Upozornenie o rizikách
Aby sme vám pomohli pochopiť riziká pri investovaní do akcií, prosíme o pozorne prečítanie
nasledujúcich informácií. Diverzifikujte prosím vaše investície. Potreba diverzifikácie pri investovaní
Diverzifikácia predpokladá rozloženie vašich vkladov medzi rôznymi druhmi investícií s odlišnou
rizikovosťou za účelom zníženia celkového rizika. Nezredukuje to však všetky druhy rizík. Diverzifikácia je
nutnou súčasťou investovania. Investori musia investovať iba časť vlastných voľných investičných fondov
a vyvažovať ju investíciami do bezpečnejších, likvidnejších aktív. Riziká pri investovaní do akciového
kapitálu Investovanie do akcií (známych aj ako akciový kapitál) nepredpokladá pravidelný príjem z
investícií na rozdiel od mini dlhopisov, ktoré ponúkajú pravidelné vyplácanie úrokov. Majte prosím na
zreteli nasledujúce riziká pri investovaní do akcií: Strata investícií Väčšina biznisov je na začiatku
neúspešných alebo nerastie podľa plánu, preto investície do tohto biznisu sa môžu spájať s veľkým
rizikom. Je celkom možné, že môžete prísť o všetky alebo časť vašich investícií. Mali by ste investovať iba
takú čiastku, ktorú ste pripravení stratiť, a zostaviť diverzifikované portfólio, aby ste rozložili riziká a
zlepšili tak vyhliadky celkového príjmu z investičného kapitálu. Ak biznis, do ktorého investujete,
skrachuje, spoločnosť vám nevráti vaše investície späť. Občasné vyplácanie dividend Dividendy sú
výplaty, ktoré spoločnosť vypláca z jej zisku svojim akcionárom. To znamená, že asi ťažko pocítite
ziskovosť vašich investícií, kým nebudete môcť predávať vaše akcie. Zisk sa spravidla reinvestuje do
biznisu, aby stimuloval rast a zvyšoval hodnotu akcií. Delenie Akékoľvek investície do akcií sa môžu v
budúcnosti rozdeliť. Delenie sa uskutočňuje, keď spoločnosť emituje dodatočné akcie. Delenie vplýva na
všetkých existujúcich akcionárov, ktorí si nekupujú nové emitované akcie. Výsledkom je, že balík akcií
spoločnosti sa pre existujúceho akcionára úmerne scvrkáva, alebo delí - vplýva to na celý rad faktorov,
vrátane hlasovacieho práva, výšky dividend a hodnoty.
Investori si musia samostatne plniť daňové povinnosti vyplývajúce zo zákona krajiny, ktorej sú
rezidentmi. Investori sú povinní zistiť a zohľadniť možné obmedzenia v investovaní, ktoré môžu platiť v
krajine ich jurisdikcii.

Použitie tohto materiálu zo stránky obchodnej skupiny SkyWay na internete je povolené výhradne s
povinným odkazom na tento zdroj: http://skyway.capital/files/risks_warning-sk.pdf
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