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დისკლეიმერი 

წინამდებარე მასალა მომზადდა Sky Way Capital Inc-ს მიერ (შემდგომში - 

"საზოგადოება") ის არის მკაცრად კონფიდენციალური, განკუთვნილია მხოლოდ 

მისი ადრესატისთვის და არ ექვემდებარება გასაჯაროებას პრესაში და სხვა 

პირებისთვის გადაცემას, ასევე რაიმე ფორმით აღწარმოებას, როგორც მთლიანად, 

ასევე ნაწილობრივ.   

წინამდებარე მასალაში შეტანილი გარკვეული მარკეტინგული ინფორმაცია 

მომზადებულია საზოგადოების მიერ საკუთარი შეფასებების, ვარაუდების, 

შესწორებების და მოსაზრებების საფუძველზე, რომლებიც არ არის შემოწმებული 

დამოუკიდებელი მესამე პირების მიერ. ამგვარად, წინამდებარე მასალაში შეტანილი 

მარკეტინგული ინფორმაცია, გარკვეულ წილად, სუბიექტურია, თუ მასზე არ არის 

მინიშნებული, რომ ის მიღებულია მხოლოდ უცხო წყაროდან. საზოგადოება თვლის, 

რომ მის მიერ გაკეთებული შეფასებები, ვარაუდები, შესწორებები და მოსაზრებები 

არის გონივრული, და რომ მის მიერ მომზადებული მარკეტინგული ინფორმაცია 

სათანადოდ ასახავს მდგომარეობას იმ დარგში და იმ ბაზრებზე, სადაც ის აწარმოებს 

თავის საქმიანობას; ამავდროულად, არ არსებობს დასტური იმისა, რომ 

საზოგადოების მიერ გაკეთებული შეფასებები, ვარაუდებები, შესწორებები და 

მოსაზრებები არის ყველაზე მორგებული საფუძველი დასკვნებისთვის 

მარკეტინგული ინფორმაციის მიმართ.   

არც საზოგადოება, არც მისი აფილირებული პირები, კონსულტანტები და 

წარმომადგენლები არ იღებენ არანაირ პასუხისმგებლობას (დაუდევრობის 

საფუძველზე ან სხვა საფუძველზე) ზარალთან დაკავშირებით, რომელიც რაღაც 

მიზეზის გამო შესაძლებელია წარმოიქმნას წინამდებარე მასალის ან მისი შინაარსის 

გამოყენებასთან დაკავშირებით, ან შეიძლება წარმოიქმნას წინამდებარე მასალასთან 

დაკავშირებით სხვა გზით.   

წინამდებარე მასალა, მისი ნაწილი ან მისი გავრცელების ფაქტი არ უნდა იყოს 

შეთანხმების დადების, ვალდებულებების აღების ან ნებისმიერი სახის საინვესტიციო 

გადაწყვეტილების საფუძველი, და მათზე დაყრდნობა არ ხდება შეთანხმებების ან 

მიღების დროს.   

საზოგადოების მიერ არ არის რეგისტრირებული და არც იქნება 

რეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების შეთავაზების რაიმე ნაწილი ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში. ფასიანი ქაღალდების გასაყიდად შეთავაზება არ მოხდება და 

არ გაიყიდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გარდა იმ გარიგებებისა, რომლებიც 

გათავისუფლებულია რეგისტრაციისგან ან რომლებიც არ ექვემდებარება 

მოთხოვნებს რეგისტრაციის შესახებ 1933 წ. აშშ-ს კანონის თანახმად ფასიანი 

ქაღალდების შესახებ.   

ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში წინამდებარე მასალა 

დაგამისამართებულია და მიმართულია მხოლოდ იმ პირებისთვის, რომლებიც 

წარმოადგენენ კვალიფიციურ ინვესტორებს ამ ტერმინის მნიშვნელობის 
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შესაბამისად, რომელიც მითითებულია სტატიაში 2(1)(е) დირექტივები ფასიანი 

ქაღალდების პროსპექტების შესახებ (2003/71/ЕС) (შემდგომში - "კვალიფიციური 

ინვესტორები"). ამას გარდა, დიდ ბრიტანეთში წინამდებარე მასალა 

გადამისამართებული და მიმართულია მხოლოდ (i) პროფესიონალი 

ინვესტორებისთვის, რომლებიც ექვემდებარებიან 2005 წ. ბრძანების სტატიას 19(5) 

"ფინანსური რეკლამის შესახებ", გამოცემულს 2000 წ. კანონის შესაბამისად 

"ფინანსური მომსახურების და ბაზრების შესახებ" (შემდ. - "ბრძანება"), და (ii) 

პირებისთვის აქტივების მაღალი დონით და სხვა პირებისთვის, ვისაც შეიძლება 

გადაეცეს კანონიერ საფუძვლებზე (D) ბრძანების - სტატიის 49(2)(А) შესაბამისად 

(შემდ. ყველა ეს პირი კვალიფიციურ ინვესტორებთან ერთად - "შესაბამისი პირი"). 

ინვესტიციები და საინვესტიციო საქმიანობა, რის შესახებაც საუბარია წინამდებარე 

მასალაში, ხელმისაწვდომია მხოლოდ შესაბამისი პირებისთვის და განხორციელდება 

მხოლოდ ასეთ პირებთან მიმართებაში. წინამდებარე მასალაში წარმოდგენილი 

ინფორმაციის ადრესატებმა არ უნდა დაამყარონ თავისი ქცევა, რომელიც შეიძლება 

კვალიფიცირებული იყოს როგორც ბაზარზე ფასიანი ქაღალდებით ბოროტად 

სარგებლობა 2000 წ. კანონის "ფინანსური მომსახურების და ბაზრების შესახებ" და 

საბაზრო ქმედების კოდექსის შესაბამისად, რომელიც მიღებულია მითითებული 

კანონის საფუძველზე, წინამდებარე მასალაში წარმოდგენილი ინფორმაციის ან 

წინამდებარე მასალასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი ან განხილვადი ნებისმიერი 

სხვა ინფორმაციის მიხედვით.   

წინამდებარე მასალა არ წარმოადგენს საჯარო შეთავაზებას ან ფასიანი 

ქაღალდების რეკლამას რუსეთის ფედერაციაში და ვერ გასაჯაროვდება რუსეთში 

სხვა გზით. ფასიანი ქაღალდები არ არის დარეგისტრირებული და არ 

დარეგისტრირდება რუსეთში და არ არის განკუთვნილი რუსეთში 

"გავრცელებისთვის" ან "საჯარო მიმართვისთვის".   

არც წინამდებარე მასალა, არც რომელიმე მისი ასლი არ ექვემდებარება 

გამოძახებას ან გადაცემას ავსტრალიაში, კანადაში, იაპონიაში ან პირებისთვის ან სხვა 

რომელიმე ანალიტიკოსებისთვის კანადაში ფასიანი ქაღალდების სახით ან სხვა 

პირებისთვის ნებისმიერ დასახელებულ ქვეყანაში.  ამ შეზღუდვის დარღვევა 

ჩაითვლება ავსტრალიის, კანადის ან იაპონიის ფასიანი ქაღალდების შესახებ 

კანონმდებლობის დარღვევად. წინამდებარე მასალის გავრცელება სხვა 

იურისდიქციაში შეიძლება შეიზღუდოს კანონით, და ის პირები, ვის 

განკარგულებაშიც იქნება წინამდებარე მასალა, ვალდებული არიან დამოუკიდებლად 

გაარკვიონ ასეთი შეზღუდვების არსებობა და დაიცვან ისინი. საზოგადოების მიერ არ 

არის რეგისტრირებული და არც იგეგმება ფასიანი ქაღალდების რომელიმე ნაწილის 

დარეგისტრირება ავსტრალიის, კანადის ან იაპონიის ფასიანი ქაღალდების შესახებ 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, და არ მოხდება ფასიანი ქაღალდების, 

განსაზღვრული გამონაკლისების გათვალისწინებით, გასაყიდად შეთავაზება ან 

გაყიდვა ავსტრალიაში, კანადაში ან იაპონიაში ან რომელიმე მოქალაქისთვის, 

რეზიდენტისთვის ან ავსტრალიის, კანადის ან იაპონიის მოქალაქისთვის.   
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წინამდებარე მასალა არ ექვემდებარება მიმართვას, წარდგენას ან გამოყენებას 

რომელიმე პირის მიერ, რომელიც არის რეზიდენტი / ან იმყოფება რომელიმე 

სახელმწიფოში ან იურისდიქციაში, სადაც ასეთი მიმართულება, წარდგენა ან 

გამოყენება ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას ან მოითხოვს ნებისმიერ 

რეგისტრაციას ან ლიცენზირებას. პირები, ვისთვისაც წარმოდგენილია წინამდებარე 

მასალა, ვალდებული არიან დამოუკიდებლად გაარკვიონ ასეთი შეზღუდვების 

არსებობა და დაიცვან ისინი.   

წინამდებარე მასალაში განხილული საკითხები შეიძლება წარმოადგენდეს 

პროგნოზირებადი ხასიათის განაცხადებს. პროგნოზირებადი ხასიათის განაცხადები 

არ წარმოადგენს ფაქტების მიმოხილვას, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა და ხშირად 

წარმოდგენილია სიტყვებით "გეგმავს", "ელოდება", "ვარაუდობს", "იქნება", 

"შეიძლება", "აგრძელებს", "ვალდებულია" და მსგავსი ფრაზებით. წინამდებარე 

მასალაში წარმოდგენილი პროგნოზირებადი ხასიათის განაცხადები დაფუძნებულია 

სხვადასხვა სახის ნებართვებზე, რომელთაგან უმრავლესობა, თავის მხრივ, 

დაფუძნებულია შემდგომ ნებართვებზე, მათ შორის, შეზღუდვების გარეშე, 

მენეჯმენტის მიერ სამეურნეო საქმიანობაში ტენდენციების, ჩვენი არქივების 

მონაცემების და მესამე პირებისგან მიღებული სხვა მონაცემების შეფასების 

მიხედვით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა წარსულში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს 

ნებართვები იყო გონივრული იმ მომენტისთვის, როცა იყო გაკეთებული, და 

მიუხედავად ამისა, ისინი დაკავშირებულია მნიშვნელოვან ცნობილ თუ უცნობ 

ფაქტებთან, გაურკვევლობის ფაქტორებთან, გაუთვალისწინებელ გარემოებებთან და 

სხვა მნიშვნელოვან ფაქტორებთან, რომელთა წინასწარ გათვალისწინება რთულია ან 

შეუძლებელი და რომელთა კონტროლირება ჩვენ არ შეგვიძლია. ამ რისკების, 

გაურკვევლობის ფაქტორების, გაუთვალისწინებელი გარემოებების და სხვა 

მნიშვნელოვანი ფაქტორების გავლენით საზოგადოების საქმიანობის ფაქტობრივი 

შედეგები ან მდგომარეობა სფეროში შეიძლება არსებითად განსხვავდებოდეს 

წინამდებარე მასალაში მითითებული ან ნაგულისხმევი ასეთი სახის 

პროგნოზირებადი ხასიათის განაცხადებისგან. წინამდებარე მასალაში 

წარმოდგენილი ინფორმაციები, დასკვნები და პროგნოზირებადი ხასიათის 

განაცხადები მოქმედია მხოლოდ წინამდებარე მასალაში მითითებული თარიღით და 

შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე. არც საზოგადოება, არც მისი 

შესაბამისი აგენტები, თანამშრომლები და კონსულტანტები არ იღებენ რაიმე 

პასუხისმგებლობას ან ვალდებულებას გადასცენ ან გაავრცელონ რაიმე სახის 

დამატებები, ცვლილებები, რაიმე მონაცემის განახლებული ან შეცვლილი ვერსიები, 

დასკვნები ან პროგნოზირებადი ხასიათის განაცხადები, წარმოდგენილი 

წინამდებარე მასალაში, მოვლენების, პირობების ან გარემოებების ცვლილებების 

ასახვის მიზნით, და პირდაპირ იხსნიან მსგავს პასუხისმგებლობას და 

ვალდებულებას. წინამდებარე მასალის მიღებით, თქვენ აღიარებთ ზემოთ აღნიშნულ 

შეზღუდვებს და ეთანხმებით მათ.   
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