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1. Stämmans öppnande.  

2. Val av ordförande vidstämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Godkännande av dagordning. 

5. Val av en eller två justeringsmän. 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

7. Verkställande direktörens anförande. 

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse. 

9. Beslut om: 

a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,  

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, 

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt 

d. avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning. 

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 

13. Val av revisor. 

14. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen. 

15. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport. 

16. Godkännande av principer för utseende av valberedningen. 

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. 

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 

19. Beslut om ändring av bolagsordningen. 

20. Övriga ärenden. 

21. Stämmans avslutande. 

  ___________________________________________  

Östersund mars 2021 

Diös Fastigheter AB (publ) 

Styrelsen 
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Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr per 

aktie, uppdelad på två utbetalningstillfällen med 

1,65 kr per aktie vid respektive tillfälle. Som av-

stämningsdagar för utdelning, som innebär rätt 

att erhålla utdelning, föreslås den 15 april 2021 

och den 1 november 2021. Beslutar årsstämman 

enligt lagt förslag, sker utbetalning av Euroclear 

Sweden AB den 20 april 2021 och den 4 novem-

ber 2021 

STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 § 

AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551) 

STYRELSENS FÖRSLAG 

I förslag till vinstdisposition föreslår styrelsen ak-

tieägarna på årsstämman 2021, att Diös för rä-

kenskapsåret 2020 ska lämna utdelning med 3,30 

kronor per aktie vilket innebär en total utdelning 

om 442 434 366 kronor.  

DIÖS EKONOMISKA STÄLLNING 

Diös finansiella mål var: 

- avkastning på eget kapital ska överstiga  

12 procent 

- genomsnittlig tillväxt i förvaltningsresultatet 

per aktie om 10 procent över en treårsperiod. 

- att soliditeten bör överstiga 35 procent; 

- att belåningsgraden bör uppgå till max  
55 procent. 

För år 2020 uppnåddes målen för soliditet och 

belåningsgrad. 

I årsredovisningen framgår att Diös soliditet 

uppgår till 36,8 procent i koncernen. Efter den 

föreslagna utdelningen blir soliditeten 35,0 pro-

cent i koncernen. Styrelsens bedömning är att 

soliditeten kommer att återställas via ökad intjä-

ning i fastighetsverksamheten. Föreslagen utdel-

ning utgör 4,8 procent av eget kapital i koncer-

nen och 15,0 procent av eget kapital i moderbo-

laget.  

De finansiella instrumenten i koncernen har vär-

derats till verkligt värde i enlighet med årsredovis-

ningslagen 4 kap § 14 a. Beloppet avseende de fi-

nansiella instrumentens orealiserade värdeföränd-

ring i koncernens resultaträkning under 2020 upp-

gick till 0 mkr och har påverkat det egna kapitalet 

i motsvarande omfattning. Fastigheternas oreali-

serade värdeförändring uppgick för 2020 till 198 

mkr.  

STYRELSENS MOTIVERING 

Med hänvisning till vad som anges ovan anser 

styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 

17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolags-

lagen. 

Verksamhetens art och omfattning medför inte 

risker i större omfattning än vad som normalt 

förekommer inom branschen.  

Styrelsens bedömning av moderbolagets och 

koncernens ekonomiska ställning innebär att ut-

delningen är försvarlig i förhållande till de krav 

som verksamhetens art, omfattning och risker 

ställer på storleken av moderbolagets och kon-

cernens egna kapital samt moderbolagets och 

koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 

ställning i övrigt. 

Styrelsen bedömer att den föreslagna utdel-

ningen inte kommer att påverka Diös förmåga 

att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång 

sikt, eller att göra nödvändiga investeringar.  

______________________________________ 

Östersund mars 2021 

Diös Fastigheter AB (publ) 

Styrelsen 
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Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning 

till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är 

oförändrade sett till föregående år.  

Med ledande befattningshavare avses verkstäl-

lande direktör och övriga medlemmar av kon-

cernledningen.  

Riktlinjerna beslutas av årsstämman och ska till-

lämpas på ersättningar som avtalas samt föränd-

ringar som görs i redan avtalade ersättningar, ef-

ter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 

2021. Bolagsstämman kan därutöver besluta om 

andra ersättningar, t.ex. aktiekursrelaterade er-

sättningar, oavsett vad dessa riktlinjer föreskri-

ver.  

Ersättning och förmåner till verkställande direk-

tör ska beslutas av bolagets styrelse. Ersättningar 

till övriga ledande befattningshavare beslutas av 

verkställande direktör i samråd med bolagets sty-

relse. 

Diös affärsstrategi 

Diös affärsidé är att genom hållbar stadsutveckl-

ing skapa inspirerande städer där människor vill 

vara, arbeta, bo och mötas. Genom goda relat-

ioner, lokal närvaro och ansvarsfullt agerande 

med hållbarhet i fokus utvecklar Diös både kom-

mersiella fastigheter och bostadsfastigheter i tio 

städer. Genom Diös unika position är målet att 

skapa attraktiva platser som skapar värden för 

våra hyresgäster, våra ägare och för Diös.    

En framgångsrik implementering av Diös affärs-

strategi och tillvaratagandet av bolagets långsik-

tiga intressen, förutsätter att bolaget kan rekry-

tera och behålla kvalificerade medarbetare. Er-

sättningen till medarbetarna ska vara marknads-

mässig och konkurrenskraftig samt stå i relation 

till ansvar och befogenheter.  

Ersättningar m.m. 

Utöver fast kontantlön kan incitamentsprogram 

med möjlighet till rörlig kontantersättning före-

komma för bolagets ledande befattningshavare. 

Fast kontantlön och rörlig ersättning från incita-

mentsprogrammet ska fastställas för varje verk-

samhetsår.  

Utfallet i incitamentsprogrammet ska bero av i 

vilken utsträckning i förväg uppställda mål upp-

fyllts inom ramen för bolagets verksamhet. De i 

förväg uppställda målen ska ha en tydlig kopp-

ling till affärsstrategin och Diös långsiktiga vär-

deskapande arbete inklusive dess hållbarhetsar-

bete. Den rörliga ersättningen för en ledande be-

fattningshavare kan maximalt uppgå till en må-

nadslön. Inga aktierelaterade ersättningar får fö-

rekomma. 

Verkställande direktör har rätt till tjänstebil och 

tjänstebostad samt rätt till försäkrings- och pens-

ionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande 

ITP-plan under anställningstiden. Möjlighet ges 

till individuell placering. Endast kontant lön ut-

gör underlag för försäkrings- och pensionspre-

mier. Pensionsåldern för verkställande direktör 

är 65 år.  

Mellan bolaget och verkställande direktör gäller 

från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid 

och från verkställande direktörs sida fyra måna-

ders uppsägningstid. Ersättning under uppsäg-

ningstid avräknas från inkomster från annan ar-

betsgivare. Övriga ledande befattningshavare har 

rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos 

bolaget har övriga befattningshavare rätt till för-

säkrings- och pensionspremie enligt vid vald tid-

punkt gällande ITP-plan. Möjlighet ges till indi-

viduell placering. Endast kontant lön utgör un-

derlag för försäkrings- och pensionspremier.   
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Pensionsåldern för övriga ledande befattningsha-

vare är 65 år. För övriga i koncernledningen gäl-

ler en ömsesidig uppsägningstid mellan den an-

ställde och bolaget om 3–6 månader.  

Diös har en vinstandelsstiftelse som omfattar 

samtliga anställda. Avsättning till vinstandelsstif-

telsen baseras på en kombination av Diös resul-

tat, avkastningskrav och utdelning till aktieägarna 

och är maximerad till 30 000 kronor per år och 

anställd. Samtlig personal, inklusive ledande be-

fattningshavare, erhåller förmåner av mindre 

värden.  

Beaktande av löner och anställningsvillkor för 

bolagets anställda 

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa 

ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvill-

kor för bolagets anställda beaktats genom att 

uppgifter om anställdas totalersättning, ersätt-

ningens komponenter samt ersättningens ökning 

och ökningstakt över tid har utgjort en del av er-

sättningsutskottets och styrelsens beslutsun-

derlag vid utvärderingen av skäligheten av rikt-

linjerna och de begränsningar som följer av 

dessa. 

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och 

tillämpa riktlinjerna 

Styrelsens beslut angående förslag till riktlinjer 

för ersättning till ledande befattningshavare be-

reds av ersättningsutskottet. Ett förslag till nya 

riktlinjer ska upprättas av styrelsen åtminstone 

vart fjärde år. Förslaget läggs fram till beslut vid 

årsstämman. Riktlinjer antagna på årsstämman 

gäller till dess att nya riktlinjer godkänts av stäm-

man. För det fall det uppkommer behov av vä-

sentliga ändringar av riktlinjerna, ska styrelsen 

upprätta ett förslag till nya riktlinjer. 

Ersättningsutskottet har i uppdrag att vidare 

följa och utvärdera under året pågående och av-

slutade program för rörliga ersättningar för bola-

gets ledning samt gällande ersättningsnivåer och 

ersättningsstrukturer i bolaget. Ersättningsut-

skottet ska även, inom ramen för av årsstämman 

beslutade riktlinjer, bereda förslag rörande ersätt-

ning till verkställande direktören och övriga le-

dande befattningshavare. Ledande befattningsha-

vare närvarar inte vid styrelsens behandling av, 

och beslut i, ersättningsrelaterade frågor, i den 

mån de själva berörs av frågorna. 

Hur aktieägarnas synpunkter har beaktats 

Inga synpunkter angående riktlinjerna har från 

aktieägare delgivits bolaget.  

Information om tidigare beslutade ersättningar  

Diös har vid tidpunkten för årsstämman 2021 

inte några ersättningsåtaganden till ledande be-

fattningshavare som ej förfallit till betalning, utö-

ver löpande åtaganden till ledande befattningsha-

vare, i enlighet med de ersättningsprinciper som 

beslutades vid årsstämman 2020. 

 

  ___________________________________________  

Östersund mars 2021 

Diös Fastigheter AB (publ) 

Styrelsen
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INTRODUKTION 

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Diös Fastigheter 

AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information 

om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och 

Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. 

 

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 (Anställda, personal-

kostnader och arvode till styrelse) på sidorna 93–94 i årsredovisningen för 2020. Information om ersätt-

ningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 63–72 i årsredovisningen för 

2020. 

 

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovi-

sas i not 5 på sidan 93–94 i årsredovisningen för 2020. 

UTVECKLING UNDER 2020 

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidan 75 i årsredo-

visningen för 2020. 

BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER: TILLÄMPNINGSOMRÅDE, ÄNDAMÅL OCH AVVIKELSER 

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess 

långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade 

medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsrikt-

linjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt er-

sättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av 

följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. 

Från och med 2012 finns ett incitamentsprogram med möjlighet till rörlig ersättning för vd och ledande 

befattningshavare. Inga aktierelaterade ersättningar förekommer. Den rörliga ersättningen för vd och le-

dande befattningshavare kan maximalt uppgå till en månadslön. 

 

Riktlinjerna finns på sidan 66–69 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga 

ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga av-

vikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. 

Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på https://inve-

stors.dios.se/Sweden/bolagsstyrning/arsstamma/default.aspx senast tre veckor före årsstämman 2021. 

Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget.  

 

  

https://investors.dios.se/Sweden/bolagsstyrning/arsstamma/default.aspx
https://investors.dios.se/Sweden/bolagsstyrning/arsstamma/default.aspx


BILAGA 15 

2(2) 

DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 2021–04–13 

ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (tkr)* 
 

Fast ersättning Rörlig ersättning 
    

Befattningshavarens namn 

(position) 

Grundlön** Andra 

förmåner*** 

Ettårig Flerårig Extra-

ordinära 

poster 

Pensions-

förmåner 

Total-

ersättning 

Andelen fast 

resp. rörlig 

ersättning**** 

Knut Rost (VD) 3 908 407 0 0 0 1 054 5 369 100/0 

 
*  Med undantag för Flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2020. Flerårig rörlig ersättning redovisas i den mån 

den blivit föremål för s.k. vesting under 2020. Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år.  
**  Inklusive semesterersättning om 77 tkr. 
***  Bostadsförmån, bil- och drivmedelsförmån och sjukvårdsförsäkring 
****  Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning 

 

JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT 

Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem  

rapporterade räkenskapsåren (RR) (tkr) 

  RR 2020 2020 mot 2019 2019 mot 2018 2018 mot 2017 2017 mot 2016 2016 mot 2015 

Ersättning till verkställande 

direktören 

5 369 378 (7,6%) 933 (23,0%) 310 (8,3%) 417 (12,5%) 280 (9,2%) 

Koncernens förvaltningsresultat 957 344 +5 716 (0,6%) +58 668 (6,6%) +72 061 (8,8%) +282 087 (52,4%) +31 485 (6,2%) 

Genomsnittlig ersättning 

baserat på antal heltids-

ekvivalenter anställda* i 

moderbolaget 

502 2 (-0%) +26 (5%) +8 (2%) +55 (13%) -2 (-0%) 

*  Exklusive medlemmar i koncernledningen 

 

  ___________________________________________  

Östersund mars 2021 

Diös Fastigheter AB (publ) 

Styrelsen
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A. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna 

aktier enligt följande villkor: 

1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm. 

2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. 

3. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till 

högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. 

4. Förvärv får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 

5. Betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant. 

B. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna 

aktier enligt följande villkor: 

1. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt. 

2. Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. 

3. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. 

4. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid 

registrerade kursintervallet. Överlåtelse på annat sätt ska ske till ett bedömt marknadsvärde. 

5. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport, kvittning av fordran mot bolaget 

eller eljest med villkor. 

Syftet med bemyndigandena enligt A och B ovan är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och 

därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier som likvid eller för finansiering av eventu-

ella fastighets- eller företagsförvärv. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta smärre juste-

ringar av beslutet om bemyndigande i samband med registrering vid Bolagsverket. 

STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 19 KAP 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551): 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier 

upp till högst tio (10) procent av samtliga utgivna aktier i bolaget. Bolaget äger för närvarande 441 418 egna 

återköpta aktier. Totala antalet utgivna aktier uppgår till 134 512 438 st. 

De finansiella instrumenten i koncernen har värderats till verkligt värde i enlighet med årsredovisningslagen 

4 kap § 14 a. Beloppet avseende de finansiella instrumentens orealiserade värdeförändring i koncernens 

resultaträkning under 2020 uppgick till 0 mkr och har påverkat det egna kapitalet i motsvarande omfattning. 

Fastigheternas orealiserade värdeförändring uppgick för 2020 till 194 mkr. 

Baserat på de grunder som anges i styrelsens uttalande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen 

vinstutdelning finner styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänsyn till de parametrar 

som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (försiktighetsregeln). 

Styrelsen anser följaktligen att förslaget till bemyndigande är försvarligt med hänsyn till; 

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på 

storleken av det egna kapitalet, och 

2. bolagets respektive koncernens konsoliderings-behov, likviditet och ställning i övrigt. 

Härutöver beaktar styrelsen att det åligger densamma att, i samband med att ett eventuellt bemyndigande 

utnyttjas, upprätta ett nytt motiverat yttrande huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier med hänsyn till 
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då rådande förhållanden är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena 

aktiebolagslagen. 

För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut biträds med minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

_______________________________________ 

Östersund mars 2021 

Diös Fastigheter AB (publ) 

Styrelsen
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Styrelsen föreslår härmed årsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen enligt följande: 

1. Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, 

besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

2. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet 

om högst sammanlagt tio (10) procent av aktiekapitalet vid styrelsens första emissionsbeslut under 

det aktuella bemyndigandet. 

3. Betalning för de nya aktierna ska ske i form av tillskjutande av apport, genom kvittning av skuld eller 

genom kontant betalning.  

4. Teckning av de nya aktierna får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelse från ak-

tieägarnas företrädesrätt får ske i syfte att uppfylla i punkt 5 nedan angivna syfte.  

5. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra fastighets- eller företagsförvärv där betalning sker med 

bolagets egna aktier alternativt där bolaget kapitaliseras inför sådana förvärv. Nyemissioner med stöd 

av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor. 

6. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta smärre justeringar av beslutet om be-

myndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

 _________________________________________ 

Östersund mars 2021 

Diös Fastigheter AB (publ) 

Styrelsen 

 



BILAGA 19 

1(1) 

DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 2021–04–13 

 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra §§ 1, 7 och 11 samt införande av ny § 12 i bo-

lagsordningen, enligt följande: 

§1 Firma Företagsnamn 

Bolagets firma företagsnamn är Diös Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ). 

 

§7 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma  

Aktieägare skall, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, dels vara upptagen i utskrift eller annan fram-

ställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bo-

laget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, an-

nan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte var-

dagen före stämman. 

 

§11 Avstämningsförbehåll  

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepappers-

centraler och kontoföring av finansiella instrument. 

 

§12 Fullmaktsinsamling och poströstning  

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen 

(2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per 

post före bolagsstämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.  

 _________________________________________ 

Östersund mars 2021 

Diös Fastigheter AB (publ) 

Styrelsen 

 


