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  Forex TB Limited – BEDRIJFSINFORMATIE  
 
 
1. Het bedrijf 

 

1.1. Forex TB.com ('het bedrijf') is door de Cypriotische Securities and Exchange 
Commission ('CySEC') als Cypriotische Investeringsmaatschappij ('CIF') gemachtigd en 
gereguleerd om de services en activiteiten aan te bieden die in dit document zijn 
opgenomen, onder de Wet van 2017 op beleggingsservices en -activiteiten en 
gereglementeerde markten (L. 87(Ι)/2017) (de 'Wet'), die Richtlijn 2014/65/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële 
instrumenten heeft omgezet (de 'MiFID II-richtlijn') in nationaal recht). 

 
1.2. Het CIF-licentienummer van het bedrijf is 272/15. 

 
1.3. Het bedrijf is geregistreerd in Cyprus onder de bedrijfswet, met registratienummer 
HE310943. 

 
1.4. Het geregistreerde kantoor van het bedrijf is op Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 
Aglantzia, Nicosia, Cyprus. 
 
2. Beleggingsservices 

 

2.1. Onder haar CIF-licentie mag het bedrijf de volgende beleggingsservices aanbieden: 
 

(a) Ontvangst en verzending van orders met betrekking tot een of meer van de 
hieronder vermelde financiële instrumenten. 

 
(b) Uitvoering van orders namens klanten. 

 
3. Aanvullende services 

 

3.1. Onder haar CIF-licentie mag het bedrijf de volgende aanvullende services aanbieden: 
 

(a) Bewaring en administratie van financiële instrumenten voor de klanten, met 
inbegrip van bewaarneming en aanverwante services zoals contanten- en 
zekerhedenbeheer. 

 
(b) Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om hem in staat te 

stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten uit te voeren waarbij 
het bedrijf betrokken is bij de transactie. 

 
(c) Valutawisseldiensten wanneer deze services verband houden met het verrichten 
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van beleggingsservices. 
 

(d) Beleggingsservices en -activiteiten, evenals ondersteunende services, wanneer 
deze verband houden met het verlenen van beleggingsservices. 
 

4. Financiële instrumenten 

 

4.1. In het kader van haar CIF-licentie kan het bedrijf de hierboven vermelde 
beleggingsservices aanbieden met betrekking tot 'contracts for difference', die de 
betekenis hebben, zoals aangegeven in paragraaf 2 van de wet. 

 
 
Het is bekend dat het bedrijf niet noodzakelijk alle services en/of financiële 
instrumenten aanbiedt die in haar CIF-licentie vermeld staan, maar alleen die 
waarnaar van tijd tot tijd op haar website en/of in juridische documenten wordt 
gerefereerd. 


