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1. Pozadie 

Lightyear Europe AS je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným založená v Estónsku 
(číslo spoločnosti 16235024) so sídlom na adrese Tallinn, Volta tn 1, Estónsko ("my", "nás", 
“náš” or "Lightyear") a je povolená a regulovaná estónskym úradom pre finančný dohľad 
("EFSA") ako investičná spoločnosť. 

Ak nie je uvedené inak, všetky definície sú prevzaté z Podmienok používania služby 
spoločnosti Lightyear Europe AS, ktoré sú k dispozícii v aplikácii Lightyear a na našej 
webovej stránke tu: https://golightyear.com/eu/documents. 

Spoločnosť Lightyear poskytuje investičné služby svojim zákazníkom ("Zákazníci", "vy" 
alebo "váš") vykonávaním Príkazov alebo prenosom Príkazov na vykonanie (alebo na ďalší 
prenos na vykonanie) Maklérovi tretej strany. 

2. Účel 

Zákazníkom a potenciálnym Zákazníkom sme poskytli všeobecný opis povahy a rizík 
Nástrojov. 

Je veľmi dôležité, aby ste pred investovaním do akýchkoľvek Nástrojov a zadávaním 
akýchkoľvek Príkazov prostredníctvom aplikácie Lightyear pochopili príslušné riziká. 
Mali by ste sa zdržať zadávania takýchto Príkazov, pokiaľ plne nerozumiete všetkým 
takýmto rizikám a nezávisle ste sa nerozhodli, že Transakcia je pre vás vhodná. Pred 
zadaním Príkazu môžete požiadať o radu nezávislých profesionálnych účtovných, 
finančných, investičných, právnych, regulačných, daňových a/alebo iných poradcov. 

Cieľom tohto zverejnenia rizík nie je odhaliť všetky riziká alebo iné skutočnosti relevantné 
pre Váš Príkaz. Obsahuje skôr všeobecný opis povahy a typických rizík Nástrojov, ktoré 
nájdete pri zadávaní Príkazu prostredníctvom aplikácie Lightyear, ale v žiadnom prípade 
nie je úplný. 

Nižšie sú zhrnuté hlavné všeobecné riziká v súvislosti s Nástrojmi. Podrobnejšie informácie 
o rizikách v súvislosti s každým konkrétnym nástrojom možno nájsť v akejkoľvek súvisiacej 
dokumentácii k produktu, ako sú prospekty, termíny, ponukové obežníky alebo 
memorandá, brožúry, dokumentácia a podmienky k nástrojom a dokumenty a príručky s 
kľúčovými informáciami. 

Je dôležité, aby ste si pred uskutočnením investície v plnom rozsahu prečítali všetku 
príslušnú dokumentáciu poskytnutú spoločnosťou Lightyear, aby ste pochopili, ako 
príslušný finančný nástroj funguje a aký je úplný rizikový profil transakcie, a aby ste 

https://golightyear.com/eu/documents


sa preto mohli rozhodnúť, či ste ochotní prijať riziká a možné dôsledky investície do 
Nástroja. 

Mali by ste si byť vedomí, že každé obchodovanie s finančnými nástrojmi obsahuje prvok 
rizika. Hodnota vašich investícií môže klesnúť rovnako ako vzrásť, takže môžete získať späť 
menej, ako ste investovali, alebo v niektorých prípadoch môžete prísť o celú investíciu. 
Minulá výkonnosť tiež nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti Nástroja. 

Pred nákupom alebo predajom akýchkoľvek Nástrojov by ste sa mali uistiť, že máte 
dostatočné finančné zdroje a schopnosť znášať straty, ktoré môžu v dôsledku toho 
vzniknúť. Nemali by ste sa spoliehať na to, že budete schopní generovať zisk na akýkoľvek 
účel (napríklad na splatenie dlhov), a nemali by ste uzatvárať žiadne dohody o pôžičkách 
na financovanie nákupov akýchkoľvek Nástrojov prostredníctvom aplikácie Lightyear. 

3. Žiadne poradenstvo 

Poskytujeme službu vykonávania a prenosu príkazov v oblasti akcií a iných Nástrojov bez 
poradenstva (len na vykonanie). To znamená, že (v súlade s našimi Podmienkami 
poskytovania služieb spoločnosti Lightyear Europe AS) vykonáme vaše Príkazy bez toho, 
aby sme skúmali vhodnosť alebo nevhodnosť investície alebo vašich Príkazov, alebo aby 
sme vás o nich informovali. 

Keďže neposkytujeme ani neponúkame žiadne investičné ani iné poradenstvo vrátane 
poradenstva o vhodnosti konkrétnej investície alebo investičnej stratégie, nevzťahuje sa 
na vás ochrana podľa príslušných pravidiel o posudzovaní vhodnosti. 

Z času na čas môžeme zverejniť všeobecné alebo špecifické informácie alebo komentáre 
v aplikácii Lightyear, na našej webovej lokalite, vo všeobecnej tlači, prostredníctvom 
komunikácie s vami alebo inak. Súhlasíte s tým, že tieto informácie nie sú a nemali by sa 
interpretovať ako poradenstvo a akékoľvek rozhodnutie o predložení Príkazov je výlučne 
na vás. 

Keď nám poskytnete Príkaz prostredníctvom aplikácie Lightyear, budeme predpokladať, 
že ste zvážili riziká spojené s konkrétnym Nástrojom a považujete ho za vhodný alebo 
primeraný pre vaše individuálne okolnosti alebo potreby. Predpokladáme tiež, že ste v 
prípade potreby využili nezávislé odborné poradenstvo. 

Používaním aplikácie Lightyear súhlasíte s tým, že ste zodpovední za svoje vlastné 
investičné rozhodnutia a máte dostatočné vedomosti a skúsenosti na prijatie týchto 
rozhodnutí, rozumiete rizikám spojeným s investovaním a v prípade potreby ste pri 
prijímaní týchto rozhodnutí využili odborné poradenstvo. 

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Lightyear ani jej zamestnanci nenesú žiadnu zodpovednosť 
akejkoľvek povahy vyplývajúcu z akejkoľvek straty vyplývajúcej z vašej investície, ktorú 
ste uskutočnili prostredníctvom aplikácie Lightyear. 

4. Všeobecné riziká investovania 

Riziko investovania do akcií 

Akciové nástroje predstavujú vlastníctvo v spoločnosti. Môžete využívať práva spojené s 
tým, že ste akcionárom spoločnosti. Hodnota akcie sa môže zvýšiť, akcionári môžu 
dostávať dividendy alebo podobné prírastky atď. hoci nič z toho nie je zaručené. Hodnota 
akcií spoločnosti môže tiež klesnúť alebo sa stať bezcennou v prípade platobnej 



neschopnosti. Akcionári sú zvyčajne poslední, ktorí dostanú platby z insolvencie, ak vôbec 
nejaké platby dostanú. Preto je dôležité pochopiť, že investovaním do akcií spoločnosti sa 
vystavujete koncentrovanému riziku súvisiacemu s touto spoločnosťou. 

Riziká investovania do čiastkových akcií 

Čiastkové akcie predstavujú zlomok jednej akcie spoločnosti. To znamená, že čiastkové 
akcie podliehajú rovnakým rizikám ako akcie. Okrem toho môžu určité vlastnícke práva 
týkajúce sa zlomkových akcií podliehať riziku zaokrúhľovania (ďalšie podrobnosti o riziku 
zaokrúhľovania nájdete nižšie). Zlomkové akcie predstavujú pohľadávky voči správcovi, 
ktorý rozdelil zlomkové akcie. Zlomkové akcie ako také nie sú vo všeobecnosti 
prevoditeľné a na realizáciu akejkoľvek hodnoty, ktorú predstavujú, ste povinní ich predať 
prostredníctvom aplikácie Lightyear.  

Riziko investovania do fondov obchodovaných na burze  

Fondy obchodované na burze („ETF“) zvyčajne držia cenné papiere, a preto zmierňujú 
súvisiace riziká prostredníctvom diverzifikácie. Napriek tomu ETF podliehajú rovnakým 
rizikám ako podkladové cenné papiere, a preto môžu byť vystavené trhovému riziku a tiež 
ďalším rizikám opísaným nižšie. Ak napríklad ETF pozostáva z akcií spoločností, ktoré 
všetky pôsobia v tom istom odvetví, ETF je vystavený podobným rizikám ako toto 
odvetvie. Ekonomický pokles v uvedenom odvetví môže preto spôsobiť prudký pokles 
trhovej kapitalizácie a hodnoty ETF. ETF sa pokúšajú sledovať benchmark, ale v dôsledku 
množstva faktorov (ako sú poplatky, transakčné náklady alebo výberová chyba) sa 
zvyčajne do určitej miery od tohto benchmarku odchyľujú. Pri investovaní do ETF nie je 
možné zaručiť, že získate výkonnosť daného benchmarku. 

Riziko investovania do depozitných certifikátov 

Nástroje depozitných certifikátov vám umožňujú držať akcie zahraničnej verejnej 
spoločnosti. Držbou depozitnej poukážky nedržíte akciu spoločnosti, ale potvrdenku 
vydanú miestnou finančnou inštitúciou, ktorá prostredníctvom zahraničného správcu drží 
akcie. Takéto depozitné certifikáty podliehajú rovnakým rizikám ako akcie, ale môžu byť 
spojené so zvýšeným množstvom politických a právnych/regulačných rizík v závislosti od 
právneho a politického prostredia zahraničnej spoločnosti. 

5. Rizikové faktory 

Pred zadaním objednávky by ste mali vziať do úvahy nasledujúce rizikové faktory: 

Riziko platobnej neschopnosti 

Ak ste investovali do Nástroja vydaného alebo súvisiaceho s určitým subjektom, platobná 
neschopnosť tohto subjektu vás pravdepodobne vystaví finančnej strate. 

Nástroje, ako napríklad kmeňové akcie v súvislosti s emitentom, budú mať zvyčajne 
najnižšiu pozíciu spomedzi všetkých úverových záväzkov daného emitenta. V dôsledku 
toho vám hrozí, že v prípade platobnej neschopnosti emitenta prídete o celú svoju 
počiatočnú investíciu. 



Ak Maklér tretej strany a/alebo Správca začne konkurzné konanie, môže to mať za 
následok likvidáciu vašich Pozícií bez vášho súhlasu alebo ich prevod na iného makléra 
alebo správcu. V takom prípade vám poskytneme informácie týkajúce sa zaobchádzania 
s vašimi Pozíciami, ale existuje riziko, že by ste mohli stratiť hodnotu svojich investícií. 

Politické riziko 

Politická alebo ekonomická stabilita krajiny registrácie alebo usadenia emitenta Nástroja 
môže ovplyvniť tento Nástroj vrátane jeho hodnoty, súvisiacich zákonných práv alebo 
iných vlastností. Za politické riziká sa považujú napríklad náhle a/alebo radikálne zmeny 
legislatívneho alebo ekonomického prostredia, spoločenská alebo politická kríza. 
Uskutočnenie politických rizík môže spôsobiť čiastočnú alebo úplnú stratu investícií 
vložených do Nástrojov, ktoré sú takýmito rizikami ovplyvnené. 

Trhové riziko 

Hodnota konkrétneho Nástroja môže kolísať v závislosti od zmien na trhu, na ktorom sa 
Nástroj nachádza. Trhové udalosti, vnímanie investorov a schopnosť obchodovať s 
príslušným Nástrojom môžu vytvoriť pozitívny alebo negatívny vplyv na cenu investície. 
Napríklad cenné papiere kótované v USA môžu podliehať vývoju trhu nachádzajúceho sa 
v USA, a preto môžu byť pre vás neznáme alebo nepredvídateľné. 

V čase volatility trhu sa môže cena Nástroja výrazne a neočakávane zmeniť a môže sa stať, 
že nákup alebo predaj bude ťažší a/alebo sa Vám cena Nástroja pri realizácii zvýši alebo 
zníži v porovnaní s cenou kótovanou v čase podania Príkazu. 

Za sledovanie hodnoty svojich Pozícií nesiete výhradnú zodpovednosť a mali by ste 
pravidelne a priebežne kontrolovať aplikáciu Lightyear a sledovať svoje Pozície. 

Riziko likvidity 

Likvidita Nástroja je priamo ovplyvnená ponukou a dopytom po danom Nástroji a 
nepriamo aj ďalšími faktormi vrátane narušenia trhu (napríklad narušenie na príslušnej 
burze) alebo problémov s infraštruktúrou, ako je nedostatočná sofistikovanosť alebo 
narušenie procesu vyrovnania cenných papierov. Za určitých obchodných podmienok 
môže byť ťažké alebo nemožné likvidovať alebo nadobudnúť Pozíciu. Môže to nastať 
napríklad v čase rýchleho pohybu cien, ak cena stúpne alebo klesne do takej miery, že 
podľa pravidiel príslušnej burzy je obchodovanie pozastavené alebo obmedzené.  

Za normálnych okolností by zlomky akcií mali mať rovnakú likviditu ako pridružená celá 
akcia. V časoch napätia na trhu to však nemusí platiť a časti akcií môžu byť menej likvidné 
ako zodpovedajúca celá akcia. 

Ak sa rozhodnete zatvoriť svoj Účet: 

● všetky Pozície sa predajú, čo môže mať za následok účtovanie určitých poplatkov; 
a 

● nemôžete previesť Pozície na žiadneho iného makléra (vo vzťahu k čiastkovým 
akciám aj "plným" akciám), s výnimkou prípadov, keď sa Maklér tretej strany 
a/alebo Správca stal platobne neschopným a takýto prevod je povolený v rámci 
konkurzného konania. 

Riziko inflácie 



Inflácia je miera rastu cien tovarov a služieb v ekonomike. Rast inflácie je typický pre 
väčšinu trhov, avšak miera rastu môže mať škodlivý vplyv na vašu investíciu. Miera inflácie 
sa môže zrýchliť v dôsledku viacerých faktorov, ako sú zmeny výrobných nákladov, 
dostupnosť surovín a priemerná cena miezd zamestnancov. Rastúca miera inflácie môže 
časom znížiť reálnu hodnotu investície. Miera výnosnosti konkrétneho Nástroja sa môže 
stať nižšou ako miera inflácie, čo môže viesť k stratám, ktoré by vám inak nevznikli, keby 
ste investovali do iného Nástroja, ktorého hodnota drží krok s mierou inflácie. 

Riziko súvisiace s právami nástroja 

Niektoré Nástroje môžu držiteľovi poskytnúť práva, napríklad právo hlasovať na výročnom 
valnom zhromaždení alebo právo na výplatu dividend od emitenta. Tieto práva sa môžu 
zmeniť a nemali by ste predpokladať, že budete môcť tieto práva uplatniť. Vyplatenie 
dividendy podlieha určitým podmienkam, napríklad dostupnosti rozdeliteľného zisku 
emitenta, a preto ho nemožno zaručiť. 

Úschova cenných papierov/riziko správcu 

Vykonávame proces dôkladného a svedomitého výberu strán, ktoré budú poskytovať 
služby úschovy, registrácie a/alebo vyrovnávania Nástrojov našim Zákazníkom. Napriek 
tomu účinnosť oddelenia Nástrojov Zákazníkov vedených na súhrnných alebo poverených 
účtoch u Depozitára od Nástrojov a iného majetku Depozitára nemusí byť v dôsledku 
nedostatkov v právnej úprave a/alebo absencie príslušnej súdnej praxe efektívne 
implementované v určitých štátoch alebo regiónoch v prípade možného bankrotu 
depozitára. Z uvedeného vyplýva riziko, že v prípade bankrotu Správcu utrpí Zákazník 
straty v dôsledku straty alebo zadržania Nástrojov vedených na súhrnných alebo 
nominálnych účtoch otvorených u príslušného Správcu. 

Operačné riziko 

Operačné riziko, ako napríklad poruchy alebo nesprávne fungovanie základných systémov 
a kontrolných mechanizmov vrátane IT systémov, môže mať vplyv na všetky finančné 
produkty. Obchodné riziko, najmä riziko, že podnik je riadený nekompetentne alebo zle, by 
mohlo mať vplyv aj na investorov do takéhoto podniku. Personálne a organizačné zmeny 
môžu takéto riziká vážne ovplyvniť a vo všeobecnosti nemusí byť operačné riziko zvonku 
viditeľné. Takéto operačné riziká sa môžu materializovať tak pre spoločnosť Lightyear, ako 
aj pre obchodných partnerov spoločnosti Lightyear. 

Menové riziko 

V súvislosti s akýmikoľvek devízovými transakciami s cennými papiermi, ktoré sú 
denominované v cudzej mene, môže mať pohyb výmenných kurzov priaznivý alebo 
nepriaznivý vplyv na zisk alebo stratu spojenú s vaším obchodovaním s týmito nástrojmi. 

Riziko podvodu 

Hoci mnohé trhy a jurisdikcie zavádzajú a udržiavajú prísne režimy a kontroly proti 
podvodom, úplatkárstvu a korupcii, podvody a finančná kriminalita naďalej existujú v 
mnohých nových a inovatívnych podobách. Závažne organizovaní a vysoko sofistikovaní 
zločinci sa môžu vydávať za finančné protistrany alebo ich produkty, propagovať 
investíciu do tohto produktu a potenciálne viesť k úplnej strate spojenej s investíciou. V 
závažných prípadoch môže riziko podvodu viesť aj k strate osobných alebo iných údajov. 
Nie vždy je možné zaručiť, že straty vzniknuté v dôsledku podvodnej činnosti bude možné 
vymôcť. 



Riziko tretej strany 

V súvislosti s určitými Nástrojmi môže vyrovnanie, plnenie, prevod alebo realizácia daného 
Nástroja závisieť od tretej strany alebo si môže vyžadovať určité konanie, plnenie alebo 
súhlas tretej strany. Napríklad splnomocnenci, správcovia, agenti, zúčtovacie centrá a 
burzy môžu potrebovať určité kroky, aby sa investícia vyrovnala alebo aby sa zmenilo 
zákonné vlastnícke právo. V takomto prípade budete naďalej vystavení riziku, že príslušná 
tretia strana nebude konať podľa požiadaviek alebo včas. 

Právne a regulačné riziko 

Nástroje môžu byť vystavené opatreniam, zmenám alebo vývoju právnych predpisov 
alebo regulácie. Ak dôjde k zmene zákona, ktorá ovplyvní Nástroj alebo spôsob, akým sa s 
ním obchoduje alebo ako je držaný, môžu vzniknúť dodatočné náklady alebo v krajnom 
prípade môže dôjsť k strate Nástroja. Právne zmeny by dokonca mohli viesť k tomu, že 
predtým zákonný a prijateľný Nástroj sa stane nezákonným. 

Vývoj v právnej a regulačnej sfére, v ktorej investori a/alebo emitenti pôsobia, môže viesť 
k zmene práv, povinností, opravných prostriedkov a súdnych (alebo kvázi súdnych) 
procesov, ktoré majú investori k dispozícii v súvislosti s Nástrojom. Protichodné pravidlá 
a nejasnosti môžu viesť k vyššej miere neistoty, pokiaľ ide o právne postavenie investora 
v rámci konkrétneho cenného papiera a jeho schopnosť vymáhať všetky práva, na ktoré 
má nárok podľa právneho systému danej jurisdikcie. 

Daňové riziko 

Zmena daňových zákonov, ktorá by zaviedla novú daň alebo zmenila existujúcu daň z 
prevodu alebo držby Nástroja, by mohla mať za následok vznik nákladov pri predaji 
Nástroja a mohla by mať významný vplyv na ziskovosť tejto investície. V niektorých 
jurisdikciách môže byť daňové zaobchádzanie s konkrétnymi Nástrojmi, emitentmi alebo 
investormi veľmi zložité a môže podliehať zvýšenej volatilite a zmenám. V dôsledku toho 
môže existovať vysoký stupeň neistoty a nepredvídateľnosti, pokiaľ ide o daňovú pozíciu 
konkrétneho Nástroja, alebo o to, či je vôbec možné alebo uskutočniteľné získať späť 
daňový výnos z investície, na ktorý máte právny nárok. 

Vaša vlastná daňová pozícia bude závisieť od vášho osobného daňového statusu a 
daňových pravidiel, ktoré sa vzťahujú konkrétne na vás. Za určenie daňového vplyvu vášho 
obchodovania ste zodpovední výlučne vy a v prípade nejasností a/alebo otázok by ste sa 
mali poradiť s daňovým odborníkom. Ako je uvedené vyššie v časti 3, spoločnosť Lightyear 
neposkytuje žiadne daňové poradenstvo. 

Riziko zaokrúhľovania 

V súvislosti s podnikovou akciou, okrem iného vrátane výplaty dividend, úrokov, rozdelenia 
a opačného rozdelenia nástrojov atď., môže byť suma nástrojov alebo peňazí, ktoré vám 
boli poskytnuté, zaokrúhlená nadol, a teda znížená v dôsledku zásad zaokrúhľovania. 
Podrobnosti o zaokrúhľovaní Nástrojov alebo peňazí závisia od počtu Nástrojov, ktoré 
aktuálne vlastníte, podmienok stanovených v Podnikových akciách, medzinárodnej praxe 
a ďalších podrobností. 

Riziko výmeny 

Pokiaľ ide o cenné papiere, ktoré sú kótované alebo s ktorými sa obchoduje na verejnej 
burze, možnosť obchodovať s týmito cennými papiermi bude podliehať podmienkam, 
pravidlám a postupom platným pre danú burzu alebo zúčtovací dom. 



Za určitých okolností môže byť v dôsledku zmien alebo rozhodnutí na úrovni burzy ťažšie 
nadobudnúť alebo predať Nástroj. Napríklad v čase rýchlej volatility a cenových pohybov 
môže príslušná burza prijať rozhodnutie o dočasnom zablokovaní, obmedzení alebo 
pozastavení obchodovania s daným produktom. To môže mať za následok, že nebudete 
môcť likvidovať svoju Pozíciu v určitom čase a za určitú cenu, prípadne to môže sťažiť 
alebo znemožniť nadobudnutie Nástroja. 

 

 


