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1. ÚVOD

Společnost INSTANT TRADING EU LTD („Společnost“) je zapsána v obchodním rejstříku
Kyperské republiky pod číslem HE 266937. Společnost je oprávněna a regulována
Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (dále jen ‘CySEC’), s licencí č. 266/15 a působí
v rámci Zákona o poskytování investičních služeb, výkonu investičních činností, provozování
regulovaných trhů a dalších souvisejících činností č. 87(I)2017 ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ‘Zákon’).

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o
trzích finančních nástrojů, pozměňující Směrnicí 2002/92/EC a Směrnicí 2011/61/EU
(„MiFID II“) a v souladu s ustanoveními Zákona, má Společnost povinnost poskytovat
informace svým klientům („Klienti“, „Vy“) o obecných investičních rizicích a rizicích
spojených s různými kategoriemi finančních nástrojů nabízených Společností.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

Každý typ finančního nástroje má své vlastní charakteristiky a představuje různá rizika v
závislosti na povaze každé investice. Obecný popis finančních nástrojů a jejich rizik je shrnut
níže. Tento dokument však nejmenuje veškerá související rizika nebo jiné důležité aspekty
finančních nástrojů a neměl by být považován za investiční poradenství nebo doporučení pro
poskytování jakékoli služby nebo investice v jakémkoli finančním nástroji.

Klient by neměl provádět žádnou transakci v těchto nebo jiných finančních nástrojích, pokud
zcela nerozumí jejich povaze, rizikům a rozsahu vystavení se těmto rizikům. V případě
nejasností ohledně významu kteréhokoli z níže uvedených upozornění, musí Klient před
přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí požádat o nezávislé právní nebo finanční
poradenství.

Klient by si měl také být vědom, že:

● hodnota jakékoli investice do finančních nástrojů může kolísat směrem nahoru
nebo dolů. Investice může také zcela ztratit svou hodnotu;

● minulé výnosy nepředstavují pravděpodobnost budoucích výnosů;
● obchodování s finančními nástroji může být zdaněno nebo může být uplatněna

jiná povinnost;
● podmíněné příkazy, jako „stop loss“, nemusí vždy omezit ztráty investic, jelikož

trhy mohou kolísat více, než bylo očekáváno;
● změny směnných kurzů mohou negativně ovlivnit hodnotu, cenu a/nebo

výkonnost finančních nástrojů obchodovaných v jiné měně, než je základní měna
Klienta.
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3. OBECNÉ UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Smlouvy o rozdílu („CFD“) jsou složité finanční produkty, z nichž většina nemá stanovenou
dobu splatnosti. To znamená, že CFD pozice je splatná ke dni, kdy zvolíte existující otevřenou
pozici uzavřít. CFD jsou pákové produkty, které představují vysoké riziko a mohou vést ke
ztrátě veškerého investovaného kapitálu. CFD kontrakty proto nemusí být vhodné pro
všechny. Neměli byste riskovat více, než jste ochotni ztratit. Než se rozhodnete obchodovat,
měl(a) byste se ujistit, že rozumíte rizikům a zvážil(a) jste úroveň Vašich zkušeností. V
případě potřeby byste měl(a) vyhledat nezávislého poradce.

4. VŠEOBECNÁ SOUVISEJÍCÍ RIZIKA

Tržní riziko je riziko, že se hodnota portfolia sníží v důsledku změny hodnoty tržních
faktorů jako jsou ceny akcií, úrokové sazby, směnné kurzy a ceny komodit. V případě
negativního kolísání cen, riskují investoři do finančních nástrojů ztrátu části nebo celé
hodnoty vloženého kapitálu.

Systémové riziko je riziko kolapsu celého trhu nebo celého finančního systému. Vztahuje se
na rizika vyplývající z provázanosti systému nebo trhu, kdy selhání jednoho subjektu nebo
skupiny subjektů může způsobit negativní kaskádový efekt, který by teoreticky mohl způsobit
kolaps celého systému nebo trhu.

Úvěrové riziko je riziko neschopnosti dlužníka splatit úvěr nebo jinak splnit smluvní závazek
(tj. neschopnost zaplatit úroky držitelům dluhopisů). Úvěrové riziko úzce souvisí s
potenciální návratností investice, přičemž nejvýznamnější je, že výnosy z dluhopisů silně
korelují s jejich vnímaným úvěrovým rizikem.

Riziko vypořádání je riziko, že protistrana nedodá cenný papír nebo jeho hodnotu v
hotovosti na základě dohody, kdy se s cenným papírem obchodovalo, poté, co druhá
protistrana nebo protistrany již poskytly cenný papír nebo peněžní hodnotu dle obchodní
dohody. Toto riziko je omezeno, pokud investice zahrnuje finanční nástroje obchodované na
regulovaných trzích v důsledku regulace těchto trhů. Toto riziko se zvyšuje v případě, že se
investice týká finančních nástrojů obchodovaných mimo regulované trhy nebo tam, kde se
jejich vypořádání uskutečňuje v různých časových pásmech nebo v různých clearingových
systémech.

Riziko likvidity je riziko plynoucí z nedostatečné prodejnosti investice, kterou nelze koupit
nebo prodat dostatečně rychle, aby se tak předešlo ztrátě nebo se ztráty snížily. Riziko
likvidity je obzvlášť důležité pro investory, kteří se chystají nebo aktuálně drží aktiva, protože
to má vliv na jejich schopnost obchodovat.

Provozní riziko je riziko selhání obchodních operací v důsledku lidské chyby. Provozní
riziko se mění dle odvětví a je důležitým aspektem při výběru potencionálního investičního
rozhodnutí. Odvětví s nižší lidskou interakcí budou mít pravděpodobně i nižší provozní
riziko.

Devizové riziko je riziko ovlivnění hodnoty investice změnami směnných kurzů.
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Geografické riziko je riziko, že výnos investice by mohl být negativně ovlivněn politickými
změnami nebo nestabilitou v zemi. Nestabilita ovlivňující investiční návratnost by mohla být
způsobena změnou vlády, legislativních orgánů, změnou ostatních tvůrců zahraniční politiky
nebo vojenskou kontrolou.

Riziko úrokových sazeb je riziko, že se hodnota investice může změnit v důsledku změny
absolutní úrovně úrokových sazeb, rozpětí mezi dvěma sazbami, tvaru výnosové křivky nebo
jakéhokoli jiného úrokového vztahu.

5. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI

5.1. POPIS CFD

CFD je dohoda o koupi nebo prodeji smlouvy, která odráží výkonnost podkladového nástroje,
mimo jiné včetně deviz, drahých kovů, futures a akcií. CFD je spotová transakce, zisk nebo
ztráta je zde určena rozdílem mezi cenou, za kterou je CFD nakoupen, a cenou, za kterou je
prodán a naopak.

CFD kontrakty umožňují Společnosti poskytovat Klientům veškeré výhody i rizika plynoucí
z vlastnictví cenných papírů, bez toho, aniž by je skutečně vlastnil. Úplný seznam CFD
kontraktů, které Společnost nabízí, je k dispozici na internetových stránkách
https://www.instaforex.eu/specifications.

5.2. CFD RIZIKA

Nástroje s vysokou volatilitou:
Klient si musí být vědom vysokého rizika ztrát i zisků, protože některé finanční nástroje
obchodují v rámci širokého vnitrodenního rozpětí s kolísavými pohyby cen. Ceny nástrojů
mohou kolísat prudce a v širokém rozsahu a mohou reflektovat nepředvídatelné události nebo
změny podmínek, které jsou mimo kontrolu Společnosti nebo Klienta. Tržní podmínky
mohou znemožnit provedení příkazu Klienta za deklarovanou cenu, což vede ke ztrátám.

Ceny nástrojů jsou ovlivněny mimo jiné implementací politických, vládních, zemědělských,
obchodních, finančních a obchodních programů, politik, národními a mezinárodními
socioekonomickými událostmi a převládajícími psychologickými charakteristikami
relevantního trhu. Proto příkaz „stop loss“ nemůže zaručit omezení ztráty na účtu Klienta.

Klient si je vědom, že významná ztráta může vést k částečné nebo úplné ztrátě hodnoty
jeho/její investice. Je to způsobeno systémem marží, týkající se obchodů, kde nepříznivý
pohyb na trhu může rychle vést ke ztrátě celého vkladu Klienta, ale může také vést k další
značné ztrátě.

Finanční páka (nebo gearing):
Na rozdíl od tradičního obchodování umožňuje obchodování s marží obchodovat na trzích
zaplacením pouze malého zlomku celkové obchodní hodnoty. Pákový efekt způsobuje, že
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relativně malý tržní pohyb může úměrně vést k mnohem většímu pohybu v hodnotě pozice
Klienta.

Společnost bude sledovat pákový efekt aplikovaný na pozice klienta a vyhrazuje si právo
snížit pákový efekt v závislosti na objemu obchodu klienta.

Over the counter („OTC“) transakce:
Při obchodování s CFD, na forexu a s drahými kovy Klient fakticky vstupuje do OTC
transakce, kde strany jednají přímo mezi sebou, a ne prostřednictvím regulovaného
devizového trhu.

OTC transakce mohou představovat větší riziko ve srovnání s transakcemi, které se vyskytují
na regulovaných devizových trzích. Jelikož zde není centrální protistrana, nesou strany určité
úvěrové riziko, riziko platební neschopnosti nebo mohou čelit situacím, kdy není možné
pozice prodat nebo posoudit hodnotu pozice.

Pozastavení obchodování:
V případě, že obchodní podmínky komplikují nebo znemožní prodej pozice, např. pokud je
příslušné obchodování na burze pozastaveno nebo omezeno, umístění příkazu „stop loss“
nemusí nutně omezit ztráty do zadané částky, protože zadání „stop loss“ za stanovenou cenu
nemusí být proveditelné. Kromě toho může být provedení příkazu „stop loss“ horší než jeho
stanovená cena a realizované ztráty mohou být větší, než se očekávalo.

Marže a požadavky:
U maržových transakcí je nutné, aby Klient provedl sérii plateb oproti nákupní ceně místo
zaplacení celé kupní ceny okamžitě. Úroveň požadavku na marži bude záviset na
podkladovém aktivu nástroje a může být stanovena nebo vypočtena z aktuální ceny
podkladového nástroje. Specifické požadavky na marži najdete na webových stránkách
Společnosti.

Klient musí zajistit, že bude mít na svém obchodním účtu vždy dostatečnou marži k udržení
otevřené pozice. Povinností klienta je sledovat jakékoli otevřené pozice, aby nedošlo k
uzavření pozic Společností z důvodu nedostatečných finančních prostředků. Společnost není
v takových případech povinna Klienta informovat.

Společnost není povinna zasílat Klientovi oznámení „margin call“ a nezodpovídá za
opomenutí Klienta kontaktovat nebo se o takový kontakt pokusit.

Společnost je oprávněna změnit požadavky na marži za podmínky, že Klienta písemně
obeznámí pět (5) dní předem. V případě události vyšší moci je Společnost oprávněna změnit
požadavky na marži bez předchozího písemného oznámení.

Investiční transakce s podmíněným závazkem:
Jak je vysvětleno výše, může Klient vzhledem k povaze maržových transakcí utrpět úplnou
ztrátu prostředků, které byly vloženy za účelem otevření a udržení pozice. Pokud klient
nesplní požadavek na marži, tj. nevloží další prostředky na udržení pozice, bude to mít za
následek likvidaci pozice.
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Nemaržové transakce mohou mít i nadále povinnost provádět další platby nad rámec jakékoli
částky zaplacené při uzavření smlouvy.

Daně, provize a ostatní poplatky:
Před zahájením obchodování musí být Klient informován o částkách za provizi a dalších
poplatcích. Částky za poplatky mohou být uvedeny v peněžním nebo procentním vyjádření.
Je proto povinností Klienta znát způsob, jakým jsou tyto poplatky účtovány.

Právní předpisy a jejich změny nebo změna osobních poměrů Klienta mohou způsobit, že
obchodování s finančními nástroji bude zdanitelné a podléhat jiným státním poplatkům.

Jelikož Klient zodpovídá za tyto povinnosti, měl by vyhledat odborné poradenství v oblasti
daní a/nebo jiných státních poplatků.

Hodnoty swapu:
Pokud Klient drží pozice přes noc, bude mu účtován příslušný swapový poplatek. Hodnoty
swapu jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti
https://www.instaforex.eu/specifications. Klient s těmito podmínkami souhlasil během
procesu registrace účtu a jsou uvedeny v obchodní smlouvě.

Swapová sazba závisí hlavně na úrovni úrokových sazeb a poplatku Společnosti za otevřenou
pozici přes noc. Společnost má právo kdykoli změnit úroveň swapové sazby u každého CFD
a Klient bere na vědomí, že bude informován prostřednictvím internetových stránek
Společnosti. Klient dále bere na vědomí, že je zodpovědný(á) za přezkoumání CFD
specifikací umístěných na internetových stránkách Společnosti za účelem zjištění úrovně
swapové hodnoty před zadáním jakéhokoli příkazu u Společnosti.

Příkazy a strategie snižující riziko:
Společnost nabízí příkazy (např. příkazy „stop-loss“, pokud to umožňují místní zákony, nebo

příkazy „stop-limit“), jejichž účelem je omezit ztráty na určité částky. Tyto příkazy nemusí
být dostatečné vzhledem k tomu, že podmínky na trhu nemusí umožnit provedení těchto
příkazů, např. kvůli nelikviditě trhu. Snažíme se řešit takové příkazy čestně a rychle, ale čas
potřebný k provedení příkazu a cenu, za kterou je příkaz proveden, závisí na podkladovém
trhu. V rychle se pohybujících trzích nemusí být cena Vašeho příkazu k dispozici, nebo se
může trh pohnout rychle a výrazně dál od stop úrovně, než příkaz provedeme. Strategie
využívající kombinaci pozic, jako „spread“ nebo „straddle“ mohou být stejně riskantní jako
běžné „dlouhé“ nebo „krátké“ pozice. Příkazy „stop limit“ a „stop loss“ nemohou proto
zaručit omezení ztráty.

5.3. PROVOZNÍ RIZIKA

Technická rizika:
Klient (a nikoliv Společnost) je zodpovědný za rizika finančních ztráty způsobené selháním,
poruchou, přerušením, odpojením nebo nekalými postupy informačních, komunikačních,
elektrických nebo jiných systémů, které nejsou následkem hrubé nedbalosti nebo úmyslného
pochybení Společnosti.
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Pokud Klient provede transakce v elektronickém systému, bude vystaven rizikům s tím
spojeným, včetně selhání hardwaru, softwaru, serverů, komunikačních linek a internetového
spojení. Kvůli jakéhokoli selhání systému se může stát, že daný příkaz nebude proveden v
souladu s pokyny Klienta nebo nebude proveden vůbec. V případě takového selhání nenese
Společnost žádnou odpovědnost.

Klient bere na vědomí, že nešifrované informace přenášené elektronickou poštou nejsou
chráněny před neoprávněným přístupem.

V době nadměrného toku obchodů může mít Klient potíže s připojením přes telefon nebo
platformu / systémy Společnosti, zejména na rychlém trhu (např. když jsou zveřejněny
klíčové makroekonomické ukazatele nebo zprávy).

Klient bere na vědomí, že internetové spojení může být ovlivněno událostmi, které mohou
mít vliv na jeho/její přístup k internetovým stránkám Společnosti a / nebo obchodní platformě
či systémům Společnosti, zejména přerušení nebo výpadky přenosu, selhání softwaru a
hardwaru, odpojení od internetu, selhání veřejné elektrické sítě nebo útoky hackerů.
Společnost nezodpovídá za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku událostí, které jsou mimo
její schopnosti přiměřené kontroly, ani za jakékoli jiné ztráty, náklady, závazky nebo výdaje
(včetně, mimo jiné, ztráty zisku), které mohou vyplývat z toho, že Klient nemá přístup na
internetové stránky Společnosti a / nebo do obchodního systému nebo dochází ke zpoždění či
selhání odesílání příkazů či transakcí.

V souvislosti s používáním výpočetní techniky a datových a hlasových komunikačních sítí je
Klient vystaven zejména následujícím rizikům, kde Společnost nenese zodpovědnost za
následnou ztrátu:

● výpadek elektronického zařízení na straně Klienta, poskytovatele, nebo operátora
komunikace (včetně hlasové komunikace), který Klienta obsluhuje;

● fyzické poškození (nebo zničení) komunikačních kanálů použitých k propojení
Klienta a poskytovatele (provozovatele komunikace), poskytovatele a obchodního
nebo informačního serveru Klienta;

● výpadek (nepřijatelně nízká kvalita) komunikace prostřednictvím kanálů používaných
Klientem nebo prostřednictvím kanálů používaných poskytovatelem nebo
provozovatelem komunikace (včetně hlasové komunikace), používané Klientem nebo
Společností;

● chybné nebo nekonzistentní nastavení s požadavky Klientského terminálu;
● časově nevhodná aktualizace Klientského terminálu;
● při provádění transakcí prostřednictvím telefonní (pozemní nebo mobilní telefonní

linky) hlasové komunikace je Klient vystaven riziku, že nezastihne zaměstnance
Společnosti kvůli problémům s kvalitou komunikace a zatížením komunikačního
kanálu;

● používání komunikačních kanálů, hardwaru a softwaru s sebou nese riziko, že
Klientova zpráva (včetně textových zpráv) nebude Společnosti doručena;

● telefonické obchodování může být narušeno přetížením spojení;
● závada nebo nefunkčnost obchodní platformy, která zahrnuje také Klientský terminál.
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Klient může utrpět finanční ztráty způsobené realizací výše uvedených rizik. Společnost
nepřijímá žádnou odpovědnost v případě, že se takové riziko realizuje, a Klient zodpovídá za
veškeré související ztráty, které může utrpět.

Regulační a právní riziko:

Změna zákonů nebo předpisů může významně ovlivnit finanční nástroj a investice v odvětví
nebo na trhu. Vládní, regulační nebo soudem nařízené změny v zákonech nebo předpisech
můžou zvýšit provozní náklady podniku, snížit investiční atraktivitu, změnit konkurenční
prostředí a změnit tak ziskové možnosti investice. Toto riziko nelze předvídat a může se mezi
trhy lišit.

Obchodní platforma:

Klient byl obeznámen s tím, že při obchodování na elektronické obchodní platformě
akceptuje riziko finanční ztráty, která může být důsledkem zejména:

● selhání elektronických zařízení Klienta, softwaru a špatné kvality připojení;
● poruchy nebo selhání hardwaru nebo softwaru Klienta nebo jeho nesprávného použití;
● nesprávné fungování vybavení Klienta;
● chybné nastavení terminálu Klienta;
● zpožděné aktualizace terminálu Klienta.

Klient bere na vědomí, že do systému může zadat vždy jen jeden pokyn. Jakmile Klient podá
příkaz, může u Společnosti zadat nový.

Klient bere na vědomí, že jediným spolehlivým zdrojem kotací je nabídka kotací live serveru.
Kotace na klientském terminále nejsou spolehlivým zdrojem informací, protože spojení mezi
klientským terminálem a serverem může být v určitém okamžiku přerušeno a některé kotace
se nemusí do klientského terminálu dostat.

Klient si je vědom, že když uzavře okno pro zadání nebo odstranění příkazu nebo okno pro
otevření / uzavření pozice, příkaz, který byl na serveru zadán, nesmí být zrušen.

Příkazy ve frontě mohou být prováděny jeden po druhém. Více příkazů ze stejného
obchodního účtu ve stejnou dobu nesmí být provedeno.

Klient bere na vědomí, že poté co příkaz uzavře již nemůže být zrušen.

V případě, že Klientův odeslaný příkaz nebyl proveden v důsledku události vyšší moci, a
rozhodne se příkaz opakovat, musí Klient akceptovat riziko uskutečnění dvou transakcí.

Klient bere na vědomí, že pokud již byl proveden příkaz v rámci CFD kontraktů, a Klient
zašle pokyn ohledně změny úrovně, jediný pokyn, který bude vykonán je pokyn ke změně
úrovní „stop loss“ a/nebo „take profit“ na pozicích, které byly otevřeny v době, kdy byl
spuštěn čekající příkaz.

Komunikace mezi Klientem a Společností:
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Klient přijímá riziko případné finanční ztráty způsobené tím, že Klient obdržel oznámení
Společnosti se zpožděním nebo ho neobdržel vůbec.

Klient bere na vědomí, že nešifrované informace přenášené elektronickou poštou nejsou
chráněny před neoprávněným přístupem.

Společnost nenese žádnou zodpovědnost v případě neoprávněného přístupu třetích stran k
informacím jako elektronické adresy, elektronická komunikace a osobní údaje, pokud jsou
tyto výše uvedené informace předávány mezi Společností a Klientem via internet nebo jiným
síťovým komunikačním zařízení, telefonicky nebo skrze jiné elektronické prostředky, které
nejsou důsledkem hrubé nedbalosti nebo úmyslného selhání Společnosti.

Klient je plně zodpovědný za rizika spojená s nedoručením interních elektronických zpráv,
které Společnost Klientovi zaslala z obchodního systému Společnosti.

6. UDÁLOSTI VYŠŠÍ MOCI

Události vyšší moci („Události vyšší moci“) jsou mimořádné události nebo okolnosti mimo
kontrolu smluvních stran, jako je válka, stávka, vzpoura, zločin nebo událost typu přírodní
katastrofy ((hurikán, povodeň, zemětřesení, sopečná erupce atd.).

V případě Události vyšší moci nemusí být Společnost schopna zajistit provedení příkazů
Klienta nebo plnit své povinnosti vůči Klientovi dle Klientské smlouvy, která je k dispozici

na internetových stránkách Společnosti
https://www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/terms_and_conditions.pdf

V důsledku toho může Klient utrpět finanční ztrátu.

V souladu s Klientskou smlouvou Společnost nezodpovídá ani nebude odpovědná za
jakýkoliv typ ztráty nebo škody vzniklé v důsledku selhání, přerušení nebo prodlení při
plnění svých závazků dle Klientské smlouvy, pokud takové selhání, přerušení nebo zpoždění
je způsobeno Událostí vyšší moci.

7. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S PRVNÍ VEŘEJNOU NABÍDKOU (IPO)

7.1. RIZIKOVÉ FAKTORY SPECIFICKÉ PRO EMITENTA/RUČITELE

Rizika související s finanční situací emitenta
Společnost (emitent) může v nepříznivé chvíli zlikvidovat své investice s cílem uspokojit své
finanční potřeby. Investoři by také měli zvážit, zda je emitent dostatečně diverzifikován, aby
mohla hodnota každého cenného papíru významně ovlivnit jeho finanční situaci.
Rizika související s obchodní činností a odvětvím emitenta
Kdy byla společnost (emitent) založena a jaká je její investiční historie a hodnotová politika.
Investoři by měli mít na paměti, že společnost (emitent) může být zrušena nebo její činnost
ukončena.
Právní a regulační riziko
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Hodnota emitentových aktiv může být ovlivněna nepředvídatelnými změnami právní
infrastruktury, mezinárodním politickým vývojem, vládní politikou, jakýmikoli omezeními,
která mohou mít vliv na investory, změnami v oblasti daní, fluktuacemi měny atd.
Interní kontrola rizika
Zda společnost zavedla řádné a spolehlivé mechanismy podávání zpráv a provádění auditu,
které splňují standardy tohoto typu trhu.
Environmentální, sociální a správní rizika
Obecné ekonomické podmínky, cenové pohyby na trzích, do kterých může společnost
investovat, mohou být ovlivněny: obchodní a fiskální politikou vlády, národními a
mezinárodními politickými a ekonomickými událostmi a změnami úrokových sazeb.

7.2. RIZIKOVÉ FAKTORY SPECIFICKÉ PRO CENNÉ PAPÍRY

Rizika související s povahou cenných papírů
Cena akcií může stoupat i klesat a investoři nemusí obdržet částky, které původně investovali.
Investoři by měli být schopni unést potenciální riziko ztráty.
Rizika související s podkladovými aktivy
Kmenové akcie a podobné majetkové cenné papíry obecně představují nejnižší příčku
kapitálové struktury emitenta a jako takové zpravidla své držitele opravňují k podílu na
případných aktivech emitenta, zbývajících po uspokojení všech nadřazenějších nároků na tato
aktiva. Držitelé kmenových akcií mají obecně nárok na dividendy jen tehdy a v takovém
rozsahu, v jakém je vyhlásí řídící orgán emitenta, a to z výnosů nebo jiných aktiv, která jsou k
dispozici po úhradě úroků, dividendů a veškerých dalších požadovaných plateb z
prioritnějších cenných papírů emitenta. Warranty a práva na nákup akcií jsou cenné papíry,
které svým držitelům umožňují, ale nezavazují je k tomu, úpis jiných majetkových cenných
papírů a nepředstavují právo na majetek emitenta. V důsledku toho mohou být warranty a
práva na nákup akcií považovány za spekulativnější než jiné typy kapitálových investic.

Relativně malý pohyb ceny může vyústit v zisk nebo ztrátu, jejichž výše je úměrná výši
prostředků skutečně vložených jako marže. Za určitých okolností mohou být trhy nelikvidní,
což ztěžuje pořízení nebo prodej kontraktů za ceny kótované na různých burzách nebo za
běžné bid/offer spready kótované mimo burzu.
Rizika spojená s veřejnou nabídkou a/nebo s přijetím cenných papírů k obchodování na
regulovaném trhu
Investoři budou moci provést svou investici do společnosti jen odkoupením svých
účastnických cenných papírů (což lze uskutečnit jen v příslušný den odkoupení) nebo
převodem na jinou osobu, přičemž oba způsoby provedení investice investora podléhají za
určitých okolností určitým omezením. Investici do společnosti je proto ve srovnání s akciemi
obchodovanými na burze a vystavenými riziku  třeba považovat za méně likvidní.

Účastnické cenné papíry nejsou registrovány za účelem veřejné nabídky podle zákonů o
cenných papírech žádné jurisdikce. Akcionáři mají obvykle možnost zlikvidovat své
účastnické cenné papíry prostřednictvím odkupu k příslušnému datu odkupu a za příslušnou
cenu.

U všech cenných papírů obchodovaných na veřejných burzách má každá burza obvykle právo
pozastavit nebo omezit obchodování se všemi cennými papíry, které jsou na ní kótovány.
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Potenciálním investorům se doporučuje obstarat si před provedením investice nezávislý
finanční, právní a daňový posudek.
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