
Divat&Design Tőkealap támogatási szabályai 

A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 

1021 Budapest, Kapás utca 6-12.; cégjegyzékszáma: 01-10-044176; a Tőkealap-kezelő) 

kezelésében levő Divat&Design Tőkealap (a Tőkealap) célja, a kreatív iparági szektorban a 

fejlődőképes hazai, elsősorban kis- és középvállalatok fejlesztésének elősegítése, annak 

érdekében, hogy termékeik megvalósításához forráshoz jussanak, így a nemzetközi piacokon is 

meg tudjanak jelenni. 

A Tőkealap befektetéseire kiterjed az az uniós állami támogatási jog hatálya az alábbiak szerint: 

A Tőkealap a befektetéseit vagy piaci alapon vagy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami 

támogatásként hajtja végre. 

- Piaci alapú befektetés 

Azon befektetések, amelyek hozamelvárása megfelel a Kezelési Szabályzat alapján kalkulált 

megtérülési rátának a piaci magánbefektetői elvvel összhangban végrehajtott befektetésnek 

minősülnek, így nem biztosítanak gazdasági előnyt a Céltársaságok részére és ezáltal nem 

minősülnek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

- Befektetés állami támogatásként 

Az előző pontban említettektől eltérő feltételekkel végrehajtott befektetések az EUMSZ 107. 

cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást tartalmaznak és az uniós joggal összhangban az 

alábbi jogcímekre vonatkozó - a jelen leírásban részletezett - szabályok betartásával hajthatóak 

végre 

(i) az ÁCSR 22. cikke szerinti induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás, 

(ii) a De minimis rendelet szerinti csekély összegű támogatás, 

Az ÁCSR 22. cikke alapján nyújtott támogatások esetében a támogatás-nyújtónak a 37/2011. 

(III. 22.) Korm. rendelet 2. § 9c. pontjában és az ÁCSR 9. cikk (1) bekezdés c) pontjában 

meghatározott közzétételi kötelezettség áll fenn minden egyes 500 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget meghaladó egyedi támogatásra. 

Kölcsön nyújtására vonatkozó speciális szabályok 

Kölcsön-nyújtás esetén a kölcsön állami támogatástól való mentességét az alap azáltal 

biztosítja, hogy tranzakciót a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapításának 

módjáról szóló bizottsági közleményben foglaltaknak megfelelően nyújtja.  

Piaci hiányosság igazolásának szükségessége: 

A Céltársaságok szintjén, az ÁCSR 22. jogcíme alapján történő Befektetések esetén a piaci 

hiányt maga az ÁCSR igazolja, a de minimis rendelet, illetve a piaci magánbefektetői elv 

alapján történő Befektetések esetén egy külső szakértő által elkészített GAP elemzéssel, vagy 

2 versenytárstól származó elutasító nyilatkozattal kerül igazolásra a piaci hiány.  

 



 

A Tőkealap-kezelő állami tulajdonú kockázati tőkealap kezelő társaság, amelynek irányítását 

professzionális szakemberek látják el, tevékenységét hagyományosan üzleti alapon, az európai 

tőkebefektetési piacot jellemző megtérülési igényt elérő, illetve meghaladó elvárások mellett 

végzi.  

Az ÁCSR finanszírozási területen a Tőkealap minden esetben 

• ösztönző hatású és 

• átlátható támogatást nyújt 

• az ÁCSR-ben meghatározott feltételekkel összhangban. 

  



Befektetésben részesíthető Portfólió Társaságok 

1. A Céltársaságokra vonatkozóan elvárt általános követelmények 

Nem nyújtható Befektetés az alábbi kizáró okok hatálya alá eső vállalkozások számára: 

(b) amelyik betéti társaságként vagy egyéni vállalkozásként működik 

(c) A Tőkealap az alábbi esetek bármelyikét – befektetési szempontból – kizáró oknak 

tekinti, amennyiben a Céltársaság, illetve a lehetséges Befektetés: 

(i) nem illeszkedik a Tőkealap befektetési politikájához, befektetési elveihez 

(ii) üzleti módszerrel nem kezelhető, ésszerűen a Tőkealap által nem vállalható 

kockázatot hordoz, 

(iii) nehéz pénzügyi helyzetben lévő vállalkozás1, 

(iv) tevékenysége jogszabályba ütközik, 

(d) Amely a befektetési döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 

megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett. 

(e) Amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási- vagy egyéb - a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll. 

(f) Amely jogszabályban vagy a Portfólió Társasági Szerződés megkötésének feltételeként 

meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a 

megtett nyilatkozatát visszavonja, 

(g) Amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 

bekezdése szerinti követelményeknek, azaz 

(1) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; 

(2) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 

törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget; 

(3) nem minősül Átlátható Szervezetnek. 

(h) Amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a befektetéssel 

létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

(i) Amely legkésőbb az első Befektetés folyósításáig a projekt megvalósításának 

elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyező határozattal, vagy az annak 

megadására vonatkozó kérelem benyújtását igazoló dokumentumokkal nem 

rendelkezik. 

(j) Amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság 

számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett). 

 
1 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 37/2011. 

(III. 22.) Korm. rendelet 6 § (4a) bekezdése szerinti vállalkozások 



(k) Amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége 

korlátozását rendelte el. 

(l) Amelynek üzleti tevékenysége magában foglalja legalább az alábbiak egyikét: 

(1) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb 

tevékenység, amely alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, 

ideértve az ember reprodukciós célú klónozását); 

(4) kaszinók és annak megfelelő vállalkozások; 

(5) online szerencsejátékok és online kaszinók; 

(6) pornográfia és prostitúció; 

(7) atomerőművek leállítása és építése; 

(8) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése 

vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti (1) - (7) 

pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus 

információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok 

letöltésének elősegítése.  



Állami támogatással kapcsolatos követelmények 

1. Az ÁCSR alapján történő Befektetések Céltársaságaival szemben elvárt követelmények 

A Tőkealap által az ÁCSR szabályok szerinti Befektetések esetében, a Céltársaságoknak az 

alábbi feltételeknek kell megfelelniük: 

(i) Az alábbi (ii) bekezdésben foglaltak kivételével a Céltársaság kizárólag olyan, 

legfeljebb öt éve bejegyzett és tőzsdén nem jegyzett Kisvállalkozás lehet, amely 

teljesíti az alábbi feltételeket: 

(1) nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át; 

(2) még nem osztott nyereséget; 

(3) nem összefonódás útján jött létre. 

Azon vállalkozások esetében, amelyeket nem kell bejegyezni, a fent említett ötéves 

időszak kezdetének az az időpont tekinthető, amikor a vállalkozás megkezdi gazdasági 

tevékenységét vagy amikor gazdasági tevékenysége alapján adóztathatóvá válik. 

(ii) A Céltársaság lehet az olyan, összefonódás útján létrejött Kisvállalkozás is, amely 

az (i) bekezdés (3) albekezdésében foglaltak kivételével teljesíti a fenti (i) 

bekezdésben előírt feltételeket, és amely a fenti (i) bekezdésben előírt valamennyi 

feltételt teljesítő vállalkozások összefonódása útján jött létre, feltéve, hogy a 

Befektetés folyósításakor az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás 

bejegyzésének időpontjától számítva legfeljebb öt év telt el. 

Nem részesülhet finanszírozásban az a vállalkozás,  

(i) amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére 

kötelező határozata van érvényben; 

(ii) amely az alábbi ágazatokban tevékenykedik 

- elsődleges mezőgazdasági termelés; 

- mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása, amennyiben 

o a finanszírozás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 

vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége 

alapján kerül rögzítésre vagy 

o a finanszírozás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az 

elsődleges termelőknek 

Nem ítélhető meg támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését 

eredményezi. 

Támogatás nem nyújtható olyan módon, hogy az a harmadik országokba vagy az Európai Unió 

tagállamaiba irányuló exporttal kapcsolatban  

1. az exportált mennyiségek  

2. vagy az értékesítési hálózat kialakítása és működtetése  



3. vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadások  

vonatkozásában tartalmaz jogosultsági feltételeket vagy közvetlenül ezeket támogatja.  

Nem nyújtható a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen 

szénbányák bezárását elősegítő támogatás. 

A vállalkozásnak hozzá kell járulnia, hogy a finanszírozás részleteit – az ÁCSR II. 

mellékletének megfelelően - az erre szolgáló központi honlapon a Tőkealap-kezelő 

nyilvánosságra hozza. 

A bruttó támogatási egyenérték a Tőkealap-kezelő az ÁCSR rendelkezéseivel összhangban az 

alábbi fő szabályok mentén jár el: 

(i) A tőke, kvázi saját tőke formájában nyújtott finanszírozás esetén a támogatás 

összege a bruttó támogatási egyenérték, azaz a tőke- és a kvázi sajáttőke 

befektetés összege teljes egészében, 100%-os mértékben vissza nem térítendő 

támogatásnak minősül.  

(ii) A felállítandó Alap köteles felhívni mind a Céltársaság, mind a befektetési partner 

figyelmét és írásban összegszerűen közölni velük az adott finanszírozás bruttó 

támogatási egyenértékének pontos összegét és a vonatkozó EU-s rendelkezéseket. 

A támogatáshalmozás tekintetében a felállítandó Alap a 2014. évi ÁCSR rendelkezéseivel 

összhangban az alábbi fő szabályok mentén jár el: 

(i) Annak megállapításakor, hogy teljesülnek-e az ÁCSR 4. cikkében szereplő 

bejelentési határértékek és a III. fejezetben foglalt maximális támogatási 

mértékek, a felállítandó Alap a finanszírozott tevékenységre, projektre vagy 

vállalkozásra irányuló állami támogatások teljes összegét figyelembe veszi. 

(ii) A felállítandó Alap által az ÁCSR, illetve a de minimis támogatási rendelkezések 

alapján nyújtott azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező 

finanszírozási ügyletei bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel 

rendelkező állami támogatással halmozható.  A támogatáshalmozással 

kapcsolatos szabályok betartásához a vállalkozásnak a finanszírozási döntés 

előkészítési szakaszában nyilatkoznia kell az egyéb forrásból kapott állami 

támogatásokról (beleértve a de minimis támogatásokat is). 

(iii) A felállítandó Alap által nyújtott azonosítható elszámolható költségekkel nem 

rendelkező finanszírozási ügyletei az ÁCSR rendeletben vagy a Bizottság által 

elfogadott más csoportmentességi rendeletben vagy határozatban az egyes ügyek 

egyedi körülményei szerint rögzített legmagasabb vonatkozó teljes finanszírozási 

határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem 

rendelkező állami támogatással halmozható. 

(iv) vissza nem térítendő támogatás – beleértve a tőkebefektetést és a kvázisajáttőke-

befektetést is –, kamatlábcsökkentés és garanciadíj-csökkentés, amelynek bruttó 

támogatási egyenértéke nem haladja meg a 0,4 millió EUR-t, illetve a Szerződés 

107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő 

támogatott területeken letelepedett vállalkozások esetében a 0,6 millió EUR-t, 

illetve a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott 



feltételeknek megfelelő támogatott területeken letelepedett vállalkozások 

esetében a 0,8 millió EUR-t. 

(v)  Innovatív vállalkozásnak minősülő kisvállalkozások esetében az (iv) pontban 

előírt maximális összegek megkétszerezhetők. 

2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti állami támogatási jogcím esetén 

irányadó szabályok 

(a) Amennyiben a Tőkealap-kezelő a Befektetést az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

alapján csekély összegű támogatásként nyújtja („de minimis”), úgy a Céltársaságokkal a Végső 

Kedvezményezetti Szerződést csak azt követően kötheti meg, hogy a Céltársaságok az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott 

meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoztak a 

részükre a Befektetés odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott 

csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 

(b) Amennyiben a Tőkealap-kezelő a Befektetést az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

alapján csekély összegű támogatásként nyújtja („de minimis”), a Tőkealap-kezelő a Végső 

Kedvezményezetti Szerződést az Alap nevében kizárólag abban az esetben jogosult megkötni, 

ha a Végső Kedvezményezetti Szerződés tartalmazza a Céltársaság arra vonatkozó 

kötelezettségvállalását, hogy 

(i) a Befektetéshez kapcsolódó iratokat a Befektetés odaítélését követő 10 (tíz) évig 

megőrzi, és a Tőkealap-kezelő vagy az Irányító Hatóság, illetve ezek jogutódjainak 

ilyen irányú felhívása esetén bemutatja; és 

(ii) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a 

Befektetést nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi 

árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű 

vásárlására. 

(c) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet a csekély összegű (de minimis) támogatások 

mentesítésére vonatkozó szabályokat tartalmaz. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet egy felső 

határértéket állapít meg, amelynél alacsonyabb összegű támogatások mentesülnek az Európai 

Bizottság részére történő bejelentés kötelezettsége alól. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, 

valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 

odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja 

meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 

vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az Atr. 

35. §-a alapján kell eljárni.] Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak 

nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, 

hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű 

támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően 

jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. Ha egy 

vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott 



csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, 

amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott 

tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük 

– a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell 

osztani az új vállalkozások között. 

(d) A visszaélések megelőzése érdekében az 1407/2013/EU bizottsági rendelet csak az 

átlátható de minimis támogatásokra vonatkozik. Egy támogatás abban az esetben minősül 

átláthatónak, ha előzetesen pontosan kiszámítható az összege anélkül, hogy kockázatértékelést 

kellene végezni. A Tőkealapból nyújtott de minimis támogatások abban az esetben tekinthetők 

átlátható támogatásnak, ha a támogatás teljes összege nem haladja meg a csekély összegű (de 

minimis) felső határt; 

 (e) A Befektetés nyújtását megelőzően ellenőrizni kell, hogy az adott Céltársaság az előző 

három pénzügyi évben kapott de minimis támogatásokkal együtt a de minimis értékhatárba 

belefér-e, figyelemmel a támogatáshalmozódási szabályokra is. 

(f) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet nem vonatkozik a mezőgazdasági termékek 

elsődleges termelésének ágazatára, a halászati és akvakultúra-ágazatokra, az exporttal 

kapcsolatos tevékenységekre, a szénágazatra, a közúti teherszállító járművek, valamint az 

importtermékekkel szemben a belföldi termékeket előnyben részesítő támogatásokra. 

Vonatkozik azonban minden más ágazatban működő vállalkozások számára nyújtott 

támogatásra, beleértve a szállítási ágazatot és – bizonyos feltételek mellett – a mezőgazdasági 

termékek feldolgozását és forgalmazását is. 

(g) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 

Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 

érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 

2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági 

rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek 

megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű 

támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos 

kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a 

támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által 

elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített 

maximális intenzitást vagy összeget. A tőkeinjekciókból álló támogatás csak akkor tekinthető 

átlátható csekély összegű támogatásnak, ha az állami tőkeinjekció teljes összege nem haladja 

meg a csekély összeg felső határát. A tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt 

megtestesítő Befektetések formájában megvalósuló kockázatfinanszírozási intézkedésekből 

álló támogatás csak akkor tekinthető átlátható csekély összegű támogatásnak, ha az intézkedés 

az egy és ugyanazon vállalkozásnak csupán az adott csekély összeg felső határáig nyújt tőkét. 

(h) Amennyiben egy Céltársaság a jelen leírás 3.1 pontjának (i)-(iii) alpontjaiban említett 

ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó 

ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait 

csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott Befektetésekre kell 



alkalmazni – feltéve, hogy a Tőkealap-kezelő megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a 

tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya 

alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet szerinti csekély összegű támogatásban. 

3.1 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet által biztosított állami támogatási jogcím 

esetében kizáró oknak minősülő körülmények: 

(i) Amely a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 

1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 

104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 

1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és 

akvakultúra ágazatba tartozó vállalkozás. 

(ii) Amely az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges 

termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozás. 

(iii) Amely az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával 

és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozás, amennyiben: 

- a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára 

vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 

- vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ. 

(iv) Amennyiben egy vállalkozás a fenti (i)-(ii) pontokban említett kizárt ágazatban, 

valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó 

megengedett ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, a Befektetés teljes 

futamideje alatt biztosítani kell a támogatott tevékenységek számviteli elkülönítését az 

egyéb tevékenységektől, annak érdekében, hogy a kizárt ágazatokban végzett 

tevékenységek ne részesülhessenek az 1407/2013/EU Bizottsági rendelet szerinti 

csekély összegű támogatásban. 

(v) Amely fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá tartozik, vagy a rá vonatkozó nemzeti 

jog azon feltételeinek felel meg, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív 

fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható. 

 

 

 

 


