
 

 

136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 292  —  141. mál.

Nefndarálit
um frv. til l. um embætti sérstaks saksóknara.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur fjallað um málið og á fundi nefndarinnar komu Björn Bjarnason dóms- og
kirkjumálaráðherra, Ragna Árnadóttir og Þorsteinn Geirsson frá dóms- og kirkjumálaráðu-
neyti, Sigurður Tómas Magnússon frá Háskólanum í Reykjavík, Páll Gunnar Pálsson frá
Samkeppniseftirlitinu, Íris Hreinsdóttir frá Fjármálaeftirlitinu, Helgi M. Gunnarsson frá
Ákærendafélagi Íslands, Bryndís Kristjánsdóttir skattrannsóknarstjóri, Valtýr Sigurðsson
ríkissaksóknari, Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri, Róbert Spanó frá refsiréttarnefnd,
Eiríkur Tómasson frá Háskóla Íslands og Eva Bryndís Helgadóttir frá Lögmannafélagi
Íslands.

Umsagnir bárust frá laganefnd Lögmannafélags Íslands, ríkisskattstjóra og Viðskiptaráði
Íslands.

Með frumvarpinu er lagt til að stofnað verði sérstakt tímabundið embætti saksóknara til
að annast rannsókn á grun um refsiverða háttsemi í aðdraganda og í tengslum við hinar sér-
stöku og mjög óvenjulegu aðstæður á fjármálamarkaði er leiddu til setningar laga nr.
125/2008, um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármála-
markaði o.fl., neyðarlaganna svokölluðu, og eftir atvikum að fylgja henni eftir með saksókn.

Fyrir nefndinni var þeim sjónarmiðum hreyft að á tímum sem þessum væri mikilvægt að
halda í þá skipan mála sem almennt gilda um rannsókn og saksókn opinberra mála og tekur
nefndin í því sambandi sérstaklega fram að með þessu úrræði er ekki verið að víkja frá þeim
grundvallarreglum sem gilda um rannsókn sakamála. Fram kom að þau mál sem kunna að
falla undir hið nýja embætti geti verið mjög viðamikil og margþætt og því tekið tíma frá og
valdið máladrætti í öðrum málum efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra sem fyrir er störf-
um hlaðin. Hér er um mjög sérstakt og óvenjulegt úrræði að ræða sem ekki er ætlað að vera
varanlegt heldur tímabundið og við niðurlagningu embættisins hverfi verkefni þess til annarra
saksóknara- og lögregluembætta. Fellst nefndin á að þær óvenjulegar aðstæður, sem hér eru
í efnahagslífi þjóðarinnar eftir að bankarnir féllu, kalli á óvenjuleg viðbrögð og að stofnun
embættis sérstaks saksóknara sem geti einbeitt sér að þeim málum sem því tengjast sé til þess
fallin að tryggja að rannsókn á grun um refsiverða háttsemi og eftir atvikum saksókn verði
markvissari. Nefndin tekur sérstaklega fram í því sambandi að hinum sérstaka saksóknara er
heimilt að leita til sérfróðra aðila, innlendra og erlendra, eftir því sem hann telur þörf á. 

Nokkuð var rætt um afmörkun rannsóknarinnar og í því sambandi orðalag 1. gr. en þar
kemur fram að embættið skuli sett á stofn til að rannsaka grun um refsiverða háttsemi í að-
draganda og í tengslum við þá atburði er leiddu til setningar neyðarlaganna. Telur nefndin
að orðalagið gæti verið túlkað of þröngt, þ.e. þannig að talið yrði að einungis væri átt við tím-
ann fram að setningu laganna. Nefndin leggur hins vegar áherslu á að markmiðið með grein-
inni er að embættið geti rannsakað grun um refsiverða háttsemi í aðdraganda og í tengslum
við sem og í kjölfar þeirra atburða er leiddu til setningar laganna og leggur því til breytingar
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á orðalaginu sem skýra þann skilning nefndarinnar. Þá leggur nefndin einnig til þá breytingu
á 1. gr. að tekið verði skýrt fram að rannsóknin og eftir atvikum saksóknin eigi einnig við það
ástand er skapaðist á fjármálamarkaðnum, hvort sem brotin hafa átt sér stað innan fjármála-
fyrirtækja, eða í tengslum við starfsemi annarra lögaðila eða einstaklinga.

Í 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins er tekið fram að rannsóknar- og ákæruheimildir embættisins
taki meðal annars til efnahags-, auðgunar- og skattabrota. Gildissvið rannsóknar- og ákæru-
heimildanna er þannig nokkuð opið þar sem þessi upptalning er ekki tæmandi.

Í almennum athugasemdum við frumvarpið er undirstrikað að embætti sérstaks saksóknara
er viðbót við stofnanir ákæruvaldsins og muni því ekki hrófla við verkaskiptingu milli ákæru-
valds og lögreglu annars vegar og annarra eftirlitsstofnana hins vegar. Nefndinni þykir ekki
tilefni til að leggja til breytingar á þessu fyrirkomulagi. Nefndin leggur til breytingar á 1.
málsl. 2. mgr. 1. gr. þannig að skýrt sé að rannsóknar- og ákæruheimildir embættisins taki
m.a. til þeirra brota sem til meðferðar hafa verið hjá Fjármálaeftirlitinu, Samkeppniseftirlitinu
og skattrannsóknarstjóra og sem þær stofnanir hafa vísað eða kært til lögreglu. Þá þykir
heppilegt að kveða á um samstarf saksóknarans við þessar og aðrar réttarvörslu- og eftirlits-
stofnanir sem fást við rannsókn tengdra eða sambærilegra mála. Auk þess er lagt til að
saksóknaranum séu veittar heimildir til að óska aðgangs að upplýsingum um stöðu mála sem
til meðferðar eru í þessum stofnunum, án tillits til þess hvort mál er komið formlega til hans
með kæru eða ekki. Er honum þannig veittur kostur á að koma að málum fyrr og t.d. koma
á framfæri afstöðu til þess hvort mál eigi að fara til opinberrar meðferðar. Er þetta fyrirkomu-
lag að mati nefndarinnar fallið til að auka traust á starfi hins sérstaka saksóknara, svo og
hinna opinberu eftirlitsstofnana, auk þess sem það stuðlar að vandaðri undirbúningi opin-
berrar málsmeðferðar. 

Þá ræddi nefndin einnig nokkuð um stöðu Fjármálaeftirlitsins eftir setningu neyðarlag-
anna. Skilanefndir bankanna starfa undir forræði þess. Samkvæmt lögum um fjármála-
fyrirtæki er það hlutverk Fjármálaeftirlitsins að hafa eftirlit með skilanefndum og hefur það
þá í reynd eftirlit með starfsemi sem heyrir undir það. Í eftirlitinu felst m.a. að taka ákvörðun
um það hvort mál eiga að fara til opinberrar meðferðar og eru send lögreglu. Nefndin leggur
ekki til neina breytingu á því fyrirkomulagi. Nefndin leggur hins vegar til að kveðið verði
skýrt á um að saksóknarinn skuli hafa samstarf við Fjármálaeftirlitið og það við saksóknarann
eftir því sem þurfa þykir og enn fremur að eftirlitið skuli veita honum aðgang að upplýsing-
um og gögnum í þess vörslu. Telur nefndin að þannig sé komið til móts við þessi sjónarmið.

Þá ræddi nefndin sérstaklega um ákvæði 4. gr. eða uppljóstraraákvæðið svokallaða. Á
fundum nefndarinnar kom fram að ákvæðið er nýmæli í réttarfarslöggjöf og á sér ekki fyrir-
mynd á Norðurlöndum. Það á sér þó nokkra stoð í ákvæðum samkeppnislaga en í 3. mgr. 43.
gr. þeirra er kveðið á um að Samkeppniseftirlitið geti ákveðið að kæra ekki einstakling hafi
hann, eða fyrirtæki sem hann starfar hjá eða er í stjórn hjá, haft frumkvæði að því að láta
eftirlitinu í té upplýsingar eða gögn vegna brota sem geta leitt til rannsóknar eða sönnunar
á broti á samkeppnishömlum samkvæmt nánar ákveðnum skilyrðum. 

Með ákvæði sem þessu er vikið frá ákvæðum réttarfarslaga en fram kom að rökin sem búa
að baki eru að brýnir almannahagsmunir geti krafist þess að ákveðið verði að falla frá sak-
sókn. Sönnunarstaðan geti verið erfið og rök hafi verið færð fyrir því að framburðir einstak-
linga sem liggja sjálfir undir grun geti gegnt mikilvægu hlutverki til að tryggja sönnun á
refsiverðri háttsemi. Nefndin fellst á að hagsmunirnir af því að fá slík brot upplýst geti verið
mun meiri en að viðkomandi uppljóstrari sæti ákæru. Þá telur nefndin rétt að taka fram að
beiting ákvæðisins er háð mjög ströngum skilyrðum, m.a. að viðkomandi upplýsingar þurfi
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að leiða til þess að unnt sé að upplýsa alvarleg brot, auk þess sem brot uppljóstrarans verði
að vera mun léttvægara en brotið sem upplýst er.

Í greininni er lagt til að ríkissaksóknari hafi heimild til þess að fella niður saksókn við
starfsmann eða stjórnarmann fyrirtækis sem hefur frumkvæði að því að bjóða eða láta
lögreglu eða saksóknara í té upplýsingar eða gögn sem tengjast fyrirtækinu, móður- eða
dótturfyrirtæki þess eða fyrirtækjum sem það er í viðskiptum við eða stjórnendum þeirra.
Nefndin leggur til nokkra breytingu á greininni þar sem hún telur að það sé ekki nægilegt
með tilliti til umfangs þeirra mála sem koma hugsanlega til embættisins að takmarka heimild
þessa við einstaka starfsmenn eða stjórnarmenn í fyrirtæki þar sem fleiri geta haft slíkar upp-
lýsingar, t.d. fyrrverandi starfsmenn eða starfsmenn annarra fyrirtækja eða stofnana. Nefndin
leggur því til að ríkissaksóknara verði heimilt að ákveða, að uppfylltum skilyrðum greinar-
innar og að fenginni rökstuddri tillögu frá hinum sérstaka saksóknara, að sá sem hefur frum-
kvæði að því að bjóða eða láta lögreglu eða saksóknara í té upplýsingar eða gögn, sæti ekki
ákæru þótt upplýsingar eða gögnin leiði líkur að broti hans sjálfs.

Með þessari heimild er verið að víkja frá þeirri skyldu að sækja mann til saka fyrir brot
og er heimildin því mjög vandmeðfarin. Þau sjónarmið komu fram fyrir nefndinni að sak-
sóknari þyrfti einnig að geta haft frumkvæði að því að bjóða viðkomandi að sleppa við sak-
sókn gegn því að veita upplýsingar. Nefndin tekur í því sambandi fram að þessi heimild er
undantekning frá þeirri almennu reglu að sækja menn til saka fyrir brot og telur því ekki unnt
að fallast á þau sjónarmið. Frumkvæðið þarf að koma frá viðkomandi einstaklingi sem hefur
brotið af sér en getur komið fram með upplýsingar um alvarlegra brot. Nefndin telur nauð-
synlegt að taka skýrt fram í þessu sambandi að ef viðkomandi hefur í frammi rangar sakar-
giftir geti það aldrei leitt til refsileysis. Þá telur nefndin rétt að það komi fram í dómum að
þessari heimild hafi verið beitt. 

Frumvarp þetta tengist nokkuð frumvarpi til laga um rannsókn á aðdraganda og orsökum
falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, þskj. 223 í 180. máli. Í greinargerð með því
frumvarpi er tekið fram að rannsóknarnefndin eigi samstarf við forstöðumann hins nýja
embættis reglulega og geti í þeim trúnaði sem ber að virða fylgst með framvindu mála.
Nefndin telur eðlilegt að þetta samstarf eigi sér stað og enn fremur að slíkt samstarf og sam-
vinna sé milli embættisins og þeirra eftirlitsstofnana sem hafa hlutverki að gegna í þessu sam-
bandi, einkum Fjármálaeftirlitsins en einnig Samkeppnisstofnunar og skattyfirvalda.

Í fyrrnefndu rannsóknarnefndarfrumvarpi er ákvæði um að nefndin skuli birta opinberlega
upplýsingar um hlutabréfaeign nefndarmanna í fjármálafyrirtækjum sem falla undir neyðar-
lögin svokölluðu og skuldir við þau, svo og starfsleg tengsl þeirra, maka þeirra og náinna
skyldmenna þeirra við þá sem sinnt hafa stjórnunarstörfum í fjármálafyrirtækjunum eða þeim
stofnunum ríkisins sem rannsókn nefndarinnar beinist að. Sama gildir um önnur atriði sem
geta haft áhrif á sérstakt hæfi nefndarmanna. Upplýsingarnar skulu miðast við síðastliðin
fimm ár fyrir gildistöku laganna, fjárhæðir sem eru yfir fimm milljónum króna og einnig
eignarhluta umfram þá fjárhæð í félögum sem átt hafa hluti í umræddum fjármálafyrirtækjum
1. september 2008. 

Markmiðið með ákvæðinu er að tryggja tiltrú almennings á starfi nefndarinnar og nefndar-
mönnum. Nefndin ræddi nokkuð um það hvort rétt væri að gera slíkar kröfur til þess sem
gegna muni embætti sérstaks saksóknara þar sem með þessu er gengið mjög nærri stjórnar-
skrárbundnum réttindum um friðhelgi einkalífs, sérstaklega vegna skyldu til opinberrar
birtingar. Telur nefndin þó að við þessar sérstöku aðstæður sem verið er að glíma við og
vegna þeirra almenningshagsmuna sem í húfi eru, sem og þeirrar nauðsynjar að viðkomandi
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njóti almenns trausts við rannsókn þessara mála, sé rétt að leggja til að slíkt ákvæði verði
tekið upp í frumvarpið hvað hinn sérstaka saksóknara varðar.

Nefndin ræddi einnig ákvæði 6. gr. en í henni er kveðið á um að dómsmálaráðherra geti
hvenær sem er eftir 1. janúar 2010 lagt embættið niður. Telur nefndin að þegar litið er til þess
hversu umfangsmikið verkefnið kann að vera sé nauðsynlegt að leggja til að gildistíminn
verði til 1. janúar 2011. Þá telur nefndin einnig að ákvörðun um niðurlagningu embættisins
eigi að vera í höndum Alþingis. Gert er ráð fyrir að dómsmálaráðherra, að tillögu ríkissak-
sóknara, leggi fyrir þingið tillögu um framlengingu eða styttingu á líftíma embættisins. 

Hinn sérstaki saksóknari þarf að fullnægja skilyrðum til skipunar í embætti héraðsdómara
og ræddi nefndin nokkuð um aldurshámark samkvæmt aldurshámarki dómstólalaga. Telur
nefndin að það sé til þess fallið að þrengja nokkuð þann hóp sem til greina kemur og leggur
því til að heimilt verði að víkja frá skilyrðum um 70 ára aldurshámark við skipunina. 

Þá leggur nefndin til smávægilegar lagfæringar á orðalagi. Ríkissaksóknari er æðsti hand-
hafi almenns ákæruvalds og telur nefndin því rétt að leggja til breytingar á frumvarpinu sem
eru til þess fallnar að skýra það hlutverk nánar. Þannig leggur nefndin til breytingar á 3. mgr.
2. gr. sem verður til þess að efni 4. mgr. 1. gr. verður óþarft og leggur til að sú málsgrein falli
brott. 

Embætti sérstaks saksóknara er ætlað að rannsaka mál og fylgja þeim eftir með saksókn
eftir atvikum en í því felst að flytja mál og gefa út ákæru og því óþarft að taka það sérstak-
lega fram. Nefndin leggur loks til nokkrar lagfæringar sem varða tilvísanir í lög um meðferð
opinberra mála og til laga um meðferð sakamála í ákvæði til bráðabirgða. Lög um meðferð
sakamála munu taka gildi 1. janúar nk. og telur nefndin því rétt að í frumvarpinu sé almennt
vísað til þeirra en að í ákvæði til bráðabirgða verði vísað til laga um meðferð opinberra mála
þar sem gildistími þeirra rennur senn út. Þá leggur nefndin til að við frumvarpið bætist
ákvæði til bráðabirgða vegna þess stutta tíma sem er fram að gildistöku laga um meðferð
sakamála og varða réttarstöðu hins sérstaka saksóknara almennt og gagnvart ríkissaksóknara,
ásamt heimild hans og starfsmanna hans til að flytja mál. 

Nefndin telur frumvarpið til þess fallið að tryggja að þau mál sem kunna að koma í ljós
og tengjast falli bankanna og setningu neyðarlaganna verði rannsökuð og saksótt með mark-
vissum hætti og á grundvelli sérþekkingar og réttlátrar málsmeðferðar.

Að lokum leggur nefndin áherslu á mikilvægi þess að tryggðar verði nægar fjárveitingar
til embættisins. Á þessu stigi eru ýmsir óvissuþættir í sambandi við umfang þeirra verkefna
sem embættið fær til meðferðar, m.a. með tilliti til þarfar á aðkeyptri aðstoð innlendra og
erlendra sérfræðinga. Mikilvægt er að fjárskortur standi ekki í vegi þess að ráðist verði í
nauðsynlegar ráðstafanir í því sambandi. 

Nefndin telur mikilvægt við núverandi aðstæður í þjóðfélaginu að haft sé samráð við alls-
herjarnefnd um skipun þess einstaklings sem valinn verður til að gegna embætti hins sérstaka
saksóknara.
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Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem lagðar eru til í
sérstöku þingskjali. 

Atli Gíslason og Jón Magnússon skrifa undir álitið með fyrirvara.
Ólöf Nordal var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 9. des. 2008.

Birgir Ármannsson,
form., frsm.

Ágúst Ólafur Ágústsson. Atli Gíslason,
með fyrirvara.

Sigurður Kári Kristjánsson. Ellert B. Schram. Siv Friðleifsdóttir.

Karl V. Matthíasson. Jón Magnússon,
með fyrirvara.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 304
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'PDF Prentun 1.3'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


