Figyelmeztetés a kockázatokra
Azért, hogy segítsünk Önöknek megérteni a részvényekbe való befektetés kockázatát, kérjük
figyelmesen ismerkedjenek meg az alábbiakban vázolt információkkal. Arra kérjük Önöket, hogy
diverzifikálják a befektetéseiket. A diverzifikáció szükségessége a befektetések során. A diverzifikáció - a
teljes kockázat csökkentése érdekében - feltételezi a befektetéseik különböző kockázattal rendelkező
befektetési formái közötti szétosztását. Ugyanakkor ez nem csökkenti le a kockázatok minden formáját.
A befektetések elválaszhatatlan része azok diverzifikációja. A befektetőknek a szabad befektetési
alapjaik csak egy részét szabad befektetniük és ki kell egyenlíteniük a befektetéseiket a biztonságosabb
és likvidebb aktívák között. A részvény tőkébe történő befektetések kockázatai. Részvényekbe történő
befektetések (úgy is ismert mint részvénytőke) nem feltételeznek a befektetésekből rendszeres
jövedelmet, eltérően a mini-kötvényektől, amelyek rendszeres kifizetett százalékokat ajánlanak. Kérem
a részvényekbe való befektetések során vegyék figyelembe a következő meghatározott kockázatokat :
Befektetések veszteségei.A legtöbb üzleti befektetés a kezdeti fázisban szenved el kudarcot vagy nem a
tervek szerint növekszik, ezért az ilyen üzletbe való befektetések jelentős kockázattal járnak. Teljesen
lehetséges, hogy elveszthetik a befektetéseik egy részét vagy egészét. Csak akkora összeget szabad,
hogy befektessenek amit készek is elveszíteni, valamint diverzifikált portfóliót kell összeállítsanak ahhoz,
hogy a kockázatokat szétporlasszák és megnöveljék a a befektetett tőkéjük eredő profitja
növekedésének valószínűségét. Ha az üzlet amibe befektet, sikertelenséget szenved el, akkor a társaság
nem téríti vissza Önnek a befektetéseit. Ritka osztalékkifizetés. Osztalékok - ezek az üzlet által a
társaság profitjából a részvényesek számára megvalósított kifizetések. Ez azt jelenti, hogy nem
valószínű, hogy megérzik a a befektetéseik jövedelemtermelő képességét addig, amíg el nem tudják adni
a részvényeiket. A profit, általában újra befektetésre kerül az üzletbe, hogy tovább fokozza a
növekedést és megnövelje a részvények értékét. Leértékelődés.A részvényekbe való bármely befektetés
a jövőben ki van téve a leértékelődésnek. A leértékelődés akkor megy végbe, amikor a társaság további
részvényeket bocsát ki. A leértékelődés minden olyan már létező részvényesre kihat, akik nem
vásárolnak az újonnan kibocsátott részvényekből. Ennek eredményeként a már meglévő részvényes
részvénycsomagja fokozatosan csökken vagy "feldarabolódk" - és ez kihat a egy egész sor dologra ,
többek között a részvényesi szavazásokra, az osztalékok mértékére és a részvények értékére.
A befektetők önállóan teljesítik a lakóhelyük szerinti ország törvényeinek megfelelő
adókötelezettségeiket. A befektetők kötelesek utánanézni és figyelembe venni a rájuk vonatkozó, a
területükön érvényes joghatóság esetleges befektetési korlátozásait.
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