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Prohlášení o Zveřejnění Střetu ‚Zájmů

Úvod
Toto Prohlášení o Zveřejnění Střetu Zájmů (dále jen „Prohlášení“) bylo připraveno
společností Goldenburg Group Ltd (dále jen „Společnost“) v souladu se zákonem č. 87 (I)
2017 o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích, který transponuje
Směrnici 2014/65 / EU o trzích finančních nástrojů („MIFID II“).
Společnost podniká veškeré vhodné a dostatečné kroky k identifikaci a/nebo prevenci
a/nebo správě všech druhů střetů zájmů. Pokud však v průběhu obchodního vztahu
s Klientem nebo skupinou Klientů nebudou existující organizační nebo administrativní
dohody / opatření dostatečná k tomu, aby se zabránilo střetu zájmů v souvislosti s tímto
Klientem nebo skupinou Klientů, Společnost zveřejní střet zájmů před dalším
obchodováním s Klientem nebo skupinou Klientů. Toto bude poslední možnost po provedení
všech příslušných kroků. Výše uvedené zveřejnění je sděleno našim klientům, protože
Společnost přijala veškerá dostatečná opatření k prevenci a řešení všech identifikovaných
střetů zájmů.

Zveřejnění
Společnost identifikovala následující Střety zájmů, kterým nelze snadno zabránit a / nebo
je zvládnout:

Konflikt
zájmů
Přijaté
Pobídky

Popis

Opatření Společnosti
k řešení Střetu zájmů

Zahrnutá rizika

Provize
Přijaté Výběr
místa
výkonu
na místech výkonu Společnosti není založen
Společnosti
na výdělečných
podmínkách
a nejlepší
provedení lze zajistit.

Společnost
nepřijme žádnou
odměnu,
slevu
ani
nepeněžní
výhodu
za
směrování
Společnost má se svými pokynů
klienta
Místy Výkonu uzavřenou do
konkrétního
smlouvu,
a proto místa provádění.
podmínky
zůstanou
stejné.

Vyplacené Provize vyplacené Společnost má zaveden Zjištěný
Střet
Pobídky
třetím stranám, se důkladný
plán zájmů souvisí s
kterými
má monitorování,
který poskytováním
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Vázaných
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Společnost smluvní
dohodu,
tj.
Marketingové
Agentury.

umožňuje
průběžnou
kontrolu činnosti třetích
protistran.
Společnost
platí
za
poskytnuté
služby fixní poplatek za
hodinu, takže nebere v
úvahu
množství
poskytovaných
potenciálních klientů, tj.
Leads.

potenciálních
zákazníků
třetí
stranou.
Je
možné obchodní
pochybení,
pokud
by
společnost
odměnila
třetí
stranu
na
základě objemu
poskytnutých
potenciálních
klientů.

Vázaní
Agenti
Společnosti
také
spolupracují
s dalšími
firmami
v souvislosti
s poskytováním
potenciálních
klientů, tj. Leads.

Společnost
poskytla
svým Vázaným Agentům
veškeré nezbytné pokyny
týkající
se
jejich
fungování.

Zjištěný
Střet
zájmů souvisí s
poskytováním
potenciálních
zákazníků
třetí
stranou.
Může
dojít
k
obchodnímu
zneužití, protože
by
mohl
být
ohrožen nejlepší
zájem klientů.

Více informací k výše uvedenému lze poskytnout na žádost Klienta.
Datum poslední kontroly: listopad 2020
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