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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lag om bolagisering av experttjänsterna vid Statens 
tekniska forskningscentral 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att det stiftas 

en lag om bolagisering av experttjänsterna 
vid Statens tekniska forskningscentral. Ge-
nom lagen ska statsrådet berättigas att överlå-
ta den egendom för produktion av expert-
tjänster som innehas av Statens tekniska 
forskningscentral, samt den verksamhet som 
avser dessa experttjänster, till ett nytt aktie-
bolag, vars verksamhetsområde ska omfatta 
experttjänster, expertutredningar och expert-
bedömningar, certifierings- och godkännan-
detjänster, provnings-, inspektions- och ana-
lystjänster samt kalibreringstjänster. Det ak-
tiebolag som bildas ska helt och hållet ägas 

av finska staten och det ska administreras av 
Statens tekniska forskningscentral. Det bli-
vande aktiebolagets aktier ska upptas i Sta-
tens tekniska forskningscentrals balansräk-
ning. Det föreslås att den personal inom Sta-
tens tekniska forskningscentral som arbetar 
med experttjänster ska övergå i aktiebolagets 
tjänst. 

Propositionen hänför sig till statens andra 
tilläggsbudget för 2009 och avses bli behand-
lad i samband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 
1 januari 2010. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING

1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Statens tekniska forskningscentral (nedan 
VTT) är ett forskningsinstitut, som är under-
ställt arbets- och näringsministeriet och som 
regleras av lagen (144/1972) och förordning-
en (940/1993) om forskningscentralen. VTT 
har till uppgift att inhämta, skapa och använ-
da teknisk och teknisk-ekonomisk kunskap 
samt därigenom upprätthålla och höja den 
teknologiska nivån i Finland samt tillgodose 
offentliga och privata forsknings- och test-
ningsbehov. VTT:s verksamhetsområde är 
sålunda produktion av forsknings-, utveck-
lings- och experttjänster. Kunskap produce-
ras för samhällets och näringslivets behov på 
eget initiativ, som samprojekt och på upp-
drag. I nära växelverkan med näringslivet 
och det övriga samhället främjar VTT utnytt-
jande av forskningsrön och deras samhälleli-
ga effekter och skapar förutsättningar för af-
färsverksamhet, tillväxt, sysselsättning och 
samhällsvälfärd som baserar sig på teknologi 
och innovationer. VTT främjar genom sin 
verksamhet och sin expertis utvecklingen av 
det nationella innovationssystemet och för-
bättringen av dess effektivitet samt den regi-
onala innovationsverksamheten. VTT har be-
redskap att sköta sina uppgifter även i undan-
tagsförhållanden i enlighet med vad arbets- 
och näringsministeriet särskilt beslutar. 

Genom att producera forskningstjänster för 
samhället, företagen och andra kunder upp-
rätthåller och utvecklar VTT den tekniska 
kompetensen i Finland och bidrar till att för-
bättra företagens teknologiska och ekono-
miska konkurrenskraft på den internationella 
marknaden.   

Forskningscentralen är ett nettobudgeterat 
resultatansvarigt ämbetsverk. Forskningscen-
tralens experttjänster har utgjort en resultat-
enhet sedan 2006, då en omorganisering av 
VTT genomfördes, och enheten har en egen 
årligen fastställd budget med resultatmål. Ef-
tersom enheten för experttjänster verkar helt 
på marknadsmässiga villkor, har dess eko-
nomi i bokföringen separerats från VTT:s öv-
riga ekonomi.  Enheten har inför forsknings-

centralens generaldirektör svarat för sin eko-
nomi och uppnåendet av sina mål.  

VTT:s omvärld och verksamhet har under 
årens lopp utvecklats och förändrats till den 
grad att verksamhet i form av ämbetsverk 
inte längre stöder utvecklingen av all den av-
giftsbelagda tjänsteverksamhet som VTT be-
driver. För att kunna svara på förändringarna 
i omvärlden och i efterfrågan på tjänster 
finns det behov av att förnya förvaltnings-
modellen för VTT:s experttjänster så att den 
motsvarar den företagsmässiga verksamhe-
tens behov.  

Enligt det resultatavtal mellan arbets- och 
näringsministeriet och VTT som komplette-
rar resultatmålen för 2008 och enligt resultat-
avtalet för 2009 utvecklas VTT:s organisa-
tion så att målet är övergång till en koncern-
förvaltningsmodell, enligt vilken i anslutning 
till ämbetsverket VTT ska verka statsägda 
dotterbolag som administreras av VTT. Ett 
av aktiebolagen ska ha som särskilt uppdrag 
att producera experttjänster. 
 
 
1.2 Bedömning av nuläget 

En betydande del av verksamheten inom 
VTT:s experttjänster utgörs av tjänster som 
säkerställer att kundföretagens produktion, 
produkter och tjänster lämpar sig för mark-
naden, användarna och myndigheterna. En 
annan stor servicehelhet utgörs av tjänster för 
att lösa industrins akuta tekniska problem. 

Verksamheten bedrivs helt på marknads-
mässiga villkor och styrs av extern efterfrå-
gan.  Till experttjänsterna hänförs för närva-
rande alla direkta och indirekta kostnader 
som härrör sig från verksamheten. Kostna-
derna täcks helt av avgifter som tas ut av 
kunderna. För experttjänsterna används såle-
des inte alls VTT:s budgetfinansiering. Priset 
på tjänsterna bestäms utifrån en mervärdes- 
och riskgranskning samt det målsatta täck-
ningsbidraget. Lönsamhetsmålet bestäms på 
ett företagsekonomiskt sätt.  

Ur konkurrenspolitisk synvinkel skulle det 
vara motiverat att överföra experttjänsterna 
till ett bolag som verkar på marknadsmässiga 
villkor och flexibelt kan svara på kundernas 
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behov och effektivt kan utveckla sitt tjänste-
utbud och kvaliteten på sina tjänster.  

Funktionen experttjänster omsatte 2008 
cirka 20 miljoner euro, och dess andel av 
VTT:s totala verksamhet är liten, lägre än 
10 %.  Funktionen experttjänster utför arbetet 
inom sitt verksamhetsområde huvudsakligen 
med egen personal men köper dock vid be-
hov expertis inom hela VTT. Resultatet av 
affärsverksamheten uppgick 2007 och 2008 
till 3—4 % av omsättningen.  

Till åtskillnad från VTT:s egentliga forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet erbjuder 
funktionen kunderna sådana tjänster som 
hänför sig till slutfasen i kundens produkt-
process, då varan eller tjänsten lanseras på 
marknaden eller blir föremål för affärsverk-
samhet. Avsikten med verksamheten är att i 
form av tjänster överföra kompetens till kun-
dens förmån. En bolagisering av experttjäns-
terna förtydligar ämbetsverket VTT:s roll 
som offentligt forskningsinstitut. 

Kundkretsen för experttjänsterna består av 
producenter, utvecklare och användare av va-
ror och tjänster samt av sammanslutningar 
och myndigheter. Kundkretsen är stor, årli-
gen 2000—3000 kunder, och den omfattar 
utöver nyckelkunder på VTT-nivå också 
många aktörer inom sektorn små och medel-
stora företag. Verksamheten är inriktad på 
för kunden skräddarsydda servicehelheter in-
klusive problemlösning, som ger ett betydan-
de mervärde i kundens processer. Tjänsteut-
budet har rensats från lösryckta, sporadiska 
tjänster och kommer inte heller att fokuseras 
på volymmässig verksamhet. Marknadspo-
tential finns såväl i den inhemska kundkret-
sen som internationellt. För en lönsam verk-
samhet som aktiebolag finns såväl intern be-
redskap som externa förutsättningar. 

VTT och Oy Keskuslaboratorio - Central-
laboratorium Ab (KCL) undertecknade i juni 
2009 ett avtal om överföring av KCL:s 
forsknings- och laboratorieverksamhet till 
VTT. Därav integreras laboratorieverksam-
heten med VTT:s experttjänster. KCL:s in-
förlivande med VTT i form av verksamhets-
försäljning godkändes i regeringens finans-
politiska ministerutskott den 16 december 
2008. En förutsättning för att försäljningen 
ska verkställas är att riksdagen godkänner ar-
rangemanget och beviljar behövliga medel i 

samband med den andra tilläggsbudgeten för 
2009.     
 
 
2  Målsättning och de viktigaste 

förslagen 

2.1 Målsättning och medlen för att nå 
den  

Propositionens målsättning är att VTT:s 
experttjänster utvecklas som en verksamhet 
på marknadsmässiga villkor i syfte att skapa 
ett internationellt konkurrenskraftigt bolag, 
som utgör en del av VTT-koncernen. Till 
följd av bolagiseringen överförs produktio-
nen av de provnings- och andra experttjänster 
som har fastställts för VTT i lagen om forsk-
ningscentralen till ett nytt bolag.  Vid pro-
duktionen och förnyelsen av tjänsterna ut-
nyttjas genom marknadsbaserade överfö-
ringspriser VTT:s mångsidiga kompetens 
från fall till fall. Bolaget ska inom sitt verk-
samhetsområde sörja för VTT:s verknings-
fullhet genom att förädla VTT:s forsknings-
resultat till kommersiella tjänster som er-
bjuds företagen och genom att stödja VTT:s 
forskningsinriktning så att den motsvarar 
marknadens behov. Genom att verka som en 
del av VTT-koncernen stöder bolaget också 
enhetligheten i VTT:s innovationsprocess.    

Inom experttjänsterna åtar man sig uppdrag 
som kräver specialkunskap och en helhetsbe-
tonad problemlösning i stället för volymarbe-
te. Prissättningen ska i enlighet därmed base-
ra sig på det mervärde som har producerats 
för kunderna. De experttjänster som erbjuds 
baserar sig på omfattande erfarenhet och 
kunskap samt på formell kompetens: ackredi-
terade funktioner, agerande som befullmäkti-
gad tjänsteleverantör. Tjänsterna bidrar till 
genomförandet av den uppgift som VTT har 
fått, genom att i vid utsträckning främja de 
finländska företagens konkurrenskraft och 
möjlighet att agera på en alltmer internatio-
nell marknad.  

Av ovan nämnda skäl är det motiverat att 
det bolag som bildas ska administreras av 
VTT och att VTT ska ansvara för ägarstyr-
ningen av bolaget. Vid ägarstyrningen ska 
följas bestämmelserna i 6 § i lagen om sta-
tens bolagsinnehav och ägarstyrning 
(1368/2007). I paragrafen konstateras det att 
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om administreringen av aktier som tillhör 
staten genom ett beslut av riksdagen eller 
statsrådet har anförtrotts ett visst ämbetsverk 
(i det här fallet VTT) eller en viss inrättning, 
har ämbetsverket och inrättningen den behö-
righet och de uppgifter som enligt nämnda 
lag ankommer på statsrådet och det ministe-
rium som svarar för ägarstyrningen. Även 
om bolaget har för avsikt att verka på mark-
nadsmässiga villkor och då i princip omfattas 
av den ägarstyrning som är koncentrerad till 
statsrådets kansli, säkerställs uppfyllelsen av 
ovan nämnda mål dock bäst om bolaget ad-
ministreras av VTT. Det är inte heller fråga 
om ett specialuppgiftsbolag, vars ägarstyr-
ning skulle höra till ministeriet för VTT:s 
förvaltningsområde, dvs. arbets- och när-
ingsministeriet, eftersom bolaget inte har så-
dana arbets- eller näringspolitiska special-
uppgifter att ministeriet självt vill behålla den 
direkta styrningen och övervakningen i sam-
band med dem. Ämbetsverkets behörighet 
begränsas i alla fall av bestämmelsen i ovan 
nämnda lag om att riksdagens samtycke 
krävs för avstående från fullständigt statligt 
innehav eller statlig majoritet. 

Eftersom finansieringsmöjligheterna för ett 
aktiebolag är mångsidigare än för ett ämbets-
verk, blir den ekonomiska planeringen mer 
flexibel och det blir lättare att hålla ekono-
min i jämvikt i situationer då efterfrågan på 
tjänster årligen varierar. Bolagsformen för-
bättrar också styrningen av experttjänsterna 
med beaktande av särdragen i dess affärs-
verksamhet, som avviker från den egentliga 
forskningen. Tack vare dessa omständigheter 
har ett aktiebolag bättre beredskap att svara 
på de utmaningar som konkurrensen medför 
och att reagera på kundernas föränderliga be-
hov och variationerna i efterfrågan. 

Aktiebolagsformen möjliggör en effektiva-
re avgränsning och hantering av riskerna. 
Som ämbetsverk kan VTT inte försäkra delar 
av sin affärsverksamhet och för riskhanter-
ingen står inte till buds alla de medel att av-
gränsa risker som är möjliga inom företags-
verksamhet. Verksamheten vid ett ämbets-
verk är i princip inte affärsverksamhet och en 
avgränsning av riskerna enligt principerna 
för ett ämbetsverk kan förhindra ett affärs-
mässigt förnuftigt sätt att agera.  

Verksamhetsmodellen stöder bolagets och 
VTT:s inbördes oberoende, emedan ämbets-

verkets verksamhet som forskningsinstitut 
och ledningen av den avskiljs från de expert-
utredningar och expertbedömningar, certifie-
ring, inspektionsverksamhet och kalibre-
ringstjänster som överförs till bolaget. Bola-
gets verksamhetsmodell byggs upp på så sätt 
att det ekonomiska oberoendet, personalens 
oberoende och det funktionella oberoendet 
mellan dess olika funktioner tydligt kan vi-
sas.  

Verksamhetsförutsättningarna för expert-
tjänsterna förbättras jämfört med nuläget. 
Aktiebolagsformen gör det möjligt att styra 
och utveckla verksamheten enligt dess sär-
drag, vilket förbättrar tillväxtmöjligheterna 
och konkurrenskraften för affärsverksamhe-
ten. Affärsverksamheten utvecklas kontinuer-
ligt enligt kundbehoven. Målen för verksam-
heten och resultatmätarna kan ställas så att de 
passar verksamhetens natur och därigenom 
stöder utvecklingen av affärsverksamheten. 
Utvecklingen och belöningen av personalen 
kan ske på verksamhetens villkor. Ledningen 
får mer självständighet och beslutsmakt i en 
kommersiell affärsverksamhet, vilket för-
snabbar beslutsfattandet och gör det mer 
flexibelt. 

De ekonomiska verksamhetsförutsättning-
arna för experttjänsterna förbättras jämfört 
med nuläget. Den finansiella flexibiliteten 
förbättras, vilket underlättar balanseringen av 
ekonomin och även förnyelsen och utnytt-
jandet av tillväxtmöjligheterna, till exempel 
via företagsköp.  

Under de första verksamhetsåren 2010—
2013 eftersträvas en betydande ökning av 
omsättningen och en förbättrad konkurrens-
kraft och lönsamhet. Inom de gamla affärs-
områdena stöds en organisk tillväxt enligt 
marknadsläget. Dessutom eftersträvas tillväxt 
inom de tjänster som erbjuds nya branscher, 
vid behov via företagsköp. Utbudet för helt 
nya områden riktas enligt kundbehovet till de 
kundbranscher, där VTT har en stark forsk-
ningskompetens. Lönsamheten förbättras ge-
nom att öka tjänsternas kundnytta och ut-
veckla den funktionella effektiviteten. 

Bolagiseringen överensstämmer också med 
den riktlinje som det finanspolitiska minis-
terutskottet godkände den 6 mars 2009, en-
ligt vilken verksamhet som sker på mark-
nadsmässiga villkor i regel ska utövas i bo-
lagsform. 
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En bolagisering främjar målen i statens 
produktivitetsprogram genom att minska per-
sonalen vid ämbetsverket VTT med cirka 
250 personer.  Då integreringen av Oy Kes-
kuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab:s af-
färsfunktioner i VTT 2009 beaktas, är netto-
minskningen av den personal vid VTT som 
omfattas av statens budgetekonomi cirka 90 
personer. 
 
 
2.2 De viktigaste förslagen 

I denna proposition föreslås att VTT:s ex-
perttjänster bolagiseras och att VTT för sta-
tens räkning tecknar hela aktiestocken i det 
kommande bolaget. Aktiebolaget ska admi-
nistreras av VTT och VTT ska ansvara för 
ägarstyrningen av bolaget. Vid styrningen 
följs bestämmelserna i 6 § i lagen om statens 
bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).  

Staten placerar som apport i bolaget de an-
läggnings- och omsättningstillgångarna som 
hör till VTT:s experttjänster och de aktier i 
Enas Oy som upptas i VTT:s balansräkning. 

Aktiebolagets verksamhetsområde ska om-
fatta experttjänster, expertutredningar och 
expertbedömningar samt provnings-, inspek-
tions-, verifierings- och kalibreringstjänster. 
Aktiebolaget ska fortsätta med experttjäns-
terna vid VTT.  
 
 
3  Proposit ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Bildande av ett aktiebolag 

Det förberedande arbetet för bildande av ett 
bolag pågår. Det är meningen att aktiebolaget 
ska bildas och aktiekapitalet placeras i det 
omedelbart efter att lagen har stadfästs, vilket 
skulle innebära att bolagets verksamhet kan 
inledas den 1 januari 2010. 

Den egendom och verksamhet som hänför 
sig till produktionen av experttjänster vid 
VTT och de skuld-, service- anskaffnings- 
och leveransavtal som sammanhänger med 
dem samt personalen ska övergå till aktiebo-
laget omedelbart efter det att åtgärderna för 
att bilda bolaget har fullbordats och senast 
den 1 januari 2010. Överlåtelsen av den 

funktionella helhet som hänför sig till expert-
tjänsterna ska ske genom verksamhetsöverlå-
telse.  

Avsikten är att aktiebolagets kapitalstruktur 
ska utformas så att förutsättningarna att ef-
fektivisera verksamheten och öka omsätt-
ningen säkerställs genom driftskapitalfinan-
siering och genom kapitalfinansiering som 
har reserverats för investeringar.  

Staten ska i egenskap av ägare besluta om 
soliditeten och ställa ett avsättningskrav på 
det kapital som placerats i bolaget.  Utgångs-
punkten ska vara den att bolaget är konkur-
renskraftigt i jämförelse med motsvarande 
företag. 
 
Egendom 

Aktiebolagets ingående balans kommer att 
vara cirka 16 miljoner euro.  

Anläggnings- och omsättningstillgångar 
ska som apport överföras från VTT till aktie-
bolaget till ett värde av cirka 2,2 miljoner 
euro. 

Dessutom överförs till aktiebolaget som 
apport de aktier i Enas Oy som indirekt inne-
has av staten och som ingår i VTT:s balans-
räkning. Aktiernas bokslutsvärde är 142 000 
euro.  

Anläggningstillgångarna består av analys- 
och mätinstrument, ADB-utrustning och kon-
torsmöbler. Värderingsgrunden för analys- 
och mätinstrumenten samt för ADB-
utrustningen och kontorsmöblerna är bok-
slutsvärde. Omsättningstillgångarna består av 
kemikalier och andra material och tillbehör, 
för vilka värderingsgrunden också är bok-
slutsvärde.  

Dessutom ska staten finansiera VTT med 
15 miljoner euro, varav VTT placerar 10 mil-
joner euro vidare i aktiebolagets fond för in-
betalt fritt eget kapital. Utgångspunkten för 
dimensioneringen av driftskapitalet är att sä-
kerställa bolaget ett tillräckligt driftskapital-
belopp i startskedet av verksamheten. Avsik-
ten är att 4 miljoner euro av driftskapitalet 
ska återbetalas till staten omedelbart efter bo-
lagsbildningen och ersättas med finansiering 
i form av främmande kapital. Därutöver an-
vänds 3 miljoner euro enligt det intentionsav-
talet som har ingåtts med personalen, som 
engångsersättning för att kompensera pen-
sionsskyddet för den personal som övergår 
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till bolaget, för vilket ändamål bolaget teck-
nar en försäkring. Dessutom betalas till den 
personal som flyttar över 2 miljoner i en-
gångsersättning som kompensation för för-
svagade anställningsförmåner. 

Till aktiebolaget överförs också en semes-
terlöneskuld på uppskattningsvis 1,7 miljoner 
euro, som hänför sig till affärsverksamheten.  

Bolagets finansiering ska i startskedet helt 
och hållet ske i form av eget kapital, vilket 
innebär en soliditet på 100 procent. Avsikten 
är dock att placera medel i form av främ-
mande kapital i bolaget omedelbart efter att 
bolaget har bildats. Utgångspunkten är att 
bolaget skall ta ett lån på 4 miljoner euro vil-
ket täcker 40 procent av det totala behovet av 
investerat kapital.   
 
Statsfinansiella konsekvenser 

Bolagiseringen av VTT:s experttjänster 
förutsätter att det i statsbudgeten reserveras 
ett anslag på cirka 15 miljoner euro för bil-
dandet av bolaget. Av detta belopp ska 
VTT:s investering i bolagets aktiekapital el-
ler annat kapital uppgå till cirka 10 miljoner 
euro. Det förlorade tilläggspensionsskyddet 
för den personal som övergår till bolaget er-
sätts med en försäkring som tecknas av bola-
get. Staten ska ersätta bolaget för de kostna-
der som orsakas av detta genom ett budget-
anslag som betalas som engångsersättning. 
Den summa som behövs uppgår till cirka 3 
miljoner euro. Dessutom ska staten till den 
personal som flyttar över betala sammanlagt 
2 miljoner euro i engångsersättning, som 
kompensation för förlorade anställningsför-
måner.  

På grund av bolagiseringen kommer ex-
pertutredningarna och expertbedömningarna 
samt provnings-, inspektions-, verifierings- 
och kalibreringstjänsterna att stå utanför sta-
tens budgetekonomi och därigenom bidra till 
genomförandet av statens produktivitetspro-
gram inom arbets- och näringsministeriets 
förvaltningsområde. Bolagiseringen gör det 
möjligt att öka service- och konkurrenskraf-
ten samt lönsamheten för den verksamhet 
som bolagiseras. 

Som aktiebolag kommer experttjänsterna 
att ha en egen, från statens egendom avskild 
egendom i aktiebolagets balansräkning. Jäm-
sides med resultaträkningen åtskiljs också 

aktiebolagets balansräkning genom separat 
bokföring från den verksamhet vid VTT som 
bedrivs i form av ett ämbetsverk, vilket inne-
bär att åtskillnaden av ekonomin genomförs 
på det sätt som krävts. Bolaget ska helt och 
hållet drivas genom intern finansiering.  

Att VTT administrerar verksamheten utgör 
en garanti för att experttjänsterna som aktie-
bolag fortsättningsvis kommer att vara före-
mål för VTT:s ägarstyrning. Transaktionerna 
mellan VTT:s delar sker enligt separata avtal 
och fakturor som baserar sig på debitering till 
marknadspris. Eftersom experttjänstverk-
samheten är kommersiell, berörs den inte av 
lagstiftningen om offentlig upphandling. De 
tjänster som ämbetsverket VTT köper av bo-
laget för experttjänster ska upphandlas enligt 
lagstiftningen om offentlig upphandling. 

Bolagiseringen påverkar inte det anslag 
som beviljas VTT i statsbudgeten. 
 
 
Skattekonsekvenser 

Avsikten är att experttjänsterna ska överfö-
ras från VTT till det nya bolaget genom 
verksamhetsöverlåtelse. 

Verksamhetsöverlåtelse kan ske utan skat-
tepåföljder under de förutsättningar som 
nämns i 52 d § i lagen om beskattning av in-
komst av näringsverksamhet (360/1968) och 
under iakttagande av kontinuitetsprincipen.  

Enligt 43 § 1 mom. i lagen om överlåtel-
seskatt (931/1996) skall ett samfund befrias 
också från överlåtelseskatt vid överlåtelse av 
verksamhet, om de förutsättningar råder som 
avses i 52 d § i lagen om beskattning av in-
komst av näringsverksamhet.   

Som försäljning betraktas enligt 19 a § i 
mervärdesskattelagen (1501/1993) inte sådan 
överlåtelse av varor och tjänster i samband 
med att en rörelse överlåts helt eller delvis 
som sker till den som fortsätter rörelsen och 
denne tar i bruk de överlåtna varorna och 
tjänsterna för ett ändamål som berättigar till 
avdrag.   

Som aktiebolag ska det bolag som erbjuder 
expertutredningar och expertbedömningar 
samt provnings-, inspektions-, verifierings- 
och kalibreringstjänster i likhet med andra 
aktiebolag vara inkomstskattskyldigt enligt 
lagen om beskattning av inkomst av närings-
verksamhet samt mervärdesskattskyldigt.  
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Bolagiseringens konsekvenser för affärsverk-
samheten 

Enligt utförda analyser har bolaget förut-
sättningar att bedriva en lönsam affärsverk-
samhet. För att trygga experttjänsternas kon-
kurrenskraft och tillväxt ska förutsättningar-
na att bedriva affärsverksamhet och utveckla 
den vara jämförbara med konkurrenternas. I 
praktiken betyder detta bl.a. en egen balans-
räkning och kollektivavtal som är jämförbara 
med dem som tillämpas av företag i samma 
bransch.  

Bolagiseringen ändrar kostnadsstrukturen 
så att aktiebolaget får vissa tilläggskostnader 
jämfört med verksamheten som en del av ett 
statligt verk, men dessa bestäms på samma 
grunder som motsvarande kostnader för pri-
vata konkurrenter. Sådana kostnader uppstår 
främst av statsbeskattningen, arbetslöshets-, 
olycksfalls- och skadeförsäkringspremier och 
av lönebikostnader. Däremot minskar bl.a. 
pensionskostnaderna, eftersom de efter bola-
giseringen bestäms på samma grunder som 
inom den privata sektorn. 

Bolagiseringen gör det möjligt att utveckla 
en effektiv, konkurrenskraftig och kundori-
enterad affärsverksamhet. När verksamheten 
bedrivs i bolagsform går det lättare och 
snabbare att styra och rikta resurserna enligt 
kundernas behov. Möjligheten att utveckla 
affärsverksamheten genom dess överskott 
förbättrar också ur kundernas synvinkel 
tjänsteutbudet och VTT:s verkningsfullhet. 
Verksamhetens oberoende framhävs när den 
är förlagd till ett separat bolag. I aktiebolags-
form kan funktionen experttjänster agera fö-
retagsmässigt på marknaden, eftersom bola-
giseringen förtydligar dess ställning och roll 
på marknaden. Ett aktiebolag kan lättare ingå 
partnerskap såväl i hemlandet som interna-
tionellt. Underentreprenader och olika mate-
rialanskaffningar är lättare att genomföra då 
den privata sektorns praxis tillämpas i kon-
kurrensutsättningen. 

Ämbetsverket VTT kan inte bevilja bolaget 
lån eller garantera lån som bolaget har tagit 
och inte bevilja bolaget koncernbidrag. 
 

 
Konsekvenser för kunderna och konkurrens-
läget 

Konkurrensläget varierar i hemlandet och 
internationellt på olika affärsområden. I fråga 
om provnings- och analystjänster är konkur-
renterna universitet och yrkeshögskolor samt 
privata inhemska och internationella aktörer. 
Inspektions- och verifieringstjänster erbjuds 
av några stora tillväxtbenägna, internationel-
la företag och en ständigt växande skara små 
företag. En del av efterfrågan på denna verk-
samhet beror på att VTT:s kunder behöver 
bevisa att lagar, förordningar och andra 
myndighetskrav har uppfyllts, men i cirka 
hälften av verksamheten är det fråga om att 
helt frivilligt visa kvalitet och prestations-
förmåga. VTT har ingen myndighetsroll eller 
lagbaserad ställning när det gäller att ge god-
kännande. VTT:s marknadsandel av inspek-
tions- och verifieringsverksamheten i Finland 
är några procent. I fråga om expertutredning-
ar och expertbedömningar är konkurrensen 
klart mindre än i inspektions- och verifie-
ringsverksamheten.    

Tjänsteutbudet och intjäningslogiken för 
experttjänsterna avviker från konkurrenternas 
på ett sådant sätt att bolagiseringen inte skär-
per konkurrensen. Konkurrenterna agerar på 
ett klart smalare område. Det är få som kom-
binerar provning och konsultering samt in-
spektion och certifiering. Experttjänstfunk-
tionen erbjuder tjänster som kräver special-
kunskap och en helhetsbetonad problemlös-
ning i stället för volymarbete och köper vid 
behov kompetens inom hela VTT på debite-
ringsgrunder enligt marknadspris. Prissätt-
ningen av tjänsterna sker på marknadsmässi-
ga villkor. Experttjänstfunktionen erbjuder 
tjänster som baserar sig på omfattande erfa-
renhet och kunskap samt på formell kompe-
tens: ackrediterade funktioner, agerande som 
befullmäktigad tjänsteleverantör. 

Talrika företag och andra tjänsteleverantö-
rer är verksamma inom samma utbudsområ-
de. De nuvarande och potentiella kunderna 
för experttjänster har många alternativ när de 
köper tjänster. Bland kunderna finns många 
globalt verksamma företag. 

Att genom överlåtelse av rörelsen införliva 
experttjänsterna med något annat statsbolags 
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affärsverksamhet har inte visat sig vara ett 
realistiskt alternativ.  

Bolagiseringen förutsätter att VTT följer 
lagstiftningen om offentlig upphandling vid 
köp av tjänster som överförs till bolaget. Ak-
tiebolaget köper tjänster av VTT till mark-
nadspris. 
 
 
3.2 Konsekvenser för organisation och 

personal 

Den personal som arbetar med uppgifter 
inom VTT:s experttjänster övergår i sin hel-
het i aktiebolagets tjänst som gamla arbetsta-
gare till uppgifter som motsvarar de tidigare. 
Det sammanlagda antalet anställda som flyt-
tar över är cirka 250, inklusive de personer 
som övergår till funktionen från KCL. Samt-
liga personer är i arbetsavtalsförhållande. På 
personalens ställning tillämpas vad som be-
stäms i statsrådets principbeslut om ordnande 
av statsanställdas ställning vid organisations-
förändringar (FM 9/01/2006). Villkoren för 
personalens anställningsförhållande (t.ex. 
semestrar, lön för sjukdomstid, pensioner) 
bestäms i det nya bolaget enligt bolagets kol-
lektivavtal. Om ordnande av personalens 
ställning nåddes överenskommelse mellan 
VTT och personalorganisationerna genom ett 
intentionsavtal, som ingicks den 30 januari 
2009. Enligt detta sker i de centrala villkoren 
för anställningsförhållande följande föränd-
ringar: den regelbundna arbetstiden förlängs 
och grunderna för semesterrätten förändras. 
Den personal som övergår till bolaget betalas 
sammanlagt cirka 2 miljoner euro i engångs-
ersättning som kompensation för förlorade 
anställningsförmåner. När personalen över-
går från statens pensionssystem till den pri-
vata sektorns pensionssystem förlorar en del 
av den äldre personalen de förmåner enligt 
det s.k. tilläggspensionsskyddet som de tidi-
gare har tjänat in. Personerna ersätts för den-
na förlust genom en försäkring som tecknas 
av bolaget. För detta ändamål behövs cirka 3 
miljoner euro. 

Den ersättning som ska betalas som kom-
pensation för de förlorade anställningsförmå-
nerna har beräknats enligt skälighetsprinci-
pen som en helhet, så att vid beräkningen har 
beaktats en skälig arbetsperiod, personens ål-
der och anställningsförhållandets längd samt 

årslönen. Vid kompenseringen av pensions-
förmåner har samma praxis följts som vid 
liknande fall av branschrationaliseringar, 
omvandlingar av ämbetsverk till affärsverk 
eller bolagiseringar inom statsförvaltningen.  
Det var också nödvändigt att trygga pen-
sionsförmånerna för att personalorganisatio-
nerna skulle godkänna intentionsavtalet.  En-
ligt intentionsavtalet ska pensionsskyddet för 
den personal som flyttar över tryggas genom 
en särskild försäkring, så att ingens pensions-
skydd förändras till följd av bolagiseringen. 
Försäkringen gäller endast om personen i 
fråga avgår med pension från det bolag som 
ska bildas eller om anställningsförhållandet 
upphör av orsaker som inte beror på perso-
nen. Ersättningarna gäller personer som var i 
VTT:s tjänst den dag intentionsavtalet under-
tecknades. 

Aktiebolaget organiseras så att målen för 
oberoende uppnås. Verkställande direktören 
är ett lagstadgat organ vid aktiebolaget. 
Verkställande direktören är inte längre i ar-
betsavtals- eller tjänsteförhållande, utan hans 
eller hennes ställning fastställs i vd-avtalet. 
 
 
3.3 Konsekvenser för regionutveck-

lingen 

Funktionen experttjänster vid VTT har för 
närvarande verksamhet i Esbo, Tammerfors 
och Uleåborg. Aktiebolaget ska fortsätta 
verksamheten på ovan nämnda orter och inga 
direkta ändringsbehov föreligger. Då bolaget 
inleder sin verksamhet arbetar cirka 30 per-
soner utanför huvudstadsregionen. Tillväxt-
förväntningarna i fråga om affärsverksamhet 
fördelar sig på olika delar av landet. Försla-
get påverkar inte VTT:s övriga organisation. 
 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

4.1 Beredningsskeden och bered-
ningsmaterial 

Regeringspropositionen har beretts vid ar-
bets- och näringsministeriet i samarbete med 
VTT, finansministeriet, avdelningen för ägar-
styrning vid statsrådets kansli och VTT:s 
personalorganisationer. Parterna har hörts 
under beredningens gång. 
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Finanspolitiska ministerutskottet under-
stödde den 16 december 2008 bolagiseringen 
av VTT:s experttjänster. 

Med anledning av propositionen har för-
handlingar enligt lagen om samarbete inom 
statens ämbetsverk och inrättningar 
(651/1988) förts med den personal som över-
går till aktiebolaget. 
 
 
4.2 Remissyttranden  

Med anledning av regeringens proposition 
har utlåtande begärts av finansministeriet, ju-
stitieministeriet, statsrådets kansli och kon-
kurrensverket.  

Finansministeriet anser att förslaget är sak-
ligt när det gäller principerna för utvecklande 
av förvaltningen. De ändringsförslag beträf-
fande sättet att överlåta egendomen och be-
träffande beskattningen som ingår i finans-
ministeriets utlåtande har beaktats. Motiver-
ingen för att överlåta ägarstyrningen till VTT 
har kompletterats enligt finansministeriets 
önskan. 

Justitieministeriet hade ingenting att an-
märka mot propositionsutkastet. 

De ändringsförslag beträffande sättet att 
överlåta egendomen som ingår i utlåtandet 
från statsrådets kansli har beaktats.  

Enligt konkurrensverket förtydligar bolagi-
seringen ytterligare modellen för den verk-
samhet på marknadsmässiga villkor som har 
tillämpats vid VTT:s experttjänster och som 
även nu helt baserar sig på kunddebiteringar. 
Verket konstaterar att även om VTT inte har 
någon myndighetsroll eller lagbaserad ställ-
ning när det gäller att ge godkännande, ut-
nyttjas VTT:s utredningar och utlåtanden 
som ett centralt konkurrensmedel i flera 
branscher. Det finns därför skäl att ägna sär-
skild uppmärksamhet åt öppenheten, icke-
diskrimineringen och transparensen i det 
kommande bolagets affärsverksamhet.   
 
 
 
5  Samband med andra proposi t io-

ner  

Propositionen hänför sig till statens andra 
tilläggsbudget för 2009 och avses bli behand-
lad i samband med den. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1 §. Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag 
som ska bildas. Enligt paragrafen ska statsrå-
det befullmäktigas att överlåta den egendom 
för produktion av experttjänster som innehas 
av VTT samt den verksamhet som avser des-
sa experttjänster till ett nytt aktiebolag. VTT 
ska för statens räkning teckna aktiebolagets 
aktier. Aktiebolaget ska administreras av 
VTT. Aktiebolagets verksamhetsområde ska 
omfatta experttjänster, expertutredningar och 
expertbedömningar, certifierings- och god-
kännandetjänster, provnings-, inspektions- 
och analystjänster samt verifierings- och ka-
libreringstjänster. 

2 §. Villkoren för överlåtelsen. Statsrådet 
ska bestämma vilken egendom som ska över-
låtas och dess värde samt villkoren för över-
låtelsen. Paragrafen ska tolkas i förhållande 
till aktiebolagslagen (625/2006), så att stats-
rådet ska besluta vilket värde som enligt all-
männa bokföringsprinciper ska upptas för 
egendomen i avtalet om bolagsbildning. 
Statsrådet ska dessutom bestämma om övriga 
arrangemang som gäller överlåtelsen av 
egendomen och bildandet av aktiebolaget. 
Värdet av den egendom som överlåts till ak-
tiebolaget i form av apport kommer att vara 
cirka 2,3 miljoner euro. Överlåtelsen sker när 
bolaget inleder sin verksamhet efter att lagen 
har trätt i kraft.   

3 §. Beskattning. Det kommande aktiebo-
laget ska i likhet med andra aktiebolag be-
skattas och det ska anses att bolaget fortsätter 
med experttjänsterna vid VTT. Aktiebolaget 
ska inte vara skyldigt att betala överlåtel-
seskatt för den överlåtelse som avses i 1 §. 

4 §. Ansvar för förbindelser. Efter det att 
egendomen överlåtits till aktiebolaget ska bo-
laget överta ansvaret för VTT:s skuld-, servi-
ce-, anskaffnings- och leveransavtal samt 
andra dylika förbindelser som hänför sig till 
den egendom som har överlåtits till aktiebo-
laget och den verksamhet för produktion av 
tjänster som förs över till bolaget. Eftersom 
byte av gäldenär endast kan ske med borge-
närens samtycke ska VTT också i fortsätt-
ningen svara för sådana förpliktelser som in-
gåtts före bolagsbildningen och om vilka 

inget annat avtalas. Genom paragrafen säkras 
kontinuiteten i tjänsteutbudet i samband med 
bolagiseringen. 

5 §. Personalens anställningsförhållanden. 
Med stöd av 1 mom. i paragrafen ska den 
personal som arbetar med uppgifter inom 
VTT:s experttjänster när lagen träder i kraft, 
utan särskilt samtycke, övergå i aktiebolagets 
tjänst till uppgifter som motsvarar de tidiga-
re. 

Enligt 2 mom. ska de som anställts för viss 
tid för uppgifter inom VTT:s experttjänster 
övergå i aktiebolagets tjänst för motsvarande 
tid. 

I 3 mom. ska föreskrivas om vad som till-
lämpas på anställningsvillkoren. Om ordnan-
de av ställningen för den personal som flyttar 
över, nåddes överenskommelse mellan VTT 
och personalorganisationerna genom ett in-
tentionsavtal, vars innehåll förklaras närmare 
i punkt 3.2 om konsekvenser för organisation 
och personal. Personalen övergår i bolagets 
tjänst till uppgifter som motsvarar de tidigare 
med den fasta månadslön för regelbunden ar-
betstid som vid övergångstidpunkten betalas 
vid VTT. Ett nytt kollektivavtal för bolaget 
förhandlas fram så att det träder i kraft så fort 
som möjligt efter det att bolaget bildats och i 
avtalet preciseras innehållet i anställnings-
villkoren för varje avtalsområde. Bolaget ut-
arbetar sina löne- och övriga belöningssy-
stem innan bolaget inleder sin verksamhet ut-
ifrån de mål som har antecknats i intentions-
avtalet och i övrigt har förhandlats fram med 
personalorganisationerna. 

6 §. Ikraftträdande. I paragrafen ska före-
skrivas om lagens ikraftträdande och de åt-
gärder som statsrådet och VTT kan vidta för 
att förbereda bildandet av aktiebolaget. 
 
 
 
2  Ikraftträdande 

Lagen förslås träda i kraft den 1 januari 
2010. 
 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om bolagisering av experttjänsterna vid Statens tekniska forskningscentral 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag som 
ska bildas  

Statsrådet berättigas att överlåta den egen-
dom för produktion av experttjänster som in-
nehas av Statens tekniska forskningscentral 
inom arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde, samt den verksamhet som av-
ser dessa experttjänster, till ett nytt aktiebo-
lag, vars verksamhetsområde omfattar ex-
perttjänster, expertutredningar och expertbe-
dömningar, certifierings- och godkännande-
tjänster, provnings-, inspektions- och analys-
tjänster samt kalibreringstjänster. 

När aktiebolaget bildas tecknar Statens 
tekniska forskningscentral för statens räkning 
samtliga aktier i bolaget. Aktiebolaget admi-
nistreras av Statens tekniska forskningscen-
tral. 
 

2 § 

Villkoren för överlåtelsen 

Statsrådet bestämmer vilken egendom som 
ska överlåtas och värdet av den samt villko-
ren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer 
också om övriga arrangemang som gäller 
överlåtelsen av egendomen och bildandet av 
aktiebolaget. 

Statsrådet bestämmer vilken del av egen-
domen som ska sättas in i aktiebolaget mot 
aktier. 
 

3 § 

Beskattning  

Vid inkomstbeskattningen iakttas i tillämp-
liga delar vad som i 52 d § i lagen om be-
skattning av inkomst av näringsverksamhet 
(360/1968) föreskrivs om verksamhetsöver-
låtelse.   

Aktiebolaget är inte skyldigt att betala 
överlåtelseskatt för överlåtelse av egendom 
som avses i 1 § mot aktierna i det aktiebolag 
som skall bildas. 
 

4 § 

Ansvar för förbindelser 

Aktiebolaget ansvarar för de skuld-, servi-
ce-, anskaffnings- och leveransavtal och lik-
nande förbindelser som Statens tekniska 
forskningscentral har ingått och som gäller 
den egendom som har överlåtits till aktiebo-
laget och den verksamhet för produktion av 
tjänster som förs över till bolaget. 

Statens tekniska forskningscentrals sekun-
dära ansvar för de förpliktelser som enligt 1 
mom. övergår på det nya bolaget kvarstår, 
om inte motparten godkänner att ansvaret 
övergår på bolaget. Bolaget är skyldigt att er-
sätta staten för det som staten har betalat en-
ligt detta moment.  
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5 § 

Personalens anställningsförhållanden 

Den personal som arbetar med uppgifter 
inom experttjänsterna vid Statens tekniska 
forskningscentral när denna lag träder i kraft 
övergår i aktiebolagets tjänst till uppgifter 
som motsvarar de tidigare. 

De som har anställts för viss tid för uppgif-
ter inom experttjänsterna vid Statens tekniska 
forskningscentral övergår i aktiebolagets 
tjänst för motsvarande tid.  

På anställningsvillkoren i de uppgifter i ar-
betsavtalsförhållande till aktiebolaget som en 
arbetstagare övergår till enligt 1 mom. till-
lämpas vad som har överenskommits i ett 

kollektivavtal som är bindande för bolaget el-
ler vad som föreskrivs i lag eller föreskrivs 
eller bestäms med stöd av lag. 
 
 

6 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. Statsrådet kan vidta åtgärder som avses 
i 1 och 2 § innan lagen träder i kraft. Statens 
tekniska forskningscentral kan vidta åtgärder 
som avses i 5 § innan lagen träder i kraft.  

 
————— 

 
Helsingfors den 18 september 2009 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Näringsminister Mauri Pekkarinen 

 
 
 



<<
  /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


