
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Վարկատուի անվանումը

Գտնվելու վայր

Հարգելի՛վարկառու, բոլոր վարկատուները պարտավոր են տրամադրել նմանատիպ թերթիկ, որում 
ամփոփված են սպառողական վարկի էական պայմանները: Վարկ ստանալու համար դիմելիս 

վարկատուն Ձեզ կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, 
որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները, որոնք չպետք է լինեն 

ավելի խիստ, քան սույն ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿՈՒՄ նշվածները:

2. ՎԱՐԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1. 

Վարկատուի լոգո 
 (սեղմել և բեռնել)

Հեռ.

Էլ.փոստ

2.1 Վարկի անվանում

2.2 Վարկի գումար

2.3 Վարկի ժամկետ

2.4 Տարեկան անվանական % (ՏԱՏ)

 2.5 Տարեկան փաստացի % (ՏՓՏ)

Այն տոկոսադրույքն է, որի հիման վրա հաշվարկվում են վարկի տոկոսագումարները:

Այն տոկոսադրույքն է, որում, բացի վարկի տոկոսագումարներից, հաշվի են առնված 
վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները: Վարկային 
պայմանագրի կնքման դեպքում Ձեր վարկի ՏՓՏ-ն չի կարող լինել ավելին, քան այս 
թերթիկում ներկայացված ՏՓՏ-ն:

3. ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 3.1 Գրավ  3.2 Երաշխավորություն

4. ՎԱՐԿԻ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

4.1 Վարկ/գրավ  
հարաբերակցություն

4.3 Կանխավճար/վարկ 
հարաբերակցություն

5. ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐ

5.7 Ընդամենը  
այլ վճարներ 

Բոլոր այլ վճարների ընդհանուր 
գումար

ՀՀ դրամ

ամիս

 %  %

4.2 Մարումների հաճախականություն

 Մայր գումար

 Տոկոսագումար

Այլ  հաճախականության 

դեպքում նշել  ձևը

5.1 Վարկային հայտի ուսումնասիրության

5.2 Վարկի սպասարկման

5.3 Գրավի գնահատման

5.4 Նոտարական վավերացման

5.5 Գրավի ապահովագրության

5.6 Այլ միջնորդավճարներ

Գործողության սկիզբ Ավարտ 

Հավելված 1 
  
«Հավելված 15 
 



  
ԵՐԲ ՀԱՆԴԵՍ ԵՔ ԳԱԼԻՍ ՈՐՊԵՍ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ, ԱՊԱ՝ 
     

8. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

9. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏ 

Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ 

Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ

Վարկը տրամադրելու ժամկետ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԴՈՒՔ ԵՎՍ ԿՐՈՒՄ ԵՔ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա վարկի չմարված մասի 

պարտավորությունները տարածվում են Ձեզ վրա:

ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՍՏԱՆԱԼ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՑ ՎԱՐԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
այսինքն՝ Դուք կարող եք վարկառուից պահանջել հատուցել վարկատուին վճարած գումարի տոկոսներն ու վարկառուի 

փոխարեն պատասխանատվությունը կրելու կապակցությամբ կրած այլ վնասները:

ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՁԵԶ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա Դուք պարտավոր եք 

վարկատուի կողմից այդ մասին նախազգուշացվելուց հետո երաշխավորության պայմանագրով սահմանված ժամկետում մարել 
վարկի չմարված պարտավորությունը:

ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՅՏՆՎԵԼ «ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ»  
այսինքն՝ վարկառուի կողմից վարկի չմարման դեպքում Դուք կարող եք գրանցվել Վարկային բյուրոյում, որտեղ ձևավորվում է 

Ձեր վարկային պատմությունը: Դա կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Ի՞ՆՉ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: 
 Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների 
ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է ինչպես Ձեզ վարկ տրամադրած առանձին 
վարկատուների, այնպես էլ Վարկային բյուրոյի կողմից:  
  
Դուք իրավունք ունեք տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը ԱՔՌԱ վարկային 
բյուրոյից՝ այցելելով Մ. Խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 9-րդ հարկ: 
  
 Վարկային պատմության մասին ավելի մանրամասն կարող եք իմանալ www.acra.am կայքից:

 օր

 օր

 օր

7.6 Ձեր մասին տեղեկատվությունը օրենքով 
սահմանված կարգով կարող է գրանցվել Վարկային 

բյուրոյում: Դա կարող է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում 
վարկ ստանալու ժամանակ:

(Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո:)

7.1 Վարկի մայր գումարը 
չվճարելու դեպքում

7.2 Տոկոսագումարները 
չվճարելու դեպքում

7.3 Այլ վճարներ

ՏՈՒՅԺ/ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ
7.4 Ձեր գրավի առարկայի վրա օրենքով սահմանված 
կարգով կարող էկարող է բռնագանձում տարածվել:

7.5 Այն դեպքում, երբ գրավի իրացումից հնարավոր չէ 
բավարար գումար ստանալ, ապա Ձեր այլ անձնական 
գույքը կարող է օգտագործվել վարկի մարման համար:

7. ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Դուք իրավունք ունեք վարկատուի հետ հաղորդակցվել Ձեր նախընտրած եղանակով` առձեռն, էլեկտրոնային կամ 
փոստային կապի միջոցով (oրինակ՝ Դուք կարող եք Ձեր քաղվածքը ստանալ Ձեր էլեկտրոնային փոստի միջոցով):

6. ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Դուք իրավունք ունեք ցանկացած չափով ժամկետից շուտ մարել վարկը` առանց տույժեր կամ տուգանքներ վճարելու:

   »


ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Հարգելի՛վարկառու, բոլոր վարկատուները պարտավոր են տրամադրել նմանատիպ թերթիկ, որում ամփոփված են սպառողական վարկի էական պայմանները: Վարկ ստանալու համար դիմելիս վարկատուն Ձեզ կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները, որոնք չպետք է լինեն ավելի խիստ, քան սույն ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿՈՒՄ նշվածները:
2. ՎԱՐԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
1. 
Այն տոկոսադրույքն է, որի հիման վրա հաշվարկվում են վարկի տոկոսագումարները:
Այն տոկոսադրույքն է, որում, բացի վարկի տոկոսագումարներից, հաշվի են առնված վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները: Վարկային պայմանագրի կնքման դեպքում Ձեր վարկի ՏՓՏ-ն չի կարող լինել ավելին, քան այս թերթիկում ներկայացված ՏՓՏ-ն:
3. ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
4. ՎԱՐԿԻ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
5. ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐ
Բոլոր այլ վճարների ընդհանուր գումար
ՀՀ դրամ
ամիս
 %
 %
4.2 Մարումների հաճախականություն
Հավելված 1
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8. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
9. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԴՈՒՔ ԵՎՍ ԿՐՈՒՄ ԵՔ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ,
այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա վարկի չմարված մասի պարտավորությունները տարածվում են Ձեզ վրա:
ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՍՏԱՆԱԼ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՑ ՎԱՐԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
այսինքն՝ Դուք կարող եք վարկառուից պահանջել հատուցել վարկատուին վճարած գումարի տոկոսներն ու վարկառուի փոխարեն պատասխանատվությունը կրելու կապակցությամբ կրած այլ վնասները:
ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՁԵԶ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա Դուք պարտավոր եք վարկատուի կողմից այդ մասին նախազգուշացվելուց հետո երաշխավորության պայմանագրով սահմանված ժամկետում մարել վարկի չմարված պարտավորությունը:
ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՅՏՆՎԵԼ «ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ» 
այսինքն՝ վարկառուի կողմից վարկի չմարման դեպքում Դուք կարող եք գրանցվել Վարկային բյուրոյում, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դա կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:
Ի՞ՆՉ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է ինչպես Ձեզ վարկ տրամադրած առանձին վարկատուների, այնպես էլ Վարկային բյուրոյի կողմից: 
 
Դուք իրավունք ունեք տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից՝ այցելելով Մ. Խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 9-րդ հարկ:
 
 Վարկային պատմության մասին ավելի մանրամասն կարող եք իմանալ www.acra.am կայքից:
 օր
 օր
 օր
7.6 Ձեր մասին տեղեկատվությունը օրենքով սահմանված կարգով կարող է գրանցվել Վարկային բյուրոյում: Դա կարող է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:
(Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո:)
ՏՈՒՅԺ/ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ
7.4 Ձեր գրավի առարկայի վրա օրենքով սահմանված կարգով կարող էկարող է բռնագանձում տարածվել:
7.5 Այն դեպքում, երբ գրավի իրացումից հնարավոր չէ բավարար գումար ստանալ, ապա Ձեր այլ անձնական գույքը կարող է օգտագործվել վարկի մարման համար:
7. ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
Դուք իրավունք ունեք վարկատուի հետ հաղորդակցվել Ձեր նախընտրած եղանակով` առձեռն, էլեկտրոնային կամ փոստային կապի միջոցով (oրինակ՝ Դուք կարող եք Ձեր քաղվածքը ստանալ Ձեր էլեկտրոնային փոստի միջոցով):
6. ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ
Դուք իրավունք ունեք ցանկացած չափով ժամկետից շուտ մարել վարկը` առանց տույժեր կամ տուգանքներ վճարելու:
   »
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GaP6/RrpSdpmqMdzPuW07oP3P/nCw8NjAgIVk3opUCkASpw6SvXEWwgUFLkonXIAAJCIIBDYGcDK
3zlIYWHh13PmzJnoPtr3d+MflIls3LgxHoAgFA8vHlr1Ib5VUx98xi6qO2MlgV0kdnsxdcNrgZIG
79i1Y0Dpe86YMeN9BEr8DbsP3gPHhO/xPog8cHyln1fW8/E6RjGx430QKPH/FAkp8wBZ2PLJJ59M
cB9tN2De83Yid8o03ndvL543wOHUAUXSAyTpgD7ZaKfT5IA95U0yO0uppkAVO7QTQe7A4nIEqKFY
oPRCuMwM9/QGIPQidgmAigfgFbPh0hyQaR2EEzTkckbCGBPZ2pCN58jR4775+VYvDmRb2nk77U4n
yomEKXEoBeW48nEsagTBEIha5kRkhDjIYNC/cPz40Q7uo+0GzHve0tLSwoFqtGQHVk0pZQCo3AZU
quf5i+ebsc9JSUld4bvxOAZGzSpE7nABdMnP+Az2XgFU2+bNG5u5j7cbMO9pu5aZGsGLFqBeRpAK
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2qH6zKtZz0rT3KmAsvR7eD7vPt73b3sgHAw4TW6gE+UtSaQ2S8lpo5RQEGSziJNYZKqJciZSRIe3
gpZMVOvKc0UELSbUjEKppmLGkJhZhVFLpyybKvhMTQOdxKorfm8W7I4iotcbqOwnlFZAKdpgIina
X85abvmyrO+ZdpZ9x0wq7uammPcWMGVvGHpA2eFVU88qeD4+W1BTTGqvVI2nItqN5qKWNfEanLvd
bte4j7ebYt7T5nB45xE+n8p7ToWO0YNqRwAtlgcJZ5LpnKC4wqIcSf/nqfzfUvKVOSIw/MWZZcrK
vkV7qGQACg3AQHyKjfqcRc8LNhgXT00skqRQPBeNdXk8lBvwb4pdFSUTQwSK8ktyH283xbynjVEJ
7OxwsvflsWPe9SLKzyrxILRTlrZ7Vub8FRsmo5YlZF53c1PMezMJwWLAw+gEwiKzkHaKc0QNypsW
l0eP61VxVidMP8JbSuEpRiFLsY6o2b0OKs2ySx+f7++icJLOLHIGkHktIF/KtFL+h0MlW4olNb0V
gBxwDWSkJBLJTS/dFNPd3M3d3BSzDF4OBDpKAZ0lcY7LYsAolr2YcqKhk6soNhOfpVHFaIqSPJ5S
ZItRTIoP3STN3R50wHQ3d1O1tPQzmuzs7GDJadd4eHgYPT0980KD76/g9geEYopAMVXrjsIm9tKc
urM4yqNCvXHkZxXfzKmm1mqJwaF6fmmZ193K187onKTQ20RygzKz0yIQAK+mZYQVFZkNTkm01QiM
OFUnrMnB5k3LDsVzA6a7uVsFtsycc3xa+ulWl1JPtUxLP9vCai/wrxHslxUWFpYcGRm5O8gvJFVH
vPII8SwkpLHRzcpWh8bZdJQKcSpZDjWqVOYUyXXa1gp/Pj5HZS5B2bWE/FpK1nV9dsuZpZuDHPNy
koza2fZTrS+k/tE9PT09LP1qVqjZ5CRaZ3i7iNrtSe9H4xvVDe1x5kFeBzfFdLdq005e2BVx/tLe
XplZJ+aabBcJp8k6gilTGjVqnFS/XrMDtbRtxhJS47KdGAof9LV4IAAT3eF4wUnsDpMS0CwQu91K
BMGDOOw2GhNZoQRS8cQpdpGTSvjKSk6LDm2UvCBS2yLP8aVkSb4y1sDlWKGMsVqTYyc56msj6WFn
rm6LOXVp1ZicnJwgyeaTzdlrNeFtIaR+rSEjWjR5dHlIQCPLX5GaPBhO7BznQBBBzxc8oMzQLnvE
4P8r/fkl3OYEQZDws+KBc53VpMIPueL5RFlBxV+2OkeXJF/aHX7kxKYhuYXnvnCKVwgx5KXhegUG
BmY0a9jt6waBndcJpHbyzZKcuQHzfgBMojfZbEgtearpdDrRFU8gkgOoFUaYXAcZ/F0DQgm5yC6P
wfXZgflokYraFfnzBs+rINgpy4m9elHHQ0GZ9kNdj5z5efLFixcb4vA4nguXtD6Et9UjDfzefLZb
u9Fr3Mz8g0cx6StSKFFTMrKE5zlSmQEmDBAwz6uKreRZjh/KYlbB/FmaEeYjXF3Cvk4lHwg9fGr5
uCLbqf+KXleo/7DFYkozGAxnmjVuuSGyTswPIml6wA2KDyK77vDK0wh24pAsxOkAmVIoBhj5gJYG
jduL7rhVE3gPwjlqpLHPGhGVE0DBlb9iCGJ2y9KfK47CydnyLPc0usRGtjRJOpc48tSFlWMwObVo
EMO0TpGYcusSD6HR/x5pFTuvYfiDrVV1AyY0Dw+PggJjtiq6RFIABh27peKEz5XUTCYTCQgIcKWv
9PPzy8zMSgeZt2qWV51Jj2UJBHkt/V7sxZbdC6PPp24eInpcGy9p7UreW2uaXqfN69279yfh3l3X
cKR9mhv0/gKAGRHe4sCBP9OG6/SCLGNKToW9RdnLUQalZBSrYtg9zJxQq2ajJPa5datO206cOPG1
VksmyImdyQ0odsUBJgIAS/wliuKMZs2aVRl7mE8SOhw4vuj5C1f29UIKqQvS0Az4ztxIOGCN3uwU
OWJGg4iW7iTUt8P5PAiTaFSrURJQygMslSMeCpd8V4kqWUapgEJu8BV8M9n33Xt0PoMyp1TFsVcs
GZderzc2atSoSnxDt25PbPPrkl+fv3Tp0hhY9zBvb+9goJAZSCXbtWv3j6ExQ792A+VflGIayIgN
LWqJtpNXZ70tiNndiZBPTSROe6icaFkwU28gSYm7dBUNYgeaFRm6zs5YMrkXll2w25yUPRZ4HWUd
jXnGM4+2nhnNk/oloDB2cMz8lStWEU9Pz/G8oOSCdTANquRiPSny4J3lQgDqFJVqoNdoNcRYZCV6
nS+5du3ady+99I9PKnO9jWRtm0PJq8acPLs5lteYDZ7BzmCKFIyNScG1GiSyccyoji1HbHCD11+c
YmLr0jZ+C0YRwAE5w6gly15+tw3to6hNLCoqovfDzyjHFRYWUj/N2mH1ryONAwcM3lm3bt1TIH9+
jWUQqMwrlJR18R4sJcjNOkuwhVrnUulD6Huz2Uy8vLxIZmbmdz179lzRslXzzMpa5wPHV3RetHzR
30+dOvUCPD8C5PtgRc62hIaGfjdi2IiOHVp22OgGrbtrD1x9zJXrPh2fZdr9jcbzAhE9C2htEIEo
yQV4JfM6r1BIS0Tx99TmqMijLFueorW1SVkES/mhdxECE2erSyz5tee3aDB8ZqeWA/fdbDz/939f
PnPkyJEOAEgTkOIyyseKC1HZ0M7dVPZkLDoDZjXSQYC12S3EaDTOj+rd7+cnnngisaLXFKuoXSna
Fb1p95ypdodFr/fQhtFl40RSWGAi2qK4N3v3eGJ6WHBknhuk3IB5g3ZGdzJ95VPHz658Oj33ZBvU
2Drt3kF3A5icWEAsliJgGfkcVG7U8G27uXObUdNDtMPKRRkOHjwQumzZsnFoXDcYqJ/nJOoMQBxK
cSHxlkqhG7Czs9EdsX6Dh44/+eSTX4TXqVcpQu3KjW//M6vwj49F7wvUaULUUBY8xVhkNjRv9vDu
LhHvP8GRpkY3OLkBs9wt+cK+MFupVI4cZ9UDEPIoXcqH3sMoL4YEZAiu5RwCfSWOP+Drjk5JtIuC
Z56HLiA9rGbzu3KgRiAtKCjw1el0ZqB+GixnUB4dESIEAGIbuvsBF6DDfatRo0Zas2bNKsWh20l2
h+89N2fakWN7exk8RRuMs6HDjtpuDXALtYiOa/zOyEEfvukGITdgVnE7B4DrUAC64V+qtPvlawdC
d+5f+IJD++drEikkgihXGEPlmMXiSG7eYOD8jo2Hf8WRVpnuc+IGTHer5GYlGyI3HZoz9WpWUjc4
F2E6UQNypJb6AltMIvHR9PigZ5en/xfk3cItS1ZyqzBzyerVq9tBH3PlypVwnucdKPugz6jMqkk3
db1RMpdL+IquZBgtgvVI/P390+vXr388Li5uTmTk7SkWDied8k9OTo7MysoKljgjfT7HgplpKhL8
QmFxXZVreZZfUig9PmDhJJ3WwwzsY2r/AX0eON/O0xf+DNp7ZNHfndqM4TzIkKh5tlus1JRjsVhT
Hnqo4d6uzQd9pyVuoLwvKOaePXvC33777bko/2g0mv6swrFaYVFuucbpLPFbZirIzc3d2bJly91f
fPHFq7e6x8XUc3zi2nXDMVOdw87/QkPBlP/xnInNWnkgJ+MmpnyhSiF7sQ+rpKO5ZDGTOppLbDYz
fjvUbCrwDgkJuTxsWMXa6nbv3hlx4cKFJpmZmaFpaWl10tPTw81msw5kSj0iB5QzKcJz2jWIvLBI
LYzLxglFXt7e3nl+PmEpgQG1LtYMfii1Vq1aKeERNU42atTgpmy4g+yov+XUu7POnj3bwtvLJ5SG
qomykslu9CSSqd787m1f+0e98Ptb4zp//vyYI0eSOp88ebJ1QsLqfg80YP78889Rs2bNehsOaWd1
kK76nkyDeDuAWRxLKXedTkeys7MT8VAmJib2udHvj51M8t+0aVOcRtTOFUU9OpNT8wJRxnWngInh
ZLJBXyaoOi2PJd6f4nmtbcKE8T/fydrt2LGt4eHDhzv/+eefXREQcW7K/ClyY+YQfGV1UNj68ELx
utLq0hqTXKXaqiMSiMVOh142q5CiNYLgJB4G0RYcHJzauGHbvcCBHI3u1+sgjiG38Ixm7aYZH0q+
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ySqePmnYtm1bzM6dO/ump18Lxe8MBkM03kcUeVfBXXUxIl4o5hxKr0kJwOQ9lO8lV6Vq+jsnizOW
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RPFb+P65NWvWtOvfv3+Zcue3386N37hxYxxg6iD4XRTOJTAwkAI23gOdDrCkA1sDHLPLI8hJPX2W
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OqOet6Ka5almhaFVSDX9/f17LV26VFAD5vmLZzSF5gtBBg/fubLbmhUPGOH0WNTHAgdSR6fKO1lG
dqUiGKWOumKdD820Zy32U1RYX47niM2K9/QmZpMdqA8ChgeRbDqgrYZvQC58Ai5zAebRo4f9Z8+e
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R+zXeJJldW6o4zNu6YOgQAHO6nkQg2IY90QjXmCyyOWsXp3QYcCAmH0PFGAiOwbA0p/ltcEDpmZh
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e+BYWbQxUhlGqf9YFmUsrQS6G1YWFxOfxSg0LnJRUZGX6v880wizsucCj2wjQxh3t0hqbTN1YucE
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7tFqPVzUE8v12WxwaAWW0c8D53VLn9f33/v4hS1btgzmNXlmoPhHhwzqnwCiQ9GefZt7A8JsfvHi
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cTk5OSFl3feNN974N8wpAKhqeuvWrfepgZI1oNBHkE0H+fZHmHtsenp67dmzvx5Zlfu5aNGiSV5e
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d39Ys1FVtQYnTpwwoMMGQ7il9ROUo4B9wz2DvYv+7bffJrgBsxoDplqGxI1DGZIptHATs7Ozyfr1
6+nBxf8xuRevl22cThe1hYOxfMyYMV9NmfKfr6pqDkdO7ohYtmzZKKAU3QB42qIGmSmcqPcTIWnw
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YhiYafsYBobDt/J1aI8+2utUVY17zfo1Q5OTk5+AsbdnLCmOk70HOSqvbt2686K7RV/n0/uf//zn
OfSkUpu2FFY2tPS1qIlnFOhW0ULK9VocA3IXQKkS0ZWystdi8eJFvXB8KI4wzoftDxNV2N4ymRpZ
7Z9++ukFN2BWR7ZBVesDNw07AuLVq1fIoUMHiYcOZDFSXCRI5UHi+g3IXYvHjRv3ec+ej1UJUOaS
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V8qOKDKQnjt3tpkbMKupjMnYWGbnys3NxZA2l1KEYV51UixmJoGDsKBTp05bhg8fuaUqxns+HeTJ
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PfuVm47x/PkGCBxw74QGDRpUOlCiDJuTkxPMMhoiZ8Ns6UxngHvGkmOzqnC4n5iHaf7872PdgHmP
lDs3kzFl9s9OO0Z77Ny5nUaHaUWNi6oy4GUsnwIQc9AkMnXqG5Wu6HGCPHng3NRXNhz82wrivfvv
gsZIeBEjXZQ8tVon9X4ypbdf0K3xt92ahf0LxtT0ljmB2rdvv4UpgRTZ+ToTQuvWrXfCNUsZojp3
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pk/LM19oqPPTEScnEbPFDKTeW5ajOJlFk7Lbzu/XY9Ib4X6dbysIuHnz5oWYxoVFvmDRW7RbPvzw
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paIA4idOfH5xZY9x4cqFzwkepoFM2yhqmWuZpLBlNhxTWuyAAQtC9Z3vKDIf5NFNmzdvHgVUDilv
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Kbt27WmL72fMmP4MPNOIHkJMpADZfgNckzhkyJB5LVqUL7/QmjVrnsTgASVIgHTv3n0h+19MTMxn
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CSjP//rrb2X6wU6aNGFmRkZGTZD14xAxI9uIprf+/fsvfO65565DUECpl8P9YpmSBvbjdELC6sZ3
M7f+/aPPYgA1auQZYNKz4ORLpL6Eua155513nmnVqk3GfWEuSU5NjgTsuBkG3wxYwggWjcHyqjB/
xFt5+6iN+KzkAPO9hQ0Oh83DTe/889KKi5XDamHMxnpLBKRoJ+HAmW4qT+75fRBQihlwXT1WzZol
hWZ2N2aCwDnCnFI7dOjwZqe2nTaQatqmTn3jM0zvcfXq1W1MQ41zgAM9DJDPMJjbM5cvX55mMple
gH0aAXMeAQCWWLdu3TM3AkpsX3319fNwj5zs7OxEtlZY6AfTexw7dqRElr6dO7fXx4geldmKutfd
7dxq1qyZwmzWjHVlNmR2bpU8tf2rupTCHQPm1YK1bbYefnazX9gRovFAC6WN2CQLZdNErYbYJTTw
O6imS3LIwGd3YrcCHTQpvYB2SfKHxfADSTSfdptNJGYTALXDl+jEYCLxNuhwvfePL//0+yN7CTnm
e7cTh4Pkra5nUXpZZHur3F0OCDcgrEayoekvm/v/eqXgx0kG/zSgjF5AVfQgNwpE4A0wf6ymxbs8
m7B2Z36m385HW8/s17b2++9UFBdQWQ3TbXz22WeDAXDmAYBugbVLQBaUyXo0ly0AF1CxRFjP3yZP
njx1+vQZr9zqvnPnfvtsv34DFoKsnwgACvcsJN7enlHTpk37QX0dIP9J/v7+UQxQgGImDR48+OO7
ndfAgQO/gPEfVNusmR2bASsLmj9w4ED3+0LG3LhxY7zOR+dP1eAKheS4YowmYyDZ4wNLpcsoyMVA
l8ALxdfxJeqFcAp1cXByAmZgpMJMBeaw/Uf292wf2XzF3UwcMfDNTCSlWVnlQJS5Xj/99tMErbd1
qKARlPSPcqSK3WZX3NGKi/oi5czOzEt7tMeAhKb+lZ8EuaJaZGTLHAQkfL9g4fex586d252VlRWC
zu1enj45jRo1SsI0mG3atLstX+JJkyYtwA6cRtjBgwd+xUK4IH+2wDyvY8Y8TfcYixRjMDTzZQUE
oO3Z87G7pphxcfGr5syZM0On9yMlKCcvlHA0UTK25y1btqT7kCGPb6u2gHkyf9KXZt3OaL3orwCh
XZmADGzqQq9qQORLaT3hmDL9qKwBtftS2OV4WRkj4ZcChuQEkoIiK90UnZdEDl+a9XbbyIAMngza
facTFzRaswRyL62rSb2TbDSSRSYD8jgIb5bHzWESLi0xGTW6Yvl6f8iu85+8d/z48Vb6YI8i6s6l
k2NORUlGKBz8hnA2oLQW+bOpBjEXRczv13Himw/5d00h92kb9SQFmBUVec+OHTumQkczUQlT0Zdf
fjEOWMlCxU2OZiro3r1nhWWPaNKk2bbLqSkRzOFANg3JTgYOSeYGqJea0xm3Zs2azKoCzDtiZTEd
BAy44d0ojm5LyaTy0FCe2TLDlBF2N/fEkuRqx/abmj4sFmZe8WHfLVu/bAxg9nGwoW2BknZnPpbM
R5jFhjJMDIcqGdi/48CCffdQrfsXKKu6AWcWByx0LIssAsBMqQg2ljW8F+zvacYV4Suy6cxFTx3Z
hHGa1ZqVvXo1PYx3WSadVQqY6I3LA2t89eqViJoP3QVg6vSFAg+UUrJSLaNMoj0VIJUBkePlZG86
XRAFuFzLji65ztBTyze9MRMYbMGg96VRM6LGAsCbT3SCL/AAmGkBK1pjub4C2bG/oAbhrU03jB88
e2JFrcmUKa+/vXMncC16vRGrb6G9TWG3qcYNPajweyyBB11g7oTo6I9JmvGVHUT8DWpQ0f1RoRr0
M8xZh5nUFaUIj55bGAoGh3neSy9Vvr01IWEFVhhzoJjEUr0EBwenNGjQwFpRz+jRo8fRTz/92GGz
OqjPNCuEhI0pMZnTAa4FptzE7H7VEjBx42gSEJ6rsHLu5QFMJu/he0xZeDf3xODdsp5TljaWyc2p
qalPJyYmPo0cOEbT2CyyWUjg7CXWgWkPEcPDPTL8/PwO9O9csVkHfH19M+GQdlCqaZVIgcKcsNUJ
xNRjU2dmYLly2SFkjWW+Y2YDpgtA7gGe/UlVUI1Vq1aNwSgPlr0C43yffPLJTyv6OZ06dVqxf//+
pn7+Pq5IE+Y/q1aOwJmJBQrOV1vAFERJwbY8qRx2VnFF4HjXZ8ybXXz4MaMZ57ibJ4TUDEw3W4o2
enjyvVAOlCHRA26th1e9cootdFPsQAE9DF6kEJOfY3JgL5R1CoiGr0EMei2xONKI3kNLCrPtALA6
YnXkEIOngRSltyRB3m3fH9h56vSKXqH8/ELfnJy8LT4+Pj2pmVgBSGaiYiwYM9OwvLgsG5w63w0D
bBv1xDG4IiwY8CopVQgqKwsLCzeiqamyDyZmO7h8+XJ9f39/F5LEsTz00EMHDx8+XAPmaQLk7INO
Ire6l0LxBfiNFcPX8L2C4JEaW5s2bbrtyJEjrxcVmlzlFZWM9HTuSE0RSJlIs2fPnnAA5ovVDjBx
cgy7UuWPULlUU51xgG3Q3UR6YHs4sk0G1nykVEb9HPospkUuzo7HCtWi/OHlq2T05mV/Sl4rOwx4
esoJvTRaaqPMaVSn27xHWw+olDSX77333rtwmGZg3GRW1rUwTCV54cKFxufPn2+SnZ0dhIcO/UpZ
1AyOF6mrOv5UVW3aRR1AjqayFQNUNPqjBhuTPDdo0CipSZMmB4H9q/QkYIsXL56ABW8Zh4Rrj1ni
33777VQ0YTE5niGgW50fxvkwza6aKmK0Ec6ZrQ8GxLPgbspJ8BpXaUb4XUxCQsI+AMx3qx1gwsI4
cDKUilVhyiJKnYFQ0rhO6ot7d83HyzvbacNyCAHy5gqYsLsIHqSIME7MIICZ/PKJ2V5E9DpPUpjj
QQzBAhEFD6CkeYQHuYST5I0WQCZFGbjgcvOfH+087oPGdSvXHBIZSeM0sR8vi+KsXbt25O+//x6P
cigA2XDGyrKgYBYozGQ4XAM8fPheKQOvf/7559/q0yf6IKnihs7uSC2Z0oeljJFTjGpLsO9qZ89b
EBRXwi01p6DOtI8AikgATV06fcnUNIiU8f9YwKhaamVR0aC2+1SJ+lglYzLW5G7vGRgYmMHmURq7
ln42qzaN2doZpVHLdUr9xYuYyW7gwIHzKxsob9WwatXzz0+ev2zZikEhISGYrOxnxP7Mu0qdQaJY
huRcFBSBcsWKhAH3Aigxr6v6M6vIxQz+7L0a2G7WGcuO82alFIpjczlWWqFEXRp17lmmY2BiAUbE
LFmypHu1A0yn06a7zlZZYbKlVAYr4oSDYkG5knriKKyZ464Pb/1mB1F6pVSSUkqgfDaQv4BLloiJ
cE4DLJAP1dY6LL5wWuuQ7NQIwtkDQL70dG284ASZpMCTiIUjZ4zufaRBLa8nE0k1al988eUrzGmD
lUCXWXiHK3sgY9eZLa9v3773zKEeg6ExFpIpsNTAUTqAnSmnbtaLczbZS+SQVbuCqpGAmj0unUkP
m16vjVu2bMnfqh0rW9Wt2JNIlgfVybXuprVp0wY4pu3E19e7hBbO4ZCVH5JdwcacfJAleI8yGKWW
IhwKyck0mim+PiFnYqNHTq+uaxgfH//1/PnzvYAVi0HqLievtlBgpUmxVWsK81vRqlWrexJXi+X/
QF72x1xIzM8YAGWRwlKicsNhs1FuyWEymfQYIwvz0N/NM9HKAGtixIK9MPd4Zi5xJXZT1oWxvLhW
IMeH/OUBk0WWo1AO0i3NsF4RVpp2j3hlc3NOEU6sT+xWoI4OHfXysTssMsukbAgvGJV8NVoKtOmX
C0id8GA4wFqSX1hI2jf898R2zZ9IrM5riB4r33zzzTSWNE1d8gG5EHVSNFT2dOlSNblrSzcs6oO1
Khnlwg5jLiyrAG5laIJfeOEFL3w+ZfPhLKCCDzMclE5pinL7Z599MqGyyvbdF9W+1JpFVW2Ru8KS
p5IPBq9fv344avrUJRHYwqvlS7Wsgp9RzgTsiqXPk0CefKNt87ab7w8EJ6d2YSwdA0z1fJUDeM/O
BQZDY+oQxk6iVjgmJqZKYiFRLvf3989g68Py/6irUWNTMjfGbt26NaZayZhAaCs0GuJm6m611486
NIznNObbfY6N7A5PMf5v0sKtD5/ecXbEQSlg9ae1W6QSc5EX0YiehONh4XkjkeujYEFTNJwUOxmg
U4VOI5LzSRHEnx85Y2y/va3qiO++W1kZFiq6wWHKowdOKxQXbVUUKmo7J3q43Ivx/fjjj/2REqnz
+SKbOXhw3LaqGsOAAQMWAAAm4LORlWYKn9JKSFQSydrjrQ2rEWBWTruR3KhWNJXWopa3Xbx6jl+y
dskEoJIzYdEbghwRhgcyIiLCpRApZu2cJaglO7xKukR6TVhYWDK5zxrM2cxiDtUaWXWuG+aidy/G
pySZjlPnfG3cuHFSVY5h+PCRG0B2NSC1VDTtLlmTKY2YPgL+33/JkiUTqg9gOpElQqGYk/tdk0zp
+rw7quZS8wtaV4wky7h3s2Yn+8LO534x7pft7Q6v+aNHtt0r4d9eNa4AtTCA3KAhRmM+Ca0jkKC6
+cTmyJZZVocHzfjOOwOo/ZITConFaCcC8SCcEzZDYyAeYgT5YW7iSHIfNqadZCw7A0yWgEoB3CoH
zP3794eiby5jG3GM8HkF+uVW9VgiIyP3YRQLUkymCCot4tA6m4BATp061fIvIWOWRTXl3Kt2jCy4
CIuV4unpuUVd7ausdvTUzohFKxY9v2XLlrlGozEyMDDQl7FrKgGeGo3r169fgm1WHVD6ipvAXLSY
lvjkyZNt7kOglJjsxBCeukQAs2HCd1UeuA1s7D8BCGJUSbBwfLpu3bqfqeqxYAUy2OsEXCdWRa40
l8FqlqLP9Q8//FDhsuadueTZ9UaNxkHjF6n6WJAPukAUm7+TI6VDqqg9iGfApyhZePY7PbHZbVT7
SbG4HQFCQzg7AITRjzgsQSTQt8kr9eq23/Jw47IN3g7yR3AeSY48fnprzNkLWwc6JKteHwDsKrKo
vBfIBEAVOF+ajwipIHoUmmwSzTDQqF0KOXTiIOFNA6ns4KF1AgWFMcC87LQ2iye192k06DVjg8/e
xNvTkI75cDD1xv0CmBg9QllyiSgcCL4vRjaMlS+dxbAq2ukzx9v4+wUSZsdGJNG5c+d7knLl0Ud7
Hf/8888FRFzMtMSK28rnWE7OjdpanV4Tu3p1gu2pp55KuOeAiRjVbsfyeCzaQ/FlVTaZvZau/VFc
eqAYaOVQLsklv8FrJsxY0OnEvLBatZLCa7XbXNu37XaB1LwokFaZZY3nxIXfI0+f29k3I/v4x6I+
h2gMIkURzP7JDh1uug1tk0SmGhpNceKlFi1akINbiigWdNhleZNhErRnMrc1lqwJxjkcqHHo/QSY
1bV9NevLZ3x8fLLV3jZAkRIHDBhwz5JeY56jnTt39lfXbi2tvWYNQ+EwGXXLlq0z7ylgAmnx0nlI
xGIvpP6yvNVTwSRK8ly1+IdVvBwcjdjgCciIDsBADi1x2ORNwDqZ6HFTw7/xizVq1D8aEtj0YP3a
N06Z7yTHvCSSHp5aeKjbqXObYi+lnm1h5+xoIA71DpWxm9WCigwttUFRYBLNAJAOJaYOxiDpiMMq
uBRJVs050rS9npw8XEishbWAXvjI1MOhVdhbm+KsL2c60Gp1xGY0k4Agz7wp/3npw/ff/fx1N3jd
eVu/7vchgBBj1Jnp0OBfkQf9dtugQYO+27RpUxyMK0otX8ocoLMEcKLdc+3atU/CeKffU8AsLCz0
NVksGaJOCqaymN2mAI1dcTSXMlwsLNHYnBLv0GrEHA+9Jsfg7Zfu4x18NcAv9HxAQECGt7bmRQPx
zyIkIF0gN69hkXxpb9ip5O0x6VlHZxHxGlDGDMpqeHp4UkEdu0wJNS51O5WnOKkE9bRaALg0Ble8
IVUUgewJQj/ZteUK8daLShSC1uUTK8sWdqaUkDPf6Q0x+/fvDzl+/LhXs2bNCt0gdvtt69atDTFa
Se0Ch2v+yCOP3NN0ng0bNrZ4e3tnM229msMjpCSgoq5i27ZtA15/fcq9BcxJg0/UTc89xxutGbWp
osCqN7JFxXAjUdBaQgLvPPObnST5O8i12ummox0uph7qejntZEvMaodR9ABo9bWBsiodK4RxQMWM
ViNQM56I1G0OkQMWhBGpd5DDAcPgbXJoGgAoxzsUTRuqwU1yKnygksaiugueemLyS+acxZOOHD7d
EuYRZwcZFFlbZs9CLovnBEA28rIVFWWR4ODADm+//fbcRYsWjXCD2e23hQsXvgwA0J8eRiWMq6Cg
YGNVORXcrEVHR/+6cuVKPQZIl7C1lypujOQH40Ix40JMTOzuewaY2EL86sExrVdhwaJXco76pqen
hWfnpEVkZJ1uWWS59F9Ok0l4TS7hRLMrNytjK6gSA8t8O8w0/lFdLQuLFmF6D0UeBuCVg1xd8oJy
HVJPAPi0sJB6u6PaPv2RlrTOfOuN1u8MjhuynLqu2ayucCjmiSL/XnY4wGuUyATh008/Hf/KK6/M
doNa+VtycjKfmpoa4efnU8LhHEspohfOvR7f00+PXQoIdxIto6GWK1WO7ThmJSQtZtWqValVDpgS
Oa1zkqwQmWUVHE7KZzsFGpNJLAaeavJk4ZKn1wP/SmwakMn0ZlLkZbUX+JvM2SFGc05gYdG12vmF
12rm5l0LNRqNXvnAGmPgM4hu9QGGiNPTQfTePKZopxnceSVQFTPQIWWUJButXo2pLrRaL2KxmpWS
A6Kc+lK0E7wP+rVi9gGHFeMMfQG4ZFulyHuRnHRf4qvrPCWqy+hPagU2LHEI/vvulIkvv/xyaGhI
nQ42qxPYYb3C8soykE0p02YsQnnTg/A6IX79+sSgRx/tkXC76Rv/ym3x4kWTPTzkqtWMAiEi7NOn
z9LqMsaIiIhTWVlZvZAwuFKvUOUfodkfWdgYclaYcaFKWdnzqXvDrqSfbJOec2JlRkYGHFQPufqu
TmY9eI7lRlI8ZVjWSmoOcdDgZkzTwfEAQIKVpnOUX2XbEBaKoQG8DiOVU5mdDTWoHOFdamqnsziH
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Uwf2P0YtayqEU8mBLLIga+OsWTNHTZz4/IJKBcyDaX+blXRkXy/JaUGPjHBe0BLPUB6Aykh0FGH4
KJSqVD1Zp1DCU+K6Uu6uZB6STHc5xXolWmlSD4ULpVElRKlQTZ0MiIkqXjSCDoDcAIDLUQqKOXso
wBKRRgRwTmBDMaOAxiQ7CSDraRVJ0bUOC5rWGzi/W7uRt7SPjRz2zIoL566F79q1y+zjY4hBeVZy
ykofIomKCcagsLgysOLGYI2NJUuWDa6OgAAHS1I7FagLCjPWXjGgC5U9loULf0RThEMd/4hnxtfX
t1qwsaz17z9w35dffmlAsQUbcxdk4o0sOsnFogDJxIJM6lURgHlDz59la2aN3Lt3by9YuIbQsTKW
K/LdBX8qx/LSnXlwVFQWPRZ1zjaSaUuZRlWdF7SYwlLf2osgR6bWrl17zZPDnpxeHqBk7fXX/zWj
SZMmSQUFBWsUtbjLV7Z0Rjr0BPHx8YnD70aOHP5LdQRM9KRRO36wpFwMKFVrWOkOBlgLBNYrmqWl
xOdi4Sasy1nd1q1du3bb0EWPcUnqYG121vFs4DVYEHnDhnUtKwUwl+xuc6xQN/1Dn0CuocQh+4kp
RbniSH97AHHa/IHS5cHnfMxZB+9F6ALtKF1id6LdT5BcnyUssc7JUqncNbS7Mhc4RTlDHXbJk9o3
sfPEmwgcUGd4JnatGATD8YDFsVMnAQ3nBWPS0fdI2TBPD1ZrLkpvTkK049/7W7/TtaOaJwzwIP0P
3O4CffTRh280bhp+Jr8gcxvN0q3zopTc4SiucYGaYA+DjpgtRuoJgt89+eTIn6rbAUPndHViKjr2
kgB5nU9oJcmWvdBRnFVaY1pvANIN3bp1W13d1g39dWFsiXJwuc1FMV2ZIBRkh3Pw8PCI+/7771+r
cMA8eWZfGNopkXVl2KB0HQe1m52aeqr/p/6uAg4UxUgsWxqjkCyLGWuKr+cZoHCp/v7+S4cOHfpo
7269F9/t8z/6cOaLHTp02AIYcSPT7jI5k60Ro+h42GBcw7GsfFzc4OXV6YBhADTbDzXmL8N9UqrM
ccyfP/+fNWrU6IUURn2w8bVJk+pnD27XrkMqKicZl8H8rVFbi+8VbsTFeSD8/PHH/tAKBcyUjMUT
bA4ujBfhgDkE6kXjRIUrUj+khqhgUSihnOaRI7InhLOEjKnuvKR0jJRHgRJd8jg54x3tmM+Vdl1x
HU32P6UArtlSQGVJTy9gqVG7JGF9SYGIQKnRrCFyGmK51pgEkac+mTjoVO0BbZc8HkDit2hu4bRQ
3vbG1A/fHDRw5FdX03J2MsyJFBs7Y7FZPlKtTsSYx3i0bfXr1/f3zZs3NrvXh+vPP/8IZlhdne+G
1uZQZ7rnKjeJ9+effzoevXpw/Vi2OhwTIrw6depU21C6li1b7mYl+hhSY/VC8RVkY5dpDcPBPvro
oy8rFDCxPgPLt8IiMCqS+t2RhkrJboaLgrIcYyFwQYAKJMNrMmDgNU8NfapL3+6Vl0Rq7Ninl06f
Pj3m2rVrG2B9lrK1YQHGbONYBAccdsyQ0Ouzzz779NVXX3n/Xh6sRYsWTQb5J1qt6ClxEEpma3ec
PHnSUNFjwLqXmFIT1i2OIQS1HzWsVU51BcwGDRocZZnrWRQOS26GwInyMdPBKFnjDT/88F1shQCm
kxzx1ejsGodUREQNUAJJJBazHM1PuwNkOckbfWXlju8llP84eqPijmUDJPrKE0cJ6kdUegVGOCWg
hLTDPbGzku9Uuyth+I8RNg5ZBbmuBGerQfKvhhGdOYq0q/fe6LF9jzZAGVJLBu3mSIu8ysWckTmJ
iWv6hNT0yczMzF2Dim06JkXmwM1imctZAV4vL6/otLS0OtHRfX7/9ddfoqr6UCFbdezYsXbqbOLM
LsfSqZSSMWOys7ODK3ocr7/++i+AQHsy9o8daqYNvnjxYsPqCphsPRiVxM7YV7ae6pQtQEH7L1iw
4OWDBw+E3jVgYrJiVFe7oigUrFCW1rUsObK0fFn6u9ttTlV2MmzopZOfn58WGBi4aNCgQSOG9R9W
t0WDFnvvxUZ9NXPecxMmTHgzNzc3EWTaBMUc4VKoMLaWYVl4HQXj7rVw4cIX4+PjFy9fvrxrVYxz
+/bt9adOnfojyEPROBYmFzFVv3rMao02ZnavqDGglnLAgH7rsZweQwhsXdT5nABp6GbP/rpaBqBv
27YtRp1vVp1Ck51VphRicntQUFD3KVOm/Ahcwm3H7nKlAefY6V0RB879fbXeIDWzSDJ5lmzyHgn6
DDlbnVnOXM5plUS5nIcyOFYim91dSVlBuJJxmZxQEqAlxbQiKGl8JOV/VtS2BpOiPD3x9270ZuN6
nTa0bFoxLk8V2UCemLRp06bBmFMHqGc8myfKn2r7IMO4SGEBmFeg1xP6Y7744suV4so3deq/p2Fy
K8zRykw9TFnFMD97j/9HBRaODZUyUVFRoydMmHRX9rh169a2ARb671jgFuUudTYAtkbq4HMcDyDe
NShrjh49+pOOHTtfvNd7+/PPC6OxojVWP4MeX9JHtnwNkFxi7dq1zz377LPvtm3bPu2OABPbD4lt
jvGiuZnWk6Osj0BCZE2o9qqMYQFYKOvGF8paKTRpUHsYo6AyQGLCJwpwUkkVPCIbtWcOOoXTQwOA
SQ+I0YTUsdDfs87pWsGt9rRpEbXIg4SfEUn7au3u9t57772AmBWj2oE6xKL5hmFWdQoPFtGifPcb
HEZ/YPFSmzdvfqBLly6Jjzxy57VBVqxY1nX16tVjgHUOR4cHWM849cEvncCYUS5X8moZOEh4ePj0
GTNmvlje5x46dDA4OTm5GVZ/PnHiRBvg80NRkwlr0Z9RZnXOHDVglk7cjN+DzLYG7a4IpA0bNjwK
4zkTGhqWXJl1UwC5Nrty5UoE1n85evRoh7y8nCBMnQlrGMvWju1baa7xpkCmuO3BfNZgBsK6deue
adKkyZ+1atU6Dz2lU6cuKeUCzPSCTc1WrvvymKHGOXnBgKIZDD4ELRMIQHpPOyt9LrvGOc2u/KRo
i+QUH1enJJTYAAxQRts1xmvSCs5KtLpk1cMpCSA2kxfhpZokIrT90GaNeiSEBDS6L7LPlW4zZswY
gzVDMJwJNrW/h4fOVXeDJRRTV9tim6s4TiRgak74nTk0NPQSHkxMqejn55eJFJkdCLRJAhsdBABQ
MyUlpQl0Gj6lAGOsmmVkmkN1JnaWvBjHgYoLuIZScCzv16FDp00tWrTY26dPn3InwnrxxX98Cgf6
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DTvo+DuQX0vIjfJ+ydewOFV2MPAeOTk5W/B/ERERJzt37ry7devWO+8myTNyCfhcueiP6FJ+qeVX
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Rc01L6/At6CgaAvMw8jSXyoKERvmGip9oFVsIJAjicdk1OgKiL/F79Bkoy6JgL8Fudy3Mv14UaSA
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