Avaintietoasiakirja (KID)
Tarkoitus
Tässä asiakirjassa on tärkeimmät tiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Lain edellyttämät tiedot auttavat
sinua ymmärtämään tämän tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot ja vertaamaan niitä muihin tuotteisiin

Tuote
Tuotteen nimi: CFD -sopimukset valuuttamarkkinoilla (FX)
PRIIP -valmistajan nimi: Redpine Capital Limited (jäljempänä "yhtiö"), kyproslainen sijoituspalveluyritys, joka on perustettu
Kyproksen tasavallan lakien mukaisesti ja jota säätelee Kyproksen arvopaperi- ja pörssikomissio lisenssinumerolla 391/20.
Lisätietoja: Lisätietoja yrityksestä löydät yhtiön verkkosivuilta tai ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse. Tämä asiakirja
luotiin/päivitettiin viimeksi elokuussa 2020.

Riskivaroitus
Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja voi olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?
Tyyppi
Tuote on valuuttaparien ("FOREX") sopimukset erosta ("CFD"). CFD on vaihdettava instrumentti, jonka avulla voit saada epäsuoran
vastuun kohde -etuudesta tai instrumentista, tässä tapauksessa valuuttaparista - joka tunnetaan myös nimellä "Forex -pari". FOREXin
CFD-kaupankäynnin kohteena on OTC (Over-The-Counter). Yhtiö on kauppasi toteuttamisen vastapuoli/edustaja. CFD: t ovat
vivutettuja tuotteita, joiden avulla sijoittajat voivat tehdä liiketoimia vain pienellä marginaalilla (talletuksella). Kohde -etuus tai
instrumentti ei ole koskaan sinun todellisessa omistuksessa, ja voitto tai tappio määräytyy CFD: n osto- ja myyntihinnan välisen
erotuksen, josta on vähennetty kaikki asiaankuuluvat kustannukset (jäljempänä). Tämä tarkoittaa, ettet koskaan omista kohde -etuutta,
mutta voittoja tai tappioita aiheutuu kohde -etuuden hinnanmuutoksista. Valuutoilla käydään kauppaa pareittain ja nämä parit kuuluvat
kolmeen luokkaan: suuret, alaikäiset ja eksoottiset.

Tavoitteet
CFD on monimutkainen rahoitustuote, jolla käydään kauppaa over-the-Counter (OTC) -periaatteella eikä säänneltyjen markkinoiden
kautta. Forexin CFD -kaupankäynnin tavoitteena on spekuloida taustalla olevan instrumentin (valuuttaparin) hinnanmuutoksista
(yleensä lyhyellä aikavälillä) ilman, että todellisuudessa ostetaan tai myydään taustalla olevaa valuuttaparia. Taloudellinen selvitys
johtuu erosta, joka syntyi position sulkemishetkellä, ja kaupankäynnin kohteena olevan omaisuuserän hinta positiohetkellä. Tuotto
riippuu kohde -etuutena olevan instrumentin hinnan muutoksista ja positiosi koosta. CFD-kaupankäynnin avulla voit spekuloida
rahoitusvälineen hinnan lyhytaikaista liikettä. Kauppasi kanssamme saat vastuun kohde -etuutena olevien instrumenttien kehityksestä,
mutta et saa mitään omistusoikeutta tai muita oikeuksia tällaiseen kohde -etuuteen. Tämä tuote soveltuu vain spekulatiivisiin
sijoitustarkoituksiin.

Suunniteltu yksityinen sijoittaja
CFD -kaupankäynti Forexillä on erittäin spekulatiivista ja siihen liittyy merkittävä tappioriski. Tämä tuote on tarkoitettu
asiakkaille, joilla on suhteellisen lyhytaikainen sijoitushorisontti, eikä se sovi KAIKILLE sijoittajille, vaan vain niille, joilla
(i) on korkea riskinsieto; (ii) käyvät kauppaa rahalla, jolla heillä on varaa menettää yrityksen tarjoaman negatiivisen saldon
suojamekanismin mukaisesti; iii) heillä on kokemusta ja tietoa taustalla olevasta rahoitusvälineestä ja he voivat käydä
kauppaa rahoitusmarkkinoilla ja ymmärtää erikseen marginaalikauppaan liittyvien riskien vaikutukset; ja iv) haluavat
yleensä saada lyhytaikaisia sijoituksia rahoitusvälineisiin/markkinoille.

Termi
FOREXin CFD -sopimuksilla ei yleensä ole viimeistä voimassaolopäivää, joten sinun on avattava ja suljettava positiosi.
Sinun tulee olla tietoinen siitä, että jos marginaalitasosi saavuttaa tai alittaa 50%: n marginaalin sulkemistason, saat stop out- tai
marginaalipyynnön ja positiosi alkavat likvidoitua ilman ennakkoilmoitusta, alkaen suurimmista tappioista.
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Mitkä ovat riskit ja mitä voisin saada vastineeksi?
Riskimittari
Tälle tuotteelle ei ole suositeltua tai vähimmäisaikaa. Sinun on pidettävä tililläsi riittävä marginaali pitääksesi positiosi auki. Yhteenveto
riski -indikaattori on opas näiden tuotteiden riskitasoon verrattuna muihin tuotteisiin. Tämä indikaattori mittaa riskitasoa, jolla sijoituksesi
voi altistua
Riskiluokkaa ei voida taata ja se voi muuttua ajan
myötä. Alin luokka ei tarkoita "riskitöntä". FOREXin CFD
-arvosanojen luokitus on 7/7. Niillä on (myös
vipuvaikutuksen vuoksi) korkeimmat riskiominaisuudet.
Valuuttakaupan CFD edellyttää, että pidät tililläsi tietyn
tason varoja pitääksesi positiosi auki. Tätä kutsutaan
marginaaliksi. Voit avata position tallettamalla vain
pienen osan nimellisarvosta, mikä luo velkaantuneen
aseman.

Velkaantuneella pääomalla kaupankäynti tarkoittaa sitä, että voit käydä kauppaa huomattavasti suurempia summia kuin sijoittamasi
varat, jotka toimivat vain marginaalina. Korkea vipuvaikutus voi merkittävästi lisätä mahdollista tuottoa, mutta se voi myös lisätä
merkittävästi mahdollisia tappioita.
Asiakkaiden on aina säilytettävä vähimmäismarginaalivaatimus avoimissa positioissaan. Yhtiöllä on oikeus purkaa kaikki tai kaikki
avoimet positiot aina, kun vähimmäismarginaalivaatimusta ei noudateta. Marginaalivaatimukset voivat muuttua milloin tahansa.
Sekaannusten ehkäisemiseksi Yhtiö tiedottaa parhaansa mukaan asiakkaille mahdollisista muutoksista marginaalivaatimuksiin
sähköpostitse ja kaupankäyntialustan viestijärjestelmän kautta vähintään viikkoa ennen muutosten käyttöönottoa.
CFD FX Majors -kaupassa on hajautettu ja hinnoittelu vaihtelee välittäjittäin. Yhtiö ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimiin saadakseen
parhaan mahdollisen tuloksen asiakkailleen vastaanottaessaan, välittäessään ja toteuttaessaan asiakastoimeksiantoja ja
saadakseen parhaan mahdollisen tuloksen asiakkailleen. Lisätietoja on kohdassa Yhtiön paras toteutuskäytäntö.
Tämä tuote ei sisällä suojaa markkinoiden tulevalta kehitykseltä, joten voit menettää kaikki sijoituksesi. Asiakas voi lopettaa tappion
rajoittaakseen mahdollisia tappioita ja ottaa voittoa voittojen keräämiseksi.
Jos emme pysty maksamaan sinulle velkaa, voit menettää koko sijoituksesi. Voit kuitenkin hyötyä sijoittajien korvausrahastosta (katso
osio "mitä tapahtuu, jos emme pysty maksamaan sinulle"). Tämä yllä oleva indikaattori ei ota huomioon tätä suojaa.

Suorituskykyskenaariot
Alla oleva esimerkki näyttää mahdollisen voiton ja tappion 4 eri skenaariossa

Skenaariot (olettaen, että 2 000,00 USD: n
sijoitusta pidetään 3 viikkoa)
Mitä voit saada takaisin
kulujen jälkeen
Stressiskenaario
Keskimääräinen tuotto
Mitä voit saada takaisin
Epäsuotuisa
kulujen jälkeen
skenaario
Keskimääräinen tuotto
Mitä voit saada takaisin
Kohtalainen
kulujen jälkeen
skenaario
Keskimääräinen tuotto
Mitä voit saada takaisin
Suotuisa skenaario kulujen jälkeen
Keskimääräinen tuotto

Matala
volatiliteetti

Keskitasoinen
volatiliteetti

Korkea
volatiliteetti

$1,300.00

$1,020.00

$500.00

-35%

-49%

-75%

$1,740.00

$1,560.00

$1,300.00

-13%

-22%

-35%

$2,140.00

$2,200.00

$1,920.00

+7%

+10%

-4%

$2,130.00

$2,180.00

$2,320.00

+7%

+9%

+16%

Esitetyt skenaariot havainnollistavat sijoituksesi tehokkuutta.Stressiskenaario näyttää, mitä saatat saada takaisin äärimmäisissä
markkinaolosuhteissa. Voit verrata niitä muiden tuotteiden skenaarioihin. Tulosskenaarioissa oletetaan, että pitoaika on 3 viikkoa ja
vähintään 2 000,00 Yhdysvaltain dollarin investointi LONG -positioon, jonka marginaali on 3,33% nimellisarvosta.
Esitetyt skenaariot ovat arvio tulevasta kehityksestä perustuen aiempaan näyttöön siitä, miten tämän sijoituksen arvo vaihtelee, eivätkä
ole tarkka indikaattori. Se, mitä saat, vaihtelee sen mukaan, miten markkinat menestyvät ja kuinka kauan säilytät tuotetta, ja mikä
tärkeintä, onko tililläsi riittävästi varoja yllä kuvattujen tappioiden kattamiseksi. Yhtiö selvittää positiot automaattisesti, jos tilin oma
pääoma ei riitä täyttämään vakuusvaatimuksia.
Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteen kulut, mutta eivät kaikkia kustannuksia, jotka maksat neuvonantajallesi tai jakelijallesi.
Luvut eivät ota huomioon henkilökohtaista verotuksellista tilannetta, mikä voi myös vaikuttaa palautuksen määrään. Pitkän position
avaaminen tarkoittaa, että oletat, että kohdehinta nousee, ja lyhyen position avaaminen pitää sitä, että uskot kohdehintaa laskevan.
Markkinoiden kehitystä tulevaisuudessa ei voida tarkasti ennustaa. Esitetyt skenaariot ovat vain viitteitä joistakin mahdollisista tuloksista
viimeaikaisten tuottojen perusteella. Todellinen tuotto voi olla pienempi.
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Mitä tapahtuu, jos Redpine Capital Limited ei pysty maksamaan?
Sijoittajien korvausrahasto
Yhtiö on sijoittajien korvausrahaston (”ICF”) jäsen. ICF: n tavoitteena on turvata suojattujen asiakkaiden vaatimukset yhtiötä vastaan
maksamalla korvausta tapauksissa, joissa yhtiö ei kykene taloudellisten olosuhteidensa vuoksi ja jos ei ole realistista mahdollisuutta
parantua edellä mainituissa olosuhteissa lähitulevaisuudessa näyttää mahdolliselta. Korvauksen määrä perustuu sijoittajien omaan
pääomaan ja enintään 20 000 euroon (kaksikymmentätuhatta euroa). Tämä määrä on kokonaissumma, jonka sijoittaja voi vaatia
riippumatta tilien lukumäärästä ja sijoituspaikasta Lisätietoja on kohdassa

Mitkä ovat kustannukset?
Tässä taulukossa esitetään erilaiset kustannukset, joita aiheutuu CFD -tuotteiden kaupasta. Ennen kuin aloitat kaupankäynnin, sinun
on tutustuttava kaikkiin provisioihin, palkkioihin ja muihin maksuihin, joista olet vastuussa. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme
https://www.pure.com.
Kustannukset ajan mittaan
Myymällä tai neuvomalla sinua tästä tuotteesta saatat veloittaa muita kuluja. Jos on, antaa sinulle tietoja näistä kustannuksista ja
näyttää kaikkien kustannusten vaikutuksen investointeihisi ajan mittaan.
Tuoton aleneminen (RIY) osoittaa, miten maksamasi kokonaiskustannukset vaikuttavat saatavaan sijoitetun pääoman tuottoon.
Kokonaiskustannuksissa otetaan huomioon kertaluonteiset, jatkuvat ja satunnaiset kustannukset. Tässä esitetyt määrät ovat tuotteen
kumulatiivisia kustannuksia kolmen viikon ajalta. Luvut olettaa, että sijoitat 2 000,00 dollaria. Luvut ovat arvioita ja voivat muuttua
tulevaisuudessa.
Kustannusten koostumus
Erilaisten kustannusten vaikutus vuosittain.
Mitä eri kustannusluokat tarkoittavat.
Oletukset
Arvioitu pitoaika: 3 viikkoa
Investointi: 2 000,00 dollaria
Nimellismäärä: 60 000,00 dollaria
Kustannukset yhteensä: -54,00 dollaria
Vaikutus tuottoon: -2,7%

Tämä taulukko näyttää vaikutuksen tuottoon 3 viikon aikana
Pääsymaksut

0.005%

Välityspalkkiot. Tämä on suurin summa, jonka
maksat, ja voit maksaa vähemmän

Poistumiskustannukset

0.005%

Välityspalkkiot. Tämä on suurin summa, jonka
maksat, ja voit maksaa vähemmän

Jatkuvia kuluja

Muut juoksevat kulut

2.70%

Rahoituskulut. Maksettu nimellismäärästä perustuen
yön yli -talletuksen vertailuarvoon plus enintään
2,5%: n vuotuinen marginaali.

Satunnaiset kulut

EI SOVELLETTAVISSA

0%

Ei sovellettavissa

Kertaluonteiset
kulut

Kuinka kauan minun pitäisi pitää se tallessa ja voinko ottaa rahat pois aikaisin?
CFD: t on tarkoitettu lyhytaikaiseen kaupankäyntiin, joissakin tapauksissa päivänsisäiseen kauppaan, eivätkä yleensä sovellu
pitkäaikaisiin sijoituksiin. Ei ole suositeltavaa säilytysaikaa eikä peruutusaikaa. Voit avata ja sulkea valuuttaparin CFD: n milloin tahansa
kunkin CFD: n kaupankäyntiaikana. Avatut positiot voidaan säilyttää niin kauan kuin tililläsi on riittävästi marginaalia.

Miten voin valittaa?
Jos haluat tehdä valituksen, voit lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen support@pure.com. Lisätietoja on meidän Valitusten
käsittelymenettel
Jos et ole tyytyväinen lopulliseen vastaukseemme valitukseesi, voit lähettää valituksen rahoitusasiamiespalveluun ((verkkosivusto:
http://www.financialombudsman.gov.cy)
Vaihtoehtoisesti voit lähettää valituksen CySEC: lle: https://www.cysec.gov.cy.

Muut asiaankuuluvat tiedot
Sinua kehotetaan tutustumaan yrityksen lakiasiakirjoihin ennen kaupankäyntitilin avaamista kanssamme.
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