Информация за риска:
Информацията, съдържаща се в този сайт е само с информационна цел, не представлява
инвестиционен съвет, не е препоръка или предложение за покупка или продажба на
финансови инструменти, нито предлагане на друг вид инвестиционни услуги.
Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира, че съдържащата се тук
информация не е невярна или заблуждаваща към момента на публикуването, но
Финансова група Карол не носи отговорност за нейната точност или изчерпателност.
Информацията, която се съдържа на този сайт, подлежи на промяна без предизвестие.
Финансова група Карол не поема задължение за обезщетения към получателите или
трети страни по отношение на прецизността и/или коректността на информацията,
предоставена на който и да е уебсайт, посочен от трета страна.
Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са
подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че
приходите от инвестиции, описани в сайта или други ценни книжа, ако има такива,
могат да се колебаят и стойността на тези ценни книжа и инвестиции може да се
повиша или да спадна. Инвеститорите могат да не получат пълна възвращаемост в
сравнение с първоначално инвестираните средства. Предишните резултати не са
показателни за бъдещи резултати.
Представената информация и документи представляват интелектуална собственост на
"Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД и не могат да бъдат разкривани на трети лица без
изричното писмено съгласие на Карол Капитал Мениджмънт ЕАД.
Risk information
The information contained in this website is for information purposes only and does not
constitute investment advice, nor it is a recommendation or an offer to subscribe or to purchase
units or shares in the investments described herein neither an offer of investment services.
While reasonable care has been taken to ensure that the information contained on this websiteis
not untrue or misleading at the time of publication, Karoll Financial Group makes no
representation that it is accurate or complete. The information contained herein is subject to
change without notice. Karoll Financial Group makes no representations or warranties
whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and
shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced
website.
Any investments referred to herein may involve significant risk and may not be suitable for all
investors. Investors should note that income from such investments or other securities, if any,
may fluctuate and that price or value of such securities and investments may rise or fall.
Accordingly, investors may receive back less than originally invested. Past performance is not
indicative of future results.

The presented information and documents represent the intellectual property of Karol Capital
Management EAD and may not be disclosed to third parties without the explicit written consent
of Karol Capital Management EAD.

