
Consulta com os parceiros 
locais para a instalação de 

fogões a lenha de alta 
eficiência

VERRA/Normativas para o Mercado de 
Carbono Voluntário (VCS)
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Objectivos da Reunião
Explicar o histórico e propósito de nosso fogão melhorado em 
Angola

Receber contribuições dos participantes no desenho do 
projecto e implementação

Abordar questões dos participantes sobre o projecto proposto e 
sua implementação



Histórico
34% dos habitantes de Angola vivem em áreas rurais e 76% deles depende de lenha para cozinhar.

Estes domicílios cozinham primariamente em fogueiras que emitem muito fumo e têm baixa eficiência 
energética, usando galhos de largo diâmetro e troncos de madeira cortados de modo não sustentável 
de árvores na área rural e de florestas vizinhas.

Fogueiras ao ar livre atingem apenas a combustão parcial do combustível lenhoso, liberando partículas 
tóxicas (PM2.5) atingindo 400 ug/m, cifra 20 vezes maior do que as normas da OMS relativas à poluição 
do ar.

Respirar consistentemente a fumaça provinda da queima da madeira pode causar doenças como ataque 
cardíaco, doença esquêmica do coração, doença crônica pulmonar obstructiva (COPD) e câncer de 
pulmão.



Área geográfica
Os fogões melhorados serão instalados através de Angola com foco nas comunidades rurais que 
usam as tradicionais fogueiras ao ar livre.



O fogão do projecto: Fogão a lenha TLC-CQC
O TLC-CQC Rocket Stove é um fogão para cozinhar melhorado feito de tijolos 
produzidos localmente, argamassa e partes metálicas de alta qualidade.

A CQC e seus parceiros locais de campo na Nigéria, Malauí e Zâmbia instalaram mais de 
724.600 fogões a lenha TLC-CQC em domicilios rurais, substituindo fogueiras ineficientes.

O fogão a lenha TLC-CQC tem uma eficiência térmica de 34,5%.

A CQC encomendou extensivos testes de uso feitos pela Universidade do Estado do 
Colorado, nos EUA para selecionar materiais com uma vida útil de 7 a 10 anos.



O fogão do projecto : Fogão a lenha TLC-CQC
As partes e a montagem

A CQC melhorou as partes metálicas, agora feitas de metais de 
maior grau para durar no mínimo 7 anos. (Versão 8.0)

Prateleira de 
combustível/ Moldura 
de tijolos
0.6 mm SS 304, a finalização é 

de ferro 
galvanizado de 1 
mm

O anel para a 
panela

0.6 mm de ferro corrugado 
galvanizado com um 
clip

Topo do fogão
7*7 mm de aço 
laminado a frio

Montando o 
fogão



O fogão do projecto: Fogão a lenha TLC-CQC
Como funciona?

Os tijolos bem curados de 5 polegadas de espessura que formam a 
câmara de combustão são mais duráveis do que os fogões feitos 
de metal e se conservam bem com a manutenção adequada da 
argamassa externa.

As paredes de tijolos bem curados são excelentes dissipadores de 
calor e uma fonte de calor irradiante para manter a câmara de 
combustão em temperaturas maiores que 600 graus Célsius, o 
que permite uma combustão mais completa, mínima quantidade 
de fumaça e duração maior do calor latente.

A prateleira de aço inoxidável permite que o ar flua de abaixo dos 
gravetos de madeira para a câmara de combustão, resultando em 
uma combustão mais limpa e eficiente.

O aro para panela ajustável feito de aço corrugado melhora a 
transferência de calor do fogo para a panela, aumentando a 
eficiência energética total do fogão.



Os benefícios

Economia de tempo 
comprovada no cozimento 
de alimentos e actividades 
relacionadas.

Diminuir a desflorestação 
através de impacto mínimo 

nos recursos naturais.

Mitigação das alterações 
climáticas das emissões 

evitadas de gases de 
efeito estufa.

Reduzida exposição à 
inalação de fumaça

Redução de riscos de 
saúde para mulheres e 
crianças incluindo risco 

de abuso enquanto 
coletam lenha. 

Redução no trabalho 
exigido para coleta de 
lenha for mulheres e 

raparigas.

Mudança de combustível 
para resíduos de colheita 
sustentáveis e madeira de 

pequeno diâmetro.

O fogão a lenha TLC-CQC e uma cozinha melhor ventilada 
diminui a incidência de doenças respiratórias e do coração, 
nascimentos prematuros e abaixo do peso, cegueira e 
reduz o risco de queimaduras, e poluição dentro das casas.

Mudar o combustível de cozimento para gravetos e 
resíduos de colheita elimina o esforço de coletar lenha 
através de longas distâncias, reduzindo o risco de dano 
muscular e vertebral e reduzindo o risco de abuso físico. 
Mulheres podem economizar ˜2 horas por dia que 
podem ser usadas para outras actividades produtivas ou 
para o descanso necessário.

Os fogões a lenha TLC-CQC permitem que o cozimento use 
como combustível galhos de pequeno diâmetro, gravetos, 
caules de plantas colhidas e sabugos de milho, que crescem 
depressa, são facilmente disponíveis e são 100% renováveis. 
O empilhamento de combustível atrás dos fogões ao lado 
das paredes que atingem temperaturas de até 75 graus 
Celsius, os ajuda a secar melhor e produzir menos fumaça 
na combustão.



Benefícios para o Planeta

Diminuir a 
desflorestação através 
de um impacto mínimo 

sobre os recursos 
naturais. 

Mitigação das 
alterações climáticas 
através de emissões 
evitadas de gases de 

efeito estufa.

Mudança de 
combustível para 

resíduos de colheita e 
madeira de pequenos 

diâmetro.

Demanda reduzida de lenha de grande diâmetros não 
renovável provinda de árvores vivas devido ao fato de 
que o fogão CQC-TLC apenas precisa de biomassa 
lenhosa do tamanho de um dedo para o cozimento, 
p. ex., gravetos e resíduos de colheita.

Desflorestação evitada da área florestada devido à 
economia de combustível lenhoso proporcionada 
pelo fogão CQC-TLC. 

Geração de conhecimento e interesse na 
desflorestação evitada através da educação sobre a 
gestão florestal sustentável e a colecta de biomassa 
lenhosa de pequeno diâmetro, gravetos e resíduos de 
colheita (sabugos de milho, etc.). 



Ameaças ao Projecto & Soluções Identificadas pela CQC

Ameaças pela Actividade Humana Ameaças pelos efeitos da Natureza

Mal funcionamento do Fogão ou quebra

Finanças de Carbono não impactam o índice de uso dos fogões

O Fracasso na Mudança de Comportamento Impacta os níveis do 
índice de adopção

A solução tem foco nos co-benefícios descritos nos dois 
slides anteriores como razões para a adopção dos fogões. 

Solução: Incluir modos formais e informais de moldar o 
comportamento fazendo com que as pessoas entendam as 
barreiras para o sucesso. 

Solução: conduzir auditorias de rotina até 2 
vezes por ano para identificar qualquer 
problema com os fornos e corrigi-los

Deslocamentos/Migrações induzidas pelo
clima  faz com que as pessoas se mudem

Desflorestação continua fazendo com que 
seja difícil de encontrar lenha

Solução: as partes metálicas podem ser 
removidas do fogão e a prateleira para o 
combustível pode server como molde para 
fazer tijolos em uma nova localidade

Solução: Com combustíveis modernos ou 
electricidade sendo raros em boa parte da África 
Subsaariana, os fornos também funcionam com 
resíduos de colheita e os governos devem investir 
em práticas florestais regenerativas. 



Os Benefícios e o Desenvolvimento Sustentável

A C-Quest Capital identificou nove Objectivos do Desenvolvimento Sustentável sobre 
os quais nossos projectos irão trabalhar para atingir um progresso.

Projectos adicionais secundários, que podem ser incluídos no projecto principal, 
podem colaborar para o avanço de outros ODS. 

Nossos projectos trabalham para o benefício sustentável e melhoria da qualidade de 
vida das pessoas, sua prosperidade e para o planeta. 

Os projectos da CQC evoluem para satisfazer as necessidades da comunidade e 
procuram aumentar seu benefício sempre que possível. 



Benefícios, Impactos, e os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável
ODS 1: Erradicação da Pobreza 

Os fogões melhorados economizam o tempo (que pode ser direccionado para tarefas geradoras de renda) e dinheiro & 
empregam indivíduos a nível de aldeia para cumprir as componentes do projecto
ODS 2: Fome Zero

Contribuir à melhoria do status nutricional dos domicílios, com acesso directo a fontes eficientes de energia, 
aumentando a segurança alimentar (alimentos cozidos correctamente) e a retenção de nutrientes. 
ODS 3: Saúde e Bem-estar

Reduzir a emissão de partículas finas durante o cozimento para melhorar a saúde e reduzir a incidência de doenças 
relacionadas à poluição do ar
ODS 4: Educação de Qualidade

Contribuir à sensibilização individual e da comunidade sobre as alterações climáticas & desenvolvimento sustentável
ODS 5: Igualdade de género

Reduzir o trabalho pesado para mulheres e crianças reduzindo o tempo que passam colectando lenha e cozinhando
ODS 7: Energia Limpa e acessível

Acesso a tecnologias limpas de cozimento
ODS 8: Trabalho decente e crescimento económico

Empregar equipa nacional do país, com foco nas mulheres
ODS 13: Acção contra a alteração global do clima

Redução da emissão pelos fogões por mais de 10 anos do ciclo de vida do projecto 
ODS 15: Vida terrestre

Reduzir a desflorestação das terras no entorno das áreas do projecto 



Fase I Fase II Fase III

Identificar interesses, discutir parcerias 
com organizações da comunidade 

através de conversas e projectos piloto 
colaborativos

Os Parceiros implementadores fazem a 
sensibilização e treinamentos para os 

domicílios

Os domicílios fornecem suas 
contribuições em espécie de força de 

trabalho para construir os tijolos para a 
estrutura do fogão

Modificações na cozinha são feitas para 
certificar-se que os espaços estão bem 

ventilados, reduzindo ainda mais os 
PM2.5

Com o TLCRS e a ventilação, a PAH é 
reduzida drasticamente

Reduzido o risco de doenças e infecções 
respiratórias como câncer de pulmão e 

DPOC

Menor risco de problemas de nascença 
resultantes da exposição prenatal à 

poluição do ar no ambiente

Um fogão duplo TLCRS construído em 
cada domicílio com a instalação das 

partes de metal

Redução de queimaduras, 
especialmente entre as crianças

Segurança nutricional aumentada –
tempo de cozimento, retenção de 

nutrientes de tempo de cozimento mais 
curto, mais refeições dependentes com 
o aumento de tempo e disponibilização 

de combustívelMulheres e crianças usam gravetos e 
outros fragmentos de biomassa lenhosa 

e resíduos de colheita como 
combustível

É reduzida a Colecta de biomassa 
lenhosa de grande diâmetro em áreas 

distantes para fins de combustível

Redução nas vendas de lenha ou carvão 
vegetal (no perímetro urbano e semi-

urbano)

Redução da perda de cobertura arbórea 
e da desflorestação

O Tempo economizado colectando 
lenha é redireccionado a outras 

actividades geradoras de renda e de 
valor adicionado

Os fogões são registados pelos
trabalhadores de campo através de um 

Sistema baseado em aplicativo de 
telemóvel

Redução das emissões de tCO2e

A CQC LLC fornece o transporte 
necessário e a tecnologia para os 

parceiros de implementação, e revisita 
conforme necessário no ciclo de vida do 

projecto

Solidificar os termos de engajamento e 
detalhes do contracto com os parceiros 
implementadores, gestor para o país e 

certificar-se de que todas as partes 
concordam

O gestor para o país e a CQC LLC 
identificam e contratam equipas 

situadas na área de implementação 
(com foco no emprego das mulheres)

Treinar os parceiros implementadores 
sobre os benefícios, impactos nos ODS e 

construção dos fornos  em um 
treinamento de campo de 2 dias

Identificação de organizações existentes 
e execução dos projectos piloto –

continuar a expansão dos projectos e o 
emprego de pessoas locais

Equipas de Monitoria fazem auditorias 
regulares do trabalho dos parceiros de 
implementação, colectando as opiniões 
das partes interessadas e transferindo 

todos os resultados para CQC LLC

As auditorias da CQC LLC  abordam a 
conduta dos parceiros de 

implementação e os resultados de 
auditoria resultam directamente em 
passos  para preencher as lacunas de 

conhecimento

Identificar áreas iniciais de 
implementação

Identificar e conduzir consultas locais 
com as partes interessadas e manter a 

comunicação através do ciclo de vida do 
projecto

CHAVE

Planeta

Pessoas/
Prosperidade

Logos dos ODS

Impacto 
negativo

Impacto 
positivo

Corrente causal que demonstra como os ODS 
são identificados pelos seus impactos nas 
pessoas, sua prosperidade e no planeta



Implementação do Projecto
PASSO

01

PASSO

01
Passo

03 Localização
Determinar o local de implementação.

PASSO

05 Treinadores de 
treinadores
Treinar pessoas que vão orientador 
os próximos colaboradores.

PASSO

07 Implementação
IImplementação e construção dos 
fogões.

PASSO

09 Verificação
Verificação e liberação dos créditos 
de carbono.

PASSO

02 Termos de acordo
Termos de acordo e contrato são 

assinados pelas partes.

PASSO

04 Sensibilização
CQC e parceiros seguem tradições 
culturais do local e procuram as 
autoridades tradicionais.

PASSO

06 Entrega das partes
As partes dos fogões são entregues 
para a organização parceira para 
implementação.

PASSO

08 Registo
Registo dos fogões que foram 
construídos e revisão dos dados 
colectados por um terceiro.

PASSO

03
PASSO

05

PASSO

02
PASSO

04

PASSO

07
PASSO

09

PASSO

06
PASSO

08

Encontrando Parceiros
As parcerias são formadas 
através de conversas e 
propostas de colaboração.



Implementação do Projecto
Mulheres e/ou artesãos da comunidade podem 
fazer tijolos e construir ou reconstruir seus próprios 
fornos depois do treinamento fornecido pela CQC e 
parceiros usando moldes de tijolos fornecidos como 
parte de seu kit de metais para o fogão. As famílias 
podem construir múltiplas fôrmas para os tijolos do 
fogão e transportá-las para dentro e fora das casas ou 
para sítios distantes.

O registo de cada fogão inclui a atribuição de um 
número serial único e a coleta de coordenadas GPS, 
fotografias e da de instalação. O domicílio também 
recebe um cartão de registo com o número serial 
correspondente.



Implementação do projecto
É disponibilizado para cada 
domicílio um folheto A4 de 
duas páginas no idioma dos 
parceiros locais instruindo 
como construir e manter um 
fogão a lenha TLC-CQC. 

Além disso, muitos pósteres 
com Manual do Usuário e Guia 
de manutenção são colocados 
ao longo de cada aldeia no 
idioma local. 

Os folhetos incluem informação 
de contacto para reclamações e 
feedback para capturar 
perspectivas dos beneficiários 
adicionalmente a muitas visitas 
por ano. 

Folheto informativo 
para o domicílio

Pôster



Como o projecto é financiado - Mercado de Carbono

Créditos de Carbono são usados para financiar a distribuição e instalação de fogões melhorados em Angola.

O resultado em VCUs ou Créditos de Carbono

O projecto gera os créditos de carbono através de: 

Redução da quantidade de fontes de combustível não renovável que é usada para cozinhar 
substituindo uma fogueira a céu aberto por um fogão melhorado, o que

Reduz as emissões de gás de efeito estufa (principalmente dióxido de carbono que contribui 
permanentemente para o estoque de dióxido de carbono na atmosfera. 

Os fogões são disponibilizados para os domicílios sem custo monetário, devido ao 
financiamento de créditos de carbono



Como a receita dos Créditos de Carbono é usada
Melhoria da acessibilidade dos fogões e disponibilidade para um maior número de domicílios 

Treinamento sobre a construção e uso de fogões melhorados 

Gestão do projecto e disseminação para os beneficiários visados

Monitoramento contínuo, verificação de uso, e comunicação sobre a correta manutenção dos fogões



VERRA/Norma Voluntária para Créditos de Carbono (VCS)

Nós registraremos o projecto em VERRA/VCS - https://verra.org/project/vcs-program/

O VCS é uma norma voluntária para  medição de gases do efeito estufa gerida pela Verra, 
uma organização 501 (c)(3) sem ânimo de lucro formada em  2005 e com sede em 
Washington, DC. 

O projecto aplicará a metodologia VCS: VMR0006 Metodologia para Instalação de Fogões a 
lenha de alta eficiência - https://verra.org/methodology/vmr0006-methodology-for-
installation-of-high-efficiency-firewood-cookstoves/

Esta metodologia contabiliza as Reduções de Emissão de CO2, Metano e Óxido Nitroso 
através da redução do consumo de biomassa não renovável 



VERRA/Normas para Impacto Verificado no 
Desenvolvimento Sustentável (SD VISta)

Nós também registraremos o projecto no SD VISta – uma normativa gerida pela Verra para a certificação 
de projectos que geram benefícios verificados para o desenvolvimento sustentável.  Isto gerará rótulos 
dos ODS, activos ou créditos para créditos produzidos no âmbito dos VCS. 

O projecto será registado no registo do SD VISta localizado no seguinte link: 
https://registry.verra.org/app/search/SDVISTA/All%20Projects

Os projectos do SD VISta devem demonstrar como eles ajudam a atingir os Objectivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e trazem benefícios às pessoas, a sua prosperidade e ao planeta. 

O Feedback será usado em práticas de gestão adaptativa para ter o maior impacto no avanço dos 
Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

O Feedback contínuo é encorajado e bem-vindo. 



Comunicação Constante 
As partes interessadas locais continuarão a participar do projecto pelos seguintes caminhos:

Através da informação de contacto da C-Quest Capital fornecida no fim desta apresentação

Através de parceiros implementadores locais, uma vez que eles sejam identificados 

Através da informação de contacto fornecida para todos os usuários e partes interessadas durante a 
implementação do projecto

Pessoas impactadas e partes interessadas são bem-vindos em qualquer período do projecto e serão 
incluídos nas próximas reuniões formais com os meios de feedback disponíveis no site da CQC. 



Parceiros do Projecto 
Implementação do Projecto: 

A CQC fornece o seguinte apoio: capital para o início do investimento, desenvolvimento e 
gestão do activo de carbono, supervisão do projecto, gestão do contracto e emissão de 
carbono e monetização.

Implementadores locais: treinamento nos domicílios e comunidades sobre a construção, 
uso e manutenção dos fogões; registo dos fogões em base de dados para permitir a 
monitoria da performance, gestão com os parceiros locais e de sistemas de monitoria 
e facilitação da verificação de carbono

Departamentos Governamentais Chave (ex: Ambiente, Energia, Florestas): garantir 
cumprimento das políticas e regulamentos sectoriais



Quem é C-Quest Capital?

Nossa missão
Transformar a vida das pessoas mais pobres do planeta fornecendo a 
eles acesso serviços de energia sustentável e tecnologias de energia 
limpa.

Nossa equipa
Nossa equipa é formada por engenheiros, cientistas, advogados, auditores e analistas
financeiros especializados em finanças climáticas e ambientais e planejamento de projectos do
sector de energia e gestão. Nossos gestores sénior incluem membros fundadores dos negócios
das finanças de carbono que foram precursores dos métodos, processos e documentação para
a criação dos ativos de carbono e monetização do comércio Norte-Sul de reduções de
emissões de carbono sob o Protocolo de Kyoto.

C-Quest Capital (CQC) é uma empresa de investimentos de impacto social 
sediada em Washington DC com plataformas operacionais em países em 
desenvolvimento e com foco em transformar a vida da população rural de 
baixa renda.

Nós usamos nossa experiência única como pioneiros no desenvolvimento do mercado de carbono
e finança estruturada para o desenvolvimento na conceitualização e criação de novos produtos e
mercados de resultados verificados para os sectores de energia, uso da terra e saúde com
contractos de pagamento por performance.

Gestão Sustentável de Terras
Fomentar a agricultura regenerativa
Sequestra carbono atmosférico na forma de
carbono orgânico no solo para pequenos
produtores e grandes propriedades.

Energia eficiente
Melhorar a qualidade da luz, reduzir as contas 
de electricidade, aumentar a renda disponível

Fogões sustenátveis
Melhorar a saúde materna e infantil e o bem-
estar, reduzindo o trabalho fatigante para
mulheres e raparigas, reduzindo a
desflorestação e a degradação.

Energia Sustentável
Criar postos de trabalho locais, reduzir os
custos de energia, melhorar a confiabilidade e
descarbonizar o suprimento de energia



Linha do tempo indicativa do projecto

Preparação do 
Projecto e 
Consulta

3-6 Meses
Início em Julho de 2021 6-12 Meses

Antecipado para Julho de 2021 –
Janeiro de 2022

12-18 Meses

Preparação dos 
documentos de 

desenho do 
projecto

Fim do projecto

Processo de validação

Negociação dos 
Acordos do Projecto

Verificação periódica 
e certificação

Registo e início 
do projecto

Junho de 2021 – Dezembro 
de 2022

Verificação Anual

Até 28 Anos
Registo do projecto no 

VERRA em um ciclo de 10 
anos



Próximos passos
Incorporação das contribuições recebidas desta reunião de Partes Interessadas

Consultas com autoridades/ departamentos governamentais para garantir o 
cumprimento de Políticas e Regulamentos sectoriais de Ambiente e 
Recursos Naturais

Finalizar a documentação de desenho do Projecto

Preparação/ submissão para a VERRA/ Certificação Voluntária de Carbono

Consultas com investidores para assegurar fundos para atingir as metas do 
projecto e objectivos

Procurar feedback contínuo dos beneficiários, das partes interessadas 
afectadas pelos ODS e considerar sugestões para fazer a melhoria do 
projecto. 



Contacte-nos

1015 18TH Street, Suite 730
Washington, DC 20036, USA
Tel: +1 202 416 2400
Fax: +1 202 416 2499
Email: cqc-operations@cquestcapital.com
Web: www.cquestcapital.com

Feedback e Política de Abordagem de
Reclamações
A CQC encoraja o feedback nos projectos e
queixas gerais
Deixe suas contribuições através do número
telefónico específico para o país no folheto
do domicílio, contactando a liderança da
aldeia para abordar os parceiros, ou através
do site da CQC.

mailto:cqc-operations@cquestcapital.com
http://www.cquestcapital.com/


Disclaimer
This presentation is provided for information purposes only on the express understanding that the information contained herein will
be regarded as strictly confidential. The sole purpose of this presentation is to gauge investor interest in the underlying concept, to
outline the current structure being contemplated and record recommendations. This presentation is not to be delivered nor shall its
contents be disclosed to anyone other than the entity and/or persons to which it is being provided and shall not be reproduced or
used, in whole or in part, for any purpose other than for discussions concerning the project or transaction described herein. The
information contained in this presentation does not purport to be complete and is subject to change and may or may not be
updated or supplemented. This presentation may relate to complex financial products, and you should not deal in such products
unless you completely understand the nature and extent of your exposure to risk and are able to assume the risk of the loss of all
capital. This presentation does not include a personal recommendation and does not constitute an offer, or the solicitation of an
offer, for the sale or purchase of any financial product, service, investment or security. The projects and strategies discussed here
may not be suitable for all investors and are subject to numerous market risks among others; if you have any doubts you should
consult your investment and legal advisors. The projects discussed may fluctuate in price, value, risk profile, profitability and
viability and will be subject to fluctuating risks. The final structure of the project may be different from the structure currently being
contemplated and set forth in this presentation. Proposed terms and conditions are subject to further discussion, negotiation,
internal approvals and due diligence. Whilst every care has been taken in preparing this presentation, neither C-Quest Capital LLC
nor any employee, officer, director, shareholder, representative or agent of C-Quest Capital LLC or any of its affiliates gives any
representation, warranty or undertaking and no such entity or person accepts responsibility or liability as to the accuracy, or
completeness, of the information in this presentation. Projections and past performance is not indicative of future results. For the
avoidance of doubt, our duties and responsibilities shall not include tax advisory, legal, regulatory accounting or other specialist
or technical advice or services. You are to rely on your own independent appraisal of and investigations into all matters and things
contemplated by this presentation. By accepting this presentation, you agree to be bound by the foregoing limitations. Kindly note
that this presentation does not represent an offer of funding since any facility to be granted in terms of this presentation would
be subject to C-Quest Capital LLC’s obtaining the requisite internal and external approvals. The above language is not a complete
list of the risks, disclaimers and important disclosures involved in a potential investment in this project and is entirely subject to a
more complete set of disclosures that will be outlined in any offering memorandum for the projects, which must be reviewed and
considered carefully. Copyright 2012 C-Quest Capital LLC. All rights reserved.
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