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Isenção de responsabilidade 

Estes materiais são preparados pelo Sky Way Capital Inc (doravante - a "Sociedade"). 

Eles são estritamente confidenciais, destinados exclusivamente ao seu destinatário e não estão 

sujeitos a distribuição através da imprensa e transferência para outras pessoas, bem como a 

reprodução em qualquer forma, total ou parcialmente.   

Certas informações de marketing incluídas nesses materiais foram preparadas pela 

Sociedade com base em estimativas, premissas, ajustes e julgamentos próprios que não foram 

verificados por terceiros independentes. Assim, a informação de marketing incluída nesses 

materiais é, até certo ponto, subjetiva, a menos que seja declarado em relação a ela que foi obtida 

exclusivamente de uma fonte de terceiros. A Sociedade acredita que suas estimativas, premissas, 

ajustes e julgamentos são razoáveis, e que as informações de marketing que preparou refletem 

adequadamente a situação no setor e nos mercados em que atua; Ao mesmo tempo, não há 

certeza de que as avaliações, premissas, ajustes e julgamentos feitos pela Sociedade sejam a base 

mais adequada para conclusões sobre informações de marketing.   

Nem a Empresa, nem suas afiliadas, consultores e representantes terão qualquer 

responsabilidade (com base em negligência ou por outros motivos) por perdas que possam ser 

incorridas de alguma forma com relação ao uso desses materiais ou seu conteúdo, ou podem 

surgir em conexão com esses materiais de uma maneira diferente.   

Esses materiais, sua parte ou o fato de sua distribuição não devem servir como base para a 

celebração de contratos, compromissos ou decisões de investimento de qualquer tipo, e não 

devem ser considerados quando são feitos ou aceitos.   

A Sociedade não registrou e não pretende registrar qualquer parte da oferta de valores 

mobiliários nos Estados Unidos da América. Os valores mobiliários não podem ser oferecidos 

para venda ou vendidos nos Estados Unidos da América, exceto como parte de transações isentas 

de registro ou não sujeitas a exigências de registro sob o US Securities Act of 1933.   

Nos Estados-Membros da União Europeia, estes materiais são endereçados e dirigidos 

exclusivamente a pessoas que são investidores qualificados, de acordo com o significado do 

termo especificado no Artigo 2 (1) (e) da Diretiva dos Prospetos (2003/71 / EC) (doravante - “ 

Investidores qualificados "). Além disso, no Reino Unido, esses materiais são endereçados e 

direcionados exclusivamente para (i) investidores profissionais sujeitos ao Artigo 19 (5) da 

Ordem de Compra e Venda de 2005. “Na publicidade financeira”, publicado de acordo com a 

Lei 2000 “Sobre Serviços Financeiros e Mercados” (doravante “o Pedido”), e (ii) para pessoas 

com alto nível de ativos e outras pessoas a quem elas possam ser legalmente transferidas de 

acordo com o Artigo 49 (2) (A) - (D ) A Ordem (a seguir todas estas pessoas juntamente com 

Investidores Qualificados são referidas como "pessoas relevantes"). As atividades de 

investimento e investimento referidas nestes materiais estão disponíveis apenas para pessoas 

relevantes e serão realizadas apenas com essas pessoas. Os destinatários das informações 

contidas nesses materiais não devem basear seu comportamento, o que pode ser qualificado 

como um abuso do mercado de valores mobiliários de acordo com a Lei de 2000. “Sobre 

Serviços Financeiros e Mercados” e o Código de Conduta de Mercado adotado com base nesta 

lei, nas informações contidas nesses materiais, ou qualquer outra informação fornecida ou 

discutida em conexão com esses materiais.   

Estes materiais não constituem uma oferta pública ou publicidade de valores mobiliários na 

Federação Russa e não podem ser distribuídos publicamente na Rússia de qualquer outra forma. 
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Os valores mobiliários não são registrados e não serão registrados na Rússia e não se destinam a 

“colocação” ou “circulação pública” na Rússia.   

Nem estes materiais, nem quaisquer cópias deles estão sujeitos a exportação ou 

transferência para a Austrália, Canadá, Japão ou pessoas no Canadá ou quaisquer analistas de 

valores mobiliários ou outras pessoas em qualquer desses países. O não cumprimento desta 

restrição pode ser uma violação das leis de valores mobiliários da Austrália, Canadá ou Japão. A 

distribuição desses materiais em outras jurisdições pode ser restrita por lei, e as pessoas que 

podem ser incluídas nesses materiais devem determinar independentemente a existência de tais 

restrições e cumpri-las. A empresa não registrou e não pretende registrar nenhuma parte dos 

valores mobiliários de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis da Austrália, Canadá 

ou Japão, e os valores mobiliários, sujeitos a certas exceções, não podem ser oferecidos para 

venda ou vendidos na Austrália, Canadá ou Japão ou quaisquer cidadãos, residentes ou cidadãos 

da Austrália, Canadá ou Japão.   

Estes materiais não estão sujeitos à direção, disposição ou uso por qualquer pessoa que seja 

residente/localizada ou localizada em qualquer estado, localidade ou jurisdição onde tal direção, 

disposição ou uso seja contrário à lei aplicável ou exija qualquer registro ou licenciamento. . As 

pessoas que receberam esses materiais são obrigadas a determinar independentemente a 

existência de tais restrições e cumpri-las.   

As questões discutidas nestes materiais podem ser declarações prospectivas. Declarações 

prospectivas não são declarações de fato e são frequentemente inseridas com as palavras 

“planeja”, “espera”, “pretende”, “assume”, “vai”, “pode”, “continua”, “deveria” e expressões 

similares. As declarações prospectivas contidas nesses materiais são baseadas em várias 

suposições, muitas das quais, por sua vez, são baseadas em outras suposições, incluindo, sem 

limitação, a avaliação da administração sobre tendências de negócios anteriores, nossos arquivos 

e outros dados. recebido de terceiros. Acreditamos que essas premissas eram razoáveis no 

momento em que foram feitas, no entanto, envolvem riscos significativos conhecidos e 

desconhecidos, incertezas, circunstâncias imprevistas e outros fatores importantes que são 

difíceis ou impossíveis de prever e que não podemos controlar. . Sob a influência desses riscos, 

fatores de incerteza, circunstâncias imprevistas e outros fatores importantes, o desempenho real 

da Empresa ou sua posição no setor podem diferir significativamente daqueles indicados ou 

implícitos nesses materiais na forma de tais declarações de previsão. As informações, conclusões 

e declarações prospectivas contidas nestes materiais são válidas somente a partir da data destes 

materiais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nem a Sociedade nem seus agentes, 

funcionários e consultores relevantes têm a intenção de assumir quaisquer obrigações ou 

obrigações de fornecer ou distribuir quaisquer acréscimos, alterações, versões atualizadas ou 

revisadas de quaisquer dados, conclusões ou declarações de caráter prospectivo contidas nesses 

materiais, a fim de refletir mudanças em eventos, condições ou circunstâncias, e negar 

diretamente tais deveres e obrigações. Ao aceitar esses materiais, você reconhece as limitações e 

reservas acima e concorda em ficar vinculado a elas.   

O uso deste material no site do grupo de empresas de SkyWay no espaço da Internet é 

permitido somente com a colocação obrigatória de um link para a fonte de publicação: 

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