Tradestone Ltd
VIGTIGE OPLYSNINGER DOKUMENT
INVESTERINGSINSTITUTTER
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
INVESTERINGSINSTITUTTER, der tilbydes af Tradestone Limited (i det følgende benævnt de
"Selskabet", "Vi" eller "Os"), der er registreret i Republikken Cypern. 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
INVESTERINGSINSTITUTTER, der står for Institutter for Kollektiv Investering i Værdipapirer. Dette
refererer til en lovgivningsmæssig ramme, der giver mulighed for salg på tværs af Europa gensidige
fonde. UCITS-fonde, der opfattes som sikre og velreguleret investeringer og er populære blandt mange
investorer, der ønsker at investere i Europa.

Mål
De vigtigste mål for den Europæiske UCITS rammer har været at skabe et fælles Europæisk marked for
retail investeringsfonde og for at lette grænseoverskridende investeringsfond tilbud til private investorer

Beregnet Detail - Investor
Oversigt over Institutter for Kollektiv Investering i Værdipapirer (INVESTERINGSINSTITUTTER) er en
investeringsforening, der er baseret i den Europæiske Union. UCITS-fonde, der opfattes som sikre og
velreguleret investeringer og er populære i Europa, Sydamerika og Asien, blandt investorer, der foretrækker
ikke at investere i et enkelt aktieselskab, men snarere blandt diversificeret unit trusts spredt ud inden for
den Europæiske Union. Enkelte UCITS investerer i en kurv af forskellige værdipapirer.
Dette produkt er betragtet som ikke-komplekse og velegnet til langsigtede investeringer (kapital bevarelse
& indtægter i form af kuponer og renter), men også for kortsigtet handel.
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Risiko Indikator
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Lav Risiko

7
Høj Risiko

Risikoen indikator for dette produkt er blevet fastsat af Selskabet med 1 (dvs laveste risiko typisk højere
priser), der priser det potentielle tab som følge af fremtidige resultater på et meget lavt niveau, på grund af
forskellige faktorer, herunder, men ikke begrænset til:
• Markedsrisici (muligheden for økonomiske tab som følge af bevægelser i markedspriserne)
• Volatilitet risici
• Renterisiko (muligheden for økonomiske tab som følge af ændringen af renter, deres volatilitet eller
korrelation, herunder ændringer i form af rente-kurver)
• Likviditetsrisiko/ kreditrisiko (muligheden for økonomiske tab, som følge af faktiske, betingede eller
potentielle krav mod en modpart, låntager eller låntagers, på grund af forringelse af modpartens eller
låntager vilje eller evne til at udføre på en faktiske, betingede eller potentielle forpligtelser)
• Modpartsrisiko (muligheden for økonomiske tab som følge af kredit kvaliteten af den modpart, som
Virksomheden udførte. Kreditkvaliteten er afspejlet i den eksterne eller interne kreditvurdering af
modparter).

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
Risikoen for ubegrænset tab
Margin risiko,
interessekonflikter
markedsrisiko

Ureguleret Marked Risiko
for markedsforstyrrelser risiko
valutarisiko
Online handelsplatform og DEN risiko
modpartsrisiko

For mere specifikke handel eksempler på dette specifikke produkt kan findes her.

Hvad sker der, hvis Virksomheden ikke er i stand til
at betale?
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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
De omkostninger vil variere afhængigt af den underliggende investering indstillinger, du vælger. Specifikke
oplysninger kan findes https://www.fbs.eu

Hvad er omkostningerne?
Virksomheden opkræver et spredt og kommissionen , når en investor, der handler om
Investeringsinstitutter. Spread er forskellen mellem at Sælge ("Bud") og Køber ("Stille") pris på den
ENHED , der er ganget med den del størrelse. Spredningen for hver underliggende aktiv er beskrevet
på Selskabets hjemmeside ved at klikke her. 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
depotgebyr

Dette opkræves som en særskilt pris på hver enkelt transaktion

Dette er opkrævet, hvis indehaveren af de enheder, der
ønsker at Tradestone fungerer som tillids-og holder de
enheder, som en kandidat ejer.
Tilbagevenden Administration af Gebyrer, der opkræves af udstederen af den UCITS til at styre
Gebyrer
enheder og gøre de nødvendige beregninger, der er nødvendige ved
de
omkostninger
fonden. Det er normalt en procentdel af
til
INVESTERINGSINSTITUTTER værdi af investeringer, og det har
direkte indflydelse på prisfastsættelsen af enheden ved at reducere
det til en på forhånd fastsat dato.
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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