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Δήλωση Γνωστοποίησης Αντικρουομένων Συμφερόντων
Εισαγωγή
Αυτή η δήλωση γνωστοποίησης αντικρουομένων συμφερόντων (εφεξής «Δήλωση»),
ετοιμάστηκε από την Goldenburg Group Ltd (εφεξής «Εταιρεία») σύμφωνα με τον Νόμο 87
(Ι) 2017-2021 περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων
Αγορών, ο οποίος μεταφέρει την οδηγία 2014/65 / ΕΕ στις αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων («MIFID II»), όπως έχει τροποποιηθεί.
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και επαρκή μέτρα για να εντοπίσει ή / και να
αποτρέψει ή / και να διαχειριστεί κάθε είδους αντικρουομένων συμφερόντων. Ωστόσο, εάν
κατά τη διάρκεια μιας επιχειρηματικής σχέσης με έναν Πελάτη ή μια ομάδα Πελατών, οι
ισχύουσες οργανωτικές ή διοικητικές ρυθμίσεις / μέτρα δεν επαρκούν για την αποφυγή ή
τη διαχείριση μιας σύγκρουση συμφερόντων που σχετίζεται με αυτόν τον Πελάτη ή ομάδα
Πελατών, η Εταιρεία θα να αποκαλύψει τη σύγκρουση συμφερόντων πριν αναλάβει
περαιτέρω συναλλαγές με τον Πελάτη ή την ομάδα Πελατών. Αυτή θα είναι η τελευταία
λύση αφού έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα. Η προαναφερθείσα γνωστοποίηση
κοινοποιείται στους πελάτες μας αφού η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την πρόληψη και διαχείριση όλων των εντοπισμένων αντικρουόμενων συμφερόντων.
Γνωστοποίηση
Η περιγραφή της γνωστοποίησης εξηγεί τη γενική φύση και τις πηγές των συγκρούσεων
συμφερόντων, καθώς και τους κινδύνους για τον πελάτη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα
των συγκρούσεων συμφερόντων και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον μετριασμό αυτών
των κινδύνων.
Στον τομέα αυτό, η Εταιρεία έχει εντοπίσει τις ακόλουθες Συγκρούσεις Συμφερόντων:
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από
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οι οποίοι ρυθμίζονται
και
αδειοδοτούνται
από την αντίστοιχη
αρμόδια αρχή της
χώρας εγκατάστασής
τους.
Η Εταιρεία πληρώνει
για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες
μια
σταθερή αμοιβή ανά
ώρα, επομένως δεν
λαμβάνει υπόψη τον
αριθμό
των
δυνητικών πελατών
που της παρέχονται.
Λειτουργία
Συνδεδεμένων
Αντιπροσώπων

Οι
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Η
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συμφερόντων
που
προσδιορίστηκε
σχετίζεται με την
παροχή
δυνητιών
πελατών από τρίτους.
Υπάρχει
πιθανό
επιχειρηματικό
παράπτωμα καθώς
ενδέχεται να τεθεί σε
κίνδυνο το συμφέρον
των πελατών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν σε σχέση με τα παραπάνω, κατόπιν
αιτήματος του Πελάτη.
Tελευταία ημερομηνία αναθεώρησης Ιανουάριος 2022

