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Contexto regulamentar 
 

Para a Supervisão Prudencial das Empresas de Investimento e a fim de melhorar a 
transparência dos intervenientes do mercado, o executivo da JFD Group Ltd (doravante a 
"Empresa"), tem a obrigação de publicar informações relativas aos riscos e à gestão de 
riscos numa base anual, no mínimo. 

 

O Relatório de Divulgação e Disciplina de Mercado ("Relatório") para o ano 2021 foi 
preparado de acordo com as disposições da Parte Oito do Regulamento (UE) n.º 575/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos 
prudenciais aplicáveis às instituições de crédito e empresas de investimento (doravante 
"CRR"), a Lei n.º 87(I)/2017 (doravante "a Lei"), Regulamento (UE) 2019/2033 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos requisitos prudenciais das empresas de 
investimento ("IFR") e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 
575/2013, (UE) n.º 600/2014 e (UE) n.º 806/2014 e a Diretiva das Empresas de 
Investimento (UE) 2014/65 ( "IFD"). 

 

Para além do acima exposto e em conformidade com o IFR e o IFD, a Empresa é obrigada 
a preparar o Relatório de Divulgação do Pilar III (o "Relatório") para divulgar informações 
relativas à sua gestão de risco, estrutura de capital e adequação de capital, bem como as 
características mais importantes da governação empresarial da Empresa, incluindo o seu 
sistema de remuneração. 

 

A informação contida neste relatório é auditada pelos auditores externos da Empresa e 
publicada anualmente na página web da Empresa. 

 

Informação sobre a empresa 
 

A JFD Group Ltd (a "Empresa" ou "JFD") é uma Empresa de Investimento do Chipre, 
constituída na República de Chipre com o número de registo de empresa HE 282265. 

 

A Empresa é autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission 
("CySEC") sob o número de licença 150/11 ("Licença CIF"), oferecendo instrumentos 
financeiros regulamentados pela MiFID II com especial ênfase em Divisas ("Forex") e 
Contratos por Diferenças ("CFDs"). 

 

A Empresa obteve a sua Licença CIF da CySEC no dia 5 de agosto de 2011. A Licença CIF 
foi subsequentemente alterada a 30 de outubro de 2012 para incluir o serviço de 
investimento ou atividade de Gestão de Carteira e em 11 de abril de 2017 para alargar a 
sua licença com o acréscimo de serviços de Aconselhamento de Investimento. 
Adicionalmente, em 25 de abril de 2017, a CySEC aprovou o pedido da Empresa para 
oferecer serviços de CFDs relacionados com moedas virtuais. Durante o ano em análise e 
especificamente no dia 5 de abril de 2021, a Empresa obteve a aprovação da CySEC para 
alargar a sua autorização e incluir o serviço de investimento de Negociação por Conta 
Própria. No entanto, a Empresa ainda não fez uso deste serviço. 

 

A Tabela 1 abaixo fornece a Informação de Licença da Empresa: 
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Tabela 1 - Informações sobre licenças de empresas (com base no Terceiro Apêndice da Lei): 
 

 Serviços e atividades de 
investimento 

Serviços auxiliares 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 

In
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s
 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓  
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

✓ 

✓  
 
 

 
- 

 

2 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ ✓ 

3 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ ✓ 

4 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ ✓ 

5 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ ✓ - 

6 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ ✓ - 

7 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ ✓ - 

8 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ ✓  

9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓ ✓ 

10 
✓ ✓ - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ ✓ - 

 
 

Quadro de Gestão de Risco 
 

O Conselho de Administração ("CA") do Grupo JFD tem a responsabilidade final de 
estabelecer um quadro de gestão de riscos, que garanta a existência de um sistema sólido 
de controlos internos e políticas de gestão de riscos para identificar, medir, monitorizar 
e/ou gerir os principais riscos enfrentados pela Empresa. O Conselho de Administração 
estabelece a apetência pelo risco e os níveis globais de tolerância ao risco adequados à 
dimensão, escala e objetivos estratégicos de crescimento da Empresa. 

 

Além disso, o CA e o Executivo têm a responsabilidade geral pelos sistemas de controlo 
interno de avaliação da adequação do capital, e estabeleceram processos eficazes para 
assegurar que todo o espectro de riscos enfrentados pela Empresa seja devidamente 
identificado, medido, monitorizado e controlado para minimizar resultados adversos. 

 

Como em todas as Empresas de Investimento, a Empresa está exposta a uma variedade de 
riscos. A informação fornecida neste relatório baseia-se nos procedimentos seguidos pelo 
Executivo para identificar e gerir riscos para o ano findo a 31 de dezembro de 2021. 

 

Função de Gestão de Risco 
 

A Empresa, no âmbito da extensão da sua licença de exploração para a prestação dos serviços 
de investimento "Negociação por conta própria", durante 2021 decidiu criar um Comité de 
Gestão de Riscos (o "Comité") para a supervisão e aprovação do seu quadro de gestão de 
riscos empresariais. 

 

Os membros do Comité são os seguintes: 

(a) Demetrios Tsingis (Diretor Não-Executivo Independente) 
(b) Joseph Tsirakkis (Diretor Executivo) 
(c) Miroslav Petkov (Oficial de Negociação)
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O Comité de Gestão de Riscos é responsável por isso: 
 

• aconselhar o Conselho de Administração sobre a apetência e estratégia global de risco 

atual e futuro da Empresa e assistir o Conselho de Administração na supervisão da 

implementação dessa estratégia pelo Executivo. 

• monitorizar e assegurar que as atividades de gestão de risco estão em linha com as 
políticas e enquadramento da Empresa. 

• assegurar que todos os riscos materiais sejam identificados, medidos e devidamente 
comunicados. O Comité deve estar ativamente envolvido na elaboração da estratégia de 
risco da Empresa e em todas as decisões de gestão de riscos materiais e que pode 
fornecer uma visão completa de toda a gama de riscos do Conselho de Administração. 

 
A Empresa parece ter em vigor políticas e procedimentos de gestão de riscos que 
identificam os riscos relacionados com as atividades, processos e sistemas da Empresa e, 
quando apropriado, estabelecem o nível de riscos tolerados pela Empresa. 

 
Governação do Risco: 

 

A aplicação de uma estrutura eficiente de gestão de risco é crucial para a Empresa e para 
todas as empresas, mercados e regiões em que opera. A gestão de risco da Empresa é 
supervisionada ao mais alto nível, de forma a estar em conformidade com os regulamentos 
da CySEC aplicáveis e com o enquadramento regulamentar europeu. 

 

A Empresa opera no sector dos serviços financeiros e considera os riscos abaixo indicados 
como os mais importantes, pelo que são continuamente monitorizados a fim de serem 
mitigados o mais rapidamente possível: 

 
1. Risco de mercado 
2. Risco operacional 
3. Legal e Conformidade 
4. Risco reputacional 
5. Risco estratégico 

 
6. Riscos relacionados com o IFD: 

6.1. Risco para o Cliente (RpC) 
6.2. Risco para o mercado (RpM) 
6.3. Risco para a empresa (RpE) 
6.4. Risco de Concentração 

 

Embora os riscos mencionados nas listas acima estejam interligados, para efeitos destas 
revelações iremos separá-los de modo a podermos captar todas as diferentes 
componentes, tanto de uma perspetiva regulamentar como de uma perspetiva de risco 
geral. 
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1. Risco de mercado: 
 

O risco de mercado corresponde ao risco de perda de valor dos instrumentos financeiros 
decorrente de alterações nos parâmetros de mercado, da volatilidade destes parâmetros e das 
correlações entre eles. 

 

O risco de mercado advém principalmente de: 
 

1.1. Risco cambial: É um risco financeiro que existe quando uma transação é 
denominada numa moeda diferente da moeda de base da empresa e existe o risco de 
que o valor dos instrumentos financeiros flutue devido a alterações nas taxas de 
câmbio de divisas. O risco cambial na empresa é efetivamente gerido pelo Executivo 
que controla as flutuações das taxas de câmbio numa base contínua e age em 
conformidade. Para o ano em análise, a exposição da Empresa ao risco cambial é de 
398.679,71 euros. 

 

1.2. Risco da taxa de juro: O risco de taxa de juro é o risco de que o valor dos 
instrumentos financeiros flutue devido a alterações nas taxas de juro do mercado. Os 
rendimentos e os fluxos de caixa operacionais da Empresa são substancialmente 
independentes das alterações nas taxas de juro do mercado. O Executivo da Empresa 
controla as flutuações das taxas de juro numa base contínua e atua em conformidade. 

 

1.3. Risco de Liquidez: refere-se como o risco quando a maturidade do ativo e do 
passivo não coincide. Uma posição inigualável aumenta potencialmente a 
rentabilidade, mas pode também aumentar o risco de perdas. A Empresa tem políticas 
e procedimentos com o objetivo de minimizar tais perdas, tais como a manutenção de 
liquidez suficiente e de outros ativos correntes altamente líquidos e a disponibilidade 
de um montante adequado de facilidades de crédito comprometidas. De acordo com 
as regras monetárias dos clientes da CySEC, a Empresa detém em contas bancárias 
segregadas, claramente designadas como contas de dinheiro dos clientes, todos os 
fundos dos seus clientes. Por conseguinte, a Empresa considera que o risco de liquidez 
em relação à atividade comercial de todos os clientes é significativamente baixo. 

 

2. Risco operacional: 
 

Risco operacional é o risco de perda decorrente de inadequações ou falhas nos procedimentos 

internos, falhas de sistemas ou eventos externos, incluindo eventos de baixa probabilidade 

que implicam um elevado risco de perda. 

A Empresa gere o risco operacional através de um ambiente baseado no controlo, no qual os 

processos são documentados e as transações são reconciliadas e monitorizadas. Isto é, 

apoiado por um programa de auditorias realizadas pelos Auditores Internos da empresa e pela 

monitorização contínua dos incidentes de risco operacional para assegurar que as falhas do 

passado não se repitam. 

Além disso, a Empresa dispõe de processos, ferramentas de gestão e uma infraestrutura de 

controlo para melhorar o controlo, a nível da Empresa, do seu risco operacional. Estes 

incluem, entre outros, procedimentos específicos, supervisão permanente, planos de 

continuidade de negócios e funções dedicadas à supervisão e gestão de tipos específicos de 
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riscos operacionais, tais como a fraude, riscos relacionados com prestadores de serviços 

externos, riscos legais, riscos de segurança do sistema de informação e riscos de 

conformidade. 

A Empresa, no seu objetivo de minimizar o seu risco operacional, empreende as seguintes ações: 
 

➢ A fim de facilitar a tomada de decisões para atividades de controlo de risco, está a ser 

fornecida informação adequada ao Executivo da Empresa; 

➢ Implementa um forte sistema de controlos internos para assegurar que as perdas 

operacionais não causem danos materiais à Empresa 

➢ Estabeleceu o princípio "quatro-olhos"; 

➢ Impõe melhorias nos seus métodos de deteção de atividades fraudulentas 

➢ Atualiza a sua continuidade comercial e plano de recuperação de desastres 

 
Para o cálculo do risco operacional em relação ao novo relatório de adequação de capital no 

âmbito da IFR, a Empresa utiliza o requisito de despesas gerais fixas que é analisado mais 

detalhadamente na Secção 6, abaixo. 

3. Riscos legais e de conformidade: 
 

O cumprimento significa agir em conformidade com as regras regulamentares aplicáveis, bem 

como com os princípios e normas profissionais, éticos e internos. O risco legal e de 

conformidade pode surgir como resultado de infrações ou não cumprimento da legislação, 

regulamentos, acordos ou normas éticas ou devido a sanções administrativas ou disciplinares 

que possam ter como efeito perdas financeiras materiais. 

A probabilidade de tais riscos ocorrerem é relativamente baixa devido aos procedimentos e 

políticas internas detalhadas implementadas pela Empresa e às revisões regulares por parte 

dos Auditores Internos. O Responsável pela Conformidade (Compliance Officer) verifica que 

todas as leis, regulamentos e princípios de conformidade aplicáveis aos serviços da Empresa 

são cumpridos, e que todo o pessoal respeita os códigos de boa conduta e de conformidade 

individual. O Responsável pela Conformidade controla igualmente a prevenção de danos de 

reputação, realiza controlos de conformidade ao mais alto nível e presta assistência nas 

operações do dia-a-dia. 

Finalmente, foram estabelecidas diferentes políticas de conformidade independentes dentro das 
linhas de negócio da Empresa para identificar e prevenir quaisquer riscos de incumprimento. 

 

4. Risco reputacional: 
 

O risco de reputação é o risco atual ou potencial para os lucros e capital resultante de uma 

perceção adversa da imagem da Empresa por parte dos clientes, contrapartes, acionistas, 

investidores ou reguladores. O risco de reputação pode ser desencadeado pelo mau 

desempenho, a perda de um ou mais dos principais diretores da Empresa, a perda de grandes 

clientes, mau serviço ao cliente, fraude ou roubo, reclamações de clientes, ações judiciais e 

multas regulamentares. 
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A Empresa tem políticas e procedimentos transparentes em vigor ao lidar com possíveis 

reclamações de clientes, a fim de prestar a melhor assistência e serviço possíveis em tais 

circunstâncias. A possibilidade de ter de lidar com reclamações de clientes é muito baixa, uma 

vez que a Empresa fornece serviços de alta qualidade aos clientes. 

Além disso, o Conselho de Administração da Empresa é composto por profissionais de alto 

calibre que são reconhecidos na indústria pela sua integridade e ética; isto acrescenta valor à 

Empresa. 

5. Risco estratégico 
 

O risco estratégico pode ocorrer como resultado de decisões empresariais adversas, da 

implementação inadequada de decisões ou da falta de capacidade de resposta a mudanças no 

ambiente empresarial. A exposição da Empresa ao risco estratégico é moderada, uma vez que 

políticas e procedimentos para minimizar este tipo de risco são implementados na estratégia 

global da Empresa. 

6. Riscos relacionados com a IFR 
 

A IFR introduziu alterações substanciais na forma como as empresas de investimento devem 

calcular as suas necessidades de capital. Especificamente, o quadro revisto dos requisitos de 

capital introduz certos riscos adicionais que são coletivamente referidos como Fatores-K. 

K-Factors requirements (KFR), em português Requisitos de Fatores-K, é uma metodologia 

recomendada pela Autoridade Bancária Europeia, a fim de captar a gama de riscos a que uma 

empresa de investimento está exposta. Os fatores-K substituem essencialmente a abordagem 

de crédito, mercado e risco operacional da CRR, a fim de melhor aferir o capital necessário para 

fazer face aos riscos da empresa de investimento. Os fatores-K são indicadores quantitativos 

ou fatores que representam os riscos que uma empresa de investimento pode representar 

para os clientes, mercado/liquidez e para a própria empresa. 

Os fatores-K estão divididos nas seguintes categorias: 
 

6.1. Risco para o Cliente (RpC): que captura ativos de clientes sob gestão e 
aconselhamento contínuo (K-AUM), dinheiro de clientes detidos (K-CMH), ativos 
salvaguardados e administrados (K-ASA), e ordens de clientes tratadas (K-COH). 

 

Em 31/12/2021, a Empresa foi exposta a: 
 Requisito do Fator-K 

(montante em milhares) 

K-AUM 255 

K-CMH 27.375 

K-ASA 38.145 

K-COH 137 
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6.2. Risco para o Mercado (RpM): que captura o risco de posição líquida (K-NPR) de 
acordo com as disposições do CRR relativas ao risco de mercado ou, quando permitido 
pela autoridade competente para tipos específicos de empresas de investimento que 
negoceiam por conta própria através de membros compensadores, com base nas 
margens totais exigidas pelo membro compensador de uma empresa de investimento 
(K-CMG). 

 

Em 31/12/2021, a Empresa foi exposta a: 
 Requisito do fator-K 

(montante em milhares) 

K-NPR 32 

K-CMG 0 

 
Requisitos de capital de risco de mercado baseados no NPR 

 Requisito do fator-K 

(montante em milhares) 

Risco de posição 0 

Risco cambial 32 

Risco de mercadorias 0 

Total (NPR) 32 

 
 

6.3. Risco para a Empresa (RpE): que capta a exposição de uma empresa de 
investimento ao incumprimento das suas contrapartes de negociação (K-TCD) de 
acordo com disposições simplificadas para o risco de crédito de contraparte baseadas 
no CRR, risco de concentração nas grandes exposições de uma empresa de 
investimento a contrapartes específicas baseadas nas disposições do CRR que se 
aplicam a grandes exposições na carteira de negociação (K-CON), e riscos 
operacionais do fluxo diário de negociação de uma empresa de investimento (K-DTF). 

 

Em 31/12/2021, a nossa firma foi exposta a: 
 Requisito do fator-K 

(montante em milhares) 

K-TCD 0 

K-DTF 0 

K-CON 0 
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6.4. Risco de concentração: 
 

Inclui grandes exposições individuais e exposições significativas a empresas cuja probabilidade 

de incumprimento é determinada por fatores subjacentes comuns, tais como a economia, 

localização geográfica, tipo de instrumento, etc. 

 
A Empresa não tem uma concentração significativa de risco de crédito. Devido a estes fatores, 

a gerência acredita que nenhum risco de crédito adicional para além de quaisquer montantes 

previstos para perdas na cobrança é inerente aos créditos comerciais da Empresa. 

A Empresa tem uma política de monitorização de dívidas vencidas através da preparação de 

relatórios de envelhecimento de devedores. As taxas a receber que estejam vencidas o 

período de pagamento são perseguidas para cobrança. 

7. Necessidade de Liquidez: 
 

O requisito de liquidez corresponde ao risco de a Empresa não conseguir cumprir as suas 

exigências em numerário ou garantias. 

O quadro abaixo mostra as necessidades de liquidez da Empresa em 31/12/2021 de acordo com 
a IFR: 

 
 Montante 

(montante em milhares) 

Necessidade de Liquidez 394 

Garantias do cliente  

Ativos líquidos totais 809 

Depósitos de curto prazo isentos de encargos 807 

Total de créditos elegíveis devidos no prazo de 30 dias 0 

Ativos de nível 1 2 

Moedas e notas 2 

Reservas do banco central que podem ser levantadas 0 

Ativos do banco central 0 

Ativos do governo central 0 

Ativos do governo regional/autoridades locais 0 

Ativos de entidades do setor público 0 
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Ativos reconhecíveis de governos centrais e bancos centrais 

nacionais e estrangeiros 

0 

Ativos de instituições de crédito (protegidas pelo governo do Estado-

Membro, emprestador promocional)  

0 

Ativos do Banco Multilateral de Desenvolvimento e de 

organizações internacionais 

0 

Obrigações cobertas de extrema qualidade 0 

Ativos de nível 2A 0 

Ativos do governo regional/autoridades locais ou entidades do 

sector público (Estado Membro, RW20 %) 

0 

Ativos Banco central ou governo central/regional ou autoridades 

locais ou entidades do sector público (Terceiro País, RW20 %) 

0 

Obrigações cobertas de alta qualidade (CQS2) 0 

Obrigações cobertas de alta qualidade (Terceiro País, CQS1) 0 

Títulos de dívida de empresas (CQS1) 0 

Ativos de nível 2B 0 

Valores mobiliários garantidos por ativos 0 

Títulos de dívida de empresas 0 

Ações (principal índice de ações) 0 

Facilidades de liquidez de utilização restrita por parte do banco central 0 

Obrigações cobertas de alta qualidade (RW35 %) 0 

Ações/unidades CIU qualificadas 0 

Total de outros instrumentos financeiros elegíveis 0 
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8. Custos gerais fixos (fixed overhead): 

O Risco de Custos Gerais Fixos é o risco de a Empresa não deter capital elegível suficiente 

para acomodar as flutuações nos níveis de negócios de uma empresa. A Empresa, na 

sequência da implementação da IFR é obrigada a comunicar os seus Custos Gerais Fixos que 

essencialmente substituem o risco operacional do CRR e que é calculado como um quarto dos 

custos gerais fixos do ano anterior. 

O quadro abaixo indica os cálculos utilizados para os relatórios da Empresa em 31/12/2021: 
 

 Montante 

(montante em 

milhares) 

Requisito de custos gerais fixos 1,181 

Despesas gerais fixas anuais do ano 

anterior, após distribuição dos lucros 

4,725 

Despesas totais do ano anterior após a distribuição 

dos lucros 

7,101 

(-) Deduções totais -2,377 

(-) Prémios e outras remunerações do pessoal -123 

(-) Participação dos empregados, diretores e sócios nos lucros 
líquidos 

0 

(-) Outros pagamentos discricionários de lucros e remuneração 

variável 

0 

(-) Comissão partilhada e taxas a pagar 0 

(-) Taxas, corretagem e outros encargos pagos aos CCP 

que são cobrados aos clientes 

-2,254 

(-) Taxas para agentes vinculados 0 

(-) Juros pagos aos clientes sobre o dinheiro do cliente, 

sempre que tal fique ao critério da empresa 

0 

(-) Despesas não recorrentes de atividades não ordinárias 0 

(-) Despesas de impostos 0 

(-) Perdas da negociação por conta própria instrumentos 
financeiros 

0 
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(-) Acordos de transferência de lucros e perdas baseados em 
contratos 

0 

(-) Despesa com matérias-primas 0 

(-) Pagamentos para um fundo para risco bancário geral 0 

(-) Despesas relacionadas com itens que já foram deduzidos 

dos fundos próprios 

0 

Custos gerais fixos projetados para o ano em curso 5.000 

Variação dos custos gerais fixos (%) 5.,3% 
 

9. Requisito de Capital Mínimo: 
 

O requisito de capital mínimo é o capital inicial necessário para a autorização para realizar os 

serviços de investimento relevantes. 

Em 31/12/2021, o requisito de capital mínimo da empresa de 750 000 euros para a oferta dos 

serviços referidos neste Relatório. Em relação aos valores mais recentes comunicados pela 

Empresa no âmbito da IFR, consultar a Secção 13 "Adequação do Capital", abaixo. 

10. Outros Riscos: 
 

10.1. Branqueamento de capitais e risco de financiamento do terrorismo 
 

O risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo refere-se principalmente 

ao risco de que a Empresa possa ser utilizada como veículo para branquear dinheiro e/ou 

financiar o terrorismo. A Empresa estabeleceu políticas, procedimentos e controlos a fim de 

mitigar os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. 

Entre outras, estas políticas, procedimentos e controlos incluem o seguinte: 
 

• Uma abordagem baseada no risco que envolve medidas e procedimentos específicos 
na avaliação, identificação e gestão dos riscos de branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo enfrentados pela Empresa 

• Diligência devida e procedimentos adequados de identificação do cliente 

• Padrões mínimos de qualidade dos dados de identificação necessários para cada 
tipo de Cliente (por exemplo, documentos de fontes independentes e fiáveis, 
informação de terceiros) 

• Obtenção de dados e informações adicionais dos Clientes, quando apropriado e 
relevante, para uma correta e completa compreensão das suas atividades e fonte 
de riqueza. 

• Monitorização e revisão da relação comercial com clientes e potenciais clientes de 
países de alto risco 

• Assegurar que o pessoal da Empresa receba a formação e apoio adequado. 
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Durante o ano em análise, a Empresa manteve as suas políticas, procedimentos e controlos 

relativamente ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e fornece 

pormenores e mais informações relativamente às medidas acima mencionadas. 

O objetivo da Empresa é que a materialização do risco de branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo seja minimizado ao mínimo possível e, como tal, a Empresa 

iniciou um programa para supervisionar e examinar em pormenor quaisquer áreas 

identificadas como risco e empreender medidas/ações corretivas relevantes, conforme e 

quando necessário. 

10.2. Risco de grupo 
 

O Risco de Grupo poderia ocorrer como impacto adverso devido às relações (financeiras ou 

não financeiras) da Empresa com outras entidades pertencentes ao mesmo Grupo. A Empresa 

depende de determinados serviços de outras entidades do Grupo, incluindo a empresa-mãe. 

Finalmente, a reputação do grupo em geral, bem como dos membros do grupo estão 

altamente correlacionados com a reputação da JFD. 

O Executivo assegura a independência entre entidades para minimizar o impacto de quaisquer 

eventos regulamentares ou reputacionais noutras operações do grupo. Em caso de alteração 

da estrutura do grupo (ou seja, novas empresas acrescentadas ao grupo), o Conselho de 

Administração e o Comité de Risco consideram e analisam os riscos sob uma tal estrutura em 

relação ao risco regulamentar, reputacional, de crédito e operacional. 

11. Política de Remuneração 

A Empresa desenvolveu e implementou uma Política de Remuneração que é considerada 

adequada à sua dimensão, organização interna e à natureza, âmbito e complexidade das suas 

atividades, ao mesmo tempo que adere às disposições da Lei de Serviços e Atividades de 

Investimento e Mercados Regulamentados de 2017, ESMA/2016/904 e da Diretiva DI144-

2014-14 de 2014 da Comissão de Títulos e Câmbios do Chipre para a Supervisão Prudencial 

das Empresas Financeiras. 

Além disso, e em conformidade com o artigo 27º do Regulamento Delegado da Comissão (UE) 

2017/565, no que diz respeito aos requisitos organizacionais para a autorização de empresas 

de investimento, a Empresa tem de assegurar que a Política de Remuneração não se baseia 

única ou principalmente em critérios comerciais quantitativos, mas tem em conta critérios 

qualitativos adequados. 

11.1. Sistema de remuneração da empresa 

O sistema e a política de remuneração da Empresa preocupa-se com as práticas da Empresa 

para as categorias de pessoal cujas atividades profissionais têm um impacto material no seu 

perfil de risco, ou seja, o Executivo, os membros do Conselho de Administração e os chefes 

dos departamentos; as referidas práticas são estabelecidas para assegurar que as 

recompensas para a "gestão executiva" estejam ligadas ao desempenho da Empresa, para 

proporcionar um incentivo para alcançar os objetivos-chave do negócio e para proporcionar 

uma ligação adequada entre a recompensa e o desempenho, assegurando ao mesmo tempo 
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que os níveis salariais de base não sejam fixados em níveis artificialmente baixos. 
 

A Empresa utiliza a remuneração como um método significativo para atrair e reter 

empregados chave cujo talento pode contribuir para o sucesso da Empresa a curto e longo 

prazo. 

Os mecanismos de remuneração utilizados são instrumentos de gestão e de recursos humanos 

bem conhecidos que consideram as competências, experiência e desempenho do pessoal, 

apoiando ao mesmo tempo os objetivos empresariais a longo prazo. 

O sistema de remuneração da Empresa considera o setor altamente competitivo em que a 

Empresa opera, e a quantidade considerável de recursos que a Empresa investe em cada 

membro do pessoal. 

Note-se que a Empresa considerou a sua dimensão, organização interna e a natureza, o 

âmbito e complexidade das suas atividades e não considera necessário o estabelecimento de 

um comité de remuneração dedicado. As decisões sobre estas matérias são tomadas a nível 

do Conselho de Administração enquanto a política de remuneração é revista periodicamente. 

A remuneração total do pessoal é atualmente constituída por uma componente fixa. A 

remuneração varia para diferentes cargos/funções, dependendo dos requisitos funcionais reais 

de cada cargo, e é fixada em níveis que refletem o nível educacional, experiência, 

responsabilidade, e responsabilidade necessária para que um funcionário desempenhe cada 

cargo/função. A remuneração é também estabelecida em comparação com as práticas 

normais de mercado empregadas pelos outros participantes/concorrentes do mercado. 

11.2. Avaliação de desempenho 

 

A Empresa implementará um método de avaliação de desempenho, que se baseia num 

conjunto de Indicadores Chave de Desempenho, desenvolvidos para cada unidade de negócio 

e para a Empresa como um todo. O processo de avaliação é realizado da seguinte forma: 

 

• Objetivos estabelecidos: no início de cada mês e/ou trimestre (cada departamento 
está a ser avaliado em períodos diferentes) definindo o que se espera que a 
Empresa funcione, os departamentos e os indivíduos alcancem ao longo de um 
próximo período de tempo. 

 

• Controlos de desempenho e feedbacks: os gestores prestam apoio e feedback ao 
pessoal em questão durante os períodos de tempo decididos, durante as atividades 
diárias ou durante as revisões formais ou informais de desempenho; o objetivo é 
ajudar o pessoal a desenvolver as suas aptidões e competências. 

 

• Avaliação anual do desempenho: tem lugar anualmente, geralmente a meio de cada ano. 
 
 

11.3. Remuneração do pessoal chave de gestão e dos diretores: 
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A remuneração bruta do pessoal chave de gestão da Empresa, incluindo o Conselho de 

Administração, em 2021, foi a indicada nos quadros que se seguem: 
 

Desagregados por área de Gestão 2021 
 € 

Remuneração do pessoal de gestão chave 410.000 

Remuneração dos diretores 612.000 
  

Total 845.000 

 
12. Áreas diretivas1 detidas por membros do Conselho de Administração 

 
Em 2021, os membros do órgão de gestão da Empresa, dada a sua experiência no setor, têm vindo a 

ocupar lugares noutros órgãos da empresa. Em consonância com isto, a tabela seguinte indica o 

número de cargos que cada membro detém noutros Conselhos de Administração da Empresa: 

 

Nome Posição no CIF Direções 
(executivas) 

Direções (Não 
Executivas) 

Lars Gottwik*** Diretor Executivo 1 - 

Iosif Tsirakkis Diretor Executivo 1 - 

Demétrios Tsingis Diretor Não-Executivo 3 1 

Enrique Guzman**** Diretor Não-Executivo 0 1 

Nicolaos Kelepeniotis Diretor Não-Executivo - 5 

Frank Pannhorst* Diretor Não-Executivo 0 1 

Nikolaos Petousis**** Diretor Executivo 1 0 

* Frank Pannhorst deixou de ser diretor da Empresa em janeiro de 2021 

** Lars Gottwik deixou de ser diretor da Empresa durante o mês de fevereiro de 2021 

*** Enrique Guzman entrou na Empresa como Diretor Não-Executivo durante o mês de janeiro de 2021. 

**** Nikolaos Petousis juntou-se à Empresa como Diretor Executivo durante o mês de outubro de 2021. 

 

O Conselho de Administração da Empresa é obrigado a avaliar e rever a eficácia das políticas, disposições 

e procedimentos postos em prática para que a Empresa cumpra as suas obrigações ao abrigo da Lei de 

Serviços e Atividades de Investimento e Mercados Regulamentados de 2017 (a "Lei"), tal como 

posteriormente alterada ou substituída, bem como as Diretivas CySEC relevantes e a CRR, e a tomar as 
medidas adequadas para resolver quaisquer deficiências. 

 

1 As direções realizadas dentro do mesmo Grupo são consideradas como 1 direção. 
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Em particular, ao avaliar os riscos, as responsabilidades do Conselho de Administração e do 

Executivo podem ser resumidas da seguinte forma: 

• Aprovar e rever periodicamente os objetivos corporativos e as estratégias e políticas 

de risco para a gestão, monitorização e mitigação dos riscos a que a Empresa está 

ou poderá estar exposta. 

• Assegurar que todos os requisitos regulamentares de gestão de risco são aplicados, 

e que são introduzidos sistemas e controlos adequados 

• Estabelecer um sistema de controlo interno adequado 

• Avaliar e aprovar o relatório anual e tomar as medidas adequadas para remediar 

quaisquer deficiências e/ou deficiências identificadas no relatório anual 

 
13. Adequação de capital 

 

A gestão de capital e a adequação de fundos líquidos é uma prioridade fundamental para a 

Empresa. A Empresa controla continuamente as suas reservas de capital e a exposição ao 

risco. Isto é atualmente realizado em conformidade com a Diretiva das Empresas de 

Investimento (IFR). 

13.1. Capital regulamentar: 
 

Em conformidade com as Normas Internacionais de Informação Financeira (IFRS) e IFR, o 

capital regulamentar da Empresa consiste principalmente em capital social de nível 1, 

composto principalmente de ações ordinárias e contas de prémios de emissão e lucros retidos. 

Em alguns casos, podem entrar em vigor níveis de capital adicionais, tais como o Capital de 

Nível 2, que poderia introduzir a utilização de empréstimos para apoiar o capital empresarial e 

operacional. Tais empréstimos são altamente regulamentados e estão sempre subordinados a 

outros créditos. 

13.2. Rácio de capital 
 

O rácio de capital (adequação) é uma métrica chave para uma instituição financeira e é 

calculado comparando os fundos próprios das instituições com o mais elevado dos três 

Requisitos de Capital (K-Factor Requirement, Requisito de Custos Fixos e Requisito de Capital 

Mínimo Permanente) tal como mencionado na secção sobre Riscos IFR e requisitos 

relacionados. Os cálculos seguem sempre um rigoroso conjunto de regras, tal como definido 

pela IFR. O rácio de capital mínimo total que deve ser mantido a todo o momento é de 100%. 
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A JFD Group Ltd é autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (Número de licença: 150/11) e é membro do Fundo 

de Compensação do Investidor (ICF). O JFD Group Ltd está em conformidade com a MiFID II ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento e Mercado 

Regulamentado de 2017 (Lei n.º 87(I)/2017) e está licenciado para prestar os serviços de investimento da Execução apenas pela Agência (ou seja, receção e 

transmissão de ordens, execução de ordens em nome de clientes), Gestão de Carteira e Aconselhamento de Investimento em relação a Valores Mobiliários 

Transferíveis, Opções, Futuros, SWAPS, Contratos de Taxas a Prazo, Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) e outros Derivados. JFD Group Ltd está 

também licenciada para prestar o serviço auxiliar de Custódia e Administração de Instrumentos Financeiros. 

 

   
 

  

 
 
 
 

Em 31/12/2021, a Empresa tinha um rácio de capital total de 143,33%. 

 

 
13.3. Gestão de Capital 

 

Como parte da gestão do seu capital, a Empresa assegura que o seu nível de solvência é sempre 

compatível com os seguintes objetivos: 

• Manter a sua solidez financeira e respeitando os objetivos de Apetência ao Risco 
• Alocação adequada de capital entre as várias linhas de negócio de acordo com os 

objetivos estratégicos da empresa 

• Manutenção da resiliência da Empresa em caso de cenários de stress 

• Satisfazer as expectativas da entidade reguladora e dos acionistas 

 

A Empresa determina os seus limiares internos de adequação de capital de acordo com o acima 

exposto e o Executivo é encarregue de monitorizar o capital numa base constante. 

Para além do acima exposto, a Empresa é obrigada a calcular e reportar trimestralmente a sua 
adequação de capital à Cyprus Securities and Exchange Commission (a "CySEC"). 

 

Abaixo poderá encontrar os últimos resultados reportados para 2021: 

 

Requisitos de Adequação de Capital/Fundos Próprios 
 

 31 de dezembro de 2021 
(montante em milhares) 

(Não auditado) 

Capital CET1 1.693 

Capital de Nível 1 1.693 

Capital total 1.693 

Capital Mínimo Permanente (PMC) 750 

Requisito de custos gerais fixos (FOR) 1.181 

Requisito dos Fatores-K (KFR) 185 

Requisito utilizado FOH 

Necessidade Total de Fundo Próprio 1.181 

Rácio total 143,33% 

Relação CET1 143,33% 
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A JFD Group Ltd é autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (Número de licença: 150/11) e é membro do Fundo 

de Compensação do Investidor (ICF). O JFD Group Ltd está em conformidade com a MiFID II ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento e Mercado 

Regulamentado de 2017 (Lei n.º 87(I)/2017) e está licenciado para prestar os serviços de investimento da Execução apenas pela Agência (ou seja, receção e 

transmissão de ordens, execução de ordens em nome de clientes), Gestão de Carteira e Aconselhamento de Investimento em relação a Valores Mobiliários 

Transferíveis, Opções, Futuros, SWAPS, Contratos de Taxas a Prazo, Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) e outros Derivados. JFD Group Ltd está 

também licenciada para prestar o serviço auxiliar de Custódia e Administração de Instrumentos Financeiros. 

 

   
 

  

 

EU IF CC1.01 - Composição dos fundos próprios regulamentares (Empresas de investimento que não 

sejam pequenas e não interconectadas) 
 

 
 Montante 

(em 

milhares) 

Fonte baseada em 

números de 

referência/letras do 

balanço nas 

demonstrações 

financeiras auditadas 

Capital social de nível 1 (Common Equity Tier 1) 
(CET1): instrumentos e reservas 

FUNDOS PRÓPRIOS 1.693 N/A 

CAPITAL DE NÍVEL 1 1.693 N/A 

CAPITAL PRÓPRIO COMUM DE NÍVEL 1 1.693 N/A 

Instrumentos de capital totalmente realizados 9 SC 

Prémios de partilha 2.489 SP 

Ganhos retidos -88 RE 

Outros rendimentos abrangentes acumulados 0 N/A 

Outras reservas -261 OU 

Reconhecimento dos interesses minoritários no capital 
do CET1 

0 N/A 

Ajustamentos ao CET1 devido a filtros prudenciais 0 N/A 

Outros fundos 0 N/A 

(-) DEDUÇÕES TOTAIS DO CET1 -2,446 N/A 

(-) Instrumentos próprios CET1 0 N/A 

(-) Explorações diretas de instrumentos CET1 0 N/A 

(-) Explorações indiretas de instrumentos CET1 0 N/A 

(-) Explorações sintéticas de instrumentos CET1 0 N/A 

(-) Perdas para o exercício financeiro em curso -341 XXX 

(-) Boa vontade -1 N/A 

(-) Outros ativos intangíveis 0 N/A 
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A JFD Group Ltd é autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (Número de licença: 150/11) e é membro do Fundo 

de Compensação do Investidor (ICF). O JFD Group Ltd está em conformidade com a MiFID II ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento e Mercado 

Regulamentado de 2017 (Lei n.º 87(I)/2017) e está licenciado para prestar os serviços de investimento da Execução apenas pela Agência (ou seja, receção e 

transmissão de ordens, execução de ordens em nome de clientes), Gestão de Carteira e Aconselhamento de Investimento em relação a Valores Mobiliários 

Transferíveis, Opções, Futuros, SWAPS, Contratos de Taxas a Prazo, Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) e outros Derivados. JFD Group Ltd está 

também licenciada para prestar o serviço auxiliar de Custódia e Administração de Instrumentos Financeiros. 

 

   
 

  

 
 
 

 
(-) Ativos por impostos diferidos que dependem da 

rentabilidade futura e não resultam de diferenças 

temporárias líquidas das obrigações fiscais associadas 

0 N/A 

(-) Participação qualificada fora do sector financeiro que 

exceda 15% dos fundos próprios 

0 N/A 

(-) Total de participações qualificadas em empresas que 

não sejam entidades do sector financeiro que exceda 60% 

dos seus fundos próprios 

0 N/A 

(-) Instrumentos CET1 de entidades do sector financeiro 

em que a instituição não tem um investimento significativo 

-1,343  

(-) instrumentos CET1 de entidades do sector financeiro 

em que a instituição tem um investimento significativo 

0 N/A 

(-) Património do fundo de pensões de prestações definidas 0 N/A 

(-) Outras deduções 0 N/A 

CET1: Outros elementos de capital, deduções e ajustamentos -114  

CAPITAL ADICIONAL DE NÍVEL 1 (Additional tier 1) 
AT1 

0 N/A 

Instrumentos de capital emitidos diretamente e totalmente 
realizados 

0 N/A 

Prémios de partilha 0 N/A 

(-) DEDUÇÕES TOTAIS DO NÍVEL 1 ADICIONAL 0 N/A 

(-) Instrumentos próprios AT1 0 N/A 

(-) Explorações diretas de instrumentos AT1 0 N/A 

(-) Explorações indiretas de instrumentos AT1 0 N/A 

(-) Explorações sintéticas de instrumentos AT1 0 N/A 

(-) Instrumentos AT1 de entidades do sector financeiro 

em que a instituição não tem um investimento significativo 

0 N/A 

(-) instrumentos AT1 de entidades do sector financeiro 

em que a instituição tem um investimento significativo 

0 N/A 

(-) Outras deduções 0 N/A 

Nível 1 adicional: Outros elementos de capital, deduções e 

ajustamentos 

0 N/A 
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A JFD Group Ltd é autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (Número de licença: 150/11) e é membro do Fundo 

de Compensação do Investidor (ICF). O JFD Group Ltd está em conformidade com a MiFID II ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento e Mercado 

Regulamentado de 2017 (Lei n.º 87(I)/2017) e está licenciado para prestar os serviços de investimento da Execução apenas pela Agência (ou seja, receção e 

transmissão de ordens, execução de ordens em nome de clientes), Gestão de Carteira e Aconselhamento de Investimento em relação a Valores Mobiliários 

Transferíveis, Opções, Futuros, SWAPS, Contratos de Taxas a Prazo, Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) e outros Derivados. JFD Group Ltd está 

também licenciada para prestar o serviço auxiliar de Custódia e Administração de Instrumentos Financeiros. 

 

   
 

  

 
TIER 2 CAPITAL 0 N/A 

Instrumentos de capital emitidos diretamente e totalmente 
realizados 

0 N/A 

Prémios de partilha 0 N/A 

(-) DEDUÇÕES TOTAIS DO NÍVEL 2 (T2) 0 N/A 

(-) Instrumentos T2 próprios 0 N/A 

(-) Exploração direta de instrumentos T2 0 N/A 

(-) Explorações indiretas de instrumentos T2 0 N/A 

(-) Explorações sintéticas de instrumentos T2 0 N/A 

(-) instrumentos T2 de entidades do sector financeiro em 

que a instituição não tem um investimento significativo 

0 N/A 

(-) instrumentos T2 de entidades do sector financeiro em 

que a instituição tem um investimento significativo 

0 N/A 

Nível 2: Outros elementos de capital, deduções e ajustamentos 0 N/A 
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A JFD Group Ltd é autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (Número de licença: 150/11) e é membro do Fundo 

de Compensação do Investidor (ICF). O JFD Group Ltd está em conformidade com a MiFID II ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento e Mercado 

Regulamentado de 2017 (Lei n.º 87(I)/2017) e está licenciado para prestar os serviços de investimento da Execução apenas pela Agência (ou seja, receção e 

transmissão de ordens, execução de ordens em nome de clientes), Gestão de Carteira e Aconselhamento de Investimento em relação a Valores Mobiliários 

Transferíveis, Opções, Futuros, SWAPS, Contratos de Taxas a Prazo, Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) e outros Derivados. JFD Group Ltd está 

também licenciada para prestar o serviço auxiliar de Custódia e Administração de Instrumentos Financeiros. 

 

   
 

  

 

UE IFCC2: Fundos próprios: reconciliação dos fundos próprios regulamentares com o balanço nas 

demonstrações financeiras auditadas 
 

Balanço tal como 

em números 

publicados/ não 

auditados 

Sob âmbito 

regulamentar 

de 

consolidação 

Referência 

cruzada à 

UE SE CC1 

 Como no final 
do período 

Como no final 
do período 

 

Ativos - Discriminação por classes de ativos 

Ativos tangíveis 527,54 N/A FA 

Numerário, saldos em numerário 

nos bancos centrais e outros 

depósitos à ordem 

1192,89 N/A  

Outros ativos 1129,68 N/A  

Ativo total 2.850,11 N/A N/A 

Responsabilidades - Discriminação 
por classes de responsabilidade 

Outras responsabilidades 866,69 N/A  

Responsabilidades totais 866,69 N/A N/A 

Capital Próprio 

Capital social ordinário 9,10 N/A SC 

Share Premium 2488,57 N/A SP 

Ganhos retidos -514,25 N/A RE 

Total do Capital Próprio 1983,42 N/A N/A 
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A JFD Group Ltd é autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (Número de licença: 150/11) e é membro do Fundo 

de Compensação do Investidor (ICF). O JFD Group Ltd está em conformidade com a MiFID II ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento e Mercado 

Regulamentado de 2017 (Lei n.º 87(I)/2017) e está licenciado para prestar os serviços de investimento da Execução apenas pela Agência (ou seja, receção e 

transmissão de ordens, execução de ordens em nome de clientes), Gestão de Carteira e Aconselhamento de Investimento em relação a Valores Mobiliários 

Transferíveis, Opções, Futuros, SWAPS, Contratos de Taxas a Prazo, Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) e outros Derivados. JFD Group Ltd está 

também licenciada para prestar o serviço auxiliar de Custódia e Administração de Instrumentos Financeiros. 

 

   
 

  

 
 

UE SE CCA: Fundos próprios: principais características dos instrumentos próprios emitidos pela 
empresa 

 

Emissor Empresa 

Identificador único (por exemplo, CUSIP, ISIN ou identificador Bloomberg 

para posicionamento privado) 

N/A 

Posicionamento público ou privado Privado 

Lei(s) regulamentadora(s) do instrumento 
Lei das Empresas de 

Chipre 

Tipo de instrumento (tipos a especificar por cada jurisdição) Ações ordinárias 

Montante reconhecido em capital regulamentar (em milhões, a partir da data 

do relatório mais recente) 

0,0091 EUR 

Quantidade nominal do instrumento 1,00 EUR 

Preço de emissão 1,00 EUR 

Preço de resgate N/A 

Classificação contabilística 
Capital social 

ordinário 

Data original de emissão 23/02/2011 

Perpétuo ou datado N/A 

Data de maturidade original N/A 

Chamada do emissor sujeita a aprovação prévia de supervisão N/A 

Data de chamada opcional, datas de chamada contingente e montante de 

resgate 

N/A 

Datas de chamada subsequentes, se aplicável N/A 

Cupões / dividendos N/A 

Dividendo/cupão fixo ou flutuante N/A 

Taxa de cupão e qualquer índice relacionado N/A 

Existência de um barramento de dividendos N/A 
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A JFD Group Ltd é autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (Número de licença: 150/11) e é membro do Fundo 

de Compensação do Investidor (ICF). O JFD Group Ltd está em conformidade com a MiFID II ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento e Mercado 

Regulamentado de 2017 (Lei n.º 87(I)/2017) e está licenciado para prestar os serviços de investimento da Execução apenas pela Agência (ou seja, receção e 

transmissão de ordens, execução de ordens em nome de clientes), Gestão de Carteira e Aconselhamento de Investimento em relação a Valores Mobiliários 

Transferíveis, Opções, Futuros, SWAPS, Contratos de Taxas a Prazo, Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) e outros Derivados. JFD Group Ltd está 

também licenciada para prestar o serviço auxiliar de Custódia e Administração de Instrumentos Financeiros. 

 

   
 

  

 
 
 

 

 

Totalmente discricionária, parcialmente discricionária ou obrigatória (em 
termos de calendário) 

N/A 

Totalmente discricionária, parcialmente discricionária ou obrigatória (em 
termos de montante) 

N/A 

Existência de um escalão ou outro incentivo para redimir N/A 

Não-cumulativo ou cumulativo N/A 

Conversível ou não conversível N/A 

Se conversível, o(s) gatilho(s) de conversão N/A 

Se conversível, total ou parcialmente N/A 

Se conversível, taxa de conversão N/A 

Se conversível, conversão obrigatória ou opcional N/A 

Se conversível, especificar o tipo de instrumento convertível em N/A 

Se conversível, especificar o emitente do instrumento que converte em N/A 

Características de amortização N/A 

Se for amortizado, o(s) gatilho(s) amortizado(s) N/A 

Se for amortizado, total ou parcial N/A 

Se for amortizado, permanente ou temporário N/A 

Se amortização temporária, descrição do mecanismo de amortização N/A 

Características de transição não conformes N/A 

Em caso afirmativo, especificar características não conformes N/A 

Ligação ao termo e condições completas do instrumento (sinalética) N/A 
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A JFD Group Ltd é autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (Número de licença: 150/11) e é membro do Fundo 

de Compensação do Investidor (ICF). O JFD Group Ltd está em conformidade com a MiFID II ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento e Mercado 

Regulamentado de 2017 (Lei n.º 87(I)/2017) e está licenciado para prestar os serviços de investimento da Execução apenas pela Agência (ou seja, receção e 

transmissão de ordens, execução de ordens em nome de clientes), Gestão de Carteira e Aconselhamento de Investimento em relação a Valores Mobiliários 

Transferíveis, Opções, Futuros, SWAPS, Contratos de Taxas a Prazo, Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) e outros Derivados. JFD Group Ltd está 

também licenciada para prestar o serviço auxiliar de Custódia e Administração de Instrumentos Financeiros. 

 

   
 

  

 

UE SE CCA: Fundos próprios: principais características dos instrumentos próprios emitidos pela 
empresa 

 

Emissor Empresa 

Identificador único (por exemplo, CUSIP, ISIN ou identificador 

Bloomberg para posicionamento privado) 

N/A 

Posicionamento público ou privado Privado 

Lei(s) regulamentadora(s) do instrumento Lei das Empresas de Chipre 

Tipo de instrumento (tipos a especificar por cada jurisdição) 
Ações ordinárias emitidas 

com um prémio 

Montante reconhecido em capital regulamentar (em milhões, a partir da 

data do relatório mais recente) 

EUR 

Quantidade nominal do instrumento EUR1.00 

Preço de emissão EUR2.489 

Preço de resgate N/A 

Classificação contabilística Prémios de partilha 

Data original de emissão 23/02/2011 

Perpétuo ou datado N/A 

Data de maturidade original N/A 

Chamada do emissor sujeita a aprovação prévia de supervisão N/A 

Data de chamada opcional, datas de chamada contingente e montante 

de resgate 

N/A 

Datas de chamada subsequentes, se aplicável N/A 

Cupões / dividendos N/A 

Dividendo/cupão fixo ou flutuante N/A 

Taxa de cupão e qualquer índice relacionado N/A 

Existência de um barramento de dividendos N/A 

Totalmente discricionária, parcialmente discricionária ou obrigatória (em 
termos de calendário) 

N/A 
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A JFD Group Ltd é autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (Número de licença: 150/11) e é membro do Fundo 

de Compensação do Investidor (ICF). O JFD Group Ltd está em conformidade com a MiFID II ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento e Mercado 

Regulamentado de 2017 (Lei n.º 87(I)/2017) e está licenciado para prestar os serviços de investimento da Execução apenas pela Agência (ou seja, receção e 

transmissão de ordens, execução de ordens em nome de clientes), Gestão de Carteira e Aconselhamento de Investimento em relação a Valores Mobiliários 

Transferíveis, Opções, Futuros, SWAPS, Contratos de Taxas a Prazo, Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) e outros Derivados. JFD Group Ltd está 

também licenciada para prestar o serviço auxiliar de Custódia e Administração de Instrumentos Financeiros. 

 

   
 

  

 
 

 

Totalmente discricionária, parcialmente discricionária ou obrigatória 

(em termos de montante) 

N/A 

Existência de um escalão ou outro incentivo para redimir N/A 

Não-cumulativo ou cumulativo N/A 

Conversível ou não conversível N/A 

Se conversível, o(s) gatilho(s) de conversão N/A 

Se conversível, total ou parcialmente N/A 

Se conversível, taxa de conversão N/A 

Se conversível, conversão obrigatória ou opcional N/A 

Se conversível, especificar o tipo de instrumento convertível em N/A 

Se conversível, especificar o emitente do instrumento que converte 

em 

N/A 

Características de amortização N/A 

Se for amortizado, o(s) gatilho(s) amortizado(s) N/A 

Se for amortizado, total ou parcial N/A 

Se for amortizado, permanente ou temporário N/A 

Se amortização temporária, descrição do mecanismo de 

amortização 

N/A 

Características de transição não conformes N/A 

Em caso afirmativo, especificar características não conformes N/A 

Ligação ao termo e condições completas do instrumento (sinalética) N/A 
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A JFD Group Ltd é autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (Número de licença: 150/11) e é membro do Fundo 

de Compensação do Investidor (ICF). O JFD Group Ltd está em conformidade com a MiFID II ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento e Mercado 

Regulamentado de 2017 (Lei n.º 87(I)/2017) e está licenciado para prestar os serviços de investimento da Execução apenas pela Agência (ou seja, receção e 

transmissão de ordens, execução de ordens em nome de clientes), Gestão de Carteira e Aconselhamento de Investimento em relação a Valores Mobiliários 

Transferíveis, Opções, Futuros, SWAPS, Contratos de Taxas a Prazo, Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) e outros Derivados. JFD Group Ltd está 

também licenciada para prestar o serviço auxiliar de Custódia e Administração de Instrumentos Financeiros. 

 

   
 

  

 

14. Processo de Avaliação da Adequação do Capital Interno 
 

O Processo de Avaliação da Adequação do Capital Interno ("ICAAP") requer que as Empresas 

identifiquem e avaliem os riscos, mantenham capital suficiente para enfrentar estes riscos e 

apliquem técnicas apropriadas de gestão de risco para manter uma capitalização adequada 

numa base contínua e prospetiva, ou seja, a oferta interna de capital para exceder a procura 

interna de capital. 

O ICAAP também serve como instrumento de teste de stress utilizado pela Empresa para 

ensaiar a resposta empresarial a uma série de cenários, com base nas variações das condições 

de mercado, económicas e de outros ambientes operacionais. Os testes de esforço são 

realizados tanto para fins internos como regulamentares e desempenham um papel 

importante: 

• Compreender o perfil de risco da Empresa 

• A avaliação da adequação do capital da Empresa na absorção de potenciais perdas 

em condições de stress (Isto tem lugar no contexto do ICAAP da Empresa numa 

base anual) 

• A avaliação da estratégia da Empresa 

• O estabelecimento ou revisão dos limites de risco 

 
A Empresa mantém a conformidade com o ICAAP, tal como exigido no CRR, e durante 2020 

atualizou o seu Relatório ICAAP para o ano de 2019 com base nas Demonstrações Financeiras 

Auditadas de 2019. Além disso, a Empresa está em processo de atualização do seu ICAAP de 

acordo com os requisitos revistos do ICARA sob o IFR dentro do ano corrente. 
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A JFD Group Ltd é autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (Número de licença: 150/11) e é membro do Fundo 

de Compensação do Investidor (ICF). O JFD Group Ltd está em conformidade com a MiFID II ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento e Mercado 

Regulamentado de 2017 (Lei n.º 87(I)/2017) e está licenciado para prestar os serviços de investimento da Execução apenas pela Agência (ou seja, receção e 

transmissão de ordens, execução de ordens em nome de clientes), Gestão de Carteira e Aconselhamento de Investimento em relação a Valores Mobiliários 

Transferíveis, Opções, Futuros, SWAPS, Contratos de Taxas a Prazo, Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) e outros Derivados. JFD Group Ltd está 

também licenciada para prestar o serviço auxiliar de Custódia e Administração de Instrumentos Financeiros. 

 

   
 

  

 
 
 

A Empresa está em processo de atualização do seu ICAAP para o ano 2021. 
 

Pilares I e II Requisitos de Capital 
 

 

Montantes em 
EUR 

(milhares) 

Risco Pilar I Pilar II 

 

 

Riscos do 

Pilar I 

Risco de crédito 149  

Risco de mercado 32 

Risco operacional 1000 

 
 
 
 
 
 

Riscos do Pilar 

II 

Risco de Concentração   
 
 
 
 
 

295* 

Conduta 

Regulamentação 

Risco empresarial 

Risco de Liquidez 

Risco de Reputação 

Perda de pessoal chave 

Risco político 

Risco residual 

Total 1181 295 

Necessidade total de capital (Pilares I e II) 1476 

Fundos próprios 1693 

Rácio de Adequação de Capital 11,47% ou 143,33% ** 
 

Rácio de Adequação de Capital com o Pilar II 11,47% ou 143,33% ** 
 

* 25% do risco operacional/requisito de capital do pilar I do FoH para cobrir os riscos 
operacionais materiais 

 

**As necessidades totais de capital para ambos os Pilares I e II são de 1.476.412,27 euros. A 

Empresa atribui um requisito de capital de 25% do Pilar II que cobre os riscos operacionais. 

Em 31/12/2021, os fundos próprios ascendem a 1.668.434,74 EUR com um rácio CAR de 

11,47% ou 143,33% (com base na IFR/IFD). 
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A JFD Group Ltd é autorizada e regulamentada pela Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (Número de licença: 150/11) e é membro do Fundo 

de Compensação do Investidor (ICF). O JFD Group Ltd está em conformidade com a MiFID II ao abrigo da Lei de Serviços de Investimento e Mercado 

Regulamentado de 2017 (Lei n.º 87(I)/2017) e está licenciado para prestar os serviços de investimento da Execução apenas pela Agência (ou seja, receção e 

transmissão de ordens, execução de ordens em nome de clientes), Gestão de Carteira e Aconselhamento de Investimento em relação a Valores Mobiliários 

Transferíveis, Opções, Futuros, SWAPS, Contratos de Taxas a Prazo, Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) e outros Derivados. JFD Group Ltd está 

também licenciada para prestar o serviço auxiliar de Custódia e Administração de Instrumentos Financeiros. 

 

   
 

  

 
 
 

15. Declaração de Apetência ao Risco 

 
A Declaração de Apetência ao Risco define o nível de risco que o Conselho está disposto a 

assumir na prossecução dos seus objetivos empresariais e metas estratégicas. Define os 

parâmetros dentro dos quais a Empresa pode operar e os riscos relevantes que pode assumir, 

tanto numa base individual como numa base agregada. 

A estratégia de apetência pelo risco da Empresa é implementada pelo Executivo em 

colaboração com o CA e aplicada por todas as divisões através de um sistema de direção 

operacional apropriado para riscos. 

Os indicadores importantes para determinar a Apetência ao Risco são monitorizados 

regularmente ao longo do ano para detetar quaisquer eventos que possam resultar em 

desenvolvimentos negativos no perfil de risco da Empresa. Tais eventos podem dar origem a 

ações corretivas, até à implementação de um plano de recuperação nos casos mais graves. 

Ao longo do ano e apesar da situação da Covid-19, a Empresa não foi afetada pelos atuais 

acontecimentos em curso de forma negativa nem teve quaisquer implicações nas suas 

operações. O perfil de risco da Empresa manteve-se dentro dos níveis normais e demonstrou 

o máximo de diligência nesta situação em evolução e muitos funcionários estão a trabalhar 

remotamente a partir das suas casas sem quaisquer danos significativos no desempenho da 

empresa e sem qualquer impacto negativo relativo ao apoio ao cliente. 
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