
Vidare till din begäran om att omklassificeras som Vald Professionell Kund gällande alla investeringar och tillhörande tjänster 

som erbjuds av eXcentral, ett varumärke som ägs och drivs av MOUNT NICO CORP LTD med licensnummer 226/14 och af-

färsadress 204, P. Lordos Center, Block B, Corner Makarios Avenue 240 & Vyronos 1 Street, 3105, Limassol, vill vi informera 

er om att i enlighet med del II i lagen om investeringstjänster och aktiviteter och reglerade marknader från 2017, lag 87 

(I)/2017 (”Lagen”), har Företaget rätten att behandla sina kunder som Valda Professionella Kunder efter att blivit försäkrade 

om att Kunden har tillräcklig kunskap, erfarenhet och expertis för att fatta sina egna investeringsbeslut samt förstår riskerna.

För att bedöma ovanstående måste Kunden uppfylla minst två av följande kriterier som anges i punkt 1 i Del II i Lagen:

När företaget har fått dina styrkande handlingar, krävs det att alla rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att du uppfyller 

ovan- nämnda kriterier. För att göra det kan Företaget förlita sig på den information som redan har samlats in under ombord- 

stigningen och dess affärsrelationer med dig och/eller begära ytterligare dokumentation och information tills det är bekräftat 

att du har tillräcklig kunskap, erfarenhet och expertis för att behandlas som en professionell kund.

Observera att genom att välja att ändra din klassificering från icke-professionell till professionell kund kommer 

eventuella konsekvenserna öka i och med förlust av de skydd som gäller för icke-professionella kunder.

Företaget varnar dig härmed för följande konsekvenser som du kommer att uppleva om du kategoriseras som en profes-

sionell kund:  

Du har genomfört transaktioner i betydande storlek på den relevanta marknaden med en genomsnittlig frekvens på 

10 per kvartal under de föregående fyra kvartalen,

Storleken på din portfölj av finansiella instrument definieras som att den inkluderar kontanta insättningar och finan-

siella instrument överstigande 500 000 € (femhundratusen EURO),

Du arbetar eller har arbetat i finanssektorn i minst ett (1) år i en professionell position, vilket kräver kunskap om de 

planerade transaktionerna eller tjänsterna.

Information: 

Även om företaget måste vara rättvist, tydligt och inte vilseledande när det kommunicerar med professionella 

kunder, kan detaljnivån, medel och tidpunkten för tillhandahållandet av information skilja sig från Icke-professionel-

la Kunder.

Den information som företaget kan ge till Professionella Kunder angående kostnader och tillhörande avgifter är 

inte så omfattande som för Icke-professionella Kunder.
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Icke-professionella Kunder kommer att få information om sin utförda order utan dröjsmål och mer detaljerad infor-

mation om innehållet i jämförelse med en Professionell Kund.

 

När Företaget tillhandahåller information som innehåller en indikation på tidigare resultat för ett finansiellt instru-

ment, ett finansiellt index eller en investeringstjänst, och indikationen förlitar sig på siffror denominerade i en annan 

valuta än det land som kunden är bosatt i, är Företaget skyldig att ge Icke-professionella Kunder förbättrade 

varningar om att avkastningen kan öka eller minska till följd av valutakursfluktuationer. Detta gäller inte för Profes-

sionella kunder.

Till skillnad från Icke-professionella kunder, måste Företaget inte ge Professionella kunder företagets policy för 

intressekonflikter och företagets klagomålsförfarande.

Företaget måste informera en Icke-professionella kund om sitt ansvar i förhållande till eventuell solvens för förval-

taren där Kundens finansiella instrument hålls. Detta gäller inte för Professionella Kunder.

När företaget tillhandahåller Portföljhantering måste det ge Icke-professionella Kunder mer detaljerad och frekvent 

information jämfört med den Professionella Kunden.

Bästa Utförande av Order: 

I förhållande till sitt MiFID-direktiv måste Företaget vidta alla tillräckliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat 

för sina kunder vid utförande av order. Tillämpningen av och den relativa betydelsen av de relevanta faktorerna av 

genomförandet kommer att variera beroende på om kunden är en icke-professionell eller professionell kund. Före-

taget är inte skyldigt att prioritera de totala kostnaderna för transaktionen som den viktigaste faktorn för att uppnå 

bästa utförande för professionella kunder.

Kompensationsfond för investerare (ICF): 

Till skillnad från Icke-professionella kunder omfattas inte Professionella Kunder av investerarnas kompensations-

fond.

Ändamålsenlighet: 

När Företaget tillhandahåller portföljhantering till en Professionell Kund har det rätt att utgå från att den professio-

nella kunden har den nödvändiga nivån av erfarenhet, kunskap och expertis för att förstå riskerna i transaktionen, 

produkter och tjänster som erbjuds eller i hanteringen av portföljen. Till skillnad från Icke-professionell Kunder är 

Företaget därför inte skyldigt att ge Professionella Kunder en periodisk resultatrapport som visar en detaljerad 

lämplighetsbedömning i samband med portfölj- och rådgivningstjänster
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Lämplighet: 

När bedömningen av lämplighet för tjänster utan rådgivning krävs har Företaget rätt att utgå från att den Pro-

fessionella Kunden har den nödvändiga nivån av erfarenhet, kunskap och expertis för att förstå riskerna med de 

transaktioner, produkter och tjänster som erbjuds.

Genom att skicka in detta dokument intygar du följande:

Jag vill uppdatera min detaljhandelsstatus till professionell och har full förståelse att inlämningen av denna ansökan anses 

som en skriftlig begäran om att behandlas som en professionell kund i allmänhet.

Jag kommer att informera eXcentral l omedelbart om alla förändringar som kan uppstå och påverka min status som pro-

fessionell kund.

Jag intygar härmed att jag uppfyller minst två av de tre kriterierna som krävs för att bli en Professionell Kund.

 

Fullständigt namn:

Registrerad e-postadress:

Datum: 

Signatur:
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Genom att skriva under detta dokument intygar du följande:

Jag intygar härmed att jag har läst, förstått och samtycker till konsekvenserna i samband med omklassificeringen av mitt 

konto till Professional status som lämnats in till eXcentral, ett varumärke som ägs och drivs av MOUNT NICO CORP LTD 

(“Företaget” ) och som angetts i avsnitt KONSEKVENSER AV ATT KATEGORISERAS SOM EN YRKESKUND av ansökan 

om omklassificering som Vald Professionell Kund som lämnats in av mig.

Dessutom bekräftar jag, undertecknad, att jag har läst, förstått och samtycker till säkerhetsföreskrifterna med avseende på 

äganderättsöverföring med Företaget i enlighet med Kundavtalet.

Fullständigt namn: 

Registrerad e-postadress:

Datum:

Signatur:
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