Tradestone Ltd
KLJUČNE INFORMACIJE, DOKUMENTA
KNPVP
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
KNPVP, ki so jih ponuja Tradestone Limited (v nadaljnjem besedilu na "Družba", "Mi" ali "Nas"),
registrirana v Republiki Ciper. 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
KNPVP, ki stoji za Podjetja za Kolektivne Naložbe v Prenosljive vrednostne Papirje. To se nanaša na
zakonodajni okvir, ki omogoča prodajo cross-Evropa vzajemni skladi. KNPVP skladov dojemajo kot
varno in dobro urejeno naložbe in so priljubljena med veliko investitorjev, ki si želijo vlagati v Evropi.

Cilji
Glavni cilj Evropske KNPVP okvir je bil ustvariti enoten Evropski trg za prodajo investicijskih skladov,
in za olajšanje čezmejnega investicijski sklad ponuja za male vlagatelje

Namenjene Trgovini Na Investitor
Pregled Podjetja za Kolektivne Naložbe v Prenosljive vrednostne Papirje (KNPVP) je vzajemni sklad s
sedežem v Evropski Uniji. KNPVP skladov dojemajo kot varno in dobro urejeno naložbe in so priljubljena
v Evropi, Južni Ameriki in Aziji med vlagatelji, ki ne želijo vlagati v posamezni javni delniški družbi,
temveč med raznovrstno vzajemnih skladov širijo znotraj Evropske Unije. Vsako posamezno KNPVP v
košaro različne vrednostne papirje.
Ta izdelek se šteje kot nezahtevni in je primeren za dolgoročne naložbe (kapitalske ohranjanje in dohodek
v obliki kuponov in obresti), pa tudi za kratkoročno trgovanje.

Kazalec Tveganja
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Nizko Tveganje
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Visoko Tveganje

Tveganje indikator za ta izdelek je bil določen s strani Podjetja na 1 (tj. najnižja stopnja tveganja z običajno
višje nagrade), ki stopenj potencialne izgube iz prihodnjega delovanja na zelo nizki ravni, zaradi različnih
dejavnikov, vključno z, vendar ne omejeno na:
• Tržna tveganja (možnost gospodarske izgube, ki izhajajo iz gibanj v tržnih cenah)
• Volatilnost tveganja
• Obrestna mera tveganja (možnost gospodarske izgube, ki izhajajo iz sprememb obrestnih mer, njihovo
nihanje ali korelacija, vključno s spremembami na obliko obrestne mere, krivulje)
• Likvidnostno tveganje/ Kreditnega tveganja (možnost gospodarske izgube, ki izhajajo iz dejanskih,
pogojna ali morebitne terjatve zoper vse nasprotne stranke, dolžnika ali dolžnik, zaradi poslabšanja
nasprotne stranke ali posojilojemalec pripravljenost ali zmožnost za opravljanje na dejanski, pogojna ali
potencialne obveznosti)
• Tveganja nasprotne stranke (možnost gospodarske izgube, ki izhajajo iz kreditna kvaliteta nasprotne
stranke, s katerimi Podjetje sklenjene. Kreditne kakovosti se odraža v zunanji ali notranji bonitetna ocena
nasprotne stranke).

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:
Vzvod Tveganja
Tveganje neomejeno izgubo
Maržo za tveganje,
Nasprotja Interesov
Tržno Tveganje,

Neurejenega Tržno Tveganje,
Trga motnje tveganja
valutno tveganje
Online platforme za trgovanje, in JE
tveganje,
tveganje Nasprotne stranke,

Za več posebnih primerov trgovanja v tej določen izdelek, lahko najdete tukaj.

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
Stroški se razlikujejo glede na temeljne naložbene možnosti, ki jih izberete. Posebne informacije mogoče najti
https://www.fbs.eu

Kakšni so stroški?
Družba zaračuna širjenje in komisije , ko investitor trgovanj o Knpvp. Razširila je razlika med Prodajo
("Ponudba") in Nakup ("Ask") cena na ENOTO , ki se pomnoži z posel velikosti. Širjenje na vsako
osnovno sredstvo je podrobna na spletni strani Družbe s klikom tukaj. Spodnja tabela prikazuje
ponazoritev vrste stroškov skupaj z njihovimi pomen:
Kakšni so stroški?
Spodnja tabela prikazuje različne vrste kategorije stroškov, ki so
enkratne
stroške,

Ponavljajočih
se stroškov

Širjenje

To je razlika med kupujejo in prodajajo cena

Komisija

To se obračunava kot ločen strošek na vsako transakcijo

Priporu
pristojbina

Ta se obračuna, če je imetnik enot želi, da Tradestone deluje
kot zastopnik in ima enot kot kandidat lastnik.

Upravljanja
Pristojbine

Takse se računajo izdajatelja UCITS za upravljanje enote in ne
nujno izračun potrebne sklada. Običajno je odstotek od UCIT
vrednost naložbe in neposredno vpliva na oblikovanje cen na enoto
z zmanjšanjem je na vnaprej določen datum.

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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