Dokument s kľúčovými informáciami – fyzické akcie
Účel
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nie je
marketingovým materiálom a nepredstavuje investičné poradenstvo. Dokument s kľúčovými
informáciamije vyžadovaný zákonom, abyVám pomohol pochopiť povahu, riziká, náklady,
potenciálny zisk a straty spojené s týmto produktom a zároveň aby Vám umožnil porovnávať ho
s inými produktmi.
Produkt
Názov produktu: Fyzické akcie
Distribútor: Ponúkaný spoločnosťou Goldenburg Group Limited (ďalej len “Spoločnosť”),
registrovaná na Cypre s registračným číslom HE 328474 a autorizovaná Cyperskou komisiou
pre cenné papiere s licenciou číslo 242/14.
Upozornenie
Chystáte sa zakúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké ho pochopiť.
Čo je tento produkt?
Typ
Fyzická akcie nie je pákový kontrakt, ponúkaný Spoločnosťou na bilaterálnom základe.
Umožňuje vám získať priamu expozíciu voči fyzickej akcii a tak sa stať akcionárom spoločnosti,
ktorej akciu ste kúpili. Môžete iba nakupovať fyzickú akciu, pričom budete dosahovať zisk v
prípade nárastu ceny fyzickej na burze.
Príklad
Ak investor otvoril kúpnu pozíciu a cena akcie na burze narastie, zvýši sa aj hodnota fyzickej
akcie – pri uzavretí pozície spoločnosť zaplatí rozdiel medzi zatváracou a otváracou cenou.
Naopak, ak cena akcie na burze poklesne, hodnota fyzickej akcie poklesne - pri uzavretí
pozície investor zaplatí rozdiel medzi zatváracou a otváracou cenou.
Ciele
Cieľom fyzickej akcie je umožniť investorovi stať sa akcionárom danej spoločnosti bez toho, aby
musel byť oficiálnym účastníkom burzy, na ktorej je spoločnosť kótovaná.
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Ak voľná marža klesá v dôsledku pohybu cien v opačnom smere, musí byť
financovaný tak, aby bola úroveň marže nad úrovňou automatického uzavretia
automatické systémové zatvorenie otvorenej objednávky), ktorá je na úrovni 50
marže, alebo zavrieť pozície, aby sa zabránilo uzavretiu. Margin call sa
prostredníctvom trvalého média, keď je percento úrovne marže pod 100 %.
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Predpoklady retailového investora
Fyzické akcie sú k dispozícii pre investorov, ktorí majú menšie znalosti o finančných trhoch a od
ktorých sa očakáva, že majú menej skúseností s finančným trhom. Očakáva sa, že investori
budú rozumieť tomu, ako sa hýbajúca cena fyzickej akcie odrazí na otvorenej pozícii na ich
účte. Okrem toho musia pochopiť, že obchodovanie s fyzickými akciami by mohlo spôsobiť
stratu značnej časti investovaného kapitálu a musia mať schopnosť znášať straty.
Indikátor rizika

Indikátor rizika Vám ukazuje riziko spojené s týmito produktmi v porovnaní s inými produktmi.
Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že pohyb produktu môže viesť k finančným stratám
investora.
Indikátor rizika bol nastavený na nižšiu úroveň. Sadzba udáva potenciálne straty z budúcej
výkonnosti produktu. Ukazovateľ rizika predpokladá, že nebudete môcť kúpiť alebo predať
fyzickú akciu za cenu, ktorú ste chceli dosiahnuť z dôvodu volatility trhu, alebo budete musieť
kúpiť alebo predať fyzickú akciu za cenu, ktorá významne ovplyvňuje, koľko dostanete späť.
Menové riziko
Je možné nakupovať alebo predávať fyzickú akciu v inej mene ako je mena vášho účtu.
Konečná výplata, ktorú môžete dostať, závisí od výmenného kurzu medzi týmito dvoma
menami.
Scenáre výkonnosti
Nižšie uvedené scenáre demonštrujú spôsob, ako môže byť investícia vykonaná. Môžete ich
porovnať s inými produktovými scenárami, aby ste zistili, ktorý produkt je pre Vás vhodnejší.
Predložené scenáre sú aproximáciou budúcej výkonnosti založenej na dôkazoch z
predchádzajúcej výkonnosti ako sa hodnota tejto investície líši a nie je presným ukazovateľom.
Výsledok bude vychádzať z výkonnosti trhu a dĺžky trvania Vašich fyzických akcií. Stresový
scenár naznačuje, že je možné dosiahnuť extrémne trhové podmienky.
Fyzická akcia
Otváracia cena: P
Veľkosť obchodu (na CFD): TS
Marža %: M
Veľkosť kontraktu: K
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Požiadavka na maržu (€): MR=P x TS x M x K
Predpokladaná hodnota obchodu (€): TN=MR/M
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Čo sa stane, ak Spoločnosť nebude schopná vyplatiť klienta
Spoločnosť oddeľuje všetky finančné prostriedky svojich klientov od svojich vlastných, na
rôznych bankových účtoch v súlade so Zákonom 87 (I) 2017 a súvisiacou smernicou Cyperskej
komisie pre reguláciu predaja cenných papierov pre Zabezpečenie finančných nástrojov a
finančných prostriedkov patriacich klientom. Okrem toho je Spoločnosť účastná v
Kompenzačnom Fonde Investorov (ICF). Cieľom ICF je zabezpečiť nároky poistených klientov
voči členom ICF skrz odškodnenie v prípadoch, keď je niektorý člen neschopný platiť. Celková
splatná kompenzácia každému poistenému Klientovi Spoločnosti nesmie prekročiť sumu 20 000
EUR. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke Cyperskej komisie pre reguláciu predaja
cenných papierov www.cysec.gov.cy.
Aké sú náklady?
Jednorazové
Spread
Rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou
vstupné alebo
Minimálny komisionálny poplatok Minimálny poplatok účtovaný za službu vykonávajúcu
výstupné
transakciu (vzťahuje sa IBA na akcie)
náklady
Prebiehajúce
náklady

Swapy

Ak držíte pozíciu NÁKUP alebo PREDAJ otvorenú po
zatvorení trhu, budete podliehať swapovému poplatku.

Ako dlho držať pozíciu a ako si vybrať peniaze skôr?
CFD nemajú odporúčanú dobu držby. Za predpokladu, že Spoločnosť je otvorená na
obchodovanie, môžete vkladať a ukončovať pozície, ak sú dostupné trhy, skontrolujte všetky
obchodné hodiny finančných nástrojov: https://xpartners.com/.
Ako môžem podať sťažnosť?
Vašu sťažnosť môžete podať písomne a adresovať oddeleniu Compliance, ktoré je oprávnené
spracovávať a vyšetrovať sťažnosti, ktoré jej môžu predložiť naši klienti. Používajte formulár na
podanie sťažností a odošlite ho jedným z nasledujúcich spôsobov:
A) Zaslaním poštou alebo osobným doručením priloženého formulára sťažností na túto adresu:
1 Siafi Street, Porto Bello BLD, 3042 Limassol, Cyprus
B) Odoslaním formulára na podanie sťažnosti elektronicky na túto e-mailovú adresu:
info@goldenburggroup.eu
C) faxom na +357 2403 0076.
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Ak máte pocit, že vaša sťažnosť nebola vyriešená k Vašej spokojnosti, môžete podať sťažnosť
prostredníctvom webovej stránky Cyperskej komisie pre reguláciu predaja cenných papierov.
Iné relevantné informácie
Odporúčame vám, aby ste si prečítali Obchodné podmienky, Upozornenie na riziká a Zásady
týkajúce sa záujmov a vykonávania pokynov. Uvedené dokumenty nájdete v sekcii Predpisy.
Tieto informácie sú k dispozícii aj na požiadanie.
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