Brīdinājums par riskiem
Lai palīdzētu jums saprast riskus, investējot akcijās, aicinām uzmanīgi iepazīties ar sekojošo informāciju.
Lūdzu, dažādojiet savas investīcijas. Diversifikācijas nepieciešamība investējot. Diversifikācija paredz jūsu
ieguldījumu sadalījumu starp dažādiem ieguldījumu veidiem ar dažādiem riskiem, lai samazinātu kopējo
risku. Tomēr tas nesamazina visus riska veidus. Diversifikācija ir neatņemama investēšanas sastāvdaļa.
Investoriem būtu jāiegulda tikai daļa no to brīvajiem investīciju fondiem un jālīdzsvaro tā ar investīcijām
drošākos, vairāk likvīdos aktīvos. Riski, ieguldot akcionāru kapitālā. Investēšana akcijās (akcionāru
kapitāls), neparedz regulārus ienākumus no investīcijām, atšķirībā no mini-obligācijām, kuras piedāvā
regulāri izmaksājamos procentus. Lūdzu ņemt vērā šādus konkrētus riskus, ieguldot akcijās: Investīciju
zaudējums. Lielākā daļa uzņēmumu sākuma posmā cieš neveiksmi vai nepaplašinās, kā plānots, tādēļ
investīcijas šajā biznesā var būt saistītas ar nozīmīgu risku. Pilnīgi iespējams, ka jūs varat pazaudēt visu
vai daļu no sava ieguldījuma. Jums ir nepieciešams ieguldīt tikai to summu, kuru esat gatavs zaudēt, kā
arī, savākt diversificētu portfeli, lai sadalītu risku un palielinātu kopējo ienākumu iespēju no ieguldījuma
kapitāla. Ja bizness, kurā jūs investējat, cietīs neveiksmi, kompānija neatgriezīs jūsu investīcijas. Reta
dividenžu izmaksa. Dividendes ir maksājumi, ko uzņēmumi no sabiedrības peļņas izmaksā saviem
akcionāriem. Tas nozīmē, ka jūs diez vai sajutīsiet savu investīciju rentabilitāti līdz tam laikam, kamēr
varēsiet pārdot jūsu akcijas. Peļņu parasti mēdz ieguldīt uzņēmējdarbībā, lai stimulētu izaugsmi un
palielinātu akciju vērtību. Sadrumstalotība. Jebkuras investīcijas akcijās var tikt sadrumstalotas nākotnē.
Sadrumstalotība notiek, kad kompānija laiž apgrozībā papildus akcijas. Sadrumstalotība ietekmē visus
esošos akcionārus, kuri nepērk jaunās emisijas akcijas. Tā rezultātā, esošā akcionāra kompānijas pakete
proporcionāli samazinās, vai "sadrumstalojas", - tas ietekmē vairākas lietas, ieskaitot balsošanu,
dividenžu izmaksas un vērtību.
Investoriem ir patstāvīgi jāizpilda nodokļu saistības, vadoties pēc tās valsts likumdošanas, kurā viņi dzīvo.
Investoriem ir jānosaka un jāievēro iespējamie investēšanas ierobežojumi, kas darbojas viņu jurisdikcijā.

Skyway kompāniju grupas vietnes šī materiāla izvietošana Interneta telpā ir pieļaujama tikai obligāti
izvietojot atsauci uz publicēšanas avotu: http://skyway.capital/files/risks_warning-lv.pdf
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