Nariadenie o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch („PRIIP“) – dokument
s kľúčovými informáciami („KID“): Futures kontrakty burzy London Metal Exchange
Účel
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Toto nie je marketingový
materiál. Tieto informácie vyžadované zákonom vám pomôžu pochopiť povahu, riziká, náklady, potenciálne
zisky a straty tohto produktu a pomôcť vám ho porovnávať s inými produktmi.

Produkt
Produkt, ktorého sa týkajú tieto KID: Futures kontrakty k dispozícii na obchodovanie na burze London Metal
Exchange. Úplný zoznam medzinárodných identifikačných čísel cenných papierov pre produkty uvedené
v tomto dokumente KID sú k dispozícii na webovej stránke FCA na adrese: https://data.fca.org.uk/#/homepage
Názov výrobcu produktu: London Metal Exchange
Webová stránka výrobcu produktu: www.lme.com
Ďalšie informácie: Ak potrebujete ďalšie informácie, zavolajte na číslo 0207 113 8888 (tím riadenia vzťahov)
Príslušný úrad: Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk)
Dátum vypracovania dokumentu KID: 22.01.2021
Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý, môže byť dosť ťažké ho pochopiť.

Čo je tento produkt?
Typ: Futures kontrakty (s kovom ako podkladovým aktívom)
Ciele: Je to zmluva o deriváte, podľa ktorej súhlasíte s kúpou od zmluvnej strany alebo predajom zmluvnej
strane: nároku na kov k budúcemu dátumu (vo vzťahu k fyzicky doručeným kontraktom); alebo expozíciu voči
cene príslušného podkladového kovu (v prípade futures kontraktov s možnosťou vyrovnania v hotovosti).
Hodnota futures kontraktu bude spojená s cenou podkladového kovu – ďalšie informácie si pozrite v časti
„Scenáre výkonnosti“.
Cieľový maloobchodný investor: Tento produkt nie je určený pre maloobchodných investorov, čo znamená,
že potreby maloobchodných investorov a úvahy, ktoré sa ich týkajú, neboli zohľadnené v návrhu tohto produktu.

Aké sú riziká a čo na druhej strane získam?
Indikátor rizika –
Tento produkt je hodnotený stupňom 7 zo 7 na základe nasledujúceho grafu rizík.
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Nižšie riziko
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Vyššie riziko
Indikátor rizika predpokladá, že si ponecháte
produkt 3 mesiace. Skutočné riziko sa môže
výrazne líšiť, ak platíte v hotovosti vo včasnej
fáze a môžete získať späť menej.

Indikátor súhrnného rizika je pomôcka týkajúca sa úrovne rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi.
Ukazuje, s akou pravdepodobnosťou tento produkt bude znamenať peňažnú stratu z dôvodu pohybov na trhoch
alebo z dôvodu neschopnosti zmluvnej strany tohto kontraktu zaplatiť vám.
Tento produkt sme klasifikovali ako stupeň 7 zo 7, čo je najvyššia riziková trieda. Tento produkt sme klasifikovali
ako stupeň 7 zo 7, pretože produkt je zložitý a hrozí riziko, že môžete stratiť výrazne viac, ako ste investovali.
To určuje potenciálne straty z budúcej výnosnosti na veľmi vysokej úrovni a zlé trhové podmienky veľmi
pravdepodobne ovplyvnia schopnosť vašej protistrany platiť.

Dávajte pozor na riziko meny. Môžete dostávať platby v inej mene, takže konečný výnos, ktorý
dostanete, môže závisieť od výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami. Toto riziko sa v indikátore
uvedenom vyššie nezohľadňuje.
Za určitých okolností môžete byť povinní vykonať ďalšie platby na úhradu strát. Celková strata, ktorú
môžete zaznamenať môže výrazne prekračovať investovanú sumu.
Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcou výnosnosťou na trhu, takže by ste mohli
stratiť niektoré alebo všetky vaše investície.
Scenáre výnosnosti –
*Percento návratnosti sa počíta z menovitej hodnoty kontraktu;
Percento návratnosti = (cena pri splatnosti – nákupná/predajná cena) x 100/nákupná/predajná cena
Graf predpokladá nákup alebo predaj futures základného kovu za 2 000 USD a môžete stratiť viac ako 100 %
dohodnutej ceny.
Uvedený graf uvádza rozsah možných výsledkov a nie je presným indikátorom toho, čo môžete získať späť.
To, čo získate, môže kolísať v závislosti od toho, ako sa bude podkladové aktívum vyvíjať. Pre každú hodnotu
podkladového aktíva graf ukazuje, aký by bol zisk alebo strata produktu. Horizontálna os znázorňuje rôzne
možné ceny podkladovej hodnoty ku dňu uplynutia platnosti a vertikálna os ukazuje zisk alebo stratu.
Nákup tohto produktu predpokladá, že si myslíte, že základná cena sa môže zvýšiť aj znížiť.
Vaša maximálna strata v produkte závisí od pohybu ceny podkladového kovu. To bude závisieť od pohybov
cien na trhu s kovmi. V prípade kontraktov uvedených na burze LME neexistuje žiadny zmluvný limit straty,
ktorú by ste mohli zaznamenať na základe tohto produktu. Váš kontrakt s maklérom môže obsahovať
zmluvné obmedzenie maximálnej straty, to však musí potvrdiť maklér, ktorý vám produkt predal.
Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, ale nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré
zaplatíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Údaje nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže
ovplyvniť aj to, koľko získate späť.
Nasledujúce grafy zobrazujú, ako by sa mohla vaša investícia vyvíjať. Môžete ich porovnať s grafmi výnosov
iných derivátov.
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Čo sa stane ak burza London Metal Exchange nebude môcť vyplácať?
Burza London Metal Exchange je prevádzkovateľ trhu a nebude zmluvnou stranou vo vašom obchode. Môžete
zaznamenať finančnú stratu z dôvodu platobnej neschopnosti zmluvnej strany vo vašom obchode (čo môže byť
váš maklér). Ďalšie informácie získate od svojho makléra vrátane toho, či bude možné uplatniť nárok v rámci
akéhokoľvek systému náhrad pre investorov v prípade platobnej neschopnosti vášho makléra. Odporúčame
vám, aby ste sa poradili s maklérom, aby ste potvrdili, aké opatrenia sa môžu uplatniť v prípade ich
predvolených a potenciálnych možností na zmiernenie rizika straty za takýchto okolností.

Aké sú náklady?
Burza London Metal Exchange neúčtuje náklady priamo od maloobchodných klientov. Osoba, ktorá vás
predáva alebo ktorá vám poskytuje poradenstvo v súvislosti s týmto produktom (váš maklér), vám môže účtovať
ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a ukáže vám, aké
budú mať všetky náklady na vašu investíciu v priebehu času. V záujme transparentnosti sú podrobnosti o
poplatkoch za obchodovanie a zúčtovaní, ktoré váš maklér platí pri obchodovaní na burze London Metal
Exchange, na adrese: https://www.lme.com/Trading/Access-the-market/Fees#tabIndex=0.

Ako dlho mám cenné papiere držať a môžem vybrať peniaze predčasne?
Odporúčané obdobie držby: Neexistuje žiadne odporúčané či minimálne obdobie držby. Produkty burzy
London Metal Exchange majú rozsah dátumov, kedy sa môžete rozhodnúť pre ukončenie vášho futures
kontraktu. Ďalšie informácie vám poskytne váš maklér.

Ako sa môžem sťažovať?
V prvom rade vám odporúčame, aby ste sa v súvislosti so sťažnosťami obrátili na svojho makléra. Sťažnosti
na burzu London Metal Exchange musia byť podané v písomnej forme a v prípade, že ich podáva spoločnosť,
musia byť podpísané riaditeľom alebo rovnocenným úradníkom. Sťažnosti je potrebné zasielať na adresu The
Complaints Office, London Metal Exchange, 10 Finsbury Square, London, EC2A 1AJ alebo e-mailom na adresu
complaints@lme.com. Sťažnosť by mala obsahovať dostatočné informácie umožňujúce londýnskej burze
cenných papierov správne identifikovať obchod (-y) alebo činnosť, ktorá je predmetom sťažnosti, a vytvoriť
základ pre akúkoľvek údajnú stratu. Údaje o postupe podávania sťažností na burzu London Metal Exchange sú
uvedené v oznámení 19/347, ktoré je k dispozícii na adrese: www.lme.com.

Ďalšie príslušné informácie
Ďalšie informácie o našom trhu, súbore pravidiel a produkte a špecifikáciách zúčtovania si pozrite na adrese
www.lme.com alebo o ne požiadajte svojho makléra.
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