Atsakomybės atsisakymas
Ši medžiaga paruošta FIRST SKYWAY INVEST GROUP LIMITED (toliau "Bendrovė"). Medžiaga yra
konfidenciali ir skirta tik jos gavėjui bei negali būti platinama spaudoje ar kitaip perduota asmenims,
pilnai ar dalinai atkurta bet kokia forma.
Tam tikra rinkodaros informacija medžiagoje, kurią paruošė Bendrovė remiantis nuosavais vertinimais,
prielaidomis, koregavimais ir nuomone, kurie netikrinti nepriklausomų trečių asmenų. Tokiu atveju
medžiagoje esanti rinkodaros informacija yra subjektyvi, jei nenurodyta, kad ji gauta išskirtinai iš
šalutinio šaltinio. Bendrovė mano, kad jos atlikti vertinimai, prielaidos, koregavimai ir nuomonės yra
protingi ir jos paruošta rinkodaros informacija tinkamai atspindi šakos ir rinkų būklę, kuriose ji veikia; tuo
pat metu nėra užtikrinta, kad Bendrovės atlikti vertinimai, prielaidos, koregavimai ir nuomonės yra
tinkamiausias pagrindas išvadoms daryti apie marketingo informaciją.
Nei Bendrovė, nei su ja susiję asmenys, konsultantai ir atstovai neatsako (dėl neatsargumo ar kitais
pagrindais) už nuostolius, kuriuos bet kokiu būdu gali patirti dėl šios medžiagos ar jos turinio
panaudojimo ar gali atsirasti dėl medžiagos kitu būdu.
Ši medžiaga ar jos dalis, jos platinimo faktas negali būti sutarties sudarymo, įsipareigojimų prisiėmimo ar
bet kokių investavimo sprendimų pagrindas ir nereikėtų ja vadovautis sudarant sutartis ar priimant
sprendimus.
Bendrovė neregistravo ir neketina registruoti kokią nors vertybinių popierių pasiūlymo dalį Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Vertybiniai popierių negalima siūlyti pardavimui ar pardavinėti Jungtinėse Amerikos
Valstijose, išskyrus tuos pardavimo sandorius, kurių nereikia registruoti ir jie neatitinka 1933 metų JAV
vertybinių popierių Įstatymo reikalavimų.
ES valstybėse-narėse ši medžiaga skirta ir nukreipta išskirtinai asmenims, esantiems kvalifikuotais
investuotojais, kurie atitinka šio termino reikšmę pagal Direktyvos apie Vertybinių popierių Prospektus
(2003/71/EC) 2(1)(e) straipsnį (toliau - "Kvalifikuoti investuotojai"). Be to Didžiojoje Britanijoje ši
medžiaga skirta ir nukreipta išskirtinai (i) profesionaliems investuotojams, kuriems galioja 2005 metų
Įsako 19(5) Straipsnis. Įsakas"Dėl finansinės reklamos" išleistas remiantis 2000 metų Įstatymu "Dėl
finansinių paslaugų ir rinkų" (toliau - "Įsakas") ir (ii) asmenims su aukštu aktyvų lygiu ir kitiems
asmenims, kuriems jie gali būti teisėtai perduoti remiantis (D) įsako 49(2)(А) Straipsniu (toliau visi šie
asmenys kartu su Kvalifikuotais investuotojais vadinami "atitinkamais asmenimis"). Investicijos ir
investavimo veikla, apie kurią kalbama šioje medžiagoje, prieinama tik atitinkamiems asmenims ir bus
vykdoma tik su tokiais asmenimis. Šios medžiagos informacijos gavėjai neturi elgtis taip, kad jų elgesys
gali būti kvalifikuojamas kaip piktnaudžiavimas vertybinių popierių rinkoje pagal 2000 metų Įstatymą
"Dėl finansų paslaugų ir rinkų" ir elgesio rinkoje Kodeksą, priimtą remiantis nurodytu įstatymu, šioje
medžiagoje esančia informacija ar bet kokios kitos informacijos pagrindu, suteiktos ar diskutuotinos ir
susietos su šia medžiaga.
Ši medžiaga nėra viešas pasiūlymas ar vertybinių popierių reklama Rusijos Federacijoje ir negali būti
platinama Rusijoje kitu būdu. Vertybiniai popieriai neregistruoti ir nebus registruojami Rusijoje ir neskirti
"platinimui" ar "viešai apyvartai" Rusijoje.
Nei ši medžiaga, nei jos bet kokios kopijos negali būti išvežtos ar perduotos į Australiją, Kanadą, Japoniją
ar asmenims Kanadoje arba kokiems nors vertybinių popierių analitikams ar kitiems asmenims bet
kurioje iš tių šalių. Šio apribojimo nesilaikymas gali būti traktuojamas kaip Australijos, Kanados arba
Japonijos vertybinių popierių įstatymų pažeidimas. Šios medžiagos platinimas kitose jurisdikcijose gali

būti apribotas įstatymo ir asmenys, kuriems gali patekti ši medžiaga, privalo savarankiškai išsiaiškinti
tokius apribojimus ir jų laikytis. Bendrovė neregistravo ir neketina registruoti kokią nors vertybinių
popierių dalį pagal taikomus vertybinių popierių įstatymus Australijoje, Kanadoje arba Japonijoje ir
vertybiniai popieriai, išskyrus kai kurias išimtis, negali būti siūlomi pardavimui arba parduodami
Australijoje, Kanadoje ar Japonijoje arba bet kokiems Australijos, Kanados arba Japonijos piliečiams ar
rezidentams.
ŠI medžiaga negali būti nukreipta, suteikta arba panaudota bet kurio asmens, kuris yra rezidentas / arba
esa kokioje nors valstybėje, vietovėje arba jurisdikcijoje, kur toks nukreipimas, suteikimas arba
panaudojimas prieštaraus veikiantiems įstatymams ir pareikalaus kokios nors registracijos arba
licencijavimo. Asmenys, kuriems buvo suteikta ši medžiaga, privalo savarankiškai išsiaiškinti tokius
apribojimus ir jų laikytis.
Šioje medžiagoje nagrinėti klausimai gali būti tik prognozės. Prognozės nėra buvusių faktų išdėstymas ir
dažnai prasideda žodžiais "planuoja", "laukia", "ketina", "numano", "bus", "galbūt", "tęsia", "turi" ir
kitokiais išsireiškimais. Šioje medžiagoje pateikti pareiškimai-prognozės remiasi prielaidomis, daugelis iš
kurių remiasi tolimesnėmis prielaidomis, įskaitant, be apribojimų, vadovybės praeities tendencijų
ūkinėje veikloje vertinimais, mūsų archyvų ir gautų iš trečių asmenų kitais duomenimis. Mes manome,
kad šios prielaidos yra protingos tam momentui, kai jos buvo suformuotos, tačiau jos susijusios su
žinomomis ir nežinomomis rizikomis, neapibrėžtumo faktoriais, neapibrėžtomis aplinkybėmis ir kitais
svarbiais faktoriais, kuriuos sunku arba neįmanoma nuspėti ir kuriuos mes negalime kontroliuoti. Dėl šių
rizikų, neapibrėžtumo faktorių, neapibrėžtų aplinkybių ir kitų svarbių faktų įtakos, faktiniai Bendrovės
veiklos rezultatai ar padėtis šakoje gali gerokai skirtis nuo nurodytų arba turėtų omenyje šioje
medžiagoje ir išreikštų pranešimais-prognozėmis. Informacija, išvados ir pareiškimai-prognozės pateikti
šioje medžiagoje galioja tik šios medžiagos sudarymo dieną ir gali būti pakeisti be atskiro įspėjimo. Nei
Bendrovė, nei jos atitinkami agentai, darbuotojai ir konsultantai neketina įsipareigoti ar prisiimti
įsipareigojimus, duoti arba platinti kokius nors atnaujintus ar peržiūrėtų kokių nors duomenų, išvadų ar
pareiškimų-prognozių versijų papildymus, pakeitimus, siekiant atspindėti įvykių, sąlygų arba aplinkybių
pasikeitimus, ir tiesiogiai atsisako bet kokių įsipareigojimų. Priimant šią medžiagą, Jūs pripažįstate
aukščiau išdėstytus apribojimus ir išimtis bei sutinkate būti jais susietas.
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