1. JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS UZŅĒMUMA INFORMĀCIJA
1.1. Šis ir uzņēmuma T. Rowe Price International Ltd (“Sabiedrība”), ko ir pilnvarojusi un regulē AK
finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde, izdots juridiskais paziņojums.
1.2. Šis juridiskais paziņojums attiecas uz visu tīmekļa vietnes saturu zem domēna nosaukuma
www.funds.troweprice.com (“Tīmekļa vietne”) un jebkuru saziņu e-pastā starp mums un jums. Pirms
izmantojat Tīmekļa vietni, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus, jo Tīmekļa vietnes izmantošana
norāda, ka jūs esat akceptējis(-usi) šos noteikumus.
1.3. Sabiedrība var pārskatīt šo juridisko paziņojumu jebkurā laikā, atjauninot šeit izvietoto
informāciju. Laiku pa laikam jums ir jāpārbauda šī Tīmekļa vietne, lai pārskatītu attiecīgajā laikā
aktuālo juridisko paziņojumu, jo tas jums ir saistošs. Ņemiet vērā, ka dažus šā juridiskā paziņojuma
noteikumus var aizstāt skaidri formulēti juridiski paziņojumi vai noteikumi, kas izvietoti īpašās šīs
Tīmekļa vietnes lapās.
2. TĪMEKĻA VIETNES SATURS
2.1. Šīs Tīmekļa vietnes saturs (“Informācija”) nesniedz ieguldījumu ieteikumus vai rekomendācijas.
Nekas šajā Tīmekļa vietnē nav uzskatāms par aicinājumu pirkt vai piedāvāt pirkt vērtspapīru vai
jebkuru citu produktu vai pakalpojumu jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums,
aicinājums, pirkums vai pārdošana būtu nelikumīgs darījums saskaņā ar attiecīgās jurisdikcijas tiesību
aktiem. Informācija un tas, kā jūs izrietoši to izmantojat, periodiski var būt pakļauta atsevišķiem ar
likumu noteiktiem vai citiem ārējiem noteikumiem, nosacījumiem un ierobežojumiem. Tam, kā jūs
izmantojat šo Informāciju, ir jāatbilst tādiem noteikumiem, nosacījumiem vai ierobežojumiem, kas ir
piemērojami valstī, kurā jūs izvēlaties izmantot Informāciju. Nekas no Informācijas, kas ir publicēta vai
pieejama, izmantojot Tīmekļa vietni, nav paredzēts publicēšanai vai pieejamībai jebkurā jurisdikcijā,
kur šāda rīcība būtu jebkura piemērojamā tiesību akta vai noteikumu pārkāpums.
2.2. Informācija jums tiek nodrošināta saskaņā ar šeit izklāstītajiem noteikumiem. Tā tiek sniegta jums,
lai jūs to izmantotu savai iekšējai un likumīgai uzņēmējdarbībai (“Atļautais nolūks”). Bez Sabiedrības
rakstiskas piekrišanas jūs neizmantosiet, nesaglabāsiet, nelejupielādēsiet, nereproducēsiet,
nepārdosiet, neizplatīsiet vai neizdalīsiet Informāciju nekādā citā veidā vai citam nolūkam, izņemot
Atļauto nolūku.
2.3. Jūs drīkstat drukāt un lejupielādēt izvilkumus no Tīmekļa vietnes vienīgi Atļautajam nolūkam,
ievērojot šādus nosacījumus:
1) jūs nekādā veidā nepārveidojat jebkurus dokumentus vai saistīto grafiku;
2) jūs neizmantojat nekādu grafiku atsevišķi bez atbilstošā teksta;
3) jūs nemaināt vai nenoņemat no satura kopijām nevienu prečzīmi vai autortiesību vai citu
paziņojumu; un 4) jūs nepublicējat vai nedarāt pieejamu jebkādu satura daļu jurisdikcijā, kurā šāda
rīcība būtu jebkura piemērojamā tiesību akta vai noteikumu pārkāpums.
3. AUTORTIESĪBAS, PREČZĪMES UN LICENCE
3.1. Šīs Tīmekļa vietnes saturs ir aizsargāts ar piemērojamiem autortiesību likumiem. Jebkuru
izvilkumu no šīs Tīmekļa vietnes izmantošana citā veidā, nekā ir noteikts 2. punktā, jebkādā nolūkā ir

aizliegta.
3.2. T. ROWE PRICE, devīze “INVEST WITH CONFIDENCE” un Kanādas aitas emblēma kopā un/vai
atsevišķi ir T. Rowe Price Group, Inc. prečzīmes un reģistrētas prečzīmes Amerikas Savienotajās
Valstīs, Eiropas Savienībā un citās valstīs. Visas citas redzamās prečzīmes ir T. Rowe Price ir vai to
attiecīgo īpašnieku īpašums.
3.3. Nekas šajā vietnē nav uzskatāms par ko tādu, kas piešķir jebkādas T. Rowe Price vai jebkuras
trešās personas prečzīmes licences vai tiesības, un jūs nemēģināt izmantot, kopēt, pielāgot vai
nemēģināt reģistrēt jebkādas tādas prečzīmes vai logotipus, kas izskatās līdzīgi šajā tīmekļa vietnē vai
informācijā redzamajam.
3.4. Jebkuras tiesības, kuras nav nepārprotami piešķirtas šajā juridiskajā paziņojumā, tiek saglabātas.
Saskaņā ar 2.2. punktu nevienu Tīmekļa vietnes daļu bez Sabiedrības iepriekšējas rakstiskas atļaujas
nedrīkst reproducēt vai saglabāt jebkurā citā tīmekļa vietnē vai iekļaut jebkurā publiskā vai privātā
elektroniskā izguves sistēmā vai pakalpojumā.
3.5. Ja jūs pārkāpsiet kādu no šā juridiskā paziņojuma noteikumiem, jūsu atļauja izmantot Tīmekļa
vietni automātiski tiks izbeigta, un jums nekavējoties ir jāiznīcina visi no šīs Tīmekļa vietnes
lejupielādētie vai izdrukātie izvilkumi.
4. APMEKLĒTĀJA MATERIĀLI
4.1. Izņemot personu identificējamu informāciju, kas ir pakļauta mūsu Privātuma politikai, jebkurš
materiāls, kuru jūs pārsūtāt uz Tīmekļa vietni vai ievietojat tajā, ir uzskatāms par nekonfidenciālu un
tādu, kuram nav piemērojamas īpašumtiesības. Sabiedrībai nav saistību attiecībā uz šādu materiālu.
Sabiedrība un tās pilnvarotās personas var brīvi kopēt, atklāt, izplatīt, iekļaut vai citādi izmantot šādu
materiālu un visus datus, attēlus, skaņas, tekstus un citus šeit iegultos materiālus jebkuros un visos
komerciālos un nekomerciālos nolūkos.
4.2. Sabiedrība var atklāt Tīmekļa vietnes lietošanas informāciju par Tīmekļa vietnes apmeklētājiem
trešās personas reklāmas uzņēmumiem ar labu reputāciju, lai plānotu nākotnes kampaņas un
atjauninātu apmeklētāju informāciju, kas izmantota statistikas ziņojumos.
5. SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM UN TREŠO PERSONU SATURU UN NO TĀM/TĀ
5.1. Tīmekļa vietne var ietvert trešo personu materiālus vai saites uz trešo personu uzturētām tīmekļa
vietnēm (”Trešās personas saturs”). Trešās personas saturu aizsargā šādam Trešās personas saturam
piemērojamie autortiesību likumi. Šis saturs pieder attiecīgajam(-iem) Trešās personas satura
nodrošinātājam(-iem).
5.2. Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm Tīmekļa vietnē tiek piedāvātas vienīgi jūsu ērtības labad.
Ja izmantojat šīs saites, jūs izejat no Tīmekļa vietnes. Sabiedrība nav iesaistīta Trešās personas satura
sagatavošanā, apstiprināšanā vai rediģēšanā. Tā nav pārskatījusi visas šīs trešo personu tīmekļa
vietnes, nepārvalda tās un nav atbildīga par šīm tīmekļa vietnēm, to saturu vai pieejamību. Tāpēc
Sabiedrība (ne skaidri, ne pastarpināti) neapstiprina vai neskaidro tās, ne arī tajās atrodamos
materiālus, ne rezultātus, kādus var iegūt, izmantojot šīs vietnes. Jebkuri viedokļi vai ieteikumi, kas

izteikti par trešās personas vietnēm, ir jāadresē vienīgi Trešās personas satura nodrošinātājam(-iem),
bet ne Sabiedrībai. Ja jūs nolemjat piekļūt jebkurai trešās personas tīmekļa vietnei, jūs to darāt,
pilnībā uzņemoties risku. Sabiedrība neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu,
kas rodas, paļaujoties uz šādu informāciju.
5.3. Pirms izmantot šādu tīmekļa vietni vai iesniegt personīgu vai konfidenciālu informāciju, jums ir
jāiepazīstas ar trešās personas tīmekļa vietnes paziņojumu par privātumu un visiem noteikumiem.
Izmantojot šādas tīmekļa vietnes, jums ir jāievēro to attiecīgie noteikumi, kas arī ir jāpārskata pirms šo
tīmekļa vietņu izmantošanas.
6. ATRUNA
6.1. Sabiedrība centīsies veikt visu iespējamo, lai laikus sniegtu precīzu Informāciju atbilstoši lietotāju
vajadzībām. Lai gan Sabiedrība uzskata, ka Informācija ir precīza tās publicēšanas datumā, un
gadījumā, kad lapā ir norādīts konkrēts datums un Informācija šādā lapā ir uzskatāma par precīzu
attiecīgajā datumā, sniegtā Informācija (tostarp jebkura informācija, kas ir pieejama, izmantojot
jebkuru vietni, kurā jūs varat nonākt, izmantojot saiti šajā Tīmekļa vietnē) ir “tāda, kā ir”, bez
jebkādiem nosacījumiem, garantijām vai citiem jebkāda veida noteikumiem. Tādējādi maksimālā ar
tiesību aktiem atļautā apmērā Sabiedrība nodrošina jums Tīmekļa vietni, pamatojoties uz to, ka
Sabiedrība izslēdz visus paziņojumus, garantijas, nosacījumus vai citus skaidri norādītus vai ietvertus
noteikumus.
6.2. Šajā Tīmekļa vietnē tirgus, cenas vai darbības dati tiek sniegti vienīgi informācijas nolūkos. Jūsu
ieguldījumu un jebkuru no tiem gūto ienākumu vērtība var gan kristies, gan augt, un jūs varat zaudēt
pamatsummas vērtību. Iepriekšējā darbība nav rādītājs, pēc kura vadīties turpmākās darbībās, un
vērtspapīru vērtība un jebkuri to radīti ienākumi var gan samazināties, gan palielināties. Arī valūtas
kursa izmaiņas var nelabvēlīgi ietekmēt vērtspapīru vērtību, cenu vai ienākumus. Turklāt investoriem
ir jāapzinās papildu riski, kas saistīti ar ieguldījumiem attīstības valstu tirgos, augsta ienesīguma
vērtspapīros un mazākos uzņēmumos.
6.3. Sabiedrība var veikt izmaiņas Tīmekļa vietnē izvietotajos materiālos jebkurā laikā bez paziņojuma.
Tīmekļa vietnes materiāli var būt novecojuši, un Sabiedrība neuzņemas saistības par šādu materiālu
atjaunošanu.
7. ATBILDĪBA Sabiedrība, jebkura cita persona (neatkarīgi no tā, vai persona ir iesaistīta Tīmekļa
vietnes izveidē, izstrādē, uzturēšanā vai nodrošināšanā), kā arī jebkurš no Sabiedrības grupas
uzņēmumiem un atbildīgajiem darbiniekiem, direktoriem, darbiniekiem, akcionāriem vai jebkuriem to
pārstāvjiem izslēdz jebkādas saistības vai atbildību par jebkāda apmēra vai veida zaudējumu vai
kaitējumu, kas jums vai trešai personai var rasties (bez ierobežojuma ietverot jebkādu tiešu, netiešu,
soda izraisītu vai izrietošu zaudējumu vai kaitējumu vai ienākumu, peļņas, nemateriālo vērtību, datu,
līgumu, naudas izmantošanas zudumu, vai zaudējumu vai kaitējumu, kas jebkādā veidā izriet no
uzņēmējdarbības pārtraukšanas vai ir saistībā ar to neatkarīgi no tā, vai noticis tiesību pārkāpums
(tostarp (bet ne tikai) nolaidības rezultātā), līguma vai cita veida pārkāpums) saistībā ar Tīmekļa vietni
jebkādā veidā vai saistībā ar Tīmekļa vietnes lietošanu, nespēju lietot vai lietošanas rezultātā, vai
jebkuru ar Tīmekļa vietni saistītu tīmekļa vietņu vai materiālu šādās vietnēs rezultātā, tostarp (bet ne
tikai) zaudējumu vai kaitējumu, kas radies tādu vīrusu rezultātā, kuri var inficēt jūsu datoraprīkojumu,
programmatūru, datus vai citu īpašumu Tīmekļa vietnes piekļuves, lietošanas vai pārlūkošanas vai
jebkādu materiālu lejupielādes no Tīmekļa vietnes vai jebkurām citām ar Tīmekļa vietni saistītām

vietnēm rezultātā.
8. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA. Šim juridiskajam paziņojumam ir piemērojami
Anglijas un Velsas tiesību akti, un tas ir skaidrojams saskaņā ar tiem. Strīdi, kas radušies saistībā ar šo
juridisko paziņojumu, ir pakļauti vienīgi Anglijas tiesu jurisdikcijai.

