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„Rinse & Repeat“1
Viimase aja huvitavamad sündmused

2011 Q2
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Viimane

Lather, Rinse & Repeat (vahusta, loputa, korda) on tavapärane kasutusõpetus shampoonipudelitel
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“Rinse & Repeat”

Investorite hoiakud hakkavad taas suurema

Liibüas saab rahvusvaheline avalikkus oma

aktsiate osakaalu suunas “normaliseeruma”.
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