Αγαπητέ Πελάτη
1η Ιανουαρίου 2018
Θέμα: Ενημερωτική Επιστολή και Χαρτοφυλάκιο Ημερομηνίας 31/12/2017
Επισυνάπτεται το Χαρτοφυλάκιο σας με ημερομηνία αποτίμησης την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Σας ενημερώνουμε ότι για την περίοδο 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017, σας έχουν αποδοθεί
πιστωτικοί τόκοι, βάσει του μέσου πιστωτικού επιτοκίου που έχει εισπράξει η ARGUS Stockbrokers Ltd, από τις
διάφορες εμπορικές τράπεζες στις οποίες τηρεί λογαριασμούς πελατών (Clients Money A/Cs). Σημειώνεται ότι
πιστωτικοί τόκοι καταβάλλονται, με την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η απόδοσή τους από τις εμπορικές
τράπεζες.
Οποιοσδήποτε λογαριασμός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο, θα πρέπει να εξοφληθεί άμεσα. Προς το σκοπό
αυτό παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Λογιστήριο της Εταιρείας στο 22717000.
Online Συναλλαγές σε Διεθνή Χρηματιστήρια, ΧΑΚ και ΧΑ και Forex
Μέσω της πλατφόρμας ARGUS Global Trader (www.argusglobaltrader.com) μπορείτε να καταχωρείτε από τον
προσωπικό σας υπολογιστή, διαδίκτυο και κινητό (iPhone & Android) εντολές σε διεθνή χρηματιστήρια.
Μέσω της πλατφόρμας ARGUS Trader (www.argus.com.cy), μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές στα
Χρηματιστήρια Κύπρου (ΧΑΚ) και Αθηνών (ΧΑ) με τιμές σε πραγματικό χρόνο και βάθος πέντε επιπέδων.
Μέσω της πλατφόρμας ARGUS FX (www.argusfx.com) μπορείτε να καταχωρείτε από τον προσωπικό σας
υπολογιστή, διαδίκτυο και κινητό (iPhone & Android) εντολές σε ξένο συνάλλαγμα (Forex).
Σας ενημερώσουμε ότι θα πρέπει να μας αποστείλετε αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της Α.Η.Κ, ή της
Α.ΤΗ.Κ. ή της Υδατοπρομήθειας, στο οποίο να αναγράφεται η Διεύθυνση κατοικίας σας προς ενημέρωση της
Μερίδας σας. Η υποχρέωση τήρησης αντίγραφου πιστοποίησης Διεύθυνσης (Utility Bill) πηγάζει από την
Κείμενη Νομοθεσία. Η αποστολή μπορεί να γίνει στο Φαξ.: 22-717070, ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση που
αναγράφεται στο κάτω μέρος της παρούσας ή και ηλεκτρονικά στο argus@argus.com.cy
Σε περίπτωση που έχουν αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε για
ενημέρωση των στοιχείων σας. Για πελάτες Νομικά Πρόσωπα, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να μας ειδοποιείτε
άμεσα σε περίπτωση που επέρχεται οποιαδήποτε μεταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα,
θα πρέπει να μας ειδοποιείτε άμεσα σε περίπτωση όπου το μέλος του Δ.Σ. ή του προσωπικού της εταιρείας σας
το οποίο είχε καθοριστεί ως εκπρόσωπος της εταιρείας σας στις συναλλαγές της με την ARGUS, έχει
αποχωρήσει ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο επιθυμείτε όπως παύσει να δεσμεύει την εταιρεία σας έναντι της
ARGUS.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ενότητα MiFID II.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.
Με εκτίμηση,

Άντρη Τριγγίδου
Διευθύνων Σύμβουλος

