DISCLAIMER / FORBEHOLD

Innholdet på disse nettsidene er kun en informasjonstjeneste fra Bergen Capital Management
AS (BCM). BCM fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap (direkte og indirekte) som måtte
oppstå som en følge av at noen benytter seg av informasjonen som fremkommer på disse
sidene.
BCM har gjort alle rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen og funksjonene som ligger
på nettstedet er fullstendige og korrekte, men gir ingen garantier for dette og påtar seg ikke
ansvar for mulige feil, trykkfeil eller unnlatelser.
Informasjonen, beregningene, vurderingene og estimatene på nettstedet skal ikke utlegges som
investeringsråd eller som anmodninger om å delta i investeringsaktiviteter. De skal heller ikke
utlegges som anbefalinger eller råd om juridiske eller reguleringsmessige aspekter,
regnskapsmessig behandling eller skattemessige av et hvilket som helst individuelt
arrangement. BCM er ikke ansvarlig for skader som følge av kundenes handling eller unnlatelse
av å handle basert på overstående informasjon.
Brukerne er selv ansvarlige for de finansielle resultatene av sine egne investeringsaktiviteter.
Avkastningsestimater og tidligere børs- eller fondsresultater er ingen garanti for fremtidig
avkastning.
Priser, kurser og verdier offentliggjort på nettstedet er tilveiebrakt kun for informasjonsformål
og er indikative med mindre noe annet er oppgitt. Slike priser, kurser og verdier representerer
ikke nødvendigvis vilkårene som vil gjelde for nye transaksjoner eller eksisterende lån og
plasseringer. Brukerne bør alltid kontrollere priser, kurser og verdier før man utfører eventuelle
transaksjoner.
BCM er forfatter av materialet som er offentliggjort på nettstedet. BCM forbeholder seg retten
til eierskap, opphavsrett, varemerker og alle immaterielle rettigheter knyttet til nettstedet og
produktene og tjenestene omtalt på nettstedet – med mindre slike rettigheter tilhører en
tredjepart.
Som bruker av dette nettstedet kan bruker vise og skrive ut det overnevnte innholdet
utelukkende til personlig, ikke kommersiell bruk. Bruker kan ikke på annen måte kopiere lagre
eller på annen måte gjengi, tilpasse, modifisere, anvende eller utnytte innholdet eller deler av
det uten på forhånd å ha innhentet skriftlig samtykke fra BCM.

1

