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Informații pentru Clienții XTB în contextul posibilității ca Marea Britanie să 
părăsească Uniunea Europeană (Brexit) 

 

În legătură cu retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană din data de 29 martie 
2019, XTB informează despre posibilitatea apariției unor situații extraordinare pe piețele 

financiare în perioada prealabilă și după data respectivă.  
 

Condiții extraordinare de piață, precum lichiditatea redusă a instrumentelor și eventuala 

lipsă a executării ordinelor, spread-uri mai mari și mișcări rapide de preț sau decalaje la 
deschiderea pieței, pot apărea pe instrumentele cu activ suport pe instrumente FX, din 

care face parte lira sterlină (GBP) și pe instrumentele al căror preț depinde de prețul 
acțiunilor companiilor britanice sau ale companiilor listate la bursa din Londra (Acțiuni 

CFD, Acțiuni Clasice și ETF-uri). Aspectele menționate mai sus pot influența și 
instrumentele cu activ suport pe alți indici. Datorită faptului că Marea Britanie este o 

piață activă de tranzacționare a mărfurilor, cum ar fi metalele industriale și metalele 

prețioase, condiții extraordinare de piață pot influența și aceste instrumente. De 
asemenea, Banca Angliei este depozitarul principal al rezervelor valutare globale 

depozitate în aur, situație ce ar putea influența comportamentul monedelor ale căror 
rezerve sunt găzduite de Marea Britanie. 

 

XTB nu exclude posibilitatea ca situația actuală din Marea Britanie să reprezinte o 
oportunitate de manipulare a ratei lirei sterline, prin publicarea unor informații false în 

mass-media sau a unor atacuri speculative. 
 

De asemenea, XTB dorește să reamintească de existența protecției împotriva balanței 
negative. Pentru mai multe informații puteți consulta documentul ”Regulament cu Privire 

la Prestarea de Servicii”. 

 
În cazul în care apar întrebări cu privire la efectele Brexit-ului asupra activității XTB, 

Clienții noștri pot lua legătura cu reprezentanții XTB la adresa de e-mail: 
asistenta.clienti@xtb.ro și la numărul de telefon +40 31 425 54 92. 

 

În prezent, XTB nu intenționează să relocalizeze serviciile de investiții oferite. De 
asemenea, XTB nu intenționează să schimbe sediul social al filialei sale – XTB Limited 

din Londra. 
 

Prin urmare, nivelul de securitate al fondurilor Clienților deținute de XTB nu se va 

modifica. 
 

Rețineți că, în urma Brexit-ului, unele acorduri cu furnizorii de servicii XTB pot fi 
renegociate. Acest lucru se aplică acordurilor cu furnizorii cu sediul în Marea Britanie. 

Renegocierea acestor acorduri poate determina necesitatea modificării documentației 
clienților. Ca urmare a Brexit-ului, anumite date cu caracter personal pot fi transferate în 

afara Uniunii Europene. XTB monitorizează în mod constant situația din Marea Britanie, 

cooperând în acest sens cu XTB Limited. XTB informează Clienții cu privire la orice 
schimbare care are sau poate avea impact asupra situației lor juridice, în măsura 

prevăzută de legislația în vigoare. 
 

Pentru mai multe informații, puteți lua legătura cu reprezentanții XTB utilizând datele de 

contact indicate anterior.   
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