סיכוני ההשקעה בשותפות/קרן.
על משקיעי השותפות להיות מודעים לסיכונים הטמונים בפעילות השותפות ולאפשרות של אבדן כספי השקעתם במלואם
או בחלקם .עליהם להיות יכולים לעמוד בסיכון הכספי וכן לשקול היטב את גורמי הסיכון הכרוכים בהשקעתם לרבות על
ידי קבלת ייעוץ מתאים .מבלי לגרוע מכלכליות האמור לעיל ,כל שותף מוגבל מכיר ומודע גם לסיכונים אשר מפורטים
בהסכם השותפות המוגבלת המצורף וכן הסיכונים הבאים המתייחסים לפעילות השותפות והשקעותיה:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

זכויות השותפות המוגבלת לא נרשמו למסחר ולא נבחנו על-ידי הרשות לניירות ערך.
הזכויות נרכשות לצורך השקעה בלבד ואין למכור ,לשעבד או להעביר אותן ,אלא בכפוף להסכם השותפות
המוגבלות ,להסכם ההצטרפות ,ולפקודת השותפויות .לפיכך ,על השותפים המוגבלים מוטל הסיכון של אחזקת
הזכויות לתקופת זמן בלתי מוגבלת.
השקעה זו מצריכה את הידע ,היכולת והנתונים הפיננסים ,העסקיים והכלכליים על מנת להעריך ,על בסיס
עצמאי ,את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בה .החשיפה הכרוכה בפעילות השותפות עשויה לעלות עד כדי
אובדן מוחלט של סכום ההשקעה.
אין שום ערובה כי התשואה המצוינת בתוכנית העסקית תושג .התוכנית העסקית אינה בבחינת מצג או
התחייבות כלשהי של השותפות או השותף הכללי או מנהל הקרן ,אלא רק בבחינת הערכה ,צופה פני עתיד,
אשר יתכן ולא תתממש.
ניהול השותפות תלוי בשותף הכללי .חדלות פרעון או כל הפרעה או הפסקה בפעילותו של השותף הכללי יכולה
לפגוע באופן זמני או קבוע בפעילות וניהול הקרן.
פעילות השותפות תלויה במנהלת הקרן ,לה הסכם שירותים עם השותף הכללי .במקרה בו הסכם השירותים
בין השותף הכללי למנהלת הקרן יגיע לסיומו מסיבה כלשהי ,יצטרף השותף הכללי למצוא מנהל/ת חדש/ה
לקרן ותתכן הפרעה זמנית בניהול הקרן.
ניהול השותף הכללי תלוי בחברת אקוויטיבי טכנולוגיות בע"מ ,אשר אין לה הסטוריה תפעולית ארוכה .כל
הפרעה בקיומה או פעילותה של חברת אקוויטיבי עלולה לפגוע בפעילות השותף הכללי והשותפות עצמה באופן
זמני או קבוע.
ההשקעות שהשותפות תבצע כרוכות בסיכון הנובע מירידה בערך המניות ו/או היעדר ארוע מימוש (אקזיט),
נתון אשר יכול להשפיע על החזר ההשקעה ו/או תשואתה.
ההשקעות שהשותפות תבצע מבוצעות דרך מכשיר השקעה חדשני .שינויי חקיקה ו/או הגבלות רגולטוריות
עתידיות יוכלו להשפיע על מכשיר השקעה זה ופעילות השותפות.
ההשקעות שהשותפות תבצע לא נותנות לה בעלות על המניות שאותן היא מימנה ולכן קבלת תשלום על
ההשקעות תלוי בגביית תשלומים מוצלחת מהעובדים שקיבלו את המימון .במקרים מסוימים בהם מקבלי
המימון אינם עומדים בהתחייבויותיהם על פי תנאי המימון ,יתכן והשותפות תאלץ לנקוט בהליכים משפטיים
כאלה ואחרים בניסיון לגבות כספים ממקבלי המימון .יובהר כי אין ודאות ביחד למשך זמן ההליכים ו/או
הצלחתם וכי התשלום עבורם יבוצע ע"י השותפות.

