RAZKRITJE TVEGANJA IN OPOZORILO
DEL A - TVEGANJA POVEZANA Z VSEMI FINANČNIMI INSTRUMENTI
1. Uvod
1.1. Obvestilo o razkritju in opozorilu glede obvladovanja , vam je zagotovljeno (stranka in
morebitna stranka) v skladu z zakonom o naložbenih storitvah in dejavnostih ter reguliranih trgih
iz leta 2017 L.87(I)/2017, kar se lahko občasno spremeni (“Zakon”), ki ga uporablja
Goldenburg Group Limited (“Družba”).
1.2. Vse stanke in potencialne stranke morajo pazljivo prebrati naslednje obvestilo o razkritju in
opozorilu o nevarnosti, ki je v tem dokumentu (“Dokument”). Vendar pa se razume, da ta
dokument ne more in ne razkriva ali razlaga vseh tveganj in drugih pomembnih vidikov
trgovanja s Finančnimi instrumenti (npr. pogodbami za razliko (»CFDji«)). Obvestilo je
zasnovano zato, da v splošnih okvirih pojasni naravo tveganj, ki so povezana s trgovanjem s
Finančnimi instrumenti na pošten in ne-zavajajoč način.
1.3 Izdelki in storitve družbe so namenjeni za ciljni trg strank, so podrobno opisani v politiki
upravljanja proizvodov, ki se lahko občasno spremeni.
2. Pristojbine in davki
2.1. Ponujanje Storitev Podjetja Klientu je povezano z določenimi pristojbinami, ki so navedene
na spletni strani Podjetja. Preden Klient začne s trgovanjem ali začne uporabljati kakršnekoli
storitve Podjetja, se mora poučiti o vseh pristojbinah, provizijah in stroških, ki jih bo moral
plačati. Klient mora sam spremljati morebitne spremembe cen storitev.
2.2. Če obstajajo pristojbine, ki niso izražene v denarju (ampak, na primer, kot odstotek
pogodbene vrednosti), je Klient sam odgovoren, da razume kolikšno vsoto pomenijo tovrstne
pristojbine.
2.3. Podjetje lahko kadarkoli spremeni stroške svojih pristojbin, v skladu z določili Sporazuma s
klienti, ki so navedeni na spletni strani Podjetja.
2.4. Obstaja tveganje, da Klientovo trgovanje s katerimikoli Finančnimi instrumenti spada v okvir
ali postane predmet obdavčitve in/ali drugih dajatev na primer zaradi sprememb zakonodaje ali
osebnih okoliščin. Podjetje ne jamči, da ni potrebno plačilo davkov in/ali drugih vrst dajatev.
Podjetje ne ponuja nasvetov v povezavi z davki in priporoča Klientom, da se za nasvet obrnejo
na pristojne davčne svetovalce, če imajo kakršnakoli vprašanja.
2.5. Klient je sam odgovoren za kakršnekoli davke in/ali druge obveznosti, ki lahko nastanejo
zaradi trgovalnih aktivnosti.
2.6. Jasno je, da se davki lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.
2.7. Če tako zahteva predmetna Zakonodaja, bo Podjetje odbilo morebitne davke, kot jih
zahtevajo davčne oblasti v skladu z veljavno Zakonodajo, še pred izplačilom Klientu.
2.8. Mogoče je, da bodo nastali drugi stroški, vključno z davki, povezani s Transakcijami, ki
potekajo na Trgovalni platformi in jih mi nismo plačali niti obračunali, a je Klient zanje
odgovoren. Čeprav je Klient izključno in v celoti odgovoren za obračun davkov, pa se Klient
strinja da lahko Podjetje odvede davek, kot to morda zahteva predmetna zakonodaja, glede na
njegovo trgovalno dejavnost na Trgovalni Platformi. Klient se zaveda, da ima Podjetje pravico
do pobota za kakršnekoli zneske na Klientovem Trgovalnem računu v zvezi s takim odvajanjem
davka.
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2.9. Razume se, da so cene Podjetja v povezavi s CFDji, kot jih postavi Podjetje in se lahko
razlikujejo od cen pri drugih virih. Trgovalne cene Podjetja so tiste po katerih je Podjetje
pripravljeno prodajati CFDje svojim Klientom na prodajnem mestu. Cene, ki so navedene na
Trgovalni Platformi Podjetja odražajo zadnjo znano ceno, ki je bila na voljo v trenutku pred
oddajo Naročila, vendar pa se dejanska cena izvedbe Naročila lahko razlikuje, v skladu s
Pravilnikom Podjetja o izvajanju naročil in najboljšem interesu in Sporazumom s klienti. Iz tega
razloga se cena, ki jo Klient prejme, ko odpre ali zapre pozicijo, morda ne ujema neposredno s
cenami na trgu v realnem času na tisti točki v času, ko je bila izvedena prodaja CFD ali ta
odraža cene tretjih strank, ki jih predstavljajo posredniki/dobavitelji.
3. Tveganje tretjih strank
3.1. Razume se, da Podjetje v najkrajšem možnem času položi denar Klienta, ki ga prejme na
enega ali več ločenih računov (imenovanih ‘klientovi računi‘) pri zanesljivi finančni instituciji
(znotraj ali izven Cipra ali EGP), kot je kreditna institucija ali banka v tretji državi. Čeprav
Podjetje pri izbiri finančnih institucij uporablja potrebno znanje, skrb in natančnost v skladu z
Veljavno zakonodajo, pa se razume, da obstajajo okoliščine, ki jih Podjetje ne more nadzirati in
zato Podjetje ne sprejema nobene odškodninske ali drugačne odgovornosti za izgube, ki bi
nastale kot rezultat insolventnosti ali propada finančne institucije, kjer je v hrambi denar Klienta.
3.2. Finančna institucija (iz odstavka 3.1.) pri kateri je v hrambi denar Klienta, je lahko na ali
izven Cipra ali EGP. Razume se, da so predpisi in pravni red, ki velja za take finančne institucije
izven Cipra in EGP drugačni od tistih na Cipru. Zato v primeru nesolventnosit ali kakršnihkoli
drugih podobnih težav ali postopkov te pravne osebe denar Klienta morda ne bo obravnavan na
enak način, kot bi to veljalo, če bi bil denar shranjen na ločenem računu na Cipru.
3.3. Finančna institucija, ki ji Podjetje preda denar Klienta (kot opredeljeno v odstavku 3.1.),
lahko ta denar obdrži na zbirnem računu. Zato je v primeru nesolventnosti ali kakršnihkoli
podobnih postopkov v povezavi s to finančno institucijo mogoče, da ima Podjetje le
nezavarovano zahtevo do finančne instuticije v imenu Klienta, kar pomeni, da je Klient
izpostavljen tveganju, da bo denar, ki ga bo Podjetje prejelo od finančne institucije, morda
nezadosten, da pokrije Klientov zahtevek. Na splošno, se računi pri institucijah, vključno s
splošnim računom, soočajo z različnimi tveganji , vključno z morebitnim tveganjem, da se
obravnavajo kot en (1) sam račun, če institucija v kateri so sredstva neplačana. V takšnih
okoliščinah se lahko uporabi kakršna koli oblika zajamčenih vlog brez upoštevanja naročnika
kot upravičenega lastnika računa. V takem primeru se lahko sprejmejo ukrepi za reševanje,
vključno s sprostitvijo sredstev strank.
3.4. Podjetje lahko položi denar Klienta v depozitorij, ki lahko ima zavarovanje, pravico do
zaplembe ali pravico do pobota v zvezi s tem denarjem.
3.5. Banka ali Posrednik s katerim sodeluje Podjetje lahko ima interese, ki so v nasprotju s
Klientovimi interesi.
4. Insolventnost
4.1. Plačilna nesposobnost družbe ali
neizpolnjevanje obveznosti strank vključenih v
transakcije, ki jih družba opravlja v imenu naročnika (The Company’s insolvency or default or
the insolvency or default of any parties involved in Transactions undertaken by the Company on
the Client’s behalf (including without limitation brokers, execution venues and liquidity
providers), lahko privede do likvidacije ali zapiranja pozicij brez soglasja naročnika, zaradi česar
lahko stranka utrpi izgubo. Če družba ne more zagotoviti povračila zahtevkov, imajo upravičene
stranke pravico do odškodnine s strani sklada za odškodnino vlagateljev, kot je navedeno
spodaj.
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4.2. Družba kot izdajatelj CFD lahko začasno ali trajno postane plačilno nesposobna, zaradi
česar ni možna izpolnjevati svojih dolžnosti. Plačilna sposobnost izdajatelja se lahko spremeni
na podlagi enega ali več dejavnikov, vključeno s finančnimi perspektivami izdajateljske družbe,
gospodarskega sektorja in/ali političnega in gospodarskega polažaja držav v katerih se nahaja
njen posel. poslabšanje solventnosti izdajatelja bo vplivalo na ceno izdanih vrednostih papirjev.
5. Odškodninska shema za investitorje
5.1. Podjetje sodeluje v Odškodninski shemi za investitorje za kliente Investicijskih podjetij, ki jih
regulira Republika Ciper. Določeni klienti so upravičeno do odškodnine iz Odškodninske sheme
za investitorje, če propade Podjetje. Odškodnina ne presega dvajset tisoč evrov (20.000 EUR)
za vsakega upravičenega Klienta. Za podrobnosti prosimo preberite dokument »Odškodninska
shema za investitorje« na naši spletni strani.
6. Tehnična tveganja
6.1. Klient in ne Podjetje nosi odgovornost za tveganja finančnih izgub, ki lahko nastanejo zaradi
odpovedi, nedelovanja, prekinitev, prekinitev povezav ali zlonamernih dejanja na informacijskih,
komunikacijskih, elektronski, električnih ali drugih sistemih.
6.2. Če Klient sodeluje pri transakcijah na elektronskem sistemu, je lahko izpostavljen
tveganjem, ki so povezana s sistemom, vključno z odpovedjo strojne opreme, programske
opreme, strežnikov, komunikacijskih povezav in interneta. Rezultat vsake take odpovedi je lahko
neizvršitev njegovega naročila v skladu z njegovimi navodili ali neizvršitev na splošno. Podjetje
ne sprejema nikakršne odškodninske odgovornosti v primeru takih odpovedi.
6.3. Klient se zaveda, da nešifrirani podatki, ki jih pošilja po elektronski pošti, niso zaščiteni pred
nepooblaščenim dostopom.
6.4. V času povečane aktivnosti sklepanja poslov lahko Klienti težje dobijo telefonsko povezavo
s Podjetjem ali s Platformo/sistemom Podjetja, še posebej če se Tržišče hitro razvija (na primer
po objavi ključnih makroekonomskih indikatorjev).
6.5. Klient razume, da na internet lahko vplivajo določeni dogodki, ki lahko vplivajo na njegov
dostop do Spletne strani Podjetja in/ali trgovalno Platformo/sistem Podjetja, vključno z, a ne
omejeno na prekinitve ali izpade v prenosu, težave s programsko ali strojno opremo,
prekinitvami interneta, izpadi na javnem električnem omrežju ali napadi hekerjev. Podjetje ni
odgovorno za morebitno škodo ali izgube, ki bi nastale zaradi takih dogodkov, ki niso pod
nadzorom Podjetja ali za za druge izgube, stroške ali škodne dogodke (vključno z, a ne
omejeno, na izgubo dobička), ki lahko nastanejo zaradi Klientove nezmožnosti dostopa do
Spletne strani Podjetja in/ali Trgovalnega sistema ali zamude ali odpovedi pri pošiljanju naročil
ali Transakcij.
6.6. V zvezi z uporabo računalniške opreme in podatkov in uporabo glasovnih komunikacijskih
povezav nosi Klient naslednja tveganja med drugimi tveganji pri katerih Podjetje ne nosi nobene
odgovornosti za morebitno izgubo:
(a) Prekinitev električnega toka na strani Klienta ali ponudnika ali operaterja
telekomunikacijskega omrežja (vključno s ponudniki glasovnih komunikacij), ki nudijo
storitev Klienta;
(b) Fizična škoda (ali uničenje) komunikacijskih kanalov, ki se uporabljajo za povezavo Klienta
in ponudnika (operaterja telekomunikacij) ter ponudnika trgovalnih ali informacijskih
strežnikov Klienta;
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(c) Izpad (neprimerno nizka kvaliteta) komunikacij na kanalih, ki jh uporablja Klient ali Podjetje
ali kanalov, ki jih uporablja ponudnik ali operater telekomukiacij (vključno z glasovno
komunikacijo), ki jo uporablja Klient ali Podjetje;
(d) Napačne nastavitve ali neskladnost nastavitev z zahtevanimi za Terminal Klienta;
(e) Nepravočasna posodobitev Terminala Klienta;
(f) Pri izvajanju transakcij po telefonu (stacionarnem ali mobilne) z glasovno komunikacijo,
tvega Klient težave pri vzpostavljanju zveze, ko skuša priti v stik z enim od uslužbencev
oddelka za posredovanje naročil pri Podjetju, bodisi zaradi težav pri kvaliteti komunikacije
ali preobremenitve kanala;
(g) Uporaba komunikacijskih kanalov, strojne in programske opreme, lahko pomeni tveganje
za neuspešen prejem sporočila (vključno z SMS sporočili), ki jih Klient pošlje Podjetju;
(h) Trgovanje prek telefona lahk ovira prevelika obremenitev povezave;
(i) Nedelovanje ali neuporabnost Platforme, ki vključuje Terminal Klienta.
6.7. Klient lahko utrpi finančno izgubo, ki jo povzroči katero od zgoraj navedenih tveganj, pri
čemer Podjetje ne sprejema nobene odgovornosti ali odškodninske odgovornosti v primeru
pojava takih tveganj in je Klient odgovoren za vse s tem povezane izgube, ki bi jih utrpel.
7. Trgovalna platforma
7.1. Klient razume, da pri trgovanju na elektronski platformi prevzema tveganje za finančno
izgubo, ki je lahko posledica, med drugim naslednjega:
(a) Nedelovanja Klientovih naprav, programske opreme in slabe povezave.
(b) Nedelovanje, okvara ali neprimerna uporaba strojne ali programske opreme Podjetja ali
Klienta.
(c) Nepravilno delovanje Klientove opreme.
(d) Napačne nastavitve Klientovega Terminala.
(e) Zamuda pri posodobitvi Klientovega Terminala.
7.2. Klient razume, da je v čakalni vrsti dovoljeno le eno Navodilo naenkrat. Ko Klient enkrat
pošlje Navodilo, lahko da Podjetju novo Navodilo.
7.3. Klient razume, da je edini zanesljiv vir za Podatke o cenah tisti, ki je na voljo v Bazi cen
Strežnika v živo. Baza cen v Terminalu Klienta ni zanesljiv vir za Podatke o cenah, ker se
povezava med Terminalom Klienta in Strežnikom na določeni točki prekine in določene Cene
preprosto ne pridejo do Terminala Klienta.
7.4. Klient razume, da v primeru, da Klient zapre okno za oddajo/brisanje naročila ali okno za
odprtje/zaprtje naročila, Navodila, ki so že bila poslana na Strežnik, ne bodo preklicana.
7.5. Naročila, ki so v čakalni vrsti, se lahko izvajajo eno za drugim. Več naročil istega Računa
klienta se ne izvaja ob istem času.
7.6. Klient razume, da v primeru, da Klient zapre Naročilo, to ne bo preklicano.
7.7. V primeru, da Klient ni prejel rezultata izvedbe že poslanega Naročila in se odloči Naročilo
ponoviti, Klient sprejme tveganje, da bo namesto ene Transakcije izvedel dve.
7.8. Klient razume, da je Naročilo v izvajanju že bilo izvedeno, vendar Klient pošlje navodilo za
spremembo ravni, bo edino navodilo, ki bo izvedeno, navodilo za spremembo Stop Loss in/ali
Take Profit ravni na poziciji, ki je bila odprta, ko se je sprožilo Naročilo v izvajanju.
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8. Komunikacija med Klientom in Podjetjem
8.1. Klient sprejema tveganje za vse finančne izgube, ki jih povzroči dejstvo, da je Klient prejel z
zamudo ali sploh ni prejel nobenega obvestila od Podjetja.
8.2. Klient se zaveda, da nešifrirani podatki, ki jih pošilja po elektronski pošti, niso zaščiteni pred
nepooblaščenim dostopom.
8.3. Podjetje ne sprejema nobene odgovornosti za primere, ko nepooblaščene trejte osebe
pridobijo dostop do podatkov, vključno z elektronskimi naslovi, elektronsko komunikacijo in
osebnimi podatki, podatki za dostop, če sta si navedene podatke izmenjala Klient in Podjetje ali
pri uporabi interneta ali drugih mrežnih komunikacij, telefona ali druge elektronske komunikacije.
8.4. Klient je polno odgovoren za tveganja povezana z nedostavljenim Spletnim trgovanjem
Podjetja.
Sporočila, ki jih prek internega sistema Podjetje pošlje Klientu.
9. Višja sila
9.1. V primeru Višje sile Podjetje morda ni v položaju, da bi uredilo izvedbo Naročil Klienta ali
izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s sporazumom s Klientom. Posledica tega je lahko, da
Klient utrpi izgubo.
9.2. Podjetje ne nosi odškodninske ali druge odgovornosti za kakršnekoli tip izgube ali škode, ki
bi nastala zaradi nedelovanja, prekinitve ali zamude pri izvajanju obveznosti po tem Sporazumu,
če je tako nedelovanje, prekinitev ali zamuda posledica Višje sile.
10. Nenormalni tržni pogoji
10.1. Klient razume, da v času, ko vladajo Nenormalni tržni pogoji, lahko pride do daljšega časa
izvedbe Naročil ali pa je Naročila nemogoče izvesti po določenih cenah ali jih sploh ni mogoče
izvesti.
10.2. Nenormalni tržni pogoji lahko vključujejo na primer, a niso omejeni na, čas hitrih nihanj
cen, v primeru, da cena pade ali zraste v času enega trgovanja do te mere, da je po pravilih
relevantne borze trgovanje zaustavljeno ali omejeno ali gre za pomanjkanje likvidnosti, lahko pa
se to zgodi tudi na začetku trgovanja.
11. Tuje valute
11.1. Če se s Finančnim instrumentom trguje v valuti, ki ni eneka kot valuta v Klientovi državi,
lahko imajo spremembe v valutnem tečaju negativen vpliv na njegovo vrednost, ceno in
uspešnost in lahko povzročijo Klientu izgube.
12. Regulativno in pravno tveganje
Sprememba zakonov in predpisov lahko bistveno vpliva na finančni instrument in investicije v
sector ali trg. Sprememba zakonov ali predpisov, ki jih sprejme vlada ali regulatorni organ, ali
odločitev, ki jo sprejme sodni organ lahko poveča poslovne operativne stroške, zmanjša
privlačnost naložb, spremeni konkurenčno pokrajino in s tem možnost po dobičku investicije.
Takšno tveganje je nepredvidljivo in se razlikuje glede na trg.
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DEL B – SPLOŠNE INFORMACIJE O TVEGANJIH POVEZANIH S FINANČNIMI
INSTRUMENTI
12. Uvod
Splošno opozorilo glede kompleksnih finančnih instrumentov (izvedeni finančni
instrumenti, kot so CFDji)
Trgovanje s CFDji lahko pomeni tveganje za kapital Klient, še posebej, če gre za špekuliranje.
CFDji se smatrajo kot visoko tvegani kompleksni Finančni instrumenti in Klienti lahko izgubijo
investirano vsoto.
Investicijske odločitve, ki jih sprejmejo Klienti in investicijski nasveti, ki jih daje Podjetje Klientom
se lahko spremenijo zaradi različnih tržnih, valutnih, ekonomskih, političnih, poslovnih in
podobnih tveganj in niso nujno dobičkonosne.
Klient razume in brez zadržkov sprejema da, ne glede na investicijske nasvete ali podatke, ki
mu jih daje Podjetje, lahko vrednost investicij v Finančne instrumente niha bodisi navzgor bodisi
navzdol. Klient razume in brez zadržkov sprejema možnost velikega tveganja za nastanek
izgube ali škode, ki nastane kot posledica kupovanja ali prodajanja Finančnega instrumenta in
potrjuje, da tako tveganje sprejema.
V nadaljevanju so opredeljena glavna tveganja in drugi pomembni dejavniki trgovanja s CFD:
12.1. Trgvanje s CFDji je VISOKO ŠPEKULATIVNO IN ZELO TVEGANO in ni primerno za vse
posameznike, temveč le za tiste investitorje, ki:
(a) razumejo in so pripravljeni sprejeti ekonomska, pravna in druga tveganja,
(b) z upoštevanjem osebnih finančnih okoliščin, finančnih virov, življenjskega sloga in
obveznosti lahko sprejmejo po finančni plati izgubo celotne investicije,
(c) imajo znanje o razumevanje CFDjev ter Temeljnih sredstev in Trgov.
12.2. Podjetje lahko Klientu daje informacije in orodja, ki jih pripravijo tretje stranke po načelu
»kakršno je« (t.j. Podjetje ne potrjuje ali odobri ali vpliva na omenjene informacije in/ali orodja),
ki so lahko povezana s trgovalnimi trendi ali priložnostmi. Klient sprejema in razume, da
kakršnakoli dejanja, ki temeljijo na podatkih in/ali orodjih, ki jih dajejo na razpolago tretje stranke
povzročijo izgubo in/ali splošno zmanjšanje sredstev Klienta. Podjetje ne prevzema
odgovornosti za izgube, ki bi nastale zaradi dejanj Klienta, ki jih je le ta izvedel na podlagi
podatkov in/ali orodij, ki jih pripravijo tretje stranke.
12.3. CFDji so izvedeni finančni instrumenti, katerih vrednost je izvedena iz cene temeljnih
sredstev/trgov na katere se nanašajo (na primer valute, borzni indeksi, delnice, kovine,
terminske pogodbe, itd.). Čeprav ceno po kateri trguje Podjetje postavlja algoritem, ki ga je
razvilo Podjetje, so cene izvedene iz Temeljnih sredstev/trgov. Zato je pomembno, da Klient
razume tveganja, ki so povezana s trgovanjem z določenim temeljnim sredstvom/ trgom, saj
lahko nihanje cen temeljnih sredstev/ trgov vpliva na dobičkonosnost trgovanja z njimi.
12.4. Informacije o pretekli uspešnosti Finančnega instrumenta ne zagotavljajo njegove trenutne
uspešnosti in/ali uspešnosti v bodoče. Uporaba historičnih podatkov ne predstavlja zavezujoče
ali varne napovedi o odgovarjajoči uspešnosti v bodoče za Finančne instrumente na katere se
omenjene informacije nanašajo.
12.5. Vzvod in razmerje sredstev
12.5.1. Transakcije s tujimi valutami in izvedenimi Finančnimi instrumenti prinašajo visoko
stopnjo tveganja. Stopnja začetnega kritja je lahko nizka glede na vrednost pogodb s tujimi
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valutami ali izvedenimi instrumenti, zato so transakcije narejene z »vzvodom« ali »razmerjem
sredstev«.
12.5.2. Relativno majhen tržni premik bo imel proporcionalno večji vpliv na sredstva, ki jih je
Klient položil ali jih bo moral položiti; to lahko pomeni, da deluje v korist Klienta ali tudi obratno.
Klient lahko utrpi popolno izgubo začetnega Kritja in vseh dodatnih sredstefv, ki jih je naložil pri
Podjetju za vzdrževanje svoje pozicije. Če se trg premakne nasproti Klientovi poziciji in/ali se
poveča zahtevano Kritje, potem se od Klienta lahko zahteva, da v kratkem času položi dodatna
sredstva za vzdrževanje svoje pozicije. V primeru, da polog dodatnih sredstev ni izveden
pravočasno, lahko Podjetje njegove pozicije zapre, sam pa je odgovoren za morebitno izgubo
ali primanjkljaj.
12.6. Naročila ali Strategije za zmanjšanje izgube
12.6.1 Določene vrste Naročil (npr. »stop-loss« naročila, če jih dovoljuje lokalni zakon ali »stoplimit« naročila), ki so namenjena omejevanju izgub do določene meje, morda niso zadosti, saj
tržni pogoji včasih onemogočijo izvedbo takih Naročil, npr. zaradi nelikvidnosti na tržišču.
Strategije, ki uporabljajo kombinacijo pozicij, kot so pozicija »razmik« in »straddle« so lahko
enako tvegane, kot uporaba preproste dolge ali kratke pozicije. Zato Stop Loss in Stop Limit
Naročila ne morejo zagotoviti omejitve izgube.
12.6.2. Trailin Stop in Ekspertni svetovalec ne more zagotoviti omejitve izgube.
12.7. Nestanovitnost
12.7.1. Pri nekaterih Izvedenih finančnih instrumentih se trguje z velikimi razponi in
nestanovitnim gibanjem cen znotraj posameznega dne. Zato se morajo Klient jasno zavedati, da
obstaja veliko tveganje za izgube in tudi za dobičke. Cena Izvedenih finančnih instrumentov je
izvedena iz cene Temeljnega sredstva na katerega se nanaša Izvedeni finančni instrument.
Izvedeni finančni instrumenti in povezani Temeljni trgi so lahko močno nestanovitni. Cena
Izvedenih finančnih instrumentov in Temeljnega sredstva se lahko hitro spreminja s širokim
razponom in lahko odraža nepredvidljive okoliščine ali spremembe v pogojih, nič od tega pa ne
more nadzorovati Klient ali Podjetje. V določenih tržnih pogojih je morda nemogoče izvesti
Klientovo naročilo po določeni ceni, kar pripelje do izgube. Cene Izvedenih finančnih
instrumentov in Temeljnih sredstev so lahko posledica, med drugim, spremenjenega razmerja
med ponudbo in povpraševanjem, vladnih, kmetijskih, komercialnih in trgovalnih programov in
politik, narodnih in mednarodnih političnih in ekonomskih dogodkov ter splošnega psihološkega
stanja na relevantnem tržišču.
12.8. Kritje
12.8.1. Klient razume in sprejema da je, ne glede na morebitne informacije, ki mu jih nudi
Podjetje, vrednost Izvedenih finančnih instrumentov lahko zdrsnila navzdol ali navzgor in da
obstaja celo verjetnost, da bo investicija postala brez vrednosti. To se lahko zgodi zaradi
sistema kritja, ki se uporablja za tovrstno trgovanje in na splošno zahteva relativno skrmen
polog kritja glede na celotno vrednost pogodbe, zato lahko relativno majhen premik na
Temeljnem trgu povzroči nesorazmerno dramatičen učinek na Klientovo trgovanje. Če je gibanje
na Temeljnem trgu v korist Klienta, lahko Klient doseže dober dobiček, enako majhen premik v
napsrotno smer pa lahko pomeni ne le to, da Klient izgubi celoten depozit, ampak lahko za
Klienta pomeni še veliko dodatno izgubo.
12.9. Likvidnost
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12.9.1. Nekatera Temeljna sredstva ne postanejo takoj likvidna kot rezultat zmanjšanega
zanimanja za Temeljno sredstvo in Klient morda ne more pridobiti podatkov o vrednosti tega ali
stopnji tveganja, ki je s tem povezano.
12.10. Pogodbe za razlike (CFD)
12.10.1. CFDji, ki so na voljo za trgovanje pri Podjetju, so neizterljive promptne transakcije, ki
dajejo dobiček glede na spremembe Temeljnega sredstvasredstva (denarni indeksi, terminske
pogodbe z indeksi in obveznicami, terminske pogodbe na blago, nafta, zlato, Delnice, valute ali
katerokoli drugo sredstvo po občasni presoji družbe). Če je gibanje Temeljnega sredstva v korist
Klienta, lahko Klient doseže dober dobiček, enako majhen premik v napsrotno smer pa lahko
pomeni ne le to, da Klient izgubi celoten depozit, ampak lahko za Klienta pomeni še veliko
dodatno izgubo. Zato Klient ne bi smel trgovati s CFDji, razen če je pripravljen tvegati izgubo
vsega denarja, ki ga je vložil, pa tudi vseh dodatnih provizij in drugih stroškov, ki so s poslom
nastali.
12.10.2. Investiranje v Pogodbe za razliko prinaša enaka tveganja kot investiranje v terminske
posle in Klient se mora teh tveganj zavedati. Transakcije s Pogodbami za razliko lahko prinašajo
tudi pogojno obveznost in Klient se mora zavedati posledic, ki jih imajo, kot je opisano spodaj v
poglavju »Pogojna obveznost investicijskih transakcij«.
12.11. Zunajborzne transakcije Izvedenih finančnih instrumentov
12.11.1. CFDji ki jih ponuja Podjetje so zunajborzne transakcije. Trgovalni pogoji, ki jih
določamo (v skladu s trgovalnimi pogoji, ki jih prejmemo od ponudnikov likvidnosti), so posledica
obveznosti, ki jih imamo za ponujanje najboljše izvedbe, primernega delovanja in delovanja v
skladu s Sporazumom s klienti ter Pravilnikom o izvajanju naročil in najboljšem interesu. Vsak
CFD, ki ga Klient odpre na naši Trgovalni platformi pomeni vnos Naročila pri Podjetju; taka
Naročila lahko zapre le Podjetje in niso prenosljiva na nobeno osebo. Nekateri zunajborzni trgo
so sicer visoko likvidni, vendar pa lahko transakcije z zunajborznimi ali neprenosljivimi
izvedenimi instrumenti prinaša večji nivo tveganja kot investiranje z borznimi izvedenimi
instrumenti, saj zanje ne obstaja organiziran trg na katerem bi zaprli Odprto pozicijo. Tako je
lahko nemogoče likvidirati obstoječo pozicijo, oceniti vrednost pozicije, ki izhaja iz zunajborzne
transakcije ali oceniti izpostavljenost tveganju. Cene Ponudbe in Povpraševanja v tem primeru
niso nujno zapisane, pa tudi če so, jih postavljajo prekupčevalci s temi instrumenti in je zato
nemogoče ugotoviti kakšna je poštena cena.
12.11.2. V zvezi s transakcijami s CFDji Podjetje uporablja Sistem za Spletno trgovanje za
transkacije s CFDji, ki ne spada v okvir običajne definicije borze, saj ne gre za Večstranski
trgovalni prostor in tudi ne ponuja enake zaščite.
12.12. Pogojna obveznost investicijskih transakcij
12.12.1. Pogojna obveznost investicijskih transakcij, ki imajo kritje, zahteva od Klienta vrsto
plačil, ki sestavljajo nakupno ceno, namesto plačila celotne nakupne cene takoj. Zahtevano
Kritje je odvisno od temeljnega sredstva Finančnega instrumenta. Zahtevano kritje je lahko
fiksno ali se računa glede na trenutno ceno temeljnega sredstva in je navedeno na spletni strani
Podjetja.
12.12.2. Če Klient trguje s terminskimi pogodbami ali Pogodbami za razliko, lahko utrpi izgubo
celotnih sredstev, ki jih je vložil za odprtje in vzdrževanje pozicije. Če se trg premakne nasproti
Klientovi poziciji, potem se od Klienta lahko zahteva, da v kratkem času položi dodatna sredstva
za vzdrževanje svoje pozicije. Če Klient tega ne stori v zahtevanem časovnem okviru, se lahko
njegova pozicija likvidira z izgubo in je sam odgovoren za nastali primanjkljaj. Jasno je, da
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Podjetje nima dolžnosti Klientu poslati Obvestila o neustreznem kritju za vzdrževanje pozicije, ki
ustvarja izgubo.
12.12.3. Četudi v transakciji ni uporabljen vzvod, lahko ta še vedno prinaša obveznost nadaljnjih
plačil v določenih okoliščinah nad in v zvezi z zneskom, ki je bil plačan, ko je Klient sklenil
pogodbo.
12.12.4. Pogojna obveznost investicijskih transakcij s katero se ne trgujo na ali po pravilih
priznanih menjalnih ustanov, lahko izpostavi Klienta precej večjim tveganjem.
12.13. Kolateral
12.13.1. Če Klient položili kolateral kot zavarovanje pri Podjetju, je način na katerega se z njim
ravna odvisen od tipa transakcije in tega kje trgovanje poteka. V ravnanju s kolateralom lahko
pride do pomembnih razlik glede na to ali Klient trguje na splošno priznanem ali posebnem
investicijskem prostoru, kjer veljajo pravila tega prostora (in povezanih klirinških hiš), ali trguje
zunajborzno. Položeni kolateral lahko izgubi svojo identiteto Klientove lastnitne, ko se začne
trgovanje v Klientovem imenu. Tudi, če so Klientova trgovanja na koncu dobičkonosna, je
mogoče, da ne bo prejel točno tistih sredstev, ki jih je položil in bo moral morda sprejeti plačilo v
gotovini.
12.14. Prenehanje trgovanja
12.14.1. Pod določenimi pogoji trgovanja je lahko težko ali nemogoče likvidirati pozicijo. To se
lahko zgodi, na primer, v času hitrih nihanj cen, v primeru, da cena pade ali zraste v času enega
trgovanja do te mere, da je po pravilih relevantne borze trgovanje zaustavljeno ali omejeno.
Oddaja Stop Loss naročila ne bo nujno omejila izgube omejene vsote, saj lahko razmere na
tržišču povzročijo, da je tako Naročilo nemogoče izvesti po želeni ceni. Poleg tega je pod
določenimi tržnimi pogoji izvedba Stop Loss Naročila lahko slabša od želene cene in je lahko
realizirana izguba večja od pričakovane.
12.15. Brez dobave
12.15.1. Razume se, da Klient nima nobenih pravic ali obveznosti v zvezi s Predmetnim
sredstvom, ki je povezano s CFDji s katerimi trguje. Dobave predmetnega sredstva ne bo.
12.16. Odstopanje
12.16.1. Odstopanje pomeni razliko med pričakovano ceno Transakcije s Finančnimi instrumenti
in ceno po kateri se Transakcija dejansko izvede. Odstopanje se pogosto pojavi v času velike
nestabilnosti (na primer zaradi objave novic), kar pripelje do tega, da je nemogoče izvesti
Naročilo po določeni ceni, če gre za tržno Naročilo, pri izvedbi velikih Naročil pa morda ni dovolj
interesa za trgovanje po želeni ceni, da bi lahko ceno obdržali za celotno operacijo.
13. Ni garancije za dobiček
13.1. Podjetje ne daje nobene garancije za dobiček niti za izogibanje izgubam, ko gre za
trgovanje s Finančnimi instrumenti. Stranka od Podjetja ali kateregakoli njenega predstavnika ni
prejela nobene take garancije Stranka se zaveda tveganj, ki jih prinaša trgovanje s Finančnimi
instrumenti in je finančno zmožna nositi taka tveganja ter izgube, ki jih lahko prinese.
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DEL C. Tveganja in razumevanje možnosti avtomatskih naročil na Platformi
14. Uvod
Platforma, ki jo lahko uporablja Klient daje Klientu možnost uporabe Avtomatskih Naročil. To
daje Klientu možnost izbrati Ponudnika signala s seznama Ponudnikov signala, ki so na voljo na
Platformi Podjetja in se odločiti za kopiranje / posnemanje njihovega trgovanja avtomatično
glede na Podatke, ki jih daje Ponudnik signala. To pomeni, da takoj ko Ponudnik signala poda
svoje Naročilo, Platforma avtomatsko pošlje signal na Račun klienta, da naj ta kopira/posnema
Naročilo Ponudnika signala. Vendar pa Podjetje opozarja, da so Avtomatska Naročila povezana
z različnimi tveganji in da mora Klient temeljito prebrati in premisliti o naslednjih tveganjih
preden uporabi funkcijo Avtomatska Naročila:
14.1. V primeru, da se Ponudnik odloči zapreti svoje pozicije ali se Podjetje iz kateregakoli
razloga odloči zapreti Ponudnikove pozicije, se bodo vse povezane Odprte Pozicije Klienta (ki
kopira tega Ponudnika signala) avtomatsko zaprle po trenutnih cenah, ne da bi o tem obvestili
Klienta. Zato mora biti Klient sposoben in pripravljen prenesti izgubo celotne investicije, ki jo je
Klient namenil za sledenje Ponudnika signala.
14.2. Klient razume, da lahko Podjetje kadarkoli prekine svoje sodelovanje s Ponudnikom
signala iz kakršnegakoli razloga, ne da bi o tem prej obvestilo Klienta, zato Klient od takrat
naprej ne bo mogel uporabljati možnosti Avtomatska Naročila v zvezi s tem Ponudnikom
signala. Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi jo zato utrpel
Klient.
14.3. Če Klient spremeni ali prekliče Naročilo Ponudnika signalalahko to povzroči, da bo Klient
dobil občutno drugačen rezultat kot ga za naročilo dobi Ponudnik signala in Klientovo Naročilo
ne bo avtomatsko zaprto, niti se ne bo spremenilo, ko izvirno avtomatsko pozicijo spremeni ali
zapre Ponudnik signala.
14.4. Klient ima pravico deaktivirati Avtomatska Naročila za določeno Naročilo na Platformi ali
prekiniti povezavo z določenim Ponudnikom signala. Razume se, da od tistega trenutka naprej
sprejema Klient lastne odločitve v povezavi z Naročili, odpiranjem ali zapiranjem ali
spreminjanjem svojih pozicij in Podjetje bi taka Naročila Klienta izvajalo v skladu z določenimi
navodili Klienta. Vendar pa Klient razume in sprejema, da lahko njegovo posredovanje
onemogoči trgovalno strategijo ponudnika signala, kar lahko povzroči izgubo Klientu.
14.5. Klient se zaveda, da uporaba ali zanašanje na zgodovino trgovanja izbranega Ponudnika
signala, ne zagotavlja uspeha v prihodnosti ali da Klient ne bo utrpel izgube. Pri objavi informacij
o vsakem Ponudniku signala na Platformi ali Spletni strani, se ne smatra, da Podjetje ponuja
nasvete ali priporočila ali predloge o izbiri Ponudnika signala za Avtomatska Naročila, niti s tem
ne daje zagotovila ali garancije, da bodo trgovanja v prihodnosti enako uspešna, kot trgovanja v
preteklosti.
14.6. Stranki se strinjata in razume se, da Podjetje ne izvaja, svetuje ali se odloča o trgovalni
strategiji ali odločitvah ali dejavnostih Ponudnikov signala.
14.7. Podjetje se trudi na vse možne načine, da omogoči oddajo Naročila klienta v načinu
Avomatska naročila brez neželenih zamud in tako blizu, kot je mogoče Transakcijam, ki jih
izvede Ponudnik signala. Klient se zaveda, da Avtomatska naročila omogočajo le posnemanje
Transakcij Ponudnika signala, v približno enakem času, kot potekajo transakcije Ponudnika
signala. Poleg tega se Klient zaveda, da kljub vsemu trudu Podjetja, lahko pride do zamud pri
oddaji/izvajanju Naročil zaradi razlogov, ki so izven nadzora Podjetja in celo popolno delovanje
elektronskih naprav ne jamči, da bodo Klientova naročila oddana/izvedena ob istem ali približno
istem času kot relevantne Transakcije Ponudnika signala ali da bodo sploh oddana ali izvedena.
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14.8. Podjetje se bo po najboljših močeh trudilo izvesti ali prenesti Naročilo (bodisi njegovo
odprtje ali zaprtje), vendar pa se stranki strinjata, da se izvedba ali prenos ne izvedeta vedno,
zaradi razlogov, ki jih Podjetje ne more nadzirati.
14.9. Podjetje ne more jamčiti, da bo Klientova komunikacija na Platformi s Ponudnikom signala
vedno mogoča, niti ne jamči, da bo Klient lahko komuniciral brez prekinitev, zakasnitev ali
drugih napak v komunikaciji. Podjetje ne nosi odgovornosti za kakršnekoli motnje, zamude ali
težave v komunikaciji, ki bi jih morda utrpel Klient zaradi uporabe Platforme.
14.9. Klient razume, da Platforma in še posebej funkcija Avtomatska Naročila morda ne dela
brez napak. Podjetje ne jamči, da bodo funkcije, ki jih vsebuje Platforma zadostovale za vse
Klientove potrebe ali da bo Platforma delovala brez prekinitev in brez napak. Vsa tveganja glede
kvalitete in delovanja Platforme/Spletne strani prevzema Klient. Platformo ponuja Podjetje po
principu »KAKRŠNA JE«.
14.10. Podjetje ni odgovorno za kakršnokoli škodo, ki bi jo Klient morda utrpel kot posledico
uporabe Platforme in funkcije Avtomatska Naročila ali s Transakcijami, ki so nasprotne tistim, ki
jih ima Ponudnik Signala.
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