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What can you find in this register?
In this register you can search for investment firms. In addition, you can also search for credit institutions offering investment
services.
Licensing requirement
In the Netherlands, only investment firms having obtained a licence from AFM and credit institutions having obtained a licence
from DNB may offer investment services and/or perform investment activities.
More information about licences and exemptions

Clearing & settlement

Searching the register
You can search for undertakings in this register by selecting a category and/or using one or more search terms. If your search
is successful one or more search results will be shown. By selecting an undertaking you can view the information concerned.
Finally, you can scroll through the list of search results by using the arrows at the bottom of the search results.

Trading platforms
Notifications
Net short positions
Managers' transactions MAR
19

Contact
For more information on investment firms, you may contact AFM’s Financial Markets Information Line, telephone: 0800-5400
540.

Approved prospectuses
Notified prospectuses

Statutory name:

Binary Investments (Europe) Ltd

Issued capital

Trade name:

Binary Investments (Europe) Ltd

Home member state
Offering securities

Place of residence:
Country:
Disclosure:

Publication of inside
information
Substantial holdings and
gross short positions
Directors and members of
the supervisory board
Financial reporting
Registers de Nederlandsche Bank

EU-passport (incoming)
Financial service

Date of entrance

EER Beleggingsonderneming

25 mei 2015

EU-passport (incoming) via licenseholder continuation
Financial service

Date of entrance current matrix

EER Beleggingsonderneming

24 mei 2015
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Deel A Beleggingsdiensten en -activiteiten.
Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten.
Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten.
Het handelen voor eigen rekening.
Vermogensbeheer.
Beleggingsadvies.
Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie.
Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie.
Het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten.

Deel B Nevendiensten
1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en
daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer.
2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer
financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als
partij optreedt.
3. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende
aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van
ondernemingen.
4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.

5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met
transacties in financiële instrumenten.
6. Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten.
7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die
verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C,
voorzover deze in verband staan met de verlening van beleggings- of nevendiensten.
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Financiële instrumenten
Effecten.
Geldmarktinstrumenten.
Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging.
Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten,
valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden
afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten.
Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen
en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in
gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft).
Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden
afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een
MTF.
Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die
betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor
commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben,
waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er
regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden).
Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico.
Financiële contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for differences").
Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen,
vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant
moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of
een ander ontbindend element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten,
verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële
instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden
verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting
van extra zekerheden).

Last update 10 feb 2017

Sitemap

Disclaimer Contact

