
    

                                                  

  עיתונותהודעה ל
 2009 ,אוגוסטב 27

  
  

 106.7ברבעון השני  פרוטרום מכירות 
   מליון דולר10.1רווח נקי של , מליון דולר

המכירות עדיין מושפעות מהתחזקות הדולר וממגמת 
בשיעורי הרווחיות והרווח  שיפור ציגה מ;הורדת מלאים

  ביחס לרבעון הראשון

 לעומת %2.71 -שומרת על שיעורי הרווחיות התפעולית
שיעורי הרווחיות את  תשפר  ומ ברבעון המקביל%12.8

  בנטרול הוצאות חד פעמיות, %10 ל -הנקייה 

במחצית : מציגה תזרים מזומנים חזק ברבעון ובמחצית
 מליון דולר לעומת 30.4תזרים מזומנים בסך  הראשונה

     2008מחצית  מליון דולר ב8.6

מחצית ממשיכה באסטרטגיית הצמיחה ומבצעת ב
   רכישות 3הראשונה 

  
 :הכנסות החברה ברבעון הושפעו בעיקר מהגורמים הבאים •

o בהם , תיסוף מהותי בשער הדולר לעומת המטבעות האירופאיים והשקל הישראלי
  על המכירות14.0%שהשפיע בשיעור של , נעשות מרבית מכירות החברה

 הדולריות
o  לקוחותיהם בקרב הורדת המלאי ומגמות המשבר הכלכלי העולמימהשפעות ,

 הולכת ומתמתנתהמגמה 
 נתח השוק שלה בקרב לקוחותיהעל החברה מעריכה כי שמרה  •
 12.8% לעומת 12.7%פרוטרום שומרת על שיעורי הרווחיות התפעולית ברבעון שהגיעו ל  •

ברבעון המקביל בנטרול הוצאות חד פעמיות ואף משפרת את שיעור הרווחיות הנקייה 
  בתקופה המקבילה8.5%ת  לעומ10.0%שהגיעה ל 



    

                                                  

 הפעולות שנוקטת פרוטרום באופן שוטףהושגה בעקבות רווחיות השמירה על שיעורי ה •
השגת ל ויהלהמשך הורדת הוצאותובצורה ממוקדת ועמוקה יותר בתקופה האחרונה 

בו בזמן ממשיכה פרוטרום לחזק את .  תוך שיפור כושר התחרות שלההתייעלות מרבית
  לטווח הארוךת שלה כדי להבטיח את המשך צמיחתה הרווחיתפ והמכירו"מערכי המו

 מיליון 14.9 מיליון דולר לעומת 19.7 -  ברבעון :מפעילות שוטפתחיובי תזרים מזומנים  •
 מליון דולר במחצית 8.6 מליון דולר לעומת 30.4 - במחצית; 2008רבעון השני של דולר ב

  המקבילה אשתקד 

ניצול הסינרגיות הרבות משבע הרכישות שביצעה  התמקדה במיזוג ו2008שבשנת לאחר  •
מיזוגן מתקדם על פי . מוצלחות אסטרטגיות רכישותשלוש  לבצע 2009ב שבה ,2007ב 

 התוכנית
פרוטרום תמשיך לפעול : "נשיא ומנהל העסקים הראשי של פרוטרום, אורי יהודאי •

 המשלבת צמיחה פנימית, בנחישות ליישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה שלה
התמתנות , התייצבות השווקים הגלובלייםאנו מעריכים כי עם . ורכישות אסטרטגיות

עצירת מגמת צמצום המלאים וחזרה הדרגתית לשיפור , הטלטלה בשערי החליפין בעולם
נחזור לצמוח , כולל במדינות שנפגעו מפיחות משמעותי בשער המטבע שלהן, בצריכה

 ".נו בעברבשיעורים דומים לאלו שאפיינו את פעילות
כיום החברה השביעית בגודלה בתחום חומרי הטעם , ם הייחודייגלםהיצרנית תמציות הטעם וחומרי , פרוטרום

מליון  205.1ושל  2009רבעון הראשון של  מיליון דולר ב106.7הכנסות של מדווחת על , וחומרי הגלם המיוחדים

והן ביחס  שניביחס לרבעון ההן טבע מקומי  במונחי מ5.5%קיטון של כ  –  הראשונה של השנהמחצית בדולר

  .שיא השיגה פרוטרום תוצאות בהם, 2008של שנת למחצית הראשונה 

בעיקר מתיסוף מהותי בשער הדולר לעומת המטבעות  מושפעות הראשונה השני ובמחציתהמכירות ברבעון 

.  המשבר הכלכלי העולמיהשפעתו שלהמשך מ ובהם נעשות מרבית מכירות החברה, האירופאיים והשקל הישראלי

גרעה מהמכירות , 22% ל 7%בשיעורים חדים של בין , התחזקות הדולר ביחס למטבעות האירופאיים והשקל

 ביחס לרבעון המקביל ,קטנו המכירות ברבעון, במונחים דולרים. 14%כ ובמחצית  שניהדולריות ברבעון ה

   .2008ב  לעומת המחצית המקבילה 19.4%  ובמחצית ב19.5% ב ,אשתקד

אשר שינו מהותית את מגמת , המכירות מושפעות מהתמשכותו של המשבר הגלובאלי וההאטה הכלכלית בעולם

. הצמיחה שאפיינה את רב השווקים העולמיים בשנים האחרונות ואת הסביבה העסקית בה פועלת פרוטרום

להיות והחלה , עי בשנה שעברהרבעון הרביהחל מהמהותית על הכלכלה בצפון אמריקה האטה עולמית זו השפיעה 

בנמרצות ופועלים לקוחות רבים פעלו , בעקבות המשבר. מחצית הראשונה של השנה באירופה בת יותרמורגש

וצפויה לקטון מהותית במהלך המחצית השנייה של ,  מגמה זו הולכת ומתמתנת– להקטנת רמות המלאי שלהם

התמתנות , התייצבות השווקים הגלובלייםוחותיה ועם פרוטרום מעריכה כי שמרה על נתח השוק אצל לק. השנה

 במדינות  כולל,עצירת מגמת צמצום המלאים וחזרה הדרגתית לשיפור בצריכה, הטלטלה בשערי החליפין בעולם

 לצמוח בשיעורים דומים לאלו שאפיינו את פעילותה החברהתחזור , שנפגעו מפיחות משמעותי בשער המטבע שלהן

  .ברבעון השני של השנה כבר משקפות שיפור ביחס לתוצאות הרבעון הראשוןהתוצאות , אכן. בעבר

 7 התמקדה פרוטרום במיזוג ובניצול הסינרגיה הרבה מ 2008לאחר שבשנת ,  האסטרטגיתבהתאם לתוכניתה

  רכישות אסטרטגיותלוש ועד כה ביצעה כבר ש2009שבה פרוטרום לבצע רכישות ב , 2007הרכישות שבוצעו בשנת 

. בגרמניה) CH(של חברת כריסטיאן הנסן   Savory-ופעילות ה, האמריקאית FSI ,אוקספורד האנגלית:  ותמוצלח

 9.1 ותרמו למכירות במחצית הראשונה של השנה כ  מליון דולר5.6כ השני שלוש הרכישות תרמו למכירות ברבעון 

במחצית רק יוון שהרכישה בוצעה  תרמה באופן שולי למכירות ברבעון כCH של Savoryפעילות ה . מליון דולר

תמיכה חזקה ממוסדות פיננסיים מובילים  מבנה ההון האיתן שלה ו,להערכת פרוטרום. השניה של חודש יוני



    

                                                  

ולבצע רכישות אסטרטגיות , ווצרנה עקב המשבר הכלכלי העולמיי לה לנצל הזדמנויות שנוצרות ושתויאפשר

  . נוספות על אלה שכבר בוצעו השנה

  

גין תוכנית רה ארגון של פעילות החברה בגרמניה עיקר ב נרשמו הוצאות חד פעמיות ב2009ני של ברבעון הש

לעומת הכנסות חד פעמיות שנרשמו ברבעון ,  מליון דולר0.8 בסך של כ CH של Savoryבעקבות רכישת פעילות ה 

ן בשוויץ אשר קוזזו על ידי " מליון דולר נטו בגין הכנסות ממימוש נכס נדל0.9 בסכום של כ 2008המקביל בשנת 

 נרשמו הוצאות חד פעמיות בגין 2009של במחצית הראשונה . הוצאות בגין השלמת פעילות הרה ארגון באנגליה

 CH של Savory -בעקבות רכישת פעילות הובאנגליה בעיקר תוכנית רה ארגון של פעילות החברה בגרמניה 

 2008 בשנת מחצית המקבילההכנסות חד פעמיות שנרשמו בלעומת  מליון דולר 1.2 בסך של כ Oxfordורכישת 

    .כאמור לעיל,  מליון דולר נטו0.9בסכום של כ 

  

שפעות הבנטרול ה.  מליון ברבעון המקביל אשתקד49.7לעומת ,  מליון דולר39.4 הסתכם ב הגולמי לרבעוןהרווח 

, הרווחיות הגולמית ברבעון. קבילה בתקופה המ37.5% לעומת 37.2% הגיעה ל הרווחיות הגולמית חד פעמיותה

  .  37.0%הסתכמה ל , ללא נטרול ההשפעות החד פעמיות

בנטרול  . אשתקדה המקבילמחצית מליון ב94.5לעומת ,  מליון דולר74.7הסתכם ב  במחצית  הגולמיהרווח

הרווחיות .  בתקופה המקבילה37.1% לעומת 36.5%הגיעה ל במחצית  הרווחיות הגולמית חד פעמיותהשפעות הה

  .  36.4%הסתכמה ל , ללא נטרול ההשפעות החד פעמית, הגולמית במחצית

  

 מליון 17.0 מליון דולר לעומת 13.6הגיע ל , חד פעמיותההשפעות ה בנטרול ,2009השני של הרווח התפעולי ברבעון 

 2008המקביל ב  דומה לזו שהשיגה פרוטרום ברבעון והרווחיות התפעולית 2008דולר ברבעון המקביל של שנת 

 השמירה על שיעורי . וזאת על אף הקיטון במכירות , ברבעון המקביל12.8%לעומת  מהמכירות 12.7% והגיעה ל

 ובצורה ממוקדת ועמוקה יותר הפעולות שנוקטת פרוטרום באופן שוטףהתפעולית הושגה בעקבות רווחיות ה

בו בזמן ממשיכה פרוטרום לחזק את . יתהתייעלות מרבלהמשך הורדת הוצאות והשגת , בחודשים האחרונים

 ללא נטרול ההשפעות החד פעמיות .פ והמכירות שלה כדי להבטיח את המשך צמיחתה הרווחית"מערכי המו

שהיה רבעון שיא ,  מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד17.9 מליון דולר לעומת 12.8הסתכם הרווח התפעולי ל 

  . אשתקד13.5% לעומת 12.0%והרווחיות התפעולית הגיע ל , לפרוטרום

 32.3מליון דולר לעומת  24.1 ל הגיע, חד פעמיותההשפעות הבנטרול , 2009של  הראשונה מחציתהרווח התפעולי ב

 12.7%לעומת  מהמכירות 11.8%  הגיעה לוהרווחיות התפעולית 2008 של שנת ההמקבילמחצית מליון דולר ב

 מליון דולר 23.0הסתכם הרווח התפעולי במחצית ל , ללא נטרול ההשפעות החד פעמיות. במחצית המקבילה

  . אשתקד13.0% לעומת 11.2% והרווחיות התפעולית הגיעה ל , מליון דולר במחצית המקבילה אשתקד33.2לעומת 

  

 מליון 18.2הסתכם ל , בנטרול ההשפעות החד פעמיות ,2009 של שנת שניהברבעון  שהשיגה פרוטרום EBITDAה 

ברבעון ,  מהמכירות17.3%המהווים ,  מליון דולר22.9 של EBITDA לעומת  מהמכירות17.1% המהווים ,דולר

 מליון דולר 17.4 הגיע ל 2009 ברבעון השני של  EBITDA ה,נטרול ההשפעות החד פעמיותבלא  .2008  שלשניה

בתקופה  17.9%לעומת  16.3% של EBITDAשיעור  -  2008 מליון דולר ברבעון המקביל של שנת 23.8לעומת 

   .המקבילה אשתקד

 , מליון דולר33.0כם ל הסת, בנטרול ההשפעות החד פעמיות ,2009 של שנת הראשונהמחצית  בEBITDAה 

מחצית ב,  מהמכירות16.9%המהווים ,  מליון דולר43.1 של EBITDA לעומת  מהמכירות16.1%המהווים 

 31.9 הגיע ל 2009 של מחצית הראשונה ב EBITDA ה,נטרול ההשפעות החד פעמיות בלא .2008  שלהראשונה

 17.3%לעומת  15.5% של EBITDAשיעור  - 2008 של שנת ההמקבילמחצית  מליון דולר ב44.0מליון דולר לעומת 

  .בתקופה המקבילה אשתקד



    

  

 מליון 11.2 מליון דולר לעומת 10.7הסתכם ל , בנטרול ההשפעות החד פעמיות, 2009 של שניברבעון ההרווח הנקי 

ללא .  בתקופה המקבילה8.5% לעומת 10.0%גיעה ל שתפרה וה הההנקייהרווחיות .  דולר בתקופה המקבילה

 מליון דולר ברבעון השני 12.0 מליון דולר לעומת 10.1הרווח הנקי הגיע ל , רול ההשפעות החד פעמיות ברבעוןנט

  .  ברבעון מקביל9.1% לעומת 9.5% והרווחיות הנקייה השתפרה והגיעה ל 2008של 

 21.0 לעומת  מליון דולר16.5הסתכם ל , בנטרול ההשפעות החד פעמיות, 2009 של ראשונהה מחציתהרווח הנקי ב

ייה שהושגה בדומה לשיעור הרווחיות הנק, 8.1%גיעה ל ה ההנקייהרווחיות .  מליון דולר בתקופה המקבילה

, ללא נטרול ההשפעות החד פעמיות. וזאת על אף הקיטון במכירות, 8.2% שהגיעה ל ,2008מחצית הראשונה של ב

מחצית הראשונה  מיליון דולר ב21.8ון דולר לעומת  מילי15.7הגיע ל  2009שנת במחצית הראשונה של הרווח הנקי 

  .במחצית המקבילה אשתקד 8.5% לעומת 7.6%ל הגיעה הרווחיות הנקייה . 2008שנת של 

  

 שלה מפעילות שוטפת שהגיע ל תזרים המזומניםהמשיכה פרוטרום לשפר את  2009של שנת  במהלך הרבעון השני

 במחצית הראשונה .2008 של שנת שנין דולר שהושג במהלך הרבעון המליו 14.9לעומת תזרים של  מליון דולר 19.7

 מליון דולר 8.6 מליון דולר לעומת 30.4 ייצרה פרוטרום תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 2009של 

תזרים המזומנים האיתן שמשיגה פרוטרום מפעילות שוטפת ותמיכה בנקאית חזקה . בתקופה המקבילה אשתקד

  .  להמשיך ולבצע רכישות בנוסף לשלוש הרכישות שכבר בוצעו השנהיאפשרו לה

  

 שינה מהותית את מגמת הצמיחה שאפיינה את מרבית המשבר הכלכלי שחווה העולם" סיכם ואמר כי יהודאי

כחברה גלובלית מובילה זו פרוטרום נכנסה לתקופה כלכלית מאתגרת ומשברית . כלכלות בשנים האחרונותה

עיקר פעילותנו בתחום המזון .  מבוזריםומבחר לקוחות עם הנהלה גלובלית מנוסה, בנה הון איתןבעלת מ, וחזקה

גילו ענף המזון והענפים קודמים מלמד כי על פי רוב ניתוח משברים כלכליים , ואכן. שנחשב יציב ודפנסיבי

וזאת בוודאי , יתהנגזרים ממנו רגישות נמוכה יחסית להשפעות האטה וחוסר יציבות בסביבה המקרו כלכל

למיקסום התייעלות  וביתר שאת מאז פרוץ המשבר, הנהלת החברה פועלת באופן שוטף .בהשוואה לענפים אחרים

בו בזמן אנו ממשיכים לחזק . שמביאות לשיפור כושר התחרות שלה, הדוקה וממוקדתהוצאות תוך הורדה ובקרת 

היערכותנו . המשך צמיחתנו הרווחית לטווח הארוךאת מערכי המחקר והפיתוח והמכירות שלנו כדי להבטיח את 

חרף , המהירה למצב הכלכלי העולמי הובילה לשמירה על שיעורי הרווחיות התפעולית ושיפור הרווחיות הנקייה

התמתנות הטלטלה בשערי , התייצבות השווקים הגלובלייםאנו מעריכים כי עם . השפעות ההאטה בשווקים

 במדינות שנפגעו מפיחות  כולל,מצום המלאים וחזרה הדרגתית לשיפור בצריכהעצירת מגמת צ, החליפין בעולם

אנו עדים , אכן.  בעברנו לצמוח בשיעורים דומים לאלו שאפיינו את פעילותנחזור, משמעותי בשער המטבע שלהן

טגיית  לפעול בנחישות ליישום אסטרנמשיך. לשיפור בשיעורי הרווחיות והרווח לעומת הרבעון הראשון של השנה

  התמקדנו במיזוג2008לאחר שבשנת . המשלבת צמיחה פנימית ורכישות אסטרטגיות, הצמיחה המהירה שלנו

ועד כה ביצענו כבר ,  לבצע רכישות2009 בשבנו , 2007ניצול הסינרגיות הרבות משבע הרכישות שביצענו בשנת וב

מאגר הלקוחות שלנו ברחבי , לובאליתהתומכות בהמשך הרחבת פריסתנו הג,  מוצלחות רכישות אסטרטגיותלושש

תמיכה חזקה ממוסדות פיננסיים מבנה ההון האיתן שלנו ו.  העולם וסל המוצרים שאנו מציעים ללקוחותינו

יאפשרו לנו לנצל הזדמנויות שנוצרות ושתיווצרנה מהמצב העולמי ולהמשיך באסטרטגיית הרכישות , מובילים

אנו . כבת העוברת על כלכלת העולם הזדמנות להמשך התחזקותנואנו רואים בתקופה המאתגרת והמור .שלנו

לכמליארד ,  השנים הבאות4-ולהכפיל שוב את מחזור המכירות של פרוטרום ב, נוכל להשיג את יעדנומשוכנעים ש

    ."2012דולר עד לשנת 

  
   :אודות פרוטרום

והיא , לפרוטרום מרכזי ייצור ופיתוח משמעותיים בשלוש יבשות. מייםהיא חברה רב לאומית הפועלת בשווקי התמציות וחומרי הגלם העולפרוטרום 
תמציות הטעם , מוצרי פרוטרום מיועדים לתעשיות המזון והמשקאות.  מדינות120- לקוחות בלמעלה מ10,000משווקת את תוצרתה בחמש יבשות למעל 

  .והקוסמטיקה, תוספי המזון, )Functional Food(נקציונלי  מזון הבריאות והמזון הפו, )Nutraceuticals(צמחי המרפא , התרופות, והריח

                                                  



    

                                                  

  :  חטיבות2 פועלת במסגרת , עובדים ברחבי העולם1,500מעסיקה כ ה,פרוטרום

 . Food Systems ו (Flavor Compounds)ייצור ושיווק של תמציות טעם , העוסקת בפיתוח, חטיבת הטעמים •

רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים , (Natural Flavor Extracts)ווק של מיצויי טעם טבעיים ייצור ושי, העוסקת בפיתוח, חטיבת חומרי הגלם •
(Natural Functional Food Ingredients) , מיצויים טבעיים מצמחי מרפא(Natural Pharma/Nutraceutical Extracts) , שמנים אתריים

  . ומוצרי הדרים ייחודיים וכימיקלים ארומטיים

, מערך השיווק הגלובלי שלה כולל את אגפי השיווק בישראל. סין ותורכיה, ישראל, גרמניה, שוויץ, אנגליה, ב"ה מיוצרים במפעליה בארמוצרי פרוטרום
, ןיפ, סין, מקסיקו, ברזיל, תורכיה, בלרוס, קזחסטן, אוקראינה, רוסיה, רומניה, הונגריה, צרפת, דנמרק, הולנד, בלגיה, גרמניה, שוויץ, אנגליה, ב"האר

  . כמו כן מפעילה החברה סוכנים ומפיצים מקומיים ברחבי העולם. הודו ואינדונזיה, הונג קונג

     www.frutarom.com: אנא בקרו באתר החברה, למידע נוסף
  
  
  
  
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


