
 

 

ISIN: ROCMJ6NHPCQ0 

Denumire produs: BRK SNP Turbo Long 0.32 

Tip produs: Certificat turbo 

DESCRIEREA PIEȚEI ȚINTĂ 
Acest produs este compatibil cu investitorii ale caror nevoi, caracteristici si obiective corespund cu cele de mai jos:  
 
Tip client: Contrapărți eligibile, Clienți profesionali, Clienți de retail 

Cunostințe și experiență: Investitori ce posedă cunostințe despre produsele derivate și/sau care au mai tranzacționat 
asemenea instrumente financiare. 

Situația financiară: Investitorul își permite să sufere o pierdere de până la 100% din suma investită  

Toleranța la risc: Indicator de risc (SRI) 7/7:  Produsul este potrivit pentru investitorii  care acceptă un grad 
ridicat de risc în speranța de a obține rentabilități ridicate  
 

Obiectivele clientului: Investitori ce doresc să obțină rentabilități ridicate pe termen  scurt si foarte scurt, prin 
utilizarea efectului de levier  

Piața țintă negativă: Investitori cu aversiune la risc, care doresc protejarea capitalului investit 

Canal de distribuție: Acest produs poate fi: 
•vândut doar ca “execution only” pentru investitorii non-retail 
•promovat către investitorii de retail și non-retail cu consultanță 
•promovat către investitorii de retail și non-retail prin canal discreționar 
•promovat către investitorii de retail și non-retail prin servicii de execuție cu verificarea 
oportunității investiției 
 

APROBAREA PRODUSULUI 
Procesul de aprobare a produsului evaluează rezultatele potențiale în cadrul unor diferite scenarii, atât pozitive cât și 
negative, pentru a ne asigura că rentabilitățile așteptate sunt compatibile cu tipul și specificațiile  produsului. În cazul în 
care rezultatele testării produsului nu se încadrează în aceste specificații, produsul va fi reevaluat de către personalul 
autorizat și va fi remodelat pentru a corespunde pieței țintă, sau  se va renunța la emisiunea acestuia dacă va fi cazul. 
Aprobarea produsului este acordată la discreția BRK Financial Group, în baza unor motive întemeiate. Pe lângă testarea 
produsului, BRK Financial Group specifică piața țintă a produsului și strategia de distribuție adecvată pentru piața țintă 
identificată. 
 
RISCURI ȘI DISCLAIMER 
Acest document a fost redactat de SSIF BRK Financial Group SA exclusiv pentru conformarea cu Directiva 2014/65/EU a 
Parlamentului European și a Consiliului din 15 Mai 2014 privind piețele instumentelor financiare (“MIFID 2”) și ar trebui 
utilizat doar în acest scop.  Acest material nu este destinat investitorilor și nu ar trebui invocat acestora.  
Acest document este realizat doar cu scop de informare și nu este o recomandare de a achiziționa, deține sau vinde 
produsul financiar descris. Societatea nu este responsabilă de corectitudinea informațiilor. Investitorii sunt cei care vor 
suporta pe deplin riscul de credit al emitentului pentru aceste produse. Înainte de a investi în produse derivate, 
investitorilor le este recomandat să solicite consultanță specializată; conținutul informațional din acest document nu 
înlocuiește o astfel de consultanță.  
 
Acest document nu constituie un prospect simplificat. Documentația referitoare la prospect poate fi obținută în mod direct 
de la SSIF BRK Financial Group SA prin telefon la 0364 401 709, prin email trading@brkfinancialgroup.ro sau pe 
www.brkfinancialgroup.ro .  
 
Performanța trecuta a activului suport nu reprezintă o garanție pentru performanța viitoare. Valoarea produselor 
financiare este supusă fluctuațiilor pieței, care pot duce la pierderea parțială sau totală a capitalului investit. Achiziționarea 
produselor financiare presupune costuri. SSIF BRK Financial Group SA sau o altă societate afiliată poate opera ca furnizor 
de lichiditate pentru aceste produse financiare, putând tranzacționa în contul propriu și pot realiza operațiuni de hedging 
care pot influența prețul pieței, modificările de preț sau lichiditatea produselor.  
Acest document nu poate fi copiat, reprodus, distribuit sau publicat, în totalitate sau în parte, fără autorizarea prealabilă a 
SSIF BRK Financial Group SA. 
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