Zastrzeżenia prawne
Właścicielem strony internetowej działającej pod adresem www.pw-consulting.pl jest Private Wealth
Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 62 (00-684 Warszawa) wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000146628 (dalej: Spółka).
Private Wealth Consulting sp. z o.o. oświadcza, że dane prezentowane na stronie internetowej mają
charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w
rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn.
zm.), w tym usług finansowych, czy związanych z udzielaniem rekomendacji inwestycyjnych,
świadczonych na rzecz użytkowników strony internetowej.
W szczególności przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych
standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji
rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię
inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, ani także
doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), czy innego rodzaju rekomendacji co do
określonego zachowania inwestora. Prezentowane informacje nie mogą być utożsamiane z
zaproszeniem do złożenia oferty, jak również samą ofertą nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek
instrumentów finansowych.
Dane opublikowane na stronie internetowej zostały przygotowane z zachowaniem należytej staranności,
w tym także na podstawie danych publicznie dostępnych oraz pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
które Spółka uznała za wiarygodne, oraz opierają się na historycznych wycenach jednostek uczestnictwa
funduszy. Nie gwarantują one jednak osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie mogą stanowić
wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej rekomendowane jest zapoznanie się z informacjami wymaganymi
przez prawo, w szczególności opisem czynników ryzyka, tabelą opłat związanych z inwestowaniem w
fundusze inwestycyjne, czy innymi zamieszczonymi w prospektach informacyjnych funduszy
inwestycyjnych, dostępnych na stronach internetowych funduszy oraz za pośrednictwem Private Wealth
Consulting sp. z o.o.
Private Wealth Consulting sp. z o.o. informuje, że fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji
założonego celu inwestycyjnego, czy ochrony wpłaconych środków, a każdy uczestnik funduszu musi
liczyć się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Stopa zwrotu z inwestycji
nie jest równa wynikom funduszy inwestycyjnych, gdyż jest zależna od dnia nabycia oraz odkupienia
jednostek uczestnictwa, a także wysokości opłat pobranych zgodnie ze statutem danego funduszu oraz
innych obciążeń, w tym należności publicznoprawnych.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję
danych za pośrednictwem sieci Internet, a także przedostania się do systemu informatycznego
użytkownika wirusów komputerowych.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji znajdujących się na stronach internetowych
innych podmiotów, w tym jej partnerów oraz konsekwencje działań podjętych na ich podstawie.
Użytkownicy korzystający z linków udostępnionych w serwisie Spółki rozpoczynają transmisję danych
ze stron internetowych należących do innych podmiotów.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników strony internetowej w
oparciu o informacje dostępne na stronie internetowej oraz ich skutki, które obciążają wyłącznie
użytkowników.
Spółka dokonuje okresowej aktualizacji danych i informacji zamieszczonych na stronie internetowej oraz
zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub wycofania możliwości korzystania z jakiejkolwiek
udostępnionych funkcji lub narzędzi w każdym czasie.
Wszelkie treści i funkcje dostępne za pośrednictwem strony internetowej pw-consulting.pl chronione są
prawami autorskimi oraz prawami w zakresie znaków towarowych przysługującymi Spółce lub innym
podmiotom, które udostępniły Spółce te materiały. Korzystanie z tych treści i funkcji, w tym ich
kopiowanie lub modyfikowanie w celach komercyjnych jest zabronione.
Private Wealth Consulting sp. z o.o. oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie pośredniczenia w
zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy otwartych, a także jako agent firmy
inwestycyjnej Niezależny Dom Maklerski S.A., agent ubezpieczeniowy oraz w zakresie pośrednictwa
finansowego.
Private Weatlh Consulting sp. z o.o. nie przyjmuje wpłat pieniężnych od Klientów oraz nie dokonuje
żadnych wpłat na ich rzecz.

