Avís legal  Crèdit Andorrà Financial Group
La informació utilitzada en aquest esdeveniment i/o continguda en la documentació relacionada representa l'opinió dels analistes del Grup Crèdit Andorrà sobre
els mercats i podrà ser modificada i/o actualitzada sense avís previ. Aquest document conté únicament informació general, i si bé s'ha obtingut aquesta
informació de fonts considerades fiables, ni el Grup Crèdit Andorrà ni els seus analistes garanteixen ni es responsabilitzen que la informació que conté sigui
completa o exacta. Els analistes financers i les altres persones competents que poguessin estar implicades en l'elaboració i la difusió d'aquest document són
independents d'aquelles que tinguin un interès rellevant en l'objecte de l'informe en qüestió. En cap cas existeix compromís o cap vinculació amb els emissors
per elaborar informes favorables. Les declaracions incloses en el present document en cap cas han de considerar-se com a fets fàctics i contrastats, i aquelles
projeccions i estimacions sobre condicions econòmiques i previsions sobre el desenvolupament de la indústria queden subjectes a canvis sense notificació
prèvia.
Aquest esdeveniment i els documents que s’hi utilitzaran, en cap cas constitueixen una oferta per part del Grup Crèdit Andorrà ni tampoc dels seus analistes, i
no podrà ser en cap cas considerat com una recomanació personal de compra o venda d'actius. Tampoc es podrà considerar que qualsevol de les estratègies
d'inversió o recomanacions realitzades en aquest esdeveniment o document és idònia o apropiada per a les circumstàncies individuals d'un inversor. Ni aquest
document ni el seu contingut, ni el que es comenti en l'esdeveniment, constituiran la base de cap contracte, compromís o decisió de cap mena. Els assistents a
l'esdeveniment i els lectors del present document hauran de prendre les seves decisions d'inversió basant-se en la seva pròpia anàlisi, així com en la
recomanació d'assessors independents que considerin adequats. En cap cas podrà entendre's que, mitjançant la distribució d'aquest document, el Grup Crèdit
Andorrà o els seus analistes estan fent recomanacions personalitzades d'inversió. La negociació en mercats financers pot comportar riscos considerables i
requereix un seguiment constant de les posicions actuals. Ni el Grup Crèdit Andorrà, ni cap dels seus analistes, empleats o directors assumeixen cap
responsabilitat per cap inversió o desinversió basada en aquest document, ni per les seves possibles pèrdues. Qualsevol declaració continguda en aquest
document que faci referència a informació, opinions o dades emeses per una tercera entitat representarà en tot cas la interpretació que en fa el Grup Crèdit
Andorrà, que hi ha tingut accés per ser de caràcter públic o bé a través d'un servei de subscripció o research d'inversions. Aquest ús i interpretació no han estat
revisats per l'esmentada tercera entitat, per tant, ni el Grup Crèdit Andorrà ni cap dels seus analistes ofereix cap garantia, ni expressa ni implícita, que siguin
exactes, íntegres o correctes.
L'evolució històrica i els escenaris mostrats són simplement exemples per a una millor comprensió didàctica del possible funcionament del mercat, i en cap cas
representen una previsió de l'evolució futura d'un instrument financer; sempre recordem que rendiments passats no asseguren rendiments futurs.
El Grup Crèdit Andorrà no es responsabilitza en cap cas del contingut i l’ús de la informació recollida en aquest document. El Grup Crèdit Andorrà, o societats
del mateix Grup, podran mantenir posicions en els mercats objecte del present document. L'ús d'instruments derivats requereix coneixements i experiència
prèvia i no és adequat per a tota mena de clients.

