Tradestone Ltd
GALVENIE INFORMĀCIJAS DOKUMENTS
PVKIU
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
PVKIU piedāvā Tradestone Limited (turpmāk uz "Uzņēmums", "Mēs" vai "Mums"), kas reģistrēta
Kiprā. 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
PVKIU stāv Uzņēmumiem, par Pārvedamu Vērtspapīru Kolektīvo Ieguldījumu. Tas attiecas uz tiesisko
regulējumu, kas ļauj pārdošanai cross-Eiropas fondos. PVKIU fondi tiek uzskatīti par drošu un labi
regulēts investīcijas un ir populārs starp daudziem investoriem, kas vēlas investēt visā Eiropā.

Mērķi
Galvenais mērķis Eiropas PVKIU ietvaros ir izveidot vienotu Eiropas tirgu mazumtirdzniecības
ieguldījumu fondiem, un, lai atvieglotu pārrobežu investīciju fonds piedāvā privātajiem ieguldītājiem

Paredzēts Mazumtirdzniecības Investors
Pārskats Uzņēmumu Kolektīviem Ieguldījumiem Pārvedamos Vērtspapīros (UKIPV) ir kopfonds, kas
atrodas Eiropas Savienībā. PVKIU fondi tiek uzskatīti par drošu un labi regulēts investīcijas un ir populārs
Eiropā, Dienvidamerikā un Āzijā, starp investoriem, kuri nevēlas ieguldīt vienotu valsts akciju sabiedrību,
bet gan starp diversificētu ieguldījumu fondi izplatīties Eiropas Savienībā. Katra konkrētā PVKIU iegulda
grozā no dažādiem vērtspapīriem.
Šis produkts ir uzskatāms kā nav sarežģīti un piemēroti ilgtermiņa ieguldījumi (kapitāla saglabāšana un
ienākumu veidā kuponiem un procentus), bet arī īstermiņa tirdzniecību.

Riska Indikators
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Zems Risks

7
Augsts Risks

Riska indikators par šo produktu ir saistīta ar Kompānijas pēc 1 (t.i., zemāko risks parasti augstāks,
apbalvojumus), kuru likmes potenciālos zaudējumus no turpmāko darbību ļoti zemā līmenī, ir saistīts ar
dažādiem faktoriem, tostarp, bet ne tikai:
• Tirgus risku (iespēju, ka ekonomiskie zaudējumi, kas rodas no kustībām, tirgus cenu)
• Svārstību risku
• Procentu likmju risku (iespēju, ka ekonomiskie zaudējumi, kas rodas no izmaiņām procentu likmēs, savas
nepastāvības vai korelācijas, ieskaitot izmaiņas, lai forma procentu likmju līknes)
• Likviditātes risku/ Kredītrisku (iespēju, ka ekonomiskie zaudējumi, kas izriet no faktiskās un iespējamās
vai iespējamās prasības pret jebkuru darījumu partnera, aizņēmējs vai aizņēmēja, sakarā ar pasliktināšanos
darījuma partnera vai aizņēmēja vēlme vai spēja veikt uz faktisko, iespējamās vai iespējamā pienākuma)
• Darījuma partnera risku (iespēju, ka ekonomiskie zaudējumi, kas izriet no darījumu partnera kredīta
kvalitāti, ar ko Sabiedrība, kas veikts. Kredīta kvalitātes atspoguļojas iekšējo vai ārējo kredītreitingu par
darījumu partneriem).

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:
Sviras Riska
Riska neierobežotu zaudējumu
Rezerve riska,
Interešu Konfliktu
Tirgus Risks

Neregulētā Tirgus Risks
Tirgus traucējumu risku
Ārvalstu valūtas riska
Tiešsaistes tirdzniecības platformu, un
TAS risks
darījuma Partnera risks

Lai iegūtu konkrētu tirdzniecības piemēri šajā konkrētu produktu, var atrast šeit.

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
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
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Izmaksas var mainīties atkarībā no pamatā esošo ieguldījumu iespējām izvēlēties. Specifisku informāciju var atrast
https://www.fbs.es

Kādas ir izmaksas?
Kompānija maksas starpību un komisijas kad ieguldītājs trades par Pvkiu. Starpība ir starpība starp
Pārdot ("Bid") un Nopirkt ("Ask") cena VIENĪBAS , kas ir reizināts ar darījuma lieluma. Izplatīšanos
par katru bāzes aktīvs ir detalizēts Kompānijas mājas lapā, uzklikšķinot šeit. 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 maksa

Regulārās
izmaksas,

Pārvaldības
Maksu

, Tas ir starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenu,
Šis ir jāmaksā kā atsevišķu izmaksu par katru darījumu
Šo tiek ieturēta, ja turētājs vienības, kas vēlas, ka
Tradestone darbojas kā uzticības un tur vienībām, kā
kandidāts īpašnieks.
iekasē Maksu, ko emitents U -CITS pārvaldīt vienības un izdarīt
nepieciešamos aprēķinus, kas nepieciešamas fonda. Parasti tas ir
procentos no UCIT ieguldījumu vērtību, un tas tieši ietekmē cenu
par vienību, samazinot to iepriekš norādītā datuma.

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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