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 Forex TB Limited – FÖRETAGSINFORMATION  
 
 
1. Företaget 

 

1.1. Forex TB ("Företaget") är auktoriserat och reglerat av Cyprus Securities and 
Exchange Commission ("CySEC") som ett cypriotiskt värdepappersföretag (CIF) för att 
erbjuda de tjänster och aktiviteter i enlighet med lagen 87(I)/2017 ("Lagen") om 
investeringstjänster och -aktiviteter och reglerade marknader, som har införlivat 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader 
för Finansiella Instrument ("MiFID II-direktivet") i nationell lagstiftning, med CIF-licens 
nummer 272/15. 

  
1.2. Företagets CIF-licensnummer är 272/15. 

 
1.3. Företaget är registrerat på Cypern enligt bolagslagen, med registreringsnummer 
HE310943. 

 
1.4. Företaget är registrerat på Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nicosia, 
Cypern. 
 
2. Investeringstjänster 

 

2.1. Enligt sin CIF-licens kan Företaget erbjuda följande investeringstjänster: 
 

(a) Mottagande och överföring av order i relation till ett eller flera av de Finansiella 
Instrument som anges nedan. 

 
(b) Verkställande av order på uppdrag av Kunder. 

 
3. Kringtjänster 

 

3.1. Enligt sin CIF-licens kan Företaget erbjuda följande kringtjänster: 
 

(a) Förvaring och administration av Finansiella Instrument på uppdrag av Kunder, 
inklusive värdepappersförvaring och relaterade tjänster såsom handhavande av 
kontanta medel/finansiella säkerheter. 

 
(b) Bevilja krediter eller lån till en investerare för att tillåta en Kund att genomföra 

en transaktion i ett eller flera Finansiella Instrument där företaget är involverat i 
transaktionen. 

 
(c) Valutatjänster där dessa är kopplade till tillhandahållande av 
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investeringstjänster. 
 

(d) Investeringstjänster och aktiviteter samt tillhörande tjänster där dessa är 
kopplade till tillhandahållande av investerings- eller kringtjänster 
 

4. Finansiella Instrument 

 

4.1. Enligt sin CIF-licens kan Företaget erbjuda ovanstående investeringstjänster i 
förhållande till finansiella CFD:er, som har den innebörd som anges i punkt 2 i lagen. 

 
 
Det är underförstått att Företaget inte nödvändigtvis erbjuder alla tjänster och/eller 
Finansiella Instrument som finns i dess CIF-licens, utan endast de som marknadsförs 
på Företagets webbplats och/eller juridiska dokument från tid till annan. 
 


