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GPF Metals plc – GPF Physical Copper ETC Securities
Nyckelinformationsdokument (“KID”)
Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial.
Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå typen, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster för
denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt
GPF Physical Copper ETC Securities due 2081 emitterade under GPF Metals plc:s GPF Physical Metal ETC
Securities program
Produkt
ISIN

GPF Physical Copper ETC
XS2314659447

Behörig myndighet
Regulator

Hemsida
Ring

www.gpfmetals.com
+44 20 80899611

Emittent
Emissionsdatum

Central Bank of Ireland
UK Financial Conduct
Authority (“FCA”)
GPF Metals plc
01 Januari 2022

Du håller på att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?
Typ: Börshandlade varor (ETC) – Tillgångsstödda värdepapper
ETC-värdepapper ger dig exponering mot koppar, utan att du behöver äga koppar i fysisk form. Varje ETC-värdepapper
avser en viss mängd koppar, vilket kallas metallrätten per ETC-värdepapper. Emittenten håller en tillräcklig mängd
koppar för att täcka metallrätten för ETC-värdepappret. Metallrätten reduceras dagligen med en procentsats som
återspeglar de kostnader som är hänförliga till ETC-värdepapperen (”totalkostnadskvoten”). Nivån av
totalkostnadskvoten (som kan justeras då och då) och den dagliga beräkningen av metallrättigheten anges på
www.gpfmetals.com. Vid inlösen kommer den relevanta metallmotparten att sälja kopparn och intäkterna kommer
att användas för att betala de belopp som ska betalas till dig.
ETC-värdepapper är inte räntebärande och är inte kapitalskyddade och du kan förlora en del eller hela din investering.
Med förbehåll för eventuella belopp som betalats till dig på grund av tidig inlösen, betalas inga belopp under ETCvärdepapper före den planerade förfallodagen. Vid inlösen är det avsett att varje ETC-värdepapper ska betalas till ett
belopp som är lika med det högsta av (i) 10 procent av emissionsvärdet för ETC-värdepapper från och med
serieemissionsdatumet (”nominellt belopp”), plus 1,0 procent av det nominella beloppet; och (ii) de genomsnittliga
priserna till vilka koppar kan säljas av den berörda metallmotparten under en angiven period före inlösendagen
multiplicerat med metallrätten på det inlösendatumet. Eftersom förmågan att göra en sådan betalning dock beror på
om det finns tillräckligt med tillgångar tillgängliga, kan ETC-innehavare under vissa omständigheter inte få någon
betalning eller mindre än 10 procent av emissionen. Du kan välja att sälja dina ETC-värdepapper innan de förfaller i
enlighet med dina investeringsmål. Du bör vara medveten om att ETC-värdepapperen ger dig rätt att få en betalning
beräknad i förhållande till kopparvärdet som kan fluktuera över tiden. Värdet per ETC-värdepapper och det sekundära
marknadspriset på ETC-värdepapper kan sjunka såväl som stiga under ETC-värdepappersperioden.
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Vad är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 7 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du inkasserar
tidigt och du kan få mindre avkastning. Du kanske inte kan sälja eller avsluta din produkt enkelt eller så kan du
behöva sälja eller avsluta till ett pris som väsentligt påverkar hur mycket avkastning du får.
Akta dig för valutarisker. Om du får betalning i en valuta annan än den i ditt hemland beror den slutliga avkastningen
på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i den visade riskindikatorn.
Du kan förlora en del eller hela din investering.
Riskkategorin som visas garanteras inte och kan förändras över tiden. Den lägsta kategorin betyder inte att den är
riskfri. ETC-värdepappersvärdet beror på att det underliggande metallpriset reagerar på ekonomiska faktorer och det
kan falla under långa perioder.
Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt i jämförelse med andra produkter.
Denna produkt innehåller inget skydd mot framtida marknadsprestanda så du kan förlora en del eller hela din
investering. Riskindikatorn visar hur sannolikt det är att produkten förlorar pengar på grund av marknadsrörelser eller
för att emittenten inte kan betala dig. Om emittenten inte kan betala dig det belopp den är skyldig dig kan du förlora
hela din investering. Emittenten har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Detta värderar
de potentiella förlusterna från framtida resultat på medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka
emittentens förmåga att betala dig.
Avsedd detaljhandelsinvesterare. ETC-värdepapperen är avsedda för privatinvesterare som (i) vill få exponering mot
koppar utan att behöva ta fysisk leverans av koppar och som har en investeringshorisont i linje med den
rekommenderade innehavsperiod nedan; (ii) har specifik kunskap eller erfarenhet av att investera i liknande produkter
och på finansiella marknader, och (iii) har råd att riskera att förlora sin investering, som inte försöker bevara kapital
och som inte vill ha kapitalgaranti.
Produktens löptid: Denna serie av ETC-värdepapper har ett planerat förfallodatum den 14 Juni 2081. Det planerade
förfallodatumet kan skjutas upp med upp till tio arbetsdagar. I detta fall kommer emittenten att meddela dig detta
och om hur många dagar uppskjutningen kommer att vara. ETC-värdepapper kan inlösas före det planerade
förfallodatumet, om: (1) emittenten väljer att lösa in alla ETC-värdepapper i serien efter ett trettio kalenderdagars
skriftligt meddelande till dig; (2) en händelse av fallissemang inträffar; eller (3) en tidig inlösenhändelse inträffar. En
detaljerad beskrivning av händelser av fallissemang och tidiga inlösenhändelser finns i ETC-värdepappersprospektet i
huvudvillkoren.

Vad händer om GPF Metals plc inte kan betala?
Produkten är inte skyddad av det irländska insättningsskyddssystemet eller någon annan investeringsersättning eller
garantisystem. Det betyder att om GPF Metals plc inte kan betala de belopp de är skyldiga dig så kan du förlora hela
din investering. GPF Metals plc:s förmåga att betala kommer att begränsas till de belopp som realiseras från den
säkrade egendomen, vilket förklaras närmare i prospektet.
Om emittenten inte gör en betalning vid förfallodatumet kan säkerhetsförvaltaren (Apex Corporate Trustees (UK)
Limited) verkställa säkringen av det koppar som deponerats hos depåförvararen, de primära underförvararna och
andra eventuella underförvarare. När säkerhetsförvaltaren har verkställt säkringen kan den sedan sälja koppar och
använda försäljningsintäkterna för att betala det belopp som de är skyldigt dig enligt ETC-värdepapperen.
Försäljningsintäkterna kanske inte räcker för att täcka alla belopp som de är skyldiga till dig enligt ETC-värdepapper.
Produkten är ett skuldinstrument (inte en bankinsättning) och omfattas därför inte av något insättningsskyddssystem.
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Prestationsscenarier
Investering USD 10.000,00
Scenarier
Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Stress Scenario
Genomsnittlig avkastning varje år
Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år
Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Måttligt Scenario
Genomsnittlig avkastning varje år
Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Gynnsamt Scenario
Genomsnittlig avkastning varje år
*Rekommenderad innehavsperiod

Ogynnsamt Scenario

1 år

4 år

7 år *

5.542,44 USD
-44,58 %
8.665,74 USD
-13,34 %
10.172,89 USD
1,73 %
11.960,44 USD
19,60 %

4.601,87 USD
-17,64 %
7.775,28 USD
-6,10 %
10.724,66 USD
1,76 %
14.815,48 USD
10,33 %

3.448,99 USD
-14,11 %
7.368,55 USD
-4,24 %
11.306,37 USD
1,77 %
17.332,80 USD
8,17 %

Denna tabell visar de pengar du kan få tillbaka under de kommande sju åren, under olika scenarier, förutsatt att du
investerar USD 10.000,00.
Dessa scenarier illustrerar hur din investering kan prestera. De kan jämföras med scenarierna för andra produkter.
De scenarier som visas är en uppskattning av framtida prestanda baserat på bevis från det förflutna om hur värdet på
denna investering varierar, och är inte en exakt indikator. Vad du får varierar beroende på hur marknaden presterar
och hur länge du behåller produkten. Stress scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden
och det tar inte hänsyn till situationen där emittenten inte kan betala dig.
Om du köper den här produkten innebär det att du tror att det underliggande priset kommer att öka.
Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte alla kostnader som du betalar till
din rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Hur länge bör jag behålla den och kan jag ta ut pengar tidigt?
Rekommenderade minimiperiod: 7 år
Denna produkt har ingen nödvändig minimiperiod men är utformad för långsiktiga investeringar. Produkten kan dock
avslutas tidigt (se ”Vad innebär produkten?” ovan) och kan också säljas på sekundärmarknaden.

Vad är kostnaderna?
Reduktion i avkastning (RIY) visar hur den totala kostnaden du betalade påverkar investeringsavkastningen som du
kan få. De totala kostnaderna tar hänsyn till engångskostnader, löpande och oförutsedda kostnader. De belopp som
visas här är de sammanlagda kostnaderna för själva produkten under tre olika innehavsperioder. Siffrorna förutsätter
att du investerar USD 10.000,00. Siffrorna är uppskattningar och kan komma att förändras i framtiden.

Kostnader över tiden
Personen som säljer produkten till dig eller ger dig råd angående produkten kan ta ut andra kostnader. I så fall kommer
den personen att ge dig information om dessa kostnader och visa hur kostnaderna påverkar din investering över tiden.
Investering USD 10.000,00
Totalkostnad
Effekt på avkastning (RIY) per år
*Rekommenderad innehavsperiod

Om du tar ut pengar
efter 1 år

Om du tar ut pengar
efter 4 år

Om du tar ut pengar
efter 7 år*

85,00 USD
0,850 %

335,69 USD
0,850 %

580,04 USD
0,850 %
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Sammansättning av kostnader
Tabellen nedan visar:
•
•

Den årliga effekten av de olika kostnadstyperna på investeringsavkastningen som du kan få i slutet av den
rekommenderade innehavsperioden;
Betydelsen av de olika kostnadskategorierna
Ingångskostnader

0%

Utgångskostnader

0%

Löpande kostnader

Andra löpande kostnader

0,850%

Oförutsedda
kostnader

Prestationsavgifter
Carried Interests

0%
0%

Engångskostnader

Effekten av kostnaderna du betalar när du går in i din
investering (exkluderar alla avgifter som tas ut av
mellanhänder som beskrivs ovan).
Effekten av kostnaderna för att avsluta din investering
(exkluderar metallmotpart och fysiska leveransavgifter
eller avyttringsavgifter).
Effekten av kostnaderna som dras av från metallrätten
varje år för att täcka emittentens kostnader.
Effekten av prestationsavgifter.
Effekten av carried interests.

Hur kan jag klaga?
Klagomål angående beteendet hos personen som gav dig råd om produkten eller som sålde den till dig bör riktas direkt
till den personen. Klagomål om produkten eller produkttillverkarbeteendet ska riktas till följande adress:
Postadress: 85 Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT, United Kingdom
Hemsida: www.gpfmetals.com
E-post: info@metal.digital
Vi kommer då att behandla din begäran och ge dig feedback så snart som möjligt. Vi har en gratis sammanfattning av
vår klagomålshanteringsprocedur tillgänglig online på www.gpfmetals.com.

Annan relevant information
Du kan få mer detaljerad information om emittenten av ETC-värdepapperen, såsom basprospektet, gratis online på
www.gpfmetals.com. Dessa dokument finns tillgängliga på engelska. För mer information om ETC-värdepapper, se
basprospektet, som finns på www.gpfmetals.com.
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