Nařízení pro strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s
investiční složkou („PRIIP“) – sdělení klíčových informací (Key Information
Document, „KID“): Futures kontrakty na burze London Metal Exchange
Účel
Tento dokument podává klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový
materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Pomohou vám porozumět podstatě tohoto
produktu, jeho riziku, nákladům, možným ziskům a ztrátám a pomohou vám tento produkt srovnat s
jinými produkty.

Produkt
Produkt, kterého se tento KID týká: Futures kontrakty jsou obchodovatelné na burze London Metal
Exchange. Úplný seznam mezinárodních identifikačních čísel cenných papírů pro produkty, na něž
se vztahuje toto KID, je k dispozici na stránkách FCA na adrese: https://data.fca.org.uk/#/homepage
Jméno tvůrce produktu: London Metal Exchange
Webové stránky tvůrce produktu: www.lme.com
Více informací: Pro další informace volejte 0207 113 8888 (Tým pro řízení vztahů)
Příslušný orgán: Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk)
Datum vytvoření KID: 22.01.2021
Chystáte se zakoupit produkt, který není snadno srozumitelný a může být obtížné jej
pochopit.

Co je tento produkt zač?
Typ: Futures kontrakty (s kovem jako podkladovým aktivem)
Cíle: Jedná se o derivátový kontrakt, v rámci něhož souhlasíte s tím, že od protistrany zakoupíte
nebo protistraně prodáte buď: nárok na kov k budoucímu datu (ve vztahu k fyzicky dodaným futures
kontraktům), nebo záruku ceny příslušného podkladového kovu (u futures kontraktů s plněním v
hotovosti). Hodnota futures kontraktu bude spojena s cenou podkladového kovu – další informace
naleznete v části „Scénáře výkonnosti“.
Zamýšlený drobný investor: Tento produkt není určen pro retailové investory, což znamená, že
při návrhu tohoto produktu nebyly zohledněny potřeby retailových investorů a aspekty pro ně
relevantní.

Jaká jsou rizika a co se mi může vrátit?
Ukazatel rizik –
Tento produkt je ohodnocen číslem 7 ze 7 na škále rizika, která je uvedena níže.
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Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt
ponecháte tři měsíce. Skutečné riziko se
může výrazně lišit: pokud peníze
vyberete v časném stádiu, můžete získat
méně.
Souhrnný ukazatel rizika naznačuje, na jaké úrovni rizika je tento produkt ve srovnání s jinými
produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt bude ztrátový z důvodu pohybů trhu nebo
proto, že protistrana smlouvy nebude schopna vám zaplatit.
Tento produkt jsme označili číslem 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizika. Produkt jsme klasifikovali jako
7 ze 7, protože je složitý a existuje riziko, že byste mohli ztratit podstatně více peněz, než jste
investovali. Možné ztráty z budoucí výkonnosti jsou na velmi vysoké úrovni a špatné tržní podmínky
mohou velmi podstatně ovlivnit schopnost protistrany vám zaplatit.

Pozor na měnové riziko. Můžete obdržet platby v jiné měně, takže konečný výnos, který
získáte, může záviset na směnném kurzu mezi dvěma měnami. Toto riziko není zohledněno
na škále rizika uvedené výše.
Za určitých okolností se může stát, že budete muset provést další platby, abyste uhradili
ztráty. Celková ztráta, kterou můžete utrpět, může výrazně překročit investovanou částku.
Tomuto produktu není poskytnuta žádná ochrana před budoucí výkonností trhu, takže je
možné, že ztratíte některé nebo všechny své investice.
Scénáře výkonnosti –
*Procentní výnos je vypočítán z nominální hodnoty smlouvy,
Procentní výnos = (cena při splatnosti - nákupní/prodejní cena) x100 / nákupní/prodejní cena
Graf předpokládá nákup nebo prodej future základního kovu ve výši 2 000 amerických dolarů a
můžete ztratit více než 100 % dohodnuté ceny.
Tento graf prezentuje řadu možných výsledků a není přesným ukazatelem vašeho možného
výdělku. Ten bude záviset na tom, jak se vyvine podkladová hodnota. Pro každou podkladovou
hodnotu graf ukazuje, jaký by byl zisk nebo ztráta u tohoto produktu. Horizontální osa ukazuje
různé možné ceny podkladové hodnoty k datu uplynutí platnosti a vertikální osa naznačuje zisk
nebo ztrátu.
U nákupu tohoto produktu platí, že si myslíte, že se podkladová cena může buď zvýšit, nebo snížit.
Vaše maximální ztráta u tohoto produktu závisí na pohybu podkladové ceny kovu. Ta závisí na
pohybech cen na trhu s kovy. Smlouvy uvedené na LME nelimitují ztráty, které u tohoto produktu
mohou nastat. Smluva, kterou jste uzavřel/a s vaším makléřem může zahrnovat individuální
omezení maximální výše ztráty. Toto je třeba potvrdit u vašeho makléře, který vám produkt prodal.
Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady, které se pojí se samotným produktem, nemusí ale
zahrnovat všechny náklady, které platíte Vašemu poradci nebo distributorovi. Údaje nezohledňují
ani vaši osobní daňovou situaci, což může váš výnos také ovlivnit.
Níže uvedené grafy znázorňují, jak by se vaše investice mohla vyvinout. Můžete je srovnat s
výnosovými grafy jiných derivátů.
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Co se stane, pokud burza London Metal Exchange nebude schopná peníze
vyplatit?
Burza London Metal Exchange je organizátorem trhu a nebude vaší protistranou v tomto obchodu.
Je možné, že budete čelit finanční ztrátě z důvodu platební neschopnosti protistrany vašeho
obchodu (což může být váš makléř). Pro další informace se prosím obraťte na svého makléře,
informujte se také, zda bude možné uplatnit nárok v rámci systému pro odškodnění investorů, pokud
dojde k platební neschopnosti vašeho makléře. Doporučujeme vám probrat s vaším makléřem
potenciální situaci platební neschopnosti a potvrdit si, jaká opatření můžete v takovém případě
uplatnit, abyste zmírnili riziko ztrát za těchto okolností.

Jaké jsou náklady?
Burza London Metal Exchange neúčtuje své drobné klienty přímo. Osoba, která vám tento produkt
prodala nebo která vám o tomto produktu poskytuje poradenství (váš makléř), vám může účtovat
další náklady. Pokud tato situace nastane, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech
a ukáže vám, jaký dopad budou mít veškeré náklady na vaši investici v průběhu času. V zájmu
transparentnosti jsou podrobnosti o poplatcích za obchodování a zúčtování, které váš makléř platí
při
obchodování
na
London
Metal
Exchange,
dostupné
na
adrese:
https://www.lme.com/Trading/Access-the-market/Fees#tabIndex=0.

Jak dlouho mám tento produkt držet a mohu peníze vybrat dříve?
Doporučená doba držení: Neexistuje žádná doporučená či minimální doba držení. K produktům
burzy London Metal Exchange se váže řada termínů, z nich si některý můžete vybrat pro plnění vaší
smlouvy. Pro další informace se prosím obraťte na vašeho makléře.

Jak si mohu stěžovat?
Vaši první stížnost prosím směřujte na vašeho makléře. Stížnosti směřované na burzu London Metal
Exchange musí být písemné, a pokud stížnost podává společnost, podepsané ředitelem nebo
osobou na rovnocenné pozici. Stížnosti se zasílají kanceláři pro vyřizování stížností na adresu burzy
London Metal Exchange, 10 Finsbury Square, Londýn, EC2A 1AJ nebo e-mailem na adresu
complaints@lme.com. Stížnost by měla obsahovat informace dostatečné k tomu, aby burza London
Metal Exchnage řádně identifikovala obchod(y) nebo činnost(i), které jsou předmětem stížnosti, a
identifikovala základ jakékoli údajné ztráty. Podrobné informace o postupu podávání stížností na
burzu London Metal Exchange jsou uvedeny v oznámení 19/347, které je k dispozici na adrese
www.lme.com.

Další důležité informace
Další informace o našem trhu, našich pravidlech a specifikacích produktů a zúčtování naleznete na
adrese www.lme.com nebo se můžete obrátit na svého makléře.
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