Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds VNU
Stichting Pensioenfonds VNU, gevestigd te Diemen, hierna te noemen “het fonds”
en
Nielsen B.V., gevestigd te Diemen, en door Nielsen B.V. aan te wijzen “aangesloten
ondernemingen”, hierna te noemen “Nielsen ”
en
The Nielsen Company B.V., gevestigd te Diemen, hierna te noemen “TNC”
IN AANMERKING NEMENDE
dat Nielsen en haar werknemers en de bij Nielsen “aangesloten ondernemingen” (zie
bijlage 1 van deze uitvoeringsovereenkomst) en hun werknemers de:
- Nielsen Nederland pensioenregeling
- Overige (pre)pensioenregelingen (zie bijlage 2 van deze uitvoeringsovereenkomst)
zijn overeengekomen;
dat de werknemers en gewezen werknemers van Nielsen en de bij Nielsen “aangesloten
ondernemingen” als deelnemer aan één of meerdere van deze pensioenregelingen
pensioenaanspraken verwerven jegens het fonds;
dat voormalig werknemers van Brandbank (Netherlands) B.V. die middels een fusie d.d.
1 juli 2017 in dienst zijn getreden bij ACNielsen (Nederland) B.V. niet vallen onder de
pensioenregeling die het fonds uitvoert;
dat werknemers van Nielsen Media Research B.V. die een Beschikbare Premie
Pensioenovereenkomst met Nielsen Media Research B.V. zijn overeengekomen niet
vallen onder de pensioenregeling die het fonds uitvoert;
dat aanspraakgerechtigden uit hoofde van één of meerdere van deze
pensioenregelingen aanspraak hebben op pensioen jegens het fonds;
dat pensioengerechtigden uit hoofde van één of meerdere van deze pensioenregelingen
een pensioenrecht hebben jegens het fonds;
dat Nielsen en de bij Nielsen “aangesloten ondernemingen” de:
- Nielsen Nederland pensioenregeling
door het fonds wensen te laten uitvoeren.
dat Nielsen en de bij Nielsen “aangesloten ondernemingen” de:
- Overige (pre)pensioenregelingen (zie bijlage 2 van deze uitvoeringsovereenkomst)
door het fonds wensen te laten uitvoeren voor zover de (pre)pensioenaanspraken en
(pre)pensioenrechten betrekking hebben op de periode vóór 1 januari 2015.
dat Nielsen en het fonds de rechtsverhouding die daardoor tussen hen ontstaat, willen
vastleggen.
VERKLAREN HET NAVOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN
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Artikel 1. Uitgangspunt
1) Nielsen heeft de bevoegdheid een onderneming aan te wijzen als “aangesloten
onderneming” in de zin van artikel 2 van de statuten van het fonds. Indien
Nielsen van deze bevoegdheid gebruik maakt, zal voor de uitvoering van deze
overeenkomst Nielsen in plaats treden voor en in de plaats van de “aangesloten
onderneming”.
2) Nielsen en het fonds komen overeen dat het fonds zich jegens Nielsen
verbindt tot uitvoering van de in de considerans omschreven
pensioenregelingen, waartegenover Nielsen zich tegenover het fonds verbindt
tot nakoming van de voor haar uit hoofde van deze overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen jegens het fonds. Deze overeenkomst is
aangegaan onder de volgende voorwaarden en bepalingen.
Artikel 2. De wijze waarop de door Nielsen aan het fonds verschuldigde premie
wordt vastgesteld
1)

Nielsen verplicht zich, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 8, als
volgt om het fonds financieel in staat te stellen zijn doelstellingen te
realiseren:
a. Nielsen verplicht zich jegens het fonds jaarlijks per 1 januari het bedrag
te betalen c.q. aan te vullen dat het fonds in dat jaar nodig heeft om de
pensioenaanspraken te voldoen, die uit de pensioenreglementen van het
fonds voortvloeien;
b. alle uitgaven die het fonds doet voor beheer, administratie en andere
kosten worden, voor zover het fonds deze niet zelf draagt, door Nielsen
voor haar rekening genomen.

2)

De verschuldigde premie wordt door Nielsen en de deelnemers aan de
verschillende pensioenregelingen gezamenlijk gedragen.

Artikel 3. De wijze waarop en termijnen waarin Nielsen de verschuldigde premie
moet voldoen
1) Het fonds stelt aan het begin van het boekjaar een voorlopige jaarpremie vast.
2) Per één januari van elk jaar is Nielsen de voorlopige jaarpremie aan het fonds
verschuldigd.
3) Nielsen voldoet uiterlijk binnen één maand, na opgave van het fonds, de
voorlopige jaarpremie aan het fonds.
4) Het fonds stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de definitieve
jaarpremie over het boekjaar vast.
5) De definitieve jaarpremie is ten minste gelijk aan de kostendekkende premie als
bedoeld in artikel 128 van de Pensioenwet.
6) Indien de definitieve jaarpremie hoger is dan de door Nielsen betaalde
voorlopige jaarpremie, voldoet Nielsen uiterlijk binnen zes maanden na afloop
van het kalenderjaar het verschil aan het fonds.
Indien de definitieve jaarpremie lager is dan de door Nielsen betaalde voorlopige
jaarpremie, betaalt het fonds het verschil uiterlijk binnen zes maanden na afloop
van het kalenderjaar terug aan Nielsen.
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7) Het fonds zal Nielsen bij niet betalen binnen een maand na de premievervaldag
als bedoeld in lid 3 en lid 6 schriftelijk aanmanen tot zo spoedig mogelijke
afdracht van de pensioenpremies.
8) De tussen het fonds en Nielsen over een weer verschuldigd geworden bedragen
en gedane betalingen worden door het fonds geboekt op een door het fonds in
haar boeken geopende rekening-courant. Over saldi in de rekening-courant kan
het fonds met Nielsen overeenkomen intrest te vergoeden respectievelijk in
rekening te brengen.
9) Betalingen van Nielsen aan het fonds worden door Nielsen geboekt op een door
het fonds aan te geven bankrekening. Betalingen van het fonds aan Nielsen
worden door het fonds gedaan op een door Nielsen aan te geven bankrekening.
10) Alle uitgaven die het fonds doet voor beheer, administratie en andere kosten
worden, voor zover het fonds deze niet zelf draagt, door Nielsen voor haar
rekening genomen.
Artikel 4. De informatie welke door Nielsen aan het fonds wordt verstrekt
1) Elke werknemer van Nielsen, die krachtens één of meerdere
pensioenreglementen van het fonds in aanmerking komt als deelnemer te
worden opgenomen, zal door Nielsen aan het fonds worden opgegeven.
2) Nielsen zal de in sub 1 bedoelde aanmelding tijdig, dat wil zeggen voor het
tijdstip waarop de aanspraak ontstaat, verrichten.
3) Nielsen informeert het fonds over de volgende gegevens van de werknemer:
-

het pensioensalaris op basis van voltijd;
het parttimepercentage;
de mate van arbeidsongeschiktheid in de zin van de Wet Werk en
Inkomen naar Arbeidsvermogen en de mutaties daarin;
geboortedatum van de werknemer;
geboortedatum van de partner van de werknemer;
geboortedatum pensioengerechtigde kinderen;
overlijden van de werknemer, van diens partner, van
pensioengerechtigde kinderen;
huwelijk, echtscheiding, scheiding van tafel en bed van de werknemer;
beëindiging van een geregistreerd partnerschap dan wel van de
beëindiging van een gemeenschappelijke huishouding door de
werknemer dan wel diens partner;
de datum van aanvang van het dienstverband;
beëindiging van het dienstverband.

De peildatum is gelijk aan 1 januari.
4) Overigens zal Nielsen desgevraagd aan het fonds alle inlichtingen en gegevens
verstrekken die voor een goede uitvoering van de regelingen nodig zijn.
5) Nielsen vrijwaart het fonds van alle financiële gevolgen als gevolg van onjuiste,
onvolledige of ontijdige opgaven, voor zover deze niet kunnen worden geweten
aan de handelwijze van (aspirant)deelnemers, gewezen deelnemers, andere
aanspraakgerechtigden of pensioengerechtigden, dan wel het fonds.
6) Het fonds verplicht zich ten opzichte van Nielsen om alle werknemers, die
Nielsen bij het fonds aanmeldt, als deelnemers in het fonds op te nemen en
pensioen toe te kennen volgens de regels en voorwaarden, neergelegd in de
pensioenreglementen van het fonds.
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7) Voordrachten van personen die op grond van de statuten van het fonds aan
Nielsen zijn opgedragen, zullen door Nielsen worden gedaan binnen twee
maanden nadat het fonds het verzoek voor de benoeming schriftelijk tot Nielsen
heeft gericht.
Artikel 5. De procedures welke gelden bij het opstellen en wijzigen van het
pensioenreglement in verband met het sluiten en wijzigen van een
pensioenovereenkomst
1) Het fonds stelt pensioenreglementen vast in overeenstemming met de:
Nielsen Nederland pensioenregeling
Overige (pre)pensioenregelingen (zie bijlage 2 van deze
uitvoeringsovereenkomst)
2) Nielsen informeert het fonds over iedere wijziging in de pensioenregelingen,
bedoeld in het eerste lid.
3) Ingeval van wijziging van een pensioenregeling als gevolg van een wijziging
van een pensioenovereenkomst tussen Nielsen en haar werknemers c.q.
tussen een “aangesloten onderneming” en zijn werknemers, stelt het fonds een
nieuw pensioenreglement vast dat in overeenstemming is met de gewijzigde
pensioenovereenkomst.
4) Het fonds informeert de deelnemer aan de betreffende pensioenregeling binnen
drie maanden na een wijziging in de pensioenovereenkomst over die wijziging
en de mogelijkheid om het gewijzigde pensioenreglement op te vragen bij het
fonds.
Artikel 6. De voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt
1) De toeslagen worden jaarlijks verleend op 1 januari.
2) Op de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers wordt jaarlijks een
toeslag verleend van maximaal de stijging van het loonindexcijfer. Het bestuur
beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken
worden aangepast.
Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt
geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement
gefinancierd.
3) Op de pensioenrechten van pensioengerechtigden, de pensioenaanspraken van
gewezen deelnemers en de aanspraken op bijzonder partnerpensioen van de
gewezen partners van de gewezen deelnemers wordt jaarlijks per 1 januari een
toeslag verleend van maximaal de stijging van het consumentenprijsindexcijfer.
Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en
pensioenaanspraken worden aangepast.
Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt
geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement
gefinancierd.
4) Omdat voor de actieven en inactieven in de NMR-regeling tot 1 januari 2015 als
referentieperiode werd uitgegaan van augustus-augustus in plaats van oktoberoktober zal voor hen bij de vaststelling van de voorwaardelijke toeslag per 1
januari 2016 eenmalig worden uitgegaan van een verlengde referentie periode
(augustus-oktober).
5) In afwijking van het hiervoor bepaalde geldt er voor
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de ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen uit de VNU-A
pensioenregeling die tot 1 januari 2015 van toepassing was dat er jaarlijks
een toeslag verleend wordt van 3% samengesteld;
6) Indien besloten wordt per 1 januari toeslagen te verlenen, overeenkomstig het in
lid 1 tot en met 5 bepaalde, dan komen de kosten van de toeslagen voor
rekening van:
a. Nielsen, indien de beleidsdekkingsgraad van het fonds per 31 december
van het tweede jaar voorafgaand aan de in de aanhef van dit lid
bedoelde 1e januari, 10% punten of minder boven de 100%
vermeerderd met het vereist eigen vermogen ligt. Nielsen betaalt per
1 januari van het jaar waarvoor het bestuur besluit toeslagen te
verlenen.
b. Het fonds, indien de beleidsdekkingsgraad van het fonds per 31
december van het tweede jaar voorafgaand aan de in de aanhef van dit
lid bedoelde 1e januari meer dan 10% punten boven de 100%
vermeerderd met het vereist eigen vermogen ligt.
Van het bepaalde in sub a en sub b kan afgeweken worden indien het verschil
tussen de beleidsdekkingsgraad van het fonds en de 100% vermeerderd met
het vereist eigen vermogen naar het oordeel van het bestuur ingrijpend is
gewijzigd in de periode tussen de 1e januari van enig jaar waarvoor toeslagen
zijn verleend en 31 december van het tweede daaraan voorafgaande jaar. Het
bestuur treedt in dat geval in overleg met Nielsen over de vraag of en, zo ja, in
hoeverre de kosten voor het verlenen van toeslagen voor rekening van Nielsen
of voor rekening van het fonds komen.
Op de toe te kennen toeslag zijn de regels van toekomstbestendig indexeren
van toepassing, ongeacht de wijze waarop de toeslag gefinancierd wordt
Artikel 7. Uitgangspunten en procedures welke gelden ten aanzien van de
besluitvorming over vermogenstekorten en vermogensoverschotten
1) Het fonds kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend
verminderen indien:
a. het fonds gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan het
(minimaal) vereist eigen vermogen;
b. het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan het
(minimaal) vereist eigen vermogen zonder dat de belangen van
deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere
aanspraakgerechtigden of Nielsen onevenredig worden geschaad; en
c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het
beleggingsbeleid, zijn ingezet in het herstelplan.
2) Het fonds informeert de deelnemers, gewezen deelnemers,
pensioengerechtigden en Nielsen schriftelijk over het besluit tot vermindering
van pensioenaanspraken en pensioenrechten.
3) De vermindering, bedoeld in het eerste lid, kan op zijn vroegst een maand nadat
de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden van de
verschillende pensioenregelingen, Nielsen en DNB hierover geïnformeerd zijn,
worden gerealiseerd.
4) Het fonds heeft een vermogensoverschot als de beleidsdekkingsgraad ten
minste gelijk is aan de (minimaal) vereiste dekkingsgraad en de
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5)
6)
7)
8)

beleidsdekkingsgraad dusdanig hoog is dat de voorwaardelijke toeslagen in de
toekomst kunnen worden verleend.
Onder dekkingsgraad wordt het quotiënt van de aanwezige middelen en de
voorziening pensioenverplichtingen plus de overige technische voorzieningen
verstaan.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de twaalf
voorgaande maanden.
Het fonds stort bij een eventueel vermogensoverschot niet (een deel van) het
vermogensoverschot terug naar Nielsen.
Het fonds heeft een vermogenstekort bij een beleidsdekkingsgraad lager dan de
minimaal vereiste dekkingsgraad.

Artikel 8. Betalingsvoorbehoud van Nielsen
1) Nielsen behoudt zich het recht voor, om met inachtneming van de daarvoor
geldende regels, in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden
haar bijdragen aan het fonds en dientengevolge de daaruit resulterende
pensioenaanspraken te verminderen of te beëindigen, onder meer indien:
a. nieuwe voorzieningen van overheidswege worden ingevoerd dan wel
bestaande voorzieningen zodanig gewijzigd, dat een herziening of
beëindiging van de pensioenregeling, gezien de opzet daarvan,
verantwoord is;
b. zij verplicht wordt zich voor het gehele onder een pensioenregeling
vallende personeel of een gedeelte daarvan, aan te sluiten bij een
bedrijfstakpensioenfonds;
c. de financiële situatie van Nielsen de uitgaven ter zake van een of
meerdere pensioenregelingen niet meer toelaat;
d. op enig moment geconstateerd wordt dat er sprake is van fiscaal
bovenmatige elementen in een pensioenregeling. De regeling kan
alsdan met terugwerkende kracht tot de datum van inwerkingtreding van
het reglement worden aangepast. Het fonds is in dat geval bevoegd het
reglement dienovereenkomstig aan te passen;
e. bij of krachtens wettelijke maatregelen Nielsen verplicht is de
toezegging te wijzigen.
2) Indien Nielsen van dit recht gebruik maakt, zal het fonds de deelnemers en de
herverzekeraar hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen.
3) Het deel van de pensioenaanspraken dat correspondeert met het gedeelte dat
tot de datum van de vermindering van de toegekende pensioenaanspraken is
verkregen uit de betalingen, welke tot die datum zijn gedaan of nog verschuldigd
zijn, zal niet worden aangetast.
4) Indien Nielsen gebruik heeft moeten maken van de in lid 1 sub c bedoelde
bevoegdheid, zal door Nielsen jaarlijks worden bekeken of de financiële situatie
van dien aard is, dat de in de bijdragen ontstane achterstand (gedeeltelijk) kan
worden ingehaald.
5) Een beslissing tot vermindering van de bijdragen wordt genomen door Nielsen in
overleg met het bestuur van het fonds.
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Artikel 9. De voorwaarden waaronder sprake is van premiekorting of
terugstorting, de wijze van vaststelling van de hoogte van de premiekorting of
terugstorting en de bestemming ervan
1) Bij een vermogensoverschot geeft het fonds een korting op de definitieve
jaarpremie, indien
a. gezien de beleidsdekkingsgraad ten aanzien van de
pensioenverplichtingen wordt voldaan aan de artikelen 126, 132 en 133
van de Pensioenwet,
b. de voorwaardelijke toeslagen met betrekking tot de voorgaande 10 jaar
zijn verleend (inhaaltoeslagen) als ook in de toekomst kunnen worden
verleend; en
c. de korting op de pensioenaanspraken en –rechten op grond van artikel
134 in de voorgaande 10 jaar is gecompenseerd.
De beleidsdekkingsgraad ligt dan boven de premiekortingsgrens.
2) Onder premiekortingsgrens wordt verstaan de beleidsdekkingsgraad waarbij de
middelen van het fonds voldoende zijn ter dekking van de technische
voorziening, het (minimaal) vereist eigen vermogen en de voorwaardelijke
toeslagregeling.
3) Artikel 3, lid 5 is in geval van lid 1 van dit artikel niet van toepassing.
4) De korting bedraagt het overschot boven de premiekortingsgrens. Het verlenen
van premiekorting mag er niet toe leiden dat het pensioenfonds in de toekomst
niet meer toekomstbestendig kan indexeren. De premiekorting wordt gegeven
als de eventuele achtergestelde leningen zijn afgelost.
5) De korting bedraagt maximaal het bedrag dat voor dat jaar krachtens artikel 3 lid
4 verschuldigd was.
Artikel 10. De voorwaarden waaronder sprake is van een bijstortingsverplichting
en hoe de hoogte ervan wordt bepaald
Nielsen vult het eigen vermogen van het fonds aan indien en voor zover er sprake is van
een tekort op het minimaal vereist eigen vermogen of op het vereist eigen vermogen. De
aanvulling door Nielsen zal plaatsvinden volgens een door het bestuur van het fonds op
te stellen plan, op een wijze en binnen termijnen zoals goedgekeurd door DNB.
Artikel 11. Startbrief en andere informatieverstrekking door het fonds
1) Het fonds verstrekt een deelnemer aan een van de verschillende
pensioenregelingen binnen twee maanden na aanmelding van de werknemer
bij het fonds een startbrief die ten minste voldoet aan alle daaraan bij en
krachtens de Pensioenwet gestelde eisen.
2) Het fonds verstrekt de deelnemers, gewezen deelnemers, overige
aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden alle informatie die bij en
krachtens de Pensioenwet van een pensioenfonds vereist wordt.
3) Het fonds verstrekt de informatie als bedoeld in lid 2, tijdig en in duidelijke en
begrijpelijke bewoordingen.
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Artikel 12. Personeelsleden, kantoorruimte en faciliteiten
1) Nielsen zal het fonds indien nodig en in overleg met het fonds personeelsleden,
kantoorruimte en faciliteiten ter beschikking stellen.
2) De ter beschikking gestelde personeelsleden blijven in dienst van Nielsen en
worden door Nielsen betaald. Nielsen brengt het fonds voor deze ter
beschikkingstelling geen kosten in rekening.
3) Indien het fonds van mening is dat kwaliteit en/of gedrag van (een lid van) het
ter beschikking gestelde personeel onvoldoende is, zal het hieromtrent
beraadslagen met Nielsen en niet rechtstreeks (de) betrokken functionaris(sen)
benaderen.
Artikel 13. Verplichtingen TNC
1) TNC verplicht zich door medeondertekening van deze overeenkomst de
verplichtingen die voor Nielsen uit deze overeenkomst voortvloeien na te komen
indien en voor zover Nielsen haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig
nakomt.
2) Indien Nielsen haar bijdragen aan het fonds vermindert of beëindigt met een
beroep op artikel 8 lid 1 onder c, zal TNC deze bijdragen volledig aanvullen en
betalen aan het fonds c.q. volledig betalen aan het fonds.
Artikel 14. Inwerkingtreding

De uitvoeringsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij treedt in
werking per 1 januari 2015 en vervangt (waar het Nielsen B.V. en Nielsen Media
Research B.V. betreft) de per 30 september 2011 overeengekomen
uitvoeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst is laatstelijk gewijzigd per 7
november 2018.
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Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend te Diemen.
Stichting Pensioenfonds VNU:

______________________________
Naam:

______________________
Datum:

Nielsen B.V.:

______________________________
Naam:

______________________
Datum:

The Nielsen Company B.V.:

______________________________
Naam:

______________________
Datum:
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Bijlage 1 Aangesloten ondernemingen
Nielsen B.V.
Nielsen Media Research B.V.
ACNielsen (Nederland) B.V.
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Bijlage 2 Overige (pre)pensioenregelingen
Dit betreft (oudere) regelingen, pensioenovereenkomsten e.d. die premievrij gemaakt
zijn en waarvan de (pre)pensioenaanspraken en (pre)pensioenrechten betrekking
hebben op de periode vóór 1 januari 2015.
Voor deze overige (pre)pensioenregelingen wordt als indexatiemaatstaf het
Consumenten Prijsindexcijfer Alle Huishoudens Afgeleid (2015=100), zoals dit door het
Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd, gehanteerd. Indien dit
consumentenprijsindexcijfer niet meer wordt gepubliceerd, geldt het daarvoor in de
plaats getreden prijsindexcijfer.
Regeling

Peildatum
indexatie

VNU-A pensioenregeling

1 januari

Nielsen Media Research pensioenregeling

1 januari

Regeling voor prepensioen BTU en VAK

1 januari

Regeling voor prepensioen PU/OP

1 januari

Prepensioenregeling Nielsen Media Research
(voorheen Prepensioenregeling Stichting Pensioenfonds
Nederlands Uitgeversverbond)

1 januari

Alle overige regelingen/pensioenovereenkomsten

1 januari
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