1 TEISINIS PRANEŠIMAS. BENDROVĖS INFORMACIJA
1.1. Šį teisinį pranešimą pateikia „T. Rowe Price International Ltd“ („Bendrovė“), kurią patvirtino ir
kurios veiklą reguliuoja Jungtinės Karalystės Finansų priežiūros tarnyba.
1.2. Šis teisinis pranešimas yra taikomas visam interneto svetainės, veikiančios domeno pavadinimu
www.funds.troweprice.com („Interneto svetainė“), turiniui ir visam mūsų ir jūsų susirašinėjimui el.
paštu. Prieš naudodamiesi interneto svetaine, atidžiai perskaitykite šias nuostatas, kadangi
naudodamiesi svetaine parodysite, jog su tomis nuostatomis sutinkate.
1.3. Bendrovė gali bet kada peržiūrėti šį teisinį pranešimą ir atnaujinti šį įrašą. Kartais prisijunkite prie
interneto svetainės ir peržiūrėkite tuo metu galiojantį teisinį pranešimą, kadangi jis jums yra
privalomas. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikros šio teisinio pranešimo nuostatos gali būti pakeistos
specialiai parengtais teisiniais pranešimais ar nuostatomis, kurias galima rasti konkrečiuose interneto
svetainės puslapiuose.
2. INTERNETO SVETAINĖS TURINYS
2.1. Šios interneto svetainės turinys („Informacija“) nėra investavimo patarimas ar rekomendacijos.
Jokia šioje interneto svetainėje pateikta informacija neturi būti laikoma prašymu pirkti arba pasiūlymu
parduoti vertybinį popierių ar bet kurį kitą produktą arba paslaugą asmeniui, kuris yra jurisdikcijoje,
kur toks pasiūlymas, prašymas, pirkimas arba pardavimas pagal jos įstatymus būtų neteisėtas. Kartais
informacijai ir paskesniam jos naudojimui gali būti taikomi tam tikri įstatymais numatyti ar kiti išoriniai
reikalavimai, sąlygos ir apribojimai. Visa informacija turite naudotis pagal reglamentus, sąlygas arba
apribojimus, kurie taikomi šalyje, kurioje nusprendžiate naudoti informaciją. Jokia interneto
svetainėje paskelbta arba per ją prieinama informacija nėra skirta skelbti arba būti atskleista
jurisdikcijoje, kurioje dėl tokių veiksmų būtų pažeistas bet koks taikomas įstatymas ar reglamentas.
2.2. Informacija yra pateikiama pagal čia išdėstytas sąlygas ir nuostatas. Ji pateikiama naudoti jums,
vykdant vidinę ir teisėtą veiklą („Leistinas tikslas“). Jei neturite bendrovės rašytinio sutikimo,
nenaudokite, nesaugokite, neatsisiųskite, neatkurkite, neparduokite, pakartotinai neplatinkite ar
nesielkite su informacija jokiu kitu būdu ar siekdami kito nei leistinas tikslo.
2.3. Jūs galite spausdinti ir atsisiųsti ištraukas iš interneto svetainės tik turėdami leistiną tikslą, toliau
nurodytu pagrindu:
1. Jokiu būdu nekeisite jokių dokumentų ar susijusios grafikos;
2. Nenaudosite jokios grafikos atskirai nuo atitinkamo teksto;
3. Nekeisite ar nepašalinsite jokio prekės ženklo, autorių teisių ar kito pranešimo iš turinio kopijų; ir 4.
Neskelbsite ar viešai nepateiksite jokios turinio dalies jurisdikcijoje, kurioje tokiu poelgiu būtų
pažeistas bet kuris taikytinas įstatymas ar reglamentas.
3. AUTORIŲ TEISĖS, PREKIŲ ŽENKLAI IR LICENCIJA
3.1. Šios interneto svetainės turinys yra saugomas taikytinų autorių teisių įstatymų. Naudoti ištraukas
iš interneto svetainės bet kuriam 2 punkto neatitinkančiam tikslui yra draudžiama.
3.2. „T. ROWE PRICE“, „INVEST WITH CONFIDENCE“ ir snieginio avino dizainas drauge ir (arba) atskirai

yra „T. Rowe Price Group, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose,
Europos Sąjungoje ir kitose šalyse. Visi kiti parodyti prekių ženklai yra „T. Rowe Price“ ar jų atitinkamų
savininkų nuosavybė.
3.3. Niekas šioje interneto svetainėje neturi būti laikoma licencijos ar teisės suteikimu pagal bet kurį
„T. Rowe Price“ ar trečiosios šalies prekių ženklą, todėl neturėtumėte bandyti naudoti, kopijuoti ir
pritaikyti ar bandyti užregistruoti prekių ženklus, kurie yra panašūs į interneto svetainėje ar jos
informacijoje pateiktus prekių ženklus arba logotipus.
3.4. Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos šiame teisiniame pranešime, yra saugomos. Remiantis
2.2. punktu, neturint išankstinio rašytinio bendrovės leidimo, draudžiama atkurti kurią nors interneto
svetainės dalį ar ją saugoti bet kurioje kitoje interneto svetainėje, taip pat draudžiama ją įtraukti į
viešąją ar privačią elektroninę duomenų gavimo sistemą arba paslaugą.
3.5. Pažeidus bet kurias šio teisinio pranešimo nuostatas, leidimas naudoti interneto svetainę
automatiškai panaikinamas, o jūs turite nedelsdami sunaikinti iš interneto svetainės atsisiųstas ar
atspausdintas ištraukas.
4. LANKYTOJŲ INFORMACIJA
4.1. Bet kuri informacija, kurią perduodate ar skelbiate interneto svetainėje, išskyrus visą asmens
tapatybę leidžiančią nustatyti informaciją, kuriai yra taikoma mūsų privatumo politika, yra laikoma
nekonfidencialia ir ji nėra saugoma nuosavybės teisių. Bendrovė nėra niekaip įsipareigojusi dėl tokios
informacijos. Bendrovė ir jos paskirtieji asmenys gali laisvai kopijuoti, atskleisti, platinti, įterpti ir kitaip
naudoti tokią medžiagą ir visus duomenis, vaizdus, garsus, tekstą ir kitus joje esančius elementus bet
kuriam ir visiems komerciniams ar nekomerciniams tikslams.
4.2. Bendrovė gali dalytis interneto svetainės naudojimo informacija apie svetainės lankytojus su
geros reputacijos trečiųjų šalių reklamos bendrovėmis su tikslu ateityje vykdyti kampanijas ir
atnaujinti lankytojų informaciją, kuri naudojama ataskaitų teikimo statistikoje.
5. NUORODOS Į KITAS INTERNETO SVETAINES IR IŠ JŲ, TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS
5.1. Interneto svetainėje gali būti informacijos iš trečiųjų šalių arba nuorodos į trečiųjų šalių
tvarkomas interneto svetaines („Trečiųjų šalių turinys“). Trečiųjų šalių turinys yra saugomas tokiam
trečiųjų šalių turiniui aktualių autorių teisių įstatymų. Jis priklauso paskirtam (-iems) trečiųjų šalių
turinio teikėjui (-ams).
5.2. Interneto svetainėje esančios nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines yra pateikiamos tik
jūsų patogumui. Jei tomis nuorodomis pasinaudosite, interneto svetainę išjungsite. Bendrovė
nedalyvauja ruošiant, patvirtinant ar redaguojant trečiųjų šalių turinį. Ji neperžiūri jo jokiose tų
trečiųjų šalių interneto svetainėse, jo nevaldo ir nėra atsakinga už tas interneto svetaines ir jų turinį ar
prieinamumą. Todėl bendrovė (aiškiai ar numanomai) neremia ar neteikia jokių pareiškimų apie tas
svetaines ar jose pateiktą medžiagą ir jokius rezultatus, kurie gali būti pasiekti naudojantis jomis. Bet
kokia trečiųjų šalių svetainėse išreikšta nuomonė ar rekomendacijos yra tik trečiųjų šalių turinio
teikėjo (-ų), o ne bendrovės nuomonė. Jei nuspręsite prisijungti prie trečiųjų šalių interneto svetainių,
turėsite prisiimti visą riziką. Bendrovė nebus atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, kuri buvo patirta

pasitikėjus tokia informacija.
5.3. Turite peržiūrėti trečiųjų šalių interneto svetainėse pateiktą privatumo pranešimą bei visas
sąlygas ir nuostatas, prieš naudodamiesi interneto svetaine ar pateikdami asmeninę arba
konfidencialią informaciją. Tomis interneto svetainėmis naudokitės pagal jų sąlygas ir nuostatas,
kurias turite peržiūrėti prieš naudodamiesi tomis interneto svetainėmis.
6. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS
6.1. Bendrovė deda visas pastangas, kad pateiktų tikslią ir savalaikę informaciją, pasitarnausiančią
naudotojų poreikiams. Kai bendrovė mano, kad paskelbimo datą informacija yra tiksli, ir kai
konkrečiame puslapyje yra nurodyta data, laikoma, kad tą datą tokiame puslapyje pateikta
informacija yra tiksli, o informacija (įskaitant visą informaciją, kuri prieinama bet kurioje svetainėje, į
kurią galite pateikti nuorodą per šią interneto svetainę) yra pateikiama „tokia, kokia yra“, be jokių
sąlygų, garantijų ar kitų bet kokio pobūdžio nuostatų. Atitinkamai, didžiausia įstatymo leidžiama
apimtimi, bendrovė jums pateikia interneto svetainę, su sąlyga, kad bendrovė atmeta visus
pareiškimus, garantijas, sąlygas ir kitas aiškias arba numanomas nuostatas.
6.2. Šioje interneto svetainėje pateikiami rinkos, kainos ar rezultatų duomenys yra skirti tik
informacijos tikslais. Jūsų investicijų ir iš jų gautų pajamų vertė gali sumažėti ir išaugti. Be to, galite
prarasti pagrindinę vertę. Praeities rezultatai nėra orientyras dėl būsimų rezultatų, o vertybinių
popierių vertė ir jų generuojamos pajamos gali sumažėti ir išaugti. Palūkanų normų pokyčiai taip pat
gali turėti neigiamo poveikio vertybinių popierių vertei, kainai arba pajamoms. Investuotojai turėtų
žinoti apie riziką, kuri siejama su investicijomis į besiformuojančias rinkas, didelio pajamingumo
vertybinius popierius ir mažesnes bendroves.
6.3. Bendrovė gali bet kada nepranešusi atlikti interneto svetainės informacijos pakeitimų. Interneto
svetainėje pateikta informacija gali būti pasenusi, o bendrovė nėra niekaip įsipareigojusi ją atnaujinti.
7. ATSAKOMYBĖ. Bendrovė, bet kuri kita šalis (dalyvaujanti ar nedalyvaujanti kuriant, ruošiant,
prižiūrint ar pateikiant interneto svetainę) ir bet kurios bendrovių grupės bendrovės ir jų tarnautojai,
direktoriai, darbuotojai, akcininkai ar atstovai atmeta bet kokią atsakomybę ir įsipareigojimą dėl bet
kokios sumos ar pobūdžio nuostolių arba žalos, kurią galėjote patirti jūs arba trečioji šalis (įskaitant,
tačiau neapsiribojant, bet kokią tiesioginę, netiesioginę, baudžiamąją ar kaip pasekmė patirtą žalą
arba nuostolius, taip pat bet kokias prarastas pajamas, pelną, gerą vardą, duomenis, sutartis, pinigų
naudojimą, žalą arba nuostolius, kurie kilo ar yra kaip nors susiję su veiklos nutraukimu, ir patirti
pažeidus civilinę teisę (įskaitant, tačiau neapsiribojant, aplaidumą), sutartį ar kitu atveju), kai tai kokiu
nors būdu susiję su interneto svetaine arba jos naudojimu, negalėjimu naudotis ja arba jos rezultatais,
su interneto svetaine susietomis interneto svetainėmis ar informacija tose interneto svetainėse,
įskaitant, tačiau neapsiribojant, žalą arba nuostolius dėl virusų, kurie gali užkrėsti kompiuterio įrangą,
programinę įrangą, duomenis ar kitą turtą, jums prisijungus, naudojant ar naršant interneto svetainėje
arba iš jos ar su ja susietų interneto svetainių atsisiuntus kokią nors informaciją.
8. TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA. Šiam teisiniam pranešimui turi būti taikoma ir jis turi būti
aiškinamas pagal Anglijos ir Velso įstatymus. Su šiuo teisiniu pranešimu susijusių ginčų sprendimas yra
išimtinai priskiriamas Anglijos teismų jurisdikcijai.

