Αζήλα 16/9/2013
Αγαπεηέ πειάηε,
H ΠΗΓΑΣΟΣ Φ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. ζπλεπήο ζηηο εμειίμεηο θαη ζηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνύ ησλ
ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη, θαη έρνληαο απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ νξζή ελεκέξσζή ζαο γηα ηηο
ηξέρνπζεο εμειίμεηο, απνζηέιιεη θαζεκεξηλά ζεκείσκα (morning briefing)

απνθιεηζηηθά

ενημερφηικού περιετομένοσ, ζρεηηθά κε ηα λέα θαη ηηο εμειίμεηο ηεο εγρώξηαο θαη ησλ δηεζλώλ
αγνξώλ. Σην πιαίζην ηοσ ενημερφηικού ασηού ζημειώμαηος, πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζνπκε
ηηο παξερόκελεο ζε εζάο ππεξεζίεο καο, ζαο παξέρνπκε ηε δπλαηόηεηα να ζσμμεηέτεηε ζε
ηηλεδιάζκευη (conference call), θαζεκεξηλά, από ηηο 10:00 έσο ηηο 10:15 , κε ζηειέρε ηεο
εηαηξείαο.
Επηζεκαίλεηαη ξεηά όηη ην πεξηερόκελν ηεο ηειεδηάζθεςεο απηήο ζα είλαη, όπσο άιισζηε
θαη ηνπ ζεκεηώκαηνο, αποκλειζηικά ενημερφηικού ταρακηήρα θαη ζε θακία πεξίπησζε ζα
απνηειεί/ κπνξεί λα λνεζεί όηη απνηειεί πξνο εζάο νηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή ζπκβνπιή,
πξόηαζε, ππνθίλεζε γηα ζπκκεηνρή ζαο ζε νηαδήπνηε ζπλαιιαγή, ιζτύοσζας και ζηην
περίπηφζη ηης ηηλεδιάζκευης ηης απαλλακηικής ρήηρας/ γνφζηοποίηζης πνπ αλαθέξεηαη
ζην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα πνπ ζαο απνζηέιιεηαη.
Οη απνθάζεηο ζαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο
επελδπηηθέο ζαο αλάγθεο θαη αλνρέο ζηνλ επελδπηηθό θίλδπλν, ηελ νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε θαη
ηελ επελδπηηθή ζαο εκπεηξία
Η

επηζήκαλζε

απηή,

ήηνη

ν

αποκλειζηικά

ενημερφηικός

ταρακηήρας

ηεο

ηειεδηάζθεςεο, ζα ζαο επαναλαμβάνεηαι, όπσο άιισζηε θαη κε ην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα, ζε
κάθε ζσμμεηοτή ζας ζηην ηηλεδιάζκευη, ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο (ζπλνκηιίεο ησλ κεξώλ) ζα
καηαγράθεηαι από ηελ ΠΗΓΑΣΟΣ Φ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Η επηζήκαλζε απηή, ζε ό,ηη αθνξά ηελ ηειεδηάζθεςε, έρεη ήδε πξνζηεζεί θαη ζηελ
απαιιαθηηθή ξήηξα/ γλσζηνπνίεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε θάζε ελεκεξσηηθό ζεκείσκα πνπ ζαο
απνζηέιιεηαη.

Πήγαζος Χρημαηιζηηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ
Βαιασξίηνπ 17 | P.C.: 10671| Αζήλα
Τει.: +30 210 3670700 | Fax: + 30 210 3670760 | info@pegasusaxe.gr | www.pegasusaxe.gr

Πξνζζέησο, όκσο ε επηζήκαλζε απηή επαλαιακβάλεηαη ζην πιήξεο πεξηερόκελό ηεο θαη
ζηελ παξνύζα επηζηνιή καο πξνο απνθπγή νηαζδήπνηε παξαλόεζεο:
«Τν παξόλ ενημερφηικό ζημείφμα θαζώο θαη ε ζην πιαίζην απηνύ ηηλεδιάζκευη πνπ ηπρόλ
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπκκεηνρή ζαο, ζπληζηνύλ αλαθνίλσζε/ δηαδηθαζία αποκλειζηικά
ενημερφηικού ταρακηήρα θαη ζε θακία πεξίπησζε από κέξνπο ηεο ΠΗΓΑΣΟΣ Φ.Α.Ε.Π.Ε.Υ
επελδπηηθή ζπκβνπιή ή ππνθίλεζε ή πξόηαζε ή πξνζθνξά πξνο εζάο γηα ζπκκεηνρή ζε
νηαδήπνηε ζπλαιιαγή. Σε θακία πεξίπησζε, θακία πιεξνθνξία, ηόζν ηνπ ελεκεξσηηθνύ
ζεκεηώκαηνο όζν θαη ηεο ηειεδηάζθεςεο, κπνξεί λα εθιεθζεί σο πξνηεηλόκελε επέλδπζε γηα εζάο
ή σο κέζν επίηεπμεο επελδπηηθώλ ζαο ζηόρσλ ή θάιπςεο νησλδήπνηε άιισλ αλαγθώλ ζαο ή σο
ππνθαηάζηαην ηπρόλ ζπκβαηηθώλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηηο πεξηγξαθόκελεο ζην ελεκεξσηηθό
ζεκείσκα/ ελεκεξσηηθή ηειεδηάζθεςε ζπλαιιαγέο/ πξντόληα. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, θάζε
επελδπηήο πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηε δηθή ηνπ αμηνιόγεζε νηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο, ηόζν ηνπ
ελεκεξσηηθνύ ζεκεηώκαηνο όζν θαη ηεο ελεκεξσηηθήο ηειεδηάζθεςεο, θαη ζε θακία πεξίπησζε λα
βαζίδεηαη ζε απηή σο λα απνηειεί επελδπηηθή ζπκβνπιή. Τόζν ην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα όζν θαη
ε ελεκεξσηηθή ηειεδηάζθεςε δελ απνηεινύλ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδύζεσλ θαη ζπλεπώο δελ
θαηαξηίδνληαη/ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ ΠΗΓΑΣΟΣ Φ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ λόκνπ πνπ απνζθνπνύλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ
επελδύζεσλ. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ ελεκεξσηηθνύ ζεκεηώκαηνο/ ελεκεξσηηθήο ηειεδηάζθεςεο
βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζην θνηλό θαη ζεσξνύληαη αμηόπηζηεο. Η ΠΗΓΑΣΟΣ
Φ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θακία επζύλε θέξεη ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα/ πιεξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ.
Οη απόςεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ εθηίζεληαη ζην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα/ ελεκεξσηηθή
ηειεδηάζθεςε αθνξνύλ ηελ ηάζε ηεο εγρώξηαο θαη ησλ δηεζλώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αγνξώλ
θαηά

ηελ αλαγξαθόκελε ζην ζεκείσκα εκεξνκελία/ πξαγκαηνπνηνύκελε ηειεδηάζθεςε θαη

ππόθεηληαη ζε αιιαγέο ρσξίο εηδνπνίεζε. Οη επελδύζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείσκα/
ηειεδηάζθεςε ελδέρεηαη λα κελ είλαη θαηάιιειεο γηα όινπο ηνπο επελδπηέο. Οη επελδπηέο πξέπεη
λα ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο επελδπηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη αλνρέο
ζηνλ επελδπηηθό θίλδπλν, ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ επελδπηηθή ηνπο εκπεηξία. Η
ΠΗΓΑΣΟΣ Φ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θαη ην πξνζσπηθό ηεο νπδεκία εγγύεζε παξέρνπλ θαη θακία επζύλε
αλαιακβάλνπλ ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε ησλ πξντόλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ελεκεξσηηθό
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ζεκείσκα/ ελεκεξσηηθή ηειεδηάζθεςε». Η ΠΗΓΑΣΟΣ Φ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. ππόθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο
Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (www.heme.gr)».

Με εθηίκεζε,

Πήγαζνο Φ.Α..Ε.Π.Ε.Υ.
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