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Érvényes: 2014. január 1-től (kivéve az eszközalapok befektetési politikái tekintetében amely 2014. január 10-től hatályos) 

A Befektetéstechnikai-kiegészítő szabályai Függelékének rendelkezései az alábbiak szerint változnak: 

A 1) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. AZ ESZKÖZALAPOK VÁLASZTHATÓ BEFEKTETÉSI KOMBINÁCIÓI ÉS KÖLCSÖNIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE ESZKÖZALAPOK SZERINT

 Az eszközalapok választható befektetési kombinációi

 A 4. pontban jelzett eszközalapok tetszôleges öszetételben választhatók, kivéve az Aegon Nyugdíjbiztosítás (TR–02) termék esetében, amely 

esetben a választható eszközalapok köre az alábbi:

 • Belföldi Kötvény Eszközalap  

 • Közép-Európai Részvény Eszközalap  

 • Külföldi Államkötvények Eszközalap  

 • Külföldi Részvények Eszközalap  

 • Ózon Éves Tôkevédett Eszközalap  

 • Pénzpiaci Eszközalap  

 • Smart Money Befektetési Alapok Alapja Eszközalap  

 Egy egy eszközalap egész százalékonként jelölhetô.

 Kölcsönigénylés lehetôsége eszközalapok szerint

 Amennyiben adott biztosítási termék feltételei lehetôvé teszik, kölcsön igényelhetô a következô eszközalapokra: Pénzpiaci Eszközalap, Belföldi 

Kötvény Eszközalap, Külföldi Államkötvények Eszközalap.

A 2.a) pont az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

 Az eszközalapok befektetési egységeinek árfolyamát a biztosító 5 tizedesjegy pontossággal tartja nyilván

A 2.c) és 2.d) pontja helyébe a Befektetéstechnikai kiegészítő szabályai 2.7–2.10, 4.3, 4.4 és 11.3 rendelkezései lépnek.

A 4) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.  AZ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁI

 • Ázsiai Részvények Eszközalap befektetési politikája

  Az eszközalapra jellemzô eszköz az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. által kezelt Aegon Ázsia Részvény Befektetési 

Alapok Alapja befektetési jegye. Emellett az eszközalap likvid eszközöket (pl. bankbetét, diszkont kincstárjegy, repo, MNB kötvény, 

éven belüli hátralévô futamidejû magyar államkötvény) tarthat a portfoliójában, (amelyek megengedett maximális mértéke 10%). A 

portfoliókezelô a mögöttes Aegon befektetési alap alkalmazásától és a meghatározott befektetési korlátoktól csak abban az esetben térhet 

el, ha azt a mögöttes befektetési alapot érintô változások vagy piaci folyamatok indokolják. Az eszközalap benchmarkja: 75% MSCI AC 

Far East ex Japan Index + 15% MSCI India Index + 5% MSCI Japan Index + 5% US Libor Total Return 1 month Index.

  Az eszközalap tervezett befektetési korlátai:

Eszközcsoport  Minimális arány  Maximális arány  Megcélzott arány

Jellemzô befektetési eszköz  90% 100% 100%

Likviditási célú eszközök  0%  10%  0%

  Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

  Javasolt minimális befektetési idô Kockázati besorolás/Várható hozam

              

  1 év 2 év 3 év 4 év 5 év  nagyon alacsony     magas

  Az eszközalap jellemzô kockázatai: 
  társaságok kockázata, likviditási kockázat, devizaárfolyam-kockázat, hitelezési kockázat speciális kockázat, ország/politikai kockázat, 

partnerkockázat, koncentrációs kockázat
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  Az Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja bemutatása: 
  Az alap célja, hogy az ázsiai régió részvénypiacainak a hozamából részesedjen, a régió gazdasági növekedésébôl a részvényárfolyamokon 

és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. Az alap tôkéjét nagyobbrészt Hong-Kong, India, Kína, Dél-Korea illetve Tajvan, 

kisebb részt más ázsiai országok részvényjellegû instrumentumaiba fekteti be. Ez megvalósulhat egyedi részvények vásárlásán keresztül, 

illetve kollektív befektetési instrumentumok (elsôsorban ETF-ek és nyíltvégû, nyilvános befektetési alapok) által. Az alap befektetési 

alapokba fektetô alap, azaz befektetési politikája szerint eszközeinek több mint 80 százalékát fekteti vagy fektetheti befektetési jegyekbe 

vagy egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírokba. Az alap ugyanakkor nem kíván egyik befektetési alapból sem 

több, mint 20%-os súlyt tartani.

  A részvénybefektetések kockázati jellemzôinek megfelelôen az alap magas kockázatú befektetésnek minôsül. A befektetôknek tisztában 

kell lenniük azzal, hogy a fejlôdô piaci befektetések, különösen egy adott szûkebb régió kiválasztása, a részvénybefektetések esetében 

az átlagosnál nagyobb kockázatot jelent. Az ázsiai fejlôdô piaci részvénybefektetések egyes idôszakokban felülmúlhatják más részvények 

teljesítményét, ugyanakkor e részvények idônként alulteljesítenek. A befektetési jegyek árfolyamának ingadozása (volatilitása) jelentôsen 

megnövekedhet.

  A befektetési alap ázsiai fejlôdô piaci részvényalap, alapok alapja megoldással, amelynek forintos sorozata 2007.05.11-én indult.

  Az alap benchmarkja: 75% MSCI AC Far East ex Japan Index + 15% MSCI India Index + 5% MSCI Japan Index + 5% US Libor Total 

Return 1 month Index

  Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövôbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek 

vagy befektetési tanácsadásnak.

 • Belföldi Kötvény Eszközalap befektetési politikája

  Az eszközalapra jellemzô eszköz az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. által kezelt Aegon Belföldi Kötvény Befektetési 

Alap befektetési jegye. Emellett az eszközalap likvid eszközöket (pl. bankbetét, diszkont kincstárjegy, repo, MNB kötvény, éven belüli 

hátralévô futamidejû magyar államkötvény) tarthat a portfoliójában, (amelyek megengedett maximális mértéke 10%). A portfoliókezelô 

a mögöttes Aegon befektetési alap alkalmazásától és a meghatározott befektetési korlátoktól csak abban az esetben térhet el, ha azt a 

mögöttes befektetési alapot érintô változások vagy piaci folyamatok indokolják. Az eszközalap benchmarkja: 100% MAX Index.

  Az eszközalap tervezett befektetési korlátai:

Eszközcsoport  Minimális arány  Maximális arány  Megcélzott arány

Jellemzô befektetési eszköz  90% 100% 100%

Likviditási célú eszközök  0%  10%  0%

  Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

  Javasolt minimális befektetési idô Kockázati besorolás/Várható hozam

              

  1 év 2 év 3 év 4 év 5 év  nagyon alacsony     magas

  Az eszközalap jellemzô kockázatai: 
  kamatkockázat, társaságok kockázata, likviditási kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai kockázat, partner-

kockázat 

  Az Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap bemutatása: 
  Az alap célja, hogy stabil, közepesen alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és a banki hozamoknál középtávon 

magasabb hozamot nyújtson a befektetôknek. 

  A likviditás biztosításának érdekében az alap elsôsorban az Államadósság Kezelô Központ által a Magyar Állam nevében forgalomba hozott 

államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket kívánja portfóliójában 

tartani. Az alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, 

forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat is tarthat a portfóliójában. Az alap pénzeszközeit bankbetétben is elhe-

lyezheti. Az alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezése 

mellett.

  A befektetési alap hazai kötvényalap, amely 1998.03.16-án indult.

  Az alap benchmarkja: 100% MAX Index

  Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövôbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek 

vagy befektetési tanácsadásnak.

 • IstanBull Részvény Eszközalap befektetési politikája

  Az eszközalapra jellemzô eszköz az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. által kezelt Aegon IstanBull Részvény Befektetési 

Alap befektetési jegye. Emellett az eszközalap likvid eszközöket (pl. bankbetét, diszkont kincstárjegy, repo, MNB kötvény, éven belüli 

hátralévô futamidejû magyar állam kötvény) tarthat a portfoliójában, (amelyek megengedett maximális mértéke 10%). A portfoliókezelô 

a mögöttes Aegon befektetési alap alkalmazásától és a meghatározott befektetési korlátoktól csak abban az esetben térhet el, ha azt a 

mögöttes befektetési alapot érintô változások vagy piaci folyamatok indokolják. Az eszközalap benchmarkja: 95% TR20I Index + 5% 

ZMAX Index.
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  Az eszközalap tervezett befektetési korlátai:

Eszközcsoport  Minimális arány  Maximális arány  Megcélzott arány

Jellemzô befektetési eszköz  90% 100% 100%

Likviditási célú eszközök  0%  10%  0%

  Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

  Javasolt minimális befektetési idô Kockázati besorolás/Várható hozam

              

  1 év 2 év 3 év 4 év 5 év  nagyon alacsony     magas

  Az eszközalap jellemzô kockázatai: 
  társaságok kockázata, likviditási kockázat, devizaárfolyam-kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai kockázat, 

partnerkockázat, koncentrációs kockázat 

  Az Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap bemutatása: 
  Az alap célja, hogy a török részvénypiac hozamából részesedjen, a török gazdasági növekedésbôl a részvényárfolyamokon és az osztalék-

jövedelmeken keresztül profitáljon. Az alapkezelô szándékai szerint az alap portfólióját túlnyomórészt devizakülföldi társaságok nyilvános 

forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják, így az alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a min-

denkori törvényes maximumot. Az elsôdleges befektetési célpontok azon vállalatok tôzsdén forgalmazott értékpapírjai, mely vállalatok 

Törökországban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentôs részét innen nyerik. Az alap elsôsorban részvényeket tart, ezen kívül magyar 

kötvények és diszkontkincstárjegyek, devizák és pénzpiaci termékek szerepelnek a portfólióban az alap likviditásának biztosítása érdekében.

  A részvénybefektetések jellemzôen külföldi devizában denomináltak, azonban az alap eszközeit forintban tartja nyílván, az alapkezelônek 

saját diszkrecionális döntése alapján lehetôsége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidôs devizapozíciókkal fedezni a 

törvényi feltételek betartása mellett. A részvénybefektetések kockázati jellemzôinek megfelelôen az alap magas kockázatú befektetésnek 

minôsül. A befektetések értéke rövid távon erôs ingadozást, volatilitást mutathat, így hosszú távra érdemes az alapba fektetni. 

  A befektetôknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a fejlôdô piaci befektetések, különösen egy adott szûkebb régió kiválasztása, a rész-

vénybefektetések esetében az átlagosnál nagyobb kockázatot jelent. A török fejlôdô piaci részvénybefektetések egyes idôszakokban 

felülmúlhatják más részvények teljesítményét, ugyanakkor e részvények idônként alulteljesítenek. A befektetési jegyek árfolyamának 

ingadozása (volatilitása) jelentôsen megnövekedhet.

  A befektetési alap török fejlôdô piaci részvényalap, amelynek forintos sorozata 2008.12.04-én indult.

  Az alap benchmarkja: 95% DJ Turkey Titans 20 Index forintban számolva + 5% ZMAX Index

  Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövôbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek 

vagy befektetési tanácsadásnak.

 • Klímaváltozás Részvény Eszközalap befektetési politikája

  Az eszközalapra jellemzô eszköz az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. által kezelt Aegon Climate Change Részvény 

Befektetési Alap befektetési jegye. Emellett az eszközalap likvid eszközöket (pl. bankbetét, diszkont kincstárjegy, repo, MNB kötvény, 

éven belüli hátralévô futamidejû magyar államkötvény) tarthat a portfoliójában, (amelyek megengedett maximális mértéke 10%). A 

portfoliókezelô a mögöttes Aegon befektetési alap alkalmazásától és a meghatározott befektetési korlátoktól csak abban az esetben térhet 

el, ha azt a mögöttes befektetési alapot érintô változások vagy piaci folyamatok indokolják. Az eszközalap benchmarkja: 95% Solactive 

Climate Change Index + 5% US Libor Total Return 1 month Index.

  Az eszközalap tervezett befektetési korlátai:

Eszközcsoport  Minimális arány  Maximális arány  Megcélzott arány

Jellemzô befektetési eszköz  90% 100% 100%

Likviditási célú eszközök  0%  10%  0%

  Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

  Javasolt minimális befektetési idô Kockázati besorolás/Várható hozam

              

  1 év 2 év 3 év 4 év 5 év  nagyon alacsony     magas

  Az eszközalap jellemzô kockázatai: 
  társaságok kockázata, likviditási kockázat, devizaárfolyam-kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai kockázat, 

partnerkockázat, koncentrációs kockázat

  Az Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap bemutatása: 
  Az alap célja, hogy a klímaváltozás tematikájú részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedel-

meken keresztül profitáljon. Az alapkezelô szándékai szerint az alap portfólióját devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba hozatal 

során kibocsátott részvényei alkotják túlnyomórészt. Az elsôdleges befektetési célpontok a célországok olyan vállalatainak értékpapírjai, 

amelyek bevételeinek döntô hányada a globális éghajlatváltozásból eredô üzleti lehetôségek kiaknázásából (környezetgazdálkodás, ener-

giahatékonyság, „clean technologies” stb.), alternatív erôforrások hasznosításából (megújuló energia, vízgazdálkodás, agrokémia stb.) és 

mezôgazdasági tevékenységbôl származik (biotechnológia, állattenyésztés, halgazdálkodás, agrártechnológia, agrármeteorológia stb). 
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  Az alapkezelô az alap portfóliójának kialakításakor a törvényi elôírásokon túl a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmeg-

osztás) elveit tartja szem elôtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tôzsdén jegyzett 

papírokat vásárolja, másodsorban az alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe is. A portfólió kialakításakor a 

részvények határozzák meg az alap jellegét, így az alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes 

maximumot. 

  Az alap eszközeit euróban tartja nyilván, az alapkezelônek saját diszkrecionális döntése alapján lehetôsége van a devizakockázatok egészét 

vagy egy részét határidôs devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A részvénybefektetések kockázati jellemzôinek 

megfelelôen az alap magas kockázatú befektetésnek minôsül.

  A befektetési alap a klímaváltozásra fókuszáló, tematikus globális részvényalap, amelynek forintos sorozata 2008.09.05-én indult.

  Az alap benchmarkja: 95% Solactive Climate Change Index + 5% US Libor Total Return 1 month Index

  Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövôbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek 

vagy befektetési tanácsadásnak.

 • Közép-Európai Részvény Eszközalap befektetési politikája

  Az eszközalapra jellemzô eszköz az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. által kezelt Aegon Közép-Európai Részvény 

Befektetési Alap befektetési jegye. Emellett az eszközalap likvid eszközöket (pl. bankbetét, diszkont kincstárjegy, repo, MNB kötvény, 

éven belüli hátralévô futamidejû magyar államkötvény) tarthat a portfoliójában, (amelyek megengedett maximális mértéke 10%). A 

portfoliókezelô a mögöttes Aegon befektetési alap alkalmazásától és a meghatározott befektetési korlátoktól csak abban az esetben térhet 

el, ha azt a mögöttes befektetési alapot érintô változások vagy piaci folyamatok indokolják. Az eszközalap benchmarkja: 95% CECE 

Extended Index EUR+ 5% ZMAX Index.

  Az eszközalap tervezett befektetési korlátai:

Eszközcsoport  Minimális arány  Maximális arány  Megcélzott arány

Jellemzô befektetési eszköz  90% 100% 100%

Likviditási célú eszközök  0%  10%  0%

  Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

  Javasolt minimális befektetési idô Kockázati besorolás/Várható hozam

              

  1 év 2 év 3 év 4 év 5 év  nagyon alacsony     magas

  Az eszközalap jellemzô kockázatai: 
  társaságok kockázata, likviditási kockázat, devizaárfolyam-kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai kockázat, 

partnerkockázat, koncentrációs kockázat

  Az Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap bemutatása: 
  Az alap portfóliójának kialakításakor elsôdleges szempont az alapba kerülô értékpapírok összesített kockázatának optimalizálása. Az alap 

a közép-európai régió (elsôsorban Magyarország, Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovénia, Horvátország, másodsorban Ausztria, 

Oroszország, Törökország) országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, de az alap befektethet egyéb fejlôdô és fejlett 

külföldi vállalatok részvényeibe, valamint egyéb kollektív értékpapírokba is. A portfólió kialakításakor a részvények határozzák meg az 

alap jellegét, így az alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot.

  Az alap portfóliójának kialakításakor elsôdleges szempont az alapba kerülô értékpapírok összesített kockázatának optimalizálása. A kockázat 

csökkentése érdekében az alapkezelô elsôsorban a lehetô legkörültekintôbben választja ki a portfólióba bevonni kívánt értékpapírokat. 

Elemzéseket végez az értékpapírok kockázati tényezôirôl, és mélyreható számításokkal támasztja alá döntéseit. A kiválasztásnál fontos 

szerepet játszik az a szempont, hogy az értékpapír likvid legyen. A likviditás megfelelô szintû biztosítása érdekében az alap az állampapírok 

közül az Államadósság Kezelô Központ által a Magyar Állam nevében kibocsátott állampapírokat kívánja portfóliójában tartani.

  A befektetési alap közép-kelet-európai részvényalap, amelynek forintos sorozata 1998.03.16-án indult.

  Az alap benchmarkja: 95% CECE Extended Index EUR + 5% ZMAX Index

  Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövôbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek 

vagy befektetési tanácsadásnak.

 • Külföldi Államkötvények Eszközalap befektetési politikája 

  Az eszközalapra jellemzô eszköz az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. által kezelt, Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési 

Alap befektetési jegye. Emellett az eszközalap likvid eszközöket (pl. bankbetét, diszkont kincstárjegy, repo, MNB kötvény, éven belüli 

hátralévô futamidejû magyar államkötvény) tarthat a portfoliójában, (amelyek megengedett maximális mértéke 10%). A portfoliókezelô 

a mögöttes Aegon befektetési alap alkalmazásától és a meghatározott befektetési korlátoktól csak abban az esetben térhet el, ha azt a 

mögöttes befektetési alapot érintô változások vagy piaci folyamatok indokolják. Az eszközalap benchmarkja: 80% Merrill Lynch Global 

Government Bond Index II ex-Japan + 20% ZMAX Index.
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  Az eszközalap tervezett befektetési korlátai:

Eszközcsoport  Minimális arány  Maximális arány  Megcélzott arány

Jellemzô befektetési eszköz  90% 100% 100%

Likviditási célú eszközök  0%  10%  0%

  Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

  Javasolt minimális befektetési idô Kockázati besorolás/Várható hozam

              

  1 év 2 év 3 év 4 év 5 év  nagyon alacsony     magas

  Az eszközalap jellemzô kockázatai: 
  kamatkockázat, likviditási kockázat, devizaárfolyam-kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai kockázat, partner-

kockázat

  Az Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap bemutatása: 
  Az alap célja, hogy olyan, kimondottan defenzív befektetési portfóliót hozzon létre befektetôi számára, amely jellemzôen fejlett piaci 

államkötvényekbe és azokhoz kapcsolódó tôzsdei származékos ügyletekbe fektet. Az alapkezelô szándékai szerint az alap portfóliójában 

külföldi államok, valamint devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott kötvényei alkotják a döntô részt. 

  Az alapkezelô az alap portfóliójának kialakításakor a törvényi elôírásokon túl a biztonságot és a maximális kockázatmegosztás elveit tartja szem 

elôtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tôzsdén jegyzett értékpapírokat vásárol 

az alap számára. A nem befektetési kategóriájú papírok tervezett arányát alacsonyan tartja. Az alapban adott pillanatban tartható kötvények 

aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A kötvényportfólió kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági környezetének 

figyelembevétele mellett elsôsorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió kialakítása a cél. 

  A likviditás biztosításának érdekében az alap magyar állampapírokat (elsôsorban diszkontkincstárjegyeket) és MNB kötvényeket vásárolhat. 

Az alapkezelônek saját döntése alapján lehetôsége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidôs devizapozíciókkal fedezni a 

törvényi feltételek betartása mellett.

  A befektetési alap globális kötvényalap, amelynek forintos sorozata 1999.04.21-én indult.

  Az alap benchmarkja: 80% Merrill Lynch Global Government Bond Index II ex-Japan + 20% ZMAX Index

  Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövôbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek 

vagy befektetési tanácsadásnak.

 • Külföldi Részvények Eszközalap befektetési politikája 

  Az eszközalapra jellemzô eszköz az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. által kezelt Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési 

Alap befektetési jegye. Emellett az eszközalap likvid eszközöket (pl. bankbetét, diszkont kincstárjegy, repo, MNB kötvény, éven belüli 

hátralévô futamidejû magyar államkötvény) tarthat a portfoliójában, (amelyek megengedett maximális mértéke 10%). A portfoliókezelô 

a mögöttes Aegon befektetési alap alkalmazásától és a meghatározott befektetési korlátoktól csak abban az esetben térhet el, ha azt a 

mögöttes befektetési alapot érintô változások vagy piaci folyamatok indokolják. Az eszközalap benchmarkja: 47,5% S&P 500 Index + 

47,5% STOXX Europe 50 Price Index + 5% RMAX Index.

  Az eszközalap tervezett befektetési korlátai:

Eszközcsoport  Minimális arány  Maximális arány  Megcélzott arány

Jellemzô befektetési eszköz  90% 100% 100%

Likviditási célú eszközök  0%  10%  0%

  Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

  Javasolt minimális befektetési idô Kockázati besorolás/Várható hozam

              

  1 év 2 év 3 év 4 év 5 év  nagyon alacsony     magas

  Az eszközalap jellemzô kockázatai: 
  társaságok kockázata, likviditási kockázat, devizaárfolyam-kockázat, hitelezési kockázat, megvalósítási kockázat, ország/politikai kockázat, 

partnerkockázat

  Az Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap bemutatása: 
  Az alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül 

profitáljon. Az alapkezelô szándékai szerint az alap portfólióját meghatározó részben devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba 

hozatal során kibocsátott részvényei alkotják, ám az alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe is. Az alapban adott 

pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot.

  Az alapkezelô az alap portfóliójának kialakításakor a törvényi elôírásokon túl a biztonságot és a maximális kockázatmegosztás elveit tartja 

szem elôtt. Az alapkezelônek saját diszkrecionális döntése alapján lehetôsége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidôs 

devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A részvényportfólió kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági 

környezetének figyelembevétele mellett elsôsorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió kiala-

kítása a cél. 
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  A befektetési alap globális részvényalap, amelynek forintos sorozata 1999.04.21-én indult.

  Az alap benchmarkja: 47,5% S&P 500 Index + 47,5% STOXX Europe 50 Price Index + 5% RMAX Index

  Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövôbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek 

vagy befektetési tanácsadásnak.

 • MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap befektetési politikája 

  Az eszközalap korábbi elnevezése Aegon MoneyMaxx Expressz Vegyes Eszközalap volt.

  Az eszközalapra jellemzô eszköz az az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. által kezelt, Aegon MoneyMaxx Expressz 

Abszolút Hozamú Befektetési Alap – névváltozását megelôzôen Aegon MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap – befektetési jegye. 

Emellett az eszközalap likvid eszközöket (pl. bankbetét, diszkont kincstárjegy, repo, MNB kötvény, éven belüli hátralévô futamidejû 

magyar államkötvény) tarthat a portfoliójában, (amelyek megengedett maximális mértéke 10%). A portfoliókezelô a mögöttes Aegon 

befektetési alap alkalmazásától és a meghatározott befektetési korlátoktól csak abban az esetben térhet el, ha azt a mögöttes befektetési 

alapot érintô változások vagy piaci folyamatok indokolják. Az eszközalap benchmarkja: 100% RMAX Index.

  Az eszközalap tervezett befektetési korlátai:

Eszközcsoport  Minimális arány  Maximális arány  Megcélzott arány

Jellemzô befektetési eszköz  90% 100% 100%

Likviditási célú eszközök  0%  10%  0%

  Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

  Javasolt minimális befektetési idô Kockázati besorolás/Várható hozam

              

  1 év 2 év 3 év 4 év 5 év  nagyon alacsony     magas

  Az eszközalap jellemzô kockázatai: 
   kamatkockázat, társaságok kockázata, likviditási kockázat, devizaárfolyam-kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai 

kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat

  Az Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap bemutatása: 
  Az alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre befektetôi számára, amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi 

pénz- és tôkepiaci eszközök, és ezeken belül az alapkezelô dinamikus portfólió-allokációval mozoghasson a lehetô legnagyobb hozam elérése 

érdekében. Az alap ún. „total return” (abszolút hozamú) befektetési stratégiát követ, azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tôkepiaci 

részterületre koncentrálna, minden adott pillanatban a lehetô legnagyobb hozammal kecsegtetô területre összpontosítja befektetéseit.

  Az alap mind az Államadósság Kezelô Központ által a Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkont-

kincstárjegyeket, a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket tarthat portfóliójában, valamint alacsony kockázatú, ugyanakkor 

az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki- és vállalati kibocsátású kötvényeket is. Emellett a hazai részvénypiacon, 

illetve OECD országok részvénypiacain bevezetett részvényeket is vásárolhat az alap, valamint OECD országok állampapírjait banki, vállalati 

kötvényeit is tarthat portfóliójában. Az alap hajlandó nemzetközi állampapírokon, és részvényeken keresztül (miként rendszerint a nemzet-

közi kötvény/részvényalapok is) devizakockázatot is felvállalni, ugyanakkor az alap fenntartja a devizakockázat fedezésének a lehetôségét is.

  Azoknak ajánlja az alapkezelô ezt az alapot, akik hajlandóak felvállalni kockázatot (akár hasonló nagyságút is, mint egy tiszta részvény-

alapban), és szeretnék, ha a megtakarításaik profi vagyonkezelôk döntése alapján kerülnének befektetésre, illetve átcsoportosításra az 

egyes befektetési eszközosztályok között a piaci várakozásoknak megfelelôen.

  A befektetési alap abszolút hozamú alap, amely 2003.12.11-én indult.

  Az alap benchmarkja: 100% RMAX Index

  Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövôbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek 

vagy befektetési tanácsadásnak.

 • Orosz Részvény Eszközalap befektetési politikája 

  Az eszközalapra jellemzô eszköz az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. által kezelt Aegon Russia Részvény Befektetési 

Alap befektetési jegye. Emellett az eszközalap likvid eszközöket (pl. bankbetét, diszkont kincstárjegy, repo, MNB kötvény, éven belüli 

hátralévô futamidejû magyar államkötvény) tarthat a portfoliójában, (amelyek megengedett maximális mértéke 10%). A portfoliókezelô 

a mögöttes Aegon befektetési alap alkalmazásától és a meghatározott befektetési korlátoktól csak abban az esetben térhet el, ha azt a 

mögöttes befektetési alapot érintô változások vagy piaci folyamatok indokolják. Az eszközalap benchmarkja: 95% RDX Extended Index 

USD + 5% US Libor Total Return 1 month Index.

  Az eszközalap tervezett befektetési korlátai:

Eszközcsoport  Minimális arány  Maximális arány  Megcélzott arány

Jellemzô befektetési eszköz  90% 100% 100%

Likviditási célú eszközök  0%  10%  0%



7

  Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

  Javasolt minimális befektetési idô Kockázati besorolás/Várható hozam

              

  1 év 2 év 3 év 4 év 5 év  nagyon alacsony     magas

  Az eszközalap jellemzô kockázatai: 
  társaságok kockázata, likviditási kockázat, devizaárfolyam-kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai kockázat, 

partnerkockázat, koncentrációs kockázat

  Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap bemutatása: 
  Az alap célja, hogy az orosz részvénypiac hozamából részesedjen, az orosz gazdasági növekedésbôl a részvényárfolyamokon és az oszta-

lékjövedelmeken keresztül profitáljon. 

  Az alapkezelô szándékai szerint az alap portfólióját devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvé-

nyei alkotják túlnyomórészt. Az alap elsôdleges befektetési célpontjai azon vállalatok tôzsdén forgalmazott értékpapírjai, mely cégek 

Oroszországban vagy a többi FÁK-államban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentôs részét ezen országokból nyerik. A portfólió 

kialakításakor a részvények határozzák meg az alap jellegét, így az alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a min-

denkori törvényes maximumot.

  A részvénybefektetések jellemzôen külföldi devizában denomináltak, míg az alap eszközeit forintban tartja nyilván, az alapkezelônek 

saját diszkrecionális döntése alapján lehetôsége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidôs devizapozíciókkal fedezni a 

törvényi feltételek betartása mellett. 

  A részvénybefektetések kockázati jellemzôinek megfelelôen az alap magas kockázatú befektetésnek minôsül. A befektetôknek tisztában 

kell lenniük azzal, hogy a fejlôdô piaci befektetések, különösen egy adott szûkebb régió kiválasztása a részvénybefektetések esetében az 

átlagosnál nagyobb kockázatot jelent. Az orosz fejlôdô piaci részvénybefektetések egyes idôszakokban felülmúlhatják más részvények 

teljesítményét, ugyanakkor e részvények idônként alulteljesítenek. A befektetési jegyek árfolyamának ingadozása (volatilitása) jelentôsen 

megnövekedhet, így hosszú távra érdemes az alapba fektetni.

  A befektetési alap orosz fejlôdô piaci részvényalap, amelynek forintos sorozata 2008.12.04-én indult.

  Az alap benchmarkja: 95% RDX Extended Index USD + 5% US Libor Total Return 1 month Index

  Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövôbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek 

vagy befektetési tanácsadásnak.

 • Ózon Éves Tôkevédett Eszközalap befektetési politikája

  Az eszközalap korábbi elnevezése Aegon Ózon Tôkevédett Származtatott Eszközalap volt.

  Az Ózon Éves Tôkevédett Eszközalapba történô befektetésre a portfoliókezelô – az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. 

– a tartam alatt tôkevédelmet vállal az alábbi feltételekkel: A tôke megóvása minden naptári év januárjának elsô forgalmazási napjára 

vonatkozik, azaz a tárgyév elsô forgalmazási napján a befektetési egységek árfolyama nem lehet alacsonyabb, mint a tárgyévet megelôzô 

év elsô forgalmazási napján. Az ilyen módon vállalt tôkevédelmet az eszközalap befektetési politikája biztosítja, azért a 
portfoliókezelô vagy harmadik személy garanciát nem vállal. 

  Az eszközalapra jellemzô eszköz az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. által kezelt Aegon Ózon Éves Tôkevédett Befektetési 

Alap – névváltozását megelôzôen Aegon Ózon Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap – befektetési jegye. Emellett az eszközalap likvid 

eszközöket (pl. bankbetét, diszkont kincstárjegy, repo, MNB kötvény, éven belüli hátralévô futamidejû magyar államkötvény) tarthat a 

portfoliójában, (melyeknek megengedett maximális mértéke 10%),  A portfóliókezelô a mögöttes Aegon befektetési alap alkalmazásától 

és a meghatározott befektetési korlátoktól csak abban az esetben térhet el, ha azt a mögöttes befektetési alapot érintô változások vagy 

piaci folyamatok indokolják. Az eszközalap benchmarkja: 100% RMAX Index. 

  Az eszközalap tervezett befektetési korlátai:

Eszközcsoport  Minimális arány  Maximális arány Megcélzott arány

Jellemzô befektetési eszköz 90% 100% 100%

Likviditási célú eszközök 0% 10% 0%

  Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

  Javasolt minimális befektetési idô Kockázati besorolás/Várható hozam

              

  1 év 2 év 3 év 4 év 5 év  nagyon alacsony     magas

  Az eszközalap jellemzô kockázatai: 
  kamatkockázat, társaságok kockázata, likviditási kockázat, devizaárfolyam-kockázat, hitelezési kockázat, ország/politikai kockázat, tôke- 

és/vagy hozamvédelem kockázata

  Az Aegon Ózon Éves Tôkevédett Befektetési Alap bemutatása:
  Az alap célja, hogy alacsony mértékû kockázatvállalás mellett, értékpapírok, opciók vagy egyéb derivatív termékek vásárlása vagy eladása 

révén a pénzpiaci hozamoknál nagyobb hozamhoz juttassa a befektetôket. Az alap a rendelkezésre álló vagyon legjelentôsebb részét 

hazai diszkontkincstárjegyekbe, rövid lejáratú államkötvényekbe fekteti – amelynek célja a befektetôk tôkéjének megóvása – míg a 

másik részébôl kockázatos eszközöket vásárol. Az alap a kockázatos eszközök vásárlásakor követett szemlélet alapján az abszolút hoza-
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mú alapok sorába illeszkedik: a hazai és nemzetközi pénz- és tôkepiacon rendelkezésre álló lehetôségek közül a lehetô legjobb várható 

hozam/kockázat-aránnyal rendelkezô befektetési lehetôségeket választja. Az alapkezelô a tôle elvárható maximális gondossággal, saját 

belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és az alapkezelési szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az 

alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az alap – az alapkezelô várakozásainak megfelelô 

jövôbeni kockázatok és hozamok függvényében – hosszabb távon megvalósítsa célját.

  Az alap tôkevédett az alábbi feltételek mellett: A tôke megóvása minden év elsô forgalmazási napjára vonatkozik, azaz az alapkezelô – a 

befektetési politikából adódó – célja, hogy a tárgyév elsô forgalmazási napján az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke nem lehet kisebb, 

mint a tárgyévet megelôzô év elsô forgalmazási napján. Az ilyen módon vállalt tôkevédelmet az alap befektetési politikája biztosítja, azért 

az alapkezelô vagy harmadik személy garanciát nem vállal. Az alapkezelô kötelezettséget vállal az alap befektetési politikájának betartá-

sára, azzal, hogy kizárja a felelôsségét minden olyan esetben, amennyiben az alap befektetési politikájának betartása mellett a befektetôt  

különösen, de nem kizárólagosan jogszabályi változás, adóváltozás, a kibocsátó fizetésképtelensége vagy az egyéb piaci szereplôk és/vagy 

üzleti partnerek fizetésképtelensége miatt kár éri, és/vagy a befektetés tôkevédettsége az alap befektetési politikájának  betartása mellett 

sérül. 

  A befektetési  alap benchmarkja 100% RMAX.

  Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövôbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek 

vagy befektetési tanácsadásnak.

 • Pénzpiaci Eszközalap befektetési politikája 

  Az eszközalapra jellemzô eszköz az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. által kezelt, Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap 

befektetési jegye. Emellett az eszközalap likvid eszközöket (pl. bankbetét, diszkont kincstárjegy, repo, MNB kötvény, éven belüli 

hátralévô futamidejû magyar állam kötvény) tarthat a portfoliójában, (amelyek megengedett maximális mértéke 10%). A portfoliókezelô 

a mögöttes Aegon befektetési alap alkalmazásától és a meghatározott befektetési korlátoktól csak abban az esetben térhet el, ha azt a 

mögöttes befektetési alapot érintô változások vagy piaci folyamatok indokolják. Az eszközalap benchmarkja: 100% ZMAX Index

  Az eszközalap tervezett befektetési korlátai:

Eszközcsoport  Minimális arány  Maximális arány  Megcélzott arány

Jellemzô befektetési eszköz  90% 100% 100%

Likviditási célú eszközök  0%  10%  0%

  Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

  Javasolt minimális befektetési idô Kockázati besorolás/Várható hozam

              

  1 év 2 év 3 év 4 év 5 év  nagyon alacsony     magas

  Az eszközalap jellemzô kockázatai: 
  kamatkockázat, speciális kockázat, hitelezési kockázat, ország/politikai kockázat, partnerkockázat

  Az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap bemutatása: 
  Az alap célja, hogy stabil, nagyon alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, ám a banki hozamoknál magasabb hozamot 

nyújtson a befektetôknek. A likviditás biztosításának érdekében az alap elsôsorban az Államadósság Kezelô Központ által forgalomba 

hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket kívánja portfó-

liójában tartani. A portfólióban lévô eszközök átlagos hátralévô futamideje a 6 hónapot, az eszközök átlagos hátralévô élettartama a 12 

hónapot nem haladhatja meg. Az alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki 

és vállalati kibocsátású, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat is tarthat a portfóliójában. Az alap pénzeszközeit 

bankbetétben is elhelyezheti. Az alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-

kockázat teljes fedezése mellett.

  A befektetési alap hazai pénzpiaci alap, amely 2002.09.25-én indult.

  Az alap benchmarkja: 100% ZMAX.

  Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövôbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek 

vagy befektetési tanácsadásnak.

 • Smart Money Befektetési Alapok Alapja Eszközalap befektetési politikája 

  Az eszközalapra jellemzô eszköz az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. által kezelt, Aegon Smart Money Befektetési 

Alapok Alapjának befektetési jegye. Emellett az eszközalap likvid eszközöket (pl. bankbetét, diszkont kincstárjegy, repo, MNB kötvény, 

éven belüli hátralévô futamidejû magyar államkötvény) tarthat a portfoliójában, (amelyek megengedett maximális mértéke 10%). A 

portfoliókezelô a mögöttes Aegon befektetési alap alkalmazásától és a meghatározott befektetési korlátoktól csak abban az esetben térhet 

el, ha azt a mögöttes befektetési alapot érintô változások vagy piaci folyamatok indokolják. Az eszközalapnak nincs referenciaindexe.

  Az eszközalap tervezett befektetési korlátai:

Eszközcsoport  Minimális arány  Maximális arány  Megcélzott arány

Jellemzô befektetési eszköz  90% 100% 100%

Likviditási célú eszközök  0%  10%  0%
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  Az eszközalap befektetési horizontja és kockázati besorolása:

  Javasolt minimális befektetési idô Kockázati besorolás/Várható hozam

              

  1 év 2 év 3 év 4 év 5 év  nagyon alacsony     magas

  Az eszközalap jellemzô kockázatai: 
  kamatkockázat, társaságok kockázata, likviditási kockázat, devizaárfolyam-kockázat, hitelezési kockázat, speciális kockázat, ország/politikai 

kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat

  Az Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja bemutatása: 

  Az alap befektetési alapokba fektetô értékpapír befektetési alap, amely kockázati szintje eltér a szokásostól, mert az alap 
által vásárolható származtatott befektetési alap is, sôt az alapnak akár az egésze is származtatott befektetési alapokba 
fektethetô.

  Az alap célja az, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre a befektetôk számára, amely pozitív hozamot eredményez minden 

körülmények között, azaz ún. „total return” (abszolút hozam) szemléletû. E célt úgy kívánja az alap elérni, hogy különbözô elemzési 

technikák útján kiválasztja azon eszközosztályokat (befektetési alapokat), amelyek a legnagyobb felértékelôdési potenciállal bírnak, és 

befektetéseket valósít meg befektetési jegyek, illetve kollektív befektetési papírok vásárlásán keresztül.

  Az alap elsôsorban az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelô Zrt. által kezelt befektetési alapokba helyezi tôkéjét, de ugyanakkor 

más befektetési alapokat, kollektív befektetési értékpapírokat is vásárolhat portfóliójába diverzifikációs céllal, ha az adott eszközosztály 

még nem lefedett az alapkezelô alapjai által. Közvetve az alap képes elérni a ma ismert teljes befektetési univerzumot befektetési jegye-

ken keresztül (kötvénypiacok, pénzpiacok, részvénypiacok, ingatlanpiac, private equity, derivatívok és más szabályozott, illetve OTC 

származékos termékek, árupiaci termékek, devizák stb.), és befektetéseket tud megvalósítani hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

  A likviditás biztosításának érdekében az alap az Államadósság Kezelô Központ által kibocsátott államkötvényeket és diszkontkincstárje-

gyeket, a Magyar Állam által garantált kamatozó értékpapírokat, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket tarthat 

portfóliójában.

  Mivel a befektetések köre magában foglal külföldi devizában denominált befektetéseket, ETF-eket, befektetési jegyeket, ezért az alap 

befektetôi devizakockázatot is viselhetnek. Felhívjuk a befektetôk figyelmét arra, hogy az alap befektetési alapokba fektetô alap, azaz 

saját tôkéjének több, mint 80%-át fekteti vagy fektetheti befektetési jegyekbe vagy egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott 

értékpapírokba.. Az alap ugyanakkor egyik befektetési alapból sem kíván több, mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Pénzpiaci 

Befektetési Alapot, az Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot, 

az Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alapot, az Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alapot és az Aegon Ózon Éves Tôkevédett 

Befektetési Alapot, melyeknek súlya akár 100% is lehet az alap portfóliójában.

  A befektetési alap abszolút hozamú alap, alapok alapja megvalósítással, amely 2009.09.15-én indult.

  Az alapnak nincs referenciaindexe.

  Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövôbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek 

vagy befektetési tanácsadásnak.



<<
  /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


