Tradestone Ltd
BELANGRIJKE INFORMATIE DOCUMENT
Opties
Doel
Dit document is in relatie tot het EU-Packaged Retail en Verzekeringen-gebaseerde beleggingsproducten
Verordening. Het document verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen
marketing materiaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen begrijpen van de aard, risico ' s, de
kosten, de potentiële winsten en verliezen van dit product en om u te helpen vergelijken met andere
producten.

Product
Opties worden aangeboden door Tradestone Limited (hierna het "Bedrijf", "Wij" of "Ons"),
geregistreerd in de Republiek Cyprus. Het Bedrijf is geautoriseerd en gereguleerd wordt door Cyprus
Securities and Exchange Commission in de Republiek Cyprus, met licentie nummer 331/17. Voor meer
informatie kunt u bellen met +357 25 313540 of ga naar https://fbs.eu/en.

Alert
Yor eenre about to purchase a product that is geent simple and meeny be difficult to understand.

Wat is dit product?
Optie is een contract dat brengt de eigenaar, de houder het recht, maar niet de verplichting te kopen of
verkopen van een onderliggende effect of instrument tegen een bepaalde uitoefenprijs vóór of op een
bepaalde datum, afhankelijk van de vorm van de optie.

Type
Type: Opties zijn afgeleide contracten die geeft kopers het recht, maar niet de verplichting, om te kopen
(call-optie) of te verkopen (put optie) van de onderliggende futures, in de genoemde optie uitoefenprijs op
het moment van uitoefening van de optie. De verkopers van de opties te nemen op een verplichting om te
verkopen (call-optie) of te kopen (put optie) van het onderliggende actief op de genoemde optie
uitoefenprijs op het moment van uitoefening van de optie. Er bestaan twee soorten opties: Europese, die
alleen kunnen worden uitgeoefend op de vervaldag, Amerikaanse, die kan worden uitgeoefend gedurende
de optie tenor. In-the-money opties zijn automatisch uitgeoefend, tenzij andersluidende instructies heeft
ontvangen van de Clearing Member(s) op naam van hun opdrachtgever(s). Voor een call-optie de koper of
verkoper van een put-optie, de uitoefening van een optie resulteert in een lange positie in de onderliggende
activa die overeenkomt met de optie in het contract van de maand en de uitoefenprijs.

Doelstellingen
Bij het invoeren van een opties positie, de koper van een put of call optie zal onderworpen worden aan een
initiële investering die bekend staat als de optie premium, te betalen aan de verkoper. De verkoper van een
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put of call-optie zal worden onderworpen aan de margevereisten, dat is een bedrag dat moet worden gestort
wanneer de positie van een optie wordt geopend. Het bedrag van de marge in het depot moet worden
gehandhaafd op een minimum niveau dat is ingesteld door uw clearing member firm, en dit bedrag wordt
aangevuld wanneer er sprake is van een verlies op een positie. Optie vervaldatum, indien de optie wordt
uitgeoefend, zullen de partijen elk verdienen of verliezen van een bedrag, afhankelijk van de
schommelingen in de prijs van de onderliggende waarde.

De Bedoeling Retail Belegger
Opties zijn meestal bedoeld voor gevorderde beleggers met een uitgebreide kennis en/of ervaring uit het
verleden in afgeleide producten. Opties worden benut instrumenten, en omdat slechts een percentage van
de contract waarde is verplicht om te handelen, is het mogelijk om meer verliezen dan het bedrag van het
gestorte geld voor een opties positie. Beleggers in dit contract hebben verschillende beleggingsstrategieën
en behoeften, met inbegrip van maar niet beperkt tot speculatie, arbitrage of het afdekken, en mag nemen
hun investering horizon dienovereenkomstig.

Risico-Indicator
1
Laag Risico

2

3

4

5

6

7
Hoog Risico

Overzicht Risico-Indicator: 7 De risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat de optie wordt aangehouden
tot de vervaldatum. Het werkelijke risico kan sterk variëren als u contant geld in in een vroeg stadium en
mogelijk minder terug. Een aantal opties en opties strategieën hebben een beperkt risico, maar sommige
kunnen een hoog risico.
De samenvatting risico-indicator is een gids voor de hoogte van het risico van dit product in vergelijking
met andere producten. Het geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het product het geld zal verliezen omdat
de bewegingen in de markten of omdat we niet in staat zijn om u te betalen.
We hebben geclassificeerd dit product als 7 uit 7, dat is de hoogste risicocategorie. Deze tarieven potentiële
verliezen van de prestaties in de toekomst op een zeer hoog niveau. De wijzigingen in de onderliggende
asset prijs kan resulteren in grote winsten of verliezen.
Zich bewust zijn van valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta varieert afhankelijk van het
product, zodat het uiteindelijke rendement dat u krijgt is afhankelijk van de wisselkoers tussen twee valuta
' s. Dit risico is niet meegenomen in de indicator weergegeven hierboven.
In sommige gevallen kan u gevraagd worden om verdere betalingen te betalen voor de verliezen. Het totale
verlies dat u kunt lijden kunnen aanzienlijk hoger zijn dan het geïnvesteerde bedrag.
Dit product bevat geen bescherming van de markt van de toekomst prestaties, dus je zou kunnen verliezen
van sommige of alle van uw investering.
Het product is genoteerd aan een futures-markt en er is geen gepleegd liquiditeit aangeboden door market
makers. Daarom liquiditeit hangt alleen af van de beschikbaarheid van kopers en verkopers in de markt. De
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reguliere handel activiteit waargenomen op één moment in de tijd garandeert niet dat de reguliere handel
op een ander punt in de tijd.
Als de bemiddelaar u worden geconfronteerd is niet in staat om u te betalen wat verschuldigd is, je zou
kunnen verliezen uw gehele investering.

De Prestaties Van Scenario ' S
Er zijn een aantal soorten van de handel in risico, met inbegrip van leverage risico ' s, die je bewust
van moet zijn voordat u begint handel te drijven. Informatie over factoren die van invloed zijn op de
prestaties van dit product zijn gedetailleerde hieronder met inbegrip van maar niet beperkt tot:
Leverage Risico
het Risico van een onbeperkt verlies
Marge risico
van belangenverstrengeling
marktrisico

Ongereguleerde Markt Risico
marktverstoring risico
Foreign exchange risico
Online trading platform en HET risico
het risico op de Tegenpartij

Prestaties scenario ' s: Deze grafieken illustreren hoe uw investering zouden kunnen presteren. Je kunt ze
vergelijken met de pay-off van de grafieken van andere derivaten. Elk van de grafieken gepresenteerd
geeft een range van mogelijke uitkomsten en is het niet een exacte indicatie van wat je zou kunnen terug
te krijgen. Wat u krijgt is afhankelijk van de onderliggende voert. Voor elke waarde van de onderliggende
activa, de grafieken laten zien wat de winst of verlies van het product zou worden bij het verstrijken van
het product. De horizontale as toont de verschillende mogelijke prijzen van de onderliggende waarde op
de expiratiedatum en de verticale as toont de winst of het verlies.

Het kopen (of, zoals het geval kan zijn, de verkoop van) een call-optie geeft van het uitzicht dat je denkt
dat de onderliggende prijs zal verhogen (verlagen). Het kopen (of Verkopen) van een put-optie geeft van
het uitzicht dat je denkt dat de onderliggende prijs zullen dalen (of, zoals het geval kan zijn, stijging).
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Voor meer specifieke trading voorbeelden in dit specifieke product kan worden gevonden hier.

Wat gebeurt er als de Onderneming niet in staat is
om uit te betalen?
In het geval dat het Bedrijf failliet gaat en is niet in staat om uit te betalen aan haar investeerders,
particulieren kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van maximaal €20.000 van de Investor
Compensation Fund opgericht door de Cyprus Securities and Exchange Commission.
Lees voor meer informatie ons Investor Compensation Fund Beleid
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
De kosten variëren, afhankelijk van de onderliggende beleggingen opties die u kiest. Specifieke informatie kan
gevonden worden https://www.fbs.eu

Wat zijn de kosten?
Het Bedrijf brengt een verdeeld en een commissie wanneer een belegger transacties Opties. Een spread is
het verschil tussen de Verkopen (het"Bod") en Kopen ("Vraag") prijs van de Optie die wordt
vermenigvuldigd met de omvang van de transacties. De verspreiding per onderliggende waarde wordt
gedetailleerd op de website van de Vennootschap door te klikken op hier. De onderstaande tabel toont een
afbeelding van de soorten kosten, samen met hun betekenis:
Wat zijn de kosten?
De tabel hieronder toont de verschillende soorten kosten categorieën
eenmalige
kosten

Terugkerende
kosten

Verspreid

Dit is het verschil tussen de koop en verkoop prijs

van de
Commissie

Dit is een vaste vergoeding per opdracht.

Valuta
omrekenen

van De kosten van het omzetten van de Winst of het Verlies
uit transacties naar de valuta van uw Rekening

Swap kosten

Dit is de financiering van de kosten in het geval de opdrachtgever
besluit terug te draaien van de positie naar een eerdere datum of
rollen over de positie van een latere datum dan de vervaldatum.
Afhankelijk van de vraag of de positie van lang of kort is en de
geldende rentevoeten van de twee valuta ' s van de valuta-paar, kan
je account worden gecrediteerd of gedebiteerd met de Swap
vergoeding.

Hoe lang moet ik dit doen en kan ik geld uit het begin van de?
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Swaps niet een aanbevolen periode en het is aan de beleggers kan naar eigen goeddunken beslissen om de
juiste periode op basis van hun individuele trading strategie en doelstellingen.
Hoe kan ik een klacht indienen?
Klanten die wensen om een klacht in te dienen, kan dat doen door het indienen van de klacht formulier naar
onderstaand e-mail adres: complaints@fbs.eu
De volledige klaagt procedure en het formulier kunt u vinden op de website van de Vennootschap.
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