Tradestone Ltd
BELANGRIJKE INFORMATIE DOCUMENT
Overdraagbare Beveiliging
Doel
This document provides you (hierna te noemen de "Opdrachtgever") with key information about this
investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand
the natu ure, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other
products.

Product
Op basis van de wijzigingen ingevoerd door de Richtlijn Markten voor Financiële Instrumenten
2014/65/EG (MiFID II) en de Europese Verordening (EU) Nr 1286_2014 op PRIIPs elke
Beleggingsonderneming die optreedt als een fabrikant of distributeur is verplicht tot het bieden van een
Document met essentiële Informatie ('KID') voor niet-professionele cliënten, zodat ze een
geïnformeerde beslissing te nemen met betrekking tot het financiële product dat wordt aangeboden aan
hen.
In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant van het financiële product vast te
stellen en het leveren van het KIND naar de Distributeur. Als u om welke reden dan ook, de fabrikant
van het financiële product niet leveren van de nodige informatie en het Document met essentiële
Informatie "KID", de distributeur draagt de verantwoordelijkheid om het beste van hun vermogen te
informeren over alle particuliere klanten van de kenmerken met betrekking tot elk beleggingsproduct.
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 voor product?
Type
Effecten zijn de categorieën van beleggingen die kunnen worden verhandeld op de kapitaalmarkt, zoals
aandelen en andere beleggingen gelijk aan aandelen in vennootschappen, partnerships of andere entiteiten
of kapitaal rendement en rente beleggingen bekend als obligaties.
Effecten zijn onder andere:


aandelen in bedrijven (al dan niet beursgenoteerde, toegelaten tot de handel of anderszins),
vergelijkbare belangen in vennootschappen en andere entiteiten en gelijkgestelde effecten;
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obligaties en andere vormen van in effecten belichaamde schuld;
certificaten van aandelen ten aanzien van de instrumenten die hierboven;
effecten die recht geven op het verwerven of verkopen van effecten (bijvoorbeeld, warrants,
opties, futures en converteerbare obligaties); en
gesecuritiseerde in geldmiddelen afgewikkelde derivaten, met inbegrip van bepaalde futures,
opties, swaps en andere contracten voor verschillen die betrekking hebben op effecten, valuta,
rentevoeten of rendementen, grondstoffenprijzen of andere indexen of maatstaven.

Doelstellinge
n
Overdraagbare effecten worden in het algemeen gebruikt voor het houden van de investeringen op lange
termijn portfolio ' s. Gelet op de reikwijdte van de beschikbare effecten en van effecten, beleggers kiest
voor het genereren van kapitaalgroei op keer, terwijl het genereren van inkomsten, of eenvoudig het
behoud van het kapitaal van de inflatie, de andere keer. Met de huidige gemak van de overdracht van
de eigendom elektronisch, houders van effecten kunnen snel en efficiënt overdragen van de titels van
hun effecten (zoals obligaties, aandelen, certificaten van aandelen) vrijwel direct kan dus voorkomen
dat eventuele kredietrisico van de tegenpartij.

De Bedoeling Retail Belegger
Effecten zijn meestal bedoeld voor gevorderde beleggers met een uitgebreide kennis en/of experience in
afgeleide producten. Het is mogelijk dat beleggers hebben verschillende beleggingsstrategieën en
behoeften, met inbegrip van maar niet beperkt tot speculatie, van vermogensvermeerdering of het
afdekken van de inflatie, en mag nemen hun investering horizon dienovereenkomstig.
Effecten geschikt zijn voor particuliere klanten als aan de volgende criteria is voldaan:






Personen met grote bedragen van de initiële kapitaal
Een basic mate van kennis en ervaring is nodig
Het vermogen en de bereidheid om te dragen verlies
Geschikt voor conservatieve klanten en evenwichtige handelaren met enkele ervaring met
beleggingen
Retail klanten die:
 op zoek zijn naar kapitaal bescherming of kleine terugbetaling van het geïnvesteerde
bedrag
 volledig risico-avers/hebben geen of lage risicotolerantie
 moet een gewaarborgd inkomen of een volledig voorspelbaar rendement profiel.

Als een product distributeur we verdelen de producten in overeenstemming met de opgegeven doelgroep
en distributie strategie.
Profielen die niet zal worden geaccepteerd:




Aanvrager is jonger dan 18 jaar
Aanvrager is gemarkeerd door interne controles (bijvoorbeeld: AML betreft)
De aanvrager is op dit moment gaan door het faillissement
2|Page

Tradestone Ltd


Aanvrager die hebben aangegeven dat ze zijn werkloos/student en het ontvangen van steun van de
overheid
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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 de makelaar niet in staat is om u te betalen. We hebben
geclassificeerd deze aandelen als 3 en obligaties als 2out van 7, 7 is de hoogste risicocategorie. Deze
tarieven zijn de potentiële verliezen van toekomstige prestaties aan een gemiddeld tot laag niveau.
Beleggers moeten zich bewust zijn van valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, waardoor
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. Trading risico ' s worden
uitvergroot door de hefboomwerking van het totale verlies dat u kunt lijden kunnen aanzienlijk hoger zijn
dan het geïnvesteerde bedrag.

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

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

Wat zijn de kosten?
Het Bedrijf brengt een spread en een commissie wanneer een belegger verhandelt Effecten. Een spread is
het verschil tussen de Verkopen (het"Bod") en Kopen ("Vraag") prijs van de onderliggende waarde. De
verspreiding per onderliggende waarde wordt beschreven op de website van de Vennootschap door te
klikken op hier. Maar elke belegger mogelijk verschillende spreads op alle of sommige van de
onderliggende activa op basis van de investeerder in de geschiedenis, volume, activiteiten of bepaalde
promoties. 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/baten

Verspreid

Dit is het verschil tussen de koop en verkoop prijs

van de
Commissie
bewaarloons

Dit wordt gebracht als een aparte kosten per transactie

rentebaten
dividenden

wordt Deze in rekening gebracht indien de houder van de
overdraagbare security wil dat Tradestone fungeert als
vertrouwenspersoon en houdt de beveiliging als
genomineerde eigenaar.
Rente wordt ontvangen coupons op vet in portefeuille gehouden of
dividenden kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van
de aandelen in een aandeel gaat ex-dividend.

Hoe lang moet ik dit doen en kan ik geld uit het begin van de?
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?
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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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