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PRÁVNÍ INFORMACE 

Tradomart SV Ltd. je společnost zaregistrovaná podle práva Svatého Vincence a Grenadin s 
registračním číslem 23071 IBC 2015, která má sídlo v Shamrock Lodge, Murray Road, 
Kingston, Svatý Vincenc a Grenadiny a poskytuje investiční a doplňkové služby (dále jen 
„Společnost“) svým klientům prostřednictvím obchodní platformy. Pro více informací 

navštivtewww.forexmart.com. 

 
 
SLUŽBY 

 
Společnost nabízí následující investiční a doplňkové služby: 

 
1. ČÁST – Investiční služby: 

 
I.(1) Příjem a předávání příkazů klientů ve vztahu k jednomu nebo více finančním 
nástrojům; 

 
I.(2) Provádění příkazů jménem klientů; 

2. ČÁST – Doplňkové služby: 
 
II.(1) Úschova a správa finančních nástrojů, včetně opatrovnictví a souvisejících služeb, 
jako je správa hotovosti / zajištění; 
II.(2) Poskytování úvěrů nebo půjček investorovi za účelem provádění transakci s jedním 
nebo více finančními nástroji, pokud je do transakce zapojena firma poskytující úvěr nebo 
půjčku; 
II (4) Směnárenské služby, pokud jsou tyto služby spojeny s poskytováním investičních 
služeb; 

http://www.forexmart.com/


II (5) Investiční průzkum a finanční analýza nebo jiné formy. 
 
3. ČÁSTI – FINANČNÍ NÁSTROJE 

 
ΙΙΙ(1) Převoditelné cenné papíry; 
III(2) Nástroje peněžního trhu; 
ΙΙΙ(3) Podílové jednotky v subjektech kolektivního investování; 
ΙΙΙ (4) Opce, futures, swapy, forwardové termínové kurzy a jakékoli jiné derivátové 

smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb nebo výnosů nebo nebo jiných 
derivátových nástrojů, finančních indexů nebo finančních opatření, která mohou být 
vypořádána fyzicky nebo v hotovosti; 
ΙΙΙ (5) Opce, futures, swapy, forwardové termínové kurzy a jakékoli jiné derivátové 

smlouvy týkající se komodit, které musí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být 

vypořádány v hotovosti na základě volby jedné ze stran (jiné než z důvodu nesplnění 
závazku nebo jiného důvodu ukončení);  
III(6) Opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které 

lze fyzicky vypořádat, pokud se s nimi obchoduje na regulovaném trhu a/nebo v 

samoregulovaném finančním obchodním systému; 
ΙΙΙ(7) Opce, futures, swapy, forwardové kontrakty a jakékoli jiné derivátové smlouvy 

týkající se komodit, které mohou být vypořádány fyzicky, jinak než je uvedeno v bodě 6, 
3. části, a nejsou určeny ke komerčním účelům a které mají vlastnosti jiných finančních 
derivátů, s ohledem na to, zda jsou mimo jiné zúčtovány a vypořádány prostřednictvím 
uznaných clearingových center nebo zda podléhají pravidelným výzvám k dodatkové 

úhradě (margin call); 
ΙΙΙ(8) Derivátové nástroje pro převod úvěrového rizika; ΙΙΙ(9) 
Finanční kontrakty pro vyrovnání rozdílu (CFD); 
ΙΙΙ(10) Opce, futures, swapy, forwardové termínové kurzy a jakékoli jiné derivátové 

smlouvy týkající se klimatických proměnných, přepravních poplatků, emisních povolenek 

nebo míry inflace nebo jiných oficiálních ekonomických statistik, které musí být 

vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na základě volby jedné ze 
stran (jiné než z důvodu nesplnění závazku nebo jiného důvodu ukončení), jakož i jakákoli 
jiná derivátová smlouva týkající se aktiv, práv, závazků, indexů a opatření, které nejsou v 
této části uvedena, které mají vlastnosti jiného derivátového finančního nástroje, s 
ohledem na to, zda jsou mimo jiné obchodovány na regulovaném trhu nebo na 

samoregulačním finančním obchodním místě, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím 
uznaných clearingových center nebo podléhají pravidelným výzvám k dodatkové úhradě 
(margin call) samoregulačních finančních obchodních míst. 
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