
 

 

 

 
 
 
 
Informatie t.b.v. verkoop 
Huissensedijk 32 
Ecologisch woonproject Arnhem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huissensedijk 32 te Arnhem 
 

In eerste instantie wordt deze woning alleen te koop aangeboden aan mensen 

die op de kandidatenlijst van Arneco staan. 

Kijk op de website van Arneco (www.arneco.org/wonen) hoe je op de 

kandidatenlijst voor deze woning terecht kan komen. 

> Aanmelden mogelijk tot 1 juli 2022 < 

http://www.arneco.org/wonen


 

 

  

Het oude woonhuis van de oorspronkelijke boerderij uit 1926 wordt gekenmerkt door 

statige hoge vertrekken van 3.9 m hoog. Hierin is appartement 32 gerealiseerd: 46 m2 netto 

woonoppervlak, maar grondgebonden, met veel raampartijen en prachtig zicht op de 

gemeenschappelijke tuin. 

 

Doordat deze woning onderdeel is van woongemeenschap Arneco krijg je daarnaast ook:  

• een gemeenschappelijk terrein met ruime mogelijkheden tot 

o voedselteelt en groene vingers in de breedste zin 

o klussen in gemeenschappelijke klusruimte(n) 

o gezelligheid en recreatie (van kamperen tot ontspannen in de hot-tub, eten op 

het zuidterras, kampvuurtje stoken, schommelen aan de plataan of borrelen in 

B-café) 

• een gemeenschappelijk gebouw met 

o kantoorruimte/ praktijkruimte/ logeerkamer op de 1ste verdieping 

o gemeenschappelijke ruimte op de begane grond 

o gedeelde wasmachines 

• overdekte fietsenstalling, en afsluitbare fietsenstallingen (toekomst)  

• vorstvrije, afsluitbare berging (toekomst) 

• (beperkt) parkeren op eigen terrein 

Vooraanzicht van het oude woonhuis. Linksonder de 4 grote ramen met 

luiken van het appartement met een fantastisch uitzicht. De ingang 

vind je links om de hoek. 



 

 

Het pand is in 2018 door de ontwikkelvereniging Arneco volledig gestript en daarna gesplitst 

in twee appartementen. Daarbij is het appartement vergaand gerenoveerd/verduurzaamd: 

• volledig brandwerend afgewerkte woning-scheidende constructie, met brandmelder-

installatie. 

• zwevend plafond voor vermindering geluidsoverdracht met het aangrenzende 

appartement. 

• balklagen in plafonds thermisch/ akoestisch geïsoleerd met behulp van steenwol. 

• oude houten vloer vervangen door geïsoleerde (Rc 3.5) betonvloer met vloer-

verwarming. 

• alle buitenmuren zijn geïsoleerd middels 10 cm dikke, geïsoleerde (Rc3.5) voorzet-

wanden. Hierbij is grote aandacht besteed aan luchtdichtheid. 

• de glas-in-lood bovenlichten zijn behouden en voorzien van dubbelglas (HR) voorzet-

ramen. 

• Nieuw stucwerk opgebracht bij alle gemetselde binnenwanden. 

• Nieuwe badkamer. 

• De oorspronkelijke, met gepolijst granieten blad uitgevoerde keuken is herplaatst.  

• Voor een gezond en duurzaam binnenklimaat is een CO2/vocht sensor-gestuurde 

balansventilatie met warmteterugwinning geïnstalleerd. 

• Voor verwarming is in 2020 een nieuwe HR CV ketel geïnstalleerd (hoogste 

rendementsklasse). 

• Anno 2021 zijn 5 zonnepanelen geïnstalleerd, met omvormers per paneel voor optimale 

opbrengst. 

 

KENMERKEN 
 

Vraagprijs € 160.000,- 

Vraagprijs per m2 € 3.460,- 

WOZ-Waarde  € 173.000,- (waardepeildatum 1-1-2020) 

Bouwjaar 1926, gerenoveerd in 2019 

Appartement 46 m2 

Berging 4 m2 (in gemeenschappelijke opslag) 

Energielabel A+ (zie bijlage) 

Isolatie - buitengevels middels met isovlas geïsoleerde 
voorzetwanden  

- vloer middels EPS vloerisolatieplaten 

Verwarming/Warm Water CV-ketel: Vaillant Ecotec classic (CW3, HR107). 
Laatste onderhoudsbeurt in januari 2020. 

PV installatie 5x325Wp JA Solar panelen met Enphase Envoy micro-
omvormer systeem 

Ventilatie Zehnder WHR930 balansventilatie met WTW, 
vraaggestuurd 



 

 

Parkeren Op de gemeenschappelijke parkeerplaats is 1 
parkeerplaats per appartement toegewezen. Bezoekers 
parkeren in de regel langs de openbare weg. 

Breukdeel VvE 3,97% 

 

VvE checklist  

Inschrijving KvK Ja 

Periodieke bijdrage Ja (€ 82,53 per maand in 2022) 

Reservefonds aanwezig Ja 

Onderhoudsplan Ja 

Opstalverzekering Ja 

 

 

KOOPOVEREENKOMST 

 

Bij de verkoop zal er een standaard NVM koopovereenkomst worden gehanteerd. 

Afwijkingen t.o.v. de modelovereenkomst worden expliciet aangegeven. Zo zal worden 

toegevoegd dat de keuken en andere meubels van de wand geplaatst dienen te worden 

i.v.m. geluidsoverdracht.  

 

Ook kan de koopovereenkomst door koper worden ontbonden indien uit een door een 

register bouwkundig inspecteur opgesteld bouwkundig rapport blijkt dat de geschatte 

kosten voor het direct noodzakelijk achterstallig onderhoud meer bedragen dan € 5000,- 

ofwel wanneer een bouwkundige keuring binnen 3 weken na ondertekening van de 

overeenkomst, door oorzaken buiten de schuld van koper, niet mogelijk is. Koper dient het 

feit dat hij op grond van deze clausule wil ontbinden schriftelijk te melden aan verkoper 

binnen 2 weken na ondertekening van deze overeenkomst onder bijvoeging van het 

bouwkundig rapport. 

 

Bij de gesloten bieding kunnen de volgende voorbehouden worden aangegeven: 

voorbehoud van financiering en voorbehoud van bouwtechnische keuring. Andere 

ontbindende voorwaarden worden niet geaccepteerd en zullen het bod ongeldig verklaren. 

Eventuele niet-ontbindende voorbehouden (bijvoorbeeld uitstel van overdracht) dienen 

duidelijk bij het bod te worden omschreven.  

 

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt 

echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of 

anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn 

indicatief. 

 

 

 



 

 

BIJZONDERHEDEN 

• Momenteel staan er nog een drietal bouwketen in de voortuin van het appartement. De 

VvE is bezig een kapschuur te ontwikkelen op het terrein, die de functie van deze keten 

(opslag) overneemt. In de huidige planvorming is de kapschuur in het najaar van 2023 

gereed en de keten zullen dan worden verwijderd. 

 

• Voorafgaand aan de overdracht gaat nog een reparatie van de badkamer plaatsvinden 

i.v.m. een lekkage.  

 

• De vier onderste ramen in de zuidgevel zijn dubbel glas en vermoedelijk meer dan 20 jaar 

oud. De ramen kunnen niet open. Eventueel kan boven de voordeur een uitzetraam 

geplaatst worden. Bij de andere ramen moet vooraf toestemming worden gevraagd aan 

de VvE i.v.m. het aangezicht van het woonhuis. 

Het onderhoud van glas en kozijnen (en kosten hiervan) valt onder de VvE. Momenteel 

heeft de VvE een inspectie aangevraagd om op basis hiervan een onderhoudsadvies te 

verkrijgen. 

 

• Er is sprake van geluidsoverdracht tussen het appartement en het aangrenzende 

appartement. Mocht er behoefte zijn aan vermindering van geluidsoverdracht, dan zijn 

de volgende aanpassingen mogelijk: 

o het plaatsen van een latei in de lengterichting in de slaapkamer (en eventueel ook 

in de woonkamer). Dit vermindert het contactgeluid, bijv. voetstappen. 

o het inpakken van de wanden bij scheidingswand HD32/HD42 (toilet/gang) en de 

dragende muur tussen woon- en slaapkamer d.m.v. een ankerloze metal-stud 

voorzetwand. Dit vermindert de overspraak, bijv. stemgeluid. 

 

• De gevelisolatie is uitgevoerd met isovlas, een natuurlijk (plantaardig) isolatiemateriaal. 

Bij isovlas is er risico dat het materiaal inzakt bij overmatige vochtbelasting. Er is in 

zomer 2020 een lekkage geweest vanuit de badkamer van het bovengelegen 

appartement. Het is onbekend wat de lange termijn impact is op de lokale isolatie-

waarde. Ten aanzien van de huidige staat van de gevelisolatie zou een bouwkundige 

inspectie en/of thermografische opname uitsluitsel kunnen verschaffen. 

 

• De vereniging heeft getracht de oorspronkelijke details van het klassieke boerderijhuis 

zoveel mogelijk te behouden. Hiertoe is de oorspronkelijke keuken in aangepaste vorm 

teruggeplaatst en zijn de oorspronkelijke paneeldeuren met bijpassende kozijnen 

geplaatst voor de doorgang van woonkamer naar slaapkamer en slaapkamer naar 

badkamer. 

 

• De vereniging heeft een taxatiekaart voorafgaand aan de verkoop laten opstellen door 

een erkend taxateur (www.dejuistewaarde.nl). Deze kan worden opgevraagd. 

http://www.dejuistewaarde.nl/


 

 

INDELING 

 

Entree aan westzijde, direct in woonkeuken, doorloop naar slaapkamer. Vanuit slaapkamer 

toegang tot functionele badkamer met toilet en wastafelmeubel. 
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Gezamenlijke gebouwen en terrein 
 
Een huis hebben bij Arneco betekent ook deeleigenaar zijn van het grote gezamenlijke terrein 
en de gebouwen. Dit is geregeld via een VvE. De VvE is financieel gezond incl. een goed ‘meer 
jaren onderhoudsplan’ (MJOP) en de daar bijhorende spaargelden.  
 
Als middelpunt van de bebouwing is een deel van de voormalige schuur herbouwd. De oude 
gevels zijn blijven staan. Daarachter is met staal en moderne isolatie een nieuw gebouw 
herrezen met behoud van het oude karakter door hergebruik van de originele dakpannen.  
  
Op de begane grond wordt nog gewerkt aan de realisatie van een grote gezamenlijke 
woonkamer. Met zithoek, vergadertafel, keuken en ook wasmachines en een toilet. Een plek 
om samen te zijn.  
In deze ruimte zal de geschiedenis van een agrarische plek voelbaar blijven. Onder meer 
doordat oude eikenbalken uit de originele schuren nu hergebruikt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Op de verdieping is een logeerkamer en een multifunctionele werk- of praktijkruimte bijna 
gerealiseerd. Hiervan kan door alle bewoners gebruik worden gemaakt. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuinspullen worden grotendeels samen gebruikt en opgeslagen in een prachtig tuinhuis. 
  



 
Op dit moment staan er nog oranje bouwketen op het terrein. Die stammen uit de 
bouwperiode en zijn nu in gebruik als tijdelijke opslag en werkplaats. In de loop van 2023 zal 
er een kapschuur in de hoek van het terrein gebouwd worden. Zodra de kapschuur klaar is 
zullen de keten verdwijnen.  
Hieronder een schetsmatige impressie daarvan.  
 
In de kapschuur komt een ruime fietsenstalling en een grote werkplaats. Op de verdieping 
komt voor elke woning van Arneco ongeveer vijf vierkante meter privé opslag.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de kapschuur is een vergunning en een uitgewerkt plan. Het benodigde geld staat nog 
niet op de rekening van de VvE. Daarvoor zullen alle bewoners geld inleggen. 
Zie: “Algemene informatie t.b.v. een huis kopen binnen Arneco” aan het einde van deze 
brochure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De oude boerderijwoning, geheel gemoderniseerd 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezamenlijke vuurplaats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meerdere speelplekken voor jonge en oudere kinderen 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moestuin en kas. In de zomer heb je voor groente en fruit bijna geen winkel meer nodig  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het terrein zijn verschillende picknicktafels en zitjes 
 
 
  



 

 

 Belangrijke informatie bij verkoop 
 

Kettingbeding Aanbiedingsplicht (artikel in koopovereenkomst) 

In de koopovereenkomst is een kettingbeding opgenomen welke in elke verdere 

verkoopakte opgenomen moet worden. Dit artikel omschrijft dat elke eigenaar die zijn/haar 

huis wil verkopen, het appartement eerst 30 dagen op de interne markt moet aanbieden. De 

interne markt is gedefinieerd als de leden van de VvE en een kandidatenlijst. Wanneer dit 

niet gebeurt, is een boete van € 100.000,- opeisbaar door de VvE bij de verkopende partij.  

De VvE zorgt voor de kandidatenlijst, zodat bij aangekondigde verkoop (hopelijk!) binnen de 

eerste 30 dagen het appartement verkocht kan worden.  

Op moment van verkoop in kwartaal 2 van 2022 zit nog een tekstuele fout in het 

kettingbeding. Dit zal in de loop van 2022 voor het gehele project gecorrigeerd worden door 

één akte te laten passeren die deze tekst aanpast voor alle verdere verkopen binnen het 

project Arneco.  

 

Splitsingsreglement VvE 
Bij de oprichting van de VvE zijn de statuten van de VvE vastgelegd. Deze bestaan uit het 

modelreglement 2006 en gemaakte aanpassingen daarop in de splitsingsakte. Voor het 

gemak zijn deze twee documenten samengevoegd tot één document, wat de leesbaarheid 

ten goede komt.  

 

Breukdelen – bijdrage in de VvE lasten 

In artikel 8 van het splitsingsreglement worden de breukdelen gedefinieerd per 

appartement. Het breukdeel bepaalt welk deel van de gezamenlijke kosten er voor rekening 

van de eigenaar/eigenaren van elk appartement zijn.  

Elk jaar wordt er een begroting opgesteld waarin de gezamenlijke kosten voor het jaar erna 

geschat worden. Op basis van de begrote kosten, worden de maandelijkse VvE lasten per 

appartement vastgesteld.  

Echter, niet alle gezamenlijke kosten zijn ‘eerlijk’ om via een breukdeel te betalen. Zo wordt 

de moestuinbijdrage per persoon verrekend.  

 

Huishoudelijk reglement 

De VvE is nog bezig het huishoudelijk reglement (HR) vorm te geven. Wanneer deze gereed 

is, zal het HR aan de ALV ter besluitvorming voorgelegd worden. Het HR kan op elk moment 

daarna aangepast worden met een ALV besluit.  

  



 

 

 Over Arneco  
 

Arneco is de vereniging die de oude boerderij aan de Huissensedijk 32 in Arnhem heeft 

omgetoverd tot duurzaam collectief woonproject. In 2016 heeft de vereniging het pand en 

perceel aangekocht, waarna gedurende 3,5 jaar het ontwerp- en bouwproces zich heeft 

voltrokken. In mei 2019 zijn de 14 koopappartementen opgeleverd. Na de oplevering van de 

appartementen zijn er nog een tweetal grote bouwprojecten welke nog voltooid moeten 

worden.  

De gemeenschappelijke ruimte werd als een kale schil opgeleverd, waarin ook alle 

aansluitingen aangelegd waren.  

In de ontwerpfase van Arneco is besloten om de verplichte berging (5m2 per appartement) 

als één grote gezamenlijke opslagruimte te realiseren in een kapschuur in de noordwesthoek 

van het terrein tegen de dijk aan.  

De kosten van deze (af)bouwprojecten worden door de leden van de VvE samen betaald.  

 

De Vereniging van Eigenaren Huissensedijk 32-60 is een actieve VvE, waarbij van bewoners 

betrokkenheid verwacht wordt. Binnen de woongemeenschap wordt een woonwijze 

ontwikkeld waarin:  

• verschillende generaties in verbondenheid met elkaar leven 

• gebruik van goederen en faciliteiten belangrijker is dan het bezit ervan 

• de productie van voedsel en de consumptie ervan dicht bij elkaar liggen, met een 

minimum aan verspilling 

• de woningen energie-neutraal zijn 

• het gebruik van drinkwater wordt geminimaliseerd door innovatieve aanpassingen 

aan de woningen 

• besluitvorming geen enkele bewoner uitsluit 

• nauwe verbinding met de natuur stress reducerend werkt. 
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5LVLFR�RS�KRJH

ELQQHQWHPSHUDWXUHQ

LQ�GH�]RPHUPDDQGHQ

+HW�ULVLFR�RS�KRJH�ELQQHQWHPSHUDWXUHQ�LQ�XZ�ZRQLQJ�LQ�GH�]RPHUPDDQGHQ�LV�KRRJ��0DDWUHJHOHQ�]RDOV

EXLWHQ]RQZHULQJ��]RQZHUHQGH�EHJOD]LQJ�HQ�GDNLVRODWLH�EHSHUNHQ�KHW�ULVLFR�RS�KRJH

ELQQHQWHPSHUDWXUHQ�

$DQGHHO�KHUQLHXZEDUH

HQHUJLH

+HW�DDQGHHO�KHUQLHXZEDUH�HQHUJLH�GDW�X�EHQXW�YRRU�XZ�ZRQLQJ��LV��������+HUQLHXZEDUH�HQHUJLH�LV

DINRPVWLJ�XLW�]RQ��ELRPDVVD��EXLWHQOXFKW�HQ�ERGHP��=RQQHSDQHOHQ��]RQQHERLOHUV��ZDUPWHSRPSHQ�HQ

ELRPDVVDNHWHOV�YHUJURWHQ�KHW�DDQGHHO�KHUQLHXZEDUH�HQHUJLH�

,QGLFDWLH

HQHUJLHUHNHQLQJ

3ULMVSHLO�����
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RRN�GRRU�XZ�JHGUDJ�EHÌQYORHG��$OV�X�GH�YHUZDUPLQJ�YHHO�DDQ�KHEW�VWDDQ��YHHO�ZDUP�ZDWHU�JHEUXLNW�HQ

YHHO�HOHNWULVFKH�DSSDUDWXXU�LQ�JHEUXLN�KHHIW��GDQ�LV�XZ�HQHUJLHUHNHQLQJ�KRJHU��(U�LV�LQ�GH�WDEHO�GDDURP
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.HQPHUNHQ�HQ�PDDWUHJHOHQ
2S�GH�YRRUNDQW�YDQ�GLW�HQHUJLHODEHO�VWDDW�HHQ�VDPHQYDWWLQJ�YDQ�GH�EHODQJULMNVWH�HQHUJHWLVFKH�NHQPHUNHQ�YDQ�XZ�ZRQLQJ��2S�GH]H�HQ�GH

YROJHQGH�SDJLQDpV�YLQGW�X�HHQ�JHGHWDLOOHHUGHU�RYHU]LFKW�YDQ�GH�LVRODWLH�HQ�LQVWDOODWLHV�LQ�XZ�ZRQLQJ��2RN�OHHVW�X�ZHONH�HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�X�QRJ�NXQW�WUHIIHQ��%LM�GH�WRHOLFKWLQJ�RYHU�LVRODWLH��VWDDW�WHONHQV�HHQ�VWUHHIZDDUGH��'H]H�VWUHHIZDDUGH�JHHIW�DDQ�QDDU�ZHON

LVRODWLHQLYHDX�X�NXQW�VWUHYHQ�DOV�X�ZLOW�JDDQ�LVROHUHQ��$OV�X�DOOH�ERXZGHOHQ�LVROHHUW�WRW�GH�VWUHHIZDDUGH��GDQ�KRHIW�X�LQ�GH�WRHNRPVW�QLHW�QRJ�HHQ

NHHU�WH�LVROHUHQ�HQ�ZRUGW�GH�6WDQGDDUG�YRRU�ZRQLQJLVRODWLH�UXLPVFKRRWV�JHUHDOLVHHUG��'RRU�KHW�YROGRHQ�DDQ�GH�6WDQGDDUG�]RUJW�X�HUYRRU�GDW

XZ�ZRQLQJ�RS�GH�WRHNRPVW�LV�YRRUEHUHLG�

2S�EDVLV�YDQ�GH�HQHUJHWLVFKH�NHQPHUNHQ�YDQ�XZ�ZRQLQJ�LV�HHQ�DDQWDO�PRJHOLMNH�PDDWUHJHOHQ�EHSDDOG��+LHUPHH�NXQW�X�GH�HQHUJLHSUHVWDWLH

YDQ�XZ�ZRQLQJ�YHUEHWHUHQ��/HW�RS��KHW�JDDW�RP�PRJHOLMN�NRVWHQHIIHFWLHYH�PDDWUHJHOHQ��2I�GH]H�PDDWUHJHOHQ�GDDGZHUNHOLMN�YHUDQWZRRUG

WRHJHSDVW�NXQQHQ�ZRUGHQ���XLW�RRJSXQW�YDQ�ELMYRRUEHHOG�ELQQHQNOLPDDW��FRPIRUW��JH]RQGKHLG��WHFKQLVFKH�KDDOEDDUKHLG�HQ�NRVWHQHIIHFWLYLWHLW

��LV�DIKDQNHOLMN�YDQ�GH�VSHFLILHNH�HLJHQVFKDSSHQ�YDQ�XZ�ZRQLQJ��(HQ�HQHUJLHGHVNXQGLJH�NDQ�X�KLHU�RYHU�DGYLVHUHQ�

9DDN�LV�RRN�YHHO�HQHUJLHZLQVW�WH�KDOHQ�GRRU�KHW�FRUUHFW�LQUHJHOHQ��JHEUXLNHQ�HQ�RQGHUKRXGHQ�YDQ�XZ�ZRQLQJ�HQ�GH�LQVWDOODWLHV��+HW�]RUJW�

EHKDOYH�YRRU�HHQ�ODJHU�HQHUJLHJHEUXLN��RRN�YRRU�HHQ�JH]RQGHU�HQ�FRPIRUWDEHOHU�ELQQHQNOLPDDW�

,VRODWLH

� *HYHOV %XLWHQPXUHQ�ZRUGHQ�DDQJHGXLG�DOV�JHYHOV��'H�LVRODWLHZDDUGH�YDQ�JHYHOV�ZRUGW�XLWJHGUXNW�LQ�HHQ

5��ZDDUGH��+RH�KRJHU�GH�5��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH�LVRODWLHZDDUGH��(HQ�KRJHUH�LVRODWLHZDDUGH�KRXGW�GH

ZDUPWH�EHWHU�LQ�GH�ZRQLQJ�LQ�GH�NRXGH�PDDQGHQ��+RH�JURWHU�GH�RSSHUYODNWH�YDQ�HHQ�JHYHO��KRH�PHHU

HIIHFW�HHQ�JRHGH�RI�VOHFKWH�LVRODWLHZDDUGH�]DO�KHEEHQ�RS�GH�HQHUJHWLVFKH�NZDOLWHLW�YDQ�XZ�ZRQLQJ�

'DQN]LM�JRHGH�JHYHOLVRODWLH�YHUOLHVW�XZ�ZRQLQJ�PLQGHU�ZDUPWH��8�EHVSDDUW�RS�XZ�HQHUJLHNRVWHQ�HQ

YHUPLQGHUW�GH�XLWVWRRW�YDQ�KHW�EURHLNDVJDV�&2���2RN�]RUJW�JRHGH�JHYHOLVRODWLH�YRRU�HHQ�YHUKRJLQJ�YDQ

KHW�FRPIRUW�LQ�GH�ZRQLQJ��'H�ZRQLQJ�LV�JHOLMNPDWLJHU�ZDUP�GRRUGDW�GH�PXUHQ�PLQGHU�NRX�DIJHYHQ�

,Q�QLHXZHUH�ZRQLQJHQ�LV�HHQ�JRHGH�LVRODWLH�VWDQGDDUG�DDQZH]LJ��%LM�RXGHUH�ZRQLQJHQ�LV�HU�YDDN

VSUDNH�YDQ�HHQ�QLHW�JHÌVROHHUGH�VSRXZPXXU��,Q�GDW�JHYDO�LV�VSRXZPXXULVRODWLH�HHQ��LQ�YHUKRXGLQJ�

JRHGNRSH�PDQLHU�RP�GH�JHYHO�WH�LVROHUHQ��0HW�KHW�QD�LVROHUHQ�YDQ�GH�VSRXZ�ZRUGW�HHQ�PDWLJH

LVRODWLHZDDUGH�JHKDDOG��5�� �����WRW�����P�.�:���(U�]LMQ�RRN�DQGHUH�PRJHOLMNKHGHQ��'HQN�DDQ�LVRODWLH

DDQ�GH�ELQQHQNDQW�RI�GH�EXLWHQNDQW�YDQ�GH�JHYHO��'H]H�JHYHQ�HHQ�EHWHUH�LVRODWLHZDDUGH��PDDU�]LMQ�RRN

GXXUGHU�

+RRJVWZDDUVFKLMQOLMN�ZRUGHQ�JHYHOV�PDDU�ÆÆQ�NHHU�QD�JHÌVROHHUG��+HW�LV�GDQ�YHUVWDQGLJ�RP�GH�JHYHOV

GLUHFW�JRHG�WH�LVROHUHQ��,VROHHU�GDDURP�PHWHHQ�ULFKWLQJ�GH�VWUHHIZDDUGH��5
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� 9ORHUHQ +LHUPHH�ZRUGHQ�YORHUHQ�EHGRHOG�GLH�JUHQ]HQ�DDQ�GH�JURQG�RI�EXLWHQOXFKW��'LW�]LMQ�EHJDQH�JURQGYORHUHQ

PHW�RI�]RQGHU�NUXLSUXLPWH�HURQGHU��PDDU�RRN�YORHUHQ�ERYHQ�HHQ�RQGHUGRRUJDQJ��'H�LVRODWLHZDDUGH�YDQ

YORHUHQ�ZRUGW�XLWJHGUXNW�LQ�HHQ�5��ZDDUGH��+RH�KRJHU�GH�5��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH�LVRODWLHZDDUGH�

(HQ�KRJHUH�LVRODWLHZDDUGH�KRXGW�GH�ZDUPWH�EHWHU�LQ�GH�ZRQLQJ�LQ�GH�NRXGH�PDDQGHQ��+RH�JURWHU�GH

RSSHUYODNWH�YDQ�HHQ�YORHU��KRH�PHHU�HIIHFW�HHQ�JRHGH�RI�VOHFKWH�LVRODWLHZDDUGH�]DO�KHEEHQ�RS�GH

HQHUJHWLVFKH�NZDOLWHLW�YDQ�XZ�ZRQLQJ�

'RRU�JRHGH�YORHULVRODWLH�YHUOLHVW�XZ�ZRQLQJ�PLQGHU�ZDUPWH��8�EHVSDDUW�RS�XZ�HQHUJLHNRVWHQ�HQ

YHUPLQGHUW�GH�XLWVWRRW�YDQ�KHW�EURHLNDVJDV�&2���*RHGH�YORHULVRODWLH�YHUKRRJW�KHW�FRPIRUW�LQ�GH�ZRQLQJ�

'H�ZRQLQJ�KRXGW�GH�ZDUPWH�EHWHU�YDVW�HQ�GH�YORHU�YRHOW�PLQGHU�NRXG�DDQ��+HW�JDDW�KLHUELM�QLHW�DOOHHQ

RP�EHJDQH�JURQGYORHUHQ��PDDU�RRN�RP�YORHUHQ�ERYHQ�HHQ�RQGHUGRRUJDQJ�

+HEW�X�HHQ�YORHU�ERYHQ�HHQ�NHOGHU��HHQ�NUXLSUXLPWH�PHW�HHQ�YULMH�UXLPWH�RQGHU�GH�EDONHQ�YDQ�PLQL�

PLQLPDDO����FP��RI�HHQ�YORHU�ERYHQ�HHQ�RQGHUGRRUJDQJ��GDQ�NDQ�GH�RQGHU]LMGH�YDQ�GH�YORHU�JHÌVROHHUG

ZRUGHQ��%LM�GH�NUXLSUXLPWH�LV�KHW�GDQ�EHODQJULMN�RP�GH�ERGHP�DI�WH�GHNNHQ�PHW�HHQ�NXQVWVWRIIROLH�RP

WH�YRRUNRPHQ�GDW�LVRODWLHPDWHULDDO�YRFKWLJ�ZRUGW��+HEW�X�YORHUHQ�RS�GH�YROOH�JURQG�RI�ERYHQ�HHQ�ODJH

NUXLSUXLPWH��GDQ�NDQ�GH�ERGHP�RI�GH�ERYHQ]LMGH�YDQ�GH�EHJDQH�JURQGYORHU�JHÌVROHHUG�ZRUGHQ�

$OV�X�XZ�YORHU�JDDW�LVROHUHQ��LV�KHW�YHUVWDQGLJ�RP�PHWHHQ�JRHG�WH�LVROHUHQ��,VROHHU�GDDURP�PHWHHQ

ULFKWLQJ�GH�VWUHHIZDDUGH��5
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� 5DPHQ 'LW�EHWUHIIHQ�DOOH�UDPHQ�DDQ�GH�EXLWHQ]LMGH�YDQ�XZ�ZRQLQJ��2RN�HHQ�EXLWHQGHXU�PHW�YHHO�JODV��GHQN

DDQ�HHQ�EDONRQGHXU�RI�NHXNHQGHXU��WHOW�YRRU�KHW�HQHUJLHODEHO�DOV�HHQ�UDDP��%LM�KHW�EHSDOHQ�YDQ

GH�LVRODWLHZDDUGH�YDQ�UDPHQ��ZRUGW�JHNHNHQ�QDDU�GH�FRPELQDWLH�YDQ�KHW�JODV�PHW�KHW�NR]LMQ��'H

LVRODWLHZDDUGH�YDQ�UDPHQ�ZRUGW�XLWJHGUXNW�LQ�GH�8��ZDDUGH��+RH�ODJHU�GH�8��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH

LVRODWLH�LV��+5���JODV�HQ�WULSOH�JODV�KHEEHQ�HHQ�ODJH�8��ZDDUGH�HQ�KRXGHQ�GH�ZDUPWH�EHWHU�LQ�GH

ZRQLQJ�GDQ�HQNHO�JODV�HQ�JHZRRQ�GXEEHO�JODV��+RH�JURWHU�GH�RSSHUYODNWH�YDQ�GH�UDPHQ�LQ�XZ�ZRQLQJ�

KRH�PHHU�HIIHFW�HHQ�JRHGH�RI�VOHFKWH�LVRODWLHZDDUGH�KHHIW�RS�GH�HQHUJHWLVFKH�NZDOLWHLW�YDQ�XZ�ZRQLQJ�

'RRU�JRHG�LVROHUHQG�JODV��]RDOV�+5���JODV��YDFXÙPJODV�RI�WULSOH����YRXGLJ��JODV��YHUOLHVW�XZ�ZRQLQJ

PLQGHU�ZDUPWH��8�EHVSDDUW�RS�XZ�HQHUJLHNRVWHQ�HQ�YHUPLQGHUW�GH�XLWVWRRW�YDQ�KHW�EURHLNDVJDV�&2��

2RN�YHUKRRJW�JRHG�LVROHUHQG�JODV�KHW�FRPIRUW�LQ�GH�ZRQLQJ��8�KHHIW�JHHQ�WRFKW�HQ�NRX�ELM�GH�UDPHQ�HQ

JHHQ�FRQGHQV�DDQ�GH�ELQQHQNDQW�YDQ�KHW�UDDP��'RRU�JRHG�LVROHUHQG�JODV�KRRUW�X�RRN�PLQGHU�JHOXLG

YDQ�EXLWHQ�

$OV�XZ�NR]LMQHQ�DDQ�YHUYDQJLQJ�WRH�]LMQ��LV�GDW�KHW�LGHDOH�PRPHQW�RP�GH�NR]LMQHQ�HQ�KHW�JODV�LQ�ÆÆQ

NHHU�JRHG�WH�LVROHUHQ��.LHV�GDQ�PHWHHQ�YRRU�HHQ�RSORVVLQJ�GLH�ULFKWLQJ�GH�VWUHHIZDDUGH�JDDW��8���YDQ
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� %XLWHQGHXUHQ (HQ�EXLWHQGHXU�PHW�ZHLQLJ�JODV��]RDOV�YHHO�YRRUGHXUHQ��WHOW�LQ�KHW�HQHUJLHODEHO�DOV�HHQ�EXLWHQGHXU�

'HXUHQ�PHW�YHHO�JODV�WHOOHQ�YRRU�KHW�HQHUJLHODEHO�DOV�HHQ�UDDP��%LM�KHW�EHSDOHQ�YDQ�GH�LVRODWLHZDDUGH

YDQ�EXLWHQGHXUHQ��ZRUGW�JHNHNHQ�QDDU�GH�FRPELQDWLH�YDQ�GH�GHXU�PHW�KHW�NR]LMQ��'H�LVRODWLHZDDUGH

YDQ�EXLWHQGHXUHQ�ZRUGW�XLWJHGUXNW�LQ�GH�8��ZDDUGH��+RH�ODJHU�GH�8��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH�LVRODWLH�

(HQ�JHÌVROHHUGH�EXLWHQGHXU�KRXGW�GH�ZDUPWH�EHWHU�LQ�GH�ZRQLQJ�

0HW�JRHG�LVROHUHQGH�GHXUHQ�YHUOLHVW�XZ�ZRQLQJ�PLQGHU�ZDUPWH��8�EHVSDDUW�RS�XZ�HQHUJLHNRVWHQ�HQ

YHUPLQGHUW�GH�XLWVWRRW�YDQ�KHW�EURHLNDVJDV�&2���2RN�YHUKRRJW�HHQ�JRHG�JHÌVROHHUGH�GHXU�KHW�FRPIRUW

LQ�GH�ZRQLQJ��%HODQJULMN�ELM�GH�SODDWVLQJ�YDQ�HHQ�GHXU�LV�GDW�GH]H�LQ�HHQ�JHÌVROHHUG�NR]LMQ�ZRUGW�JH]HW�

5RQGRP�GH�GHXU�PRHW�DDQ�YLHU�]LMGHQ�HHQ�JRHGH�OXFKWGLFKWLQJ�ZRUGHQ�DDQJHEUDFKW�

$OV�X�HHQ�EXLWHQGHXU�JDDW�YHUYDQJHQ��NLHV�GDQ�YRRU�HHQ�JHÌVROHHUGH�EXLWHQGHXU�GLH�ULFKWLQJ�GH

VWUHHIZDDUGH�JDDW��8��YDQ
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0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

0DDWUHJHO��JHÌVROHHUGH�EXLWHQGHXU�HQ�

,Q�XZ�ZRQLQJ�]LMQ��HHQ�GHHO�YDQ��GH�EXLWHQGHXUHQ�QRJ�QLHW�JHÌVROHHUG��0HW�HHQ�JHÌVROHHUGH�EXLWHQGHXU

NXQW�X�GH�HQHUJLHSUHVWDWLH�YDQ�XZ�ZRQLQJ�YHUEHWHUHQ�

/(7�23� %HVWHHG�VSHFLDOH�DDQGDFKW�DDQ�NLHUGLFKWLQJ�HQ�YHQWLODWLH�ELM�KHW�LVROHUHQ�YDQ
HHQ�ZRQLQJ
2P�GH�RYHUVWDS�WH�NXQQHQ�PDNHQ�QDDU�GXXU]DPH�ZDUPWHYRRU]LHQLQJHQ��]RDOV�ELMYRRUEHHOG�HHQ

ZDUPWHSRPS��PRHW�XZ�ZRQLQJ�QLHW�DOOHHQ�JRHG�JHÌVROHHUG�]LMQ��PDDU�PRHW�RRN�GH�OXFKWGLFKWKHLG

YDQ�GH�ZRQLQJ�LQ�RUGH�]LMQ��'H�OXFKWGLFKWKHLG�ZRUGW�EHSDDOG�GRRU�NLHUHQ�HQ�QDGHQ�ZDDUGRRU�ZDUPWH

YHUORUHQ�JDDW��'H]H�NLHUHQ�HQ�QDGHQ�NXQQHQ�]LWWHQ�ELM�GH�DDQVOXLWLQJ�YDQ�GH�UDPHQ�RS�GH�JHYHO��RI�ELM

GH�DDQVOXLWLQJ�YDQ�KHW�GDN�RS�GH�JHYHO��%LM�KHW�YHUEHWHUHQ�YDQ�GH�LVRODWLH�YDQ�YORHUHQ��JHYHOV��GDNHQ�

UDPHQ��GHXUHQ�HQ�RI�SDQHOHQ��LV�KHW�EHODQJULMN�GDW�DO�GH]H�RQGHUGHOHQ�JRHG�OXFKWGLFKW�RS�HONDDU

DDQVOXLWHQ��'LW�YRRUNRPW�ZDUPWHYHUOLHV�HQ�RQDDQJHQDPH�WRFKW��'RRU�NRXGH�WRFKW�]HWWHQ�PHQVHQ�GH

YHUZDUPLQJ�KRJHU�HQ�GDW�NRVW�HQHUJLH�

$OV�X�NLHUHQ�HQ�QDGHQ�GLFKW��NRPW�HU�JHHQ�OXFKW�YDQ�EXLWHQ�PHHU�GH�ZRQLQJ�LQ��'DW�YRRUNRPW�WRFKW�

0DDU�GH�ZRQLQJ�PRHW�ZHO��RS�HHQ�JHFRQWUROHHUGH�PDQLHU��IULVVH�OXFKW�ELQQHQ�NULMJHQ��9HQWLODWLH�LV

EHODQJULMN�YRRU�GH�JH]RQGKHLG�HQ�YRRUNRPW�YRFKWSUREOHPHQ��%HVWHHG�ELM�GH�YHUEHWHULQJ�YDQ�GH�LVRODWLH

YDQ�GH�ZRQLQJ�t�HQ�PHW�QDPH�ELM�KHW�GLFKWHQ�YDQ�QDGHQ�HQ�NLHUHQ�t�RRN�DDQGDFKW�DDQ�YROGRHQGH

YHQWLODWLH��/DDW�X�KLHURYHU�LQIRUPHUHQ�GRRU�HHQ�H[SHUW��'HQN�ELMYRRUEHHOG�DDQ�KHW�SODDWVHQ�YDQ

ZLQGGUXNJHUHJHOGH�URRVWHUV�RI�HHQ�YHQWLODWLH�XQLW�PHW�ZDUPWHWHUXJZLQQLQJ�
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� 9HUZDUPLQJ ,Q�GH�PHHVWH�ZRQLQJHQ�LV�VSUDNH�YDQ�ÆÆQ�YHUZDUPLQJVWRHVWHO��6RPV�]LMQ�HU�YHUVFKLOOHQGH�WRHVWHOOHQ

YRRU�GH�YHUZDUPLQJ�YDQ�GH�ZRQLQJ��,Q�GH�WDEHO�KLHURQGHU�VWDDW�ZHONH�WRHVWHOOHQ�LQ�XZ�ZRQLQJ�DDQZH]LJ

]LMQ�HQ�ZHON�JHGHHOWH�YDQ�GH�ZRQLQJ�GRRU�GLH�WRHVWHOOHQ�YHUZDUPG�ZRUGW�

9HUZDUPLQJVWRHVWHOOHQ $DQJHVORWHQ�RSS�

+5�����NHWHO �����P�

0DDWUHJHO��HQHUJLH]XLQLJ�YHUZDUPLQJVWRHVWHO�YRRU�YHUZDUPLQJ�HQ�RI�ZDUP�ZDWHU

,V�XZ�YHUZDUPLQJVLQVWDOODWLH�DDQ�YHUYDQJLQJ�WRH"�'DQ�NXQW�X�KHW�EHVWH�NLH]HQ�YRRU�HHQ�HQHUJLH]XLQLJ

HQ�GXXU]DDP�V\VWHHP��+LHURQGHU�VWDDW�HHQ�DDQWDO�YRRUEHHOGHQ�YDQ�HQHUJLH]XLQLJH�V\VWHPHQ��]H

YDULÈUHQ�LQ�KRH�]H�JHEUXLN�PDNHQ�YDQ�GXXU]DPH�HQHUJLHEURQQHQ��(OHNWULFLWHLW�DOV�HQHUJLHGUDJHU�LV�RS

GLW�PRPHQW�WHQ�GHOH�GXXU]DDP��HHQ�PL[�YDQ�JURHQ�HQ�JULMV���PDDU�LV�RS�WHUPLMQ�GXXU]DPHU�WH�PDNHQ�

+5����NHWHO

0HW�HHQ�]XLQLJH�FRPELNHWHO�YRRU�YHUZDUPLQJ�HQ�ZDUP�ZDWHU��]RDOV�HHQ�+5����FRPELNHWHO��NDQ�KHW

JDVYHUEUXLN�IOLQN�GDOHQ��/HW�ELM�KHW�YHUYDQJHQ�YDQ�GH�FY�NHWHO�RRN�RS�GH�WKHUPRVWDDW��(HQ�VOLPPH

WKHUPRVWDDW�PHW�EHZHJLQJVVHQVRU�HQ�WHPSHUDWXXUUHJHOLQJ�SHU�NDPHU��KHOSW�RP�HQHUJLH]XLQLJHU�WH

YHUZDUPHQ��(HQ�QDGHHO�YDQ�+5����NHWHOV�LV�GDW�GH]H�ZHUNHQ�RS�DDUGJDV��,Q�1HGHUODQG�ZLOOHQ�ZH

LQ�GH�WRHNRPVW�YDQ�KHW�JHEUXLN�YDQ�DDUGJDV�DI��RPGDW�GLW�HHQ�IRVVLHOH�EUDQGVWRI�LV�

+\EULGH�ZDUPWHSRPS

:LOW�X�XZ�ZRQLQJ�YHUZDUPHQ�PHW�PLQGHU�DDUGJDV��GDQ�NDQ�GDW�PHW�HHQ�K\EULGH�ZDUPWHSRPS�

'H]H�EHVWDDW�XLW�HHQ�FRPELQDWLH�YDQ�HHQ��EHVWDDQGH��FY�NHWHO�RS�DDUGJDV�HQ�HHQ�ZDUPWHSRPS�RS

HOHNWULFLWHLW��'H�ZDUPWHSRPS�]RUJW�KHW�JURRWVWH�GHHO�YDQ�GH�WLMG�YRRU�ZDUPWH�LQ�GH�ZRQLQJ��'H

FY�NHWHO�VSULQJW�DOOHHQ�ELM�DOV�KHW�EXLWHQ�HUJ�NRXG�LV�HQ�]RUJW�YRRU�ZDUP�ZDWHU�LQ�GH�ZRQLQJ��(HQ

K\EULGH�ZDUPWHSRPS�LV�HHQ�SULPD�WXVVHQVWDS�DOV�XZ�ZRQLQJ�JRHG��PDDU�QRJ�QLHW�]HHU�JRHG��LV

JHÌVROHHUG��(Q�GXV�QRJ�QLHW�YROOHGLJ�NODDU�LV�YRRU�DDUGJDVYULM�ZRQHQ�

:DUPWHSRPS

0HW�HHQ�YROOHGLJ�HOHNWULVFKH�ZDUPWHSRPS�KHHIW�X�JHHQ�DDUGJDVDDQVOXLWLQJ�PHHU�QRGLJ�YRRU

YHUZDUPLQJ�YDQ�XZ�ZRQLQJ��:DUPWHSRPSHQ�KDOHQ�PHW�HHQ�ZDUPWHZLVVHODDU�ZDUPWH�XLW�GH

RQXLWSXWWHOLMNH�EURQQHQ�]RDOV�OXFKW��ERGHP�RI�JURQGZDWHU��HQ�KHEEHQ�LQ�YHUJHOLMNLQJ�PHW

HOHNWULVFKH�NDFKHOV�HHQ�KRRJ�UHQGHPHQW��(HQ�ZDUPWHSRPS�NDQ�GH�ZRQLQJ�YHUZDUPHQ�HQ�ZDUP

ZDWHU�OHYHUHQ��'RRUGDW�GH�ZDUPWHSRPS�ZHUNW�PHW�HHQ�ODJH�YHUZDUPLQJVWHPSHUDWXXU��LV�GH]H

DOOHHQ�JHVFKLNW�YRRU�]HHU�JRHG�JHÌVROHHUGH�ZRQLQJHQ��+LM�ZRUGW�JHFRPELQHHUG�PHW�YORHU��RI

ZDQGYHUZDUPLQJ��FRQYHFWRUHQ�RI�PHW�UDGLDWRUHQ�PHW�YROGRHQGH�FDSDFLWHLW�YRRU

YHUZDUPLQJVZDWHU�PHW�HHQ�ODJH�WHPSHUDWXXU�

%LRPDVVDNHWHO

2RN�PHW�HHQ�ELRPDVVDNHWHO�EHQW�X�YROOHGLJ�YDQ�KHW�DDUGJDV�YRRU�YHUZDUPLQJ�DI��,Q�SODDWV�YDQ

DDUGJDV�JHEUXLNW�X�KRXWSHOOHWV�RP�WH�YHUZDUPHQ�HQ�ZDUP�ZDWHU�WH�PDNHQ��+RXWSHOOHWV�]LMQ�JHSHUVWH

KRXWNRUUHOV��2RN�NXQQHQ�LQ�HHQ�ELRPDVVDNHWHO�KRXWVQLSSHUV��FKLSV��RI�KHOH�KRXWEORNNHQ�ZRUGHQ

YHUEUDQG��%LM�GH�YHUEUDQGLQJ�RQWVWDDW�ZHO�ILMQVWRI��'LW�NDQ�RYHUODVW�LQ�GH�RPJHYLQJ�YHURRU]DNHQ�

(QHUJLHODEHO�ZRQLQJHQ ��YDQ��



� 9HUZDUPLQJ �YHUYROJ� :DUPWHQHW

1RJ�HHQ�DOWHUQDWLHI�ZDDUELM�JHHQ�DDUGJDVDDQVOXLWLQJ�YRRU�YHUZDUPLQJ�YDQ�XZ�ZRQLQJ�QRGLJ�LV��LV

HHQ�ZDUPWHQHW��'LW�KHHW�RRN�ZHO�VWDGVYHUZDUPLQJ��%LM�GLW�V\VWHHP�ZRUGW�HU�GLUHFW�ZDUPWH�JHOHYHUG

DDQ�GH�ZRQLQJ��'RRU�EXL]HQ�GLH�RQGHU�GH�JURQG�OLJJHQ��JDDW�KHW�ZDUPH�ZDWHU�QDDU�GH�ZRQLQJHQ�

ZDDU�KHW�YLD�HHQ�ZDUPWHZLVVHODDU�JHEUXLNW�ZRUGW�YRRU�YHUZDUPLQJ�HQ�ZDUP�ZDWHU��+HW�DIJHNRHOGH

ZDWHU�JDDW�ZHHU�WHUXJ�QDDU�GH�YHUZDUPLQJVFHQWUDOH�GLH�KHW�GDQ�ZHHU�RSZDUPW��+LHU�ZRUGW�ZDUPWH

JHPDDNW�YDQ�RYHUJHEOHYHQ�ZDUPWH�YDQ�LQGXVWULHÈQ��DIYDOYHUEUDQGLQJ�HQ�DIYDOZDWHU��ELRPDVVD�

JHRWKHUPLH�RI�RSSHUYODNWHZDWHU��'H�ZDUPWH�GLH�DDQ�GH�ZRQLQJ�JHOHYHUG�ZRUGW�NDQ�YDQ�HHQ�KRJH

RI�HHQ�ODJH�WHPSHUDWXXU�]LMQ��GDW�YHUVFKLOW�SHU�ZDUPWHQHW��$OV�KHW�ZDUPWHQHW�ZDUPWH�YDQ�HHQ�ODJH

WHPSHUDWXXU�OHYHUW��GDQ�LV�KHW�YDQ�EHODQJ�GDW�XZ�ZRQLQJ�JRHG�JHÌVROHHUG�LV��HQ�GDW�GH�UDGLDWRUHQ��

FRQYHFWRUHQ�HQ�RI�YORHUYHUZDUPLQJ�JHVFKLNW�]LMQ�YRRU�YHUZDUPLQJVZDWHU�PHW�HHQ�ODJH�WHPSHUDWXXU�

/LJJHQ�HU�DO�ZDUPWHQHWWHQ�LQ�XZ�VWDG�RI�GRUS"�2I�]LMQ�HU�SODQQHQ�RP�GH]H�LQ�GH�WRHNRPVW�DDQ�WH

OHJJHQ"�2YHUZHHJ�GDQ�RP�RS�GDW�QHW�DDQ�WH�VOXLWHQ��,Q�DIZDFKWLQJ�YDQ�GH�GHILQLWLHYH�SODQQHQ�NXQW

X�DO�ZHO�DDQ�GH�VODJ�PHW�KHW�YHUEHWHUHQ�YDQ�GH�LVRODWLH�HQ�KHW�YHQWLODWLHV\VWHHP�LQ�GH�ZRQLQJ�

0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

� :DUP�ZDWHU 'H�PHHVWH�ZRQLQJHQ�KHEEHQ�ÆÆQ�ZDUPZDWHUWRHVWHO��6RPV�LV�HU�VSUDNH�YDQ�PHHUGHUH�YHUVFKLOOHQGH

WRHVWHOOHQ�GLH�]RUJHQ�YRRU�KHW�ZDUP�ZDWHU��,Q�GH�WDEHO�KLHURQGHU�LV�ZHHUJHJHYHQ�ZHONH�WRHVWHOOHQ�LQ�XZ

ZRQLQJ�DDQZH]LJ�]LMQ�

:DUPZDWHUWRHVWHOOHQ 'RXFKH�PHW�ZDUPWHWHUXJZLQQLQJ

&RPELWRHVWHO 1LHW�DDQZH]LJ

0DDWUHJHO��ZDUPWHWHUXJZLQQLQJ�XLW�GRXFKHZDWHU

0HW�HHQ�GRXFKH�ZWZ�JHEUXLNW�X�GH�ZDUPWH�YDQ�ZHJVWURPHQG�GRXFKHZDWHU�RP�KHW�NRXGH�ZDWHU�YRRU

GH�GRXFKH�DOYDVW�HHQ�EHHWMH�RS�WH�ZDUPHQ��+HW�YRRUYHUZDUPGH�ZDWHU�JDDW�QDDU�GH�PHQJNUDDQ�YDQ�GH

GRXFKH�HQ�RI�FRPELWRHVWHO��+LHUPHH�EHVSDDUW�X�HQHUJLH�YDQ�XZ�ZDUPZDWHULQVWDOODWLH��2P�GH�ZDUPWH�XLW

KHW�GRXFKHZDWHU�WHUXJ�WH�NXQQHQ�ZLQQHQ��ZRUGW�LQ�GH�DIYRHUSLMS��GRXFKHEDN�RI�YORHU�YDQ�GH�LQORRS�

GRXFKH�HHQ�ZDUPWHZLVVHODDU�JHSODDWVW�

0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

�� 9HQWLODWLH 9HQWLODWLH�LV�EHODQJULMN�YRRU�IULVVH�OXFKW�LQ�GH�ZRQLQJ�HQ�GH�JH]RQGKHLG�YDQ�EHZRQHUV��,Q�KHW�RYHU]LFKW

KLHURQGHU�VWDDW�ZDW�YRRU�YHQWLODWLHV\VWHHP�XZ�ZRQLQJ�KHHIW��,Q�RXGHUH�ZRQLQJHQ�LV�YDDN�JHHQ

PHFKDQLVFK�YHQWLODWLHV\VWHHP�DDQZH]LJ��YHQWLOHUHQ�JHEHXUW�DOOHHQ�GRRU�URRVWHUV�ERYHQ�KHW�UDDP��RI

GRRU�KHW�RSHQHQ�YDQ��NOHS�UDPHQ��%LM�ZRQLQJHQ�JHERXZG�QD�������]RUJW�YDDN�HHQ�YHQWLODWRU�YRRU�KHW

WRH��HQ�RI�DIYRHUHQ�YDQ�IULVVH�OXFKW��'H]H�YHQWLODWRU�NDQ�HHQ�HQHUJLH]XLQLJH�JHOLMNVWURRPYHQWLODWRU�]LMQ��RI

HHQ�PLQGHU�]XLQLJH�ZLVVHOVWURRPYHQWLODWRU��,Q�KHW�RYHU]LFKW�]LHW�X�RRN�RI�GH�ZDUPWH�XLW�GH�YHQWLODWLHOXFKW

WHUXJJHZRQQHQ�ZRUGW�HQ�ZRUGW�KHUJHEUXLNW�LQ�GH�ZRQLQJ�

7\SH�YHQWLODWLHV\VWHHP

:DUPWH�

WHUXJZLQQLQJ

:LVVHOVWURRP�

YHQWLODWRU

$DQJHVORWHQ

RSSHUYODNWH

%DODQVYHQWLODWLH -D 1HH �����P�
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�� .RHOLQJ +HHIW�XZ�ZRQLQJ�HHQ�PHFKDQLVFK�NRHOV\VWHHP��GDQ�VWDDW�GLW�YHUPHOG�LQ�KHW�RYHU]LFKW�KLHURQGHU�

+HW�QDGHHO�YDQ�ZRQLQJHQ�PHW�NRHOV\VWHPHQ�LV�GDW�GH]H�V\VWHPHQ�HQHUJLH�JHEUXLNHQ��HQ�RRN�HHQ

VOHFKWHU�HQHUJLHODEHO�KHEEHQ�GDQ�ZRQLQJHQ�]RQGHU�NRHOV\VWHHP���,Q�SODDWV�YDQ�KHW�DDQEUHQJHQ�YDQ

HHQ�NRHOV\VWHHP��NXQW�X�EHWHU�PDDWUHJHOHQ�WUHIIHQ�RP�GH�]RPHUVH�]RQQHZDUPWH�EXLWHQ�WH�KRXGHQ�

%LMYRRUEHHOG�GRRU�KHW�DDQEUHQJHQ�YDQ�EXLWHQ]RQZHULQJ��RYHUVWHNNHQ�RI�]RQZHUHQGH�EHJOD]LQJ�

.RHOWRHVWHOOHQ $DQJHVORWHQ�RSSHUYODNWH

*HHQ�NRHOLQJ Q�Y�W�

0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

�� =RQQHSDQHOHQ ,Q�KHW�RYHU]LFKW�KLHURQGHU�VWDDW�GH�RPYDQJ�YDQ�KHW�]RQQHSDQHOHQV\VWHHP�DDQJHJHYHQ��XLWJHGUXNW�LQ�GH

RSSHUYODNWH�HQ�KHW�WRWDOH�ZDWWSLHNYHUPRJHQ���+RH�JURWHU�KHW�V\VWHHP��GHV�WH�PHHU�HOHNWULFLWHLW�HUPHH

RSJHZHNW�NDQ�ZRUGHQ��'DDUELM�LV�GH�RULÈQWDWLH�YDQ�GH�SDQHOHQ�YDQ�JURWH�LQYORHG��KRH�PHHU�GLUHFW�]RQOLFKW

RS�GH�SDQHOHQ�YDOW��KRH�KRJHU�GH�RSEUHQJVW�

:DWWSLHNYHUPRJHQ 2ULÈQWDWLH 2SSHUYODNWH

�����:S =XLG ����P�

'LVFODLPHU

'LW�HQHUJLHODEHO�LV�DIJHJHYHQ�GRRU�5LMNVGLHQVW�YRRU�2QGHUQHPHQG�1HGHUODQG��'LW�HQHUJLHODEHO�NXQW�X�DOWLMG�YHULILÈUHQ�RS

ZZZ�]RHNMHHQHUJLHODEHO�QO��ZZZ�HS�RQOLQH�QO�RI�LQ�0LMQ2YHUKHLG��'H�JHQRHPGH�EHVSDULQJVPRJHOLMNKHGHQ�]LMQ�PDDWUHJHOHQ�GLH�RS�GLW

PRPHQW�LQ�GH�PHHVWH�JHYDOOHQ�NRVWHQHIIHFWLHI�]LMQ��RI�GLW�ELQQHQ�GH�JHOGLJKHLGVGXXU�YDQ�KHW�HQHUJLHODEHO�NXQQHQ�ZRUGHQ��2S

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO�NXQW�X�HHQ�LQGLFDWLH�NULMJHQ�KRHYHHO�ERYHQVWDDQGH�PDDWUHJHOHQ�NRVWHQ�HQ�ZDW�]LM�X�RSOHYHUHQ�DDQ�HQHUJLHEHVSDULQJ�

2I�GH�JHQRHPGH�PDDWUHJHOHQ�GDDGZHUNHOLMN�YHUDQWZRRUG�WRHJHSDVW�NXQQHQ�ZRUGHQ�XLW�RRJSXQW�YDQ�ELMYRRUEHHOG�FRPIRUW��JH]RQGKHLG�

NRVWHQ�H�G���LV�DIKDQNHOLMN�YDQ�GH�KXLGLJH�VSHFLILHNH�HLJHQVFKDSSHQ�YDQ�XZ�ZRQLQJ��(U�NXQQHQ�GDDURP�JHHQ�UHFKWHQ�ZRUGHQ�RQWOHHQG�DDQ

GH]H�LQIRUPDWLH��8�ZRUGW�DOWLMG�JHDGYLVHHUG�RP�KLHUYRRU�SURIHVVLRQHHO�DGYLHV�LQ�WH�ZLQQHQ�
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