
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28179          Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van 

de structuurregeling  
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 9 september 2003 met 
algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, D66, VVD, 
ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel E, artikel 118a 
38 (Douma) 
Dit amendement beoogt de gevolgen van de tweede nota van wijziging ongedaan te maken 
met betrekking tot de certificering. De tekst van het oorspronkelijke wetsvoorstel wordt 
daarmee hersteld, zodat de stemvolmacht kan worden beperkt, uitgesloten of herroepen in het 
geval van een openbaar bod, een belang in het geplaatst kapitaal van 25% en wezenlijke strijd 
met het belang van de vennootschap. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
Artikel I, onderdeel Ea, artikel 135 lid 1 
8→41 (Jan de Vries c.s.) 
Dit amendement maakt duidelijk dat de algemene vergadering van aandeelhouders niet alleen 
«de algemene lijnen» van beleid vaststelt maar het bezoldigingsbeleid als geheel. De door de 
regering voorgestelde formulering laat daarover misverstanden bestaan en kan  
interpretatiegeschillen opleveren. Ook de Commissie Tabaksblat spreekt alleen over 
het bezoldigingsbeleid, hetgeen de positie van de aandeelhouders aanzienlijk versterkt. 
In de toelichting bij de door de regering voorgestelde tekst wordt voor de definitie van 
«bezoldiging» verwezen naar artikel 2:383c tot en met e BW. Indieners wensen dat alle 
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aspecten van de bezoldiging onder het beleid moeten worden begrepen en dat daarover geen 
misverstanden mogen bestaan. Daarom wordt in dit amendement voorgesteld de verwijzing 
naar de alles omvattende definitie in artikel 2:383 BW op te nemen in artikel 2:135 BW. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
Artikel I, onderdeel Ea, artikel 135 lid 2 
29→35→48 (Douma/Kant) 
Dit amendement beoogt een maximaal draagvlak te creëren voor het ten aanzien van de leden 
van de Raad van Bestuur te voeren beloningsbeleid door de ondernemingsraad tijdig in staat 
te stellen zich over de voorstellen voor dat beloningsbeleid een mening te vormen. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en SGP 
 
 
Onderdelen Gaa en Waa 
7 (Jan de Vries c.s.) 
De huidige artikelen 145 en 255 van boek 2 BW kennen de mogelijkheid om in de statuten te 
bepalen dat een ander orgaan dan de algemene vergadering de bezoldiging van  
commissarissen vaststelt. Vanuit het oogpunt van een evenwichtige verdeling van 
bevoegdheden is het van belang dat de algemene vergadering deze bevoegdheid niet statutair 
of anderszins overlaat aan een ander orgaan. Hiermee wordt uitgesloten dat de Raad van 
Commissarissen haar eigen bezoldiging vaststelt. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Artikel I onderdeel L artikel 158 
Artikel I onderdeel BB artikel 268 
9 (Kant) 
In het wetsvoorstel wordt thans voorgesteld dat voor eenderde van de leden van de raad van 
commissarissen (rvc) een versterkt aanbevelingsrecht van de OR geldt. Indien de omvang van 
de rvc niet deelbaar is door drie wordt het aantal commissarissen waarvoor een versterkt 
aanbevelingsrecht van de OR geldt naar beneden afgerond. Daardoor heeft de OR bij een rvc 
van vijf leden slechts een versterkt aanbevelingsrecht voor een vijfde van de raad. Dit 
amendement beoogt dat te voorkomen door in dergelijke gevallen het aantal commissarissen 
waarvoor de OR een versterkt aanbevelingsrecht heeft naar boven af te ronden. De 
vennootschap kan dit voorkomen door de omvang van de rvc te verhogen of te verlagen. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 
 
 
Artikel I, onderdeel L, artikel 158, 
Artikel I, onderdeel BB, artikel 268, 
42→47 (Jan de Vries) 
In het gewijzigde voorstel van wet is de vereiste versterkte meerderheid voor het benoemen of 
ontslaan van respectievelijk een lid of de gehele raad van commissarissen gewijzigd in een 
volstrekte meerderheid. Het quorumvereiste van eenderde van het geplaatst kapitaal blijft 
echter een belangrijke belemmering voor het uitoefenen van dit recht door de algemene 
vergadering van aandeelhouders. Dat is ongewenst. Om te voorkomen dat een relatief geringe 
en toevallig aanwezige groep van aandeelhouders de samenstelling van de raad onevenwichtig 
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zwaar kan beïnvloeden wordt voorgesteld pas bij een hernieuwde agendering in een nieuw 
uitgeschreven algemene vergadering het quorumvereiste te schrappen. 
Aangenomen. Voor: D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF 
 
 
Artikel I, onderdeel L, artikel 158 
Artikel I, onderdeel BB, artikel 268 
40→45 (Blok) 
Het twaalfde lid van de artikelen 158 en 268 maakt het mogelijk statutair af te wijken van de 
volstrekte meerderheid die in lid 9 staat vermeld. Een dergelijke afwijking zou de invloed van 
de aandeelhouders weer teniet doen en is derhalve ongewenst. Indien amendement nr. 42 of 
opvolgend amendement met gelijke strekking wordt aangenomen wordt «de eerste zin van lid 
9» uitgebreid met de inhoud van dat amendement.  
Aangenomen. Voor: D66, VVD, ChristenUnie, CDA en de LPF 
 
 
Artikel I, onderdeel Hha, 
36→43 (Douma en Vendrik) 
De ontwikkelingen op het terrein van corporate governance gaan snel. De regels die gesteld 
moeten c.q. kunnen worden, laten zich niet altijd in hetzelfde tempo aanpassen als vanuit het 
oogpunt van het gewenste vertrouwen in de kwaliteit en integriteit van het  
ondernemingsbestuur en de werking van de kapitaalmarkten wenselijk is. De keuze om 
nadere regels voor het jaarverslag deels kracht van wet te geven middels een algemene 
maatregel van bestuur is een goede, elegante oplossing. Alvorens te komen tot een definitieve 
uitvaardiging van een algemene maatregel van bestuur is het hanteren van een  
voorhangprocedure bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal echter wel gewenst. De 
Tweede Kamer der Staten-Generaal behoudt zich daarmee het recht voor de inhoud van die 
algemene maatregel van bestuur en de gedragscode waar in die algemene maatregel van 
bestuur wordt verwezen te toetsen en  eventuele wijzigingen voor te stellen, zonder dat 
daartoe een nieuw en langdurig wetgevingstraject is vereist. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en CDA  
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel C, artikel 107a, 
14 (Douma) 
Dit amendement beoogt de reikwijdte te vergroten van besluiten die onderworpen zijn aan 
goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering. De drempel die in het wetsvoorstel wordt 
neergelegd, één derde van de activa, is veel te hoog om te garanderen dat ingrijpende 
besluiten van het bestuur aan de aandeelhoudersvergadering worden voorgelegd. Het kan 
eenvoudig gebeuren dat één derde van de activa een hogere waarde vertegenwoordigt dan het 
gehele eigen vermogen. Het zou in dergelijke gevallen vreemd zijn dat de aandeelhouders 
geen goedkeuringsrecht zouden hebben, ook al omdat een forse deelneming grote invloed kan 
hebben op de waarde van de aandelen. Voorts blijkt uit diverse wetenschappelijke publicaties 
dat fusies en overnames niet zelden een negatieve winstontwikkeling tot gevolg hebben, met 
name voor de overnemende vennootschap. Ook daarom is een extra rem op mogelijk 
onnodige fusies wenselijk. In dit amendement wordt daarom voorgesteld om aan te sluiten bij 
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art. 164 lid 1 f, waarin een vergelijkbaar goedkeuringsrecht is neergelegd voor de raad van 
commissarissen. Het goedkeuringsrecht geldt voor deelnemingen vanaf een kwart van het 
aandelenkapitaal vermeerderd met de reserves. 
Ingetrokken 
 
Artikel IIIA 
16 (Douma) 
Dit amendement beoogt een evaluatiebepaling in de wet op te nemen. Een belangrijk 
onderdeel van dit wetsvoorstel heeft betrekking op een nieuwe benoemingsprocedure voor 
commissarissen. Middels een evaluatie na drie jaar kan de Kamer controleren of het 
wetsvoorstel zijn doel bereikt heeft en de benoemingsprocedure zo uitpakt als de wetgever 
heeft beoogd. Ook het agenderingsrecht voor minderheidsaandeelhouders, het stemrecht voor 
certificaathouders en andere bepalingen moeten worden geëvalueerd om te bezien of zij in de 
praktijk de werking hebben die de wetgever heeft beoogd. 
Ingetrokken 
 
Artikel I, onderdeel D, artikel 114a, tweede lid 
17 (Douma) 
Dit amendement beoogt het agenderingsrecht voor minderheidsaandeelhouders te verruimen. 
Een drempel van 50 miljoen euro is daarbij veel te hoog, ook in vergelijking met het eerdere 
regeringsvoorstel om deze drempel bij f 500 000 te leggen. Zoals de regering aangeeft zijn er 
maar weinig vennootschappen, waarbij een aandelenpakket 50 miljoen euro minder dan 1% 
van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt, wat al aangeeft dat deze drempel te hoog is. In de 
praktijk blijken minderheidsaandeelhouders kritischer te zijn dan grote aandeelhouders, en 
kunnen zij dus een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van de 
verantwoording door de raad van bestuur. Minderheidsaandeelhouders moeten dan wel de 
gelegenheid krijgen om onderwerpen op de agenda te zetten. 
Ingetrokken 
 
Onderdelen M en CC 
19 (Douma) 
Dit amendement beoogt het ongebreideld stapelen van commissariaten tegen te gaan, zoals de 
commissie corporate governance in 1996 en 1997 adviseerde. Enerzijds om te voorkomen dat 
een ondoorzichtig web van belangen en afhankelijkheden ontstaat, waarmee de  
onafhankelijkheid van commissarissen en de transparantie van het Nederlandse corporate 
governance stelsel onder druk komen te staan. Anderzijds om te waarborgen dat de aandacht 
van commissarissen niet te veel versnipperd zal raken over teveel vennootschappen. Het 
amendement heeft betrekking op nieuwe commissarisbenoemingen na de inwerkingtreding 
van deze wet, en dwingt commissarissen die nu meer dan 5 commissariaten 
hebben niet om deze terug te brengen naar 5. 
Ingetrokken 
 
Artikel I, onderdeel C, artikel 107a, eerste lid 
20 ( Blok) 
Dit amendement beoogt de invloed van de algemene vergadering van aandeelhouders op het 
beleid van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de vennootschap te 
versterken. Door een besluit van het bestuur dat een verandering van de identiteit of het 
karakter van de onderneming met zich meebrengt aan de goedkeuring van de algemene 
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vergadering van aandeelhouders te onderwerpen, wordt het handelen van het bestuur 
transparanter en kan effectiever toezicht gehouden worden door de algemene vergadering van 
aandeelhouders. 
Ingetrokken 
 
 
Artikel I, onderdeel E, artikel 118a 
21 (Blok) 
Certificering is een middel om te voorkomen dat door afwezigheid van aandeelhouders op een 
vergadering van aandeelhouders een toevallige minderheid van aandeelhouders de 
besluitvorming naar de hand zet. Certificering kan echter ook als beschermingsmaatregel 
gebruikt worden en staat dan aandeelhoudersdemocratie in de weg. Door certificaathouders 
die daarom vragen zonder enige beperking en onder alle omstandigheden een stemvolmacht te 
verlenen, kunnen gevolmachtigde certificaathouders het stemrecht naar eigen inzicht 
uitoefenen. 
Ingetrokken 
 
Artikel I wordt na onderdeel E 
23 (Blok) 
Thans kan de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit tot het ontnemen van het 
bindend karakter van een voordracht tot benoeming of ontslag van een lid van de raad van 
commissarissen slechts nemen indien dit besluit genomen wordt met een twee derde  
meerderheid van stemmen. Het amendement vervangt deze twee derde meerderheid door een 
gewone meerderheid, waardoor de invloed van de algemene vergadering van aandeelhouders 
wordt verstrekt. 
Ingetrokken 
 
Artikel I, onderdeel L, artikel 158 
Artikel I, onderdeel BB, artikel 268 
26 ( Blok) 
Dit amendement beoogt de invloed van de algemene vergadering van aandeelhouders bij 
benoeming van commissarissen te vergroten. In de artikelen 158 en 268 van het wetsvoorstel 
heeft de algemene vergadering van aandeelhouders weliswaar een blokkeringsmogelijkheid. 
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft echter om de bindende voordracht van 
een commissaris te doorbreken een twee derde meerderheid nodig vertegenwoordigend 
eenderde van het kapitaal. In de praktijk zijn dit voor bijna alle ondernemingen onhaalbare 
drempels. Door de twee derde meerderheid te vervangen door een gewone meerderheid 
krijgt de algemene vergadering van aandeelhouders wezenlijke invloed op  
benoeming van commissarissen.  
Ingetrokken 
 
Artikel I, onderdeel C, artikel 107a, eerste lid 
15→33 (Douma) 
Dit amendement beoogt de reikwijdte te vergroten van besluiten die onderworpen zijn aan 
goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering. Analoog aan artikel 164 lid 1 f zouden niet 
alleen deelnemingen, maar ook investeringen, onder het goedkeuringsrecht moeten vallen. 
Net zoals een forse deelneming grote invloed kan hebben op de waarde van de aandelen, geldt 
dit ook voor grote investeringen. In dit amendement wordt voorgesteld om aan te sluiten bij 
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art. 164 lid 1 f, waarin een vergelijkbaar goedkeuringsrecht is neergelegd voor de raad van 
commissarissen. Het goedkeuringsrecht geldt voor deelnemingen vanaf een kwart van het 
aandelenkapitaal vermeerderd met de reserves. 
Ingetrokken 
 
Artikel I, onderdeel l, artikel 158 lid 9 
Artikel I, onderdeel O, artikel 161a lid 1 
Artikel I, onderdeel BB, artikel 268 lid 9 
Artikel I, onderdeel EE, artikel 271a lid 1 
39 (Douma) 
Dit amendement beoogt de gevolgen van de tweede nota van wijziging ongedaan te maken 
met betrekking tot de benodigde meerderheid in de algemene vergadering. Deze benodigde 
meerderheid zou weer tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen, 
vertegenwoordigend een derde van het uitgebrachte kapitaal, moeten bedragen in plaats van 
de voorgestelde volstrekte meerderheid. 
Ingetrokken 
 
Invoegen nieuw onderdeel na onderdeel E 
46 herdruk (Blok) 
Door het huidige wetsvoorstel wordt het structuurregime vergaand gemoderniseerd. Op een 
belangrijk punt wijkt Nederland echter nog af van de internationale norm:  de raad van 
commissarissen en niet de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) bepaalt 
uiteindelijk wie in het bestuur van  een beursfonds zit. Dit amendement beoogt deze 
internationale afwijking op te heffen door bestuurders van beursfondsen voortaan rechtstreeks 
te laten benoemen door de  ava .   Ook zou het niet zo moeten zijn dat beursfondsen de 
benoemingsbevoegdheid van de ava door middel van bindende voordrachtsregelingen 
statutair kunnen beperken.   
Verworpen. Voor: VVD en LPF 
 
 
Invoegen nieuw onderdeel na onderdeel E 
18 (Douma) 
Dit amendement beoogt de verantwoordelijkheid en de taakomschrijving van raden van 
commissarissen te verbreden, waarbij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
ondernemingen tot uitdrukking wordt gebracht. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
kan hier worden gedefinieerd in die zin dat ondernemingen bij hun beleid rekening moeten 
houden met het natuur- en milieubelang, werknemersrechten en het werkgelegenheidsbelang, 
en in internationaal verband, met fair trade en mensenrechten. Onderdeel van het 
ondernemingsbeleid in bovengenoemde zin zijn in ieder geval het investeringsbeleid en de 
manier waarop produkten en diensten worden aangekocht en verkocht, en de manier waarop 
en onder welke omstandigheden deze produkten tot stand worden gebracht. 
De indieners kiezen er in dit amendement bewust voor om geen concrete verplichtingen of 
sancties op te leggen. Met dit amendement wordt voor commissarissen de ruimte gecreëerd 
om rekening te houden met de bovengenoemde maatschappelijke belangen, waarbij het 
maatschappelijke debat een belangrijke rol kan spelen. De indieners achten het noodzakelijk 
om deze ruimte te creëren, omdat in de discussie over de rol die raden van commissarissen 
kunnen spelen, de laatste jaren voortdurend in beperkende zin wordt verwezen naar de 
taakomschrijving van art. 140 en 250 van Boek 2 BW, waarbij erop gewezen wordt dat 
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commissarissen zich slechts zouden mogen richten op het belang van de vennootschap en de 
met haar verbonden onderneming. Zelfs bij vennootschappen met slechts de overheid als 
aandeelhouder zouden commissarissen zich niet naar het publieke belang mogen richten, 
volgens deze argumentatielijn. Dit amendement beoogt daarom mede om de ruimte te creëren 
om deze onlogische en onwenselijke argumentatielijn te kunnen doorbreken. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 
 
 
Invoeging onderdelen Gaa en Waa 
32→49 (Douma en Kant) 
Dit amendement beoogt een maximaal draagvlak te creëren voor het  ten aanzien van de leden 
van de Raad van Commissarissen te voeren beloningsbeleid door de ondernemingsraad tijdig 
in staat te stellen zich 
over de voorstellen voor dat beloningsbeleid een mening te vormen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
 
 
Artikel I, onderdeel J, artikel 155a, eerste lid 
Artikel I, onderdeel Z, artikel 265a, eerste lid 
10→22→28 (Kant en Douma) 
In het wetsvoorstel is een uitzonderingsbepaling opgenomen voor de benoeming van 
bestuursleden door de raad van commissarissen in structuurvennootschappen waarvan het 
gehele kapitaal door stichtingen of verenigingen wordt verschaft. Omdat deze uitzondering 
overbodig is omdat hier geen sprake is van persoonlijk ondernemerschap beoogt dit 
amendement deze uitzonderingsbepaling te schrappen.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en pvdA 
 
 
Artikel I, onderdeel L, artikel 158, derde lid, 
Artikel I, onderdeel BB, artikel 268, derde lid 
Artikel IV, tweede lid 
12 (Douma) 
Dit amendement beoogt te bewerkstelligen dat over de profielschets voor nieuwe 
commissarissen overeenstemming bestaat tussen raad van commissarissen, algemene 
vergadering van aandeelhouders en ondernemingsraad. Op deze wijze wordt voorkomen dat 
misverstanden kunnen ontstaan over de twee gronden waarop het versterkte aanbevelingsrecht 
niet tot een voordracht zou kunnen leiden, zoals deze twee gronden genoemd zijn in art. 158 
lid 6. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
 
Artikel I, onderdelen L, M, BB en CC 
11→27 (Kant en Douma) 
In het wetsvoorstel is bepaald dat de rvc de ava en or «tijdig» moet informeren dat er een 
vacature is voor een commissaris. In de memorie van toelichting wordt dit toegelicht met «ten 
minste twee maanden» (p. 34). Dit amendement beoogt deze termijn ook in de wet zelf vast te 
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leggen. Met «tijdig» wordt in ieder geval ook bedoeld dat het aanbevelingsrecht van or en ava 
niet gefrustreerd mag worden doordat de rvc tegelijkertijd met het bekendmaken van een 
vacature aangeeft wie zij voornemens is te benoemen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 
 
Artikel I, onderdeel L, artikel 158  
Artikel I, onderdeel BB, wordt artikel 268 
Artikel IV 
24→37 (Blok en Giskes) 
De voorgestelde artikelen 158 en 268 kennen zowel aan de raad van commissarissen als aan 
de ondernemingsraad een voordrachtsrecht toe. Een voordrachtsrecht voor de aandeelhouder 
ontbreekt echter, terwijl het doel van het thans voorliggende wetsvoorstel juist het versterken 
van de invloed van de aandeelhouders is. Vanuit die optiek is het niet meer dan logisch om 
eveneens aan de aandeelhouders een voordrachtsrecht toe te kennen. Door het 
voordrachtsrecht te verdelen over ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de 
aandeelhouders ontstaat een meer evenwichtige verdeling. 
Verworpen. Voor: D66, VVD en LPF 
 
Artikel I, onderdeel L, artikel 158 
Artikel I, onderdeel BB, artikel 268, 
13→25 (Douma) 
Dit amendement beoogt een uitzondering te creëren op de regel dat maximaal één derde van 
de leden van de raad worden voorgedragen door middel van het versterkte aanbevelingsrecht. 
In het geval van een raad van commissarissen van 5 personen zou volgens het wetsvoorstel 
slechts één persoon onder het versterkte aanbevelingsrecht vallen. Dit is onwenselijk en wijkt 
te veel af van de hoofdregel van één derde van commissarissen. Ook de doelstelling om 
commissarissen te recruteren uit een ruimere kring dan tot nu toe gebruikelijk is, en om een 
breder spectrum aan maatschappelijke belangen mee te nemen in het toezicht op 
vennootschappen, komt hiermee onder druk te staan. Het amendement voorziet erin dat in een 
raad van commissarissen van 5 personen er 2 leden zullen worden voorgedragen via het 
versterkte aanbevelingsrecht. Op deze wijze wordt bevorderd dat dichter bij de hoofdregel van 
één derde gebleven wordt, aangezien twee vijfde veel dichter bij één derde ligt dan één vijfde 
bij één derde.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 
 
 
Artikel I, onderdeel O, artikel 161a derde lid 
Artikel I, onderdeel EE, artikel 271a, derde lid 
34→44 (Douma) 
Dit amendement beoogt enerzijds de algemene vergadering van aandeelhouders en de 
ondernemingsraad in staat te stellen hun opvattingen over de na heenzending van de oude 
Raad van Commissarissen ontstane situatie en de door hen gewenste oplossingsrichting aan 
de ondernemingskamer kenbaar te maken. Tevens vormt het een aanvullende waarborg voor 
evenwicht in de door de ondernemingskamer te maken afweging ten aanzien van de 
aanwijzing van een of meer commissarissen. 
Verworpen.  Voor: SP, GroenLinks, de PvdA en D66 
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MOTIES 
 
50 (Douma) over integriteitstoetsing bij bestuurbenoemingen bij vennootschappen door de 
AFM 
Ingetrokken 
 


