Αποποίηση ευθύνης κινδύνων
Γενική προειδοποίηση
Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Emergo Wealth
Ltd (“EW”). Ολόκληρο το υλικό στην ιστοσελίδα της EW προσφέρεται για ενημερωτικούς
σκοπούς μόνο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους επενδυτικούς στόχους ενός συγκεκριμένου
χρήστη και/ ή την οικονομική του θέση και δε λαμβάνει υπόψη τους συγκεκριμένους στόχους,
ανάγκες ή απαιτήσεις κάθε επενδυτή ξεχωριστά. Μερικές ή όλες οι επενδύσεις δυνατό να
μην είναι κατάλληλες για ορισμένους επενδυτές. Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κάποιο βαθμό
κινδύνου και ένας επενδυτής πιθανό να απωλέσει ολόκληρη την επένδυσή του ή μέρος
αυτής. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μόχλευση και η απόδοση τους να έχει πολλές
διακυμάνσεις. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν υψηλές χρεώσεις και έξοδα που να μειώνουν
τις αποδόσεις. Προτού κάνετε την οποιαδήποτε επένδυση ή προβείτε στην οποιαδήποτε
συναλλαγή, πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη την οικονομική σας θέση και να ζητήσετε τη
βοήθεια των οικονομικών σας συμβούλων έτσι ώστε να κατανοήσετε πλήρως τους κινδύνους
που εμπεριέχονται και να βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα που θα επιλέξετε είναι κατάλληλα για
τις δικές σας συγκεκριμένες συνθήκες. Καμία πληροφορία ή άποψη σε αυτή την ιστοσελίδα
δεν πρέπει να εκληφθεί ως εισήγηση, ή προσφορά για αγορά ή πώληση, ή επίκληση μιας
προσφοράς για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε νομίσματος, αξίας, χρηματοοικονομικού
προϊόντος, υπηρεσίας ή μέσου, ή για τη συμμετοχή στην κάποια επενδυτική στρατηγική
στην οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοια προσφορά, επίκληση ή στρατηγική θα ήταν
παράνομη.
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Περιορισμός ευθύνης
Η EW καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να λαμβάνει πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές.
Λόγω της πιθανότητας ανθρώπινου ή μηχανικού σφάλματος, η ιστοσελίδα αυτή και οι
πληροφορίες που περιέχει παρέχονται «ως έχουν» και «ως είναι διαθέσιμες» χωρίς
οποιαδήποτε εγγύηση. Η EW δεν προβαίνει στις οποιεσδήποτε παραστάσεις (είτε ρητές είτε
νοούμενες) ότι οι πληροφορίες, αναλύσεις και απόψεις που εκφράζονται στην ιστοσελίδα η
άλλως πως είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες ή επικαιροποιημένες και δεν αποδέχεται ουδεμία
ευθύνη ή υποχρέωση οποιασδήποτε μορφής.
Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα ελέγχονται και επικαιροποιούνται από την EW σε τακτά
διαστήματα. Παρά ταύτα, τα δεδομένα και πληροφορίες μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές ενώ
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, η EW δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, ούτε
παρέχει την οποιαδήποτε εγγύηση προς τον οποιοδήποτε συνδρομητή, πελάτη, συνέταιρο,
προμηθευτή, αντισυμβαλλόμενο ή τρίτο πρόσωπο για την έγκαιρη επικαιροποίηση, την
ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή
άλλες, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτυακών συνδέσμων, ή για τους οποιουσδήποτε
ισχυρισμούς ή λάθη, παραλείψεις, ιούς, κακόβουλα λογισμικά, ή τη μη συμβατότητα με άλλα
συστήματα ή πλατφόρμες. Η EW διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις πληροφορίες
αυτές οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
Αποκλεισμός ευθύνης
Η EW δε θα φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ή την αλλαγή στο καθεστώς
οποιασδήποτε μορφής, συνεπεία της οποιασδήποτε επένδυσης ή άλλης δραστηριότητας η
οποία βασίστηκε στην οποιαδήποτε εισήγηση, πρόβλεψη ή άλλη πληροφορία περιέχεται σε
αυτή την ιστοσελίδα. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας δεν πρέπει να εκληφθούν ως ρητή ή
νοούμενη υπόσχεση, εγγύηση ή υπονόηση από την EW ότι οι πελάτες θα επωφεληθούν από
τις απόψεις που εκφράζονται ή ότι μπορούν να περιορίσουν ή να αποφύγουν τυχόν απώλειες.
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Η EW δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για το περιεχόμενο
οποιασδήποτε ιστοσελίδας, είτε αυτό συνδέεται με τη δική της ιστοσελίδα είτε όχι, ούτε και
για τις οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από ενέργειές σας με βάση το περιεχόμενο
αυτών των ιστοσελίδων. Το να συμβουλευτείτε αυτή την ιστοσελίδα δε σας καθιστά πελάτη
της EW και κανένα πρόσωπο από την EW ή πρόσωπο που συνδέεται με την EW δε θα
έχει οποιοδήποτε καθήκον ή θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη απέναντί σας
συνεπεία του γεγονότος ότι συμβουλευτήκατε μία τέτοια ιστοσελίδα.
Διαφορές
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει λόγω της ιστοσελίδας ή σε σχέση με αυτή θα διευθετηθεί
αποκλειστικά από τα Κυπριακά Δικαστήρια σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου.
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Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σε σχέση με την Οδηγία MiFID, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με το Τμήμα Συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@emergowealth.net ή
στο τηλέφωνο +357 22 449122.
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