
Услуги

Tradomart SV Ltd.
Ограничение на собственост от август 2018 г.:

Този контролиран документ е собственост на Tradomart SV Ltd. всяко
разкриване, възпроизвеждане или предаване на неупълномощени страни

без предварителното писмено разрешение на Tradomart SV Ltd. е забранено.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Tradomart SV Ltd. е компания, регистрирана по законите на Сейнт Винсент и Гренадини с
регистрационен номер 23071 IBC 2015 със седалище в Шемрок Лодж, Мъри Роуд, Кингстън
Сейнт  Винсент  и  Гренадини  и  предоставяща  инвестиционни  и  спомагателни  услуги
(наричана по-долу „Компанията“)  на своите Клиенти чрез Търговската платформа. За
повече информация, моля посетете www.forexmart.com  .  

УСЛУГИ

Компанията предлага следните инвестиционни и спомагателни услуги:

ЧАСТ I - Инвестиционни услуги:

I.(1) Приемане и предаване на клиентски поръчки във връзка с един или повече 
финансови инструменти;

I.(2) Изпълнение на поръчки от името на Клиенти; 

I.(3) Сделка за собствена сметка.

ЧАСТ II - Спомагателни услуги:

II.(1) Пазене и администриране на Финансови инструменти за сметка на Клиенти, 
включително попечителство и свързани услуги като управление на парични 
средства/обезпечения;
II.(2) Предоставяне на кредит или заеми на инвеститор, за да му позволи да 
извърши транзакция с един или повече Финансови инструменти, когато 
Компанията, предоставяща кредита или заема, участва в транзакцията;
II.(4) Валутни услуги, когато тези услуги са свързани с предоставянето на 
инвестиционни услуги;
II.(5) Инвестиционни изследвания и финансов анализ или други форми.

ЧАСТ III - ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

http://www.forexmart.com/


ΙΙΙ.(1) Прехвърлими ценни книжа;
ΙΙΙ.(2) Инструменти на паричния пазар;
ΙΙΙ.(3) Дялове в предприятия за колективно инвестиране;
ΙΙΙ.(4) Опции, фючърси, суапове, срочни лихвени споразумения и всякакви други 
деривативни договори, свързани с ценни книжа, валути, лихвени проценти или 
доходност, или други деривативни инструменти, финансови индекси или 
финансови мерки, които могат да бъдат уредени физически или в брой;
ΙΙΙ.(5) Опции, фючърси, суапове, форуърдни лихвени споразумения и всякакви 
други деривативни договори, свързани със стоки, които трябва да бъдат уредени 
в брой или могат да бъдат уредени в брой по избор на една от страните (иначе 
освен поради неизпълнение или друго събитие за прекратяване);
ΙΙΙ.(6) Опции, фючърси, суапове и всякакви други деривативни договори, свързани 
със стоки, които могат да бъдат физически уредени, при условие че се търгуват 
на регулиран пазар или/и на саморегулирано място за финансова търговия;
ΙΙΙ.(7) Опции, фючърси, суапове, форуърди и всякакви други деривативни 
договори, свързани със стоки, които могат да бъдат физически уредени, без да е 
упоменато по друг начин в точка 6 от Част III и които не са за търговски цели, 
които имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти, 
като се има предвид дали, наред с останалото, те се клиризират и уреждат чрез 
признати клирингови къщи или са обект на редовни маржин колове;
ΙΙΙ.(8) Деривативни инструменти за прехвърляне на кредитен риск;  
ΙΙΙ.(9) Финансови договори за разлики;
ΙΙΙ.(10) Опции, фючърси, суапове, форуърдни лихвени споразумения и всякакви 
други деривативни договори, свързани с климатични променливи, фрахтови 
ставки, квоти за емисии или инфлация или друга официална икономическа 
статистика, която трябва да бъде уредена в брой или може да бъде уредена в 
брой по избор на една от страните (освен поради неизпълнение или друго 
събитие за прекратяване), както и всеки друг договор за деривати, отнасящ се до
активи, права, задължения, индекси и мерки, които не са споменати по друг 
начин в тази Част, които имат характеристиките на други деривативни финансови
инструменти, като се има предвид дали, наред с останалото, те се търгуват на 
регулиран пазар или на саморегулирано място за финансова търговия, клиринг и 
сетълмент чрез признати клирингови къщи или са обект на редовни маржин 
колове на саморегулирано място за финансова търговия.
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