Tradestone Ltd
DOKUMENTO PAGRINDINĖ INFORMACIJA
KIPVPS
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
KIPVPS siūlo Tradestone Limited (toliau - į "Bendrovė", "Mes" arba "Mūsų"), registruota Kipro
Respublikoje. 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
KIPVPS reiškia Įmonių, Kolektyvinio Investavimo į Perleidžiamus Vertybinius popierius. Tai reiškia,
kad reguliavimo sistema, kuri leidžia parduoti kitose Europos investicinių fondų. KIPVPS lėšos yra
suvokiamas kaip saugiai ir tinkamai reguliuojamas investicijų ir yra populiarus tarp daugelio
investuotojams, kurie nori investuoti visoje Europoje.

Tikslai
Pagrindinis Europos KIPVPS sistemą buvo siekiama sukurti bendrą Europos rinką, dėl mažmeninių
investicinių fondų ir palengvinti tarpvalstybinių investicijų fondas siūlo mažmeniniams investuotojams

Skirti Mažmeniniams Investuotojams
Apžvalgą Įmonių, Kolektyvinio Investavimo į Perleidžiamus Vertybinius popierius subjektais (KIPVPS)
yra investicinis fondas, įsikūrę Europos Sąjungoje. KIPVPS lėšos yra suvokiamas kaip saugiai ir tinkamai
reguliuojamas investicijų ir yra populiarus Europoje, Pietų Amerikoje ir Azijoje tarp investuotojų, kurie
nori investuoti į vieną akcinę bendrovę, bet, o tarp diversifikuotą investicinių fondų pasklido Europos
Sąjungoje. Kiekvienos konkrečios KIPVPS investuoja į krepšelį iš skirtingų vertybinių popierių.
Šis produktas yra laikomas nesudėtinga ir tinka ilgalaikių investicijų (kapitalo išsaugojimas ir pajamų
forma kuponus ir palūkanas), bet taip pat trumpalaikių prekybos.

Rizikos Indikatorius
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Maža Rizika

7
Didelė Rizika

Rizikos rodiklis, ši prekė buvo nustatyta, kad Bendrovė ne 1 (t. y. mažiausia rizika paprastai didesnė
apdovanojimai), kuris įvertina galimus nuostolius iš veiklos rezultatų ateityje labai mažas, dėl įvairių
veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant:
• Rinkos rizika (galimybė ekonominių nuostolių dėl pervežimų rinkos kainų)
• Nepastovumo pavojus
• Palūkanų normos rizika (galimybė ekonominių nuostolių, atsirandančių pokyčių, palūkanų normų, jų
nepastovumo ar koreliacija, įskaitant pakeitimus formos palūkanų normų kreivės)
• Likvidumo rizika/ Kredito rizika (galimybė ekonominių nuostolių, kylančių iš faktinės, galimos ar galimų
pretenzijų bet kuriai šaliai, įsipareigojančiojo asmens ar paskolos gavėją, dėl pablogėjusios kitos sandorio
šalies arba kredito gavėjo noro ar gebėjimų atlikti dėl faktinės, galimos ar galimų pareigos)
• Sandorio šalies riziką (galimybė ekonominius nuostolius, kylančius iš kitos sandorio šalies kredito
kokybė, su kuriais Bendrovė yra pervedama. Kredito kokybės atsispindi išorinius arba vidinius kredito
reitingus sandorio šalių).

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
Rinkos Rizika,

Nereguliuojamos Rinkos Rizika,
Rinkos sutrikimo rizikos
Užsienio valiutos kurso rizika
Internetinės prekybos platformą, ir
TAI rizika,
Sandorio šalies rizika

Daugiau konkrečias prekybos pavyzdžių tai konkretaus produkto galima rasti čia.

Kas atsitiks, jei Įmonė negali išmokėti?
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
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Išlaidos priklausys nuo pagrindinių investicinių variantų pasirinkti. Konkrečios informacijos galima rasti
https://www.fbs.es

Kas yra sąnaudos?
Bendrovė ima plisti ir komisija , kai investuotojas prekiauja Kipvps. Marža yra skirtumas tarp
pardavimo ("Pasiūlymas") ir Nusipirkti ("Klausti") kaina VIENETO , kuris yra dauginamas iš sandorio
dydį. Plitimo už kiekvieną pagrindinis turtas yra detalus Bendrovės interneto svetainėje, paspaudę čia.
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
mokestis

Tai mokėti, jei savininkas vienetų nori, kad Tradestone
veikia kaip patikėtinis ir turi vienetus , kaip nominalus
savininkas.
Mokesčiai yra mokami, kad emitentas UCITS valdyti investicinius
vienetus ir atlikti būtinus skaičiavimus, kurių reikia fondo. Paprastai
tai yra procentas nuo UCIT vertės, investicijų ir jis tiesiogiai daro
įtaką kainodaros skyriaus sumažinus jį per iš anksto nustatytą dieną.

Pasikartojanči Valdymo
Mokesčiai
os sąnaudos

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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