Tradestone Ltd
DOKUMENT TA'INFORMAZZJONI EWLENIJA
Għażliet
L-iskop
Dan id-dokument huwa pprovdut fir-rigward ta'l-UE Ppakkjati-bejgħ bl-Imnut u l-Assigurazzjoni bbażata
fuq il-Prodotti ta'Investiment-Regolament. Id-dokument tipprovdilek l-informazzjoni ewlenija dwar dan ilprodott ta'investiment. Mhuwiex-marketing tal-materjal. L-informazzjoni hija meħtieġa bil-liġi li jgħinek
tifhem il-natura, ir-riskji, l-ispejjeż, il-potenzjal ta'qligħ u telf ta 'dan il-prodott u biex jgħinu lill-tqabbel
ma' prodotti oħra.

Il-prodott
L-għażliet huma offruti mill - Tradestone Limitat (iktar'il quddiem il "Kumpanija", "Aħna" jew l "Us"), irreġistrata fir-Repubblika ta'Ċipru. Il-Kumpanija hija awtorizzata u regolat mill-Ċipru it-Titoli
u l-Iskambju tal-Kummissjoni fir-Repubblika ta'Ċipru, bil-numru tal-liċenzja 331/17. Għall-aktar
informazzjoni jekk jogħġbok ċempel +357 25 313540 jew mur https://fbs.eu/en.

Twissija
You are l about to porchaie a preduċt that huwa l-ebdat iimple and may be diffiċult to uerstand.

X'inhu dan l - isem talprokandidat potenzjali?
L-għażla hija kuntratt li twassal is-sid tagħha, l-detentur, id-dritt, iżda mhux l-obbligu, li jixtru jew ibigħu
l-assi sottostanti jew l-istrument mill-speċifikat strajk tal-prezzijiet qabel jew fuq l-data speċifikata,
jiddependi fuq il-forma ta'l-għażla.

It-tip
Tip: l-Għażliet huma d-derivattivi kuntratti li jagħtu x-xerrejja l-dritt, iżda mhux l-obbligu, li jixtru (sejħagħażla) jew ibiegħu (poġġi l-għażla) sottostanti futuri, fil-ddikjarat l-għażla strajk tal-prezzijiet fuq leżerċizzju ta'l-għażla. Il-bejjiegħa tal-għażliet jieħdu fuq l-obbligu li jbiegħu (sejħa-għażla) jew jixtru
(poġġi l-għażla) il - bażi tal-assi fil - iddikjarat l-għażla strajk tal-prezzijiet fuq l-eżerċizzju ta'l-għażla.
Jeżistu żewġ tipi ta'għażliet: Ewropea li tista'tiġi eżerċitata biss fil-maturità, l-Amerika, li jistgħu jiġu
eżerċitati matul il-għażla tal-kontenut. Fl-il-flus l-għażliet huma awtomatikament eżerċitati sakemm ma
jkunx kontra l-istruzzjonijiet huma rċevew minn l-Ikklerjar Membru(i) fuq il-nom tal-klijent tagħhom(i).
Għall-għażla sejħa xerrej jew poġġi l-għażla bejjiegħ, l-eżerċizzju ta'l-għażla riżultati fil-pożizzjoni fit-tul
fil-bażi tal-assi li jikkorrispondi għall-għażla tal-kuntratt xahar u l-istrajk tal-prezzijiet.

Objettivi
Meta jidħlu l-għażlas - pożizzjoni, il-xerrej tal jew tpoġġi jew ċempel l-għażla se jkun soġġett għal
evalwazzjoni inizjali tal-investiment magħrufa bħala l-għażla tal-primjum, pagabbli lill-bejjiegħ. Il-bejjiegħ
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tal jew tpoġġi jew ċempel l-għażla se jkunu suġġetti għal rekwiżiti tal-marġini, li hija l-ammont ta'flus li
għandhom jiġu depożitati meta l-għażla il-pożizzjoni hija miftuħa. L-ammont tal-marġni miżmuma fuq
depożitu għandha tinżamm fil-livell minimu stabbilit mill tiegħek membru tal-ikklerjar ditta, u dan lammont huwa kkompletati meta jkun hemm it-telf fuq il-pożizzjoni. Fuq l-għażla-data ta ' skadenza, jekk
il-possibbiltà tkun eżerċitata, il-partijiet se kull jaqilgħu jew jitilfu l-ammont, jiddependi fuq ilvarjazzjonijiet fil-prezz ta'l-sottostanti.

Maħsuba Bl-Imnut Tal - Investitur
L-għażliet huma tipikament maħsuba għall-investituri sofistikati bl-għarfien estensiva u/jew esperjenza talpassat fil-derivattivi tal-prodotti. L-għażliet huma influwenzati l-istrumenti, u minħabba biss l-perċentwali
tal-kuntratt tal-valur huwa meħtieġ għall-kummerċ, huwa possibbli li jitilfu l-aktar mill-ammont ta'flus
iddepożitati għal-għażliet tal-pożizzjoni. L-investituri fl dan il-kuntratt jista'jkollhom li jvarjaw l-istrateġiji
ta'investiment u l-ħtiġijiet, inkluż iżda mhux limitat għall-ispekulazzjoni, l-arbitraġġ jew hedging, u
għandha tadotta l-investiment tagħhom orizzonti kif xieraq.

Indikatur Tar-Riskju
1
Riskju Baxx
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Riskju Għoli

Sommarju tar-Riskju l-Indikatur: 7 L-indikatur tar-riskju jassumi li l-għażla li tkun saret sa l-iskadenza
tiegħu. Ir-riskju attwali jistgħu jvarjaw b'mod sinifikanti jekk inti tal-flus fi stadju bikri u inti tista'tikseb
lura inqas. Xi għażliet u l-għażliet l-istrateġiji għandhom riskju limitat, iżda xi wħud jistgħu jkunu ta'riskju
għoli.
- Sommarju tar-riskju l-indikatur huwa gwida biex il-livell tar-riskji ta ' dan il-prodott meta mqabbel malprodotti l-oħra. Dan juri kemm huwa probabbli li l-prodott se jitilfu l-flus minħabba tal-movimenti fl-swieq
jew minħabba li aħna qegħdin f'pożizzjoni li tħallas inti.
Għandna kklassifikati dan il-prodott kif 7 minn 7, li hija l-ogħla klassi tar-riskju. Dan ir-rati tal-telf
potenzjali mill-futur tal-prestazzjoni fil-livell għoli ħafna. - Bidliet fil-bażi tal-assi - prezz tista ' tirriżulta
fil-gwadanji kbar jew telf.
Ikunu konxji tar-riskju tal-munita. Inti tista'tirċievi ħlas fil-munita differenti li jiddependu fuq il-prodott,
sabiex il-ritorn finali ikollok jistgħu jiddependu fuq ir-rata tal-kambju bejn il-żewġ muniti. Dan ir-riskju
ma jitqiesx li l-indikatur murija hawn fuq.
F'ċerti ċirkustanzi inti tista'tkun mitlub li tagħmel l-aktar pagamenti biex tħallas għal telf. It-telf totali li
tista'teħel tista'taqbeż b'mod sinifikanti l-ammont investiti.
Dan il-prodott ma tinkludi l-ebda protezzjoni mill-futur-prestazzjoni tas-suq sabiex inti tista ' titlef xi ftit
jew kollha ta'l-investiment tiegħek.
Il-prodott huwa elenkati għall-kummerċ fis-suq tal-futuri u ma hemm l-ebda likwidità impenjati offruti missuq dawk li jfasslu. Għalhekk, il-likwidità jiddependi biss fuq id-disponibbiltà tal-xerrejja u l-bejjiegħa fis2|Page
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suq. Regolari attività kummerċjali osservati fil-punt wieħed fil-ħin ma garanzija regolari tal-kummerċ fi
kwalunkwe punt fil-ħin.
Jekk l-intermedjarju inti qed jiffaċċjaw hija f'pożizzjoni li tħallas inti dak li huwa dovut, inti tista'titlef
tiegħek kollu ta'l-investiment.

Ix-Xenarji Ta'Prestazzjoni
Hemm għadd ta'tipi ta'negozjar tar-riskju, inklużi l-ingranaġġ tar-riskju, li inti għandek tkun konxju
ta ' qabel il-bidu għall-kummerċ. L-informazzjoni dwar l-fatturi li jaffettwaw il-prestazzjoni ta'dan ilprodott huma dettaljati hawn taħt inkluż iżda mhux limitat għal:
Lieva Riskju
Riskju ta illimitat telf ta'
- Marġni tar-riskji
l-Kunflitti tal-Interess
tas-Suq tar-Riskju

Mhux irregolat-Riskju tas-Suq
tfixkil fis-Suq tar-riskju
tal-kambju Barrani tar-riskju
fuq l-Internet pjattaforma
kummerċ u tar-riskji
Kontroparti tar-riskju

tal-

Ix-xenarji ta'prestazzjoni: Dawn il-graffs juru kif l-investiment jista'jwettaq. Inti jistgħu jitqabblu malpaga-off graffs tal-derivattivi oħra. Kull tal-graffs jagħti firxa ta'riżultati possibbli u mhux eżatta
indikazzjoni ta'dak li inti tista ' toħroġ lura. Dak li għandek tikseb se jvarjaw skond kif il-bażi twettaq.
Għall-kull valur ta'l-bażi, il-graffs juru liema l-profitt jew telf ta'l-prodott ikun fuq l-iskadenza tal-prodott.
L-assi orizzontali juri d-diversi possibbli l-prezzijiet ta'l-bażi tal-valur dwar id-data ta'skadenza u l-assi
vertikali turi l-profitt jew telf.

Ix-xiri (jew, skond il-każ, il-bejgħ) sejħa-għażla jindika l-fehma li taħseb li l-bażi tal-prezz se tiżdied
(tnaqqis). Ix-xiri (tal-Bejgħ) poġġi l-għażla jindika l-fehma li taħseb li l-bażi tal-prezzijiet se jonqsu (jew,
skond il-każ, iż-żieda).
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Għal aktar speċifika tal-kummerċ l-eżempji fil-dan il-prodott jista ' jinstab hawnhekk.

X'jiġri jekk il-Kumpanija tkun f'pożizzjoni li tħallas?
Fil-każ li l-Kumpanija ssir insolventi u hija f'pożizzjoni li tħallas lill-investituri tagħha, bl-Imnut talKlijenti tista'tkun eliġibbli għall-kumpens ta'sa eur 20,000 mill-Kumpens għall-Investitur
jistabbilixxi Fond ta'Ċipru it-Titoli u l-Iskambju tal-Kummissjoni.
Għall-aktar informazzjoni jekk jogħġbok reviżjoni tal-Kumpens għall-Investitur-Fond tal-Politika
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
L-ispejjeż se jvarja skond il-bażi ta'l-investiment għażliet għandek tagħżel. Informazzjoni speċifika jistgħu jinstabu
https://www.fbs.tal-ue

Liema huma l-ispejjeż?
Il-Kumpanija imposti tal-firxa u tal-kummissjoni meta investitur-snajja - Għażliet. Firxa hija d-differenza
bejn l-Jbiegħu ("Offerta") u Jixtru ("Staqsi") tal-prezzijiet ta'l - Għażla li jiġi mmultiplikat bil-daqs
jittrattaw. Il-firxa għal kull assi sottostanti huwa inkarigat fuq il-websajt tal-Kumpanija billi tikklikkja
hawn. It-tabella hawn taħt turi eżempju ta'tipi ta'spejjeż flimkien mal-tifsira tagħhom:
X'inhuma l-ispejjeż?
It-tabella hawn taħt turi t-tipi differenti tal-kategoriji ta'spejjeż
ta'darba lispejjeż

Rikorrenti lispejjeż

Tixrid

Din hija d-differenza bejn il-jixtru u jbiegħu l-prezz

talKummissjoni

Dan huwa fiss ħlas mitlub għal kull kuntratt.

Konverżjoni
tal-munita

L-ispiża tal-konverżjoni tal-Profitt jew Telf mis-snajja li lmunita tal-Kummerċ tiegħek Kont

Tpartit miżati

Dan huwa l-finanzjament tal-ispejjeż fil-każ li l-klijent jiddeċiedi li
roll lura l-pożizzjoni li qabel id-data jew il-qlib tal-pożizzjoni għal
aktar tard data mill-data tal-maturità. Jiddependi fuq jekk lpożizzjoni fit-tul jew qasir u l-prevalenti-rati tal-imgħax tal-żewġ
muniti tal-munita-par, il-kont tiegħek jista'jiġu kkreditati jew
ddebitat mal-Tpartit tal - ħlas.

Kemm għandi żomm dan u tista'I jieħdu l-flus minn kmieni?
Swaps ma jkollhomx perjodu ta'parteċipazzjoni rakkomandat u huwa l-investituri diskrezzjoni sabiex
jiddeċiedi l-xieraq tal-perjodu ta'żamma skond individwali tagħhom ta'l-istrateġija tal-kummerċ u l-objettivi.
Kif nista'nressaq ilment?
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Klijenti li jixtiequ li jressqu l-ilment tista'tagħmel dan billi tippreżenta l-formola ta'ilment li l taħt l-indirizz talemail: complaints@fbs.eu
L-sħiħ jilmenta-proċedura u l-formola ta'l-ilmenti jistgħu jinstabu fuq il-websajt tal-Kumpanija.
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