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Atruna 

Šie materiāli sagatavoti Sky Way Capital Inc (turpmāk — «Sabiedrība»). Tie ir stingri 

konfidenciāli, paredzēti tikai to saņēmējam, tos nevar izplatīt caur presi un nodot citām 

personām, kā arī reproducēt jebkādā formā pilnībā vai daļēji.  

Attiecīgu šajā materiālā iekļauto mārketinga informāciju Sabiedrība ir sagatavojusi, 

pamatojoties uz saviem aprēķiniem, pieņēmumiem, korekcijām un spriedumiem, ko nav 

pārbaudījušas neatkarīgas trešās puses. Tādējādi, šajā mārketinga materiālā iekļautā informācija 

ir zināmā mērā subjektīva, izņemot, ja attiecībā uz to ir norādīts, ka tā saņemta no ārējā avota. 

Sabiedrība uzskata, ka tās pieņemtie vērtējumi, pieņēmumi, koriģējumi un spriedumi ir saprātīgi 

un ka tās sagatavotā mārketinga informācija atbilstoši atspoguļo stāvokli tajā nozarē un tajos 

tirgos, kuros tā īsteno savu darbību; vienlaicīgi, nepastāv garantija, ka Sabiedrības veiktie 

vērtējumi, pieņēmumi, koriģējumi un spriedumi ir vispiemērotākais pamats slēdzieniem attiecībā 

uz mārketinga informāciju.  

Sabiedrība, tās filiāļu personas , konsultanti un pārstāvji nav atbildīgi (nolaidības vai cita 

iemesla dēļ) par zaudējumiem, kas var būt jebkādā veidā radušies saistībā ar šo materiālu un to 

satura izmantošanu, vai kas var rasties saistībā ar šo materiālu citā sakarā.  

Šiem materiāliem, daļai no tiem, vai faktam par to izplatīšanu nevajadzētu kalpot par 

pamatu jebkura veida līgumu noslēgšanai, saistībām vai lēmumu pieņemšanai par investīcijām 

un uz tiem nedrīkst paļauties to pieņemšanā.  

Sabiedrība nav reģistrēta un neplāno reģistrēt jebkādu daļu no vērtspapīru piedāvājuma 

Amerikas Savienotajās Valstīs. Vērtspapīrus nedrīkst piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās 

Valstīs, izņemot darījumus, kas atbrīvoti no reģistrācijas vai nav pakļauti reģistrācijas prasībām 

saskaņā ar ASV 1933.gada Likumu par vērtspapīriem.  

Eiropas Savienības dalībvalstīs šie materiāli tiek adresēti un vērsti tikai uz personām, kas ir 

kvalificēti investori saskaņā ar šī termina nozīmi, kas norādīta Vērtspapīru Direktīvas Prospekta 

(2003/71 / EK) (turpmāk tekstā - " kvalificēti investori ") 2. (1) (e) punktā. Turklāt, Lielbritānijā 

šie materiāli tiek adresēti un vērsti tikai uz (i) profesionāliem investoriem, kas atbilst Order 2005 

19(5) pantam. "Par finanšu reklāmu", izdotu saskaņā ar 2000. gada Likumu "Par Finanšu 

pakalpojumiem un tirgu" (turpmāk - "Rīkojums") un (ii) personām ar augstu aktīvu līmeni, un 

citām personām, kam tie var tikt likumīgi nodoti saskaņā ar Rīkojuma 49.(2) (A) - (turpmāk 

visas šīs personas kopā ar Kvalificētiem investoriem tiek dēvētas par "attiecīgām personām"). 

Investīcijas un investīciju darbības, kas minētas šajos materiālos, ir pieejamas tikai attiecīgajām 

personām un tiks veiktas tikai ar šādām personām. Informācijas, kas ietverta šajos materiālos, 

saņēmēji nedrīkst pamatot ar to savu rīcību, ko var kvalificēt kā ļaunprātīgu vērtspapīru tirgū 

saskaņā ar 2000.gada likumu "Par Finanšu pakalpojumiem un tirgu" un Tirgus uzvedības 

kodeksu, kas pieņemts, pamatojoties uz šo Likumu, ar šajos materiālos ietverto vai jebkuru citu 

informāciju, kas sniegta vai apspriesta saistībā ar šiem materiāliem.  

Šie materiāli nepārstāv publisku piedāvājumu vai vērtspapīru reklāmu Krievijas Federācijā 

un nedrīkst tikt publiski izplatīti Krievijā citā veidā. Vērtspapīri nav un netiks reģistrēti Krievijā 

un nav paredzēti "izvietošanai" vai "publiskai apgrozībai" Krievijā.  

Ne šos materiālus, ne to kopijas nedrīkst eksportēt vai nodot Austrālijā, Kanādā, Japānā vai 

personām Kanādā vai jebkuriem vērtspapīru analītiķiem vai citām personām šajās valstīs. Šo 

ierobežojumu neievērošana var novest pie vērtspapīru likumu pārkāpuma Austrālijā, Kanādā vai 

Japānā. Šo materiālu izplatīšana citās jurisdikcijās var tikt ierobežota ar likumu, un personām, 
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kuru rīcībā var nonākt šie materiāli, ir pienākums patstāvīgi pārliecināties par šādu ierobežojumu 

esamību un tos ievērot. Sabiedrība nav reģistrēta un nav paredzējusi reģistrēt jebkādu vērtspapīru 

daļu, saskaņā ar spēkā esošajiem vērtspapīru likumiem Austrālijā, Kanādā vai Japānā, un 

vērtspapīri, ievērojot dažus izņēmumus, nedrīkst tikt piedāvāti vai pārdoti Austrālijā, Kanādā vai 

Japānā vai jebkuram pavalstniekam, rezidentam vai pilsonim Austrālijā, Kanādā vai Japānā.  

Šie materiāli nevar tikt izsniegti vai izmantoti jebkurai personai, kas ir rezidents / atrodas 

jebkurā valstī, teritorijā vai jurisdikcijā, kurā šāda izsniegšana vai lietošana ir pretrunā ar spēkā 

esošajiem likumiem vai tam ir nepieciešama kāda reģistrācija vai licencēšana . Personām, kurām 

ir izsniegti šie materiāli, ir pienākums patstāvīgi pārliecināties par šādu ierobežojumu esamību 

un tos ievērot.  

Jautājumiem, kas aplūkoti šajos materiālos, var būt prognozes raksturs. Prognožu rakstura 

iesniegumi nav paziņojums par faktu, kas notiek un bieži tiek apzīmēti ar vārdiem "plāno", 

"sagaida", "domā", "paredz", "būs", "var", "turpināt", "vajadzētu" un līdzīgiem apzīmējumiem. 

Prognožu rakstura iesniegumi, kuri ir šajos materiālos, ir balstīti uz dažādiem pieņēmumiem, 

daudzi no kuriem, savukārt, ir pamatoti uz turpmākiem pieņēmumiem, tostarp, bez 

ierobežojumiem, uz vērtējumu par pagātnes tendencēm saimnieciskās darbības pārvaldībā, mūsu 

arhīvu un citiem datiem, kas saņemti no trešajām personām. Mēs uzskatām, ka šie pieņēmumi 

bija saprātīgi brīdī kad tie tika veikti, tomēr tie ietver nozīmīgus zināmus un nezināmus riskus, 

neskaidrības, neparedzētus izdevumus un citus svarīgus faktorus, kurus ir sarežģīti vai pat 

neiespējami prognozēt un kurus mēs nevaram kontrolēt. Šo risku, neskaidrību, neparedzētu 

izdevumu un citu svarīgu faktoru ietekmē, faktiskie Sabiedrības darbības rezultāti vai stāvoklis 

nozarē var būtiski atšķirties no šajos materiālos norādītajiem vai prognožu rakstura izteiktajiem. 

Informācija, slēdzieni un prognožu rakstura paziņojumi, kas ietverti šajos materiālos, ir spēkā 

tikai šī materiāla izvietošanas datumā un var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Ne 

Sabiedrība, ne tās attiecīgie pārstāvji, darbinieki un konsultanti negatavojas nest jebkādus 

pienākumus vai saistības, dot vai izplatīt šo materiālu jebkādus prognožu rakstura 

papildinājumus, izmaiņas, atjauninātas vai pārskatītas versijas, secinājumus, lai atspoguļotu 

izmaiņas notikumos, nosacījumos vai apstākļos un atbrīvo sevi no šādiem pienākumiem un 

saistībām. Akceptējot šo materiālu, Jūs apliecināt iepriekš minētos ierobežojumus un atrunas un 

piekrītat tiem pakļauties.  

Skyway kompāniju grupas vietnes šī materiāla izvietošana Interneta telpā ir pieļaujama 

tikai obligāti izvietojot atsauci uz publicēšanas avotu: http://skyway.capital/files/disclaimer-

lv.pdf  
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