Tradestone Ltd
KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE DOKUMENTU
Prevoditeľných Cenných Papierov
Účel
Thje document provides s you (ďalej len "Klient") with key information about thje investment product. It je
not marketing materivl. The information je required by low to help you nežiarstand the nkure, risky, costí,
potential goins and losses of thje product and to help you compare it with other products.

Produkt
Na základe zmien, ktoré zaviedol Smernica o Trhoch Finančných Nástrojov 2014/65/EÚ (MiFID II) a
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) Č. 1286_2014 na PRIIPs každý Investičná Spoločnosť,
ktorá pôsobí ako výrobca alebo distribútor je povinný ponúknuť základné Informácie Do kumentu
("DIEŤA") pre retailových klientov, aby im umožnila prijať informované rozhodnutie týkajúce sa
finančného produktu, ponúkol im.
Na prvom stupni, je povinnosťou výrobcu finančného produktu, vytvoriť a dodať DIEŤA na
Distribútora. Ak z nejakého dôvodu, výrobca finančný produkt nie je schopný dodať potrebné
informácie a základné Informácie Dokument "KID", distribútor nesie zodpovednosť, na svoje najlepšie
schopnosti, informovať všetky retailových klientov charakteristík, ktoré sa týkajú každej investi čného
produktu.
Spoločnosť je oprávnená a riadi Cyprus Securities and Exchange Commission v Cyperskej Republike,
s licenčné číslo 331/17. Pre ďalšie informácie, prosím, volajte +357 25 313540 alebo ísť na
https://fbs.eu/en.

Upozornenie
You are about to purchase a product that je čt simple ond mvy be difficult to understvnd.

Čo sa tohto produktu?
Druh
Prevoditeľné cenné papiere sú tie druhy investícií, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom trhu, ako sú
akcie v spoločnostiach a iné investície rovnocenné s akciami spoločností, spoločností alebo iných
subjektov, alebo vrátiť kapitál a úroky investície známy ako dlhopisy.
Prevoditeľné cenné papiere zahŕňajú:




podiely v spoločnosti (či uvedené alebo neuvedené, prijatí na obchodovanie, alebo inak),
porovnateľné záujmy v partnerstiev a iných subjektov a ekvivalent cenných papierov;
dlhopisy a iné formy sekuritizované dlhu;
vkladové potvrdenky v súvislosti s nástrojmi nad;
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cenných papierov, dáva právo na nadobudnutie alebo predaj prevoditeľných cenných papierov
(napríklad, zaručuje, opcie, futures a konvertibilné dlhopisy); a
sekuritizované cash-usadil deriváty, vrátane určitých futures, opcie, swapy a iné zmluvy, pre
rozdiely týkajúce sa prevoditeľných cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov,
komodít, prípadne iných indexov alebo ukazovateľov.

Ciele
Prevoditeľné cenné papiere sú zvyčajne používa pre organizovanie dlhodobých investičných portfólií.
Vzhľadom na široký rozsah cenné papiere, investori sa rozhodli vytvárať kapitálové zhodnotenie na
časy, počas generovania príjmu alebo jednoduché zachovanie kapitálu z inflácie v inom čase. S
aktuálnym jednoduché prevod vlastníctva elektronicky, držiteľov cenných papierov môže rýchlo a
efektívne prenášať titulov ich cenných papierov (napr. dlhopisy, akcie, vkladových potvrdeniek) takmer
okamžite, tak sa môžete vyhnúť žiadne kreditné riziko zmluvnej strany.

Určené Retailových Investorov
Prevoditeľné cenné papiere sú zvyčajne určené pre náročných investorov s rozsiahlymi znalosťami
a/alebo experience v deriváty produkty. Investori môžu mať rôzne investičné stratégie a potrieb, vrátane
ale nie obmedzený na špekulácie, kapitálové zhodnotenie alebo zabezpečovacie inflácie, a mali by sa
prijať ich investičným horizontom, preto.
Prevoditeľné cenné papiere sú vhodné pre Retailových klientov pri týchto kritérií je splnená:






Jednotlivci s veľkým množstvom počiatočného kapitálu
Základný stupeň vedomostí a skúseností je potrebné
Schopnosť a ochota znášať stratu
Vhodné pre konzervatívnych klientov a vyvážené obchodníkov s niektoré investičné skúsenosti
Retailoví klienti, ktorí:
 hľadáte ochrana kapitálu malý alebo vrátenie sumy investované
 sú plne riziko averzie/nemajú žiadne alebo nízke riziko tolerancie
 potrebujete garantovaný príjem alebo úplne predvídateľné vrátiť profil.

Ako produkt distribútor budeme distribuovať tieto výrobky v súlade s oznámené cieľový trh a distribučné
stratégie.
Profily klientov, že nebudú akceptované:





Žiadateľ je mladšia ako 18 rokov
Žiadateľ označený vnútornej kontroly (príklad: boj proti praniu špinavých peňazí týka)
Žiadateľ je v súčasnej dobe prechádza konkurzu
Žiadateľ, ktorí uviedli, že sú nezamestnaní/študent a prijímanie štátnej pomoci
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Indikátorom Rizika
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NIŽŠIE RIZIKO
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VYŠŠIE RIZIKO

Súhrn indikátorom rizika je návod na úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými výrobkami. To
ukazuje, ako je pravdepodobnosť, že produkt bude prísť o peniaze, pretože pohyby na trhoch, alebo preto,
že sprostredkovateľ nie je schopný zaplatiť. Máme klasifikovať tieto akcie ako 3 a dlhopisov ako 2out 7,
7 je najvyššie riziko triedy. Tento ceny potenciálne straty z budúcej výkonnosti pri stredne nízkej úrovni.
Investori by si mali byť vedomé menové riziko. Môžete prijímať platby v inej mene, takže výsledná vrátiť
dostanete, závisí od výmenného kurzu medzi dvoma menami.
Toto riziko nie je považovaná za indikátor uvedené vyššie. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné
vykonať ďalšie platby platiť straty. Obchodné riziká sú umocnilo pákový efekt – celkové straty, ktoré
môžu vzniknúť, môžu výrazne prekročiť investovanú sumu.

Výkon Scenáre
Existuje niekoľko typov obchodných rizík, vrátane pákového efektu riziko, ktoré by ste mali vedieť
pred začiatkom obchodu. Informácie o faktoroch, ktoré ovplyvňujú výkonnosť tohto výrobku sú
uvedené nižšie , vrátane ale nie sú obmedzené na:
Leverage Riziko
Riziko neobmedzený strata
Marže riziko
Konfliktu Záujmov

Neregulovaný, Trhové Riziko,
narušenie Trhu rizikové
menové riziko
Online obchodná platforma, a TO
riziko
, Trhové Riziko,
riziko Protistrany
Ďalšie konkrétne príklady obchodovania v tomto konkrétnom produkte nájdete tu.

Čo sa stane, ak Spoločnosť nie je schopná vyplácať?
V prípade, že sa Spoločnosť stane platobne neschopný a nie je schopná vyplácať svoje investori
Retailoví Klienti môžu mať nárok na náhradu do výšky 20 000 eur, ktorú Investor Compensation
Fund nastaviť Cyprus Securities and Exchange Commission.
Pre viac informácií si prosím prečítajte naše Kompenzačného Fondu Politiky
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https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Aké sú náklady?
Spoločnosť účtuje spread a komisiou, keď investor obchody Prevoditeľných cenných Papierov. Spread je
rozdiel medzi Predať ("cenová Ponuka") a Kúpiť ("Ask") cena podkladového. Šírenie za každý podkladové
aktíva sú uvedené na webovej lokalite Spoločnosti kliknutím tu. Ale každý investor môže mať rôzne
nátierky na všetky alebo niektoré z podkladového aktíva založené na investora história, objem, činností
alebo určitých akciách. Nižšie uvedená tabuľka uvádza príklad typy nákladov, spolu s ich význam:
Aké sú náklady?
Tabuľka nižšie ukazuje rôzne typy kategórií nákladov
jednorazové
náklady

Spread

je rozdiel medzi nakupovať a predávať cenu

Komisia

Toto je účtované ako samostatné nákladov na každú transakciu,

Týmto sa účtuje, ak držiteľ prevoditeľných cenných
papierov želania, ktoré Tradestone pôsobí ako dôverníka a
má bezpečnostné ako nominant majiteľa.
Opakujúce sa Úrokové výnosy ; Úroky prijaté ako kupóny na tučné držané v portfóliu alebo
dividendy môžu byť vyplatené akcionárom akcií akcie, ktoré ide exnáklady/prínos dividendy
y
dividendy.
Úschova,s

Ako dlho by som mal držať ho a môžem vziať peniaze von skoro?
Swapy nemajú odporúčané časové obdobie držby, a to je pre investorov podľa vlastného uváženia rozhodnúť,
príslušné časové obdobie držby podľa ich individuálnych obchodnej stratégie a cieľov.
Ako môžem podať sťažnosť?
Klienti, ktorí chcú podať sťažnosť môže tak urobiť podanie sťažnosti formulár nižšie e-mailovú adresu:
complaints@fbs.eu
kompletné sťažuje postup a reklamačný formulár môžete nájsť na internetovej stránke Spoločnosti.
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