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GPF Metals plc – GPF Physical Palladium ETC Securities
Nøgleinformationsdokument (“KID”)
Dette dokument giver dig vigtige oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale.
Disse lovpligtige oplysninger skal hjælpe dig med at forstå dette produkts art, risici, omkostninger, potentielle afkast
og tab, og de hjælper dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt
GPF Physical Palladium ETC Securities due 2081 udstedt under GPF Physical Metal ETC Securitiesprogrammet af GPF Metals plc
Produkt
ISIN

GPF Physical Palladium ETC
XS2265370234

Kompetent myndighed
Regulator

Internet side
Ring på

www.gpfmetals.com
+44 20 80899611

Udsteder
Udgivelsesdato

Central Bank of Ireland
UK Financial Conduct
Authority (“FCA”)
GPF Metals plc
01 Juli 2021

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være svært at forstå.

Hvad er dette produkt?
Type: Børshandlede råvarer (ETC) – værdipapirer med sikkerhed i aktiver
ETC-værdipapirerne giver dig eksponering for palladium, uden at du skal besidde palladium i fysisk form. Hvert ETCværdipapir vedrører en bestemt mængde palladium, hvilket er kendt som metalret pr. ETC-værdipapir. Udstederen vil
have rådighed over en tilstrækkelig mængde palladium til dækning af ETC-værdipapirernes metalret. Metalretten
reduceres dagligt med en procentdel, der afspejler de udgifter, der kan henføres til ETC-værdipapirerne (Samlet
Udgiftsforhold). Niveauet for det Samlede Udgiftsforhold (som kan blive justeret fra tid til anden) og den daglige
beregning af metalretten er specificeret på www.gpfmetals.com. Ved indløsning vil den relevante metalmodpart
sælge palladiummet, og provenuet vil blive brugt til at betale de beløb, du har til gode.
ETC-værdipapirerne er ikke rentebærende og er ikke omfattet af en overordnet beskyttelse, og du kan miste en del af
eller hele din investering. Med forbehold for beløb, der er betalt til dig på grund af førtidig indløsning, betales der
ingen beløb for ETC-værdipapirerne før den fastsatte udløbsdato. Ved indløsning er det meningen, at hvert ETCværdipapir skal komme til udbetaling med et beløb svarende til det højeste af (i) 10 procent af ETC-værdipapiret på
serieudstedelsesdatoen (Nominelt Beløb) plus 1,0 procent af det Nominelle Beløb; og (ii) de gennemsnitlige priser, til
hvilke palladiummet kan sælges af den relevante metalmodpart indenfor en bestemt frist forud for indløsningsdatoen
ganget med metalretten på en sådan indløsningsdato. Da evnen til at foretage en sådan betaling imidlertid afhænger
af, om der er tilstrækkelige aktiver til rådighed, kan ETC-indehavere muligvis ikke modtage betaling eller mindre end
10 procent af udstedelsesprisen under visse omstændigheder. Du kan vælge at sælge dine ETC-værdipapirer inden
udløbsdatoen i overensstemmelse med dine investeringsmål. Du skal være opmærksom på, at ETC-værdipapirerne
giver dig ret til at modtage en betaling beregnet ud fra værdien af palladium, der kan variere over tid. Værdien pr. ETCværdipapir og den sekundære markedspris for ETC-værdipapirerne kan både falde og stige gennem ETCværdipapirernes løbetid.
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Hvilke risici er der, og hvad kan jeg få til gengæld?

Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 7 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du
vælger at indløse på et tidligt tidspunkt, og du vil måske få mindre penge tilbage. Det vil muligvis ikke blive let for
dig at sælge eller afslutte dit produkt, eller du kunne muligvis være nødsaget til at sælge eller afslutte til en pris, der
har væsentlig betydning for, hvor meget du får tilbage.
Vær opmærksom på valutarisiko. Hvis du modtager betalinger i en anden valuta end den, der bruges i din lokale
jurisdiktion, vil det endelige afkast du modtager afhænge af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke
medtaget i den viste risikoindikator.
Du mister muligvis en del af eller hele din investering.
Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan skifte over tid. Den laveste kategori er ikke ensbetydende med ingen
risiko. ETC-værdipapirets værdi afhænger af, hvordan den underliggende metalpris reagerer på økonomiske faktorer,
og den kan falde over lange perioder.
Den opsummerende risikoindikator er en vejledning til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre
produkter. Dette produkt inkluderer ikke nogen beskyttelse mod fremtidige fald i markedet, så du kan miste en del af
eller hele din investering. Risikoindikatoren viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge på grund af
bevægelser på markederne, eller fordi Udsteder ikke er i stand til at betale dig. Hvis Udsteder ikke er i stand til at
betale det skyldige, kan du miste hele din investering. Udsteder har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, hvilket
er en middel-risikoklasse. Potentialet for fremtidigt tab vurderes dermed til at være på middelniveau, og dårlige
markedsforhold kan påvirke Udsteders mulighed for at betale dig.
Påtænkt detailinvestor. ETC-værdipapirerne er tiltænkt detailinvestorer, der (i) ønsker at blive eksponeret for
palladium, uden at skulle tage imod fysisk levering af palladium og har en investeringshorisont i overensstemmelse
med nedenstående anbefalede beholdningsperiode; (ii) har specifikt kendskab til, eller erfaring med, at investere i
lignende produkter og på de finansielle markeder, og (iii) har råd til at risikere at miste deres investering, ikke søger at
bevare kapital, og som ikke er på udkig efter kapitalgaranti.
Produktbetegnelse: Denne serie af ETC-værdipapirer har en fastsat udløbsdato den 7 januar 2081. Den fastsatte
udløbsdato kan udsættes med op til ti arbejdsdage. Hvis dette er tilfældet, vil Udsteder give dig besked om dette, og
hvor mange dage en sådan udsættelse vil vare. ETC-værdipapirerne kan indløses inden den fastsatte udløbsdato hvis:
(1) Udsteder vælger at indløse alle ETC-værdipapirer i serien efter 30 kalenderdages skriftligt varsel til dig; (2) i tilfælde
af en misligholdelsesbegivenhed; (3) i tilfælde af en førtidig indløsningsbegivenhed. En detaljeret beskrivelse af
misligholdelsesbegivenheder og førtidige indløsningsbegivenheder findes i prospektet i de Overordnede Vilkår og
Betingelser for ETC-værdipapirerne.

Hvad sker der, hvis GPF Metals plc ikke er i stand til at betale?
Produktet er ikke beskyttet af den irske indskudsgarantiordning eller nogen anden investorkompensations- eller
garantiordning. Dette betyder, at hvis GPF Metals plc ikke er i stand til at betale, kan du miste hele din investering.
GPF Metals plc's betalingsevne vil være begrænset til de realiserede beløb fra den sikrede ejendom, som yderligere
forklaret i Prospektet.
Hvis Udsteder ikke foretager en betaling, når den forfalder, kan security trustee (Apex Corporate Trustees (UK) Limited)
håndhæve sikkerheden i det palladium, der er deponeret hos Depotforvalteren, de primære sub-custodians og
eventuelle underforvaltere. Når security trustee har håndhævet sikkerheden, kan det derefter sælge palladiummet og
bruge provenuet fra salget til at betale dit tilgodehavende fra ETC-værdipapirerne. Indtægterne fra et sådant salg er
muligvis ikke tilstrækkelige til at dække hele dit tilgodehavende fra ETC-værdipapirerne. Produktet er et
gældsinstrument (ikke et bankindskud) og er derfor ikke omfattet af nogen indskudsbeskyttelsesordning.
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Afkastscenarier
Investering USD 10.000,00
Scenarier
Hvad du muligvis får tilbage efter omkostninger
Stress-Scenarie
Gennemsnitligt afkast hvert år
Hvad du muligvis får tilbage efter omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år
Hvad du muligvis får tilbage efter omkostninger
Moderat scenarie
Gennemsnitligt afkast hvert år
Hvad du muligvis får tilbage efter omkostninger
Gunstigt scenarie
Gennemsnitligt afkast hvert år
*anbefalet beholdningsperiode

Ugunstigt scenarie

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 %

Tabellen viser de penge, du kan få tilbage i løbet af de næste 7 år under forskellige scenarier, forudsat at du investerer
USD 10.000,00.
De viste scenarier illustrerer, hvordan din investering kan klare sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for
andre produkter.
De præsenterede scenarier er et skøn over fremtidige afkastresultater baseret på dokumenteret historik der viser,
hvordan værdien af denne investering varierer og er ikke en nøjagtig indikator. Dit udbytte vil variere afhængigt af,
hvordan det går på markedet og hvor længe du beholder produktet. Stress-scenariet viser, hvad du kan få tilbage
under ekstreme markedsforhold, og det tager ikke højde for situationen, hvor Udsteder ikke er i stand til at betale dig.
Hvis du køber dette produkt, gør du det i forventning om, at den underliggende pris vil stige.
De viste tal inkluderer alle omkostningerne ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger,
du betaler til din rådgiver eller distributør.
Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan påvirke, hvor meget du får tilbage.

Hvor længe skal jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud tidligt?
Anbefalet minimumsbeholdningsperiode: 7 år
Dette produkt har ingen påkrævet minimumbeholdningsperiode, men er udviklet til langsigtede investeringer.
Imidlertid kan produktet ophøre tidligt (se 'Hvad er dette produkt?' ovenfor) og kan også sælges på det sekundære
marked.

Hvad er omkostningerne?
Reduktionen i afkastet (RIY) viser, hvilken indvirkning de samlede omkostninger, du betaler, vil have på det
investeringsafkast, du måtte få. De samlede omkostninger tager højde for engangs-, løbende og øvrige omkostninger.
De viste beløb er de samlede omkostninger for selve produktet i tre forskellige beholdningsperioder. Tallene antager,
at du investerer USD 10.000,00. Tallene er estimater og kan ændre sig i fremtiden.

Omkostninger på sigt
Den person, der sælger dig eller rådgiver dig om dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. I så fald vil denne
person give dig information om disse omkostninger og vise dig den indvirkning, som alle omkostninger har på din
investering .på sigt.
Investering USD 10.000,00
Udgifter i alt
Indvirkning på afkast (RIY) pr. år
*anbefalet beholdningsperiode

Hvis du indløser efter
1 år

Hvis du indløser efter
4 år

Hvis du indløser efter
7 år *

20,00 USD
0,200 %

79,76 USD
0,200 %

139,16 USD
0,200 %
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Hvordan omkostningerne er sammensat
Tabellen nedenfor viser:
•
•

Årlig indvirkningen af de forskellige slags omkostninger på det investeringsafkast, du kan få ved slutningen af
den anbefalede beholdningsperiode;
Betydningen af de forskellige omkostningskategorier

Engangsomkostninger

Løbende
omkostninger
Øvrige omkostninger

Indgangsomkostninger

0%

Exit-omkostninger

0%

Andre løbende
omkostninger

0,200%

Performance fee
Carried Interest

0%
0%

Indvirkningen af de omkostninger du betaler, når du går
ind i din investering (ekskl. gebyrer, der opkræves af
formidlere som beskrevet ovenfor).
Indvirkningen af omkostningerne ved at afslutte din
investering (eksklusive gebyrer fra Metalmodpart og
gebyrer forbundet med Fysisk Levering eller
bortskaffelse).
Indvirkningen af de omkostninger, der trækkes fra
Metalretten hvert år for at dække Udsteders udgifter.
Indvirkningen af performance fee.
Indvirkningen af carried interest.

Hvordan kan jeg klage?
Klager over den person, der rådgav dig om produktet eller solgte det til dig, skal rettes direkte til denne person. Klager
over produktet eller producentens adfærd skal rettes til følgende adresse:
Postadresse: 85 Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT, United Kingdom
Internet side: www.gpfmetals.com
E-mail: info@metal.digital
Vi vil derefter håndtere din anmodning og give dig feedback hurtigst muligt. Vi har en oversigt over vores
klagebehandlingsprocedure tilgængelig gratis online på www.gpfmetals.com.

Andre relevante oplysninger
Du kan få flere oplysninger om udstederen af ETC-værdipapirerne, herunder basisprospektet, gratis online på
www.gpfmetals.com. Disse dokumenter er tilgængelige på engelsk. For flere detaljer om ETC-værdipapirerne
henvises til basisprospektet, som er tilgængeligt på www.gpfmetals.com.
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