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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. G.R.J. de Groot, mr. drs. J.A.M. Strens-Meulemeester en mr.
L. Ritzema)

1.

Partijen
Mevrouw A te B, hierna te noemen: verzoekster,
tegen
VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar,
vertegenwoordigd door Aevitae B.V. te Heerlen.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 5 maart 2019 heeft verzoekster de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is (i) de ingangsdatum
van de zorgverzekering vast te stellen op 1 juli 2018 zodat zij vanaf deze datum premie is
verschuldigd, (ii) de overdracht van de vordering aan de incassogemachtigde ongedaan te maken,
en (iii) de opzegging van de zorgverzekering met ingang van 1 januari 2019 te effectueren (hierna:
het verzoek).

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft de commissie bij brief van 9 april 2019 zijn standpunt kenbaar
gemaakt. Een afschrift hiervan is op 10 april 2019 aan verzoekster gezonden.

2.3.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoekster en de
ziektekostenverzekeraar zijn op 22 mei 2019 gehoord.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster woont in Duitsland en ontving, in ieder geval tot 22 mei 2018, op basis van plaatselijk
recht een werkloosheidsuitkering. Op grond van deze werkloosheidsuitkering was verzoekster in
Duitsland verzekerd tegen ziektekosten bij de Krankenkasse. De premie voor deze verzekering werd
ingehouden op haar uitkering. Verzoekster heeft met ingang van 22 mei 2018 in Nederland werk
gekregen.

3.2.

Verzoekster heeft in juni 2018 bij de ziektekostenverzekering een aanvraag gedaan
voor de verzekering VGZ Eigen Keuze (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekeringen AV Basis en Tandverzekering Basis (hierna: de aanvullende
ziektekostenverzekeringen). Daarop heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoekster
medegedeeld dat de ingangsdatum van de zorgverzekering en de aanvullende
ziektekostenverzekeringen is bepaald op 22 mei 2018.

3.3.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd.
Onder andere bij e-mailbericht van 1 november 2018 heeft de ziektekostenverzekeraar aan
verzoekster medegedeeld zijn beslissing te handhaven.

3.4.

De bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen heeft ertoe geleid dat de
ziektekostenverzekeraar de ingangsdatum van de aanvullende ziektekostenverzekeringen heeft
bepaald op 1 juli 2018.
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3.5.

De aanvullende ziektekostenverzekeringen AV Basis en TV Basis zijn met ingang van respectievelijk
1 januari 2019 en 1 maart 2019 beëindigd.

4.

Bevoegdheid van de commissie

4.1.

Gelet op artikel 10 van de zorgverzekering is de commissie bevoegd van het geschil kennis te
nemen en om daarover een bindend advies uit te brengen.

5.

Geschil

5.1.

In geschil zijn (i) de ingangsdatum van de zorgverzekering, (ii) de overdracht van de vordering aan
de incassogemachtigde, en (iii) de door verzoekster gedane opzegging van de zorgverzekering met
ingang van 1 januari 2019.

6.

Verzekeringsvoorwaarden en wet- en regelgeving

6.1.

Op grond van artikel 3 van de zorgverzekering is de verzekeringnemer gehouden de verschuldigde
premie vooruit te betalen. Doet hij dit niet tijdig dan bepaalt artikel 3.6 van de zorgverzekering dat de
ziektekostenverzekeraar de vordering kan overgedragen aan een incassogemachtigde. Daarnaast
kan de verzekeringnemer op grond van artikel 6.3.4 van de zorgverzekering zijn zorgverzekering
niet opzeggen zolang de premieachterstand nog niet is voldaan.
Artikel 6.1.5 van de zorgverzekering bepaalt dat als de verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan
binnen vier maanden nadat sprake is van verzekeringsplicht, de zorgverzekering ingaat op de dag
dat de verzekeringsplicht is ontstaan.
Artikel 5, vijfde lid, onder a, Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) bepaalt dat de zorgverzekering,
indien deze ingaat binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan, terugwerkt tot en
met de dag waarop die plicht ontstond.
Artikel 8a Zvw regelt dat de verzekeringnemer in beginsel zijn zorgverzekering aan het eind van het
kalenderjaar niet kan opzeggen als sprake is van een achterstand in de premiebetaling.
De verschuldigdheid van premie is geregeld in artikel 16 Zvw.
Artikel 11, eerste lid, van Vo. nr. 883/2004 bepaalt voor zover relevant in deze zaak dat degene
op wie deze verordening van toepassing is, slechts aan de wetgeving van één lidstaat is
onderworpen. Daarnaast is in het derde lid, onder a, van dit artikel opgenomen dat voor degene
die werkzaamheden, al dan niet in loondienst verricht, in een lidstaat, de wetgeving van die lidstaat
geldt.
De toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en wetgeving staan in de bijlage bij dit bindend advies.

7.

Beoordeling
Ingangsdatum zorgverzekering

7.1.

Verzoekster woont in Duitsland en verricht met ingang van 22 mei 2018 werkzaamheden in
Nederland. Gelet op het karakter van een werkloosheidsuitkering gaat de commissie er van uit dat
met ingang van 22 mei 2018 geen sprake meer was van werkloosheid en dat de uitkering in verband
daarmee werd beëindigd, al dan niet met terugwerkende kracht. Uit artikel 1, onder f, van Vo. nr.
883/2004 volgt dat verzoekster door haar inkomsten uit werkzaamheden in Nederland vanaf 22 mei
2018 is te beschouwen als grensarbeider. Zij kan slechts aan de wetgeving van één lidstaat zijn
onderworpen. Het werkland-beginsel, neergelegd in artikel 11, derde lid, onder a, van de hierboven
genoemde verordening, brengt mee dat de staat waar de werkzaamheden worden verricht, de
staat is die bepaalt welke ziektekostenverzekeringsstelsel van toepassing is. Het staat vast dat de
werkloosheidsuitkering van verzoekster met ingang van 22 mei 2018 is geëindigd. Dit betekent dat
artikel 11, derde lid, onder c, van Vo. nr. 883/2004 niet (langer) van toepassing is. Verzoekster is
met ingang van 22 mei 2018 in Nederland verzekeringsplichtig geworden.
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7.2.

Verzoekster heeft aan haar verzekeringsplicht voldaan door bij de ziektekostenverzekeraar in juni
2018 een aanvraag voor een zorgverzekering in te dienen. Tevens werden de beide aanvullende
ziektekostenverzekeringen aangevraagd. Alleen de ingangsdatum voor de zorgverzekering houdt
partijen verdeeld zodat de commissie zich bij de beoordeling hiertoe beperkt.
Ingevolge artikel 5 Zvw in samenhang met artikel 6.1.5 van de zorgverzekering (2018), werkt de
zorgverzekering terug tot uiterlijk vier maanden vanaf de datum van de indiening van de aanvraag.
Gelet op het feit dat de verzekeringsplicht op 22 mei 2018 is ontstaan en de aanvraag voor de
zorgverzekering dateert van juni 2018 oordeelt de commissie dat de ziektekostenverzekeraar terecht
de ingangsdatum van de zorgverzekering van verzoekster heeft bepaald op 22 mei 2018.
Verschuldigdheid premie en overdracht incassobureau

7.3.

Nu de ingangsdatum van de zorgverzekering is bepaald op 22 mei 2019, betekent dit ook
dat verzoekster vanaf deze datum voor de zorgverzekering premie is verschuldigd. Dat de
ziektekostenkostenverzekeraar in de periode van 22 mei 2018 tot 1 juli 2018 geen uitkeringen heeft
hoeven doen is hierbij niet relevant. Als verzoekster in deze periode aanspraak op zorg had moeten
maken, was de ziektekostenverzekeraar gehouden geweest deze zorg, voor zover vallend onder
de dekking, te vergoeden. De stelling van verzoekster dat op grond van Europese regelgeving de
ziektekostenverzekeraar had moeten wachten tot de Duitse Krankenkasse de te veel betaalde
premies zou restitueren, is onjuist. Dit kan daarom niet ertoe leiden dat de ziektekostenverzekeraar
pas met ingang van 1 juli 2018 bij verzoekster premie in rekening mag brengen.

7.4.

Indien de premie dan wel een ander uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst te betalen
bedrag niet (tijdig) is voldaan, wordt de vordering direct en volledig opeisbaar en is de
ziektekostenverzekeraar gerechtigd deze uit handen te geven aan een incassobureau met als
gevolg bijkomende (buitengerechtelijke) kosten. Het feit dat verzoekster nog in afwachting was
van een mogelijke premierestitutie uit Duitsland maakt dit alles niet anders. Vast staat dat de
verschuldigde premie over de periode van 22 mei 2018 tot 1 juli 2018 niet - tijdig - door verzoekster
werd betaald. Om die reden stond het de ziektekostenverzekeraar vrij de vordering van € 184,73
over te dragen aan zijn incassogemachtigde. De bijkomende incassokosten komen voor rekening
van verzoekster. Ter zitting is door de ziektekostenverzekeraar het aanbod gedaan om deze
incassokosten kwijt te schelden op voorwaarde dat verzoekster de openstaande vordering op een
korte termijn voldoet. Verzoekster heeft dit aanbod echter niet zonder meer geaccepteerd waarna de
ziektekostenverzekeraar zijn aanbod weer heeft ingetrokken.
Opzegging met ingang van 1 januari 2019

7.5.

Verzoekster stelt dat zij de zorgverzekering bij de ziektekostenverzekeraar tijdig met ingang van 1
januari 2019 heeft opgezegd. Hoewel de commissie deze opzegging niet bij de overgelegde stukken
heeft aangetroffen, heeft de ziektekostenverzekeraar verzoekster op 2 januari 2019 medegedeeld
niet aan het verzoek tot beëindiging van de zorgverzekering te kunnen voldoen, in verband met de
betalingsachterstand. Met deze mededeling staat voldoende vast dat de opzegging door verzoekster
is gedaan.
Met betrekking tot de weigering de opzegging te honoreren geldt het volgende.

7.6.

Uit de door de ziektekostenverzekeraar overgelegde stukken, waaronder een betalingsoverzicht
van 27 maart 2019, blijkt dat verzoekster in de periode vóór 1 januari 2019 niet steeds de
volledige premie bij vooruitbetaling heeft voldaan en dat erop die datum sprake was van een
betalingsachterstand, die ook door verzoekster is erkend. Het stond de ziektekostenverzekeraar –
gelet op artikel 8a Zwv en artikel 6.3.4 van de verzekeringsvoorwaarden – daarom vrij de opzegging
te weigeren. Verzoekster is in het jaar 2019 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd gebleven en
zij is daarom de overeengekomen premie verschuldigd.
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8.

Bindend advies

8.1.

De commissie beslist dat:
1) de ingangsdatum van de zorgverzekering terecht is bepaald op 22 mei 2018;
2) verzoekster vanaf 22 mei 2018 voor de zorgverzekering premie is verschuldigd aan de
ziektekostenverzekeraar;
3) de ziektekostenverzekeraar de openstaande vordering van € 184,73 mocht overdragen aan het
incassobureau, en
4) de ziektekostenverzekeraar de door verzoekster gedane opzegging van de zorgverzekering met
ingang van 1 januari 2019 mocht weigeren vanwege de bestaande premieachterstand.
Zeist, 5 juni 2019,

mr. L. Ritzema
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Zorgverzekeringswet
Artikel 5
1. De zorgverzekering gaat in op de dag waarop de zorgverzekeraar het verzoek, bedoeld in artikel
3, eerste lid, en, indien het tweede of vijfde lid van dat artikel van toepassing is, de aanduiding van
de variant waar de verzekeringnemer voor kiest, heeft ontvangen.
2. Indien de zorgverzekeraar op basis van het in het eerste lid bedoelde verzoek niet vast kan stellen
of hij verplicht is voor de te verzekeren persoon een zorgverzekering te sluiten, en hij de persoon
die de verzekering wenst te sluiten in verband daarmee uitnodigt de voor deze vaststelling
noodzakelijke gegevens te verschaffen, gaat de zorgverzekering, in afwijking van het eerste lid, in
op de dag waarop laatstbedoelde persoon aan dit verzoek heeft voldaan.
3. De zorgverzekeraar verstrekt degene die het verzoek, bedoeld in het eerste lid, doet en, indien dit
een ander is dan degene ten behoeve van wiens verzekering het verzoek is gedaan,
laatstbedoelde persoon onverwijld:
a. een bewijs van het verzoek, bedoeld in het eerste lid, waarop de datum van ontvangst is
vermeld;
b. een bewijs van de ontvangst van gegevens, bedoeld in het tweede lid, waarop de datum van
de ontvangst is vermeld.
4. Indien degene ten behoeve van wie de zorgverzekering wordt gesloten op de dag waarop de
zorgverzekeraar het verzoek, bedoeld in het eerste lid, ontvangt reeds op grond van een
zorgverzekering verzekerd is, en de verzekeringnemer aangeeft de zorgverzekering te willen laten
ingaan op een door hem aangegeven, latere dag dan de dag, bedoeld in het eerste of tweede lid,
gaat de verzekering op die latere dag in.
5. De zorgverzekering werkt, zonodig in afwijking van artikel 925, eerste lid, van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek, terug:
a. indien zij ingaat binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan, tot en met de
dag waarop die plicht ontstond;
b. indien zij ingaat binnen een maand nadat een eerdere zorgverzekering met ingang van 1
januari van een kalenderjaar of wegens wijziging van de voorwaarden met toepassing van
artikel 940, vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is geëindigd door opzegging, tot
en met de dag na die waarop de eerdere zorgverzekering is geëindigd.

Artikel 8a
1. Nadat de zorgverzekeraar de verzekeringnemer heeft aangemaand tot betaling van een of meer
vervallen termijnen van de verschuldigde premie, kan de verzekeringnemer gedurende de tijd dat
de verschuldigde premie, rente en incassokosten niet zijn voldaan, de zorgverzekering niet
opzeggen, tenzij de zorgverzekeraar de zorgverzekering of de dekking daarvan heeft geschorst of
opgeschort.
2. Het eerste lid lijdt uitzondering indien de zorgverzekeraar de verzekeringnemer binnen twee weken
te kennen geeft de opzegging te bevestigen.

Artikel 16
1. Krachtens de zorgverzekering is de verzekeringnemer premie verschuldigd.
(…)

Vo. nr. 883/2004
Artikel 1
f.

wordt onder „grensarbeider” verstaan eenieder die werkzaamheden al dan niet in loondienst
verricht in een lidstaat maar die woont in een andere lidstaat, waarnaar hij in beginsel dagelijks of
ten minste eenmaal per week terugkeert;

Artikel 11
1.

Degenen op wie deze verordening van toepassing is, zijn slechts aan de wetgeving van één
lidstaat onderworpen. Welke die wetgeving is, wordt overeenkomstig deze titel vastgesteld.

2.

Voor de toepassing van deze titel worden de personen die een uitkering ontvangen omdat of als
gevolg van het feit dat zij een werkzaamheid uitvoeren in loondienst of een werkzaamheid anders
dan in loondienst, beschouwd als personen die die werkzaamheid verrichten. Deze regel geldt
niet voor uitkeringen bij invaliditeit, ouderdom of aan nabestaanden, prestaties in verband met
arbeidsongevallen en beroepsziekten, of prestaties bij ziekte voor behandeling voor onbepaalde
tijd.

3.

Behoudens de artikelen 12 tot en met 16:
a) geldt voor degene die werkzaamheden al dan niet in loondienst verricht in een lidstaat, de
wetgeving van die lidstaat;

 !"##$%#&!'(
) $*+,!-) *.$%#/(0/
&1+$%#0&1+.)!"-/2 3#-,*45654#!)!"
-/.0#5
%7.7/!'#0!((8&1+9#0.(##!((!#
8#/9(#.05:#&1+ # 0# '#!/#5&/#
##/705
- /'###;!</!#7/071#!'#2#/
=;(#1"#(82=19$5#!'#!5/5
%/#(;(#$ .$!;.##>4#' 07;!#
 0!'(8?,9#!'#'#@(/.0#'#7A!"B5
CDEFGHIJKDFLMMNLODODPDNLJQMMFJRMFOSSNEHDQDFL
6/7#B!'##.0#'0#/$ #..//
#5T '# .7#.0#' .0#5(
.0@ /0!((8&1+9/(.5
*7( #///.7 /70'/56/'#( ./7#
.0.( '00$/###5%7. #.
 ;!'(5
UVWX YZ[Z[Z\]^_Z^
`/!'#'#/##070$ !'##'000#56///(/
//#!'/##$##`7@(5
UVaX b][cddefghdiXjd^X[ZXklmiZnde]ZXopq
&7###(... #/.( /2 3#-,*4565$#.7
!';#/7;#7##//5T2 3#0'##'#0/'/'##
8.9.54#'#/(#!'/#( (#.$(#!'#(.#(7
rr(5:#/(#!'#/'#( (##.(##5
UVsX tZ[Z^uiZn]l[Z
&7'#..'0#/.(0#7vwx54#.
!';#/7.0vw'#/#(#5:  #.(#
!'###.7;/#5
UVyX ollnnd^_fzZid\]^_
- .'#07;/##/{5v{'#&/7%#0 ;*.#0//;( #
.7..$/##/..  (5='#07;/##/{5v{
'#&/7%#0 ;*.#0/#7(#0/.(#>T#
'#0/*.# '#0/07;/##/{5v{'#&/7
%#0 '#0/...5
UV|}X ~Z[Zn\d^[fXnZghe
..'#+/!'##5

ne]uZ\XXnZc]Z

V|X nZc]Z_nl^[f\d_XZ^XinZc]Zulne]^_Z^
T(/(.(# 7//!;#
!//!#(#(5T(/(# '#7//!#
7/7#(07/54#(07/.0#5
T(/(# /$# /0/5
123567898 8

0


%&'&()
%&'&')
%&'&%)


!""!##$
*+,-.-/00+10023-441-001-56++0537080-6809001:62,3;-/41-613841<3-.-001-:69371<-6=-/0-=90270<961/,+4<>
?414@-/0-/4<-/43-.-1703-2009-:.13-/00+10201-441-/0-56++0537080-6809001:62,3;-80984++01-/0-=90270:69371<-01-8669A449/01B64+,-C0=44+/-71-/0-56++0537080-6809001:62,3>-?414@-/0B0-/4<-A69/3-/0-B69<809B0:0971<-6=-71/787/.0+0-C4,7,-86693<0B03>
D-:.13-2449-441-EE1-56++0537080-6809001:62,3-30<0+7F:0937F/-/00+10201>
GHH"IJ
K0-809B0:0971<10209-7,-809=+75L3-=90270-30-C034+01>-?669-001-809B0:09/0-F61<09-/41-MN-F449-L60@3-363-/0-009,30-/4<-841-/0:4+01/092441/-86+<01/-6=-/0-MN0-809F449/4<-<001-=90270-30-A69/01-C0344+/>-O7F-6809+7F/01-841-001-809B0:09/0-7,-=90270809,5L.+/7</-363-01-203-/0-/4<-841-6809+7F/01>-O7F-A7FB7<71<-841-/0-B69<809B0:0971<-C090:0101-A7F-/0-=90270-6=170.A-20371<41<-841-/0-/43.2-841-A7FB7<71<>
PQQRSTTUV
W0241/-/70-6=-M-F.+7-MN-F449-A69/3;-C0344+3-=90270-8414@-M-4.<.,3.,>

X YH"#HIZ["\HZ$!$
%&]&() D-C013-809=+75L3-/0-=90270-01-^C.7301+41/,0_-A0330+7F:0-C7F/94<0-2441/0+7F:,-8669-4++0-809B0:09/01-8669.73-30-C034+01;-301B7F41/09,-7,-6809001<0:6201>-*+,-.-/0-=90270-=09-F449-86694@-C0344+3;-/41-613841<3-.-001-30927F1C034+71<,:69371<-6=-/0-30C034+01-=90270>-K0-L66<30-841-/0-:69371<-7,-6=-L03-=6+7,C+4/-80920+/>
%&]&') D-C0344+3-/0-=90270;-07<01-97,756;-07<01-C7F/94<01-01-6130905L3-441-.-.73C0344+/0-809<60/71<01-6=-/0-C034+71<,A7FB0-B64+,203-61,-7,-6809001<0:6201>
`QabTUQcT)STbddUeQfTUghijTVTk
4-D-245L37<3-61,-8669-4.362437,5L0-7154,,6-841-809,5L.+/7</0-C0/94<01-^B70-66:-4937:0+-l>m>l_>
C--D-613841<3-841-61,-001-4550=3<796>
5--DA-A09:<0809-L6./3-/0-=90270-71-6=-.A-,4+497,-01-/944<3-/0B0-441-61,-4@>-K0B0-C0344+26<0+7F:L07/-L00@3-4++001C0390::71<-6=-/0-=90270>
*41-/0B0-C0344+26<0+7F:L0/01-B7F1-<001-0n394-:6,301-809C61/01>
%&]&%) DA-360,302271<-8669-4.362437,5L0-7154,,6-7,-841-360=4,,71<-6=-/0-C034+71<-841-=90270;-07<01-97,756;-07<01-C7F/94<0101-6130905L3-441-.-.73C0344+/0-809<60/71<01>-K0B0-360,302271<-<0+/3-37F/01,;-01-B6-16/7<-66:-14-4@+66=-841;-/0809B0:0971<,6809001:62,3>-o=-.A-=6+7,C+4/-71@6920901-A7F-.-6809-/0-/43.2-841-4.362437,5L0-7154,,6-841-/0-=90270-8669L03-<0L0+0-:4+01/09F449>-?669-/0-68097<0-:6,301-71@6920901-A7F-.-301-271,30-l-/4<01-8669-/0-/43.2-A4496=-/0-4@,5L97F871<=+443,871/3-6809-L03-4@-30-,5L97F801-C0/94<-01-/0-/43.2>-O013-.-L03-1703-001,-203-001-4@,5L97F871<p-K41-:.13-.-L03-C0/94<+4301-309.<C60:01>-q002-L7098669-C71101-N-A0:01-14-4@,5L97F871<-5613453-6=-203-.A-C41:>r s
D-24<-/0-809,5L.+/7</0-C0/94<01-1703-80990:0101-203-001-C0/94<-/43-.-16<-841-61,-809A45L3>
t uv\H"
%&w&() *+,-.-/0-=90270;-A0330+7F:0-C7F/94<01;-07<01-97,756;-07<01-C7F/94<01-01-6130905L3-441-.-.73C0344+/0-809<60/71<01-1703-6=37F/-C0344+3;-/41-,3.901-A7F-.-001-44124171<>-*+,-.-1703-C0344+3-C71101-/0-71-/0-44124171<-<01602/0-30927F1-841-301271,30-Mmx/4<01;-/41-:.1101-A7F-/0-/0::71<-841-/0B0-B69<809B0:0971<-,5L69,01>-W1-/43-<084+-C0,3443-09-8414@-/0-+443,30=9027080984+/4<-8669-/0-44124171<-<001-905L3-6=-809<60/71<-841-/0-:6,301-841-B69<>-D-C+7F@3-C7F-,5L69,71<-A0+-809=+75L3/0-=90270-30-C034+01>-y9-7,-A009-905L3-6=-809<60/71<-841-/0-:6,301-841-B69<-8414@-/0-/4<-86+<01/-6=-/0-/4<-A4496=-A7FL03-809,5L.+/7</0-C0/94<-01-/0-08013.0+0-:6,301-L0CC01-613841<01>z7F-L0CC01-L03-905L3-/0-B69<809B0:0971<-30-C0{71/7<01-4+,-.-1703-6=-37F/-C0344+3>-K0-809B0:0971<-A69/3-71-/43-<084+-1703-203309.<A09:01/0-:945L3-C0{71/7</>
%&w&') z7F-C901<01-/0-86+<01/0-:6,301-C7F-.-71-90:0171<-71-<084+-841-1703|37F/7<-C034+01}330+7F:0-90130-8414@-/0-/4<-14-/0-.7309,30-C0344+/43.2-841-/0-669,=961:0+7F:0-@453..9
~~))A0
7154,,6:6,301-8414@-/0-/4<-14-/0-.7309,30-C0344+/43.2-841-/0-44124171<>
%&w&%) *+,-.-4+-C013-441<02441/-8669-L03-1703-6=-37F/-C034+01-841-=90270;-A0330+7F:0-C7F/94<01;-07<01-97,756;-07<01-C7F/94<01-6@6130905L3-441-.-.73C0344+/0-809<60/71<01;-/41-L60801-A7F-.-C7F-L03-1703-6=-37F/-86+/601-841-001-L7096=-86+<01/0-@453..91703-4@B61/09+7F:-,5L97@30+7F:-441-30-24101>
%&w&]) z7F-L0CC01-L03-905L3-62-6=07,C490-=90270;-:6,301-01-A0330+7F:0-90130-30-80990:0101-203-/669-.-<0/05+49009/0-:6,301-841B69<-6@-41/090-C0/94<01-/70-.-841-61,-2603-613841<01>
%&w&) *+,-A7F-/0-809B0:0971<-C0{71/7<01-62/43-.-/0-=90270-1703-6=-37F/-L0C3-C0344+/;-/41-L0CC01-A7F-L03-905L3-62-<0/.901/0-001=0976/0-841--F449-<001-809B0:0971<,6809001:62,3-203-.-30-,+.7301>
123567898 8

0

 !"#$%"&'"%
())*+,-).)(/0)1+23+4+25676+8+2)++6)92+85+(:;-+20-(6<)-+2);==7-+)1(6)>?8((6<92+85+0@)A(6),5+<+6)B5C).)++6)
,+-(/56702+7+/567)((6D)E);+,-)F?B+4+6)<+)-5C<)=8)<+3+),+-(/56702+7+/567)-+)(::+9-+2+6D)G=4)56H=28+2+6)B5C).)=1+2)<+)
7+1=/7+6)(/0).)=60)((6,=<)65+-)(::+9-++2-)+6)<+)(:;-+20-(6<)=9/==9-)-=-)I)=H)8++2)8((6<92+85+0D)
,))*+,-).)(/0)1+23+4+25676+8+2)++6)92+85+(:;-+20-(6<)-+2);==7-+)1(6)F?8((6<92+85+0@)A(6)=6-1(67-).)++6)
B((20:;.B567)<(-)B5C).),5C);+-)JKL)((68+/<+6)1==2)<+)2+7+/567)B(6,+-(/+20),5C)++6),+-(/5670(:;-+20-(6<)1(6)
I?8((6<92+85+0M)-+635C)B5C)(/06=7)8+-).)++6),+-(/56702+7+/567)((67((6D)
:))*+,-).)(/0)1+23+4+25676+8+2)++6)92+85+(:;-+20-(6<)-+2);==7-+)1(6)I?8((6<92+85+0)=H)8++2@)A(6)8+/<+6)B5C).)((6),5C)
;+-)JKL)1==2)<+)2+7+/567)B(6,+-(/+20)+6),+6-).)1+29/5:;-)++6),+0-..202+:;-+/5C4+)92+85+)((6);+-)JKL)-+),+-(/+6D)N==2)<+)
9+25=<+)<(-).)++6),+0-..202+:;-+/5C4+)92+85+)((6);+-)JKL)1+20:;./<57<),+6-M),+6-).)7++6)92+85+)((6)=60)1+20:;./<57<D)A+)
,+0-..202+:;-+/5C4+)92+85+)((6);+-)JKL)50);=7+2)<(6)<+)92+85+)<5+).)6=28((/)7+092=4+6)((6)=60)3=.)8=+-+6),+-(/+6D)
*+,-).)(6<+2+6)=9).B)9=/50)1+23+4+2<)+6)50)+2)1==2);+6)++6),+-(/5670(:;-+20-(6<)=6-0-((6@)O5C)=6-1(67+6)<(6)4=95+P6)1(6)
=63+),+25:;-+6)((6).)=1+2)<+)92+85+(:;-+20-(6<D)
E)156<-)<+)7+1=/7+6)1(6);+-)65+-),+-(/+6)1(6)<+)92+85+)+6)<+),+0-..202+:;-+/5C4+)92+85+)56)<+)(2-54+/+6)QR()-=-)+6)8+-)
(2-54+/)QR7)O=271+23+4+25670B+-D
S E),+6-)7++6)92+85+)((6)=60)1+20:;./<57<)=1+2)<+)9+25=<+),+<=+/<)56)(2-54+/QR+)O=271+23+4+25670B+-D

TUVWXYZ[\[]^YUW_Y[^YU`ZWabVWc_Yc

E),+6-)1+29/5:;-d
2+6)=1+2)H+5-+6M)<5+)+21==2)f4.66+6g)3=27+6)<(-)4=0-+6)1+2;((/<)4.66+6)B=2<+6)=9)f8=7+/5C4g)
e=((660)0-9+2)5(64H+=/258+
C4+)<+2<+6)+6)=60)56)<(-)1+2,(6<)<+),+6=<57<+)56/5:;-567+6)-+)1+20-2+44+6D)E)8(7)7++6)+64+/+)2+7+/567)
-2+HH+6)8+-)++6)<+2<+M)3=6<+2)=63+)1==2(H7((6<+)0:;25H-+/5C4+)(44==2<1+24/(2567D)E)8=+-)35:;)=6-;=.<+6)1(6)
;(6<+/567+6)B((2<==2)=63+),+/(67+6)4.66+6)B=2<+6)7+0:;((<h
<+B+24567)-+)1+2/+6+6)((6)=63+)8+<50:;)(<150+.2)=H)8+<+B+24+20)-=-);+-)1+2425C7+6)1(6)(//+),+6=<57<+)56H=28(-5+)
e8+
<5+)35C)6=<57);+,,+6)1==2)<+):=6-2=/+)=9)<+).5-1=+2567)1(6)<+)3=271+23+4+2567h
2)-+)12(7+6)<+)2+<+6)1(6)=96(8+),+4+6<)-+)8(4+6)((6)=63+)8+<50:;)(<150+.2h
e<=6+)03)=3=27)0(9(=6+,<5+57<)+8=
5-+6)+6)=80-(6<57;+<+6)-+)8+/<+6)<5+)1==2)++6)C.50-+).5-1=+2567)1(6)<+)1+23+4+2567)1(6)
e,+/(67)35C6D)A(-)35C67)=+6/5C<4+)H2+)8+
+2)+56<+)1+23+4+256709/5:;-M),+756)+6)+56<+)<+-+6-5+M)f+:;-g0:;+5<567M)7+,==2-+M)(<=9-5+)=H)
B5C357567)2+4+65676.88+2D)N==2);+-)6(/(-+6)1(6);+-);5+21==2),+9((/<+M)<2(7+6)B5C)7++6)+64+/)2505:=D
K/0).).B)1+29/5:;-567+6)65+-)6(4=8-)+6)=63+),+/(67+6)B=2<+6);5+2<==2)7+0:;((<M)<(6)4.66+6)B5C).B)2+:;-)=9)1+27=+<567)
1(6)<+)4=0-+6)1(6)<+)1+23+4+2<+)3=27)0:;=20+6D

TUVWXYZ[i[jWklW_Wc_[`UYmWYn_UocpqZr_s[Yc[^ooUtrrUpYc

iuv[ jWklW_Wc_[^ooUtrrUpYc
w5C);+,,+6);+-)2+:;-)<+)1==2B((2<+6)+6)92+85+f72=6<0/(7g)1(6)<+)3=271+23+4+2567)=9)+/4)8=8+6-)-+)B5C357+6D)w5C)3.//+6)
.)(/0)1+23+4+25676+8+2);5+2=1+2)0:;25H-+/5C4)56H=28+2+6D)x+6)B5C357567)1(6)<+)92+85+72=6<0/(7)-2++<-)65+-)++2<+2)56)B+24567)
<(6)y)B+4+6)6()<+)<(7)B((2=9)<+3+)((6).)50)8++7+<++/<D)x+6)B5C357567)56)<+)1==2B((2<+6)-2++<-)65+-)++2<+2)56)B+24567)
<(6)Q?8((6<)6()<+)<(7)B((2=9)<+3+)((6).)50)8++7+<++/<D
iuz[ ]`lY__Wc_qUYabV
K/0)B5C)<+)1==2B((2<+6)+6{=H)92+85+72=6<0/(7)1(6)<+)3=271+23+4+2567)56).B)6(<++/)B5C357+6M)<(6)4.6-).)(/0)
1+23+4+25676+8+2)<+)1+23+4+25670=1+2++64=80-)=93+77+6)8+-)567(67)1(6)<+)<(7)B((2=9)<+)B5C357567)567((-D))
E)4.6-)<+)=1+2++64=80-)=93+77+6M)56)5+<+2)7+1(/)7+<.2+6<+)Q)8((6<)6(<(-)<+)B5C357567)((6).)50)8++7+<++/<D)A5-)
=93+7756702+:;-);+,-).)65+-M)(/0)++6)B5C357567)56)<+)1+23+4+2<+)3=27)2+:;-0-2++40)1==2-1/=+5-).5-)++6)B5C357567)1(6)<+),5C)=H)
42(:;-+60)<+)(2-54+/+6)QQ)-=-)+6)8+-)QF()O=271+23+4+25670B+-)7+0-+/<+)2+7+/0D

TUVWXYZ[|[}Y_Wc~[pU[Yc[YWcpW_Wc_[^rc[pY[loU_^YUlYXYUWc_

|uv[ }Y_Wc[Yc[pU
 A+)1+23+4+25670=1+2++64=80-)7((-)56)=9)<+)<(7)B((2=9)B5C).B)((612((7fH=28./5+2g)=6-1(67+6D)E)=6-1(67-)++6)
=6-1(670-,+1+0-57567)8+-)<+)<(-.8)B((2=9).B)((612((7)50)=6-1(67+6D)+6-).)1+23+4+256709/5:;-57M)8((2);+,-).)6=7)7++6)
,.27+20+215:+6.88+2)f g@)A(6)4.6-).)-=:;)(/0)1+23+4+2<+)B=2<+6)567+0:;2+1+6D
! =80)4.66+6)B5C)65+-).5-).B)((612((7)(H/+5<+6)=H)B5C)1+29/5:;-)35C6)++6)3=271+23+4+2567)1==2)<+)-+)1+23+4+2+6)9+20==6)
(H)-+)0/.5-+6D)6)<5-)7+1(/)12(7+6)B5C).)=8)56H=28(-5+)B((2.5-),/5C4-)<(-)B5C)1+29/5:;-)35C6)++6)3=271+23+4+2567)-+)0/.5-+6D)A+)
3=271+23+4+2567)7((-)9(0)56)=9)<+)<(7)<(-)B5C)<+)7+6=+8<+)56H=28(-5+)=6-1(67+6D)E)=6-1(67-)++6)=6-1(670-,+1+0-57567)
123567898 8

0

!"#$
%&'&() *"+#+,#-.#+".,/$0$0!/$0$12#+#+,#
##$
%&'&3) *"#+,###04,4!4+##".5#2
#+,#.4+,.5##"+,#$6+7-
.0#+,#".5#.4+#+,$
%&'&8) *"+,#","#.9+,#"7-""2#
+#+,##+,#"7-""$
:;;<=>>?@
6.7-,.9#.+,2+,!#.
"+,$
%&'&%) AB#+,#",+,#"7-$C4+47-+#+,#"!
+,#"7-#+,"#B#+,#"$
DEFG HIJKLGMNJGOLPQRSTLUL
A+#+,##7-"####2##V
4+##!,,#+4##!#-"7-+,#".4!2
W)#++##+,+,#
#.!$C4!-4,1X
W)++,,#"7-4X+,#$
W)
6"+,#.7-"+""#4,!-4+,!-
+,#"7-+,$*"-+,#"7-44
,"+#.+#.2+4+,".4Y#Z$*"4""
+#+,#"#5#2"4+"##4,.4"$
DE[G \NJJLLOG]^JRG^G^TGMLO_L]LOIJUG̀a_LUULJb
%&(&') cdd<?efgh);ij>kk>l
6"+,#,+#+,#"7-!4,+##0444
+###4,m07.-!#4-..#$6-.0!.4
+,+,2#,,7-!0n4+,$
%&(&o) pqhh>lref@h);ij>kk>l
6"+,#,+#+,#""4""7-!4,+##V
"++,+#+,#-!#"$*"+#+,#
W)+#ss#+#,"
+#+,#2#+#####"
+#+,#$*"+###"#2#+###"#
,4+###-..#X
#".,tu722!,v12"2C
W).,+"#,#+-"+
#"-.#$A+####"#
,##-.#+#X
4+##+",y$1X
WW))."4.4w"x!
.77,",#,
77,",#$6,+#+,#+##mz#
-"."##${##++###""7-4##
"#.4,#""#,"2+2"#
,#"#$
|ij>kkelk)=ef)'}>)~><fdd<@dk
*",0u42,-x+4+,#""4"+##$6,,+!
+#+,#"$
%&(&() |ij>kh><~e>
6,+###+,#+".,/$m$0/$m$1,#.,,+#"7
"+#+,"$A-+,+#+,#"##!
+#+,#+##$
2346789 9 9

01

  !""#
$%&'()*'+',,-'..-/.-)-0'1,22,-'0,&3++45'6774',,-'2,3.%)-0&.813,4&3.-5')-'5,'94,/),:'5.-';+-3'+'+('<7406',4<,;,4)-0'
-),3'79<,00,-'0,5+4,-5,'5,'3)*5'5.3'5,'6,4&81+%5)05,'94,/),:'4,-3,',-')-8.&&7;7&3,-'-),3'<)*-'67%5..-='>';+-3'5,'
<7406,4<,;,4)-0'(,%'79<,00,-'.%&'()*'5,'5,;;)-0'1,22,-'0,&8174&3'7?'2)--,-'@A(,;,-'+('79<,00)-0'2,6,&3)0,-=
BCDE FGHHIIJEKLHHIHEMNOELMEPIJQIKIJNHRESTQIRRIHUESHVWNHXIHESYEZ[\SJZIH]
^)*';+--,-'5,'<7406,4<,;,4)-0'&814)?3,%)*;'79<,00,-:'7-32)-5,-'7?'&8174&,-_
``..%%&&'',,44''&&9944..;;,,''))&&''66..--''1?4,.3+'-5),,'3d'<7),9''.3)4*35);'2,,%'3@.=e%,f-c'6.-'5,'6,4&81+%5)05,'2,54.0,-:'<7.%&'6,4/,%5')-'.43);,%'a=bc
,-:'-),3g67%%,5)0,'7?'7-*+)&3,')-%)813)-0,-'7?'&3+;;,-'1,23'6,4&34,;3'5),'373'7-&'-.5,,%'d;+--,-f'%,)5,-c
``..%%&&''++''71-,&2'37'09,<1,3.3-,%5)*,;%'50,'/,
3'1,3'79<,3'7-&'3,'/)&%,)5,-'7?'.%&'()*'0,,-'<7406,4<,;,4)-0'<7+5,-'1,22,-'0,&%73,-'2)*';,--)&'
6.-'5,'(.4,'&3.-5'6.-'<.;,-='h-'5),'0,6.%%,-';+--,-'()*'2)--,-'@'/..-5,-'-.'7-35,;;)-0',-'/,3'7-/)55,%%)*;,')-0.-0'
5,'<7406,4<,;,4)-0'79<,00,-='^)*'<)*-')-'5),'0,6.%%,-'0,,-'+)3;,4)-0'6,4&81+%5)05'7?';+--,-'5,'+)3;,4)-0'6,4/)-5,4,-='^)*'
;+--,-'5,'7-3&3.-,'6745,4)-0,-'87/9,-&,4,-'/,3'.-5,4,'+)3;,4)-0,-=
BCiE jIMNOZEPGHEINHXI
$%&'5,'<7406,4<,;,4)-0',)-5)03:'5.-'7-36.-03'+',,-'2,()*&'6.-',)-5,'/,3'5,'67%0,-5,')-?74/.3),_
'.54,&:'(77-9%..3&',-'1,3'2+40,4&,46)8,-+//,4'dklmf'6.-'5,'6,4<,;,45,c
``--..../:
/:'.54,&',-'(77-9%..3&'6.-'5,'6,4<,;,4)-0-,/,4c
.479'5,'<7406,4<,;,4)-0',)-5)03c
`57?,'6'57.704''(.
',-'<7'*.:'6774'(,%;'2,54.0=
`$%&'5,'6,4<+,';7,94')5-)0,&'59.%)08'1,3,')-&'',0),0n,)--'54))&0)58:7'5'0.7-%5'(7
453'5)3'77;'79'1,3'2,()*&'6.-',)-5,'6,4/,%5=
BCBE oIJQIKIJNHREPGHESHPIJQIKIJXIH
$%&'1,3'p$q'79'047-5'6.-'.43);,%'r5',,4&3,'%)5'6.-'5,'s7406,4<,;,4)-0&(,3'5,<,'<7406,4<,;,4)-0'-./,-&'+'1,,?3'0,&%73,-:'
5.-'0,%53'1,3'67%0,-5,_
.''+';+-3'5,<,'<7406,4<,;,4)-0'6,4-),3)0,-'.%&'+'7-&',-'1,3'p$q'2)--,-'@'(,;,-'..-377-3'5.3'+'.%',,-'<7406,4<,;,4)-0'1,23'
0,&%73,-='t,'3,4/)*-'6.-'@'(,;,-'0..3')-'79'5,'5.3+/'(..479'1,3'p$q'+'1,,?3'0,u-?74/,,45'5.3'<)*'5,<,'<7406,4<,;,4)-0'
-./,-&'+'1,,?3'0,&%73,-c
2''()*';+--,-'5,<,'<7406,4<,;,4)-0'(,0,-&'5(.%)-0'6,4-),3)0,-'.%&'2%)*;3'5.3'+'-),3'6,4<,;,4)-0&9%)813)0'2,-3c
8''+';+-3'5,<,'<7406,4<,;,4)-0'0,5+4,-5,'5,',,4&3,'v@'/..-5,-'-),3'79<,00,-='m.'5,<,'v@'/..-5,-'0,%5,-'5,'
0,24+);,%)*;,'79<,00)-0&/70,%)*;1,5,-'<7.%&'6,4/,%5')-'.43);,%Ab=a=

wJVNKIxEyEoIJTxN[\VEINRIHEJNZN[S

yCzE {SSRVIEPIJTxN[\VEINRIHEJNZN[S
$%&'+'v|'*..4'7?'7+5,4'2,-3:'5.-'1,23'+',,-'6,49%)813',)0,-'4)&)87'6.-'}'a|~'9,4';.%,-5,4*..4='t,';7&3,-'6.-'<740'2%)*6,-'373'
5)3'2,54.0'6774'+('4,;,-)-0='$%&'+')-'5,'%779'6.-',,-';.%,-5,4*..4'v|'*..4'(7453:'5.-'0,%53'1,3'6,49%)813',)0,-'4)&)87'6.-.?'
5,',,4&3,'5.0'6.-'5,';.%,-5,4/..-5'-.'5,'v|,'6,4*..45.0='t,'17703,'6.-'1,3'6,49%)813',)0,-'4)&)872,54.0'(7453')-'5.3'
0,6.%'2,4,;,-5'67%0,-&'5,'2,4,;,-)-0&()*<,'.%&'6,4/,%5')-'.43);,%'=e=
yCE oSSJEMIxKIEQSJRPSJIHERIxXVE\IVEPIJTxN[\VEINRIHEJNZN[S]
,3'6,49%)813',)0,-'4)&)87'0,%53'6774'.%%,'<740674/,-'<7.%&'790,-7/,-')-'5,<,'6,4<,;,4)-0&6774(..45,-:'2,1.%6,'6774_
+53'+',4'4,;,-)-0'/,,'5.3'0,-,,&/)55,%,-'5),'5,'1+)&.43&'6774&814)*?3'-),3'7-5,4'1+)&.43&,-<740'
`16.+%)%&,.-4=3'&,,-3<<7,%4?05=',7
'0,%53'6774'%.274.374)+/7-5,4<7,;'5.3'&./,-1.-03'/,3'5,'1+)&.43&,-<740',-'5.3'79'6,4<7,;'6.-'5,'
1+)&.43&'5774',,-'.-5,4,'<740..-2),5,4'(7453'+)30,67,45',-')-'4,;,-)-0'0,24.813='774'5,<,'<740'0,%53'(,%'1,3'6,49%)813'
,)0,-'4)&)87='s),'.43);,%'vv:'+)&.43&,-<740c
814,6,-')-'.43);,%'v@c
`66,,449%7%&,;0+)--05',)0-,''6<,744<07'5407)-704'',<,7-.'%6&,'74/&
.43&'7?'0-.,87%770='4'0,%53'77;'0,,-',)0,-'4)&)87'6774'94,-.3.%,'
`&84,,-)-0:'2,1.%6,'6774'5,'mh=%'7)&;,+46-757)04',0:,'1%5+3)&'(,
%'1,3',)0,-'4)&)87='7;'6774'5,'/,3'6,4%7&;+-5)0,'<740'
&./,-1.-0,-5,';7&3,-'0,%53'1,3',)0,-'4)&)87='t)3'2,3,;,-3'5.3'0,-,,&/)55,%,-:'2%7,57-5,4<7,;',-'<),;,-6,467,4'(,%'
/,,3,%%,-'6774'1,3'6,49%)813',)0,-'4)&)87='s),'.43);,%'va=v:',4%7&;+-5)0,'<740',-'.43);,%'ve:',5)&81'&9,8).%)&3)&81,'<740c
740='s),'.43);,%'va=@:'q4../<740c
`;14,.3.'&/<
3g47;,-94704.//.'<7.%&'7/&814,6,-')-'.43);,%'@@=',3',)0,-'4)&)87'0,%53'(,%'6774'5,'0,-,,&/)55,%,-c
``5,'5737794'95,,'-<g7/,
406,4<,;,4..4'..-0,(,<,-'94,?,4,-3,'0,-,,&/)55,%,-'<7.%&'0,-7,/5')-'1,3',0%,/,-3'?.4/.8,+3)&81,'
<740='7+53'+',4'4,;,-)-0'/,,'5.3'5,'5),-&36,4%,-)-0'6.-'5,'.9731,,;:'2)*67742,,%5'5,'3,41.-5&3,%%)-0&;7&3,-:'1,3'
2,0,%,)5)-0&0,&94,;'2)*',,-'-),+('0,-,,&/)55,%'7?',,-')-1.%.3),')-&34+83),'-),3'<)*-'64)*0,&3,%5'6.-'5)3',)0,-'4)&)87='s),'
.43);,%'aa:',-,,&/)55,%,-c
`5,'5774'5,'<7406,4<,;,4..4'0,&,%,83,,45,'<740..-2),5,4&'6774'5,'947,?3+)-'k%.+(,'s740')-'5,'4,0)7'..&34)813'
123567898 8

00

