Tradestone Ltd
AVAINTIETOASIAKIRJA
YHTEISSIJOITUSYRITYKSEN
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
YHTEISSIJOITUSYRITYKSET ovat tarjoamia Tradestone Limited (jäljempänä myös "Yhtiö", "Me"
tai "Meitä"), rekisteröity Kyproksen Tasavallan. 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
YHTEISSIJOITUSYRITYKSEN tarkoittaa Yritysten yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä.
Tämä viittaa sääntelykehys, joka mahdollistaa myynti cross-Eurooppa-rahastoihin.
YHTEISSIJOITUSYRITYKSEN varat ovat pidetä turvallinen ja hyvin säännelty investointeja, ja on
suosittu keskuudessa monet sijoittajat haluavat sijoittaa eri puolilla Eurooppaa.

Tavoitteet
Tärkein tavoite Euroopan YHTEISSIJOITUSYRITYKSIÄ koskeva sääntelykehys on ollut luoda
yhtenäinen Euroopan markkinoilla vähittäiskaupan sijoitusrahastot ja helpottaa rajat ylittävien
investointien rahasto tarjoaa yksityissijoittajille

Tarkoituksena On Vähittäiskaupan Sijoittaja
Yleiskatsaus
Yritysten
yhteinen
sijoittaminen
Siirtokelpoisiin
Arvopapereihin
(YHTEISSIJOITUSYRITYKSET)
on
rahasto
perustuu
Euroopan
Unionin.
YHTEISSIJOITUSYRITYKSEN varat ovat pidetä turvallinen ja hyvin säännelty investointeja ja ovat
suosittuja Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa sijoittajien keskuudessa, jotka eivät halua investoida
yksittäinen julkinen osakeyhtiö, vaan joukossa monipuolista sijoitusrahastoja levittää Euroopan Unionin
sisällä. Kuhunkin YHTEISSIJOITUSYRITYS sijoittaa koriin eri arvopapereihin.
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Tämä tuote pidetään ei-monimutkainen ja sopii pitkän aikavälin investointien (pääoman säilyttäminen &
tuloja muodossa kuponkeja ja korko), mutta myös lyhyen aikavälin kaupankäyntiin.

Riski-Indikaattori
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Matala Riski

7
Korkea Riski

Riski-indikaattori tämä tuote on asetettu Yhtiön 1 (eli pienin riski tyypillisesti suuremmat palkinnot), joka
hinnat mahdolliset tappiot tulevaisuudessa suorituskyky hyvin alhaisella tasolla, johtuu useista tekijöistä,
mukaan lukien mutta ei rajoittuen:
• Markkinariskit (mahdollisuus taloudellisia menetyksiä, jotka johtuvat liikkeet markkinoilla hinnat)
• Volatiliteetti riskejä
• Korkoriski (mahdollisuus taloudellisia menetyksiä, jotka johtuvat muutos korot, niiden volatiliteetin tai
korrelaation, mukaan lukien muutokset muoto korko käyrät)
• Likviditeettiriski/ luottoriski (mahdollisuus taloudellisia menetyksiä, jotka johtuvat tosiasialliset,
potentiaaliset tai mahdollisia saatavia vastaan, vastapuolen, vastapuoli tai lainanottaja, koska
heikkeneminen vastapuolen tai velallisen halukkuutta tai kykyä suorittaa todellinen, ehdollinen tai
mahdollinen velvoite)
• Vastapuoliriski (mahdollisuus taloudellisia menetyksiä, jotka johtuvat vastapuolen luottoluokituksen,
jonka kanssa Yritys siirron. Luoton laatu heijastuu ulkoiset tai sisäiset luottoluokitukset vastapuolet).

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
markkinariski

Sääntelemätöntä Markkinoilla Riski
markkinahäiriöiden riski
valuuttariski
Online-kaupankäynnin foorumi ja SE
riski
Vastapuoliriski

Tarkempia kaupankäynnin esimerkkejä tässä nimenomaisessa tuote löytyy täältä.

Mitä tapahtuu, jos Yhtiö ei pysty maksamaan?
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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
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
Kustannukset vaihtelevat riippuen taustalla investointi vaihtoehtoja voit valita. Tarkat tiedot löytyvät
https://www.fbs.eu: n

Mitkä ovat kustannukset?
Yhtiö perii spread ja komissio kun sijoittaja käy kauppaa Yhteissijoitusyritys. Levitä eroa Myydä
("Tarjous") ja Ostaa ("Kysyä") hinta YKSIKKÖ , joka on kerrottuna koko juttu. Levitä kunkin kohdeetuuden on kuvattu Yhtiön verkkosivuilla klikkaamalla tästä. 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 maksu

Toistuvat
kustannukset

Toimitusjohtaja
Maksut

Tämä on ero ostaa ja myydä hintaan
Tämä on veloitetaan erillinen kustannukset kunkin tapahtuman
Tämä ei peritä, jos haltija yksikköä toivoo, että Tradestone
toimii omaisuudenhoitoon ja pitelee yksiköitä kuten
hallintarekisteröity omistaja.
Maksut peritään liikkeeseenlaskijan UCITS hallita yksiköitä ja
tehdä tarvittavat laskennassa tarvitaan rahasto. Yleensä se on
prosenttiosuus ja UCIT-arvo investointi ja se vaikuttaa suoraan
hinnoitteluun yksikkö vähentämällä se ennalta määritetty
päivämäärä.

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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