Regula par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu
(PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem: London Metal Exchange regulētā tirgus nākotnes
līgumi
Mērķis
Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tie nav tirgvedības materiāli. Šīs
informācijas sniegšana ir paredzēta likumā; ar to tiek palīdzēts saprast šā produkta būtību, riskus, izmaksas,
potenciālos ieguvumus un zaudējumus un to salīdzināt ar citiem produktiem.

Produkts
Produkts, uz ko attiecas šis pamatinformācijas dokuments: Regulētā tirgus nākotnes līgumi, kas ir pieejami
tirdzniecībai London Metal Exchange. Pilns saraksts ar starptautiskajiem vērtspapīru identifikācijas numuriem
produktiem, uz kuriem attiecas šis pamatinformācijas dokuments, ir pieejams FCA tīmekļa vietnē:
https://data.fca.org.uk/#/homepage
Produkta izveidotāja nosaukums: London Metal Exchange
Produkta izveidotāja tīmekļa vietne: www.lme.com
Papildu informācija iegūstama: Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 0207 113 8888 (Relationship
Management Team)
Kompetentā iestāde: Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk)
Pamatinformācijas dokumenta sagatavošanas datums: 22.01.2021
Jūs gatavojaties pirkt produktu, kas nav vienkāršs; jums varētu būt grūti izprast tā būtību

Kas ir šis ieguldījumu produkts?
Veids: Regulētā tirgus nākotnes līgumi (ar metālu kā to pamatā esošo aktīvu)
Mērķi: Šis ir atvasinātā instrumenta līgums, saskaņā ar kuru jūs piekrītat pirkt no darījuma partnera vai pārdot
tam: tiesības uz metālu nākotnē (saistībā ar fiziski piegādātajiem regulētā tirgus nākotnes līgumiem); vai riska
darījumus ar attiecīgā pamatā esošā metāla cenu (skaidras naudas norēķinu regulētā tirgus nākotnes
līgumiem). Regulētā tirgus nākotnes līguma vērtība tiks piesaistīta attiecīgā pamatā esošā metāla
cenai — plašāku informāciju skatiet “Darbības rezultātu scenāriji”.
Plānotie individuālie privātie ieguldītāji: Šis produkts nav paredzēts individuāliem privātiem ieguldītājiem,
kas nozīmē, ka šī produkta sagatavošanā netika ņemtas vērā individuālo privāto ieguldītāju vajadzības un ar
tiem saistītie apsvērumi.

Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?
Risku rādītājs —
Šis produkts ir klasificēts ar 7 no 7 pamatojoties uz zemāk redzamo riska diagrammu.
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Riska rādītājs ir saistīts ar pieņēmumu, ka
produkts tiek turēts 3 mēnešus. Faktiskais
risks var ievērojami atšķirties, ja nauda tiek
izņemta pirms termiņa, un var būt tā, ka
atpakaļ saņemtā summa ir mazāka.
Risku kopsavilkuma rādītājs norāda uz šī produkta riska pakāpi salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda,
cik iespējams, ka produkts zaudēs naudu tirgus svārstību dēļ vai tāpēc, ka darījuma partneris nevarēs jums
samaksāt.
Mēs esam klasificējuši šo produktu ar 7 no 7, kas apzīmē visaugstāko riska kategoriju. Mēs esam klasificējuši
šo produktu ar 7 no 7, jo šis produkts ir sarežģīts, un pastāv risks, ka jūs varētu zaudēt ievērojami vairāk naudas
nekā ieguldījāt. Tādējādi turpmākie darbības rezultātu potenciālie zaudējumi tiek novērtēti ļoti augstā līmenī,
un sliktie tirgus apstākļi ļoti iespējams ietekmēs jūsu darījumu partnera spēju maksāt jums.

Jāapzinās valūtas risks. Jūs varat saņemt maksājumus citā valūtā, tādējādi galīgā atlīdzība, kuru
saņemsiet, varētu būt atkarīga no valūtas maiņas kursa starp divām valūtām. Šis risks nav ņemts vērā
iepriekš norādītajā rādītājā.
Dažos gadījumos jums var būt jāveic papildu maksājumi, lai segtu zaudējumus. Kopējie zaudējumi, kas
jums var rasties, var ievērojami pārsniegt ieguldīto summu.
Šis produkts neietver aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rezultātiem, tādējādi jūs varētu
zaudēt daļu vai visus ieguldījumus.
Darbības rezultātu scenāriji —
* Procentuālā atdeve tiek aprēķināta no līguma nominālvērtības;
Procentuālā
atdeve
=
(cena
x100 / pirkšanas/pārdošanas cena

pēc

termiņa

beigām — pirkšanas/pārdošanas

cena)

Diagrammā tiek pieņemts, ka pamatmetāla akciju pirkšanas vai pārdošanas cena nākotnē ir USD 2 000, un
jūs varat zaudēt vairāk nekā 100% no norunas cenas.
Attēlotajā diagrammā ir atspoguļota virkne iespējamo iznākumu, un tā nav precīza norāde par to, ko jūs
varētu saņemt atpakaļ. Saņemamā summa var būt dažāda — atkarībā no tā, kāda būs pamatā esošā
turpmākā attīstība. Attiecībā uz katru pamatā esošo vērtību, diagrammā ir attēlots, kāda būtu peļņa vai
zaudējumi no attiecīgā produkta. Uz horizontālās ass ir atspoguļotas dažādas pamatā esošās vērtības
iespējamās cenas beigu termiņa dienā, bet uz vertikālās ass ir atspoguļota peļņa vai zaudējumi.
Ja pērkat šo produktu, ir uzskatāms, ka sagaidāt, ka pamatā esošā cena pieaugs vai samazināties.
Jūsu maksimālais zaudējums attiecībā uz produktu būs atkarīgs no pamatā esošā metāla cenas svārstībām.
Tas ir atkarīgs no cenu svārstībām metālu tirgū. Attiecībā uz līgumiem, kas uzskaitīti LME, līgumā nav
noteikts zaudējums, kas jums varētu rasties saistībā ar šo produktu. Jūsu līgums ar jūsu brokeri var iekļaut
līgumā noteiktu maksimālo zaudējumu ierobežojumu, taču tas būtu jāapstiprina brokerim, kas jums ir
pārdevis produktu.
Norādītie skaitļi iekļauj visas produkta izmaksas, bet tie neiekļauj visas izmaksas, kuras jūs maksājat savam
konsultantam vai izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī
to, cik daudz jūs saņemat atpakaļ.
Zemāk redzamajā diagrammā atspoguļoti kādi varētu būt jūsu ieguldījuma darbības rezultāti. Varat tos
salīdzināt ar atvasināto instrumentu izmaksu diagrammām.
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Kas notiek, ja London Metal Exchange nespēj veikt izmaksu?
London Metal Exchange ir tirgus operators, un tā nebūs jūsu tirdzniecības darījuma partneris. Jūs varat
saskarties ar finansiāliem zaudējumiem jūsu darījumu partnera saistību neizpildes dēļ (kas var būt jūsu
brokeris). Lūdzu, vērsieties pie sava brokera, lai saņemtu papildu informāciju, tostarp par to, vai būs iespējams
pieprasīt jebkuru ieguldītāju kompensācijas sistēmu gadījumā, ja jūsu brokeris nepilda saistības. Mēs iesakām
jums sazināties ar savu brokeri, lai apstiprinātu, kādi pasākumi ir piemērojami tā saistību nepildīšanas gadījumā,
un kādi ir potenciālie risinājumi, lai mazinātu zaudējumu risku šādos apstākļos.

Kādas ir izmaksas?
London Metal Exchange neietur tiešu samaksu no individuālajiem privātajiem ieguldītājiem. Persona, kas jums
pārdod vai konsultē par šo produktu (jūsu brokeris), var ieturēt citas izmaksas. Ja tā, tad šī persona sniegs jums
informāciju par šīm izmaksām un parādīs, kāda būs visu izmaksu ietekme uz jūsu ieguldījumu laika gaitā. Lai
nodrošinātu pārredzamību, sīkāka informācija par tirdzniecības un tīrvērtes maksām, kuras jūsu brokeris
maksā, kad tirgojas London Metal Exchange, pieejama šeit: https://www.lme.com/Trading/Access-themarket/Fees#tabIndex=0.

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?
Ieteicamais turējuma laikposms: Nav ieteicamā vai minimālā turējuma laikposma. London Metal Exchange
produktiem ir dažādi datumi, kurus jūs varat izvēlēties saņemt norēķinu par savu līgumu. Lūdzu, sazinieties ar
brokeri, lai uzzinātu vairāk.

Kā iesniegt sūdzību?
Vispirms iesakām runāt ar savu brokeri saistībā ar jebkādām sūdzībām. Sūdzības London Metal Exchange
jāiesniedz rakstveidā, un gadījumā, ja to veic sabiedrība, tās jāparaksta direktoram vai līdzvērtīgai
amatpersonai. Sūdzības jānosūta The Complaints Office, London Metal Exchange, 10 Finsbury Square,
London, EC2A 1AJ vai pa e-pastu uz adresi complaints@lme.com. Sūdzībā būtu jāiekļauj pietiekama
informācija, lai London Metal Exchange varētu pienācīgi identificēt sūdzībā iesniegto (-ās) tirdzniecību(-as) vai
darbību un noteikt pamatu iespējamiem zaudējumiem. Sīkāka informācija par London Metal Exchange sūdzību
procedūru ir izklāstīta paziņojumā 19/347, kas ir pieejama vietnē www.lme.com.

Cita svarīga informācija
Lai iegūtu sīkāku informāciju par mūsu tirgu, mūsu rokasgrāmatu un produktu un klīringa specifikācijām, lūdzu,
skatiet www.lme.com vai sazinieties ar savu brokeri.
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