RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU INVESTAVIMU
SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMOJE „OZ FINANCE“
Sutelktinio finansavimo sandorių sudarymas naudojantis UAB „Oz Finance“ („Operatorius“) administruojama
sutelktinio finansavimo platforma „Oz Finance“ („Platforma“) yra susijęs su rizikos prisiėmimu, kaip ir
investavimas į bet kokius kitus finansinius instrumentus.
Atkreiptinas dėmesys, kad Operatorius imasi tam tikrų priemonių, kuriomis siekiama sumažinti su investavimu
per Platformą susijusias rizikas (pvz., atlieka projektų savininkų patikimumo vertinimą ir kt.), tačiau, nepaisant
priemonių, kurių Operatorius imasi siekdamas sumažinti su investavimu susijusias rizikas, Jūs, kaip
finansuotojas, vis tiek galite prarasti dalį ar visą per Platformą investuotą sumą bei negauti jokios
finansinės grąžos.
Be kita ko, finansuotojus įspėjame, kad per Platformą atliktoms investicijoms nėra taikoma Lietuvos
Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatyta draudimo apsauga.
PAGRINDINĖS RIZIKOS
Operatoriaus vertinimu, finansuotojai turėtų atkreipti dėmesį į šias pagrindines su investavimu Platformoje
susijusias rizikas:
1.

Netinkamo projekto savininko prisiimtų įsipareigojimų vykdymo rizika.
Nors Operatorius vertina projektų savininkų patikimumą (reputaciją bei kreditingumą), Operatorius
negali garantuoti, kad projektų savininkai visuomet tinkamai ir laiku vykdys įsipareigojimus, kylančius
iš sudaryto sutelktinio finansavimo sandorio.

2.

Vertės pokyčių rizika.
Palyginti su kitomis turto rūšimis ir (ar) su kitais vertybiniais popieriais, akcijų kainos pokyčiai net ir per
trumpesnį laiką gali būti itin dideli. Dėl pasiūlos ir paklausos rinkoje akcijų kainos gali pasikeisti per labai
trumpą laiką ir labai nelauktai.
Be kita ko, atkreiptinas dėmesys, kad akcijų vertė taip pat yra neatsiejama su įmonės veiklos rodikliais
– jei įmonė veikia nesėkmingai, akcininkai gali patirti nuostolių dėl sumažėjusios akcijų vertės.

3.

Rinkos sąlygų rizika.
Net jei visi finansiniai rodikliai rodo apie geras pasirinktos pramonės šakos plėtros galimybes ir
konkrečios įmonės perspektyvas, visuomet išlieka tikimybė, kad sprendimas investuoti į tos įmonės
akcijas po kurio laiko pasirodys nesėkmingas arba nepateisins lūkesčių.

4.

Likvidumo rizika.
Investavus pinigus į nelikvidžią rinką, norimu laiku galima nerasti pirkėjo arba gali tekti akcijas parduoti
už mažesnę kainą, nei tikėtasi. Likvidumas ypač svarbus, kai norima parduoti daug akcijų. Likvidumo
rizika ypač išauga, kuomet įmonės akcijos nėra įtrauktos į biržos sąrašus – tai taip pat apsunkina
galimybę įsivertinti potencialų akcijų likvidumą.

Atkreiptinas dėmesys, kad šis rizikų sąrašas jokiu būdu negali būti vertinamas kaip baigtinis sąrašas. Aukščiau
yra pateikiamos pagrindinės ir esminės rizikos, kurias, bent minimaliai, turėtų įsivertinti kiekvienas
finansuotojas prieš sudarydamas sutelktinio finansavimo sandorį Operatoriaus administruojamoje
Platformoje.
REKOMENDACIJOS
Prieš bet kuriam iš finansuotojų sudarant Platformoje sutelktinio finansavimo sandorį, rekomenduotume atlikti
bent šiuos žingsnius:
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1.

prieš pradėdami investuoti turite tinkamai įvertinti savo investavimo patirtį, žinias, finansinę padėtį ir su
investavimu susijusią rizikas;

2.

jeigu manote, kad nesuprantate galimų rizikų, susijusių su sudaromu sutelktinio finansavimo sandoriu,
apsvarstykite galimybę kreiptis į specialistus arba tokio sandorio nesudarykite;

3.

rekomenduotume pasitarti su specialistais visais mokestiniais klausimais, kurie gali būti aktualūs Jums
finansuojant Platformoje skelbiamus projektus;

ĮSPĖJIMAI
Atkreipiame dėmesį, kad:
1.

Bendrovė neatsako už projekto savininko pateiktos informacijos teisingumą;

2.

projekto aprašymas, informacija susijusi su projekto sąmata bei numatomomis pajamomis yra tik
orientacinio pobūdžio ir gali kisti dėl įvairių rinkos sąlygų;

3.

kiekvienas sutelktinio finansavimo sandoris gali turėti tik jam būdingų rizikų, todėl siūlome finansuotojui
įvertinti ne tik bendrųjų rizikų aprašymą, bet ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos konkrečiam
sudaromam sutelktinio finansavimo sandoriui;

4.

Platforma yra tik techninė priemonė, padedanti sutelktinio finansavimo šalims sudaryti sutelktinio
finansavimo sandorius, todėl Bendrovė jokiu būdu neatsako prieš finansuotojus dėl jų prarastų
investuotų sumų ir (ar) negautos tikėtinos grąžos;

5.

Platformoje skelbiama statistinė informaciją apie praeityje sudarytus sutelktinio finansavimo sandorius
negali būti laikoma patikimu rodikliu prognozuojant ateities investicijų grąžą. Jūs neturėtumėte
pasikliauti jokiais praeities rezultatais kaip būsimų investicijų rezultatų garantija.
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