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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. L. Ritzema)

1.

Partijen
Mevrouw A te B, hierna te noemen: verzoekster,
tegen
1) OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA te Tilburg, en
2) OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar UA te
Tilburg,
hierna gezamenlijk te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Verzoekster heeft op 27 maart 2020 de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) per brief gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 29 april 2020 per brief zijn standpunt aan de commissie
uitgelegd. Een kopie van deze brief is op 30 april 2020 aan verzoekster gezonden.

2.3.

Op 27 mei 2020 heeft het Zorginstituut (hierna: het Zorginstituut) (zaaknummer: 2020020246) aan
de commissie het voorlopig advies uitgebracht. Een kopie is gelijktijdig met de uitnodiging voor
de hoorzitting op 6 juli 2020 aan partijen gestuurd. Eveneens op 6 juli 2020 heeft verzoekster op
het desbetreffende advies van het Zorginstituut gereageerd. Een kopie van deze reactie is ter
kennisname aan de ziektekostenverzekeraar gezonden.

2.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 20 juli 2020 verklaard niet te willen worden gehoord.
Verzoekster is op 22 juli 2020 gehoord.

2.5.

De aantekeningen van de hoorzitting zijn op 23 juli 2020 aan het Zorginstituut gestuurd. In reactie
daarop heeft het Zorginstituut bij brief van 30 juli 2020 een definitief advies uitgebracht. Een kopie
hiervan is aan partijen gestuurd, waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld hierop te reageren. Bij
brief van 9 augustus 2020 heeft verzoekster van de mogelijkheid gebruik gemaakt. Een kopie van
deze reactie is ter kennisname aan de wederpartij gestuurd.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster was in 2019 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op
basis van de Zorgverzekering Restitutie (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekeringen Compleet en TandenGaaf 100% tot EUR 250 (hierna: de aanvullende
ziektekostenverzekering).

3.2.

Verzoekster is een transgender die sinds haar zestiende levensjaar kampt met alopecia
androgenetica.
Dit volgens een mannelijk patroon. Op dit moment gebruikt verzoekster een haarwerk van
onbehandeld echt haar, maar dit neemt haar genderdysforie niet weg. Omdat andere oplossingen
volgens verzoekster geen optie zijn heeft zij de ziektekostenverzekeraar gevraagd de kosten van
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een haartransplantatie te vergoeden. Bij brief van 17 juni 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar aan
verzoekster meegedeeld dat de desbetreffende kosten niet worden vergoed.
3.3.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd.
Bij brieven van 2 augustus 2019 en 15 november 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar aan
verzoekster meegedeeld dat hij zijn beslissing handhaaft.

3.4.

De behandelend psychiater heeft op 10 december 2019 het volgende over verzoekster verklaard:
'Verklaring waarom een pruik of haarwerk medisch gezien geen alternatief is in deze situatie
Door het dragen van een pruik of haarwerk is het welbevinden van cliente van dien aard dat cliente
hierbij ernstige hinder ervaart in de transitie van man tot vrouw. De kans op het ontstaan van
ernstige depressieve klachten in de vorm van suicidaal gedrag zal kunnen doen toenemen en zal er
ernstig gevaar kunnen dreigen dat cliente zichzelf iets aandoet. Gezien bovenstaande mag duidelijk
zijn dat pruik of haarwerk geen volwaardig alternatief is voor haartransplantatie voor cliente."

3.5.

De behandelend psychiater van het genderteam heeft op 23 maart 2020 het volgende over
verzoekster verklaard:
"[Naam verzoekster] is transvrouw en is sinds het najaar 2018 onder behandeling van het
Genderteam Groningen voor somatische feminiserende behandeling. Als onderdeel van haar
genderdysforie is een centrale klacht haar alopecia androgenetica, waarvan bekend is dat die niet
reversibel is onder een behandeling met crosshormonen.
[Naam verzoekster] geeft aan dat dit naast passabiliteitsproblemen een zeer grote invloed heeft
op de mate van haar genderdysforie en dat een haarstuk om een aantal redenen voor haar geen
alternatief biedt. Ze geeft consistent aan (bij het indicatieonderzoek, en wederom in april 2019
en recent) hierdoor somber te zijn. Het belemmert bij contacten leggen, qua zelfgevoel, niet
kunnen zwemmen. Het is een centrale klacht bij haar transitie. Wij kunnen bevestigen dat [naam
verzoekster] op meer dan te verwachten mate psychiatrische klachten heeft in verband met haar
kaalheid.
Zij geeft aan een verzoek te hebben ingediend voor (vergoeding van) een chirurgische oplossing en
dat deze behandelwens conform het standpunt van CVZ dd 22 maart 2010 (Uitspraken www.cvz.nl
- 29029185 (2010047325) net zo voldoet aan de criteria van binnen de Zvw te vergoeden zorg als
bijvoorbeeld facial feminization chirurgie. Wij verzoeken u bij de beoordeling van haar verzoek de
psychiatrische aspecten mee te wegen."

3.6.

Bij brief van 27 mei 2020 heeft het Zorginstituut de commissie geadviseerd het verzoek, voor zover
dit betrekking heeft op de zorgverzekering, af te wijzen. Ter onderbouwing heeft het Zorginstituut,
voor zover hier van belang, het volgende verklaard:
“Uit de beschikbare informatie in het dossier blijkt niet dat sprake is van een lichamelijke
functiestoornis of een verminking vanwege alopecia. De kaalheid is in het dagelijks leven goed te
camoufleren met een haarstuk of pruik. Daarnaast blijkt uit het dossier dat niet dat sprake is van een
medische contra-indicatie voor het gebruik van een pruik of haarstukje. Verzoekster kan derhalve
geen aanspraak maken op vergoeding van de haartransplantatie ten laste van de basisverzekering.
Het Zorginstituut is niet bevoegd om de doelmatigheid van de behandeling in dit individuele geval te
beoordelen."

4.

Geschil

4.1.

Verzoekster heeft aan de commissie gevraagd te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar de
aangevraagde haartransplantatie moet vergoeden.

4.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek.
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5.

Bevoegdheid van de commissie

5.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit
te brengen, zowel ten aanzien van de zorgverzekering als ten aanzien van de aanvullende
ziektekostenverzekering. Dit blijkt uit artikel A.22. van de 'Algemene voorwaarden' van de
zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de
Regeling zorgverzekering (Rzv) over plastische chirurgie zijn vermeld in de bijlage bij dit bindend
advies. Verder zijn hierin de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden opgenomen. De bijlage maakt
deel uit van het bindend advies.
Zorgverzekering

6.2.

Verzoekster heeft aan de ziektekostenverzekeraar gevraagd om vergoeding van de kosten van
een haartransplantatie. De ziektekostenverzekeraar heeft verklaard dat een haartransplantatie,
vanuit een oogpunt van doelmatige zorg, in het algemeen niet is aangewezen omdat (gedeeltelijke)
kaalheid door middel van een pruik of haarstukje kan worden gecorrigeerd. Verzoekster heeft
hiertegen ingebracht dat de door de ziektekostenverzekeraar genoemde alternatieven voor haar
geen opties zijn. Dit enerzijds omdat zij allergisch is voor de plakstrip die wordt gebruikt voor het
haarwerk, en anderzijds omdat zij door het dragen van een pruik of haarwerk ernstige (psychische)
hinder ervaart in de transitie van man tot vrouw.

6.3.

De haartransplantatie die verzoekster wenst te ondergaan, is een vorm- of aspectverbeterende
behandeling, en daarmee naar zijn aard een plastisch chirurgische behandeling. Aanspraak op een
behandeling van plastisch chirurgische aard ten laste van de zorgverzekering bestaat indien bij
betrokkene een (verzekerings)indicatie aan de orde is in de vorm van een aantoonbare lichamelijke
functiestoornis dan wel verminking als gevolg van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting,
zoals bedoeld in artikel B.4.5 van de zorgverzekering. Bestaat een (verzekerings)indicatie, dan is
vervolgens de vraag of het gevraagde de meest doelmatige oplossing is.

6.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft ter onderbouwing van zijn standpunt verwezen naar uitlatingen
van het CVZ.
Het CVZ heeft in 1991 uitgesproken dat een ondergane geslachtsveranderende operatie een
indicatie is voor een pruik, voor zover het hoofdhaar van betrokkene niet in overeenstemming is
met de vrouwelijke geslachtsrol. Door het gebruik van een pruik of haarstukje kan (gedeeltelijke)
kaalheid goed worden gecorrigeerd. Alleen als er een medische contra-indicatie is voor het gebruik
van een haarwerk kan in het individuele geval een (vergoedings-/ doelmatigheids-) indicatie bestaan
voor een haartransplantatie.
De commissie begrijpt deze verwijzing door de ziektekostenverzekeraar aldus dat een
(verzekerings)indicatie voor een haartransplantatie bij verzoekster ontbreekt en dat deze
behandeling tevens niet doelmatig is.

6.5.

Zoals blijkt uit het standpunt van het CVZ uit 1991 en het recente advies van het Zorginstituut is
(gedeeltelijke) kaalheid goed te camoufleren met een pruik of haarstukje. Dit is slechts anders
als een medische contra-indicatie voor een haarwerk bestaat. Op basis van de beschikbare
informatie in het dossier kan niet worden vastgesteld dat sprake is van een medische contraindicatie. De door verzoekster genoemde allergische reactie bij het gebruik van plakstrips voor het
haarwerk is door haar niet met stukken onderbouwd. De door verzoekster aangevoerde psychische
klachten als gevolg van een lichamelijke afwijking kunnen voorts niet worden aangemerkt als een
lichamelijke functiestoornis of verminking in de zin van de regelgeving en vormen daarom evenmin
een (verzekerings)indicatie voor een haartransplantatie ten laste van de zorgverzekering.
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Bij ontbreken van een (verzekerings)indicatie voor de in het geding zijnde behandeling kan de vraag
naar de doelmatigheid onbeantwoord blijven.
Aanvullende ziektekostenverzekering
6.6.

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking voor het gevraagde, zodat het verzoek
niet op grond van die verzekering kan worden toegewezen.

6.7.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist, 13 augustus 2020,

L. Ritzema
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BIJLAGEN

1. Polisvoorwaarden
2. Nationale wet- en regelgeving
(bron: https://wetten.overheid.nl/zoeken)
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Besluit zorgverzekering
Artikel 2.1
1. De zorg en overige diensten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de wet omvatten de
vormen van zorg of diensten die naar inhoud en omvang zijn omschreven in de artikelen 2.4 tot en
met 2.15, met uitzondering van vormen van zorg of diensten die voor de verzekerden kunnen
worden bekostigd op grond van een wettelijk voorschrift.
2. De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand
van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het
betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.
(…)
Artikel 2.4
1. Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en
verloskundigen die plegen te bieden, zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a, zorg
bij stoppen-met-rokenprogramma als bedoeld in artikel 2.5b, geriatrische revalidatie als bedoeld in
artikel 2.5c en paramedische zorg als bedoeld in artikel 2.6, met dien verstande dat:
(…)
b. behandeling van plastisch-chirurgische aard slechts onder de zorg valt indien die strekt tot
correctie van:
1°. afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke
functiestoornissen;
2°. verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting;
3°. verlamde of verslapte bovenoogleden, indien de verlamming of verslapping een ernstige
gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft dan wel het gevolg is van een aangeboren afwijking
of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
4°. de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak- en gehemeltespleten, misvormingen
van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of
bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen;
5°. primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transsexualiteit;

(…)

Regeling zorgverzekering
Artikel 2.1
De zorg bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering omvat niet:
a. behandeling van bovenoogleden die verlamd of verslapt zijn, anders dan bij verlamming of
verslapping die een ernstige gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft dan wel het gevolg is van
een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
b. liposuctie van de buik;
c. het operatief plaatsen en het operatief vervangen van een borstprothese, anders dan na een
gehele of gedeeltelijke borstamputatie of bij agenesie of aplasie van de borst bij vrouwen en de
daarmee vergelijkbare situatie bij een vastgestelde transsexualiteit;
d. het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak;

(…)
.

0123141256789 2 216 27912314125671616 6916 10123141256716126 25

2+,*34,534/6738-14.319
:34;3<7/--1+18-/18,-1*1=,8-1+/8;83-/;/>?
./083<-/1/8=15@14+18;-1@,8-1*1=,8-1+/8;
+/;5?+/;;18A@,++18=/148/1538-14

B1CD
2(/09@334-1,+;171816/5>+6/5/8;18/8,45/91+
EF
2$1.34;@,+538-14=151/;184/>/G3
2E45/91+)H/>=/14339@,8531I,>>/8;
2)1=,8-1+/8;18@,8I+,>5/>G=G=/464;/>G=1,,4-
@,++188/1538-14-/5,45/91+7,,438-14,45/91+
)H
2J,*34,534/6738-14.3193I,,8@4,,;@,8118
,+5148,5/1<.34;@14+1814@,+58/1538-146K
.34;@14.1914/8;

0 2 216
 279121612
L1871-/>G=>I1G/,+/>5@14+1185-1.34;
012 53567
2'*185@334,,8@,8;@,8-1*1=,8-1+/8;@14M
K1.18-334118=6/>,45>A@14+3>968-/;1A71M
-/>G=>I1G/,+/>5A,45>@14>5,8-1+/09;1=,8-/G,IM
518A>I1G/,+/>536-1418;1811>968-1A@14I+11;M
968-/;>I1G/,+/>5AI=N>/G/,8,>>/>5,85A>I345M
,45>A016;-,45>3<*1-4/0<>,45>
2E+>=15;,,53733;,,8-318/8;187,;6@334
,,8@,8;@,8-1*1=,8-1+/8;339-3341183IM
537154/>5@14K1.18K34-18
2E+>=15;,,537.34;/8@14*,8-715>G=/>/>
O+/IMA18?3<9,,9M18?3<;1=171+51>I+115P7,;
339-334118>G=/>/>51,7@14K1.18K34-18
44 291242567
L18,99334-@149+,4/8;/>8/1583-/;
Q 251916
R/0=,851418@14>G=/++18-15,4/1@18$1=33;51
@,8=155,4/1<=,8;5,<@,8-1.34;@14+18148,,4
K/16;,,5:/1=/14@334,45/91+EF
S C8
$1.34;@/8-5I+,,5>/8118/8>51++/8;@33471-/>G=
>I1G/,+/>5/>G=1.34;3</8-1=6/>I4,95/09@,8-1
71-/>G=>I1G/,+/>5




TUVUVU0129 16


TUVUWUS8C58XY1XY522751
 27Z 2[16C9 291231412\

$1.34;37@,5*1=,8-1+/8;18@,8I+,>5/>G=M
G=/464;/>G=1,,4-@3+;18>-1>5,8-,,4-@,8I+,>M
5/>G=G=/464;18!159,8;,,837.34;7153<
.38-143I8,71!15;,,537G3441G5/1>@,8]
2,<K/09/8;18/86K6/514+/09-/1,,85338*,41+/M

 
!""#$%&'()


G=,71+/091<68G5/1>53348/>>18@14334.,918
!15;,,5=/14*/037+/G=,71+/0919+,G=518K,,4M
@,8-33438-14.319/>@,>5;1>51+-O3*01G5/1<P
-,5.1./08385>5,,8-334-151G344/;1418+/M
G=,71+/091,<K/09/8;L18@334*11+-=/14@,8/>]
38*1=,8-1+*,41AG385/861,,8K1./;1>715M
I+19918/8-1=6/-I+33/*/0118<34>13@14=,8;
@,8-1*6/9
2@147/89/8;18-/1./08385>5,,8-334./1951A118
38;1@,+3<118;1811>968-/;1@144/G=5/8;O*/0M
@334*11+-1183I14,5/1P!/14@,8/>>I4,91,+>
=15;,,537118148>5/;17/>@347/8;-/1/8=15
-,;1+/09>1+1@187151183I@,+5A*/0@334*11+-]
7/>@347/8;-334*4,8-K38-1818;1,7I6M
5114-1O,<;1.1551P*1818A,47183<*34>518^
2@14+,7-13<@14>+,I51*3@1833;+1-18AK,,4*/0
-1@14+,77/8;3<@14>+,II/8;118148>5/;1;1M
./G=5>@1+-*1I149/8;535;1@3+;=11<5A3<=15;1M
@3+;/>@,8118,,8;1*3418,<K/09/8;3<118*/0
-1;1*33451,,8K1./;1G=438/>G=1,,8-31M
8/8;^
2,;181>/1?,I+,>/1@,8-1*34>5O=15385*41918
@,8*34>5@347/8;P*/0@436K1818*/07,8M
@436K54,8>;18-14>-3347/--1+@,8=153I1M
4,5/1<I+,,5>183<@14@,8;18@,8118*34>5I43M
5=1>1*/0@436K1818-1-,,4711@14;1+/09*,41
>/56,5/1*/054,8>@436K18K,,4*/0>I4,91/>@,8
@,>5;1>51+-154,8>>19>6,+/51/5O339,,8;1-6/-
,+>7,8M@436K54,8>;18-14I14>3818P^
2I4/7,/41;1>+,G=5>918714918*/0118@,>5;1M
>51+-154,8>>19>6,+/51/5^
2-1@3+;18-1,,8;1*34187/>@347/8;18]
_+/IMA9,,9M3<;1=171+51>I+1518^
_7/>@347/8;@,8=15*18/;,,8;1./G=5^
_;31-,,4-/;1K31914/8;@,8*+31-@,518A
+N7<1@,5183<*/8-K11<>1+^
_;1*33451@+19918^
_7/>@347/8;18@,864/81K1;M18;1>+,G=5>M
34;,818

`334*11+-18K,88114I+,>5/>G=1G=/464;/1@14.1M
914-1.34;/>]
2)34>5@149+1/8/8;]
 6*185@14.1914-@334118*34>5@149+1/8/8;,+>
6G6I$$?L3<;43514=1*5O3<G6I$186*185
9+1/814-,8a71514P715-,,4*/0,,85338M
*,,4+/G=,71+/0919+,G=518!15;,,5-,837
9+,G=518-/1@14334.,,95K34-18-334-1
.K,,451@,86K*34>51818-/16,,8./18+/09
*1I14918$,,4*/0=1**18,8-141*1=,8-1+/8M
;183<5=14,I/1b86K9+,G=5188/15@14=3+I18
"3973156K;1K/G=5>5,*/1+188/1551=33;
./08)/01183I14,5/1*/0718>187153@14;1M
K/G=5/>-19,8>3IG37I+/G,5/1>8,71+/09;43M
51418/>141189+1/81419,8>3I118;31-41M
>6+5,,5
2J,>14*1=,8-1+/8;]
*+,-./0-1



0123141256789 2 216 27912314125671616 6916 10123141256716126 25




.6?451?+131?A,,?A/0113.6?4651?113=6;87
;1121**13566?217@/7561?135,3*6513664<
+1-13E6??1E7/18'=@37-/1.6?451?+131?85/3<
-136:63.1/371?3178/71$1;1-/8E28:1E/,+/87
*166?-11+7/3-,7415,+3,;1386386>@A/3-/<
E,7/156+-617,,3-11/8135,3-1.6?451?.1<
=1?/348A17
GN+8-1E6??1E7/15,3-1*6513664+1-13A6?-7
@/741561?--66?113.6?451?+131?A,,?;11A/0
4113.6?4651?113=6;8721**13566?-/1*1<
2,3-1+/349/8A1+113,==66?-51?=+,?/3436-/4
g 251916
R/02,371?1351?8E2/++13-17,?/1513b/12/1?566?
,?7/=1+NO
h L8
$1.6?45/3-7:+,,78/3113/3871++/34566?;1-/8E2
8:1E/,+/87/8E21.6?46>/3-12@/8:?,=7/0=5,3-1
;1-/8E28:1E/,+/87


 -1.1*12,3-1+/345,3*+61-5,,70189:/4;137<
5+1==136>,3-1?163?141+;,7/421-136>2@/-<
,,3-613/3413=,363-1?@A.6?451?.1=1?/34
5,++13B?;617-,38:?,=1./035,3C/3217664
8:?/3413-1D51?;/3=/346>5,3113,,37663*,<
?1+/E2,;1+/0=1>@3E7/18766?3/8F3-1;11871
415,++13A6?-13-1.1,>A/0=/34133/17,+8.6<
-,3/441./13
GH1@8E6??1E7/1I
 @*137,++11351?.1=1?-566?11331@8E6??1E7/1
,+81?8:?,=1/85,3113>6?8*1:1?=71-66?<
4,3=1+/0=21/-8:?6*+11;-,73/176:113,3-1?1
;,3/1?71*12,3-1+13/8J1E276:E6??1E7/1
5,3A14111351?;/3=/346>,,341*6?13;/8<
56?;/34=6;7A1/3/4566?

K1LM
G(/0=566?-1,+41;131@/78+@/7/3413/3,?7/=1+
NO
G$1.6?45,+763-1?2171/413?/8/E6
ijkjljm19 5 L513 27
GN?7/=1+)P/82/1?66=5,3761:,88/34
GF3113,,35@++13-151?.1=1?/34=,3866?741+/0< 
=1.6?451?.1=1?-./03":@AQ1?461-/3413
"51?./E27=@37@./136>-/7.6/8
GR/051?461-133/17-1=687135STUVWXWYZU[\]U^\_U ijkjljjm19 5 L51
15137@11+=@33136:5?,4133,,?,,3+1/-/34  27n 2o16L9 291231412p
5,3113,,35?,,4566?113,==66?-51?=+,?/34 q1-/8E28:1E/,+/87/8E21?15,+/-,7/16;5,7-1.6?4

-/1566?@-1*1871;1726-1/86;1132,3-/E,:
71566?=6;1397151?;/3-1?136>71651?A/3313
0 2 216
$1.1.6?46;5,7I
71`116
:3,;1I2174,,72/1?6;?15,+/-,7/1A,,?566?
G$1QNabR1?=A/0.1?A6?-7412,3711?-*/0,++1 G6
@;11?-1?1-,4136:4136;13A6?-7$1.1
:+,87/8E2E2/?@?4/8E21/34?1:13
;11?-,,4816:3,;15/3-7:+,,78,+851?A,E27
GF3-/131136:3,;1;1-/8E2366-.,=1+/0=/89
A6?-7-,72/1?;11*171?1?18@+7,71371*12,+13
./03-1566?A,,?-13566?6:3,;15,3761:,8<
./03-,3;17?15,+/-,7/1.63-1?6:3,;1r
8/349b/12/1?566?,?7/=1+)PO
G
11+7/0-<6>-,4*12,3-1+/34I2174,,72/1?6;
 279121612
?
1
B13;1-/8E28:1E/,+/8751?+1137-1.6?413/8  5,+/-,7/1.63-1?6:3,;1
51?,37A66?-1+/0=566?.6?451?+113--66?,3-1?19 K1LM
*15614-1.6?451?+131?8
G(/0=566?-1,+41;131@/78+@/7/3413/3,?7/=1+
012 53567
NO
'*137566?,,35,345,3-1*12,3-1+/3451?A1<
.13-66?1132@/8,?789,?7851?87,3-1+/0=412,3-/< G$1.6?45,+763-1?2171/413?/8/E6
E,:71398:1E/,+/876@-1?13413118=@3-19;1-/8E2 GN?7/=1+)P/82/1?66=5,3761:,88/34
8:1E/,+/87951?:+114=@3-/48:1E/,+/879:2c8/E/,3 
,88/87,37901@4-,?786>*1-?/0>8,?78
0 2 216
44 291242567
71`116
GB13,==66?-51?=+,?/34C./1,?7/=1+ND/836< 
!1
74,,76;1132,3-/E,:-/12174156+4/85,3I
-/4,+82176;113*12,3-1+/344,,7-/1566?< G8
766?3/88136>*1:1?=/3413/3217*1A14/348<
=6;76:-1;1187?1E1371+,3-1+/0=1+/0875,3
5
1
413r
51??/E27/3413$1.1de/;/7,7/151+/087;,E27/4/3< G11?3;6

,
,
3-613/345,3217E137?,+1.13@A871+81+
413;1-/8E28:1E/,+/87/8E21.6?4bHd87,,76:
/
1

+
1
/
7767*1:1?=/3413/3-1E6;;@3/E,7/19
63.1/371?3178/7113=@37@66=*/06386:5?,<
2
1
7

5
1
?
8
4136>21741-?,4
413R/0=@3313566?-/1,==66?-51?=+,?/34 $66?-1?157,,3+/--,17+//10==5@13?;6
7

@

113*1:,,+-1;,715,3
,,35@++13-1566?A,,?-13871++13f
.
1
+
>
8
7
,
3
/
4
2
1
/

*
1
?
1
/
=
1
3

6
>
G'261>7566?,>4113,==66?-51?=+,?/34,,371 767@A*1:1?=/3413;641+/0=*/1826@-13-/1/3?1+,7/1
5?,413,+82174,,76;113E6??1E7/15,3-1  279121612
*6513664+1-13-/1A6?-7@/741561?--66?113 B138,;132,3413-9/371?-/8E/:+/3,/?71,;9-,7/3

 

!""#$%&'()
*+,-./0-1

