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Szwajcarskie fizycznie rozliczone warranty mogą 
stracić wartość, chyba że zostaną zamknięte przed 
datą wygaśnięcia. 

Powinieneś zrozumieć ryzyko związane z inwestycją w Warranty i powinieneś podjąć decyzję 

inwestycyjną dopiero po starannym rozważeniu tego ryzyka i przejrzeniu dokumentów emisji 

Warrantów opublikowanych na stronach internetowych emitentów. Inwestycja w Warranty wiąże 

się z dużym ryzykiem straty całej inwestycji początkowej. 

Zdecydowana większość warrantów na udziały notowane do transakcji na SIX Szwajcarskiej Giełdzie ( 

zwane dalej „Warrantami”) jest rozliczana fizycznie. Oznacza to, że po realizacji, emitent Warrantów 

dostacza inwestorowi kapitałowe papiery wartościowe na instrument bazowy. 

Interactive Brokers („IB”) nie obsługuje fizycznej dostawy instrumentów bazowych na udziały i nie 

zapewnia obiektu realizacji, aby otrzymać instrumenty bazowe na udziały Warrantów. Warranty 

przechowywane na Twoim rachunku w Interactive Brokers nie mogą być fizycznie rozliczone. Przed 

zainwestowaniem w Warranty należy zrozumieć, że będziesz mógł jedynie zrealizować jakąkolwiek 

wartość rynkową Warrantu wyłącznie poprzez zamknięcie pozycji z transakcjami przed datą wygaśnięcia. 

JEŚLI POZYCJA NIE ZOSTANIE ZAMKNIĘTA PRZED DATĄ WYGAŚNIĘCIA WARRANTU, WARRANT 

STRACI WAŻNOŚĆ, NAWET JEŚLI MA TEORETYCZNĄ WEWNĘTRZNĄ WARTOŚĆ RYNKOWĄ. 

IB nie zamknie automatycznie Twojej pozycji w Warrantach, aby zapobiec zdarzeniom wygasającym. 

MONITOROWANIE WYGAŚNIĘCIA I OSTATNICH TERMINÓW TRANSAKCJI POSIADANYCH 

WARRANTÓW ORAZ ODPOWIEDNIE ZARZĄDZANIE SWOIMI POZYCJAMI JEST WYŁĄCZNIE 

TWOIM OBOWIĄZKIEM . Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że spready kupna/sprzedaży mogą 

znacznie wzrosnąć w związku z wygaśnięciem Warrantów i należy wziąć to pod uwagę przy 

podejmowaniu decyzji o zamknięciu pozycji. 

W normalnych warunkach rynkowych, Emitenci Warrantów lub Główni Zarządzający, stosownie do 

przypadku, zamierzają regularnie oferować ceny kupna i/lub sprzedaży dla Warrantów. Jednakże Emitenci 

lub Główni Zarządzający, zależnie od przypadku, nie zobowiązali się do stałego zaangażowania w celu 

zapewnienia płynności za pomocą cen kupna i/lub sprzedaży Warrantów i nie podjęli prawnego 

zobowiązania do podawania takich cen lub w odniesieniu do poziomu lub wyznaczenia takich cen. 

Nie powinieneś polegać na możliwości sprzedaży Warrantów w określonym czasie lub po określonej 

cenie. Należy zauważyć, że podane ceny zwykle obejmują spread i dlatego mogą różnić się od wartości 

rynkowej Warrantów. W szczególnych sytuacjach rynkowych spread między cenami kupna i sprzedaży na 

rynku wtórnym może zostać tymczasowo zwiększona. Dlatego być może będziesz musiał sprzedać 

Warranty po cenie znacznie niższej niż rzeczywista wartość Warrantów w momencie ich sprzedaży. 

SPRZEDAJĄC WARRANTY NA RYNKU WTÓRNYM, MOŻESZ OTRZYMAĆ MNIEJ NIŻ 

ZAINWESTOWANY KAPITAŁ. JEŚLI NIE SPRZEDASZ WARRANTÓW PRZED DATĄ WYGAŚNIĘCIA, 

TWOJA INWESTYCJA WYGAŚNIE BEZWARTOŚCIOWO. 
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