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----------------------------------------------------------------------------
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LibreOffice Adobe Acrobat X

• Created base document (ODT).
• Converted to PDF/A-1a.1

• <ACTION>.
• Save as PDF.
• Convert to PDF/A-1ba, -2bua, -3bua.2
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1 Validates as PDF/A-1a in Adobe Acrobat X 10.1.16 (Windows 7).
2 No support for PDF/A-3bua in Adobe Acrobat X 10.1.16 (Windows 7).



PREFORMA
Author Department Phone Date Version Page
Benjamin Yousef UTU +46 (0) 10 476 72 98 2017-04-10 0.x 2 (3)

TESTFILE Note
Composite font Version: 5.2.5.1

Build ID: 5.2.5-2 (Arch Linux)
CPU Threads: 8; OS Version: Linux 4.9; UI Render: default; VCL: gtk3; 
Locale: sv-SE (en_US.UTF-8); Calc: single

----------------------------------------------------------------------------
Adobe Acrobat X 10.1.16 (Windows 7)

    ,    ,     լոռեմ իպսում դոլոռ սիթամեթ ասսում վիդիսսե նամ եխ թե եսթ ենիմ ջուսթո
.    ,    թիբիքուե ին մնեսառծհումասսուեվեռիթ վիս եա գռաեծիս սծռիպթոռեմ

.     ,    սիթ աուգուեպլաթոնեմ ծոնսեքուունթուռ եու մեի հինծ լուպթաթում եա
.    .     . ծում լուծիլիուս սծռիպսեռիթ սեդ եխ վիռիս իուդիծաբիթ լաբոռամուս վել իդ
    ,    .   ծում թե մութաթ իուսթո ռեպուդիանդաե ենիմպեռսիուս աթ մեի իուս թե
  ,    ,     ելիթ լիբեռ եռռեմ եիռմոդ ծեթեռոան եսթ վիմ թե ութռոքուե ինեռմիս

.անթիոպամ

   ,    ,  պռո եու սապեռեթածծուսամուս ալիքուիդ ինեռմիս մել ծու քուի
   .    եխպեթենդապեռթինածիա սծռիպթոռեմ նո հաս ոդիո նումքուամ
 .     ,  դեսեռուիսսե ին պռի դիծթա եպիծուռեիպոսիդոնիուման եիռմոդ

  .     ,  ուլլամծոռպեռ եա եամ իուս անթիոպամպեռիծուլիս եուռիպիդիս եի ադ
  .     .լեգենդոս դեֆինիթիոնես եոս ադ սեաթալե իուվառեթ դիսպութանդո

    ,    .  սումոպեռծիպիթ քուաեսթիո եթ դուո հաս ութ եռաթֆածիլիսիս սիթ
   ,     , ֆածիլիսի ինթելլեգաթ դելիծաթիսսիմի ին ան վենիամ դոմինգ բլանդիթպռո

   .     .  դոլոռե ծոնթենթիոնեսպռի նե մեի ռիդենս եվեռթի ֆեուգիաթ եա ուսու
  ,    .քուոթ նեծեսսիթաթիբուսադ վիմ սիմիլիքուե վիթուպեռաթաեխ

    ,     . ոպթիոն ինվիդունթ ոծուռռեռեթաթ նեծ պուռթո վիռիս մինիմում նո ծում
   ,    .     մեի եխաութեմ նոմինաթի հիս դիծանթ ծեթեռոան եիպռոպուռթո իգնոթա

,    ,    լաբոռամուս իմպեռդիեթպեռսեծութի դուոան մեա ռեքուե մոլեսթիե
 .    ,   ծոմպռեհենսամ եթ նեծպռիմա քուանդոադ ունում ծաուսաե

  ,    .    դեֆինիթիոնեմ եի եսթ եսթ նոբիսածծուսամ թե նեծ ութ սումմո թոռքուաթոս 
.     ,    ծոնսթիթուամ դուո եխ սուաս ջուսթո նեգլեգենթուռ ին եթիամ նուսքուամ
 .     ,  քուաեռենդում սեդ մել եխպռոմպթա ինսոլենս վիթուպեռաթա ադմոդում

   .վիվենդում դելիծաթիսսիմի ուսու աթ

    ,   անաֆֆեռթ դելեծթուս ռաթիոնիբուս վիմ եսթ մնեսառծհում
  .   թհեոպհռասթուս նեծեսսիթաթիբուս ութ ծոռպոռապեռսեքուեռիս

  .    ,   ռեֆեռռենթուռ վիս թե աթ հիս եռոսպեռսեծութի նոլուիսսե ադիպիսծի
  .    ,    . սիմիլիքուե նո նեծ նեմոռե ռեծուսաբո ութպռո իպսումանթիոպամ իդպռո

   ,    .   դիծանթ սպլենդիդեադ քուո եթ վոծենթ ինծիդեռինթ մեա եիպլաթոնեմ
  .    ,    պռինծիպես սենթենթիաե եամ սիմուլ ռեպռիմիքուե վիմ եա նե եամ ֆեռռի

 .պոսթեա քուիդամ

    ,     . եթ քուեմ սենսիբուս սծռիպթոռեմ վիս ամեթ իուսթո ինթելլեգամ եի ծում
    ,     .  ուսու ութալիի նովում դոմինգ ութ ծոնգուե թեմպոռ վեռիթուսպեռ սիթ

   ,     , սիմուլ պռոդեսսեթ ինծոռռուպթե եա ասսում դելենիթ մոլեսթիե ութ սեա
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    .    ,  դիծթաս եռուդիթի եֆֆիծիենդիան մեա եու պեռ նոնումես ոպոռթեաթ ծու
   .     մազիմ դոմինգ ինթեռպռեթառիս եոս մեա նե եթիամ դեբեթ

,    .    ,   դիսպութաթիոնի ծու քուաս դոլոռում մեա վիմ գռաեծե իմպեդիթ նո վիխ եա
  .դիամ սոլեաթ ինծոռռուպթե

   ,     . թալե իդքուեպռոան եխ սիթպռոդեսսեթ վոլուպթաթում սուսծիպիանթուռ
    ,   իուս ութպռիմիս լաբիթուռ դիսսենթիեթ պեռիծուլիս սենթենթիաե

  ,    .    նեծեսսիթաթիբուս սեա ծու նեծ ութադհուծ դիծամ ութալթեռա դեթռածթո
 ,    .    .   ելեիֆենդ դուո քուոադ մազիմ վոլուպթաթում մեի մոլլիս դելենիթ ծու նե վիս

  .քուեմ նիհիլ լուծիլիուս

   .     .   սծաեվոլա լեգենդոս իուս եթ եու ամեթ մելիուս ինդոծթումպռի ութ լիբեռ
  ,    ,    ռեպուդիառե սծռիբենթուռ ծում վիս թոթա ինծիդեռինթ նո պռո նո մազիմ

.    ,    , ֆեուգաիթ եու քուո նաթում ոֆֆենդիթ հաս նո եիռմոդպեռիծուլիս
   .    .    պոնդեռում եվեռթիթուռ իուս եթ մոդո նոսթեռ վել եա սիթ եթ լաբոռե

 .    ,     եռիպուիթ քուաեռենդում ւիսիադոլեսծենս քուի եթ իդ քուի նիսլ քուաս
.թանթաս

    .  իդ եսթպեռպեթուա դիսսենթիաս վոլուպթաթիբուս աթոմոռում
   ,     ածծուսամուս մեդիոծռիթաթեմ սեդ եու ծու ուսու զռիլ եպիծուռի

.     ,   ալիքուանդո վիխ լոռեմ դիծանթ սիգնիֆեռումքուեադ սոլում նոսթռուդ
  .    ,  իռածունդիա եու վիմ աթ եոս վոլումուս ծոնծլուսիոնեմքուե նոմինավի
  .     ,    սենթենթիաե նե նամ մեա նե թեմպոռ մենթիթում ինդոծթում եի վել մովեթ

.     ,    .դեծոռե ութ քուաս լեգիմուս ռեծթեքուե մել սոլեթ ռեծթեքուե սիթ նո

    ,    . դիսծեռե ոպոռթեաթ վեռթեռեմ ութ վիմ բոնոռում առգումենթուման եում
    ,    պռո եա նոսթեռադիպիսծի ելոքուենթիամ նե նոսթռո ֆեուգաիթ

 .     ,  թինծիդունթ նեծ դուոադ իմպեթուսադոլեսծենս նեգլեգենթուռ ադհուծ
  ,    .   սումմո ին քուի թալե սիգնիֆեռումքուե եի վիմ պլաթոնեմ ծոնսեքուունթուռ

 ,    ,    . եամ ծու անապեռիամածծուսամուս վիխ իդ եոսպուռթոապեռիամ մագնա 
  .դիծաթ թռիթանիպեռ


