
Документът е изготвен с информационна цел и не представлява препоръка 
за покупка или продажба на ценни книжа. 

Гаранции: Анализаторът(ите), отговорни за изготвянето на този документи, 
гарантират, че: (1) изразеното мнение отразява точно негово или нейно (тяхното)
лично виждане за споменатите ценни книжа и/или емитенти; (2) никаква част от 
заплащането на анализатор не е било, нито ще бъде обвързано по пряк или косвен 
начин с изразената препоръка или мнения в този документ. Документът е изготвен в 
съответствие с приложимото българско законодателство (Закон за пазарите на 
финансови инструменти), Регламент №596/2014 на Европейския Парламент и на 
Съвета относно пазарната злоупотреба, както и с вътрешнодружествените документи 
(правила и политики) на ЕЛАНА Трейдинг.

Финансов интерес: ЕЛАНА Трейдинг може да търгува или притежава акции на 
анализираните компании. ЕЛАНА Трейдинг не притежава по-голям дял от 5% от 
акциите в обращение на компаниите, обект на анализ или коментар в този документ. 
Анализаторът(ите) не притежават акции на компаниите, освен ако не е изрично 
споменато. 

Регулаторен орган: Комисия за финансов надзор, София 1000, ул. „Будапеща“ 16

Разкриване на информация: Положена е дължимата грижа, за да се подсигури 
точност на цитираните факти, надеждност на източниците на информация и ясно 
определяне на направените допускания, предвиждания, прогнози и очаквани цени в 
този документ. Допусканията се базират на публично достъпна информация, която се 
счита за благонадеждна, но не се поема отговорност за пълнотата и точността й. Нито 
на ЕЛАНА Трейдинг, нито на служителите на компанията, трябва да се търси 
отговорност за използваната публично достъпна информация. Изразеното мнение в 
този документ може да се различава от оповестено виждане в други отдели и 
направления в ЕЛАНА Трейдинг или от други служители. Допълнителна информация 
по този документ е налична при поискване. Източниците на информация са публични, 
а таблиците и графиките в този документ са изготвени въз основа изчисления на 
ЕЛАНА Трейдинг, освен ако не е споменато друго. ЕЛАНА Трейдинг предприема 
необходимите организационни и административни мерки за предотвратяване и 
избягване на конфликти на интереси във връзка с изготвяните препоръки.

Рискове за инвеститорите: Информацията в този документ не трябва да се 
разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. 
Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са 
подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните инвестиционни цели 
и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. 
Рисковете, свързани с инвестиции във финансовите инструменти, споменати в този 
документ, не са обяснени в тяхната цялост. Цената или стойността на инвестициите 
може да се понижи или покачи. Ценните книжа или инвестициите може да доведат до 
загуби за инвеститора. Предходно постижение не е гаранция за бъдещо представяне. 
Промени във валутните курсове може да имат неблагоприятен ефект върху стойността, 
цената или дохода от инвестиции в ценни книжа. 

Конфликт на интереси: Анализите на ЕЛАНА Трейдинг са изготвени в съответствие 
с Указанията за предотвратяване на конфликт на интереси на дружеството.


