Tradestone Ltd
LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓKAT, DOKUMENTUM
- ÁÉKBV
Cél
Tha document provnemdes a you (a továbbiakban:"Ügyfél") wnemth key csaknformation about th,
hogynvestment product. Ént a not t marketénna g matercsakegyl. The information a requénred by lam tó
help a you understand the naure, raztkkk, costs, potentaztal gaazta ns and losses of tha product egynd a to
help a you compare nemt wénth other products.

Termék
- ÁÉKBV által kínált Tradestone Limited (a továbbiakban a "Társaság", "Mi" vagy a "Minket"),
regisztrált a Ciprusi Köztársaságban. A Társaság jogosult által szabályozott, Ciprus Securities and
Exchange commission, a Ciprusi Köztársaság, a rendszám 331/17. További információért kérjük, hívja
a +357 25 313540 vagy https://fbs.eu/en.

Figyelmeztetés
You are about to purchase a product a that a nemt saztmole and megyy be a dénfféna cult a to understand.

Mi ez a termék?
Típus
ÁÉKBV-áll a Vállalkozások számára a Kollektív Befektetési Átruházható Értékpapírok. Ez arra utal,
hogy egy szabályozási keretet, amely lehetővé teszi, hogy az eladó cross-Európa befektetési alapok.
ÁÉKBV alapok tartják biztonságos, jól szabályozott beruházások, illetve népszerűek a sok közül, hogy a
befektetők szeretnének befektetni Európa-szerte.

Célok
A fő cél az Európai ÁÉKBV keret volt, hogy hozzon létre egy egységes Európai piacon a kiskereskedelmi
befektetési alapok, valamint megkönnyíti a határokon átnyúló befektetési alap kínál a lakossági
befektetők

Célja A Lakossági Befektető
Áttekintés Vállalkozások, a Kollektív Befektetési Átruházható Értékpapírok (ÁÉKBV) kölcsönös alap
székhelye az Európai Unióban. ÁÉKBV alapok tartják biztonságos, jól szabályozott beruházások népszerű
Európában, Dél-Amerikában, Ázsiában a befektetők körében, akik inkább nem kell befektetni egy
egyszemélyes részvénytársaság, hanem körében diverzifikált zártvégű terjedt ki az Európai Unión belül.
Minden egyes ÁÉKBV egy kosárban a különböző értékpapírok.
Ez a termék nem tekintik komplex alkalmas a hosszú távú befektetések (tőke megőrzése & jövedelem
formájában kuponok, illetve kamat), hanem a rövid távú kereskedés.
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Kockázati Indikátor
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Alacsony Kockázat

7
Magas Kockázat

A kockázatot jelző erre a termékre van állítva, hogy a Cég 1 (azaz a legalacsonyabb kockázat jellemzően
magasabb díjat), amely az árak a potenciális veszteség a jövőbeli teljesítménye nagyon alacsony szinten,
különböző tényezők, beleértve, de nem kizárólagosan:
• Piaci kockázat (a lehetőségét, hogy a gazdasági veszteség származó mozgások a piaci árak)
• Volatilitás kockázatok
• Kamatláb kockázat (a lehetőségét, hogy a gazdasági veszteség eredő, a változás, a kamatok, a volatilitás,
vagy összefüggés, beleértve változik az alakja kamatláb görbék)
• Likviditási kockázat/ hitelkockázat (a lehetőségét, hogy a gazdasági veszteség eredő tényleges, függő,
vagy potenciális szembeni követelések bármely szerződő fél, ügyfél, vagy a hitelfelvevő, mivel a romlás, a
szerződő fél vagy a hitelfelvevő hajlandóság, vagy a képesség, hogy végre egy igazi, függő, vagy esetleges
kötelezettséget)
• Partnerkockázat (a lehetőségét, hogy a gazdasági veszteség, amely a hitel minőségének a szerződő fél,
amely a Vállalat jön létre. A hitelminőségi tükröződik a külső vagy a belső hitelminősítések az ügyfelek).

Teljesítmény Forgatókönyvek
Számos típusú kereskedelmi kockázat, beleértve a tőkeáttétel kockázat, amely tudnia kell, mielőtt
kezdődik, hogy a kereskedelem. Információ a tényezők, amelyek befolyásolják a teljesítményt a
termék részletes leírása alább, beleértve, de nem kizárólagosan:
Előny Kockázat
Kockázat korlátlan veszteség
Fedezeti kockázata
az összeférhetetlenség
a Piaci Kockázat,

Szabályozatlan Piaci Kockázat
Piaci zavarok kockázatát
devizaárfolyam-kockázat
Online kereskedési platform, EZ a
kockázat
Partnerkockázat

További konkrét kereskedési példák ebben a konkrét termék megtalálható itt.

Mi történik, ha a Cég nem tud fizetni?
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Abban az esetben, ha a Társaság fizetésképtelenné válik, illetve nem fizeti ki a befektetőknek,
Lakossági Ügyfelek jogosult kártérítésre, legfeljebb 20 000 eur, amelyet a Befektető-védelmi Alap
által létrehozott, a Ciprusi Securities and Exchange commission.
További információért kérjük, tekintse át a Befektető-védelmi Alap Politika
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
A költség változhat, attól függően, hogy a mögöttes befektetési lehetőségeket választja. Konkrét információ
megtalálható https://www.fbs.eu

Mi a költsége?
A Cég a díjak egy elterjedt , s a bizottság , ha egy befektető kereskedést Áékbv-t. Egy elterjedt a
különbség az, hogy az Eladni ("Ajánlat"), majd Vásárolni, ("Kérem") ára az EGYSÉG , amelyet meg
kell szorozni az üzlet méretét. A spread per minden mögöttes eszköz részletes a Társaság honlapján
kattintva itt. Az alábbi táblázat ábrázolja egy illusztráció típusú költségek mellett a jelentése:
Mik a költségek?
Az alábbi táblázat mutatja a különböző típusú költség kategóriák
egyszeri
költségek

Visszatérő
költségek

Terjedését

Ez a különbség a között, hogy a vételi, illetve eladási ár

Bizottság

Ezt számítanak fel külön költséget minden tranzakció

Felügyeleti díj

Ez felszámítani, ha az engedély jogosultja az egységek
kívánja, hogy Tradestone viselkedik, mint vagyonkezelői,
illetve rendelkezik az egység , mint egy jelölt tulajdonos.
számít fel Díjat a kibocsátó a UCITS kezelni az egységek, valamint
a szükséges számítási szükséges az alap által. Általában ez egy
százalékos a UCIT a befektetés értéke pedig közvetlenül
befolyásolja az árak a készülék csökkentésével, hanem egy előre
meghatározott időpont.

Kezelése Díjat

Mennyi ideig kell tartani, meg lehet pénzt vegyél ki korán?
Swap nem ajánlott fenntartási időszak, valamint az, hogy a befektetők döntése, hogy a megfelelő tartási
periódus szerint az egyéni kereskedési stratégia célkitűzéseit.
Hogyan lehet panaszkodni?
Ügyfelek, akik szeretnék, hogy panaszt tehet, tehát benyújtásával a panasz formában az alábbi e-mail címe:
complaints@fbs.eu
A teljes panaszkodik eljárás, valamint a formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján.
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