1.

Varovanie o rizikách

1.1.

Investovanie s podporou Poskytovateľa predstavuje pre Investorov riziká,
vrátane rizika likvidity/ilikvidity, nevyplácania dividend/podielov na zisku,
straty investície, zriedenia investície, a malo by sa diať len ako časť
diverzifikovaného investičného portfólia Investora. Služba Crowdberry je
určená Investorom - klientom, ktorí musia byť dostatočne spôsobilí tieto riziká
poznať, pochopiť a vyhodnotiť, a s týmto vedomím slobodne na základe svojich
vedomostí, skúseností a finančných schopností vykonávať investičné
rozhodnutia na vlastnú zodpovednosť a riziko. Poskytovateľ si vyhradzuje právo
preveriť dôveryhodnosť, skúsenosti a vedomosti týkajúce sa investovania
a finančnú pozíciu potenciálnych Investorov s cieľom zabezpečiť, aby službu
Crowdberry využívali len osoby, pre ktoré je vhodná. Poskytovateľ však za
žiadnych okolností nevyhodnocuje vhodnosť konkrétnej Investície pre
konkrétneho Používateľa. Každý, kto používa Webstránku alebo Služby
Crowdberry, berie na vedomie a súhlasí s nasledovným varovaním o rizikách
(body 1.1.1-1.1.10):

1.1.1.

Strata peňažného vkladu: Väčšina spoločností, ktoré hľadajú externé investície
v úvodných etapách (tzv. startupy), časom zlyhá. Keď do nich Investor
investuje svoje peniaze, je skôr pravdepodobné, že tieto peniaze stratí, než že
sa zhodnotia. Pri spoločnostiach v neskorších etapách vývoja (segment malých
a stredných podnikov) je síce pravdepodobnosť zlyhania štatisticky nižšia, no
stále existuje riziko straty celej investície. Investor je povinný to brať do úvahy
pri rozhodovaní sa o investovaní. Investor by nemal investovať viac peňazí, než
si môže dovoliť stratiť bez toho, aby sa zmenil jeho životný štandard.
Vyslovene neodporúčame komukoľvek investovať požičané peniaze.

1.1.2.

Investičné riziko: Investor je povinný brať do úvahy, že hodnota jeho
investícií do Spoločností fluktuuje a nemožno dať žiadnu záruku ich
zhodnotenia. Hodnota investícií a výnos z nich môže padnúť a neexistuje
žiadna záruka, že Investor dostane svoje investície alebo ich časť späť. Každá
investícia do Spoločností by sa mala vnímať ako dlhodobá ilikvidná investícia.
Pohľadávky Investorov voči Spoločnostiam sú nezabezpečené a sú podradné
voči pohľadávkam všetkých veriteľov. Hodnota investície, jej zhodnotenie a
návrat a úspech či neúspech spoločnosti sú závislé od mnohých premenných,
z ktorých mnohé sú špecifické pre danú investíciu a podnikanie, no mnohé sú
externého charakteru. Schopnosť Investora predať svoj podiel na Spoločnosti
bude závisieť od vôle potenciálneho záujemcu o daný podiel kúpiť ho za
prijateľnú cenu. Môže byť pre Investora zložité takého kupujúceho nájsť.

1.1.3.

Ilikvidita (neschopnosť premeniť investíciu v krátkom čase bez straty hodnoty
na peniaze): Všetky investície uskutočnené cez Crowdberry sú vysoko
ilikvidné. Existuje len veľmi obmedzený sekundárny trh pre podiely v
Spoločnostiach - startupoch. To znamená, že je nepravdepodobné, že sa
Investorovi podarí predať jeho podiely v týchto Spoločnostiach, dokým
Spoločnosť nebude kúpená inou spoločnosťou alebo dokým nebude uvedená na
burzu. Aj v prípade úspešných Spoločností - startupov - môže trvať roky, kým
sa uskutoční uvedenie na burzu alebo kúpenie inou spoločnosťou a kým sa daná
investícia zhodnotí. Hoci je likvidita podielov v segmente malých a stredných
podnikov a nehnuteľností vyššia ako v prípade startupov, je stále významne
obmedzená.

1.1.4.

Obmedzená prevoditeľnosť: Priame alebo nepriame podiely, ktoré Investori
nadobudnú v Spoločnostiach, majú obvykle obmedzenú prevoditeľnosť, čo
obvykle znamená, že na prevod podielu Investora sa bude vyžadovať súhlas
väčšiny ostatných spoločníkov Spoločnosti (súhlas valného zhromaždenia
Spoločnosti). Zároveň ostatní spoločníci Spoločnosti obvykle majú predkupné
právo na podiel Investora v prípade, že Investor plánuje svoj podiel predať
tretej strane.

1.1.5.

Vzťahujúce sa najmä na startupy: Zriedkavé vyplácanie podielov na zisku:
Spoločnosti - startupy - zriedkavo platia dividendy (podiely na zisku),
nakoľko potrebujú kapitál na svoj rozbeh. To znamená, že keď Investor
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investuje do týchto Spoločností, je nepravdepodobné, že uvidí akýkoľvek
návrat investície alebo zisk, dokým svoj podiel nepredá, hoci by bola spoločnosť
úspešná. Aj v prípade veľmi úspešných spoločností môže trvať roky, kým sa
vyplatia prvé dividendy/podiely na zisku. Hoci neexistujú záruky, že malé
a stredné podniky (MSP) a realitné projekty budú vyplácať dividendy alebo
podiely na zisku, pravdepodobnosť takej udalosti sa považuje za vyššiu ako
v prípade startupov.
1.1.6.

Vzťahujúce sa najmä na startupy: Chýbajúca história ponúkaných spoločností:
Z povahy Spoločností – startupov – vyplýva, že nemajú žiadnu alebo majú len
veľmi krátku operatívnu históriu, z ktorej by sa dal predpokladať
pravdepodobný vývoj. MSP majú obvykle dlhšiu operatívnu históriu ich
minulých výkonov.

1.1.7.

Minulé výkony a predpovede nie sú indikátormi budúcich výkonov: Nikto by sa
nemal spoliehať na minulé výkony ako indikátor alebo garanciu budúcich
výkonov. Predpovede nie sú spoľahlivým indikátorom budúcich
výkonov.

1.1.8.

Vzťahujúce sa najmä na startupy: Závislosť od konateľov/predstavenstva:
Väčšina Spoločností – startupov – je závislá od ľudí, ktorí ich iniciovali
a ktorí sa následne stávajú (ostávajú) konateľmi alebo členmi
predstavenstva. Od ich zotrvania v Spoločnosti - startupe - a motivácie je do
veľkej miery závislý úspech týchto Spoločností.

1.1.9.

Riedenie (pokles podielu na základnom imaní pri dodatočnom zvýšení
základného imania, anglicky: dilution): Investícia, ktorú urobí investor cez
Crowdberry, môže byť potenciálne zriedená. To znamená, že ak bude
neskôr Spoločnosť hľadať dodatočné financovanie, zvýši základné imanie
prevzatím záväzku na nový vklad/upísaním nových akcií novým investorom a
tým pádom percentuálne vyjadrenie podielu Investora na základnom imaní
spoločnosti poklesne, hoci absolútne vyjadrenie veľkosti obchodného podielu
tým môže narásť. Akékoľvek podobné zvýšenie imania bude predmetom
hlasovania spoločníkov v zmysle spoločenskej zmluvy/stanov Spoločnosti a
Zmluvy medzi spoločníkmi/akcionármi. Tieto nové podiely/akcie môžu mať
prednostné práva týkajúce sa podielov na zisku/dividend, práva prednostného
predaja a ďalšie prednostné práva. Investícia môže byť predmetom riedenia aj
v prípade, ak sa udelia opcie (práva na akvizíciu podielov/akcií) zamestnancom
Spoločnosti či iným spriazneným osobám.

1.1.10.

Diverzifikácia: Investovanie do spoločností by malo byť súčasťou
diverzifikovaného portfólia skúseného investora. To znamená, že
Investor by mal radšej investovať len menšie množstvá do viacerých
Spoločností ako väčšie množstvá do jednej dvoch Spoločností. Zároveň
investície do Spoločností ako triedy kohokoľvek aktív by mali byť len malou
časťou jeho celkových investícií a investovaného kapitálu s väčšinou
investovaného kapitálu v bezpečnejších a likvidnejších aktívach.
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