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Informācijas atklāšana par Mintos sociālo mediju kanāliem

AS Mintos Marketplace (reģistrācijas Nr. 401039090364, juridiskā adrese: Skanstes iela
50, Rīga, LV - 1013, Latvija, turpmāk tekstā "Mintos") ir Latvijas Bankas licencēta un
uzraudzīta ieguldījumu brokeru sabiedrība. Licences numurs 06.06.08.719/534.

Mintos sniegtais saturs ir paredzēts tikai to valstu iedzīvotājiem, kurās Mintos darbojas.

Viedokļi un informācija, kas sniegta Mintos izmantotajos sociālo mediju kanālos, ne vienmēr atspoguļo AS
Mintos Marketplace vai Mintos holdinga uzņēmumu viedokli. Ja vien nav īpaši un skaidri norādīts, visa
Mintos izmantotajos sociālo mediju kanālos publicētā informācija ir mārketinga komunikācija un paredzēta
tikai informatīviem nolūkiem, šī informācija nav uzskatāma par investīciju, nodokļu vai juridisku konsultāciju,
kā arī nav uzskatāma par neatkarīgu investīciju pētījumu. Kopīgoto informāciju nav paredzēts izmantot kā
reklāmu, aicinājumu, piedāvājumu vai ieteikumu pirkt, pārdot vai tirgot jebkādas investīcijas vai iesaistīties
jebkādos citos darījumos, kā arī tā nav uzskatāma par ieteikumu finanšu pārvaldības drošībai.

Mintos sociālo mediju kanālos var tikt kopīgotas trešo personu satura hipersaites, un Mintos var izmantot
"patīk", "sekot" vai atzīmēt citus kontus kā "iecienītākos" atkarībā no funkcijas nosaukuma konkrētā sociālo
mediju kanālā. Šādas darbības nevajadzētu uzskatīt par pakalpojuma, produkta, viedokļa, uzņēmuma vai
personas, kas atrodas aiz konkrētā konta, atbalstīšanu.

Informācija, ar kuru lietotāji/apmeklētāji dalās Mintos piederošajos kanālos, neatspoguļo Mintos viedokli, un
Mintos to pārvaldīs tikai gadījumos, kas aprakstīti Mintos komentāru moderēšanas vadlīnijās. Pirms
komentāra publicēšanas, informācijas kopīgošanas vai atkārtotas kopīgošanas, noskaidro, kā trešo pušu
vietnes izmanto tavu kopīgoto informāciju, jo Mintos nekontrolē un nav saistīts ar to, kā sociālo mediju
platformas izmanto lietotāju radīto saturu. Nekad nedalies ar personisko informāciju, Mintos konta datus
vai citu ar kontu saistītu informāciju publiski vai sociālo mediju ziņojumos.

Jebkurai komunikācijai ar Mintos, kuras laikā tev var būt nepieciešams sniegt savus datus, izmanto tikai
mūsu oficiālos saziņas kanālus, lai sazinātos ar mums. Plašāka informācija par Mintos pieeju lietotāju
datiem vari uzzināt Mintos privātuma politikā.

Investēšana finanšu instrumentos ir saistīta ar risku, un investīcijas vērtība var palielināties vai
samazināties. Nav garantijas, ka tu atgūsi investēto summu. Finanšu instrumentu līdzšinējie rezultāti
negarantē līdzīgus rezultātus arī nākotnē. Jebkurš investīciju lēmums ir jāpieņem, pamatojoties uz ar
investīciju saistīto risku analīzi. Pirms investēšanas, izvērtē savas zināšanas, pieredzi, finansiālo situāciju un
investēšanas mērķus.

Mintos noteikumi un politikas ir pieejamas https://www.mintos.com/lv/legal-documents.
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