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Act de renunţare 

Materialele actuale sunt pregătite de către Sky Way Capital Inc (în continuare  — 

«Comunitate»). Ele sunt strict confidenţiale, sunt destinate exclusiv pentru destinatar și nu pot fi 

difuzate prin intermediul presei, transmise către alte persoane, precum și reproduse prin orice 

formă, fie parțial, sau în întregime.   

Este o informaţie de marketing concretă, care se cuprinde în materialele actuale, pregătită 

de către Comunitate în baza evaluărilor, presupunerilor, corectărilor sau părerilor personale, dar 

care nu a fost verificată de careva terţe părţi independente. Astfel, într-o oarecare măsură, 

informaţia de marketing inclusă în materialele actuale este subiectivă, doar dacă în atitudinea 

faţă de ea nu este specificat că aceasta este obținută exclusiv din surse terțe. Comunitatea 

considera că evaluarea făcută de către aceasta, propunerile, corectările și părerile sunt rezonabile 

și că informațiile de marketing pregătite, reflectă în mod corect situația acelei ramuri industriale 

sau a piețelor în care îşi exercită activitatea. În același timp, nu există nici o garanție că 

estimările făcute de Comunitate, propunerile, corectările, părerile reprezintă cea mai adecvată 

bază, pentru concluziile în atitudinea faţă de informațiile de marketing.   

Nici Comunitatea, nici persoanele afiliate acesteia, consultanţii şi reprezentanţii nu poartă 

nici o responsabilitate (pe bază de neglijenţă sau alte motive) în legătură cu pierderile, care ar 

putea fi într-o oarecare măsură suportate, din cauza utilizării materialelor actuale, a conţinutului 

lor, sau materialelor actuale, dar într-o altă ordine.   

Materialele actuale, o parte din ele, sau faptul distribuirii lor, nu trebuie să servească drept 

bază pentru semnarea contractelor, acceptarea angajamentelor sau luarea deciziilor investiţionale 

de orice tip şi sub orice formă, precum nu trebuie vă bazaţi pe ele la luarea deciziei, sau la 

semnarea documentelor.   

Comunitatea nu a înregistrat şi nici nu intenţionează să înregistreze în vreo oarecare 

măsură oferte de hârtii de valoare, în Statele Unite ale Americii. Hârtiile de valoare nu pot fi 

propuse spre vânzare, sau vândute în Statele Unite ale Americii, decât în cadrul operațiunilor 

scutite de procedura de înregistrare sau care nu fac obiectul unor cerințe de înregistrare în 

conformitate cu legea SUA cu privire la hârtiile de valoare din anul 1933.   

În statele membre ale Uniunii Europene, aceste materiale sunt adresate și direcționate 

exclusiv în adresa persoanelor care sunt investitori calificați în conformitate cu sensul termenului 

specificat în articolul 2 alineatul (1) litera (e) din Directiva privind prospectul hârtiilor de valoare 

(2003/71 / CE) (în continuare — "investitori calificați"). În plus, în Marea Britanie, aceste 

materiale sunt adresate și direcționate exclusiv (i) investitorilor profesioniști care intră sub 

incidența articolului 19 alineatul (5) al Ordinului din anul 2005. «Despre reclama financiară», 

emisă în conformitate cu Legea din anul 2000. "Cu privire la serviciile și piețele financiare" (în 

continuare - "Ordin") și (ii) persoanelor cu un nivel ridicat de active, precum și altor persoane 

cărora le pot fi transferate în mod legal, în conformitate cu Articolul 49 alineatul (2) litera (A) - 

(D ) din Ordin (denumite, în continuare, toate aceste persoane, alături de investitorii calificați 

drept "persoane respective"). Investiţiile şi activităţile investiţionale despre care se vorbeşte în 

materialele actuale, sunt disponibile doar persoanelor respective şi vor fi efectuate doar cu astfel 

de persoane. Persoanele ce se informează din conținutul acestor materiale nu trebuie să-şi bazeze 

comportamentul lor, care poate fi calificat drept abuz pe piața hârtiilor de valoare în conformitate 

cu Legea din anul 2000 "Cu privire la serviciile și piețele financiare" și a Codului de conduită pe 

piață, adoptată în temeiul acestei Legi, în baza informaţiei ce se conţine în aceste materiale, sau 

orice alte informații furnizate sau discutate în legătură cu aceste materiale.   
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Materialele actuale nu reprezintă o ofertă publică, sau o publicitate a hârtiilor de valoare pe 

teritoriul Federaţiei Ruse şi, respectiv, nu pot fi răspândite în mod public, în Rusia. Hârtiile de 

valoare nu sunt înregistrate şi nu vor fi înregistrate în Rusia, respectiv, nu sunt destinate pentru 

"plasare" sau "adresare publică" în Rusia.   

Nici aceste materiale și nici copiile acestora, nu pot fi expediate sau transferate în 

Australia, Canada, Japonia sau persoanelor în Canada, sau oricărui evaluator al hârtiilor de 

valoare ori persoanelor terţe, din oricare dintre aceste țări. Nerespectarea acestei restricții poate 

constitui o încălcare a legislaţiei privind hârtiile de valoare din Australia, Canada sau Japonia. 

Distribuirea acestor materiale în alte jurisdicții pot fi restricționate prin lege, iar persoanele în 

posesia cărora pot ajunge aceste materiale sunt obligaţi, în mod individual, să afle de existenţa 

unor astfel de restricții și să le respecte. Comunitatea nu a înregistrat şi nici nu intenţionează să 

înregistreze în vreo oarecare măsură oferte de hârtii de valoare, în conformitate cu legislaţia cu 

privire la hârtiile de valoare, aplicată în Australia, Canada sau Japonia precum şi a hârtiilor de 

valoare, sub rezerva anumitor excepţii. Nu pot fi propuse spre vânzare sau să fie vândute în 

Australia, Canada sau Japonia, sau unor rezidenţi ori cetăţeni ai Australiei, Canadei sau Japoniei.   

Aceste materiale nu sunt supuse orientării, prezentării sau utilizării, de către o oarecare 

persoană-rezident/ situată, sau localizată într-o oarecare ţară, localitate, sau jurisdicţie, unde 

asemenea orientări, prezentări, sau utilizări vor intra în contradicţie cu legea în vigoare, sau vor 

necesita o anumită înregistrare, ori licenţiere. Persoanele cărora le-au fost oferite aceste materiale 

sunt obligaţi, în mod individual, să afle de existenţa unor astfel de restricții și să le respecte.   

Aspectele discutate în aceste materiale pot constitui declaraţii cu caracter de prognoză. 

Declaraţiile cu caracter de prognoză nu reprezintă o descriere a unor fapte realizate, din aceste 

considerente, sunt destul de des însoţite de cuvintele "planifică", "aşteaptă", "intenţionează", 

"presupune", "va fi", "poate", "continuă", "trebuie" şi alte expresii similare. Declaraţiile cu 

caracter de prognoză, prezente în aceste materiale se bazează pe anumite presupuneri, multe din 

care, la rândul său, se bazează pe alte presupuneri, inclusiv, fără a se limita la evaluarea 

managementului tendințelor din trecut, care au avut loc în activitatea economică; datele din 

arhivele noastre și alte date primite de la terțe părți. Noi credem că aceste ipoteze au fost 

rezonabile la momentul când au fost făcute, cu toate acestea, ele sunt asociate cu riscurile 

semnificative cunoscute și necunoscute, cu factori de incertitudine, unele circumstanțe 

neprevăzute și alţi factori importanți, care sunt greu sau imposibil de anticipat și pe care nu le 

putem controla. Sub influenţa acestor riscuri, factori de incertitudine, circumstanţe imprevizibile 

şi alţi factori importanţi, rezultatele efective de activitate ale Comunităţii sau poziţia în industrie 

ar putea să difere semnificativ, faţă de materialele specificate sau presupuse sub forma unor 

astfel de declaraţii cu caracter de prognoză. Informațiile, concluziile și declarațiile cu caracter de 

prognoză prezentate în aceste materiale sunt valabile numai la data apariţiei acestor materiale și 

pot fi modificate fără notificare prealabilă. Nici Comunitatea, nici agenţii respectivi, nici 

lucrătorii şi consultanţii nu intenţionează să suporte vreo responsabilitate sau obligaţie, de a 

distribui careva adăugiri, modificări, versiuni actualizate sau revizuite ale oricăror date, concluzii 

sau declarații cu caracter de prognoză, prezentate în aceste materiale, cu scopul de a reflecta 

modificările de evenimente, condiţii sau circumstanţe şi în mod direct sunt scutiţi de astfel de 

responsabilităţi şi obligaţii. Prin acceptarea acestor materiale, sunteți de acord cu restricţiile şi 

rezervările prezentate mai sus și sunteţi de acord să fiţi legat de acestea.   

Utilizarea, în spaţiul "Internet", a materialelor, ce aparţin site-ului grupului de companii 

SkyWay, se permite, doar la plasarea obligatorie a link-ului ce face trimitere la sursa publicaţiei: 

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