Regulamentul privind produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări
(„PRIIP”) - Document cu informații esențiale: London Metal Exchange - Contractele
„futures”
Scop
Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest produs de investiții. Acesta nu reprezintă
un material de marketing. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să
înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale care derivă din acest produs și pentru a
vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

Produs
Denumirea produsului: Contractele „futures” disponibile pentru tranzacționare pe London Metal Exchange.
Lista completă a numerelor internaționale de identificare a titlurilor de valoare pentru produsele care intră sub
incidența acestui document cu informații esențiale este disponibilă pe site-ul web FCA:
https://data.fca.org.uk/#/homepage
Denumirea furnizorului produsului: London Metal Exchange
Site-ul web al furnizorului produsului: www.lme.com
Mai multe informații: Pentru mai multe informații, apelați 0207 113 8888 (echipa Managementul relațiilor)
Autoritatea competentă: Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk)
Data elaborării KID: 22.01.2021
Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles.

În ce constă acest produs?
Tip: Contracte „futures” (activul suport fiind metalul)
Obiective: Acesta este un contract cu instrumente derivate în virtutea căruia sunteți de acord să cumpărați de
la sau să vindeți către un terț fie dreptul asupra unui metal la o dată viitoare (în raport cu contractele „futures”
executabile fizic), fie o expunere la prețul metalului suport relevant (pentru contractele „futures” decontate în
numerar). Valoarea contractului „futures” va fi legată de prețul metalului suport - pentru mai multe informații,
consultați secțiunea „Scenarii de performanță”.
Investitorul individual căruia îi este destinat: Acest produs nu este destinat investitorilor individuali, ceea ce
înseamnă că nevoile investitorilor individuali și considerentele relevante pentru ei nu au fost luate în calcul la
conceperea acestui produs.

Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?
Indicator de risc Acest produs are calificativul 7 din 7, conform graficului de risc de mai jos.
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Indicatorul de risc presupune că păstrați produsul timp
de 3 luni. Riscul efectiv poate fi semnificativ diferit
dacă transformați produsul în numerar într-o etapă
incipientă și este posibil să primiți înapoi mai puțin.

Indicatorul sintetic de risc vă oferă informații privind nivelul de risc al acestui produs, comparativ cu alte produse.
El arată probabilitatea ca acest produs să genereze pierderi financiare din cauza evoluțiilor pieței sau din cauza
faptului că cealaltă parte contractantă nu vă poate plăti.
Am clasificat acest produs ca având un grad de risc de 7 din 7, ceea ce reprezintă cea mai înaltă clasă de risc.
Am clasificat acest produs ca având un grad de risc de 7 din 7, deoarece acest produs este complex și există
riscul să pierdeți o sumă mult mai mare de bani decât cea investită. Acest lucru situează pierderile potențiale
ale unei performanțe viitoare la un nivel foarte înalt și este foarte probabil ca situația volatilă de pe piață să
afecteze capacitatea partenerului dvs. contractual de a vă efectua plata.

Țineți cont de riscurile valutare. Puteți primi plăți într-o monedă diferită, așadar randamentul final pe
care îl veți obține depinde de cursul de schimb al celor două monede. Riscul nu este luat în considerare
în indicatorul ilustrat mai sus.
În anumite situații vi se poate solicita să efectuați plăți suplimentare pentru a acoperi pierderile.
Pierderea totală pe care este posibil să o suportați poate depăși semnificativ suma investită.
Acest produs nu include protecție împotriva performanței viitoare a pieței, așadar vă puteți pierde
investiția parțial sau în totalitate.
Scenarii de performanță *Randamentul procentual este calculat pornind de la valoarea nominală a contractului;
Randamentul procentual = (prețul la maturitate - prețul de cumpărare/vânzare) x 100 / prețul de
cumpărare/vânzare
Graficul presupune achiziționarea sau vânzarea unui metal de bază la un termen viitor, la un preț de 2.000
USD și este posibil să pierdeți mai mult de 100% din prețul convenit.
Graficul prezentat ilustrează un interval de rezultate posibile și nu indică cu exactitate ceea ce veți putea
obține în schimb. Ceea ce veți obține depinde de evoluția activului suport. Pentru fiecare valoare a activului
suport, graficul arată care va fi profitul sau pierderea pentru produsul respectiv. Axa orizontală arată diferitele
prețuri posibile ale valorii suport la data expirării, iar axa verticală indică profitul sau pierderea.
Cumpărarea acestui produs implică faptul că credeți că prețul activului suport fie va crește, fie va scădea.
Pierderea dvs. maximă aferentă produsului va depinde de evoluția prețului metalului suport. Acest lucru
depinde de evoluțiile prețurilor de pe piața metalelor. Pentru contractele listate pe bursa LME, nu există nicio
limită contractuală cu privire la pierderea pe care o puteți suporta în legătură cu acest produs. Contractul cu
brokerul dvs. poate include o limită contractuală a pierderii dvs. maxime, însă acest lucru va trebui confirmat
cu brokerul care v-a vândut produsul.
Cifrele menționate includ toate costurile produsului însuși, însă este posibil să nu includă toate costurile pe care
le plătiți consilierului sau distribuitorului dvs. Cifrele nu iau în considerare situația dvs. fiscală personală, care
poate afecta, la rândul său, suma pe care o primiți înapoi.
Graficele de mai jos ilustrează modul în care poate performa investiția dumneavoastră. Puteți să le comparați
cu graficele privind plățile aferente altor derivative.
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Ce se întâmplă dacă London Metal Exchange nu poate plăti?
London Metal Exchange este un operator de piață și nu va fi parte la tranzacția dumneavoastră. Puteți suferi o
pierdere financiară din cauza incapacității de plată a celeilalte părți implicate în tranzacția dvs. (care poate fi
brokerul dvs.). Vă rugăm să vă adresați brokerului dvs. pentru informații suplimentare, inclusiv despre
posibilitatea de a solicita efectuarea plății în virtutea unei scheme de remunerație a investitorilor, în situația în
care brokerul dvs. este în incapacitate de plată. Vă sugerăm să vă consultați cu brokerul dvs. pentru a confirma
ce măsuri se aplică în cazul incapacității de plată a acestuia, precum și care sunt opțiunile potențiale pentru
atenuarea riscurilor dvs. de pierdere, în aceste situații.

Care sunt costurile?
London Metal Exchange nu taxează direct clienții individuali. Persoana care vă vinde acest produs sau care vă
consiliază în legătură cu acesta - brokerul dvs. - vă poate percepe alte costuri. În acest caz, această persoană
vă va oferi informații despre costurile respective și vă va prezenta impactul pe care îl vor avea în timp toate
costurile asupra investiției dumneavoastră. Pentru un plus de transparență, puteți găsi aici detalii despre taxele
de tranzacționare și cliring pe care le achită brokerul dvs. în momentul în care tranzacționează pe bursa London
Metal Exchange: https://www.lme.com/Trading/Access-the-market/Fees#tabIndex=0.

Cât timp pot să păstrez produsul și există posibilitatea de a retrage banii anticipat?
Perioada de deținere recomandată: Nu există o perioadă minimă de deținere sau recomandată. Produsele
London Metal Exchange oferă mai multe date la care puteți alege decontarea contractului dumneavoastră.
Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați brokerului dumneavoastră.

Cum pot depune o reclamație?
În primă instanță, vă recomandăm să vă adresați brokerului dvs. în legătură cu orice reclamație. Reclamațiile
înaintate către London Metal Exchange trebuie redactate în scris și, în cazul în care sunt transmise de o
societate comercială, trebuie semnate de directorul acesteia sau de un cadru de conducere cu funcție
echivalentă. Reclamațiile trebuie trimise către: The Complaints Office (Biroul pentru reclamații), London Metal
Exchange, 10 Finsbury Square, Londra, EC2A 1AJ sau prin e-mail la adresa complaints@lme.com. Reclamația
trebuie să includă suficiente informații pentru ca London Metal Exchange să poată identifica în mod adecvat
tranzacția/tranzacțiile sau activitatea care face/fac obiectul reclamației și să stabilească baza oricărei pierderi
declarate. Detalii despre procedura London Metal Exchange privind reclamațiile sunt prevăzute în notificarea
19/347, disponibilă pe site-ul web www.lme.com.

Alte informații relevante
Pentru mai multe detalii despre piața noastră, despre cadrul nostru de reglementare și despre specificațiile
noastre privind produsele și cliringul, vă rugăm să consultați site-ul www.lme.com sau să vă adresați brokerului
dumneavoastră.
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