Regels voor verpakte retailbeleggingsproducten
en verzekeringsgebaseerde
beleggingsproducten (‚PRIIP’s’) – Essentiële-informatiedocument (‚KID’): London Metal
Exchange long call-opties
Doel
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen
marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten,
de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te
vergelijken.

Product
Naam van het product waar deze KID over gaat: Long call-optiecontracten beschikbaar voor verhandeling
op de London Metal Exchange. Een volledige lijst van de internationale identificatienummers voor de producten
die onder dit essentiële-informatiedocument vallen, is beschikbaar op de FCA-website op:
https://data.fca.org.uk/#/homepage
Ontwikkelaar van het product: London Metal Exchange
Website van productontwikkelaar: www.lme.com
Meer informatie: Bel voor meer informatie naar 0207 113 8888 (relatiebeheerteam)
Bevoegde autoriteit: Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk)
Datum van productie van de KID: 22.01.2021
U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is

Wat is dit voor een product?
Soort: Long call-optiecontracten (met metaal als onderliggende waarde)
Doelstellingen: Dit is een derivatencontract waarbij u ermee instemt een contract van een tegenpartij te kopen
dat u het recht, maar niet de plicht, geeft om van uw tegenpartij te kopen: een recht op metaal op een
toekomstige datum (met betrekking tot optiecontracten die het recht geven op een onderliggend fysiek leverbaar
futurescontract); of een blootstelling aan de prijs van het relevante onderliggende metaal (voor in contanten
afgewikkelde optiecontracten). De waarde van het optiecontract zal worden gekoppeld aan de prijs van het
onderliggende metaal - zie ‚Prestatiescenario's’ voor meer informatie.
De retailbelegger waarop het PRIIP wordt gericht: Dit product is niet bedoeld voor particuliere beleggers,
wat betekent dat bij het ontwerp van dit product geen rekening is gehouden met de behoeften van
retailbeleggers en voor hen relevante overwegingen.

Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Risico-indicator –
Dit product is ingedeeld in klasse 7 van 7 op basis van het onderstaande risico-overzicht.
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Hoger risico
De risico-indicator gaat ervan uit dat u het
product 3 maanden houdt. Het daadwerkelijke
risico kan sterk variëren indien u in een vroeg
stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van
andere producten. Het laat zien hoe groot de kans is dat beleggers geld verliezen op het product wegens
marktontwikkelingen of doordat de tegenpartij van het contract niet in staat is u te betalen.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 7 van 7, dat is de hoogste risicoklasse. We hebben dit product
ingedeeld in klasse 7 van 7, omdat dit product complex is en het risico bestaat dat u aanzienlijk meer geld kunt
verliezen dan u hebt belegd. Dit betekent dat de potentiële verliezen van toekomstige resultaten als heel hoog
worden geschat en slechte marktomstandigheden zeer waarschijnlijk van invloed zullen zijn op de capaciteit
van uw tegenpartij om u te betalen.

Houd rekening met het valutarisico. Het is mogelijk dat u betalingen in een andere valuta ontvangt,
zodat het uiteindelijke rendement afhankelijk is van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico
is buiten beschouwing gelaten in de bovenstaande risico-indicator.
Dit product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw
belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Prestatiescenario’s –
De grafiek gaat uit van een long call-positie met een uitoefenprijs van USD $ 2.000 die is gekocht voor USD
$ 200.
De weergegeven grafiek illustreert een aantal mogelijke resultaten en is geen exacte indicatie van wat u
mogelijk terugkrijgt. Wat u krijgt, varieert afhankelijk van hoe de onderliggende waarde zich zal ontwikkelen.
Voor elke waarde van het onderliggende product laat de grafiek zien wat de winst of het verlies van het
product zou zijn. De horizontale as toont de verschillende mogelijke prijzen van de onderliggende waarde op
de vervaldatum en de verticale as illustreert de winst of het verlies.
Het kopen van dit product (d.w.z. het kopen van een call-optie) houdt in dat u van mening bent dat de
onderliggende prijs kan stijgen of dalen.
Uw maximale verlies uit hoofde van het product hangt af van de beweging van de prijs van het onderliggende
metaal. Dit is afhankelijk van de bewegingen van de prijzen in de metaalmarkt. Voor contracten die op de
LME staan vermeld, is er geen contractuele limiet voor het verlies dat u uit hoofde van dit product zou kunnen
lijden. Uw contract met uw makelaar kan een contractuele beperking van uw maximale verlies bevatten,
maar dit zou moeten worden bevestigd door de makelaar die het product aan u heeft verkocht.
De weergeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten
die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke
fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
De onderstaande grafiek illustreert het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt het vergelijken met de
scenario's van andere derivaten.
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Wat gebeurt er als de London Metal Exchange niet kan uitbetalen?
De London Metal Exchange is een marktdeelnemer en geen tegenpartij bij uw transactie. U kunt een financieel
verlies lijden als gevolg van het in gebreke blijven van de tegenpartij bij uw transactie (die uw makelaar kan
zijn). Raadpleeg uw makelaar voor meer informatie, inclusief of het mogelijk is om een beroep te doen op een
beleggerscompensatiestelsel in het geval uw makelaar in gebreke blijft. We raden u aan contact op te nemen
met uw makelaar om te bevestigen welke regelingen van toepassing kunnen zijn in geval van hun wanbetaling
en mogelijke opties te bespreken om uw risico's van verlies in dergelijke omstandigheden te beperken.

Wat zijn de kosten?
De London Metal Exchange brengt geen kosten rechtstreeks bij retailklanten in rekening. De persoon die dit
product aan u verkoopt of u hierover adviseert (uw makelaar) kan u andere kosten in rekening brengen. Indien
dit het geval is, zal deze persoon u informatie over deze kosten verschaffen en u laten zien welk effect alle
kosten in de loop der tijd zullen hebben op uw belegging. Met het oog op transparantie vindt u hier informatie
over transactie- en afwikkelingskosten die uw makelaar betaalt bij transacties op de London Metal Exchange:
https://www.lme.com/Trading/Access-the-market/Fees#tabIndex=0.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: Er is geen aanbevolen of vereiste minimumperiode van bezit. London Metal
Exchange-producten hebben een reeks aan datums waarop u uw optiecontract kunt laten verlopen. Neem voor
meer informatie contact op met uw makelaar.

Hoe kan ik een klacht indienen?
In verband met eventuele klachten raden we u in eerste instantie aan contact op te nemen met uw makelaar.
Klachten gericht aan de London Metal Exchange moeten schriftelijk worden ingediend en, in het geval deze
afkomstig zijn van een bedrijf, worden ondertekend door een directeur of een gelijkwaardige functionaris.
Klachten dienen te worden gericht aan The Complaints Office, London Metal Exchange, 10 Finsbury Square,
London, EC2A 1AJ of per e-mail verstuurd naar complaints@lme.com. De klacht moet voldoende informatie
bevatten om de London Metal Exchange in staat te stellen de transactie(s) of activiteit waarover wordt geklaagd,
goed te identificeren en de basis voor eventuele vermeende verliezen vast te stellen. Informatie over de
klachtenprocedure van de London Metal Exchange is uiteengezet in kennisgeving 19/347 die beschikbaar is
op www.lme.com.

Andere nuttige informatie
Ga voor meer informatie over onze markt, onze voorschriften, ons product en afwikkelingsspecificaties naar
www.lme.com of neem contact op met uw makelaar.
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