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1. ÚVOD

INSTANT TRADING EU LTD (ďalej len „Spoločnosť“) je registrovaná v Cyperskej republike a je
držiteľom Osvedčenia o registrácii č. HE 266937. Spoločnosť je autorizovaná a regulovaná
Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy („CySEC“) s licenciou č. 266/15, a koná v súlade so
Zákonom o poskytovaní investičných služieb, vykonávaní investičných činností, o fungovaní
regulovaných trhov a iných súvisiacich záležitostiach z roku 2017 a so zákonom č. 87 (I) / 2017 v
znení neskorších zmien a doplnení („ Zákon ").

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s
finančnými nástrojmi, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/ EÚ
(„MiFID II“) a podľa ustanovení Zákona je Spoločnosť povinná poskytovať svojim klientom
(„Klienti“, „vy“) informácie o všeobecných investičných rizikách a rizikách spojených s rôznymi
kategóriami finančných nástrojov ponúkaných Spoločnosťou.

2. VŠEOBECNÉ

Každý typ finančného nástroja má iné vlastnosti a predstavuje rôzne riziká v závislosti od charakteru
každej investície. Všeobecný opis vlastností a rizík finančných nástrojov je zhrnutý nižšie. Tento
dokument však NEZVEREJŇUJE všetky súvisiace riziká ani iné dôležité aspekty finančných
nástrojov a nemal by sa považovať za investičnú radu alebo odporúčanie na poskytovanie služieb
alebo investícií do akéhokoľvek finančného nástroja.

Klient by NEMAL vykonávať žiadnu transakciu s týmito alebo s inými finančnými nástrojmi, pokiaľ
si nie je plne vedomý ich povahy, s nimi spojených rizík a rozsahu vystavenia sa týmto rizikám. V
prípade nejasností, pokiaľ ide o význam niektorého z nižšie uvedených upozornení, musí Klient pred
prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia vyhľadať nezávislé právne alebo finančné
poradenstvo.

Klient by si mal byť tiež vedomý, že:
● hodnota akejkoľvek investície do finančných nástrojov sa môže pohybovať smerom nadol

alebo nahor a investícia sa môže znížiť do tej miery, že sa stane bezcennou;
● predchádzajúce zisky nie sú v žiadnom prípade zárukou budúcich ziskov;
● obchodovanie s finančnými nástrojmi môže zahŕňať povinnosť platenia daní a/alebo

akúkoľvek inú povinnosť;
● zadávanie podmienených pokynov, ako sú pokyny typu „stop-loss“, nemusí nevyhnutne

obmedzovať stratu investícií, pretože trhy môžu kolísať viac, ako sa očakávalo; a
● zmeny výmenných kurzov môžu negatívne ovplyvniť hodnotu, cenu a/alebo výkonnosť

Finančných nástrojov obchodovaných v inej mene, ako je základná mena Klienta.

3. UPOZORNENIE NA VŠEOBECNÉ RIZIKO

Kontrakty na rozdiel (CFD) sú zložité finančné produkty, z ktorých väčšina nemá stanovený dátum
splatnosti. Preto sa pozícia CFD uzavrie k dátumu, ktorý si zvolíte. CFD, ktoré sú produktmi s
pákovým efektom, sú vystavené vysokej úrovni rizika a môžu viesť k strate celého investovaného
kapitálu. CFD preto nemusia byť vhodné pre každého. Nemali by ste riskovať viac, ako ste pripravení
stratiť. Predtým, ako sa rozhodnete obchodovať, by ste sa mali ubezpečiť, že rozumiete súvisiacim
rizikám a beriete do úvahy úroveň svojich skúseností. Ak je to potrebné, mali by ste vyhľadať
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nezávislú radu.

4. SÚVISIACE VŠEOBECNÉ RIZIKÁ

Trhové riziko: je riziko, že hodnota portfólia sa zníži v dôsledku zmeny hodnoty trhových faktorov,
ako sú ceny akcií, úrokové sadzby, výmenné kurzy a ceny komodít. V prípade záporného kolísania
cien riskujú investori, ktorí obchodujú s finančnými nástrojmi stratu časti alebo celého investovaného
kapitálu.

Systémové riziko: je riziko kolapsu celého trhu alebo celého finančného systému. Vzťahuje sa na
riziká, ktoré vznikajú v dôsledku vzájomných závislostí v systéme alebo na trhu, keď zlyhanie
jedného subjektu alebo zoskupenia subjektov môže spôsobiť negatívny lavínový efekt, ktorý by
mohol potenciálne spôsobiť pád celého systému alebo trhu.

Kreditné riziko: je riziko, že dlžník nesplatí úver alebo inak nesplní zmluvný záväzok (t.j. nezaplatí
úrok majiteľom dlhopisov). Kreditné riziko úzko súvisí s potenciálnou návratnosťou investície,
pričom výnosy z dlhopisov veľmi často kopírujú odhadované kreditné riziko.

Riziko nevysporiadania: je riziko, že protistrana nedoručí cenný papier alebo jeho peňažnú
protihodnotu na základe dohody, keď sa s cenným papierom obchodovalo potom, čo druhá protistrana
alebo protistrany už dodali cenný papier alebo peňažnú hodnotu podľa obchodnej dohody. Toto riziko
je obmedzené, ak investícia zahŕňa finančné nástroje obchodované na regulovaných trhoch. Riziko sa
zvyšuje v prípade, že investícia zahŕňa finančné nástroje obchodované mimo regulovaných trhov
alebo ak sa ich vyrovnanie uskutočňuje v rôznych časových pásmach alebo rôznych zúčtovacích
systémoch.

Riziko likvidity: je riziko vyplývajúce z investície, ktorá nie je obchodovateľná, teda nie je možné ju
kúpiť alebo predať dostatočne rýchlo na to, aby sa zabránilo strate alebo aby sa strata minimalizovala.
Riziko nízkej likvidity sa stáva obzvlášť dôležitým pre investorov, ktorí sa chystajú držať alebo v
súčasnosti vlastnia aktíva, pretože to ovplyvňuje ich schopnosť obchodovať.

Prevádzkové riziko: je riziko zlyhania obchodných operácií v dôsledku chyby, ktorej sa dopustil
človek. Prevádzkové riziko sa bude meniť v závislosti od odvetvia a je dôležitým faktorom pri
posudzovaní možných investičných rozhodnutí. Odvetvia, kde ľudia vstupujú do procesu len
minimálne, budú mať pravdepodobne nižšie prevádzkové riziko.

Kurzové riziko: je riziko, že hodnota investície bude ovplyvnená zmenami výmenných kurzov.

Politické riziko: je riziko, že návratnosť investície by mohla utrpieť v dôsledku politických zmien
alebo nestability v krajine. Nestabilita ovplyvňujúca návratnosť investícií by mohla vyplývať zo
zmeny vlády, legislatívnych orgánov, iných tvorcov zahraničnej politiky alebo vojenskej kontroly.

Úrokové riziko: je riziko, že sa hodnota investície môže zmeniť v dôsledku zmeny absolútnej úrovni
úrokových mier v rozpätí medzi dvoma sadzbami, v zmene smerovania výnosovej krivky alebo v
akomkoľvek inom úrokovom vzťahu.

5. RIZIKÁ SPOJENÉ SO SLUŽBAMI
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5.1. POPIS CFD

CFD je dohoda o kúpe alebo predaji zmluvy, ktorá odráža výkonnosť podkladového nástroja vrátane,
okrem iného, devíz, drahých kovov, futures a akcií. CFD je spotová transakcia bez dodávky, pri ktorej
je zisk alebo strata určená rozdielom medzi cenou, za ktorú sa CFD nakupuje a cenou, za ktorú sa
predáva, a naopak.

CFD kontrakty umožňujú Spoločnosti sprístupňovať Klientom všetky výhody, ale aj riziká spojené s
vlastníctvom cenného papiera bez toho, aby ho skutočne vlastnili. Úplný zoznam CFD, ktoré ponúka
Spoločnosť, je k dispozícii na webovej stránke https://www.instaforex.eu/specifications .

5.2. RIZIKÁ SPOJENÉ S CFD

Nástroje s vysokou volatilitou:
Klient musí vziať do úvahy, že existuje vysoké riziko strát rovnako ako aj ziskov, pretože niektoré
nástroje v rámci jedného obchodného dňa zaznamenávajú veľké výkyvy a pohyby cien sú veľmi
volatilné. Ceny nástrojov sa môžu pohybovať rýchlo a v širokom rozmedzí a môžu odrážať
nepredvídateľné udalosti alebo zmeny podmienok, ktoré sú mimo kontroly Spoločnosti alebo Klienta.
Trhové podmienky môžu znemožniť vykonanie pokynu Klienta za ohlásenú cenu, čo vedie k stratám.

Ceny nástrojov ovplyvňujú okrem iného zavádzanie politických, vládnych, poľnohospodárskych,
finančných a obchodných programov a politík, národné a medzinárodné spoločensko-ekonomické
udalosti a prevládajúce psychologické charakteristiky relevantného trhu. Pokyn „stop loss“ preto
nemôže zaručiť obmedzenie straty Klienta.

Klient akceptuje, že významná strata môže hodnotu jeho investície čiastočne alebo úplne znížiť.
Dôvodom je maržový systém, ktorý sa uplatňuje na obchody, pri ktorých môže nepriaznivý pohyb na
trhu rýchlo viesť k strate nielen celého vkladu Klienta, ale aj k značnej dodatočnej strate.

Pákový efekt (alebo znásobenie výnosov a strát):
Na rozdiel od tradičného obchodovania, obchodovanie s maržami umožňuje Klientovi obchodovať na
trhoch zaplatením iba malej časti celkovej obchodovanej hodnoty. Je potrebné poznamenať, že
pákový efekt znamená, že relatívne malý pohyb na trhu môže úmerne k veľkosti páky viesť k oveľa
väčšiemu pohybu v hodnote Klientových aktív.

Spoločnosť bude sledovať pákový efekt použitý na pozície Klienta a vyhradzuje si právo na zníženie
pákového efektu v závislosti od objemu Klientovho obchodu.

Mimoburzové (OTC) transakcie:
Pri obchodovaní s CFD, devízami a drahými kovmi, Klient vlastne vykonáva mimoburzovú
transakciu, pri ktorej strany priamo jednajú medzi sebou, a nie prostredníctvom regulovaného
devízového trhu.

S OTC transakciami sa spája väčšie riziko v porovnaní s transakciami uskutočňovanými na
regulovaných burzových trhoch. Z dôvodu, že neexistuje centrálna protistrana, nesú strany určité
kreditné riziko, riziko nesplnenia finančného záväzku alebo môžu čeliť situáciám, keď nie je možné
speňažiť pozície alebo odhadnúť hodnotu pozície.

Prerušenie obchodovania:
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Ak podmienky obchodovania spôsobia, že môže byť ťažké alebo nemožné speňažiť pozíciu, napríklad
keď je obchodovanie na burze pozastavené alebo obmedzené, umiestnenie „stop loss“ nemusí
nevyhnutne obmedziť straty jednotlivca na určené sumy, keďže vykonanie pokynu môže byť
znemožnené. Okrem toho k vykonaniu pokynu „stop loss“ môže dôjsť pri horšej ako Klientom
stanovenej cene a môže spôsobiť väčšie ako predpokladané straty.

Maržový účet a požiadavky:
Pri maržových transakciách sa vyžaduje, aby Klient uskutočnil sériu platieb namiesto okamžitého
zaplatenia celej kúpnej ceny. Úroveň požadovanej marže bude závisieť od podkladového aktíva
nástroja a môže byť stanovená alebo vypočítaná z aktuálnej ceny podkladového nástroja. Konkrétne
požiadavky na maržu nájdete na webových stránkach Spoločnosti.

Klient musí zabezpečiť, aby mal vždy na svojom obchodnom účte dostatočnú maržu pre udržanie
otvorenej pozície. Povinnosťou Klienta je monitorovať akékoľvek otvorené pozície, aby nedošlo k
uzavretiu pozícií Spoločnosťou z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Spoločnosť v žiadnom
prípade nenesie zodpovednosť za informovanie klienta.

Spoločnosť nie je povinná upozorňovať na doplnenie finančných prostriedkov (margin calls) a v
žiadnom prípade nezodpovedá za nekontaktovanie Klienta.

Spoločnosť je oprávnená meniť požiadavky na maržu písomným oznámením Klientovi päť (5)
kalendárnych dní vopred. V prípade udalosti Vyššej moci je však Spoločnosť oprávnená zmeniť
požiadavky na maržu bez predchádzajúceho písomného oznámenia.

Investičné transakcie s podmieneným záväzkom:
Vzhľadom na charakter maržových transakcií, ako je popísané vyššie, môže Klient prísť o všetky
prostriedky, ktoré boli vložené na otvorenie a udržanie pozície. Ak Klient nesplní výzvu margin call,
t.j. nedoplní finančné prostriedky na udržanie pozície, jeho pozícia bude zatvorená.

Taktiež transakcie, ktoré sú vykonané bez marže, môžu vyžadovať ďalšie platby nad rámec sumy
zaplatenej pri uzatváraní zmluvy.

Dane, provízie a ďalšie poplatky:
Pre začatím obchodovania musí byť Klient informovaný o províziách a poplatkoch. Poplatky môžu
byť vyjadrené v peňažných alebo percentuálnych hodnotách. Je zodpovednosť Klienta porozumieť, za
akých podmienok sú tieto poplatky požadované.

Právne predpisy a ich zmeny alebo zmena osobnej situácie Klienta môžu viesť k tomu, že
obchodovanie s finančnými nástrojmi môže podliehať plateniu daní a iným povinnostiam.

Klient by mal vyhľadať nezávislé poradenstvo týkajúce sa jeho daní a/alebo iných povinností, keďže
je sám zodpovedný za tieto povinnosti.

Hodnoty swapov:
Klientovi bude účtovaný príslušný swapový poplatok za držanie pozície cez noc. Poplatky za swapy
sú jasne uvedené na webových stránkach Spoločnosti na adrese
https://www.instaforex.eu/specifications a Klient s nimi súhlasil počas procesu registrácie účtu v
znení, v akom sú uvedené v dohode so Spoločnosťou.
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Swapová sadzba závisí najmä od výšky úrokových sadzieb, ako aj od poplatkov Spoločnosti za
otvorenú pozíciu cez noc. Spoločnosť má právo kedykoľvek zmeniť sadzbu swapu pre každý CFD
kontrakt a Klient berie na vedomie, že bude informovaný webovými stránkami Spoločnosti. Klient
ďalej berie na vedomie, že je zodpovedný za preštudovanie špecifikácií CFD umiestnených na
webových stránkach Spoločnosti z hľadiska aktualizácie ich swapovej hodnoty ešte pred zadaním
pokynu.

Pokyny alebo stratégie na zníženie rizika:
Spoločnosť sprístupňuje určité pokyny (napr. „stop-loss“, ak to umožňujú miestne zákony alebo
„stop-limit“), ktoré sú určené na obmedzenie strát na určité sumy. Takéto pokyny nemusia byť
dostatočné vzhľadom na to, že podmienky na trhu môžu znemožňovať vykonávanie takýchto
pokynov, napr. z dôvodu nelikvidnosti trhu. Naším cieľom je vybaviť takéto pokyny dôkladne a
rýchlo, ale čas potrebný na splnenie pokynu a úroveň, na akej je pokyn vykonaný, závisí od
podkladového trhu. Na trhoch, ktoré sa hýbu rýchlo, nemusí byť cena úrovne vášho pokynu k
dispozícii, alebo sa trh môže rýchlo a výrazne vzdialiť od stop úrovne skôr, ako pokyn splníme.
Stratégie využívajúce kombináciu pozícií, ako sú „spread“ a „straddle“, môžu byť rovnako riskantné
ako zaujatie jednoduchých „dlhých“ alebo „krátkych“ pozícií. Príkazy „stop limit“ a „stop loss“ preto
nemôžu zaručiť obmedzenie straty.

5.3. Riziká spojené s prevádzkou

Technické riziká:
Za riziká finančných strát spôsobených zlyhaním, poruchou, prerušením, odpojením alebo škodlivým
správaním informácií, komunikácie, elektriny, elektronických alebo iných systémov, ktoré nie sú
dôsledkom hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zlyhania Spoločnosti, nesie zodpovednosť iba
Klient, nie Spoločnosť.

Ak Klient uskutoční transakcie v elektronickom systéme, bude vystavený rizikám spojeným so
systémom vrátane zlyhania hardvéru, softvéru, serverov, komunikačných liniek a zlyhania internetu.
Výsledkom takéhoto zlyhania môže byť to, že pokyn nie je vykonaný podľa zadania od Klienta alebo
nie je vykonaný vôbec. V prípade takéhoto zlyhania Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Klient berie na vedomie, že nezašifrované informácie prenášané e-mailom nie sú chránené pred
neoprávneným prístupom.

V čase nadmerného toku transakcií môže mať Klient problémy s pripojením cez telefón alebo k
platformám/systémom Spoločnosti, najmä pri rýchlych trhoch (napríklad pri zverejňovaní kľúčových
makroekonomických ukazovateľov alebo správ).

Klient berie na vedomie, že fungovanie internetu môže podliehať udalostiam, ktoré môžu ovplyvniť
jeho prístup k webovým stránkam Spoločnosti a/alebo k obchodným platformám/systémom
Spoločnosti, vrátane prerušení alebo výpadkov prenosu, zlyhania softvéru a hardvéru, odpojenie od
internetu, zlyhania verejnej elektrickej siete alebo útoky hackerov. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne
škody alebo straty spôsobené takými udalosťami, ktoré sú mimo jej primeranej kontroly alebo za
akékoľvek iné straty, náklady, záväzky alebo výdavky (vrátane, okrem iného, straty zisku), ktoré
môžu vyplynúť z toho, že Klient nemá prístup k webovej stránke Spoločnosti a/alebo obchodnému
systému alebo príde k oneskoreniu alebo zlyhaniu pri odosielaní pokynov alebo transakcií.
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V súvislosti s používaním výpočtovej techniky, dátových a hlasových komunikačných sietí, Klient
podstupuje okrem iných rizík nasledujúce riziká, pri ktorých Spoločnosť nezodpovedá za prípadnú
stratu:

● výpadok energie zariadenia na strane Klienta, poskytovateľa alebo prevádzkovateľa
komunikácie (vrátane hlasovej komunikácie), ktorý poskytuje služby Klientovi;

● fyzické poškodenie (alebo zničenie) komunikačných kanálov použitých na prepojenie Klienta
a poskytovateľa (prevádzkovateľa komunikácie), poskytovateľa a obchodného alebo
informačného servera Klienta;

● výpadok (neprijateľne nízka kvalita) komunikácie prostredníctvom kanálov používaných
Klientom alebo prostredníctvom kanálov používaných poskytovateľom alebo operátorom
komunikácie (vrátane hlasovej komunikácie), ktoré používa Klient alebo Spoločnosť;

● nastavenie Klientovho koncového zariadenia, ktoré je nesprávne alebo nezlučiteľné s
požadovaným nastavením;

● aktualizácia Klientovho koncového zariadenia vykonaná v nesprávnom čase;
● pri uskutočňovaní transakcií telefonickou (pevnou alebo mobilnou telefónnou linkou)

hlasovou komunikáciou môže Klient naraziť na problémy pri vytáčaní čísla zamestnanca
Spoločnosti z dôvodu problémov s kvalitou komunikácie a zaťažením komunikačných
kanálov;

● používanie komunikačných kanálov, hardvéru a softvéru predstavuje riziko neprijatia správy
(vrátane textových správ) Klientom od Spoločnosti;

● preťaženie spojenia môže brániť v obchodovaní cez telefón;
● nesprávne fungovanie alebo úplná nefunkčnosť obchodnej platformy a takisto aj Klientovho

koncového zariadenia.

Klient môže utrpieť finančné straty, ak sa vyššie uvedené riziká naplnia. Spoločnosť nenesie žiadnu
zodpovednosť za situácie, ktoré vyplynú z týchto rizík a Klient je zodpovedný za všetky súvisiace
straty, ktoré mu môžu vzniknúť.

Regulačné a právne riziko:
Zmena zákonov a iných právnych predpisov môže mať výrazný vplyv na finančný nástroj a investície
v sektore alebo trhu. Zmena zákonov alebo iných právnych predpisov zo strany vlády alebo
regulačného orgánu alebo rozhodnutie súdneho orgánu môžu zvýšiť prevádzkové náklady
obchodovania, znížiť atraktívnosť investície, zmeniť konkurenčné prostredie a tak zmeniť možnosti
zisku z investície. Toto riziko je nepredvídateľné a môže sa líšiť v závislosti od trhu.

Obchodná platforma:
Klient je upozornený, že pri obchodovaní na elektronickej obchodnej platforme podstupuje riziko
finančnej straty, ktorá môže byť okrem iného dôsledkom nasledujúcich situácií:

● zlyhanie zariadení Klienta, softvéru a zlá kvalita pripojenia;
● zlyhanie, nesprávne fungovanie alebo nesprávne použitie hardvéru alebo softvéru Spoločnosti

alebo Klienta;
● nesprávne fungovanie zariadenia Klienta;
● nesprávne nastavenie koncového zariadenia Klienta;
● oneskorené aktualizácie Klientovho koncového zariadenia.

Klient berie na vedomie, že v rade na odoslanie môže byť len jeden pokyn. Akonáhle Klient pokyn
odošle, môže byť Spoločnosti vydaný ďalší nový pokyn.

Klient ďalej berie na vedomie, že jediným spoľahlivým zdrojom informácií o toku trhových cien je
živý server. Klientove koncové zariadenie nie je spoľahlivým zdrojom informácií o toku trhových
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cien, pretože spojenie medzi ním a serverom sa môže v určitom okamihu prerušiť a informácie o
niektorých trhových cenách sa nemusia dostať ku Klientovmu koncovému zariadeniu.

Klient je oboznámený s tým, že keď zavrie okno na zadanie/vymazanie pokynu alebo okno na
otvorenie/zatvorenie pozície, príkaz, ktorý bol zaslaný na server, sa nezruší.

Pokyny, ktoré sa nachádzajú v rade sa môžu vykonávať len jednotlivo. Nie je možné vykonať viac
pokynov naraz z toho istého obchodného účtu.

Klient berie na vedomie, že ak zavrie pokyn, nedochádza tým k jeho zrušeniu.

Ak v prípade udalostí Vyššej moci nedôjde k vykonaniu predtým odoslaného pokynu Klienta a ten sa
rozhodne zopakovať ho, akceptuje riziko uskutočnenia dvoch transakcií namiesto jednej.

Klient si je vedomý, že ak čakajúci pokyn v CFD už bol vykonaný, ale Klient zašle príkaz na zmenu
jeho úrovne, bude vykonaný len príkaz na zmenu úrovne „stop loss“ a/alebo „take profit“ pre pozíciu,
ktorá bola otvorená, keď sa zrealizoval čakajúci pokyn.

Komunikácia medzi Klientom a Spoločnosťou:
Klient preberá riziko akýchkoľvek finančných strát spôsobených skutočnosťou, že oznámenie od
Spoločnosti dostal oneskorene alebo vôbec nedostal.

Klient berie na vedomie, že nezašifrované informácie prenášané e-mailom nie sú chránené pred
neoprávneným prístupom.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť, ak neoprávnené tretie osoby majú prístup k informáciám vrátane
elektronických adries, elektronickej komunikácie a osobných údajov, prístupových údajov, ak sa jedná
o údaje posielané medzi Spoločnosťou a Klientom alebo pri používaní internetu alebo iných
sieťových komunikačných zariadení, telefónu, alebo prostredníctvom iného elektronického
prostriedku, ak tento prístup nezískali v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zlyhania
Spoločnosti.

Klient je plne zodpovedný za riziká týkajúce sa nedoručených interných správ, ktoré Spoločnosť
zasiela Klientovi v online obchodnom systéme Spoločnosti.

6. VYŠŠIA MOC

Vyššia moc („Vyššia moc“) sa vzťahuje na mimoriadnu udalosť alebo okolnosti, ktoré sú mimo
kontroly strany alebo strán, ako je vojna, štrajk, nepokoje, zločin alebo udalosť , ktorá spadá pod
právny pojem živelná pohroma (hurikán, povodne, zemetrasenie, sopečné výbuchy atď.).

V prípade udalosti zapríčinenej Vyššou mocou, Spoločnosť nemusí byť schopná zariadiť vykonanie
pokynov Klienta alebo splniť svoje povinnosti v súlade s Klientskou zmluvou uzavretou s Klientom,
ktoré sú uvedené na webových stránkach spoločnosti
https://www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/terms_and_conditions.pdf

V dôsledku toho môže Klient utrpieť finančnú škodu.
Podľa Klientskej zmluvy, Spoločnosť nezodpovedá ani nenesie zodpovednosť za akýkoľvek typ straty
alebo škody vzniknutej v dôsledku akéhokoľvek zlyhania, prerušenia alebo oneskorenia pri plnení jej
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povinností uvedených v Klientskej zmluve, ak je takéto zlyhanie, prerušenie alebo oneskorenie
spôsobené udalosťou Vyššej moci.

7. RIZIKÁ SPOJENÉ S PRVOTNOU VEREJNOU PONUKOU AKCIÍ (IPO)

7.1. Rizikové faktory špecifické pre emitenta/ručiteľa

Riziká spojené s finančnou situáciou emitenta
Spoločnosť (emitent) sa v nevhodnej chvíli môže zbaviť svojich investícií, aby uspokojila svoje
finančné potreby. Investori by tiež mali zvážiť, či je diverzifikácia emitenta dostatočná na to, aby
hodnota každého cenného papiera mohla významne ovplyvniť jeho finančnú situáciu.
Riziká spojené s obchodnou činnosťou a odvetvím emitenta
Kedy bola spoločnosť (emitent) založená a aká je jej investičná história a bezúhonnosť. Investori by
mali mať na pamäti, že môže dôjsť k zrušeniu alebo zániku spoločnosti (emitenta).
Právne a regulačné riziká
Hodnota aktív emitenta môže byť ovplyvnená nepredvídateľnými zmenami v právnej infraštruktúre,
vývojom medzinárodnej politiky, vládnymi politikami a rôznymi obmedzeniami, zmenami v
zdaňovaní, kolísaním meny atď.
Riziko vnútornej kontroly
Má spoločnosť zavedené presné a spoľahlivé mechanizmy výkazníctva a auditu, ktoré zodpovedajú
štandardom pre takýto trh?
Enviromentálne, sociálne a vládne riziká
Všeobecné ekonomické podmienky, či pohyby cien na trhoch, na ktorých môže spoločnosť
investovať, môžu byť ovplyvnené: obchodnou a fiškálnou politikou vlády, národnými a
medzinárodnými politickými a ekonomickými udalosťami a zmenami úrokových sadzieb.

7.2. Rizikové faktory špecifické pre cenné papiere

Riziká súvisiace s povahou cenných papierov
Cena akcií môže stúpať a klesať a investori nemusia dosiahnuť pôvodne investované sumy. Mali by
byť schopní znášať potenciálne riziko straty.
Riziká súvisiace s podkladovým aktívom
Kmeňové akcie a podobné majetkové cenné papiere vo všeobecnosti predstavujú najnižšiu pozíciu v
kapitálovej štruktúre emitenta a ako také vo všeobecnosti oprávňujú držiteľov na podiel na aktívach
emitenta, ak nejaké zostanú po uspokojení všetkých vyšších nárokov na tieto aktíva. Držitelia
kmeňových akcií majú vo všeobecnosti nárok na dividendy z výnosov alebo iných aktív po zaplatení
úrokov, dividend a akýchkoľvek iných požadovaných platieb z prioritnejších cenných papierov
emitenta, len vtedy a v takom rozsahu, v akom ich vyhlási riadiaci orgán emitenta. Warranty a práva
na nákup akcií sú cenné papiere, ktoré umožňujú, ale nezaväzujú ich držiteľov upísať iné majetkové
cenné papiere a nepredstavujú žiadne práva na aktíva emitenta. V dôsledku toho sa warranty a práva
na nákup akcií môžu považovať za špekulatívnejšie ako iné typy kapitálových investícií.

Relatívne malý pohyb ceny môže mať za následok zisk alebo stratu, ktorá je vysoká v pomere k výške
finančných prostriedkov skutočne vložených ako marža. Za určitých okolností môžu byť trhy
nelikvidné, čo sťažuje nadobudnutie alebo predaj kontraktov za ceny kótované na rôznych burzách
alebo v rámci bežného rozpätia nákupu/predaja kótovaného mimo burzy.
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Riziká spojené s verejnou ponukou a/alebo prijatím cenných papierov na obchodovanie na
regulovanom trhu
Investori budú môcť realizovať svoju investíciu do spoločnosti iba odkúpením svojich účastníckych
akcií (ktoré sa môže uskutočniť iba v príslušný deň odkúpenia) alebo prevodom na inú osobu, pričom
oba spôsoby za určitých okolností podliehajú určitým obmedzeniam. Investíciu do spoločnosti je
preto potrebné v porovnaní s akciami obchodovanými na burze považovať za menej likvidnú a
podliehajúcu riziku.

Účastnícke akcie nie sú registrované na účely verejnej ponuky akcií podľa zákonov o cenných
papieroch v žiadnej jurisdikcii. Akcionári majú zvyčajne možnosť previesť svoje účastnícke akcie
prostredníctvom spätného odkúpenia v príslušný deň a za príslušnú cenu.

Každá burza má v prípade všetkých cenných papierov obchodovaných na verejných burzách zvyčajne
právo pozastaviť alebo obmedziť obchodovanie so všetkými cennými papiermi, ktoré sú na nej
kótované.

Potenciálnym investorom sa odporúča, aby si pred uskutočnením investície zabezpečili nezávislé
finančné, právne a daňové poradenstvo.
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