Essentiële Informatie Document (KID)
Doel
Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht
om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken
met andere producten.

Product
Naam van het product: Contracts for Difference (CFD's) op vreemde valuta (FX)
Naam van de PRIIP-fabrikant: Redpine Capital Limited (de "Vennootschap"), een Cypriotische beleggingsonderneming opgericht in
overeenstemming met de wetten van de Republiek Cyprus en wordt gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission
met licentienummer 391/20.
Nadere informatie: Meer informatie over het bedrijf is te vinden op de website van het bedrijf of door contact met ons op te nemen via email, telefoon.
Dit document is gemaakt/laatst bijgewerkt op augustus 2020.

Risicowaarschuwing
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit product?
Type
Het product is Contracts for Difference (“CFD”) op valutaparen (“FOREX”). Een CFD is een verhandelbaar instrument waarmee u een
indirecte blootstelling kunt verkrijgen aan een onderliggend actief of instrument, in dit geval een valutapaar - ook wel bekend als "Forexpaar". CFD's op FOREX worden Over-The-Counter (OTC) verhandeld. Het bedrijf is de tegenpartij/agent bij de uitvoering van uw
transacties. CFD's zijn hefboomproducten waarmee beleggers transacties kunnen doen met slechts een kleine marge (storting). De
onderliggende waarde of het onderliggende instrument is nooit uw eigendom en de winst of het verlies wordt bepaald door het verschil
tussen de koop- en verkoopprijs van de CFD, minus eventuele relevante kosten (hieronder gedetailleerd). Dit betekent dat u de
onderliggende waarde nooit zult bezitten, maar dat u winst of verlies zult maken als gevolg van prijsbewegingen in de onderliggende
waarde. Valuta's worden in paren verhandeld en deze paren vallen onder drie categorieën: Majors, Minors en Exotics.

Doelen
Een CFD is een complex financieel product, dat wordt verhandeld op een “Over-The-Counter” (“OTC”) basis en niet via een
gereglementeerde markt. Het doel van het handelen in CFD's op FOREX is om te speculeren op prijsbewegingen (meestal op korte
termijn) in een onderliggend instrument (valutapaar), zonder het onderliggende valutapaar daadwerkelijk te kopen of verkopen. De
financiële afwikkeling is het resultaat van het verschil op het moment dat de positie werd gesloten en de prijs van het actief dat wordt
verhandeld op het moment dat de positie wordt geopend. Uw rendement is afhankelijk van bewegingen in de prijs van het onderliggende
instrument en de omvang van uw positie. CFD-handel stelt u in staat te speculeren op de kortetermijnbeweging in de prijs van het financiële
instrument. Door uw handel bij ons ontvangt u de blootstelling aan de prestaties van de onderliggende instrumenten, maar u ontvangt
geen eigendoms- of andere rechten op dergelijke onderliggende activa. Dit product is alleen geschikt voor speculatieve
beleggingsdoeleinden.

Beoogde particuliere belegger
Het handelen in CFD's op Forex is zeer speculatief en brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Dit product is bedoeld voor
klanten met een relatief korte beleggingshorizon en is NIET geschikt voor ALLE beleggers, maar alleen voor degenen die (i) een hoge
risicotolerantie hebben; (ii) handelen met geld dat ze zich kunnen veroorloven te verliezen, onder voorbehoud van het door het bedrijf
geboden beschermingsmechanisme tegen negatief saldo; (iii) ervaring en kennis hebben van het onderliggende financiële instrument, en
comfortabel kunnen handelen op financiële markten en, afzonderlijk, de impact begrijpen van de risico's die verbonden zijn aan
margehandel; en (iv) in het algemeen kortetermijnblootstellingen willen verwerven aan financiële instrumenten/markten.

Termijn
CFD's op FOREX hebben over het algemeen geen vervaldatum en daarom is het aan u om uw positie te openen en te sluiten..
U dient zich ervan bewust te zijn dat als uw margeniveau het Margin Close Out Level van 50% bereikt of daalt, u een stop-out of
margestorting ontvangt en uw posities zullen worden geliquideerd, zonder kennisgeving door ons aan u, te beginnen met de hoogste
verliezen.
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Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Risico-indicator
Er is geen aanbevolen of minimale bewaarperiode voor dit product. U moet voldoende marge op uw rekening aanhouden om uw posities
open te houden. De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van deze producten in vergelijking met andere
producten. Deze indicator meet het risiconiveau waaraan uw belegging kan worden blootgesteld.
De risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de
loop van de tijd veranderen. De laagste categorie
betekent niet «risicovrij». De CFD's op FOREX geven
een cijfer van 7 op 7. Ze vertonen (mede door de
hefboomwerking) de hoogste risicokenmerken. CFD op
FX-handel vereist dat u een bepaald niveau van geld op
uw rekening houdt om uw posities open te houden. Dit
wordt marge genoemd. U kunt een positie openen door
slechts een klein deel van de nominale waarde van de
positie te storten, waardoor een hefboompositie
ontstaat.

Handelen op hefboomkapitaal betekent dat u aanzienlijk hogere bedragen kunt verhandelen dan de fondsen die u belegt, die alleen als
marge dienen. Een hoge hefboomwerking kan het potentiële rendement aanzienlijk verhogen, maar het kan ook de potentiële verliezen
aanzienlijk vergroten.
Klanten moeten altijd de minimale margevereiste op hun open posities handhaven. De Vennootschap heeft het recht om een of alle
Open Posities te liquideren wanneer de minimummargevereiste niet wordt gehandhaafd. Margevereisten kunnen op elk moment
worden gewijzigd. Om verwarring te voorkomen, zal het bedrijf, naar zijn beste vermogen, klanten minstens een week voordat de
wijzigingen worden doorgevoerd, per e-mail en via het berichtensysteem van het handelsplatform informeren over eventuele verwachte
wijzigingen in de margevereisten.
De handel in CFD's op FX Majors is gedecentraliseerd en de prijzen variëren van makelaar tot makelaar. Het bedrijf zal alle redelijke
stappen ondernemen om de best mogelijke resultaten voor zijn klanten te verkrijgen bij het ontvangen, verzenden en uitvoeren van
klantorders en het verkrijgen van de best mogelijke resultaten voor zijn klanten. Raadpleeg voor meer informatie het beleid voor
optimale uitvoering van het bedrijf.
Dit product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw volledige investering kunt verliezen. De
Klant kan Stop Loss plaatsen om potentiële verliezen te beperken en Take Profit om winst te innen.
Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige inleg verliezen. U kunt echter wel profiteren van het
Beleggerscompensatiefonds (zie het gedeelte 'wat gebeurt er als we u niet kunnen betalen'). Deze hierboven getoonde indicator houdt
geen rekening met deze bescherming.

Prestatiescenario's
Het onderstaande voorbeeld toont potentiële winst en verlies onder 4 verschillende scenario's.

Scenario's (uitgaande van een investering van
USD 2.000,00 gedurende 3 weken)
Wat u na kosten kunt
Stressscenario
terugkrijgen
Gemiddeld rendement
Wat u na kosten kunt
Ongunstig
terugkrijgen
scenario
Gemiddeld rendement
Gematigd scenario
Gunstig scenario

Wat u na kosten kunt
terugkrijgen
Gemiddeld rendement
Wat u na kosten kunt
terugkrijgen
Gemiddeld rendement

Lage volatiliteit

Gemiddelde
volatiliteit

Hoge volatiliteit

$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%

De getoonde scenario's illustreren hoe uw belegging zou kunnen presteren. Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen
in extreme marktomstandigheden. Je kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De prestatiescenario's gaan uit van
een houdperiode van 3 WEKEN en een minimale investering van 2.000,00 US dollar voor een LONG-positie met een marge van 3,33%
van de nominale waarde.
De gepresenteerde scenario's zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde
van deze investering varieert en zijn geen exacte indicator. Wat u krijgt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u het product
aanhoudt, en belangrijker nog, of u voldoende geld op uw rekening heeft staan om de afgebeelde verliezen te dragen. De
Vennootschap zal posities automatisch liquideren als het eigen vermogen op de rekening onvoldoende is om aan de margevereisten te
voldoen.
De getoonde cijfers zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De
cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke fiscale situatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het openen van
een longpositie houdt in dat u denkt dat de onderliggende prijs zal stijgen, en het openen van een shortpositie houdt in dat u denkt dat
de onderliggende prijs zal dalen.
Marktontwikkelingen in de toekomst kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde scenario's zijn slechts een indicatie van enkele van de
mogelijke uitkomsten op basis van recente rendementen. Het werkelijke rendement kan lager zijn
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Wat gebeurt er als Redpine Capital Limited niet kan uitbetalen?
Beleggerscompensatiefonds
De Vennootschap is lid van het Investor Compensation Fund (“ICF”). Het doel van de ICF is om vorderingen van de gedekte klanten op
het bedrijf veilig te stellen, door het betalen van een vergoeding in gevallen waarin het bedrijf niet in staat is, vanwege zijn financiële
omstandigheden en wanneer er geen realistisch vooruitzicht op verbetering in de bovengenoemde omstandigheden in de nabije toekomst
is. lijkt mogelijk. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het eigen vermogen van de belegger en tot een maximum van € 20.000
(twintigduizend euro). Dit bedrag is het totale bedrag waarop een belegger aanspraak kan maken ongeacht het aantal rekeningen en de
plaats van verstrekking. Raadpleeg beleid van het Beleggerscompensatiefonds voor meer informatie.

Wat zijn de kosten?
Deze tabel toont de verschillende soorten kosten die betrokken zijn bij het verhandelen van CFD-producten. Voordat u begint met
handelen, dient u zich vertrouwd te maken met alle commissies, vergoedingen en andere kosten waarvoor u aansprakelijk bent.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website https://www.pure.com.
Kosten in de loop van de tijd
Door u te verkopen of u te adviseren over dit product kunnen er andere kosten in rekening worden gebracht. Zo ja, dan krijgt u informatie
over deze kosten en laat u zien welke impact alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben..
De Reduction in Yield (RIY) laat zien welke impact de totale kosten die u betaalt, hebben op het mogelijke beleggingsrendement. De
totale kosten houden rekening met eenmalige, doorlopende en incidentele kosten. De hier getoonde bedragen zijn de cumulatieve kosten
van het product zelf voor een periode van 3 weken. De cijfers gaan ervan uit dat u $ 2.000,00 investeert. De cijfers zijn schattingen en
kunnen in de toekomst veranderen.
Kosten Samenstelling
De impact per jaar van de verschillende soorten kosten.
Wat de verschillende kostencategorieën betekenen.
Veronderstellingen
Geschatte bezitsperiode: 3 weken
Investering: $ 2.000,00
Nominaal bedrag: $ 60.000,00
Totale kosten: - $ 54,00
Impact op rendement: -2,7%

Deze tabel toont de impact op het rendement per 3 weken
Toegangskosten

0.005%

Makelaarscommissies. Dit is het maximum dat u betaalt,
en u kunt minder betalen.

Uitstapkosten

0.005%

Makelaarscommissies. Dit is het maximum dat u betaalt,
en u kunt minder betalen.

Lopende kosten

Andere lopende
kosten

2.70%

Financieringskosten. Betaald op het notionele bedrag op
basis van de benchmark voor girale deposito's plus een
maximale spread van 2,5% per jaar.

Incidentele kosten

NIET TOEPASBAAR

0%

Niet toepasbaar

Eenmalige kosten

Hoe lang moet ik het vasthouden en kan ik mijn geld eerder opnemen?
CFD's zijn bedoeld voor kortetermijnhandel, in sommige gevallen intraday, en zijn over het algemeen niet geschikt voor
langetermijnbeleggingen. Er is geen aanbevolen bewaartermijn en geen opzegtermijn. U kunt op elk moment tijdens de handelsuren van
elke CFD een CFD op een FX-paar openen en sluiten. Geopende posities kunnen worden aangehouden zolang er voldoende marge op
uw rekening staat

Hoe kan ik klagen?
Als u een klacht wilt indienen, kunt u deze per e-mail indienen bij support@pure.com.
Klachtenafhandelingsprocedure.

Voor meer details zie onze

Als u niet tevreden bent met onze definitieve reactie op uw klacht, kunt u uw klacht voorleggen aan de Financial Ombudsman Service
(website:: http://www.financialombudsman.gov.cy)
U kunt uw klacht ook indienen bij CySEC : https://www.cysec.gov.cy.

Andere relevante informatie
U wordt aangemoedigd om de juridische documenten van het bedrijf te lezen voordat u een handelsaccount bij ons opent..
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