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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 

Các tài liệu này được tạo bởi Sky Way Capital Inc (sau đây là "Công ty"). Chúng được 

bảo mật nghiêm ngặt, chỉ dùng cho người nhận và không được công bố truyền thông hay gửi cho 

người khác, cũng như sao chép dưới bất kỳ dạng nào, toàn bộ hay một phần.   

Thông tin quảng bá nhất định có trong các tài liệu này được soạn bởi Công ty trên cơ sở 

đánh giá, giả thiết, hiệu chỉnh và nhận định riêng, chưa qua kiểm tra bởi bên độc lập thứ ba. Như 

vậy, thông tin quảng bá trong các tài liệu này mang tính chủ quan nhất định, khi điều liên quan 

tới nó chưa được chỉ ra rằng được lấy chỉ từ bên thứ ba. Công ty định rằng, những đánh giá, giả 

thiết, hiệu chỉnh và nhận định được tạo bởi Công ty là hợp lý, và thông tin quảng bá được họ 

chuẩn bị thể hiện đúng tình hình trong ngành và trên các thịt rường mà công ty thực hiện hoạt 

động của mình; cùng lúc không có sự chắc chắn về việc nhưng đánh giá, giả thiết, hiệu chỉnh và 

nhận định riêng tạo bởi Công ty là cơ sở phù hợp nhất cho kết luận liên quan tới thông tin quảng 

bá.   

Công ty, hội viên, tư vấn viên và đại diện Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào (do 

sơ suất hay vì các lý do khác) liên quan tới thiệt hại dưới bất kỳ dạng nào gây ra do sử dụng các 

tài liệu hoặc nội dung này, hoặc có thể xảy ra liên quan tới các tài liệu này dưới dạng khác.   

Các tài liệu, phần của chúng hay thực tế phổ biến chúng không phải là cơ sở để ký kết các 

hợp đồng, nhận nghĩa vụ hay các quyết định đầu tư dưới bất kỳ dạng nào, và không nên dựa vào 

chúng khi ký kết hay chấp nhận.   

Công ty chưa đăng ký và không có dự định đăng ký phần nào của việc cung cấp cổ phiếu 

tại Hoa Kỳ. Các cổ phiếu không thể được cung cấp cho việc mua bán hay được bán tại Hoa Kỳ, 

trừ trong phạm vi các hợp đồng miễn trừ đăng ký hay không chịu các yêu cầu về đăng ký liên 

quan đến đến Luật chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933.   

Trong các nước thành viên EU các tài liệu này chỉ dành cho và hướng tới những nhà đầu tư 

có chuyên môn tương ứng với định nghĩa của khái niệm này, được ghi trong điều 2(1)(е) Chỉ thị 

về Các cáo bạch chứng khoán (2003/71/ЕС) (sau đây là "Các nhà đầu tư có chuyên môn"). 

Ngoài ra, tại Anh, các tài liệu này được dành cho và hướng tới chỉ (i) các nhà đầu tư chuyên 

nghiệp, theo hiệu lực của Điều 19(5) Chỉ thị ra năm 2005  "Về quảng cáo tài chính", ban hành 

theo Luật ra năm 2000  "Về các dịch vụ và thị trường tài chính" (sau đây là "Chỉ thị"), và (ii) 

những người có nhiều tài sản và các đôi tượng khác mà họ có thể được chuyển trên các cơ sở 

pháp luật theo Điều 49 (2) - (D) của Chỉ thị (sau đây mọi đối tượng này cùng với "Nhà đầu tư có 

chuyên môn" sẽ được gọi chung là "các đối tượng tương ứng"). Các khoản đầu tư và hoạt động 

đầu tư được  nói tới trong các tài liệu này chỉ được cung cấp cho các đối tượng tương ứng và sẽ 

được thực hiện chỉ với các đối tượng trên. Người nhận thông tin chứa trong các tài liệu này, 

không căn cứ vào hành vi của mình, có thể được coi là lạm dụng thị trường chứng khoán theo 

Luật ra năm 2000  "Về các dịch vụ và thị trường tài chính" và Bộ luật hành vi thịt rường, được 

thông qua trên cơ sở đạo luật trên, cho các thông tin chứa trong các tài liệu này hoặc bất kỳ dạng 

nào khác được cung cấp hay bàn luận liên quan tới các tài liệu này.   

Các tài liệu này không phải là đề xuất công khai hay quảng cáo chứng khoán tại Liên bang 

Nga và không thể phổ biến công khai ở Nga dưới dạng khác. Các chứng khoán không được đăng 

ký và sẽ không được đăng ký tại Nga, và không dành cho "phát hành" hay "lưu thông công khai" 

ở Nga.   

Các tài liệu này hay các bản sao của nó không được xuất hay gửi sang Úc, Canada, Nhật 

Bản hay các cá nhân tại Canada hoặc nhà phân tích nào đó về chứng khoán hoặc những người 
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khác ở bất kỳ nước nào tại các nước trên. Việc không tuân thủ giới hạn n ày có thể cấu thành sự 

vi phạm pháp luật chứng khoán của Úc, Canada hoặc Nhật Bản. Việc phổ biến các tài liệu này ở 

những khu vực pháp lý khác có thể bị giới hạn bởi luật pháp, và những người có thể được sử 

dụng các tài liệu này phải tự tìm hiểu các giới hạn trên và tuân thủ chúng. Công ty chưa đăng ký 

và không có ý định đăng ký phần chứng khoán nào theo luật pháp về chứng khoán được áp dụng 

tại Úc, Canada hay Nhật Bản, và các chứng khoán có tính tới các loại trừ nhất định, không thể 

được cung cấp để bán hay được bán tại Úc, Canada hay Nhật Bản cho bất kỳ công dân, người cư 

trú tại Úc, Canada hay Nhật Bản.   

Các tài liệu này không chịu chỉ đạo, cấp phép hay sử dụng với bất kỳ người nào là người 

cư trú ở bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào mà những chỉ đạo, cấp phép hay sử dụng ấy sẽ trái 

ngược với luật pháp hiện hành hoặc yêu cầu sự đăng ký hoặc cấp phép nào đó. Những người 

được cung cấp các tài liệu này phải tự tìm hiểu các giới hạn đó và tuân thủ chúng.   

Các vấn đề được xem xét trong các tài liệu này có thể được coi là tuyên bố mang tính dự 

báo. Các tuyên bố mang tính dự báo không là diễn đạt có địa điểm thực tế và thường đi kèm các 

từ "lên kế hoạch", "chờ đón", "dự định", "dự trù", "sẽ", "có thể", "đang tiếp tục", "phải" và các 

diễn đạt tương tự. Các tuyên bố mang tính dự báo có trong các tài liệu này dựa trên những giả 

thiết nhất định, nhiều trong số đó dựa trên các giả thiết tiếp theo, bao gồm, không giới hạn, dựa 

trên đánh giá quản lý các xu hướng kinh doanh trong quá khứ, các dữ liệu lưu trữ của chúng tôi 

và các dữ liệu khác nhận được từ bên thứ ba. Chúng tôi định rằng, những giả thiết ấy hợp lý tại 

thời điểm khi chúng được tạo ra, hơn thế, chúng gắn liền với các rủi ro đáng kể được biết tới và 

chưa xác định, các yếu tố chưa xác định, các tình huống ngoài dự kiến và những yếu tố quan 

trọng khác mà khó hoặc không thể dự đoán trước, mà chúng tôi không thể kiểm soát được. Dưới 

ảnh hưởng của các rủi ro ấy, các yếu tố chưa xác định, các tình huống ngoài dự kiện và các các 

yếu tố quan trọng khác, các kết quả hoạt động thực tế của Công ty hay tình hình trong lĩnh vực 

có thể khác biệt đáng kể so với những gì được đề cập trong các tài liệu này dưới dạng những 

tuyên bố mang tính dự đoán trên. Thông tin, kết luận và tuyên bố mang tính dự báo có trong các 

tài liệu này, chỉ có hiệu lực vào ngày của tài liệu và có thể thay đổi mà không thông báo. Công 

ty, các chi nhánh tương ứng, nhân viên và các tư vấn viên của công ty không chịu bất kỳ nghĩa 

vụ hay trách nhiệm nào, đưa hay phổ biến những bổ sung, thay đổi, cập nhật hay bản xét lại nào 

cho những thông tin, kết luận hay tuyên bố mang tính dự báo có trong các tài liệu này, với mục 

tiêu thể hiện sự thay đổi của các sự kiện, các điều kiện hay tình hình, và các nghĩa vụ và trách 

nhiệm tương tự. Khi chấp nhận các tài liệu này, Bạn chấp nhận các giới hạn, điều kiện nêu trên 

và đồng ý ràng buộc với chúng.   

Việc sử dụng tài liệu này của trang web Tập đoàn SkyWay trên không gian internet bắt 

buộc phải đi kèm đường link tới nguồn phát hành: http://skyway.capital/files/disclaimer-ru.pdf  

© http://skyway.capital/ 


