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Klíčové informace o fyzických akciích
Záměr
Tento dokument obsahuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový
materiál a nepředstavuje investiční poradenství. Dokument s klíčovými informacemi je vyžadován
zákonem, aby pomohl pochopit povahu, rizika, náklady, potenciální zisk a ztráty vyplývající z tohoto
produktu a pomáhá k lepšímu srovnání s jinými finančními produkty.
Produkt
Název produktu: Fyzické akcie
Distributor: Nabízeno společností Goldenburg Group Limited (dále jen „Společnost“), společnost
registrovaná na Kypru s registračním číslem HE 328474 a schválená Kyperskou Komisí pro Cenné Papíry
a Burzy („CySEC“) s licenčním číslem 242/14.
Upozornění
Chystáte se zakoupit produkt, který je složitý a může být obtížné jej pochopit.
O jaký produkt se jedná?
Typ
Fyzické akcie nejsou pákové produkty. Společnost je nabízí na bilaterálním základě. Umožňuje
investorovi získat přímou expozici kapitálu a stát se akcionářem konkrétní Společnosti, jejíž akcie byly
zakoupeny. Investor může pouze koupit (BUY) fyzické akcie prostřednictvím obchodní Platformy
a může tak profitovat díky rostoucím cenám akcií na burze cenných papírů. Cena fyzických akcií je
přesným vyjádřením ceny akcie na příslušné primární burze. Tento produkt také vyplácí dividendy
(DVD) na základě rozhodnutí společnosti, která akcie na burze vlastní. Lze využít korporátních akcí, jako
je například rozdělení akcií.
Příklad
Pokud investor otevře nákupní pozici (BUY) a cena akcie na burze cenných papírů vzroste, hodnota
fyzické akcie se zvýší – v době uzavření pozice Společnost zaplatí investorovi rozdíl mezi uzavírací cenou
a otevírací cenou. Naopak, pokud cena akcie na burze cenných papírů klesne, hodnota fyzické akcie
klesne – v době uzavření pozice investor zaplatí Společnosti rozdíl mezi uzavírací cenou a otevírací
cenou. Investor může také získat hotovostní dividendy (DVD) na akciích na základě rozhodnutí
společnosti, která akcie na burze vlastní. Lze využít korporátních akcí, jako je například rozdělení akcií,
což je rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení počtu akcií v oběhu vydáním současným
akcionářům více akcií s nižší hodnotou aniž by se změnila hodnota původní akcie.
Cíl
Účelem fyzické akce je umožnit investorovi stát se akcionářem konkrétní společnosti, aniž by byl
oficiálním obchodníkem na burze, na které je Společnost zapsána.
Fyzické
akcie

Směr

Páka

Velikost
pozice v
akciích

AAPL

BUY

1:1

73

9908.29

135.73

128.27

-5.50%

Celkové
náklady
na
vstup/výstup
192.72

MSFT

BUY

1:1

55

13,486

245.20

262.88

7.21%

279.44

Počáteční
marže

Vstupní
marže

Zavírací
cena

Změna
v%

Poplatek
za správu

Čistý
Zisk

Měna

0.52

-737.92

USD

0.39

692.56

USD

Fyzické akcie nesou jinou stop out úroveň než CFD a obchoduje se s pákovým efektem
nastaveným na 1:1. Když volná marže klesne kvůli pohybu ceny v opačném směru obchodu, musí
investor buď financovat účet tak, aby udržel úroveň marže nad úrovní stop out (automatické uzavření
otevřené pozice), která je na 0 % úrovně marže nebo zavřít pozice, aby nedošlo k automatickému
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uzavření otevřených pozic. Oznámení o Margin callu je sděleno prostřednictvím trvalého média, když
úroveň marže klesne pod 100 %.
Zamýšlený Retailový Investor
Fyzické akcie jsou k dispozici pro investory, kteří mají méně znalostí o finančních trzích a očekává se,
že budou mít menší zkušenosti s obchodováním finančních trzích. Předpokládá se, že investoři
porozumí tomu, jak cena fyzických akcií na primární burze ovlivňuje otevřené pozice na jejich účtu.
Navíc investor musí pochopit, že obchodování s fyzickými akciemi může způsobit ztrátu významné části
investovaného kapitálu a musí mít schopnost ztrátu unést.
Ukazatel rizika

Indikátor rizika představuje riziko spojené s těmito produkty ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje
možnosti, jak může pohyb produktů vést k finanční ztrátě investora. Indikátor rizika byl nastaven na nižší
úroveň. Sazba označuje potenciální ztráty z budoucího výkonu produktu.Ukazatel rizika předpokládá,
že investor nemusí být schopen koupit (BUY) nebo prodat (SELL) akcie za požadovanou cenu z důvodu
volatility trhu, nebo bude muset koupit (BUY) nebo prodat (SELL) akcie za cenu, která významně ovlivní
očekávanou ziskovost akcií.
Měnové riziko
Fyzické akcie je možné nakupovat nebo prodávat i v jiné měně, než v jaké je Váš účet vedený.
Konečné vyplacení, které můžete obdržet, závisí na směnném kurzu daných měn.
Scénáře výkonu
Níže uvedené scénáře ukazují, jak by se mohla investice vyvíjet. To umožňuje srovnání mezi ostatními
produkty a jejich scénáři, aby bylo možné určit, který produkt je pro Vás vhodnější. Předložené scénáře
představují přibližnou budoucí výkonnost založenou na důkazech z minulé výkonnosti o tom, jak se
hodnota této investice liší, a nejsou přesným ukazatelem. Výsledek bude založen na tom, jak se trh
zachová a jak dlouho budete fyzickou akcii na burze držet. Vývoj trhu v budoucnosti nelze přesně
předvídat. Uvedené scénáře jsou pouze ukazatelem některých možných výsledků na základě
nedávného návratu. Skutečné výnosy by mohly být nižší.
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Scénář
FYZICKÉ AKCIE
Otevírací cena: P
Velikost pozice (za CFD): TS
Marže %: M
Velikost Kontraktu: K
Požadovaná marže (€): MR= P x TS x M x K
Předpokládaná hodnota pozice (€): TN=MR/M

100
5
100 %
1
500
500

Tabulka 1
BUY
Scénář
výkonu
Příznivý
Průměrný
Nepříznivý
Stresový

Zavírací cena Změna
(vč. spreadu) ceny

Zisk/Ztráta

101.50 €
100.75 €
98.50 €
95 €

7.50 €
3.75 €
-7.50 €
-25 €

1.50 %
0.75 %
-1.50 %
-5 %

Co se stane v případě, že Vás Společnost není schopná vyplatit?
Společnost odděluje peněžní prostředky klientů od svých vlastních, v souladu se Zákonem 87 (I) 2017
a související směrnicí Kyperské Komise pro Cenné Papíry a Burzy na ochranu finančních nástrojů
a peněžních prostředků patřících klientům. Společnost je navíc členem Fondu pro odškodnění investorů
(ICF). Celková splatná náhrada každému krytému Klientovi Společnosti nesmí překročit částku dvacet tisíc
EUR (20 000 €). Pro více informací navštivte webovou stránku kyperské Komise pro Cenné Papíry a Burzy
na www.cysec.gov.cy.
Jaké jsou poplatky?
Jednorázové náklady
na vstup nebo výstup
Průběžné náklady

Spread
Minimální komise
Swapy

Rozdíl mezi prodejní cenou Sell a nákupní cenou Buy
Minimální poplatek účtovaný za službu provedení transakce
Pokud je BUY nebo SELL pozice otevřena po „uzavření trhu“,
bude tato otevřená pozice podléhat Swapovému Poplatku.

Jak dlouho bych měl/a pozice držet a mohu si své peníze vybrat předčasně?
Fyzické akcie nemají doporučenou dobu držení. Pokud Společnost umožňuje obchodování, může investor
koupit a/nebo prodat fyzické akcie za předpokladu, že trhy jsou otevřené pro obchodování. Zkontrolujte
si prosím všechny finanční nástroje a jejich obchodní hodiny na: www.goldenburggroup.eu
Jak si mohu stěžovat?
Úplné podrobnosti o procesu vyřizování reklamací si prosím přečtěte v dokumentu Proces Reklamace
pro Klienty.
Další nezbytné informace
Doporučujeme, abyste si přečetli „Obchodní podmínky“, „Upozornění na rizika“ a „Zásady nejlepšího
zájmu a vykonání pokynu“. Zmíněné dokumenty najdete v sekci Licence a regulace. Tyto informace jsou
k dispozici také na vyžádání.
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