Tradestone Ltd
КЛЮЧОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
UCITS
Целта
Тче дОСумднт прОВАздез ГОу (наричан по-долу "клиент") шазтн и кдм аз информаСтон аботеТ
таазнВДСтмднт прОДуСТ. Азт е нот маРКДТАзнг мат едразил. Тче информаСтон е в ртамубихРДГ
Бг лаш тО ЧДЛН е ГОу дрстанд тчд нУи Юрд, разсСС, С СОсти, н еот днтазИЛ ГАазна анГ
ЛОССТаЗ Оф тче прОДуКТ инд ТО ЧДЛН е ГОУ компАРE В iт шазтн отсекДР, прОДуста.

Продукт
UCITS се предлагат компания Tradestone Limited (нататък "компанията", "ние" или "нас"),
регистрирана в Република Кипър. Компанията е упълномощена и се регулира от кипърската
комисия по ценни книжа и фондови борси в Република Кипър, с лиценз № 331/17. За повече
информация, моля, обадете се на телефон +357 25 313540 или последвайте линка https://fbs.eu/en
-да.

Безпокойство
ГОУ ВР еД АБОуТ ТЗа ПУРСНАСД в нрОД наюст тчит е Нет сАзМНЛД анд Маг БД ДIFEаз съмсул то
идратата.

Че това за продукта?
Тип
UCITS означава ангажимент за колективно инвестиране в переводные ценни книжа. Това се
отнася до нормативната уредба, която ви позволява да продават межевропейские взаимни
фондове. Фондове UCITS се възприема като сигурна и добре регулируеми инвестиции и са
популярни сред много инвеститори, които искат да инвестират в цяла Европа.

Цели
Основната цел на европейската структура на UCITS е създаването на единния европейски пазар за
търговия на дребно на инвестиционни фондове и насърчаване разглеждаме трансграничните
предложения на инвестиционни фондове и за инвеститори на дребно

Предполагаем Търговец На Дребно Инвеститор
Преглед на предприятия за колективно инвестиране преводи на ценни книжа (UCITS) - това е
взаимен фонд, базиран в Европейския съюз. Фондове UCITS се възприема като сигурна и добре
регулируеми инвестиции и са популярни в Европа, Южна Америка и Азия, сред инвеститорите,
които предпочитат да инвестират не в една публична компания с ограничена отговорност, а в
разнообразни дяловите тръстове, пръснати в целия Европейски Съюз. Всеки конкретен UCITS
инвестира в количката различни ценни книжа.
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Този продукт се счита за прост и е подходящ, както за дългосрочна инвестиция (опазване на
капитал и доход под формата на купони и на сто), така и за краткосрочна търговия.

Индикатор За Риска
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Най-Висок Риск

Индикатор за риска за този продукт е инсталиран компания на ниво 1 (т.е., най-нисък риск От
обикновено по-високи награди), който оценява потенциалните загуби от бъдещи резултати от
дейността на много ниско ниво, определена на различни фактори, включително, но не само:
• Пазарни рискове (възможност за икономически загуби, възникнали в резултат на промени в
пазарните цени)
• Рискове от нестабилност
• Лихвен риск (възможност за икономически загуби, възникнали в резултат на промени в лихвените
проценти, тяхната волатилност или корелация, включително промяна на формата на криви на
лихвените проценти)
• Риск на ликвидността/ кредитен риск (възможност за възникване на икономически загуби в
резултат от действителни, условни или потенциални изисквания към всеки контрагенту, на
длъжника или на кредитополучателя поради влошаване на готовност или способност контрагент на
кредитополучателя или действителното изпълнение, условно или потенциално задължение)
• Риск от контрагента (възможност за икономически загуби, произтичащи от кредитното качество
на контрагента, с които компанията упражнява сделка. Кредитното качество се отразява във външни
или вътрешни кредитни рейтинги контрагенти).

Изпълнение На Скриптове
Има редица видове търговски рискове, включително ливъридж риск, който трябва да знаете,
преди да започнете да търгувате. Информация за фактори които оказват влияние върху
изпълнението на този продукт е подробно описана по-долу , включително но не само:
Ливъридж риск от
риск на неограничените загуба на
на маржин риск
конфликт на интереси
пазарен

нерегламентирани пазарен риск
пазарен риск в нарушение
валутен риск от
на интернет-платформа за търговия
и ИТ риск
риск е риск от контрагента
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За по-конкретни примери за търговията в този конкретен продукт можете да намерите тук.

Какво ще се случи, ако компанията не успее да
изплати?
В случай, че компанията ще стане неплатежеспособной и няма да може да изплати парите на
своите инвеститори, търговци на клиентите могат да имат право на обезщетение в размер на
20 000 евро от фонда на инвеститорите, изработени от кипърската комисия по ценни книжа и
фондови борси.
За повече информация, моля запознайте се с нашата политика на фонда на инвеститорите
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
Разходите варират в зависимост от избраните от вас на основните инвестиционни възможности. Конкретна
информация може да намерите тук https://www.fbs.eu

Какви са същите разходи?
Компанията начислява разпространение и комисия, когато един инвеститор търгува на UCITs.
Спред-разликата между цената на продажба ("Купува") и покупната цена ("Ask") единица, която
се умножава по размера на сделката. Спред на базовия актив на всеки, описани подробно на сайта
на компанията, като кликнете тук. В таблицата по-долу илюстрира видове разходи и тяхното
значение:
Какви са разходите?
В таблицата по-долу са показани различните видове категории разходи
еднократни
разходи

Периодични
разходи

спредът

е разликата между цена купува и цена продава

комисия

таксуват като отделна цена за всяка сделка

таксата за
съхранение

е поискана, ако собственикът на акции желае да
Tradestone е действал като фидуциария и държат
акциите като кандидат на собственика.
такси се събират от издателя на UCITS за управление на акции
и извършване на необходимите изчисления, необходими фонд.
Обикновено е процент от стойността на инвестицията UCIT, и
той пряко влияе върху цената на единица, чрез свиване на
предварително определена дата.

такси за
управление
комисионни

Колко дълго трябва да го запази и мога ли да се вземат пари по-рано?
Суапове не са препоръчания период на задържане, и инвеститорите сами решават какъв период да се
запази в съответствие с индивидуалните си търговска стратегия и цели.
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Как мога да се оплаквам?
Клиентите, които искат да подадат жалба, могат да го направят, чрез изпращане на формуляр за
оплакване на следния адрес на електронна поща: complaints@fbs.eu
пълна процедура по подаване на жалби и форма на жалбата може да се намери на уеб сайта на
компанията.
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