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Przegląd najważniejszych wydarzeń 
z rynku fuzji i przejęć

Think M&A

W rozegranym 25 czerwca 2016 r. meczu
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, 
Polska pokonała Szwajcarię 
w rzutach karnych 5:4, 
zapewniając sobie awans 
do ćwierćfinałów.



Polski startup przejął 
zagranicznego konkurenta 

Grupa DocPlanner, właściciel serwisu ZnanyLekarz.pl, dokonała przejęcia jednego 

z największych konkurentów na rynku międzynarodowym – hiszpańskiego serwisu 

Doctoralia.com. DocPlanner jest liderem światowego rynku umawiania wizyt 

lekarskich przez internet. Transakcja zakupu trzeciego pod względem udziału 

w rynku podmiotu pozwoli polskiemu potentatowi dokonać ekspansji do nowych 

krajów, takich jak Hiszpania, Brazylia czy Meksyk.

Jak informuje Puls Biznesu, wartość transakcji opiewa na ponad 100 mln PLN, 

a umożliwiło ją uzyskanie około 134 mln PLN w czterech rundach finansowania

od inwestorów z funduszy międzynarodowych. Po połączeniu, portalów Grupy 

DocPlanner będzie używało 17 milionów użytkowników miesięcznie w 25 krajach 

na świecie. Założyciel spółki, Mariusz Gralewski, nie wyklucza kolejnych rund 

finansowania, następnych przejęć, a nawet przeprowadzenia IPO za granicą – jak 

twierdzi, potencjał do wzrostu na polskim rynku jest znikomy.

Allegro na sprzedaż 

Właściciel portalu Allegro, 
południowoafrykańska firma Naspers, 
zatrudnił bank Morgan Stanley jako doradcę 
przy procesie transakcyjnym. Jak twierdzi 
Bloomberg, polski portal aukcyjny jest 
wyceniany na około 3 mld USD.

Benefit Systems przejmuje kontrolę nad siecią 
klubów fitness

Grupa Benefit Systems zakupiła 50,1% akcji sieci 
Calypso Fitness, tym samym zwiększając swoje 
udziały w kapitale zakładowym największej sieci 
klubów fitness w Polsce do 83,4%. Wartość 
transakcji wyniosła 81,25 mln PLN.

BRAINLY KUPIŁO RYWALA ZE 

STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Największa platforma wymiany wiedzy 

pomiędzy uczniami działająca w Polsce 

jako Zadane.pl − polskie Brainly −

poinformowała, iż dokonała ona 

zakupu swojego największego 

amerykańskiego konkurenta, czyli 

OpenStudy. Celem przejęcia jest 

zaoferowanie uczniom na całym 

świecie jeszcze lepszych narzędzi do 

dzielenia się wiedzą w internecie.
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Rozpoczęcie sprzedaży Konsalnetu

Fundusz Value4Capital zaczął aktywnie szukać 
nabywców dla największej spółki ochroniarskiej 
w Polsce, Konsalnetu. Zaproszenia trafiają głównie 
do inwestorów branżowych, a oczekiwana wartość 
transakcji to 100 mln EUR.  

Transakcje

źródło: opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych informacji.

PLN81m€100m
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Microsoft dokonuje kolejnej ogromnej transakcji

Gigant branży IT i jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie, 
Microsoft, poinformował, iż przejmuje portal społecznościowy dla profesjonalistów 
– LinkedIn. Spółka założona przez Bill’a Gates’a zapłaci 196 USD za jedną akcję 
LinkedIn, co w sumie daje wartość transakcji na poziomie 26,2 mld USD. 
Założony w 2003 roku portal zrzeszający pracowników oraz rekruterów ma 
zachować swoją odrębność i niezależność.

Największy na świecie producent samochodów elektrycznych, Tesla Motors, złożył 
ofertę zakupu firmy SolarCity, która zajmuje się produkcją domowych systemów 
paneli słonecznych. Elon Musk, główny udziałowiec obu spółek, argumentuje 
decyzję zakupu SolarCity pokrewieństwem obu branż oraz spodziewanymi efektami 
synergii. Tesla zapłaci własnymi akcjami za udziały SolarCity, co przy obecnej 
kapitalizacji spółki przejmowanej na poziomie 2,1 mld USD oraz zakładanej 20−30% 
premii, oznaczałoby, iż wartość transakcji będzie opiewać na maksymalnie
2,8 mld USD.

Według informacji podanych przez Agencję Reuters, Dell planuje sprzedać swój 
dział zajmujący się oprogramowaniem, aby sfinansować przejęcie 
EMC Corporation. Dell poinformował w październiku, iż ma zamiar kupić 
producenta systemów zarządzania oraz przechowywania danych za 67 mld 
USD. Sprzedaż działu oprogramowania przyniesie Dellowi około 2 mld 
USD dodatkowej gotówki. Kupującymi mają być dwaj inwestorzy finansowi 
– Francisco Partners oraz Elliott Management. Jak zaznaczają źródła będące 
blisko procesu negocjacyjnego, nic jeszcze nie jest przesądzone, ale obie 
strony powinny dojść do porozumienia wraz z końcem czerwca.

Tesla inwestuje w energię odnawialną

Dell sprzedaje część biznesu

Rekordowe przejęcie w branży gier wideo

|

Wydarzenia 

Fińska firma Supercell, będąca autorem jednej z najbardziej popularnych gier 
mobilnych pod tytułem Clash of Clans, została zakupiona przez chińskiego 
giganta Tencent za rekordowo wielką w tej branży kwotę 8,6 mld USD. 
Clash of Clans posiada około 25 milionów aktywnych graczy na całym świecie, 
co sprawia, iż Supercell należy do liderów w branży gier pod względem 
rentowności. W poprzednim roku spółka zanotowała zysk brutto na poziomie 
880 mln EUR.



Piotr Kucharczyk, CFA
D Y R E K T O R ,  B I U R O  W  W A R S Z A W I E

Szanowni Państwo!

Firma CMT Advisory dołączyła do międzynarodowej organizacji AICA, 

zrzeszającej doradców wyspecjalizowanych w zakresie fuzji i przejęć. 

Alliance of International Corporate Advisors (AICA) jest siecią partnerską 

doradców transakcyjnych z ponad 30 krajów świata, integrującą firmy 

o najwyższych standardach prowadzenia biznesu, ugruntowanej pozycji

rynkowej oraz bogatym portfolio zrealizowanych projektów M&A. 

Przynależność do AICA to dla CMT Advisory nie tylko wyróżnienie, 

ale przede wszystkim możliwość aktywnej kooperacji wewnątrz

międzynarodowej grupy doradczej. Współpraca ta oznacza m.in.:

zwiększoną skuteczność w identyfikacji potencjalnych podmiotów 

transakcji, dostęp do lokalnych raportów i analiz, wymianę wiedzy

pomiędzy członkami organizacji, ich doświadczeń i najlepszych praktyk.

Doradztwo transakcyjne

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu transakcyjnego, począwszy 

od poszukiwania inwestora bądź atrakcyjnego podmiotu do przejęcia, 

poprzez wycenę biznesu, due diligence, wsparcie podczas negocjacji, 

komunikację w procesie aż po finalizację transakcji. Wspieramy naszych 

Klientów na każdym etapie realizacji transakcji, zarówno po stronie 

kupującego, jak i sprzedającego. Celem usług doradztwa transakcyjnego 

jest zapewnienie optymalnego przebiegu procesu przy jednoczesnej 

maksymalizacji korzyści oraz należytej ochronie interesów Klienta.

K O N T A K T

K O M E N T A R Z

CMT ADVISORY SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, e-mail: biuro@cmt-advisory.pl, tel.(fax): 61 855 30 10, www.cmt-advisory.pl
 Biuro w Warszawie: ul Złota 59, 00-120 Warszawa, e-mail: warszawa@cmt-advisory.pl , tel.(fax): 22 280 91 85

Piotr Kucharczyk, CFA  
Dział Doradztwa
Transakcyjnego
 +48 505 292 789
kucharczyk@cmt-advisory.pl

DORADZTWO 
TRANSAKCYJNE  

CENY 
TRANSFEROWE  

RESTRUKTURYZACJE 
I PRZEKSZTAŁCENIA  

WSPARCIE NADZORU 
WŁAŚCICIELSKIEGO  

WYCENY I MODELOWANIE 
BIZNESOWE

m



<<
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


