PRODUTOS FINANCEIROS COMPLEXOS: INFORMATIVO PARA INVESTIDORES
Um investimento responsável exige que você saiba todas as implicações e esteja disposto a aceita-lás.
Produto
Emissor
Contraparte
Marketing Entity
Regulador
No. licença

Contratos por diferença (‘CFDs’)
FxPro Financial Services Limited (‘FxPro’)
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus
Cyprus Securities and Exchange Commission
078/07

AVISOS ESPECÍFICOS AO INVESTIDOR:

CFDs são produtos alavancados e contem um alto risco.

Negociar CFDs pode resultar da perda do seu investimento
total.

Negociar CFDs pode resultar em rentabilidade zero

Negociação CFDs está sujeito ao risco de crédito do emitente
(‘FxPro’).

Negociação CFDs incorre em custos, incluindo mas não
limitado a taxas e cobranças.

Negociação CFDs podem incorrer em conflitos de interesse
entre o investidor e a FxPro

Negociação CFDs não equivale à aquisição do ativo subjacente.

CFDs são produtos complexos e de difícil compreensão por
parte dos investidores de varejo

Investidores portugueses devem estar cientes que CFDs são
classificados como produtos financeiros complexos, no
Decreto Lei nº 211-A / 2008, de 03 de novembro e
Regulamento da CMVM n.º 2/2012 Deveres («de informação a
respeito fr produtos financeiros complexos e de Marketing da
Unit- Planos de seguros ligados ").





Um investimento responsável exige que
conheça as suas implicações e que esteja
disposto a aceitá-las

Advertências específicas ao Investidor
Este produto financeiro complexo:
·

Pode implicar a perda súbita da
totalidade de capital investido;

·

Pode implicar rendimento nulo.



[Nome do investidor]
[Assinatura]
[Data]
O recebimento deste documento confirma que o investidor tenha tomado conhecimento do aviso acima mencionado. A
comercialização à distância de Serviços Financeiros Lei N.242 (I) / 2004, que implementa a Diretiva da UE 2002/65 / CE,
não exige este documento para ser assinado pelo investidor ou a Firma para que tanto o investidor quanto a empresa
estejam legalmente respaldado por ele.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CFD é um acordo para comprar ou vender um contrato que reflete o desempenho de, incluindo, entre outros, forex,
metais preciosos, futuros e ações; o lucro ou perda é determinado pela diferença entre o preço de um CFD é comprado e
o preço que é vendido. CFDs são negociados Over the Counter (OTC) e com margem; deve notar-se que não há entrega
física, seja do CFD ou do ativo subjacente. Deve-se notar que quando os investidores compram, por exemplo, CFDs sobre
acções estão meramente especulando sobre o valor da ação para aumentar ou diminuir.
CFDs flutuam em valor durante o dia; os movimentos de preços de CFDs são determinados por uma série de fatores,
incluindo mas não limitado a especulação e disponibilidade das informações de mercado.
CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PRINCIPAIS
Com, quando e qual período o investidor paga ou deve pagar

FxPro atuará, em todas as vezes, como principal

A única contraparte de todas as negociações continua a ser FxPro

FxPro é o único local de execução, que é um mercado não-regulamentado.

Única fonte confiável de informações relacionadas preço são as cotações fornecidas pela FxPro representada
no servidor real / ao vivo; este serviço pode ser interrompido e, como resultado de preços de informações
relacionadas podem não alcançar o investidor.



Negociar CFDs não confere os direitos sobre o instrumento subjacente negociados, incluindo mas não limitado
a, direitos de voto.

Na eventualidade de uma ação corporativa um investidor pode, sob a direcção do cargo ocupado, ser cobrado
um pagamento de dividendos; deve-se notar, contudo, que esta não confere quaisquer direitos sobre eles no
instrumento subjacente.

Swaps e outros encargos são aplicáveis somente para alguns instrumentos; para informações adicionais visite
nosso site (http://www.fxpro.co.uk/trading/platforms).

Posições mantidas durante a noite estão sujeitos a cálculos de juros e, consequentemente, poderá incorrer
uma cobrança de (swap). Os cálculos são os seguintes; Swap = (um pip / taxa de câmbio) * Tamanho da
posição (tamanho do lote) * Valor do swap em pontos
Como, quando e com qual periodicidade o investidor recebe ou pode receber

No caso de a diferença entre o preço a que o CFD foi comprado ou vendido («preço de abertura») e,
posteriormente, fechado ("preço de fechamento") é positivo, então o investidor receberá um pay-out líquido
da diferença entre os mesmos menos todos os encargos e / ou despesas incorridas.

No caso de um Evento Societário um investidor pode, sob a direcção do cargo ocupado, o direito de receber
um pagamento de dividendos; deve-se notar, contudo, que isso não confere quaisquer direitos sobre os
instrumento subjacente.

Posições mantidas durante a noite estão sujeitos a cálculos de juros e, consequentemente, poderá incorrer
um pagamento de (swap). Os cálculos são os seguintes; Swap = (um pip / taxa de câmbio) * Tamanho da
posição (tamanho do lote) * Valor do swap em pontos
Quando, como, quais circustâncias e as consequências resultantes do término ou próximo do término de um
investimento

Investors retain the adherent right to close a position during market hours (00:00 Monday and closing at 24.00
Friday (server time)) via either the online trading platform selected or by calling the Dealing Desk and providing
verbal instructions, subject to validating their identity. Investidores tem o direito de fehar uma posição durante
o horário do mercado (00:00 segunda-feira até o fechamento as 00:00 da sexta-feira – horário do servidor).
Pode-se realizar o fechamento quer pela plataforma online ou ligando para o dealing desk forncendo instruções
verbais (sujeito a validação de identidade).

FxPro reserva-se do direito de fechar as posições do investidor no caso de o nível da margem de sua posição,
baseado na plataforma utilizada, atinja valores pré determinados (see ‘Leverage (or Gearing)’ para mais
detalhes)

Caso a FxPro determina que por força maior, devido ao acontecimento de um evento, sem prejudicar o direito
de outros investidores de acordo com contrato de serviços, a empresa pode:
 Fechar as posições, de boa fé, de qualuer posição aberta no preço que a empresa considerer razoável;
e/ou
 Suspender a prestação de serviços de investimento e/ou serviços auxiliares para o investidor.

FxPro tem o direito de recusar prestação de serviços de investimento e/ou serviços auxiliaris para o investidor,
a qualquer momento, sem a obrigação de informar ao investidor as razões para fazê-lo, a fim de proteger os
interesses legítimos recíprocos do investidor e da empresa.

Alguns instrumentos podem estar sujeitos a datas de vencimento, e consequentemente o CFD deixará de ser
oferecido após o vencimento e a posição será fechada no último preço oferecido peo mercado oferecido caso
o investidor mantenha a posição aberta até o vencimento.

No que diz respeito ações, no caso de determinadas ações corporativas (i.e. deslistagem ou fechamento de
capital).
LEVERAGE (OR GEARING)

A nota de divulgação de risco é fornecida ao investidor de acordo com o MiFID no período que você se propõe
a negociar contratos por diferenciação (CFDs) com a FxPro, os quais são produtos alavancados, incorre um alto
risco e pode resultar na perda total do capital investido.

Negociar CFD, diferentemente das negociações tradicionais, permite o investidor negociar dentro do mercado
pagando somente uma pequena fração do total da negociação. Contudo, a alavancagem deve ser considerada,
já que um movimento relativamente pequeno no mercado pode levar a um movimento proporcionalmente
muito maior no valor da posição dos investidores. FxPro oferece alvancagem flexível de 1:1 até 1:500 para as
plataformas MetaTrader 4, MetaTrader5 e cTrader. No entanto, deve-se notar que a alavancagem em ouro e
prata é fixado em 1:50. Com reIação a MetaTrader4, toda Sexta-Feira das 21:00 até 24:00 horário do servidor,
ou em qualquer outro período especificado pela FxPro, a empresa define uma alvancagem máxima de 1:100;
caso isso ocorra o investidor será informado da decisão.

Alavancagem = (tamanho da posição * porcentagem de margem)





Note-se que a empresa deve controlar a alavancagem aplicado sobre as posições dos investidores, em todos os
momentos; a Empresa reserva-se o direito de diminuir a alavancagem, dependendo do volume da posição do
investidor.
Pode haver limites específicos máximo de alavancagem e / ou requisitos de margem sobre os instrumentos que
estão disponíveis. Para mais informação por favour visite nossa página (www.fxpro.com).

MARGEM

Margem significa os fundos necessários disponíveis em uma conta de negociação para efeitos de manutenção
de uma posição aberta.

O investidor precisa garantir que ele/ela possui margem suficiente em sua conta de negociação a fim de manter
uma posição aberta. Adicionalmente, o investidor deve monitorar de maneira continua qualquer posição aberta
a fim de evitar que as posições sejam fechadas devido a indisponibilidade de fundos; deve notar-se que a
empresa não é responsável por notificar o investidor de qualquer uma dessas instâncias.

Em níveis de margem de 25% (vinte e cinco) para FxPro MetaTrader 4, a empresa tem o poder para começar a
fechar posições a partir da menos rentável. Além disso, em níveis de margem de 20% (vinte) por FxPro
MetaTrader 4, a firma deve começar automaticamente fechando posições ao preço de mercado, a partir da
menos rentável.

Em níveis de margem de 40% (quarenta) para FxPro cTrader e MetaTrader 5, a empresa tem o poder de começar
a fechar posições em um Stop Out justo. Além disso, em níveis de margem de 30% (trinta) para a FxPro cTrader
e MetaTrader 5, a firma deve começar automaticamente fechando posições em um Stop Out justo.

Stop out justo significa o fechamento de posições com a maior margem no caso o nível da margem cai abaixo
do mínimo exigido.

No caso de um investidor colocar uma ordem pendente, com margem insuficiente para a ordem ser executada
uma vez que o preço de mercado é alcançado, FxPro deve rejeitar esta ordem.

Margem requerida = (tamanho da posição / alavancagem) * taxa de câmbio relativa a moeda da conta (se for
diferente da moeda base do par sendo negociado).

Margem livre = Patrimônio - Margem

Nível de Margem = Equity / Margem

Para obter mais informações, visite nossa página (www.fxpro.com).
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
Antes de negociar CFDs, os investidores devem assegurar que eles compreendam os riscos envolvidos. CFDs são produtos
alavancados, portanto, eles carregam um nível mais elevado de risco para o capital dos investidores em relação a outros
produtos financeiros, por exemplo, títulos públicos e ações.
Devido ao fato de que CFDs são produtos alavancados, engajar-se em negociação de CFD pode não ser adequado para
todos os investidores e aconselhamento independente deve ser procurado, se necessário. O potencial de lucro deve ser
equilibrado ao lado de gestão de risco prudente dadas as perdas significativas que podem ser geradas ao longo de um
período muito curto de tempo quando da negociação de CFDs.
Risco de Mercado: CFDs flutuar em valor durante o dia; os movimentos de preços de CFDs são determinados por uma
série de fatores, incluindo mas não limitado a especulação e disponibilidade das informações de mercado.
Perda de capital: FxPro opera numa base de proteção contra balanço negativo; isto significa que os investidores não
podem perder mais do que seu investimento inicial.
Risco de crédito: Quando da negociação de CFDs, os investidores estão entrando efetivamente realizando transações
over-the-counter ("OTC"); isso implica que qualquer posição aberta com FxPro não pode ser fechada com qualquer outra
entidade. Operações OTC podem envolver maior risco em comparação com transações que ocorrem em mercados
regulamentados, por exemplo, exchange; isso se dá devido ao fato de que, nas operações OTC não há contraparte central
e qualquer uma das partes da transação traz certo risco de crédito (= risco de inadimplência).
Risco da contraparte: Quando da negociação de CFDs, os investidores correm o risco da contraparte (FxPro) ser incapaz
de cumprir as suas obrigações.
Risco da taxa de juros: Negociar CFDs acarreta o risco de movimentos adversos nas taxas de juros que podem
posteriormente afetar rollover diário (swap) taxas relacionadas para abrir posições detidas durante a noite.
Risco de câmbio: Negociar CFDs pode resultar na flutuação das moedas em apreciação e / ou depreciação, afetando
consequentemente, uma posição aberta.
Risco de liquidez: Negociar CFDs pode resultar em uma falta de liquidez disponível no mercado para executar uma ordem,
incapacitando o investidor de fechar uma posição a um preço e / ou tempo desejado.

Risco Legal: Negociar CFDs podem estar sujeitos a mudanças nas regras e regulamentos aplicáveis da jurisdição do
investidor que podem afetar à prestação de investimento e / ou serviços auxiliares.
Information Technology Risk: FxPro oferece seus serviços através de plataformas on-line, posteriormente, os investidores
podem enfrentar problemas de conectividade, resultando na incapacidade de acessar as plataformas de negociação, erros
e atrasos nos preços e / ou execução, entre outros riscos relacionados.
O texto acima não contém uma lista completa de todos os fatores de risco relacionado a negociação de CFDs. Investidores
devem procurar compreender todos os riscos antes negociar CFDs e solicitar, quando necessário, aconselhamento jurídico
independente.
DESCRIÇÃO DE CENÁRIOS E PROBABILIDADES
Pior Resultado: O pior resultado possível é um investidor perder o seu depósito. Como FxPro oferece proteção contra
saldo negativo, não é possível para um investidor a perder mais do que o seu depósito inicial.
Melhor Resultado: O melhor resultado não pode ser quantificado como não há limites superiores, no entanto um
investidor pode ganhar mais do que o seu depósito inicial.
ENCARGOS

Referente a negociação na plataforma e/ou instrument negociado, FxPro pode cobrar quando aplicável
qualquer um dos abaixo:
 Spread (mark-up)
 Comissão
 Rollover (swaps)

Dependendo do posição defendida e da taxa de juros da economia do par de moeda envolvido em uma
transação o investidor sera creditado ou debitado com financiamento; a operação é conduzida às 23:59 hora
do servidor e o valor resultante é automaticamente convertido para a moeda da conta do investidor. De sextafeira a segunda-feira o swap é cobrado uma única vez e de quarta a quinta-feira o swap é cobrado em tamanho
triplo. Deve-se notar que a FxPro cobra encargos de acordo com seu próprio interesse; as taxas de juros de
rolagem de FxPro são baseadas na taxa overnight fornecida pelo Primeiro-Broker. Mais informações sobre
swaps podem ser encontradas em: http://www.fxpro.com/rollovers.

Embora os indivíduos que investem em CFDs não recebem de forma física o instrumento financeiro, conselho
fiscal independente deve ser procurado, se necessário, para estabelecer se os investidores estão sujeitos a
qualquer imposto.

Para mais informações sobre a especificação aplicável em matéria de encargos, visite www.fxpro.com.
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A autoridade reguladora responsável pela supervisão da prestação de serviços de investimento e auxiliares
relativas ao comércio de CFDs em Portugal é a Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios (‘CMVM’).

FxPro é incorporada (Certificado de Incorporação No. HE 181.344) na República de Chipre através do
Departamento de Registro de Sociedades e Receptor Oicial (http://www.mcit.gov.cy).

A FxPro é autorizada e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários de Chipre ('CySEC')
(http://www.cysec.gov.cy) (Licence No. 078/07) e opera sob os Mercados de Instrumentos Financeiros (UE
Directiva 2004/39 / CE).

Para mais informações sobre FxPro e suas atividades licenciadas por favor visite

http://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37670/.






Todos os investidores, salvo indicação em contrário, devem ser classificados como “Varejo”, em conformidade
com as disposições da MiFID.
FxPro é membro do Fundo de Compensação de Investidores (ICF) da República de Chipre. Investidores elegíveis
abaixo do ICF são aqueles classificados como "Varejo" apenas. O ICF irá cobrir um investidor em até EUR20,000
, independentemente do número de perfis, conta ou depósitos com FxPro, no caso improvável FxPro é incapaz
de cumprir com suas obrigações.
O investidor aceita que a prestação de qualquer investimento e / ou serviços auxiliares prestados por FxPro será
regido pela lei da República de Chipre
No caso de a relação comercial entre a FxPro e o investidor for rescindido, FxPro manterá todos os registros por
um período de cinco anos, salvo ordem em contrário pela CySEC.



• Para mais informações sobre todas as condições aplicáveis, os investidores devem analisar a documentação
legal que compreende o Contrato de Serviço disponível em http://www.fxpro.co.uk/trading/products/legal.







[Nome do investidor]
[Assinatura]
[Data]
O recebimento deste documento confirma que o investidor tenha tomado conhecimento do aviso acima mencionado. A
comercialização à distância de Serviços Financeiros Lei N.242 (I) / 2004, que implementa a Diretiva da UE 2002/65 / CE,
não exige este documento para ser assinado pelo investidor ou a Firma para que tanto o investidor quanto a empresa
estejam legalmente respaldado por ele.

