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Informācija par Fondu 
 
Pensiju fonda nosaukums SEB atklātais pensiju fonds  
  
Pensiju fonda juridiskais statuss Akciju sabiedrība atklātais pensiju fonds 
  
Reģistrācijas numurs, vieta un datums 4000 348 5047 

Rīga, 2000. gada 10. marts 
 
Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 
2004. gada 7. maijā 

  
Adrese Antonijas iela 9, Rīga, LV 1010 
  
Akcionāra vārds, adrese un apmaksātā 
pamatkapitāla daļa 

AS SEB banka - 100% 
„SEB Finanšu centrs”, Meistaru iela 1, Valdlauči, 
Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV 1076, Latvija 

  
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie 
amati 

Ainārs Ozols – padomes priekšsēdētājs  
Juris Biķis – padomes priekšsēdētāja vietnieks 
Aivars Bērtulis – padomes loceklis līdz 2008. gada       
4. jūlijam 
Nikolajs Sigurds Bulmanis – padomes loceklis 
Adrians Dāvis – padomes loceklis 
Alfs Janevics – padomes loceklis 
Kaspars Dēliņš - padomes loceklis 
Uģis Vorons – padomes loceklis līdz 2009. gada         
23. janvārim 
Ints Krasts - padomes loceklis no 2009. gada               
15. oktobra 

  
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie 
amati  

Dace Brencēna –valdes priekšsēdētāja 
Armands Grīnbergs – valdes loceklis 
Harijs Kovaļevskis – valdes loceklis  

  
Pārskata periods 2009. gada 1. janvāris – 2009. gada 31. decembris 
  
Revidenta un atbildīgā zvērināta revidenta 
vārds un adrese 

PricewaterhouseCoopers SIA 
Komercsabiedrības licence Nr.5 
Kr. Valdemāra iela 19 
Rīga LV-1010 
Latvija 
 
Atbildīgā zvērināta revidente: 
Ilandra Lejiņa 
zvērināta revidente 
Sertifikāts Nr. 168 
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Vadības ziņojums 
 
Darbība pārskata gadā 
2009. gadā akciju sabiedrība “SEB atklātais pensiju fonds” (turpmāk tekstā AS SEB PENSIJU FONDS 
vai Fonds), turpināja savu straujo izaugsmi privāto pensiju tirgū gan jaunu klientu piesaistīšanā, gan arī 
pensiju plānu aktīvu pieauguma tempu ziņā, veicot aktīvu sabiedrības informēšanu un konsultējot 
Latvijas iedzīvotājus par ilgtermiņa uzkrājumu veidošanas nepieciešamību. 
 
2009. gada laikā pieņemtie nodokļu likumu grozījumi, kā arī iemaksu likmes izmaiņas valsts fondēto 
pensiju shēmā, ir pastiprinājuši klientu izpratni par papildu uzkrājumu un savas finansiālās stabilitātes 
nepieciešamību. Tajā pašā laikā 2009. gadā AS SEB PENSIJU FONDS klienti sakarā ar ekonomisko 
situāciju valstī ir samazinājuši iemaksu apjomus, kā rezultātā kopējais iemaksu apjoms 2009. gadā ir 
veikts 8,35 milj. latu apmērā, kas ir tikai 77% līmenī no 2008. gada iemaksu apjoma. 
 
AS SEB PENSIJU FONDS pēc pensiju plānu neto aktīviem 37.1 milj. latu apmērā ir nostiprinājis līdera 
pozīcijas starp atklātajiem privātajiem pensiju fondiem Latvijā. AS SEB PENSIJU FONDS pensiju 
plānu neto aktīvu apjoma pieaugums bija 17% jeb 5.5 milj. latu, kas veido 46% no Latvijas atklāto 
privāto pensiju fondu kopējā neto aktīvu apjoma pieauguma. 2009. gada laikā AS SEB PENSIJU 
FONDS nostiprināja savu tirgus daļu pēc pensiju plānu neto aktīviem 56.16% līmenī.  
 
2009. gadā AS SEB PENSIJU FONDS pensiju plānu dalībnieku skaits palielinājās par 2% un sasniedza 
71 308 dalībniekus, no kuriem individuālās iemaksas savā labā veic 58 200 (jeb 82%) privātpersonas. 
Tāpat kā iepriekšējā gadā tieši privātpersonu līdzdalība privātajos pensiju fondos norāda uz sabiedrības 
uzticības pieaugumu ilgtermiņa uzkrājumu veidošanā. Arī pēc dalībnieku skaita pensiju plānos ar tirgus 
daļu 40.22% AS SEB PENSIJU FONDS ir saglabājis stabilas līdera pozīcijas starp atklātajiem 
privātajiem pensiju fondiem. 
 
2009. gada laikā uzņēmumi no dažādām tautsaimniecības nozarēm turpināja izmantot uzkrājumus 
privātajos pensiju fondos kā darba samaksas sastāvdaļu savu darbinieku motivācijai, kaut gan vairāki 
uzņēmumi uz laiku ir pārtraukuši iemaksas savu darbinieku labā sakarā ar izmaksu optimizāciju.    
2009. gadā AS SEB PENSIJU FONDS noslēdza 1 jaunu kolektīvās dalības līgumu un                           
5 834 individuālās dalības līgumus ar privātpersonām, no kuriem 143 individuālās dalības līgumi tika 
noslēgti ar Internetbankas starpniecību. 2009. gada beigās AS SEB PENSIJU FONDS apkalpoja 726 
uzņēmumus, kas veic iemaksas pensiju plānos savu darbinieku labā.  
 
Produkti 
2009. gadā AS SEB PENSIJU FONDS piedāvāja saviem klientiem trīs noteikto iemaksu pensiju plānus 
ar atšķirīgu līdzekļu ieguldīšanas politiku – „SEB-SABALANSĒTAIS”, „SEB-AKTĪVAIS” un „SEB-
EIROPENSIJA”. Iemaksas šajos pensiju plānos var veikt gan darba devēji savu darbinieku labā, gan arī 
privātpersonas savā vai citu privātpersonu labā.  
 
Tāpat kā iepriekšējos gadus, AS SEB PENSIJU FONDS sadarbībā ar AS SEB BANKA saviem 
klientiem turpināja piedāvāt Klientu priekšrocību programmu, kas nodrošina atlaides vairākiem bankas 
produktiem un pakalpojumiem kā norēķinu kartes, kredīti un noguldījumi.  
 
AS SEB PENSIJU FONDS ir vienīgais pensiju fonds Latvijā, kas piedāvā klientiem individuālās 
dalības līgumu slēgšanas iespēju ar Internetbankas starpniecību jau kopš 2007. gada augusta.   
 
Kolektīvās dalības līgumu klientu ērtībai tiek piedāvāta elektroniskā datu pārraide, savukārt 
individuālajiem dalībniekiem ir iespēja veikt regulārus maksājumus, izmantojot automātiskos vai AS 
SEB BANKA piedāvātos regulāros maksājumus. 
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Vadības ziņojums (turpinājums) 
 
Saimnieciskās darbības rezultāti  
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, AS SEB PENSIJU FONDS pamatdarbības ienākumi palielinājās 1.16 
reizes un sasniedza 96% no pārskata gada kopējiem ienākumiem. Pārējos ienākumus savas darbības 
nodrošināšanai pārskata gadā AS SEB PENSIJU FONDS guva no apmaksātā pamatkapitāla 
ieguldījumiem.  
 
AS SEB PENSIJU FONDS pamatkapitāls 2009. gada laikā nav mainījies un ir 480 tūkst. lati. Salīdzinot 
ar iepriekšējo darbības gadu, AS SEB PENSIJU FONDS administratīvo izdevumu apjoms ir 
samazinājies par 4%, aktīvi strādājot pie izmaksu optimizācijas. 
 
2009.gadā AS SEB PENSIJU FONDS pirmo reizi kopš savas darbības sākuma ir strādājis ar stabilu 
saimnieciskās darbības peļņu 78 tūkst. latu apmērā, kas tiks novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu 
segšanai. 
 
Attīstība 
2010. gadā AS SEB PENSIJU FONDS mērķis, tāpat kā iepriekšējos darbības gados, ir nodrošināt 
saviem klientiem augstus apkalpošanas standartus un saglabāt sasniegto attīstības dinamiku, piesaistot 
arvien vairāk gan jaunus korporatīvos klientus, gan arī privātpersonas, kā arī palielināt pensiju plānu 
aktīvu kopējo apjomu.  
 
Lai nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitāti un piedāvātu jaunus finanšu produktus un pakalpojumus, 
AS SEB PENSIJU FONDS sadarbībā ar AS SEB BANKA turpinās pilnveidot uz Interneta bāzes 
veidotus tehnoloģiskos risinājumus individuālo kontu apkalpošanā, tai skaitā uzlabos klienta konta 
pārskatā iekļauto informācijas apjomu, kā arī izmantos Internetbankas pastkastīti, lai pensiju plāna 
dalībniekiem sniegtu aktuālāko informāciju par AS SEB PENSIJU FONDS darbību un produktu 
piedāvājumiem.  
 
Arī 2010. gadā AS SEB PENSIJU FONDS sadarbībā ar Apdrošināšanas akciju sabiedrību „SEB 
Dzīvības apdrošināšana” turpinās iesākto darbu integrētu finanšu risinājumu attīstībā un piedāvās 
saviem klientiem arī dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus.  
 
2010. gadā un turpmākajos darbības gados AS SEB PENSIJU FONDS sadarbībā ar Valsts ieņēmumu 
dienestu pilnveidos klientu apkalpošanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai – tiks 
veikta elektroniska individuālo iemaksu nosūtīšana uz Valsts ieņēmumu dienestu.  
 
Arī turpmāk AS SEB PENSIJU FONDS kopā ar pārējiem privātajiem pensiju fondiem veicinās 
normatīvo aktu sakārtošanu, lai radītu labvēlīgus apstākļus ilgtermiņa uzkrājumu veidošanā un 
vecumdienu nodrošināšanā. Bez tam AS SEB PENSIJU FONDS turpinās 2006. gadā uzsākto sadarbību 
ar Eiropas Pensiju federāciju (European Federation of Retirement Provisions), lai veicinātu Latvijas 
privāto pensiju sistēmas attīstību Eiropas Savienības kontekstā.  
 
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi 
ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu. 
 
 
Padomes priekšsēdētājs     Valdes priekšsēdētāja 
 
 
____________________     ____________________ 
Ainārs Ozols      Dace Brencēna 
 
 
2010. gada 24. martā 
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Paziņojums par AS „SEB atklātais pensiju fonds”  vadības atbildību 
 
AS „SEB atklātais pensiju fonds” valde (turpmāk tekstā – vadība) ir atbildīga par Fonda finanšu 
pārskatu sagatavošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas nosaka, ka pensiju 
fondu finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem. 
 
Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 7. līdz 27. lappusei, sniedz patiesu priekšstatu par Fonda finansiālo 
stāvokli 2009. gada 31. decembrī, tā 2009. gada darbības rezultātiem un naudas plūsmu. 
 
Fonda vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Fonda aktīvu saglabāšanu, kā 
arī par krāpšanas un citu Fondā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.  
 
Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātiem Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem. 
 
 
Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši 
piesardzīgi un pamatoti. 
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētāja   
 
 
 
 
__________________ 
Dace Brencēna   
 
 
 
2010. gada 24. martā 
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Pārskata perioda visaptverošais ienākumu pārskats 
 
 
 

Pielikums 
 

2009 
Ls 

2008
Ls 

    
Pamatdarbības ienākumi 5 414 253 356 820 
Saimnieciskās darbības izdevumi 6 (354 577) (369 342) 
Procentu ienākumi 7 

 
18 280 

 
10 402 

 
Pamatdarbības peļņa / (zaudējumi)  77 956 (2 120) 
    
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)  77 956 (2 120) 
    
Citas visaptverošo ienākumu / (izdevumu) pozīcijas    
    
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšana 11 (3 016) (5 579) 
    
Pārskata perioda visaptverošo ienākumu kopsumma  74 940 (7 699) 
    
Pārskata perioda visaptverošo ienākumu kopsumma, kas 
attiecināma uz akcionāru  74 940 - 
    
 

 
 
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētāja  Valdes loceklis 
      
 
                         
 
_________________  _________________  
 Dace Brencēna   Harijs Kovaļevskis  
 
 
 
2010. gada 24. martā 
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Pārskats par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā 
 
 Pielikums  31.12.2009. 

Ls 
31.12.2008.

Ls 
Aktīvs    
Nauda un naudas ekvivalenti 10 206 305 130 706 
    
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi    
-      Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu  

 
11 

 
35 486 

 
38 509 

    
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izmaksas 12 42 009 36 991 
Pamatlīdzekļi 13 18 689 30 698 
Nemateriālie aktīvi 13 81 635 60 199 
    
Kopā aktīvi  384 124 297 103 
    
    
Saistības    
Uzkrātie izdevumi 14 72 519 60 937 
Pārējās saistības 15 3 890 3 391 
Kopā saistības  76 409 64 328 
    
Kapitāls un rezerves    
Apmaksātais pamatkapitāls 16 480 000 480 000 
Pārvērtēšanas rezerves  (10 408) (7 392) 
Uzkrātie  zaudējumi  (161 877) (239 833) 
Kopā pašu kapitāls  307 715 232 775 
    
Kopā  saistības un kapitāls un rezerves  384 124 297 103 
    
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētāja  Valdes loceklis 
      
 
                         
 
_________________  _________________  
 Dace Brencēna   Harijs Kovaļevskis  
 
 
 
2010. gada 24. martā  
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Latvija
Telephone +371 709 4400
Facsimile +371 783 0055

N EATKARIGU REVIDENTU ZINOJUMS

AS atkldtais pensiju fonds ,,SEB atkldtais pensiju fonds', akcioniram

Zigojums par finaniu pirskatiem

MEs esam veiku5i pievienoto AS atklStais pensiju fonds ,,SEB atkldtais pensiju fonds"
2009. gada pdrskatd ietuerto finan5u pdrskatu, kas atspoguloti no 7. lidz 27. lappusei,
rev-ziju. Revid6tie finan5u pdrskati ietver 2009. gada 31. decembra pdrskatu par finan5u
stdvokli, 2009. gada visaptvero5o iendkumu pdrskatu, kapitdla un rezervju izmairlu pdrskatu
un naudas pl0smas pdrskatu, ka ari nozlmTgu grdmatvedTbas uzskaites principu
kopsavilkumu un citu paskaidrojo5u informdciju pielikumd.

Vad'lbas atbildlba par finanSu pdrskata sagatavoSanu

VadTba ir atbildlga par 5o finan5u pirskatu sagatavoSanu un tajd sniegtds informdcijas
patiesu atspogulo5anu saskapd ar ES apstiprindtajiem Starptautiskajiem finan5u pdrskatu
standartiem. ST atbildTba ietver tddu iek5€jds kontroles izveido5anu, ievie5anu un
uztur65anu, kas nodroSina finan5u pirskatu, kas nesatur ne krdp5anas, ne kl0du izrais-ltas
bOtiskas neatbilst-rbas, sagatavo5anu un patiesu atspogulojumu, piem€rotas grdmatvedibas
politikas izv€li un lieto5anu, ka arT apstikliem atbilstoSu grdmatvedTbas apl€Su
sagatavo5anu.

Revidenta atbildTba

M€s esam atbildTgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mUsu veikto rev-ziju, izsakdm par
Siem finanSu- pdrskatiem. M€s veicdm rev-ziju saskaqrd ar Starptautiskajiem revTzijas
standartiem. Sie standarti nosaka, ka mums jdiev6ro €tilias prasTbas un jdpldno un jdveic
rev-zija td, lai iegUtu pietiekamu pdrliecTbu par to, ka finan5u pdrskatos nav bgtisku
neatbilstTbu.

Rev-zija ietver proced0ras, kas tiek veiktas, lai iegUtu rev-zijas pierdd-rjumus par finan5u
pdrskatos uzrddTtajdm summdm un atkldto informdciju. ProcedUras tiek izv€letas,
pamatojoties uz revidenta profesiondlu v6rt€jumu, ieskaitot krdp5anas vai kludu izrais-rtu
b0tisku neatbilstibu riska nov€rtdjumu finan5u pdrskatos. Veicot 5o riska nov6rt6jumu,
revidents 6em v6rd iek56jo kontroli, kas izveidota, lai nodro5indtu finan$u parsfatu
sagatavo5anu un taj6 sniegtds informdcijas patiesu atspogulo5anu, ar m6r(i noteikt
apstikliem piem6rotas rev-zijas procedUras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles
efektivititi. Rev-zija ietver arT pielietoto grdmatvedTbas principu un nozTm-rgu vadTbas izdar-rto
pieq6mumu pamatoUbas, ka arT finan5u pdrskatos sniegtds informdcijas vispdr€ju
izv€rt6jumu.

Uzskatdm, ka mrisu ieg0tie rev-zijas pier6dljumi ir pietiekami un atbilsto5i musu rev-zijas
atzinuma izteik5anai.



futcwnrwous{tr/PERs @
Atzinums

M0suprdt, iepriek5 min6tie finanSu pdrskati sniedz patiesu un skaidru priek5statu par AS
atkldtais pensiju fonds ,,SEB atkldtais pensiju fonds" finansiilo stdvokli 2009. gada 31.
decembil, kd arT par td darbibas finan5u rezultitiem un naudas plUsmdm 2009. gada
saskat36 ar ES apstiprindtajiem Starptautiskajiem finan5u pdrskatu standartiem.

Zi4ojums par citim normat-rvo aktu prasibim

MEs esam iepazinu5ies arl ar vadTbas zipojumu par 2009. gadu, kas atspogulots no 4.lldz
5. lappusei, un neesam atkldju5i b0tiskas neatbilstTbas starp Saji vadTbas zipojumd un
2009. gada finan5u pdrskatos atspoguloto finan5u informdciju.

PricewaterhouseCoopers SIA
Zv6rindtu revidentu komercsabiedrTba
Licence Nr. 5

' \

Ahmeds Abri Sarhs
(Ahmed Abu Sharkh)
Valdes priek5s6d€tdjs

RTga, Latvija
2010. gada24. martd

Atbildlgd zv€rindtd revidente
Sertifikits Nr. 168

a

! l

a (2)


	Fonds_Final_2009_internetam
	Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi
	Pamatlīdzekļi
	Nemateriālie aktīvi

	Fonda_zinojums


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /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 <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E0020002700700064006600200066006F0072002000770065006200200027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027007700650062005F0065007800700027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


