Tradestone Ltd
AVAINTIETOASIAKIRJA
Siirtokelpoinen Arvopaperi
Tarkoitus
Tson document provides you (jäljempänä "Asiakas") wits key information about thon investment product. It
on not marketing material. The information on required by lan to help you vrstand the nature, risks, costs,
potential gains and losses of thon produaj and to help you compare it with other products.

Tuote
Perustuu muutoksiin Rahoitusvälineiden Markkinat-Direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) ja Euroopan
Asetuksen (EU) n: O 1286_2014 priip-tuotteita kukin Sijoituspalveluyritys toimii valmistaja tai jakelija
on velvollinen tarjoamaan Keskeiset Tiedot sisältävän Asiakirjan ("LAPSI") vähittäiskaupan
asiakkaille, jotta he voivat tehdä tietoisen päätöksen koskien taloudellinen tuote, heille tarjotaan.
Ensimmäisessä oikeusasteessa, se on valmistajan vastuu taloudellinen tuote, luoda ja toimittaa LAPSI
Jakelija. Jos jostain syystä, valmistaja taloudellinen tuote ei toimita tarvittavia tietoja ja Keskeisten
Tietojen Asiakirja "LAPSI", jakelijan kantaa vastuun, parhaan kykynsä, ilmoittaa minkä tahansa
vähittäiskaupan asiakkaiden ominaisuudet, jotka liittyvät kunkin sijoitustuotteen.
Yhtiö on valtuutettu ja säännelty kypros Securities and Exchange Commission, Kyproksen Tasavallan,
lisenssin numero 331/17. Lisätietoja soita +357 25 313540 tai mennä https://fbs.eu/en.

Hälytys
You are about to purchase a product tsat is ot simple and may be difficult to understand.

Mikä on tämän
tuotteen?
Tyyppi
Siirtokelpoiset arvopaperit ovat ne luokat investointeja, jotka ovat vaihdantakelpoisia pääomamarkkinoilla,
kuten yhtiöiden osakkeita ja muita sijoituksia, osakkeita vastaavat yhtiöiden, henkilöyhtiöiden ja muiden
yhteisöjen tai pääoman palautuksen ja koron sijoitukset tunnetaan joukkovelkakirjoja.
Siirtokelpoiset arvopaperit ovat:





yritysten osakkeita (onko listattujen tai listaamattomien, jotka on otettu kaupankäynnin tai
muuten), vertailukelpoisia etuja kumppanuudet ja muut yhteisöt ja vastaavat arvopaperit;
joukkovelkakirjalainat ja muut arvopaperistetut velan;
talletustodistukset välineitä edellä;
arvopapereita, jotka oikeuttavat hankkimaan tai myymään arvopapereita (esimerkiksi warrantit,
optiot, futuurit ja vaihtovelkakirjat); ja
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arvopaperistetut käteisvaroina maksettavat johdannaiset, mukaan lukien tietyt futuurit, optiot,
swapit ja muut sopimukset eroja, jotka liittyvät siirtokelpoisten arvopapereiden, valuuttojen,
korkojen tai tuottojen, hyödykkeiden taikka muiden indeksien tai mittareiden perusteella.

Tavoitteet
Siirtokelpoiset arvopaperit ovat yleensä käytetään tilalla pitkän aikavälin investointeja salkkujen. Kun
otetaan huomioon laaja securities saatavilla, sijoittajat halutessaan luoda pääoman arvonnousua silloin,
kun se tuottaa tuloja tai yksinkertaisesti säilyttää pääoman inflaatiolta muina aikoina. Nykyinen
helppous omistusoikeuden siirto sähköisesti, arvopapereiden haltijat voivat nopeasti ja tehokkaasti
siirtää otsikot niiden arvopapereita (kuten joukkovelkakirjoja, osakkeita, talletustodistuksia) lähes heti
näin voidaan välttää vastapuolen luottoriski.

Tarkoituksena On Vähittäiskaupan Sijoittaja
Siirtokelpoiset arvopaperit ovat tyypillisesti tarkoitettu ammattimaisille sijoittajille, joilla on laaja
tietämys ja/tai experience johdannaisia tuotteita. Sijoittajat voivat olla monenlaiset sijoitusstrategiat jatarpeet, mukaan lukien mutta ei rajoitettuna spekulointia, arvonnousun tai suojaus inflaatiota, ja pitäisi
hyväksyä heidän sijoitushorisontin vastaavasti.
Siirtokelpoisiin arvopapereihin soveltuvat Vähittäiskaupan asiakkaille, kun seuraavat kriteerit täyttyy:






Yksilöt, joilla on suuria määriä alkupääomaa
Perus tuntemus ja kokemus on tarpeen
Kyky ja halu kantaa menetys
Sopii konservatiivinen asiakkaiden ja tasapainoinen kauppiaiden kanssa joitakin investointeja
kokemusta
Vähittäiskaupan asiakkaille, jotka:
 etsivät pääoman suojaus tai pieni takaisinmaksu määrä sijoitetun
 ovat täysin haluttomia ottamaan riskejä/ei tai matala riskinsietokyky
 tarvitsee taattuja tuloja tai täysin ennustettavissa tuotto-profiili.

Tuotteen jakelija meidän tulee jakaa näiden tuotteiden mukaisesti ilmoitettava kohde-markkinat ja jakelu
strategia.
Asiakas profiileja, joita ei hyväksytä:





Hakija on alle 18-vuotiaita
Hakija on merkitty sisäiset tarkastukset (esimerkki: AML koskee)
Hakija on tällä hetkellä menossa läpi konkurssi
Hakijan, joka ilmoitti, että ne ovat työtön/opiskelija ja saavat valtion tukea
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Riski-Indikaattori
Osakkeet
1
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SUUREMPI RISKI

PIENEMPI RISKI
Joukkovelkakirjalainat
1

2

3

4

PIENEMPI RISKI
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7

SUUREMPI RISKI

Yleinen riski-indikaattori on opas riskitaso tämä tuote verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, kuinka
todennäköistä on, että tuote menettää rahaa, koska liikkeet markkinoilla tai koska välittäjä ei voi maksaa.
Olemme luokitelleet nämä osakkeet 3 ja joukkovelkakirjoja 2out 7, 7 on korkein riskiluokka. Tämä hinnat
mahdolliset tappiot tulevaisuudessa suorituskyky on kohtalainen tai alhainen. Sijoittajien tulisi olla
tietoinen valuuttariskistä. Et voi vastaanottaa maksuja eri valuutassa, joten lopullinen paluu saat riippuu
vaihtokurssi kahden valuutan välillä.
Tämä riskin ei katsota indikaattori yllä. Joissakin tapauksissa saatat joutua tekemään muita maksuja
maksamaan tappiot. Kaupankäynnin riskejä, joita suurennetaan leverage – yhteensä menetys voi aiheutua
saattaa olla merkittävästi suurempi määrä sijoitetaan.

Suorituskyvyn Skenaarioita
On olemassa useita tyyppisiä kaupankäynnin riski, mukaan lukien vipuvaikutus riski, joka sinun
pitäisi olla tietoinen ennen kuin aloitat kaupan. Tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen
suorituskykyyn ovat yksityiskohtaisia alla , mukaan lukien mutta ei rajoittuen:
Vipuvaikutus Riski
Riski rajaton menetys
Marginaali riski
eturistiriitoja

Sääntelemätöntä Markkinoilla Riski
markkinahäiriöiden riski
valuuttariski
Online-kaupankäynnin foorumi ja SE
riski
markkinariski
Vastapuoliriski
Tarkempia kaupankäynnin esimerkkejä tässä nimenomaisessa tuote löytyy täältä.

Mitä tapahtuu, jos Yhtiö ei pysty maksamaan?
Siinä tapauksessa, että Yhtiö tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty maksamaan sijoittajille,
ammattimaisille Asiakkaille voidaan myöntää korvausta enintään 20 000 euroa Sijoittajan
korvausrahasto on perustettu kypros Securities and Exchange Commission.
Lisätietoja tutustu Sijoittajien korvausrahasto Politiikka
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https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Mitkä ovat kustannukset?
Yhtiö perii spread ja komissiolle, kun sijoittaja käy kauppaa Siirtokelpoisilla Arvopapereilla. Levitä eroa
Myydä ("Tarjous") ja Ostaa ("Kysyä") hinta taustalla. Levitä kunkin kohde-etuuden on kuvattu Yhtiön
verkkosivuilla klikkaamalla tästä. Mutta jokainen sijoittaja voi olla eri leviää kaikki tai joitakin etuuden,
joka perustuu sijoittajan historia, volume, toimintaa tai tiettyjä tarjouksia. Alla oleva taulukko kuvaa
esimerkki, millaisia kustannuksia sekä niiden merkitys:
Mitkä ovat kustannukset?
Alla olevassa taulukossa on esitetty eri kustannusluokkien
kertaluonteis Levitä
et
kustannukset Komissio
Huoltoa
maksus
korkotuotot ;
Toistuvat
kustannukset/v osingot
oitot

Tämä on ero ostaa ja myydä hintaan
Tämä on veloitetaan erillinen kustannukset kunkin tapahtuman
Tämä ei peritä, jos haltija siirtokelpoinen arvopaperi toivoo,
että Tradestone toimii omaisuudenhoitoon ja pitää
turvallisuuden hallintarekisteröidyt omistaja.
Korko on saanut kuponkeja rohkea salkkuun tai osinkoja voidaan
maksaa osakkeenomistajille osakkeita varastossa, joka menee exosinko.

Kuinka kauan minun pitäisi pitää sitä ja voin ottaa rahat pois aikaisin?
Swap ei ole suositeltava pitoaika ja se on sijoittajien harkintavalta päättää sopiva pitoaika mukaan niiden
yksittäisten kaupankäynnin strategiaa ja tavoitteita.
Miten voin valittaa?
Asiakkaat, jotka haluavat tehdä valituksen voi tehdä niin lähettämällä valituksen muodossa alla
sähköpostiosoite: complaints@fbs.eu
täydellinen menettely valittaa ja valitus lomake löytyy Yhtiön internet-sivuilta.
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