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 בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק כהגדרתו השקעות בשיווק עוסקת חברתנו כי לידיעתך, להביא מתכבדת בע"מ קפיטל בי.אס.אס.
 עוסקת ואינה העיסוק"(, הסדרת )"חוק 1995-תשנ"ה השקעות, תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות,

 .להשקעות בייעוץ
  

 Bank, Mahindra Kotak ל קשורה היא כי מצהירה בע"מ קפיטל בי.אס.אס. העיסוק, הסדרת בחוק לאמור בהתאם
 Birla ,Rock lueB Aurum, Capital, Cebile , Investments Union BEA ,Stamfordאשר המוצרים יצרניות הנן אשר 

 על המשווקים הפיננסים לנכסים "זיקה" בעלת הינה בע"מ קפיטל בי.אס.אס. בנוסף, בע"מ. קפיטל בי.אס.אס. ידי-על משווקים
 Growth Kotak: אלה פיננסים בנכסים עסקה ביצוע עם בקשר הנאה טובת לקבל עשויה היא שכן להלן, המפורטים ידה,

 India Fund, ISIS Aurum Fund, Investors Aurum Fund, Income Fixed Kotak Fund, Midcap Kotak  Fund
Fund, Equity Frontline ,India Fund Advantage ityQual 

 Fund Currency and Bond Asian 
  

 קפיטל שבי.אס.אס. האפשרות קיימת האמורים, הגופים של הפיננסיים לנכסים בע"מ קפיטל בי.אס.אס. של הזיקה לאור
 מבחינת הדומה אחר, פיננסי נכס פני על אליהם זיקה לה שיש האמורים הגופים של הפיננסיים הנכסים את תעדיף בע"מ

 .אליו זיקה ב קפיטל לבי.אס.אס. שאין פיננסי, נכס לאותו ללקוח התאמתו
  
  

 שימוש תנאי
 ו/או מכירה ו/או לרכישה ייעוץ או הצעה המלצה, בו לראות ואין בלבד כללי כמידע ניתן האינטרנט באתר הכלול החומר כל

 התחייבות או הצעה או אחרים( לאתרים המפנות בקישוריות )ו/או בו המתוארים םפיננסי נכסים ו/או ערך ניירות של החזקה
 עם להתייעץ השקעה כל לפני מומלץ ולפיכך שונות מטרות להיות יכולים משקיע לכל בע"מ. קפיטל בי.אס.אס. מטעם כלשהי

 לתת ניתן ולא בסיכונים וכהכר השקעה כל ההשקעה. ושל המשקיע של המיוחדים ובצרכים בנתונים יתחשב אשר רישיון בעל
 בע"מ קפיטל בי.אס.אס. חברת ההשקעה. סכום על חלקי או מלא באופן יושגו, השקעה החזר או ההשקעה מטרות כי בטוחה

 .לעיל המפורט במידע משימוש שייגרם הפסד ו/או נזק לכל אחריות בכל ישאו לא מניותיה בעלי ו/או בשליטתה חברות ו/או
  

 חברת בע"מ. קפיטל בי.אס.אס. מחברת בכתב אישור ללא שהיא צורה בכל זה מאתר חלק בכל שימוש תלעשו או להעתיק אין
 שלישיים, בצדדים שמקורו זה כולל המידע, אולם שניתן, ככל ונכון מדוייק יהיה שהמידע כדי הכל עושה בע"מ קפיטל בי.אס.אס.

 בי.אס.אס. חברת ככזה. עליו להסתמך ואין בו המוצגים הנושאים כלל של מפורט או מלא שלם, ניתוח להיות מתיימר אינו
 סתירה של מקרה בכל השירות. במסגרות המוצג במידע פגמים ו/או טעיות ו/או לשגיאות באחריות נושאת אינה בע"מ קפיטל

 סומיםבפר המופיע המידע רק בכתב, מקוריים או רשמיים בפרסומים מופיע שהוא כפי המידע לבין בשירות הנכלל המידע בין
 .המשתמש לצרכי המידע את להתאים באחריות נושאת אינה בע"מ קפיטל בי.אס.אס. חברת כנכון. ייחשב כאלה

 
 מוקדמת. הודעה ללא לשינויים נתונות והן בע"מ קפיטל בי.אס.אס. חברת של הדעת חוות את משקפות בזאת שהובעו הדעות

 מטעם מוסמך השקעות יועץ בידי ואדם אדם כל ונכסי לצרכי םומותא המתחשב אישי לייעוץ תחליף להוות כדי במידע אין
 או הרווח אודות מידע בהשגת או ההשקעות מן חלק מימוש או במכירת בקשיים להיתקל עשוי משקיע ערך. לניירות הרשות
 ו/או שיווק" כ"שירותי המונחים יפורשו "יועץ", ו/או "יעוץ" המילים מופיעות בו זה באתר מקום בכל בהן. הטמונים הסיכון

 .בהתאמה "משווק",
  

 ,רב בכבוד
 בע"מ קפיטל בי.אס.אס.


