
А О К Е Е М Е Ж  (Ж  ТНЕ ІМРЬЕМЕМТАТІСЖ ОР 8 Т ІЮ Е Ж
ТКАІНЕЕ8НІР8

7іЬіпіпкаі, Кгеїіп^а сіізігісі, 22іЬ М агсЬ2018
іЬе КериЬііс окЕііЬиапіа

Тегпорії Іуап Риіиі Иаііопаї ТесЬпісаІ Ш іуегзіїу (Тегпорії, Икгаіпе), 
ЬегеіпаЙег гекеггесі Іо аз «ІЬе Ш іуегзіїу», гергезепіесі Ьу Реіго Уазпіу, гесіог ок ІЬе 
Ш іуегзіїу, асііп§ ипсіег іЬе СЬагІег ок іЬе Ш іуегзіїу, апсі іЬе епіегргізе (сошрапу) 
І8С  2А 8К О  (ТлЬіпіпкаі, Кгеїіп^а сіізігісі іЬе КериЬііс оі' ЬііЬиапіа), Ьегеіпайег 
гекеггесі Іо аз «іЬе ТгаіпеезЬір Ьазе», гергезепіесі Ьу Е)ігесІог Маїаз Маїиіеуісіиз, 
асііп§ ипсіег іЬе 8іа1и1ез ок іЬе епіегргізе (сошрапу) Ьауе епіегесі іпіо ап а§геетепІ 
ЬеІ\уееп іЬєшзєіуєз.

1. ТЬе зиЬ]есІ оі- іЬе а§геетепІ із ог§апІ2Іп§ апсі ітр іеш епііп§  аіі Іурез ок іЬе 
Ііпіуегзіїу зіисіепі ІгаіпеезЬірз іп іЬе епіегргізе І8С  2А 8К О  іп 2іЬіпіпкаі, 
Кгеііп§а сіізігісі (іііе ЯериЬііс оі'ЬііЬиапіа).

2. ТЬе ипіуегзіїу ипсіеПакез Іо:
2.1. Р го у іс іє  іЬе сиггісиіит Іо іЬе ТгаіпеезЬір Ьазе іп огсіег Іо а§гее оп іі і \ у о  \уеекз 

Ьекоге іЬе Ье§іппіп§ ок іЬе ІгаіпеезЬір.
2.2. Арріу іЬе зеіесііоп ргосезз ког зіисіепіз \уЬо шапі Іо саггу оиі іЬе ІгаіпеезЬір 

апсі зепсі іЬе іізі ок зіисіепіз по іаіег іЬап опе топ іЬ  Ьеіоге іЬе Ье§іппіп§ ок іЬе 
ІгаіпеезЬір.

2.3. Арроіпі риаіікіесі іесіигегз аз ІгаіпеезЬір зирегуізогз.
2.4. Епзиге іЬе І іт е іу  аггіуаі ок зіисіепіз апсі ІгаіпеезЬір зирегуізог аі іЬе 

ТгаіпеезЬір Ьазе.
2.5. Р го у іс іє  зіисіепіз с у ііЬ аззізіапсе іп оЬіаіпіп§, аіі песеззагу сіерагіиге Ьоситепіз.
2.6. Епзиге іЬе оЬзегуапсе ок сіізсірііпе апсі іп іета ї ге^иіаііопз Ьу зіисіепіз 

іЬгои§ЬоиІ іЬе ІгаіпеезЬір. Таке рагі іп іЬе зіисіепі ассісіепі іпуезіщаііопз 
сопсіисіесі Ьу іЬе ТгаіпеезЬір Ьазе.

2.7. Р го у іс іє  іЬе оиіЬоипсі зіисіепіз \у і і Ь ргеіітіпагу 1іп§иіз1іс апсі сиііигаі 
ргерагаїіоп оп а сопігасі Ьазіз ргіог Іо іЬе Ье§іппіп§ ок іЬе ІгаіпеезЬір.

2.8. Оекіпе іЬе Іорісз ок соигзе рго)есІз апсі іЬезез Іо§еіЬег \уііЬ іЬе ТгаіпеезЬір Ьазе 
асітіпізігаїогз.

2.9. Епзиге іЬаІ етег§епсу тесіісаі іпзигапсе роіісу із оЬіаіпесі Ьу зіисіепіз ког іЬе 
\уЬоіє регіосі о к іЬеіг ІгаіпеезЬір апсі з1ауіп§ аі іЬе епіегргізе 18С 2А 8К О .

3. ТЬе епіегргізе І8С  2А 8К О  ипсіеПакез Іо:
3.1 Ассері іЬе Ш іуегзіїу зіисіепіз ког іЬе ІгаіпеезЬір іп ассогсіапсе \уііЬ а зуііаЬиз

апсі ІгіраПііе а§,геетепІ Ьеісуееп іЬе епіегргізе І8С  2А 8К О , іЬе Ііпіуегзіїу апсі 
а зіисіепі.

3.2 Р го у іс іє  іЬе іпуііаііоп іеііегз апсі оіЬег сіоситепіз пеесіесі ког оЬіаіпіп§ уіза апсі
ог§апІ2Іп§ зіисіепі ІгаіпеезЬір. Таке рагі іп іЬе зеіесііоп ргосезз ок зіисіепіз 
\уЬо суапі Іо саггу оиі іЬе ІгаіпеезЬір.

3.3 Арроіпі іЬе риаііЬесі зресіаіізіз кгот іЬе ТгаіпеезЬір Ьазе Іо зирегуізе іЬе 
зіисіепі ІгаіпеезЬір.



3.4 Сгеаіе іЬе песеззагу сопсііііопз іог регіогтіп§  ІгаіпеезЬір сиггісиїит Ьу 
зіисіепіз.

3.5 Епзиге іЬе оЬзегуапсе оґ заіеіу ге^иіаііопз Ьу зіисіепіз сіигіп§ іЬе ІгаіпеезЬір.
Сопсіисі тапсіаіогу оссираііопаї ЬеаЬЬ Ьгіейп§з (іпігосіисіогу Ьгіейп§ апсі 
Ь гіеіт§  іп іЬе суогкріасе). ТеасЬ Ігаіпеез, у/Ьеп гециігесі, Ю изе заіе \УОгкіп§ 
теїЬосІз. Р г о у іс іє  Ігаіпеез \у і і Ь оуегаїїз, ргеуепіаііуе Іооіз апсі ргеуепііуе
ЬеаЬЬсаге з є г у іс є з .

3.6 Р го у іс іє  іЬе Ш іуегзіїу зіисіепіз апсі ІгаіпеезЬір зирегуізогз \у і і Ь  ігее
ассоттосіаііоп з с1игіп§ іЬе ІгаіпеезЬір регіосі іп 2іЬіпіпкаі, Кгеїіп^а сіізЬгісІ 
(іЬе КериЬІіс оЬЬЬЬиапіа).

3.7 О і у є  іЬе Ш іуегзіїу Ігаіпеез апсі ІгаіпеезЬір зирегуізогз іЬе оррогШпііу Іо изе іЬе
ІаЬогаїогіез, го о тз , усогкзЬорз, ІіЬгагіез, іесЬпісаІ апсі оіЬег сіоситепіаііоп 
пеесіесі Ьог саггуіп§ оиі іЬе ІгаіпеезЬір.

3.8 Р го у іс іє  зіисіепіз \уііЬ ЬеаЬЬ иг^епі саге с!игіп§ іЬеіг ІгаіпеезЬір іп іЬе епіегргізе.
3.9 Епзиге іЬе аііепсіапсе сопігої оГ іЬе Ігаіпеез. Іп іо гт  іЬе Ш іуегзіїу аЬоиІ іЬе

Іасіз оі'Ьгеакіп§ сіізсірііпе апсі іпіегпаї ге§и1аІіопз.
3.10 АЙег іЬе ІгаіпеезЬір, с у гііє  зіисіепі геїегепсез іп іЬе ІгаіпеезЬір сііагіез апсі

аззезз героііз ргерагесі Ьу іЬе ігаіпеез.
4. КезропзіЬіІіііез оЬ іЬе рагііез апсі уаіісіііу регіосі оГ іЬе а§геетепі.
4.1. ТЬе рагііез Ьеаг іЬе гезропзіЬіІЬу іог поп-ТиІШтепІ оЬ іЬе оЬ1і§аІіопз ітрозесі 

оп іЬ е т  сопсегпіп§ іЬе ІгаіпеезЬір оф апігаїіоп апсі ітр іе теп іа ііо п  іп 
ассогсіапсе \уііЬ ІаЬоиг апсі ебисаііоп 1е§із1аІіоп оГІЛсгате апсі іЬе КериЬІіс оЬ 
ЕііЬиапіа.

4.2. А11 іЬе сіізриіез агізіп§ оиі о ґ іЬе а^геетеп і ог іп соппесііоп \уііЬ ії зЬаП Ье 
зейіесі іп ассогсіапсе \уііЬ іЬе сиггепі Іе^ізіаііоп оГІІкгаіпе апсі іЬе КериЬІіс оЬ 
ЬііЬиапіа.

4.3. ТЬе а§геетепІ с о т е з  іпіо іогсе оп іЬе сіау \ у Ь є п  і і  із  зі§пес! апсі ії із уаіісі ипііі 
30й1 8ерІетЬег 2018.

4.4. ЕасЬ рагіу гезегуез іЬе гі§Ьі Іо Іегтіпаїе іЬе а§геетепІ. Іп іЬе сазе оЬ іЬе 
а§геетепІ Іегтіпаїіоп, а поіісе зЬоиІсІ Ье § і у є п  аі іеазі іЬгее топіЬ з.

4.5. ТЬе а§геетепІ із тасіе іп ІЛсгаіпіап апсі Еп§1ізЬ ґог еасЬ рагіу.

Еог Тегпорії Іуап Риіці Иаііопа 
ТесЬпісаІ Ш іуегзіїу 
Асісігезз: Кизка зіг. 56
46001 Т ето р ії 
ІЖ К А Ш Е

Еог Епіегргізе І8С  2А 8К О

Асісігезз: Ьіерц зіг. 23, 
ТлЬіпіпкаі, Кгеїіп^а сіізігісі 
ЬТ-97231


