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Această prezentare este adresată exclusiv destinatarului şi nu poate fi distribuită sau folosită de către alte persoane. Aceasta reprezintă o informare generală şi reflectă opiniile personale ale prezentatorului. Nimic din 

aceasta prezentare nu constituie consultanţă de investiţii, legală sau fiscală, sau orice forma de recomandare personala, nu este o ofertă, plasament sau invitatie de a cumpăra sau vinde actiuni emise de Fondul 

Proprietatea SA (“Fondul”) sau de orice alt emitent de titluri de valoare menţionat în prezentare sau pentru a initia orice tip de tranzactie. Fondul, Administratorul Fondului sau delegatii acestuia nu pot fi consideraţi 

responsabili pentru nicio raspundere pentru orice pierdere care ar putea aparea din folosirea acestor informatii. Mai mult, aceasta prezentare is nu este si nu poate fi interpretata ca fiind o activitate de marketing a 

Fondului in sensul Directivei 2011/61/EU referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative (“DAFIA”) in nici un stat membru din zona economica europeana. Orice persoană interesată să investească în Fond 

sau în orice alt titlu de valoare menţionat în acest document trebuie să consulte prospectul de listare al emitentului respectiv si să se adreseze propriilor consilieri pe domeniul juridic, contabil şi fiscal pentru a putea lua o 

hotărâre independentă asupra oportunităţii şi consecinţelor unei investiţii în aceste titluri de valoare. Prospectul Fondului conţine informaţii importante privind riscul potenţial pe care îl implică o astfel de investiţie, 

informaţii care nu sunt incluse în această prezentare. Citiţi prospectul înainte de a investi în Fond. Prospectul, cel mai recent raport anual, semi-anual şi trimestrial pot fi găsite pe pagina de internet a Fondului 

www.fondulproprietatea.ro. Distribuţia acestei prezentări în anumite jurisdicţii poate fi restricţionată prin lege, iar persoanele care intră în posesia acestei prezentări trebuie să se informeze asupra acestui lucru şi să se 

supună acestor restricţii şi limitări. Fondul, Administratorul Fondului sau delegatii acestuia nu pot fi consideraţi responsabili faţă de orice altă persoană în legătură cu distribuţia sau deţinerea acestei prezentări în sau din 

orice jurisdicţie. Acţiunile emise de Fond nu au fost şi nu vor fi înregistrate conform legii US Securities Act din 1933, cu modificările ulterioare sau la nicio autoritate pentru valorile mobiliare din orice stat sau teritoriu aflate 

sub jurisdicţia Statelor Unite ale Americii. Acţiunile Fondului nu pot fi oferite, vândute sau transmise în Statele Unite ale Americii sau către cetăţeni americani sau cu domiciliul în Statele Unite ale Americii.  

Informaţiile conţinute în această prezentare sunt la data curentă, cu excepţia cazurilor unde este specificat altfel şi nu reprezintă o analiză completă a fiecărui aspect material privind piaţa, sectorul industrial, titlul de 

valoare sau portofoliul. Declaraţiile sau faptele citate de Administratorul Fondului au fost obţinute din surse considerate de încredere, dar nu există nicio garanţie, reprezentare sau asigurare privind gradul de 

completitudine sau acurateţea acestor informatii si Fondul, Administratorul Fondului sau delegatii acestuia nu pot fi consideraţi responsabili in regatura cu acestea. Mai mult, nu ne asumăm responsabilitatea actualizării 

oricărui fapt sau presupunere conţinute în acest document. Deoarece piaţa şi condiţiile economice pot suferi schimbări rapide, opiniile expuse sunt valabile numai la data acestei prezentări. Orice declaraţii anticipative 

sunt bazate pe anumite presupuneri; evenimentele efective sunt dificil de prezis şi nu sunt în controlul autorului, de aceea evenimentele efective pot fi diferite de cele prevăzute. Referinţele la anumite titluri de valoare 

sunt doar cu scopul limitat de a ilustra condiţiile economice şi de piaţă generale, asa cum exista la data prezentarii şi nu reprezintă recomandari de a cumpăra sau vinde un titlu de valoare sau o indicaţie privind deţinerile 

autorului sau a oricărui cont administrat de acesta. Opiniile Administratorului Fondului si ale delegatilor acestuia au singura intenţie de a oferi o viziune asupra modului Administratorului Fondului de a analiza titlurile de 

valoare şi nu reprezintă o recomandare sau o îndrumare individuală pentru niciun titlu de valoare în mod special sau strategie ori produs de investiţii. Nicio informatie cuprinsa in aceasta prezentare nu poate fi 

considerata, sub nici o circumstanta, ca fiind o informatie pusa la dispozitie in conformitate cu articolul 23 din DAFIA astfel cum a fost transpusa in articolul 22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de 

investiţii alternative.   

Preţul acţiunilor şi veniturile provenite din acestea pot creşte sau scădea iar dumneavoastră puteţi pierde o parte sau tot capitalul investit. Performantele anterioare ale unui fond nu reprezintă o garanţie a realizărilor 

viitoare. Fluctuaţiile de curs valutar pot afecta valoarea investiţiilor în străinatate. Toate investiţiile sunt supuse anumitor riscuri. În general, investiţiile care oferă un randament potenţial mai mare sunt însoţite de un grad 

mai mare al riscului. Acţiunile şi titlurile de valoare care reprezintă o deţinere într-o companie au înregistrat o perfomanţă superioară altor clase de active pe termen lung, dar acestea au tendinţa de a fluctua mai mult pe 

perioade scurte de timp. Companiile mici sau relativ noi pot fi mai sensibile la schimbările condiţiilor economice din cauza unor factori precum veniturile relativ scăzute, liniile de producţie limitate şi o cotă de piaţă mică. 

Acţiunile companiilor mici au prezentat istoric o volabilitate a preţului mai mare decât cea a companiilor mari, în special pe termen scurt. Potenţialul de creştere semnificativ oferit de pieţele emergente rămâne însoţit de 

un risc mai mare comparativ cu cel aferent pieţelor dezvoltate, incluzând riscul legat de volatilitatea pieţei şi a cursului valutar, de evoluţiile adverse sociale şi politice, de mărimea relativ mică şi lichiditatea redusă 

înregistrate pe aceste pieţe.  

Sediul social al Fondului este in Bucureşti, str. Buzeşti nr. 78-80, etajul 7, Sector 1, cod poştal 011017. Codul de Identificare Fiscală al Fondului este 18253260 iar numărul de înregistrare la Registrul Comerţului este 

J40/21901/2005. Capitalul social subscris este 8.562.968.634,10   lei, iar capitalul social vărsat este 8.253.728.136,60 lei.  

Incepand cu data de 1 aprilie 2016, in vedere conformarii la DAFIA, implementata in legislatia romaneasca prin Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative si Regulamentul 10/2015 privind 

administratorii de fonduri de investiţii alternative, Fondul Proprietatea SA este considerat a fi un fond de investitii alternative si este administrat de Franklin Templeton Investment Services S.À R.L. (“FTIS”), o socitate cu 

raspundere limitata, calificata ca un administrator de fond de investitii alternative potrivit articolului 5 din Legea din Luxembourg din 12 iulie 2013 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, autorizata de 

Commission de Surveillance du Secture Financiere sub nr. A00000154/21 noiembrie 2013, care are sediul social in Luxembourg, rue Albert Borschette nr. 8A, cod L-1246, inregistrata la Registrul Comertului din 

Luxembourg sub numarul B 36.979, inregistrata la Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (“ASF”) sun numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016. 

Această prezentare este realizată de Franklin Templeton Investment Management Limited (“FTIML”), înregistrată la ASF cu nr. PJM01SFIM/400005/14 septembrie 2009, autorizată şi  

reglementată în Marea Britanie de către Financial Conduct Authority cu Numărul de Registru 121779, înregistrata ca echivalent străin al unui consilier de investiţii la US Securities  

Exchange Commission, activand prin socursala sa din Romania care are sediul in Bucureşti, str. Buzeşti nr. 78-80, etajele 7-8, Sector 1, cod poştal 011017 

Limitare de Răspundere 
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Informaţii referitoare la Fond 



Fondul – Elemente Cheie 

Detaliile Fondului1 

RON USD 

31 octombrie 
2016 

31 ianuarie 
2017 

Variaţie 
31 octombrie 

20162 

31 ianuarie 
20172 Variaţie 

VAN 11,05 mld. 11,61 mld. 5,1% 2,69 bn 2,76 bn 2,6% 

VAN/Acţiune 1,1419 1,2082 5,8% 0,2776 0,2872 3,5% 

Preţ/Acţiune 0,8060 0,8870 10,0% 0,1960 0,2108 7,6% 

Preţ/GDR 41,75 44,39 6,3% 10,15 10,55 3,9% 

Capitalizare bursieră3 la 27 februarie 2017 8,79 mld. 2,06 mld. 

Discount / Acţiune  la 27 februarie 2017 24,27% 

Discount / GDR R la 27 februarie 2017 23,14% 

Număr de acţiuni plătite excluzând Acţiunile 
proprii4 9.610.869.928 

Obiectiv investiţional 

Maximizarea randamentelor şi creşterea valorii activului pe acţiune prin investiţii realizate, în general, în acţiuni şi valori mobiliare 
româneşti 

3 

Sursa: Raport lunar FP la 31 octombrie 2016 şi Raport lunar FP la 31 ianuarie 2017. 

1. Pe baza metodologiei reglementatorului local. 

2. Calcul realizat folosind cursul de schimb BNR USD/RON de la sfârşitul lunii. 

3. Folosind  numărul de acţiuni corespunzătoare capitalului social subscris şi plătit şi excluzând Acţiunile proprii şi numărul echivalent de acţiuni 

corespunzătoare GDR-urilor, răscumpărate până la data 20 ianuarie 2017. 

4. Acţiunile proprii şi numărul echivalent de acţiuni corespunzătoare GDR-urilor, răscumpărate până la data 20 ianuarie 2017. 



Performanţa de Piaţă a FP 
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1. Sursa: BVB, pentru perioada 25 ianuarie 2011 – 27 februarie 2017.           

2. La data de 27 februarie 2017. Notă: Discountul este calculat folosind cel mai recent publicat VAN disponibil la data efectuării calculului. 

3. Sursa: BVB, pentru perioada 3 ianuarie – 27 februarie 2017. 

4. Sursa: LSE, pentru perioada 3 ianuarie – 27 februarie 2017. 

15%

32%

49%

66%

0.2500

0.4500

0.6500

0.8500

1/11 7/11 1/12 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17

Discount  Preţul acţiunii RON

FUND INFORMATION 

Preţul acţiunii FP1 (RON) şi Discountul (%) 
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BVB LSE 

Discount2 24,27% 23,14% 

Valoarea medie zilnică tranzacţionată (USD) 1,40 mn3 1,31 mn4 

0,8500 

0,6500 

0,4500 

0,2500 



Performanţa VAN-ului, Preţului pe acţiune şi a 
GDR-ului 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 

De la 

începutul 

anului 

De la 

începutul 

calculului 

performanţei1 

VAN (RON) (0,47)% 8,91% 13,29% 1,39% (0,60)% 7,33% 1,83% 35,27% 

Preţul pe 

acţiune (RON) 
(30,32)% 38,30% 61,34% 14,53% (4,06)% 4,90% 11,57% 99,96% 

GDR (USD) N/A N/A N/A N/A N/A 1,15% 12,23% 3,87% 

Performanţa cumulată 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

De la 

începutul 

anului2 

Discount  

curent/ 

Acţiune3 

Discount  

curent/GDR3 

55,67% 50,09% 40,74% 30,87% 29,12% 32,08% 26,55% 24,27% 23,14% 

Discountul mediu anual 

Sursa: BVB, LSE, Bloomberg, rapoartele VAN ale FP. 

Notă: Discountul este calculat pe baza celei mai recente publicate VAN disponibilă la data efectuării calculului. 

Data de Începere a calculului Performanţei este pentru VAN 31 decembrie 2010, pentru Preţul de piaţă al acţiunii 25 ianuarie 2011, iar pentru GDR-uri 29 aprilie 2015. 

1. La data de 31 ianuarie 2017. 

2. Pentru perioada: 3 ianuarie – 27 februarie 2017.  

3. La data de 27 februarie 2017. 



Portofoliu 



Structura Portofoliului – Listate vs. Nelistate 
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Companii listate 

(% din VAN la 30 decembrie 2016) 

FONDUL PROPRIETATEA 
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Companii nelistate 

(% din VAN la 30 decembrie 2016) 

16,26% 

2,64% 

1,15% 

0,75% 

0,36% 0,61% 
OMV Petrom

BRD GSG

Nuclearelectrica

Alro

Conpet

Altele

21,77% 
29,61% 

13,79% 

7,68% 

6,66% 

3,97% 

1,89% 

1,58% 0,86% 
Hidroelectrica

Companiile ENEL

Companiile Electrica

Aeroporturi
Bucureşti

Engie România

Porturile Maritime
Constanţa

Salrom

altele

66,04% 

• Lichidităţile nete şi creanţele la 31 ianuarie 2017 erau în valoare de 326,1 mil USD1. 

Sursa: Situaţia Detaliată a Investiţiilor FP la 30 decembrie 2016. 

1. Sursa: Raportul lunar FP la 31 ianuarie 2017. 



Hidroelectrica – Actualizare 
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Sursa: Rapoarte anuale şi situaţii financiare Hidroelectrica, 2009 – 2015, Comunicate de presă lunare şi rapoarte ale Hidroelectrica. 

Notă: Pentru 2016, cifrele prezentate sunt preliminare şi nu iau în considerare posibilele efecte adverse ale unor eventuale provizioane. 

FONDUL PROPRIETATEA 
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• Guvernanţa corporativă: Ulterior ieşirii companiei din 

insolvenţă în iunie 2016, compania este condusă de un 

Consiliu de Supraveghere interimar compus din 7 membri şi 

un Directorat interimar compus din 3 membri. Selecţia 

Consiliului de Supraveghere şi a directoratului în baza Legii 

111/2016 este în derulare.  

• Litigii: 1 litigiu din 75, este în continuare în derulare în faţa 

Curţii de Apel (instanţa definitivă). Următorul termen de 

judecată este stabilit pentru 16 martie 2017. 

• Date financiare: Veniturile au crescut cu 4% în 2016 în 

comparaţie cu anul anterior, iar profitul net al companiei a 

crescut cu 41% (1.268 mil. RON vs. 900 mil. RON).  

• Lichidităţi:  1,7 mld. RON la sfârşitul lui 2016. 

• Listarea: pregătirile sunt în derulare, conduse de Morgan 

Stanley şi Raiffeisen. 



1. Sursa: Bloomberg, la data de 24 februarie 2017.  
2. Bloomberg. 

OMV Petrom – Actualizare 
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OMV Petrom  - Performanţa Preţului pe Acţiune % în USD1 

Anunţul FP privind oferta publică 

secundară şi listarea la Londra 

OMV Petrom  - Valoare medie zilnică tranzacţionată   (USD)2 

3 Luni înaintea Ofertei publice secundare 0,18 mil 

3 Luni după Listarea secundară 1,05 mil. 



EBITDA  

(mil RON) 

Net Profit  

(mil RON) 

2015 

Rezultate 

preliminare 

2016 

2015 

Rezultate 

preliminare  

2016 

Hidroelectrica SA 2.100,2 2.166,0 899,4 1.268,0 

OMV Petrom SA 6.231,0 4.933,0 (689,7) 1.037,7 

Aeroporturi Bucuresti SA 331,7 387,7 178,8 232,5 

BRD Groupe Societe Generale SA -1 -1 465,8 757,5 

Nuclearelectrica SA 652,9 632,8 147,1 108,7 

Alro SA 306,0 n/a 0,0 67,2 

Conpet SA 120,6 117,5 63,2 64,4 

Salrom SA 47,7 80,7 15,8 44,4 

Total 9,791.1 8,317.7 1,082.5 3,580.3 

Total ponderat 1,389.7 1,233.7 170.5 499.7 

Deţineri din Portofoliu – Rezultate preliminare 
2016 
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Sursa: Rapoartele şi Situaţiile financiare individuale preliminare pentru 2016 ale companiilor.  

Nota 1: EBITDA este calculată ca Rezultat operaţional + Cheltuielile cu deprecierea şi amortizarea. 

Nota 2: Ponderat cu ponderea companiilor în VAN-ul Fondului. 

1. Pentru instituţiile bancare, EBITDA nu este un indicator relevant. 



Acţiuni Corporative 



Valoarea ofertei 640.000.000 acţiuni (sub formă de acţiuni şi GDR-uri) 

Preţul de achiziţie 0,91 RON pe acţiune şi valoarea în USD echivalentă cu 45,50 RON per GDR 

Perioada de subscriere 15 februarie – 20 martie 2017 

Metoda de alocare Pro-rata 

Intermediar WOOD & Company Financial Services a.s 

Managerii tranzacţiei Goldman Sachs International şi WOOD & Company Financial Services a.s 

Agentul de Ofertă pentru 

GDR-uri 
Bank of New York Mellon 

A Patra Ofertă de Cumpărare1 
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Sursa: Rapoartele curente ale Administratorului de Investiţii. 

1. Lansată în vederea accelerării celui de al şaptelea program de răscumpărare. 

2. Cel mai recent VAN disponibil la data anunţului privind Oferta de cumpărare: VAN la 30 iunie 2016 NAV pentru a Treia Ofertă de cumpărare şi VAN 

la 30 decembrie 2016 pentru a Patra Ofertă de cumpărare. 

Oferta de cumpărare Data anunţului 
Preţul ofertei  

(RON/acţiune) 

Preţul acţiunii FP 

înaintea anunţului 

(RON/acţiune) 

Prima faţă de preţul 

acţiunii dinaintea 

anunţului (%) 

Discountul preţului 

ofertei faţă de VAN (%)2 

A Treia 5 iulie 2016 0,8420 0,7380 14,09% 26,43% 

A Patra 27 ianuarie 2017 0,9100 0,8640 5,32% 23,30% 

A Patra (ajustată cu 

Distribuţia Specială de 

numerar)  

27 ianuarie 2017 0,9100 0,8140 11,79% 19,93% 



Distribuţiile de Numerar din 2017 

13 FUND INFORMATION 
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Status Data Plăţii1 

Ultima dată la care pot 

fi cumpărate acţiuni ce 

oferă dreptul la 

Distribuţii 

Data de 

Înregistrare 

Distribuţia de 

numerar pe 

acţiune 

Distribuţia specială 

– Returnare de 

capital 

Aprobată de acţionari pe 

11 octombrie 2016 
27 martie 2017 5 martie 2017 7 martie 2017 0,05 RON 

Distribuţia anuală 

Supusă de către 

Administratorul de 

Investiţii spre aprobarea 

acţionarilor în data de 28 

februarie 2017 

30 iunie 2017 8 iunie 2017 12 iunie 2017 0,05 RON 

Total 0,10 RON 

Distribuţii de Numerar către Acţionari (RON) 

1. Dacă toate cerinţele legale sunt îndeplinite. 



Distribuţii de Numerar către Acţionari 
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Anul financiar Plătite în 
Distribuţia brută pe 

acţiune 

Distribuţia netă pe 

acţiune1 

% Modificare 

faţă de anul 

precedent 

Dividend 2008-2009 (cumulat) 2010 0,08160 0,06854 -  

Dividend 2010 2011 0,03141 0,02638 -  

Dividend 2011 2012 0,03854 0,03237 +22,71% 

Dividend 2012 2013 0,04089 0,03435 +6,12% 

Returnare de capital - 2014 0,05000 0,05000 +45,56% 

Returnare de capital - 2015 0,05000 0,05000 - 

Returnare de capital - 2016 0,05000 0,05000 - 

Distribuţie specială2 - 2017 0,05000 0,05000 - 

Returnare de capital3 - 2017 0,05000 0,05000 - 

Total 0,44244 0,41164 

Distribuţii de Numerar către Acţionari (RON) 

Sursa: Administratorul de Investiţii. 

1. Notă: Valori rezultate după aplicarea impozitului pe dividende de 16% asupra valorii distribuţiei brute pe acţiune. În cazul în care acţionarul a furnizat un certificat de rezidenţă fiscală dintr-

o jurisdicţie unde impozitul pe dividende a fost mai mic de 16%, impozitul mai mic a fost aplicat. Scutirea la impozitare este aplicată anumitor categorii de acţionari conform legislaţiei fiscale 

în vigoare. Tratamentul fiscal al distribuţiilor de numerar rezultate din reducerea capitalului social este neclar conform legii fiscale din România. Pe baza înţelegerii noastre din acest moment 

a legislaţiei fiscale din România, considerăm că sunt argumente solide să presupunem că distribuţiile de numerar nu fac obiectul aplicării impozitului pe dividende. Există însă riscul ca 

autorităţile fiscale din România să aibă o altă perspectivă asupra tratamentului fiscal al distribuţiilor de numerar. 

2. Dacă toate cerinţele legale sunt îndeplinite.  

3. Supusă spre aprobarea acţionarilor în cadrul AGA din 28 februarie 2017. 



Valoarea Nominală a Acţiunii vs. Preţul de Piaţă 
al Acţiunii 
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Sursa: BVB. La data de 27 februarie 2017, calculele Administratorului Fondului. 

0,10 0,85 1,00 1,00 

10,00 10,00 10,00 

0,30 0,92 

11,98 

2,74 

14,10 

33,70 

OMV Petrom FP BRD Banca
Transilvania

Electrica Transelectrica Transgaz

Valoarea nominală a acţiunii (RON) Preţul acţiunii  (RON)

363,00 

67,2% 7,1% 91,7% 63,4% 29,1% 70,3% 97,3% 

Diferenţa dintre Valoarea nominală şi Preţul acţiunii % 



Valoarea Nominală a Acţiunii FP vs. Preţul de 
Piaţă al Acţiunii FP 

16 

Sursa: Bloomberg, BVB, rapoartele Administratorului de Investiţii. 

Notă: Preţul acţiunii de piaţă din 25 ianuarie 2011 este ajustat cu distribuţiile. 

1,0000 

0,8500 

0,5200 

25 ian 2011 27 feb 2017 Valoarea nominală a acţiunii, sub rezerva
aprobărilor acţionarilor şi a ASF

Valoarea nominală a acţiunii (RON)  

- 48,0% 

0,4201 

0,8990 

25 ian 2011 27 feb 2017

+117,8% 

Preţul de piaţă acţiunii al FP (RON)  



Randamentul FP de la Listare 
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APPENDIX IV 

Sursa: Bloomberg, calculele Administratorului Fondului. 

1. Pe baza unei investiţii de 1.000 RON realizată pe 25 ianuarie 2011 şi depozit pe un an cu prelungire automată. 

2. Randamentul total al preţului acţiunii este calculat în Lei utilizând media geometrică a randamentelor zilnice totale, de la listare până la 20 februarie 2017. 

Randamentul total zilnic este calculat ca preţul de închidere al zilei, plus orice distribuție de numerar din ziua respectivă, rezultatul fiind împărțit la preţul de 

închidere din ziua precedentă. Randamentele totale zilnice sunt luate în calculul randamentului total global prin intermediul mediei geometrice. Fondul utilizează 

acest indicator deoarece este direct legat de obiectivele de performanță ale Fondului conform DPI. 
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Randamentul Preţului de 

piaţă al FP (RON)2 

Randamentul total al 

indicelui BET (RON) 

Randamentul unui 

Depozit pe 1 an (RON) 

Randament pentru o investiţie de 1.000 RON1 2.034 1.350 1.254 

Randament total 103% 35% 25% 

Randamentul Total al FP (RON) 



Agenda AGEA 



Agenda AGEA 28 Februarie  
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• Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 5.742.226.025,22 RON la 

5.238.521.987,92 RON  prin reducerea valorii nominale a acţiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 0,57 RON la 0,52 

RON.  

• Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice încheiate, adoptate și emise în numele 

Fondul Proprietatea S.A. prin administratorul său unic si/sau administratorul de fond de investiții alternative, între 6 

septembrie 2010 și 27 februarie 2017 

• Aprobarea datei de: 

– 9 iunie 2017 ca Ex – Date 

– 12 iunie 2017 ca Dată de Înregistrare 

– 30 iunie 2017 ca Data Plății 

FUND INFORMATION 
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