Tradestone Ltd
BELANGRIJKE INFORMATIE DOCUMENT
ICBE ' s
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
ICBE ' s 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 voor product?
Type
ICBE ' s staat voor een instelling voor de Collectieve Belegging in Effecten. Dit verwijst naar een
regelgevend kader dat zorgt voor de verkoop van cross-Europa beleggingsfondsen. ICBE-fondsen worden
beschouwd als veilig en goed gereguleerde investeringen en zijn populair onder veel beleggers op zoek
om te investeren in Europa.

Doelstellingen
De belangrijkste doelstelling van de Europese ICBE kader is het creëren van een interne Europese markt
voor retail beleggingsfondsen en voor het vergemakkelijken van grensoverschrijdende investeringen
fonds biedt voor particuliere beleggers

De Bedoeling Retail Belegger
Overzicht van instellingen voor Collectieve Belegging van Effecten (ICBE ' s) is een beleggingsfonds in
de Europese Unie. ICBE-fondsen worden beschouwd als veilig en goed gereguleerde investeringen en
populair zijn in Europa, Zuid-Amerika en Azië onder de beleggers die de voorkeur geven om niet te
investeren in een openbare vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, maar eerder onder
gediversifieerde beleggingsfondsen verspreid binnen de Europese Unie. Elke specifieke ICBE belegt in een
mandje van verschillende effecten.
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Dit product wordt beschouwd als niet-complex en geschikt voor lange termijn investeringen (behoud van
het kapitaal en inkomen in de vorm van coupons en rente), maar ook voor korte termijn handel.

Risico-Indicator
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Hoog Risico

De risico-indicator voor dit product is ingesteld door de Vennootschap op 1 (d.w.z. laagste risico doorgaans
hogere prijzen), die de tarieven van de potentiële verliezen van toekomstige prestaties tegen een zeer laag
niveau, als gevolg van verschillende factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
• Marktrisico ' s (de mogelijkheid van economisch verlies als gevolg van bewegingen in marktprijzen)
• Volatiliteit van de risico ' s
• Renterisico (de mogelijkheid van economisch verlies als gevolg van de wijziging van de rentevoeten, de
vluchtigheid of correlatie, met inbegrip van wijzigingen aan de vorm van rentecurves)
• Liquiditeitsrisico/ kredietrisico (de mogelijkheid van economische schade, die voortvloeien uit de
feitelijke, voorwaardelijke of potentiële claims tegen de tegenpartij, de debiteur of de lener, te wijten aan
de verslechtering van de tegenpartij of de kredietnemer de bereidheid of het vermogen tot het uitvoeren van
een werkelijke, voorwaardelijke of potentiële verplichting)
• Tegenpartijrisico (de mogelijkheid van economisch verlies als gevolg van de kredietkwaliteit van de
tegenpartij die door de Vennootschap worden verhandeld. De krediet kwaliteit is terug te vinden in de
externe of interne ratings van tegenpartijen).

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

Voor meer specifieke trading voorbeelden in dit specifieke product kan worden gevonden hier.
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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 op Icbe ' s. Een
spread is het verschil tussen de Verkopen (het"Bod") en Kopen ("Vraag") prijs van de EENHEID 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
bewaarloon

Dit wordt gebracht als een aparte kosten per transactie

Beheer Kosten

wordt Deze in rekening gebracht indien de houder van de
eenheden wensen dat Tradestone fungeert als
vertrouwenspersoon en in het bezit van de eenheden als
genomineerde eigenaar.
Kosten in rekening worden gebracht door de uitgevende instelling
van de UCITS voor het beheren van de eenheden en van de
noodzakelijke berekening nodig door het fonds. Meestal is het een
percentage van de UCIT waarde van de investering en het heeft
direct invloed op de prijs van het toestel door het verminderen van
het op een vooraf opgegeven datum.

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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