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FORMÅL 
Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsførings eller juridisk bindende materiale. Informasjonen er                 
lovpålagt for å hjelpe deg å forstå arten, risikoen, kostnadene, potensielle gevinstene og tapene ved å investere i dette produktet og for å hjelpe deg med å                           
sammenligne den med andre produkter. Du anbefales å lese hele dokumentet sammen med våre vilkår og betingelser så du kan ta en velfundert beslutning om du                          
vil åpne en konto. 
 
OBS 
Du er i ferd med å handle på et marked som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå. 
 
PRODUKT 
Dette er en ‘Differansekontrakt’ (“CFD-kontrakt”) for handel på råvare. Råvarer som vi for øyeblikket tilbyr som CFD-kontrakter, finner du på vår hjemmeside 
her. Dette dokumentet ble sist oppdatert i mai 2019. 

PRODUSENT 
Skilling Limited, tidligere kalt Finovel Cyprus Ltd, er autorisert og regulert av Kypros' verdipapirer og børskommisjon (CySEC), CIF lisensnummer 357/18                    
(“Selskap”), og registreringsnummer: 373524 på adresse: Athalassas 62, 2:e etasje, kontor 21, 2012 Strovolos, Nicosia, Kypros. For mer informasjon, ring 00357 -                      
22276710 eller besøk: www.skilling.com. 
 
HVA ER DETTE PRODUKTET? 
 
HVA ER CFD-KONTRAKT? 
 
CFD-kontrakter er kontrakter mellom de to partene for å betale forskjellen mellom åpnings- og sluttprisen for den underliggende eiendelen. 
 
Vær oppmerksom på at CFD-kontrakter er et giret produkt. De åpne posisjonene kan være gjenstand for begjæring av et daglig swap-avgift på slutten av dagen.                         
Marginhandel krever at du forstår den underliggende risikoen for eiendelen fordi du får eksponering for store overskudd hvis prisen beveger seg i din favør, men                         
du risikerer omfattende tap hvis prisen beveger seg mot deg. Hvis du ikke klarer å sette inn ytterligere midler for å opprettholde vedlikeholdsmargin som følge av                          
en negativ prisbevegelse, kan det føre til at CFD-posisjonen lukkes automatisk. Dette vil føre til at den gjenværende aksjeposten din faller under kravet til å                         
opprettholde vedlikeholdsmarginen.  
 
TYPE 
Produktet lar deg eksponere for svingninger relatert til den underliggende råvaren uten å fysisk eie det. En råvaren er en type av "Differansekontrakt" (CFD) som                         
som er en avtale mellom en kjøper og en selger om å utveksle differanseverdin på et bestemt underliggende instrument under en bestemt avtaleperiode. Differansen                        
som skal byttes, bestemmes daglig ved endringen i den referanseprisen ved lukking for det underliggende instrumentet. Således, hvis det underliggende                    
instrumentet stiger i pris, mottar kjøperen kontanter fra selgeren og omvendt. En vare er et råstoff eller et primært landbruksprodukt som brukes i handel, for                         
eksempel gull eller olje. 
 
HVORDAN FUNGERER CFD-KONTRAKT PÅ RÅVARE ? 
Når du oppretter en ordre for å kjøpe eller selge en CFD-kontrakt på en av handelsplattformene våre, handler du med oss som vår motpart. Vi er din oppdragsgiver                            
for hver handel du inngår. Derfor, hvis du tjener penger, taper vi. Hvis du taper penger ved å handle, tjener vi. Overskuddet eller tapene våre kan reduseres med                            
nivået på sikring vi kan påta oss for å inneholde vår handelsrisiko. Som et eksempel - hvis du inngår en køphandel på 10-enheter av Gull med en underliggende                            
pris på 1300 USD, ber vi deg om å plassere en margin hos oss for å gjøre det mulig for deg å handle. Hvis marginen er 5% (20:1 Giring), betyr dette at du som et                                   
minimum må plassere 650,00 USD hos oss. Hvis prisen på gull går til 1360 USD, vil du tjene 600 USD, minus eventuelle relevante kostnader (beskrevet                         
nedenfor). Hvis det reduseres til 1240 USD, taper du 600 USD, pluss eventuelle relevante kostnader (beskrevet nedenfor). Avhengig av om vi bruker varslinger når                        
kontoen din er i nærheten av margin call, kan det hende vi ber deg om mer penger for å sikre at handelen / posisjonen din forblir åpen, ellers kan vi bli tvunget til å                                  
lukke din stilling.  
 
MÅLSETTNING 
Målet ved å handle med CFD-kontrakt på råvare er å lar deg spekulere i stigende eller fallende priser i de underliggende råvarer ved å få eksponering for                           
bevegelsen i verdien av den underliggende råvaren. 

VILKÅR 
CFD-kontrakter for handel på råvarer er ikke noterte instrumenter, men er kontrakter som inngås mellom klienten og selskapet ikke på børs. Investorer må betale et                         
første innskudd, eller margin, på forhånd når posisjonen åpnes. Marginhandel kan øke tapene eller gevinstene dine. Denne startmarginen vil bli returnert når                      
posisjonen er stengt. 
 
HVILKE PRIVATE INVESTORER ER PASSENDE TIL Å HANDLE MED CFD-KONTRAKTER?  
Handel med dette produktet er svært risikabelt og vil ikke være passende for alle. Det passer for investorer som (i) har en høy risikotoleranse; (ii) handler med                           
penger de har råd til å tape; (iii) har erfaring med, og er komfortabel med å handle på finansmarkeder, og har forståelsen om risikoen forbundet med marginhandel;                           
og (iv) ønsker generelt å få kortsiktige eksponeringer for finansielle instrumenter/markeder, og har en diversifisert investerings- og spareportefølje. 
 
HVA KAN JEG HANDLA MED? 
Med kontoen din kan du handle CFD-kontrakter på råvarer som er angitte her. 
 
RISIKO- OG BELØNNINGSPROFIL 
Den primære fordelen med CFD-kontrakter på råvarer er prisings enkelhet og antallet av underliggende instrumenter. For eksempel, inkluderer alternativprising                   
tidspremien som forfaller når fristens utløp nærmer seg, mens CFD-kontrakter bare gjenspeiler prisen på den underliggende sikkerheten, fordi CFD- kontrakter                    
ikke har en utløpsdato, er det ingen premie for forfall. Du kan forvente følgende fordeler: 1) en kostnadseffektiv måte å få eksponering for råvaremarked, som er                          
svært likvid og lett at handle, 2) en svært kapitaleffektiv måte å delta i råvarer, 3) selge (korte) CFD-kontrakter, og dra nytte av en nedadgående prisbevegelse, 4)                           
prisingen av CFD- kontrakter er gjennomsiktig, 5) engrosrenter brukes til å prissette og handle disse instrumentene selv for en privat investor, 6) Direkte                       
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markedsadgang (DMA), noe som betyr at du kan handle direkte på børsen uten at Skilling Limited legger til et bid/spread pristilbud; 6) abonnere på livepriser; 7)                          
sett opp overvåkningslister for å spore råvarer; og 8) sett opp varsler om nye muligheter som samsvarer med din handelsstrategi;  
 
 
 
 
Den primære risikoen for CFD-kontrakter er risikoen for at den andre parten i kontrakten ikke er i stand til å oppfylle sin forpliktelse; dette er kjent som                           
motpartsrisiko og markedsrisiko. Investorer krever margin for å handle med CFD, og utsetter investoren for margin call dersom verdien av porteføljen faller under                       
50% av den totale startmarginen som kreves for å handle CFD, må vi lukke en eller flere av investorens åpne posisjoner. Fortjeneste og tap på CFD-handler skjer                           
når en investor utfører en avsluttende handel. Siden CFD-kontrakter kan bruke en høy grad av giring, kan investorer tape penger raskt dersom prisen på                        
underliggende sikkerhet beveger seg i uønsket retning. Som sådan bør investorer være forsiktige når de bruker CFD-kontrakter. 
 
HVA ER RISIKOENE, OG HVA KAN JEG FÅ I AVKASTNING? 
Den summerte risikoindikatoren er en veiledning for risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at                      
produktet vil tape penger som følge av bevegelser i markedet eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg. Vi har klassifisert dette produktet som 7 av 7, som er                                
høyeste risikoklasse. Det betyr at det er i den høyeste risikoklassen. Dette angir svært høy risiko for tap i fremtiden. Dårlige markedsforhold vil sannsynligvis                        
påvirke Skilling Limiteds kapasitet til å betale deg. 
 
Lavere risiko                                                   Høyere risiko 
Lavere mulig avkastning                               Høyere mulig avkastning 
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Vi har klassifisert dette produktet som 7 (dvs. høyere risiko) på grunn av dette: 
 

● Den er flyktig og er utsatt for uforutsigbare svinger. 
● Spread kan utvides med redusert likviditet. 
● Hele investeringen din kan være i faresonen. 

 
CFD-kontrakter er komplekse instrumenter og har en høy risiko for å tape raskt penger på grunn av giring. Mellom 74-89% av private investorene taper penger når                          
de handler med CFD-kontrakter. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD- kontrakter fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å miste pengene                             
dine. 
 
Resultatscenarioer 
Denne nøkkelinformasjonen er ikke spesifikt for et bestemt produkt. Det gjelder en CFD på enhver råvare som vi tilbyr på vår plattform. Imidlertid er hver CFD du                           
inngår hos oss spesifikke for deg og valgene dine. Du vil være ansvarlig for å velge den underliggende råvaren; når du åpner og lukker posisjonen; størrelsen på                           
posisjonen din (og derfor den nødvendige marginen, med forbehold om margingrenser for CFD- kontrakt på råvarer for private kunder); og om vi skal bruke noen                         
verktøy for risikostyring som vi tilbyr, for eksempel stopp-tap-ordre. 
  
Denne tabellen viser beløpet (dvs. mulig gevinst ellet tap) du kan få i ulike scenarioer.  * 

 

 

 
 

 

 

 

 

Resultatscenarioer: En kunde med $3,000 på kontoen sin handler på dette produktet med det marginkravet på 5% (Den 
individuelle skatteplikten er kundens ansvar): 

Stresscenario: Åpningskurs: 1300 
Sluttkurs: 1160 

En kunde kjøper 10 enhet GULL på 1300. Prisen går ned til 1160 slik at kunden lukker posisjonen og taper 10 
x (1300 USD - 1160 USD) = - 1400 USD. Så har kunden tapt 37,3%. 

Ny egenkapital er $3000-$1400=$1600. 

Ufordelaktig 
 scenario: 

Åpningskurs: 1300 
Sluttkurs: 1240 
 

En kunde kjøper 10 enhet GULL på 1300.  Prisen går ned til 1240 slik at kunden lukker posisjonen og taper 
10 x (1300 USD - 1240 USD) = - 600 USD. Så har kunden tapt 16%. 
 

Ny egenkapital er $3000-$600=$2400. 

Moderat 
 scenario: 

Åpningskurs: 1300 
Sluttkurs: 1290 
 

En kunde kjøper 10 enhet GULL på 1300. Prisen går ned til 2530 slik at kunden lukker posisjonen og taper 10 
x (1300 USD - 1290 USD) = - 100 USD. Så har kunden tapt 2,6%. 

Ny egenkapital er $3000-$100=$2900. 

Fordelaktig 
 scenario: 

Åpningskurs: 1300 
Sluttkurs: 1360 
 

En kunde kjøper 10 enhet GULL på 1300. Prisen går opp til 1360 slik at kunden lukker posisjonen og tjener 
10 x (1300 USD - 1360 USD) = 600 USD. Så har kunden tjent 16%. 

Ny egenkapital er $3000+$600=$3600. 

 
* Overnight-avgifter eller kostnader er ikke inkludert * 
 
Det finns noen få typer handelsrisiko som du gjøre deg kjent med før du handler. Faktorer som påvirker produktets ytelse inkluderer, men er ikke begrenset til:  
 
- Giring- og marginrisiko, 
- Online-handelsplattform og IT-risiko, 
- Valutaveksling, 
 

- Markedsrisiko, 
- Interessekonflikter, 
- Uregulert markedsrisiko, 
 

- Risiko for markedsforstyrrelse, 
- Valutarisiko, 
- Motpartsrisiko, 
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Ovennevnte liste over risikofaktorer er ikke uttømmende. Når det gjelder valutarisiko, er det mulig å motta betalinger i en valuta som er forskjellig fra basis                         
valutaen på kontoen din, så den endelige avkastningen du vil motta avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren                         
nevnt over. Handelsrisikoer forsterkes med giring. I tider med høy volatilitet eller usikkerhet i markedet/økonomien kan verdiene svinge betydelig. Slike                    
svingninger er enda mer betydningsfulle i tilfelle av girete posisjoner og kan ha negativ innvirkning på posisjonene dine. I default-tilfelle, kan dine stillinger bli                        
stengt. Du bør nøye vurdere om handel med girete produkter, som CFD-kontrakter, passer for deg. For mer informasjon om giring og selskapets retningslinjer for                        
risikohåndtering, vennligst besøk selskapets nettsted her. 
 

 

 

 
Vær sikker om at du fullt ut forstår risikoen og kan håndtere eksponeringen. Det er viktig å sikre at du er komfortabel med risikonivået av dine valgte instrumenter. 
Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal investere, kan en finansiell rådgiver hjelpe deg med å ta passende valg. 

HVOR LENGE BØR JEG HOLDE DEN, OG KAN JEG TA UT PENGENE TIDLIGERE? 
Det er ingen minimal eller anbefalt holdeperiode. Derfor, kan du åpne og stenge en CFD når som helst i løpet av markedets åpningstid. Skilling Limited kan                          
avslutte posisjonen din uten å be om forhåndsgodkjenning hvis det ikke er tilstrekkelig margin på kontoen din. Du kan når som helst kreve å ta ut tilgjengelige                           
midler på kontoen din. 
 
HVA ER KOSTNADENE? 
Du blir bedt om å få forståelsen av alle engangskostnader, løpende kostnader og kommisjoner angående CFD-kontrakter på råvarer som du kommer å handle.                       
Disse kostnadene vil redusere netto overskudd eller øke tapene dine. Besøk hjemmesiden vår for mer informasjon om tilhørende kostnader og avgifter. * 
 
Tabellen nedenfor viser minimale kostnadene for en standard kontotype for å handle CFD-kontrakter på råvarer: Monetære avgifter basert på en rund transaksjon                      
(åpen og lukket) av en pålydende totalverdi på 1 000 000 USD på Gull CFD * 
 
DENNE TABELLEN VISER FORSKJELLIGE TYPER AV KOSTNADER * FOR CDF-KONTRAKTER PÅ RÅVARER    

  Prosentandel av kostnader Pengekostnader  

 
 
 
 
 
 
Engangskostnader 
 

Spread 0,019% $190 Spread er differansen mellom Bid prisen (salgsprisen) og Ask 
prisen (kjøpsprisen) og reflekterer delvis spreads på det 
underliggende instrumentet som omsettes. 

Kommisjon 0,006% $60 Avgiften som belastes for å lette transaksjonen, underlagt 
minsteavgift. 

 
Valutavekslingsgebyr 

0% - Valutavekslingsgebyret er basert på aktuelle markedskurser på 
handelsplattformen. 

 
 
 
 
Aktuelle 
kostnader 
 

 
 
 
 
Overnight 
Swaps 
 

For kjøp (lange) posisjoner: 
(Enheter * Pris) * (1% / 365) + 

(Enheter * Tom Next Rate) 

$52,40 Vi belaster en overnight-avgift for å hjelpe deg med å holde en 
åpen kjøp-posisjon på Gull. Les mer informasjon her. 

For kjøp (korte) posisjoner: 
(Enheter * Pris) * (1% / 365) - 

(Enheter * Tom Next Rate) 

$13,90 Vi belaster en overnight-avgift for å hjelpe deg med å holde en 
åpen salg-posisjon på Gull. Les mer informasjon her. 

 
Tilfeldige kostnader 
 

 
Dividend 

0% - Distribusjonsgebyr gjelder ikke råvarer. 
0% - Distribusjonsgebyr gjelder ikke råvarer. 

 

TILGANG TIL INVESTERING 
● Du kan se kontoen din når som helst ved å logge deg på vår sikre nettsted. 
● Du kan kjøpe og selge CFD-kontrakter på en indeks  i løpet av markedets åpningstid. 
● Avhengig av banken din kan transaksjonen ta opp til to (2) dager. 
● En sum av alle holdekostnader blir kreditert på eller debitert fra kontoen din når det er aktuelt og vil være synlig i kontohistorie på plattformen. 

 
SKATT 
Som næringsdrivende anses all fortjeneste som skattepliktig inntekt. Du blir deretter skattlagt på fortjeneste til marginens skattesats. Skilling Limited gir ikke                     
årlige skattemeldinger eller informasjon om skatt. For ytterligere skattemessig informasjon, vennligst ta kontakt med din økonomiske rådgiver eller                  
skattekonsulent.. 
 

HVA SKJER HVIS SELSKAPET IKKE KAN BETALE? 
Hvis Skilling ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser overfor deg, kan du tape verdien av investeringen din hos Skilling Limited. Skilling Limited er                       
imidlertid medlem av Investor Compensation Fund (ICF) for Clients of CIFs, som sikrer økonomiske kravene til kundene mot Cyprus Investment Firms,                     
medlemmer av ICF, gjennom betaling av erstatning som ikke må overstige € 20.000 totalt til hver enkelt omfattet klient, uavhengig av antall kontoer, valuta og                         
sted for å tilby investeringstjenesten. For mer informasjon, vennligst les forretningsbetingelsene våre. 
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HVORDAN KAN JEG KLAGE? 
Hvis du har en klage på produktet eller oppførselen til produsenten eller distribusjonen og salget av produktet, bør du kontakte Compliance Department på Skilling                        
Limited via e-post compliance@skilling.com eller sende en skriftlig klage på adressen: Athalassas 62, 2:e etasje, 2012 Strovolos, Nicosia, Kypros, som vist i vår                       
retningslinjer for klagebehandling. Hvis du ikke føler at klagen din er løst på en tilfredsstillende måte, kan du henvise klagen din til finansombudsmannen i                        
Republikken Kypros samt informere Kypros' verdipapirer og børskommisjon ("CySEC") her. 
 
ANNEN RELEVANT INFORMASJON 
Mer informasjon om dette produktet finner du på vår hjemmeside. Du må sørge for å gjøre deg kjent med forretningsbetingelsene, leverage policy, retningslinjer                       
for ordreutførelse, policy for interessekonflikter, retningslinjer for risikoavklaring og personvern som vises i den juridiske delen av nettstedet vårt her. Slik                     
informasjon er også tilgjengelig på forespørsel. 
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