
ATSAKOMYB�S APRIBOJIMAS 

Prieš pasinaudodami šioje interneto svetain�je esan�ia informacija, atidžiai perskaitykite 
atsakomyb�s apribojimo nuostatas. 

***** 

Informacija apie vertybinius popierius ir j� emitentus (toliau Informacija) šioje interneto 
svetain�je yra atskleidžiama tik siekiant užtikrinti vertybini� popieri� rinkos veiksmingum� ir 
skaidrum�. Visa svetain�je pateikiama Informacija yra skirta tik informaciniams tikslams, tod�l ji 
negali b�ti suprantama kaip pasi�lymas parduoti (�skaitant vieš� platinim�) arba rekomendacija 
pirkti Vilniaus vertybini� popieri� biržoje (Lietuvoje), Rygos vertybini� popieri� biržoje 
(Latvijoje) ar Talino vertybini� popieri� biržoje (Estijoje) listinguojam� (nelistinguojam�) 
investicini� fond� vertybinius popierius, arba šioje svetain�je apib�dinam� emisij� ar produkt�. 
Be to, visos Informacijos ar jos dalies atskleidimas šioje svetain�je jokiais atvejais negali b�ti 
laikomas investicini� fond� reklama, ar atitinkamu patarimu investuoti. 

Šios svetain�s navigacin� sistema suteikia prieig� prie Informacijos apie Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Suomijos finansin�s prieži�ros institucij� �registruotus vertybinius popierius (su 
vertybiniais popieriais susijusi Informacija pažymima atitinkamai „EE“ – Estija, „LV“ – Latvija, 
„LT“ – Lietuva ir „FI“ – Suomija). Be aukš�iau min�t� nuostat�, pabr�žtina, kad: 

(i) Informacija yra skirta tik t� šali� pilie�iams / rezidentams, kuriose sudarytas(i) 
investicinis(iai) fondas(ai), 

(ii) investicini� fond� vertybiniai popieriai, pažym�ti „EE“, „LV“, „LT“ arba „FI“, 
atitinka tik tos šalies viešo platinimo reikalavimus, kurios finansin�s prieži�ros 
institucija �registravo tuos vertybinius popierius, 

(iii)  n� vienas iš t� vertybini� popieri� n�ra listinguojamas arba parduodamas toje šalyje, 
kurioje to vertybinio popieriaus ne�registravo vietos finansin�s prieži�ros institucija,  

(iv) pal�kan� ir dividend� tuose investiciniuose fonduose, apie kuriuos informacija 
atskleidžiama šioje svetain�je, paskirstymas kai kuriose šalyse gali b�ti apribotas 
�statymu, ir tais fondais neb�tinai gal�s pasinaudoti asmenys visose šalyse, kuriose 
platinama ši informacija, o 

(v) asmenys, turintys koki� nors abejoni�, tur�t� kreiptis profesionalaus specialisto 
patarimo ir prieš investuodami tur�t� perskaityti prospekt� ar kit� medžiag�, 
sudaran�i� teisin� pagrind� investicijoms � fond�. 

***** 
Vilniaus, Rygos bei Talino vertybini� popieri� biržos (toliau – Biržos) imasi vis� priemoni� 
užtikrinti, kad šiame interneto tinklapyje pateikta informacija b�t� išsami ir tiksli, ta�iau 
negarantuoja, kad min�ta informacija bus be priekaišt� bei klaid� ir neprisiima atsakomyb�s už 
jos panaudojimo pasekmes. Informacija šioje svetain�je retkar�iais yra kei�iama be išankstinio 
pranešimo. Biržos jokiais atvejais neatsako už padaryt� ar sukelt� nuostol�, žal� ar pad�ties 
pabloginim� d�l šios svetain�s neprieinamumo, arba informacijos v�lavimo, arba kitoki� 
svetain�s veikimo sutrikim�. 

Nuorodos 
Atsakomyb� už tiesiogines ir netiesiogines Birž� kompetencijai nepriklausan�ias nuorodas � kitus 
interneto puslapius taikoma tik tuo atveju, jeigu toki� puslapi� turinys buvo žinomas, ir jeigu dera 
bei techniškai yra �manoma, esant tuose puslapiuose neteis�tai informacijai, užkirsti keli� jais 
naudotis.  

Teisinis šio atsakomyb�s apribojimo galiojimas 
Tuo atveju, jeigu atskiros šio teksto dalys ar jame pateiktos formuluot�s teisiškai negalioja arba 
nustoja galioti (visos ar dalinai), likusi� dokumento dali�  turinys ir teis�tumas išlieka.   


