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Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności 

Niniejsze materiały zostały przygotowane przez Sky Way Capital Inc (dalej - «Spółka»). 

Są one ściśle poufne, przeznaczone wyłącznie dla ich odbiorcy, nie mogą być rozpowszechniane 

przez środki przekazu publicznego i przekazywane osobom trzecim, a także nie mogą być 

odtwarzane w jakiejkolwiek innej formie, zarówno w całości, jak i częściowo.  

Niektóre informacje marketingowe, zawarte w niniejszych materiałach, zostały 

przygotowane przez Spółkę w oparciu o własne oceny, założenia, korekty i stwierdzenia, które 

nie były sprawdzane przez niezależne osoby trzecie. A zatem zawarte w niniejszych materiałach 

informacje marketingowe są w pewnym stopniu subiektywne, jeśli w odniesieniu do nich nie 

podano, że pochodzą ze źródła zewnętrznego. Spółka uważa, że dokonane przez nią oceny, 

założenia, korekty i stwierdzenia są uzasadnione, i że przygotowane przez nią informacje 

marketingowe w stosowny sposób odzwierciedlają miejsce w tej branży i na tym rynku, gdzie 

Spółka prowadzi swoją działalność; jednocześnie nie ma pewności, że dokonane przez Spółkę 

oceny, założenia, korekty i stwierdzenia są najwłaściwszą podstawą do konkluzji w odniesieniu 

do informacji marketingowych.  

Zarówno Spółka ani żadne jej podmioty powiązane, doradcy i przedstawiciele nie ponoszą 

jakiejkolwiek odpowiedzialności (z powodu zaniedbania lub na innych podstawach) za straty, 

które mogą być w jakikolwiek sposób poniesione w związku z korzystaniem z niniejszych 

materiałów lub ich treści, lub które mogą się pojawić w związku z niniejszymi materiałami w 

innych okolicznościach.  

Niniejsze materiały, ich część lub fakt ich rozpowszechniania nie powinny służyć jako 

podstawa do zawierania umów, podejmowania zobowiązań lub decyzji inwestycyjnych 

dowolnego charakteru, a także nie należy się na nich opierać przy ich zawieraniu lub 

podejmowaniu.  

Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów 

wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą 

być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem 

transakcji zwolnionych z obowiązku rejestracji lub nie podlegających obowiązkowi rejestracji 

zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku.  

W państwach członkowskich Unii Europejskiej niniejsze materiały są skierowane 

wyłącznie do osób będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu tego terminu 

określonego w art. 2 ust. 1 pkt. (e) Dyrektywy Prospektowej 2003/71/WE w sprawie 

dopuszczeniu do obrotu papierów wartościowych (dalej - «Inwestorzy Kwalifikowani»). Poza 

tym w Wielkiej Brytanii niniejsze materiały są skierowane wyłącznie do inwestorów 

profesjonalnych (i) w rozumieniu art. 19 ust. 5 angielskiego rozporządzenia z 2005 r. «O 

działaniach promocyjnych» zgodnie z Ustawą z 2000 r. «O usługach i rynkach finansowych» 

(dalej - «Rozporządzenie») oraz do (ii) podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto, które 

uprawnione są do otrzymania niniejszego komunikatu na podstawie art. 49 ust. 2 pkt. (A) - (D) 

Rozporządzenia (dalej wszystkie te podmioty zwane będą «uprawnionymi podmiotami»). 

Inwestycje i wszelkie działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy materiał, będą 

podejmowane lub zawierane wyłącznie z uprawnionymi podmiotami. Odbiorcy informacji, 

zawartych w niniejszych materiałach, nie powinny opierać swojego zachowania, które może być 

postrzegane jako nadużycie na rynku papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z 2000 r. «O 

usługach i rynkach finansowych» oraz Kodeksem Postępowania na rynkach wydanym na 
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podstawie danej ustawy, na informacjach zawartych w niniejszych materiałach ani jakichkolwiek 

innych informacjach przekazywanych lub omawianych w związku z niniejszymi materiałami.  

Niniejsze materiały nie stanowią oferty publicznej ani reklamy papierów wartościowych na 

terytorium Federacji Rosyjskiej i nie mogą być rozpowszechniane publicznie w Rosji w inny 

sposób. Papiery wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na terytorium Federacji 

Rosyjskiej oraz nie są przeznaczone do «rozmieszczenia» lub «obiegu publicznego» w Rosji.  

Ani niniejsze materiały, ani też żadne ich kopie nie mogą być eksportowane lub 

przekazywane do Australii, Kanady, Japonii lub podmiotom w Kanadzie, lub jakimkolwiek 

analitykom ds. papierów wartościowych, lub jakimkolwiek osobom z tych krajów. Jakiekolwiek 

niestosowanie się do tego ograniczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów 

wartościowych obowiązujących w Australii, Kanadzie, Japonii. Rozpowszechnianie niniejszych 

materiałów lub ich części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a 

osoby, które mogą wejść w posiadanie niniejszych materiałów, powinny uzyskać informacje na 

temat takich ograniczeń i ich przestrzegać. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować 

jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z przepisami prawa papierów 

wartościowych obowiązującymi w Australii, Kanadzie, Japonii, a papiery wartościowe, z 

zastrzeżeniem pewnych wyjątków, nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium 

Australii, Kanady lub Japonii, ani jakimkolwiek podmiotom, rezydentom lub obywatelom 

Australii, Kanady lub Japonii.  

Niniejsze materiały nie podlegają przekazywaniu, przedstawianiu lub wykorzystaniu przez 

jakąkolwiek osobę będącą rezydentem, przebywającą lub zamieszkującą w jakimkolwiek 

państwie, miejscowości lub jurysdykcji, gdzie takie przekazywanie, przedstawianie lub 

wykorzystanie byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub wymagałoby 

jakiejkolwiek rejestracji lub nadania licencji. Osoby, które wejdą w posiadanie niniejszych 

materiałów, powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać.  

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszych materiałach mogą stanowić stwierdzenia 

o charakterze prognozującym. Stwierdzenia o charakterze prognozującym nie stanowią 

zestawienia mających miejsce faktów i często są stwierdzeniami, w których pojawiają się 

wyrażenia takiej jak «planuje», «ma na celu», «prognozuje», «będzie», «może», «zamierza», 

«przewiduje», «powinno» lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia o charakterze 

prognozującym, zawarte w niniejszych materiałach, oparte są na różnych założeniach, wiele z 

których z kolei jest opartych na przyszłych założeniach, w tym, bez ograniczeń, na dokonanej 

przez dział zarządzania ocenie mających miejsce w przeszłości trendów w działalności 

gospodarczej, danych z naszych archiwów oraz innych danych otrzymanych od osób trzecich. 

Wierzymy, że te założenia były rozsądne w momencie, gdy zostały ukonkretnione, tym niemniej 

odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych znacznym ryzykiem, niepewnością, 

nieprzewidzianymi okolicznościami lub innych ważnych czynników, które są trudne lub 

niemożliwe do przewidzenia, i które nie możemy kontrolować. Pod wpływem tych ryzyk, 

niepewności, nieprzewidzianych okoliczności lub innych ważnych czynników faktyczne wyniki, 

osiągnięcia Spółki lub branży, w której Spółka prowadzi działalność, mogą istotnie się różnić od 

wyników, osiągnięć przewidzianych lub wynikających z niniejszych materiałów w postaci 

stwierdzeń o charakterze prognozującym. Informacje, założenia i stwierdzenia o charakterze 

prognozującym zawarte w niniejszych materiałach są ważne tylko w dniu obowiązywania 

niniejszych materiałów i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zarówno Spółka ani żaden z jej 

odpowiednich agentów, pracowników i doradców nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności 

ani zobowiązań, oraz nie zamierzają tworzyć lub rozpowszechniać jakichkolwiek uzupełnień, 
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zmian, aktualizacji lub zmodyfikowanych wersji jakichkolwiek informacji, założeń lub 

stwierdzeń o charakterze prognozującym zawartych w niniejszych materiałach w celu 

przedstawienia zmian w dotychczasowych wydarzeniach, warunkach lub okolicznościach, oraz 

zwalniają się z wszelkich z tym związanych odpowiedzialności lub zobowiązań. Akceptując 

niniejsze materiały, zgadzasz się z powyższymi ograniczeniami oraz zastrzeżeniami, a także 

wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie.  

Korzystanie z materiałów pochodzących ze strony internetowej grupy firm SkyWay w 

przestrzeni internetowej jest dozwolone tylko pod warunkiem obowiązkowego umieszczenia 

linku do źródła publikacji: http://skyway.capital/files/disclaimer-pl.pdf  
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