Tradestone Ltd
VIKTIG INFORMASJON-DOKUMENT
UCITS
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
UCITS-fond som tilbys av Tradestone Limited (heretter kalt den "Selskapet", "Vi" eller "Oss"), som er
registrert i Republikken Kypros. 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
UCITS står for Foretak for Kollektiv Investering i Omsettelige Verdipapirer. Denne refererer til et
regelverk som gir mulighet for salg av cross-Europa verdipapirfond. UCITS-fond blir oppfattet som trygt
og godt regulert investeringer, og er populær blant mange investorer som ønsker å investere på tvers av
Europa.

Mål
Det viktigste målet for den Europeiske UCITS-rammeverket har vært å skape et felles Europeisk marked
for detaljhandel investeringsfond og legge til rette for grenseoverskridende investeringer fondet tilbyr for
vanlige investorer

Hadde Til Hensikt Å Detaljhandel Investor
Oversikt Foretak for Kollektiv Investering i Omsettelige Verdipapirer (UCITS-fond) er et aksjefond som
er basert i den Europeiske Union. UCITS-fond blir oppfattet som trygt og godt regulert investeringer, og er
populær i Europa, Sør-Amerika og Asia, blant investorer som ikke ønsker å investere i en enkelt offentlig
aksjeselskap, men snarere blant diversifisert enhet stoler spredt ut i den Europeiske Union. Hver enkelt
UCITS-fond som investerer i en kurv av ulike verdipapirer.
Dette produktet er vurdert som ikke-komplekse og passer for langsiktige investeringer (kapital bevaring &
inntekter i form av kuponger og interesse), men også for kortsiktig trading.
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Risiko-Indikator
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Lav Risiko

7
Høy Risiko

Risikoen indikator for dette produktet har blitt satt av Selskapet på 1 (dvs. laveste risiko typisk høyere
priser), hvilke priser de potensielle tapene fra fremtidige resultater på et svært lavt nivå, på grunn av ulike
faktorer, inkludert, men ikke begrenset til:
• Markedsrisiko (muligheten for økonomisk tap som følge av bevegelser i markedspriser)
• Volatilitet risiko
• Renterisiko (muligheten for økonomisk tap som følge av endringer av rentenivået, deres volatilitet eller
korrelasjon, inkludert endringer i form av rente-kurver)
• Likviditetsrisiko/ Kredittrisiko (muligheten for økonomisk tap, som oppstår fra faktiske, betingede eller
potensielle krav mot eventuelle motparter, debitor eller låntaker, på grunn av forverring av motparten eller
låntaker vilje eller evne til å utføre på en aktuell, betingede eller potensielle forpliktelser)
• Motpartsrisiko (muligheten for økonomisk tap fremkommer fra kreditt kvalitet av motparten som tilfaller
Selskapet. Kreditt kvalitet gjenspeiles i ekstern eller intern kredittvurdering av motparter).

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
markedsrisiko og

, Uregulerte Markedet Risiko
Markedet avbrudd risiko
valutarisiko
Online trading plattform, og DET
risiko
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?
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
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https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
Kostnadene vil variere avhengig av den underliggende investering alternativer du velger. Spesifikk informasjon
kan bli funnet https://www.fbs.eu

Hva er kostnadene?
Selskapet belaster en spredt og kommisjonen når en investor som handler på UCITs-fond. En spread er
forskjellen mellom Selger ("Tilbudet") og Kjøper ("Ask") pris ENHET som multipliseres med den tilbyr
størrelse. Spredningen for hver underliggende aktiva er beskrevet på Selskapets hjemmeside ved å
klikke her. 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 gebyr
for
Tilbakevenden Administrerende
Avgifter
de kostnader

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 enheter ønsker at
Tradestone fungerer som tillitsforhold og holder enheter
som en kandidat eier.
Avgifter blir belastet av utsteder av UCITS å administrere enheter
og gjøre de nødvendige beregning er nødvendig av fondet. Det er
vanligvis en prosentandel av UCIT verdi av investeringen, og det
påvirker direkte prising av enheten ved å redusere det til en prespesifiserte dato.

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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