
Sensorveiledning JUS5801 Selskapsrett våren 2022 

Selskapsrettsforelesningene ble i år holdt digitalt i uke 6, dvs. rett før åpningen og overgangen til mer 

fysisk undervisning. Forelesningene ble som alltid tatt opp og har vært tilgjengelige for studentene også 

til repetisjon. Vi hadde en spørretime i begynnelsen av april, og eksamen ble avholdt 19.-21. april. Dette 

er andre gangen vi har gitt 48-timers hjemmeeksamen, som dermed fortsatt er en ny erfaring for 

studentene. Alle hjelpemidler er tilgjengelige for studentene under eksamen, men de har ikke lov til å 

jobbe sammen eller spørre andre om råd.  

Med en to dagers hjemmeeksamen, er eksamensoppgaven fra og med i fjor lagt opp på en for vårt fag 

helt ny måte. Oppgaven består i å skrive et notat som juridisk rådgiver for en aksjonær og styremedlem i 

et selskap, for å gi råd om de selskapsrettslige problemer som problembeskrivelsen.  

Mitt mål med denne oppgaven er (som alltid) at det som primært kreves av kandidatene ligger innenfor 

det som de skal ha «god forståelse» om i læringskravene.   

Problemområder som kandidatene presenteres for, av en oppdragsgiver som ikke er jurist, er ikke stilt 

presist rettslig. Den første prøven for kandidatene er derfor å identifisere selskapsrettslige 

problemstillinger som skal drøftes og konkluderes. Det er derfor enda større grunn enn vanlig til å 

understreke at besvarelsene må leses på kandidatenes egne premisser. Det vil være flere måter å 

angripe oppgaven på, og det viktige for oss som sensorer er å se etter om det er selskapsrettslig 

forsvarlig det som identifiseres som problemstillinger og selve drøftelsen av disse. Tiden og ordgrensen 

setter også sine begrensninger, samtidig som evnen til å disponere tiden og plassen også er en del av 

prøven. 

Merk at oppgaven oppfordrer kandidatene til å være konkret i utforskning av muligheter, konsekvenser 

og råd: 

Det Karl [oppdragsgiver] er opptatt av er hva som er mulig å gjøre, hva sannsynlige 

konsekvenser er, og å få klare råd om hvordan han bør gå frem.  

Det bør legges vekt på evnen til gode problemformuleringer. Eventuelle drøftelser og konklusjoner som 

kan oppfattes som noe «frirettslig», må tolkes i lys av den åpne oppfordringen som oppgaven gir 

kandidatene. 

Første problemområde: Selskapsfinansiering av aksjeerverv 

Det første spørsmålet Karl tar opp er om selskapet, som han er aksjonær og styremedlem i, kan 

hjelpe datteren Oda «økonomisk med å få kjøpt opp minst 25,5% til av aksjene». Han ber 

rådgiveren utrede forskjellige muligheter for å gjøre det og gi råd om hva som er en god 

fremgangsmåte. 

Her må det kunne forventes at kandidatene ser at dette i kjernen er et spørsmål om selskapsfinansiering 

av aksjeerverv, at de finner frem til allmennaksjeloven § 8-10 og drøfter om vilkårene vil kunne 

oppfylles. Det vil også kunne tenkes at de drøfter måter å unngå 8-10 på, f.eks. ved utbetaling av utbytte 

i stedet (eller andre mer kreative forslag).  

I hovedlitteraturen er § 8-10 behandlet i Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, 3. utg. ved 

Ole Andenæs et al, kap. 36.6. Boken ble revidert i 2017 og den bygger på 8-10 slik den så ut etter 2013-

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5801/laringsutbytte/


revisjonen (lagt ved som vedlegg 2 for enkel sammenligning med dagens lovtekst). Selv om kjernen i 

lovbestemmelsen er den samme, vil det at boken ikke er oppdatert på dette punktet kreve litt mer av 

kandidatene, som også er hensikten. Under forelesningene har jeg bare kort kunnet behandle 8-10, så 

dette gir kandidatene en anledning til å vise hva de selv kan finne frem til og bruke av kilder.   

Siden Oda er daglig leder, vil kandidatene sannsynligvis drøfte unntaket for ansattes kjøp av aksjer. Noen 

vil kunne trekke linjene tilbake til begrunnelsen for dette unntaket og det EU-rettslige rammeverket, 

men det kan ikke kreves og bør ikke gå på bekostning av den aktuelle drøftelsen. Enkelte kandidater 

nevner også kort muligheten for å søke dispensasjon ved enkeltvedtak etter 8-10(9), som rundes av med 

henvisning til uklarhet med muligheten til dispensasjon i allmennaksjeselskap. Det vil kunne forventes at 

kandidatene også kort går innom forskriften for dette, dvs. nå FOR-2019-12-09-1698: Forskrift om 

aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers adgang til å yte finansiell bistand til ansattes erverv av aksjer. 

De vil sannsynligvis komme frem til at forskriften er av begrenset verdi, og de bør da se at det betyr at 

den eventuelle selskapsfinansieringen må drøftes etter lovens vilkår (om det er ikke er grunnlag for 

dispensasjon ved enkeltvedtak). Dersom de går innom allmennaksjelovens § 8-8 bør de raskt komme 

frem til at denne ikke er anvendelig. 

Under forelesningene (som imidlertid ikke er obligatoriske) har vi diskutert selskapets interesse en god 

del, så det vil kunne tenkes at mange kandidater har en del å drøfte på dette punktet i kravene i 8-10.  

Det er naturlig at kandidatene på et eller annet punkt drøfter inhabilitetsreglene for selskapsrettslige 

beslutninger vedrørende Karl og hans døtre.   

Andre problemområde: Hvor stor aksjepost bør Oda ha? 

Karl er også usikker på om et aksjeoppkjøp på 25,5% vil holde (i tillegg til de 20% som han vil gi 

Oda) med tanke på eventuelle endringer Oda vil ønske å gjennomføre i selskapet, og han ber om 

råd om målet burde være en større aksjepost.  

Her bør alle kandidatene kunne finne frem til flertallskravene i § 5-17 flg. og drøfte hva Oda vil kunne 

gjøre med simpelt flertall og hvor mye mer som vil kunne kreves ved forskjellige typer endringer, 

derunder vedtektsendringer, og konkludere med råd. Flertallskravene er behandlet i Andenæs-bokens 

kapittel 24.3. Det er ingen lovendringer av betydning her. Det vil kunne variere hvor mye kandidatene 

går inn i forretningsstrategiske drøftelser av hva som er lurt å gjøre – kjernen bør uansett for alle være 

at de viser at de forstår lovens flertallskrav. 

Tredje problemområde: Lån til aksjonær 

Karl ønsker at selskapet skal låne datter Vår midler til startkapital med 25 års nedbetalingstid og 

uten avdrag og renter de første fem årene, slik at hun får bygget opp bedriften.  

Her bør kandidatene finne frem til § 8-7. Bestemmelsen er behandlet i Andenæs-bokens kapittel 36.1. 

Her har det også skjedd lovendring etter at boken kom ut i tredje utgave (se 2013-versjonen av § 8-7 i 

vedlegg 2), mens kjernen i bestemmelsen er den samme.   

Bestemmelsen er komplisert, men oppgavens tema er forhåpentligvis ikke veldig krevende når det 

gjelder anvendelsen av § 8-7. Det er positivt og vil kunne forventes ut fra forelesningene (som imidlertid 

ikke er obligatoriske å følge) at kandidatene ser sammenhengen i regelverket. At styret har et ansvar for 

å sørge for beslutninger om lån til aksjonær er i selskapets interesse er også omtalt i Andenæs-boken, 



med sitat fra forarbeidene, så kandidatene bør kunne få dette frem og si noe om styrets overordnede 

ansvar for å fremme selskapets interesse også i denne delen. Kandidatene bør forventes å se 

sammenhengen mellom 8-7 og utbyttereglene, siden 8-7(1) viser direkte til disse, og de gode 

kandidatene bør kunne få noe ut av en drøftelse av forholdet mellom disse og gjerne også trekke inn det 

det grunnleggende prinsippet om beskyttelse av aksjekapitalen som er kodifisert i § 3-6.  

Noen kandidater vil kunne inkludere § 3-8 i drøftelsen, som også er en noe krevende bestemmelse. 

Kandidater som får noe ut av denne bør honoreres, samtidig som det ikke skal trekkes dersom 

bestemmelsen ikke tas med dersom det kandidaten for øvrig har tatt med og drøftet er forsvarlig. 

Fjerde problemområde: Styrets samtykke ved aksjeoverdragelse  

Dette handler om Karls bekymring for at styret heller vil gi samtykke til at Petter Smart kjøper 

seg opp enn at Oda gjør det.  

Sammen med henvisningen til at vedtektene bestemmer at styret skal samtykke ved 

aksjeoverdragelsen, veileder det studentene til å se at dette også er et tema som skal drøftes.  

Her bør kandidatene kunne finne frem til § 4-16 via § 4-15(2) og raskt komme frem til en drøftelse av om 

styret vil ha saklig grunn til å nekte å gi samtykke. Samtykke ved aksjeoverdragelse ble ikke behandlet på 

forelesningene i år, men er undergitt behandling i Andenæs-boken kapittel 16, inkludert rettspraksis, 

som det kan forventes at kandidatene trekker inn. Det fremgår i oppgaven selskapet beskrives «som et 

familiedrevet selskap som har til formål å produsere og selge kvalitetsmat fra norske gårder» i 

vedtektene, så her får kandidatene litt å jobbe med, også i lys av rettspraksis på området.  

Oppgaven legger ikke opp til at en drøftelse av spørsmål styrets samtykke ved Karls gaveoverdragelse til 

Oda av de 20% av aksjene han besitter, og det bør kunne gi uttelling til kandidatene som ser denne 

problemstillingen og drøfter den, samtidig som det ikke bør gi trekk for kandidater som konsentrerer seg 

om den mer eksplisitte formulerte problemstillingen om Odas (og Petters) videre oppkjøp. Det kan for 

øvrig tenkes en rekke varianter av underproblemstillinger her med de forskjellige styremedlemmenes 

roller, mens alle kandidater bør kunne få noe ut av hovedproblemstillingen. 

Andre mulige problemstillinger 

Det kan også tenkes at noen studenter vil se Karls bekymring når det gjelder Petters oppkjøpsplaner og 

planer om å ta selskapet børs som en oppfordring til også å drøfte problemstillinger relatert til dette. 

Det er i så fall fint og kan gi pluss, men det bør ikke trekkes for studenter som ikke har gått inn i dette, 

og det må ikke gå på bekostning av en drøftelse av de fire mer eksplisitt uttrykte problemstillingene. 

Hjelpemidler og henvisninger 

Studentene har hatt tilgang til alle hjelpemidler. Jeg valgte derfor å gi en oppgave som gir rom for 

refleksjon, drøftelser og selvstendige konklusjoner, selv om litteraturen her vil gi en del veiledning. Jeg 

har understreket i kommunikasjonen med studentene at det vi ser etter er om de utviser en 

grunnleggende kunnskap i og forståelse for selskapsrettslige prinsipper og regler. Jeg har i oppgaven lagt 

inn en oppfordring som jeg håper vil gjøre at de konsentrerer seg mest om drøftelsene: 



[Karl] orker ikke å lese lange utredninger, så han krever at du begrenser deg til 3000 ord 

inkludert fotnoter. Han krever at du kun bruker fotnotene til referanser, da det han er 

interessert i er argumentasjonen og konklusjonene. 

Når det gjelder kildehenvisninger, har studentene fått denne informasjon fra fakultetet: 

Det kreves korrekte henvisninger til alle kilder. Juridisk bibliotek har utarbeidet en mal for 

henvisninger som kan brukes i skriving av akademiske juridiske tekster. 

Jeg har tidligere formidlet til studentene at jeg anbefaler at de ikke skal bruke mye tid på å finpusse 

fotnotene nøyaktig i henhold til den anbefalte stilen. Det som er viktig er at det er tydelig hva dere 

henviser til, og det er lurt å gjøre det på en ryddig og konsekvent måte. Jeg har forklart at det opp til 

dem om de vil bruke referanseliste til slutt i oppgaven (som ikke teller med i ordgrensen) eller kun 

fotnoter (som teller med i ordgrensen), og at kortversjoner av referanser kan brukes i fotnotene ved 

flere gangs henvisninger, eventuelt at den fullstendige referansen kan stå i referanselisten til slutt.  

Jeg har ved spørsmål sagt at vi som sensorer ikke kommer til å bry oss om dere har henvist på en litt 

annen måte enn det vi ville ha gjort, så lenge henvisningene er forståelige. 

Angående spesifikke kilder, vil jeg nevne at den elektroniske og fysiske versjonen av boken 

«Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper» visstnok har ulike sidetall. Dette har ikke nødvendigvis 

kandidatene vært oppmerksomme på, slik at de kan ha vist til sidetall i den elektroniske versjonen uten 

å klargjøre at det ikke er den fysiske versjonen de viser til, eller omvendt. Det må aksepteres. 

Oppsummering 

Det må legges til grunn at kandidatene ikke har erfaring med denne typen utredninger. Vi bør derfor 

også med hensyn til form og formuleringene av rådene vise stor romslighet. Det er det selskapsrettslige 

som er det viktige her (som oppgaven også spesifikt sier).  Samtidig vil evnen til å finne aktuelle temaer 

være viktig, sammen med balansen mellom utredningen av de forskjellige spørsmål, hvor de fire mest 

eksplisitt formulerte temaene må kunne forventes å drøftes.  

Fremstillingsevnen vil også ha betydning for karaktersettingen. Oppgaven ber kandidatene utføre en 

utredning av de selskapsrettslige spørsmål, med vekt på argumentasjoner og konklusjoner, og råd. 

Kandidater som formulerer seg klart og presist i tråd med oppgavens bestilling, og med en god struktur 

på besvarelsen, bør få særlig uttelling for det. Kandidater som drøfter uten å konkludere, vil derimot 

ikke kunne få full uttelling. Dette kan sammenlignes med en besvarelse av en praktikumsoppgave som 

ikke konkluderer på spørsmålene som reises.  

I enda større grad enn vanlig bør altså besvarelsene leses på studentenes egne premisser – dvs. at deres 

tolkning av oppgaveteksten bør legges til grunn, om den er noenlunde forsvarlig – og deres identifisering 

og drøftelse av selskapsrettslige problemstillinger likeså. Kandidater som har jobbet med faget og 

opparbeidet seg en grunnforståelse av aksjeselskapsrettslige prinsipper, og evner å finne frem til 

relevante selskapsrettslige problemstillinger og foreta en fornuftig drøftelse av disse, bør få god 

uttelling. Noen gode kandidatene vil kunne finne frem til såpass mange relevante problemstillinger at 

det kun blir en kort drøftelse av hver, mens andre gode kandidater vil velge å drøfte færre 

problemstillinger og dermed gå mer i dybden. Begge tilnærminger bør kunne gi uttelling høyt oppe i 

karakterskalaen. Evnen til å finne relevante problemstillinger og drøfte disse og konkludere, i tråd med 
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oppgavens bestilling, vil være viktig. God og presis fremstillingsevne og struktur vil utmerke de svært 

gode besvarelsene. 

Kandidater som viser grunnleggende mangler i sin selskapsrettslige forståelse, må få trekk for det. 

Eksamensformen kan ha gjort at noen få kandidater har meldt seg opp uten tilstrekkelig forberedelse. 

Eventuelle kandidater som ikke greier å identifisere et minimum av relevante problemstillinger eller 

hvor drøftelsene viser en fullstendig mangel på grunnleggende selskapsrettslig kunnskap, bør strykes. 

Med en slik oppgave som dette, kan det være et stort spenn i tilnærminger. Denne sensorveiledningen 

er ferdigstilt etter sensormøte 3. mai, og vil kunne revideres ytterligere før offentliggjøring etter 

eksamen, basert på eventuelle tilbakemeldinger fra sensorgruppen. Jeg tar gjerne imot ytterligere 

tilbakemeldinger. 

For ordens skyld: sensorveiledningen er skrevet som veiledning for sensorene. Selv om den 

offentliggjøres etter sensur, er den ikke skrevet med studentene som målgruppe og den bør ikke tolkes 

som en sjekkliste eller en disposisjon for en mønsterbesvarelse.  

 

Oslo, 3. mai 2022 

Beate Sjåfjell 

 

  



Vedlegg 1: Eksamensoppgave Selskapsrett JUS5801 våren 2022 

Oppgaven består i å skrive et notat som juridisk rådgiver for en aksjonær og styremedlem i et selskap, 

for å gi råd om de selskapsrettslige problemer som problembeskrivelsen nedenfor reiser.  

Selskapet Norsk Lokalmat ASA har gjort stor suksess i flere tiår. Stifteren av selskapet, Karl Bonde, som 

fortsatt har en aksjepost på 20% og som sitter i styret, ønsker nå å trekke seg helt ut av alt med 

selskapet og nyte alderdommens gode år uten forretningsmessig stress.  Det er viktig for Karl at 

selskapet skal fortsette og drives videre slik det har vært gjort i alle år, med omtanke for lokalsamfunnet 

og de ansatte.  

Karl har derfor sett for seg at Oda Bonde, hans datter, som har jobbet i selskapet siden hun ble ferdig 

utdannet som agronom og nå er daglig leder, skal overta kontrollen over selskapet. Oda har en aksjepost 

på 5%, som hun fikk i dåpsgave av faren. Oda er interessert i å få en kontrollerende post i selskapet og 

sikre at det drives videre i farens ånd, men hun har mye studiegjeld igjen å betale og ønsker å stifte 

familie, og har verken mulighet eller lyst til selv å lånefinansiere oppkjøp av kontroll av selskapet.  

Karl vil gi Oda sin aksjepost på 20%. Selskapet går veldig godt og har en bunnsolid økonomi, så Karl 

tenker at det må være mulig at det som han fortsatt ser på som sitt selskap, skal hjelpe datteren 

økonomisk med å få kjøpt opp minst 25,5% til av aksjene, slik at hun i hvert fall har et simpelt flertall. 

Han ber deg utrede forskjellige muligheter for å gjøre det og gi råd om hva som er en god 

fremgangsmåte. Han er også usikker på om 25,5% til holder (i tillegg til de 20% som han vil gi henne) og 

om Oda burde ha en enda større aksjepost for å kunne gjennomføre eventuelle endringer som hun 

ønsker å gjøre i selskapet. Dette ber han deg også om råd om.  

I tillegg ønsker Karl å hjelpe datteren Vår, som også har en aksjepost på 5% som hun fikk i dåpsgave av 

faren. Vår, som er nyutdannet ingeniør og har mange innovative ideer, ønsker å starte opp en egen 

bedrift, men mangler startkapital og har i likhet med Oda mye studielån. Karl ønsker at selskapet, som 

han har investert 50 år av sitt liv i, skal låne Vår midler til startkapital med 25 års nedbetalingstid og uten 

avdrag og renter de første fem årene, slik at hun får bygget opp bedriften. Dette ber han deg også om 

råd om.  

Karl vet ikke om de andre aksjonærene og de andre styremedlemmene vil være positive til hans planer. 

Tvert imot har han hørt rykter om at Petter Smart, som gradvis har kjøpt seg opp til 25% av aksjene, er 

interessert i å kjøpe seg videre opp slik at han har kontrollen over generalforsamlingen. Karl har også 

hørt at Petter Smart snakker med andre aksjonærer og forsøker å bygge opp en stor nok 

aksjonærgruppe som vil støtte Petter i å ta selskapet på børs, internasjonalisere virksomheten og virkelig 

tjene store penger. Styret består av totalt fem medlemmer og Karl vet ikke hva slags holdning de andre 

fire har, men han er bekymret for at i hvert fall to og kanskje tre av de andre medlemmene primært gjør 

det Petter sier at de skal gjøre, og at de vil stemme for samtykke til videre oppkjøp fra Petter heller enn 

fra Oda.  

Det er vedtektsfestet at styret skal samtykke ved aksjeoverdragelse og frem til nå har det alltid gått 

greit. Samtykkekravet ble tatt inn vedtektene da selskapet ble omdannet fra AS til ASA i 2004. 

Omdanningen ble gjort for lettere å kunne hente inn mer kapital. I vedtektene beskrives selskapet som 

et familiedrevet selskap som har til formål å produsere og selge kvalitetsmat fra norske gårder. 



Karl sier at han vet at han nå ber deg sjekke ut mye på kort tid – han må ha notatet fra deg innen 48 

timer og understreker at dette må holdes fortrolig. Av hensyn til tiden, understreker Karl at du skal 

konsentrere deg om de selskapsrettslige spørsmålene (men la spørsmålet om eventuell aksjeeieravtale 

mellom Petter SMART og andre aksjonærer ligge). Det Karl er opptatt av er hva som er mulig å gjøre, hva 

sannsynlige konsekvenser er, og å få klare råd om hvordan han bør gå frem. Han orker ikke å lese lange 

utredninger, så han krever at du begrenser deg til 3000 ord inkludert fotnoter. Han krever at du kun 

bruker fotnotene til referanser, da det han er interessert i er argumentasjonen og konklusjonene. 

 

Oslo, 8. april 2022 

Beate Sjåfjell, fagansvarlig lærer 

 

  



Vedlegg 2: Allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10 i 2013-versjonen 

§ 8-7.1 Kreditt til aksjeeiere mv 

(1) Selskapet kan bare gi kreditt til eller stille sikkerhet til fordel for en aksjeeier eller noen av 

aksjeeierens nærstående2 innenfor rammen av de midler som selskapet kan benytte til utdeling av 

utbytte etter § 8-1. § 8-2 a første og annet ledd gjelder tilsvarende. Det skal stilles betryggende sikkerhet 

for kravet på tilbakebetaling eller tilbakesøkning. 

(2) Forbudet i første ledd gjelder tilsvarende ved kreditt til eller sikkerhetsstillelse til fordel for en aksje- 

eller andelseier i annet selskap i samme konsern3 eller noen av dennes nærstående. 

(3) Forbudet i første og annet ledd gjelder ikke 

1. kreditt med vanlig løpetid i forbindelse med forretningsavtaler, 

2. kreditt eller sikkerhet til fordel for morselskapet eller annet selskap i samme konsern, 

3. kreditt eller sikkerhet til fordel for en juridisk person som har slik bestemmende innflytelse som nevnt i § 1-3 over 

selskapet, eller til fordel for datterselskap av en slik juridisk person, forutsatt at kreditten eller sikkerhetsstillelsen skal 

tjene foretaksgruppens økonomiske interesser. 

Første punktum nr. 3 gjelder ikke når den juridiske personen er stat, kommune eller fylkeskommune. 

 

§ 8-10.1 Kreditt og annen finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet mv. 

(1) Selskapet kan stille midler til rådighet eller gi kreditt eller stille sikkerhet i forbindelse med en 
tredjepersons erverv av aksjer eller rett til erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap 
innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter § 8-1. § 8-2 a første og 
annet ledd gjelder tilsvarende. Selskapets bistand skal ytes på vanlige forretningsmessige vilkår og 
prinsipper, og det skal stilles betryggende sikkerhet for kravet på tilbakebetaling eller tilbakesøkning. 
Det kan bare ytes bistand til erverv av aksjer som er fullt innbetalt. 

(2) Styret skal sørge for at det foretas en kredittvurdering av den part eller de parter som mottar 
bistand som nevnt i første ledd. Styrets vedtak om slik bistand skal før bistanden ytes godkjennes av 
generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. 

(3) Styret skal sørge for at det utarbeides en redegjørelse som minst skal opplyse om 

1. bakgrunnen for forslaget om finansiell bistand, 

2. selskapets interesse i å gjennomføre en slik disposisjon, 

3. vilkår som er knyttet til gjennomføringen av disposisjonen, 

4. en vurdering av de konsekvenser disposisjonen får for selskapets likviditet og solvens, og 

5. prisen som tredjepersonen skal betale for aksjene eller retten til aksjene. 

(4) Redegjørelsen etter tredje ledd skal vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Den skal 
uten opphold og før bistanden ytes meldes til Foretaksregisteret, som skal kunngjøre redegjørelsen 
gjennom Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. 



(5) Kongen2 kan ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra reglene i første til fjerde ledd for 
erverv av aksjer av eller for ansatte i selskapet eller i selskap i samme konsern 
 

 

 

 


