Tradestone Ltd
DOKUMENTO PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Perleidžiamų Vertybinių Popierių,
Tikslas
Thyra document provides you (toliau -"Klientas") with key information about thyra investment protuct. It
yra not marketing material. The information yra required by lam to s help you understand the nature, risks,
costs, potential gains and losses of thyra product and to help you compare it mith other products.

Produktas
Remiantis pakeitimus, padarytus pagal Finansinių Priemonių Rinkų Direktyvą 2014/65/ES (MiFID II)
ir Europos Reglamentas (ES) Nr. 1286_2014 dėl PRIIPs kiekviena Investicinė Įmonė, veikdama kaip
gamintojas ar platintojas privalo pasiūlyti pagrindinė Informacija Dokumentą ("VAIKAS")
mažmeniniams klientams, kad jie galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl finansinių produktų, siūlomų į
juos.
Ne pirma, jis yra atsakingas gamintojas finansinio produkto sukurti ir pristatyti VAIKĄ į Platintojas.
Jei dėl kokios nors priežasties, gamintojas finansinio produkto nepristato reikalingą informaciją ir
pagrindinę Informaciją Dokumentą "VAIKAS", platintojas atsakinga, geriausius savo gebėjimus,
informuoti mažmeniniams klientams charakteristikų, susijusių su kiekvieno investicinio produkto.
Bendrovė yra įgaliotas ir reguliuoja Kipro vertybinių Popierių ir Biržos Komisija, Kipro Respublikos,
su licencijos numeris 331/17. Dėl išsamesnės informacijos prašome skambinkite: +357 25 313540 arba
apsilankykite https://fbs.eu/en.

Perspėjimas
You are about to purchase a product t t t t t t t t that yra net simple and may be difficult a to understand.

Kas yra šis produktas?
Tipas
Perleidžiami vertybiniai popieriai yra tos investicijos, kurios nėra apyvartiniai kapitalo rinkoje, kaip antai
bendrovių akcijos ir kiti investicijų bendrovių akcijoms lygiaverčiai, partnerystės ar kiti subjektai, ar
kapitalo grąžos ir palūkanų investicijos žinomas kaip obligacijos.
Perleidžiami vertybiniai popieriai, įtraukti:




bendrovių akcijos (ar išvardytus arba sąrašus, kuriais leista prekiauti arba kitaip), panašius
interesus, partnerysčių ir kitų subjektų ir lygiaverčius vertybinius popierius;
obligacijos ir kitų formų vertybiniais popieriais skolos;
depozitoriumo pakvitavimai dėl priemonių punkte;
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vertybinius popierius, suteikiančius teisę įsigyti ar parduoti perleidžiamus vertybinius popierius
subjektais (pavyzdžiui, garantijų, pasirinkimo, ateities ir konvertuojamos obligacijos); ir
vertybiniais popieriais atsiskaitoma pinigais, išvestinių finansinių priemonių, įskaitant tam tikras
ateities, pasirinkimo, apsikeitimo sandorius ir kitas sutartis dėl skirtumų, susijusių su
perleidžiamais vertybiniais popieriais, valiutomis, palūkanų normomis ar pajamingumą, biržos
prekes arba kitus indeksus ar priemones.

Tikslai
Perleidžiami vertybiniai popieriai paprastai yra naudojamas ilgalaikis investicijų portfelius.
Atsižvelgiant į plačią taikymo sritį, vertybiniai popieriai, investuotojams pasirinkti suku ria kapitalo
padidėjimo kartais, o pajamas arba paprasta išsaugoti kapitalą nuo infliacijos, kitu metu. Su dabartiniu
patogumo nuosavybės perdavimas elektroniniu būdu, vertybinių popierių, gali greitai ir efektyviai
perduoti pavadinimų jų vertybinius popierius, pavyzdžiui, obligacijas, akcijas, depozitoriumo
pakvitavimai) beveik iš karto, todėl gali išvengti bet kokio sandorio šalies kredito rizika.

Skirti Mažmeniniams Investuotojams
Perleidžiami vertybiniai popieriai paprastai yra skirtas profesionaliems investuotojams, turintiems daug
žinių ir/ar experience išvestinių produktų. Investuotojai gali turėti skirtingą investavimo strategiją ir
poreikius, įskaitant bet ne tik spekuliacija, kapitalo padidėjimo arba) apsidrausti nuo infliacijos, ir turi
priimti savo investavimo laikotarpis atitinkamai.
Perleidžiami vertybiniai popieriai, tinkami Mažmeniniams klientams, jeigu jie atitinka šiuos kriterijus, yra
patenkinti:






Ryšium su didelio pradinio kapitalo sumas,
Pagrindinis laipsnis žinios ir patirtis būtina
Gebėjimas ir noras prisiimti nuostolių
Tinka konservatyvios klientų ir subalansuota prekybininkai su kai investavimo patirties
Mažmeniniams klientams, kurie:
 ieškote kapitalo apsaugos ar mažas grąžinimas investuota suma
 yra visiškai vengti rizikos/neturi arba mažos rizikos toleranciją
 reikia užtikrinti pajamas arba visiškai nuspėjama grįžti aplinką.

Kaip produkto platintojas mes platinti šiuos produktus, pagal pranešama tikslinė rinka ir platinimo
strategiją.
Klientų profilius, kad nebus priimta:





Pareiškėjas yra iki 18 metų amžiaus,
Pareiškėjas, pažymimas, vidaus kontrolę (pvz.: PPP problemas)
Pareiškėjas šiuo metu vyksta bankroto
Pareiškėjas, kuris nurodė, kad jie yra bedarbiai/studentas ir gauti vyriausybės paramos
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Rizikos Indikatorius
Akcijos
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DIDESNĖ RIZIKA

MAŽESNĖ RIZIKA
Obligacijų
1

2

3

MAŽESNĖ RIZIKA
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DIDESNĖ RIZIKA

Santrauka rizikos rodiklis yra vadovas, rizikos lygiui, šis produktas, palyginti su kitais produktais. Tai
rodo, kiek tikėtina, kad produktas bus prarasti pinigų, nes judesiai rinkose, arba dėl to, kad tarpininkas yra
ne galėtų sumokėti jūs. Mes klasifikuojamos šios akcijos , kaip ir 3, ir į obligacijas, kaip 2out 7, 7
aukščiausias rizikos klasės. Šios normos galimi nuostoliai dėl būsimų rezultatų vidutinio žemo lygio.
Investuotojai turėtų žinoti, valiutos rizikos. Galite gauti mokėjimai kitokia valiuta, todėl galutinis
grąžinimo jūs gausite priklauso nuo valiutos kursu.
Ši rizika nėra laikomas rodikliu, kaip nurodyta pirmiau. Kai kuriais atvejais jums gali būti reikalaujama
atlikti papildomus mokėjimus, mokėti už nuostolius. Prekybos riziką, padidina sverto – bendras nuostolis,
kurį gali patirti gali gerokai viršyti investuota suma.

Veiklos Planai
Yra daug rūšių prekybos rizika, įskaitant finansinio sverto riziką, kurią turėtumėte žinoti prieš
pradedant prekybą. Informacija apie veiksnius, kurie turi įtakos šio produkto išsamus žemiau
įskaitant, bet neapsiribojant:
Finansinio sverto Riziką
Rizikos ir neribotos nuostolių,
Marža rizika
Interesų Konfliktų

Nereguliuojamos Rinkos Rizika,
Rinkos sutrikimo rizikos
Užsienio valiutos kurso rizika
Internetinės prekybos platformą, ir
TAI rizika,
Rinkos Rizika,
Sandorio šalies rizika
Daugiau konkrečias prekybos pavyzdžių tai konkretaus produkto galima rasti čia.

Kas atsitiks, jei Įmonė negali išmokėti?
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Jei Bendrovė tampa nemoki ir negali sumokėti iš savo investuotojų, Mažmeniniams Klientams gali
pretenduoti į kompensaciją iki €20,000 iki Investuotojų Kompensavimo Fondo, įkurto Kipro
vertybinių Popierių ir Biržos Komisija.
Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome peržiūrėti mūsų Investuotojų Kompensavimo Fondo Politika
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Kas yra sąnaudos?
Bendrovė mokesčius spread ir komisija, kai investuotojas prekiauja Perleidžiamus Vertybinius popierius.
Marža yra skirtumas tarp pardavimo ("Pasiūlymas") ir Nusipirkti ("Klausti") kaina pagrindines. Plitimo už
kiekvieną pagrindinis turtas yra nurodyta Bendrovės interneto svetainėje, paspaudę čia. Bet kiekvienas
investuotojas gali turėti skirtingas plinta dėl visų arba kai kurių iš užtikrinamojo turto, remiantis
investuotojo istorija, garsas, veiklos ar tam tikros akcijos. Toliau pateiktoje lentelėje pavaizduotas
iliustracijoje rūšių išlaidos, kartu su jų reikšmė:
Kiek tai kainuoja?
Toliau pateikta lentelė rodo, įvairių rūšių išlaidų kategorijas
vienkartines
išlaidas

Skleisti

Tai yra skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainų

Komisija,

Tai yra mokėti kaip už atskirą išlaidų dėl kiekvieno sandorio

Globos
mokestįs

Tai mokėti, jei savininkas perleidžiamų vertybinių popierių,
nori, kad Tradestone veikia kaip patikėtinis ir turi saugumo
nominalus savininkas.
Palūkanos, gautos kaip kuponų bold portfelyje arba dividendai gali
būti išmokami akcininkams, akcijas, akcijų, kad eina ex-dividendų.

Pasikartojanči Palūkanų
pajamos
os
išlaidos/pelnas dividendai,

Kaip ilgai turėčiau turėti ir galiu imtis pinigų iš anksčiau?
Apsikeitimo sandoriai nėra rekomenduojama laikymo laikotarpis ir tai, kad investuotojai gali savo nuožiūra
nustatyti tinkamą laikymo laikotarpį, atsižvelgiant į jų individualius prekybos strategiją ir tikslus.
Kaip aš galiu skųstis?
Klientams, kurie nori pateikti skundą, gali tai padaryti pateikdamas skundą formą žemiau el. pašto adresas:
complaints@fbs.eu
visą skundžiasi tvarką bei skundo formą galima rasti Bendrovės interneto svetainėje.
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