Tradestone Ltd
KLÍČOVÝCH INFORMACÍ
Převoditelný Cenný Papír
Účel
Thje document provides you (dále jen "Klient") with key information obout thje investment product. Ját je
not marketing material. The information je required by law to help you crstand the nature, risky, costy,
potentiol gains ond losses of thje product and to help you compore it with other products.

Produkt
Na základě změn zavedených Trzích Finančních Nástrojů Směrnice 2014/65/EU (MiFID II) a Nařízení
(EU) Č. 1286_2014 o produktech s investiční složkou každého Investičního Podniku, působící jako
výrobce nebo distributor je povinen nabídnout Klíčových Informací ("DÍTĚ") neprofesionálním
klientům, aby mohli učinit informované rozhodnutí, pokud jde o finanční produkt, které jsou jim
nabízeny.
V první řadě je odpovědností výrobce finanční produkt, vytvořit a dodat DÍTĚ, aby Distributor. Pokud
z nějakého důvodu, výrobce finanční produkt nedodá nezbytné informace a sdělení Klíčových Informací
"DÍTĚ", distributor nese odpovědnost, aby to nejlepší z jejich schopností, informovat maloobchodní
klienty o vlastnostech týkajících se každého investičního produktu.
Společnost je autorizována a regulována Cyprus Securities and Exchange Commission v Kyperské
Republice, s licenční číslo 331/17. Pro další informace, prosím, volejte na +357 25 313540, nebo jít do
https://fbs.eu/en.

Upozornění
You ore about to purchase s product that je net yimple and mvy be difficult tó understand.

Co je to za produkt?
Typ
Převoditelné cenné papíry jsou tyto třídy investic, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, jako jsou
akcie společností a další investice rovnocenné akciím společností, osobních společností či jiných subjektů
nebo návratnosti kapitálu a úrokové investice známé jako dluhopisy.
Převoditelné cenné papíry zahrnují:




podíly ve společnostech (ať už kotovaných nebo nekotovaných, jsou přijaty k obchodování nebo
jinak), srovnatelné zájmy v partnerství a dalších subjektů a ekvivalentní cenné papíry;
dluhopisy a jiné formy sekuritizovaného dluhu;
depozitní certifikáty v rámci nástrojů uvedených výše;
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cenné papíry opravňující k nabytí nebo prodej převoditelných cenných papírů (například,
warranty, opce, futures a konvertibilní dluhopisy); a
sekuritizované hotovosti vypořádané deriváty, včetně některých futures, opce, swapy a jiné
smlouvy, pro rozdíly, které se vztahují na převoditelné cenné papíry, měny, úrokové sazby nebo
výnosy, komodity nebo jiné indexy či míry.

Cíle
Převoditelné cenné papíry jsou obecně používány pro držení dlouhodobých investičních portfolií. S
ohledem na široký rozsah cenných papírů, investoři se rozhodnou vytvářet zhodnocení kapitálu v době,
při generování příjmů nebo jednoduché zachování kapitálu před inflací v jiných časech. S aktuální
snadnost převodu vlastnictví elektronicky, držitelé cenných papírů mohou rychle a efektivně převést
názvy jejich cenné papíry (např. dluhopisy, akcie, depozitní certifikáty) téměř okamžitě se tak mohou
vyhnout jakékoli úvěrové riziko protistrany.

Určena Maloobchodní Investor
Převoditelné cenné papíry jsou obvykle určeny pro sofistikované investory s rozsáhlými znalostmi a/nebo
experience v derivátových produktů. Investoři mohou mít různé investiční strategie a potřeb, včetně, ale
není omezen na spekulace, kapitálového zhodnocení nebo zajišťovací inflace, a proto by měla přijmout
své investiční horizonty odpovídajícím způsobem.
Převoditelné cenné papíry jsou vhodné pro Retailové klienty, když tyto kritéria je splněna:






Jedinci s velkým množstvím počáteční kapitál
Základní stupeň znalosti a zkušenosti je nutné
Schopnost a ochotu nést ztrátu
Vhodné pro konzervativní klienty a vyvážené obchodníci s nějaké investiční zkušenosti
Maloobchodní klienti, kteří:
 hledají ochranu kapitálu nebo malé splacení investované částky
 jsou plně riziko odmítavý/mají žádné nebo nízké riziko tolerance
 třeba zaručený příjem nebo zcela předvídatelné a výnosů.

Jako produkt distributor budeme distribuovat tyto produkty v souladu s sděleno cílový trh a distribuční
strategie.
Profily klientů, které nebudou přijaty:





Žadatel je mladší 18 let
Žadatel je označen vnitřní kontroly (příklad: AML obavy)
Žadatel je v současné době prochází bankrotu
Žadatele, kteří uvedli, že jsou nezaměstnaný/student a získat státní podporu
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Indikátor Rizika
Akcie
1

2

3

4

5

6

7

VYŠŠÍ RIZIKO

NIŽŠÍ RIZIKO
Dluhopisy
1

2

3

4

NIŽŠÍ RIZIKO

5

6

7

VYŠŠÍ RIZIKO

Souhrnným ukazatelem rizik je průvodce pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými
produkty. To ukazuje, jaká je pravděpodobnost, že výrobek bude přijít o peníze, protože pohyby na trzích,
nebo proto, že makléř není schopen zaplatit. Máme zařazeny tyto akcie jako 3 a dluhopisy jako 2out 7, 7
je nejvyšší rizikové třídy. Tato míra potenciální ztráty z budoucí výkonnosti při středně nízké úrovni.
Investoři by si měli být vědomi měnové riziko. Můžete přijímat platby v jiné měně, takže konečný výnos
budete mít, závisí na směnný kurz mezi dvěma měnami.
Toto riziko není považován za ukazatel je uvedeno výše. V některých případech může být nutné provést
další platby platit za ztráty. Obchodní rizika jsou ještě umocněny pákový efekt – celkové ztráty vám
mohou vzniknout může výrazně překročit částku investoval.

Scénáře Výkonnosti
Existuje řada typů obchodních rizik, včetně pákového rizika, která byste měli být vědomi před
zahájením obchodování. Informace o faktorech, které mají vliv na výkon tohoto výrobku jsou
podrobně popsány níže , včetně, ale ne omezený k:
Neregulované Tržní Riziko
narušení Trhu riziková
devizové riziko
on-Line obchodní platformu, a TO
riziko
Tržní Riziko
riziko Protistrany
Pro více konkrétních obchodních příkladech v tomto konkrétním produktu, lze nalézt zde.
Pákový Rizika
Riziko neomezené ztráty
Marže riziko,
Střetu Zájmů,

Co se stane, pokud Společnost není schopna platit?
V případě, že Společnost dostane do platební neschopnosti a není schopen platit své investoři,
Retailoví Klienti mohou mít nárok na náhradu až do výše 20 000 eur do Fondu pro Odškodnění
Investorů nastavit od Cyprus Securities and Exchange Commission.
Pro více informací, přečtěte si prosím naše Odškodnění Investorů Fondu Politiky
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https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Co jsou náklady?
Společnost účtuje spread a komise, kdy investor obchoduje Převoditelných cenných Papírů. Spread je rozdíl
mezi prodejní ("Nabídka") a Koupit ("Položit") cena základní. Šíření na každé podkladové aktivum je
uvedeno na internetových stránkách Společnosti kliknutím zde. Ale každý investor může mít různé
pomazánky na všechny nebo některé z podkladových aktiv na základě investora historii, objem, činností
nebo určitých akcích. Následující tabulka zachycuje ilustrace druhy nákladů spolu s jejich významem:
Jaké jsou náklady?
Níže uvedená tabulka ukazuje různé typy kategorií nákladů
jednorázové
náklady

Spread

je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou

Komise

je účtována jako samostatná nákladů na každou transakci

Vazbě
poplateks

To je účtovány, pokud držitel převoditelný cenný papír
přání, které Tradestone působí jako důvěrníka a drží
bezpečnosti jako pověřený vlastník.
Úroků, je přijat jako kupony na odvážné držených v portfoliu nebo
dividendy mohou být vyplaceny akcionářům akcie v akciové že jde
ex-dividend.

Úroků, dividend,
Opakující se
náklady/zisky z

Jak dlouho bych měl držet a můžu si vzít peníze dřív?
Swapy nemají doporučené doby držení, a to je investorům diskreční pravomoc rozhodnout o vhodné období
držení s ohledem na jejich individuální obchodní strategie a cílů.
Jak si můžu stěžovat?
Klienti, kteří si přejí podat stížnost, může tak učinit zasláním reklamačního formuláře na níže uvedenou emailovou adresu: complaints@fbs.eu
kompletní stěžuje, postup a formulář stížnosti lze nalézt na internetových stránkách Společnosti.
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