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9HQWWLLOLWMDOLLWWLPHW

9HQWWLLOLW
6XONXOXXNXW
/LLWWLPHW
6DWXODW
/DLSDOOLVHWYDOXUDXWDRVDW
9DOXUDXWDSXWNHWMDRVDW
3DORSRVWLW
6lKN|KLWVDXVRVDW
.LLQQLW\VWDUYLNNHHWW\|NDOXWMDYDUDRVDW
0XXWWXRWWHHW

0LWWDXVMDDXWRPDDWLR

3XPSXWMDSXPSSDDPRW

9LUWDXVPLWWDXV
$XWRPDDWLR

+LGURVWDOMlWHYHVLSXPSXW
7VXUXPLW\|PDDSXPSXW
-XQJVLOSSXULSXPSXW
-XQJW\KMHQQ\VSXPSXW
.LLQWHLVW|SXPSSDDPRW
6XSHU%HWV\RKLWXVSXPSSDXV\NVLN|W
.XQQDOOLVWHNQLVHWMlWHYHVLSXPSSDDPRW
,QWHJURLGXWMlWHYHGHQSDLQHHQNRURWXVDVHPDW
3DLQHHQNRURWXVDVHPDW

/DLWHNDLYRWMDVlLOL|W

/$7(/DLWHNDLYRW
1(526XRMDVlLOL|W
2KLWXVSXPSSDXVNDLYRW
6lLOL|MlUMHVWHOPlW

7DORWHNQLLNND

9LHPlU|LQWLMlUMHVWHOPlG%
3RKMDNXOPD
3DORNDWNRWXRWWHHW
.RPSRVLLWWL
1R7DSKDDURLWXVMlUMHVWHOPl
:&HOHPHQWLW
+lWlVXLKNXW



/$7(9LUWDXVPLWWDXVNDLYRW
/$7(9LUWDXVPLWWDXVNDLYRPP

$NNXWRLPLQHQYLUWDXVPLWWDXVNDLYRSXKWDDOOHYHGHOOH
/LQLQJ/$7(90.DRQDNNXWRLPLVHOODPDJQHHWWLYLUWDXVPLWWDULOODMDYDKYLVWLPHOODYDUXVWHOWXYLUWDXVPLWWDXVNDLYR
SXKWDDOOHYHGHOOH.DLYRRQWDUNRLWHWWXYHUNRVWRQKDOOLQWDDQMDVHXUDQWDDQSDLNNRLKLQMRLVVDYHUNNRYLUWDDHLROH
VDDWDYLOOD$VLDNDVYRLVHXUDWDYHUNRVWRQWDSDKWXPLDRPDQNl\WWlMlWXQQXNVHQVDNDXWWDWLHWRNRQHHOWD.URKQH
PLWWDULQDYXOODP\|VSLHQHWYLUWDDPDW¬RYDW¬VHXUDWWDYLVVD

.DLYRRQLWVHDQNNXURLWXYDMDUXQNRRQNHY\WWlMDNHVWlYll3(+'PXRYLD.DLYRQKDONDLVLMDPPMD
NRUNHXVPP.DLYRQWRLPLWXNVHHQNXXOXXHULOOLQHQOlPP|QHULVW\VNDQVLMDYDOPLLNVLDVHQQHWXWWLNNDDW¬
0DJQHHWWLYLUWDXVPLWWDULQDWRLPLL¬.URKQH:$7(5)/8;&,3DNNXWRLPLQHQYLUWDXVDQWXULMDOLVlNVL
WRLPLWHWDDQ¬.URKQH,)&&DNNXWRLPLQHQYDKYLVWLQ&RPSDFW,3VHNl¬.URKQH.*$*60GDWDORJJHUL
¬
/LVlWLHWRMDWDUMRXVS\\QQ|QYRLWMlWWllDOXHP\\MLOOHPPH
¬
7XRWH
9LUWDXVPLWWDXVNDLYRDNNXWRLPLQHQ

+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV

/$7(9LUWDXVPLWWDXVNDLYRPP

9LUWDXVPLWWDXVNDLYRSXKGDVMDMlWHYHVLUDWNDLVXLKLQYHUNNRYLUUDOOD
/LQLQJ/$7(YLUWDXVPLWWDXVNDLYRWRYDWYDOPLVWHWWXYHUNRVWRQDNWLLYLVHHQVHXUDQWDDQMDKDOOLQWDDQ.DLYRW
YRLGDDQN\WNHlDVLDNNDDQNDXNRYDOYRQWDDQMDYDUXVWHOODDVLDNNDDQRPLHQWDUSHLGHQPXNDDQ¬
0DJQHHWWLYLUWDXVPLWWDXNVHQOLVlNVLNDLYRLKLQRQVDDWDYLVVDSDLQHHQPLWWDXVSDLQHHQSLWRMDVllW|WXOYDYDKWL\P
.URKQHPLWWDULQDYXOODP\|VSLHQHWYLUWDDPDWVHXUDWWDYLVVD

5XQNRNRRWRYDW²PPOLLWW\PlNRRWWDUSHHQPXNDDQ.DLYRMDRQVDDWDYLVVDURWDDWLRYDOHWXOOD
UXQJROODVHNlNHQQRUXQNRLVHQDMDQH¬RYDWLWVHDQNNXURLWXYLD.DLYRWRQYDOPLVWHWWX3(+'PXRYLVWD
7RLPLWXNVHHQNXXOXXDVHQQHWWXQDVlKN|NHVNXVDXWRPDDWWLQHQW\KMHQQ\VSXPSSX¬WLNNDDWOlPP|QHULVW\VNDQVL
OlPPLWLQVHNlYDODLVLQ9LUWDXVPLWWDXNVHHQSXKWDDOOHYHGHOOHNl\WlPPH¬.URKQH:DWHUIOX[)MD¬MlWHYHGHOOH
.URKQH2SWLIOX[)0ROHPPLVVDWLODQWHLVVDNl\WlPPH.URKQH,)&,)&%$6,&YDKYLVWLPLD
¬
/LVlWLHWRMDWDUMRXVS\\QQ|QYRLWMlWWllDOXHP\\MLOOHPPH
¬
7XRWH
/$7(9LUWDXVPLWWDXVNDLYR



+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV

/$7(9HVLPLWWDULNDLYRPP
/LQLQJ/$7(9H0.RQYHVLMRKWRYHUNRVWRMHQYLUWDXNVHQPLWWDXNVHHQYDOPLVWHWWXPHNDDQLVHOODYHVLPLWWDULOOD
YDUXVWHWWXNDLYR.DLYRQNl\WW|NRKWHLWDRYDWHVLPHUNLNVLSDLNDWMRLVVDYLUWDDPDWRYDWSLHQLlHLNlMDWNXYDDQ
RQOLQHVHXUDQWDDQROHWDUYHWWD/$7(²YHVLPLWWDULNDLYRRQHGXOOLQHQKDQNNLDPXWWDYHUNRVWRVWDVDDGDDQ
NXLWHQNLQOXHWHWWXDYLUWDDPDWLHWRDWDUYLWWDHVVD

.DLYRQKDONDLVLMDRQ¬PPMDNRUNHXVK PPOLLW\QWlNRNRRQ3(+.DLYRRQLWVHDQNNXURLWXYDMD
UXQNRRQNHY\WWlMDNHVWlYll3(+'PXRYLD.DLYRVVDRQYDOPLLNVLDVHQQHWWXQDPHNDDQLQHQYHVLPLWWDULWLNNDDW
VHNl¬HULOOLQHQOlPP|QHULVW\VNDQVL
¬
/LVlWLHWRMDWDUMRXVS\\QQ|QYRLWMlWWllDOXHP\\MLOOHPPH
¬
7XRWH
/$7(9HVLPLWWDULNDLYR

+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV

/$7(3XPSSDDPRLGHQ\OLYXRGRQPLWWDNDLYR
3XPSSDDPRLGHQ\OLYXRGRQPLWWDNDLYRRQWDUNRLWHWWXMlWHYHVLSXKGLVWDPRLOOH\OLYXRGRQPLWWDDPLVHHQ.DLYR
DVHQQHWDDQVLWHQHWWl\OLYXRGRQORSXWWXDOlSLSXWNLW\KMHQHHWDNDLVLQSXPSSDDPRRQ

.DLYRQKDONDLVLMDRQPPMDNRUNHXVPPOLLWW\PlNRNRRQ3(+PP.DLYRRQLWVHDQNNXURLWXYDMD
UXQNRRQNHVWlYll3(+'PXRYLD.DLYRVVDRQUXVNHDPXRYLNDQVLMDHULOOLQHQOlPP|QHULVW\VNDQVL.DLYRVVDRQ
.URKQH237,)/8;)MlWHYHGHQPDJQHHWWLYLUWDXVPLWWDUL0LWWDULQVXRMDXVOXRNNDRQ,3
¬
/LVlWLHWRMDWDUMRXVS\\QQ|QYRLWMlWWllDOXHP\\MLOOHPPH

7XRWH
<OLYXRGRQPLWWDXVNDLYR

+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV



/$7(,OPDQSRLVWRNDLYRW
/$7(,OPDQSRLVWRNDLYROLQMDQVLYXXQSY
/LQLQJ/$7(,3.OVSYRQWDUNRLWHWWXOLQMDQVLYXXQDVHQQHWWDYDNVLLOPDXVNDLYRNVLYHVLMRKWROLQMRLKLQ
,OPDQSRLVWRNDLYR¬WDUYLWDDQYHUNRVWRQKDOOLQWDDQLOPDQSRLVWRSDUDQWDDK\GUDXOLLNNDDMDVllVWllHQHUJLDD
SXPSSDXNVHVVD7DUYLWWDHVVDDXWRPDDWWLQHQLOPDYHQWWLLOLP\|VSllVWllYHUNRVWRRQNRUYDXVLOPDD

.DLYRQKDONDLVLMDRQ¬PPMDNRUNHXVK PPOLLW\QWlNRNRRQ3(+.DLYRRQLWVHDQNNXURLWXYDMD
UXQNRRQNHY\WWlMDNHVWlYll3(+'PXRYLD.DLYRRQYDUXVWHWWXSXKWDDQYHGHQWRLPLVHOOD&6$)2;)
LOPDYHQWWLLOLOOlMDKXXKWHOXKDDUDOOD¬.DLYRVVDRQYDOPLLNVLDVHQQHWWXQDWLNNDDWVHNl¬HULOOLQHQOlPP|QHULVW\VNDQVL
.DLYRQNDQVLRQYlULW\NVHOWllQVLQLQHQMROODSXKWDDQYHGHQNDLYRQHURWWDPLQHQRQKHOSRPSDD
¬
/LVlWLHWRMDWDUMRXVS\\QQ|QYRLWMlWWllDOXHP\\MLOOHPPH
¬
7XRWH
,OPDQSRLVWRNDLYROLQMDQVLYXXQSY

+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV

/$7(LOPDQSRLVWRNDLYROLQMDQVLYXXQMY
/LQLQJ/$7(,3.OVMYRQWDUNRLWHWWXOLQMDQVLYXXQDVHQQHWWDYDNVLLOPDXVNDLYRNVLMlWHYHVLOLQMRLKLQ
,OPDQSRLVWRNDLYR¬WDUYLWDDQYHUNRVWRQKDOOLQWDDQVLOOl¬LOPDQSRLVWRSDUDQWDDK\GUDXOLLNNDDMDVllVWllHQHUJLDD
SXPSSDXNVHVVD7DUYLWWDHVVDLOPDYHQWWLLOLSllVWllYHUNRVWRRQNRUYDXVLOPDD

.DLYRQKDONDLVLMDRQ¬PPMDNRUNHXVK PPOLLW\QWlNRNRRQ3(+.DLYRRQLWVHDQNNXURLWXYDMD
UXQNRRQNHY\WWlMDNHVWlYll3(+'PXRYLD.DLYRRQYDUXVWHWWXMlWHYHGHQWRLPLVHOOD&6$¬6&)
LOPDYHQWWLLOLOOlMDKXXKWHOXKDDUDOOD¬.DLYRVVDRQYDOPLLNVLDVHQQHWWXQDWLNNDDWVHNlHULOOLQHQOlPP|QHULVW\VNDQVL
.DLYRQNDQVLRQYlULW\NVHOWllQUXVNHDMROODMlWHYHGHQNDLYRQHURWWDPLQHQRQKHOSRPSDD
¬
/LVlWLHWRMDWDUMRXVS\\QQ|QYRLWMlWWllDOXHP\\MLOOHPPH
¬
7XRWH
,OPDQSRLVWRNDLYROLQMDQVLYXXQMY



+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV

/$7(LOPDQSRLVWRNDLYROLQMDDQSY
/LQLQJ/$7(,3.OSYRQWDUNRLWHWWXOLQMDDQDVHQQHWWDYDNVLLOPDXVNDLYRNVLYHVLMRKWROLQMRLKLQ
,OPDQSRLVWRNDLYR¬WDUYLWDDQYHUNRVWRQKDOOLQWDDQLOPDQSRLVWRSDUDQWDDK\GUDXOLLNNDDMDVllVWllHQHUJLDD
SXPSSDXNVHVVD7DUYLWWDHVVDDXWRPDDWWLQHQLOPDYHQWWLLOLP\|VSllVWllYHUNRVWRRQNRUYDXVLOPDD

.DLYRQKDONDLVLMDRQ¬PPMDNRUNHXVK PPOLLW\QWlNRNRRQ3(+.DLYRRQLWVHDQNNXURLWXYD
MDUXQNRRQNHY\WWlMDNHVWlYll3(+'PXRYLD.DLYRRQYDUXVWHWWXSXKWDDQYHGHQWRLPLVHOOD&6$)2;)
LOPDYHQWWLLOLOOlMDKXXKWHOXKDDUDOOD¬.DLYRVVDRQYDOPLLNVLDVHQQHWWXQDWLNNDDWHULOOLQHQOlPP|QHULVW\VNDQVL
.DLYRQNDQVLRQYlULW\NVHOWllQVLQLQHQMROODSXKWDDQYHGHQNDLYRQHURWWDPLQHQRQKHOSRPSDD
¬
/LVlWLHWRMDWDUMRXVS\\QQ|QYRLWMlWWllDOXHP\\MLOOHPPH
¬
7XRWH
,OPDQSRLVWRNDLYROLQMDDQSY

+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV

/$7(LOPDQSRLVWRNDLYROLQMDDQMY
/LQLQJ/$7(,3.OMYRQWDUNRLWHWWXOLQMDDQDVHQQHWWDYDNVLLOPDXVNDLYRNVLMlWHYHVLOLQMRLKLQ
,OPDQSRLVWRNDLYR¬WDUYLWDDQYHUNRVWRQKDOOLQWDDQVLOOl¬LOPDQSRLVWRSDUDQWDDK\GUDXOLLNNDDMDVllVWllHQHUJLDD
SXPSSDXNVHVVD7DUYLWWDHVVDLOPDYHQWWLLOLSllVWllYHUNRVWRRQNRUYDXVLOPDD

.DLYRQKDONDLVLMDRQ¬PPMDNRUNHXVK PPOLLW\QWlNRNRRQ3(+.DLYRRQLWVHDQNNXURLWXYD
MDUXQNRRQNHY\WWlMDNHVWlYll3(+'PXRYLD.DLYRRQYDUXVWHWWXMlWHYHGHQWRLPLVHOOD&6$¬6&)
LOPDYHQWWLLOLOOlMDKXXKWHOXKDDUDOOD¬.DLYRVVDRQYDOPLLNVLDVHQQHWWXQDWLNNDDWVHNlHULOOLQHQOlPP|QHULVW\VNDQVL
.DLYRQNDQVLRQYlULW\NVHOWllQUXVNHDMROODMlWHYHGHQNDLYRQHURWWDPLQHQRQKHOSRPSDD
¬
/LVlWLHWRMDWDUMRXVS\\QQ|QYRLWMlWWllDOXHP\\MLOOHPPH
¬
7XRWH
,OPDQSRLVWRNDLYROLQMDDQMY

+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV



/$7(+XXKWHOXMDWDNDLVNXYHQWWLLOLNDLYRW
/$7(+XXKWHOX\KGHNDLYR
/LQLQJ/$7(+<.RQKXROWRNDLYRMlWHMDSXKGDVYHVLOLQMRMHQSXKGLVWXNVHHQMDKXXKWHOXXQ.DLYR
DVHQQHWDDQWDUSHHQPXNDDQMlWHWDLYHVLMRKWROLQMDDQ.DLYRVWDYRLGDDQV\|WWllMDWDLSRLVWDDSXKGLVWXVHOHPHQWWL
MDOLVlNVLYDUXVWHHQDO|\W\\N\QVLOLLWLQKXXKWHOXDYDUWHQ

.DLYRQKDONDLVLMDRQ¬PPMDNRUNHXVK PPOLLW\QWlNRNRRQ3(+.DLYRRQLWVHDQNNXURLWXYD
MDUXQNRRQNHY\WWlMDNHVWlYll3(+'PXRYLD.DLYRVVDNl\WHWllQ+DZOHQNXPLOXLVWLYHQWWLLOLl.DLYRRQ
YDOPLLNVLDVHQQHWWXQDWLNNDDWVHNl¬HULOOLQHQOlPP|QHULVW\VNDQVL3XKWDDQYHGHQOLQMDVWRRQVLMRLWHWWDYDWNDLYRW
YDUXVWHWDDQVLQLVHOOlMDMlWHYHGHQOLQMDVWRRQUXVNHDOODNDQQHOODHURWWDPLVHQKHOSRWWDPLVHNVL
¬
/LVlWLHWRMDWDUMRXVS\\QQ|QYRLWMlWWllDOXHP\\MLOOHPPH
¬
7XRWH
+XXKWHOX\KGHNDLYR

+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV

/$7(7DNDLVNXYHQWWLLOLNDLYRMlWHYHGHOOH
/LQLQJ/$7(7L9.RQWDUNRLWHWWXHVWlPllQMlWHYHGHQWDNDLVLQSDOXXYLUWDXV.DLYRDVHQQHWDDQSDLQHHOOLVHHQ
MlWHYHVLOLQMDDQ.DLYRVVDRQSDOORYHQWWLLOLHVWlPlVVlSDOXXYLUWDXNVHQMDOLVlNVL\KGHKXXKWHOXDYDUWHQ

.DLYRRQLWVHDQNNXURLWXYDMDUXQNRRQNHY\WWlMDNHVWlYll3(+'PXRYLD.DLYRQKDONDLVLMDPPMD
NRUNHXVPPOLLWW\PlNRRW3(+.DLYRQWRLPLWXNVHHQNXXOXXHULOOLQHQOlPP|QHULVW\VNDQVLMD
YDOPLLNVLDVHQQHWXWWLNNDDW¬.DLYRQNDQVLRRQMlWHYHVLOLQMDVWRQYXRNVLUXVNHD
¬
/LVlWLHWRMDWDUMRXVS\\QQ|QYRLWMlWWllDOXHP\\MLOOHPPH
¬
7XRWH
7DNDLVNXYHQWWLLOLNDLYR



+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV

/$7(6XONXOXXNNXNDLYRW
/LQLQJ/$7(6XONXOXXNNXNDLYR
/LQLQJ/$7(%6MD%6VXONXOXXNNXNDLYRWRQWDUNRLWHWWXHQVLVLMDLVHVWLVDGHMDKXOHYHVLYHUNRVWRLKLQ
.DLYRDYRLGDDQNl\WWllP\|VMlWHYHGHQYLHWWROLQMRLKLQ.DLYRQDYXOODYRLGDDQHVLPHUNLNVLUDMDWDWDLVXONHD
YLUWDDPDKDOXWXOOHDOXHHOOH(VLPHUNNLNRKWHLWDRYDWWHROOLVXXVDOXHHWMDYDVWDDYDWMRLVVDWDUYLWWDHVVDKDOXWDDQ
HVWllKXOHYHVLHQSllV\YHVLVW||Q

.DLYRDRQVDDWDYLVVDUXQNRNRRWPPMDPPNRUNHXVNDWVRWDDQNDLYRNRKWDLVHVWL/LLWW\PlNRRWRYDW
PP.DLYRVVDRQLWVHDQNNXURLWXYD¬3(²NHQQRUDNHQWHLQHQUXQNR
%VFKLQ6$)2;VXONXOXXNNXNRRWRYDW'1²PP/XXNXQWLLYH\V(1',1PXNDLQHQMD
UXQJRQPDWHULDDOLKDSRQNHVWlYlWHUlV/XXNXQWLLYLVWHRQ|OM\QNHVWlYl1%5²WLLYLVWH/XXNXQPDWHULDDOL667L
(1/XXNXQNl\WW|NlVLS\|UlOOlNDQQHQDOWD
/LVlWLHWRMDWDUMRXVS\\QQ|QYRLWMlWWllDOXHP\\MLOOHPPH
7XRWH
6XONXOXXNNXNDLYR

+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV

/$7(3DLQHHQVllW|NDLYRW
/$7(3DLQHHQVllW|NDLYRPP
/LQLQJ/$7(3DLQHHQVllW|NDLYRWRYDWYDOPLVWHWWXYHUNRVWRQDNWLLYLVHHQKDOOLQWDDQ2PDYRLPDLVWD
SDLQHHQVllW|YHQWWLLOLlYRLGDDQNl\WWllSDLQHHQVllW||QSLWRRQDOHQQXNVHHQWDLYLUWDXNVHQVllW||Q
2PDYRLPDLQHQYHQWWLLOLYDOLWDDQNXQNLQWDUSHHQPXNDDQ.DLNNLNDLYRWWRLPLWHWDDQWHKGDVYDOPLLQDUDWNDLVXLQD
MROORLQW\|PDDOODWHKWlYlWW\|WRQPLQLPRLWX
/LVlWLHWRMDMDWDUMRXVS\\QQ|QYRLMlWWllDOXHP\\MlOOHPPH

.DLYRMDRQVDDWDYLVVDURWDDWLRYDOHWXOODPXRYLUXQJROODNHQQRUDNHQWHLVHOODPXRYLUXQJROODVHNlEHWRQLUXQNRLVHQD
ODLWHNDLYRQD0XRYLUXQJRWRQYDOPLVWHWWX3(+'PXRYLVWD5XQNRNRRWRYDW²PP¬
.DLYRWRYDWYDUXVWHWWXRPDYRLPDLVHOOD&6$;/&VDUMDQSDLQHHQVllW|YHQWWLLOLOOl9HQWWLLOLYRLGDDQP\|VYDUXVWDD
VROHQRLGLMDWDLNHOORRKMDXNVHOOD6DPDDQNDLYRRQYRLGDDQVLMRLWWDDPDJQHHWWLYLUWDXVPLWWDULLOPDXVYHQWWLLOLMD
PXLWDYDUXVWHLWDNRKWHHQPXNDDQ
7XRWH
/LQLQJ/$7(3DLQHHQVllW|NDLYR

+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV



/$7(5llWlO|LG\W5DWNDLVXW
/$7(5llWlO|LG\W5DWNDLVXW
/LQLQJ/$7(²UllWlO|LG\WUDWNDLVXWRQWDUNRLWHWWXDVLDNNDDQNRKWHLVLLQMD¬WDUSHLVLLQMRLKLQHLYDOPLVWDUDWNDLVXD
ROHROHPDVVD5DWNDLVXWKDHWDDQ\KGHVVlDVLDNNDDQNDQVVDNRKWHHQHKGRLOOD7XRWWHHWYDUXVWHOODDQYDOPLLNVLMR
WHKWDDOODNRKWHHQYDDWLPXVWHQPXNDLVHVWL3DNHWWLLQVDDGDDQWDUYLWWDHVVDP\|VDXWRPDDWLR/LQLQJLOWD
0DWHULDDOLQDNRUNHDOXRNNDLQHQ3(+'PDWHULDDOLYDORLVDYDDOHDQKDUPDDVLVlSLQWDMDHKGRWWRPDQWLLYLLWKLWVDWXW
OLLWRNVHW.RPSRQHQWLWWXOHYDWPDDLOPDQMRKWDYLOWDWRLPLWWDMLOWD5XQNRNRRW²PP7DUYLWWDHVVD
NDLYRLKLQDVHQQHWDDQP\|VDXWRPDDWLR
/LVlWLHWRMDWDUMRXVS\\QQ|QYRLWMlWWllDOXHP\\MLOOHPPH

7XRWH
5llWlO|LW\NDLYR



+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV

/$7(%HWRQLNDLYRW
/$7(%HWRQLUXQNRLVHWODLWHNDLYRWPP
/LQLQJ/$7(EHWRQLUXQNRLVHWODLWHNDLYRWRYDWYDOPLLNVLYDUXVWHOWXMDUDWNDLVXMDYHUNRVWRQDNWLLYLVHHQVHXUDQWDDQ
MDKDOOLQWDDQ.DLYRLVVDWDUYLWWDYDWHNQLLNNDRQDVHQQHWWXYDOPLLNVLMRWHKWDDOODMDQlLQW\|PDDOODWHKWlYlWW\|WRQ
PLQLPRLWX9DOLNRLPLVWDPPHO|\W\\HVLPHUNLNVLYLUWDXVPLWWDXVSDLQHHQVllW|KXXKWHOXLOPDQSRLVWRMD
VXONXOXXNNXNDLYRMD
.DLYRMHQVLVlKDONDLVLMRLGHQYDNLRUXQNRNRRWRYDWMDPPPXXWNRRWSURMHNWLNRKWDLVHVWL
.DLYRMHQNRNRQDLVNRUNHXVUllWlO|LGllQNRKGHNRKWDLVHVWL.DLYRQ\OlRVDNDVDWDDQW\|PDDOODDVLDNNDDQWRLPHVWD
YDOPLLVWDHOHPHQWHLVWl.DLYRLKLQWRLPLWHWDDQ\OlSllVWllQWDLWWXYDWWLNNDDWMROORLQWDLWWXYDRVDPXRGRVWDD
DORLWXVNDLWHHQ
7DUYLWWDYDWHNQLLNNDNDVDWDDQUXQJRQPNRUNHDDQDODRVDDQ.DLYRQ\OlRVDNRRVWXXPDKGROOLVHVWLWDUYLWWDYDVWD
NRURWXVSDODVWDMDNDQVLVWRVWD.DQVLVWRPDOOHMDRQXVHLWDEHWRQLWDVDNDQQHVWDDOXPLLQLNDQWHHQ
.DLYRMHQNDLNNLOlSLYLHQQLWRYDWYHVLWLLYLLWlMDNRUNHXGHWVHNlNXOPDWWHKWlYLVVlYDSDDVWL7LLYLVWHLQlNl\WHWllQ
VDNVDODLVHQ'66HDOVLQNRUNHDOXRNNDLVLD(3'06%5WDL1%5NXPLODDWXMHQWLLYLVWHLWl¬9DOPLVWDMDOXSDD
WLLYLVWHHOOHYNHVWlY\\GHQ
%HWRQLQOXMXXVOXRNNDRQ.MDNl\WHWWlYlWWXRWWHHWRYDWVXOIDDWLQNHVWlYLl.DLYRUXQNRMHQNl\WW|LNlPLWRLWXV
RQY/LVlRSWLQDWDUMRDPPHNDLYRMHQSRO\XUHDSLQQRLWWDPLVHQ3LQQRLWHNHVWllHULWWlLQK\YLQPHNDDQLVWD
NXOXWXVWDMDNHPLNDDOHMD 3+« MDK\YLQOlPS|l  & OLVlNVLSLQQRLWLQRQOLXRWLQYDSDDHLNlVHVLVlOOl
KDLKWXYLD\KGLVWHLWl3LQQRLWWHHOOHRQROHPDVVDMXRPDYHVLK\YlNV\QWl
.DLYRWYDOPLVWHWDDQ5XVNRQ%HWRQL2\QWHKWDDOODMDWRLPLWHWDDQYDOPLLNVLYDUXVWHOWXQDVXRUDDQDVLDNNDDOOH
.\V\OLVllDOXHP\\MLOWlPPH

7XRWH
/LQLQJ/$7(%HWRQLNDLYR

+LQWD½DOY
3\\GlWDUMRXV



1(526XRMDVlLOL|W
1(526XRMDVlLOL|
/LQLQJ1(52VXRMDVlLOL|RQVLLYLOlSXWNLNDLYRMHQVXRMDNDLYRYHGHQRWWDPRLOOH6lLOL|RQWDUNRLWHWWXHVWlPllQ
SLQWDYHVLHQMDPXLGHQHSlSXKWDXNVLHQMRXWXPLQHQSRKMDYHVLHQVHNDDQ
6lLOL|VVlRQWXUYDOOLQHQ3(NHQQRUDNHQWHLQHQYDDOHDQKDUPDDOODYDORLVDOODVLVlSLQQDOODROHYDUXQNR5XQNRRQ
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YLEISET MYYNTIEHDOT

Oy Lining Ab

1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja.

5.2 Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit,
jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, arvonlisävero, tuontimaksut, tai
muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut tai verot muuttuvat ennen
toimituspäivää. Hinnantarkistuksesta on ilmoitettava ostajalle.

2. Kaupan päättäminen
2.1 Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan.
2.2 Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt myyjän
tarjouksen. Kun tarjousta ei ole tehty, niin kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.
3. Myyjän velvollisuudet
3.1 Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta
ajankohdasta, joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen
saapumisesta myyjälle.
c) Sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
d) Ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta
3.2 Toimitusehdot
Ex Works – Noudettuna myyjän varastosta. (Ellei muuta ole erikseen sovittu)
3.3 Takuu
Toimitetuille tuotteille on voimassa ko. tuotteiden valmistajan ehtojen mukainen
takuu, joka yleensä merkitsee virheellisen tuotteen vaihtamista virheettömään.
Mikäli tuotteessa havaitaan takuuaikana virhe, myyjän vastuu rajoittuu virheellisen tuotteen korjaamiseen tai virheellisen tuotteen vaihtamiseen virheettömään.
Myyjä vastaa ainoastaan tuotteelle itselleen tehdyistä korjaustöistä tai uuden
tuotteen toimittamisesta, ei muista virheen korjaamiseen tai tuotteen vaihtamiseen liittyvistä kustannuksista. Takuuajan jälkeen myyjä on vapaa vahingonkorvausvastuusta.
Takuu ei koske virheellisen tuotteen aiheuttamia välillisiä tai välittömiä vahinkoja.
3.4 Vakuutus
Myyjä ei vakuuta lähetyksiä.

5.3 Kauppahinnan suorittaminen
Maksuaika määräytyy alalla yleisesti noudatettavan 14 pv mukaan, ellei erikseen
ole toisin sovittu. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.
5.4 Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorkoa 13 %. Myyjällä on
viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.
5.5 Palautukset
Tavaroiden palautukset hyväksytään ainoastaan edellyttäen, että
- toimitus ei ole tilauksen mukainen tai
- tavara on viallinen ja että
- tavara palautettu tai ilmoitus virheestä on tehty viimeistään 8 päivän
kuluttua tavaran vastaanottamisesta.
Muista syistä tapahtuva palautus otetaan vastaan vain jos asiasta on etukäteen
sovittu ja niistä hyvitetään enintään hankintahinta –Җ. Rahdin maksaa ostaja.
Palautettavan tavaran on oltava hyvin pakattu ja sen mukana on oltava lähetysluettelo, josta käy ilmi seuraavat seikat:
- tavaranimike ja määrä
- palautuksen syy
- kenen kanssa palautuksesta on sovittu
- myyjän lähetyskirja ja / tai laskun numero
- toivomus toimenpiteistä (hyvitys, vaihto ym.)
Muussa tapauksessa emme vastaa siitä, että palautusta voidaan selvittää. Tavaran
palautusta ei hyväksytä:
- jos ostaja, ostajan henkilökunta tai ostajan varastointi on aiheuttanut
vahingon
- jos kyseessä on erikoistilaus (ostajan mittojen tai piirustusten mukaiset
tuotteet).
Kuljetuksen aikana vahingoittuneesta tavarasta on ostajan tehtävä ilmoitus
tavaran toimittajalle.
6. Sopimuksen purkaminen

3.6 Tavaran ominaisuudet
Tavaran ominaisuuksien osalta myyjän vastuu rajoittuu myyjän antamiin tietoihin.

6.1 Ostajan oikeus sopimuksen purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä puutetta ostajan
kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus
viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla
oikeus purkaa sopimus.

4. Ostajan oikeudet

6.2 Tilauskaupan peruuttaminen

4.1 Myyjän viivästys
Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä
ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän.
Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii ei ole täyttänyt
sopimustaan ja myyjän toimitus tästä syystä myöhästyy, myyjä ei ole velvollinen
korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Muista syistä
johtuvien viivästysten sattuessa on ostaja oikeutettu ainoastaan peruuttamaan
tilauksen tai vielä toimittamatta olevan osan siitä.
Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta
vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Mikäli ostaja syystä riippumatta peruuttaa kaupan tekemänsä tilauksen jälkeen,
on ostaja velvollinen korvaamaan myyjälle täysimääräisenä kaikki myyjälle toimituksen valmistelusta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien työkustannukset,
varastointi, tavaroiden tilaamisesta ja kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset
sekä muut mahdolliset kustannukset

3.5 Vahinko
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä tavaran virheellisyydestä tai vajauksesta aiheutuneita välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

4.2 Viivästyksen seuraamukset
Jos viivästys johtuu myyjän laiminlyönnistä, ostaja voi vaatia, mikäli hän on
vahinkoa kärsinyt välittömien vahinkojen osalta vahingonkorvausta, joka on
alalla vallitsevan käytännön mukainen, kuitenkin enintään 0,5 % myöhästyneen
toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin tavaran arvosta.
Myyjä ei vastaa mahdollisista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Ostajalla ei ole myyjästä riippumattomasta syystä oikeutta peruuttaa sellaista
tavaraa koskevaa tilausta, joka on erityisesti valmistettava tai hankittava ostajaa
varten (KL 52§).
6.3 Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on
myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei
ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus
myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä,
että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sillä tavalla
kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta myyjä voi täyttää sopimuksen.
Myös tapaukset, joissa ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan
oikeuttavat myyjän purkamaan kaupan.

4.3 Virheellinen tavara, reklamaatio aika
Jos tavarassa on virhe, eikä se johdu ostajasta, ostajan tulee ilmoittaa virheestä
myyjälle 8 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Myyjä ei vastaa virheen
aiheuttamista mahdollisista välillisistä tai välittömistä vahingoista.
Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

7. Vahingonkorvausvastuu
Myyjä ei ole sopimusrikkomuksen tapahtuessa velvollinen korvaamaan mitään
välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

5. Ostajan velvollisuudet

9. Sovellettava oikeus ja erimielisyyksien ratkaiseminen

5.1 Kauppahinta
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin
kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei
toisin ole sovittu, myyjän kotipaikan alioikeudessa Suomen lakia noudattaen.

8. Omistusoikeus
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on
maksettu, ellei muuta erikseen ole sovittu. Ellei erikseen sovittu, ostajalla ei ole
oikeutta ottaa tavaraa käyttöön ennen koko kauppahinnan maksua.

Tehdessään tilauksen on ostaja hyväksynyt edellä mainitut myyntiehdot.

Tilaukset nopeasti ja helposti,
milloin vain: OLQLQJÀNDXSSD

0-2-2+,-22%783-ZEMLHI-PMRMRKMRJS$PMRMRKJM-[[[PMRMRKJMOEYTTE

Lining.fi

