Tradestone Ltd
VIKTIG INFORMASJON-DOKUMENT
Omsettelig Verdipapir
Hensikt
Tter document provjegdes you (heretter kalt "Kunden") wjegth key jegnformation about ther jegnvestment
product. Jegt er not marketegng materjegenl. The information er requ -jegred by law to hels you understand
the niure, rjegsks, posi t ts, potentjegenl gajegns and losses of ther product and i t to hels you comsare jegt
wjegth other products.

Produkt
Basert på endringene som er innført ved direktivet Markets in Financial Instruments Directive
2014/65/EU (MiFID II) og Eu-Forskrift (EU) Nr 1286_2014 på PRIIPs hver verdipapirforetak opptrer
som en produsenten eller distributøren er forpliktet til å gi en viktig Beskjed Dokumentet ("BARN") for
å retail kunder for å tillate dem å ta en informert beslutning om finansielle produkt som tilbys til dem.
I første omgang, det er ansvaret til produsenten av finansielle produkt for å etablere og levere UNGEN
til Distributøren. Hvis for noen grunn, produsenten av finansielle produkt som ikke klarer å levere den
informasjonen som er nødvendig og viktig Informasjon Dokumentet "KID", distributøren bærer ansvaret
for, å etter beste evne, å informere alle retail kunder om egenskaper knyttet til hver enkelt investering
produktet.
Selskapet er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission i Republikken
Kypros, med lisensnummer 331/17. For ytterligere informasjon vennligst ring +357 25 313540 eller gå
til https://fbs.eu/en.

Varsling
You are about to surchase a product ttett er ingent sjegmple and may be djegffjegcult to understand.

Hva er dette produktet?
Type
Omsettelige verdipapirer er de klasser av investeringer som er omsettelig på kapitalmarkedet, for eksempel
aksjer i selskaper og andre investeringer tilsvarende aksjer i selskaper, partnerskap eller andre enheter eller
kapitalavkastning og interesse investeringer kjent som obligasjoner.
Omsettelige verdipapirer inkluderer:




aksjer i selskaper (enten oppført eller ikke oppført, opptak til handel eller på annen måte), kan
sammenlignes andeler i ansvarlige selskaper og andre enheter og tilsvarende verdipapirer;
obligasjoner og andre former for verdipapiriserte gjeld;
depotbevis i forbindelse med instrumenter ovenfor;
1|Page

Tradestone Ltd



verdipapirer som gir rett til å erverve eller selge omsettelige verdipapirer (for eksempel,
tegningsretter, opsjoner, futures og konvertible obligasjoner); og
verdipapiriserte kontanter avgjort derivater, inkludert visse futures, opsjoner, bytteavtaler og
andre kontrakter for forskjeller knyttet til omsettelige verdipapirer, valuta, renter eller renter,
råvarer eller andre indekser eller mål.

Mål
Omsettelige verdipapirer er vanligvis brukes for å holde langsiktig investering porteføljer. Gitt den store
omfanget av verdipapirer tilgjengelig, investorer velge å generere kapitalvekst til tider, mens generere
inntekter eller enkle å bevare kapital fra inflasjon på andre tider. Med gjeldende enkel overføring av
eierskap elektronisk, innehavere av verdipapirer som kan raskt og effektivt overføre titler av sine
verdipapirer (for eksempel obligasjoner, aksjer, depotbevis) nesten umiddelbart dermed kan unngå noen
av motpartens kredittrisiko.

Hadde Til Hensikt Å Detaljhandel Investor
Omsettelige verdipapirer er vanligvis beregnet for sofistikerte investorer med omfattende kunnskap
og/eller experience i derivater produkter. Investorer kan ha varierende investering strategier og behov,
inkludert, men ikke begrenset til spekulasjoner, verdistigning på kapital eller sikring inflasjon, og skal
vedta sine investerings horisont tilsvarende.
Omsettelige verdipapirer som er aktuelle for Retail kunder når følgende kriterier er oppfylt:






Personer med store mengder startkapital
En grunnleggende grad av kunnskap og erfaring som er nødvendig for
Evne og vilje til å bære et tap
Egnet for konservative kunder og balansert tradere med noen investeringer erfaring
Retail kunder som:
 er på jakt etter kapital beskyttelse eller små tilbakebetaling av investert beløp
 er fullt risiko uvillig/har ingen eller lav risiko toleranse
 trenger en garantert inntekt eller helt forutsigbar avkastning profil.

Som et produkt distributør vi vil distribuere disse produktene i samsvar med kommunisert målgruppe og
distribusjonsstrategi.
Klient-profiler som ikke vil bli akseptert:





Søkeren er under 18 år
Søkeren er flagget av interne kontroller (eksempel: AML bekymringer)
Søkeren er for tiden går gjennom konkurs
Søker som har oppgitt at de er arbeidsledige/student og motta statlig støtte
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Risiko-Indikator
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HØYERE RISIKO

Oppsummering risikoen indikatoren er en guide til nivået av risiko for dette produktet i forhold til andre
produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i
markedene, eller fordi megleren er ikke i stand til å betale deg. Vi har klassifisert disse aksjer som 3 og
obligasjoner som 2out av 7, 7 som høyeste risiko klasse. Dette priser de potensielle tapene fra fremtidige
resultater på et moderat til lavt nivå. Investorer bør være klar over valutarisiko. Du kan motta betalinger i
en annen valuta, så den siste retur vil du få avhenger vekslingskurs mellom to valutaer.
Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vises ovenfor. I noen tilfeller kan du bli pålagt å foreta
ytterligere betalinger til å betale for tap. Trading risiko er forstørret med leverage – den totale tap du
måtte pådra deg kan som vesentlig overstiger det beløpet som er investert.

Ytelse Scenarier
Det finnes en rekke typer trading risiko, herunder utnytte risiko, som du bør være klar over før du
begynner å handle. Informasjon om faktorer som påvirker ytelsen til dette produktet er beskrevet
nedenfor, inkludert, men ikke begrenset til:
Utnytte Risiko
Risikoen for ubegrenset tap
Margin risiko
Interessekonflikter

, Uregulerte Markedet Risiko
Markedet avbrudd risiko
valutarisiko
Online trading plattform, og DET
risiko
markedsrisiko og
motpartsrisiko
For mer spesifikke trading eksempler på dette spesifikke produktet finner du her.

Hva skjer hvis Selskapet ikke er i stand til å betale
ut?
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I det tilfelle at Selskapet blir insolvent, og er ute av stand til å betale ut til sine investorer, Retail
Kunder kan være berettiget til erstatning på opp til €20,000 av verdipapirforetakenes Fond satt opp
av Cyprus Securities and Exchange Commission.
For mer informasjon, vennligst se vår verdipapirforetakenes Fondet for Personvern
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Hva er kostnadene?
Selskapet fakturerer a spread og kommisjonen når en investor handler Omsettelige Verdipapirer. En spread
er forskjellen mellom Selger ("Tilbudet") og Kjøper ("Ask") prisen på underliggende. Spredningen for hver
underliggende aktiva er beskrevet på Selskapets hjemmeside ved å klikke her. Men hver investor kan ha
ulike sprer seg på alle eller noen av de underliggende aktiva basert på investors historie, volum, aktiviteter
eller bestemte kampanjer. Tabellen nedenfor viser en illustrasjon av typer av kostnader sammen med deres
betydning:
Hva er kostnadene?
Tabellen nedenfor viser de ulike typer kostnader kategorier
engangskostn Spre
ader
Kommisjone
n
Varetekt avgifts

Tilbakevenden Interesse inntekt,
utbytte og
de
kostnader/gevi
nster

Dette er forskjellen mellom kjøp og salg av pris
Dette er belastet som en egen kostnad på hver transaksjon

Dette er ladet hvis innehaveren av omsettelig verdipapir
ønsker at Tradestone fungerer som tillitsforhold og holder
den sikkerhet som en kandidat eier.
Renter som er mottatt som kuponger på fet holdt i porteføljen eller
utbytte kan deles ut til aksjeeierne av aksjene i en aksje som går ex
utbytte.

Hvor lenge bør jeg holde det, og kan jeg ta penger ut tidlig?
Bytteavtaler ikke har et anbefalte investeringsperiode, og det er til investorenes skjønn for å bestemme riktig
investeringsperiode i henhold til deres individuelle trading strategi og mål.
Hvordan kan jeg klage?
Kunder som ønsker å sende en klage, kan gjøre dette ved å sende ut klage skjemaet nedenfor e-post adresse:
complaints@fbs.eu
komplett klager prosedyre og klage skjemaet kan bli funnet på Selskapets hjemmeside.
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