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Vyhlásenie 

Tieto materiály sú pripravené spoločnosťou Sky Way Capital Inc (ďalej len Spoločnosť). 

Sú dôverné a určené výhradne ich prijímateľovi, nesmú sa šíriť prostredníctvom médií ani 

poskytovať tretím osobám, rovnako sa nesmú rozmnožovať v akejkoľvek forme, či už úplne, 

alebo čiastočne.  

Určité marketingové informácie obsiahnuté v týchto materiáloch sú pripravené 

Spoločnosťou na základe vlastného hodnotenia, odhadov, korekcií a názorov, ktoré neboli 

kontrolované nezávislými tretími osobami. Preto obsiahnuté v týchto materiáloch marketingové 

informácie sú v istej miere subjektívne, okrem prípadov, kde sa uvádza jej pôvod z nezávislého 

zdroja. Spoločnosť sa nazdáva, že ňou vypracované hodnotenia, odhady, korekcie a názory sú 

pozoruhodné a že poskytované marketingové informácie správne odrážajú situáciu v tých 

odvetviach a na tých trhoch, na ktorých pôsobí. Zároveň nemôžeme zaručiť, že Spoločnosťou 

prezentované hodnotenia, odhady, korekcie a názory sú najvhodnejším základom pre vyvodenie 

záverov ohľadom marketingových informácií.  

Spoločnosť, jej oprávnení zástupcovia, konzultanti a predstavitelia nie sú nijakým 

spôsobom zodpovední (z dôvodu nedbanlivosti alebo iného dôvodu) za ujmu, ktorá by mohla 

byť akokoľvek spôsobená v súvislosti s použitím týchto materiálov alebo ich obsahu, resp. môže 

vzniknúť v súvislosti s týmito materiálmi iným spôsobom.  

Tieto materiály ani ich časti, rovnako ani fakt ich šírenia sa nemôže použiť na účel 

uzatvárania zmlúv, preberania záväzkov alebo investičných rozhodnutí akéhokoľvek druhu, a 

nemôžu slúžiť podkladom pre uzavretie zmlúv a rozhodovanie.  

Spoločnosť neregistrovala a nemá zámer registrovať žiadnu časť ponuky cenných papierov 

v Spojených štátoch amerických. Cenné papiere sa nemôžu ponúkať na predaj ani sa predávať v 

Spojených štátoch amerických, s výnimkou transakcií oslobodených od registrácie alebo 

nespadajúcich pod povinnú registráciu podľa zákona USA o cenných papieroch z roku 1933.  

V členských štátoch Európskej únie sú tieto materiály určené výhradne osobám, ktoré sú 

kvalifikovanými investormi v zmysle vymedzenia tohto pojmu v čl. 2(1)(е) smernice 

Európskeho parlamentu a Rady o prospektoch cenných papierov (2003/71/ES) (ďalej len 

Kvalifikovaní investori). Okrem toho vo Veľkej Británii sú tieto materiály určené výhradne (i) 

profesionálnym investorom, na ktorých sa vzťahuje platný článok 19(5) smernice z roku 2005 o 

finančnej reklame, vydanej v súlade so zákonom z roku 2000 o finančných službách a trhoch 

(ďalej len Smernica), ako aj (ii) osobám s vysokou úrovňou aktív a ďalším osobám, ktorým 

môžu byť tieto aktíva právoplatne odovzdané v súlade s čl. 49(2)(А) – (D) Smernice (ďalej 

všetky tieto osoby spolu s Kvalifikovanými investormi sa súhrnne menujú príslušné osoby). 

Investície a investičná činnosť, o ktorú pôjde v týchto materiáloch, sú dostupné iba pre príslušné 

osoby a budú realizované výhradne vo vzťahu k týmto osobám. Prijímatelia informácií 

obsiahnutých v týchto materiáloch nemajú zakladať svoje konanie, ktoré môže byť brané ako 

zneužitie na trhu s cennými papiermi v súlade so zákonom z roku 2000 o finančných službách a 

trhoch ako aj Trhovým kódexom prijatým na základe uvedeného zákona, na informáciách, ktoré 

sa nachádzajú v týchto materiáloch, ani na akýchkoľvek iných informáciách, ktoré sa môžu 

poskytovať alebo diskutovať v súvislosti s týmito materiálmi.  

Tieto materiály nie sú verejnou ponukou ani reklamou cenných papierov v Ruskej federácii 

a nesmú sa verejne šíriť v Ruskej federácii iným spôsobom. Cenné papiere nie sú ani nebudú 

registrované v Ruskej federácii, rovnako nie sú určené na umiestnenie ani verejný obeh v Rusku.  
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Tieto materiály ani ich žiadne kópie neslobodno vyvážať ani odovzdávať do Austrálie, 

Kanady, Japonska, poskytovať osobám v Kanade, resp. akýmkoľvek analytikom cenných 

papierov alebo iným osobám v ktorejkoľvek z uvedených krajín. Nedodržanie tohto obmedzenia 

môže viesť k porušeniu zákonov o cenných papieroch Austrálie, Kanady alebo Japonska. Šírenie 

týchto materiálov v iných jurisdikciách môže byť obmedzené zákonom, preto osoby, do ktorých 

dispozície sa dostanú tieto materiály, sú povinné samy skontrolovať prítomnosť podobných 

obmedzení a zabezpečiť ich dodržanie. Spoločnosť neregistrovala a nemieni registrovať žiadnu 

časť cenných papierov v súlade s platnou legislatívou o cenných papieroch Austrálie, Kanady 

alebo Japonska, preto cenné papiere, až na určité výnimky, sa nemôžu predávať ani ponúkať na 

predaj v Austrálii, Kanade ani Japonsku, resp. štátnym príslušníkom, rezidentom alebo osobám s 

trvalým pobytom na území Austrálie, Kanady alebo Japonska.  

Tieto materiály nemôžu byť poskytnuté, odovzdané alebo použité osobou, ktorá je 

rezidentom/má sídlo alebo sa nachádza v takom štáte, na takom území alebo v takej jurisdikcii, 

kde takéto poskytnutie, odovzdanie alebo použitie bude v rozpore so zákonom alebo si bude 

vyžadovať registráciu alebo vydanie licencie. Osoby, ktorým boli tieto materiály poskytnuté, sú 

povinné samy skontrolovať, či sú na to nejaké obmedzenia a tieto obmedzenia rešpektovať.  

Záležitosti, ktoré sa v daných materiáloch rozoberajú, môžu mať prognostický charakter. 

Tvrdenia prognostického charakteru nie sú výkladom reálnych skutočností a častokrát sa do 

textu uvádzajú výrazmi typu „plánuje“, „očakáva“, „má zámer“, „predpokladá“, „bude“, „môže“, 

„pokračuje“, „musí“ a pod. Obsiahnuté v týchto materiáloch tvrdenia prognostického charakteru 

sa zakladajú na rôznych predpokladoch, z ktorých viaceré sú založené na ďalších predpokladoch, 

v tom aj (bez obmedzení) na zhodnotení manažmentom spoločnosti predchádzajúcich tendencií v 

hospodárskej činnosti, našich archívov a ďalších údajov získaných od tretích osôb. Nazdávame 

sa, že tieto predpoklady boli vo chvíli ich vzniku vhodné, avšak sú spojené s podstatnými 

známymi a neznámymi rizikami, s faktormi neurčitosti, nepredvídanými okolnosťami ako aj 

ďalšími relevantnými faktormi, ktoré je komplikované alebo nemožné predvídať a ktoré sú 

mimo dosahu našej kontroly. Pod vplyvom týchto rizík, faktorov neurčitosti, nepredvídaných 

okolností a ďalších závažných faktorov sa faktické výsledky činnosti Spoločnosti alebo stav v 

odvetví môže podstatne odlišovať od uvedených, resp. myslených v týchto materiáloch tvrdení 

prognostického charakteru. Informácie, závery a tvrdenia prognostického charakteru uvedené v 

týchto materiáloch sú platné iba v momente vydania týchto materiálov a môžu byť zmenené bez 

upovedomenia. Spoločnosť ani jej príslušní agenti, pracovníci a konzultanti nebudú na seba brať 

žiadne záväzky alebo povinnosti, poskytovať alebo šíriť akékoľvek zmeny, dodatky alebo 

obnovené, resp. prehodnotené verzie akýchkoľvek údajov, záverov ani tvrdení prognostického 

charakteru uvedených v týchto materiáloch, za účelom poukázania na zmeny udalostí, 

podmienok alebo okolností; okrem toho sa vyslovene dištancujú od podobných záväzkov a 

povinností. Prijatím týchto materiálov akceptujete hore uvedené obmedzenia a podmienky a 

súhlasíte s ich dodržiavaním.  

 

Použitie tohto materiálu zo stránky obchodnej skupiny SkyWay na internete je povolené 

výhradne s povinným odkazom na tento zdroj: http://skyway.capital/files/disclaimer-sk.pdf  
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