Felelősségi nyilatkozat.
Jelen anyagokat a FIRST SKYWAY INVEST GROUP LIMITED (későbbiekben — «Társaság») készítette.
Ezek szigorúan bizalmasak, kizárólag a címzetteiknek szólnak és terjesztésük sem a sajtóban sem
harmadik személyen keresztül nem megengedett, bármilyen formában történő sokszorosításuk, sem
részleteiben sem egészében nem engedélyezett.
A Társaság által a jelen anyagokba a saját értékeléseit, feltételezéseit, korrekcióit és értékítéleteit
tartalmazó marketing információkat független harmadik személy nem vizsgálta felül. Ezért a jelen
anyagokban foglalt marketing információk bizonyos mértékig szubjektívnek tekinthetők, hacsak arra
vonatkozóan nincs megadva olyan információ, hogy az kizárólag külső forrásból származik. A társaság
feltételezi, hogy az általa elvégzett minősítések, feltételezések, korrekciók és értékelések ésszerűek és
az általa elkészített marketing információk a szükséges mértékig tükrözik azon terület ás piacok
helyzetét, ahol a tevékenységét végzi, ugyanakkor nem lehetséges tökéletes bizonyosság abban, hogy a
Társaság által végzett értékelések, feltevések, korrekciók és értékelések a legmegfelelőbb alapok a
marketing információk viszonylatában meghozott következtetéseknek.
Sem a Társaság sem a meghívott személyek, konzultánsok, és képviselők nem viselnek semmilyen
felelősséget (gondatlanságból vagy bármi egyéb ok miatt) azon veszteségekért, amelyek bármilyen
módon is felmerülhetnek jelen anyagok vagy tartalmuk használatából kifolyólag vagy jelen anyagokkal
kapcsolatosan - bármely módon is történnének meg azok.
Jelen anyagok és azok részei vagy azok terjesztésének ténye nem szolgálhatnak alapul a szerződések
megkötéséhez, kötelezettségek felvállalásához vagy bármilyen típusú befektetési döntéshez és azokra
nem lehet hivatkozni azok megkötésekor vagy ilyenfajta kötelezettségvállaláskor.
A társaság nem regisztrált és nem is szándékozik beregisztrálni az értékpapírjai bármely részére
vonatkozó ajánlatát az Amerikai Egyesült Államokban. Az értékpapírok nem ajánlhatók fel értékesítésre
és nem árusíthatók az Amerikai Egyesült Államokban, hacsak az ügylet nem esik a regisztráció alól
felszabadított ügyletek közé vagy nem esik az 1993 évi USA értékpapír törvény regisztrációs
követelményeivel összhangban álló keretek közé.
A Európai Közösség tagországaiban jelen anyagok kizárólag azon személyeknek vannak címezve, akik
képesített befektetők, ezen kifejezés az értékpapírokról szóló Tájékoztató ((2003/71/ЕС) 2(1)
Iránymutatása szerinti értelmezése szerint (későbbiekben - "Képesített befektetők"). Ezen túl NagyBritanniában jelen anyagok kizárólag a 2015 évi Rendelet 19(5) cikkely hatálya alá eső (i)
professzionális befektetőkre irányulnak és nekik vannak címezve. A 2000 évi törvénynek megfelelő
"Befektetési reklámról". Azok a "A pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról" ( a későbbiekben "Rendelet") és (ii) magas szintű aktívákkal rendelkező személyeknek valamint más személyeknek,
akiknek törvényes alapokon a - (D) Rendelet ( későbbiekben minden ilyen személy együtt a Képesített
befektetőkkel "vonatkozó személyek"-ként kerülnek megnevezésre) a 49(2)(A) cikkelyének megfelelően
átadhatók. A jelen anyagokban tárgyalt befektetések és a befektetési tevékenység csak a vonatkozó
személyek számára elérhető és csak ilyen emberekkel révén megvalósítható. A jelen anyagokban
található információk címzettjei, nem alapozhatják a viselkedésüket a 2000 évi értékpapír piaci
törvényben "A pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról" és a hivatkozott törvény által elfogadott piaci
viselkedés Kódexében foglalt rosszindulatú minősítésű viselkedési formákra, a jelen anyagokban
található információkra vagy bármely más, biztosított vagy a jelen anyagokkal kapcsolatosan
tárgyalandó, információkra.

Jelen anyagok nem nyilvánulnak nyilvános ajánlattételnek agy értékpapír reklámnak az Orosz Föderáció
területén és nyilvánosan más módon sem terjeszthetők Oroszországban. . Az értékpapírok nem
regisztráltak és nem is lesznek regisztrálva Oroszországban, valamint arra sem szántak hogy
"elhelyezésre" vagy "nyilvános forgalomba" kerüljenek ebben az országban.
Sem ezek az anyagok, sem bármilyen másolatuk nem vihető ki vagy nem adhatók át Ausztráliának,
Kanadának, Japánnak vagy Kanadai személyeknek vagy bármely értékpapír elemzőnek vagy ezen
országok más személyeinek. Ennek a korlátozásnak a nem betartása sértheti Ausztrália, Kanada vagy
Japán értékpapírokról szóló törvényeit. Ezen anyagok terjesztése más joghatóságokban törvényekkel
lehet korlátozva és azon személyek akik hatáskörébe ezen anyagok kerülhetnek, kötelesek önállóan
kideríteni ilyen korlátozások esetleges meglétét és betartani azokat. A társaság - az Ausztrál, Kanadai ás
Japán értékpapírokról szóló törvények felhasználásával összhangban - nem regisztrált és nem is
szándékozza regisztrálni sem az értékpapírok részeit, sem - bizonyos meghatározott kivételektől
eltekintve - az értékpapírokat, valamint azok nem ajánlhatók fel és nem értékesíthetők Ausztráliában,
Kanadában és Japánban vagy Ausztrália, Kanada vagy Japán bármely alanyának, ottani lakosának vagy
polgárának.
Jelen anyagok nem irányulnak és nem kerülnek felajánlásra egyetlen olyan személy számára sem, aki
olyan ország, térség joghatósága alatt lakik/ tartózkodik vagy jogilag olyan államban, helységben
található, ahol az ilyen irányú rendelkezés vagy felhasználás ellentétes lenne a vonatkozó törvényekkel
vagy szükség lenne bármilyen regisztrációs vagy engedélyezési eljárásra. Azon személyek akik számára
ezen anyagok biztosítottak, kötelesek önállóan kideríteni ilyen korlátozások létét és betartani azokat.
Jelen anyagokban áttekintett kérdések prognózis jellegű kijelentésnek minősülnek. A előrejelzési
jellegű kijelentések nem már meglévő tények bemutatásai és gyakran a "tervezi", "várható",
"szándékozik", "feltételezi", "lesz", "lehetséges", "folytatódik", "kell" és ezekhez hasonló kifejezésekkel
kerülnek bemutatásra. A jelen anyagokban prognózis jelleggel tett kijelentések különböző
feltételezéseken alapulnak, amelyek közül sok további feltevéseken alapszik, korlátozások nélkül
ideértve a menedzsment által a gazdasági tevékenységekben, harmadik személyektől származó más és
saját adatbázis archívumokban fellelhető múltbeli tendenciák értékelését is. Feltételezzük, hogy ezek a
feltevések a meghozataluk pillanatában ésszerűnek bizonyultak, többé kevésbé tartalmazzák a lényeges
ismert és ismeretlen kockázatokat, előre nem látható összetevőket, előre nem látható körülményeket
és más fontos tényezőket, amelyeket nehéz vagy lehetetlen előre megjósolni és amelyeket lehetetlen
kontrollálnunk. Ezen kockázatok, meg nem határozható összetevők, előre nem látható körülmények és
más fontos tényezők hatása alatt a Társaság tevékenységének tényleges eredményei vagy a területen
fennálló helyzet lényegesen különbözhet a megadottaktól vagy a jelen anyagokban prognózis jellegű
kijelentésekben feltételezettektől. A jelen anyagokban található prognózis jellegű információk,
nyilatkozatok és következtetések, csak a jelen anyagok időpontjában érvényesek és értesítés nélkül
megváltozhatnak. Sem a társaság, sem a vonatkozó ügynökei, munkatársai és konzultánsai nem
szándékoznak bármely kötelezettséget vagy felelősséget felvállalni bármely adat vagy bármely adat
verziójának felülvizsgálatáért vagy bármely kiegészítéséért, megváltoztatásáért, frissítéséért vagy
terjesztéséért vagy a jelen anyagokban hivatkozott prognózis jellegű véleményekért vagy
kijelentésekért, az események, feltételek vagy körülmények módosított bemutatásáért és egyenesen
elvetnek minden ilyesmire vonatkozó kötelezettséget és felelősséget. Jelen anyagokat elfogadva, Ön
elismeri a fentiekben ismertetett korlátozásokat és fenntartásokat és elfogadja, hogy betartja azokat.

Ezen SkyWy cégcsoport weboldal anyagainak felhasználása az Internet terében csak a publikáció
forrása linkjének kötelező megjelölésével engedélyezett. http://skyway.capital/files/disclaimer-hu.pdf
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