Tradestone Ltd
BASFAKTA
FONDFÖRETAG
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
FONDFÖRETAG som erbjuds av Tradestone Limited (nedan kallad den "Företaget", "Vi" eller "Oss"),
som är registrerat i Cypern. 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
FONDFÖRETAG som står för Företag för Kollektiva Investeringar i Överlåtbara Värdepapper. Detta
hänvisar till ett regelverk som gör det möjligt för försäljning av gränsöverskridande Eu-fonder. UCITSfonder som upplevs som trygg och väl reglerad investeringar och är populär bland många investerare som
vill investera i hela Europa.

Mål
Det viktigaste målet för det Europeiska regelverket för FONDFÖRETAG har varit att skapa en inre
Europeisk marknad för detaljhandeln investeringsfonder och för att underlätta gränsöverskridande
investeringar fonden erbjuder en för icke-professionella investerare

Som Är Avsedda För Detaljhandeln Investor
Översikt Företag för Kollektiva Investeringar i Överlåtbara Värdepapper (FONDFÖRETAG) är en fond
baserad i Europeiska Unionen. UCITS-fonder som upplevs som trygg och väl reglerad investeringar och är
populär i Europa, Sydamerika och Asien bland investerare som föredrar att inte investera i ett enda
aktiebolag utan snarare bland diversifierad värdepappersfonder sprida ut inom den Europeiska Unionen.
Varje enskilt FONDFÖRETAG som investerar i en korg av olika värdepapper.
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Denna produkt är att betrakta som icke-komplexa och lämpar sig för långsiktiga investeringar (capital
bevarande & resultat i form av kuponger och intresse) men också för kortsiktig handel.

Riskindikator
1

2

3

4

5

6

Låg Risk

7
Hög Risk

Risken indikator för denna produkt har satts upp av Företaget på 1 (dvs lägst risk typiskt högre pris), vilka
priser de potentiella förlusterna från framtida resultat på en mycket låg nivå, på grund av olika faktorer,
inklusive men inte begränsat till:
• Marknadsrisker (möjligheten av ekonomisk förlust till följd av rörelser i marknadspriser)
• Volatiliteten risker
• Ränterisk risken för ekonomisk förlust till följd av förändringar av räntor, deras volatilitet eller korrelation,
inklusive förändringar i form av ränta kurvor)
• Likviditetsrisk/ kreditrisk (risken för ekonomisk förlust, som uppstår från faktiska, förväntade eller
potentiella skadeståndsanspråk mot varje motpart, gäldenär eller låntagaren, på grund av försämring av
motpartens eller låntagaren s vilja eller förmåga att utföra en faktisk, förväntade eller potentiell skyldighet)
• Motpartsrisk (möjligheten av ekonomisk förlust till följd av kreditvärdigheten hos motparten med vilket
Företaget ingår i en transaktion. Kredit kvalitet återspeglas i interna eller externa kreditbetyg för motparter).

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
Risk för obegränsad förlust
Marginal risk
intressekonflikter
Market Risk

Oreglerade Marknaden Risk
störningar på Marknaden risk
valutarisk
Online trading plattform och DET 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
Kostnaderna kommer att variera beroende på den underliggande investeringen alternativ du väljer. Viss information
kan hittas https://www.fbs.eu

Vad är kostnaderna?
Företaget tar ut en spridning och en provision när en investerare handlar om Fondföretag. En spread är
skillnaden mellan att Sälja ("Bid") och Köpa ("Ask") priset på den ENHET som multipliceras med
affärens storlek. Spridningen för varje underliggande tillgång är detaljerade på Bolagets hemsida genom
att klicka här. 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 avgift
för
Återkommand Hantering av
e kostnader för Avgifter

Detta är skillnaden mellan köp-och säljkurs
Detta debiteras som en separat kostnad vid varje transaktion
Detta debiteras om innehavaren av enheter som önskar att
Tradestone fungerar som förtroendeman och har enheter
som förvaltarregistrerade ägare.
Avgifter som tas ut av emittenten av den Ukommunikations-och
informationsteknik för att hantera enheter och göra nödvändiga som
behövs för beräkning av fonden. Oftast är det en procentuell andel
av den UCIT värde av investeringar och det direkt påverkar
prissättningen av enheten genom att minska det vid en förutbestämd
tidpunkt.

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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