרכזית הינה מערכת מחשוב לניהול מידע וידע ,הכוללת יכולות
בתחומים הבאים :איתור פריטי מידע ממקורות שונים; איסוף המידע וייבואו למערכת
באופן אוטומטי מחזורי ו/או באופן יזום; חיפוש של אובייקטים בתוך כל פריטי המידע
שנאספו מהמקורות השונים; עיבוד של המידע וניתוחו; מציאת קשרים בין הישויות
והצגת קשרים אלה; הפקת ידע; ארכוב של פרטי מידע בארכיון הרשות; ניהול והפצת
המידע הגולמי ו/או המעובד לעובדים נוספים ברשות באמצעות הדואר האלקטרוני של
הרשות.
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בשנת הדוח נאספו ונשתלו בארכיון הרשות  164,503פרטי מידע .מיום הקמת המערכת
נשתלו בה בסך הכול  1,454,702פריטים.

 .6מחשוב עבור מחלקת חקירות
א 		.מחשוב פורנזי
המערכת המתקדמת למחשוב הפורנזי במחלקת חקירות הוקמה לפני כשלוש שנים,
והוכיחה את עצמה באופן מלא .השיפור והייעול של עבודת המחלקה ניכרים
ובולטים כמעט בכל תיק הכולל כמויות גדולות של מידע ומסמכים שנתפסו במהלך
החקירה .המערכת כוללת שרת ונפחי אחסון ,לצד תוכנת חיפוש ואחזור מתקדמת,
המאפשרת העתקה וחיפוש במידע אלקטרוני רב .השנה בוצע שדרוג מסיבי של כל
מערך האחסון של המערכת לדגם מתקדם ומהיר .כמו כן הוגדלו נפחי האחסון כדי
לענות על הצרכים ועל גידול בהיקפי המידע המתקבל בעת החקירות.
ב 		.כספת
לבקשת מחלקת חקירות ,המחלקה רכשה ונמצאת בשלבי הטמעה של "כספת"
להעברה מאובטחת של מסמכים ומידע בין הרשות לבין הבנקים .ה"כספת" אמורה
לשמש בעתיד לקבלת קבצי חשבונות עו"ש וכן לקבלת קבצי חשבונות של ניירות
ערך המועברים כיום באמצעות תקליטורים .השנה הופעלה המערכת באופן
ניסיוני (נערך "פיילוט") עם חלק מהבנקים ,והוקמו מנגנונים המאפשרים קבלה
אוטומטית של נתונים מהכספת ישירות לעמדות העבודה של החוקרים.
ג 		.מערכת ישויות וקשרים
לבקשת מחלקת חקירות ,ובשיתוף פעולה עם אנשיה ,השתתפה המחלקה באפיון,
ריכוז הצרכים וההכנה של מסמך דרישות (  )RFPלמערכת ישויות וקשרים .המערכת
תשמש את עובדי מחלקת חקירות ומודיעין ברשות בניהול תהליכי המודיעין
והחקירות ,כולל ניהול ישויות והקשרים בין הישויות ,וכן חיפוש במאגרי מידע
פנימיים וחיצוניים לרשות הנגישים דרך האינטרנט .המכרז החדש עתיד להתפרסם
ברבעון הראשון של שנת .2012

 .7מערכת טפסים ותשלומים
במהלך השנה הועלו טפסים מקוונים נוספים של הרשות על שרת התשלומים של הממשלה
המופעל באמצעות תהיל"ה .הטפסים משמשים מגזרים שונים בציבור הרחב לצורך פנייה
לרשות במכלול תחומים .במהלך השנה הועברו דרך המערכת יותר מ 13-אלף טפסים
ותשלומים בסך כ 12מיליון ש"ח.
המערכת מעבירה למערכות המידע הפנימיות של הרשות את כל הטפסים שמולאו על ידי
המשתמשים באינטרנט ואת התשלומים המחויבים בצורה ממוחשבת ובזמן אמת .נתונים
אלה מוצגים לציבור המשתמשים (בעזרת קוד אישי) דרך אתר האינטרנט של הרשות,
ומאפשרים לו לקבל מידע מדויק ואמין על מצב הטיפול בפניות.
הממשק עם תהיל"ה משמש גם לקבלה והעברה של מידע רלוונטי עבור יועצים ומשווקים
פנסיוניים ,הנבחנים על ידי הרשות ,כשירות עבור אגף שוק ההון במשרד האוצר .בשל
החשיבות של ממשק זה ,הוא שודרג משמעותית במהלך שנת הדוח ,אמינותו וזמינותו
שופרה ,ורמת אבטחת המידע שלו עלתה.
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 .8מערכת חריגי מסחר BI
עם החלטת הרשות והבורסה להעביר לרשות מספר מזהה חדערכי מוצפן (המייצג את
החשבון המבצע את הקנייה או המכירה) יחד עם נתוני המסחר האחרים המתקבלים
מהבורסה ,ולאור העובדה שמערכת החריגים הקיימת ברשות הינה מיושנת ואינה
עונה על הצרכים החדשים ,הוקמה ברשות מערכת מידע חדשה לתחקור נתוני מסחר,
המבוססת על התפיסות והטכנולוגיות המתקדמות ביותר הקיימות כיום בעולם בתחום
ה–  .(Business Intelligence) BIמטרת המערכת היא לאשר או להפריך את החריגים
בצורה אוטומטית במידת האפשר ,ועל ידי כך לאפשר לעובדי הרשות לטפל באירועים
המהווים בבירור חריגה בלתי מוסברת .שלב א' עלה לאוויר בתחילת ינואר ,ובמהלך
השנה נמשך תהליך הפיתוח המסיבי של מודולים נוספים.

פעילויות מרכזיות בשנת הדוח
א .בחודש פברואר הופעל שלב ד' ,שכלל :טבלת מזהים חד ערכיים ממשרד האוצר;
חריגים חדשים; גרף פעילות של קבוצת מזהים; חריגי השקעות;  Dashboardקרנות;
דוחות חדשים עבור קרנות; עולם "מנהלי תיקים".
ב .בחודש יוני הופעל שלב ה' ,שכלל :חישובי שער; המרת מזהים חד ערכיים; הקמת
עולם "עסקאות מחוץ לבורסה"; חריגים חדשים למחלקת השקעות ;דוחות חדשים
למחלקת חקירות ומודיעין; עולם תשלומים; שיפורים בתצוגת  dashboardקרנות.
ג .לקראת סוף אוקטובר ,הופעל שלב ו' של המערכת ,הכולל שיפורים בתחום הפיקוח
על המסחר וחריגי מתווכים; עדכונים בקליטת מזהים ממשרד האוצר; טיפול בתעודות
סל.
ד .לקראת סוף דצמבר ,הופעל שלב ז' של המערכת ,הכולל :טיפול במדדים חדשים; בעלי
עניין; דוחות חדשים;  dashboardתעודות סל;  dashboardמנהלי תיקים;

 .9ניהול ידע  -כלי חיפוש
המידע והידע הקיימים ברשות ,אשר משמשים את עובדי הרשות  -מקורם הן במערכות
המידע שברשות ,הן במקורות מידע חיצוניים והן אצל העובדים .מערכות המידע ברשות
כוללות מספר רב של מערכות המטפלות בנושאים שונים ופועלות בשיטות וטכנולוגיות
מגוונות .בנוסף לכך ,קיים ידע רב שנשאר אצל עובדים וחשוב לתעד אותו ,למשל
מסמכים והתכתבויות בתיבת הדוא"ל ,שיחות טלפון שאינן מתועדות ,תובנות וכו'.
השנה הכינה הרשות ופרסמה מכרז פומבי לפיתוח והטמעת המערכת; נבחר ספק זוכה,
ונחתם עימו הסכם לפיתוח ותחזוקת המערכת למשך חמש שנים; בוצע אפיון מפורט
לתהליכים השונים; הוחל בפיתוח התוכנה והכנת התשתיות .הצפי הוא שבשנת 2012
יסתיים פיתוח המערכת והיא תיכנס לשימוש מלא ברשות.

 .10ניהול ידע  -פורטל ארגוני
כחלק מפרויקט ניהול הידע ברשות ,יזמה המחלקה הקמת פורטל ארגוני ,המאפשר
למשתמשים כלי ויזואלי נוח ופשוט שבאמצעותו יאספו מידע הדרוש להם מכל מערכות
הרשות .לפורטל המיועד שתי מטרות נפרדות ומשולבות :תיגבור הניהול ,השיתוף
והזרימה החופשית של הידע הארגוני בכל הכרוך בעולם התוכן המקצועי של רשות
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ניירות ערך; יצירת "שולחן עבודה" אחיד לממלאי התפקידים ברשות שיאפשר גישה
מיידית ונוחה למידע ולכלים העומדים לרשותם.
במהלך שנת הדוח ,אספה המחלקה מידע על הדרישות והצרכים ,והכינה מסמך דרישות
) (RFPלמערכת .המכרז התפרסם בשבוע הראשון של שנת  ,2012והצפי הוא שהמערכת
תושלם ברבעון אחרון של השנה.

 .11מערכת כוח אדם
לבקשת המזכיר הכללי ,ובשיתוף פעולה עם אנשי המנהל ,השתתפה המחלקה בפרויקט
הקמת מערכת כוח אדם .מטרתה של המערכת הינה לענות על כל הצרכים של ניהול
משאבי האנוש בארגון ,כולל :ניהול תיקי עובדים; ניהול תהליכי גיוס ,מיון וקליטה;
המבנה הארגוני; עיסוקים ,משרות ותפקידים; הכשרות והשתלמויות; חופשות ואירועים
אישיים; הערכות עובדים; קידום עובדים; תנאי העסקה והטבות; רווחה; משמעת
והמלצות; סיום ה עֲסקה ,ועוד.
בשנת הדוח נבחר זוכה במכרז ,והמחלקה ניהלה את פרויקט יישום המערכת :אפיון
הדרישות והצרכים ,פיתוח התוכנה ,הקמה ,ביצוע ממשקים ,הדרכה והטמעה .ביום ה1
בינואר ,2012 ,החלה מחלקת כוח אדם ברשות לעבוד באופן מלא עם המערכת החדשה.

 .12מערכת הצבעות משולבת
בשנת הדוח החליטה הרשות להקים מערכת שתאפשר להצביע דרך האינטרנט באסיפות
כפי שמדווחות במגנא .לשם כך מוקם אתר הצבעות במערכת מגנא שדרכו יוכל כל מחזיק
בניירות ערך ,לאחר תהליך הזדהות מאובטח ,לבצע הצבעה אינטרנטית בנושאים שעלו
להצבעה באסיפות (כפי שדווחו בטפסי זימון האסיפה במגנא) של חברות שהוא מחזיק
בניירות הערך שלהן.
כחלק ממערכת ההצבעות ,הרשות תפעיל מערכת דואר אלקטרוני מאובטח (מערכת יעל)
מהרשות אל החברות ומורשים מטעמן .במסגרת פעילות זאת ,יתאפשר לכל מורשה לגשת
(בשימוש טוקן שיונפק על ידי גורם מאשר) לאתר ייעודי שבו יוכל לאחזר תכתובות
שקיבל מהרשות.
מערכת הצבעות מעבירה לחברה זמן קצר לפני תחילת האסיפה ,דרך מערכת יעל ,את
תוצאות האסיפה האינטרנטית (העברה זמן קצר לפני האסיפה מיועדת גם כדי שהחברה
תוכל לקבוע האם יש קוורום לקיום האסיפה) .בסיום התהליך מועברים לארכיון הרשות
נתוני האסיפה האינטרנטית ,לוג תהליך ההצבעה ,תוצאות ההצבעה האינטרנטית ועוד.
במקביל ובמשותף להקמת הפרוייקט מבחינה טכנית/מחשובית מתקיים מסלול חקיקתי.
האמור לתמוך בתהליכים השונים של המערכת ,עיתוים ,אופן פעולתם וכד' .שני
המסלולים נדרשים על מנת להפעיל את המערכת.
המחלקה החלה בהקמת הפרויקט וביצעה אפיון כללי ומפורט של התהליכים במערכת.
היא רכשה את החומרה הדרושה והחלה בפרויקט הפיתוח .תהליך הקמת המערכת צפוי
להסתיים בשנת .2012
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 .13תשתיות  -שרתים ,תקשורת ואבטחת מידע
במהלך שנת הדוח נערכו שיפורים בתשתיות המחשוב של הרשות .בין הנושאים החשובים
שטופלו ניתן למנות את הפעילויות הבאות:
א .שדרוג תשתיות שרתים וציוד האחסון ,בשני אתרי הרשות ,לציוד מתקדם וחדשני,
בעל קיבולת גבוהה וביצועים מהירים ,המאפשר  -בין השאר  -גיבוי הדדי של אתרי
הרשות השונים.
ב .שדרוג רשתות התקשורת בשני אתרי הרשות (ירושלים ותל אביב) ברכיבים מתקדמים.
ג .שדרוג כלי אבטחת המידע המגינים על הרשות מפני פריצה ,התקפות מסוגים שונים
ווירוסים.
ד .תחזוקה שוטפת של כלל המערכות ,עדכון נוהלים ובקרה על רמת השירות למשתמשים
פנימיים וחיצוניים.
ה .המשך החלפת כל המחשבים האישיים והמדפסות המיושנים במחשבים ,במערכות
הפעלה ובמדפסות חדשות.
ו .פרויקט הסבה מסביבת נובל לסביבת מיקרוסופט .במהלך השנה החלה הרשות
בשלבים מקדימים לביצוע פרויקט הסבה רחב היקף של כל תשתיות הרשות לסביבת
מיקרוסופט .המחלקה רכשה את החומרה הדרושה ,מיפתה והסבה את התוכנות
שבשימוש עובדי הרשות והסבה את מנגנוני הבקרה על התשתיות .הפרויקט יושלם
בשנת  ,2012כאשר כל מחלקה ברשות תעבור לסביבה החדשה באופן מבוקר.
פעילויות אלה ,בעיקר בתחום שדרוג אבטחת המידע ,ימשיכו להתבצע גם בשנת .2012

173

דוח שנתי 2011

174

דוח שנתי 2011

נספח מס' 1

דוח ביצוע תקציב לשנת 2011
(באלפי ש"ח)
תקציב מאושר
2011

תקציב מעודכן
2011

ביצוע תקציב
2011

מס' סעיף שם הסעיף
כללי :סה"כ הוצאות

156,200

156,200

145,589

שכר :סה"כ

79,360

81,810

80,340

[] 203

[] 203

[] 203

1001

משכורת עובדי הרשות

60,830

63,493

63,477

1002

הפרשה לפנסיה ופיצויים

9,600

9,259

8,958

1003

שעות נוספות

5,950

5,950

4,975

1004

עובדים למשימות חולפות

390

421

420

[] 24

[] 24

[] 24

1005

מתמחים במשפטים וסטודנטים

1,710

1,710

1,540

1006

שכר יושב הראש

710

790

783

1008

תשלום הוצאות לחברי הרשות

170

187

186

הוצאות נלוות :סה"כ

8,550

8,550

7,273

2001

הדרכה והשתלמות

950

950

876

2002

אחזקת כלי רכב

1,900

1,969

1,968

2003

שכירת כלי רכב

100

100

28

2004

נסיעות בארץ ,אש"ל והובלות

5,100

5,441

4,583

2005

קרן למתן הלוואות*

500

90

()181

אחזקה :סה"כ

17,820

19,539

19,449

3001

הוצאות ארגוניות

990

1,250

1,235

3002

צורכי משרד

700

812

811

3003

אחזקת בית ותיקונים

14,900

16,165

16,164

3004

דואר וטלפונים

980

1,062

1,061

3005

ציוד ,מכונות וריהוט

250

250

178

פעילות מקצועית :סה"כ

12,310

11,551

10,250

4002

רישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקים

1,800

1,800

1,736

4004

הוצאות משפטיות

450

652

651
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מס' סעיף שם הסעיף

*
**

178

תקציב מאושר
2011

תקציב מעודכן
2011

ביצוע תקציב
2011

4005

ספריה מקצועית

550

550

442

4006

השתתפות בכנסים בינלאומיים

350

350

247

4007

תקינה חשבונאית (השתתפות)

1,200

1,250

1,249

4008

ביקורת בתאגידים ,קרנות ויועצים

4,850

3,661

3,124

4010

חינוך הציבור

150

150

4

4011

ייעוץ לרשות

1,000

883

629

4012

ימי עיון

250

310

269

4015

קרן למחקרים אקדמיים

370

391

390

4016

קשרי חוץ בינלאומיים

590

756

755

4017

ביקורת פנימית

200

248

247

4018

הכנת דוחות כספיים

550

550

508

מערכות מידע :סה"כ

12,800

11,840

10,470

5003

אחזקת מחשבים

11,250

10,290

9,274

5004

רכישת מידע ממוחשב

1,550

1,550

1,196

תקציב פיתוח :סה"כ

20,800

20,800

17,807

6001

מערכות מידע (תוכנה וחומרה)

17,000

17,000

16,619

6002

רכישת כלי רכב**

-

()613

6003

שיפוץ מבנים

3,800

3,800

1,800

רזרבה :סה"כ

4,560

2,110

-

7005

רזרבה לשכר

2,600

150

-

7006

רזרבה להתיקרויות

830

830

-

7010

רזרבה כללית

1,130

1,130

-

הכנסות :סה"כ (הערכה)*

()133,000

()133,000

()131,840

9001

אגרת תשקיף

()47,000

()47,000

()46,291

9002

אגרה שנתית

()60,000

()60,000

()63,184

9003

הכנסות מימון ,נטו

()15,000

()15,000

()11,856

9004

אגרות מיועצי השקעות

()11,000

()11,000

()10,510

				
בוצעה משיכה מהבנק של חלק מהפיקדון.
				
סכום שהתקבל ממינהל הרכב בגין מכירת  13כלי רכב.

דוח שנתי 2011

נספח מס' 2

תקציב מאושר לשנת 2012
(באלפי ש"ח)
מס' סעיף

שם הסעיף

תקציב מאושר
2012

כללי :סה"כ הוצאות

175,920

שכר :סה"כ

90,490
[] 216

1001

משכורת עובדי הרשות

70,180

1002

הפרשה לפנסיה ופיצויים

10,310

1003

שעות נוספות

6,330

1004

עובדים למשימות חולפות

500

1005

מתמחים במשפטים וסטודנטים

2,140

1006

שכר יושב הראש

810

1008

תשלום הוצאות לחברי הרשות

220

הוצאות נלוות :סה"כ

8,790

2001

הדרכה והשתלמות

1,010

2002

אחזקת כלי רכב

2,000

2003

שכירת כלי רכב

100

2004

נסיעות בארץ ,אש"ל והובלות

5,580

2005

קרן למתן הלוואות

100

אחזקה :סה"כ

20,700

3001

הוצאות ארגוניות

1,200

3002

צורכי משרד

700

3003

אחזקת בית ותיקונים

17,500

3004

דואר וטלפונים

1,050

3005

ציוד ,מכונות וריהוט

250

פעילות מקצועית :סה"כ

13,480

4002

רישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקים

3,200

4004

הוצאות משפטיות

600

[] 30

179

דוח שנתי 2011

מס' סעיף
4005

ספריה מקצועית

550

4006

השתתפות בכנסים בינלאומיים

300

4007

תקינה חשבונאית (השתתפות)

1,200

4008

ביקורת בתאגידים ,קרנות ויועצים

4,100

4010

חינוך הציבור

150

4011

ייעוץ לרשות

950

4012

ימי עיון

400

4015

קרן למחקרים אקדמיים

700

4016

קשרי חוץ בינלאומיים

550

4017

ביקורת פנימית

230

4018

הכנת דוחות כספיים

550

מערכות מידע :סה"כ

13,000

5003

אחזקת מחשבים

11,250

5004

רכישת מידע ממוחשב

1,750

תקציב פיתוח :סה"כ

22,500

6001

מערכות מידע (תוכנה וחומרה)

17,000

6003

שיפוץ מבנים

5,500

רזרבה :סה"כ

6,960

7005

רזרבה לשכר

5,000

7006

רזרבה להתיקרויות

830

7010

רזרבה כללית

1,130

הכנסות :סה"כ (הערכה)*

()137,000

9001

אגרות תשקיף

()49,000

9002

אגרות שנתיות

()67,000

9003

הכנסות מימון ,נטו

()13,000

אגרות מיועצי השקעות

()8,000

9004
		
*
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שם הסעיף

תקציב מאושר
2012

בהתאם להחלטת ועדת הכספים של הרשות ולסיכום אגף התקציבים במשרד האוצר ,הרשות תפעל
להפחתת האגרות השנתיות החלות על התאגידים והיחידים המפוקחים עד כדי  40אחוז לשנה למשך
מספר שנים .משך התקופה של ההפחתה (בין שנתיים לארבע) והיקפה על פני השנים יידונו בקרוב על
		
ידי ועדת הכספים בכנסת.

