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Егпзі & Уоипд АисІІІ Б етсез И С  ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги»
Кґігезсіїаіук Зігееі, 19А 
Куіу, 01001, ІІкгаіпе 
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Гах: +380 (44) 490 3030 
Іікгаіпіап СЬатЬег о( АисІііогБ 
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Іпсіерепсіепі: аисіііогз’ герогі оп ІИе з и т т а гу  зресіаі-ригрозе ЛпапсіаІ з їа їе те п із

То іЬе ВоагсІ о( Оігесіогз о! иоіп і Зіоск Сотрапу "ТЬе Зіаїе ЕхрогНтрогІ: Вапк о( ІІкгаіпе"

ТЬе ассотрапуіпд з и т т а г у  5ресіаІ-ригрозе ЛпапсіаІ з іа іе т е п із  о( (Ье Епегду Е((ісіепсу Ргоіесі ("ЕЕР") 
асітіпізїегесі Ьу ио іп і Біоск С отрапу "ТЬе 5(а(е Е хрогН трогІ Вапк о( ІІкга іпе" (Ліе " В о г г о у у є г " ,  
"и кгех ітЬ апк" ог (Не "Вапк"), (іпапсесі ипсіег (Ье ІпІегпаЛопаІ Вапк (ог РесопзІгисЛоп апсі Оеуеіортепі 
((Ье "ІВРО") 1_оап А д геетеп і № 8064-ІІА  ((Ье ‘Тоап А д геетепГ ), ууЬ іс Ь сотргІ5е (Ье з и т т а г у  о( (ипсіз 
г є с є іу є с і, (Ье з и т т а г у  о( ехрепсіііигез, (Ье зїаііетепі: о( сіезідпаїесі ассоипі апсі (Ье з и т т а г у  о( 
з(а(етеп( о( ехрепсііїигез (50Еб) ( о г  (Ье уеаг епсіесі 31 РесетЬег 2013, апсі а з и т т а г у  о( зідпі(ісап( 
ассоипЛпд роїісіез апсі о(Ьег ехрІапа(огу іп (огта (іоп  ((Ье " з и т т а г у  зресіаі-ригрозе ЛпапсіаІ 
з(а(етеп(з''), аге с іє г іу є с і ( г о т  ЇМе аисііїесі зресіаі-ригрозе ЛпапсіаІ з (а (етеп(з о( ЕЕР (ог (Ье уеаг епсіесі 
31 ОесетЬег 2013. №е ехргеззесі ап иптосІІЛесІ аисіії оріпіоп оп (Ьозе зресіаі-ригрозе ЛпапсіаІ 
з Іа Іетеп (з іп оиг аисііїогз' герогі с1а(ес1 4 ^ п е  2014. ТЬозе ЛпапсіаІ з(а Іетеп(з, апсі (Ье з и т т а г у  
ЛпапсіаІ з(а (етеп(з, сіо по( ге(Іес( (Ье е((ес(з о( є у є п ( з  (Ьа( оссиггесі зиЬзедиеп( (о (Ье сіаіе о( оиг 
аис1і(огз' герогі оп (Ьо5е ЛпапсіаІ з(а (етеп(з.

ТЬе з и т т а г у  зресіаі-ригрозе ЛпапсіаІ з (а (ете п із  сіо по( соп(аіп аІІ (Ье сіізсіозигез гедиігесі Ьу (Ье 
ЛпапсіаІ герогЛпд ргоуізіопз о( Ллє "Сиісіеііпез: АппиаІ ГіпапсіаІ Рерог(іпд апсі АисІШпд (ог \А/огІс1 Вапк- 
РіпапсесІ АсЛуіЛєз" іззиесі Ьу (Ье Могісі Вапк апсі с!а(есІ ЗО иипе 2003. Реасііпд (Ье з и т т а г у  зресіаі- 
ригрозе ЛпапсіаІ з(а (етеп(з, (Ьеге(оге, із по( а зиЬз(і(и(е (ог геасііпд (Ье аисіііесі зресіаі-ригрозе ЛпапсіаІ 
з(а (етеп(з о( ЕЕР.

Мападетепі'з гезропзіЬіІііу (ог ЇГіе зиттагу зресіаі-ригрозе (іпапсіаі зіаівтепіз

Мападетеп( із гезропзіЬІе Тог (Ье ргерагаЛоп о( а з и т т а г у  о( (Ье зресіаі-ригрозе ЛпапсіаІ з(а (етеп(з оп 
(Ье Ьазіз сІезсгіЬесІ іп І\Іо(е 2 (о (Ьезе з и т т а г у  зресіаі-ригрозе ЛпапсіаІ з(а (етеп(з.

Аидііогз' гезропзіЬіІііу

Оиг гезропзіЬІІіїу із Іо ехргезз ап оріпіоп оп Ліе з и т т а г у  зресіаі-ригрозе ЛпапсіаІ з іа іе т е п із  ЬазесІ оп 
оиг ргосесіигез, ууііісЬ «еге сопсіисіесі іп ассогсіапсе ууіЛ і ІпІегпаЛопаІ ЗІапсІагсІ оп АисІШпд (І5А) 810, 
"Епдадетепіз Іо Рерогі оп Б и т т а гу  ГіпапсіаІ Б іа іе те п із ."

Оріпіоп

Іп оиг оріпіоп, іЬе з и т т а г у  зресіаі-ригрозе ЛпапсіаІ з іа іе т е п із  с іє гіує с і ( го т  ІЬе аисіііесі зресіаі-ригрозе 
ЛпапсіаІ з їа іе т е п із  о( ЕЕР (ог ІНе уеаг епсіесі 31 РесетЬег 2013 аге сопзізіеп і, іп аІІ та їе г іа і гезресїз, 
ууіЛі ІЬозе зресіаі-ригрозе ЛпапсіаІ з іа їе те п їз , оп ІИе Ьазіз сІезсгіЬесІ іп Иоіе 2.

Оіґіег Маііег - Кезігісііоп оп ІІзе

Ш Ь о и І тосііїу іпд оиг оріпіоп, оиг аисіііогз' герогі оп ЕЕР аисіііесі зресіаі-ригрозе (іпапсіаі з іа іе т е п із  (ог 
4 _1ипе 2014 сігаиз аКепЛоп (о Моїе 2 Іо Ліе аисіііесі зресіаі-ригрозе ЛпапсіаІ з іа іе т е п із , ууЬісЬ 
сІезсгіЬез (Не Ьазіз о( ассоипЛпд изесі іп Ліозе зресіаі-ригрозе (іпапсіаі з іа іе т е п із . ТЬозе зресіаі-ригрозе 
ргоіесі: (іпапсіаі з їа іе те п їз  «/еге ргерагесі Іо аззізі Ліе Вапк Іо с о тр іу  ууііЬ ІЬе (іпапсіаі герогЛпд 
ргоуізіопз о( Ліе диісіеііпез ге(еггесІ Іо аЬоуе. Аз а гезиіі, Ліе зресіаі-ригрозе ЛпапсіаІ з іа іе т е п із  т а у  поі 
Ье зиіїаЬІе (ог апоЛіег ригрозе. Ассогсііпдіу, даіШоиІ тос1і(уіпд оиг оріпіоп оп ІЬе з и т т а г у  зресіаі- 
ригрозе (іпапсіаі з іа іе т е п із , уує сігавд аіІепЛоп Іо Иоіе 2 о( Ше з и т т а г у  зресіаі-ригрозе (іпапсіаі 
з іа Іе теп і5 , ууЬ ісґі гергосіисез Иоіе 2 (о Ліе аисіііесі зресіаі-ригрозе ТіпагісіаІ з іа іе т е п із  апсі сІезсгіЬез Ліе 
Ьазіз о( ассоипЛпд изесі іп Ліе аисіііесі зресіаі-ригрозе (іпапсіаі з іа їе те п їз . Аз а гезиіі, Ліе з и т т а г у  
5ресіаІ-ригрозе (іпапсіаі з іа іе т е п із  т а у  поі Ье зиіїаЬІе (ог апо(Иег ригрозе.

А тетЬег (ігт  ої Егпві & Уоипд ОІоЬаІ Ьітіїесі

(і)
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Оиг аисіііогз' герогі оп Ше зресіаі-ригрозе ТіпапсіаІ з іа іе т е п із  Тог 4 иипе 2014  із іпіепсіесі зоїеіу Тог ЇЬе 
Вапк апсі ІВВй апсі зііоиісі поТ Ье изесі Ьу рагііез оїЬег ТЬап ТЬе Вапк ог ТЬе ІВРШ. Ассогсііпдіу, оиг 
аисіііогз' герогі оп Шезе з и т т а г у  зресіаі-ригрозе ТіпапсіаІ зІаТетепІз із аізо іпТепсіес! зоїеіу Тог изе оТ 
ТЬозе за те  рагііез апсі зТюиІсІ поТ Ье изесі Ьу рагііез оТЬег ІЬап ТИезе зресіТіесІ рагТіез.

СшХ І <2>€*АЛ/С?'4* иСі'
6 ^ п е  2014

А тетЬег Гігт ої Егп$1 & Уоипд СІоЬаІ итііесі

(іі)



| оіпг 5іоск Сотрапу “ТЬе 5ґа£е Е хр огї-Ітр ой  Вапк о£ Икгате” 
Епег§у ЕШсіепсу Рго|есС

В и т т а гу  о£ РипсІ8 К є с є і у є с і

Рог іЬе уеаг епсіесі 31 В е се т Ь е г  2013
(іа  118 (ІиІІагя)

2013 Рог іЬе регіосі Ггот іЬе 
Ьоап А ^ геетеп і

ЄЙЄСІІУЄПЄ88 40 31
О есетЬег 2013

р т^ Ш С Ш С  КЕСЕІУЕБ:

ІВКХ) Бпапсіп§:
Ое$і§паі:есі Ассоипі раутепїз 
Ргопі епсі £ее (Иоїе 3)

45,761,903 58,589,211
500,000

Тоїаі ІВГШ йпапсіп§ 45,761,903 59,089,211

8і§пес1 апсі аигіюгігесі Гог геїеазе оп ЬеЬаі£ о£ гЬе Воагсі

С Ьаігтап о£ іЬе Воагсі



Іонії 8їоск С отрапу “ТЬе Зсаіе Ехрогї-Ітрогі: Вапк о£ ІІкгаіпе” 
Епег§у ЕШсіепсу Рго)есІ
2013 5 и т т а гу  Зресіаі-Ригрозе Рго)есі: Ріпапсіаі Зіаїетепіз_____

В и ттагу  о£ Ехрепс1ііиге8
Рог гііе уеаг епсіесі 31 О есетЬег 2013
(іп [/5  (Іоііагв)

2013 Рог іЬе регіосі Л о т  іЬе
Ьоап А§;геетепІ 

ЄЙ ЄСІІУ ЄП Є88 Іо 31 
О есетЬег 2013

САТЕСОКУ 1: 
5иЬ-1оапз Іо:

“ІЛсгехішЬапк” 28,085,060 30,912,368
БиЬ-Іоап 1 - 2,827,308
5иЬ-1оап 2 6,300,000 6,300,000
5иЬ-1оап 3 10,518,156 10,518,156
5иЬ-1оап 4 11,003,879 11,003,879
ЗиЬ-Іоап 5 263,025 263,025
Тоїаі зиЬ-Іоапз 28,085,060 30,912,368

САТЕСОКУ 2:
Рюпі епсі Рее (Хосе 3) - 500,000

Тоїаі Рго]есі ЕхрепсШигез 28,085,060 31,412,368



(о т і  5і:оск С отрапу “ТЬе Зїаіе Ехрогї-Ітрогі Вапк оГ ІІкгате” 
Епег§у ЕШсіепсу Ргоіесї
2013 5 и т т а гу  Зресіаі-Ригрозе Рго)сс{ Ріпапсіаі ЗсаЕетегЦз_____

З їа іетеп і о£ Оеві^паїесі Ассоипі 
Рог іЬе уеаг епсіесі 31 БесетЬег 2013
(іп 1/3 сіоііяга)

Ассоипі пате ІЛаехітЬапк 'СС'огкІ Вапк ассоипг

Яеіаіесі Іоап 8064-ИА

Сиггепсу Ш  сіоііагз

Ваіапсе аз аі 1 }апиагу 2013 — ргіпсіраї 
Ваіапсе аз аі 1 ̂ пиагу 2013 — іпіегезі

Асісі:
АсЬапсе раутепі 
ІВІШ герІепізЬтепІз 
Тоіаі іпіегезі еагпіп§;з

Весіисі:
5иЬ-1оапз сіізЬигзесі 
Тоїаі іпіегезі асситиіаіесі 
Вапк соттіззіопз

Ваіапсе аз аі 31 О есетЬег 2013 -  ргіпсіраї 
Ваіапсе аз аі 31 О есетЬег 2013 — іпіегезі

45,761,903

(28,085,060)

10,000,000

45,761,903

(28,085,060)

27,676,843
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ПіПГІіПГаПі» >А 'А 'і >А >А Ц 'А Іі У) 'і 'А !А !А 'А 'А 'А 'А і  'і 'і 'А А 'А 'А 'А 'А %
}оіпї Зїоск Сошрапу “ТЬе Зїаїе Е хрогї-Ітрогї Вапк оЕІІкгаіпе” 
Епег§у ЕШсіепсу Рго)есї
2013 З и т т а гу  Зресіаі-Ригроае Рго|ес(: Ріпапсіаі Зїаїетепїз_____

З и т т а г у  о£ З і а і е т е п і  о£ Е х р еп с іііи гез  
Р о г  іЬ е  у еаг  епсіесі 31 О е с е т Ь е г  2013
(іп 115 (Іоііяга)

Арріісаїіоп N 0. Баїе о£ 
арріісаїіоп

Саіе^огу 1 Саіе§огу 2 Ве8І£паІес1 
Ассоипі

Везсгірііоп

ЕЕР-ЕХІМОЗ 4-Маг-13 6,300,000 6,300,000 Асіуапсе {о апсі сіоситепїаїіоп о£ Оезі§паїе<1 Ассоипі
ЕЕР-ЕХІМ04 26^и1-13 10,000,000 15,000,000 Асіуапсе ю апсі сіоситепїаїіоп о£ Оезі§паІесІ Ассоипі
ЕЕР-ЕХІМ05 20-Аи§-13 518,156 518,156 Асіуапсе їо апіі сіоситепїаїіоп о£ Оезі§паІесі Ассоипі
ЕЕР-ЕХІМ06 2-5ер-13 508,090 508,090 Асіуапсе Іо апсі сіоситепїаїіоп о£ Вс5і§паТесі Ассоипі
ЕЕР-ЕХІМ07 10-8ер-13 2,400,000 2,400,000 Асіуапсе 4о апіі сіоситепїаїіоп о£ Везі§па1ес1 Ассоипі
ЕЕР-ЕХІМ08 30-5ер-13 254,935 254,935 Асіуапсе Іо апсі сіоситепїаїіоп о£ Везі§па1ес1 Ассоипі
ЕЕР-ЕХІМ09 8-Осї-13 298,976 298,976 Асіуапсе їо апсі сіоситепїаїіоп о£ Г)езі§паіес1 Ассоипї
ЕЕР-ЕХІМ10 14-Осї-13 2,400,000 2,400,000 Асіуапсе (о апсі сіоситепїаїіоп о£ Пезі^паїесі Ассоипї
ЕЕР-ЕХІМ11 11-NоV-13 1,167,391 1,167,391 Асіуапсе їо апсі сіоситепїаїіоп о£Оезі§паїесі Ассоипї
ЕЕР-ЕХІМ12 З-Бес-ІЗ 1,058,723 1,058,723 Асіуапсе їо апсі сіоситепїаїіоп о£Оезі§паіесі Ассоипї
ЕЕР-ЕХІМ13 Ю-Бес-13 174,056 174,056 Асіуапсе їо апсі сіоситепїаїіоп о£ Оезіцпаїссі Ассоипї
ЕЕР-ЕХІМ14 12Л)ес-13 40,777 15,040,777 Асіуапсе їо апсі сіоситепїаїіоп о£Ое5І§паїесі Ассоипї
ЕЕР-ЕХІМ15 17-Бес-ІЗ 640,799 640,799 Асіуапсе їо апсі сіоситепїаїіоп о£ Оезі^паїесі Ассоипї
ЕЕР-ЕХІМ1 б 24-Оес-ІЗ 1,095,309 - Асіуапсе їо апсі сіоситепїаїіоп о£ Оезі§паїесі Ассоипі
ЕЕР-ЕХІМ17 ЗО-Бес-ІЗ 1,227,848 - Асіуапсе їо апсі сіоситепїаїіоп о£ Еезі^паїесі Ассоипї

28,085,060 45,761,903
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_[оіпі Зіоск Сошрапу “ТЬе Зіаіе Е хрогі-ІтроП  Вапк о£ Е кгате”
Епег§у ЕШсіепсу Рго]есї
2013 З и т т а г у  Зресіаі-Ригрозе Рго]есІ Ріпапсіаі Зіаіетепіз_____________________________________________
КІоіез іо Д е З и т т а г у  Зресіаі-Ригрозе Рго)ес£ Ріпапсіаі Зіаіетепіз
(іп Ш ’ сіоііап ипІе$$ оіЬегшізе іпсіісаіеіі)

1. Сепегаї Іп£огтаііоп

ТЬе Епег§у ЕШсіепсу Рго]есГ (БлгіЬег ге£еггесІ аз іЬе “ЕЕР” ог (Ье “Рю)есг”) із асітіпізіегесі Ьу іЬе Зіаіе Ехрогі- 
Ітрогї Вапк о£ ІЛкгате (іЬе “Вогго\уег”, “ЬкгехітЬапк” ог гЬе “Вапк”) ипсіег а Ьоап А^геетепі \хлгЬ (Ье 
Іпіетаїіопаї Вапк £ог Несопзгшсиоп япсі Оеусіортепі (гЬе “ІВКО”). ТЬе атоипі о£ іЬе Ьоап Адгеетепі #8064-ІІА 
сіаіесі 10 ]ипе 2011 (іЬе “Ьоап А§геетепі”) із ЬЗО 200,000,000. ТЬе Ьоап А§геетепі Ьесате е££есйуе оп 
09 МоуетЬег 2011.

ТЬе оЬ)есБуе о£ іЬе Рго]есГ із Іо сопігіЬиіе іо ітргоуесі епег§у еШсіепсу Ьу іпсіизігіаі апсі соштегсіаі сотрапіез, 
титсіраіш ез апсі типісіраї зесіог епіегргізез апсі епег§у зеп/ісе сотрапіез Ьу £асі1ііагіп§ зизіаіпаЬІе БпапсіаІ 
іпіегтесііагіоп £ог епег§у еШсіепсу іпуезітепіз.

^ііЬ іп  (Ье £гате\уогк о£ (Ье ЕЕР, іЬе Вапк аге аЬІе (о а) £асі1і(аГе зеїесїесі ргіуаіе Ьапкз Іо зсаіе ир (Ьеіг епег§у 
еШсіепсу Ьизіпезз Ііпез іо іЬе тсіизіпаї зесіог Ьу оп-1епс1іп£ {о іЬеіг тсіизіпаї сііепіз, Ь) ргоуісіе Гипсііп  ̂ £ог 
іпуезітепіз іЬаг іпсгеазе еШсіепсу о£ епег§у изе іп теїизспаї епіегргізез.

2. АссоипІіп§ Роїісіез

Вазіз о£ ргерагайоп

ТЬе ЕЕР зресіаі-ригрозе рго)есї БпапсіаІ зіаіетепіз Ьауе Ьееп ргерагесі іп ассогсіапсе даііЬ іЬе ассоипііп§ ргіпсіріез 
сІезсгіЬесІ Ье1о\¥.

ТЬе ЕЕР зресіаі-ригрозе рго]есі БпапсіаІ зіаіетепіз Ьауе Ьееп ргерагесі оп а сазЬ Ьазіз іп гезресі о£ Іоап £ипс1з 
гесеїуесі £ ю т [Ье ІВКО апсі іззиесі Іоапз іо зеїесїесі ЬепеБсіагу епіегргізез.

Кеуепие апсі ехрепсіііигез о£ іЬе ЕЕР аге ассоипіесі £ог Ьу іЬе Вапк оп ап ассгиаі Ьазіз іп ііз зерагаїе БпапсіаІ 
зіаіетепіз, зисЬ іпсотез апсі ехрепсіііигез аге поі гесо^пігесі т  іЬезе ЕЕР зресіаі-ригрозе рго)есІ БпапсіаІ 
зіаіетепіз.

То сотріу \и іЬ іЬе гецшгетепіз о£ іЬе “Оиісіеііпез: Аппиаі Ріпапсіаі КерогИп^ апсі Аисітпд £ог ХХ-'огІсІ Вапк- 
Ріпапсесі А ст-тез” іззиесі Ьу іЬе ХХ̂ огкІ Вапк, іЬе £о11о\уіп§ зресійс зсЬесІиІез Ьауе Ьееп іпсіисіесі аз рагі о£ іЬезе ЕЕР 
зресіаі-ригрозе рго)есг БпапсіаІ зіаіетепіз:

• Зитшагу о£ Рипсіз гєсєіуєсі £ог іЬе уеаг епсіесі 31 ОесетЬег 2013;
• Зиттагу о£ Ехрепсіііигез £ог іЬе уеаг епсіесі 31 ОесетЬег 2013;
• Зіаіетепі о£ Оезі§паІесІ Ассоипі £ог іЬе уеаг епсіесі 31 ОесетЬег 2013;
•  З и ттагу  о£ Зіаіетепі о£ Ехрепсіііигез £ог іЬе уеаг епсіесі 31 ОесетЬег 2013.

Іп асісііііоп, \уііЬ гезресі іо Зіаіетепі о£ Ехрепсіііигез (“ЗОЕз”) £ог іЬе уеаг епсіесі 31 ОесетЬег 2013, ас^иаіе 
зирроПіп£ сіоситепіаііоп Ьаз Ьееп таіпіаіпесі іо зиррогі сіаітз Іо іЬе ІВКО £ог герІепізЬтепіз о£ ехрепсіііигез 
іпсиггесі. Ехрепсіііигез сіаітесі £ог герІепізЬтепі ипсіег іЬе ЗОЕ ргосесіиге \уеге е1і§іЬіе £ог Бпапсіпд ипсіег іЬе Ьоап 
А§геетепі #8064-ІІА

ТЬе Вапк ргерагез іЬе зи ттагу  зресіаі-ригрозе БпапсіаІ зіаіетепіз іп огсіег іо сотріу \уііЬ іЬе 'Х'огісі Вапк Роїісу оп 
Ассезз іо Іп£огтаііоп сіаіесі 1 }и1у 2010, Сепегаї Сопсііііопз £ог Ьоапз сіаіесі 31 }и1у 2010 апсі іЬе Ьоап А^геетепі. 
Ассогсіт^ іо іЬе аЬоуетепііопесі сіоситепіз, іЬезе зи ттагу  зресіаі-ригрозе йпапсіаі зіаіетепіз зЬаІІ Ье тасіе 
риЬІісІу ауаіІаЬІе іп а (ітеїу £азЬіоп апсі іп а таппег ассеріаЬІе Іо іЬе І ВІЮ апсі \уЬісЬ сотрііез \уііЬ ргеуаіііпд 
Ькгатіап Ьапкіп^ 1а\уз апсі ге§и1аііопз. ТЬеге£оге іЬе зи ттагу  зресіаі-ригрозе Ііпапсіаі зіаіетепіз сіо поі сопіаіп 
іп£огтаІіоп \уЬісЬ із поі а11о\уес! іо Ье сіізсіозесі ассогсііп§ іо іЬе ІІкгаіпіап Іе^ізіагіоп оп Ьапкіп§ зесгесу.

Кероггіп§ сиггепсу

ТЬезе зресіаі-ригрозе рго)есІ БпапсіаІ зіаіетепіз аге ргезепіесі іп ІЛ8 сіоііагз (“ЬЗ сіоііагз”) ипіезз оіЬепуізе іпсіісаіесі.

б



(оіпї Зіоск С отрапу “ТЬе Зіаїе Е хроП -Ітрогі Вапк о£ ІЛогаіпе”
Епег§у Е£Бсіепсу Рго)есї
2013 З и т т а г у  Зресіаі-Ригрозе Рго]ес(: Ртапсіаі Зіаїетепіз_____________________________________________
N о(ез [о їЬе З и т т а г у  Зресіаі-Ригрозе Рго]ес1 Ріпапсіаі Зіаіетепіз 
(іп сіоііап ипіем оіЬегшж іпсікаїесі)

3. ІВІШ Ріпапсіп§

ІгКегпагіопаІ Вапк £ог Ііесопзігисйоп ап<1 Веуеіортепі Йпапсіп§ із ргоукіесі (Ьгои^Ь Ьоап А§геешеп( #8064-І_ІЛ 
сіаїесі 10 }ипе 2011 Ьєілуєєп (Ье ГОКГ), аз (Ье Ьепсіег, апсі ЬкгехітЬапк, аз (Ье Вогго\уег. ТЬе оЬІідагіопз о£ (Ье 
Вогго\уєг ассогсіт^ (о (Ье Ьоап А^геетепі аге §иагап(еесі Ьу (Ье (ікгаїтап Соуеттеп(.

ТЬе Вогго\уег раісі (о {Не ІВКТ) а Йсопі епй £ее іп гЬе атошп Є4иа1 (о 0.25% о£ іЬе атоипі о£ (Ье Іоап. Оп {Ье сіаіе о£ 
(Ье Ьоап А^геетепі Ьесотіп§ еГГесгіуе (Ье ІВКО, оп ЬеЬа1£ о£ (Ье Вогго\уєг, \упЬс!гє\у £гот (Ье Іоап ассоипі апсі 
раісі (о І(зе1£ (Ье £гоп( епсі £ее о£ ЬЗО 500,000 по( изіп§ Оезі^паїесі Ассоипі.
Ассогсііпц {о (Ье Ьоап А§геетеп(, (Ье іпіегезі гаїе із саІсиїаґесЗ аз (Ье Ке£егепсе Каїе £ог (Ье Ьоап Сиггепсу ріиз (Ье 
УагіаЬІе Зргеасі. АтепсІтепС о£ (Ье Ке£егепсе К.аІе апсі УагіаЬІе Зргеасі їакез ріасе оп (Ье іпіегезі раутепі сіаїе.

ТЬе ігіїегезі із раісі оп 15 Аргії апсі 15 ОсіоЬег еасЬ уеаг. ТЬе ргіпсіраі із № Ье раісі Ьу іпзіаіітепіз зеті-аппиаБу оп 
15 Аргії апсі 15 ОсіоЬег Ье§іппіп§ оп 15 ОсіоЬег 2017 (Ьгои§Ь 15 ОсіоЬег 2040. ТЬе с1озіп§ сіаїе о£ іЬе ЕЕР із 
31 МагсЬ 2016. ТЬе сіозіпд сіаїе із (Ье сіаїе зресійесі іп (Ье Ьоап А§геетепІ, а£іег \уЬісЬ (Ье ІВЕГ) тау, Ьу пойсе (о 
(Ье Вогголуєг, іегтіпаїе (Ье гідЬі (о таке луііЬскалуаіз.

ТЬе Рго]есг сопзізіз о£ (Ье £о1іо\уіп£ Рагі:
Рагі 1. Саггуіп^ оиі Епег^у ЕЙІсіепсу 5иЬ-Рго)есі5 \¥ігЬт (Ье £оі1олуіп£ сасе^огіез:

(i) тосіетігагіоп о£ іпеЯісіепі апсі оЬзоІеІе едиіртепі апсі £асі1і(іез;
(ii) іпзіаііаііоп о£ ЬІ§Ьіу епег§у-е£йсіепі е^шртепї апсі ргосеззез £ог пе\у ргосіисіюп сарасійез \уЬозе 

сиггепі епег^у изе сопзісіегаЬіу ехсеесіз сиггепі Ьез( ргасгісез;
(iii) и(і1І2а(іоп о£ \газІе даз апсі Ьеаі апсі ехсезз ргеззиге;
(Іу) іт р г о у е т е п і о£ з у з іе т з  \у Ь ісЬ іпуоіуєз а зи ііе  о£ те а зи ге з  (о іп сгеазе  епег§у еШ сіепсу;

(у) гесіисгіоп о£ епег^у Іоззез іп типісіраі зесіог епіегргізез;
(уі) ргерагайоп о£ епег§у еШсіепсу геіагесі зГисііез апсі іесЬпісаі аззізіапсе;
(уіі) гесіисііоп о£ епег§у Іоззез іп Ьиі1<Іт§з; апсі
(уііі) ітріетепіагіоп о£ оіЬег Епег§у ЕШсіепсу ЗиЬ-Рго)ес(:з загіз£асІогу Ю іЬе ІВКО.

ТЬе (аЬІе Ьеіолу зегз £ог(Ь (Ье саіе^опез о£ ііетз (о Ье Йпапсесі оиг о£ (Ье
Саіе§огу Оезсгіргіоп о£ Саїе§огу Рап о£ іЬе Рго]'есі

(1) ЗиЬ-Ьоапз
(2) Ргопі епсі Рее

Веіаііз о£ (Ье ІВІШ Йпапсіп£ аз а( 31 ОесетЬег 2013 аге аз Ьє1о\у:

Рагі 1

Тоїаі Ііпе о£ сгесіі( Атоипіз сІізЬигзесІ Атоипіз ипйізЬигзей
ЗиЬ-Ьоапз 199,500,000 30,912,368 168,587,632
Ргоп( епсі Рее 500,000 500,000 -

Ваіапсе о£ Везі^паїесі Ассоип( - 27,676,843 (27,676,843)
Тоїаі 200,000,000 59,089,211 140,910,789

4. Кесопсіїіаііоп о і  А тои п із 8Ьошп аз Кесеіуесі £гот іЬе ІВКО іо Асїиаі Ехрепсіііигеб 
Іпсиггесі

ТЬе зирроггіпд зсЬесіиІе (о (Ье гесопсіНаИоп о£ атоипіз зЬолуп аз гесеіуесі £гот (Ье ІВЕЬ) (о асїиаі ехрепсіігигез о£ 
(Ье ЕЕР аз аі 31 ВесетЬег 2 0 1 3  із аз £о11о\уз:

Саіе§огу 1 Саїе§огу 2 Оезі§па(ес1 Тоїаі
_______________________________________________________________________________Ассоипі_______________________
Ассоипсесі ассогсііп§ іо ІВКО сіаїа 28,589,211 500,000 30,000,000 59,089,211
Ассогсііп8 іо  Вапк сіа(а ______ 30,912,368__________ 500,000________27,676,843________ 59,089,211
Бііїегепсе* (2,323,157)________________  -__________2,323,157__________________-

* ТЬе ргосеесіз о£ (Ье іоап \уеге изесі Ьу }ЗС “ІІкгехітЬапк” £ог йпапсіп§ (Ье ригсЬазіп§ о£ ^оосіз ипсіег (Ье 
Са(е§огу 1. ТЬе з(а(етеп(з о£ ехрепсіійдгез £ог ЬЗО 1,095,309 апсі ЬЗО 1,227,848 \уеге зеп( (о (Ье ІВКО оп 
24 ОесетЬег 2013 апсі ЗО ОесетЬег 2013. ТЬе ІВІЮ (гапз£еггесі (Ье ргосеесіз о£ (Ье іоап (о (Ье Везіегіасесі Ассоип( 
іп 2014.

ргосеесіз о£ (Ье Іоап:



_|оіпі: Зіоск Сошрапу “ТЬе Зіаїе Ехрогї-Ітрогг Вапк о£ ІІкгаіпе’: 
Епег^у ЕШсіепсу Рго)ес{
2013 З и т т а г у  Зресіаі-Ригрозе Рго)есї Ріпапсіаі ЗсагетепК_____
N оїєв їо їЬе З и т т а гу  Зресіаі-Ригрозе Рго]есї Ріпапсіаі Зїаіетепїз
(іп Ш ’ сіоііап ипіеи оіЬет>і$е іпсйсаіей)

5. 5ирр1етеп1а1 Іп£огтаІіоп оп 5иЬ-рго]есі8

Іп£огтагіоп ге§агс1іп£ зиЬ-ргоіесіз а^геесі £ог Йпапсіп§ с1игт§ (Ье уеаг епсіесі 31 ПесетЬег 2013:

8иЬ-ргоіесі Оезсгіргіоп оГ Аіпоипі о£ 8иЬ- ОізЬигзесІ зиЬ-
8иЬ-рго)'есІ ргоіесі рго]есІ а т о и п і

Асгіуіїу СоггезропсІепсе 
\уііЬ ассеріапсе 

сгіїегіа

МеіЬо<іо1о§у оГ 
ригсЬазе \уі(Ьіп 

«иЬ-рго]есІ

Есо1о§іса1 Рагіісіраііп§
са4е§огу Вапк

8иЬ-рго]есІ 1 

5иЬ-рго)есі: 2 

8иЬ-рго)есі: З 

ЗиЬ-рго)ес{ 4

РигсЬазе о£ 
е4иіртеп(: апс! 
сопзігисгіоп \уогкз 
РигсЬазе о£ 
едиіртепі апсі 
сопзїгисгіоп \уогкз 
РигсЬазе о£ 
есриртеп{ апсі 
сопзігисйоп \хгогкз

РигсЬазе о£ 
е^иіртеп^

27,000,000 11,003,879 Сетепі
ргосіисгіоп

10,518,156

263,025

6,300,000 Рооа ргосеззіп§

10,518,156 А8«си1Шге,Рооа 
Іпаизігу

Ргосіисгіоп о£ 
263,025 ЬоизеЬоИ

соттосіігіез

Уез

Уез

Уез

Уез

Соттегсіаі ргасгісе

Соттегсіаі ргасгісе

Соттегсіаі ргасгісе

Соттегсіаі ргасгісе

“В Ьі§Ь” Вапк 1

“В 1о\*г” Вапк 1

“В 1о\у” Вапк 1

“В Ьда” Вапк 1

Тоїаі 44,081,181 28,085,060


