ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Έκαστο έντυπο πληροφοριών προϊόντος συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού
περιεχομένου, συντάσσεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς από την Τράπεζα Πειραιώς
(εφεξής η «Τράπεζα»), η οποία εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα
της Ελλάδος και αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση τρίτων χωρίς να υπάρχει υποχρέωση προς
τούτο από το συντάκτη του. Το έντυπο πληροφοριών έκαστου προϊόντος δεν αποτελεί σύμβαση ή
οποιουδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο ή πληροφοριακό δελτίο ή
οποιοδήποτε απόσπασμα ή περίληψη αυτών. H παρούσα πληροφόρηση δεν συνιστά έρευνα της
Τράπεζας στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των
επενδύσεων. Το παρόν κείμενο ή μέρος του δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο
χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον συντάκτη του.
Οι περιλαμβανόμενες σε έκαστο έντυπο πληροφοριών προϊόντος πληροφορίες ή απόψεις
απευθύνονται σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες με γενικό τρόπο, χωρίς να έχουν λάβει υπ'
όψιν τις εξατομικευμένες περιστάσεις, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική δυνατότητα και
την πείρα ή γνώση των πιθανών παραληπτών του παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν
πρέπει να εκλαμβάνονται ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε
χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα ούτε ως σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών
αποφάσεων σχετικά με αυτά. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, ο λήπτης της παρούσας
πληροφόρησης πρέπει να προχωρήσει στη δική του έρευνα, ανάλυση και επιβεβαίωση της
πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό το κείμενο και να αναζητήσει ανεξάρτητες νομικές,
φορολογικές και επενδυτικές συμβουλές από επαγγελματίες, πριν προχωρήσει στη λήψη της
επενδυτικής του απόφασης.
Οι πληροφορίες που εκτίθενται σε έκαστο έντυπο πληροφοριών προϊόντος βασίζονται σε πηγές που
η Τράπεζα θεωρεί αξιόπιστες και παρατίθενται αυτούσιες, αλλά η Τράπεζα δεν μπορεί να εγγυηθεί
την ακρίβεια και πληρότητά τους. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την
τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη
ημερομηνία (τιμές κλεισίματος) και υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα
ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει σε έκαστο έντυπο πληροφοριών προϊόντος έρευνες στον τομέα
των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα
δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει
οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.
Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε έκαστο έντυπο
πληροφοριών προϊόντος. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, η Τράπεζα, τα Μέλη του Διοικητικού
της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν ως προς τις πληροφορίες
που περιλαμβάνονται σε έκαστο έντυπο πληροφοριών προϊόντος ή/και την έκβαση τυχόν
επενδυτικών αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με αυτές.
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Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και
αυξανόμενη διεθνή παρουσία και μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο
των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του Ομίλου της ενδέχεται
να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες σε έκαστο
έντυπο πληροφοριών προϊόντος πληροφορίες.
Η Τράπεζα και οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου της έχουν θεσπίσει, εφαρμόζουν και διατηρούν
αποτελεσματική πολιτική, η οποία αποτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων συγκρούσεως
συμφερόντων και τη διάδοση των κάθε είδους πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ("σινικά
τείχη"), καθώς επίσης συμμορφώνονται διαρκώς με τις προβλέψεις και τους κανονισμούς σχετικά
με τις προνομιακές πληροφορίες και την κατάχρηση αγοράς.
Ρητά επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις που περιγράφονται σε έκαστο έντυπο πληροφοριών
προϊόντος εμπεριέχουν επενδυτικούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων και ο κίνδυνος απώλειας του
επενδεδυμένου κεφαλαίου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:
i) τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν
ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων,
ii) εφόσον τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν προσομοίωση προηγούμενων επιδόσεων, οι
προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων,
iii) η απόδοση ενδέχεται να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από συναλλαγματικές διακυμάνσεις, σε
περίπτωση που τα αριθμητικά στοιχεία είναι εκπεφρασμένα σε ξένο (πλην του ευρώ) νόμισμα,
iv) οι τυχόν προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη
μελλοντικών επιδόσεων,
v) η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών
εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να
ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και το
ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ ή το Ενημερωτικό Δελτίο ή το Πληροφοριακό Δελτίο του εκάστοτε
εκδότη των κινητών αξιών, καθώς και το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών, εφόσον αυτά εκδίδονται
και ανάλογα με την περίπτωση, και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων
επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που
αυτή ενδέχεται να έχει.
Οι παρεχόμενες με έκαστο έντυπο προϊόντος πληροφορίες δεν συνοδεύονται από καμία εγγύηση,
είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη.
Η διάθεση επενδυτικών προϊόντων που περιγράφονται σε έκαστο πληροφοριακό έντυπο και η
διανομή των εν λόγω εντύπων εκτός Ελλάδος ή/και σε πρόσωπα διεπόμενα από αλλοδαπό δίκαιο
μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα
νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, ο παραλήπτης του παρόντος καλείται να αναζητήσει ανεξάρτητες
συμβουλές ως προς την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, ώστε να διερευνήσει τυχόν τέτοιους
περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις.
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