Tradestone Ltd
HELSTU UPPLÝSINGAR SKJAL
Yfirfæra Öryggi
Tilgangur
Ther docum -e -nt provégdes you (hér eftir "Viðskiptavinur") wégth ke -y égn -f -ormation about ther égnv
-e -s -t -m -e -nt almannatengslumfráuct. Égt er no't - m -a -rketégng materégaég. T -h -e égn -f -ormation
er requégred b -y égím to h -elp you undirrs -t -a -n -d - t -h -e náure, régs -ks, co'sts, potentégáég að gaégns
an -d - lo'sses of ther pr -o- d- uct an -d to h -elp you compare égt wégth o't -h -e -r almannatengslumfráucts.

Vöru
Byggt á breytingar kynnt af Mörkuðum í Fjárhagslegum Hljóðfæri Tilskipun 2014/65/ESB (MiFID II)
og Evrópu Reglugerð (ESB) Nei 1286_2014 á PRIIPs hver fjárfestingarfyrirtæki að vinna eins og
framleiðandi eða dreifingaraðili er skylt að bjóða Helstu Upplýsingar Skjal ("STRÁKUR") til verslunar
viðskiptavinum í því skyni að leyfa þeim að taka upplýsta ákvörðun um fjárhagslega vara bauð þeim.
Í fyrsta lagi, það er á ábyrgð framleiðanda fjármála vara að koma og að afhenda STRÁKINN til að
Dreifingaraðila. Ef einhver ástæða fyrir því, framleiðandi fjármála vara ekki að skila nauðsynlegar
upplýsingar og Helstu Upplýsingar Skjal "STRÁKUR", dreifingaraðila ber ábyrgð, að bestu getu til að
upplýsa hvaða verslun viðskiptavinum einkenni um hver fjárfesting vara.
Fyrirtækið er heimild og stjórnað af Kýpur fjármálaeftirlitinu í Lýðveldinu Kýpur, með leyfi númer
331/17. Nánari upplýsingar vinsamlegast hringdu +357 25 313540 eða fara til https://fbs.eu/en.

Viðvörun
You are - a -b -o- ut to purc -h -a -se a prnuct t -h -at er engint ségmpége an -d ma -y - b -e dað égf -fégcult to unders t -and.

Hvað er þetta vöru?
Tegund
Yfirfæra verðbréf eru þeir flokkum fjárfestingar sem eru samningsatriði á markaði höfuðborg eins og
hlutabréf í fyrirtæki og aðrar fjárfestingar jafngildir því að hlutabréf í fyrirtæki, samstarf eða öðrum aðila
eða capital aftur og fjárfestingum áhuga þekktur sem skuldabréf.
Yfirfæra verðbréf eru:




hlutabréf í fyrirtæki (hvort skráð eða óskráð, tekin til viðskipti eða annars), sambærilegt hagsmuni
í samstarf og önnur aðila og jafngildir verðbréf;
skuldabréf og annars konar securitised skuldir;
vörslufyrirtækis kvittanir í sambandi á hljóðfæri ofan;
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verðbréf gefa rétt til að kaupa eða selja yfirfæra verðbréf (til dæmis, ábyrgist, valkosti, framtíð og
blæjubílar skuldabréf); og
securitised reiðufé-settist afleiður, þar á meðal ákveðin framtíð, valkosti, skiptasamninga og
öðrum samninga fyrir ágreining varðandi sjálfan verðbréf, gjaldmiðlar, vöxtum eða gefur, vörur
eða öðrum vísitala eða ráðstafanir.

Markmið
Yfirfæra verðbréf eru yfirleitt er notað til að halda langtíma fjárfestingu söfnum. Gefið mikið svigrúm
verðbréfa í boði, fjárfestar hætta að búa capital þakklæti á sinnum, en að búa tekjur eða einfalt varðveita
fjármagn frá verðbólgu á öðrum stundum. Með núverandi hve flytja eignarhald hætti, eigendur verðbréf
getur fljótt og vel flytja titla þeirra verðbréf (eins og skuldabréf, hlutir, vörslufyrirtækis kvittanir)
næstum stað þannig er hægt að forðast mótaðila kredit hættu.

Ætlað Verslun Fjárfesta
Yfirfæra verðbréf eru venjulega ætlað fyrir háþróuð fjárfesta með mikla þekkingu og/eða
karlmennskuerience í afleiður vörur. Fjárfesta kann að hafa mismunandi aðferðum fjárfestingu og þörfum,
þar með talið en ekki takmarkað við vangaveltur, capital þakklæti eða verja verðbólguog ætti að taka
fjárfestingu sína sjóndeildarhringinn því.
Yfirfæra verðbréf eru viðeigandi fyrir Verslun viðskiptavinum þegar eftirfarandi skilyrði er sáttur:






Einstaklingar með stórar stofnfé
Undirstöðu hve þekking og reynsla er nauðsynlegt
Getu og vilja til að bera tap
Viðeigandi fyrir íhaldssamt viðskiptavinum og jafnvægi kaupmenn með einhverjum fjárfesting
reynslu
Verslun viðskiptavini sem:
 erum að leita að capital vernd eða lítið endurgreiðslu magn fjárfest
 eru fullkomlega hætta á litinn/hafa engin eða lágt hættu umburðarlyndi
 vantar tryggingu tekjur eða fullu fyrirsjáanleg aftur upplýsingar.

Eins og vara dreifingaraðili við munum dreifa þessum vörum í samræmi við framfæri miða á markaði og
dreifingu stefnu.
Viðskiptavinur snið sem verður ekki tekið:





Umsækjandi er undir 18 ára aldri
Umsækjandi er merkt með innra eftirlit (dæmis: AML áhyggjur)
Umsækjandi er eins og að fara í gegnum gjaldþrot
Umsækjandi sem ætlað að þeir eru atvinnulausir/nemandi og fá stuðning stjórnvalda
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MEIRI ÁHÆTTA

HÆTTU AÐ
LÆKKA
Skuldabréf
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MEIRI ÁHÆTTA

Samantekt hættu vísir er guide að áhætta þessa vöru miðað við aðrar vörum. Það sýnir hversu líklegt það
er að vara mun tapa peningum vegna hreyfingar á mörkuðum eða vegna þess að miðlari er ekki fær um að
borga þér. Við hafa flokkast þessi hlutabréf sem 3 og skuldabréf eins og 2out 7, 7 vera hæsta hættu
bekknum. Þetta verð hugsanlega tap úr framtíðinni árangur í meðallagi að lágt. Fjárfesta ætti að vera
kunnugt um mynt hættu. Þú getur fengið greiðslur í mismunandi mynt, svo síðasta staðinn sem þú munt fá
veltur á gengi á milli tveggja gjaldmiðla.
Þetta hætta er ekki talinn í vísir hér er sýnt. Í sumum aðstæður þú gætir þurft að gera frekar greiðslur til að
borga fyrir tapi. Viðskipti áhættu eru mikil með skiptimynt – alls tap getur þú fellur getur verulega hærri
en fjárhæð fjárfest.

Árangur Atburðarás
Það eru nokkrar tegundir af viðskipti hættu, þar á meðal skiptimynt hættu, sem þú ættir að vita það
áður en farin að eiga viðskipti. Upplýsingar um þáttum sem hafa áhrif á frammistöðu þessa vöru eru
nákvæmar hér þar með talið en ekki takmarkað við:
Skiptimynt Hættu
Hættu að ótakmarkað tap
Brún hættu
Átök Áhuga

Stjórnlausar Markaði Hættu
Markaði röskun hættu að
gjaldeyri hættu
á Netinu viðskipti vettvang og ÞAÐ
hættu
Markaði Hættu
hættu Mótaðila
Fyrir nákvæmari viðskipti dæmi í þessu tiltekna vöru sem má finna hérna.

Hvað gerist ef Fyrirtækið er ekki að borga út?
Ef að Fyrirtækið verður gjaldþrota og er ekki að borga út til að fjárfesta, Verslun Viðskiptavinum
kann að vera rétt á að launa upp að evrur 20,000 af Fjárfesta Bætur Fund sett upp af Kýpur
fjármálaeftirlitinu.
Nánari upplýsingar er að frétta okkar Fjárfesta Bætur Fund Stefnu
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https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Hvað er kostnaðurinn?
Fyrirtækið gjöld splesa og þóknun þegar fjárfestir viðskipti Yfirfæra Verðbréf. Breiða er munurinn á milli
Selja ("Tilboð") og Kaupa ("Spyrja") verð að baki. Útbreiðslu á hver að baki eign er lýst á heimasíðu
Félagsins með því að smella hér. En hver fjárfestir kann að hafa mismunandi breiðist út um allt eða sumir
af baki eign byggt á fjárfesta er saga, bindi, starfsemi eða ákveðin kynningar. Hér borð ein dæmi um
tegundir af kostnaði ásamt merkingu þeirra:
Hver er kostnaðurinn?
Borðið hér sýnir mismunandi tegundir af kostnaði flokkar
Eitt af
kostnaði

Endurteknar
kostar/hagnað
ur

Dreifa

Þetta er munurinn á milli að kaupa og selja verð

Þóknun

Þetta er hlaðin eins og sér kosta á hver viðskipti

Forsjá gjalds

Þetta er hlaðin ef handhafi yfirfæra security vill að
Tradestone virkar eins og fiduciary og heldur öryggi sem
tilnefndur eigandi.
Áhuga berst eins og afsláttarmiða á djörf haldin í eigu eða arð getur
verið greitt út að hluthöfum í hlutabréf í lager sem fer fyrrverandi
arð.

Áhuga tekjur ;
arð

Hversu lengi ætti ég að halda það og má ég taka peninga út snemma?
Skiptasamninga hef ekki mælt með því að halda tíma og það er að fjárfesta ákvörðun að ákveða viðeigandi að
halda tímabil samkvæmt þeirra einstaka viðskipti stefnu og markmið.
Hvernig get ég kvarta?
Viðskiptavini sem vilja að kæra hann getur gert það með því að senda eyðublað að neðan netfangið:
complaints@fbs.eu
heill kvartar aðferð og eyðublað er að finna á heimasíðu Félagsins.
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