Uredba o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih
produktih (»PRIIP«) – Dokument s ključnimi informacijami (Key Information Document,
»KID«): Terminske pogodbe London Metal Exchange
Namen
Ta dokument navaja ključne informacije o tem naložbenem produktu. Ni tržno gradivo. Te informacije je treba
posredovati v skladu z zakonodajo, da vam pomagajo razumeti naravo, tveganja, stroške, potencialni dobiček
in izgubo v zvezi s tem produktom in da ga lahko primerjate z ostalimi produkti.

Produkt
Produkt, na katerega se nanaša ta KID: Terminske pogodbe za trgovanje na London Metal Exchange. Celotni
seznam z mednarodnimi identifikacijskimi številkami vrednostnih papirjev za produkte, na katere se nanaša ta
KID, so na voljo na spletni strani FCA na: https://data.fca.org.uk/#/homepage
Ime proizvajalca produkta: London Metal Exchange
Spletno mesto proizvajalca produkta: www.lme.com
Več informacij: Pokličite 0207 113 8888 (skupina za upravljanje odnosov) za več informacij
Pristojni organ: Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk)
Datum izdelave KID: 22.01.2021
Nameravate kupiti produkt, ki ni preprost in ga je morda težko razumeti.

Kaj je ta produkt?
Vrsta: Terminske pogodbe (kovine kot osnovno premoženje)
Cilji: To je pogodba na izvedene finančne instrumente, s katero soglašate, kupite ali prodate nasprotni stranki:
pravico do kovine na datum v prihodnosti (v povezavi s fizično dostavljeno terminsko pogodbo); ali
izpostavljenost ceni osnovne kovine (za terminske pogodbe, poravnane v gotovini). Vrednost terminske
pogodbe je vezana na ceno osnovne kovine – za več informacij si oglejte razdelek »Scenariji uspešnosti«.
Zainteresirani mali vlagatelj: Ta produkt ni namenjen malim vlagatelj, kar pomeni, da pri oblikovanju tega
produkta niso bile upoštevane potrebe malih vlagateljev in pomisleki, ki so pomembni zanje.

Kakšno je tveganje in kaj lahko dobim v zameno?
Kazalnik tveganja –
Ta produkt je ocenjen z oceno 7 od 7 na podlagi spodnjega diagrama tveganja.
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Višje tveganje
Kazalnik tveganja predpostavlja, da obdržite
produkt 3 mesece. Dejansko tveganje se lahko
precej razlikuje, če produkt unovčite prej in
tako dobite nazaj manj.

Zbirni kazalnik tveganja je vodilo glede stopnje tveganja za ta produkt v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje,
kako verjetna je izguba pri tem produktu zaradi gibanj na trgu ali zato, ker vam nasprotna pogodbena stranka
ne more izplačati.
Produkt smo razvrstili kot 7 od 7, kar pomeni najvišje tveganje. Produkt smo razvrstili kot 7 od 7, ker je ta
produkt tako kompleksen in ker obstaja tveganje, da lahko izgubite precej več denarja, kot pa ste ga vložili. To
pomeni, da je tveganje za potencialno izgubo iz prihodnje uspešnosti lahko zelo visoko, poleg tega pa zaradi
razmer na trgu obstaja velika verjetnost, da vam nasprotna stranka ne bo mogla izplačati.

Bodite pozorni na valutno tveganje. Plačilo lahko prejmete v drugi valuti, tako da je lahko vaš končni
donos odvisen od menjalnega tečaja teh dveh valut. Tega tveganja zgornji kazalnik ne upošteva.
V nekaterih okoliščinah se bo od vas zahtevalo nadaljnje plačilo za kritje izgube. Celotna izguba, ki jo
lahko imate, lahko bistveno presega vložena sredstva.
Ta produkt ne omogoča zaščite pred prihodnjim delovanjem trga, tako da lahko izgubite del naložbe ali
celotno naložbo.
Scenariji uspešnosti –
*Odstotek donosa se izračuna od nominalne vrednosti pogodbe;
Odstotek donosa = (cena ob zapadlosti - nakupna/prodajna cena) x 100 / nakupna/prodajna cena
Graf predpostavlja nakup ali prodajo terminske pogodbe za navadne kovine za 2.000 USD, pri čemer lahko
izgubite več kot 100 % dogovorjene cene.
Graf predstavlja več možnih izidov in ne prikazuje natančno, kaj boste lahko dobili nazaj. Na to, kar boste
dobili nazaj, vpliva razvoj osnovnih inštrumentov. Za vsako vrednost osnovnega inštrumenta graf prikazuje,
kakšen je lahko dobiček ali izguba. Vodoravna os prikazuje različne možne vrednosti osnovnih inštrumentov
na datum zapadlosti, navpična os pa dobiček ali izgubo.
Nakup tega produkta pomeni, da lahko osnovna cena naraste ali pade.
Najvišja možna izguba za ta produkt je odvisna od gibanja cene osnovne kovine. Ta je odvisna od gibanja
cen na trgu kovin. Za pogodbe, ki kotirajo na LME, ni pogodbene omejitve glede višine izgube, ki jo lahko
imate s tem produktom. Pogodba z vašim borznim posrednikom lahko navaja pogodbeno omejitev glede
vaše najvišje izgube, vendar morate to preveriti pri vašem borznem posredniku, ki vam je prodal ta produkt.
Prikazane številke vključujejo vse stroške za ta produkt, vendar ne vključujejo vseh stroškov, ki jih plačate
svojemu svetovalcu ali distributerju. Številke ne upoštevajo vaših davčnih obveznosti, ki prav tako lahko vplivajo
na to, koliko dobite nazaj.
Spodnji grafi prikazujejo, kaj lahko prinaša vaša naložba. Lahko jih primerjate z grafi izplačil za druge derivate.
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Kaj se zgodi, če London Metal Exchange ne more izplačati?
London Metal Exchange je upravljavec trga in ni nasprotna stranka pri vašem trgovanju. Finančno izgubo lahko
imate zaradi neizpolnjevanja obveznosti nasprotne stranke pri vašem trgovanju (to je lahko vaš borzni
posrednik). Obrnite se na svojega borznega posrednika za nadaljnje informacije, vključno s tem, ali lahko v
primeru neizpolnjevanja obveznosti vašega posrednika zahtevate izplačilo iz odškodninske sheme za
vlagatelje. Predlagamo vam, da se posvetujete z vašim borznim posrednikom, kakšne so možnosti v primeru
neizpolnjevanja njegovih obveznosti in kakšne so potencialne možnosti za omilitev tveganja izgube v takih
okoliščinah.

Kakšni so stroški?
London Metal Exchange ne zaračunava neposredno stroškov majhnim vlagateljem. Oseba, ki vam prodaja ta
produkt ali vam svetuje pri tem produktu (vaš borzni posrednik), vam lahko obračuna dodatne stroške. Zato
boste pri njem dobili nadaljnje informacije o teh stroških in o vplivu vseh tovrstnih stroškov na vašo naložbo v
določenem časovnem obdobju. Zaradi transparentnosti so podrobnosti o pristojbinah za trgovanje in kliring, ki
jih plača vaš borzni posrednik pri trgovanju na London Metal Exchange, na voljo tukaj:
https://www.lme.com/Trading/Access-the-market/Fees#tabIndex=0.

Kako dolgo moram zadržati naložbo in ali lahko predčasno vzamem ven svoj denar?
Priporočeno obdobje posedovanja: Priporočeno ali minimalno obdobje posedovanja ne obstaja. Za produkte
London Metal Exchange so na voljo datumi, na katere se odločite za poravnavo pogodbe. Za več informacij se
obrnite na vašega borznega posrednika.

Kam lahko vložim pritožbo?
Priporočamo vam, da se v zvezi s pritožbo najprej pogovorite s svojim borznim posrednikom. Na London Metal
Exchange lahko pošljete pisno prošnjo in v primeru, da jo pošlje podjetje, jo mora podpisati direktor ali pristojna
odgovorna oseba. Pritožbe se pošljejo na Complaints Office, London Metal Exchange, 10 Finsbury Square,
London, EC2A 1AJ ali pošljite e-pošto na complaints@lme.com. Pritožba mora vsebovati dovolj podatkov, da
lahko London Metal Exchange prepozna posel ali aktivnost, na katero se pritožba nanaša, in ugotovi temelj za
domnevno izgubo. Podrobnosti o pritožbenem postopku pri London Metal Exchange so navedene v obvestilu
19/347, ki je na voljo na www.lme.com.

Druge pomembne informacije
Za več podatkov o našem trgu, pravilniku in produktu ter specifikacijah kliringa, si oglejte www.lme.com, ali se
pogovorite s svojim borznim posrednikom.
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