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Дисклеймер 

Дані матеріали підготовлені Sky Way Capital Inc (далі — «Товариство»). Вони є 

суворо конфіденційними, призначені виключно для їх одержувача і не підлягають 

поширенню через пресу і передачі іншим особам, а також відтворення у будь-якій формі, 

як повністю, так і частково.   

Певна маркетингова інформація, що включена у дані матеріали, підготовлена 

Товариством на підставі власних оцінок, припущень, коригувань і суджень, що не 

перевірялися незалежними третіми особами. Таким чином, включена у дані матеріали 

маркетингова інформація є у певній мірі суб'єктивною, якщо тільки стосовно неї не 

вказано, що вона отримана виключно зі стороннього джерела. Товариство вважає, що 

зроблені ним оцінки, припущення, коригування і судження є розумними, і що 

підготовлена ним маркетингова інформація належним чином відбиває стан у тій галузі і на 

тих ринках, де воно здійснює свою діяльність; у той же час не існує впевненості у тому, 

що зроблені Товариством оцінки, припущення, коригування і судження є найбільш 

відповідною основою для висновків щодо маркетингової інформації.   

Ні Товариство, ні його афілійовані особи, консультанти та представники не несуть 

ніякої відповідальності (на підставі недбалості або на інших підставах) у зв'язку зі 

збитками, які можуть бути будь-яким чином понесені у зв'язку з використанням даних 

матеріалів або їх змісту, або можуть виникнути у зв'язку зі цими матеріалами у іншому 

порядку.   

Дані матеріали, їх частина або факт їх розповсюдження не повинні служити основою 

для укладання договорів, прийняття зобов'язань або інвестиційних рішень будь-якого 

роду, та на них не слід покладатися при їх укладанні чи прийнятті.   

Товариство не реєструвало та не має наміру реєструвати будь-яку частину 

пропозиції цінних паперів у Сполучених Штатах Америки. Цінні папери не можуть 

пропонуватися до продажу або продаватися у Сполучених Штатах Америки, крім як у 

рамках угод, які звільняються від реєстрації або які не підпадають під вимоги про 

реєстрацію відповідно до Закону США про цінні папери 1933 р.   

У державах-членах Європейського союзу дані матеріали адресовані та спрямовані 

виключно особам, які є кваліфікованими інвесторами відповідно до значення цього 

терміна, зазначеним у статті 2 (1) (е) Директиви про Проспекти цінних паперів (2003/71 / 

ЄС) (далі — «кваліфіковані інвестори»). Крім того, у Великобританії справжні матеріали 

адресовані та спрямовані виключно (i) професійним інвесторам, які підпадають під дію 

статті 19 (5) Наказу 2005 р. «Про фінансову рекламу», виданого відповідно до Закону 2000 

р. «Про фінансові послуги та ринки» (далі — «Наказ»), та (ii) особам з високим рівнем 

активів та іншим особам, яким вони можуть бути передані на законних підставах 

відповідно до статті 49 (2) (А) — (D ) Наказу (далі всі ці особи спільно з Кваліфікованими 

інвесторами іменуються «відповідними особами»). Інвестиції та інвестиційна діяльність, 

про які йдеться у даних матеріалах, доступні тільки для відповідних осіб та будуть 

здійснюватися тільки з такими особами. Одержувачі інформації, що міститься в цих 

матеріалах, не повинні засновувати свою поведінку, яка може бути кваліфікована як 

зловживання на ринку цінних паперів відповідно до Закону 2000 р. «Про фінансові 

послуги та ринки» і Кодексом ринкової поведінки, прийнятим на підставі зазначеного 

закону, на інформації, що міститься в цих матеріалах, або будь-якій інший інформації, 

наданої або обговорюваної у зв'язку зі даними матеріалами.   



                                                                     Дисклеймер v1.1 

Дані матеріали не становлять собою публічну пропозицію або рекламу цінних 

паперів у Російській Федерації і не можуть публічно поширюватися у Росії іншим чином. 

Цінні папери не зареєстровані і не будуть реєструватися в Росії і не призначені для 

«розміщення» або «публічного звернення» в Росії.   

Ні дані матеріали, ні будь-які їх копії не підлягають вивезенню або передачі в 

Австралію, Канаду, Японію або особам в Канаді або будь-яким аналітикам з цінних 

паперів або іншим особам в будь-який з цих країн. Недотримання цього обмеження може 

становити порушення законодавства про цінні папери Австралії, Канади або Японії. 

Поширення даних матеріалів в інших юрисдикціях може бути обмежено законом, і особи, 

в розпорядження яких можуть потрапити дані матеріали, зобов'язані самостійно з'ясувати 

наявність таких обмежень і дотримуватися їх. Товариство не реєструвало і не має наміру 

реєструвати будь-яку частину цінних паперів відповідно до чинного законодавства про 

цінні папери Австралії, Канади або Японії, і цінні папери, з урахуванням певних винятків, 

не можуть пропонуватися до продажу або продаватися в Австралії, Канаді або Японії або 

будь-яким підданим, резидентам або громадянам Австралії, Канади або Японії.   

Дані матеріали не підлягають направленню, наданню або використанню будь-якою 

особою, яка є резидентом / знаходиться або розташована в будь-якій державі, місцевості 

або юрисдикції, де такий напрямок, надання або використання буде суперечити чинному 

законодавству або зажадає будь-якої реєстрації або ліцензування. Особи, яким були надані 

справжні матеріали зобов'язані самостійно з'ясувати наявність таких обмежень і 

дотримуватися їх.   

Питання, розглянуті в даних матеріалах, можуть являти собою заяви прогнозного 

характеру. Заяви прогнозного характеру не є викладом фактів що мали місце і часто 

вводяться словами «планує», «очікує», «має намір», «припускає», «буде», «може», 

«продовжує», «має» і подібними до них виразами. Наявні в даних матеріалах заяви 

прогнозного характеру засновані на різних припущеннях, багато з яких, в свою чергу, 

засновані на подальших допущених, в тому числі, без обмежень, на оцінці менеджментом 

тенденцій у господарській діяльності що мали місце в минулому, даних наших архівів і 

інших даних, отриманих від третіх осіб. Ми вважаємо, що ці припущення були розумними 

на момент, коли вони були зроблені, тим не менш, вони пов'язані зі значними відомими і 

невідомими ризиками, факторами невизначеності, непередбаченими обставинами і 

іншими важливими факторами, які важко або неможливо передбачити і які ми не можемо 

контролювати. Під впливом цих ризиків, факторів невизначеності, непередбачених 

обставин та інших важливих чинників фактичні результати діяльності Товариства або 

положення в галузі можуть істотно відрізнятися від вказаних або що маються на увазі в 

даних матеріалах в формі таких заяв прогнозного характеру. Інформація, укладення та 

заяви прогнозного характеру, наведені в даних матеріалах, дійсні тільки на дату даних 

матеріалів і можуть бути змінені без повідомлення. Ні Товариство, ні його відповідні 

агенти, працівники та консультанти не мають наміру нести будь-яких обов'язків або 

зобов'язань, давати або поширювати будь-які доповнення, зміни, оновлені або переглянуті 

версії будь-яких даних, висновків або заяв прогнозного характеру, наведених в даних 

матеріалах, з метою відображення змін подій, умов або обставин, та прямо знімають з себе 

подібні обов'язки та зобов'язання. Приймаючи ці матеріали, Ви визнаєте викладені вище 

обмеження та застереження і погоджуєтеся бути зв'язаними ними.   
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Використання цього матеріалу сайту групи компаній SkyWay в Інтернет-просторі 

допускається тільки при обов'язковому розміщенні посилання на джерело публікації: 

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

© http://skyway.capital/ 


