
                                                                      
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Fullerton Markets International Limited  
First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building 
James Street, P.O. Box 1574 
Kingstown, VC0100 
St. Vincent and the Grenadines 
Company No.: 24426 IBC 2017  

Phone: +44 20 3808 8261 

Email: corporate@fullertonmarkets.com 

Web: www.fullertonmarkets.com 

 

 
Fullerton Markets Yêu cầu WikiFX Sửa chữa Những điểm Không chính xác được Công bố 
trên Website của họ 
 
Kingstown, Saint Vincent và Grenadines (28 tháng 5 năm 2020) – Fullerton Markets đang tìm kiếm 
sự hợp tác và tuân thủ toàn diện của WikiFX trong việc sửa đổi nhiều lỗi sai liên quan đến Nhà 
môi giới trên website WikiFX. Đây là hệ quả sau khi WikiFX tiếp tục không có bất kỳ động thái nào, 
mặc cho Fullerton Markets đã phát hành Thư chính thức Yêu cầu Xác định và Khắc phục Các 
thông tin sai lệch mà đã được phía bên WikiFX công bố trên các trang trực tuyến của họ trong 
vòng bảy (7) ngày. 
 
Mặc dù đã có nhiều thời gian để thực hiện các sửa đổi liên quan, các lỗi sai sau vẫn xuất hiện trên 
Website WikiFX: 
 
1)  Fullerton Markets đang có ‘giấy phép và phạm vi kinh doanh đáng ngờ’: 
Đính chính: Fullerton Markets International Limited là một công ty môi giới hợp pháp được đăng 
ký kinh doanh quốc tế tại Saint Vincent và Grenadines. Nhằm phục vụ nhóm khách hàng quốc tế 
tập trung vào sự an toàn quỹ, tốc độ xử lý lệnh và hệ thống tạo ra sự giàu có. 
 
2)  Giấy phép kinh doanh New Zealand của Fullerton đã bị thu hồi: 
Đính chính: Mặc dù đã được đăng ký trước đó ở New Zealand, Fullerton Markets Limited đã tự 
nguyện đăng ký lại thành một thực thể New Zealand vào năm 2018, như đã được phản ánh trên 
trang Đăng ký Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính. Quyết định chuyển đến Saint Vincent và 
Grenadines được ảnh hưởng bởi nhu cầu duy trì lợi thế cạnh tranh trong một môi trường cho 
phép làm điều này tốt nhất. Hoạt động dưới quyền tài phán ngoại biên, đảm bảo rằng Fullerton 
Markets tiếp tục cung cấp cho khách hàng các trải nghiệm và  dịch vụ được hoàn thiện. 
 
3) Fullerton Markets được nghi ngờ là một bản sao của một công ty khác ở Anh: 
Đính chính: Fullerton Markets không có liên kết và giao dịch kinh doanh với Fullerton Capital 
Markets Limited ở Anh Quốc. Fullerton Markets vẫn được đăng ký tại Saint Vincent và Grenadine 
và không phải là một bản sao của công ty nói trên như WikiFX cáo buộc. 
 
4) Fullerton Markets cung cấp cho khách hàng nhãn ‘Phần mềm nhãn trắng của MT4/5’ 

hoặc ‘Phần mềm không phải MT4/5’: 

Đính chính: Fullerton Markets vận hành trên nền tảng và máy chủ của MT4, được sử dụng bởi 
hàng ngàn nhà giao dịch. Khách hàng có thể dễ dàng và an toàn truy cập vào nền tảng giao dịch 
Fullerton Markets trực tuyến thông qua Fullerton Suite. 
 
WikiFX đã yêu cầu một khoản phí xác minh giấy phép là 10,000 USD mỗi năm để có thể sửa đổi 
các chi tiết đăng ký/giấy phép kinh doanh của Fullerton Markets một cách chính xác trên website 
của WikiFX. Tuy nhiên, Fullerton Markets đã từ chối thanh toán khoản tiền này. 
 

https://secure.fullertonmarkets.com/
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Giám đốc điều hành Mario Singh của Fullerton Markets cho hay: “Sự thiếu chính xác trong thông 
tin mà WikiFX trình bày và việc từ chối tuân thủ các yêu cầu chính thức nhằm mục đích sửa chữa 
những sai lầm được công bố đã đi ngược lại với tuyên bố mà WikiFX cung cấp là 'đánh giá theo 
định tính và định lượng về mức độ rủi ro và quy định' của các nhà môi giới được liệt kê nhằm 
'cung cấp các giải pháp an toàn thiết yếu cho các nhà đầu tư cá nhân, tập đoàn và tổ chức chính 
phủ'. Sự thiếu chính xác đó làm suy yếu tính toàn vẹn của WikiFX với vai trò là một nền 
tảng/nguồn điều tra được cho là đáng tin cậy cho cộng đồng giao dịch và làm giảm uy tín của các 
nhà môi giới hợp pháp trong ngành, như Fullerton Markets.” 
 
 
 
Về Fullerton Markets International Limited 
Fullerton Markets là một nhà môi giới chiến thắng nhiều giải thưởng và được công nhận là một lực 
lượng đột phá trong ngành giao dịch. Cam kết mang lại sự an toàn tuyệt vời cho các quỹ, tốc độ 
thực hiện nhanh như chớp và một hệ thống tạo ra sự giàu có đáng tin cậy, chúng tôi cung cấp cho 
khách hàng toàn cầu quyền truy cập trực tiếp vào thị trường tài chính lớn nhất thế giới và đảm bảo 
sự ổn định về giá ở mức giá cạnh tranh thông qua các nhà cung cấp thanh khoản cấp một. Trang 
bị cho khách hàng những công cụ và kiến thức cần thiết, Fullerton Markets trao quyền cho các 
nhà giao dịch cạnh tranh hiệu quả trên thị trường. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


