Įspėjimas apie rizikas
Tam, kad padėti jums suprasti investavimo į akcijas rizikas, prašome jus įdėmiai susipažinti su žemiau
pateikta informacija. Prašome diversifikuoti savo investicijas. Diversifikacijos būtinybė investuojant.
Diversifikacija numato jūsų investicijų paskirstymą tarp įvairių investavimo rūšių su skirtingomis
rizikomis, siekiant sumažinti bendrą riziką. Tačiau tai nesumažins visų rizikų rūšių. Diversifikacija yra
neatskiriama investavimo dalis. Investuotojai turi investuoti tik dalį savo laisvų lėšų ir atsverti jas
investicijomis į saugesnius ir likvidesnius aktyvus. Rizikos investuojant į akcijų kapitalą. Investavimas į
akcijas (dar žinomas kaip akcijų kapitalas) nenumato reguliarių pajamų iš investicijų, skirtingai nuo mini
obligacijų, kuriose numatyta reguliariai mokėti palūkanas. Prašome atkreipti dėmesį į tam tikras rizikas
investuojant į akcijas: Investicijų netektis. Dauguma verslų pradinėje stadijoje patiria nesėkmę arba
nesiplečia pagal planą, nes investicijos į šį verslą gali būti susijusios su ženklia rizika. Tikėtina, kad jūs
galite prarasti visas ar dalį savo investicijų. Jūs turite investuoti tik tą sumą, kurią jūs pasiruošę netekti
arba surinkti diversifikuotą portfelį, kad išdėstyti rizikas ir padidinti bendrų pajamų tikimybę iš
investicinio kapitalo. Jei verslas, į kurį jūs investavote, patiria nesėkmę, įmonė negrąžins jums
investicijas. Retas dividendų mokėjimas. Dividendai - tai išmokos, kurias moka verslas iš įmonės pelno
savo akcininkams. Tai reiškia, kad abejotina ar jūs pajusite pajamas iš savo investicijų iki to momento kol
negalėsite parduoti akcijas. Pelnas investuojamas į verslą, kad stimuliuoti augimą ir didinti akcijų vertę.
Skaldymas. Bet kokios investicijos į akcijas ateityje.gali būti skaldomos. Skaldoma, kai įmonė papildomai
išleidžia į apyvartą papildomas akcijas. Skaldymas veikia visus esamus akcininkus, kurie neperka naujai
išleistų akcijų. Rezultate esamo akcininko įmonės akcijų paketas proporcingai sumažėja arba
"suskaldomas" ir tai veikia eilę dalykų, įskaitant dalyvavimą balsuojant, dividendų dydį ir kainą.
Investuotojai turi savarankiškai vykdyti mokestines prievoles, vadovaudamiesi šalies, kurios rezidentai jie
yra, įstatymais. Investuotojai turi sekti ir atsižvelgti į galimus apribojimus investavimui, kurie galioja
investuotojus veikiančioje jurisdikcijoje.
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