Termeni şi condiţii de utilizare
Acest site este realizat de către Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A., cu sediul social în Bacău, str.
Pictor Aman, nr. 94C, 600164.
Prin accesarea acestui site precum şi a materialelor şi a informaţiilor conţinute în site, admiteţi că aţi citit,
înţeles şi acceptat termenii şi condiţiile de utilizare a site-lui, precum şi că aţi fost de acord să vă supuneţi
acestora.
Cadrul legal
Conţinutul acestui site constituie informaţie publică şi aparţine SIF Moldova S.A. Preluarea informaţiilor şi
materialelor de pe acest site este permisă şi gratuită cu condiţia obligatorie a menţionării sursei: “SIF Moldova,
www.sifm.ro”. Reproducerea textelor fără menţionarea sursei este interzisă şi se pedepseşte conform legilor
în vigoare.
Accesul utilizatorilor şi folosirea de către aceştia a prezentului site sunt guvernate de toate legile şi
reglementările române aplicabile în materie. În privinta raportului juridic dintre dumneavoastră şi SIF Moldova
sunteţi de acord cu aplicarea legii române.
Denegarea de responsabilitate
Informaţiile de pe site nu trebuie sa fie interpretate ca reprezentând solicitări, oferte sau recomandări de a
achiziţiona şi/sau a vinde valori mobiliare, investiţii de orice fel, de a se angaja în orice altă tranzacţie.
Deasemenea, informaţiile de pe site nu reprezintă sfaturi de investiţii sau servicii de investiţii de nici un fel.
Orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degrabă forme de estimare şi nu pot garanta un profit.
Investiţiile în valori mobiliare sunt caracterizate prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.
Deşi SIF Moldova depune eforturi pentru a publica pe site-ul societăţii informaţii de o mare acurateţe,
actualizate, se pot strecura omisiuni sau erori. SIF Moldova nu acordă garanţii de nici un fel, cu excepţia
conţinutului informaţiilor din raportările curente şi periodice, care se fac cu respectarea Legii 297/2004 şi a
reglementarilor CNVM si BVB.
Utilizarea adreselor de legătură
Informaţiile de pe hyperlinkuri sau de pe alte site-uri la care se face trimitere nu sunt investigate sau analizate
de SIF Moldova. Nu se acordă nici o garanţie sau interpretare, expresă sau implicată, cu privire la acurateţea
sau deplinătatea informaţiei.
Toate informaţiile de pe site-ul SIF Moldova, inclusiv grafice, text şi link-uri către alte site-uri, dar nelimitânduse doar la acestea, sunt furnizate “ca atare” şi sunt subiect al schimbărilor fără o notificare prealabilă. În nici
o circumstanţă SIF Moldova S.A. nu poate fi considerată raspunzătoare pentru nici o distorsionare a datelor,
cauzată de erori de transmitere, defecte tehnice, întreruperi sau viruşi.
Accesul şi navigarea pe site-ul companiei
Site-ul www.sifm.ro, este proiectat pentru a fi utilizat în contextul navigării obişnuite, suportând cereri de
acces cu o frecvenţă justificată de capacitatea de informare specific umană. SIF Moldova S.A. îşi rezervă
dreptul de a bloca, fără înştiinţare prealabilă şi fără a avea obligaţia de a acorda explicaţii, accesul unei anumite
adrese de Internet la site-ul www.sifm.ro, pe o perioadă nedeterminată, în cazul în care identifică un
comportament ce nu poate fi justificat de accesarea normală şi rezonabilă a site-ului SIF Moldova, sau în cazul
în care un utilizator încalcă alte prevederi ale termenilor şi condiţiilor de utilizare.
Modificarea termenilor şi a condiţiilor de utilizare
SIF Moldova îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile de utilizare, fără notificare prealabilă.
De asemenea, informaţiile prezentate pe site vor fi modificate ori de cate ori va fi considerat necesar.
Pentru nelămuririle sau întrebările cu privire la termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului vă rugăm
să ne contactaţi. Vom încerca să vă răspundem cu promptitudine.

SIF Moldova S.A.
Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C, 600164
Tel.: +4 0234 57 67 40; Fax: +4 0234 57 00 62
E-mail: sifm@sifm.ro

