Tradestone Ltd
GALVENIE INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Pārvedamiem Vērtspapīriem,
Mērķis
Thir dokument provides you (turpmāk tekstā -"Klients") with key information about thir investment product.
It ir not marketing material. The information ir rejuired by law to help you understand the nature, risks,
kosts, potential gains and losses of thir product and to help you compare it with other products.

Produkts
Pamatojoties uz izmaiņām, kas ieviestas ar Direktīvu par Finanšu Instrumentu Tirgiem 2014/65/ES
(MiFID II) un Eiropas Regula (ES) Nr. 1286_2014 par PRIIPs katra Ieguldījumu Sabiedrība, kas
darbojas kā ražotājs vai izplatītājs ir pienākums piedāvāt Taustiņu Informācijas Dokuments
("MAZULIS") privātiem klientiem, lai tie varētu veikt apzinātu lēmumu par finanšu produktu, ko
piedāvā.
Pirmajā instancē, tas ir ražotāja atbildība finanšu produktu, lai izveidotu un piegādāt MAZULIS
Izplatītājam. Ja kāda iemesla dēļ, ražotājs finanšu produktu nespēj sniegt nepieciešamo informāciju un
svarīgākās Informācijas Dokuments "KID", izplatītājs uzņemas atbildību, lai viņu labākās spējas, lai
informētu jebkuru mazumtirdzniecības klientiem īpašības attiecībā uz katru ieguldījumu produktu.
Uzņēmums ir atļauts un reglamentē Kipras Vērtspapīru un biržu Komisija, Kipras Republiku, ar licences
numuru 331/17. Sīkāku informāciju, lūdzu zvaniet: +357 25 313540 vai iet uz https://fbs.eu/en.

Brīdinājums
You are aboa ut to purchase a product that ir net simple and may be difficult to understand.

Kas ir šis produkts?
Veids
Pārvedami vērtspapīri ir šīs klases ieguldījumu, kas ir tirgojami kapitāla tirgū, piemēram, uzņēmumu
akcijas un citi ieguldījumi, kas ir līdzvērtīgi akcijām uzņēmumos, personālsabiedrību vai citu vienību vai
kapitāla atdevi un interesi ieguldījumiem, kas pazīstama kā obligācijas.
Pārvedamiem vērtspapīriem, kas ietver:





uzņēmumu akcijas (vai sarakstā vai nekotētas, tirgot vai citādi), salīdzināmu intereses,
personālsabiedrībām un citām iestādēm un līdzvērtīgus vērtspapīrus;
obligācijas un cita veida vērtspapīros parādu;
depozitārija kvītis attiecībā uz instrumentiem, iepriekš;
vērtspapīri, kas dod tiesības iegādāties vai pārdod pārvedamus vērtspapīrus (piemēram, biržā
tirgotajām garantijām, izvēles līgumiem, nākotnes līgumiem un konvertējamās obligācijas); un
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vērtspapīros kuriem norēķinās skaidrā naudā, to atvasinājumi, tai skaitā noteiktu nākotnes
līgumus, iespējas līgumus, mijmaiħas līgumus un citus līgumus atšķirības attiecībā uz
pārvedamiem vērtspapīriem, valūtām, procentu likmēm vai ienesīgumu, preces vai citus rādītājus,
un pasākumus.

Mērķi
Pārvedamiem vērtspapīriem, parasti tiek izmantoti, lai turēt ilgtermiņa ieguldījumu portfeļus. Ņemot
vērā plašo darbības jomu, vērtspapīri, kuri pieejami, investoriem izvēlēties, lai radītu kapitāla
pieaugumu pie reizes, vienlaikus radot ienākumus, vai vienkārši saglabāt kapitālu no inflācijas, citreiz.
Ar pašreizējo vieglumu, īpašumtiesības uz elektroniski, vērtspapīru turētāji, var ātri un efektīvi nodot
nosaukumu, lai to vērtspapīri (piemēram, obligācijas, akcijas, depozitāros) gandrīz uzreiz, tādējādi var
izvairīties no jebkura darījuma partnera kredītrisku.

Paredzēts Mazumtirdzniecības Investors
Pārvedamiem vērtspapīriem, parasti ir paredzēts pieredzējušiem ieguldītājiem, kuriem ir plašas zināšanas
un/vai experience atvasinātos produktus. Ieguldītāji var būt dažādi ieguldījumu stratēģiju un vajadzībām,
tostarp, bet ne tikai spekulācijas, kapitāla pieauguma vai riska ierobežošanas inflācija, un vajadzētu
pieņemt viņu ieguldījumu redzesloku attiecīgi.
Pārvedami vērtspapīri ir piemērots Privātiem klientiem, ja šādi kritēriji ir pārliecinājusies, ka:






Indivīdi ar lielu sākuma kapitālu
Pamata zināšanu līmenis un pieredze ir nepieciešama
Spēju un gatavību segt zaudējumus
Piemērots konservatīvu klientiem un līdzsvarotu tirgotājiem, ar kādu pieredzi
Mazumtirdzniecības klientiem, kuri:
 meklē kapitāla aizsardzībai vai nelielas atmaksu no ieguldītās summas,
 ir pilnībā neriskēt/nav vai zema riska tolerance
 nepieciešams garantētu ienākumu vai pilnīgi prognozējamu atdevi.

Kā produktu izplatītājs mēs jums izplatīt šo produktu saskaņā ar zināma mērķa tirgus un izplatīšanas
stratēģiju.
Klientu profilus, ka netiks pieņemti:





Pretendents ir sasniedzis 18 gadu vecuma
Iesniedzējs ir atzīmēti ar iekšējām pārbaudēm (piemēram: noziedzīgi iegūtu līdzekļu
LEGALIZĀCIJAS novēršanas problēmas)
Iesniedzējs ir pašlaik iet caur bankrota
Pretendentam, kurš norādīja, ka viņi ir bezdarbnieki/studentu un kas saņem valsts atbalstu
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Kopsavilkums riska indikators ir rokasgrāmata, lai riska līmenis par šo produktu salīdzinājumā ar citiem
produktiem. Tas parāda, cik liela ir iespējamība, ka produkts būs zaudēt naudu, jo kustības tirgos, vai
tāpēc, ka brokeris nav spējīgi maksāt jums. Mums ir klasificēti šo akciju kā 3 un obligācijas, kā 2out 7, 7
ir augstākā riska kategorijā. Šīs likmes potenciālos zaudējumus no nākotnes sniegumu pie vidēji zemā
līmenī. Ieguldītājiem jāņem vērā, valūtas risku. Jūs var saņemt maksājumus citā valūtā, tāpēc galīgo
atpakaļ jūs saņemsiet, ir atkarīgs no valūtas kurss starp divām valūtām.
Šis risks nav uzskatāms indikators, kas rādīts iepriekš. Dažos gadījumos jums var būt nepieciešams veikt
turpmākus maksājumus maksāt par zaudējumiem. Tirdzniecības riski tiek palielināts ar sviras – kopējie
zaudējumi, kas var rasties, var ievērojami pārsniegt summu, kas jāiegulda.

Darbības Scenāriji
Ir vairāki veidi, tirdzniecības riska, tostarp aizņemto līdzekļu risku, kas jums jāzina, pirms sākat
tirdzniecību. Informācija par faktoriem, kas ietekmē darbības ar šo produktu, ir sīki zem ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar:
Neregulētā Tirgus Risks
Tirgus traucējumu risku
Ārvalstu valūtas riska
Tiešsaistes tirdzniecības platformu, un
TAS risks
Tirgus Risks
darījuma Partnera risks
Lai iegūtu konkrētu tirdzniecības piemēri šajā konkrētu produktu, var atrast šeit.
Sviras Riska
Riska neierobežotu zaudējumu
Rezerve riska,
Interešu Konfliktu

Kas notiek, ja Uzņēmums nespēj izmaksāt?
Gadījumā, ja Uzņēmums kļūst maksātnespējīgs un nespēj izmaksāt saviem ieguldītājiem,
Mazumtirdzniecības Klientiem, var būt tiesības uz kompensāciju līdz 20 000 eiro, ko kipras Investoru
Kompensāciju Fonda, kas izveidots ar Kipras Vērtspapīru un biržu Komisija.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet mūsu Investoru Kompensāciju Fonda Politika
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https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Kādas ir izmaksas?
Uzņēmums iekasē spread un komisijas kad ieguldītājs darījumus Pārvedamu Vērtspapīru. Starpība ir
starpība starp Pārdot ("Bid") un Nopirkt ("Ask") cena bāzes. Izplatīšanos par katru bāzes aktīvs ir izklāstīts
uz Uzņēmuma mājas lapā, uzklikšķinot šeit. Bet katrs ieguldītājs var būt dažādas izplatās uz visu vai daļu
no bāzes aktīva, pamatojoties uz ieguldītāja vēsturi, apjoms, darbības vai noteiktām akcijām. Zemāk tabulā
ir attēlots priekšstatu par to izmaksu veidus, kuras ir kopā ar viņu, nozīmē:
Kādas ir izmaksas?
Zemāk dotā tabula atspoguļo dažādu veidu izmaksu kategorijas
Izplatās
vienreizējās
izmaksas, kas
Komisija
mēneša maksas

Procentu
Kārtējās
izmaksas/ienāk ienākumi
dividendes
umi

, Tas ir starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenu,
Šis ir jāmaksā kā atsevišķu izmaksu par katru darījumu
Tas ir ieturēta, ja turētājs pārvedams vērtspapīrs, kas vēlas,
ka Tradestone darbojas kā uzticības un ir drošības, kā
kandidāts īpašnieks.
saņem Procentus, kā kuponus uz treknrakstā, portfelī vai dividendes
var tikt izmaksātas akcionāriem akciju akciju, kas iet ex-dividenžu.

Cik ilgi es tur tā un vai varu ņemt naudu ārā ātrāk?
Mijmaiņas darījumi nav ieteicams turēšanas periodu un tas ir ieguldītāju pēc saviem ieskatiem lemt par
atbilstošu turēšanas periodu, kas saskaņā ar to individuālajiem tirdzniecības stratēģiju un mērķus.
Kā es varu sūdzēties?
Klientiem, kuri vēlas iesniegt sūdzību var izdarīt, iesniedzot sūdzību veidlapu zemāk e-pasta adresi:
complaints@fbs.eu
pilnu sūdzas procedūru un sūdzības veidlapu var atrast Kompānijas mājas lapā.
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