Forordningen om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til
detailinvestorer (“PRIIP”) - dokumenter med central information (“KID”): Futures-kontrakter
på London Metal Exchange
Formål
Dette dokument giver dig central information om dette investeringsprodukt. Det er ikke
markedsføringsmateriale. Informationen er lovbestemt for at hjælpe dig med at forstå egenskaber, risici,
omkostninger, potentielt overskud og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med
andre produkter.

Produkt
Produkt, der er omfattet af dette KID (dokument med central information): Futures-kontrakter, der kan
handles på London Metal Exchange. En komplet liste over de internationale identifikationsnumre for
produkterne, der er omfattet af dette KID, kan hentes på FCA's hjemmeside på:

https://data.fca.org.uk/#/homepage
Navn på udbyderen af produktet: London Metal Exchange
Udbyderens hjemmeside: www.lme.com
Mere information: Ring på +44 - 0207 113 8888 (Kundepleje, Relationship Management Team) for yderligere
information
Kompetent myndighed: Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk)
Dato for udarbejdelse af KID: 22.01.2021
Du skal til at købe et produkt, der ikke er enkelt, og som kan være svært at forstå

Hvad er dette produkt?
Type: Futures-kontrakter (med metal som underliggende aktiv)
Målsætninger: Dette er en derivatkontrakt, hvorigennem du aftaler at købe fra eller sælge til en modpart: Det
kan enten være retten til et metal på en fremtidig dato (ved fysisk leverede futures-kontrakter) eller eksponering
mod prisen på det relevante, underliggende metal (ved kontantafregnede futures-kontrakter). Værdien af
futures-kontrakten vil være koblet til prisen på det underliggende metal – se “Resultatscenarier” for mere
information.
Tiltænkt detailinvestor: Dette produkt er ikke tiltænkt detailinvestorer, hvilket betyder, at der ikke er taget
højde for disses behov og de overvejelser, der er relevante for dem, i udviklingen af dette produkt.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?
Risikoindikator Dette produkt er vurderet til 7 ud af 7 på baggrund af risikoskemaet herunder.
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Højere risiko
Risikovurderingen antager, at du beholder
produktet i tre måneder. Den faktiske risiko
kan afvige markant, hvis du indløser optionen
tidligt, og du får eventuelt mindre tilbage.

Den sammenfattende risikoindikator er en vejledning til risikoniveauet ved dette produkt sammenlignet med
andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at dette produkt vil tabe værdi pga. bevægelser i markedet,
eller fordi din modpart i kontrakten ikke er i stand til at betale dig.
Vi har klassificeret dette produkt til 7 ud af 7, hvilket er det højeste risikoniveau. Vi har klassificeret dette produkt
til 7 ud af 7, fordi dette produkt er komplekst, og der er risiko for, at du kan tabe markant flere penge, end du
har investeret. Dette placerer de potentielle tab ved den fremtidige udvikling på et meget højt niveau, og dårlige
markedsbetingelser vil med meget stor sandsynlighed påvirke din modparts evne til at betale dig.

Vær opmærksom på aktuel risiko. Du kan modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast,
du vil få, kan afhænge af valutakursen mellem de to valutaer. Den risiko er ikke medtaget i vurderingen
ovenfor.
I visse tilfælde kan du opkræves yderligere betalinger for at dække tab. Det samlede tab, du eventuelt
pådrager dig, kan overstige det investerede beløb markant.
Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe
dele af eller hele din investering.
Resultatscenarier *Det procentvise afkast beregnes ud fra kontraktens nominelle værdi;
Procentvis afkast = (pris ved udløb - købs-/salgspris) x 100 / købs-/salgspris
Grafen tager udgangspunkt i en standard metalfuture købt eller solgt til 2.000 USD, og du kan tabe mere end
100 % af den aftalte pris.
Den viste graf præsenterer en række mulige resultater, og den er ikke et præcist udtryk for, hvad du kan få
tilbage. Det, du får, vil variere alt efter, hvordan det underliggende aktiv udvikler sig. For hver værdi af det
underliggende aktiv viser grafen, hvad overskuddet eller tabet ved produktet vil være. Den vandrette akse
viser de forskellige mulige priser på det underliggende aktiv på udløbsdatoen, og den lodrette akse viser
overskuddet eller tabet.
Køb af dette produkt forudsætter, at du mener, at prisen på det underliggende aktiv enten vil stige eller falde.
Dit maksimale tab ved produktet vil afhænge af bevægelserne i prisen på det underliggende metal. Dette
afhænger af prisernes bevægelser på metalmarkedet. For optioner noteret på London Metal Exchange (LME)
er der ingen kontraktlig grænse for det tab, du kan pådrage dig ved dette produkt. Din kontrakt med din
mægler kan indeholde en kontraktlig begrænsning på dit maksimale tab, men dette forhold skal bekræftes
hos mægleren, der har solgt dig produktet.
De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle de
omkostninger, du betaler til din rådgiver eller forhandler. Tallene tager ikke højde for dine personlige
skatteforhold, som også kan påvirke, hvor meget du får tilbage.
Grafen herunder illustrerer, hvordan afkastet på din investering kunne se ud. Du kan sammenligne det med
afkastgraferne for andre derivater.
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Hvad sker der, hvis London Metal Exchange ikke er i stand til at udbetale?
London Metal Exchange er markedsaktør og vil ikke være modparten i din handel. Du kan lide et økonomisk
tab, fordi modparten i din handel går konkurs (det kunne være din mægler). Du henvises til din mægler for mere
information, herunder om det vil være muligt at gøre krav gennem et erstatningsprogram for investorer i tilfælde
af din mæglers konkurs. Vi anbefaler, at du tager dialogen med din mægler for at bekræfte, hvilke tiltag der kan
gælde i tilfælde af deres konkurs, og mulighederne for at reducere din risiko for tab i sådanne tilfælde.

Hvilke omkostninger er der?
London Metal Exchange opkræver ikke detailinvestorer direkte. Vedkommende, der sælger til eller rådgiver dig
om dette produkt (din mægler), kan opkræve dig andre omkostninger. I så fald vil vedkommende give dig
information om disse omkostninger og vise dig, hvilken påvirkning alle omkostninger vil have på din investering
over tid. Ud fra et ønske om gennemsigtighed kan oplysninger om de handels- og clearingudgifter, som din
mægler betaler ved handler på London Metal Exchange, findes her:https://www.lme.com/Trading/Access-themarket/Fees#tabIndex=0.

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?
Anbefalet investeringsperiode: Der er ingen anbefalet eller minimumsinvesteringsperiode. Produkter på
London Metal Exchange har en række datoer, som du kan vælge at lukke din kontrakt på. Tal venligst med din
mægler for mere information.

Hvordan kan jeg klage?
I første omgang anbefaler vi, at du taler med din mægler i forbindelse med eventuelle klager. Klager til London
Metal Exchange skal fremsættes skriftligt og, hvis klagen fremsættes af et firma, skal denne underskrives af en
direktør eller tilsvarende leder. Klager skal sendes til Klagekontoret på adressen The Complaints Office, London
Metal Exchange, 10 Finsbury Square, London, EC2A 1AJ, England, eller til e-mailadressen
complaints@lme.com. Klagen skal indeholde tilstrækkelig information, så London Metal Exchange på behørig
vis kan udpege den/de handler eller aktiviteter, der klages over, og fastlægge grundlaget for et påstået tab.
Detaljer om klageproceduren hos London Metal Exchange findes i “Notice 19/347”, som findes på
www.lme.com.

Øvrig relevant information
For yderligere detaljer om vores marked, regelsæt og produkt- og clearingspecifikationer henvises du til
www.lme.com eller til at tale med din mægler.
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