אלטשולר שחם הוריזון

הדרך שלך לעולם הנכסים הדיגיטליים
חברת אלטשולר שחם הוריזון הינה גוף אמין ,מקצועי ,מורשה על פי דין ,וחלק מבית השקעות ממוסד ,אלטשולר שחם ,שעובד בשיתוף
פעולה עם הבנקים ומאפשר פעולות רכישה ומכירה של מטבעות דיגיטליים ומשמורנות דרך צד ג .בנוסף ,החברה מציעה ייעוץ מקצועי
ללקוחות כשירים ,הדרכות ובניית הגנות רלוונטיות לחשיפות בשוק המטבעות הדיגיטליים.

מי אנחנו?
חברת אלטשולר שחם הוריזון היא בין היחידות בישראל שפועלת בתחום הנכסים הדיגיטליים בשיתוף המערכת הבנקאית ,ובנוסף ,היא בעלת
היתרון הייחודי של היותה חלק מבית השקעות ותיק ,אמין וממוסד – אלטשולר שחם .שילוב ייחודי זה מקנה ללקוחות חברתנו את הביטחון
שכל כך נדרש להם בעת ביצוע עסקה בתחום חדש ומתפתח זה .החברה בעלת ותק של למעלה מ 3-שנות פעילות ,ובזמן הקצר כאמור גיבשה
פורטפוליו לקוחות איכותי שמאמין ביכולות ובמקצועיות שלנו.
החברה בעלת אישור המשך עיסוק למתן שירות בנכס פיננסי – מורחב ,מרשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,שהיא הגוף המפקח על פעילות
נותני השירותים הפיננסיים.

אילו שירותים אנחנו מעניקים?
שירותי קניה ומכירה של מטבעות דיגיטליים

החברה מציעה שירות ייחודי שמאפשר קניית ומכירת מטבעות כדוגמת ביטקוין ואיתריום והעברה לחשבון הלקוח.

שירותי קסטודי (משמורנות) למטבעות דיגיטליים
מתן שירותי קסטודי (משמורנות) בשיתוף פעולה עם נותני שירות מהגדולים והמובילים בעולם בתחום זה באופן שמאפשר לשמור מטבעות
דיגיטליים באמצעותם.

חשיפה למוצרים עוקבי נכסים דיגיטליים
הפצת מוצרי גרייסקייל בישראל ,המנפיקה הגדולה ביותר בעולם של מוצרים עוקבי נכסים דיגיטליים.

מתן ייעוץ בקשר לנכסים דיגיטליים (ללקוחות כשירים בלבד)
בניית אסטרטגיית הגנה באמצעות נגזרים פיננסיים לחשיפות למטבעות דיגיטליים.

הדרכות בתחום הנכסים הדיגיטליים

העברת מצגות הדרכה בקרב גופים מוסדיים ולקוחות כשירים בתחום הנכסים הדיגיטליים ,החל ממונחי יסוד ועד ללימוד התחום בצורה רחבה.

לשאלות ומידע נוסף ,נשמח לעמוד לרשותכם

office@as-horizon.com

• החברה בעלת אישור המשך עיסוק מספר  385838למתן שירות בנכס פיננסי מכוח בקשה לרישיון למתן שירות בנכס פיננסי – מורחב לרשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון • החברה ו/או מי מטעמה אינם בעלי רישיון כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה1995-
• אין באמור משום ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס ואין בו משום תחליף לשירותים כאמור המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם • אין
באמור משום המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצרים או מכשירים פיננסיים כלשהם ואין בדברים משום הזמנה ו/או הצעה לביצוע פעולות במוצרים הנזכרים • אין
באמור כדי להוות התחייבות להשאת תשואה כלשהי ו/או לכך שהשקעה במטבעות דיגיטליים לא תגרום להפסד ,ואף עד מלוא סכום ההשקעה • תחום המטבעות
הדיגיטליים כרוך בחוסר וודאות רגולטורי ,מיסויי ויישומי על ידי גופים שונים עמם נדרשים יחסי גומלין לצורך ביצוע פעולות.

הברזל  19א׳ ,רמת החייל ,תל-אביב 6971026
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