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Hej Optik/Fotonikvänner! 
 

Ett nytt optik/fotonikår har hunnit ett kvartal och 
redan har ett antal viktiga händelser inträffat på 
PhotonicSwedens agenda. Vi har bland annat 
deltagit i PPPPs (Public Private Partnership – 

Photonics) årsmöte i Bryssel. Ett imponerande evenemang som 
visar på fotonikens starka ställning i Europa.  
Vi har engagerat oss i ytterligare Europa-projekt som syftar dels 
till att stärka små och medelstora företags möjligheter att utnyttja 
optik/fotonik dels att göra Europas regioner medvetna om 
optikens/fotonikens roll som en key enabling technology och 
därför bereder en plats för den i sin strategiska tillväxtagenda.  
Slutligen har vi träffat företrädare för Näringsdepartementet och 
givits möjligheter att spegla den viktiga roll fotonik och andra key 
enabling technologies har för svensk tillväxt. 
Ett axplock av viktiga möten – möten som vi hoppas ger utdelning 
hos Photonics Swedens medlemmar i form av en stärkt bild av 
fotonikens möjliga roll i Sverige, bättre utbildning i optik/fotonik 
och bättre mylla ur vilken fotoniken/optiken kan växa sig stark. 
 

 
Framtiden är ljus ! 
Magnus Breidne, ordförande PhotonicSweden 
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PhotonicSweden members  
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PhotonicSweden members Optopub and LIGHTtalks "The power of photonics and its economic and 

technology impact"  

Register now: https://doodle.com/poll/xs7xu2vsbivcv8kt 

Programme: www.photonicsweden.com/files/programme_light_talks_2016.pdf 

Date: 28th of April 

Time: 17:00 – 20:00 

Location: KTH (Royal Institute of Technology), Acreo, Electrum Swedish ICT AB 
Isafjordsgatan 22, 164 40 Kista, 
Sweden 

Presentations: 

”The power of photonics and its economic impact” 
Pierre-Yves Fonjallaz, Lennart BM Svensson, PhotonicSweden 

”Future Mobile Communication (5G) will rely even more on Optical Technologies” 
Patryk Urban, Optical Small Cell Transport Driver, Ericsson Research Ericsson, Chairman, IEEE  

”How optical inspection and machine vision allow IKEA to have low-cost 
mass production of furnitures in Sweden” 
Hans, Åhlén, Optonova Sweden AB 

”Optics inside; indispensable analytical tools for drug development from GE Healthcare Life 
Sciences” 
Stefan Löfås, Science Director, GE Healthcare Life Sciences 

”Bring light wherever you go” 
Tezha Mohajeri, CEO, 4Light AB  

“Thermal Imaging in Surveillance Applications” 
Anders GM Dahlberg, Business Development Manager, Flir Systems AB 
 
”Questions and Answers session” 

After the talks we invite you to a networking dinner and discussions 

The Optopub and LIGHTtalks in Sweden is targeted to a general audience consisting of 
authorities, representatives from industry of all fields, PhD students and researchers. 

The general aim of the workshop is to update the audience about new interesting 
developments and achievements in relevant application areas, stressing the fact that Photonics 
is an enabling technology. A specific purpose is to stimulate collaboration and interaction with 
industry and academia and to broaden the knowledge of people who are not experts in the 
specific field. 

Optopub and LIGHTtalks 28th of April 2016 

Sponsors LIGHTtalks 

https://doodle.com/poll/xs7xu2vsbivcv8kt
http://www.photonicsweden.com/files/programme_light_talks_2016.pdf


During this workshop, you will be able to: 

• learn many things about photonic solutions and end-users’ 
achievements and needs,  

• network during coffee breaks and a nice dinner in the 
garden of Linné, 

• present your end-user needs or your company in a 4 
minutes pitch or show it with a poster, 

• be part of match-making session with end-users, 
• visit labs at SLU and SVA. 

Time:  Thursday May 19, 10 am, to Friday May 20, 2 pm. 

Place:  Swedish Agricultural University, Uppsala, Sweden 

To register Click here!        

 

Uppsala | 19-20 May 2016 

Workshop 

» Talks by Photonics and End-user 
Experts 

» Partnering & Networking 
» Exhibition 
» Guided Tours 

Light-Based Solutions for 
Agricultural, Veterinary 

and Ecology 

Co-organizers: Main organizers:  

Contact: pierre@photonicsweden.org 

Actors from Agriculture, Veterinary and Ecology and Developers 
from Sweden and Abroad of Photonics Solutions: Let us Meet! 

http://www.fp7-oasis.eu/News-Events/Events/OASIS-events/OASIS-WORKSHOP-SWEDEN More info: 

Programme available: here 

http://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=7578&CLEAR=yes&REGLINEID=34228&REGLINENO=1&REGLINEPAGENO=1&MENUITEMID=0
http://www.fp7-oasis.eu/News-Events/Events/OASIS-events/OASIS-WORKSHOP-SWEDEN
http://www.fp7-oasis.eu/News-Events/Events/OASIS-events/OASIS-WORKSHOP-SWEDEN
http://www.fp7-oasis.eu/News-Events/Events/OASIS-events/OASIS-WORKSHOP-SWEDEN
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http://www.fp7-oasis.eu/News-Events/Events/OASIS-events/OASIS-WORKSHOP-SWEDEN
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http://www.fp7-oasis.eu/News-Events/Events/OASIS-events/OASIS-WORKSHOP-SWEDEN
http://www.fp7-oasis.eu/News-Events/Events/OASIS-events/OASIS-WORKSHOP-SWEDEN
http://www.photonicsweden.com/files/workshop_PH21_OASIS/programme_workshop_light_based_solutions_agr_vet_eco_Sweden_2016.pdf
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Fem representanter från Näringsdepartementet (ND), en från Tillväxverket och en från Vinnova, 
har deltagit i ett möte om Key Enabling Technologies (KETs) organiserat av SwedNanoTech och 
PhotonicSweden. KTH i Electrum i Kista var värd för mötet. I augusti förra året hade ett antal KETs i 
Sverige samlats och diskuterat en input till Regeringens Forskningsproposition som presenteras i 
höst. Inläggen förväntas alltid komma på det sättet, långt i förväg.  
 
Ett brev som beskrev vikten för viktiga möjliggörande tekniker (som de heter på svenska), även de 
som utvecklas i Sverige, skickades den 11.e september 2015 till Närings- och 
Utbildningsdepartementen. Parallellt har näringsdepartementet jobbat aktivt med den så-kallade 
Ny Industrialiseringsstrategin, förkortat NIST. Denna strategi förväntas snabba upp processen som 
sker nuförtiden inom industrin mot det som kallas t.ex. i Tyskland för ”Industrie 4.0”, den fjärde 
industriella revolutionen. Med detta menar man 
en industri där ”allting” som används för 
produktionen är inte bara automatiserat men även 
uppkopplat.  
 
En fabrik där de olika automatiserade delarna 
kommunicerar och interagerar med varandra. 
Konceptet har en koppling till ”Internet of 
Things” (sakernas internet) och digitaliseringen. 
Det som man ofta glömmer prata om är att det 
förutsätter användningen av väldigt många 
sensorer och även avbildningssystem. For oss som 
arbetar med fotonik är det självklart att det 
kommer att innebära användningen av många fotoner och fotoniken har en utmärk position i 
sammanhanget. Målet är en produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer 
flexibilitet och ingen tidskrävande programmering. Konceptet ses som en lösning för 
återindustrialisering av västvärlden. 
 
Själva Ny Industrialiseringsstrategi publicerades den 20.e januari i år och inkluderade en lite 
paragraf om KETs som vi såg som en glädjande följd av vårt arbete. Vi fick även höra om det 
växande intresset för KETs inom ND via direkta kontakter. Vi föreslog då till de ansvariga för 
handlingsplanen för NIST som måste tas fram innan sommaren att komma på besök för att bli 
informerade om de svenska KETs. Besöket skedde den 15.e april i KTH Faculty Lounge i Electrum i 
Kista mellan kl. 11 och kl. 14.  
 
Till slut var de fem samt var sin representant från Tillväxverket och Vinnova. Besökarna fick bland 
annat höra om Ericssons arbete med 5G som beror extremt mycket på optiskkommunikation, om 
en IKEA fabrik i Hultsfred som möjliggjorts av fotoniska avbildningssystem och sensorer från vår 
medlemsföretag Optonova Sweden. Den som skulle presentera avancerad material (en av de 6 
KETs) tog som huvudexempel de blå dioderna. Det blev många intryck och livliga diskussioner där 
fotonik hade en naturlig och bra plats. Besökarna tog sig efter mötet runt renrummen i Electrum 
där många komponenter som involverar oftast flera KETs tas fram.  
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Regeringens Ny Industrialiseringsstrategi (NIST) vill veta mer om KETs 

PhotonicSweden members  

År 2009 utsåg europakommissionen sex viktiga 
möjliggörande tekniker (KET – Key Enabling 
Technologies): 
 Mikro- och Nanoelektronik 
 Fotonik 
 Nanoteknologi 
 Industriell bioteknik 
 Avancerade material 
 Avancerade tillverkninssystem 
KETs har en stor påverkan på Horisont 2020 och 
strukturfonderna. 
  

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stv%C3%A4rlden


PhotonicSweden (PS)  |  Box 1070 | SE-164 25 Kista  | E-Mail: info@photonicsweden.org |  
URL: www.photonicsweden.org 

5 

Lennart BM Svensson, PhotonicSweden,  presenterar 

Kompetensnav Fotonik på Stora Scenen första dagen 

under S.E.E. Bakom från vänster skymtar Atila 

Alvandpour, Magnus Svensson, Tommy Höglund och Jan 

Andersson. 

 

 

När tredje dagen av branschmässan S.E.E. summerats stod det klart att antalet besökare blev 4073 
stycken, en nedgång på 6 procent jämfört med 2012. Antalet utställare minskade från cirka 200 till 
knappt 180.Strategiska Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystems programchef Magnus 
Svensson hade samordnat Smartare Elektroniksystems kompetensnav att hålla varsin presentation på 
Scandinavien Electronics Event i Kista 19-20 april. Tre Huvudutmaningar arbetar kompetensnaven 
med för att skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna, bibehålla och utveckla 
svenska spetsområden, samt säkrare kompetensförsörjning för branschen.  

De olika kompetensnaven är: Mikro-nanoelektronik / Tryckt elektronik / Fotonik / Inbyggda system – 
Sensorer för hälsa / Byggsätt / Kraftelektronik / Tillförlitlighet. En Road-Show är planerad för att sprida 
informationen om kompetensnaven. Smartare Elektroniksystem tar ut sina kompetensnav på en 
turné och besöker följande orter: 

 24 maj Västerås 

 1 september Luleå 

 18 oktober Göteborg 

 27 oktober Linköping 

 9 november Malmö/Lund 

 6 december Sundsvall 

Statligt stöd i stället för straffskatt  

2016-04-19 Skrivet av Göte Fagerfjäll, Elektronik i Norden     
Staten kan göra mycket för att hjälpa elektronikindustrin, men den planerade straffskatten på 
elektronik hör definitivt inte dit. Att sätta en "fulstämpel" på elektronik är något av det mest negativa 
man kan tänka sig. S.E.E. inleddes med en paneldebatt om elektronikindustrins framtid i Sverige. 
Tanken var att tala om innovationskraft och hur man kan underlätta för företag att snabbare komma 
ut med sina idéer på marknaden, men mycket kom att handla om den planerade punktskatten på 
elektronik. Skatten motiveras av miljöhänsyn, men riskerar att få totalt motsatt effekt.  Alla 
miljöprojekt förutsätter avancerad elektronik och att i det läget sätta en "fulstämpel" på elektronik är 
galet, säger Sara Mazur, chef för Ericsson Research. Idag mer än någonsin behöver vi locka ungdomar 
till elektronikområdet och det gör vi definitivt inte genom att klassa elektronik som miljöfarligt. 
 

I panelen, från vänster: Charlotte Brogren, GD Vinnova, 
Mats Odell, ordförande Smartare Elektroniksystem, Maria 
Månsson, ordf Svensk Elektronik, Hans Hentzell, Swedish 

ICT, Sara Mazur, chef Ericsson Research och Olle 
Hulteberg, vd Inission. Diskussionen leddes av 
journalisten Lennart Persson. 

Kompetensnav Fotonik 

PhotonicSweden partners  

Associated members 

PhotonicSweden members  

http://www.elinor.se/index.php/Statligt-stod-i-stallet-for-straffskatt.html
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Optics & Photonics in Sweden conference (OPS) 2016 will be held 2 - 3 November 2016 at the Concert and 
Congress Center, Linköping  (Arenabolaget);   http://arenabolaget.se/ 

Invited talks will cover a variety of topics in Optics and Photonics, reflecting current Swedish research and 
development at universities, institutes and in the industry. 

Keynote speakers will highlight European research and developments. 

A poster session will provide an additional opportunity to display to the most recent developments and 
achievements. It will also give an overview of Optics and Photonics in Sweden and offer a good platform for 
creating new collaborations. 

ABSTRACT SUBMISSION FOR POSTER PRESENTATIONS 

Abstracts can be sent in to petra@photonicsweden.org 
Deadline for abstracts: 17th of October 2016 
Authors are requested to submit an abstract of a half to one page (font 11, including figures and references) 
Contributions will be accepted for poster presentation. 

Required poster size: The posters should have a maximum size of DIN A0 (841 x 1189 mm) preferably in a 
portrait format (not landscape format). Pins and similar pads will be provided by the organizer. 

All authors are requested to register for the meeting separately from abstract submission. 

An exhibition and a session with company presentations 
will be held in parallel to the technical sessions to provide 
industry, institutes and associations an opportunity to 
display their products and services and bridge the gap 
between science and industry. 

Questions about exhibition can be sent to 
lennart@photonicsweden.org  

The conference is organised by PhotonicSweden (PS) and 
the Swedish Optical Society (SOS).  

General Chair: 
Mikael Lindgren, IFM-Linköping University/NTNU (mikael.lindgren@ntnu.no) 

Co-Chair:  
Lars Sjöqvist, FOI, Linköping (larsjo@foi.se) 

- See more at: http://www.photonicsweden.com/optics-and-photonics-sweden-2016-ops-2-3-november-link-
ping  

Optics and Photonics in Sweden 2016 (OPS) 2-3 November in Linköping  

http://arenabolaget.se/
mailto:petra@photonicsweden.org
mailto:lennart@photonicsweden.org
mailto:mikael.lindgren@ntnu.no
mailto:larsjo@foi.se
http://www.photonicsweden.com/optics-and-photonics-sweden-2016-ops-2-3-november-link-ping
http://www.photonicsweden.com/optics-and-photonics-sweden-2016-ops-2-3-november-link-ping
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http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/100-miljoner-till-visualisering  
Visual Sweden är namnet på det nystartade initiativet att sprida kunskap om Östergötlands visualisering. I VisualSweden 
ingår Linköpings universitet, Region Östergötland, Norrköping och Linköpings kommun samt ett antal företag i 
Östergötland. Redan i dag är Visualiseringscenter i Norrköping och CMIV i Linköping bekanta för sina jobb. Nu har 
VisualSweden vunnit Vinnova-tävlingen Vinnväxt i stenhård konkurrens med andra stora projekt i landet. I ansökan var 
dessutom ett 50-tal företag involverade. Priset innebär att VisualSweden får pengar från svenska innovationsmyndigheten 
Vinnova med 19 MSEK under de tre första åren, med ett principbeslut om en 10-årig plan för finansiering. Dessutom 
tillkommer 10 MSEK från Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun, samt 10 MSEK i form av 
arbetsinsatser från näringslivet. Totalt kan det bli 100 MSEK på 10 år. Denna satsning kommer skapa arbetstillfällen i länet, 
universitet och privat. 
 
Tanken är att fortsätta att utveckla visualisering i olika former, och att sprida den kunskap som redan finns till fler 
potentiella användare. Den svenska meteorologiska och hydrologiska institutet (SMHI) är ett av de berörda företagen som 
länge har arbetat med en stor mängd data. Att kunna göra informationen begriplig med hjälp av visualisering är en klar 
fördel när SMHI säljer sina tjänster. 
Turbintillverkaren Siemens i Finspång ser en framtid där servicepersonal inte behöver resa till avlägsna platser i världen för 
att reparera utrustningen. Många uppgifter kommer istället utföras med hjälp av visualiseringsverktyg. Andra användare 
som hanterar stora datamängder är tex sjukhus, Luftfartsverket och Nationellt forensiskt centrum. 

PhotonicSweden arrangerar ett gemensamt arrbetsgruppsmöte för AG1-AG7 med möjlighet till separata AGx-möten. 
PhotonicSweden kommer att ladda upp all informationen om påverkansparbetet på Dropbox. Anmäl dig till 
arbetsgruppsmöte via Doodle-länken: 
https://doodle.com/poll/7i38rgwzc9wg58mc 

 
PhotonicSwedens årsstämma kommer att hållas torsdagen den 26 maj 2016 kl.16.00 – 17.00 på Electrum i Kista, med 
ingång från Kistagången 16 alt. Isafjordsgatan 22. Lokalen för stämman är Swedish ICT konferensrum Knuth som ligger på 
plan 6 med ingång från hiss B via receptionen hos Swedish ICT Acreo. Anmäl dig till årsmötet via följande Doodle länken: 

https://doodle.com/poll/3gm32qdqa4cxeuib  
 

 
Välkomna! 
Styrelsen för PhotonicSweden 

100 miljoner till visualisering 

Kallelse AG-möte 2016-05-26 kl.14:00-15:45 

Kallelse till ordinarie årsstämma för Ekonomiska föreningen PhotonicSweden2016-05-26 

kl.16:00-17:00 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/100-miljoner-till-visualisering
https://doodle.com/poll/7i38rgwzc9wg58mc
https://doodle.com/poll/3gm32qdqa4cxeuib
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Sedan början av året har PhotonicSweden arbetat med två EU ansökningar med deadline i april. Dessa 
beskrivs bara kort nedan eftersom det är ju bara ansökningar och vi får inte ge alltför många detaljer 
med hänsyn till utvärderingsprocessen och till våra partners. 
 
 

Ansökan om ett Coordination and Support Action (CSA) – projekt. Deadline var 12.a april. 
Utlysning adresserad: Call ICT-29-2016: Photonics KET 2016, c) CSA i) Coordination of regional pho-

tonics strategies. 
Den beskrivs i ”work programme” för ICT för åren 2016 och 2017. Budget och sökt 

totalfinansering: 1.4 MEuros. Finansiering för PhotonicSweden: 190 kEuros. Projektets längd: 
30 månader. Start januari 2017. 

Vi har ett sökt ett projekt som en fortsättning på vårt nuvarande men snart avslutat projekt OASIS. 
Det handlar om ett samarbete mellan fotonikkluster och nationella fotonikplattformar i denna 
gång 8 EU länder och med 9 partners. Projektet om accepterat kommer att fokusera igen på 
livvetenskaperna, små och medelstora företag samt regionernas innovationsstrategier. En av 
idéerna är att få flera regioner i Europa att välja fotonik som prioritet i deras smart 
specialisering strategi (S3) som nu krävs av EU för att använda strukturfonder för forskning, 
utveckling och innovation. Fotonik är fortfarande inte tillräckligt känd bland beslutsfattare och 
tjänstemän. Det föreslagna projektet vill då hjälpa till regioner med stor potential inom fotonik 
(och speciellt inom biofotonik) att lyfta innovationsområdet till rätt nivå. Ansökan visar också 
hur projektet skulle kapitalisera på tidigare projekt och ansträngningar inom EU. Ett annat mål 
med projektet är att stimulera samarbetet mellan regioner inom EU och stimulera en 
kombination av Horisont 2020 finansiering med strukturfonder i samma nya projekt. 

 
 
Ansökan om ett Innovation Action (IA) – projekt. Deadline för första steg: 6.e april. För andra 

steget: 8.e september. 
Utlysning adresserad: INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial 
value chains. 
Den beskrivs i ”work programme” för Innovation in SMEs för åren 2016 och 2017. Budget och 
sökt totalfinansering: 4.5 MEuros. Finansiering för PhotonicSweden: ?? kEuros. Projektets 
längd: 30 månader. Start januari 2017. Notera att 75% av finansieringen slussas genom 
partnerna till SMFs. Ansökan 
Det föreslagna projektet syftar till att stimulera användningen av fotoniska teknologier för att 
lösa de utmaningar som ”smart cities” har framför sig. Genom workshops och ”living labs” 
övertygas slutanvändarna att välja och engagera SMFs inom fotonik. Detta projekt skulle 
engagera PhotonicSweden i ett nära samarbete med Stockholms stad och region. Regionen 
har ju valt ”Sustainable Cities” i sin smart specialisering strategi. 

 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/SE11/tags/SE11  

 

PhotonicSwedens arbete med EU ansökningar i början av året 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/SE11/tags/SE11
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More than 370 experts debate Photonics PPP funding priorities / Digitisation of Industry 
in focus  

Sweden was well represented at the Photonics Public Private Partnership meeting 2016 in 
Brussels . 
 
”Photonics provides a competitive edge for every industry", were confident words from 
Commissioner Günther Oettinger, who opened the General Assembly of the Photonics 
Public Private Partnership Annual Meeting 2016, with his keynote speech ‘Photonics for 
the successful digitization of European Industry’. 

Setting photonics at the heart of a successful Digitization of Industry, Commissioner 
Oettinger was clear in his purpose, saying: "5G, Robotics and Factories of the future all 
depend on photonics and working in a strategic partnership." 

Oettinger believes the Public Private Partnership must be central to strategy in delivering 
the European Digitization of Industry. "We must adopt a wholesale approach: every sector 
has a competitive role to play in the Digitization of Industry" 

Photonics21 president and CEO of Jenoptik AG, Michael Mertin, recalled the success of 
the PPP platform, with membership in excess of 2500, but also the good work taking 
place in Europe through photonics. Mertin focused on the importance of photonics in a 
world context, making convincing calls to ensure Europe stays at the centre of the global 
photonics market through its critical input into the Digitization of Industry. 

Wolfgang Boch, Head of the Photonics Unit, DG Communications Networks, Content and 
Technology, of the European Commission addressed the assembly on the progress made 
in the Photonics Public Private Partnership and outlined the opportunities and challenges 
ahead.nual  
The Photonics PPP priority setting for Horizon 2020 work program 2018 – 2020 took part 
across seven thematic workshops, with more than 370 experts debating the funding 

priorities and democratically deciding on the agenda for the future. 

The joint winners of the Photonics21 Student Innovation Award 2016 were 
announced by Photonics21 Executive Board Member, Roberta Ramponi, both 
collecting €2500. 

Benedikt Schwarz of the Institute for Solid State Electronics and Center for Micro- 
and Nanostructures, TU Wien collected one of the prizes for his work on "Miniaturized mid-infrared sensors". 

Fernando Guiomar of the Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, Politecnico di Torino, took the other 
prize for his work on "high performance and efficient digital signal processing (DSP) algorithms for the 
compensation of nonlinear propagation impairments in high-speed and long-haul optical fiber systems". Both 

were praised for their excellent photonics research.Meeting 2016  

Photonics Public Private Partnership Annual Meeting 2016  

Photonics21 Student Innovation  Award 2016  
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PhotonicSweden 
Box 1070 
164 25 Kista 
Sweden  

adress  

10 

 
   

Magnus Breidne  
Email: 
magnus.breidne@iva.se 
(ordförande) 
 

Kontakt PhotonicSwedens styrelse 

Ordinarie ledamöter 
 

Mårten Armgarth, Avdelningschef Elektrooptiska system, FOI  
Gunnar Björk, Professor KTH 
Magnus Breidne, Projektchef på IVA 
Michael Cohn, VD Nanor AB 
Emil Hällstig, Optronic i Norden AB 
Ulf Dahlberg, Saab Group AB  
Bengt Jervmo, FLIR Systems, Manager Platform components 

Stefan Kröll, Professor LTH 
Leif Ljungqvist, VD Acreo Swedish ICT 

Lars Rymell, VD Eclipse AB  
Peter Strömberg, Utvecklingschef Fixturlaser—Acoem AB 
Gemma Vall-llosera, Ericsson AB 

 
 
 

 


