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Jogi nyilatkozat 
 
 

Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adójogi tanácsadásnak. A benne található információk csupán tájékoztatásul 

szolgálnak, nem képeznek semmiféle értékpapírra vagy befektetési eszközre vonatkozó eladási vagy vételi, illetve valamely kereskedelmi stratégiában történő 

részvételi ajánlatot. A jelen kiadványban található információk különösen nem minősülnek valamely befektetési eszközre vonatkozó eladási vagy vételi ajánlatra 

történő felhívásnak.  

  

Amennyiben nincsen másképp feltüntetve, jelen dokumentumban szereplő valamennyi információ, illetve vélemény a Pioneer Alapkezelő Zrt-től (tev. eng. sz.: 

Felügyelet: III/100.001-5/2002., III/100.001-6/2003., H-EN-III-1120/2012 sz., illetve H-EN-III-136/2014) származik.  

A kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zrt. munkatársai a legnagyobb gondossággal készítették. Ennek ellenére pontossága és teljessége tekintetében semmiféle 

kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, szavatosságot vagy jótállást nem vállalunk. A dokumentumban szereplő információk idővel – külön erre vonatkozó 

felhívás nélkül – megváltoztatásra, frissítésre kerülhetnek. A tájékoztatóban szereplő információk felhasználása kizárólag a felhasználó kockázata, a leírt 

információk alapján született befektetési döntések kapcsán bekövetkező esetleges veszteségért semmilyen - közvetlen vagy közvetett - jogi felelősség nem 

terheli sem a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, sem annak bármely tisztségviselőjét, igazgatóját, vagy alkalmazottját.  

  

A befektetések kockázatokkal  - többek között politikai és devizakockázattal- járnak.   

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő eszközök, 

amennyiben azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a befizetett összeg, és akár a teljes befektetett tőke elveszhet. A 

befektetések múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményére nézve. Kérjük, hogy minden esetben mérlegelje a befektetés tárgyát 

kockázatát, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. 

 

 A dokumentum nyomtatási és elütési hibát tartalmazhat. 
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