
TERMOS DE UTILIZAÇÃO INCYTE

O website www.incyte.com e os websites relacionados com ligação a este aviso são disponibilizados pela Incyte 
Corporation (“Incyte”).

POR FAVOR, LEIA E REVEJA OS SEGUINTES TERMOS COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O WEBSITE. Os termos 
seguintes regulam a sua utilização do site e, ao utilizar o site, concorda em ficar vinculado e cumprir esses termos. 
Se não concordar, não pode ter acesso ou usar o site. A Incyte reserva-se o direito de modificar estes termos 
periodicamente, sem aviso prévio.  

Utilização do Website 
Embora a Incyte faça esforços razoáveis para incluir informações atualizadas e precisas no site, a INCYTE NÃO 
FORNECE DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, COM RESPEITO À PRECISÃO, INTEGRALIDADE 
OU ADEQUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO WEBSITE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS 
GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. A INFORMAÇÃO DO WEBSITE 
É-LHE FORNECIDA CONFORME ESTÁ. A Incyte exonera-se de toda e qualquer responsabilidade relacionada com 
a utilização do site ou de qualquer site vinculado a este aviso. A Incyte não terá qualquer obrigação de atualizar 
o site. O seu acesso e a utilização do site, incluindo, sem limitação, as informações disponibilizadas no site, ficam 
por sua conta e risco. Concorda que não apresentará nenhuma reclamação contra a Incyte com base no seu acesso 
ou na sua utilização ou incapacidade de usar o site ou o seu conteúdo. A Incyte não será responsável de qualquer 
forma por qualquer dano direto, indireto, consequente, acidental, especial ou punitivo resultante do seu acesso, 
uso ou incapacidade de usar o site ou o seu conteúdo, ou erros ou omissões no conteúdo, incluindo, sem limitação, 
perda de acesso, dados ou lucros, seja numa ação baseada em contrato, negligência ou outro ato ilícito. O site e as 
informações contidas ou nele referenciadas são destinados apenas a fins informativos, pessoais e não comerciais. 
O site não presta serviços médicos, profissionais ou conselhos e não deve ser invocado como base para qualquer 
decisão relativa a cuidados de saúde. As pessoas que necessitam de diagnóstico ou tratamento ou que têm 
questões específicas devem entrar em contacto com o seu médico. O site é destinado apenas a residentes dos EUA 
que tenham, pelo menos, dezoito (18) anos de idade. Não deve interpretar nada no site como uma promoção ou 
solicitação de qualquer produto ou serviço que não esteja autorizado pelas leis e pelos regulamentos da jurisdição 
em que está localizado. Não pode usar o site ou o seu conteúdo para qualquer finalidade que seja ilícita.

Direitos de Autor e Outros Direitos de Propriedade Intelectual  
O site e as informações nele contidas são da propriedade da Incyte e estão protegidos contra cópia e divulgação 
não autorizadas pela lei de direitos de autor dos Estados Unidos, convenções internacionais e outras leis de 
propriedade intelectual. As marcas registadas, marcas de serviço, logótipos ou outras propriedades intelectuais 
exibidas no site são propriedade da Incyte, salvo indicação em contrário. Nada no site deve ser interpretado de 
forma a conceder qualquer licença ou direito a qualquer marca registada, marca de serviço, logótipos ou outros 
direitos de propriedade intelectual. Todos os direitos são reservados pelos proprietários de cada marca comercial, 
marca de serviço, logótipo ou outra propriedade intelectual, exceto quando descrito de outra forma neste aviso. 



Links a Websites de Terceiros  
Como conveniência para si, podemos fornecer links para sites de terceiros que possam ser do seu interesse. Esses 
sites de terceiros estão sujeitos aos seus próprios termos de utilização. A Incyte não controla, aprova, endossa, 
garante ou patrocina quaisquer informações, conclusões, recomendações, produtos ou serviços descritos nesses 
sites. A Incyte não terá qualquer responsabilidade ou obrigação pelo uso ou acesso a esses sites de terceiros.

Informação Submetida à Incyte 
Se submeter qualquer informação (por exemplo, sugestões, ideias ou comentários) à Incyte através do site, 
essas informações, exceto as informações pessoalmente identificáveis cobertas pela Política de Privacidade da 
Incyte, serão consideradas propriedade da Incyte e não confidenciais; e a Incyte estará livre para usar, reproduzir, 
disseminar, distribuir e de outra forma explorar tais informações sem limitação e sem lhe fornecer qualquer 
compensação. A Incyte estará livre para usar quaisquer ideias, conceitos, know-how, técnicas ou métodos contidos 
em tais informações para qualquer finalidade e de qualquer maneira, seja qual for. Ao enviar essas informações, 
garante e declara que é o detentor de todos os direitos sobre tais informações. Em nenhuma circunstância deve 
usar o site ou qualquer um dos e-mails da Incyte ou outros endereços para enviar para a Incyte informações 
confidenciais ou pertencentes a terceiros.  

Política de Privacidade 
Consulte a Política de Privacidade da Incyte para conhecer os termos relacionados com a recolha e utilização das 
suas informações pessoais.

Sem Oferta e Sem Solicitação 
As informações fornecidas no site não constituem e não são fornecidas em relação a nenhuma oferta ou solicitação 
de compra ou descarte de transações, ou qualquer transação em quaisquer títulos da Incyte. Os investidores não 
devem confiar nessas informações ao tomar decisões de investimento.

Declarações Prospetivas 
O site pode conter declarações prospetivas no contexto do significado das cláusulas de “porto seguro” da Lei 
de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. Além disso, exceto as informações históricas nele contidas, 
as matérias estabelecidas nos comunicados à imprensa da Incyte, apresentações, webcasts, anúncios e outras 
divulgações também são declarações prospetivas. Essas declarações estão relacionadas com períodos futuros, 
eventos futuros ou os nossos planos futuros operacionais, financeiros ou de desempenho. Estas declarações podem 
frequentemente ser identificadas pelo uso de terminologia de previsão, como “espera”, “acredita”, “pretende”, 
“prevê”, “estima”, “planeia”, “pode” ou “quer”, o negativo desses termos e outras expressões similares. Estas 
declarações prospetivas refletem as nossas visões atuais com relação a eventos futuros, são baseadas em suposições 
e estão sujeitas a riscos e incertezas. Esses riscos e essas incertezas podem causar resultados reais materialmente 
diferentes dos projetados. Para uma discussão sobre alguns dos fatores que podem fazer com que os resultados 
sejam diferentes, consulte os relatórios da Incyte arquivados na Securities and Exchange Commission. A Incyte 
isenta-se de qualquer intenção ou obrigação de atualizar estas declarações prospetivas. Não deve depositar 
confiança indevida nessas declarações prospetivas. 



Diversos  
A Incyte reserva-se o direito de alterar o conteúdo do site a qualquer momento, sem aviso prévio. A Incyte reserva-
se o direito de encerrar o seu acesso ou uso do site a qualquer momento. Se a sua violação destes termos causar 
danos a terceiros, deverá indemnizar e isentar a Incyte de e contra todas e quaisquer responsabilidades, perdas, 
danos e despesas a eles relacionadas. Estes termos serão regidos pelas leis do Estado de Delaware, sem dar efeito 
aos seus princípios de conflitos legais. Por meio destes termos, submete-se à jurisdição dos tribunais estaduais e 
federais em Wilmington, Delaware, em qualquer processo relacionado com o site ou o seu conteúdo. Estes termos 
estabelecem o contrato completo entre si e a Incyte relativamente ao assunto aqui tratado.


