KUNDEINFORMASJON INVESTERINGSRÅDGIVNING

Investeringsrådgivning
Cosmos Markets tilbyr sine kunder uavhengig investeringsrådgivning, jfr. MiFID
forskriften § 5-5. Den uavhengige investeringsrådgivningen hos Cosmos Markets er
fundert på følgende prinsipper

1) Alle inntektene til Cosmos Markets tilknyttet rådgivning for kunden skal
utelukkende komme direkte fra kunden.

2) Cosmos Markets tilbyr sine kunder en individuell løpende rådgivning. Med dette
menes at Cosmos Markets gir kundene oppfølging og rådgivning når dette anses
nødvendig og formålstjenelig for at kunden skal nå sine investeringsmål.

3) Kunden betaler ingen etableringskostnader eller avslutningskostnader til Cosmos
Markets. Det er ingen bindingstid for kundeforholdet.

4) Ved anbefaling av investeringer tar Cosmos Markets utgangspunkt i kundens
egnethetstest som innehar informasjon om kundens investeringsmål, risikoprofil og
toleranse, likviditetsønsker, tidshorisont og kunnskap og erfaring med
investeringstjenester og produkter og rammer for hvilken del av kundens midler som
skal omfattes av rådgivningen. Egnethetsvurderingen av anbefalingene til kunden
gjøres minimum årlig. Formålet med vurderingen er å påse at anbefalingene til
kunden og produktene som er anbefalt fortsatt stemmer overens med kundens
investeringsmål og øvrige egnethetskriterier.

5) Det er ikke definert begrensninger i forhold til hvilke investeringsprodukter som kan
omfattes av Cosmos Markets rådgivning. I praksis skjer rådgivning hovedsaklig innen
valuta, aksjer og børsnoterte verdipapirfond , verdipapirtyper som er regulert av
norske eller andre lands reguleringsmyndigheter.

6) Alle investeringsproduktene Cosmos Markets anbefaler sine kunder er vurdert av
foretakets produktkommite.

7) Alle kunde vil løpende få tilgang til en løpende oppdatert avkastningsrapport
gjennom handelsløsningen.
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Foretakets tilgjengelige investeringsprodukter.

AKSJER: Oslo Børs hovedliste BATS
Utenlandske hovedlister på BATS

BØRSNOTERTE AKSJEFOND: BlackRock – iShares

VALUTA: alle valutakryss levert gjennom Saxo Bank

RENTEPLASSERING: Norske kroner

Vurdering av investeringsproduktene.
Det er foretakets vurdering at ovennevnte produktutvalg gir kundene en mulighet til
bred diversifisering av investeringene. Større diversifisering av investeringene gir
mindre risiko, og vil bidra til at kundene har større mulighet til å oppnå sine
investeringsmål.
Alle investeringsprodukter tilbys gjennom handelsløsningen som er levert av Saxo
Bank AS.

