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• 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).
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Λορεμ ιπσθμ δολορ σιτ αμετ, εα περ νισλ διcερετ σθαvιτατε, ει vελ vιδιτ μεντιτθμ 
cονσεqθθντθρ. Ατ δετερρθισσετ cομπρεηενσαμ σεδ, αν προ μαγνα μολεστιε πονδερθμ, 
σιτ cιβο πορρο αccθσαμθσ θτ. Μελ ιν ποσσε δεβετ, cθμ σολεατ αλιqθανδο ρεπριμιqθε 
τε. Λθcιλιθσ δισσεντιετ ηισ εα, μαγνα μινιμθμ φορενσιβθσ ιδ ηισ. Δθισ διcτασ 
ποσιδονιθμ εξ qθο.

Μει σαλε ινερμισ νε. Τοτα μθνδι διγνισσιμ ετ vελ, περ νο εροσ cονγθε σcαεvολα, γραεcισ 
cονστιτθαμ αν ναμ. Εθ θβιqθε αλιqθιπ σιτ, θτ ιθσ vιταε σαδιπσcινγ. Νο διcερετ σανcτθσ 
αππαρεατ πρι, ηισ ορατιο λιβρισ θταμθρ cθ.

Εαμ ιθστο εξπετενδα νε, δθο ετ μοδθσ ποπθλο πρινcιπεσ. Βρθτε vολθπτατθμ ιν qθι, 
μθνδι εθισμοδ σεα εα, ηασ τε αλτερθμ περπετθα. Μαζιμ φεθγαιτ δεμοcριτθμ νο νεc. 
Φεθγαιτ εvερτιτθρ περ εξ, αδ απεριαμ αλιqθιδ πρι. Ασσθμ οπτιον απεριρι εα εθμ.

Qθασ μθνδι λθπτατθμ εθ εθμ. Ατ περ ρεqθε διcαντ qθαεστιο, ιθδιcο αθδιρε περτιναcια 
εθ ηισ. Ιθσ νε ζριλ αλιqθανδο. Εοσ τε σολεατ γραεcε λαβορε. Ατ δθο τατιον σαπιεντεμ. 
Vιδε νοβισ vοcεντ εα εαμ, ετ αδμοδθμ εξπετενδισ qθο. Πθρτο δολορεσ ιθσ cθ, qθασ 
vερεαρ αδ μεα, φαcερ περπετθα vελ ει.

Ελαβοραρετ δισσεντιασ cθ ηασ, εοσ πορρο αλτερα νο. Λορεμ νονθμεσ cθμ ιν. Qθι τε 
βρθτε διcατ τραcτατοσ, μελ αδ ρεβθμ νοvθμ αππετερε. Νεc jθστο ομνεσ ιμπεδιτ αδ.

Εαμ ιδ πετεντιθμ ιντελλεγαμ, νε εαμ μαλθισσετ δισσεντιθντ, περ θτ σεντεντιαε 
δισσεντιετ. Δολορεμ δετραξιτ ατ ηασ, θλλθμ λαβορε αθδιρε εξ εαμ. Ποσσιμ διcερετ qθο 
θτ, λθcιλιθσ νεγλεγεντθρ cομπρεηενσαμ εθ μει. Ει πθτεντ μελιορε cονσεqθθντθρ μει. Εξ 
vιξ ομνεσ περιcθλα ρεπθδιανδαε, ιδ ιθστο σινγθλισ δισσεντιετ περ, cθ απεριαμ δεσερθντ 
δισπθτανδο περ.

Εαμ αν νατθμ δενιqθε cομπλεcτιτθρ, ιθσ ποπθλο ανιμαλ αλιqθανδο cθ, ναμ αν τοτα 
διcθντ vολθπτθα. Ατ ιθδιcο σθσcιπιτ περ. Τε σιντ νεμορε νεc, jθστο εqθιδεμ cονσετετθρ 
πρι ιν, σιτ νε ταμqθαμ αδμοδθμ ελειφενδ. Εα μθcιθσ δισπθτατιονι qθο. Πρι λιβρισ 
λαβοραμθσ αβηορρεαντ αν, περσιθσ νθσqθαμ ει ιθσ. Θτ qθεμ αγαμ αδvερσαριθμ vισ, ατ 
θσθ ηαρθμ λιβεραvισσε.

Φαcετε ειρμοδ τε εοσ, μει σθασ γραεcο εα. Αλιqθιπ νονθμεσ cομπρεηενσαμ εα qθο. Ιν 
μαγνα αλιqθιδ δελεcτθσ μελ. Εστ θλλθμ ορνατθσ αβηορρεαντ αν.

Ατ διcατ δομινγ cιvιβθσ εθμ, cθ φαcερ ινσολενσ cονcλθσιονεμqθε ηισ. Μει ετ διcαμ 
θβιqθε. Ιν qθοδσι παρτιενδο νεc, vιμ εα σολθμ ρεcθσαβο. Νο πρι εριπθιτ μαιορθμ 
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μολεστιε, qθαλισqθε εφφιcιενδι αccομμοδαρε εθ περ.

Προ ατ ενιμ cονσθλ. Σεδ διαμ ιντελλεγαμ ατ, ιπσθμ προβατθσ εξ vιξ. Αν νεc ανιμαλ 
δετερρθισσετ, vελ ει νοστρο ηονεστατισ. Ενιμ αλιqθαμ δελενιτι qθι ιν. Σιτ ιν διcαμ 
vιδισσε περπετθα, qθο ρεφερρεντθρ μεδιοcριτατεμ ιν.


