Κανονισμός συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικών
προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση («PRIIP») - Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών:
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο London Metal Exchange
Σκοπός
Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής
προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους,
το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν
Προϊόν που καλύπτεται από αυτό το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
διαθέσιμα προς διαπραγμάτευση στο London Metal Exchange. Μία πλήρης λίστα των διεθνών αριθμών αναγνώρισης
κινητών αξιών για τα προϊόντα που καλύπτονται από αυτό το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών διατίθεται στον δικτυακό τόπο
της FCA στη διεύθυνση: https://data.fca.org.uk/#/homepage
Όνομα του παραγωγού προϊόντος: London Metal Exchange
Δικτυακός τόπος του παραγωγού προϊόντος: www.lme.com
Περισσότερες πληροφορίες: Καλέστε 0207 113 8888 (Ομάδα Διαχείρισης Σχέσεων) για περισσότερες πληροφορίες
Αρμόδια αρχή: Financial Conduct Authority (Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς) (www.fca.org.uk)
Ημερομηνία παραγωγής του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών: 22.01.2021
Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως να είναι δύσκολο να το κατανοήσετε.

Τι είναι αυτό το προϊόν;
Τύπος: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (με το μέταλλο ως υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο)
Στόχοι: Αυτό είναι ένα παράγωγο συμβόλαιο βάσει του οποίου συμφωνείτε να αγοράσετε από ή να πουλήσετε σε έναν
αντισυμβαλλόμενο: ένα δικαίωμα στο εκάστοτε μέταλλο σε μελλοντική ημερομηνία (σε σχέση με Συμβόλαια Μελλοντικής
Εκπλήρωσης με φυσική παράδοση) ή μια έκθεση στην τιμή του σχετικού υποκείμενου μετάλλου (για Συμβόλαια Μελλοντικής
Εκπλήρωσης με διακανονισμό σε μετρητά). Η αξία του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης θα συνδέεται με την τιμή του
υποκείμενου μετάλλου - δείτε «Σενάρια Επιδόσεων» για περισσότερες πληροφορίες.
Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής: Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές, που σημαίνει ότι οι ανάγκες των
ιδιωτών επενδυτών και οι σχετικές με αυτές εκτιμήσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό αυτού του προϊόντος.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;
Δείκτης κινδύνου Αυτό το προϊόν έχει ταξινομηθεί ως 7 από 7 με βάση το παρακάτω διάγραμμα κινδύνου.
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Χαμηλότερος κίνδυνος
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Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα
διακρατήσετε το προϊόν για 3 μήνες. Ο πραγματικός κίνδυνος
μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση
που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να
εισπράξετε λιγότερα.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα
προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι ο αντισυμβαλλόμενος
στo συμβόλαιο δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει.
Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 7 από 7, το οποίο είναι κατηγορία κινδύνου «η υψηλότερη». Έχουμε κατατάξει αυτό το
προϊόν ως 7 από 7, επειδή αυτό το προϊόν είναι πολύπλοκο και υπάρχει ο κίνδυνος να χάσετε σημαντικά περισσότερα
χρήματα από όσα επενδύσατε. Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημίες από τις μελλοντικές επιδόσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο
και κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν την ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου να σας πληρώσει.

Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Μπορεί να λάβετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα, ούτως
ώστε η τελική απόδοση που θα απολαμβάνετε να εξαρτηθεί από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο
νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που φαίνεται παραπάνω.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε περαιτέρω πληρωμές για να καλύψετε τις
ζημίες. Η συνολική ζημία που μπορεί να υποστείτε ενδέχεται να υπερβαίνει σημαντικά το ποσό που επενδύθηκε.
Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε
να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.
Σενάρια Επιδόσεων * Το ποσοστό απόδοσης υπολογίζεται από την ονομαστική αξία της σύμβασης·
Ποσοστό απόδοσης = (τιμή κατά τη λήξη - τιμή αγοράς/πώλησης) x 100 / τιμή αγοράς/πώλησης
Το γράφημα προϋποθέτει την αγορά ή πώληση ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης βασικού μετάλλου στα $2.000
και ενδέχεται να χάσετε περισσότερο από το 100% της συμφωνηθείσας τιμής.
Το γράφημα που παρουσιάζεται δίνει μια σειρά πιθανών αποτελεσμάτων και δεν είναι ακριβής ένδειξη του ποσού που θα
μπορούσε να σας επιστραφεί. Το ποσό που θα λάβετε θα ποικίλει ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η υποκείμενη επένδυση.
Για κάθε τιμή της υποκείμενης επένδυσης, το γράφημα δείχνει ποιο θα είναι το κέρδος ή η ζημία του προϊόντος. Ο
οριζόντιος άξονας εμφανίζει τις διάφορες πιθανές τιμές της υποκείμενης αξίας κατά την ημερομηνία λήξης και ο κάθετος
άξονας δείχνει το κέρδος ή τη ζημία.
Η αγορά αυτού του προϊόντος σημαίνει ότι νομίζετε ότι η υποκείμενη τιμή θα αυξηθεί ή μειωθεί.
Η μέγιστη ζημία σας επί του προϊόντος θα εξαρτηθεί από την κίνηση της τιμής του υποκείμενου μετάλλου. Αυτό εξαρτάται
από τις κινήσεις των τιμών στην αγορά μετάλλων. Για συμβόλαια που είναι εισηγμένα στο London Metal Exchange, δεν
υπάρχει συμβατικό όριο στη ζημία που θα μπορούσατε να υποστείτε επί αυτού του προϊόντος. Η σύμβασή σας με τον
χρηματιστή σας μπορεί να περιλαμβάνει συμβατικό περιορισμό της μέγιστης ζημίας, αλλά αυτό θα ήταν ένα θέμα που θα
πρέπει να επιβεβαιωθεί με τον χρηματιστή που σας πούλησε το προϊόν.
Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν
όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή το διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική
φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί.
Τα γραφήματα παρακάτω δείχνουν ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα
γραφήματα αποπληρωμής άλλων προϊόντων.
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Τι θα συμβεί αν το London Metal Exchange δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει;
Το London Metal Exchange είναι διαχειριστής αγοράς και δεν θα είναι αντισυμβαλλόμενος στη συναλλαγή σας. Μπορεί να
αντιμετωπίσετε οικονομική ζημία λόγω της αθέτησης της πληρωμής από τον αντισυμβαλλόμενό σας (που μπορεί να είναι ο
χρηματιστής σας). Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον χρηματιστή σας για περισσότερες πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο θα είναι δυνατό να απαιτήσετε αποζημίωση με βάση οποιοδήποτε σχέδιο
αποζημίωσης επενδυτών σε περίπτωση αθέτησης της πληρωμής από τον χρηματιστή σας. Σας προτείνουμε να
συμβουλευτείτε τον χρηματιστή σας για να επιβεβαιώσετε ποιες διευθετήσεις μπορεί να ισχύουν σε περίπτωση αθέτησης
πληρωμής και πιθανές επιλογές για τον περιορισμό των κινδύνων ζημίας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ποιο είναι το κόστος;
Το London Metal Exchange δεν χρεώνει απευθείας τους πελάτες λιανικής. Το άτομο που σας πουλάει ή σας συμβουλεύει
σχετικά με αυτό το προϊόν (ο χρηματιστής σας) μπορεί να σας χρεώσει με άλλα κόστη. Εάν συμβεί αυτό, αυτό το άτομο θα
σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κόστη και θα σας δείξει τον αντίκτυπο που θα έχουν όλα τα κόστη στην
επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου. Για λόγους διαφάνειας, λεπτομέρειες σχετικά με τα τέλη διαπραγμάτευσης και
εκκαθάρισης που πληρώνει ο χρηματιστής σας κατά τη διαπραγμάτευση στο London Metal Exchange, μπορείτε να βρείτε
εδώ: https://www.lme.com/Trading/Access-the-market/Fees#tabIndex=0.

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω
ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: Δεν υπάρχει συνιστώμενη ή ελάχιστη περίοδος διακράτησης. Τα προϊόντα του
London Metal Exchange έχουν ένα εύρος ημερομηνιών στις οποίες μπορείτε να επιλέξετε τον διακανονισμό της σύμβασής
σας. Παρακαλούμε συζητήστε με τον χρηματιστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πώς μπορώ να υποβάλω ένα παράπονο;
Στην πρώτη περίσταση, σας συνιστούμε να μιλήσετε με τον χρηματιστή σας σχετικά με οποιαδήποτε παράπονα. Τα
παράπονα στο London Metal Exchange πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς και, σε περίπτωση που γίνονται από μια εταιρεία,
πρέπει να υπογράφονται από διευθυντή ή ισοδύναμο στέλεχος. Παράπονα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση The
Complaints Officer, London Metal Exchange, 10 Finsbury Square, London, EC2A 1AJ ή μέσω email στο
complaints@lme.com. Το παράπονο πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες που θα επιτρέπουν στο London Metal
Exchange να προσδιορίζει σωστά τις διαπραγματεύσεις ή τη δραστηριότητα για την οποία υποβάλλεται το παράπονο και να
εδραιώνει τη βάση για οποιαδήποτε κατ' ισχυρισμό ζημία. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων στο
London Metal Exchange αναφέρονται στην κοινοποίηση αρ. 19/347 η οποία είναι διαθέσιμη στο www.lme.com.

Άλλες συναφείς πληροφορίες
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αγορά, το βιβλίο κανόνων και τις προδιαγραφές προϊόντων και εκκαθάρισης,
παρακαλούμε δείτε το www.lme.com ή μιλήστε με τον χρηματιστή σας.
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