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1. Polityka Dźwigni Conotoxia Ltd ("Polityka" została wydana na podstawie następujących
wymagań:

➢ Okólnik C168 dotyczący Pytań i Odpowiedzi ESMA (Q&A) dotyczących sprzedaży
kontraktów CFD i innych produktów spekulacyjnych inwestorom detalicznym w
oparciu o treść dyrektywy MiFID (dalej: "Okólnik C168").
➢ Okólnik C271 Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (dalej: "CySec");
➢ Dyrektywa UE 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (dalej:
"MiFID");
➢ Ustawa 87(I)/2017 w sprawie świadczenia usług inwestycyjnych, prowadzenia
działalności inwestycyjnej i działania rynków regulowanych (dalej: "Ustawa");
➢ ESMA/2016/1165 - Pytania i Odpowiedzi (Q&A) dotyczące sprzedaży kontraktów CFD
i innych produktów spekulacyjnych inwestorom detalicznym w oparciu o treść
dyrektywy MiFID;
➢ ESMA35-43-1135 – Komunikat ESMA o decyzjach w zakresie interwencji produktowej
dotyczących kontraktów na różnicę i opcji binarnych;
➢ ESMA35-36-1262 – Pytania i Odpowiedzi (Q&A) dotyczące tymczasowych środków
interwencji produktowej w odniesieniu do promowania, dystrybucji lub sprzedaży
kontraktów na różnice (CFD) oraz opcji binarnych klientom detalicznym;
➢ Decyzja ESMA (UE) 2018/796 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie tymczasowego
wprowadzenia ograniczeń w zakresie kontraktów na różnicę w Unii Europejskiej
zgodnie z art. 40 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014
2. Definicje
➢ Saldo to kwota netto znajdująca się na Rachunku Klienta po zakończeniu wszystkich
transakcji, wpłat i wypłat.

➢ Kapitał to wartość kapitału ogółem na Rachunku Klienta (saldo +/- zysk/strata na otwartej
pozycji). Wartość całkowita rachunku, gdyby miało dojść do zamknięcia otwartych pozycji.
➢ Dźwignia oferuje klientowi możliwość zwiększenia potencjalnych zysków/strat na
transakcji. Jako taka, dźwignia daje możliwość otwarcia pozycji, która jest nominalnie
większa niż środki zgromadzone na rachunku.
➢ Początkowy Depozyt Zabezpieczający to kwota środków pieniężnych wymaganych do
otwarcia transakcji. Depozyt Zabezpieczający oblicza się w oparciu o bieżącą rynkową
ofertę cenową dla waluty bazowej rachunku zawierającego transakcji w porównaniu do
waluty bazowej rachunku zawierającego transakcję, żądanego wolumenu oraz poziomu
dźwigni rachunku zawierającego transakcję.
➢ Wolny Depozyt Zabezpieczający to kwota środków dostępnych na Rachunku Klienta, które
mogą zostać wykorzystane jako depozyt zabezpieczający dla otwarcia nowych pozycji.
Wolny Depozyt Zabezpieczający = Kapitał - Wykorzystany Depozyt Zabezpieczający
➢ Poziom Depozytu Zabezpieczającego wskazuje wskaźnik kapitału do wykorzystanego
depozytu zabezpieczającego.

➢ Wezwanie do Wpłaty Depozytu Zabezpieczającego to wiadomość ostrzegawcza, która
zostaje nadana, gdy kapitał Klienta jest niższy niż początkowy depozyt zabezpieczający
wykorzystany do otwierania istniejących pozycji. Wezwanie do Wpłaty Depozytu
Zabezpieczającego pojawia się, gdy Poziom Depozytu Zabezpieczającego jest niższy niż
100%.
➢ Utrzymujący Depozyt Zabezpieczający to minimalna kwota kapitału, jaką należy
utrzymywać na rachunku Klienta celem uniknięcia procesu likwidacji (automatyczne
zamknięcie pozycji (Stop out).
➢ Automatyczne zamknięcie pozycji ma miejsce, gdy poziom depozytu zabezpieczającego
na rachunku transakcyjnym spadnie poniżej poziomów utrzymania. Wtedy najmniej
zyskowne pozycje (pozycje o najwyższej stracie) zaczną być zamykane automatycznie
jedna po drugiej celem zwolnienia jak największego depozytu zabezpieczającego oraz
udostepnienia wolnego depozytu zabezpieczającego pozwalającego na utrzymanie
otwartych pozycji. Celem automatycznego zamknięcia pozycji jest ochrona Kapitału
Klienta oraz ochrona przez ujemnym saldem.
3. Zakres
Polityka Dźwigni określa czym jest dźwignia, transakcje z zastosowaniem dźwigni oraz jej
wpływ na wyniki inwestycyjne, a także ustala, jak określić poziomy dźwigni i depozytu
zabezpieczającego w odniesieniu do transakcji naszych klientów. Każdy klient, który pragnie
zawierać transakcje z Conotoxia Ltd zostanie poinformowany o niniejszej Polityce przed
zawarciem transakcji ze Spółką.
Polityka opisuje kluczowe aspekty zawierania transakcji z depozytem zabezpieczającym oraz
poziomy dźwigni dostępne zależnie od wyników testu odpowiedniości i wymogów
regulacyjnych.
4. Zastosowanie
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do usług świadczonych przez Conotoxia Ltd zarówno na
rzecz klientów detalicznych, jak i profesjonalnych. Należy podkreślić, iż celem niniejszej
Polityki jest zapewnienie, by dźwignia oferowana klientom detalicznym była zgodna z ich
najlepszym interesem oraz zapewnienie jak najlepszej ochrony inwestora.
Conotoxia oferuje swym klientom detalicznym wskaźnik dźwigni od 1:30 do 1:1 (zależnie od
instrumentu finansowego) dla transakcji CFD. Zgodnie z Dyrektywą w sprawie rynków
instrumentów finansowych, Spółka może traktować klientów jako klientów profesjonalnych z
wyboru, po tym jak oceni ich wiedzę fachową i doświadczenie i upewni się, iż w świetle
charakteru przewidywanych transakcji lub usług dany klient jest w stanie podejmować własne
decyzje inwestycyjne i rozumie powiązane ryzyka.
Spółka daje wszystkim istniejącym i potencjalnym klientom możliwość zmiany kategoryzacji
klienta i zwrócenia się o uznanie ich za Klienta Profesjonalnego z Wyboru celem możliwości
zastosowania wyższego wskaźnika dźwigni.
Tym niemniej klasyfikacja jako Klient Profesjonalny z Wyboru wymaga spełnienia
następujących kryteriów:

1) Spełnienie przynajmniej dwóch (2) z następujących kryteriów ("test ilościowy"):
a) Zawarcie transakcji o znacznym rozmiarze na rynku walutowym/CFD (lub na innym
odpowiednim rynku) ze średnią częstotliwością 10 transakcji na kwartał na przestrzeni
ostatnich czterech kwartałów (w Spółce lub u innych dostawców) dotyczących

produktów z dźwignią, takich jak kontrakty walutowe spot, kontrakty CFD, kontrakty
forward, kontrakty futures, swapy, opcje lub inne pochodne instrumenty finansowe;

b) Rozmiar pakietu instrumentów finansowych klienta (w tym depozytów środków
pieniężnych i instrumentów finansowych) przekracza kwotę 500.000€ (lub kwotę
równorzędną w walucie bazowej rachunku transakcyjnego);
c) Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok, prowadząc
działalność profesjonalną, która wymaga wiedzy dotyczącej żądanych transakcji lub usług;
Każdy klient, który pragnie być traktowany jako Klient Profesjonalny z Wyboru (ogólnie - dla
wszystkich przyszłych transakcji i usług inwestycyjnych, bądź też w odniesieniu do konkretnej
usługi inwestycyjnej czy transakcji, bądź w odniesieniu do konkretnego rodzaju transakcji lub
produktów) musi:

➢ Złożyć odpowiedni wniosek na piśmie wypełniając i składając formularz
➢ Dostarczyć Spółce podpisany formularz wniosku o Zmianę Kategorii na Klienta
Profesjonalnego z Wyboru
➢ Potwierdzić, iż rozumie, że utraci część środków ochrony i prawo do rekompensaty
Spółka rozróżnia kolejną kategorię klienta, tzn. Doświadczonego Klienta Detalicznego.
Kategoria ta została wprowadzona przez polski organ regulacyjny - KNF. Kategoryzacja jako
Doświadczony Klient Detaliczny wymaga spełnienia dwóch z trzech warunków, zgodnie z
polityką kategoryzacji klientów:

1) W ciągu ostatnich 24 miesięcy Klient Detaliczny zawarł:
a) transakcje otwarcia CFD o nominalnej wartości stanowiącej równowartość przynajmniej
50.000 EUR* w PLN, z częstotliwością przynajmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał na
przestrzeni czterech kwartałów;
lub

b) transakcje otwarcia CFD o nominalnej wartości stanowiącej równowartość przynajmniej
10.000 EUR* w PLN, z częstotliwością przynajmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał na
przestrzeni czterech kwartałów;
lub

c) transakcje otwarcia CFD o nominalnej wartości stanowiącej równowartość przynajmniej
2.000.000 EUR* w PLN, z częstotliwością przynajmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał na
przestrzeni czterech kwartałów;
2) Klient Detaliczny posiada odpowiednią wiedzę o instrumentach pochodnych, w tym
kontraktach CFD, popartą:
a) uzyskaniem odpowiednich świadectw zawodowych, w szczególności: Doradca
Inwestycyjny, Makler Papierów Wartościowych, Certyfikowany Analityk Finansowy,
Kierownik ds. Ryzyka Finansowego, Zawodowy Kierownik ds. Ryzyka, Certyfikat Specjalisty
ds. Obrotu Giełdowego Stowarzyszenia ACI, Dyplom ACI lub odpowiednie wykształcenie w
dziedzinie;

lub

b) ukończenie przynajmniej 50-godzinnego szkolenia z zakresu instrumentów pochodnych,
w tym kontraktów CFD, potwierdzone uzyskaniem odpowiednich świadectw i potwierdzeń
wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez odpowiednich dostawców szkoleń w
terminie ostatnich 12 miesięcy;
lub

c) potwierdzenie, iż klient prowadzi lub prowadził działalność bądź świadczy lub świadczył
pracę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego będącego podstawą do
pełnienia funkcji przez przynajmniej jeden rok na stanowisku wymagającym zawodowej
wiedzy na temat transakcji na kontraktach CFD i innych instrumentach pochodnych.

* Kwoty równowartości wyrażone w euro w pkt 1 ustala się na podstawie średniego kursu
wymiany euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym datę
złożenia wniosku przez klienta detalicznego.
Należy zauważyć, iż Spółka ma prawo zwrócić się o dostarczenie dodatkowych dokumentów
celem dokonania oceny kategoryzacji klienta.
5. Mechanizm dźwigni w praktyce.

a. Przykład A - wymagany kapitał
Inwestor kupuje 10 000 EUR za USD w tradycyjnym kantorze oraz za pośrednictwem
Rachunku Walutowego Conotoxia. Kurs wymiany dla EUR/USD = 1,10
Kantor (Dźwignia 1:1, 100% depozytu zabezpieczającego)
wymagany kapitał: 10 000 EUR x 1,10 = 11 000 USD
Rachunek Walutowy Conotoxia (Dźwignia 1:100, 1% depozytu zabezpieczającego)
wymagany kapitał: 10 000 EUR x 1,10 / 100 = 110 USD

b. Przykład B - maksymalna możliwa do otwarcia pozycja
Kurs EUR/USD: 1,10
Wartość nominalna (1 lot): 100 000 EUR (lub 100 000 x 1,10 = 110 000
USD)
Aktywa rachunku: 1 500 EUR
Poziom depozytu zabezpieczającego 1%
Wykorzystując wszystkie zasoby na rachunku (wykorzystując maksymalną dźwignię), klient
może otworzyć maksymalną pozycję długą (kupno) dla EUR/USD z następującą wartością
nominalną:
1500 EUR / (1% x 100 000 EUR) = 1,5 lota (150 000 EUR)

c. Przykład C - stopa zwrotu z i bez dźwigni
Kupno 10 000 EUR za PLN
(sprzedaż PLN)
Kurs kupna = 4,30
Sprzedaż 10 000 EUR za PLN (kupno PLN)

Kurs sprzedaży = 4,02
Wynik inwestycji stanowi różnica pomiędzy kupioną (po kursie 4,02) i sprzedaną (po kursie
4,30) walutą PLN.
Kantor (Dźwignia 1:1, 100% depozytu zabezpieczającego - zaangażowany kapitał 43 000
PLN)
(40 200 – 43 000) = -2 800, stopa zwrotu : -2 800/43 000 = -6,51%
Rachunek Walutowy Conotoxia (Dźwignia 1:100, 1% depozytu zabezpieczającego,
zaangażowany kapitał 430 PLN)
(40 200 – 43 000) = -2 800, stopa zwrotu: -2 800/430 = -651,2%

d. Przykład D - stopa zwrotu
Kupno kontraktu CFD opartego na Indeksie DAX
Wartość punktowa DAX: 10 500 pkt.
Wartość nominalna: 10 500 EUR
Wymagany depozyt zabezpieczający 1% = 105 EUR
Sprzedaż uprzednio kupionego kontraktu za: 10 550
Wartość rachunku klienta: 1 500 EUR
Kupno 1 CFD:
10 550 – 10 500 = 50 EUR, stopa zwrotu 3,3 %
Kupno maksymalnej możliwej liczby CFD (zastosowanie maksymalnej dźwigni):
14 CFD. x (10 550 - 10 500) = 700 EUR, stopa zwrotu 46,6%
6. Ustawiając poziom dźwigni i depozytu zabezpieczającego na rachunkach klientów Conotoxia
Ltd stosuje następujące praktyki:

➢ poziom dźwigni musi odzwierciedlać wiedzę i doświadczenie transakcyjne klientów,
➢ zabrania się stosowania agresywnych praktyk dźwigni w odniesieniu do klientów,
➢ domyślny wskaźnik dźwigni jest ustawiony pomiędzy 1:30 do 1:2, zależnie od
instrumentu finansowego
➢ poziom dźwigni oferowany dla różnych CFD jest zawsze ustalany i korygowany poprzez
uwzględnienie kryteriów wpływających na instrumenty bazowe CFD, wliczając
historyczną zmienność, płynność i wolumeny transakcji, ogólne otoczenie polityczne i
gospodarcze, a także zdolność Spółki do zabezpieczenia ryzyka rynkowego,
➢ wymagania rynkowe i limity ustalone przez CySEC lub innego regulatora w
jakiejkolwiek jurysdykcji, w której Spółka planuje oferować swoje usługi,
➢ praktyki i polityki dotyczące zarządzania zdolnością ponoszenia własnego ryzyka i
zarządzania ryzykiem Spółki stworzone celem zarządzania ryzykiem rynkowym
wynikających z transakcji z dźwignią zawieranych przez klientów.

7. Spółka oferuje wszystkim swoim klientom mechanizm Ochrony przed Ujemnym Saldem,
zgodnie z wymogami regulacyjnymi, celem zapewnienia, by maksymalna strata, jaka może

wystąpić na rachunku klienta nie przekroczyła dostępnych środków klienta. W tym celu
stosowane przez Spółkę ograniczenia w postaci zamknięcia pozycji w oparciu o depozyt
zabezpieczający zostały ustalone na poziomie minimalnego wymogu utrzymującego depozytu
zabezpieczającego wynoszącego 50% sumy początkowych depozytów zabezpieczających.
8. Maksymalny dostępny poziom dźwigni dozwolonej dla konkretnych instrumentów dla
Klientów Detalicznych przedstawia się następująco:

Maksymalna
dźwignia

Produkt

30:1

Główne pary walutowe

20:1

Pary walutowe inne niż główne, złoto i główne
indeksy
Towary, za wyjątkiem złota i indeksy kapitałowe inne
niż główne

10:1

5:1

Akcje i ETF-y

2:1

CFD na kryptowaluty

1:1

DMA CFD na akcje i ETF-y

9. Maksymalny dostępny poziom dźwigni dozwolonej dla konkretnych instrumentów dla
Klientów Doświadczonych, zgodnie z definicją polskiego regulatora, przedstawia się
następująco:
Maksymalna
dźwignia

Produkt

100:1

Główne pary walutowe

100:1

Pary walutowe inne niż główne, złoto i główne
indeksy
Towary, za wyjątkiem złota i indeksy kapitałowe inne
niż główne

10:1

5:1

Akcje i ETF-y

2:1

CFD na kryptowaluty

1:1

DMA CFD na akcje i ETF-y

10. Maksymalny dostępny poziom dźwigni dozwolonej dla konkretnych instrumentów dla
Klientów Profesjonalnych przedstawia się następująco:

Maksymaln
a dźwignia

Produkt

300:1

Główne pary walutowe, pary walutowe inne niż
główne

100:1

Złoto i główne indeksy

100:1

Towary, za wyjątkiem złota i indeksy kapitałowe
inne niż główne

5:1

Akcje i ETF-y

2:1

CFD na kryptowaluty

1:1

DMA CFD na akcje i ETF-y

11. Maksymalny dopuszczalny limit dźwigni może ulec zmianie za lub bez uprzedniego
zawiadomienia celem odzwierciedlenia bieżących warunków rynkowych. Odpowiednie
limity dźwigni przedstawiono w Tabeli Specyfikacji Instrumentów, jak przedstawiono
powyżej.
12. Spółka może również obniżyć limit dźwigni dla CFD lub rolowanych kontraktów
walutowych spot, które mogą podlegać rzeczywistym lub przewidywanym działaniom
korporacyjnym lub zmienności w dowolnym czasie, za uprzednim zawiadomieniem lub
bez niego.
13. Środki interwencji produktowej ESMA nie są ograniczone do klientów posiadających
siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) - dotyczą one inwestorów
detalicznych zamieszkujących w EOG oraz krajach trzecich. System MiFID II nie
dyskryminuje na podstawie lokalizacji klientów i ma zastosowanie do usług świadczonych
przez firmy inwestycyjne uprawnione w tym zakresie na terenie EOG. W innych
jurysdykcjach, niezależnie od kategoryzacji klienta jako klient detaliczny, mogą
obowiązywać ograniczenia regulacyjne. W związku z tym Spółka będzie monitorować
zmiany przepisów prawnych dotyczące wykorzystywania dźwigni lub ograniczeń
oferowania CFD we wszystkich krajach, w których oferuje swoje usługi, a także będzie
korygować odpowiednio swoje warunki transakcyjne.
14. Zgodnie z tymczasowymi środkami interwencji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i
Papierów Wartościowych (dalej razem: "Środki ESMA") - które wygasły po raz ostatni w
sierpniu 2019 r. - CySEC wprowadziła na stałe Środki ESMA do przepisów prawa
krajowego zgodnie z art. 42 Rozporządzenia (UE) Nr 600/2014 lub MiFIR. W związku z tym
Spółka stosuje zasady określone w pkt. 10 niniejszej Polityki.
System MiFID II/MiFIR nie przewiduje regulacji dla przypadku, w którym Krajowe Środki
Interwencji Produktowej ("KŚIP") przyjęte przez różne Krajowe Organy Właściwe nie
byłyby takie same. W związku z tym CySEC przyjęła podejście terytorialne do
transgranicznego oferowania usług, sprzedaży i dystrybucji CFD za pośrednictwem
oddziału czy powiązanego pośrednika celem zapewnienia ochrony prawnej dla
uczestników rynku działających w jurysdykcjach o odmiennym sposobie stosowania
Środków ESMA przez co poziom ochrony zapewnianej inwestorom detalicznym mógłby
być inny.
W przypadku rozbieżności pomiędzy cypryjskimi KŚIP i środkami wprowadzonymi przez
inny Krajowy Organ Właściwy, treść i zastosowanie cypryjskich KŚIP ulegają zmianie,
zależnie od kraju zamieszkania klienta. Jeśli podmiot podlegający nadzorowi CySEC
oferuje, dystrybuuje lub sprzedaje CFD rezydentowi:
➢ Cypru - cypryjskie KŚIP będą posiadać treść zgodną ze Środkami ESMA, za wyjątkiem
ostrzeżenia o ryzyku dla nowych dostawców CFD;
➢ Państwa Członkowskiego, w którym Krajowy Organ Właściwy wprowadził KŚIP cypryjskie KŚIP będą posiadać treść zgodną ze środkami przyjętymi przez Krajowy
Organ Właściwy danego Państwa Członkowskiego;
➢ Państwa Członkowskiego, w którym Krajowy Organ Właściwy nie wprowadził KŚIP cypryjskie KŚIP będą posiadać treść zgodną ze Środkami ESMA, za wyjątkiem

ostrzeżenia o ryzyku dla nowych dostawców CFD;
➢ kraju trzeciego - cypryjskie KŚIP będą posiadać treść zgodną ze Środkami ESMA, za
wyjątkiem ostrzeżenia o ryzyku dla nowych dostawców CFD.
W praktyce na dzień dzisiejszy tylko nieliczne Państwa Członkowskie UE28 posiadają KŚIP
znacząco odmienne od Środków ESMA, a więc i cypryjskich KŚIP. CySEC będzie
sprawować nadzór nad stosowaniem i egzekwowaniem cypryjskich KŚIP. Inwestorzy
detaliczni będący rezydentami tych nielicznych Państw Członkowskich, w których KŚIP
różnią się znacząco od Środków ESMA muszą zostać w pełni powiadomieni o
zapewnianym im poziomie ochrony.
15. Polityka Dźwigni Spółki została zatwierdzona przez Zarząd i podlega okresowym
przeglądom przeprowadzanym przynajmniej raz do roku.

