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BASFAKTA
Överlåtbara Värdepapper Som
Ändamål
Thär document provjagdes you (nedan kallad "Kund") wjagth key jagnformation about eär jagi nvestment
produkt. Jagt är not marketjagi ng materjag harenl. The information är requjagred by law to hels you
understand the nature, rjagsks, costs, potentjagal gajagns and losses of thär product and i to hels you
compare jagt wjagth other products.

Produkten
Baserat på de ändringar som införs genom direktivet om Markets in Financial Instruments directive
2014/65/EU (MiFID II) och Eu: s Förordning (EU) Nr 1286_2014 på PRIIPs varje värdepappersföretag
som agerar som en tillverkare eller återförsäljare som är skyldig att erbjuda en Key Information
Document ("BARN") till icke-professionella kunder, i syfte att möjliggöra för dem att fatta ett
välgrundat beslut om finansiell produkt som erbjuds dem.
I första instans, det är tillverkarens ansvar för den finansiella produkten för att skapa och leverera BARN
till Distributören. Om du av någon anledning, tillverkaren av den finansiella produkten misslyckas med
att leverera nödvändig information och Dokument med basfakta "KID", distributören bär ansvaret, till
det bästa av sin förmåga, för att informera alla icke-professionella kunder av de egenskaper som hänför
sig till varje investering produkt.
Företaget är auktoriserat och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commission i Republiken
Cypern, med licensnummer 331/17. För ytterligare information, vänligen ring +357 25 313540 eller gå
till https://fbs.eu/en.

Varning
You are about to purchase a produkt that är nrt sjagmple and meny be djagffjagcult to understand.

Vad är det här för
produkt?
Typ
Överlåtbara värdepapper är de typer av investeringar som är föremål för handel på kapitalmarknaden, såsom
aktier och andra investeringar som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra
enheter eller kapital avkastning och ränta investeringar känd som obligationer.
Överlåtbara värdepapper inkluderar:


aktier i företag (vare sig noterade eller onoterade, upptagna till handel eller på annat sätt),
motsvarande andelar i handelsbolag och andra enheter och motsvarande värdepapper.
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obligationer och andra former av värdepapperiserade skuld.
depåbevis i fråga om de instrument som ovan.
värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper (till exempel,
warranter, optioner, terminer och konvertibla skuldebrev); och
värdepapperiserade derivat som avvecklas kontant, inklusive vissa optioner, terminer, swappar
och andra avtal för skillnader som hänför sig till överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller
avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.

Mål
Överlåtbara värdepapper är vanligtvis används för att hålla långsiktiga investeringar portföljer. Med
tanke på den stora omfattningen av de värdepapper som finns att tillgå, kan investerare välja att generera
värdeökning på tider, när det gäller att generera inkomster eller enkla att bevara kapital från inflationen
vid andra tillfällen. Med nuvarande enkel överföring av äganderätten elektroniskt, innehavare av
värdepapper kan snabbt och effektivt överföra titlar på sina värdepapper (såsom obligationer, aktier,
depåbevis) nästan omedelbart vilket kan undvika en motpartsrisk.

Som Är Avsedda För Detaljhandeln Investor
Överlåtbara värdepapper som är normalt avsedda för sofistikerade investerare med gedigen kunskap
och/eller experience i derivat produkter. Investerare kan ha olika investeringsstrategier och behov,
inklusive men inte begränsat till spekulation, värdestegring eller säkring av inflationen, och den bör anta
sina investeringar vyer med detta.
Överlåtbara värdepapper som är lämpligt för icke-professionella kunder när följande kriterier är
uppfyllda:






Personer med stora mängder av startkapital
En grundläggande grad av kunskap och erfarenhet är nödvändigt
Förmåga och vilja att bära en förlust
Lämplig för konservativa kunder och balanserad handlare med en del erfarenhet av investeringar
Icke-professionella kunder som:
 söker kapital för skydd eller små återbetalning av investerat belopp
 är helt riskbenägen/har ingen eller låg risktolerans
 behovet av en garanterad inkomst eller helt förutsägbar avkastning profil.

Som en produkt distributör vi kommer att distribuera dessa produkter, i enlighet med den presenterade
målgrupp och distribution strategi.
Kunden profiler som inte kommer att accepteras:





Sökanden är under 18 år
Sökanden är flaggade av interna kontroller (exempel: AML gäller)
Sökanden är närvarande går igenom konkurs
Sökande som angivit att de är arbetslösa/studerande och ta emot statligt stöd
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Riskindikator
Aktier
1

2

3

4

5

6

7

HÖGRE RISK

LÄGRE RISK
Obligationer
1

2

3

4

LÄGRE RISK

5

6

7

HÖGRE RISK

Sammanfattning risken för indikatorn är en guide till nivån av risk för denna produkt jämfört med andra
produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av
förändringar i marknader eller på grund av att mäklaren inte kan betala dig. Vi har klassificerat dessa
aktier enligt 3 och obligationer som 2out av 7, 7 är den högsta riskklassen. Detta priser de potentiella
förlusterna från framtida resultat på en måttlig till låg nivå. Investerare bör vara medveten om
valutarisken. Du kan ta emot betalningar i en annan valuta, så att den slutliga avkastning du kommer att få
beror på växelkursen mellan två valutor.
Denna risk anses inte i indikatorn visas ovan. I vissa fall kan du bli skyldig att göra ytterligare betalningar
för att betala för förluster. Trading risker förstoras genom att utnyttja – den totala förlust som du kan
åsamkas väsentligt överstiga det belopp som har investerats.

Prestanda Scenarier
Det finns ett antal typer av trading risk, inklusive utnyttja risker som du bör vara medveten om innan
du börjar att handla. Information om faktorer som påverkar resultaten av denna produkt beskrivs
nedan , inklusive men inte begränsat till:
Utnyttja Risker
Oreglerade Marknaden Risk
Risk för obegränsad förlust
störningar på Marknaden risk
Marginal risk
valutarisk
intressekonflikter
Online trading plattform och DET risk
Market Risk
Motpartsrisk
För mer specifik handel exempel i denna specifika produkt kan hittas här.

Vad händer om Företaget inte kan betala ut?
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I händelse av att Bolaget blir insolvent och inte kan betala ut till sina investerare, icke-professionella
Kunder kan vara berättigade till en ersättning på upp till 20 000 euro av ersättningsfonden för
Investerare som inrättats av Cyprus Securities and Exchange Commission.
För mer information vänligen se vår Investor Compensation Fund Politik
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Vad är kostnaderna?
Företaget tar ut en spread och kommissionen när en investerare trades Överlåtbara Värdepapper. En spread
är skillnaden mellan att Sälja ("Bid") och Köpa ("Ask") priset på den underliggande. Spridningen för varje
underliggande tillgång som beskrivs på Företagets hemsida genom att klicka här. Men varje investerare kan
ha olika pålägg på alla eller vissa av de underliggande tillgångar som baseras på investors historia, volym,
verksamhet eller vissa kampanjer. Tabellen nedan visar en illustration av olika typer av kostnader
tillsammans med deras innebörd:
Vad kostar det?
Tabellen nedan visar olika typer av kostnader kategorier
engångskostn Sprid
ader
Kommissione
n
Vårdnad
avgifts
Återkommand ränteintäkter,
utdelningar
e
kostnader/vinst
er

Detta är skillnaden mellan köp-och säljkurs
Detta debiteras som en separat kostnad vid varje transaktion
Detta debiteras om innehavaren av överlåtbara värdepapper
som önskar att Tradestone fungerar som förvaltare och
håller den säkerhet som en förvaltarregistrerade ägare.
Ränta erhålls som kuponger på fet som hölls i portföljen eller
utdelning kan betalas ut till aktieägare av aktier i en aktie som går
ex-utdelning.

Hur länge ska jag hålla i det och kan jag ta ut pengar tidigt?
Swappar inte har en rekommenderade placeringstiden och det är att investerarnas rätt att bestämma lämplig
innehavstiden enligt deras individuella trading strategi och mål.
Hur kan jag klaga?
Kunder som vill lämna in ett klagomål kan göra det genom att skicka in formuläret till nedan e-postadress:
complaints@fbs.eu
Den kompletta klagar förfarande och formulär för klagomål kan hittas på Bolagets hemsida.
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