Lahtiütlus
Käesolevad materjalid on valmistatud FIRST SKYWAY INVEST GROUP LIMITED (edaspidi — «Ettevõte»)
poolt. Need on rangelt konfidentsiaalsed, on mõeldud ainult nende saajale ega kuulu levitamiseks
ajakirjanduses ega edastamiseks kolmandatele isikutele, samuti ei ole neid lubatud reprodutseerida
mingil moel ei täielikult ega osaliselt.
Teatud turundusalane teave, mis sisaldub käesolevates materjalides, on koostatud Ettevõtte poolt
isiklike hinnangute, korrigeerimiste ja otsuste alusel, mida ei ole kontrollitud sõltumatute kolmandate
isikute poolt. Seega on selles materjalis sisalduv turundusalane teave mingil määral subjektiivne, kui
selles pole viidatud, et see on saadud kõrvalisest allikast. Ettevõte usub, et tema hinnangud,
korrigeerimine ja otsused on mõistlikud ja et tema poolt valmistatud turundusalane teave kajastab
olukorda selles tegevusvaldkonnas ja neil turgudel, kus ta tegutseb; samas puudub kindlus selle kohta,
et Ettevõtte poolt antud hinnangud, korrigeerimised ja otsused oleksid kõige sobivam alus järelduste
tegemiseks turundusalase teabe kohta.
Ettevõte, tema tütarettevõtted, konsultandid ega esindajad ei vastuta (hooletuse või muul põhjusel)
põhjustatud kahju eest, mis võib olla tekkinud käesolevate materjalide või selle sisu kasutamisel või mis
on tekkinud seoses nende materjalidega muul põhjusel.
Käesolevad materjalid või selle osad või nende jagamise fakt ei tohi olla misiganes lepingute, kohustuste
või investeerimisotsuste tegemise aluseks ja neile ei tohiks tugineda lepingute sõlmimisel või otsuste
tegemisel.
Ettevõte ei ole registreerinud ega kavatse registreerida mingit osa pakutavatest väärtpaberitest
Ameerika Ühendriikides. Väärtpabereid ei tohi pakkuda müügiks või müüa Ameerika Ühendriikides,
väljaarvatud tehingute puhul, mis on vabastatud registreerimisest või ei kuulu registreerimise nõudele
vastavalt USA väärtpaberite seadusele 1933. aastast.
Euroopa Liidu liikmesriikides on need materjalid adresseeritud ja suunatud üksnes neile isikutele, kes on
kvalifitseerunud investoritena vastavalt selle termini määratlusele artiklis 2 (1) (e) Direktiivid
väärtpaberite prospektide kohta (2003/71/ EÜ) (edaspidi — "Kvalifitseeritud investorid"). Lisaks on
Suurbritannias need materjalid adresseeritud ja suunatud ainult (i) professionaalsetele investoritele,
keda on määratletud 2005.a Korralduse Artiklis 19(5) «Finantsreklaamist», mis on välja antud kooskõlas
2000. a. Seadusega «Finantsteenustest ja turgudest» (edaspidi — «Korraldus»), ja (ii) isikutele kõrge
aktivate tasemega ja teistele isikutele, kellele need võidakse edasi anda seaduslikul alusel vastavuses
Korralduse Artikliga 49(2)(А) — (D) (edaspidi nimetatakse kõiki neid isikuid koos Kvalifitseeritud
investoritega «asjassepuutuvateks isikuteks»). Investeeringud ja investeerimistegevus, millest räägitakse
käesolevates materjalides, on kättesaadavad ainult asjaomastele isikutele ja sellega saavad tegeleda
ainult sellised isikud. Nendes materjalides sisalduva teabe saajad ei tohiks oma käitumist rajada sellele,
mida võiks määratleda väärtpaberite turu väärkasutamisena vastavalt Seadusele 2000. a.
«Finantsteenustest ja turgudest» ja turukäitumise Koodeksile, mis on vastu võetud selle seaduse alusel,
tuginedes informatsioonile, mis sisaldub käesolevates materjalides või muus informatsioonis, mis on
esitatud või mida on arutatud seoses käesolevate materjalidega.
Käesolevad materjalid ei kujuta endast avalikku pakkumist või väärtpaberite reklaami Vene
Föderatsioonis ja neid ei tohi Venemaal muul viisil avalikult levitada. Väärtpaberid ei ole registreeritud
ega registeerita Venemaal ja need pole mõeldud «paigutamiseks» või «avalikuks pakkumiseks»
Venemaal.

Käesolevaid materjale ega nende koopiaid ei tohi eksportida Austraalias, Kanadas, Jaapanis või isikutele
Kanadas ega väärtpaberite analüütikutele või teistele isikutele neis riikides. Selle piirangu eiramine võib
rikkuda Austraalia, Kanada või Jaapani väärtpaberite seadust. Käesolevate materjalide levitamine teistes
riikides võib olla piiratud seadusega ja isikud, kelle kätte need materjalid satuvad, on kohustatud
iseseisvalt selgeks tegema vastavad piirangud ja neid järgima. Ettevõte ei ole registreerinud ega kavatse
registreerida mingit osa väärtpaberitest vastavalt Austraalia, Kanada või Jaapani kehtivatele
väärtpaberite seadustele, väljaarvatud teatud erandite puhul, neid ei tohi pakkuda ega müüa
Austraalias, Kanadas ega Jaapanis nende kodanikele või residentidele.
Käesolevad materjalid ei kuulu saatmiseks, esitamiseks või kasutamiseks kellelegi, kes on resident/ elab,
asub misiganes riigis, kohas või seadusandluse all, kus selline suund või kasutamine on vastuolus kehtiva
seadusega või nõuab mingil viisil registreerimist või litsentseerimist. Isikud, kellele on pakutud
käesolevaid materjale, on kohustatud iseseisvalt välja selgitama selliste piirangute olemasolu ja neid
järgima.
Küsimused, mida käsitletakse käesolevates materjalides, võivad kanda tulevikku suunatud prognoosivat
iseloomu. Tulevikku suunatud avaldused ei ole toetu faktidele ja neid väljendatakse sageli sõnadega
«planeerib», «ootab», «kavatseb», «eeldab», «tuleb», «võib», «jätkab», «peab» ja teiste sarnastega.
Käesolevates materjalides esitatud avalduste prognoosiv iseloom põhineb erinevatel eeldustel, millest
paljud põhinevad omakorda erinevatel oletustel, sealhulgas ilma piiranguta juhtimise hindamisel, millel
oli koht mineviku majandustegevuses, meie arhiivide ja muude allikate andmetes, mis on saadud
kolmandatelt isikutelt. Me usume, et need oletused olid mõistlikud omal ajal, seda enam, et need
hõlmasid märkimisväärset osa tuntud ja tundmatutest riskidest, määramatuid tegureid ja
ettenägematuid asjaolusid ning teisi tähtsaid faktoreid, mida oli raske või võimatu ette näha ja mida me
ei saa kontrollida. Nende riskide, tegurite, määramatuse, ettenägematute asjaolude ja teiste tähtsate
tegurite mõjutusel võivad Ettevõtte tegevuse või positsiooni faktilised tulemused oluliselt erineda neis
materjalides näidatust, millel on sellises avalduses prognoosiv iseloom. Nendes materjalides edastatud
teabel, arvamustel ja avaldustel on prognoosiv iseloom, need kehtivad materjalides ainult selle
kuupäeva seisuga ja neid võib muuta ette teatamiseta. Ettevõte, selle agendid, töötajad ega
konsultandid ei kohustu andma ega levitama mingeid lisasid, muudatusi, uuendusi või ükskõik milliste
prognoosiva iseloomuga andmete ülevaatamisi, mis esinevad käesolevates materjalides muutunud
sündmuste, tingimuste või asjaolude kajastamise eesmärgil, võttes otseselt endalt sellised kohustused.
Käesolevate materjalide vastuvõtmisega tunnistate ülalpool kirjeldatud piiranguid ja nõustute nendega.

Selle materjali kasutamine internetis SkyWay firmade grupi veebilehelt on lubatud üksnes kohustusliku
viitelingi kasutamisel kirjutise allikale: http://skyway.capital/files/disclaimer-et.pdf
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