Tradestone Ltd
KLJUČNE INFORMACIJE, DOKUMENTA
Prenosljivi Vrednostni
Namen
Thje document provides you (v nadaljnjem besedilu "Naročnik") with key information aliut thje investment
product. It je not marketing material. The information je required by law to help you understand the nature,
r,i,sk,s, costs, potential gains and losses of thje product and to help you compare it with other products.

Izdelek
Na podlagi spremembe, ki jih uvaja Direktiva o Trgih Finančnih Instrumentov 2014/65/EU (MiFID II)
in Evropska Uredba (EU) Št. 1286_2014 na PRIIPs vsako Investicijsko Podjetje, ki deluje kot
proizvajalec ali distributer je dolžan nudijo Ključne Informacije, Dokumenta ("OTROK"), da male
stranke, da bi jim omogoči, da sprejmejo premišljeno odločitev glede finančnih izdelek na voljo, da jih.
Na prvi stopnji, to je odgovornost proizvajalca finančnega produkta za vzpostavitev in zagotavljanje
OTROK Distributerju. Če iz kakršnega koli razloga, proizvajalec finančne izdelek ne dostavi potrebnih
podatkov in Ključne Informacije Dokument "OTROK", distributer nosi odgovornost, da po svojih
najboljših močeh, da obvesti vse male stranke značilnosti, ki se nanašajo na vsako naložbo izdelka.
Podjetje je pooblaščen in reguliran s Cyprus Securities and Exchange Commission v Republiki Ciper, z
licenčno številko 331/17. Za nadaljnje informacije, prosimo, pokličite +357 25 313540 ali obiščite
https://fbs.eu/en.

Opozorilo
You are about to purchase a proguct that je net simple and may be difficult to understand.

Kaj je ta izdelek?
Vrsta
Prenosljivi vrednostni papirji so tiste vrste naložb, ki jih tržijo na trgu kapitala, kot so deleži v podjetjih in
drugih naložb, ki so enakovredne deleže v podjetja, partnerstva ali drugih subjektov ali kapitalski donos in
obresti naložb, znano kot obveznice.
Prenosljivi vrednostni papirji vključujejo:





deležev v podjetjih v (ali kotirajo ali ne kotirajo, ki so sprejete v trgovanje ali kako drugače),
primerljive deleže v partnerstev in drugih subjektov ter enakovredne vrednostne papirje;
obveznice in druge oblike zavarovani dolg;
depozitar prejemki v zvezi z instrumenti zgoraj;
vrednostni papirji, ki dajejo pravico pridobiti ali prodati prenosljivi vrednostni papirji, na primer,
jamči, opcije, standardizirane terminske pogodbe in zamenljive obveznice); in
1|Page

Tradestone Ltd


listinjene gotovinske derivati, vključno z nekaterimi terminske pogodbe, opcije, zamenjave in
druge pogodbe na razlike, ki se nanašajo na prenosljive vrednostne papirje, valut, obrestnih mer
ali donosov, blaga ali drugih indeksi ali ukrepov.

Cilji
Prenosljivi vrednostni papirji se običajno uporabljajo za gospodarstvo dolgoročnih naložb portfeljev.
Glede na široko področje vrednostnih papirjev, ki so na voljo, se vlagatelji odločijo za ustvarjanje
kapitala presoje v časih, hkrati pa ustvarjajo dohodek ali preprosto ohranjanje kapitala od inflacije v
drugih časih. S trenutno enostavnost prenos lastništva v elektronski obliki, imetniki vrednostnih
papirjev, lahko hitro in učinkovito prenos naslovov njihovih vrednostnih papirjev (kot so obveznice,
delnice, depozitar prejemki) skoraj v trenutku zato lahko prepreči kakršno koli kreditno tveganje
nasprotne stranke.

Namenjene Trgovini Na Investitor
Prenosljivi vrednostni papirji , ki so običajno namenjene za izkušene vlagatelje z obsežno znanje in/ali
experience v derivati proizvodov. Vlagatelji lahko imajo različne naložbene strategije in potrebe, vključno
z, vendar ne omejeno na špekulacije, kapitala presoje, ali varovanje pred tveganjem inflacije, in sprejeti
svoje naložbe obzorja ustrezno.
Prenosljivi vrednostni papirji, ki so primerni za male stranke pri naslednjih meril je zadovoljen:






Posamezniki z veliko količino osnovnega kapitala
Osnovno stopnjo znanja in izkušnje, potrebne
Sposobnost in pripravljenost, da krije izgubo
Primerna za konservativne stranke in uravnoteženo trgovci z nekaj naložbe izkušnje
Male stranke, ki:
 iščejo kapital zaščite ali majhno povračilo znesek vplačila
 so v celoti tveganju nenaklonjen/so brez ali z nizko toleranco tveganja
 potrebujete zajamčeni dohodek ali v celoti predvidljiv donos profil.

Kot izdelek distributer bomo distribucijo teh proizvodov v skladu s sporočiti ciljni trg in distribucijske
strategije.
Profili, ki ne bodo sprejete:





Vlagatelj je mlajši od 18 let,
Vlagatelj je označen z zastavico za notranje kontrole (primer: AML vprašanja)
Vlagatelj je trenutno dogaja z stečaj
Vlagatelj, ki je pokazala, da so brezposelnih, študentov in prejemanje državne podpore
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Povzetek kazalec tveganja je priročnik, raven tveganja tega izdelka v primerjavi z drugimi izdelki. To
kaže, kako verjetno je, da bo izdelek izgubili denar, ker gibanj na trgih, ali zato, ker je posrednik ne more
plačati. Smo bili uvrščeni te lastniške vrednostne papirje kot 3 in obveznice kot 2out 7, 7 pa najvišjo
stopnjo tveganja razred. Ta stopnje potencialne izgube iz prihodnjega delovanja na zmerno do nizko
raven. Vlagatelji se morajo zavedati, valutno tveganje. Lahko prejemajo plačila v drugi valuti, tako da je
končni donosnosti, ki jo bo dobil, je odvisno od menjalni tečaj med dvema valute.
Ta nevarnost se ne štejejo v vrednost kazalnika je prikazano zgoraj. V nekaterih primerih se zahteva, da
nadaljnja plačila plačati za škodo. Trgovanje tveganja so povečane za finančni vzvod – skupna izguba, ki
se lahko pojavi se lahko znatno presega znesek vplačila.

Uspešnost Scenarijev
Obstajajo številne vrste trgovanja tveganja, vključno z vzvoda tveganje, ki ga morate biti seznanjeni
preden se za začetek trgovine. Informacije o dejavnikih, ki vplivajo na uspešnost ta izdelek, so
navedeni spodaj , vključno z, vendar ne omejeno na:
Neurejenega Tržno Tveganje,
Trga motnje tveganja
valutno tveganje
Online platforme za trgovanje, in JE
tveganje,
Tržno Tveganje,
tveganje Nasprotne stranke,
Za več posebnih primerov trgovanja v tej določen izdelek, lahko najdete tukaj.
Vzvod Tveganja
Tveganje neomejeno izgubo
Maržo za tveganje,
Nasprotja Interesov

Kaj se zgodi, če Podjetje ni sposobno izplačati?
V primeru, da Podjetje postane insolventno in je ne more plačati iz svojih vlagateljev, male Stranke
so lahko upravičeni do nadomestila v višini do 20.000 eur, za Odškodnine za Vlagatelje Sklad,
ustanovljen z Cyprus Securities and Exchange Commission.
Za več informacij si oglejte naše Investor Compensation Fund Politike
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https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Kakšni so stroški?
Družba zaračunava spread in komisije, ko investitor trgovanj Prenosljive vrednostne Papirje. Razširila je
razlika med Prodajo ("Ponudba") in Nakup ("Ask") cena je osnovna. Širjenje na vsako finančno premoženje
za zavarovanje terjatev, je opisan na spletni strani Družbe s klikom tukaj. Ampak vsak investitor ima lahko
različne širi na vse ali nekatere finančnega premoženja za zavarovanje terjatev, ki temelji na investitorja
zgodovino, obseg, dejavnosti ali določenih akcijah. Spodnja tabela prikazuje ponazoritev vrste stroškov
skupaj z njihovimi pomen:
Kakšni so stroški?
Spodnja tabela prikazuje različne vrste kategorije stroškov, ki so
enkratne
stroške,

Širjenje

To je razlika med kupujejo in prodajajo cena

Komisija

To se obračunava kot ločen strošek na vsako transakcijo

Priporu takses

Tem se obračuna, če je imetnik prenosljivi vrednostni želi,
da Tradestone deluje kot zastopnik in ima varnosti kot
kandidat lastnik.
Obresti, prejetih v obliki kuponov na krepko potekala v portfelju ali
dividende se lahko izplača delničarjem delnice v park, da gre exdividend.

Ponavljajočih prihodki za
Obresti ;
se
stroškov/dobič dividende,
ki

Kako dolgo moram imeti, in lahko sem se denar ven zgodaj?
Zamenjave, ki nimajo priporočljivo holding obdobju in to je, da vlagateljev po lastni presoji odloči, ustrezno
holding obdobju glede na njihove individualne strategije trgovanja in cilje.
Kako se lahko pritožim?
Stranke, ki želijo vložiti pritožbo, lahko to stori s predložitvijo obrazca na spodnji e-mail naslov:
complaints@fbs.eu
celoten pritožuje postopku in na obrazcu za pritožbo je mogoče najti na spletni strani Družbe.
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