
Praktyki odpowiedzialnego biznesu 
dla zarządzających 

Poradnik dla członków rad nadzorczych

Funkcjonują w biznesie standardy i podstawowe pojęcia, których dzisiaj nie wypada nie znać. Rosnąca kompleksowość 
otoczenia w jakim funkcjonują fi rmy wymaga od członków zarządu i rad nadzorczych ciągłego uzupełniania wiedzy 

i poszerzania kompetencji by mogli skutecznie rozwijać i nadzorować działalność fi rm. Dlatego przygotowaliśmy 
dla osób zarządzających ten krótki przewodnik dotyczący odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Poradnik dla członków rad nadzorczych powstał w ramach inicjatywy zrzeszającej szereg partnerów. 
Jego celem jest wsparcie rad nadzorczych w skutecznym wykorzystywaniu narzędzi i zasad CSR, 

oraz w realizacji nowych obowiązków sprawozdawczych nałożonych na spółki w tym zakresie. 
Poradnik uzupełnia publikacja „Dobre praktyki dla rad nadzorczych”, dostępna na www.csrinfo.org.

1. Zarządzanie 
interesariuszami 
(Stakeholder 
management)

Biznes to dzisiaj gra zespołowa 
z interesariuszami. Umiejętność 
ich identyfi kacji i priorytetyzacji, 
rozpoznawania ich oczekiwań 
i potrzeb, związanych z nimi 
szans i ryzyk oraz umiejętność 
spójnego odpowiadania na 
oczekiwania, przy jednocze-
snym optymalnym efekcie dla 
budowania wartości fi rmy, sta-
nowi fundamentalną praktykę 
zarządzania w odpowiedzialny 
sposób. 

Praktyka: Analiza interesa-
riuszy jest włączana dzisiaj 
w system ładu organizacyjnego, 
w zarządzanie strategiczne, 
zarządzanie projektami. Firmy 
tworzą nowy rodzaj instytucji
jak Stakeholder Council (HP), 
z którymi konsultują planowane 
i podejmowane działania. 
Przykładem na polskim rynku 
jest Rada Klientów PZU. 

Firmy prowadzą również regu-
larnie dialog z interesariuszami. 
Przykładami z polskiego rynku 
są: panele z interesariuszami 
Kompanii Piwowarskiej czy 
CEMEX Polska.

2. Nowe kwestie 
w znanych procesach

W głównych procesach fi rmy  
(np. logistyka, operacje, mar-
keting, obsługa klienta i po-
sprzedażowa) jak i w procesach 
wspierających (planowanie, 
fi nanse, HR, zakupy) pojawiła się 
perspektywa zrównoważonego 
rozwoju, która wymaga zwró-
cenia uwagi na oddziaływanie 
społeczne i środowiskowe fi rmy. 
Przykładowo w łańcuchach 
dostaw znaczenia nabrały 
kwestie emisji CO2 (i szerzej 
energochłonności), w operacjach 
(produkcji i usługach) kwestie 
bioróżnorodności czy zużycia 
zasobów, w marketingu ochrona 
prywatności itd. Skutkuje to 
coraz większą liczbą standardów, 
które fi rmy muszą spełniać. 
Ogromne znaczenie mają w tym 
zakresie praktyki liderów, które 
kształtują standardy rynkowe. 

Praktyka: Inwestorzy i klienci 
domagają się od fi rm skutecz-
nych i transparentnych syste-
mów zarządzania nowymi kwe-
stiami w istniejących procesach, 
np. szczegółowego monitoringu 
BHP, wpływu na środowisko, 
bezpieczeństwa produktu (np.: 
żywności) we własnych łańcu-
chach dostaw. Przykładem jest 
szczegółowy kodeks postępo-
wania dla dostawców Walmart 
i idący za nim proces audytów 
wśród dostawców.

3. Zarządzanie ryzykami 
zrównoważonego 
rozwoju

Powtarzane od 1975 r. badanie 
wartości spółek z grupy S&P 
500 pokazuje, że 84% wartości 
spółki przypisuje się dzisiaj 
wartościom niematerialnym 
(intangibles). W związku z tym, 
na znaczeniu zyskują ryzyka 
pozafi nansowe, jak reputacyjne, 
operacyjne, związane z szeroko 
pojętym zaufaniem (kwestiami 
społecznymi, środowiskowymi, 
etycznymi). Wynikają one 
z oczekiwań interesariuszy 
w tym inwestorów oraz ze skut-
ków działań operacyjnych fi rm. 
Wpływają na postrzeganą war-
tość fi rmy i jej zdolność do gene-
rowania wartości w przyszłości.

Praktyka: Firmy identyfi kują 
ryzyka i monitorują je w ramach 
podstawowej działalności; ry-
zyka, w tym pozafi nansowe, są 
regularnie omawiane podczas 
posiedzeń Komitetu Zarządzania 
Ryzykiem Korporacyjnym 
(np. Grupa LOTOS).

4. Presja na ujawnianie 
danych

Zarządzanie interesariuszami, 
nowe kwestie w procesach, 
zarządzanie ryzykami pozafi nan-
sowymi to tematy, dla których 
istotnie rośnie presja w zakresie 
ujawniania danych. Presja płynie 
z trzech kierunków: regulatora, 
środowiska inwestorskiego oraz 
klientów i konsumentów. Po-
wszechne standardy raportowa-
nia pozafi nansowego jak Global 
Reporting Initiative wymagają 
zarówno prezentacji angażowa-
nia interesariuszy przez spółki, 
identyfi kacji kluczowych aspek-
tów zrównoważonego rozwoju, 
wynikających z działalności fi rmy 
oraz prezentowania sposobu 
zarządzania ryzykami. 

Praktyka: W Unii Europejskiej 
wprowadzono obowiązek rapor-
towania pozafi nansowego dla 
dużych przedsiębiorstw, który 
wchodzi w życie w 2017 r. Roz-
wijają się indeksy fi rm odpowie-
dzialnych jak rodziny indeksów 
DJ Sustainability, FTSE4Good. 
W Polsce odpowiednikiem wspo-
mnianych indeksów jest Respect 
Index (od 2009 r.). 

INICJATOR: 

PARTNERZY PROJEKTU: 
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PARTNERZY STRATEGICZNI: 

Jakie cztery rzeczy musisz wiedzieć o CSR 
będąc u sterów spółki?

Co oznacza dzisiaj w biznesie skrót CSR 
(corporate sustainability and responsibility)?

W wyniku tak prowadzonej działalności, fi rma wnosi wkład w zrównoważony rozwój (sustainable development), czyli taki, w którym środowisko 
naturalne wymagające ochrony, stanowi otoczenie, w którym działalność gospodarcza podejmowana przez człowieka, pozwala na osiągnięcie 
dobrej jakości życia ludzi zarówno dzisiaj jak i w przyszłości. 

Ważne wydarzenie: 25 września 2015 roku 193 państwa zrzeszone w ONZ podpisały negocjowane przez ponad trzy lata „Cele zrównoważo-
nego rozwoju na lata 2015-30”. Tym samym zobowiązały się do realizacji i monitoringu 17 celów. Każdy z celów odnosi się do biznesu i repre-
zentuje wyzwania jakie stoją przed fi rmami globalnie jak i lokalnie.

Filantropia? Działania społeczne? To myślenie rodem z XIX w., a żyjemy w XXI. 
Ochrona środowiska? Też, ale nadal jesteśmy w latach 60-tych ubiegłego wieku… 

Dzisiaj przez CSR rozumiemy:

2. Ten sposób 
oznacza, że 
organizacja 
odpowiada 
za decyzje, 
ich skutki 
oraz wynikający 
z nich wpływ na 
otoczenie w wy-
miarze szerszym 
niż prawny. 

1. Sposób 
prowadzenia 
biznesu 
i zarabiania; 
niektórzy 
nazywają to 
responsible 
business 
conduct.

4. Pod hasłem CSR kryje się wiele tematów. Według 
normy społecznej odpowiedzialności ISO26000, która 
stanowi globalny konsensus i ułatwia zarządzanie od-
powiedzialnością są to: ład organizacyjny i praktyki 
zarządcze, relacje z konsumentami i klientami (np. 
bezpieczeństwo i zdrowie klientów, ochrona prywat-
ności, polityki reklamacyjne), relacje z kontrahentami, 
praktyki w łańcuchu dostaw, prawa człowieka, 
ochrona środowiska (np. emisje, energia, woda, odpady, 
bioróżnorodność), miejsce pracy (np. stosunki pracy, 
rozwój pracowników, różnorodność) oraz zaangażowanie 
społeczne (np. działania społeczne, edukacja i kultura, 
zdrowie, tworzenie miejsc pracy, rozwój lokalny).

3. Odpowiedzialny sposób 
prowadzenia biznesu 
przejawia się w przyjętej 
dobrowolnie, długoter-
minowej strategii fi rmy, 
opierającej się o jej przewagi 
konkurencyjne podparte 
wartościami, która w etycz-
ny i transparentny sposób, 
uwzględniając potrzeby 
i oczekiwania interesariuszy, 
pozwala fi rmie budować 
wartość fi rmy.



Przywództwo

Czy zarząd określił co oznacza CSR (odpowiedzialny biznes 
i zrównoważony rozwój) w działalności spółki, 
przy uwzględnieniu kwestii branżowych i trendów?

Nie wszystkie tematy CSR mają taką samą wagę dla 
fi rmy. Czy zarząd ocenia wpływ poszczególnych kwestii 
społecznych, środowiskowych na działalność fi rmy? 
Które z nich mają priorytetowe znaczenie dla fi rmy? 
W jaki sposób wiążą się z działalnością operacyjną?

Czy wizja lub misja fi rmy nawiązuje do CSR?

Czy zarząd komunikuje dyrektorom, menedżerom 
i pracownikom wagę i znaczenie kwestii CSR? 

Czy zarząd jest nośnikiem wartości fi rmy w oczach swoich 
pracowników, partnerów biznesowych i pozostałych 
interesariuszy?

Strategia 

Czy strategia biznesowa spółki obejmuje istotne (material) 
kwestie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego 
biznesu? (Firma może mieć dwie odrębne strategie: 
CSR i biznesową lub jedną strategię zintegrowaną)

Czy strategia biznesowa uwzględnia oczekiwania 
interesariuszy fi rmy?

Czy w fi rmie wyznaczane są cele roczne z obszarów CSR 
w bezpośrednim powiązaniu z działalnością operacyjną?

Czy fi rma posiada sformalizowany proces dialogu 
z interesariuszami?

Czy w fi rmie są zdefi niowane formalne kanały komunikacji 
zewnętrznej z interesariuszami?

Struktura 

Czy poszczególni członkowie zarządu są odpowiedzialni 
za określone kwestie CSR w fi rmie?

Czy cele roczne z obszaru odpowiedzialnego 
i zrównoważonego biznesu w strategii biznesowej 
są przyporządkowane odpowiednim jednostkom? 

Czy cele zrównoważonego rozwoju są wpisane do planów 
rocznych kadry zarządzającej, wyższego i średniego szczebla?

Działalność operacyjna

Czy oddziaływania CSR są brane pod uwagę przy istotnych 
decyzjach jak akwizycje, fuzje, zbycia? 

Czy przy przeglądach procesów i projektów, w szczególności 
projektów strategicznych, omawiane są ryzyka wynikające 
z oczekiwań interesariuszy (ryzyka środowiskowe/społeczne, 
w tym etyczne, pracownicze, praw człowieka, reputacyjne)?

W jakim stopniu ryzyka CSR są identyfi kowane i zarządzane 
w operacjach fi rmy? W jej łańcuchu dostaw? 

Czy fi rma zidentyfi kowała istotne kwestie CSR 
w łańcuchu dostaw? 

Czy w fi rmie prowadzona jest okresowa ocena zgodności 
z wymaganiami prawnymi i branżowymi (środowiskowymi, 
BHP, dotyczącymi produktu lub usług)?

Czy zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju jest 
zintegrowane z procesem planowania i głównymi procesami 
biznesowymi?

Czy fi rma inwestuje w edukację pracowników dotyczącą CSR 
w fi rmie?

Monitoring

Czy zarząd dokonuje systematycznych przeglądów realizacji 
celów CSR z częstotliwością zbliżoną do monitorowania 
pozostałych celów biznesowych?

Czy zarząd dokonuje przeglądu celów CSR wraz z przeglądem 
strategii biznesowej?

Czy zarząd otrzymuje źródłowe raporty dotyczące oczekiwań 
interesariuszy, ważnych dla nich kwestii i związanych z nimi 
ryzyk? 

Czy w fi rmie funkcjonuje system sprawozdawczości 
niefi nansowej lub raportowania zintegrowanego? 

Czy zdefi niowano w fi rmie osoby odpowiedzialne 
za proces raportowania niefi nansowego?

Czy zarząd uczestniczy w procesie raportowania 
niefi nansowego? Czy uczestniczy w doborze istotnych 
(material) aspektów raportowania?

Czy spółka wykorzystuje międzynarodowe standardy 
raportowania niefi nansowego, które umożliwiają 
porównanie z innymi spółkami?

Czy zarząd posiada wiedzę na temat specyfi cznych kwestii 
CSR dla sektora, w którym działa fi rma? Czy zarząd analizuje 
jakie wyniki w zakresie CSR mają fi rmy 
z branży? A na jakim miejscu plasuje się spółka?

Czy sprawozdania zarządu na obrady rady nadzorczej 
obejmują wyniki CSR?

Dzisiaj główne wyzwania biznesowe są związane z obszarem odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju (CSR). 
Firmy wskazują na wysokie lub zmienne koszty energii, zjawisko przekupstwa i korupcji, nowe oczekiwania konsumentów, 
zarządzanie talentami, wpływ technologii na społeczeństwo jako na krytyczne kwestie dla ich działalności, nie zdając so-
bie sprawy, że zamykają się one w pojemnym „worku” odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju (CSR). Tych 
kwestii jest coraz więcej, a ich kompleksowość bywa przytłaczająca. Dlatego coraz ważniejszą staje się umiejętność oceny 
istotności (materiality) tych zagadnień dla spółki w powiązaniu z jej działalnością operacyjną i rozwojem.

Nadzór nad działalnością

Czy rada nadzorcza prowadzi dialog z zarządem w kontekście 
kształtowania wartości i kierunków strategicznych fi rmy, 
w tym kwestii CSR? 

Czy rada nadzorcza otrzymuje informacje dotyczące 
kwestii CSR, w tym oddziaływań, ryzyk, szans i trendów 
charakterystycznych dla branży? Czy informacje 
otrzymywane przez radę są wystarczające dla zrozumienia 
kontekstu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego 
rozwoju spółki? 

Czy na posiedzeniu rady w pełnym składzie przynajmniej raz 
w roku omawiane są wyniki fi rmy w powiązaniu z kwestiami 
CSR? Czy rada ocenia je w średniej i długoterminowej 
perspektywie?

Czy przy przyjmowaniu strategii biznesowej, kluczowych 
projektów, rada nadzorcza zadaje pytania dotyczące 
uwzględnienia oczekiwań interesariuszy oraz związanych 
z nimi kwestii CSR (zob. str.1)?

Czy na komitecie ds. strategii omawiane są kwestie CSR 
w kontekście działalności spółki?

Czy audyt wewnętrzny obejmuje w przekrojowy sposób 
zgodność z przyjętymi standardami CSR? Czy rada korzysta 
z wyników audytu? 

Czy rada wykorzystuje rolę komitetu ds. audytu w zakresie 
weryfi kacji wyników niefi nansowych fi rmy?

Czy komitet ds. ryzyka omawia również ryzyka niefi nansowe, 
wynikające z oczekiwań interesariuszy (np. ryzyka 
środowiskowe/społeczne, w tym etyczne, pracownicze, praw 
człowieka, środowiskowe, compliance, reputacyjne)?

Czy komitet ds. nominacji i wynagrodzeń bierze pod uwagę 
umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania CSR 
jako jedno z kryteriów nominacji? 

Czy wynagrodzenie zarządu powiązane jest również 
z celami CSR dla spółki, np. w fi rmie produkcyjnej wskaźnik 
wypadkowości?

Czy ewaluacja zarządu obejmuje ocenę stopnia realizacji 
celów CSR?

Struktura rady

W jaki sposób dobór członków rady odzwierciedla 
różnorodność rynku, na którym spółka prowadzi swoją 
działalność (różnorodność pod kątem wieku, płci, 
doświadczenia, kultury i innych kryteriów)?

Czy w radzie nadzorczej są członkowie posiadający wiedzę 
i kompetencje dot. zagadnień zrównoważonego rozwoju, 
które mają istotne znaczenie dla spółki?

Czy rada nadzorcza ustanowiła odrębny komitet ds. 
zrównoważonego rozwoju/CSR lub rozdzieliła tematy dot. 
zrównoważonego rozwoju wśród istniejących komitetów?

Czy ewaluacja pracy rady nadzorczej obejmuje również 
kwestie CSR?

Sprawozdawczość

Czy w fi rmie funkcjonuje system sprawozdawczości 
niefi nansowej lub raportowania zintegrowanego?

Czy rada nadzorcza posiada wiedzę na temat 
sprawozdawczości niefi nansowej (wymogi, standardy, 
na jakie kwestie należy zwrócić uwagę w raportach 
niefi nansowych)?

Czy rada dokonuje przeglądu raportu niefi nansowego?

Komunikacja

Czy rada wspiera zarząd w komunikacji podejścia spółki
do CSR?

LISTA KONTROLNA DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki i odgrywa wiodącą rolę w budowaniu kultury odpowiedzialności społecznej 
w fi rmie. 

LISTA KONTROLNA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Rada prowadzi nadzór nad działalnością spółki. Jest również nośnikiem wartości i postaw w fi rmie.  Wsparcie przez radę zarządu w realizacji 
zadań wynikających ze zrównoważonego rozwoju jest kluczowe dla stabilnego rozwoju fi rmy. 

Integrated governance – to termin ukuty przez środowiska inwestorskie. Oznacza on „system kierowania i kontroli nad fi rmą, w którym kwe-

stie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju są zintegrowane w sposób, który zapewnia tworzenie wartości dla 
fi rmy i korzystne rezultaty dla interesariuszy w długim terminie.” Zintegrowany ład korporacyjny jest warunkiem rozwoju 
w fi rmach praktyki zarządzania kwestiami CSR w sposób zintegrowany z działalnością operacyjną fi rm. Do tego niezbędna 
jest wizja, strategia, odpowiednie procesy i monitoring.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


