Tradestone Ltd
HELSTU UPPLÝSINGAR SKJAL
UCITS
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
UCITS eru í boði með Tradestone Égimited (hér á "Fyrirtæki", "Við" eða "Okkur"), skráð í Lýðveldinu
Kýpur. 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
UCITS stendur fyrir Fyrirtæki fyrir Sameiginlega Fjárfestingu í Yfirfæra Verðbréf. Þetta vísar til reglur
sem gerir fyrir sölu á kross-Evrópu verðbréfasjóðum. UCITS fé eru litið eins öruggur og heilbrigðurstjórnað og fjárfestingar eru vinsæll meðal margra fjárfesta að leita að fjárfesta í Evrópu.

Markmið
Helsta markmið Evrópu UCITS ramma hefur verið að búa til einn Evrópska markaðnum fyrir verslun
fjárfestingasjóðum og til að auðvelda yfir landamæri fjárfesting fund býður fyrir verslun fjárfesta

Ætlað Verslun Fjárfesta
Yfirlit Fyrirtæki fyrir Sameiginlega Fjárfestingu fyrir Sjálfan Verðbréf (UCITS) er gagnkvæm fund byggt
í Evrópusambandinu. UCITS fé eru litið eins öruggur og heilbrigður-stjórnað og fjárfestingar eru vinsælar
í Evrópu, Suður-Ameríku og Asíu meðal fjárfesta sem vilja ekki að fjárfesta í einu opinber hlutafélag heldur
meðal dreifðu eining treystir breiða út innan Evrópusambandið. Hverja UCITS fjárfestir í körfu af
mismunandi verðbréf.
Þessi vara er talinn ekki flókin og við hæfi fyrir langan tíma fjárfestingar (höfuðborg varðveislu & tekjur í
formi afsláttarmiða og áhuga) en einnig til skamms tíma viðskipti.

Hættu Vísir
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Hættu vísir til að þessi vara hefur verið sett Fyrirtæki á 1 (ég. lægsta hætta með venjulega hærra verðlaun),
sem verð hugsanlega tap úr framtíðinni árangur á mjög lágt, vegna þess að ýmsum þáttum þar með talið en
ekki takmarkað við:
• Markaði áhættu (möguleika á efnahags tap sem stafar frá hreyfingar í markaðsverði)
• Flökt áhættu
• Vexti hættu (möguleika á efnahags tap sem stafar af breytingu á vöxtum, flökt þeirra eða fylgni, þar á
meðal breytingar að lögun vexti línur)
• Lausafé hættu/ Kredit hættu (möguleika á efnahags tap, sem stafar frá alvöru, liðsauki eða hugsanlega
kröfur gegn öllum mótaðila, lántakanda eða lántaka, vegna þess að hnignun hins er eða lántaka vilja eða
getu til að framkvæma á alvöru, liðsauki eða hugsanlega skyldu)
• Mótaðila hættu (möguleika á efnahags tap sem stafar frá credit gæði mótaðila sem Fyrirtækið viðskipta.
Kredit gæði endurspeglast í ytri eða innri kredit einkunnir mótaðila).

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
Markaði Hættu

Stjórnlausar Markaði Hættu
Markaði röskun hættu að
gjaldeyri hættu
á Netinu viðskipti vettvang og ÞAÐ
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
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
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Kostnaðurinn verður verið eftir á að baki fjárfesting valkosti þú að velja. Sérstakar upplýsingar er að finna
https://www.fb.esb

Hvað er kostnaðurinn?
Fyrirtækið gjöld útbreiðslu og þóknun þegar fjárfestir viðskipti á UCITs. Breiða er munurinn á milli
Selja ("Tilboð") og Kaupa ("Spyrja") verð EININGU sem er margfaldað með takast á stærð. Útbreiðslu
á hver að baki eign er nákvæmar á heimasíðu Félagsins með því að smella hér. 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

Dreifa

Þetta er munurinn á milli að kaupa og selja verð

Þóknun

Þetta er hlaðin eins og sér kosta á hver viðskipti

Forsjá gjald

Þetta er hlaðin ef handhafi einingar vill að Tradestone virkar
eins og fiduciary og heldur einingar sem tilnefndur eigandi.

að Stjórna Gjalda Gjalda eru greiða með því að útgefanda UANNAÐ að stjórna
einingar og gera nauðsynlegt útreikning þörf með sjóðnum.
Venjulega er það hlutfall af UCIT gildi fjárfestingar og það bein
áhrif verð eining með því að minnka það á fyrirfram-tiltekinn degi.

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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