ÕIGUSALANE TEAVE 1. ETTEVÕTTE TEAVE
1.1 Käesoleva õigusalase teabe on välja andnud T. Rowe Price International Ltd („Ettevõte“), millele
on loa andnud ja mida reguleerib UK finantsjärelevalveamet.
1.2 See õigusalane teave kohaldub kogu veebilehe sisule, mida avaldatakse domeeninime
www.funds.troweprice.com („Veebileht“) all, ning meie ja teie vahelisele meilisuhtlusele. Enne
veebilehe kasutamist lugege need tingimused hoolikalt läbi, sest veebilehte kasutades nõustute
nende tingimustega.
1.3 Ettevõttel on õigus see õigusalane teave igal ajal üle vaadata, seda postitust uuendades. Vaadake
aeg-ajalt veebilehele, et lugeda läbi hetkel kehtiv õigusalane teave, sest see on teie jaoks siduv. Pange
tähele, et selle õigusalase teabe mõned sätted võivad olla asendatud selgesõnaliselt määratud
õigusalase teabe või tingimustega, mis on avaldatud mõnedel veebilehe lehtedel.
2. VEEBILEHE SISU
2.1 Käesoleva veebilehe sisu („Teave“) ei sisalda investeerimisnõuandeid ega -soovitusi. Mitte midagi
sellel veebilehel ei saa võtta kui üleskutset osta või pakkuda müügiks väärtpabereid või muid tooteid
või teenuseid isikutele mis tahes jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, üleskutse, ost või müük oleks
sellise jurisdiktsiooni seaduste kohaselt ebaseaduslik. Teabele ja selle kasutamisele võivad aeg-ajalt
kohalduda teatud kohustuslikud või muud välised regulatsioonid, tingimused ja piirangud. Kogu teabe
kasutamine teie poolt peab vastama nendele eeskirjadele, tingimustele või piirangutele, mida
kohaldatakse riigis, kus te soovite teavet kasutada. Teavet, mis on veebilehel avaldatud või selle
kaudu kättesaadavaks tehtud, ei tohi avaldada ega teha kättesaadavaks jurisdiktsioonis, kus see võib
põhjustada mis tahes kohaldatava õiguse või regulatsiooni rikkumist.
2.2 Teave on esitatud teile vastavalt siin sisalduvatele tingimustele. See on mõeldud teile
kasutamiseks seoses teie isikliku ja seadusliku tegevusega („Lubatud eesmärk”). Keelatud on teabe
kasutamine, salvestamine, allalaadimine, paljundamine, müümine, jagamine või muud toimingud
teabega ettevõtte kirjaliku loata või muul viisil kui „Lubatud eesmärk“.
2.3 Teil on lubatud printida ja alla laadida veebilehe väljavõtteid ainult „Lubatud eesmärgil“ järgmistel
tingimustel:
1. te ei muuda mingil moel ühtegi dokumenti ega seotud graafikat;
2. te ei kasuta graafikat eraldi vastavast tekstist;
3 te ei muuda ega eemalda kaubamärke, autoriõigusi ega muid teatisi sisu koopiatest, ja 4. te ei
avalda ega tee sisu ühtegi osa kättesaadavaks jurisdiktsioonis, kus see oleks vastuolus kohaldatava
õiguse või regulatsiooniga.
3. AUTORIÕIGUSED, KAUBAMÄRGID JA LITSENTSID
3.1 Selle veebilehe sisu on kaitstud kohaldatavate autoriõiguse seadustega. Keelatud on veebilehe
väljavõtete kasutamine muul otstarbel kui punkti 2 kohaselt.
3.2 T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE ja lumelamba kujutis on ühiselt ja/või eraldi ettevõtte
T. Rowe Price Group, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides,

Euroopa Liidus ja teistes riikides. Kõik muud kuvatud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele T. Rowe Price
või nende vastavatele omanikele.
3.3. Mitte midagi sellel veebilehel ei tohi käsitleda litsentsi või õiguse andmisena T. Rowe Price’i või
mõne kolmanda poole kaubamärgi all. Samuti ei tohi kasutada, kopeerida-kohandada ega püüda
registreerida muid sarnaseid kaubamärke või logosid, mida kuvatakse sellel veebilehel või mis
sisalduvad siin esitatud teabes.
3.4 Kõik õigused, mida selles õigusalases teabes ei ole selgesõnaliselt antud, on kaitstud. Kooskõlas
punktiga 2.2 ei tohi veebilehe ühtegi osa taasesitada või talletada ega kaasata avalikku või
eraõiguslikku elektroonilisse edastamissüsteemi ega teenusesse ettevõtte eelneva kirjaliku loata.
3.5 Kui te rikute selle õigusalase teabe tingimusi, lõpeb automaatselt teie luba kasutada seda
veebilehte ning te peate koheselt hävitama veebilehe allalaaditud või trükitud väljavõtted.
4. KÜLASTAJA MATERJAL
4.1 Välja arvatud teid isiklikult tuvastada võimaldav teave, mida hõlmab meie privaatsuspoliitika,
loetakse teie poolt veebilehele edastatud või postiatud materjale mittekonfidentsiaalseks ja
avalikustamisele kuuluvaks. Ettevõttel ei ole selliste materjalide suhtes mingeid kohustusi. Ettevõttel
ja selle nimetatud asutustel on õigus paljundada, avaldada, levitada, lisada ning muul viisil kasutada
selliseid materjale ja kõiki andmeid, kujutisi, helisid, teksti ning muid nendesse integreeritud elemente
mis tahes kaubanduslikel või mittekaubanduslikel eesmärkidel.
4.2 Ettevõte võib jagada veebilehe kasutusteavet veebilehe külastajate kohta mainekate kolmanda
poole reklaamiettevõtetega, et määrata sihtgrupid tulevastele kampaaniatele ja uuendada
külastajateavet, mida kasutatakse aruandlusstatistikas.
5. TEISED VEEBILEHED, KOLMANDA POOLE SISU – LINGID NENDELE JA NENDELT
5.1 Veebileht võib sisalda materjale või linke teistele veebilehtedele, mida haldavad kolmandad
pooled („Kolmanda poole sisu”). Kolmanda poole sisu on kaitstud autoriõiguse seadustega, mis on
seotud sellise kolmanda poole sisuga. See kuulub kolmanda poole sisupakkuja(te)le.
5.2 Lingid kolmanda poole veebilehtedele sellel veebilehel on antud ainult teie mugavuse huvides.
Nendele linkidele klõpsamisega lahkute veebilehelt. Ettevõte ei osale kolmanda poole sisu
ettevalmistamisel, kohandamisel või redigeerimisel. Ettevõte ei ole läbi vaadanud kõiki neid kolmanda
poole veebilehti, ei kontrolli neid ja ei vastuta nende veebilehtede või nende sisu ega kättesaadavuse
eest. Sellest tulenevalt ettevõte neid ei toeta (selgesõnaliselt või kaudselt) ega tee nende, nendes
sisalduvate materjalide või nende kasutamisest saadava võimaliku tulemuse kohta mingeid märkusi.
Kõik kolmanda poole lehtedel esitatud arvamused või soovitused kuuluvad ainult kolmanda poole
sisupakkuja(te)le, mitte ettevõttele. Kui otsustate külastada kolmanda poole veebilehte, teete seda
täielikult omal vastutusel. Ettevõte ei vastuta sellisele teabele tuginemisest tulenevate kahjude või
kahjustuste eest.
5.3 Enne kolmanda poole veebilehe kasutamist või isikuandmete ja konfidentsiaalse teabe jagamist
lugege kindlasti läbi kolmanda poole veebilehe privaatsusavaldus ja tingimused. Nende veebilehtede

kasutamisele kohalduvad nende tingimused, mille te peaksite samuti enne selliste veebilehtede
külastamist üle vaatama.
6. LAHTIÜTLUS
6.1 Ettevõte püüab teha täpse ja õigeaegse teabe andmiseks kõik endast oleneva, et täita klientide
vajadused. Kuigi ettevõte usub, et teave on selle avaldamise kuupäeval täpne, ja kui konkreetsel lehel
on kuupäev, et sellisel lehel avaldatud teave on täpne selle kuupäeva seisuga, on teave (sh teave, mis
on kättesaadav mistahes lehel, millele võite selle veebilehe kaudu sattuda) esitatud kujul „on nagu
on”, ilma tingimuste, garantiide või muude säteteta. Vastavalt seadusega lubatud maksimaalsele
ulatusele pakub ettevõte teile kasutamiseks veebilehte tingimusel, et ettevõte välistab mistahes
esindamise, garantiid, tingimused ja muud selgesõnalised või kaudsed tingimused.
6.2 Sellel veebilehel sisalduvad turu-, hinna- või toimivusandmed on antud ainult informatiivsetel
eesmärkidel. Teie investeeringute väärtus ja sellest tulenev võimalik tulu võivad väheneda või
suureneda ning te võite kaotada põhisumma. Varasem tulemuslikkus ei ole tulevase tulemuslikkuse
alus. Väärtpaberite väärtus ja nendest saadud võimalik tulu võib nii väheneda kui ka suureneda. Ka
vahetuskursside muutumine võib avaldada negatiivset mõju väärtpaberite väärtusele, hinnale või
saadavale tulule. Investorid peaksid olema teadlikud ka investeeringutega seotud lisariskidest
tekkivatel turgudel, seoses suure tasuvusega väärtpaberite ja väiksemate ettevõtetega.
6.3 Ettevõte võib veelehel olevat materjali igal ajal ette teatamata muuta. Veebilehel olev materjal
võib olla aegunud ja ettevõte ei võta mingit kohustust sellist materjali uuendada.
7. VASTUTUS Ettevõte, mistahes teine pool (olenemata sellest, kas on seotud veebilehe loomise,
tootmise, hooldamise või edastamisega) ning mistahes ettevõtte gruppi kuuluv ettevõte ja ametnikud,
juhid, töötajad, aktsionärid või esindajad välistavad igasuguse vastutuse mistahes summa ulatuses
igasuguse kahju või kahjustuse eest, mis võib tekkida teile või kolmandale poolele (sealhulgas
piiranguteta igasugune otsene, kaudne, karistatav või sellest tulenev kahju või kahjustus või kahju
seoses saamata jäänud sissetuleku, kasumi, firmaväärtuse, andmete, lepingute, raha kasutuse või
kahju või kahjustus, mis tuleneb äritegevuse katkemisest või on sellega mis tahes viisil seotud; ning
olenemata sellest, kas tegemist on kahju tekitamisega (sealhulgas piiranguteta hooletus), lepingu või
muuga) seoses veebilehe või selle kasutamisega, võimetusega kasutada veebilehte või veebilehe
kasutamise tulemustega, veebilehele lingitud veebilehtede või sellistel veebilehtedel sisalduvate
materjalidega, sealhulgas, kuid mitte ainult kahju või kahjustused seoses viirustega, mis võivad
nakatada teie arvutiseadmeid, tarkvara, andmeid või muud vara, tulenevalt sellest, et teil on
juurdepääs veebilehele, te kasutate veebilehte või sirvite seda või seoses mistahes materjalide
allalaadimisega veebilehelt või veebilehele lingitud veebilehtedelt.
8. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS Käesolevat õigusalast teavet reguleeritakse ja
tõlgendatakse vastavalt Inglismaa ja Walesi seadustele. Selle õigusalase teabega seoses tekkivate
vaidluste suhtes kohaldatakse Inglise kohtute ainupädevust.

