Ostrzeżenie o ryzyku
Aby pomóc Ci zrozumieć ryzyka związane z inwestowaniem w akcje, prosimy o uważne przeczytanie
poniższych informacji. Prosimy Ciebie o dokonanie dywersyfikacji swoich inwestycji. Konieczność
dywersyfikacji inwestycji. Dywersyfikacja polega na podziale wkładu pomiędzy różne inwestycje o
zróżnicowanym stopniu ryzyka w celu zmniejszenia ryzyka ogólnego. Jednak to nie zmniejszy wszystkich
rodzajów ryzyka. Dywersyfikacja jest nieodłączną składową inwestowania. Inwestorzy powinni
inwestować tylko część swoich wolnych środków pieniężnych i wyrównywać ją, dokonując inwestycji w
bezpieczne, płynne aktywa. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Inwestowanie
w akcje (znane również jako kapitał zakładowy) nie przewiduje czerpania regularnych zysków z
inwestycji w przeciwieństwie do mini-obligacji, które przewidują regularne wypłacanie odsetek. Prosimy
wziąć pod uwagę następujące ryzyka związane z inwestowaniem w akcje: Ryzyko utraty
zainwestowanych środków. Większość przedsięwzięć na początkowym etapie rozwoju ponosi porażkę
lub nie rozwija się zgodnie z planem, dlatego inwestycje w taki biznes mogą być obarczone znacznym
ryzykiem. Niewykluczone więc, że możesz stracić część lub całość swojej początkowej inwestycji. Należy
inwestować tylko tę kwotę, którą jesteś gotów/gotowa stracić, a także tworzyć portfel inwestycyjny,
pamiętając o tym, aby rozłożyć ryzyko i zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania dochodu ogólnego z
kapitału inwestycyjnego. Jeśli przedsięwzięcie, w które zainwestujesz, poniesie porażkę, spółka nie
zwróci Ci straconej inwestycji. Nieczęsta wypłata dywidend. Dywidenda – wypłata z zysków spółki
realizowana przez biznes na rzecz akcjonariuszy spółki. Oznacza to, że jest mało prawdopodobne, że
odczujesz we własnej kieszeni rentowność swoich inwestycji do momentu, aż będziesz mógł/mogła
sprzedać swoje akcje. Zyski zazwyczaj są reinwestowane w biznes, aby stymulować wzrost wartości akcji.
Split akcji. Każde inwestycje w akcje mogą podlegać podziałowi w przyszłości. Podział ma miejsce
wówczas wtedy, gdy spółka wprowadza do obrotu nowe akcje. Podział wywiera wpływ na wszystkich
istniejących akcjonariuszy, którzy nie kupią nowo wyemitowanych akcji. W rezultacie pakiet akcji spółki
należący do istniejącego akcjonariusza zmniejsza się proporcjonalnie lub «zostaje podzielony», co
wpływa na szereg rzeczy, w tym na udział w głosowaniu, stopę dywidendy i wartość.
Inwestorzy powinni samodzielnie wykonywać swoje zobowiązania podatkowe zgodnie z
ustawodawstwem kraju, którego są rezydentami. Inwestorzy powinni określać i uwzględniać możliwe
ograniczenia dotyczące inwestycji zgodnie z obowiązującą ich jurysdykcją.

Korzystanie z materiałów pochodzących ze strony internetowej grupy firm SkyWay w przestrzeni
internetowej jest dozwolone tylko pod warunkiem obowiązkowego umieszczenia linku do źródła
publikacji: http://skyway.capital/files/risks_warning-pl.pdf
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