Tradestone Ltd
PÕHITEABE DOKUMENT
Vabalt Kaubeldavad Väärtpaberid,
Eesmärk
Thei document provides you (edaspidi "Klient") with key information about thinvestment product. It ei not
marketing material. The information on required by law to help you understand the nature, risks, costs,
potential gains and losses of thei produk and to help you compare it with other products.

Toode
Aluseks muudatuste Finantsinstrumentide Turgude Direktiivi 2014/65/EL (MiFID II) ja Euroopa
Määrus (EL) Nr 1286_2014 kohta PRIIPs iga Investeerimisühing tegutseb tootja või turustaja on
kohustatud pakkuma põhiteabe Dokument ("LAPS") jaeklientidele, et võimaldada neil teha teadlikke
otsuseid seoses finants-toode neile pakutud.
Esimeses astmes, see on vastutus tootja finantstoodete, et luua ja pakkuda KID Turustaja. Kui mingil
põhjusel tootja rahalist toode ei toimeta vajalikku teavet ja põhiteabe Dokument "KID", turustaja,
kannab vastutust, et oma võimaluste kohaselt, teavitama mis tahes jaeklientidele omadused, mis on
seotud iga investeeringu toode.
Ettevõte on volitatud ja reguleeritud Küpros Securities and Exchange Commission, Küprose Vabariigi,
koos litsentsi number 331/17. Lisainformatsiooni saamiseks palun helistage +357 25 313540 või minna
https://fbs.eu/en.

Hoiatus
You are about to purchase a product that on nrt simple and may be difficult to understand.

Mis on see toode?
Tüüp
Vabalt kaubeldavate väärtpaberitega on need klassid investeeringuid, mis on kapitaliturul turul nagu
äriühingute aktsiad ja muud investeeringud samaväärne äriühingute aktsiad, partnerlust või muud ettevõtted
või kapitali tagasi ja intressid investeeringud tuntud võlakirjad.
Vabalt kaubeldavate väärtpaberite hulka kuuluvad:





äriühingute aktsiad (kas börsil noteeritud või noteerimata kauplemisele või muul viisil), on
võrreldavad huvide partnerlus ja muud üksused ja samaväärsed väärtpaberid;
võlakirjade ja muude väärtpaberitega tagatud võla;
hoidmistunnistused vahendite üle;
väärtpaberid, mis annavad õiguse omandada või võõrandada kaubeldavate väärtpaberite (näiteks,
ostutähtede, optsioonide, futuuride ja konverteeritavad võlakirjad); ja
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väärtpaberistatud rahas arveldatavad tuletisinstrumendid, sealhulgas teatud futuurlepinguid,
optsioone, vahetuslepinguid (swap ja muud lepingud erinevusi, mis on seotud vabalt
kaubeldavate väärtpaberite, valuutade, intressimäärade või tootlikkuse, kaupade või muude
indeksite või meetmeid.

Eesmärgid
Vabalt kaubeldavate väärtpaberitega on tavaliselt kasutatakse, kellel on pikaajaline investeeringute
portfellides. Arvestades lai ulatus väärtpaberite olemas, investorid valida luua kapitali kasvu aegadel,
samas teeniva tulu või lihtne säilitada kapitali inflatsiooni muul ajal. Praeguse lihtne omandiõiguse
elektrooniliselt, väärtpaberite omanikele saab kiiresti ja tõhusalt edastada tiitleid nende väärtpaberite
(näiteks võlakirjade, aktsiate, hoidmistunnistuste) peaaegu koheselt, seega saab vältida vastaspoole
krediidiriski.

Mõeldud Jae - Investori
Vabalt kaubeldavate väärtpaberitega on tavaliselt mõeldud kogenud investorid, kellel on ulatuslikud
teadmised ja/või experience tuletisinstrumentide tooteid. Investorid võivad olla erinevad
investeerimisstrateegiad ja vajadustest, sealhulgas, kuid mitte ainult spekulatsioon, kapitali kasvu või
maandamine inflatsioon, ja peaks vastu oma investeeringute silmaringi vastavalt.
Vabalt kaubeldavate väärtpaberitega on asjakohane, tavakliendina, kui kõik järgmised kriteeriumid on
täidetud:






Isikutel, kellel on suured summad algkapitali
Põhiline määral teadmisi ja kogemusi on vaja
Võime ja valmisolek kanda kahju
Sobib konservatiivne klientidele ja tasakaalustatud ettevõtjad, kellel on mõningaid
investeeringuid kogemus
Jaeklientidele, kes:
 otsid kapitali kaitse või väikesed tagasimaksed on investeeritud summa
 on täiel määral riske vältivat/on ole või on madala riskitaluvusega
 vaja sissetuleku või täielikult etteaimatav tagasi profiil.

Toote turustaja me levitada neid tooteid vastavalt edastatud sihtgrupp ja levitamise strateegia.
Kliendiprofiilid, et ei saa nõustuda:





Taotleja on alla 18-aastane
Taotleja on märkinud sisekontroll (näide: AML puudutab)
Taotleja on praegu läheb läbi pankroti
Taotleja, kes märkisid, et nad on töötud/õpilane ja vastuvõtva riigi toetuse
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Riski Indikaator
Aktsiad
1
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3

4

5

6

7

SUUREM RISK

VÄIKSEM RISK
Võlakirjad
1

2

3

4

VÄIKSEM RISK

5

6

7

SUUREM RISK

Kokkuvõte riski näitaja on juhend riski taset selle toote kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui
tõenäoline see on, et toode kaotad raha, sest liikumised turgudel või, sest maakler ei suuda maksta teile.
Meil on klassifitseeritud need aktsiad , sest 3 ja võlakirjade 2out 7, 7 on suurim risk klassi. See määrad
tulenevaid võimalikke kahjumeid tulevase tootluse mõõduka madalal tasemel. Investorid peaksid olema
teadlik valuutarisk. Võite saada maksed muus valuutas, nii et lõplik tagasi saad, sõltub vaheline
vahetuskurss kahes vääringus.
Seda riski ei peeta näitaja eespool näidatud. Mõnel juhul võib olla vajalik teha täiendavaid makseid
maksma kahju. Kauplemisega seotud riskid on suurendatud, mida võimendada – kogu kahju teil võib
tekkida võivad oluliselt ületada summat investeerida.

Tulemuslikkuse Stsenaariumid
Seal on mitu liiki kauplemisportfelli riskide, sealhulgas finantsvõimenduse risk, mis sa peaksid olema
teadlikud enne algust kaubandus. Teave teguritest, mis mõjutavad jõudlust ning see toode on
üksikasjalikult allpool sealhulgas, kuid mitte ainult:
Finantsvõimenduse Risk
Risk, piiramatu kaotuse
Varu risk
Huvide Konflikti

Reguleerimata tururisk on
Turu häirete riski
valuutarisk
Online kauplemise platvormi ja SEE
risk,
tururisk
Vastaspoole risk
Rohkem konkreetseid kauplemise näiteid selle konkreetse toote kohta võib leida siin.

Mis juhtub, kui Ettevõte ei suuda välja maksta?
Juhul, kui Ettevõte muutub maksejõuetuks ja ei suuda välja maksta, et oma investorite, Klientide võib
olla abikõlblik on hüvitis kuni 20 000 eurot, mille investeeringute tagamise Fondi poolt loodud
Küpros Securities and Exchange Commission.
Lisateabe saamiseks lugege läbi meie investeeringute tagamise Fondi Poliitika
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https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Millised on kulud?
Ettevõte süüdistab spread ja komisjoni kui investor tehingud vabalt kaubeldavate Väärtpaberitega. Levinud
on vahe Müüa ("Pakkumine") ja Buy ("Ask") hinna aluseks. Leviku iga alusvara on kirjeldatud Ettevõtte
kodulehel, klikkides siin. Aga iga investor võib olla erinev levib kohta kõigi või mõne alusvara põhineb
investori ajalugu, maht, tegevuste või teatud tutvustusi. Allpool tabelis on toodud portreteerib illustratsioon
tüüpi kulud koos oma tähendus:
Millised on kulud?
Allolev tabel näitab erinevate kululiikide
ühekordsed
kulud

Korduvad
kulud/kasum

Levinud

on See vahe osta ja müüa hinnaga

Komisjon

See on laetud eraldi kulude kohta iga tehingu

tasu Eestkostes

See on laetud, kui omanik vabalt kaubeldavad väärtpaberid,
mis soovib, et Tradestone tegutseb usaldus ja korraldab
turvalisust, kui esindajakonto omanik.
Intressid, nagu kupongid kohta julge toimus portfelli või
dividendidena on võimalik välja maksta aktsionäridele aktsiate
varu, mis läheb ex-dividend.

Intressitulu
dividendid,

Kui kaua ma peaksin seda hoida ja kas ma võin võtta raha välja varakult?
Vahetuslepingud ei ole soovitatav hoiuaja ja see on investorite õigus otsustada asjakohaste hoiuaeg vastavalt
oma individuaalsetele kauplemise strateegia ja eesmärgid.
Kuidas esitada kaebust?
Kliendid, kes soovivad esitada kaebuse, saab seda teha esitades kaebuse vormi allpool e-posti aadress:
complaints@fbs.eu
täielik kaebab menetluse ja kaebuse esitamise vormi võib leida Ettevõtte kodulehelt.
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