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SYFTE 
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföring eller rättsligt bindande material. Informationen krävs enligt lag för att                   
hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. Innan du                 

öppnar ditt konto rekommenderas det att läsa hela faktabladet tillsammans med våra villkor.  
 
RISKLARM 
Du kommer att handla på marknaden som är inte enkel och kan vara svår att förstå. 
 
PRODUKT 
Det är ett ”Kontrakt avseende prisskillnader” (“CFD-kontrakt”) för råvaror. Råvarutyper som vi erbjuder för närvarande som en CFD-kontrakt kan man hitta på vår                       
webbplats här. Dokumentet uppdaterades senast i maj 2019. 
 
TILLVERKARE 
Skilling Limited (tidigare benämnda Finovel Cyprus Ltd) fått auktorisation och regleras av Cyperns värdepappersinspektion, licensnummer av Cyperns                 
värdepappersföretag 357/18 (Företag), och organisationsnummer: 373524 på adressen 2:a våningen, rum 21, Athalassas 62, Strovolos 2012, Nicosia, Cypern.                  
Kontakta 00357 - 22276710 eller besök www.skilling.com för mer information. 
 
VAD INNEBÄR PRODUKTEN? 
 
VAD ÄR CFD-KONTRAKT? 
CFD-kontraker är kontrakt mellan två parterna för att betala skillnader mellan de öppnings- och slutprisen av den underliggande tillgången.  
 
Observera att CFD-kontrakt är produkt med hävstång. I slutet av dagen läggs en daglig swapavgift ut och tas ut på en daglig swapavgift. Marginalhandel kräver att                          
du förstår den underliggande risken för tillgången eftersom du får exponering för stora vinster om priset går till din fördel, du riskerar stora förluster om priset rör                           
sig mot dig. Om du underlåter att deponera ytterligare medel för att behålla marginalkravet på grund av en negativ prisrörelse kan CFD-positionen vara automatiskt                        
stängd. Detta kommer att leda till att ditt återstående aktieinnehav sjunker under kravet på bibehållande av underhållsmarginalen. 
 
TYP 
Produkten gör det möjligt för dig att ha exponering för fluktuationer hänförliga till den underliggande råvaran utan att fysiskt äga det. Råvarukontrakt är en typ                         
av “Kontrakt avseende prisskillnader” (CFD-kontrakt) som är ett avtal mellan en säljare och en köpare för att byta ut skillnaden i värde på ett särskilt                         
underliggande instrument för perioden mellan när kontraktet öppnas och när det är avslutat. Den skillnad som ska utbytas avgörs dagligen av förändringen i det                        
underliggande instrumentets slutreferenspris som kan vara det nuvarande spotpriset eller det framtida priset. Om det underliggande instrumentet stiger i pris får                     
köparen således kontanter från säljaren och vice versa. Råvaror är råmaterial eller primärt jordbruksprodukter såsom guld eller olja som man använder i handeln. 
 
HUR FUNKAR CFD-RÅVARUKONTRAKT? 
När du kommer in i något beslut att köpa eller sälja ett CFD-kontrakt på en av våra handelsplattformar, byter du med oss som vår motpart. Vi är din leverantör för                              
varje handel du kommer in i. Därför, om din handel är lönsam, förlorar vi. Om din handel går med förlust, tjänar vi en vinst. Våra vinster eller förluster kan                             
minskas med den säkringsnivå som vi kan åta oss att begränsa vår handelsrisk. Som exempel, om du kommer in i en köphandel med 10 enheter av köp handel på                             
guld när det underliggande priset på guld är 1300 USD, kommer vi att be dig placera en marginal med oss för att göra det möjligt för dig att handla. Om                              
marginalen är 5% (20:1 hävstång) innebär detta att man som ett minimum måste placera 650 USD med oss. Om priset på guld går till 1360 USD, kommer du att                             
dra nytta av 600 USD, minus eventuella relevanta kostnader (se nedan). Om det minskar till 1240 USD kommer du att förlora 600 USD plus eventuella relevanta                          
kostnader (se nedan). Beroende på om vi tillämpar någon anmälan när ditt konto är nära tilläggssäkerheter, kan vi be dig om mer pengar för att se till att din                             
handel/position förblir öppen, annars kan vi tvingas stänga din position. 
 
MÅL 
Målet med att handla med CFD-råvarukontrakt är att göra det möjligt för investeraren att spekulera om stigande eller sjunkande priser i den underliggande råvaran 
genom att få exponering för värderörelser av den underliggande råvaran. 

VILLKOR 
CFD-råvarukontrakt är inte noterade instrument utan handlas som över-disk avtal mellan kunden och Företaget. Investerarna är skyldiga att betala en inledande                     
deposition eller marginal i förskott när positionen öppnas. Handel med marginaler kan öka eventuella förluster eller vinster som du gör. Denna initial                      
säkerhetsmarginal kommer att returneras när positionen är stängd.  
 
ICKE-PROFESIONELLA INVESTARE SOM PRODUKTEN RIKTAR SIG TILL? 
Handel med denna produkt är mycket riskabel och kommer inte att vara lämplig för alla. Det är lämpligt för investerare som (i) har en hög risktolerans. ii) handlar 
med pengar som de har råd att förlora, iii) har erfarenhet av och är bekväm med handel på finansiella marknader och, separat, förstå effekterna och riskerna i 
samband med marginalhandel, och iv) vill i allmänhet få kortfristiga exponeringar mot finansiella instrument marknader och ha en diversifierad investerings- och 
sparportfölj. 

VAD KAN JAG HANDLA MED? 
Med ditt konto kan du handla med CFD-kontrakt i råvarur som visas här. 
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RISK- OCH AVKASTNINGSPROFILEN 
Den främsta fördelen med CFD-råvarukontrakt är deras prissättningsenkelhet och de underliggande instrumentens räckvidd. Exempelvis omfattar               
optionsprissättningen den tidspremie som förfaller till betalning, medan CFD-kontrakt endast återspeglar priset på den underliggande säkerheten. Eftersom                 
CFD-kontrakt inte har ett slutdatum finns det inget bidrag till förfall. Du kan förvänta dig följande fördelar: 1) ett kostnadseffektivt sätt att få exponering för                         
råvarumarknaden, som är mycket likvid och lätt att handla, 2) ett mycket kapitaleffektivt sätt att delta i råvaror, 3) sälja (korta) CFD-kontrakt och dra nytta av en                           
nedåtgående prisrörelse 4) prissättningen på CFD-kontrakt är transparent, 5) räntesatsen vid återförsäljning används vid prissättning och handel med dessa                   
instrument även för en icke-professionell investerare, 6) direkt marknadstillträde (DMA), vilket innebär att du kan handla direkt på börsen utan att Skilling Limited                       
lägger till det avgörande priset för bud/erbjudande; 6) prenumerera på direktpriser 7) ange vakttlistor för att spåra råvaror, och 8) inrätta registreringar på nya                        
möjligheter som matchar din handelsstrategi. 
 
Den primära risken vid att handa CFD-kontrakt är en risk att kontraktets andra part inte kan uppfylla sina förpliktelser. detta kallas motpartsrisk och marknadsrisk.                        
Investerare kräver marginal för att handla CFD-kontrakt, vid att utsätta investeraren för marginalanrop om värdet på portföljen faller under 50% av den totala                       
initiala marginalen som krävs för att handla CFD-kontrakt måste vi stänga en eller flera av investerarnas öppna positioner. En investerare får en vinst och förlust på                          
CFD-handel efter att ha genomfört en avslutande handel. Eftersom CFD-kontrakt kan avse en hög grad av hävstångseffekt kan investerare snabbt förlora pengar                      
om priset på de underliggande säkerheterna rör sig i oönskad riktning. Som sådant bör investerare vara försiktiga när de använder CFD-kantrakt. 
 
VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING? 
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten                     
kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Produkten har klassificerats som risknivå 7 av 7, det vill                          
säga den högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en mycket hög nivå. Det är mycket sannolikt att dåliga                     
marknadsförhållanden kommer att påverka förmågan av Skilling Limited att betala dig. 
 
Lägre risk                                             Högre risk 
Vanligtvis lägre avkastning                   Vanligtvis högre avkastning 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Riskindikatorn är fastställd till 7 (d.v.s. mycket hög risk) därför att: 
● Den är flyktig och utsätts för oförutsedda svängningar.  
● Spread kan öka med minskad likviditet. 
● Din hela investering är utsatt för risk. 

 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. Mellan 74 och 89 % av alla icke-professionella kunder                     
förlorar pengar på CFD-handel. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora                        
dina pengar. 
 
RESULTATSCENARIER 
Faktabladet är inte specifikt för en viss produkt. Det gäller CFD-kontrakt med alla råvaror som vi erbjuder på vår plattform. Dock är varje CFD-kontrakt du ingår                          
med oss specifik för dig och dina val. Du ska vara ansvarig att välja den underliggande råvaran; när du öppnar och stänger din position; storlek av din position (så                             
den erforderliga marginalen utsättas för marginalgränser för CFD-råvarukontrakt för icke-professionella kunder); och om du ska använda riskhanteringsinstrument                 
som vi erbjuder såsom stop-loss-order. 
 
Nedanstående tabell visar vad händer med din investering (d.v.s. potentiell vinst och förlust) under olika scenarior. * 
 
Resultatscenarier: 

En kund med $3000 på sitt konto som handlar med produkten med den erforderliga marginalen av 
5% (Den individuella skattskyldigheten är kundens ansvar): 

Stresscenario: Öppningskurs: 1300 
Slutkurs: 1160 
 

En kund köper 10 enheter av guld på 1300. Priset går ner till 1160 så kunden stängde positionen och förlorar 
10 x ($1300 – $1160) = -$1400. Kunden har gjort en förlust på 37.3%.  
Ett nytt kapital är $3000-$1400=$1600. 

Negativt scenario: Öppningskurs: 1300 
Slutkurs: 1240 
 

En kund köper 10 enheter av guld på 1300. Priset går ner till 1240 så kunden stängde positionen och förlorar 
10 x ($1300 – $1240) = - $600. Kunden har gjort en förlust på 16%.  
Ett nytt kapital är $3000-$600=$2400. 

Neutralt scenario: Öppningskurs:1300 
Slutkurs: 1290 
 

En kund köper 10 enheter av guld på 1300. Priset går ner till 2530 så kunden 
stängde positionen och förlorar 10 x ($1300 – $1290) = - $100. Kunden har gjort en förlust på 2.6%.  
Ett nytt kapital är $3000-$100=$2900. 

Positivt scenario: Öppningskurs: 1300 
Slutkurs: 1360 
 

En kund köper 10 enheter av guld på 1300. Priset går upp till 1360 så kunden stängde positionen och vinner 
10 x ($1300 – $1360) = $600. Kunden har gjort en vinst på 16%.  
Ett nytt kapital är $3000+$600=$3600. 

* Hanteringskostnader eller -kommission över en natt inkluderas inte* 
 
Det finns några typer av handelsrisker som du ska vara medveten om innan du börjar att handla. Faktorer som påverkar produktens resultat är inkluderade men inte                          
begränsas till: 
 
- Hävstångs- och marginalrisker, 
- Direktansluten handelsplattform och IT-risker, 
- Valutaväxling, 

- Marknadsrisk, 
- Intressekonflikter, 
- Oreglerad marknadsrisk, 

- Risk för marknadsstörning, 
- Valutarisk, 
- Motpartsrisk, 
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De ovannämnda riskerna är icke-uttömmande. När det gäller valutarisker, kan du få betalningar i en annan valuta än ditt kontos basvaluta. Den slutliga                       
avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i den ovannämnda indikatorn. Handelsrisker förstoras av bruttosoliditet.                
I tider av hög volatilitet eller marknads/ekonomisk osäkerhet kan värdena variera avsevärt. Sådana fluktuationer är ännu större i händelse av skuldbelånade                     
positioner och kan ha en negativ inverkan på dina positioner. I händelse av fallissemang kan dina positioner vara stängda. Du bör beakta noggrant om handel med                          
produkter med hävstång såsom CFD-kontrakt är lämplig för dig. Besök Företagets webbplats här för mer information om hävstång och Företagets riktlinjer för                    
offentliggörande av risker.  
 
 
Se till at du riktigt förstår riskerna och tar hand om att hantera din exponering. Det är viktigt att säkerställa att du är nöjd med en risk nivå som din dina utvalda                                
instrument har. Om du är osäker på hur du ska investera, kan en finans rådgivare hjälpa dig att göra väl avvägda val. 
 
HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID? 
Det finns ingen rekommenderade och/eller en minsta innehavsperiod för CFD-kontrakt. Du kan öppna och stänga ett CFD-kontrakt när som helst under                     
marknadstimmarna. Skilling Limited kan stänga din position utan att be om ditt förhandsmedgivande om det inte finns tillräcklig marginal i ditt konto. Du kan när                         
som helst begära att tillgängliga medel dras tillbaka. 
 
VILKA ÄR KOSTNADERNA? 
Det rekommenderas att förstå alla engångskostnader, löpande kostnader och kommissioner som gäller CFD-råvarukontrakt som du kommer att handla med. Dessa                    
avgifter kommer att minska eventuella nettovinster eller öka dina förluster. Besök vår webbplats för mer information om avgifter och kostnader i samband med                       
detta.* 
 
Nedanstående tabell visar minimikostnader för en standardkontotyp för att handla med CFD-råvarukontrakt: monetära avgifter baserade på en rund transaktion                   
(öppen och stängd) av det totala nominella värdet av $1,000,000 av guld* 
DENNA TABELL GER OLIKA TYPER AV KOSTNADER* FÖR CFD-RÅVARUKONTRAKT  
  Procentandel av 

kostnader 
Monetära 
kostander 

 

 
 
 
 
 
 
Engångskostnader 
 

Spread 0.019% $190 Spread är skillnaden mellan bidpriset 
(försäljningspris) och der begärda priset 
(inköpspriset) och återspeglar delvis spread för det 
underliggande instrumentet som handlas på. 

Kommission 0.006% $60 Den avgift som tas ut för att underlätta 
transaktionen, med beaktande av minimiavgiften. 

 
Valutaomräkningskurs 

0% - Valutaomräkningskursen är baserad på riktiga 
marknadsräntor som visas på handelsplattformen. 

 
 
 
 
Löpande 
kostnader 
 

 
 
 
 
Overnight 
Swaps 
 

För köp (långa) positioner: 
(enheter * pris) * (1% / 365) + 
(enheter * tom-next-kurs)  
 

$52.40 Vi tar betalt med övernattningsavgifter för att 
underlätta för dig att hålla en öppen köp position 
på GULD. Läs mer information här. 

För sälj (korta) positioner: 
(enheter * pris) * (1% / 365) – 
(enheter * tom-next-kurs) 
 

$13.90 Vi tar betalt med övernattningsavgifter för att 
underlätta för dig att hålla en öppen sälj position 
på GULD. Läs mer information här. 

 
Bikostnader 
 

 
Dividend 

0% - Utdelningsavgifter är inte tillämpliga på råvaror. 
0% - Utdelningsavgifter är inte tillämpliga på råvaror. 

 
TILLGÅNG TILL DIN INVESTERING 

● Du kan se ditt konto online när du loggar in på vår säkra webbplats.  
● Du kan köpa och sälja CFD-kontrakt på ett index under marknadstider. 
● Överföringen kan ta upp till två (2) dagar beroende på bank. 
● Summan av alla innehavskostnader kommer att krediteras eller debiteras från ditt konto, beroende på vad som är tillämpligt, och kommer att synas i                       

kontoinnehavarens historia. 
 

SKATTEÖVERÄGANDEN 
Som investerare betraktas all vinst som skattepliktig inkomst. Du beskattas sedan med vinst vid marginalskattesatsen. Skilling Limited tillhandahåller inte några                    
årliga skattedeklarationer eller någon information om skatt. För ytterligare skattehänsyn, kontakta din finansiella rådgivare eller skatterådgivare. 
 
VAD HÄNDER OM FÖRETAGET INTE KAN BETALA UT? 
Om Skilling inte kan fullgöra sina finansiella skyldigheter för dig, kan du förlora värdet av din investering med Skilling Limited. Skilling Limited är emellertid                        
medlem i fonden för ersättning till investerare för kunder av Cyperns värdepappersföretag, som sörjer för att fordringarna hos de täckta kunderna mot Cyperns                       
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värdepappersföretag, medlemmar av i fonden för ersättning till investerare, genom betalning av ersättning som inte får överstiga 20 000 euro totalt för varje berörd                        
kund, oavsett antalet konton, valuta och plats för erbjudandet av investeringstjänsten. För mer information, läs våra affärsvillkor. 
 
HUR KAN JAG KLAGA? 
Klagomål kring produkten eller synpunkter på producenten eller anställda hos Nordea som rådgivit kring, eller sålt produkten, kan skriftligen förmedlas som är                      
visat i policyn för hantering av klagomål till avdelningen för regelefterlevnad ved Skilling Limited via e-mail till compliance@skilling.com eller posten ‘62               
Athalassas aveny, 2:a våning, 2012 Strovolos, Nicosia’. Om du inte är nöjd med vårt slutliga svar på ert klagomål kan du kontakta Cyperns finansiella ombudsman                         
samt informera Cyperns värdepappersinspektion här. 
 
ÖVRIG RELEVANT INFORMATION 
För att få ytterligare information avseende produkten besök vår webbplats. Handelsvillkoren, riktlinjerna för hävstång, utförandet av order, intressekonflikter,                
risker för offentliggörande och integritetsskyddspolicyn som visas i den rättsliga delen av vår webbplats här ska läsas. Denna information är också tillgänglig på                       
begäran. 
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