WWW.STENOCARE.COM

Medicinsk cannabis - en ny
industri med hög tillväxtpotential
i Danmark och Europa

Inbjudan till
teckning av aktier i
STENOCARE A/S

Legaliseringen av medicinsk cannabis
har skapat en ny, stor och attraktiv
marknad i alla de länder där medicinsk
cannabis har liberaliserats.
”STENOCARE är pionjär inom det danska försöksprogrammet
och har som den första leverantören säkrat alla nödvändiga
tillstånd samt blivit först med godkända produkter på
marknaden inom försöksprogrammet.”

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 24 september – 9 oktober 2018.
Teckningskurs: 8,80 DKK per aktie.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 400 aktier,
motsvarande 3 520 DKK.
Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförandet:
Erbjudandet omfattar högst 2 113 000 aktier, motsvarande
18 594 400 DKK (cirka 26 026 582 SEK)*. Fastställd
lägstanivå för nyemissionens genomförande är 11 088 000 DKK
(cirka 15 519 874 SEK)*.
Antal aktier innan nyemission: 6 784 762 aktier.

Värdering (pre money): Cirka 59,7 MDKK, motsvarande cirka
83,6 MSEK*.
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit tecknings
förbindelser om totalt cirka 11,2 MDKK, motsvarande totalt cirka
60 procent av emissionsvolymen, från bl.a. huvudägare och
ledande befattningshavare.
Notering på Spotlight Stock Market: Aktien i STENOCARE
är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är
beräknad att bli den 26 oktober 2018.
ISIN-kod: DK0061078425
Emissionslikvidens användande: Emissionslikviden är avsedd
att finansiera etablering av en produktionsanläggning för egen
odling och framställning av medicinsk cannabis. Vidare är
emissionslikviden avsedd att finansiera löpande kostnader.

INTRODUKTION
Sedan den 1 januari 2018 har ett fyraårigt försöksprogram möjliggjort för samtliga läkare i Danmark att legalt kunna förskriva recept för en
typ av medicinska cannabisprodukter som tidigare inte var lagliga i Danmark. Danmark är ett av få europeiska länder som förutom import
även har legaliserat odling av medicinsk cannabis. De strikta danska kraven på produktkvalitet och produktion fri från bekämpningsmedel
kommer att utgöra en konkurrensfördel för danska producenter som STENOCARE på de globala marknaderna. Det finns totalt cirka 40
indikationer i vilka medicinsk cannabis potentiellt kan visa resultat gällande effekt. De primära patientgrupperna omfattar multipel skleros
(MS), kronisk smärta, ryggmärgsskada (paraplegi) samt illamående och kräkningar till följd av cellgiftsbehandling. Alla typer av sjukdomar
omfattas dock av den danska legaliseringen, vilket innebär att läkare har tillstånd att ordinera medicinsk cannabis till alla patienter och till
alla typer av sjukdomar.

STENOCARE A/S

STENOCARE var det första bolaget på den danska marknaden som
erhöll tillstånd från det danska läkemedelsverket att både odla
och producera medicinsk cannabis samt importera godkända
medicinska cannabisoljeprodukter för vidare försäljning.
STENOCARE har etablerat distributionsavtal med Danmarks två
ledande distributörer, Nomeco A/S och Tjellesen Max Jenne
A/S, varigenom bolaget har säkrat distribution till samtliga
apotek och sjukhus i Danmark.
STENOCARE inledde i september 2018 försäljning av medicinsk
cannabisolja, som bolaget importerar från dess strategiska
partner CannTrust Inc. (”CannTrust”) i Kanada. STENOCARE
*Växelkurs cirka 1,3997 DKK/SEK.

är därmed den första leverantören att leverera medicinsk
cannabisolja under det fyraåriga försöksprogrammet till
patienter på den danska marknaden. Bolaget planerar även att
utveckla en produktionsanläggning för odling och produktion
av medicinsk cannabis i bolagets befintliga lokaler på Jylland
i Danmark. STENOCARE avser att påbörja försäljning av
egenproducerade produkter så snart produkterna har godkänts av
det danska läkemedelsverket att upptas på medicinlistan. Bolagets
produktsortiment kommer därmed framöver att kompletteras med
egenproducerad medicinsk cannabis, vilket kommer att möjliggöra
minskad kostnad per produkt samt tillåta ytterligare etablering på
de legaliserade marknaderna i Europa.

STENOCAREs vision är att utveckla och leverera medicinsk cannabis som ger
patienter med dagliga smärtor och lidande bättre livskvalitet. Bolaget tillhandahåller
medicinsk cannabis producerad i en hygienisk och högteknologisk odling och
bearbetning, utan användning av bekämpningsmedel.
”Vi är det första bolaget inom medicinsk cannabis som noteras
i Europa och vi är positionerade för att bli en marknadsledande
aktör i Danmark och en betydande leverantör i Europa.”
Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD STENOCARE A/S

MARKNADSPOTENTIAL

Kanada är med sina cirka 36 miljoner invånare i dagsläget marknadsledande inom medicinsk
cannabis och har under perioden 2014-2018 sett en ökning av marknadsstorleken från
50 MDKK till 6 miljarder DKK. Med en gemensam befolkningsmängd om cirka 741 miljoner
människor i Europa befinner sig den danska och europeiska industrin för medicinsk cannabis
i inledningen av en hög potentiell tillväxt som liknar exempelvis den i Kanada.
Som första aktör inom försöksprogrammet inledde STENOCARE försäljning på den danska
marknaden under september 2018 och under hösten/vintern 2018 planerar bolaget att
förse den initiala patientgruppen i Danmark om cirka 50 000 människor med medicinsk
cannabis, vilket motsvarar att STENOCARE förväntar sig att kunna leverera cirka 2 000
behandlingar.
Bolagets målsättning är att uppnå en signifikant marknadsandel på den danska marknaden under 2018 och 2019, eftersom STENOCARE för
närvarande är den enda leverantören av medicinsk cannabisolja för förskrivning av alla läkare under försöksprogrammet. Ledningen uppskattar
att de primära patientgrupperna i Danmark har en prognostiserad marknadsstorlek på cirka 1 miljard DKK år 2021. STENOCARE avser vidare
att påbörja odling av egen medicinsk cannabis i början av 2019. Därefter kommer STENOCARE att identifiera vilka europeiska marknader
som ska vara fokus för försäljning av egna produkter. I dagsläget har elva europeiska marknader valt att legalisera medicinsk cannabis och
marknaden beräknas uppgå till cirka 30 miljarder DKK år 20221.

1. STENOCARE extrapolation of German market for EU: The State of Legal Marijuana Markets, published by Arcview Market Research and BDS Analytics

Målsättningar i närtid
2018

Att vara en pionjär (”first mover”)
inom medicinsk cannabis på den
danska hemmamarknaden.
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Etablera produktionsanläggning i Danmark.
Påbörja kartläggning av europeiska
expansionsmöjligheter.

2019

Q4 - Importera ytterligare partier av
medicinsk cannabisolja från Kanada. Inleda
uppbyggnad av klimatkontrollerade rum samt
påbörja inköpsprocess av produktionsmaterial.

Q1

Q2

Q1 - Inleda odling i den danska
produktionsanläggningen för
att utöka leveranskapacitet och
distributionskedja.

Q3

Q4

2020

Q2 - Skörda den egenodlade
medicinska cannabisen och påbörja
processen för godkännande hos det
danska läkemedelsverket.

Q1

Q1 - Uppnå breakeven under det
första kvartalet
2020.

VD Thomas Skovlund Schnegelsberg har ordet
STENOCARE grundades med en tydlig vision om att skapa bättre livskvalitet för patienter genom att erbjuda medicinsk cannabis som
alternativ och/eller komplement till traditionell medicin. Inspirationen till bolaget kom från personliga erfarenheter av familj och vänner
som upplevt omänskliga mängder av smärta och trauma. Dessutom har vi alla hört exempel på fördelarna med medicinsk cannabis för
en mängd olika sjukdomar.
STENOCAREs strategi vilar på två pelare. Den första pelaren består
av att bygga import och grossistförsäljning av färdiga produkter för
den danska marknaden. Vi har idag säkrat alla nödvändiga avtal med
leverantörer och distributörer och fått nödvändiga godkännanden
från det danska läkemedelsverket för att börja bygga denna pelare
av vår verksamhet. I september 2018 började vi att distribuera våra
tre medicinskt godkända cannabisoljor till samtliga danska apotek
och sjukhus. Den andra pelaren i vår strategi består av att bygga en
produktionsanläggning för att kunna odla och framställa våra egna
medicinska cannabisprodukter för patienter i Danmark och Europa. En
högteknologisk fabrik med slutna, hygieniska och klimatkontrollerade
rum kommer därför att utvecklas i vår befintliga anläggning på Jylland
i Danmark. Den lag som reglerar legaliseringen av medicinsk cannabis
i Danmark upprätthåller några av de striktaste kraven. Kravet på bland
annat produktion fri från bekämpningsmedel kommer att vara en
utmaning för både framtida danska konkurrenter och internationella
tillverkare och leverantörer som arbetar för att komma in på vår
marknad och här har vi på STENOCARE och vår kanadensiska partner
CannTrust ett försprång med våra produkter som redan är godkända
för det danska läkemedelsverkets medicinlista. CannTrust (TSX: TRST)
är en av de ledande tillverkarna av medicinsk cannabis i världen.
De är dels vår leverantör av färdiga produkter, av know-how och av
fortplantningsmaterial till produktionsanläggningen och dels delägare
i bolaget. CannTrust gör även en investering genom att delta som
teckningsåtagare i nu förestående nyemission, vilket är ett utmärkt
kvitto på vårt business case. Partnerskapet med CannTrust bidrar med
många år av branscherfarenhet till vår organisation – erfarenhet som
kommer att hjälpa oss att undvika kritiska fallgropar och påskynda vår
etablering på marknaden.
Danmark är vår hemmamarknad och vår första prioritet. I den primära
patientgruppen finns det på nära sikt cirka 50 000 patienter med
multipel skleros eller patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Med
erfarenhet från andra marknader och vid inkludering av en bredare
grupp av sjukdomar uppskattas dock potentialen till att omfatta över
500 000 patienter2. Vår kvantifiering av den danska marknads
utvecklingen har vi grundat på den historiska utvecklingen på den
kanadensiska marknaden. Den danska marknaden liknar i många

avseenden den kanadensiska, där Kanada för närvarande befinner sig
ungefär fyra till fem år före Danmark. Baserat på de senaste årens
utveckling på den kanadensiska marknaden är det vår bedömning att
den danska marknadsstorleken kan nå cirka 1 miljard DKK år 2021.
De primära patientgrupperna i Europa motsvarar cirka 31,5 miljoner
människor, med en prognostiserad europeisk marknad om cirka 30
miljarder DKK år 2022 om vi extrapolerar från tidiga data från Tyskland.
Vi har skapat oss en ledande roll i Danmark och säkrat
godkännanden från det danska läkemedelsverket. I jämförelse
med våra fler än 30 konkurrenter har vi passerat flera viktiga
milstolpar. Vi var bland de första bolagen att erhålla tillstånd från
det danska läkemedelsverket om att odla och producera medicinsk
cannabis. Vi är även det första bolaget att ha samtliga licenser
för odling, produktion, tillverkning, import och distribution av
medicinsk cannabis. Vi är härutöver det första bolaget som
har importerade medicinska cannabisoljeprodukter godkända
och upptagna till det danska läkemedelsverkets medicinlista
och är sedan september 2018 det första bolaget att ha börjat
leverera dessa till patienter. Vi är positionerade för att bli en
marknadsledande aktör i Danmark och en betydande leverantör
i Europa.
Strategin är utvecklad för att dra nytta av att Danmark är ett av de
få länder i Europa som legaliserar odling av medicinsk cannabis. Vi
är nu också redo att påbörja genomförandet av den andra pelaren i
vår strategi – uppbyggnaden av klimatrum i vår produktionsanläggning.
För att kunna realisera våra planer och potential genomför vi nu en
nyemission om cirka 18,6 MDKK inför planerad notering på Spotlight
Stock Market. Det kapital vi erhåller genom nyemissionen är i första
hand avsett att finansiera utvecklingen av vår produktionsanläggning
och löpande rörelsekostnader.
Vi har en unik möjlighet på en ny och stor marknad och jag välkomnar
alla att investera i STENOCARE.
Thomas Skovlund Schnegelsberg
VD STENOCARE A/S

2. STENOCARE Danish market data based on
http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Kraeft-noegletal-januar-2013/Noegletal_kraeft_2013.ashx
https://scleroseforeningen.dk/viden-og-nyt/hvad-er-sclerose/fa-alle-tallene-om-sclerose
http://www.smertedanmark.dk/fakta-om-kroniske-smerter/

HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I STENOCARE A/S
memorandum finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets
verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker
tillsammans med övrig information i det kompletta memorandum noggrant genomläsas.
Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida (www.stenocare.com).
Memorandumet kan även nås via Spotlights (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) och Gemstone Capitals (www.gemstonecapital.com)
respektive hemsidor.
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och
efterföljande notering på Spotlight Stock Market. Nordnet Bank är Selling Agent i samband
med nyemissionen. Gemstone Capital bistår med bland annat marknadsföring i Danmark.

Anmälningssedel för teckning av aktier i STENOCARE A/S
Teckningstid:
Pris per aktie:
Tilldelning:
Likviddag:
Planerad notering:

24 september – 9 oktober 2018 kl. 15.00
8,80 DKK
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.
Enligt instruktion på avräkningsnota.
Aktien i STENOCARE är planerad att noteras på Spotlight Stock
Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 26 oktober 2018.

Vid en bedömning av STENOCARE A/S:s framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra
sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande.
Memorandumet finns bland annat att ladda ner på www.stenocare.com, www.spotlightstockmarket.com och på www.sedermera.se.
Betalning skall ej ske i samband med anmälan. Eventuell tilldelning av aktier meddelas via avräkningsnota.

1. Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal aktier i STENOCARE A/S
till en teckningskurs om 8,80 DKK per aktie. Minsta teckningspost är 400 aktier
(motsvarande 3 520,00 DKK).

Teckning kan även ske elektroniskt med
Bank-ID på www.sedermera.se
OBS! Om du vill teckna via ett investerings
sparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF) måste
du kontakta din bank/förvaltare. För att aktierna
ska sättas in på ISK eller KF måste likviden dras
ifrån ISK/KF.

Antal aktier

2. Fyll i vart tilldelade aktier skall levereras (ej svenskt VP-konto):
Depånummer

Bank/Förvaltare

Har du en depå hos Nordnet eller Avanza? Kontakta din respektive bank för att göra din teckning direkt via Nordnet eller Avanza.
3. Har Du, genom Sedermera, investerat sex (6) gånger de senaste tolv (12) månaderna eller investerat genom
Sedermera tre (3) gånger årligen de senaste fem (5) åren?

Ja

Nej

4. Teckning över 15 000 EURO?
Om teckningen uppgår till eller överskrider 15 000 EURO, eller om svaret är JA på fråga 3. ovan ska:
1) penningtvättsfrågor besvaras på penningtvättsblanketten på nästa sida,
2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvättsblanketten.
Observera att ID-handling ska tillställas Sedermera Fondkommission per post, på nedanstående adress, i samband med att anmälningssedel
skickas till Sedermera Fondkommission.
Observera att Sedermera Fondkommission inte kan garantera att anmälningssedeln beaktas förrän penningtvättskontrollen är Sedermera
Fondkommission tillhanda.
Du kan alltid fylla i blanketten digitalt och identifiera dig med Bank-ID på www.sedermera.se.
5. Fyll i namn och adressuppgifter (VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT)
Efternamn/Firma

Förnamn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata, box eller motsvarande)

Postnummer

Ort

Land (om annat än Sverige)

Telefon dagtid

E-post (obligatorisk)

Ort och datum

Undertecknas av tecknaren (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Avräkningsnota skickas via e-post

6. Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:

• Att anmälan är bindande men att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende;
• Att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas samt att vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast
inkomna;
• Att jag har tagit del av och förstått vad som anges i Villkor och Anvisningar i memorandumet och förstått riskerna som är
förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
• Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera och tecknaren avseende denna teckning och att
Sedermera inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
• Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore,
Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
• Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av svenska Distans- och hemförsäljningslagen eller
den danska konsumentavtalslagen (forbrugeraftaler);
• Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads
räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i STENOCARE A/S i
september 2018;
• Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
• Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garanteras;
• Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera för administration av detta
uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter
lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR);
• Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln.

Skicka in anmälningssedeln genom ett
av nedanstående alternativ senast
9 oktober 2018 kl. 15.00:
Brev:
Ärende: STENOCARE A/S
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö
E-post: issuingservices@sedermera.se
(inskannad anmälningssedel)
Fax: 040-615 14 11
För övriga frågor:
Telefon: 040-615 14 10

PENNINGTVÄTTSKONTROLL - FYSISK PERSON/JURIDISK PERSON
I enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Med anledning av gällande regelverk för den finansiella marknaden, innefattande bland annat reglerna om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism, har Finansinspektionen utfärdat särskilda föreskrifter för värdepappersbolag som står
under Finansinspektionens tillsyn. Reglerna innebär att värdepappersbolagen är skyldiga att uppnå kundkännedom hos de parter som
värdepappersbolagen tillhandahåller finansiella tjänster, eller utför transaktioner åt, enligt en särskilt föreskriven ordning.
OBS! Om du är en fysisk person och inte ett bolag, vänligen förbise avsnittet om verklig huvudman och fortsätt till kontrollfrågorna nedan.
Verklig huvudman*
Fysisk person (för- och efternamn)

Personnummer

Ägarandel (%)

Andel röster (%)

Fysisk person (för- och efternamn)

Personnummer

Ägarandel (%)

Andel röster (%)

Fysisk person (för- och efternamn)

Personnummer

Ägarandel (%)

Andel röster (%)

*Med verklig huvudman avses:
• Fysiska personer som på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap ytterst, ensam eller tillsammans med närstående, kontrollerar mer än 25 procent av
det totala antalet röster i den juridiska personen.
• Fysiska personer som, ensam eller tillsammans med närstående, har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande
befattningshavare.
• Fysiska personer som på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, ensam
eller tillsammans med närstående, kan utöva kontroll enligt punkterna ovan.
Det finns ingen fysisk person som är att anse som verklig huvudman. Sedermera Fondkommission kommer därmed att betrakta bolagets styrelseordförande, verkställande
direktör eller annan motsvarande befattningshavare som verklig huvudman.
I det fall ägarstrukturen är komplicerad eller består av flera ägarsteg eller den juridiska personen ägs av en stiftelse, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission.

Kontrollfrågor avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
1. Vad är syftet med transaktionen?
Sparande/placering
Omsätta värdepapper

Annat – vänligen ange:

2. Kapitalets ursprung (flera alternativ är möjliga)
Gammalt sparande/placeringar/kapitalinkomster

Lön/pension/bonus/företagsintäkter

Fastighets-/företagsförsäljning

Arv/gåva

Annat – vänligen ange:

3. Hur stort belopp planerar du/bolaget att investera via Sedermera det kommande året?
1-50 000 kronor
50 000-150 000 kronor
150 000-500 000 kronor

500 000 kronor eller mer

4. PEP – Person i politiskt utsatt ställning
Har du/bolagets företrädare (såsom verkställande direktör, styrelseledamöter och firmatecknare), bolagets verkliga huvudmän, någon du/de varit medarbetare med eller
någon av dina/deras närmaste familjemedlemmar under de senaste 18 månaderna varit en person i politisk utsatt ställning, en så kallad PEP*?
Ja

Nej

Om svaret är ja, vänligen ange:
Funktion:

Land:

Personens namn och er relation (om personen som innehaft funktionen är en annan person än Dig själv):
* PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons närmaste
familjemedlemmar och närmaste medarbetare ska behandlas som PEP. Som exempel kan nämnas personer som är stats- och regeringschefer, ministrar, domare i rättsväsendet, ambassadörer och parlamentsledamöter.
5. Etablering i högrisktredjeland
Är du/bolaget etablerat eller har hemvist i något av följande högrisktredjeländer; Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Guyana, Laos, Vanuatu, Syrien, Iran, Irak, Jemen,
Etiopien, Uganda eller Nordkorea?
Ja

Nej

Om svaret är ja, ange land:

UNDERSKRIFTER

Blanketten ska undertecknas och sedan sändas, tillsammans med eventuell behörighetshandling (såsom registreringsbevis eller fullmakt), till nyemission@sedermera.se.
Vidimerad identitetshandling skall tillsändas Sedermera Fondkommission per post till Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.
Handlingar att bifoga för fysisk person: Handlingar att bifoga för juridisk person:
• Vidimerad kopia av identitetshandling • Vidimerad kopia av identitetshandling för behöriga företrädare • Kopia av giltig fullmakt eller registreringsbevis (högst 1 månad gammalt)
Underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Partens underskrift/behöriga företrädare

Sedermera Fondkommission

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jag/vi bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och kommer att informera Sedermera om eventuella förändringar.

