
Forex TB Limited – VARNINGAR OCH RISKUPPLYSNING 
 

1. Inledning 

1.1    Denna riskupplysning (”Upplysningen”) görs tillgänglig till dig (vår kund eller 

potentiella kund) i enlighet med Lag (L. 87(Ι)/2017) om tillhandahållande av 

investeringstjänster och investeringsverksamhet och lagen om reglerade marknader, 
såsom den emellanåt ändras (”Lagen”), som är tillämplig på Forex TB 

Limited ("Företaget", "vi"). 

1.2.   Alla Kunder och potentiella Kunder bör läsa följande riskinformation och varningar 

som finns i detta meddelande innan de ansöker om ett Handelskonto och innan de börjar 

handla hos Företaget. Det noteras dock att detta dokument inte kan och inte informerar 
om eller förklarar alla risker och andra viktiga aspekter som är involverade i handel med 

de Finansiella Instrument som erbjuds av Företaget. Detta meddelande har utformats för 

att i generella termer förklara arten av de risker som är involverade vid handel med 
Finansiella Instrument på en rättvis och icke-vilseledande grund. 

1.3.   Företaget verkställer kundorder med ”CFD:er” (Contracts for Differences) på aktier, 
råvaror, index, valutapar (FX) och virtuella valutor (kryptovalutur) etc. CFD:er kan kallas 

Finansiella Instrument i detta meddelande. 

2.  Avgifter och skatter 
  

2.1.  Företagets tillhandahållande av tjänster till Kunden kan bli föremål för avgifter och 
dessa finns tillgängliga på företagets webbplats (Klicka här). Innan Kunden börjar handla 

bör han läsa och förstå alla avgifter, provisioner, kostnader som Kunden kan bli 

skyldig. Det är Kundens ansvar att kontrollera eventuella förändringar i avgifterna. 

2.2.   Om några avgifter inte uttrycks i monetära termer (men till exempel i procent eller 

formel), bör Kunden se till att han förstår vad sådana avgifter sannolikt kommer att uppgå 

till. 

2.3.   Företaget kan när som helst ändra sina kostnader och tillhörande avgifter enligt 
bestämmelserna i Kundavtalet som finns på Företagets webbplats på (Klicka här). 

  

2.4.  Det finns en risk att Kundens affärer med Finansiella Instrument kan bli eller blir 

föremål för skatt och/eller annan skyldighet, till exempel på grund av förändringar i 
lagstiftningen eller kundens personliga omständigheter. Företaget garanterar inte att 

ingen skatt och/eller annan stämpelskatt kommer att behöva betalas. Företaget erbjuder 

inte skatterådgivning och rekommenderar att Kunden söker råd från en skatterådgivare 

om Kunden har några frågor. 
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  2.5.  Kunden är ansvarig för eventuella skatter och/eller annan skyldighet som kan uppstå på 
grund av hans affärer. 

2.6.  Det noteras att skatter kan ändras utan föregående meddelande. 

2.7.  Om det krävs enligt tillämplig lag, ska Företaget göra avdrag vid källan från 
eventuella utbetalningar som de är skyldiga Kunden, som till exempel sådana belopp som 

skattemyndigheterna kräver ska dras av i enlighet med tillämplig lag. 

2.8.   Det är möjligt att andra kostnader, inklusive skatter, som rör transaktioner som 

utförs på Handelsplattformen kan uppstå för vilka Kunden är ansvarig och som varken 

betalas via oss eller påläggs av Företaget. Även om det är Kundens enskilda ansvar att 
redovisa skatt som ska betalas och utan att avvika från detta, samtycker Kunden till att 

Företaget kan dra av skatt, vilket kan krävas av tillämplig lag, med avseende på kundens 

handelsaktivitet på Handelsplattformen. Kunden är medveten om att företaget har en 
kvittningsrätt mot alla belopp på Kundens Handelskonto med avseende på sådana 

skatteavdrag. 

2.9.  Det noteras att företagets priser i relation till CFD-affärer fastställs/anges i enlighet 

med Företagets policy för bästa ränta och orderverkställande, som finns tillgängligt på 
företagets webbplats (Klicka här). Det noteras att Företagets priser kan skilja sig från 

priser som finns tillgängliga på andra platser. Priserna som visas på Företagets 

handelsplattform återspeglar det senaste kända tillgängliga priset under ögonblicket 
innan en order placeras, men det faktiska priset för orderverkställande kan variera i 

enlighet med Företagets policy för bästa ränta och orderverkställande och Kundavtal. Som 

sådant motsvarar kanske det pris som Kunden får när han öppnar eller stänger en 
position inte direkt marknadsnivåer i realtid vid tidpunkten då försäljningen av CFD:en 

sker eller återspeglar priserna hos tredje parts mäklare/leverantörer. 

3. Tredjepartsrisker 

3.1.  Det är underförstått att Företaget omedelbart kommer att placera alla kunders 

pengar som det tar emot på ett eller flera segregerade konton (betecknade som "kunders 

konton") hos pålitliga finansiella institut (inom eller utanför Cypern eller EES), t.ex. ett 

kreditinstitut eller en bank i ett tredje land. Även om Företaget ska utöva vederbörlig 
skicklighet, omsorg och noggrannhet i valet av Finansinstitution enligt Tillämpliga Lagar 

och Regleringar, är det emellertid underförstått att det finns omständigheter som är 
utanför Företagets kontroll och därmed accepterar Företaget inte något ansvar för 

eventuella förluster för kunden som ett resultat av insolvens eller något annat liknande 

förfarande eller konkurs av den finansiella institutionen där Kunders pengar kommer att 
hållas. 

  

3.2.  De finansiella institutionerna (i punkt 3.1) där Kunders pengar kommer att hållas kan 

vara inom eller utanför Cypern eller EES. Det är underförstått att de juridiska och rättsliga 
system som gäller för sådana finansiella institutioner utanför Cypern eller EES kommer 
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att skilja sig från Cyperns. I händelse av insolvens eller annan motsvarande konkurs av 

den personen, kan därmed Kundens pengar behandlas på ett annat sätt än den 
behandling som skulle gälla om pengarna förvarades på ett segregerat konto på Cypern. 

  
3.3.  Den finansiella institutionen till vilken Företaget kommer att överföra Kunders 

pengar (enligt punkt 3.1) kan hålla dem på ett omnibuskonto. I händelse av insolvens eller 
något annat liknande förfarande i förhållande till den finansiella institutionen kan 

Företaget därmed endast komma att ha en osäker fordran mot institutitet på Kundens 

vägnar, och Kunden kommer att utsättas för risken att det belopp som mottagits av 
Företaget från denna finansiella institution inte är tillräckligt för att tillgodose Kundens 

anspråk. 

  
3.4.  Det är underförstått att Företaget inte verkställer kundorder för egen räkning, 

dvs. som huvudman till huvudman mot kunden; Företaget tar emot, överför och 
verkställer sedan kundorder med en tredje part (likviditetsleverantören). Detta är känt 

och hanteras direkt och förklaras i ”Sammanfattning av policy för bästa ränta och 

orderverkställande” som finns på (Klicka här). I händelse av framgång med likviditet för 
likviditetsleverantören efter en framgångsrik kundorder, kommer Företaget inte att 

kunna slutföra transaktionen åt Kunden (dvs. betala Kunden skillnaden i hans 

framgångsrika affär). 

  
4.  Insolvens 

  

4.1. Företagets insolvens eller uraktlåtenhet att betala, kan leda till att Kunders öppna 

positioner stängs utan Kundens samtycke och som en följd av det kan Kunden drabbas av 
förluster. 

5.  Ersättningsfonden för investerare 
  

5.1. Företaget deltar i Ersättningsfonden för investerare, en fond för kunder till 

värdepappersföretag som är reglerade på Cypern. Fordringar från de berättigade 
Kunderna mot företaget kan kompenseras av Ersättningsfonden för investerare i fall då 

Företaget på grund av dess ekonomiska omständigheter inte kan betala. Kompensationen 

ska ej överstiga tjugo tusen euro (20 000 €) eller nittio procent (90 %) av vardera 
berättigad kunds täckta fordringar. Kompensationen utgörs av det lägre av de två 

beloppen.. För mer information, se "Meddelande om ersättningsfonden för investerare" 

som finns på företagets webbplats på (Klicka här). 
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6.  Tekniska risker 
  

6.1.  Kunden, och inte Företaget, ska ansvara för riskerna för ekonomiska förluster 
orsakade av underlåtenhet, fel, avbrott, frånkoppling eller skadliga handlingar från 

informations-, kommunikations-, el-, elektroniska eller andra system, som inte är ett 

resultat av grov vårdslöshet eller uppsåtligt fel av Företaget. 

6.2.   Om Kunden genomför transaktioner på ett elektroniskt system kommer han att 
utsättas för risker som är förknippade med systemet, inklusive fel på hårdvara, 

programvara, servrar, kommunikationslinjer och internetfel. Följden av ett sådant fel kan 

vara att kundens order antingen inte verkställs enligt kundens instruktioner eller så utförs 
den inte alls. Företaget accepterar inget ansvar för sådana fel, såvida det inte beror på 

Företagets grova vårdslöshet eller ett uppsåtligt fel. Företaget strävar efter att på bästa 

sätt försöka ge Kunden en säker och smidig upplevelse online. Kunden är dock medveten 
om risken att om tredje parter (hackare) inleder en samordnad attack mot Företagets 

system så kan det leda till en störning av tjänster, vilket kan leda till förluster för 
Kunderna. Företaget accepterar inte något ansvar som härrör från sådana attacker i den 

utsträckning att Företaget har vidtagit alla rimliga åtgärder för att på bästa sätt förhindra 

sådana skadliga handlingar. 

6.3.   Kunden är medveten om att den okrypterade informationen som skickas via e-post 
inte är skyddad från obehörig åtkomst. 

6.4.  Vid tidpunkter med ett stort antal affärer kan Kunden ha vissa svårigheter att 
anslutas via telefon eller Företagets plattform(ar)/system, särskilt på en snabb marknad 

(till exempel när viktiga makroekonomiska indikatorer eller nyheter släpps). 

6.5.   Kunden är medveten om att internet kan vara föremål för händelser som kan 
påverka åtkomsten till Företagets webbplatser och/eller Företagets 

handelsplattform(ar)/system, inklusive men inte begränsat till avbrott eller störningar, fel 

i programvara och maskinvara, avbrott i internetuppkopplingen, fel i offentliga elnät eller 
hackerattacker. Företaget ansvarar inte för några skadestånd eller förluster till följd av 

sådana händelser som ligger utanför dess rimliga kontroll eller för andra förluster, 

kostnader, skulder eller utgifter (inklusive, utan begränsning till förlorad vinst) som kan 
vara resultatet av kundens oförmåga att få åtkomst till Företagets webbplats och/eller 

handelssystem eller försening eller misslyckande med att skicka order eller transaktioner, 
som inte beror på grov vårdslöshet eller uppsåtligt fel av Företaget. 



6.6.   Användning av datorutrustning och data- och röstkommunikationsnätverk, innebär 
följande risker bland andra risker för Kunden, i vilka fall Företaget inte har något ansvar 

för eventuell efterföljande förlust: 

  
(a)   Strömavbrott på utrustningen på Kundens eller leverantörens sida, eller hos den 

operatör (inklusive röstkommunikation) som betjänar Kunden. 

(b)   Fysisk skada på (eller förstörelse av) kommunikationskanalerna som används för 

att länka Kunden och leverantören (operatören), och Kundens handels- eller 

informationsserver. 

(c)    Strömavbrott (oacceptabelt låg kvalitet) av kommunikation via de kanaler som 

används av Kunden, eller de kanaler som används av leverantören, eller den 

operatör (inklusive röstkommunikation) som Kunden använder. 

(d)   Fel eller oförenliga med kundterminalens kravinställningar. 

(e)   Oläglig uppdatering av kundterminalen. 
  

(f)     Användning av kommunikationskanaler, hårdvara och mjukvara innebär en risk att 

Kunden inte mottar ett meddelande (inklusive textmeddelanden) från Företaget. 

(g)   Handelsplattformens felaktiga funktion eller icke-användbarhet, som också 
inkluderar kundterminalen. 

6.7.   Kunden kan drabbas av ekonomiska förluster orsakade av realiseringen av ovanstående 
risker, Företaget accepterar inget ansvar i fall att sådan risk uppstår och Kunden ska vara 

ansvarig för alla relaterade förluster han kan drabbas av, i den utsträckning som dessa inte 
beror på grov vårdslöshet eller uppsåtligt fel från Företaget. 

7.  Handelsplattform 
  

7.1.  Kunden varnas om att han vid handel på en elektronisk handelsplattform tar risken för 
ekonomisk förlust som kan vara en följd av bland annat: 

•         Fel på Kundens enheter, programvara och dålig kvalitet på anslutningen. 

•         Företagets eller Kundens maskinvaru- eller programvarufel, fel eller missbruk. 

•         Kundens utrustning fungerar felaktigt. 

•         Fel inställning på Kundens terminal. 

•         Försenade uppdateringar på Kundens terminal. 

7.2.  Kunden är medveten om att det endast är tillåtet att ha en instruktion i taget i kön. När 

Kunden har skickat en instruktion ignoreras eventuella ytterligare instruktioner som 
skickats av Kunden och meddelandet "order är låst" visas tills den första instruktionen är 

verkställd. 

7.3.  Det är underförstått att anslutningen mellan kundterminalen och Företagets server kan 
störas vid någon tidpunkt och vissa av offerterna kanske inte når kundterminalen. 
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7.4.  Kunden är medveten om att när Kunden stänger/raderar fönstret för placeringen av ordern 
eller fönstret för öppning/stängning av positionen, kommer instruktionen, som har skickats 

till servern, inte att annulleras. 

7.5.  Order kan verkställas en i taget medan de är i kö. Flera order från samma Handelskonto får 
inte verkställas på samma gång. 

7.6.  Kunden är medveten om att när Kunden stänger ordern, så ska den inte annulleras. 

7.7.  Om Kunden inte har mottagit resultatet av force majeure-händelser gällande 

verkställandet av den tidigare skickade ordern, utan beslutar sig för att upprepa ordern, ska 

Kunden acceptera risken med att göra två transaktioner i stället för en. 

7.8.  Kunden är medveten om att om en väntande order i en CFD redan har verkställts men 

Kunden skickar en instruktion om att ändra dess nivå, är den enda instruktionen som 

kommer att verkställas, instruktionen om att ändra Stop Loss- och/eller Take Profit-nivåer 

på positionen som öppnades när den väntande ordern utlöstes. 

  

8.  Force majeure-händelser 
  

8.1.  I händelse av en force majeure-händelse kanske Företaget inte är i stånd att ordna 

verkställandet av kundorder eller uppfylla sina skyldigheter enligt Kundavtalet med kunden som 

finns på (Klicka här). Som ett resultat kan Kunden drabbas av ekonomisk förlust. 

  

8.2.  Enligt Kundavtalet kommer Företaget inte ha något ansvar för eventuell förlust eller skada 

som uppstår till följd av något misslyckande, avbrott eller försening i att fullgöra sina 

skyldigheter enligt Kundavtalet där sådant fel, avbrott eller försening beror på en force 
majeure-händelse. 

9.  Kommunikation mellan Kunden och Företaget 
  

9.1.  Kunden ska acceptera risken för ekonomiska förluster orsakade av det faktum att Kunden 
har tagit emot ett försenat eller inte alls tagit emot något meddelande från Företaget. 

9.2.   Kunden är medveten om att den okrypterade informationen som skickas via e-post inte är 
skyddad från obehörig åtkomst. 

9.3.  Företaget bär inget ansvar om obehöriga tredje personer har tillgång till information, 
inklusive elektroniska adresser, elektronisk kommunikation och personuppgifter, åtkomstdata 

när ovanstående överförs mellan Företaget och Kunden eller vid användning av internet eller 

annan nätverkskommunikation, telefon, eller andra elektroniska metoder. 

9.4.  Kunden är helt ansvarig för riskerna med e-postmeddelanden som Företaget har skickat till 
Kunden via Företagets handelssystem, men som inte har levererats eftersom de automatiskt 

raderas inom 3 (tre) kalenderdagar. 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/
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10.  Onormala marknadsförhållanden 
  

10.1. Kunden är medveten om att den period under vilken ordern verkställs kan förlängas under 

onormala marknadsförhållanden eller så kan det vara omöjligt att verkställa till deklarerade 
priser eller inte verkställa dem över huvud taget. 

10.1. Onormala marknadsförhållanden inkluderar, men är inte begränsade till, tidpunkter med 

snabba prisfluktuationer, när priset stiger eller faller under en handelssession i en sådan 

utsträckning att handeln enligt reglerna för den aktuella börsen avbryts eller begränsas eller när 

det saknas likviditet, eller så kan detta inträffa vid öppningen av handelssessioner. 

  

11.  Utländsk valuta 
  

11.1. När ett finansiellt instrument handlas i en annan valuta än valutan i Kundens hemland 

och/eller Handelskonto, kan eventuella förändringar i växelkurserna påverka dess värde, pris 
och prestation och kan leda till förluster för Kunden. 

12.  Intressekonflikter 
  

12.1.  När Företaget gör affärer med Kunden kan Företaget, ett intresseföretag, en relevant 

person eller någon annan person som är kopplad till Företaget ha ett intresse, förhållande eller 
arrangemang som är väsentligt i relation till den berörda transaktionen/ordern eller som strider 

mot Kundens intresse. 

12.2.   Följande inkluderar de viktigaste omständigheterna som utgör eller kan leda till en 
intressekonflikt som innebär en väsentlig risk för skada för en eller flera Kunders intressen till 

följd av tillhandahållande av investeringstjänster: 

  
•         Företagets bonusprogram kan belöna deras anställda baserat på handelsvolymen osv; 

•         Företaget kan utföra Kunders order med enheter som tillhör Företagets koncern där 

intäkterna från dessa enheter till stor del skapas av Kundernas handelsförluster; 

•         Företaget kan få eller betala incitament till eller från tredje parter på grund av hänvisning 
av nya Kunder eller Kundernas handel; 

  
12.3.  För mer information om intressekonflikter och de rutiner och kontroller som Företaget 

följer för att hantera de identifierade intressekonflikterna, se Företagets sammanfattning av 
intressekonflikter som finns på företagets webbplats på (klicka här). 
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13.  Lämplighet 
  

13.1. Företaget kräver att Kunden ska genomgå ett lämplighetstest under ansökningsprocessen 

och varnar Kunden, baserat på den angivna informationen, om handel med CFD:er inte är 
lämpligt för honom. I detta sammanhang har Företaget utformat, implementerat och använder 

sig av en poängmekanism som kan identifiera om produkten är lämplig för kunder eller 
inte. Företaget avvisar automatiskt (potentiella) kunder som får en väldigt låg poäng. För alla 

andra (potentiella) kunder ligger varje beslut om att öppna ett Handelskonto eller inte eller om 

de förstår riskerna eller inte hos dem. 
  
  

14.  INFORMATION OM RISKER KOPPLADE TILL KOMPLICERADE FINANSIELLA INSTRUMENT 
(CFD:ER) 

  

14.1.  INLEDNING 
  

CFD-handel kan riskera Kundens kapital, särskilt om det görs på ett spekulativt sätt. CFD:er 
kategoriseras som komplexa Finansiella Instrument med hög risk och kunder kan förlora hela 

sitt saldo. Att handla med CFD:er är inte lämpligt för alla Privatkunder. 

Kundens investeringsbeslut är föremål för olika marknads- valuta-, ekonomiska, politiska och 
affärsrisker etc. och kan leda till förluster. 

Kunden är medveten om och accepterar att, oavsett all allmän information som kan ha lämnats 
av Företaget, värdet på investeringar i Finansiella Instrument antingen kan röra på sig uppåt 

eller nedåt. Kunden är medveten om och accepterar förekomsten av en väsentlig risk för att 

förluster och skadestånd uppstår som ett resultat av att köpa eller sälja något finansiellt 
instrument och är medveten om att han är villig att ta sådan risk. 

  
Nedan anges en översikt över de största riskerna med och andra viktiga aspekter av CFD-handel: 

  

i. Handel med CFD:er är VÄLDIGT SPEKULATIVT OCH RISKABELT och är inte lämplig för alla, 
utan bara för de investerare som: 

a)      förstår och är villiga att ta de ekonomiska, juridiska och andra involverade riskerna. 

b)      med hänsyn till deras personliga ekonomiska omständigheter, ekonomiska resurser, 
livsstil och rent ekonomiskt kan klara av att förlora hela saldot. 

c)      har kunskapen som krävs för att förstå CFD-handel och de Underliggande Tillgångarna 
och marknaderna. 

d)      har nödvändig kunskap och expertis i handel med CFD:er på virtuella valutor och kan 
förstå de specifika egenskaperna och riskerna med dessa produkter 

  



Forex TB Limited är licensierat och reglerat av CySEC, CIF-licensnummer 272/15 

 
9  

ii. Företaget kommer inte att ge kunden några råd angående CFD:er, de Underliggande 
Tillgångarna och marknaderna eller göra rekommendera investeringar, inklusive tillfällen där 

kunden begär sådan rådgivning och/eller rekommendation. Företaget kan emellertid förse 
Kunden med information och verktyg som produceras av tredje part i befintligt skick (dvs. 

Företaget varken godkänner, stödjer eller påverkar nämnda information och/eller verktyg), vilka 
kan indikera handelstrender eller handelsmöjligheter. Kunden accepterar och förstår att vidta 

åtgärder baserade på information och/eller verktyg som tillhandahålls av tredje part kan leda till 

förluster och eller övergripande värdeminskning av Kundens tillgångar. Företaget tar inte ansvar 
för sådana förluster till följd av åtgärder som vidtagits av Kunden på grundval av information 

och/eller verktyg som producerats av tredje part. 

  
  

iii. CFD:er är derivatinstrument som härleder sitt värde från priserna på de Underliggande 

Tillgångarna/marknaderna som de hänvisar till (till exempel valuta, Aktieindex, aktier, 
metaller, terminsindex, terminer, Forwardkontrakt osv.). Det är därför viktigt att kunden 

förstår riskerna förknippade med handeln i den relevanta Underliggande 
Tillgången/marknaden eftersom fluktuationer i priset på den Underliggande 

Tillgången/marknaden kommer att påverka affärens lönsamhet. För mer information om 

företagets prissättningspolicy, se företagets policy för bästa intresse och orderverkställande 

som finns på (Klicka här). 

  

iv. Information om CFD:ers tidigare prestanda, de Underliggande Tillgångarna och 

marknaderna garanterar inte dess nuvarande och/eller framtida prestation. Användningen av 
historiska data utgör inte en bindande eller säker prognos för motsvarande framtida 

prestation för de CFD:er som nämnda information hänvisar till. 

  
v.   Volatilitet: 

Vissa Finansiella Instrument handlar inom breda intradagsintervall med volatila 

prisrörelser. Därför måste kunden noga överväga att det finns en hög risk för 

förluster. Priset på ett finansiellt instrument härrör från priset på den Underliggande 
Tillgången som det Finansiella Instrumentet hänvisar till. Finansiella Instrument och 

relaterade underliggande marknader kan vara väldigt flyktiga. Priserna på Finansiella 
Instrument och den Underliggande Tillgången kan variera snabbt och över stora intervall 

och kan återspegla oförutsebara händelser eller förändringar i villkor, varav inget kan 

kontrolleras av Kunden eller Företaget. Under vissa marknadsförhållanden kan det vara 
omöjligt att en kundorder verkställs till deklarerade priser vilket leder till förluster. Priserna 

på Finansiella Instrument och de Underliggande Tillgångarna kommer att påverkas av bland 

annat förändrade förhållanden för utbud och efterfrågan, statliga, jordbruks-, affärs- och 
handelsprogram och -policyer, nationella och internationella politiska och ekonomiska 

händelser och de rådande psykologiska egenskaperna för den relevanta marknadsplatsen. 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/bestinterest-and-orderexecution-policy/
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vi. Likviditet: 

Likviditetsrisk avser kapaciteten att tjäna pengar på tillgångar utan att drabbas av en 

betydande rabatt på deras priser. Kunden accepterar och är medveten om att de 

underliggande instrumenten på vissa derivatprodukter som erbjuds av Företaget i sig kan 
vara illikvida eller ibland stå inför ihållande likviditetsbekymmer på grund av ogynnsamma 

marknadsförhållanden. Illikvida Underliggande Tillgångar kan uppvisa höga volatilitetsnivåer 

i sina priser och följaktligen en högre grad av risk, detta leder vanligtvis till större luckor i 
SÄLJ och KÖP-priser för ett underliggande instrument än vad som annars skulle råda under 

likvida marknadsförhållanden. Dessa stora luckor kan återspeglas i priserna på den 

derivatprodukt som företaget erbjuder. 
  
  

vii.   Transaktioner i derivatinstrument utanför börserna: 

CFD:er som erbjuds av företaget är transaktioner utanför börserna (dvs. 
OTC). Handelsvillkoren anges av oss (i enlighet med de handelsvillkor som erhållits av våra 

likviditetsleverantörer), med förbehåll för alla skyldigheter som vi har för att erbjuda bästa 

verställande, att agera rimligt och i enlighet med vårt Kundavtal och med vår policy för 
bästa intresse och orderverkställande. Varje CFD som Kunden öppnar via vår 

handelsplattform resulterar i att en order görs hos Företaget; sådan order kan endast 

stängas hos Företaget och kan inte överföras till någon annan person. 

  
Medan vissa marknader utanför börserna är väldigt likvida kan transaktioner utanför 

börserna eller icke-överförbara derivat innebära större risk än att investera i börsbaserade 
derivat, eftersom det inte finns någon marknad där man kan stänga en öppen position. Det 

kan vara omöjligt att likvidera en befintlig position, att bedöma värdet på den position som 

uppstår från en transaktion utanför börserna eller att bedöma riskexponeringen. Priser 
behöver inte vara angivna, och även när de är det, kommer de att fastställas av handlare i 

dessa instrument och följaktligen kan det vara svårt att fastställa vad ett rimligt pris är. 

  
Företaget använder ett handelssystem online för transaktioner i CFD:er som inte omfattas 

av definitionen av en erkänd börs eller multilateral handelsfacilitet, och har därför inte 
samma skydd. 

  
viii. Inget clearinghus-skydd 

Transaktioner i de Finansiella Instrument som erbjuds av företaget är för närvarande inte 
föremål för samma krav/skyldigheter som börser eller clearinghus. 

  
ix.  Ingen leverans: 

Det är underförstått att Kunden inte har några rättigheter eller skyldigheter med avseende 

på de Underliggande Tillgångarna/instrumenten relaterade till de CFD:er som han handlar 

med. Det sker ingen leverans av den Underliggande Tillgången. 
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x.    Handelsstopp: 

Under vissa handelsförhållanden kan det vara svårt eller omöjligt att likvidera en 

position. Detta kan till exempel uppstå vid tidpunkter med snabba prisrörelser om priset 

stiger eller faller under en handelssession i sådan utsträckning att handeln enligt reglerna 
för den aktuella börsen avbryts eller begränsas. Placeringen av en Stop Loss leder inte 

nödvändigtvis till att begränsa Kundens förluster för de avsedda beloppen, eftersom 

marknadsförhållanden kan göra det omöjligt att utföra en sådan order till det angivna 
priset. Dessutom kan verkställandet av en Stop Loss-order under vissa marknadsvillkor vara 

sämre än det angivna priset och de realiserade förlusterna kan vara större än väntat. 

  

xi.            Slippage: 

Slippage är skillnaden mellan det förväntade priset på en transaktion i en CFD, och det pris 
som transaktionen faktiskt verkställs till. Slippage inträffar ofta under perioder med högre 

volatilitet (till exempel på grund av nyhetshändelser) vilket gör det omöjligt att verkställa en 
order till ett specifikt pris och även när stora order utförs när det kanske inte finns 

tillräckligt med intresse på den önskade prisnivån för att upprätthålla det förväntade priset 

på affären. 
  

14.2.  INFORMATION OM RISKER SPECIFIKT FÖRKNIPPADE MED CFD:ER: 

  

i. CFD:er som är tillgängliga för handel hos Företaget är icke-levererbara/transaktioner som 

ger en möjlighet att göra vinst på förändringar i den Underliggande Tillgången (aktier, 
valutor, 

råvaror, ädelmetaller och alla andra tillgångar enligt Företagets 
bedömning. Om rörelsen i den Underliggande Tillgången är till Kundens fördel kan Kunden 

tjäna en bra vinst, men en lika liten negativ marknadsrörelse kan snabbt leda till att 

Kundens hela saldo förloras. Så Kunden får inte ingå CFD:er såvida han inte är villig att ta 

riskerna att förlora hela saldot på hans Handelskonto. 

  

Investeringar i CFD:er medför risker och Kunden bör vara medveten om dessa 
risker. Transaktioner i CFD:er kan också ha eventualförpliktelser och Kunden bör vara 

medveten om konsekvenserna av detta enligt punkt iv nedan. 

  
ii.  Hävstångseffekt och gearing: 

För att kunna placera en CFD-order måste Kunden upprätthålla en marginal. Marginalen är 

vanligtvis en relativt blygsam andel av det totala värdet på kontraktet. Detta innebär att 

Kunden kommer att handla med "hävstångseffekt" eller "gearing". Detta innebär att en 

relativt liten rörelse på marknaden kan leda till en proportionellt mycket större rörelse i 

värdet på Kundens position, och detta kan antingen vara till Kundens fördel eller nackdel. 
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Vid alla tidpunkter under vilka Kunden öppnar affärer måste han bibehålla tillräckligt med 

kapital, överväga alla löpande vinster och förluster för att uppfylla Marginalkrav. Om 

marknaden rör sig mot Kundens position och/eller Marginalkrav ökas kan Kunden bli skyldig 
att sätta in ytterligare medel för att behålla sin position eller ställas inför risken för att hans 

position(er) stängs av Företaget. 
Det är viktigt att du noggrant övervakar dina positioner eftersom effekten av 

hävstångseffekt och gearing snabbar på uppkomsten av vinster eller förluster. Det är ditt 

ansvar att övervaka dina affärer och medan du har öppna affärer bör du alltid vara i stånd 
att göra det. För mer information om nivåer för Underhållsmarginalen och Stop Out, besök 

vår webbplats. 

  
  

iii. Marginal: 

Kunden är medveten om och accepterar att, oavsett den information som erbjuds av 

Företaget, värdet på CFD:er kan variera nedåt eller uppåt och det är till och med troligt att 
investeringen blir utan värde. Detta är beror på det marginalsystem som är tillämpligt på 

sådana branscher, som i allmänhet innebär en relativt blygsam insättning eller marginal i 

jämförelse med det totala värdet på kontraktet, så att en relativt liten rörelse på den 
underliggande marknaden kan ha en oproportionerligt dramatisk effekt på Kundens 

affär. Om den underliggande marknadens rörelse är till Kundens fördel kan Kunden tjäna en 

bra vinst, men en lika liten negativ marknadsrörelse kan inte bara snabbt leda till att 
Kundens hela insättning förloras, utan kan också utsätta Kunden för en stor ytterligare 

förlust. 

  
Företaget kan när som helst ändra sina Marginalkrav enligt bestämmelserna i Kundavtalet 
som finns på Företagets webbplats på (Klicka här). 

  
  

iv.          Eventualförpliktelser och investeringstransaktioner: 

Eventualförpliktelser är potentiella skyldigheter som Kunden kan ha beroende på resultatet 
av en händelse som var utanför någon persons kontroll och/eller förväntningar. Till exempel 

i fall där Kunden på grund av extrem volatilitet i det underliggande instrumentet har 

drabbats av förluster som överstiger hans saldo hos Företaget (dvs. han har skapat ett 
negativt saldo hos Företaget), kan Kunden bli ombedd att betala ett belopp som är lika med 

dessa förluster. 

  
iv.  Riskminskande order eller strategier 

Företaget tillhandahåller vissa order (t.ex. "Stop Loss"-order, om det är tillåtet enligt lokal 
lag, eller "stop limit"-order), som är avsedda att begränsa förluster till vissa belopp. Sådana 

order är kanske inte tillräckliga med tanke på att marknadsförhållanden gör det omöjligt att 

utföra sådana order, t.ex. på grund av illikviditet på marknaden. Vi strävar efter att hantera 
sådana beställningar rättvist och snabbt, men den tid det tar att fylla ordern och nivån till 

vilken ordern fylls beror på den underliggande marknaden. På marknader som rör dig 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/
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snabbt kanske ett pris för nivån på din order inte är tillgängligt, eller så kan marknaden röra 

på sig snabbt och långt bort från stoppnivån innan vi fyller den. 

  
Strategier som använder kombinationer av positioner, till exempel "spread" och "straddle"-

positioner kan vara lika riskabla som att ta enkla "långa" eller "korta" positioner. Därför kan 
inte stop limit och Stop Loss-order garantera begränsningen av förlusten. 

  

vi.                Swapvärden 
  

Om en kund har en position över natten kommer en swapavgift att 
tillkomma. Swapvärdena framgår tydligt på Företagets webbplats (Klicka här) och 
accepteras av kunden under tiden för kontoregistreringsprocessen så som de beskrivs i 
företagsavtalet. 

  
Swapavgiften beror huvudsakligen på räntenivåerna samt på Företagets avgift för att hålla 

en position öppen över natten. Företaget har rätt att när som helst ändra swapavgiftens 
nivå på en CFD och Kunden är införstådd med att det finns information om detta på 

företagets webbplatser. Kunden är vidare införstådd med att han är ansvarig för att ha koll 

på CFD:ernas specifikationer som finns på Företagets webbplatser för att kunna se 
swapavgifterna inför en order. 

  
  

15.  Råd och rekommendationer 
  

15.1.  Företaget kommer inte att ge Kunden råd om fördelarna med en viss transaktion eller 

tillhandahålla någon form av investeringsrådgivning och Kunden bekräftar att tjänsterna inte 
inkluderar tillhandahållande av investeringsrådgivning angående CFD:er eller de Underliggande 

Tillgångarna och marknaderna. Kunden kommer på egen hand att ingå transaktioner och fatta 

relevanta beslut baserade på sitt eget omdöme. Genom att begära att Företaget ingår en 
transaktion, bekräftar Kunden att han själv har gjort en oberoende värdering och undersökning 

kring riskerna transaktionen. Kunden bekräftar att han har tillräcklig kunskap, 

marknadsorientering, professionell rådgivning och erfarenhet för att göra sin egen bedömning 
kring egenskaperna och riskerna med en given transaktion. Företaget lämnar ingen garanti vad 

gäller lämpligheten för de produkter som handlas under detta avtal och antar inget ekonomiskt 
ansvar i förhållande till Kunden. 

15.2.  Företaget kommer inte att vara skyldigt att ge Kunden någon juridisk, skattemässig eller 

annan rådgivning avseende någon transaktion. Kunden bör söka oberoende expertrådgivning 

om han är osäker på om han kan bli skattskyldig. Kunden har härmed varnats om att 
skattelagstiftningen kan ändras då och då. 

15.3.    Företaget kan emellanåt och efter eget gottfinnande ge Kunden (eller i nyhetsbrev som 
kan publiceras på Företagets webbplats, eller tillhandahålla till abonnenter via sin webbplats 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/general-fees/


Forex TB Limited är licensierat och reglerat av CySEC, CIF-licensnummer 272/15 

 
14  

eller Handelsplattformen eller på annat sätt) information, nyheter, marknadskommentarer eller 
annan information, men inte som en tjänst. Där det gör det: 

(a)         tar Företaget inte ansvar för sådan information; 

(b)         lämnar Företaget ingen försäkran eller garanti gällande informationens trovärdighet, 
äkthet eller fullständighet eller gällande de skattemässiga eller juridiska konsekvenserna 

av några relaterade transaktioner; 

(c)          denna information tillhandahålls enbart för att Kunden ska kunna göra sina egna 

investeringsbeslut och kan ej anses vara investeringsråd eller icke efterfrågade finansiella 

erbjudanden till Kunden; 

(d)         om dokumentet innehåller en restriktion gällande personen eller typen av person till 

vilken dokumentet är ämnat att distribueras till, är kunden införstådd med att han inte får 
skicka vidare informationen till person(er) som omfattas av restriktionen; 

(e)         Kunden är införstådd med att Företaget innan utskickandet av informationen själv kan 
ha agerat för att dra nytta av informationen. Företaget gör inga framställningar i 
förhållande till tidpunkten då Kunden kommer att få informationen och kan inte garantera 
att Kunden får sådan information samtidigt som andra kunder; 

15.4.   Det är underförstått att marknadskommentarer, nyheter eller annan information som 

tillhandahålls eller görs tillgänglig av Företaget kan ändras och dras tillbaka när som helst utan 
föregående meddelande. 

16.  Ingen vinstgaranti 
  

16.1. Företaget lämnar inga garantier för vinst eller gällande undvikande av förluster vid handel 

med Finansiella Instrument. Företaget kan inte garantera den framtida utvecklingen på Kundens 
Handelskonto, lova en särskild utvecklingsnivå eller lova att kundens investeringsbeslut och 

strategier kommer att vara framgångsrika/vinstgenererande. Kunden har inte fått sådana 

garantier från Företaget eller från någon av dess representanter Kunden är medveten om de 

inneboende riskerna vid handel med Finansiella Instrument och har ekonomin för att ta sådana 

risker och klara eventuella realiserade förluster. Kunden är införstådd med och accepterar att 
det kan förekomma andra risker än de som har tagits upp ovan. 

17.  Tillhandahållande av tjänster till kunder som är bosatta i Frankrike 
  

17.1.  En inbäddad garanterad Stop Loss kopplas automatiskt till varje CFD-position som ingåtts 

av franska kunder, oavsett om det är via en marknad eller en väntande order. Denna inbäddade 

garanterade Stop Loss kommer att motsvara Initial Säkerhetsmarginalen som krävs vid 
öppningen av positionen. Detta innebär att den maximala potentiella förlusten per position 

kommer att vara strikt begränsad till det belopp som ursprungligen investerats och den 

maximala risken per position kommer att vara känd vid öppning av positionen. 
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17.2.  Det ovanstående är särskilt användbart när marknadsförhållandena är flyktiga och 

priserna plötsligt rör sig från en nivå till en annan, utan att passera nivån däremellan. Prisgap 

eller Slippage kan inträffa efter stora marknadsrörelser och nyhetsmeddelanden eller på helger 
när handeln är stängd. 

  

17.3.  Kunder eller potentiella Kunder som är bosatta i Frankrike bör läsa och förstå avsnitt 44 i 

Kundavtalet på vår webbplats som ger ytterligare information om CFD:er med inbäddad Stop 

Loss. 

18.  Ytterligare information: 
  

18.1   För ytterligare information, se "Guide to Investing" som utfärdats av European Securities and 
Markets Authority ('ESMA') här,  "Investor Warning on Contracts for difference (CFDs)" som 
gemensamt har givits ut av ESMA och Europeiska bankmyndigheten ("EBA") här och  "Investor 
Warning on the risks of investing in Complex products" som har givits ut av ESMA, här.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2012-682.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-267.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/investor_warning_-_complex_products_20140207_-_en_0.pdf

