Tradestone Ltd
PÕHITEABE DOKUMENT
EUROFONDI
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
EUROFOND on pakutud Tradestone Limited (edaspidi ka "Ettevõte", "Meie" või "Meid"), Vabariigis
registreeritud Küprosel. 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
EUROFONDI seisab Ettevõtjate võõrandatavatesse Väärtpaberitesse. See viitab reguleeriv raamistik, mis
võimaldab müügiks risti-Euroopa investeerimisfondid. EUROFONDID on tajuda ohutu ja hästi
reguleeritud investeeringuid ja on populaarne paljud investorid, kes soovivad investeerida kogu Euroopas.

Eesmärgid
Peamine eesmärk Euroopa EUROFONDI raamistik on olnud luua ühtne Euroopa turg jaemüük
investeerimisfondide ja hõlbustada piiriüleste investeeringute fond pakub jaeinvestoritele

Mõeldud Jae - Investori
Ülevaade Ettevõtete ühiseks investeerimiseks (UCITS) on investeerimisfond, mis põhineb Euroopa Liidus.
EUROFONDID on tajuda ohutu ja hästi reguleeritud investeeringuid ja on populaarne Euroopas, LõunaAmeerika ja Aasia investorite hulgas, kes eelistavad mitte investeerida ühte aktsiaseltsi, vaid pigem seas
erinevad unit trusts laiali Euroopa Liidus. Iga konkreetse EUROFOND investeerib korvi erinevaid
väärtpabereid.
See toode on pidada mitte-keeruline ja sobib pikaajaliste investeeringute (kapitali säilitamise & tulu näol
kupongid ja huvi), kuid ka lühiajalise kauplemise.
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Riski näitaja see toode on määratud Ettevõtte poolt vähemalt 1 (st madalaim risk tavaliselt suuremad
auhinnad), mis määrasid tulenevaid võimalikke kahjumeid tulevase tootluse väga madalal tasemel, mis on
tingitud mitmetest teguritest, sealhulgas, kuid mitte ainult:
• Tururiskide (võimalus majanduslikku kahju, mis tulenevad muutused turu hinnad)
• Volatiilsus riskid
• Intressirisk (võimalus majanduslik kahju, mis tuleneb intressimäärade muutmine, nende volatiilsust või
korreleerimisvõimalused, kaasa arvatud muudatused kuju intressimäär kõverad)
• Likviidsusrisk/ Krediidirisk (võimalus majanduslik kahju, mis tuleneb tegelik, tingimuslikud või
võimalike nõuete vastu mis tahes osapool, võlgniku või laenuvõtja, mis on tingitud halvenemist vastaspoole
või laenuvõtja soovi või võimet täita tegeliku, tingimuslikud või potentsiaalne kohustus)
• Vastaspoole riski (võimalus majanduslik kahju, mis tuleneb vastaspoole krediidikvaliteedi millega
Äriühing tehingu. Krediidi kvaliteedi kajastub väliste või sisemiste reitingute vastaspoolte).

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
tururisk

Reguleerimata tururisk on
Turu häirete riski
valuutarisk
Online kauplemise platvormi ja SEE
risk,
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
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
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Kulud sõltuvad alusvara investeerimise võimalusi valida. Konkreetset teavet võib leida https://www.fbs.el

Millised on kulud?
Ettevõte tasud levinud ja komisjoni kui investor kaupleb Eurofondi. Levinud on vahe Müüa
("Pakkumine") ja Buy ("Ask") hind ÜKSUS , mis on korrutatud tehingu suurus. Leviku iga alusvara on
üksikasjalikult Ettevõtte kodulehel, klikkides siin. Allpool tabelis on toodud portreteerib illustratsioon
tüüpi kulud koos oma tähendus:
Millised on kulud?
Allolev tabel näitab erinevate kululiikide
ühekordsed
kulud

Levinud

on See vahe osta ja müüa hinnaga

Komisjon

See on laetud eraldi kulude kohta iga tehingu

tasu Eestkoste

Korduvad
kulud,

See on laetud, kui omanik osakuid soovib, et Tradestone
tegutseb usaldus-ja peitub ühikutes , kui esindajakonto
omanik.
Haldamise Tasud Teenustasu on tasu, mida emitent UCITS hallata osakute ja teha
vajalikud arvutused, mida on vaja fondi. Tavaliselt on see protsent
on UCIT investeeringu väärtus ja see mõjutab otseselt
hinnakujundust üksus, vähendades seda eelnevalt kindlaks määratud
kuupäeval.

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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