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1. ВЪВЕДЕНИЕ

INSTANT TRADING EU LTD („Компанията“) е регистрирана в Република Кипър с
Удостоверение за регистрация № HE 266937. Компанията е оторизирана и регулирана
от Кипърската комисия за ценни книжа и борси („CySEC“), с лиценз No. 266/15 и
работи в рамките на Предоставянето на инвестиционни услуги, Упражняването на
инвестиционни дейности, Закона за експлоатацията на регулирани пазари и Закона за
други свързани въпроси от 2017 г., Закон 87(I)/2017, както впоследствие бива изменян
от време на време („Законът“).

Както е в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на
Директива 2002/92/ЕО и Директива 2011/61/ЕС („MiFID II“) и съгласно разпоредбите
на Закона, Дружеството е длъжно да предоставя информация на своите клиенти
(„Клиенти“, „Вие“) относно общите инвестиционни рискове и рискове, свързани с
различни категории финансови инструменти, предлагани от Компанията.

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всеки вид финансов инструмент има свои собствени характеристики и крие различни
рискове в зависимост от естеството на всяка инвестиция. По-долу е обобщено общо
описание на естеството и рисковете на финансовите инструменти. Този документ обаче
НЕ разкрива всички свързани рискове или други важни аспекти на финансовите
инструменти и НЕ трябва да се счита за инвестиционен съвет или препоръка за
предоставянето на каквато и да е услуга или инвестиция в който и да е финансов
инструмент.

Клиентът НЕ трябва да извършва сделки с тези или с други финансови инструменти,
освен ако не е напълно запознат с тяхната същност, свързаните рискове и степента на
излагане на тези рискове. В случай на несигурност по отношение на смисъла на някое
от описаните по-долу предупреждения, Клиентът трябва да потърси независим правен
или финансов съвет преди да вземе решение за инвестиция.

Клиентът също трябва да е наясно, че:
● стойността на всяка инвестиция във финансови инструменти може да се

варира в посока надолу или нагоре, а инвестицията може да намалее до
степен да стане обезценена;

● предишните доходи не представляват индикация за възможна бъдеща
възвръщаемост;

● търговията с финансови инструменти може да включва данък и/или друго
задължение;

● поставянето на условни поръчки, като например „стоп-лос“, не е
задължително да ограничи загубите до инвестираните суми, тъй като
пазарите могат да се колебаят повече от очакваното; и

● промените във валутните курсове могат да повлияят негативно върху
стойността, цената и/или резултатите на финансовите инструменти,
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търгувани във валута, различна от основната валута на Клиента.

3. ОБЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСК

Договорите за разлика („ДЗР“) са сложни финансови продукти, повечето от които нямат
определена дата на падеж. Следователно, позицията по ДЗР падежира на датата, на
която решите да затворите съществуваща отворена позиция. ДЗР, които са продукти с
ливъридж, представляват високо ниво на риск и могат да доведат до загуба на целия ви
инвестиран капитал. В резултат на това ДЗР може да не е подходящ за всички лица. Не
трябва да рискувате повече, отколкото сте готови да загубите. Преди да решите да
търгувате, трябва да сте сигурни, че разбирате свързаните рискове и да вземете предвид
нивото си на опит. Трябва да потърсите независим съвет, ако е необходимо.

4. ОБЩИ СВЪРЗАНИ РИСКОВЕ

Пазарен риск: е рискът стойността на портфейл да намалее поради промяната на
стойността на пазарните фактори като цени на акции, лихвени проценти, валутни
курсове и цени на стоки. В случай на отрицателно колебание на цените, инвеститорите
във финансови инструменти рискуват да загубят част или целия си инвестиран капитал.

Системен риск: е рискът от срив на целия пазар или на цялата финансова система. Той
се отнася до рисковете, наложени от взаимозависимости в система или пазар, при които
фалитът на едно образувание или група от образувания може да причини каскаден
негативен ефект, който потенциално би могъл да срине цялата система или пазар.

Кредитен риск: е рискът от неизплащане на заем от кредитополучателя или друго
неизпълнение на договорно задължение (т.е. неизплащане на лихва на
облигационерите). Кредитният риск е тясно свързан с потенциалната възвръщаемост на
инвестицията, като най-забележимото е, че доходността по облигации силно корелира с
техния възприет кредитен риск.

Риск при сетълмент: е рискът контрагентът да не предостави ценна книга или нейната
стойност в брой за споразумение, когато ценната книга е била търгувана, след като
другият контрагент или контрагенти вече са предоставили гаранция или парична
стойност по търговския договор. Този риск е ограничен, когато инвестицията включва
финансови инструменти, търгувани на регулирани пазари поради регулирането на
такива пазари. Този риск се увеличава в случай, че инвестицията включва финансови
инструменти, търгувани извън регулирани пазари или когато тяхното уреждане се
извършва в различни часови зони или различни клирингови системи.

Ликвиден риск: е рискът, произтичащ от липсата на продаваемост на инвестиция,
която не може да бъде купена или продадена достатъчно бързо, за да се предотврати
или минимизира загуба. Рискът от ликвидност става особено важен за инвеститорите,
които са на път да притежават или в момента притежават актив, тъй като това се
отразява върху способността им да търгуват.
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Оперативен риск: е рискът от провал на бизнес операции поради човешка грешка.
Оперативният риск варира при различните индустрии и е важно да се вземе предвид
при разглеждането на потенциални инвестиционни решения. Индустриите с по-ниско
взаимодействие между хората вероятно имат по-малък оперативен риск.

Валутен риск: е рискът стойността на инвестицията да бъде повлияна от промените
във валутните курсове.

Държавен риск: е рискът възвръщаемостта на инвестицията да пострада в резултат на
политически промени или нестабилност в дадена държава. Нестабилността, която
засяга възвръщаемостта на инвестициите, може да произтича от промяна в
правителството, законодателните органи, други създатели на външна политика или от
военния контрол.

Лихвен риск: е рискът стойността на дадена инвестиция да се промени поради
промяна в абсолютното ниво на лихвените проценти, в спреда между два процента, във
формата на кривата на доходност или при което и да е друго лихвено отношение.

5. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИ

5.1. ОПИСАНИЕ НА ДОГОВОР ЗА РАЗЛИКА (ДЗР)

Договор за разлика (ДЗР) е споразумение за покупка или продажба на договор, който
отразява изпълнението на основен инструмент, включително наред с другото, валута,
благородни метали, фючърси и акции. ДЗР е непродаваема спот сделка, при която
печалбата или загубата се определя от разликата между цената, на която ДЗР се купува,
и цената, на която се продава и обратно.

ДЗР позволява на Компанията да предоставя на Клиентите всички предимства и
рискове от притежаването на ценна книга, без всъщност те да я притежават. Пълен
списък на предлаганите от Компанията ДЗР е достъпен на уебсайта ѝ, ИнстаФорекс
https://www.instaforex.eu/bg/specifications

5.2. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЗР

Инструменти с висока волатилност:
Клиентът трябва да вземе предвид, че съществува висок риск от загуби, както и
печалби, тъй като някои инструменти се търгуват в широки диапазони в рамките на
деня с волатилни движения на цените. Цените на инструментите могат да варират
бързо и в широки граници и могат да отразяват непредвидими събития или промени в
условията, които са извън контрола на Компанията или Клиента. Пазарните условия
могат да направят невъзможно изпълнението на поръчката на Клиент на декларираната
цена, което да доведе до загуби.

Цените на инструментите се влияят, наред с други неща, от изпълнението на
политически, правителствени, селскостопански, търговски, финансови и търговски
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програми и политики и национални и международни социално-икономически събития
и преобладаващите психологически характеристики на съответния пазар. Следователно
инструкция/поръчка за „стоп-лос“ не може да гарантира ограничението на загубата на
Клиента.

Клиентът приема, че значителна загуба може да доведе до частична или пълна загуба
на стойността на неговата инвестиция. Това се дължи на системата за маржин, която се
прилага за такива сделки, при които неблагоприятното движение на пазара може бързо
да доведе до загуба на целия депозит на Клиента, но която също може да доведе до
съществена допълнителна загуба.

Ливъридж (или ефект на зъбна предавка):
За разлика от традиционната търговия, маржин търговията дава възможност на
Клиента да търгува на пазарите, като плаща само малка част от общата търговска
стойност. Трябва да се отбележи, че ливъриджът означава, че сравнително малко
движение на пазара може да доведе до пропорционално много по-голямо движение на
стойността на позицията на Клиента.

Компанията ще следи ливъридж, прилаган към позициите на Клиента, и си запазва
правото да намали ливъридж в зависимост от обема на сделката на Клиента.

Извънборсови сделки („OTC“):
Когато търгува с ДЗР, валута и благородни метали, Клиентът ефективно сключва
извънборсова сделка; при която страните се договарят пряко помежду си, а не чрез
регулиран валутен пазар.

Извънборсовите сделки могат да включват по-голям риск в сравнение със сделките,
извършвани на регулирани валутни пазари. Поради липсата на централен контрагент,
страните носят определен кредитен риск, риск от неизпълнение или могат да се
сблъскат със ситуации, при които е невъзможно да се ликвидират позиции или да се
оцени стойността на дадена позиция.

Суспендиране на търговия:
Когато условията за търговия са такива, че може да бъде трудно или невъзможно да се
ликвидира позиция, например когато съответната валутна търговия е спряна или
ограничена, поставянето на „стоп-лос“ не е задължително да ограничи нечия загуба до
предвидените суми, тъй като изпълнението на поръчката „стоп-лос“ на определената
цена може да бъде невъзможно. Освен това изпълнението на поръчка за „стоп-лос“
може да бъде по-лошо от определената цена и реализираните загуби могат да бъдат
по-големи от очакваното.

Маржин сметка и изисквания:
Маржин сделките изискват от Клиента да извърши поредица от плащания срещу
покупната цена, вместо да плати цялата покупна цена веднага. Нивото на изискването
за маржин ще зависи от основния актив на инструмента и може да бъде фиксирано или
изчислено от текущата цена на базовия инструмент. Конкретни изисквания за марж на
инструмента могат да бъдат намерени на уебсайта на Компанията.
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Клиентът трябва да гарантира, че той/тя има достатъчен марж по своята търговска
сметка по всяко време, за да поддържа отворена позиция. Задължение на Клиента е да
наблюдава всички открити позиции, за да избегне затваряне на позиции от Компанията
поради липса на средства. Компанията не носи отговорност за уведомяване на Клиента
при такива случаи.

Компанията не е длъжна да прави маржин колс за Клиента и не носи отговорност пред
Клиента за неуспех от страна на Компанията при свързване или опит за свързване с
Клиента.

Компанията има право да променя изискванията за маржин, като предоставя на
Клиента писмено предизвестие от пет (5) календарни дни. В случай на форсмажорно
събитие обаче, Компанията има право да променя изискванията за марж без
предварително писмено предизвестие.

Инвестиционни сделки с условни пасиви:
Поради естеството на маржин сделките, както е обяснено по-горе, Клиентът може да
понесе пълна загуба на средствата, депозирани за откриване и поддържане на позиция.
Неспазването от страна на Клиента на маржин кол, т.е. изплащане на допълнителни
средства за поддържане на позиция, ще доведе до ликвидиране на позицията.

Сделките, които не са с маржин, все още могат да носят задължение за извършване на
допълнителни плащания отвъд и над всяка сума, платена при сключване на договора.

Данъчно облагане, комисиона и други такси:
Клиентът трябва да е запознат с комисионите и другите такси, преди да започне да
търгува. Таксите могат да бъдат изразени в парично или процентно изражение.
Следователно, Клиентът е задължен да разбере основанието, на което се правят такива
такси.

Законодателството и промените в него или промяна в личните обстоятелства на
Клиента могат да доведат до сделки с финансови инструменти, облагаеми и подлежащи
на други задължения.

Клиентът трябва да потърси независим съвет относно своите данъчни и/или други
задължения за мито, тъй като той/тя носи отговорност за такива задължения.

Стойности на суап:
Ако Клиент задържи каквито и да било позиции овърнайт, тогава ще бъде приложена
такса за суап. Цените за суап са ясно посочени на уебсайта на Компанията на
ИнстаФорекс https://www.instaforex.eu/bg/specifications и приети от Клиента по време
на процеса на регистрация на акаунта, както са описани в Споразумението на
Компанията.

Процентът на суап зависи главно от лихвените проценти, както и от таксата на
Компанията за отворена овърнайт позиция. Компанията има право при своя преценка
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да променя нивото на процента на суап за всеки ДЗР във всеки един момент и
Клиентът потвърждава, че ще бъде информиран от уебсайтовете на Компанията. Освен
това Клиентът потвърждава, че той ще носи отговорност да преглежда спецификациите
за ДЗР, публикувани на уебсайтовете на Компанията, за актуализиране на нивото на
цената на суап, преди да направи поръчка с Компанията.

Поръчки или стратегии за намаляване на риска:
Компанията предоставя на разположение определени поръчки (например поръчки за
„стоп-лос“, когато това е разрешено от местното законодателство или поръчки за
„стоп-лимит“), които са предназначени да ограничат загубите до определени суми.
Такива поръчки може да не са подходящи, като се има предвид, че условията на пазара
правят невъзможно изпълнението на такива поръчки, например поради неликвидност
на пазара. Ние се стремим да обработваме подобни поръчки справедливо и бързо, но
времето, необходимо за попълване на поръчката и нивото, на което се изпълнява
поръчката, зависи от базисния пазар. В бързо развиващите се пазари цена за нивото на
вашата поръчка може да не е налична или пазарът може да се отдалечи бързо и
значително далеч от нивото на стоп, преди да го попълним. Стратегиите, използващи
комбинации от позиции, като позиции „спред“ и „страдъл“, могат да бъдат толкова
рискови, колкото заемането на обикновени „дълги“ или „къси“ позиции. Следователно
поръчките за „стоп-лимит“ и „стоп-лос“ не могат да гарантират ограничаване на
загубата.

5.3. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

Технически рискове:
Клиентът, а не Компанията е отговорен за рисковете от финансови загуби, причинени
от повреда, неизправност, прекъсване, изключване или злонамерени действия на
информационни, комуникационни, електрически, електронни или други системи, които
не са резултат от груба небрежност или умишлено неизпълнение от страна на
Компанията.

Ако Клиентът предприеме транзакции с електронна система, той ще бъде изложен на
рискове, свързани със системата, включително повреда на хардуер, софтуер, сървъри,
комуникационни линии и интернет. Резултатът от всяка такава повреда може да бъде,
че неговата поръчка или няма да бъде изпълнена съгласно инструкциите на Клиента,
или изобщо няма да се изпълни. Компанията не поема никаква отговорност в случай на
такава повреда.

Клиентът потвърждава, че некодифицираната информация, предавана по електронната
поща, не е защитена от неоторизиран достъп.

В моменти на прекомерен поток от сделки Клиентът може да има известни трудности
да бъде свързан по телефона или платформата(ите)/системата(ите) на Компанията,
особено при бърз пазар (например, когато се публикуват ключови макроикономически
индикатори или новини).

Клиентът потвърждава, че интернет връзката може да бъде подложена на събития,
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които могат да повлияят на неговия достъп до уебсайтовете на Компанията и/или
търговската(ите) платформа(и)/системи(и) на Компанията, включително, но не само
спирания или прекъсвания на предаването, повреда на софтуера и хардуера, прекъсване
на интернет, повреди на обществена електрическа мрежа или хакерски атаки.
Компанията не носи отговорност за щети или загуби, произтичащи от такива събития,
които са извън нейния разумен контрол, или за всякакви други загуби, разходи,
задължения или разноски (включително, без ограничение, загуба на печалба), които
могат да възникнат поради липсата на достъп на Клиента до уебсайта и/или
търговската система на Компанията или забавяне или неуспех при изпращане на
поръчки или транзакции.
Във връзка с използването на компютърно оборудване и мрежи за данни и гласова
комуникация, Клиентът носи следните рискове сред другите рискове, в които случаи
Компанията не носи отговорност за възникнали загуби:

● прекъсване на захранването на оборудването от страна на Клиента или
доставчика или комуникационен оператор (включително гласова комуникация),
който обслужва Клиента;

● физическо увреждане (или унищожаване) на комуникационните канали,
използвани за свързване на Клиента и доставчика (комуникационния оператор),
доставчика и търговския или информационния сървър на Клиента;

● прекъсване (неприемливо ниско качество) на комуникация по каналите,
използвани от Клиента, или каналите, използвани от доставчика или
комуникационния оператор (включително гласова комуникация), които се
използват от Клиента или Компанията;

● грешни или несъвместими с изискванията настройки на Клиентския терминал;
● ненавременна актуализация на Клиентския терминал;
● при извършване на транзакции чрез телефонна (наземна или мобилна телефонна

линия) гласова комуникация, Клиентът поема риск от проблемно набиране,
когато се опитва да се свърже със служител на Компанията, поради проблеми с
качеството на комуникацията и натоварванията на канала за комуникация;

● използването на комуникационни канали, хардуер и софтуер, генерира риск от
неприемане на съобщение (включително текстови съобщения) от Клиента от
Компанията;

● търговията по телефона може да бъде възпрепятствана от претоварване на
връзката;

● неизправност или неработоспособност на платформата за търговия, която
включва и Клиентския терминал.

Клиентът може да понесе финансови загуби, причинени от материализирането на
горните рискове, Компанията не поема отговорност или задължение в случай на
подобен риск и Клиентът е отговорен за всички свързани загуби, които може да понесе.

Регулаторен и правен риск:
Промяната в законите и наредбите може да повлияе съществено на финансов
инструмент и инвестиции в сектор или пазар. Промяната в закони или наредби,
извършени от правителство или регулаторен орган, или решение, взето от съдебен
орган, може да увеличи оперативните разходи за бизнеса, да намали привлекателността
на инвестициите, да промени конкурентния пейзаж и като такава да промени
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възможностите за печалба на една инвестиция. Този риск е непредсказуем и може да
варира при различните пазари.

Платформи за търговия:
Клиентът се предупреждава, че когато търгува в електронна платформа за търговия той
поема риск от финансови загуби, които могат да бъдат следствие наред с други неща:

● повреда на устройства, софтуер и лошо качество на връзката на Клиента;
● повреда на хардуера или софтуера на Компанията или на Клиента, неизправност

или неправилна употреба;
● неправилна работа на оборудването на Клиента;
● грешна настройка на Клиентския терминал;
● забавени актуализации на Клиентския терминал.

Клиентът потвърждава, че на опашката за изпълнение може да има само една
инструкция наведнъж. След като Клиентът изпрати инструкция, може да бъде дадена
нова инструкция на Компанията.

Клиентът потвърждава, че единственият надежден източник на информация за потока
на оферти е тази от базата от оферти на сървъра на живо. Базата от оферти в
Клиентския терминал не е надежден източник на информация за потока на оферти, тъй
като връзката между Клиентския терминал и сървъра може да бъде прекъсната в даден
момент и някои от офертите просто може да не достигнат до Клиентския терминал.

Клиентът потвърждава, че когато Клиентът затвори прозореца за поставяне/изтриване
на поръчка или прозореца за отваряне/затваряне на позиция, инструкция, която е била
изпратена до сървъра, няма да бъде анулирана.

Поръчките могат да се изпълняват една по една, докато са на опашката. Няколко
едновременни поръчки от един и същ търговски акаунт  може да не бъдат изпълнени.

Клиентът потвърждава, че когато Клиентът затвори поръчката, тя няма да бъде
анулирана.

В случай че Клиентът не е получил в резултат на форсмажорни събития изпълнението
на предварително изпратената поръчка, но реши да повтори поръчката, Клиентът
приема риска да извърши две сделки вместо една.

Клиентът потвърждава, че ако чакаща поръчка в ДЗР вече е изпълнена, но Клиентът
изпраща инструкция за промяна на нейното ниво, единствената инструкция, която ще
бъде изпълнена, е инструкцията за промяна на нивата на „стоп-лос“ и/или
„тейк-профит“ на позицията, отворена при задействане на чакащата поръчка.

Комуникация между Клиента и Компанията:
Клиентът приема риска от всякакви финансови загуби, причинени от факта, че
Клиентът е получил със закъснение или изобщо не е получил известие от Компанията.

Клиентът потвърждава, че нешифрованата информация, предавана по електронната
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поща, не е защитена от неоторизиран достъп.
Компанията не носи отговорност, ако неоторизирани трети лица имат достъп до
информация, включително електронни адреси, електронна комуникация и лични данни,
данни за достъп, когато горепосочените се предават между Компанията и Клиента или
при използване на интернет или други мрежови комуникационни съоръжения, телефон,
или други електронни средства, когато това не е резултат от груба небрежност или
умишлено неизпълнение на задълженията на Компанията.

Клиентът е изцяло отговорен за рисковете по отношение на недоставени вътрешни
електронни съобщения от системата на Компанията, изпратени до Клиента от
Компанията.

6. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Форсмажорни събития („Събития на непреодолима сила“) се отнасят до извънредно
събитие или обстоятелство извън контрола на страната или страните, като война,
стачка, размирици, престъпление или събитие, описано от законния термин Божи акт
(ураган, наводнение, земетресение, изригване на вулкани и др.).

В случай на форсмажорно събитие, Компанията може да не е в състояние да организира
изпълнението на Клиентски поръчки или да изпълни задълженията си съгласно
Клиентското споразумение с Клиента, което се намира на уебсайта на Компанията
https://www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/bg/terms_and_conditions.pdf.

В резултат на това Клиентът може да понесе финансови загуби.

Според Клиентското споразумение, Компанията няма да подлежи на задължения или да
носи отговорност за какъвто и да е вид загуба или вреда, произтичаща от
неизпълнение, прекъсване или забавяне на изпълнение на задълженията си по
Клиентското споразумение, когато такова неизпълнение, прекъсване или забавяне се
дължи на Форсмажорно събитие.

7. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВОНАЧАЛНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ
(IPO)

7.1. РИСКОВИ ФАКТОРИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЕМИТЕНТА/ГАРАНТА

Рискове, свързани с финансовото състояние на емитента
Компанията (емитента) може да се разпорежда със своите инвестиции в
неблагоприятен момент, за да удовлетвори финансовите си нужди. Инвеститорите
трябва също да преценят дали Емитентът е достатъчно диверсифициран, така че
стойността на всяка ценна книга да има значителен ефект върху финансовото му
състояние.
Рискове, свързани с дейността и индустрията на емитента
Кога е учредена Компанията (емитента) и каква е нейната инвестиционна история и
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политика на ефиканост. Инвеститорите трябва да имат предвид, че Компанията
(емитента) може да бъде разтрогната или терминирана.
Правен и регулаторен риск
Стойността на активите на емитента може да бъде повлияна от непредвидими промени
в правната инфраструктура, международни политически събития, правителствени
политики и всякакви ограничения, които могат да засегнат инвеститорите,както и
промени в данъчното облагане, колебания на валутите и др.
Риск на вътрешния контрол
Дали компанията е установила стабилни и надеждни механизми за отчитане и одит,
които покриват стандартите за такъв пазар.
Екологични, социални и управленски рискове
Общите икономически условия, движението на цените на пазарите, в които
Компанията може да инвестира, могат да бъдат повлияни от: държавната търговска и
фискална политика; национални и международни политически и икономически
събития и промени в лихвените проценти.

7.2. РИСКОВИ ФАКТОРИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Рискове, свързани с естеството на ценните книжа
Цената на Акциите може да се покачва и намалява и инвеститорите може да не получат
първоначално инвестираните суми. Инвеститорите трябва да могат да поемат
потенциалния риск от загуба.
Рискове, свързани с базовия актив
Обикновените акции и подобни дялови ценни книжа обикновено представляват
най-ниската позиция в капиталовата структура на емитента и като такива те
обикновено дават право на притежателите на дял в активите на емитента, ако има
такъв, оставащ след удовлетворяване на всички по-важни вземания към такива активи.
Притежателите на обикновени акции обикновено имат право на дивиденти само ако и
до степента, декларирана от управителния орган на емитента от приходи или други
налични активи след извършване на лихви, дидивенти и всякакви други необходими
плащания по по-старши ценни книжа на емитента. Правата за покупка на акции и
варанти представляват разрешение за ценни книжа, които позволяват, но не задължават
техните притежатели да записват други дялови ценни книжа и не представляват
никакви права в активите на емитента. В резултат на това варантите и правата за
покупка на акции могат да се считат за по-спекулативни от другите видове капиталови
инвестиции.

Сравнително малко движение на цената може да доведе до печалба или загуба, която е
увеличаващо се пропорционално на сумата на средствата, действително поставени като
маржин. При някои обстоятелства пазарите могат да бъдат неликвидни, което
затруднява придобиването или разпореждането с договори на цените, котирани на
различните борси или при нормални спредове за оферта/предложение, котирани извън
борсата.
Рискове, свързани с публичното предлагане и/или допускане на ценните книжа до
търговия на регулиран пазар
Инвеститорите ще могат да реализират своята инвестиция в Компанията само чрез
обратно изкупуване на своите дялове с участие (което може да бъде извършено само на
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съответната дата на обратното изкупуване) или чрез прехвърляне на друго лице, и двата
метода на реализация на инвестициите на инвеститора са предмет на определени
ограничения при определени обстоятелства. Следователно инвестицията в Компанията
трябва да се разглежда като по-малко ликвидна в сравнение с борсово търгувани акции
и подложена на риск.

Участващите акции не се регистрират, за да разрешат публично предлагане съгласно
законите за ценни книжа на която и да е юрисдикция. Акционерите обикновено могат
да се разпореждат със своите Участващи Акции чрез обратно изкупуване на
съответната дата и цена на обратно изкупуване.

За всички ценни книжа, търгувани на публични борси, всяка борса обикновено има
право да спре или ограничи търговията с всички ценни книжа, които предлага.

Съветва се потенциалните инвеститори да получат независими финансови, правни и
данъчни съвети, преди да направят инвестиция.
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