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Letecký provoz nad Ukrajinou byl pozastaven. Lety, které překročí vzdušný prostor, budou 

odkloněny. Poskytovatelé služeb letecké nákladní dopravy provádějí hodnocení rizik a očekává 

se, že některé lety budou pozastaveny, dokud se mu nepodaří přeplánovat piloty v jiných 

destinacích s mezipřistáním. V krátkodobém horizontu dojde k dočasnému omezení 

kapacity. Celkově se v tuto chvíli neočekávají žádné zásadní důsledky pro letecký provoz. To 

platí i pro železniční nákladní dopravu, která z 95 procent netranzituje přes Ukrajinu z Asie do 

Evropy. Zbytek dopravy bude odkloněn.  

Polsko a Česká republika uzavřely svůj vzdušný prostor pro ruská letadla. Estonsko udělá totéž 

včas, řekl ministr hospodářství Taavi Aas podle rozhlasové zprávy. Estonská premiérka Kaja 

Kallasová vyzývá všechny ostatní země EU, aby učinily stejný krok. 

Francouzské úřady zadržely ruskou nákladní loď v průlivu Pas-de-Calais, nejužší části 

Lamanšského průlivu. Obchodní loď naložená vozidly byla v sobotu večer odkloněna do 

přístavu Boulogne-sur-Mer, když chtěla proplout úžinou mezi Velkou Británií a kontinentální 

Evropou, potvrdila námořní prefektura německé tiskové agentury v Paříži. Předpokládá se, že 

obchodní loď je napojena na ruské finanční zájmy. EU v reakci na invazi na Ukrajinu uvalila na 

Rusko sankce v oblasti energetiky, financí a dopravy, vývozních kontrol a vízových 

omezení. Bude provedena celní kontrola a budou zkontrolovány doklady, uvedly francouzské 

úřady.  

Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) odhaduje, že na Ukrajině a v sousedních zemích uvízlo 

nejméně 12 000 řidičů kamionů. V otevřeném dopise vyzývá úřady v kraji, aby pomohly 

řidičům vrátit se domů. 

 

Přepravci se musí připravit na růst nouzových příplatků za bunkry od námořních dopravců, 

protože ceny ropy dosáhly osmiletých maxim. Po ruské invazi na Ukrajinu se cena ropy 

vyšplhala na nejvyšší úroveň od roku 2014 na více než 105 dolarů za barel, přičemž analytici 

předpovídají 130 dolarů během několika týdnů, zatímco Rotterdamský topný olej s nízkým 

obsahem síry (LSFO) včera vzrostl o více než 30 dolarů na 731,50 dolaru za tunu, což 

představuje 40% nárůst od prosince. 

(The Loadstar) tomu rozumí tak, že o nouzovém BAF uvažovali dopravci již před událostmi 

tohoto týdne, ale podle zdroje z dopravce je „kostka nyní vržena“ na zvýšení příplatků. Mnoho 

platných smluv má BAF kalkulačku zabudovanou, ale pro spotové a krátkodobé obchody 

nemají rejdaři jinou možnost než se pokusit získat zpět co největší část dodatečných nákladů". 

A britský kontakt z NVOCC potvrdil listu tento týden, že již byl varován před zavedením 

nouzového BAF „během několika týdnů“ a že jeho kontakt u dopravce přišel s „dobrými a 

špatnými zprávami“ o březnových/dubnových zásilkách z Číny. Dobrá zpráva byla, že je 

prostor pro jednání a že lze až do konce dubna snížit 200 dolarů ze 40ft sazby; špatná zpráva 

je, že přicházejí nové BAF. 

Přepravní spotové sazby z Asie do severní Evropy, jak je zaznamenala WCI, Indexy FBX a XSI, 

byly tento týden beze změny na USD 13 625, USD 14 269 a USD 14 226 dolarů za 40 stop. 

Podle komentáře Ningbo Containerized Freight Index (NCFI) však došlo k „mírnému poklesu“ 

sazeb na tradelane, který odráží „dostatečnou nabídku na trhu“. 

Objevilo se mnoho zpráv o tom, že dopravci snižují MQC (závazky minimálního množství) BCO, 

což zavazuje zasílatele, aby usilovali o dohody s NVOCC ohledně přebytečného nákladu, který 

by umožnil přepravit kontejnery za spot ceny dopravce. 



Ruské dráhy byly zařazeny na americký seznam sankcionovaných ruských společností – zatím 

však neexistuje žádný zákaz přepravy přes Rusko. Nicméně společnost Flexport v pátek ráno 

uvedla, že „s okamžitou platností přestala přijímat rezervace na své transsibiřské železniční 

dopravě z Číny do Evropy. Všechny kontejnery na cestě budou dodány. Od nynějška železnice 

funguje normálně, ale pokud se to změní, budou o tom zákazníci okamžitě informováni. 

Děkujeme našim mnoha zákazníkům, kteří tuto službu v průběhu let využívali jako levnější 

alternativu k letecké nákladní dopravě a rychlejší alternativu k námořní nákladní dopravě. 

Těmto zákazníkům budou předloženy obě tyto možnosti, a to do budoucna.” 

USA zahrnuly železniční společnost na seznam 13 „nejvýznamnějších velkých ruských 

podniků“ podléhajících omezením na „všechny transakce, poskytování financování a další 

obchody s novými dluhy ... a novým vlastním kapitálem“. Uvedené subjekty disponují aktivy 

v hodnotě téměř 1,4 milionu dolarů a nebudou již schopny získávat peníze prostřednictvím 

amerického trhu. 

Zákazy však neomezují provoz vlaků, a jelikož Rusko zůstává v mezinárodním platebním 

systému Swift, transakce mezi mezinárodními a ruskými společnostmi se stále mohou 

uskutečňovat. Ale, jak varoval railfreight.com, zároveň EU sankcionovala 70 % ruských bank. 

To znamená, že pokud je jedna z těchto bank zapojena do dodavatelského řetězce společnosti, 

podnikání se zastaví, protože platby již nemohou být prováděny. Společnosti by rovněž měly 

vzít na vědomí, že byly sankcionovány ruské vývozy. Náklad pocházející z Ruska již nelze 

přepravovat do EU a EU i USA zavádějí zákaz vývozu zboží a technologií pro dopravu, 

telekomunikace a energie směřující do Ruska. Evropa chce rovněž zakázat prodej všech 

letadel, leteckých součástek a vybavení pro ruské letecké společnosti, zatímco USA oznámily 

velká vývozní omezení do Ruska, také včetně leteckých součástek. Existují však výjimky pro 

technologii nezbytnou pro bezpečnost letu. Samotné letecké společnosti budou muset být stále 

ostražitější vůči nejnovějším pravidlům, přičemž platby za pronájem letadel, jakož i náhradní 

díly a pojištění se pravděpodobně dostanou do centra pozornosti. 
 

Po požáru nákladní lodi "Felicity Ace" poblíž Azorských ostrovů předpokládá koncern 

Volkswagen vysokou úroveň poškození. "Obáváme se, že velká část z téměř 4 000 vozidel 

několika značek skupiny byla při požáru lodi tak poškozena, že již nemohou být dodána," řekl 

mluvčí VW v pátek ve Wolfsburgu. Podrobnější informace o nákladu, který byl určen pro 

americký trh, stále nejsou k dispozici. Značky a maloobchodníci již začali informovat své 

zákazníky a hledat řešení. Informace o tom, kolik nových automobilů, z nichž jeho značky jsou 

postiženy požárem, výrobce automobilů neposkytl. Jen něco málo přes týden po vypuknutí 

požáru už ve čtvrtek na nákladní lodi nehořelo. Pět záchranářských expertů z holandské 

společnosti se poprvé nalodilo na plavidlo, které plulo Atlantikem jižně od Azorských ostrovů. 

Zjistili, "že už na palubě vůbec žádné plameny nejsou," citovala ve čtvrtek tisková agentura 

Lusa velitele přístavu faial João Mendese Cabeçase. 

Skupina VW ve zprávě odkázala na informace od dopravní společnosti, podle kterých v 

současné době není na lodi vidět žádný kouř. "Volkswagenu se velmi ulevilo po zprávách lodní 

společnosti, že při požáru nebyli zraněni žádní lidé a nebyly pozorovány žádné úniky ropy," 

řekl mluvčí koncernu. Poškození naložených vozidel je pojištěno. 

200 metrů dlouhá loď byla na cestě z Emdenu do Davisville v americkém státě Rhode Island, 

když minulý týden minulý týden z neznámého důvodu vypukl požár. 22 členů posádky bylo ve 

stejný den převezeno do bezpečí portugalským letectvem. Nákladní loď pak týden driftovala v 

Atlantiku, nyní je svázána s remorkérem. 

 

Ruská nákladní letecká společnost Airbridgecargo (ABC) ztrácí provozní přístup ke svým 

dvěma evropským uzlům na letištích ve Frankfurtu nad Mohanem a Lutychu. "ABC již nebude 

moci působit v Evropě po dobu uzavření vzdušného prostoru," řekli zástupci oboru letecké 

bezpečnosti. Nákladní dopravce je tak prvním velkým hráčem v oblasti letecké nákladní 

dopravy z Ruska, který pocítil účinky sankcí přijatých v důsledku ukrajinské války. Poté, co 



řada evropských států původně uzavřela své vzdušné prostory pro letadla s ruskou identifikací, 

předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová následovala příkladu a oznámila, že 

společný vzdušný prostor všech států EU je pro ruská letadla uzavřen. Německo, stejně jako 

Belgie, již začalo svůj vzdušný prostor pro letadla s ruskou identifikací uzavírat. V reakci (na 

žádost DVZ) mateřská společnost ABC Volga-Dnepr Group uvedla, že monitoruje situaci a 

sleduje jak události, tak reakce vlád těch států, ve kterých skupina působí, aby zajistila své 

závazky vůči zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům. 

Se svými pobočkami ve Frankfurtu nad Mohanem a Lutychu má ABC dva hlavní uzly, přes 

které letecká společnost provozuje mezikontinentální nákladní lety. V loňském roce ruský 

dopravce přepravil 110 000 tun nákladu do a z Frankfurtu. Díky tomu je nákladní letecká 

společnost nejvýznamnější leteckou společností v Cargocity Süd z hlediska tonáže a zároveň 

nejdůležitějším zákazníkem pro handlingovou společnost Frankfurt Cargo Services (FCS). Tato 

firma je pod tlakem kvůli dočasné ztrátě velké části své tonáže. Ruský dopravce operuje v 

Evropě prostřednictvím privilegií tzv. 5. svobody letectví. To umožňuje nákladnímu dopravci 

přepravovat zboží mezi dvěma cizími státy, přičemž počáteční nebo koncový bod trasy musí 

být v domovské zemi. ABC se dosud podařilo uskutečnit mezipřistání ve Frankfurtu nad 

Mohanem nebo Lutychu z domovské základny na letišti Moskva-Šeremetěvo s zanedbatelným 

množstvím nákladu, který byl určen pro destinaci Chicago, kde má dopravce rozsáhlou 

infrastrukturu a absorbuje absolutně největší část své tonáže. 

Experti z okruhu letecké bezpečnosti poukázaly na možnost, že by se skupina Volha-Dněpr 

mohla pokusit obejít vyloučení z evropského vzdušného prostoru tím, že by nákladní letadla 

svých tří leteckých společností (ABC, Atran Airlines, Volga-Dnepr Airlines) přepsala na jednoho 

ze dvou západoevropských dopravců Cargologicair se sídlem ve Spojeném království nebo 

Cargologic Germany se sídlem na letišti Lipsko/Halle. Je však nepravděpodobné, že by to byla 

schůdná cesta, protože udělení příslušných osvědčení leteckého provozovatele (tzv. AOC) by 

mohlo proběhnout pouze pod podmínkou úplného organizačního oddělení od ruské skupiny 

Volha-Dněpr. Jak německý nákladní dopravce Cargologic Germany, tak britský Cargologicair 

jsou dceřinými společnostmi společnosti Cargologic Holding, která je registrována ve 

Spojeném království. 

 

V nadcházejících letech má EU v úmyslu mobilizovat investice ve výši až 30 miliard EUR do 

dopravních spojení, digitálních komunikací a energetických sítí, jakož i do projektů na ochranu 

klimatu v zemích západního Balkánu. K tomu má přispět 3,2 miliardy eur půjček, záruk a 

grantů ze strany EU, oznámila Evropská komise. Iniciativa je součástí investičního plánu pro 

západní Balkán přijatého v roce 2020 a strategie EU pro propojení globální brány, která byla 

představena v prosinci. Z 21 vybraných projektů financování je 12 z odvětví dopravy. Jejich 

celkové náklady se odhadují na 2,7 miliardy eur. 

"Lepší a udržitelnější propojení v dopravě, digitální infrastruktuře a energii z obnovitelných 

zdrojů podpoří hospodářství, podpoří ekologickou a digitální transformaci v regionu a otevře 

mnoho nových příležitostí pro lidi a podniky na západním Balkáně a v EU," uvedl Oliver 

Varhelyi, komisař pro politiku sousedství a rozšíření. "Tyto investice také urychlí integraci 

tohoto regionu v souladu s jeho jasnou evropskou perspektivou do budoucna." 

Doprava zahrnuje výstavbu a rozšiřování důležitých silničních a železničních spojení, z nichž 

některá patří do transevropských dopravních koridorů "Středomoří", "Východ-Západ" a "Rýn-

Dunaj", jakož i do železničního koridoru mezi Skopje v Severní Makedonii a bulharskou hranicí. 

Financovány mají být zejména tyto projekty: 

• V Srbsku chce EU podpořit vyzvednutí 21 německých vraků z Dunaje u Prahova, které 

tam byly od druhé světové války. Vraky brání vnitrozemské plavbě na vzdálenost 5 

kilometrů, zejména při odlivu.  



• V Kosovu má být modernizována a rozšířena trasa z Prištiny k hranici se Srbskem poblíž 

Merdare, známá také jako "Mírová dálnice". Podle Komise má zásadní význam pro 

nákladní a osobní dopravu na západním Balkáně a poskytuje nejkratší spojení mezi 

jadranským přístavem Durres a jihovýchodní a střední Evropou a černomořskou oblastí.  

• V Severní Makedonii má být vybudován chybějící železniční úsek o délce téměř 23,5 

kilometru mezi Kumanovem a bulharskou hranicí a trať ze Skopje do Sofie má být 

elektrifikována. Kapacita pro udržitelnou nákladní dopravu a přechod na železnici se 

má výrazně zvýšit.  

• V Srbsku má být vybudován 22 kilometrů dlouhý železniční obchvat Niše. Projekt je 

součástí rozšíření a modernizace trasy z Niše k bulharským hranicím, jejímž cílem je 

rozšířit transevropskou dopravní síť (TEN-T) do zemí západního Balkánu.  

• Na srbském železničním spojení mezi Nišem a Bělehradem má být vybudován téměř 

18 kilometrů dlouhý dvouproudý úsek mezi Stalacem a Djunisem. Cílem je zlepšit 

evropský dopravní koridor ze Salcburku do Soluně.  

• V Bosně a Hercegovině má být obnoveno 80 kilometrů železniční trati mezi Samacem 

a Rjecicou. To je rovněž součástí plánovaného rozšíření hlavní sítě TEN-T do států 

západního Balkánu a jeho cílem je lepší propojení Bosny a Hercegoviny s EU.  

• EU doufá, že zmobilizuje přibližně 800 milionů EUR investic do různých projektů na 

rozšíření dálniční sítě v Bosně a Hercegovině. Cílem je vytvořit silniční spojení s 

Maďarskem, Chorvatskem a Jaderským mořem, které bude splňovat moderní normy.  

• V Albánii je třeba podpořit výstavbu 21,5 km dlouhého dálničního obchvatu z Tirany. 

Projekt je součástí rozšíření nepřetržitého dálničního spojení z italského Terstu do 

Řecka s pobočkami do Slovinska, Chorvatska, Černé Hory a Albánie.  

• V neposlední řadě má být v Albánii obnoveno 120 kilometrů železniční tratě a 12 stanic, 

které mají být vybaveny novými zabezpečovacími systémy. Trasa z Vore k hranici s 

Černou Horou má být navržena pro rychlosti až 120 kilometrů za hodinu a spojí tak 

Albánii s mezinárodní železniční sítí. Evropská komise doufá v výrazně větší objem 

nákladní a osobní železniční dopravy do mezinárodních přístavů, letišť, překládkových 

terminálů a měst.  

 

Americký prezident Biden se ve svém včerejším projevu o stavu Unie zaměřil také na námořní 

dopravu. Očekávalo se, že oznámí nové kroky v boji proti údajnému protisoutěžnímu chování 

lodních společností. Tyto kroky budou zahrnovat exekutivní opatření s úmyslem zahájit 

vyšetřování nadměrného dosahování zisku v námořní lodní dopravě. Kromě toho se také jedná 

také o zákon o námořní reformě, který v současné době prochází Kongresem. Jejím cílem je 

zrušit antimonopolní výjimku tohoto odvětví pro tzv. "aliance námořní dopravy". 

V předvečer projevu již Světová rada pro lodní dopravu (WSC) vydala prohlášení, v němž se 

uvádí, že tvrzení, že odvětví kontejnerové lodní dopravy je vysoce koncentrované a 

nekonkurenceschopné, jsou fakticky nesprávná. Spíše si lodní společnosti aktivně konkurovaly 

na světovém trhu, včetně nejdůležitějších lodních tras pro americký obchod. Jasným znakem 

konkurenčního trhu je podle WSC nárůst konkurence v roce 2021, kdy bylo více lodí využíváno 

větším počtem lodních společností v transpacifické dopravě. Regulátoři v USA a Evropě 

opakovaně potvrdili, že kontejnerová přeprava je velmi konkurenceschopným odvětvím. 

WSC kritizuje, že zákon o námořní reformě schválený Sněmovnou reprezentantů je chybný a 

nevyřeší logistické problémy na pozemní straně, které tvoří jádro problémů amerického 

dodavatelského řetězce. Naopak, podle WSC by zákon ve své současné podobě mohl zhoršit 

stávající přetížení a bránit inovacím. 

 

Vyhořelá nákladní loď s téměř 4 000 vozy skupiny VW se v úterý potopila v rozbouřeném moři 

v Atlantiku, i když byla tažena. To bylo potvrzeno portugalským námořnictvem a 

Volkswagenem na žádost německé tiskové agentury. Požár na "Felicity Ace" vypukl 16. února 

poblíž Azorských ostrovů. 22členná posádka byla zachráněna. Většina vozů na palubě, které 



byly určeny pro americký trh, již byla požárem zničena nebo vážně poškozena. Minulý týden 

ve čtvrtek se podle sdělení nizozemské záchranné společnosti požár uhasil (vyčerpal) sám. 

Informace o tom, kolik nových automobilů, z nichž značky jsou postiženy požárem, výrobce 

automobilů neposkytl. Zprávy v médiích mimo jiné zmínily mnoho modelů Porsche. Z 

Wolfsburgu zaznělo, že pro náklad se nedá nic víc udělat. Škoda je kryta pojištěním. 

200 metrů dlouhá loď byla na cestě z Emdenu do Davisville v americkém státě Rhode Island, 

když z neznámého důvodu vypukl požár. Objevily se spekulace o možných závadách 

autobaterií, ale ty zatím nebyly potvrzeny. Nákladní loď pak týden plula v Atlantiku a pak byla 

přivázána k remorkéru. 

 

Trh letecké nákladní dopravy je stále více paralyzován a prodražuje se, protože stále více 

leteckých společností pozastavuje lety – nejen do Ruska, ale i do Japonska, Koreje a Číny. 

Ruský zákaz dopravcům z EU a Spojeného království používat jeho vzdušný prostor způsobil 

potíže evropským dopravcům létajícím do východní Asie. AF-KLM nyní pozastavila lety do Číny, 

Koreje a Japonska, protože "zatím studujeme letové trasy, které se vyhýbají ruskému 

vzdušnému prostoru a které jsou v souladu se směrnicemi nizozemských a mezinárodních 

úřadů". A další evropští dopravci přidávají odklony, čímž zvyšují čas a náklady na letový 

provoz. Kazachstán mezitím podle agentury Reuters zaznamenal třikrát více letů než obvykle. 

Asijští dopravci ale mohou i nadále létat v ruském vzdušném prostoru. USA stále zvažují zákaz 

ruských leteckých společností, ale zdá se, že jsou ostražité vůči svým vlastním dopravcům, 

kteří ztratí přístup do ruského vzdušného prostoru, přičemž mluvčí Bílého domu poznamenal, 

že existuje "řada faktorů", které je třeba zvážit. Podle jednoho zdroje z odvětví však někteří 

američtí dopravci již dávají přednost tomu, aby se Rusku vyhýbali kvůli platbám za přeletová 

práva, které zahrnují "licenční poplatky" ruským dopravcům. Zdroj tvrdil, že Aeroflot by 

normálně dostával asi 30 milionů dolarů ročně v platbách od zahraničních dopravců, přičemž 

ruští nákladní dopravci by také dostávali podíl. 

V důsledku omezené kapacity – a nákladnějších služeb – speditéři hlásí, že sazby letecké 

přepravy začínají růst. Jeden speditér se sídlem v Šanghaji uvedl: "Sazby za leteckou přepravu 

od víkendu vzrostly, a to nejen kvůli tomu, že AirBridgeCargo a Aeroflot zastavily lety do 

Evropy, ale také další letecké společnosti pozastavily lety na Dálný východ. KLM uvedla, že se 

očekává, že bude obnovena později, možná příští týden, a všechny letecké společnosti uvedly, 

že nebudou uvádět platnost svých sazeb - jinými slovy, letecké společnosti mohou kdykoli 

upravit své sazby. Na druhé straně prudce vzrostly i sazby letecké přepravy z Evropy do Číny, 

tedy směřující na východ. Spotová sazba FAK na trhu se dramaticky zvýšila v měřítku o 3,60 

až 5 USD/kg. Okamžitým důvodem je, že kapacita se dále zmenšila. ABC hrála důležitou roli 

v Šanghaji a Zhengzhou, stejně jako v Pekingu, protože provozuje několik nákladních odletů 

denně. Navíc kvůli uzavření vzdušného prostoru v Rusku by mnoho evropských leteckých 

společností muselo přesměrovat lety, což by bylo rozhodně dražší, s delšími letovými 

hodinami, vyššími cenami paliva a válečným rizikem". 

Ruské letecké společnosti také provozují mnoho ad hoc charterů, takže můžeme předvídat, 

že bude obtížnější získat dostupná letadla. Prozatím to vypadá, že se to netýká pouze 

čínských dopravců. 

 

Dopravní zácpy podél antverpských a rotterdamských vnitrozemských vodních cest vzrostly 

na nejvyšší vrchol za několik let, takže uživatelé uvízli. Čekací doby v Antverpách se za 

poslední týden více než zdvojnásobily, ze 44 hodin na 94, podle nejnovějších údajů z Contarga, 

zatímco dopravní zácpy v Rotterdamu vzrostly o více než 50% na 128 hodin. Vážná zpoždění 

se stala "nedílnou součástí" obchodního prostředí. Rotterdam sice již zažil mnohem vážnější 

dopravní zácpy s délkou více než 128 hodin v tomto období, ale bylo vzácné, aby jak on, tak 

Antverpy byly zasaženy současně. Hlavní příčina zpoždění podle expertů je spojena s 

nástupem ultra velkých kontejnerových plavidel (ULCV) a selháním koordinace mezi 



zúčastněnými stranami. Například Gunther Ginckels z SeasC4U varoval, že zvýšení kapacity 

kontejnerových nosičů v největších evropských přístavech bez zohlednění dopadu na 

vnitrozemskou aktivitu dále zhoršuje to, co on a další popsali jako "krizi" pro toto odvětví. "Je 

třeba, aby všechny zúčastněné strany sdílely důležité informace, aby se zboží mohlo 

pohybovat rychleji, efektivněji a synchromodálně," řekl Ginckels pro The Loadstar. 

Pan Ginckels také vyzval k "propojení koncesí" na základě pravidla 50/20/30, kde se 50 % 

kapacity pohybuje člunem, 20 % po železnici a 30 % po silnici, což by vyžadovalo 

upřednostnění kapacity přístavišť a zároveň zajištění dostatečně častých železničních služeb a 

dostatečného prostoru pro nákladní dopravu. Za posledních 12 měsíců se Antverpám podařilo 

snížit dopravní zácpy a udržet je v pohybu mezi dnem a dnem a půl, ale Rotterdam zůstal 

trvale v ohrožení. Další zdroj naznačil, že problém spočíval v tom, že ECT Rotterdam "ztratil 

kontrolu nad správou nábřeží", což vedlo k tomu, že čluny stály déle než týden a nejméně 

jeden případ plně naloženého člunu čekal 10 dní. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


