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Pernyataan Penolakan Tanggung Jawab 

Materi ini dipersiapkan oleh Sky Way Capital Inc (selanjutnya — "Perusahaan"). Materi 

ini bersifat amat sangat rahasia, ditujukan secara eksklusif untuk para penerimanya dan dilarang 

untuk disebarluaskan melalui media massa maupun pemberitahuan kepada pihak lain, serta 

melalui tindakan reproduksi dalam bentuk apa pun, baik sepenuhnya, maupun sebagian.   

Informasi pemasaran tertentu, termasuk di dalamnya materi berikut, dipersiapkan 

Perusahaan berdasarkan prakiraan pribadi, asumsi, penyesuaian, dan penilaian, yang belum 

dikonfirmasikan oleh pihak ketiga yang bersifat independen. Dengan demikian, materi informasi 

pemasaran berikut adalah hingga batas tertentu bersifat subjektif, hanya jika sehubungan dengan 

hal tersebut tidak dicantumkan bahwa ini diperoleh secara eksklusif dari sumber pihak ketiga. 

Perusahaan berkeyakinan bahwa prakiraan, asumsi, penyesuaian, dan penilaian yang dilakukan 

oleh mereka adalah masuk akal, dan informasi pemasaran yang telah dipersiapkan dengan tepat 

oleh mereka harus mencerminkan situasi dalam industri dan pasar terkait, di mana mereka 

melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka; pada saat yang bersamaan, tidak terdapat keyakinan 

bahwa prakiraan, asumsi, penyesuaian, dan penilaian yang telah dilakukan oleh Perusahaan 

menjadi landasan paling sesuai untuk membuat kesimpulan dalam kaitannya dengan informasi 

pemasaran.   

Tidak ada satu pun, baik Perusahaan, Afiliasi, Konsultan, maupun Perwakilan, yang akan 

bertanggung jawab (dengan dasar kelalaian atau alasan lain) atas kerusakan, yang mungkin 

timbul dalam kaitannya dengan penggunaan materi-materi atau konten berikut, atau dapat terjadi 

sehubungan dengan materi-materi ini dengan alasan yang berbeda.   

Materi-materi berikut, bagian-bagian dari mereka atau fakta mengenai penyebarluasannya 

tidak dapat dijadikan landasan untuk pembuatan perjanjian, pelaksanaan kewajiban atau investasi 

dengan jenis apa pun, dan tidak boleh dijadikan patokan dalam pembuatan kontrak maupun 

pelaksanaannya.   

Perusahaan tidak terdaftar dan tidak berniat untuk mendaftarkan bagian penawaran surat 

berharga yang mana pun di Amerika Serikat. Surat berharga tidak dapat ditawarkan untuk 

selanjutnya dijual maupun diperjualbelikan di Amerika Serikat, selain dalam rangka transaksi, 

yang dibebaskan dari pendaftaran atau tidak harus tunduk terhadap persyaratan mengenai 

pendaftaran sesuai yang terdapat di dalam Undang-undang Amerika Serikat tentang surat 

berharga tahun 1933.   

Di negara-negara anggota Uni Eropa, materi-materi ini dialamatkan dan ditujukan secara 

eksklusif kepada sejumlah pihak, yang merupakan investor berkualifikasi dalam kaitannya 

dengan arti dari istilah ini, yang terdapat dalam pasal 2(1)(e) Petunjuk Prospektus Surat Berharga 

(2003/71/EC) (selanjutnya — "Investor Berkualifikasi"). Selain itu, di Britania Raya, materi-

materi ini dialamatkan dan ditujukan secara eksklusif kepada (i) para investor profesional, yang 

tunduk terhadap Pasal 19(5) Mandat tahun 2005. "Perihal Iklan Keuangan", yang diterbitkan 

sesuai dengan Undang-undang tahun 2000. "Perihal Layanan dan Pasar Keuangan" (selanjutnya 

— "Mandat"), dan (ii) para pihak dengan tingkat aset yang tinggi atau pihak-pihak lain, yang 

dapat menerima peralihan aset dengan landasan hukum yang sesuai dengan Pasal 49(2)(A) — 

(D) Mandat (selanjutnya seluruh pihak ini bersama dengan Investor Berkualifikasi akan disebut 

"Pihak Terkait"). Investasi dan kegiatan investasi, yang dibicarakan di dalam materi berikut, 

tersedia hanya untuk Pihak Terkait dan akan dilaksanakan hanya dengan pihak-pihak tersebut. 

Penerima informasi, yang terdapat di dalam materi berikut, dilarang menjadikan perbuatan 

mereka sebagai landasan, yang mungkin saja digolongkan sebagai penyalahgunaan pasar 
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sekuritas sesuai dengan Undang-undang tahun 2000. "Perihal Layanan dan Pasar Keuangan" 

serta Kode Etik Pasar, yang diadopsi berdasarkan Undang-undang terhadap informasi, yang 

terkandung di dalam materi berikut atau informasi lainnya, yang diberikan atau dibahas 

sehubungan dengan materi berikut.   

Materi berikut bukan merupakan penawaran publik maupun iklan surat berharga di 

Federasi Rusia dan mereka tidak dapat disebarluaskan kepada khalayak umum di Rusia dengan 

cara apa pun. Surat berharga tidak didaftarkan dan tidak akan didaftarkan di Rusia, serta tidak 

ditujukan untuk "penempatan" maupun "sirkulasi publik" di Rusia.   

Baik materi ini, maupun salinan materi, tidak boleh diekspor atau dialihkan ke Australia, 

Kanada, Jepang, atau pihak-pihak di Kanada, pihak analisis untuk surat berharga serta pihak-

pihak lain dari negara-negara yang telah disebutkan. Pelanggaran terhadap pembatasan ini dapat 

dianggap sebagai pelanggaran Undang-undang perihal surat berharga Australia, Kanada, atau 

Jepang. Penyebaran materi-materi ini di yurisdiksi lain dapat dikenai pembatasan dalam hal 

hukum, dan orang yang dapat mengakses materi-materi ini, wajib untuk menjelaskan keberadaan 

pembatasan tersebut dan mematuhi peraturan yang ada. Perusahaan tidak terdaftar dan tidak 

bermaksud untuk mendaftarkan bagian yang mana pun dari surat berharga sesuai dengan 

Undang-undang yang diadopsi mengenai surat berharga di Australia, Kanada, atau Jepang, dan 

surat-surat berharga, dengan mempertimbangkan pengecualian tertentu, tidak dapat ditawarkan 

untuk dijual atau diperjualbelikan di Australia, Kanada, atau Jepang baik oleh subjek, penduduk, 

maupun warga negara Australia, Kanada, atau Jepang.   

Materi-materi berikut tidak dapat diarahkan, diberikan, atau dipergunakan oleh pihak-

pihak, yang adalah penduduk / berada atau berlokasi di wilayah pemerintahan, lokal, maupun 

yurisdiksi, di mana pengarahan, pemberian, atau penggunaan akan dianggap bertentangan 

dengan Undang-undang yang berlaku atau memerlukan suatu pendaftaran atau pemberian lisensi. 

Pihak, yang memperoleh materi-materi berikut wajib untuk menjelaskan keberadaan pembatasan 

tersebut dan mematuhi peraturan yang ada.   

Masalah-masalah, yang ditinjau dalam materi-materi ini, dapat menjadi pernyataan yang 

bersifat prakiraan. Pernyataan yang bersifat prakiraan bukan merupakan ringkasan yang 

memiliki fakta dan kerap kali mengandung kata-kata seperti "berencana", "menunggu", 

"bermaksud", "mengasumsikan", "akan," "kemungkinan", "melanjutkan", "harus", dan ungkapan 

sejenis lainnya. Pernyataan bersifat prakiraan yang dimiliki oleh materi-materi ini didasarkan 

pada berbagai asumsi, yang mayoritas darinya, pada gilirannya, berlandaskan asumsi lebih 

lanjut, yang dalam hal ini, tanpa pembatasan, pada penilaian manajemen terhadap tren bisnis 

masa lalu, data-data dari arsip kami, maupun data-data lainnya yang diperoleh dari pihak ketiga. 

Kami mengasumsikan bahwa asumsi-asumsi ini bersifat masuk akal pada saat mereka dibuat, 

terlebih lagi, mereka melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, faktor-faktor 

ketidakpastian, keadaan tidak terduga, dan faktor-faktor penting lainnya, yang sulit atau tidak 

memungkinkan untuk diperkirakan serta yang tidak dapat kami kendalikan. Di bawah pengaruh 

risiko-risiko ini, faktor ketidakpastian, keadaan tak terduga, serta faktor-faktor penting lainnya, 

secara fakta hasil kegiatan Perusahaan atau kondisi industri boleh jadi berbeda daripada apa yang 

tercantum atau tersirat dalam materi-materi ini dalam bentuk pernyataan yang bersifat prakiraan. 

Informasi, kesimpulan, dan pernyataan bersifat prakiraan, yang dikutip di dalam materi-materi 

berikut, hanya berlaku menurut tanggal materi-materi ini dan dapat diubah sewaktu-waktu tanpa 

pemberitahuan. Baik Perusahaan, maupun agen terkait, pekerja, dan konsultan tidak bermaksud 

untuk mengemban tugas atau kewajiban, memberikan atau  menyebarkan tambahan apa pun, 

perubahan, versi revisi dari data, kesimpulan, maupun pernyataan bersifat prakiraan, yang 
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tercantum di dalam materi-materi ini, dengan tujuan menampilkan perubahan acara, ketentuan, 

atau kondisi, serta secara tegas menyangkal tugas dan kewajiban tersebut. Dengan menerima 

materi-materi ini, Anda telah mengakui pembatasan yang telah dirangkum di atas serta klausa, 

dan setuju untuk terikat dengannya.   

Penggunaan materi situs grup perusahaan SkyWay di ruang internet tersedia hanya apabila 

dilakukan pencantuman wajib tautan menuju sumber publikasi: 

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

© http://skyway.capital/ 


