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CÉGINFORMÁCIÓK 
 

1. A Társaság 
 
1.1. A Goldenburg Group Zártkörű Részvénytársaság (a továbbiakban: a “Társaság”) tevékenységét a 
Ciprusi Értékpapír és Tőzsdebizottság (“CySEC”) engedélyezte és felügyeli, hogy az egy Ciprusi 
Befektetési Szolgáltató Cégként az ebben a dokumentumban felsorolt tevékenységeket és 
szolgáltatásokat ajánlja a Befektetési Szolgáltatások Nyújtására, a Investment Services and Activities 
and Regulated Markets Law of 2017 L. 87(I)/2017 (a továbbiakban: a “Jogszabály”) Törvény és annak 
módosításai alapján. 
 
1.2. A Társaság Befektetési Szolgáltató (CIF) Engedélyének a száma number 242/14. 
 
1.3. A Társaság Cipruson van bejegyezve a Társasági Törvénynek megfelelően a HE328474 cégszám 
alatt. 
 
1.4. A Társaság székhelye az 1 Siafi Street (utca), Porto Bello BLD (épület), 3042, Limassol, Ciprus, 
címen található. 
 
1.5. A Társaság az alábbi jóváhagyott domainekkel rendelkezik: www.goldenburggroup.eu; 
www.topforex.com; www.toptrader.eu; www.fxglobal.com; www.tradecentrum.com; www.etrader.eu; 
www.topbinary.com; www.xpartners.com; www.cfdworld.com.  
 
2. Befektetési Szolgáltatások 
 
2.1. A Társaság a Befektetési Szolgáltató Engedélye Alapján az alábbi befektetetési szolgáltatások 
nyújtására jogosult: 
 
(a) Egy vagy több Pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás fogadása és továbbítása 
 
(b) A rendelések végrehajtása az Ügyfelek nevében. 
 
(c) Portfóliókezelés. 
 
(d) Befektetési tanácsadás. 
 
3. Járulékos szolgáltatások 
 
3.1. A Társaság a Befektetési Szolgáltató Engedélye Alapján az alábbi járulékos szolgáltatások 
nyújtására jogosult: 
 
(a) Pénzügyi eszközök megőrzése és nyilvántartása az ügyfelek számláján, beleértve a letétkezelést és 
kapcsolódó szolgáltatásokat, mint pl. készpénz/biztosíték kezelés, és az értékpapírszámlák felső szinten 
történő fenntartása kivételével ("központi karbantartó szolgáltatás"), az A. szakasz 2. pontjában 
említettek szerint a 909/2014 / EU rendelet mellékletének megfelelően. 
 
(b) Nemzetközi devizapiacok, amennyiben az ilyen szolgáltatások kapcsolódnak a befektetési 
szolgáltatások nyújtásához. 
(c) Befektetéssel kapcsolatos kutatások, pénzügyi elemzések, és más Pénzügyi Eszközök adásvételével 
kapcsolatos ajánlások. 
 
4. Pénzügyi eszközök 
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4.1. A Befektetési Szolgáltató (CIF) Engedélye alapján a Társaság bizonyos Pénzügyi Eszközökkel 
kapcsolatban az alábbi befektetési szolgáltatásokat ajánlhatja, és amik ajánlására a vonatkozó 
szabályozás 2. paragrafusa feljogosítja: 
 
(a) Átruházható értékpapírok. 
 
(b) Pénzpiaci eszközök. 
 
(c) Jegyek kollektív befektetési vállalkozásokban. 
 
(d) Opciós ügyletek, határidős ügyletek, swap ügyletek, határidős kamatláb-megállapodások, és 
bármilyen más, értékpapírokhoz, valutákhoz, kamatlábhoz, hozamhoz, vagy más származékos pénzügyi 
eszközökhöz köthető származékos ügyletek, amik természetben kiegyenlíthetőek vagy készpénzben 
köttetnek meg. 
 
(e) Opciós ügyletek, határidős ügyletek, swap ügyletek, határidős kamatláb-megállapodások, és 
bármilyen más, tőzsdei árukhoz kapcsolódó származékos ügyletek, amiket kénzpénzben kell megkötni, 
vagy amiket a felek valamelyikének választása szerint készpénzben is meg lehet kötni (ha nem csődről, 
vagy más megszüntetésre okot adó esemény van szó). 
 
(f) Opciós ügyletek, határidős ügyletek, swap ügyletek, és bármilyen más, tőzsdei árukhoz kapcsolodó 
származékos ügyletek, amik kiegyenlíthetők természetben, feltéve, hogy az adásvételük szabályozott 
piacon és/vagy multilaterális kereskedési rendszeren keresztül történik. 
 
(g) Opciós ügyletek, határidős ügyletek, swap ügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és 
bármilyen más, tőzsdei árukhoz kapcsolódó származékos ügyletek, amik természetben kiegyenlíthetőek, 
amikre a fenti bekezdés nem tér ki és nem kereskedelmi célból köttetnek, amik rendelkeznek más 
származékos pénzügyi eszközök jellemzőivel, tekintettel arra, hogy azokat többek között elismert 
elszámolóházakon keresztül számolják el és egyenlítik ki, vagy rájuk rendszeres pótfedezeti felhívás 
vonatkozik. 
 
(h) Származékos pénzügyi instrumentumok hitelkockázatok átruházásához. 
 
(i) CFD kontraktusok. 
 
(j) Opciós ügyletek, határidős ügyletek, swap ügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és 
bármilyen más, klimatikus változókhoz, szállítási díjakhoz, kibocsátási egységekhez, inflációs rátákhoz, 
vagy bármilyen más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó származtatott ügyletek, amiket 
kézpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amiket a felek valamelyikének választása szerint készpénzben is meg 
lehet kötni ha nem csődről, vagy más megszüntetésre okot adó esemény van szó, valamint bármilyen 
más, eszközökhöz, jogokhoz, kötelezettségekhez, indexhez vagy E Szakaszban másképpen nem említett 
intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, ami rendelkezik más származékos pénzügyi eszközök 
jellemzőivel, tekintettel arra, hogy azokat többek között elismert elszámolóházakon keresztül számolják 
el és egyenlítik ki, vagy rájuk rendszeres pótfedezeti felhívás vonatkozik. 
 
5. Nyelv  
 
5.1. A Társaság által hivatalos ügyei intézése során használt nyelv az angol. Az Ügyfél feladata, hogy 
elolvasson a Társaság hivatalos Weblapján közzétett minden információt a Társaságról, valamint 
tevékenységeiről. Az angol nyelvű anyagok más nyelvekre lefordított, illetve az angoltól eltérő nyelveken 
közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek kötelezettséget a Társaságra nézve, 
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illetve nincsenek jogi következményeik, azaz a Társaság nem vállal felelősséget, vagy anyagi 
kötelezettséget az angoltól eltérő nyelvű szövegek információ tartalmának helyességéért.  
 
 
 
 


