Information för nyckelinvesterare: CFD:er på kryptovalutor
1. Introduktion
Detta dokument erbjuder dig (“Klienten”) viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial och det är inte
ett juridiskt bindande dokument. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå dess natur, risker, kostnader, potentiella vinster och
förluster med denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. Innan du beslutar att öppna ett konto föreslår vi att du
läser hela dokumentet tillsammans med villkoren. https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Produkt
Produkt: Contract for Differences “CFD:er” på kryptovalutor.
Tillverkare: K-DNA Financial Services Ltd, auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”), CIFlicensnummer 273/15 registrerad på addressen 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1:a våningen, 3063 Limassol, Cypern. För mer information, ring +
357 25 254070, eller besök oss på https://finmarket.com/
Du är på väg att köpa en produkt som är komplex och kan vara svår att förstå.
3. Allmän riskvarning
CFD:er anses vara komplexa finansiella produkter och kan leda till plötslig total förlust av investerat kapital och kanske inte passar alla
investerare. Innan du handlar bör du noga överväga ditt investeringsmål, din erfarenhetsnivå och riskaptit, du bör inte investera pengar du inte
har råd att förlora, du bör vara medveten om alla risker som är förknippade med CFD-handel och vid tveksamhet söka råd från en oberoende
finansiell rådgivare. CFD:er på marginal har en hög risknivå och kanske inte passar alla investerare. Mer information om riskerna finns i
riskfriskrivningen på Företagets webbplats https://finmarket.com/
4. Produktinformation
CFD:er innebär ett kontrakt, vilket är ett kontrakt för skillnader, med hänvisning till variationer i priset på en underliggande tillgång. CFD:er är
komplexa finansiella produkter i enlighet med tillämplig lag. De handlas på en ”över disk” (”OTC”)-basis och inte via en reglerad marknad.
CFD:er är avtal för att utbyta värdeskillnaden för ett visst underliggande instrument mellan den tidpunkt då avtalet ingås och den tidpunkt då det
stängs, vilket gör det möjligt för investerarna att replikera den ekonomiska effekten av handel med särskilda valutor eller andra tillgångsklasser,
utan att det krävs något egentlig ägande. Vid handel med CFD:er sker inget fysiskt utbyte av tillgångar; därför resulterar den ekonomiska
lösningen i skillnaden vid positionens stängning och priset på den underliggande tillgången (formulerad av motparten) vid den tidpunkt då
positionen öppnas.
Handlare av CFD:er köper ett eller flera CFD-kontrakt om de tror att värdet på det underliggande instrumentet kommer att öka; omvänt säljer
handlare CFD-kontrakt till ett specifikt värde om de tror att värdet på det underliggande instrumentet kommer att minska. Under båda
omständigheterna, om det underliggande instrumentpriset rör sig i motsatt riktning och positionen stängs, debiteras handlarnas konto för
förlusten av handeln (plus eventuell relevant förlust). Investerare är skyldiga att i förskott betala en första insättning, en marginal, när positionen
öppnas. Om du handlar på marginal kan du öka alla förluster eller vinster du gör. Mer information om hävstångseffekten finns på
https://finmarket.com/
Målet med CFD-handel är att låta investerare spekulera i de kortsiktiga rörelserna i priset på de underliggande instrumenten. CFD:er är
spekulativa produkter och innehåller produktfunktioner, såsom hävstångseffekt och automatisk stängning. Värdet på en CFD varierar beroende
på beteendet hos den underliggande tillgångens pris, för att återspegla förändringarna i priset på den underliggande tillgången vid varje
ögonblick. De underliggande tillgångarna för CFD:er som erbjuds av K-DNA Financial Services Ltd är följande: https://finmarket.com/cfds/#
Vilket är det underliggande instrumentet?
K-DNA Financial Services Ltd kan erbjuda CFD:er på olika underliggande instrument. I det här fallet är den underliggande tillgången en
kryptovaluta. De kryptovalutor vi för närvarande erbjuder som CFD:er finns på vår webbsida https://finmarket.com/cfds/#
Vad är kryptovalutor?
De vanligaste kryptovalutorna är Bitcoin, Etherium, Litecoin och Ripple. Kryptovalutor är virtuella valutor, som är en krypterad digital
representation av ett värde som varken utfärdas av en centralbank eller offentlig myndighet, som fungerar som ett växlingsmedel, en räkneenhet
och/eller en värdeförvaring, har inte status som ett lagligt betalningsmedel i någon jurisdiktion och handlas på icke-reglerade decentraliserade
digitala börser. Prissättningen för kryptovalutor härrör från specifika kryptovalutabörser och handlas på kryptovalutabörser.
Mål
Genom att handla en CFD får du en indirekt exponering mot det underliggande finansiella instrumentet utan att äga det. Genom din handel med
oss får du exponering för den underliggande tillgångens resultat, men du får inte äganderätt eller andra rättigheter till sådan underliggande
tillgång. Denna produkt är endast lämplig för spekulativa investeringsändamål. Detta beror på att kryptovalutor är en relativt ny typ av
instrument, som fortfarande är oreglerade av de flesta finansiella myndigheter och Europeiska unionen omfattas inte av direktivet om marknader
för finansiella instrument vid denna tidpunkt.
Vem lämpar sig detta konto bäst för?
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Handel med denna produkt är mycket spekulativ och innebär en betydande risk för förlust. Denna produkt är för kunder med en relativt
kortfristig investeringshorisont som tänker använda produkten för spekulativ handel och är inte lämplig för alla investerare utan endast för de
som (i) har hög risktolerans, förstår och är villiga att ta involverade risker, inklusive risker i samband med marginalhandel; (ii) ha nödvändig
erfarenhet och kunskap om handel med derivat och de underliggande instrumenten, och (iii) är ekonomiskt kapabla att ta risken för en total
förlust (d.v.s. 100% förlust) av sina investerade belopp, under förutsättning att den negativa balansmekanismen erbjuds av Företaget.
5. Beaktande av skatt
Som CFD-handlare betraktas all vinst som skattepliktig inkomst. Du beskattas sedan för vinster på din marginella skattesats. K-DNA Financial
Services Ltd tillhandahåller inte årliga skattedeklarationer eller någon information om skatt. För ytterligare skattemässiga överväganden,
kontakta din finansiella rådgivare eller skatterådgivare.
Varning: Handel med CFD på marginal medför en hög risk och kanske inte passar alla investerare. Historiska data kanske inte är en
tillförlitlig indikation för framtiden. Din investering är kopplad till instrumentens marknadsvärde och garanteras inte. Din
investeringsavkastning kanske inte fungerar som förväntat och du kan förlora mer än din ursprungliga insättning och du kan behöva
sätta in ytterligare medel för att hålla dina positioner öppna.
6. Vilka är riskerna och vad kan jag vinna? – Sammanfattning av riskindikator (SRI)
Sammanfattningsriskindikatorn (SRI) är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Denna indikator mäter den
risknivå som din investering kan exponeras för. Riskkategorin garanteras inte och kan förändras över tiden. Den lägsta kategorin betyder inte
”riskfri”. CFD:erna på kryptovalutor visar betyget 7 på en skala från 1 till 7. De uppvisar därför (på grund av hävstångseffekt och rörelser på
marknaderna) de högsta riskegenskaperna.
Mindre risk
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Riskindikatorn är inställd på 7 på grund av att produkten är volatil och utsätts för oförutsägbara svängningar, spridningen kan vidgas med
minskad likviditet och hela din investering kan vara i riskzonen. När positionen öppnas måste investerare i förskott betala en första insättning,
eller marginal. Om du handlar på marginal kan du öka alla förluster eller vinster du gör. Mer information om hävstångseffekten finns på
https://finmarket.com/
Du kommer aldrig att förlora mer än ditt egna kapital på ditt handelskonto, eftersom vi erbjuder negativt saldoskydd (NBP).
Denna produkt inkluderar inget skydd mot framtida marknadsprestanda, så att du kan förlora en del eller hela din investering. Detta inkluderar
både din insättning eller eventuella ackumulerade vinster. Se till att du fullt ut förstår riskerna och var noga med att hantera din exponering. Det
är viktigt att du är bekväm med den risknivå som dina valda instrument bär. Du kan inte göra transaktioner på ett instrument som är avstängt från
något utbyte. Om du är osäker på hur du ska investera kan en finansiell rådgivare hjälpa dig att göra lämpliga val.
7. Prestandascenarier
Detta är ett Key Investor Document (KID) för hela tillgångsklassen av kryptovalutor. Du bör hänvisa till prestandan för enskilda kryptovalutor
för att ta hänsyn till tidigare utvecklingar och prestationsscenarier, eftersom dessa inte kan presenteras här. Du varnas dock för att kryptovalutor
är en relativt ny tillgångsklass med mycket volatil prestanda. Mer information finns i företagets policy för bästa verkställande
https://finmarket.com/wp-content/uploads/2017/09/order_execution_policy.pdf
8. Vad händer om Företaget inte kan genomföra utbetalningar?
Om Företaget inte kan fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot dig kan du förlora värdet på din investering med Företaget. Företaget är
emellertid medlem i Investor Compensation Fund (ICF) för CIF-klienter, som säkerställer fordringarna från de täckta kunderna mot Cyperns
investeringsföretag, medlemmar i ICF, genom att betala ersättning som inte får överstiga 20 000 € totalt för varje täckt kund, oavsett antal
konton som hålls, valuta och plats för placeringstjänsten. För mer information, besök https://finmarket.com/legal-investment-compensationfund/
9. Kostnader och avgifter
Innan du börjar handla med CFD:er bör du bekanta dig med alla engångskostnader, pågående och oförutsedda kostnader som ditt konto kommer
att vara ansvarigt för. Dessa avgifter kommer att minska en eventuell nettovinst eller öka dina förluster. För mer information, se nedan.
Avgifterna du betalar används för att täcka kostnaderna för vår operativa verksamhet, inklusive kostnader för att få marknads-/prisuppgifter från
de underliggande börserna, kostnaderna för att vi säkrar den handel du gör med oss (om vi väljer att göra det), personalkostnader, våra
lagstadgade licenskostnader, våra finansieringskostnader samt marknadsföring och distributionskostnader. Vi kan också ha handelsvinster från
de affärer du gör med oss, dessutom betalar vi inte någon ränta på klienters pengar du kan ha på ditt konto hos oss.
Kontakta din egen rådgivare för att förstå naturen av våra kostnader och avgifter i tabellen nedan om du har ytterligare frågor:
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Engångskostnader - Vid
tidpunkten för din handel

Spridningar

Kurser för
valutaomvandling

Löpande avgifter

Övergångsbyte
till nästa dag

Andra kostnader

Inaktivitetsavgift

Spridning är skillnaden mellan budpriset (försäljningspris) och begärt pris
(inköpspris) och återspeglar delvis spridningen av den underliggande växlingen
där instrumentet handlas.. Våra spridningar kan vara hybrid eller variabel. Givet
den volatila naturen av kryptovalutor, vi har rätt att ändra spridningen på
regelbundna intervall. Se vår https://finmarket.com/account-types/ för
mer information om spridningarna, där vi tar avgift, som kan vara betydande.
Att investera i CFD:er med en underliggande tillgång noterad i en annan valuta än
din
basvaluta medför en valutarisk, på grund av att när CFD bestämts
i en annan valuta än din basvaluta, kan värdet på din avkastning påverkas
av sin egen omvandling till basvalutan.
Vi tar ut avgifter över natten för att underlätta för dig att hålla en öppen köp- eller
säljposition
på CFD:er. Det här är löpande avgifter/krediter så länge du har öppna
affärer med oss.
Inaktiva konton är föremål för en avgift, se vår webbplats
https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
Provision tillagt till anknutna agenter eller affärspartners: K-DNA Financial
Services Ltd kan ta extra provision på Klienters konton, hursomhelst, den
anknutna agenter eller affärspartnern kan begära debitering av klienter som införts
av dem med ett visst belopp och kunderna ska följaktligen informeras om sådana
avgifter.

10. Hur kan jag lämna in
klagomål?
Vi tillämpar en omfattande policy för klagomålshantering. Du har rätt att lämna in ett klagomål när som helst om din handelsupplevelse hos oss,
i fall du kan känna att vår tjänst inte har uppfyllt din tillfredsställelse. När du vill lämna in ett formellt klagomål kan du göra det genom att
genomföra klagomålsförfarandet. https://finmarket.com/legal-complaints-handling-procedure/
Du kommer att kunna kontakta din kontoansvariga för att följa en internrevisionsbegäran eller ansöka till CySEC om kvaliteten på de tjänster vi
har erbjudit dig om du inte är övertygad. Du kan meddela ditt klagomål till CySEC på http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-tocomplain/ eller andra behöriga myndigheter. Du kan hänvisa till relevanta cypriotiska domstolar eller alternativa tvistlösningsmekanismer
(ADR).
11. Annan relevant information
Klienterna måste läsa, förstå och bekräfta kontoöppningsavtalen innan de går vidare. Sådan information finns på Företagets webbplats
https://finmarket.com/legal/ Upplysningar om risker, orderutförandepolicy, villkor, policy för intressekonflikter, policy för

klientkategorisering, policy för klagomålshantering och sekretesspolicy).
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