Hoiatus riskide kohta
Selleks, et aidata teil mõista aktsiatesse investeerimise riske, palume teil tähelepanelikult tutvuda
allpool esitatud teabega. Palun hajutage oma investeeringuid. Hajutamise vajalikkus investeerimisel.
Hajutamine eeldab üldise riski vähendamiseks teie rahapaigutuse jaotamist erineva riskiga erinevate
investeerimise liikide vahel. Siiski ei vähenda see kõiki riske. Riskide hajutamine on investeerimise
lahutamatu osa. Investorid peavad paigutama ainult osa oma vabadest rahalistest vahenditest
investeerimisfondidesse ja tasakaalustama seda turvalisemate ja likviidsemate aktivatega. Riskid
investeerimisel aktsiakapitali. Investeerimine aktsiatesse (samuti tuntud kui aktsiakapital) ei eelda
regulaarset tulu investeeringutelt erinevalt miniobligatsioonidest, mis pakuvad regulaarselt makstavaid
protsente. Palun pange tähele teatud järgnevaid riske aktsiatesse investeerimisel: Investeeringu
kaotamine. Enamus äritegevustest kannatavad algetapil ebaõnne või ei laiene plaani kohaselt, seepärast
võib investeerimine sellisesse ärisse olla seotud olulise riskiga. On tõenäoline, et te võite kaotada kõik
või osa oma investeeringutest. Te peate investeerima ainult sellise summa, mida te olete valmis
kaotama ja samuti koostama hajutatud portfelli, et jaotada riske ja suurendada üldise kasumi saamise
tõenäosust investeeritud kapitalilt. Kui äri, millesse te investeerite, tabab ebaõnn, siis ei tagasta firma
teie investeeringut. Dividendide harv väljamaksmine. Dividendid – see on väljamakse, mida ettevõte
maksab äritegevuse kasumist oma aktsionäridele. See tähendab, et te vaevalt tajute oma
investeeringute tulusust kuni selle ajani, kui te võite oma aktsiaid müüa. Tulu reinvesteeritakse tavaliselt
ärisse tagasi, et stimuleerida kasvu ja suurendada aktsiate väärtust. Split ehk nimiväärtuse vähenemine.
Igasugune aktsiatesse investeerimine võib tulevikus kannatada nimiväärtuse vähenemise tõttu. Split
toimub siis, kui firma laseb ringlusse lisaaktsiaid. Split mõjutab kõiki aktsionäre, kes ei osta uusi
väljastatud aktsiaid. Selle tulemusel väheneb aktsionäri jaoks firma aktsiate pakett proportsionaalselt
ehk "splititakse", – see mõjutab tervet rida protsesse, sealhulgas osalust hääletamisel, dividendide
suurust ja maksumust.
Investorid peavad iseseisvalt täitma maksukohustust, juhindudes selle riigi seadusandlusest, mille
residendid nad on. Investorid peavad ise kindlaks tegema ja arvesse võtma investeeringutele
kohaldatavaid piiranguid, mis kehtivad nende riigi seadusandluses.

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