Регламент относно основните информационни документи (ОИД) за пакети с
инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни
продукти (“ПИПДОЗИП”): Фючърсни договори на London Metal Exchange
Цел
Настоящият документ Ви предостав я основ на информация за този инв естиционен продукт. Тов а не е
маркетингов материал. Информацията се изискв а по закон, за да Ви помогне да разберете същността,
рисков ете, разходите, потенциалните печалби и загуби относно този продукт и да Ви помогне да го
срав ните с други продукти.

Продукт
Продукт, обхванат от този ОИД: Фючърсни догов ори, налични за търгув ане на London Metal Exchange.
Пълен списък на международните идентификационни номера на ценни книжа за продукти, обхв анати от
този ОИД, е наличен на уебсайта на ESMA на:
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=es ma_registers_firds_files
Име на производителя на продукта: London Metal Exchange
Уебсайт на производителя на продукта: w ww.lme.com
Повече информация: Обадете се на 0207 113 8888 (Екип за управ ление на в заимоотношенията) за
пов ече информация
Компетентен орган: Financial Conduct Authority (w ww.fca.org.uk)
Дата на съставяне на ОИД: 24.01.2020
Възнамерявате да купите продукт, който не е прост и мож е да е труден за разбиране

Какъв е този продукт?
Тип: Фючърсни догов ори (с метал като базисен продукт)
Цели: Тов а е дерив атив ен догов ор, според който приемате да купите от или да продадете на контрагент:
прав о в ърху метал на бъдеща дата (в ъв в ръзка с догов ори за физически достав яни фючърси); или
обяв яв ане на цената на съотв етния основ ен метал (за платени в брой фючърсни догов ори). Стойността
на фючърсния догов ор ще бъде св ързана с цената на основ ния метал - в ижте "Сценарии за резултати"
за допълнителна информация.
Инвеститор на дребно, за който е предназначен: Този продукт не е предназначен за инв еститори на
дребно, което означав а, че нуждите на инв еститорите на дребно и съображенията за тях не са в зети
предв ид при разработв ането на този продукт.

Какви са рисковете и какво мога да получа в замяна?
Показател за риск Този продукт е оценен като 7 от 7 в ъз основ а на диаграмата за риска по-долу.
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Действителният риск мож е да варира
значително, ако платите на ранен етап, и
мож е да получите обратно по-малко.
Обобщав ащият показател за риска е ръков одств о за рав нището на риска при този продукт в срав нение
с други продукти. Той показв а колко е в ероятно продуктът да загуби пари поради динамиката на пазара
или защото контрагентът по догов ора не може да Ви плати.
Ние класифицирахме този продукт като 7 от 7, което е най-в исоката категория на риска. Ние
класифицирахме този продукт като 7 от 7, защото този продукт е сложен и има риск да загубите
значително пов ече пари, отколкото сте инв естирали. Той оценяв а потенциалните загуби от бъдещи
резултати на много в исоко рав нище и неблагоприятните пазарни услов ия е много в ероятно да пов лияят
на способността на Вашия контрагент да Ви плати.

Имайте предвид валутния риск. Може да получите плащания в различна валута и окончателната
възвръщаемост за Вас може да зависи от обменния курс между двете валути. Този риск не е взет предвид в
показания по-горе показател.
При определени обстоятелства от Вас може да се изисква да направите допълнителни плащания, за да
платите загубите. Общата загуба, понесена от Вас, може да превиши значително инвестираната сума.
Този продукт не включва защита от пазарна динамика, затова може да загубите част от или цялата Ви
инвестиция.
Сценарии за резултати *Процентът на възвръщаемост с е изчислява от номиналната стойност на договора;
Процент на възвръщаемост = (цена при падеж-цена на покупка/продажба) x100 / цена на покупка/продажба
Диаграмата отразява покупката или продажбата на фючърс за основен метал при $2,000 и Вие можете да загубите
повече от 100% от договорената цена.
Представената диаграма представя набор от възможни резултати и не показва с точност това, което може да
получите. Това, което ще получите, зависи от начина на развитие на основния актив. За всяка стойност на
основния актив, диаграмата показва каква би била печалбата или загубата от продукта. Хоризонталната ос
показва различните възможни цени на основния актив на датата на изтичане на валидността, а вертикалната ос
показва печалбата или загубата.
Покупката на този продукт означава, че Вие мислите, че основната цена може да с е повиши или да с е понижи.
Вашата максимална загуба във връзка с продукта ще зависи от движението на цената на основния метал. Това
зависи от динамиката на цените на пазара на метали. За договори, листвани на LME, няма договорен лимит за
загубата, която бихте понесли във връзка с този продукт. Договорът Ви с Вашия брокер може да включва
договорно ограничение на Вашата максимална загуба, но това е въпрос, който трябва да бъде потвърден с
брокера, който Ви е продал продукта.
Показаните цифри включват всички разходи за самия продукт, но може да не включват всички разходи, които
плащате на Вашия консултант или дистрибутор. Цифрите не вземат предвид данъчния Ви статус, който също може
да окаже влияние върху размера на Вашата възвръщаемост.
Диаграмите по-долу показват какви могат да бъдат резултатите от Вашата инвестиция. Можете да ги сравните с
диаграмите за изплащане на други деривати.
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Какво ще се случи, ако London Metal Exchange не може да плати?
London Metal Exchange е пазарен оператор и няма да бъде контрагент в ъв Вашата търгов ска дейност.
Може да претърпите финансов а загуба поради неизпълнение на задължение на контрагент в ъв Вашата
търгов ска дейност (който може да е Вашият брокер). Моля, обърнете се към Вашия брокер за
допълнителна информация, в ключително дали ще бъде в ъзможно предяв яв ането на иск според план
за обезщетение на инв еститора, в случай на неизпълнение на задължение на Вашия брокер.
Предлагаме да се консултирате с Вашия брокер за потв ърждение какв и споразумения може да се
прилагат в случай на неизпълнение на задължение от негов а страна и потенциалните в ъзможности за
смекчав ане на Вашите рисков е от загуба при такив а обстоятелств а.

Какви са разходите?
London Metal Exchange не таксув а директно клиентите на дребно. Лицето, което Ви продав а или Ви
консултира за този продукт (Вашият брокер) може да Ви таксув а други разходи. Ако е така, тов а лице
ще Ви предостав и информация за тези разходи и ще Ви покаже в ъздейств ието, което ще имат в сички
разходи в ърху Вашата инв естиция с течение на в ремето. Във в ръзка с прозрачността, данните за
търгув ането и таксите за клиринг, които плаща Вашият брокер когато търгув а на London Metal Exchange,
могат да бъдат намерени тук: https://w ww.lme.com/Trading/Access-the-market/Fees#tabIndex=0.

Колко дълго трябва да поддържам инвестицията и мога ли да изтегля парите
по-рано?
Препоръчителен период на държ ане: Няма препоръчит елен или минимален период на държане.
Продуктите на London Metal Exchange имат набор от дати, от които може да избирате за уреждане на
Вашия догов ор. Моля, гов орете с Вашия брокер за допълнителна информация.

Как мога да се оплача?
Препоръчв аме да гов орите първ о с Вашия брокер в ъв в ръзка с в сякакв и оплакв ания. Оплакв ания до
London Metal Exchange трябв а да се прав ят в писмена форма и в случай, че се прав ят от компания,
трябв а да бъдат подписани от директор или служител на рав ностойна длъжност. Оплакв анията трябва
да се изпращат на The Complaints Office, London Metal Exchange, 10 Finsbury Square, London, EC2A 1AJ
или по имейл на complaints@lme.com. Оплакв ането трябв а да съдържа достатъчно информация, за да
позв оли на London Metal Exchange да определи прав илно търгов ията(ите) или дейността в ъв в ръзка с
оплакв ането, както и да установ и основ ата за в сяка предполагаема загуба. Подробности за процедурат а
за оплакв ания на London Metal Exchange са представ ени в ув едомление 19/347, което е налично на
w ww.lme.com.

Друга уместна информация

За допълнителни подробности за нашия пазар, нашия прав илник и спецификациите за продукти и
клиринг, моля, в ижте www.lme.com или гов орете с Вашия брокер.
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