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Referat af ordinær generalforsamling d. 13.10.2021 

i Ejerforeningen Virum Stationsvej 141-149 
 

 

Der blev den 13. oktober 2021 afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Virum Stationsvej 141-

149. Generalforsamlingen afholdtes på Virum Stationsvej 141F, kælderen, 2830 Virum, med følgende 

dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år 

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse 

4. Forelæggelse af budget til godkendelse 

5. Forslag fra bestyrelsen 

6. Forslag fra medlemmer 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt. 

Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var fordelingstal 133,7 ud af 325. Endvidere deltog advokat Eva 

Meiling og administrator Anette Sommer fra Virum Torv Advokater. 

 

Ad dagsordenens punkt 1: 

Til dirigent valgtes advokat Eva Meiling, som konstaterede, at generalforsamlingerne iht. vedtægterne var 

lovligt indkaldt. Til referent valgtes administrator Anette Sommer. 

 

Ad dagsordenens punkt 2: 

Formand Rune Majgaard gennemgik bestyrelsens beretning.  

 

Formanden konstaterede at de planlagte opgaver for året havde været plaget lidt af Corona og der som 

følge deraf var afholdt papirgeneralforsamling i stedet for den almindelige generalforsamling sidste år.  

 

Projektet med udskiftning af belægninger var strandet på at priserne undervejs var steget markant. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at starte det op i etaper til foråret næste år og starte der, hvor det er værst. 

Projektet inkluderer trapper der er gået i stykker. Bestyrelsen viste en skitse over hvor belægningen er 

planlagt at blive renoveret.  

 

Formanden oplyste at der havde været problemer med vandindtrængen via tag få steder og at viceværten 

har haft et tømmerfirma på og formoder nu at hullerne nu er lukket. Vicevært har været lejligheder igennem 

og sørget for reparation af skaderne. 
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Side 2 

 

Der blev spurgt ind til om vicevært havde været alle steder, da to lejligheder havde ikke haft besøg af 

vicevært til trods for problemer med vand. Administrator har efterfølgende bedt vicevært om at følge op 

på disse to lejligheder også. 

 

Begge vaskemaskiner havde været udsat for hærværk i februar, hvor lågerne var brækket op. Den ene blev 

repareret, mens den anden ikke kunne repareres og der blev købt en ny. 

 

Der var optegnet nye striber på parkeringspladsen. Der blev spurgt til vinduet der står på parkeringspladsen 

og optager en plads. Administrator oplyste, at de er i dialog med ejeren og det er aftalt med ejer, at vinduet 

bliver flyttet til kælder på ejers regning. Samtidig er ejer blevet bedt om at afslutte altanprojekt. 

 

Formanden oplyste også at der var sat nyt raftehegn op til nabo, hvor omkostningen blev delt med naboen. 

 

Til sidst oplyste formanden, at der var udbetalt en bonus på 5.000 kr. til vicevært, som har udført et stort 

stykke arbejde efter store regnskyl, herunder sørget for at skovle regnvandet væk inden det kom ind i 

bygningen og forestod eventuelle skader. Der blev i samme omgang fundet et kloakrør, der ikke var 

markeret på tegning over kloakering. Dette er nu spulet igennem og der skulle ikke være samme problem 

fremover. 

 

Der var herefter en længere diskussion vedrørende processen om opsætning af altaner, da flere beboere 

gav udtryk for, at der havde manglet information i løbet af processen. En enkelt beboer mente ikke, at der 

var givet endelig godkendelse til opsætning af altaner, men at det blot var igangsat uden yderligere 

retningslinjer. I diskussion blev det fremført, at der var væsentlige fejl fra bestyrelse og administrator. 

 

Administrator gjorde opmærksom på, at opsætning af altan blev drøftet og foreløbig vedtaget på 

ekstraordinær generalforsamling den 30/8 20217 og endelig vedtaget ved vedtægtsændring på ordinær 

generalforsamling 10/10 2017, hvor også altanudvalget fremlagde tegninger og bestyrelsen fik mandat til 

at gå videre. Det var derfor den enkelte ejer, der i samarbejde med Henkel Hus, stod for opsætningen af 

altan.  

 

Det blev foreslået at give en reduktion af haveleje for de beboere, som har fået en væsentlig forringelse af 

deres havestykke pga. skygge samt jernrør fra altaner ovenfor. 

 

Der blev også spurgt ind til muligheden for opsætning af nye altaner, og administrator oplyste, at dette kan 

sket i henhold til foreningens vedtægter og efter ansøgning hos kommunen. Bestyrelsen afventer i 

øjeblikket et svar fra Henkel Hus for at få bekræftet, om der ligger en åben ansøgning hos kommunen, som 

nye altanønsker kan komme ind under. Hvis dette ikke er tilfældet, skal den enkelte ejer selv ansøge om 

tilladelse til opsætning af altan hos kommunen. 

 

Rasmus Gabel fra bestyrelsen tilkendegav, at bestyrelsen var enig at informationen kunne have været bedre.  

 

Der blev til sidst spurgt ind til økonomien i belægningsprojektet, som bestyrelsen bekræftede ville blive 

foretaget i etaper og betalt over opsparingen. Bestyrelsen oplyste at der først og fremmest bliver renoveret 

der hvor der er akut behov for det, blandt andet hvor nogle fliser er frostsprængt. 

 

Til sidst spurgte bestyrelsen generalforsamlingen om der skulle optegnes et stort gult kryds eller et stort 

”P-forbudt” i et sidste felt på parkeringspladsen, og der var enighed om at der ikke behøvedes en optegning. 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning. 
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Side 3 

Ad dagsordenens punkt 3: 

Advokat Eva Meiling gennemgik regnskabet.  

 

I år var det ny revisor, Aaen & Co. der havde revideret regnskabet. Eva Meiling startede med at opsummere 

resultatopgørelsen med sidste år og med årets budget. Oversigten og noterne blev gennemgået.  

 

Der var spørgsmål til, hvor betalinger for elevator fremgik, og Eva Meiling oplyste, at dette var medregnet i 

fællesbidraget. Der var ønske om en note eller opdeling af dette fremover. 

 

Eva Meiling gennemgik derefter balancen og nævnte blandt andet at der var et tilgodehavende på kr. 

15.980, - som vedrører elevatorregnskabet. Dette vil blive fordelt og opkrævet hos de beboere der er 

tilknyttet elevatoren.  

 

Der var spørgsmål til el-afregning og Rasmus Gabel fra bestyrelsen oplyste at el-forbrug afregnes efter 

individuelle målere. Alle beboere betaler efter fordelingstal til fællesforbruget som var ca. 24.000 kr. i 2020-

2021. Varmeforbrug er også efter individuelle målere og foregår med fjernaflæsning. Vandforbrug 

opkræves efter fordelingstal.  

 

Derefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen, idet en enkelt ejer dog valgte at stemme imod 

med begrundelsen at egenkapitalen er fordelt forkert og forklarede kort at differencen efter hendes 

opfattelse på mellemregningen med beboeren, er opstået med tidligere ejer da fordelingstallene blev 

reguleret undervejs ved opførelse af bygning 147.  

 

Beboeren ønsker en konsekvensberegning af denne omkostning ifølge fordelingstallet.  

 

Ad dagsordenens punkt 4: 

Formanden gennemgik budgettet og tydeliggjorde bestyrelsens forslag om en stigning af fællesbidrag på 

kr. 50.000 i alt til yderligere opsparing til vedligehold og belysning. 

 

Budget blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad dagsordenens punkt 5: 

Ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

Ad dagsordenens punkt 6: 

Ingen indkomne forslag. 

 

Forslag skal indsendes inden 1. september for at blive behandlet på generalforsamlingen. 

 

Der var ønske om, at denne oplysning blev givet via et Facebook opslag. Yderligere ønskedes der mere 

information via Facebook, da nogle beboere har syntes, at det har været svært at komme i kontakt med 

bestyrelsen. Der blev udtrykt ønske om en velkomst til nye beboere med relevante kontaktinformationer.  

 

Ad dagsordenens punkt 7 og 8: 

Formand Rune Majgaard genopstillede ikke. 

Bestyrelsesmedlemmerne Christian Wahlberg og Rasmus Gabel genopstiller. 

 

Ifølge vedtægter skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer som efterfølgende konstituerer bestyrelsen og 

selv vælger formanden. Der blev kort forklaret, hvad det indebærer at være bestyrelsesmedlem og hvor ofte 

der holdes møder (ca. 1 gang om måneden) 

 

Thomas Koed meldte sig og blev valgt som det 3. bestyrelsesmedlem. 
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Side 4 

Bestyrelsen består herefter af og har konstitueret sig således: 

Thomas Koed (formand) 

Christian Wahlberg (bestyrelsesmedlem) 

Rasmus Gabel (bestyrelsesmedlem) 

 

Henrik Lucas Christensen blev valgt som suppleant. 

 

Ad dagsordenens punkt 9: 

Aaen & Co. Revision blev genvalgt som revisor. 

 

Ad dagsordenens punkt 10: 

Der er kommet et ønske om opstilling af El-ladere på foreningens parkeringsplads. Forslaget blev uddybet 

af forslagsstilleren, som vurderede at det vil højne værdien af lejlighederne, at der opsættes 2 ladere som 

vil blive tilgængelige for alle typer af elbiler. Der afventes pt. oplysninger omkring økonomien i projektet. 

 

Der blev spurgt ind til om de fleste ikke oplader elbilerne på job om dagen, og om alle skal være med i 

betalingen. Forslagsstiller svarede, at alle er med i installationen med et mindre beløb og at forbruget kun 

er for dem der bruger el-laderne. 

 

Der var enighed om, at der ønskes at der arbejdes videre med et forslag til vedtagelse på en 

generalforsamling, og der blev herefter nedsat et udvalg der udarbejder forslag med økonomiberegninger 

til forlæggelse og beslutning på en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Rune Majgård, foreslog at man så tiden an, da der måske blev mulighed for at kommunen vil installere 

nogle opladere i nærheden på den offentlige vej. Der blev foreslået at udvalget forespørger kommunen om 

der er nogle planer undervejs. 

 

El-lader udvalg: Pia Grynderup. Niels Bjarne Rasmussen og Henriette Hemmingsen. 

 

Der blev spurgt ind til muligheden for at få fjernvarme, og Rune Majgård oplyste, at kommunen har meldt 

ud at der vil ske noget på området i 2022-24 og at bestyrelsen foreslår at foreningen tilmelde sig, især fordi 

gaspriserne stiger fremover. 

 

 

Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede 

generalforsamlingen. 

 

 

 

Den 27. oktober 2021 

 

 

____________________________________________ 

Dirigent 

Eva Meiling  

 

 

____________________________________________ 

Afgående formand for bestyrelsen 

Rune Majgaard 
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Serienummer: PID:9208-2002-2-938075139497

Eva Mejling
Advokat

10-11-2021 08:21

Serienummer: PID:9208-2002-2-504649775207

Rune Majgård
Formand

10-11-2021 15:38

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret 
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en 
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne 
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner 
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af 
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af 
dokumentet er uændret.
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dokumentet med Visma Addos validator på denne website 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.
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Referat af ordinær generalforsamling d. 13.10.2021 


i Ejerforeningen Virum Stationsvej 141-149 
 


 


Der blev den 13. oktober 2021 afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Virum Stationsvej 141-


149. Generalforsamlingen afholdtes på Virum Stationsvej 141F, kælderen, 2830 Virum, med følgende 


dagsorden: 


 


1. Valg af dirigent og referent 


2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år 


3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse 


4. Forelæggelse af budget til godkendelse 


5. Forslag fra bestyrelsen 


6. Forslag fra medlemmer 


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 


8. Valg af suppleant til bestyrelsen 


9. Valg af revisor 


10. Eventuelt. 


Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var fordelingstal 133,7 ud af 325. Endvidere deltog advokat Eva 


Meiling og administrator Anette Sommer fra Virum Torv Advokater. 


 


Ad dagsordenens punkt 1: 


Til dirigent valgtes advokat Eva Meiling, som konstaterede, at generalforsamlingerne iht. vedtægterne var 


lovligt indkaldt. Til referent valgtes administrator Anette Sommer. 


 


Ad dagsordenens punkt 2: 


Formand Rune Majgaard gennemgik bestyrelsens beretning.  


 


Formanden konstaterede at de planlagte opgaver for året havde været plaget lidt af Corona og der som 


følge deraf var afholdt papirgeneralforsamling i stedet for den almindelige generalforsamling sidste år.  


 


Projektet med udskiftning af belægninger var strandet på at priserne undervejs var steget markant. 


Bestyrelsen har derfor besluttet at starte det op i etaper til foråret næste år og starte der, hvor det er værst. 


Projektet inkluderer trapper der er gået i stykker. Bestyrelsen viste en skitse over hvor belægningen er 


planlagt at blive renoveret.  


 


Formanden oplyste at der havde været problemer med vandindtrængen via tag få steder og at viceværten 


har haft et tømmerfirma på og formoder nu at hullerne nu er lukket. Vicevært har været lejligheder igennem 


og sørget for reparation af skaderne. 
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Side 2 


 


Der blev spurgt ind til om vicevært havde været alle steder, da to lejligheder havde ikke haft besøg af 


vicevært til trods for problemer med vand. Administrator har efterfølgende bedt vicevært om at følge op 


på disse to lejligheder også. 


 


Begge vaskemaskiner havde været udsat for hærværk i februar, hvor lågerne var brækket op. Den ene blev 


repareret, mens den anden ikke kunne repareres og der blev købt en ny. 


 


Der var optegnet nye striber på parkeringspladsen. Der blev spurgt til vinduet der står på parkeringspladsen 


og optager en plads. Administrator oplyste, at de er i dialog med ejeren og det er aftalt med ejer, at vinduet 


bliver flyttet til kælder på ejers regning. Samtidig er ejer blevet bedt om at afslutte altanprojekt. 


 


Formanden oplyste også at der var sat nyt raftehegn op til nabo, hvor omkostningen blev delt med naboen. 


 


Til sidst oplyste formanden, at der var udbetalt en bonus på 5.000 kr. til vicevært, som har udført et stort 


stykke arbejde efter store regnskyl, herunder sørget for at skovle regnvandet væk inden det kom ind i 


bygningen og forestod eventuelle skader. Der blev i samme omgang fundet et kloakrør, der ikke var 


markeret på tegning over kloakering. Dette er nu spulet igennem og der skulle ikke være samme problem 


fremover. 


 


Der var herefter en længere diskussion vedrørende processen om opsætning af altaner, da flere beboere 


gav udtryk for, at der havde manglet information i løbet af processen. En enkelt beboer mente ikke, at der 


var givet endelig godkendelse til opsætning af altaner, men at det blot var igangsat uden yderligere 


retningslinjer. I diskussion blev det fremført, at der var væsentlige fejl fra bestyrelse og administrator. 


 


Administrator gjorde opmærksom på, at opsætning af altan blev drøftet og foreløbig vedtaget på 


ekstraordinær generalforsamling den 30/8 20217 og endelig vedtaget ved vedtægtsændring på ordinær 


generalforsamling 10/10 2017, hvor også altanudvalget fremlagde tegninger og bestyrelsen fik mandat til 


at gå videre. Det var derfor den enkelte ejer, der i samarbejde med Henkel Hus, stod for opsætningen af 


altan.  


 


Det blev foreslået at give en reduktion af haveleje for de beboere, som har fået en væsentlig forringelse af 


deres havestykke pga. skygge samt jernrør fra altaner ovenfor. 


 


Der blev også spurgt ind til muligheden for opsætning af nye altaner, og administrator oplyste, at dette kan 


sket i henhold til foreningens vedtægter og efter ansøgning hos kommunen. Bestyrelsen afventer i 


øjeblikket et svar fra Henkel Hus for at få bekræftet, om der ligger en åben ansøgning hos kommunen, som 


nye altanønsker kan komme ind under. Hvis dette ikke er tilfældet, skal den enkelte ejer selv ansøge om 


tilladelse til opsætning af altan hos kommunen. 


 


Rasmus Gabel fra bestyrelsen tilkendegav, at bestyrelsen var enig at informationen kunne have været bedre.  


 


Der blev til sidst spurgt ind til økonomien i belægningsprojektet, som bestyrelsen bekræftede ville blive 


foretaget i etaper og betalt over opsparingen. Bestyrelsen oplyste at der først og fremmest bliver renoveret 


der hvor der er akut behov for det, blandt andet hvor nogle fliser er frostsprængt. 


 


Til sidst spurgte bestyrelsen generalforsamlingen om der skulle optegnes et stort gult kryds eller et stort 


”P-forbudt” i et sidste felt på parkeringspladsen, og der var enighed om at der ikke behøvedes en optegning. 


 


Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning. 


 


 


 


 


 







  


  


 
 


Side 3 


Ad dagsordenens punkt 3: 


Advokat Eva Meiling gennemgik regnskabet.  


 


I år var det ny revisor, Aaen & Co. der havde revideret regnskabet. Eva Meiling startede med at opsummere 


resultatopgørelsen med sidste år og med årets budget. Oversigten og noterne blev gennemgået.  


 


Der var spørgsmål til, hvor betalinger for elevator fremgik, og Eva Meiling oplyste, at dette var medregnet i 


fællesbidraget. Der var ønske om en note eller opdeling af dette fremover. 


 


Eva Meiling gennemgik derefter balancen og nævnte blandt andet at der var et tilgodehavende på kr. 


15.980, - som vedrører elevatorregnskabet. Dette vil blive fordelt og opkrævet hos de beboere der er 


tilknyttet elevatoren.  


 


Der var spørgsmål til el-afregning og Rasmus Gabel fra bestyrelsen oplyste at el-forbrug afregnes efter 


individuelle målere. Alle beboere betaler efter fordelingstal til fællesforbruget som var ca. 24.000 kr. i 2020-


2021. Varmeforbrug er også efter individuelle målere og foregår med fjernaflæsning. Vandforbrug 


opkræves efter fordelingstal.  


 


Derefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen, idet en enkelt ejer dog valgte at stemme imod 


med begrundelsen at egenkapitalen er fordelt forkert og forklarede kort at differencen efter hendes 


opfattelse på mellemregningen med beboeren, er opstået med tidligere ejer da fordelingstallene blev 


reguleret undervejs ved opførelse af bygning 147.  


 


Beboeren ønsker en konsekvensberegning af denne omkostning ifølge fordelingstallet.  


 


Ad dagsordenens punkt 4: 


Formanden gennemgik budgettet og tydeliggjorde bestyrelsens forslag om en stigning af fællesbidrag på 


kr. 50.000 i alt til yderligere opsparing til vedligehold og belysning. 


 


Budget blev godkendt af generalforsamlingen. 


 


Ad dagsordenens punkt 5: 


Ingen forslag fra bestyrelsen. 


 


Ad dagsordenens punkt 6: 


Ingen indkomne forslag. 


 


Forslag skal indsendes inden 1. september for at blive behandlet på generalforsamlingen. 


 


Der var ønske om, at denne oplysning blev givet via et Facebook opslag. Yderligere ønskedes der mere 


information via Facebook, da nogle beboere har syntes, at det har været svært at komme i kontakt med 


bestyrelsen. Der blev udtrykt ønske om en velkomst til nye beboere med relevante kontaktinformationer.  


 


Ad dagsordenens punkt 7 og 8: 


Formand Rune Majgaard genopstillede ikke. 


Bestyrelsesmedlemmerne Christian Wahlberg og Rasmus Gabel genopstiller. 


 


Ifølge vedtægter skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer som efterfølgende konstituerer bestyrelsen og 


selv vælger formanden. Der blev kort forklaret, hvad det indebærer at være bestyrelsesmedlem og hvor ofte 


der holdes møder (ca. 1 gang om måneden) 


 


Thomas Koed meldte sig og blev valgt som det 3. bestyrelsesmedlem. 


 


 


 







  


  


 
 


Side 4 


Bestyrelsen består herefter af og har konstitueret sig således: 


Thomas Koed (formand) 


Christian Wahlberg (bestyrelsesmedlem) 


Rasmus Gabel (bestyrelsesmedlem) 


 


Henrik Lucas Christensen blev valgt som suppleant. 


 


Ad dagsordenens punkt 9: 


Aaen & Co. Revision blev genvalgt som revisor. 


 


Ad dagsordenens punkt 10: 


Der er kommet et ønske om opstilling af El-ladere på foreningens parkeringsplads. Forslaget blev uddybet 


af forslagsstilleren, som vurderede at det vil højne værdien af lejlighederne, at der opsættes 2 ladere som 


vil blive tilgængelige for alle typer af elbiler. Der afventes pt. oplysninger omkring økonomien i projektet. 


 


Der blev spurgt ind til om de fleste ikke oplader elbilerne på job om dagen, og om alle skal være med i 


betalingen. Forslagsstiller svarede, at alle er med i installationen med et mindre beløb og at forbruget kun 


er for dem der bruger el-laderne. 


 


Der var enighed om, at der ønskes at der arbejdes videre med et forslag til vedtagelse på en 


generalforsamling, og der blev herefter nedsat et udvalg der udarbejder forslag med økonomiberegninger 


til forlæggelse og beslutning på en ekstraordinær generalforsamling. 


 


Rune Majgård, foreslog at man så tiden an, da der måske blev mulighed for at kommunen vil installere 


nogle opladere i nærheden på den offentlige vej. Der blev foreslået at udvalget forespørger kommunen om 


der er nogle planer undervejs. 


 


El-lader udvalg: Pia Grynderup. Niels Bjarne Rasmussen og Henriette Hemmingsen. 


 


Der blev spurgt ind til muligheden for at få fjernvarme, og Rune Majgård oplyste, at kommunen har meldt 


ud at der vil ske noget på området i 2022-24 og at bestyrelsen foreslår at foreningen tilmelde sig, især fordi 


gaspriserne stiger fremover. 


 


 


Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede 


generalforsamlingen. 


 


 


 


Den 27. oktober 2021 


 


 


____________________________________________ 


Dirigent 


Eva Meiling  


 


 


____________________________________________ 


Afgående formand for bestyrelsen 


Rune Majgaard 


 






  
 
 
 
 
 
 itGEUsl1f8ODLqrOKNOR7rKKp3Y2qsFx78EWKVg08Gg=


 
nLinBoelIKrcnIUqyUewUoTSkocIKs9NKAz+27s/hRmXkxRXL78ekgVLL1dqyWhEkUQp5FBEglut
z+kpZElem0zZUXq8Jm5aRKbC+pjBv0BJRlhjzO03+gJ9A+UwwUwnO+gy6iyPnHmEF/pyi1EyAl95
H4+1c76HA8J7i9G85NSNRVNycsaO9ZxqnA5Vf9vsqdmDDRHEw9SNOYxZHGTTalFx2NmNY3mZJN6E
1ujnjjMK+C8WoiSS0CSK0Y9N6KExrwziEE4fjFEd8dFkVT1Q4W+GNKskLV87aPRa0XVlty1iRYCu
3XX+DNpsGh/9w1K2FmGLIUuoJnDS4mLBFfUwqw==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIF/TCCBOWgAwIBAgIEXhVNSTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTA4MTkxMjIw
MzdaFw0yNDA4MTkxMjUwMzdaMHMxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE5MBIGA1UEAwwLRXZhIE1lamxpbmcwIwYDVQQFExxQSUQ6OTIw
OC0yMDAyLTItOTM4MDc1MTM5NDk3MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8hYJ
CdnTxWi02ZQIqSix2/MveA1237tfP6avbP5SLDakPnuMo1z5Ugr2D/mK9b9E8oeQOH+Vurg2yrat
Orj4BDdp0t22ndZQi7tFqRqUYWU8e4ckVVk3vzttoWfP6brJh5dv9oouEufmVY9s8ujgRA1J/QEU
O7LIxVkcREyrdOBCdr+32HUmrag8d1SFrH7YypUh8QLLAdypIu65a/ZcbBD/GyfVZrMCk/6VdM8O
y8y9gpY1Kw/mOFAxO8rcc/a6afWOtZFbB/v3pjsInboiKunjlz7KsBohcnaLjAwbMPBEwHyjqG0I
f8CDZ+MhzmP0zr16WGIi6RnRf5QPykJBHwIDAQABo4ICyjCCAsYwDgYDVR0PAQH/BAQDAgP4MIGH
BggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5j
b20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5jb20v
b2Nlcy1pc3N1aW5nMDQtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEBAQEFMIIB
IjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkwge4GCCsG
AQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2VydGlmaWth
dGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVudGVzIGZy
YSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQwOCBlZnRl
ciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9uZWxsZSBw
YXJ0ZXIuMIGXBgNVHR8EgY8wgYwwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4LmNv
bS9pY2EwNC5jcmwwWqBYoFakVDBSMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR0w
GwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjEQMA4GA1UEAwwHQ1JMMzYzNzAfBgNVHSMEGDAW
gBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TAdBgNVHQ4EFgQUysyeS8nxgffV70Nn65pbWQRswcowCQYD
VR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAyOM03rjFEoRJyhjBXjhzQBh0cDGMUKFsIF0gWN9i
9XSDknRMYo1VN5FBnajzKVcT09t9Np7xsVoLXkSahbohJfdcIrDM6OhN5RyTU8GQQQVdMmMUuiCM
TJ5clIq4jvbOsNyRgsbqFB4ISf3WQkZsuQ26HKN7gstUQNxdP18kXPAYmP4cABkySJD42+zPu/bO
NtQlN3FyYwuZvIYGgZV5gAnOs8sYstMWS1tmBS+WWUi7f6ptUvGZrHuIQAdUl4OiSOIpeEx8XTzS
4tR/TyWy3l1aSDaVezHeOmbZWumSOS2YPKKQFdeitP0DNK/glRu6CABYvg+uGqFWt5yGHWE7Xg==


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+UmVmZXJhdCBHRiAxMzEwMjEucGRmOiBiYjk3MWI4MWI1ZGI4YzRkNzA2NjVhOWJjYmZmOTI1NWM3Mjk5NzBmZDlmZWY4NWE1ZmQ2MzI0ZGU1YzZmZmE0PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+U2lnbmVyaW5nIHRva2VuOiA1MzRjMWQwNy02MmI3LTQ1NjEtOGYzNy05NjRjMTcxZmRhZTk8L2Rpdj48L2Rpdj4=
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken KAna4P7on3vlK78JFx+y5OmI58BD2TsICeI56jhHlas=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzk1LjAuNDYzOC42OSBTYWZhcmkvNTM3LjM2
  challenge 6ef80a0e-a4ea-49fc-bd20-4d12ad0b151b
  TimeStamp MjAyMS0xMS0xMCAwNzoyMTowNCswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 d0YS8S5IVc7gCFp59nxKz0uKvUE5hUAONSbNIRhcstU=


 
mWCrIcjmroyvIYAD1ZewZ2Ts90sdYkiblapOm7Se7bVFk5dmmA5q76ww+PvHGlCtgK+b5uXkDgbk
BsoeQZznn2j80MQk0ZFrNo4VgiMb+cFwo7kFUdqbBxdBgWIWweO1iOgxBgX+IyI23H5Ri8cr19A9
drcqgrYpnrDwIRUuxvBIWbxhX714xwdtu4jMUMSp1rMlfGwIolYnPNWEPxPn4EfEX/acqOLP+F6Z
5DHcWk6xJfWAcbjsJitxOvpUUs8QMVo5DnJAGAB3wNAK5XRTfWUvGcKIGXcHRuPOp1Yy/RuvQqgI
dCKBhSBScaOZAFTMuO5N1u+YecbSvpzxuqYQVg==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGATCCBOmgAwIBAgIEWmkwWzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwOTE0MjAw
NDE4WhcNMjIwOTE0MjAzNDE4WjB1MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxOzAUBgNVBAMMDVJ1bmUgTWFqZ8OlcmQwIwYDVQQFExxQSUQ6
OTIwOC0yMDAyLTItNTA0NjQ5Nzc1MjA3MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
sUf9gf5daTawgssBX4M6qYhLh78b69gD254AcjtNjsybEhnskcTmVGFM/tIbhhGKZ81qOewAOX0T
9a+ewBgeUNHrVzbqZ+luzhwZptSvFHYmAMBq2iGvjuBizlu9SJ2UTsSIIc2KMJrd4xG3Qjyeu2nZ
ICfW0awZCyVc2vWPOjnIzEV7CjEMLjtkiqppBIGKHwckgN9hXjFl86RM7UnJnL3wZTOxkwi2JzQJ
oMUD9wDwdL7ns/IKPu+alAAXqBrh/PfLZKvMPDRZERlTS52iZlIETtWTm7n7TsED/S2jklpE2rdM
MiAwd8HiFAr7R9TOPvkI69FDeXwIC6NzJYK2dwIDAQABo4ICyzCCAscwDgYDVR0PAQH/BAQDAgP4
MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTAzLnRydXN0MjQw
OC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5j
b20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEBAQEE
MIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkwge4G
CCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2VydGlm
aWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVudGVz
IGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQwOCBl
ZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9uZWxs
ZSBwYXJ0ZXIuMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDMudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwW6BZoFekVTBTMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4
MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkxEDAOBgNVBAMMB0NSTDUyMDAwHwYDVR0j
BBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFGkJvha9OaBzlqiE5227+5L1wGRq
MAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAIs5W4rSO+iqqv8OZVSNYX8E1upCxRxmkvOz
6KvO/quQmXI/9AIDH5q090nOhwqwSJ9kyYH4IuV081kKqM+zpFFX66XXhrL7PcQ5uGDp734XZ6sv
ldeLmhDU36h87m+Yg3QpXNtwgRbjR7s8DGz0HMfKLyatfO0UouFhDDhRnO8amF0sN4NJ3T+xTX+z
GwSS6KZC2SQSO2nz/tJsXVXGnoXXlCFjPzGX4C9OHxgALaXy9k9aPRLsYsjbaAwhnHlbJudJ8gi6
nxBaK/HgMOwQldJfpeZ+CwL9Ox2EipgXDcnmXPD6vB2rBbJCL1i8indULVMHqTzIbP1dLqQ85hP4
WRo=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+UmVmZXJhdCBHRiAxMzEwMjEucGRmOiBiYjk3MWI4MWI1ZGI4YzRkNzA2NjVhOWJjYmZmOTI1NWM3Mjk5NzBmZDlmZWY4NWE1ZmQ2MzI0ZGU1YzZmZmE0PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+U2lnbmVyaW5nIHRva2VuOiA1MzRjMWQwNy02MmI3LTQ1NjEtOGYzNy05NjRjMTcxZmRhZTk8L2Rpdj48L2Rpdj4=
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken dJIlx3Gn1C7x2BF8ErqK3KhkJs2rErz+EK7xssXJAzI=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzk0LjAuNDYwNi44MSBTYWZhcmkvNTM3LjM2IE9QUi84MC4wLjQxNzAuNjM=
  challenge 0ff0768b-aa1b-4f77-8e1a-66734f009305
  TimeStamp MjAyMS0xMS0xMCAxNDozNzoyNyswMDAw
  identityAssuranceLevel 2
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