INFORMACJE O FIRMIE
Ogólne informacje o Spółce
Depaho Ltd ("Spółka") jest regulowana i upoważniona przez Cyprus Securities and
Exchange Commission ("CySEC") jako Cypryjska firma inwestycyjna ("CIF") oferująca
usługi i działania wspomniane w niniejszym dokumencie, w ramach świadczenia usług
inwestycyjnych, o wykonywaniu działań Inwestycyjnych, funkcjonowania rynków
regulowanych i innych odnośne Ustawy 144 (I) / 2007, z późniejszymi zmianami od
czasu do czasu ("Ustawa").
Spółka działa pod nazwami GTCM i FXGM.
CIF Numer licencji Spółki to 161/11.
Spółka jest zarejestrowana na Cyprze zgodnie z prawem spółek, z numerem
rejestracyjnym HE 292004.
Siedzibą Spółki jest, Agias Fulaxeos & Amisou 134, Annissa Court, 4th Floor 3087
Limassol, Cypr.
Dane kontaktowe firmy:
Strona internetowa:

www.depaho.eu

Email:

info@depaho.com

Adres pocztowy:

Artemisia Business Centre, Second Floor, Office 201, 14
Charalambou Mouskou, 2014 Strovolos, Nikozja, Cypr

Telefon:

+357 22 300 500

Fax:

+357 22 766 333

Dane kontaktowe do Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd:
Strona internetowa:

http://www.cysec.gov.cy

Oficjalny email:

info@cysec.gov.cy

Adres pocztowy:

P.O. BOX 24996, 1306 Nikozja, Cypr

Telefon:

+357 22 506 600

Fax:

+357 22 506 700

Dane kontaktowe Rzecznika finansowego Republiki Cypru:
Strona internetowa:

http://www.financialombudsman.gov.cy

Email:

complaints@financialombudsman.gov.cy

Adres pocztowy:

PO BOX: 25735, 1311 Nikozja
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Telefon:

+357 22 848 900

Fax:

+357 22 660 584 +357 22 660 118

Usługi inwestycyjne
W ramach swojej licencji CIF może zaoferować następujące usługi inwestycyjne:
(a) Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub
więcej instrumentów finansowych.
(b) Realizacja zleceń w imieniu klientów.
Usługi pomocnicze
W ramach swojej licencji CIF może zaoferować następujące usługi pomocnicze
(a) Zabezpieczanie i administrowanie instrumentami finansowymi na rachunek
klientów, w tym przechowywanie i usługi pokrewne, takie jak zarządzanie
gotówką / zabezpieczeniem.
(b) Udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorowi umożliwiając mu zawieranie
transakcji obejmujących jeden lub większą liczbę instrumentów finansowych,
gdzie Spółka jest zaangażowana w transakcję.
(c) Usługi dewizowe w przypadku gdy usługi te są związane ze świadczeniem
usług inwestycyjnych.
Instrumenty Finansowe
W ramach swojej licencji CIF Spółka może zaoferować powyższe usługi inwestycyjne
w odniesieniu do niektórych instrumentów finansowych, które mają znaczenie
określone w pkt 2 ustawy:
(a) zbywalnych papierów wartościowych.
(b) instrumenty rynku pieniężnego.
(c) Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.
(d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy terminowe na stopę procentową
oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów
wartościowych, walut, stóp procentowych lub oprocentowania, albo innych
instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych,
które można rozliczać materialnie lub w gotówce.
(e) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy terminowe na stopę procentową
oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do towarów, które
muszą być rozliczane w gotówce lub mogą być rozliczane w środkach
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pieniężnych z opcją jednej ze stron (z innych powodów niż niedotrzymanie
warunków lub innego rodzaju zdarzenie unieważnienia).
(f) opcje, kontrakty terminowe, swapy, i wszelkie inne kontrakty na instrumenty
pochodne odnoszące się do towarów, które można materialnie rozliczać pod
warunkiem, że są one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym i / lub MTF.
(g) Opcje, kontrakty terminowe, swapy, kontrakty forward oraz inne kontrakty na
instrumenty pochodne odnoszące się do instrumentów towarowych, które
można materialnie rozliczać nie wspomniane w powyższym akapicie i nie
przeznaczone do celów handlowych, które wykazują właściwości innych
pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając do tego, między innymi,
są one rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe lub podlegają regularnym
spekulacyjnym transakcjom różnicowym.
(h) Instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.
(i) Umowy finansowe dla różnic.
(j) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy terminowe na stopę procentową
oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do stawek
klimatycznych, opłat przewozowych, dopuszczalnych poziomów emisji oraz
stawek inflacji lub innych urzędowych danych statystycznych, które muszą być
rozliczane w gotówce lub mogą być rozliczane w gotówce na wniosek z jednej
ze stron (w przeciwnym przypadku, mogą powodować niedotrzymanie
warunków lub innego rodzaju zdarzenie unieważnienia kontraktu), a także
każdej innej umowy na instrumenty pochodne dotyczące aktywów, praw,
zobowiązań, indeksów oraz środków nie wymienionych w niniejszej części,
które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, z
uwzględnieniem tego, czy między innymi, są one przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym lub MTF, są rozliczane przez uznawane izby rozrachunkowe, lub
podlegają regularnym spekulacyjnym transakcjom różnicowym.
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