Tradestone Ltd
VIGTIGE OPLYSNINGER DOKUMENT
Værdipapir
Formål
Tter document provjegdes you (i det følgende benævnt "Kunden") wjegtt key jegnformation about ther
jegnvestment produkt. Jegt er not marketjegng materjegenl. The information er requjegred by law to hels
you understand the niure, rjegs,ks, kosts, potentjegenl gajegns and losses of ther product and to hels you
comsafe jegt wjegth other produkts.

Produkt
Baseret på de ændringer, der er indført ved direktivet om Markeder for Finansielle Instrumenter Direktiv
2014/65/EU (MiFID II) og den Europæiske Forordning (EU) Nr 1286_2014 på PRIIPs hver
Investeringsselskab, der virker som en producent eller distributør er forpligtet til at tilbyde et Dokument
med Centrale Oplysninger ("KID") for detailkunder i for at give dem mulighed for at tage en informeret
beslutning om den finansielle produkt, der tilbydes dem.
I første instans, der har ansvar for producenten af det finansielle produkt til at oprette og levere KID til
Distributøren. Hvis nogen grund til, producenten af det finansielle produkt, der undlader at levere de
nødvendige oplysninger og Vigtige Oplysninger Dokument "KID", distributøren bærer ansvaret for, at
de bedste af deres evner, til at informere alle detailkunder af de karakteristika vedrørende den enkelte
investering produkt.
Virksomheden er autoriseret og reguleret af Cypern Securities and Exchange Commission i Republikken
Cypern, med licens nummer 331/17. For yderligere information bedes du ringe til +357 25 313540 eller
gå til https://fbs.eu/en.

Advarsel
You are about to purchase a produkt that er ingent sjegmple and meny be djegffjegkult to understand.

Hvad er dette produkt?
Type
Omsættelige værdipapirer er de kategorier af investeringer, der kan omsættes på kapitalmarkedet, fx aktier
i selskaber og andre værdipapirer svarende til aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender eller
kapital afkast og renter investeringer kendt som obligationer.
Værdipapirer omfatter:


aktier i selskaber (uanset om de er børsnoterede eller unoterede, der er optaget til handel, eller på
anden måde), sammenlignelige interesser i partnerskaber og andre foretagender og tilsvarende
værdipapirer;
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obligationer og andre former for securitiserede gæld;
depotbeviser i forbindelse med de instrumenter, der er ovenfor.
værdipapirer, der giver ret til at erhverve eller sælge værdipapirer (for eksempel, warrants,
optioner, futures og konvertible obligationer); og
securitiserede , der afregnes kontant, derivater, herunder visse futures, optioner, swaps og andre
kontrakter for forskelle vedrørende værdipapirer, valutaer, renter eller afkast, råvarer eller andre
indeks og mål.

Mål
Omsættelige værdipapirer, der er generelt bruges til at holde på lang sigt investeringsporteføljer. I
betragtning af omfanget af de værdipapirer, der er disponible, investorer vælger at generere kapital
påskønnelse til tider, samtidig med at generere indkomst eller enkle at bevare kapital fra inflation på
andre tidspunkter. Med den nuværende nem overførsel af ejerskab elektronisk, indehavere af
værdipapirer, der hurtigt og effektivt kan overføre titler af værdipapirer (såsom obligationer, aktier,
depotbeviser) næsten øjeblikkeligt og dermed kan undgå en modpartsrisiko.

Beregnet Detail - Investor
Værdipapirer er typisk beregnet for professionelle investorer med omfattende viden og/eller experience i
derivater produkter. Investorer kan have forskellige investeringsstrategier og behov, herunder, men ikke
begrænset til spekulation, kapital påskønnelse eller afdækning inflation, og bør vedtage deres
investeringshorisont i overensstemmelse hermed.
Værdipapirer, der er passende for detailkunder, når følgende kriterier er opfyldt:






Personer med store mængder af startkapital
En grundlæggende grad af viden og erfaring er nødvendig
Evne og vilje til at bære et tab
Velegnet til konservative kunder og afbalanceret erhvervsdrivende med nogle investeringer
oplevelse
Detailkunder, der:
 er på udkig efter kapital beskyttelse eller små tilbagebetaling af det beløb, der er
investeret
 er fuldt risikoaverse/har ingen eller lav risiko tolerance
 brug for en garanteret indkomst eller fuldt ud forudsigelige afkast-profil.

Som et produkt, der forhandler vi vil distribuere disse produkter i overensstemmelse med de meddelte
målgruppe og distribution strategi.
Klient profiler, der ikke vil blive accepteret:





Ansøgeren er under 18 år
Ansøgeren er markeret af en intern kontrol (eksempel: AML bekymringer)
Ansøger er i øjeblikket går gennem konkurs
Ansøgeren, der har angivet, at de er arbejdsløse/studerende og modtager offentlig støtte
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Risiko Indikator
Aktier
1

2

3

4

5

6

7

STØRRE RISIKO

LAVERE RISIKO
Obligationer
1

2

LAVERE RISIKO

3

4

5

6

7

STØRRE RISIKO

Resumé risiko indikator er en guide til det niveau af risiko for, at dette produkt i forhold til andre
produkter. Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet mister penge på grund af bevægelser i de
markeder, eller fordi mægleren ikke i stand til at betale dig. Vi har klassificeret disse aktier som 3 og
obligationer som 2out af 7, 7 er den højeste risikoklasse. Dette satser de potentielle tab som følge af
fremtidige resultater på et moderat til lavt niveau. Investorer bør være opmærksomme på valuta risiko. Du
kan modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, afhænger af den vekselkurs
mellem to valutaer.
Denne risiko ikke anses for i indikatoren vist ovenfor. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at foretage
yderligere betalinger til betaler for tab. Handel risici, der er forstørret ved gearing – det samlede tab, du
måtte pådrage kan væsentligt overstige det investerede beløb.

Performance Scenarier
Der er en række typer af handel med risiko, herunder gearing risiko, som du bør være opmærksom
på, inden du begynder at handle. Oplysninger om faktorer, der påvirker effektiviteten af dette produkt,
der er beskrevet nedenfor , herunder, men ikke begrænset til:
Gearing Risiko
Ureguleret Marked Risiko
Risikoen for ubegrænset tab
for markedsforstyrrelser risiko
Margin risiko,
valutarisiko
interessekonflikter
Online handelsplatform og DEN risiko
markedsrisiko
modpartsrisiko
For mere specifikke handel eksempler på dette specifikke produkt kan findes her.
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Hvad sker der, hvis Virksomheden ikke er i stand til
at betale?
I tilfælde af, at Selskabet bliver insolvent og ude af stand til at betale ud til sine investorer,
Detailhandel, Kunder kan være berettiget til en erstatning på op til €20,000 af Erstatning Fond, der
er oprettet af Cypern Securities and Exchange Commission.
For mere information bedes du gennemgå vores Investor Fond for Erstatning Politik
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Hvad er omkostningerne?
Virksomheden opkræver et spread og en provision, når en investor, der handler Værdipapirer. Spread er
forskellen mellem at Sælge ("Bud") og Køber ("Stille") prisen på det underliggende. Spredningen for hver
underliggende aktiv er beskrevet på Selskabets hjemmeside ved at klikke her. Men hver investor kan have
forskellige spreads på alle eller nogle af de underliggende aktiv, der er baseret på investors historie, bind,
aktiviteter eller visse kampagner. Nedenstående tabel viser en illustration af forskellige typer af
omkostninger, der sammen med deres betydning:
Hvad er omkostningerne?
Tabellen nedenfor viser de forskellige typer af omkostninger kategorier
udgifter

Sprede

Dette er forskellen mellem købs-og salgskurs

Kommissione
n
depotgebyrs

Dette opkræves som en særskilt pris på hver enkelt transaktion

Tilbagevenden renteindtægter
udbytter
de
omkostninger/
gevinster

Dette er opkrævet, hvis indehaveren af værdipapir ønsker at
Tradestone fungerer som tillids-og holder den sikkerhed,
som en kandidat ejer.
Renter, der er modtaget som kuponer fed afholdt i porteføljen eller
udbytte kan udbetales til aktionærer af aktierne i en bestand, der går
ex-udbytte.

Hvor længe skal jeg holde det, og kan jeg tage penge ud tidligt?
Swaps, der ikke har en anbefalet holding-perioden, og det er at investorernes skøn at beslutte den relevante
bedriften periode i henhold til deres individuelle trading strategi og mål.
Hvordan kan jeg klage?
Kunder, der ønsker at indgive en klage, kan gøre det ved at indsende klagen form til nedenstående e-mail
adresse: complaints@fbs.eu
Den komplette klager over proceduren og den formular, som kan findes på Selskabets hjemmeside.
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