SkyWay Capital | Waarschuwing over risico's
Om u te helpen de risico's van beleggen in aandelen te begrijpen, wordt u verzocht om
de onderstaande informatie zorgvuldig te lezen.
Diversificeer alstublieft uw beleggingen. De noodzaak van diversificatie bij beleggen.
Diversificatie houdt in dat uw beleggingen worden verdeeld over verschillende soorten
beleggingen met verschillende risico's om het totale risico te verminderen. Het
vermindert echter niet alle soorten risico's.
Diversificatie is een integraal onderdeel van beleggen. Beleggers dienen slechts een
deel van hun beschikbare middelen te beleggen en het saldo van hun belegging in
veiligere, meer liquide activa. IBHB - Investeer verstandig…
De risico's van beleggingen in aandelen. Beleggen in aandelen (ook bekend als
aandelenkapitaal) houdt geen reguliere beleggingsopbrengsten in, in tegenstelling tot
mini-obligaties die regelmatig betaalde rente bieden.
Houd rekening met de volgende specifieke risico's van beleggen in aandelen:
Verlies van beleggingen. De meeste bedrijven falen in eerste fases of breiden niet uit
zoals gepland. Daarom kunnen investeringen in dit soort bedrijven gepaard gaan met
aanzienlijk risico. U kunt uw investering geheel of gedeeltelijk verliezen. U hoeft alleen
het bedrag dat u bereid bent te verliezen te beleggen en een gediversifieerde
portefeuille te verzamelen om het risico te spreiden en de kans op het totale inkomen
uit de belegging van kapitaal te vergroten.
Als het bedrijf waarin u belegt mislukt, zal het bedrijf uw investering niet terugstorten.
Zeldzame betaling van dividenden. Dividenden zijn betalingen die bedrijven aan hun
aandeelhouders doen uit de winst van het bedrijf. Dit betekent dat u waarschijnlijk niet
de winstgevendheid van de investeringen zult ervaren totdat u uw aandelen kunt
verkopen. Winsten worden over het algemeen opnieuw geïnvesteerd in het bedrijf om
groei te stimuleren en de waarde van de aandelen te verhogen. Splitsen of
verminderen van de nominale waarde.
Elke belegging in aandelen kan in de toekomst onderhevig zijn aan een verlaging van
de nominale waarde. Splitsen vindt plaats wanneer het bedrijf nieuwe aandelen
uitgeeft. De splitsing is van invloed op alle bestaande aandeelhouders die geen nieuw
uitgegeven aandelen kopen. Als gevolg hiervan daalt het aandeel van bestaande
aandeelhouders evenredig, of "is verdeeld", het heeft invloed op een aantal dingen,
waaronder stemmen, dividend en kosten.
Beleggers zijn verplicht om hun eigen belastingverplichtingen na te komen, geleid door
de wetgeving van hun land van verblijf. Beleggers moeten bepalen en rekening houden
met de mogelijke beperkingen van de belegging door het rechtsgebied dat op hen van
toepassing is.
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