Förordning för faktablad om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för
icke-professionella investerare (Priip-produkter): London Metal Exchange terminsavtal
Syfte
Detta faktablad förser dig med viktig information om din investeringsprodukt. Det är inte ett
marknadsföringsmaterial. Lagen kräver att denna information tillhandahålls för att hjälpa dig förstå denna
produkts beskaffenhet, risker, kostnader och potentiella vinst och förlust samt för att hjälpa dig att jämföra den
med andra produkter.

Produkt
Produkt som omfattas av detta faktablad: Terminsavtal tillgängliga för handel på London Metal Exchange.
En fullständig förteckning över internationella värdepappers-ID-nummer för produkter som omfattas av detta
faktablad finns på FCA:s webbplats: https://data.fca.org.uk/#/homepage
Produkttillverkarens namn: London Metal Exchange
Produkttillverkarens webbplats: www.lme.com
Mer information: Ring +44 207 113 8888 (Relationship Management-gruppen) för att få mer information
Behörig myndighet: Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk)
Faktabladet sammanställningsdatum: 22.01.2021
Du kommer att köpa en komplicerad produkt som kan vara svår att förstå

Vad är denna produkt?
Typ: Terminsavtal (med metall som underliggande tillgång)
Målsättningar: Detta är ett derivatavtal enligt vilket du samtycker till att köpa eller sälja ett av följande från eller
till en motpart: Berättigande till metall på ett datum i framtiden (i förhållande till fysiskt levererade terminsavtal)
eller exponering mot den relevanta underliggande metallens pris (för terminsavtal som löses kontant).
Terminsavtalets värde kommer att vara kopplat till den underliggande metallens pris – mer information finns
under ”Utvecklingsscenarier”.
Avsedd icke-professionell investerare: Denna produkt är ej avsedd för icke-professionella investerare, vilket
innebär att icke-professionella investerares behov och överväganden som är relevanta för dem inte har beaktats
under utformningen av denna produkt.

Vilka risker finns det och vad kan jag få tillbaka?
Riskindikator –
Denna produkt har klassificerats som 7 av 7 baserat på nedanstående risktabell.
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Riskindikatorn förutsätter att du behåller
produkten under tre månader. Den faktiska
risken kan variera betydligt om du säljer på ett
tidigt stadium och det kan hända att du får
mindre tillbaka.

Den översiktliga riskindikatorn är en vägledning till risknivån med denna produkt i jämförelse med andra
produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på
marknaden eller på grund av att motparten till avtalet inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är den högsta riskklassen. Vi har klassificerat denna produkt
som 7 av 7 eftersom den är en komplex produkt och det finns en risk för att du kan förlora mycket mer pengar
än du investerade. Detta placerar de potentiella förlusterna från framtida utveckling på en mycket hög nivå och
det är mycket sannolikt att svaga marknadsförhållanden kommer att påverka din motparts förmåga att betala
dig.

Var medveten om valutarisker. Du kan få utbetalningar i en annan valuta och därför kan din slutgiltiga
avkastning vara beroende av växelkursen mellan de båda valutorna. Denna risk övervägs inte i den
indikator som visas ovan.
Under vissa omständigheter kan det bli nödvändigt för dig att göra ytterligare betalningar för att betala
för förluster. De totala förlust du kan utsättas för kan vara betydligt högre än det investerade beloppet.
Denna produkt omfattar inget skydd mot framtida marknadsutveckling och därför kan du förlora en del
av eller hela din investering.
Utvecklingsscenarier –
*Den procentuella avkastningen beräknas utifrån avtalets nominella värde.
Procentuell avkastning = (pris på förfallodag – inköps-/försäljningspris) x 100 / inköps-/försäljningspris
Diagrammet förutsätter inköp eller försäljning av en terminsaffär på 2 000 $ för basmetall och du kan förlora
mer än 100 % av det överenskomna priset.
Det presenterade diagrammet anger ett intervall med möjliga utfall och är ingen exakt indikation på vad du
eventuellt kan få tillbaka. Det du får kommer att variera beroende på hur den underliggande tillgången
utvecklas. För varje värde för den underliggande tillgången visar diagrammet vad produktens vinst eller
förlust skulle vara. Den vågräta axeln visar det underliggande värdets olika möjliga priser på förfallodatumet
och den lodräta axeln visar vinsten eller förlusten.
Genom att köpa denna produkt innebär det att du tror att det underliggande priset kan öka eller minska.
Din maximala förlust med produkten skulle bero på den underliggande metallens prisförändringar. Detta är
beroende av prisförändringar på metallmarknaden. För avtal som är upptagna på LME finns det ingen
avtalsmässig gräns för den förlust du kan drabbas av med denna produkt. Ditt avtal med din mäklare kan
omfatta en avtalsmässig begränsning av din maximala förlust, men detta skulle vara ett ärende som måste
bekräftas med den mäklare som sålde produkten till dig.
De värden som visas omfattar alla kostnader för själva produkten, men det kan hända att de inte omfattar alla
kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Dessa värden tar inte hänsyn till din personliga
skattesituation som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
Nedanstående diagram illustrerar hur din investering skulle kunna utvecklas. Du kan jämföra dem med
återbetalningsdiagrammen för andra derivat.
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Vad händer om London Metal Exchange inte kan betala ut?
London Metal Exchange är en marknadsoperatör och kommer inte att vara en motpart till din handel. Du kan
drabbas av ekonomisk förlust på grund av att motparten till din handel (som kan vara din mäklare) fallerar. Tala
med din mäklare om du behöver mer information, inklusive om huruvida det kommer att bli möjligt att göra
ersättningsanspråk inom ramen för någon ersättningsplan för investerare i händelse av att din mäklare fallerar.
Vi föreslår att du rådgör med din mäklare för att bekräfta vilka överenskommelser som kan gälla om mäklaren
fallerar och möjliga alternativ för att minska din förlustrisk under sådana omständigheter.

Vilka är kostnaderna?
London Metal Exchange debiterar inte icke-professionella investerare direkt. Den person som säljer till dig eller
ger dig råd om denna produkt (din mäklare) kan debitera dig andra kostnader. Om detta är fallet kommer denna
person att förse dig med information om dessa kostnader och visa dig alla kostnaders inverkan på din
investering över tid. I intresse av transparens kan du hitta information om handels- och clearingavgifter som din
mäklare betalar ut till London Metal Exchange här: https://www.lme.com/Trading/Access-themarket/Fees#tabIndex=0.

Hur länge bör jag behålla den och kan jag ta ut pengar tidigt?
Rekommenderad innehavsperiod: Det finns ingen rekommenderad eller minsta innehavsperiod. London
Metal Exchange-produkter har ett urval av datum på vilka du kan välja att ditt avtal ska lösas. Tala med din
mäklare om du behöver mer information.

Hur kan jag framföra klagomål?
I första hand rekommenderar vi att du talar med din mäklare i samband med alla eventuella klagomål. Ett
klagomål till London Metal Exchange måste vara skriftligt och om det framförs av ett företag måste det vara
undertecknat av en chef eller jämförlig tjänsteman. Klagomål ska skickas till The Complaints Office, London
Metal Exchange, 10 Finsbury Square, London, EC2A 1AJ, Storbritannien eller via e-post till
complaints@lme.com. Klagomålet måste innehålla tillräcklig information för att ge London Metal Exchange
möjlighet att ordentligt identifiera den handel eller aktivitet som klagomålet avser och fastställa grunden för
påstådd förlust. Detaljerad information om London Metal Exchange-proceduren för klagomål framställs i
meddelande 19/347 som är tillgängligt på www.lme.com.

Annan relevant information
Om du behöver mer information om vår marknad, våra regler och specifikationer för produkter och clearing kan
du gå till www.lme.com eller tala med din mäklare.
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