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Disclaimer   

Tyto materiály jsou připraveny Sky Way Capital Inc (dále jen "Společnost"). Jsou přísně 

důvěrné, slouží pouze pro jejich příjemce a nejsou určeny pro šíření prostřednictvím tisku a 

předávání jiným osobám, a také pro reprodukci v jakékoliv podobě vcelku, nebo zčásti.    

Některé marketingové informace obsažené v těchto materiálech byly zpracovány 

Společností na základě vlastních odhadů, předpokladů, úprav a úsudků, které nebyly ověřeny 

nezávislými třetími osobami.  Marketingové informace obsažené v těchto materiálech jsou tedy 

do určité míry subjektivní, pokud u nich není uvedeno, že byly získány výlučně ze zdroje třetí 

osoby.  Společnost je přesvědčena, že její odhady, předpoklady, úpravy a úsudky jsou přiměřené 

a že zpracované marketingové informace řádně odrážejí situaci v odvětvi a na trzích, kde působí; 

současně neexistuje jistota, že posouzení, předpoklady, úpravy a úsudky společnosti jsou 

nejvhodnějším základem pro závěry týkající se marketingových informací.    

Společnost ani její přidružené osoby, konzultanti a zástupci nenesou žádnou odpovědnost 

(z nedbalosti nebo z jiných důvodů) za ztráty, které mohou vzniknout jakýmkoli způsobem v 

souvislosti s používáním těchto materiálů nebo jejich obsahu, nebo mohou vzniknout v 

souvislosti s těmito materiály jiným způsobem.    

Tyto materiály, jejich část nebo skutečnost jejich distribuce by neměly sloužit jako základ 

pro uzavírání smluv, uzavírání závazků nebo investičních rozhodnutí jakéhokoli druhu a neměly 

by se na ně odvolávat, pokud jsou použity nebo akceptovány.    

Společnost nezaregistrovala a nemá v úmyslu zaregistrovat žádnou část nabídky cenných 

papírů ve Spojených státech amerických.  Cenné papíry nesmějí být nabízeny k prodeji nebo 

prodávány ve Spojených státech amerických, s výjimkou transakcí osvobozených od registrace 

nebo nepodléhajících registračním požadavkům podle amerického zákona o cenných papírech z 

roku 1933.   

V členských státech Evropské unie jsou tyto materiály adresovány a směřovány výhradně 

osobám, které jsou kvalifikovanými investory v souladu se smyslem tohoto pojmu uvedeného v 

čl. 2, odst. 1, písm. E) směrnice o Prospektu cenných papírů (2003/71/ES) (dále jen 

"Kvalifikovaní investoři").  Kromě toho jsou ve Velké Británii tyto materiály adresovány a 

určeny výhradně (i) profesionálním investorům, na které se vztahuje čl. 19 odst. 5 nařízení z 

roku 2005  "O finanční reklamě", vydaného v souladu se zákonem z roku 2000 "O finančních 

službách a trzích" (dále jen "Nařízení") a (ii) osobám s vysokou hodnotou majetku a dalším 

osobám, kterým mohou být převedeni v souladu s čl. 49, odst. 2, písm. A) až D) Nařízení (dále 

jsou všechny tyto osoby společně s Kvalifikovanými investory označovány jako "příslušné 

osoby").  Investice a investiční aktivity uvedené v těchto materiálech jsou dostupné pouze 

příslušným osobám a budou realizovány pouze s těmito osobami.  Příjemci informací 

obsažených v těchto materiálech by neměli zakládat své chování, které může být považováno za 

zneužití trhu s cennými papíry v souladu se zákonem z roku 2000   „O finančních službách a 

trzích“ a Kodexem tržního chování přijatým na základě tohoto zákona. Jedná se o informace 

obsažené v těchto materiálech nebo jakékoli jiné informace poskytnuté nebo projednávané v 

souvislosti s těmito materiály.    

Tyto materiály nepředstavují veřejnou nabídku nebo reklamu cenných papírů v Ruské 

federaci a nesmějí být veřejně distribuovány v Rusku jiným způsobem.  Cenné papíry nejsou 

registrovány a nebudou registrovány v Rusku a nejsou určeny k "umístění" nebo "veřejnému 

oběhu" v Rusku.   
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Tyto materiály ani jejich kopie nepodléhají vývozu nebo převodu do Austrálie, Kanady, 

Japonska nebo osobám v Kanadě nebo jakýmkoli analytikům cenných papírů nebo jiným 

osobám v kterékoli z těchto zemí.  Nedodržení tohoto omezení může být porušením zákonu o 

cenných papírech Austrálie, Kanady nebo Japonska.  Distribuce těchto materiálů v jiných 

jurisdikcích může být zákonem omezena a osoby, které se mohou dostat k tímto materiálům, 

musí samostatně určit existenci těchto omezení a dodržovat je.  Společnost neregistrovala a nemá 

v úmyslu zaregistrovat žádnou část cenných papírů v souladu s platnými zákony o cenných 

papírech v Austrálii, Kanadě nebo Japonsku a cenné papíry až za  výjimkou nemohou být 

nabízeny k prodeji nebo prodávány v Austrálii, Kanadě nebo Japonsku nebo jakýmkoli 

poddaným, rezidentům nebo občanům Austrálie, Kanady nebo Japonska.    

Tyto materiály nepodléhají směřování, poskytování nebo používáni jakoukoli osobou, 

která je rezidentem / sídlí nebo se nachází v jakémkoli státě, lokalitě nebo jurisdikci, kde by 

takovéto směrování, poskytování nebo používání bylo v rozporu s platnými právními předpisy 

nebo vyžadovalo jakoukoliv registraci nebo licenci.  Osobám, jimž byly poskytnuty tyto 

materiály, musí samostatně určit existenci těchto omezení a dodržovat je.    

Otázky projednané v těchto materiálech mohou být prohlášeními prognostického 

charakteru.  Prohlášení prognostického charakteru nejsou faktická prohlášení a často se doplňují 

slovy "plánuje", "očekává", "má v úmyslu", "předpokládá", "bude", "možná", "pokračuje", "měl 

by" a podobné výrazy.  Prohlášení prognostického charakteru v těchto materiálech vychází z 

různých předpokladů, z nichž mnohé vycházejí z dalších předpokladů, mimo jiné, bez omezení, z 

hodnocení managementem trendů hospodářské činnosti z minulých období, z našich archivů a 

dalších údajů obdržených od třetích osob.  Domníváme se, že tyto předpoklady byly v době 

jejich vzniku přiměřené, ale souvisí se značnými známými a neznámými riziky, nejistoty, 

nepředvídanými okolnostmi a dalšími důležitými faktory, které je obtížné nebo nemožné 

předvídat a které nemůžeme kontrolovat.  Pod vlivem těchto rizik, faktorů nejistoty, 

nepředvídaných okolností a dalších důležitých faktorů se skutečná výkonnost společnosti nebo 

stav v odvětví může výrazně lišit od uvedeného nebo předpokládaného  v těchto materiálech v 

podobě prohlášení prognostického charakteru.  Informace, závěry a prognostická prohlášení, 

která jsou v těchto materiálech, jsou platná pouze k datu těchto materiálů a mohou se měnit bez 

předchozího upozornění. Společnost, ani její příslušné agenti, pracovníci a poradci nehodlají nést 

jakékoli povinnosti či závazky, poskytovat nebo distribuovat jakékoliv dodatky, změny, 

aktualizované nebo zrevidované verze jakýchkoliv dat, závěrů nebo prohlášení předpokládaného 

charakteru, uvedených v těchto materiálech s cílem odrazu změn událostí, podmínek nebo 

okolností, a rovnou se distancují od těchto povinností a závazků.  Přijímáním těchto materiálů 

přijímáte výše uvedená omezení a výhrady a souhlasíte s tím, že budete jimi vázaní.   

Používání tohoto materiálu webových stránek skupiny společností SkyWay v Internetovém 

prostoru je povoleno pouze při povinném umístění odkazu na zdroj publikace: 

http://skyway.capital/files/disclaimer-ru.pdf  

© http://skyway.capital/ 


