Forex TB Limited – INFORMACJE O SPÓŁCE
1. Spółka
1.1. Spółka Forex TB („Spółka”) posiada zezwolenie na świadczenie określonych usług
oraz działań wymienionych w niniejszym dokumencie i podlega regulacjom Cyprus
Securities and Exchange Commission („CySEC”) jako Cypryjska Firma Inwestycyjna (CFI)
zgodnie z ustawą nr 87(I)/2017 o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach
regulowanych z 2017 roku („Ustawa”), która zastąpiła Dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady Europejskiej nr 2014/65/EU w sprawie rynków instrumentów
finansowych („Dyrektywa MiFID II”) w prawie krajowym z dnia 15 maja 2014 roku.
1.2. Spółka posiada licencję CIF o numerze 272/15.
1.3. Spółka jest zarejestrowana na Cyprze zgodnie z prawem spółek pod numerem
rejestracyjnym HE310943.
1.4. Spółka ma siedzibę pod adresem Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia,
Nikozja, Cypr.
2. Usługi inwestycyjne
2.1. Zgodnie z licencją CIF Spółka może oferować następujące usługi inwestycyjne:
(a) Otrzymywanie i przekazywanie zleceń w związku z jednym lub więcej
instrumentów finansowych.
(b) Realizacja zleceń w imieniu klientów.
3. Usługi pomocnicze
3.1. Zgodnie z licencją CIF Spółka może oferować następujące usługi pomocnicze:
(a) Przechowywanie i zarządzanie instrumentami finansowymi w imieniu klientów, w
tym przechowywanie i usługi pochodne, takie jak zarządzanie
gotówką/zabezpieczeniem.
(b) Udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorowi mające na celu umożliwienie
przeprowadzania transakcji na jednym lub więcej instrumentów finansowych, w
przypadku gdy Spółka jest stroną w transakcji.
(c) Usługi dewizowe w przypadku, gdy są one związane ze świadczeniem usług
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inwestycyjnych.
(d) Usługi i działania inwestycyjne, a także usługi pomocnicze, które są powiązane ze
świadczeniem usług inwestycyjnych lub pomocniczych.
4. Instrumenty finansowe
4.1. Zgodnie z licencją CIF Spółka może oferować powyższe usługi inwestycyjne związane
z finansowymi kontraktami na różnice kursowe, które mają znaczenie nadane im w
punkcie 2 niniejszej Ustawy.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie musi oferować wszystkich usług i/lub
instrumentów finansowych, które obejmuje jej licencja CIF, a jedynie te, w ramach
których okresowo można dokonywać inwestycji zgodnie z opisem znajdującym się na
jej stronie internetowej i/lub dokumentacji prawnej.
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