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Samfundsansvar
Naviairs kerneaktivitet er luftfartstjeneste. Naviair har
aktiviteter både i det danske og i det nordatlantiske
luftrum. Gennem vores internationale alliancer udvikler
vi vores virksomhed og sikrer en stærk position hos kunder og samarbejdspartnere. Vi arbejder for at gøre det
nemmere, bedre og billigere for vores kunder at bruge
luftrummet – og samtidig reducere påvirkning af miljøet – blandt andet ved at nedbringe CO2-udledningen.
Derfor er bevidst og god samfundsansvarlig optræden
et fuldt integreret element i Naviairs arbejde og kultur.
Det understøttes blandt andet af vores safety- og
kvalitetspolitik, som sikrer, at vi har flyvesikkerhed som
højeste prioritet. Arbejdet med samfundsansvar forankres i Naviairs strategiske målsætninger på lige fod
med øvrige initiativer i Naviairs samlede strategi.
Uden at vi direkte har formuleret et egentligt etisk
regelsæt, arbejder vi efter en række interne retningslinjer, som sikrer dels medarbejdernes trivsel og udvikling,
dels at vi ikke medvirker til brud på menneskerettigheder, korruption eller overtrædelse af nogen former
for lovgivning, som er relevant for vores virksomhed.
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Samfundsansvar

Miljø- og klimaforhold
Klima
Naviairs direkte påvirkning af klimaet
er begrænset til udledninger fra vores
bygninger – primært forbundet med
vores strømforbrug, som vi til enhver
tid søger at reducere mest muligt.
Gennem vores klimastrategi arbejder
vi på indirekte at minimere den del
af luftfartens belastning af klima og
miljø, som vi igennem vores ydelser og
service giver kunderne mulighed for at
vælge at reducere. Samtidig arbejder
vi konstant på at udnytte mulighederne for at medvirke til en positiv
klimaindsats. Arbejdet gennemføres
i løbende dialog og samarbejde med
vores kunder, og vi deltager i miljø- og
klimaarbejdet i en række sammenhænge herunder i NUAC, COOPANS,
SES og SESAR.
Med udgangspunkt i Eurocontrol og
IATA’s fælles Flight Efficiency Plan
fortsætter vi arbejdet med at udvikle
og sikre fleksibel brug af luftrummet
globalt gennem:
• Korte ruter, direkte ruteføring mod
destinationen og brændstoføkonomiske flyvehøjder.
• Mulighed for brændstofbesparende
indflyvninger til lufthavne, hvor
Naviair leverer tårnkontroltjeneste.
• Minimal ventetid på jorden med
motorer i drift gennem effektiv
trafikafvikling i lufthavnene.
• Continuous Climb Operations, hvor
det overhovedet er muligt – med
direkte ruteføring og stigning til
marchhøjde.
• Deltagelse i samarbejdet om
udvikling af satellitbaseret global
overvågning af lufttrafikken med de
muligheder et sådant system vil give
for at optimere luftrumsudnyttelsen
og nedsætte brændstofforbruget.

Miljø- og klimaforhold

Konkret udmønter vi klimastrategien i
to områder: Flyvekontrol og Energi.

Miljø – Flyvekontrol
På alle de mest brændstofforbrugende indsatsområder er vi langt
fremme med udviklingen og brugen
af klimavenlige trafikkoncepter. Det
gælder både inden for fri planlægning
af flyvevej, Continuous Climb Operations, Continuous Descent Operations,
Extended Arrival Management og
Required Navigation Performance. På
alle disse områder har vi fortsat indsatsen i 2017. Der er ingen konkrete
målsætninger på ovenstående områder, men disse fungerer i stedet som en
fast integreret del i måden, hvorpå vi
udøver flyveledelse. Vi søger altid at
optimere vores processer, således at
vores kunder får mulighed for at flyve
miljørigtigt og sikkert på én og samme
tid.
Ved at tilbyde fri planlægning af
flyvevej i det dansk-svenske luftrum
medvirker vi indirekte til at reducere
luftfartens udledning af CO2. Der har
været fri planlægning af flyvevej i den
dansk-svenske FAB siden 2011. Vi har
siden deltaget aktivt i bestræbelserne
på at udvide området med fri planlægning af flyvevej, og i november 2015
blev den frie planlægning af flyvevej
udvidet til at omfatte hele det nordiske område. Gennem Borealis – et
samarbejde mellem lufttrafikstyringsselskaberne i Danmark, Sverige, Norge,
Finland, Estland, Letland, UK, Irland og
Island – medvirker vi til en yderligere
udbredelse, så hele det nordeuropæiske område efter planen vil være
omfattet i 2021.

Beregninger fra Eurocontrol viser, at fri
planlægning af flyvevej i det nordeuropæiske område samlet kan reducere
luftfartsselskabernes CO2-udledning
med 47.000 ton pr. år og 210.000 ton
NOX-udledning pr. år. Samtidig vil
selskaberne samlet set kunne spare
15.000 ton brændstof pr. år, hvilket er
beregnet til at give en årlig besparelse på 21 mio. EUR. Hvis selskaberne
vælger at benytte sig af frie flyveveje,
bidrager Naviair altså indirekte med en
betydelig reduktion af CO2-udledning.
I alle lufthavne, hvor Naviair afvikler
trafikken, er der fastsat klare støjrestriktioner, som sikrer omgivelserne
imod unødvendige støjgener fra luftfarten. Vi følger naturligvis restriktionerne nøje og medvirker i øvrigt aktivt
til at nedbringe støjen i og omkring
lufthavnene gennem anvendelse af
de mest hensigtsmæssige trafikprocedurer.
På det globale plan medvirker Naviair til at skabe grundlaget for meget
betydelige fremtidige reduktioner i
udledningen af klimagasser gennem
partnerskabet i Aireon. Med Aireons
satellitbaserede overvågning får
lufttrafikstyringsselskaberne adgang
til fuld overvågning af flytrafikken over
hele kloden, og sikkerhedsafstandene
kan derfor reduceres, så flytrafikken
kan afvikles langt mere effektivt end
hidtil, blandt andet fordi flyene kan
opnå en række højde- og kurskorrektioner undervejs, så de kan udnytte de
optimale vindforhold. Yderligere vil
en fuld flyovervågning give mulighed
for at etablere en langt mere fleksibel
rutestruktur end hidtil.
Den forbedrede overvågning bliver et
stort fremskridt for lufttrafikstyringen.
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Ud over de sikkerhedsmæssige fordele giver
systemet også lufttrafikstyringsselskaberne mulighed for at
udnytte luftrummet langt
mere effektivt end i dag.
Dermed kan luftfartsselskaberne spare brændstof og
flyvetid, og miljøet bliver sparet
for betydelige mængder af
klimagasser.
Helt konkret viser en beregning
gennemført af Nav Canada, at der
på denne baggrund er betydelige
økonomiske og miljømæssige gevinster at hente. Globalt vil flere end
900.000 interkontinentale flyvninger
årligt få fordele af bedre overvågning.
Det vil medføre en årlig reduktion af
drivhusgasser i CO2-ækvivalenter på
mere end 10 mio. ton og besparelser på
brændstof på mere end 1 mia. kr.
Det er vores målsætning i alle vores ydelser
at give kunderne det miljømæssigt bedste
valg uden dog at gå på kompromis med
sikkerheden. Det er ikke vores vurdering, at
Naviair gennem vores håndtering af miljø- og
klimaspørgsmål udsætter samfundet for væsentlige klima- eller miljømæssige risici.

Miljø – Energi
Det er vores mål til enhver tid at
nedbringe vores energiforbrug mest
muligt.
Naviair har mange store og energiforbrugende anlæg, og med aktiviteter
døgnet rundt på alle årets dage har vi
derfor et betydeligt behov for energi.
Vi anvender blandt andet energi til vores tekniske anlæg, der kræver meget
energi til både drift og køling.
I 2017 var vores elforbrug i København på 4.718 MWh mod 5.181 MWh
i 2016. Faldet i forbruget skyldes
primært vores kølestrategi og de deraf
følgende omlægninger. I 2016 udskiftede vi vores kølemaskiner til mere
energieffektive maskiner og nedlagde
decentrale køleanlæg. I 2017 tog vi så
den første del af et nyt grundvandskøleanlæg i drift, og dette kan ses på
elforbruget. Yderligere besparelser
forventes i 2018 og fremover, om end
ikke i helt samme størrelsesorden, da
vi skal bruge energi på at opretholde
energibalance i grundvandet. Vi forventer, at vi kan reducere vores årlige
energiforbrug med ca. 500 MWh.
Samtidig er det forventningen, at vi
kan reducere vores CO2-belastning
med omkring 275 ton årligt.
Vores varmeforbrug i København var i
2017 på 3.125 MWh mod 3.557 MWh
i 2016. Variationen i varmeforbrug
skyldes naturlig variation som følge af
en varm vinter i 2017.
Det er ikke vores vurdering, at Naviair
gennem vores el- og varmeforbrug
udsætter det omgivende samfund for
væsentlige miljø- eller klimarisici.
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Sociale forhold og
medarbejderforhold
Sociale forhold
Vi har en overordnet personalepolitik, der sætter rammerne og sikrer,
at vi er en attraktiv og udfordrende
arbejdsplads, der skal give den enkelte
medarbejder mulighed for at udnytte
og udvikle sine faglige og personlige
ressourcer og som samtidig tilgodeser
Naviairs mål og opgaver.
Vi arbejder målrettet på at fastholde
Naviairs position som en attraktiv
virksomhed og en god arbejdsplads for
medarbejderne. Det er nødvendigt for
at sikre, at medarbejderne er i stand til
at opfylde de høje krav, som vi stiller
til deres daglige indsats og resultater.
Naviairs politikker og praksis i forbindelse med rekruttering, aflønning,
forfremmelse, arbejdsforhold og
kompetenceudvikling sikrer, at diskrimination undgås, og at beslutninger
træffes på basis af objektive kriterier.
Politikker og handlinger er en integreret del af Naviairs daglige ledelse og
kultur og udvikles i takt med Naviairs
strategier.
Vores ledige stillinger bliver som minimum opslået på et offentligt site samt
vores eksterne internetsite, så alle har
adgang til at søge både medarbejderog lederstillinger. Ved lederstillinger
nedsættes et ansættelsesudvalg, der
blandt andre omfatter en repræsentant fra de faglige organisationer. I
2017 gennemførte vi 52 interne og
eksterne rekrutteringer samt den årlige forhandling om aflønning mellem
de faglige organisationer og ledelsen.
I vores stillingsopslag opfordrer vi alle
kvalificerede til at søge job i Naviair
uanset alder, køn, etnisk baggrund mv.

Sociale forhold og medarbejderforhold

Det gør vi, fordi vi tror på, at mangfoldighed styrker vores virksomhed.
Vi medvirker tillige til at løfte samfundets ansvar for at sikre uddannelse og job til unge. I 2017 havde vi 16
elever, lærlinge og aspiranter under
uddannelse i Naviair og på Entry Point
North.
Et af vores prioriterede mål er høj
medarbejdertilfredshed. Derfor
gennemfører vi trivselsmålinger samt
målinger af medarbejdernes tilfredshed med arbejdsplads og ledere. I
2017 gennemførte vi én 3-i-1-måling
omfattende en leder-, trivsels- og
arbejdsmiljømåling, der skulle bidrage
til at fastholde vores fokus på medarbejdertrivsel og ledelsesudvikling.
Svarprocenten var på 72 procent for
trivselsmålingen og 92 procent for
ledermålingen. I lighed med tidligere
målinger kunne vi endnu en gang konstatere et højt niveau af tilfredshed
iblandt medarbejderne i Naviair, og at
Naviair har både dygtige og tillidsskabende ledere.

Medarbejderforhold
Det er vigtigt, at medarbejdernes kompetencer altid er på et niveau, som kan
opfylde ethvert behov, der opstår både
ved udøvelse og udvikling af luftfartstjenester og de understøttende aktiviteter.
Med udgangspunkt i vores personalepolitik sørger vi for, at vores medarbejderes uddannelses- og kompetenceniveau lever op til den højeste
standard. Det gælder både inden for
luftfartstjenester, det tekniske og det
administrative område.
Vi har struktureret vores efteruddannelser og kompetenceudvikling i en
kompetenceplan for organisation og
medarbejdere, som er virksomhedens
styrende dokument for området.
Planen understøtter sammen med
Teknisk-Operativ Udviklingsplan vores
overordnede Forretningsplan som
styringsværktøj for virksomhedens
videre udvikling.

Naviair følger alle lovgivninger og
regler om høringer vedrørende udbygning, skiltning mv. og har en god og
løbende dialog med Tårnby Kommune.
Naviair har en politik for eksterne
sponsorater og sponsorerer i begrænset omfang aktiviteter med et formål,
som kan medvirke til at styrke Naviairs
forretning og/eller omdømme. Naviair
sponsorerer hertil aktiviteter, der
afholdes af luftfartens interesseorganisationer som for eksempel CANSO,
IATA, IFATCA og IFALPA.
Naviair indgår ikke sponsorater eller
yder støtte til velgørende organisationer og lignende.
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Kursusdage 2017
2017

Initial Training
Unit Training, eksklusive On Job Training
Vedligeholdelsesuddannelse

1.104
367
1.220

Human Factor

281

Lederkurser, interne og eksterne

127

Administrativ og arbejdsmiljøuddannelse

4

Kompetenceudvikling er således en
del af den overordnede forretningsstrategi for Naviair. Gennem en målrettet indsats udvikles og vedligeholdes medarbejdernes kompetencer, og
gennem sparring og efteruddannelse
motiveres de til at yde deres bedste
i forhold til en sikker, kompetent og
effektiv varetagelse af opgaverne.

Derfor afholder vi tillige fire årlige
dialogmøder, hvor medlemmer af
direktionen og ledende medarbejdere
går på talerstolen og fortæller om
udvalgte emner, der har indflydelse på
forretningsgangen i Naviair. Emnerne
afspejler ledelsens ambitioner, mål og
holdninger, og medarbejderne bliver
inviteret til dialog om emnerne.

Gennem Entry Point North og intern
uddannelse sikrer vi, at nye flyveledere starter på højeste niveau, og med
løbende efteruddannelse opdaterer vi
konstant flyveledergruppen, så alle til
enhver tid er fortrolig med de nyeste
procedurer.

Der er nedsat samarbejdsudvalg
både på overordnet og lokalt niveau,
og næstformændene i både vores
hovedsamarbejdsudvalg og lokale
samarbejdsudvalg er medarbejderrepræsentanter. Hovedsamarbejdsudvalget mødes mindst fire gange årligt
og efter behov, når virksomhedens
behov tilsiger det.

Inden for teknik- og administrationsområderne fastholder vi ligeledes et
højt viden- og kompetenceniveau
gennem løbende efteruddannelse og
kompetenceudvikling.
Medarbejderne informeres løbende
via en medarbejderportal, som alle
har adgang til, og hvor vores Forretningsplan, Teknisk-Operativ Udviklingsplan samt Kompetenceplan ligger
tilgængeligt for alle. Det samme gør
alle personalepolitikker og personalehåndbogen samt oversigt over
medarbejderrepræsentanter (tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter).
Vi har stort fokus på medarbejdernes ret til at blive hørt og dermed
yde indflydelse på virksomheden og
virksomhedens forhold samt information om samme til medarbejderne.
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Vi respekterer og overholder arbejdsmarkedslovgivning, herunder overenskomster, aftaler, arbejdsmiljølovgivningen og konkrete sikkerhedskrav
samt andre cirkulærer, vejledninger og
bestemmelser, der danner rammen for
Naviair.
Naviair forhandler ikke selv overenskomster på centralt niveau. Moderniseringsstyrelsen forhandler på
vores vegne. Vi har dog et stort antal
lokalaftaler om arbejdstid herunder
fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse og
hensyntagen til work-life balance, forskellige løntillæg, rådighedsordninger mv. Alle aftalerne er forhandlet
mellem ledelsen og de relevante faglige organisationer.

Medarbejderne i Naviair har i stort
omfang mulighed for at planlægge
egen arbejdstid. De operative medarbejdere kender vagtplanen ca. 40 dage
før iværksættelse og har muligheder
for bytning og omplacering af vagter,
såfremt det ønskes. De administrative og tekniske medarbejdere har en
flekstidsaftale, hvor de kan komme og
gå inden for rammerne af aftalen. Ligeledes har mange ansatte mulighed
for at tage en bærbar PC med hjem
og arbejde hjemmefra. Dette skaber
sammenholdt med en gennemsnitlig
arbejdsuge på 37 timer gode muligheder for at tilrettelægge sin hverdag
og dermed skabe overskud for den
enkelte både på arbejdet og hjemme.
Vi respekterer den enkeltes rettigheder til at organisere sig og forhandle
løn inden for de rammer, der er vedtaget i lovgivningen og aftaler. Vi lægger
vægt på, at der er fuldstændig frihed
til at organisere sig i en fagforening.
De valgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er givet en
særlig beskyttelse mod afskedigelse.
Medarbejdere har mulighed for at
tage en tillidsrepræsentant med som
bisidder til forskellige former for samtale, således at medarbejderne ydes
den bedst mulige støtte, og medarbejdernes rettigheder ikke krænkes.
Udviklingen af vores virksomhed
bygger på en høj grad af involvering af
medarbejderrepræsentanter. Dialogen
og samarbejdet mellem ledelsen og
medarbejderrepræsentanterne både
i formelle og uformelle fora udgør et
af de grundlæggende principper for
vores virksomhed.
Der er etableret en arbejdsmiljøorganisation, der består af både ledere og
medarbejdere. Der er etableret otte
arbejdsmiljøgrupper, som dækker
hele Naviair samt særlige arbejdsmiljøgrupper på Færøerne og i Grønland.
Det overordnede arbejdsmiljøudvalg
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mødes fire gange årligt og drøfter arbejdsmiljøet og relevante tiltag både
på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. På det sidste møde i året planlægges fokusområderne for næste år. I
2017 var trivsel og sygefraværsopfølgning blandt fokusområderne.
Vi arbejder naturligvis også for at
opretholde et godt og sikkert arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøudvalget vurderer
løbende sundheden i virksomheden på
baggrund af målinger af det psykiske
arbejdsmiljø og gennemgang af det
fysiske arbejdsmiljø. Naviair har i de
seneste år udelukkende fået tildelt
grønne smileys i forbindelse med
Arbejdstilsynets besøg.
I 2017 blev der indberettet én arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Skaden medførte intet fravær.

Naviair har en politik for sygefravær,
der gennem opfølgning på medarbejdernes fravær med fokus på fastholdelse minimerer fraværet mest muligt.
Fraværsmålene i 2017 er gennemsnitlig 7,5 arbejdsdage pr. medarbejder
inklusive langtidsfravær. I 2017 var det
gennemsnitlige fravær 7,0 arbejdsdage pr. medarbejder. Måltallet er
således opfyldt.
Vi er tilsluttet Falck Healthcare-ordning, hvor medarbejderne anonymt
kan henvende sig og få støtte, ligesom
Naviair har uddannet et hold af
stress-vejledere, som hjælper medarbejderne med arbejds- og privatrelaterede problemer.

på et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
Dette giver sig blandt andet udtryk
ved, at kantinen serverer minimum 30
% økologisk mad, der tilberedes i eget
køkken. Der er tillige en frugtordning,
hvor der leveres frisk frugt på alle
hverdage.
I 2017 var der gennemsnitlig 625
medarbejdere i Naviair. Heraf var 260
udlånt til NUAC.
Medarbejderomsætningen lå i 2017
på 6,2 %.
Gennem ordnede og gode forhold for
vores medarbejdere sikrer Naviair, at
der ikke er væsentlige risici for medarbejderne.

Naviair har gennem politikker og arbejdspladsvurderinger et stadigt fokus

Medarbejdere
2016

2017

Gennemsnitligt antal medarbejdere

646

625

Gennemsnitligt antal medarb. udlånt til NUAC

269

260

5,7

6,2

Medarbejderomsætningsprocent
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Menneskerettigheder
Naviair har ikke en konkret politik
for respekt for menneskerettigheder.
Vi finder det ikke relevant at have
sådan en politik, dels fordi alle vores
direkte aktiviteter udelukkende ligger
i Danmark og i det nordatlantiske
område, og alle vores medarbejdere
derfor er ansat under danske overenskomster med alle de rettigheder, som
det indebærer. Når vi indgår kontrakter med eksterne leverandører, stiller
vi – hvis det er relevant – krav om
sociale klausuler, som forpligter vores
leverandører til at skabe rummelighed
på arbejdsmarkedet i form af mangfoldighed, overholdelse af gældende
arbejdsmiljøregler, overenskomster og
lovgivning.
Vi har i 2017 indgået fire bygge- og
anlægskontrakter, som begge indeholder arbejdsklausuler mod social
dumping. Kontrakterne indeholder
desuden krav til dokumentation og
sanktioner for manglende overholdelse af kravet.
Vi vurderer ikke, at der er væsentlige
risici for krænkelser af menneskerettigheder i den meget regulerede branche, som vi har aktiviteter inden for.

Anti-korruption og bestikkelse
Naviair har ikke en konkret politik
for antikorruption og bestikkelse. En
sådan politik vurderes ikke at være
relevant for Naviair, da alle de ydelser
og services, som vi leverer, er reguleret
gennem ICAO, EU og danske myndigheder. Der er dermed ikke mulighed for at sikre sig særlige gunstige
forhold i vores ydelser, da alle kunder
behandles ens. Ligeledes er vi på
udbudssiden omfattet af EU’s regler
for udbud.

i udbudslovens §§ 135-136 (bestikkelse, svig, terror,
hvidvaskning mv.) – også de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 (konkurs, konkurrenceforvridende
aftaler, overtrædelse af miljømæssige, arbejdsretlige og sociale regler) med henblik på at udvælge
leverandører, der har en høj grad af faglig og
samfundsmæssig hæderlighed.
Vi accepterer ikke overtrædelser af lovgivning
på lufttrafikområdet eller anden lovgivning,
som er relevant for Naviairs kernevirksomhed. Derfor har vi et sæt interne retningslinjer, som sikrer, at vi overvåger relevant
lovgivning. En intern Compliance Officer
er udpeget til at sikre, at Naviair efterlever lovgivningen. Compliance Officeren
gennemfører løbende audits, som sikrer,
at lovgivningen efterleves i overensstemmelse med Naviairs koncepter,
herunder også anti-korruption.
Naviair har løbende behov for at behandle personoplysninger og tager
derfor også ansvar for, at behandlingen foregår i overensstemmelse
med persondataloven. Derudover
undersøges med jævne mellemrum omfanget og arten af
Naviairs behandling af personoplysninger.
Slutteligt har Naviair som
princip, at vi ikke tager imod
gaver fra leverandører, samarbejdspartnere mv. Her
oplever vi en udpræget
høj moral blandt medarbejdere for at efterleve
dette.
I lyset af ovenstående
vurderes det ikke, at
der er væsentlige
risici for hverken
Naviair eller for
samfundet for
bestikkelse eller
korruption.

Når vi gennemfører EU-udbud af
varer, tjenesteydelser eller bygge- og
anlægsopgaver, anvender vi – ud over
de obligatoriske udelukkelsesgrunde
Sociale forhold og medarbejderforhold
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Luptati orporer chilluptas reiustio
eaque identem iunt vent essuntis
maximinus et as alisci ne nulpa aut
laborum elescillam eatat ped ut volorehendam ime nem. Essequi ut que
nihitia temquaepero ipid ut et endam
estio. Il id molluptaspis excessimus
volupta tibusciam, officiurecum fugia
iur, omnimustio. Int.
Ad quamusaperum quiatem olessim
aiorent ut aborend uciduciatur ad
eos quostibus etur? Odis arum quia
demque volorumenda inia comnia
quam re et a dolut molum, sum etur?
At qui dolorent, qui rendi illuptatum
quiamet debit et omnitate nisque volut eumqui odicien tusdant arum exces eum, sum voluptaqui sequi is voles
maxim quid quamus a eaque vollupt
atenima gnatur magnim quostecabor
ma volo inciet que officii sseribus.
Dollicid quundignis sit quidusamus
que quam volupti busamet volesto
taquist maximi, earupta doluptat
fuga. Et haruptat ommolendant
alit, nihiliciis sedignihil ius eaquis et
apit audanda volor sa dion reiciunt
vendant iuntusam ipsandem. Ovit
quis sum venimus eicia que pelentibus, volupta ssitaque rehendi rem
latum deste et ut aut fugitaerum
rerciae. Nam, niendunt qui offictatem
inusdame nobiteturio essus, volupic
aeribusap
it que quam, sedit maximusdaes iur,
sendebis eaquiasintem con cones
dolupta prae nectori oresciet dis ex
enihit odignimet voloriandam volorer
iassinv eruptaspel ea volestorest et
Naviair
minctur,Allé
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consequidio.
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vitiamet as explandae voluptatem que
que vendit ra atet omnihil illes solorernatem corere exerro eum solum et,
cum intus nientis ipiet min nonsequi
utem faceperiore, is ut eum non ea
consequi nectetur simus nia quo occatet restiae ratur alitiassit aut exeris
estia sumqui ipiet andis invendus
magnien ihicidero tem et, con conseri
busdandes molupta soloreprovit a verem res antisi idis que nos auditi coreri
non consere hendandae nulparum
evenemo et maio. Dolutem. Ga. Ovitia
cum doluptas dolorem. Itaes nusdae
dolluptas modipita volorehent venihil
lestota volorae sit pos si blandi omnim
etus mosam exceperum eos nis perum
quae velit liatem voluptatur, unt alicillupta dia cus.
Henimen descia excepelicta quassit
aut il inctur am acipiente et eosaecto
volore suntia volupta ssinvel ibusda
nobisqui consequost eum est, et quam
ulles et, sedicie tuscipit et pellorro
quas audaes et quae sunt ea dolorer
natibus nonem asit debis plam in pro
int, sequate nonsequiam, ommolup tatur, te sandaersped utempel iquiatem
dolorer iorem. Ut a volo ommoluptatae que am, que se volorupti apicidi
officidemped quis di cust oditentior at
labo. Itatet que officid magnit audi cus
ut as acea cumquat laborae dolupt
i scimpores expelib usantem hilibea
pella cus enditatius.
Atur sum que es dis eos dolorati qui
vendips apienie ndicipici ut explibu
saniet vendam, offictatusae ipici di
dolecti blaborio. Nam, occuscid quationseres re et autet, simincte maio.
Nam earit ex et aut ut rem dollupta a
aut volupta estiam quiata nusdaerum
eosam nuscient, que peritintus et
vene miniat dolorese dolorio nsequias
doloratiis aut quam hicietu ribusandit
dolut est venihic ipsapercia ium dolupicae corisim pelita volupis pelecust,
sit ad ut re odit landis res dendicid
que nis estem atatum ab int omnis
consequi omnisquis di te minissi
atiscil laudion cuptas sint parum haria
plandendit ra quist, comnihicium dus

sequat.
Lis quo volorehendam re volupis eosaniscit autemolor sumquati dollores
aspelicab ipsunte in eum simil il ipsanissim laccae. Non essum eture, volesto renditibus magnam litemolorem
dolore doluptae eossi nusam dolecti
aspelecus esent velestis et hicipsusant
anihil id mi, utate si aut ut dolupta
dolectumque vitiass endant pro is
cum, quamuscid molum et et quia pra
solum quatqua spicia quatinc tempore
heniasi tatemporem fugit doluptatur?
Persped magni di optur? Obis eaqui
qui dolupta nos et odis eosapicitis apici doluptate nimo modiae necum issit
ad eatis aut eum qui dolupta voluptur
alias inctiant iliquamus, utatem nia
que nonse consent, corem eictur aut il
et ullabor aernat.
Tior rehendi animodit, occupta tinvel
iunt aut endaect uriones totatempe
prempos ute ad quatium vita volutempel maximust qui dit aut facil il maxim
qui odit haris andis aligent quamusae
lant.
Bitet plique sint essendam cum eum
quaerum litistiis a corit aditiae cepturi
bearum doluptur aliquia si velit untecte minimpe si nest, que voluptam
nonestoria nobit a cuptatectet omnis
imi, susaperes doluptatum ea sin res
aut ut qui officium ipsant.
Atis ernatur, odipicia parupta volupiducid mincias rem eicatectibus ab
ipicienis audamenti nonse
volores cipsam volorro estrumq uistio.
Optatur, simusam, velitatur sum qui
delia nonsequam eri seque od qui
omnihita velluptio. Nam, voluptatia
dolorem. Nam dolor mo beatatu ribearuptat
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