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1. ВЪВЕДЕНИЕ

INSTANT TRADING EU LTD („Компанията“) е регистрирана в Република Кипър с
Удостоверение за регистрация № HE 266937. Компанията е оторизирана и регулирана от
Кипърската комисия за ценни книжа и борси („CySEC“), с лиценз No. 266/15 и работи в
рамките на Предоставянето на инвестиционни услуги, Упражняването на инвестиционни
дейности, Закона за експлоатацията на регулирани пазари и други свързани въпроси от 2017 г.,
Закон 87(I)/2017, както впоследствие бива изменян от време на време („Законът"). Офисът на
компанията се намира в Спетсън 23A, Леда Корт, Блок B, Офис B203, 4000 Меса Гитония,
Лимасол, Кипър.

Съгласно разпоредбите на Закона, от Компанията се изисква да създаде, приложи и поддържа
ефективна политика за конфликт на интереси („Политика“), предназначена да предотврати
конфликт на интереси. Политиката трябва да бъде формулирана в писмена форма и да отговаря
на размера и организацията на Компанията и естеството, мащаба и сложността на дейността ѝ.

Конфликтът на интереси се определя като всяка ситуация, при която финансовите интереси
и/или цели на Клиент са несъвместими или са в пряка конкуренция с финансовите интереси
и/или цели на:

● Компанията, нейните назначени представители/агенти (наричани по-долу „съответните
лица“) или всяко друго лице, което има преки или косвени връзки към горепосочените;
или

● друг Клиент или група Клиенти.

Компанията обаче признава, че конфликтът на интереси не може да бъде предотвратен напълно
и в такива ситуации Компанията ще разкрие такъв конфликт веднага щом бъде идентифициран.

С откриването на търговска сметка в Компанията клиент („Клиентът“) се съгласява с/приема
факта, че Политиката е била разкрита за него/нея и че тя ще бъде разглеждана в съответствие с
условията/спецификациите, посочени в нея.

2. ОБХВАТ

Политиката има за цел да идентифицира и предотвратява или разрешава конфликти на интереси
между Компанията, включително нейните мениджъри, служители и обвързани агенти, или
всяко лице, пряко или косвено свързано с тях чрез контрол, и нейните клиенти или между двама
или повече клиенти, включително тези, причинени от получаването на стимули от трети страни
или от собствените възнаграждения на инвестиционната фирма и други стимулиращи
структури.

По-специално Политиката:

● идентифицира, по отношение на специфичните инвестиционни услуги и дейности и
спомагателни услуги, извършвани от или за сметка на Компанията, обстоятелствата,
които представляват или могат да доведат до конфликт на интереси, водещ до риск от
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ощетяване на интересите на един или повече клиенти ; и
● уточнява процедурите, които трябва да се следват, и мерките, които трябва да бъдат

приети за предотвратяване или разрешаване на такива конфликти.

Конфликтът на интереси трябва да се регулира само когато инвестиционната услуга или
спомагателната услуга се предоставя от Компанията. За тази цел статутът на клиента, на когото
се предоставя услугата - като търговец на дребно, професионален търговец или допустим
контрагент, е без значение.

3. СИТУАЦИИ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

За целите на идентифициране на видовете конфликт на интереси, които могат да възникнат,
Компанията взема предвид дали тя самата или свързано лице или лице, пряко или косвено
свързано с контрола върху Компанията, може при предоставяне на инвестиционни и
допълнителни услуги или комбинация от тях:

1) има вероятност да доведе до финансова печалба или да избегне финансова загуба за
сметка на Клиента;

2) има интерес от резултата от услуга, предоставена на Клиент, или от транзакция,
извършена от името на Клиента, която се различава от интереса на този Клиент от
същия резултат;

3) има финансова печалба или друг стимул да благоприятства интереса на Клиент или
група Клиенти над интереса на друг Клиент или група Клиенти;

4) е получил от лице, различно от Клиента, стимул във връзка с услуга, предоставена на
Клиента, под формата на пари, стоки или услуги, различни от стандартната комисиона
или такса за тази услуга;

5) осъществява същия бизнес като Клиента;
6) по отношение на Компанията, действаща като финансов посредник при първоначалното

публично предлагане (IPO), Клиентът следва да бъде информиран дали страните,
участващи в издаването или предлагането, притежават дялови ценни книжа на емитента,
или дялови ценни книжа на дъщерни дружества на емитента, или имат пряк или косвен
икономически интерес, който зависи от успеха на емитента, или имат разбирателство
или споразумение с основните акционери на емитента.

По-конкретно, като се има предвид настоящият бизнес модел на Компанията, са установени
следните потенциални конфликти на интереси:

1. управление на лична сметка;
2. вътрешна и собствена информация;
3. стимули;
4. избор на доставчици на услуги;
5. възнаграждение на персонала;
6. достъп до електронни данни;
7. инвестиционни проучвания;
8. надзор и сегрегация на отделите.
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По отношение на тези конфликти Компанията поддържа и управлява процедури с оглед
предприемането на всички подходящи мерки за предотвратяване на възникването на конфликт
на интереси или пораждане на съществен риск от ощетяване на интересите на клиентите на
Компанията.

4.    УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

Компанията е създала, внедрила, поддържа и прилага ефективни организационни и
административни процедури с цел предотвратяване и/или управление на всеки идентифициран
конфликт на интереси, който може да породи риск от ощетяване на интересите на Клиента. Като
такава Компанията предприема мерки и контрол, за да гарантира, че съответните лица,
извършващи различни бизнес дейности, включващи потенциален конфликт на интереси,
извършват тези дейности по начин, който възпрепятства възникването на конфликт на интереси,
както следва:

1) обменът на информация между съответните лица, ангажирани с дейности, които
представляват риск от конфликт на интереси, се ограничава до количеството
информация, необходима за изпълнение на съответните им задължения и отговорности,
на база „необходимо да се знае“;

2) създаване на „Китайски стени“, ограничаващи потока на поверителна информация
както чрез електронни системи, така и чрез установяване на нива на сигурност на
достъпа и физическо разделение на местоположението на отдела;

3) съответните лица, чиито основни функции включват извършване на дейности от името
на или предоставяне на услуги на клиенти, чиито интереси могат да противоречат, имат
специален отделен надзор;

4) премахване на всяка пряка връзка между възнаграждението на съответните лица, които
основно се занимават с една дейност, и възнаграждението на различни съответни лица,
които основно се занимават с друга дейност, когато във връзка с тези дейности може да
възникне конфликт на интереси;

5) стимулиране, подарък или друг начин на стимулиране, свързани с предложение или
получаване на облага за съответните лица, както и ограничения/контроли, когато
конфликт на интереси може да възникне от такова насърчаване, подарък или друг
стимул;

6) забрана за насърчаване, подарък или друг стимул за съответните лица, когато те заемат
ключови позиции, свързани със свързаната услуга или продукт, предлагани от
Компанията;

7) прилагане на политика на възнаграждения, приложима за всички съответни лица,
гарантираща, че възнаграждението им не е в противоречие с върховния интерес на
Клиентите;

8) прилагане на политика за разглеждане на лични сметки за съответните лица във връзка
със собствените им инвестиционни сделки, като се посочва, че те трябва да разкриват
на Компанията всяка своя сделка;
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9) мерки за предотвратяване или ограничаване на всяко лице да упражнява неподходящо
влияние върху начина, по който съответното лице извършва инвестиционни или
спомагателни услуги или дейности;

10) ограничения и/или контрол върху едновременното или последователно участие на
съответно лице в отделни инвестиционни или спомагателни услуги, когато такова
участие може да наруши правилното управление на конфликта на интереси;

11) задълженията на съответните лица, участващи в множество инвестиционни или
спомагателни услуги, които могат да доведат до конфликт, трябва да бъдат разделени;

12) информация във връзка с конкретен финансов инструмент или услуга, която се
разпространява до Клиенти, се предоставя от съответни лица, които нямат пряк интерес
към този инструмент или услуга и трябва да бъде одобрена от Функцията за контрол
преди разпространяването;

13) при избора на доставчици на услуги, в случай на лични отношения между Компанията и
третата страна или свързано с тях лице, Компанията взема предвид това и разглежда
потенциалните конфликти или появата на конфликти при извършване на избора си и
доколкото е възможно най-възпира свързаните страни да участват в процеса на вземане
на решения.

14) разкриване на всяка идентифицирана ситуация на Конфликт на интереси на Клиенти;
15) външни бизнес интереси подлежат на контрол и одобрение от Функцията за контрол, за

да се тества нивото на Конфликт на интереси, което може да възникне, ако има такова.

Компанията обръща специално внимание на дейностите за колективно управление на
портфейл, управление на риска, инвестиционни съвети и индивидуално управление на
портфейл. По-специално такова специално внимание е уместно, когато Компанията или лице,
пряко или косвено свързано с контрола върху Компанията, извършва комбинация от две или
повече от тези дейности.

5.     СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Компанията поддържа и редовно актуализира регистър на видовете инвестиционни услуги
и/или дейности, извършвани от Компанията, при които е възникнал конфликт на интереси,
представляващ съществен риск от ощетяване на интересите на един или повече Клиенти или, в
случай на възможно възникване при текуща услуга или дейност, включително всички
предприети действия, както и дадени съгласия.

6.     РАЗКРИВАНЕ

Когато мерките не са достатъчни за предотвратяване или управление на конфликт на интереси,
свързан с Клиент, Компанията ще разкрие конфликта на интереси, преди да пристъпи към
всякакви други бизнес операции с Клиента. Компанията може да откаже да пристъпи към
съответните транзакции, ако оповестяването се счита за недостатъчна мярка за управление на
конфликта, по преценка на Компанията.
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Настоящата Политика подлежи на преразглеждане и промяна, каквито се сметнат за
необходими от Компанията и Компанията си запазва правото да прави каквито и да било
изменения по всяко време. Клиентът ще намери последната актуализация на тази Политика на
уебсайта на Компанията.

7.     АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА

Поне веднъж на годишна база Компанията оценява и преразглежда своята Политика и
предприема всички подходящи мерки за отстраняване на евентуални недостатъци. Компанията
трябва да избягва прекомерното разчитане на разкриването на конфликт на интереси, тъй като
това се счита за недостатък в общата Политика на Компанията.
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