Tento dokument predstavuje preklad z pôvodného znenia do slovenského jazyka. V prípade
nezrovnalostí medzi pôvodným znením dokumentu a týmto slovenským znením je
rozhodujúce pôvodné znenie, z ktorého bol preklad realizovaný.

iShares by BLACKROCK

Dokument s kľúčovými informáciami
Účel
Tento dokument s informáciami Vám poskytuje všetky podstatné informácie o tomto
investičnom produkte. Nejde o reklamný materiál. Tieto informácie sú zo zákona predpísané,
aby Vám pomohli porozumieť druh, riziko, náklady, ako aj možné zisky a straty tohto produktu
a pomohli Vám porovnať ho s inými produktami.

Produkt
iShares Physical Platinum ETC („ETC“), ISIN: IE00B4LHWP62, zhotovený spoločnosťou
iShares Physical Metals plc („spoločnosť“). Spoločnosť je zriadená v Írsku a vo vzťahu
k tomuto dokumentu s kľúčovými informáciami pod dohľadom Centrálnej banky Írska („CBI“).
Viac informácií je k dispozícií na www.blackrock.com/kid alebo na telef. čísle 0845 357 700.
Tento dokument je zo 5. marca 2021.
Upozornenie: investori v Španielsku - podľa vašej jurisdikcie, chystáte sa získať
produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké porozumieť mu.

O aký druh produktu ide?
Druh
iShares Physical Platinum ETC („ETC“) je séria zaistených dlhových cenných papierov
emitovaných spoločnosťou iShares Physical Metals public limited company („spoločnosť“),
ktoré sú viazané na fyzickú platinu. ETC cenné papiere sú kótované na Londýnskej burze
cenných papierov, sú štrukturované ako dlhové cenné papiere a nie sú podielmi v kolektívnej
investičnej schéme.

Ciele
-

-

-

ETC cenné papiere sa zameriavajú na zabezpečenie investičnej angažovanosti do
fyzickej platiny a oceňujú sa na základe ceny platiny London Platinum and Palladium
Market (LPPM).
Spoločnosť má v držbe fyzickú platinu. Každý ETC cenný papier má nárok na kov
(„Nárok na kov“, čo je množstvo fyzickej platiny, ktorá kryje ETC cenný papier) a jeho
denná hodnota sa počíta na základe jeho denného Nároku na kov. Denný Nárok na
kov možno nájsť na www.ishares.com.
ETC cenné papiere sú kótované a obchodované na Londýnskej burze cenných
papierov. Za normálnych okolností môžu predávať a kupovať ETC cenné papiere so
spoločnosťou len oprávnení účastníci. Investori, ktorí nie sú oprávnenými účastníkmi
(napr. vybrané finančné inštitúcie) môžu vo všeobecnosti len kupovať alebo predávať
ETC cenné papiere na sekundárnom trhu (napr. cez makléra na Londýnskej burze
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-
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cenných papierov) za trhovú cenu obvyklú v tom čase. Obvyklá trhová cena, za ktorú
sa ETC cenné papiere obchodujú na sekundárnom trhu, sa môže líšiť od dennej
hodnoty ETC cenných papierov a nemusí presne odzrkadľovať cenu drahého kovu
podliehajúceho ETC cennému papieru.
Vzťah medzi návratnosťou vašej investície, ako je zasiahnutá a obdobím, počas
ktorého máte v držbe vašu investíciu, je posudzovaný nižšie v časti „Ako dlho ju mám
mať v držbe a môžem si predčasne vybrať peniaze?“
Cena platiny sa denne mení a hodnotu platiny ovplyvňujú rôzne faktory, vrátane jej
vzácnosti, využitia v priemyselných procesoch a využitia ako investičnej komodity. Na
cenu drahých kovov vplývajú základné záležitosti ponuky a dopytu, politická
a ekonomická situácia (najmä v krajinách produkujúcich drahé kovy) a prírodné
katastrofy. Všetky tieto faktory môžu ovplyvniť hodnotu vašej investície.
Vaše ETC cenné papiere sú denominované v amerických dolároch, základnej mene
ETC.
ETC cenné papiere sú kótované a obchodované v menách iných ako je základná
mena na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov. Výkon vašich ETC
cenných papierov môže byť ovplyvnený týmto menovým rozdielom.

Cieľová skupina malých investorov
ETC je určený pre retailových investorov, ktorí sú schopní znášať stratu až do výšky
investície do ETC. ETC cenné papiere sú vhodné pre strednodobé až dlhodobé investičné
obdobie, hoci ETC cenné papiere môžu byť vhodné aj pre kratšiu angažovanosť (pozri nižšie
„Ako dlho ju mám mať v držbe a môžem si predčasne vybrať peniaze?“
Poistné benefity
ETC neposkytuje žiadne poistné benefity.
Obdobie
ETC nemá pevnú dobu životnosti alebo dobu splatnosti, ale za niektorých okolností môže
dôjsť k predčasnému splateniu podľa voľby spoločnosti alebo (v prípade neplnenia zo strany
spoločnosti), jej správcov, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, na základe
písomného oznámenia zaslaného vopred, ak: (a) spoločnosť si uplatní call opciu kedykoľvek
podaním výpovede 10 dní vopred s tým, že umorí ETC cenné papiere; (b) dôjde k určitým
zákonným alebo regulačným zmenám vo vzťahu k spoločnosti; (c) spoločnosť má zaplatiť
DPH, registrovať sa na DPH alebo zúčtovať DPH alebo je pravdepodobné, že tak bude mať
spraviť; (d) určití kľúčoví poskytovatelia služieb spoločnosti skončia lebo ich nominovanie sa
ukončí a do 60 dní nie určený nástupca; € spoločnosť je v neplnení po dobu viac ako 14 dní
s platbou alebo s dodávkou ETC cenných papierov; (f) spoločnosť neplní alebo nedodržiava
podstatnú povinnosť podľa podmienok ETC cenných papierov alebo zabezpečovacej listiny
alebo trustovej listiny týkajúcej sa ETC cenných papierov po vypršaní príslušnej odkladnej
doby; alebo (g) spoločnosť je predmetom likvidácie.

Aké riziká existujú a čo by som mohol dostať ako protihodnotu za to?
Ukazovateľ rizika

Nižšie riziko

Vyššie riziko
Tento ukazovateľ rizika vychádza z predpokladu, že produkt máte
v držbe 5 rokov. Skutočné riziko sa môže významne odlišovať, ak
predčasne pristúpite k výplate a späť môžete dostať menej.

Celkový ukazovateľ rizika Vám pomáha posúdiť mieru rizika spojenú s týmto produktom
v porovnaní s inými produktami. Ukazuje, aká je vysoká pravdepodobnosť, že pri tomto
produkte stratíte peniaze, pretože sa trhy vyvíjajú určitým spôsobom alebo my nebudeme
schopní vyplatiť Vás.
Tento produkt sme zaradili na stupnici od 1 do 7 do rizikovej triedy 5, ktorá zodpovedá stredne
vysokej rizikovej triede. Táto klasifikácia hodnotí potenciálne straty z budúceho plnenia na
stredne vysokej úrovni a slabé trhové podmienky by mohli ovplyvniť hodnotu vašej investície.
Táto klasifikácia nie je krytá zárukou a môže sa v priebehu času meniť a nemusí byť
spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto ETC. Najnižšia kategória
neznamená bezrizikovosť.
-
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Buďte si vedomý menového rizika. Mena tohto ETC (a/alebo obchodnej línie vašich
ETC cenných papierov) sa môže odlišovať od meny vašej krajiny. Keďže môžete
dostávať platby v mene, ktorá nie je menou vašej krajiny, konečný výnos závisí od
výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami. Toto riziko nie je zahrnuté
v ukazovateli uvedenom vyššie.
Buďte si vedomý rizík týkajúcich sa obchodovania na sekundárnom trhu a likvidity ETC
cenných papierov. Obvyklá trhová cena vašich ETC cenných papierov obchodovaných
na sekundárnom trhu, vrátane burzy cenných papierov, na ktorej sú ETC cenné
papiere kótované, môže byť ovplyvnená mnohými externými faktprmi, vrátane, ale nie
len, likvidity ETC cenných papierov (viac informácií k týmto externým faktorom pozri
v ETC základný prospekt).
Insolventnosť určitých inštitúcií poskytujúcich služby ako napríklad úschovu aktív môže
vystaviť ETC finančnej strate.
Tento produkt neobsahuje ochranu proti budúcemu vývoju trhu, takže môžete celkom
alebo čiastočne stratiť vašu investíciu.
Ak Vám ETC nemôže zaplatiť to, čo Vám prináleží, môžete stratiť celú vašu investíciu.

Scenáre plnenia
Investícia
10 000 EUR
Scenáre
Stresový

Pesimistický

Čo by ste mohli
dostať po
odpočítaní
nákladov
Ročný priemerný
výnos
Čo by ste mohli
dostať po
odpočítaní
nákladov
Ročný priemerný
výnos

1 rok

3 roky

USD
1 203

USD
3 327

5 rokov
(odporúčaná
doba držby)
USD
2 275

-88,0%

-22,2%

-15,4%

7 390

5 983

5 200

-26,1%

-13,4%

-9,6%

Stredný

Optimistický

-

-

-

Čo by ste mohli
dostať po
odpočítaní
nákladov
Ročný priemerný
výnos
Čo by ste mohli
dostať po
odpočítaní
nákladov
Ročný priemerný
výnos

10 097

10 259

10 424

1,0%

0,9%

0,8%

13 718

17 493

20 780

37,2%

25,0%

21,6%

Táto tabuľka ukazuje, koľko by ste mohli dostať späť za 5 rokov pri rôznych scenároch,
ak investujete 10 000 EUR.
Zobrazené scenáre ukazujú, ako by sa mohla vyvíjať investícia do ETC. Môžete si to
porovnať so scenármi pre iné produkty. Ak kúpite alebo predáte ETC cenné papiere
na sekundárnom trhu, uvedené scenáre nemusia presne ilustrovať trhovú cenu, ktorú
dostanete na sekundárnom trhu.
Zobrazené scenáre sú len odhadom budúceho plnenia, ktoré vychádzajú z minulosti
toho, ako sa mení hodnota tejto investície a nie sú presným ukazovateľom. To, koľko
skutočne dostanete, závisí od toho, ako sa trh vyvíja a ako dlho máte investíciu /
produkt v držbe.
Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať v prípade extrémnych podmienok na
trhu a nezohľadňuje prípad, že azda dokonca nebudeme schopní realizovať výplatu.
V uvedených číslach sú obsiahnuté všetky náklady samotného produktu, ale nemusia
obsahovať všetky náklady, ktoré musíte zaplatiť vášmu maklérovi, finančnému
poradcovi alebo distribútorovi. Uvedené čísla nezohľadňujú vašu osobnú daňovú
situáciu, čo môže tiež ovplyvniť to, koľko dostanete naspäť.

Čo sa stane, ak iShares Physical Metals plc nie je schopná realizovať výplatu?
Podliehajúci drahý kov ETC je v úschove kustodiánskej spoločnosti, JPMorgan Chase Bank
N.A. London Branch a/alebo subkustodiánov (určených kustodiánom). V prípade platobnej
neschopnosti aranžéra alebo správcu sa to podliehajúceho drahého kovu ETC v úschove
kustodiána a/alebo subkustodiánov nedotkne. V prípade platobnej neschopnosti kustodiána
alebo subkustodiánov alokované kovy v držbe kustodiána alebo subkustodiána na
„alokovanom účte“ (oddelený účet na držbu kovov v alokovanej forme) v prospech spoločnosti
pre ETC by mali byť chránené, keďže takéto kovy by mali byť identifikované oddelene od aktív
kustodiána, subkustodiána alebo ich ostatných klientov. UK Schéma odškodnenia finančných
služieb alebo akákoľvek iná schéma neposkytuje kompenzáciu v prípade platobnej
neschopnosti spoločnosti, kustodiána, subkustodiánov, aranžéra a/alebo správcu.

Aké náklady vznikajú?
Náklady v priebehu času
Investícia 10 000 USD
Scenáre
Celkové náklady
Vplyv na výnosy (RIY) za
rok
Prezentácia nákladov

Ak inkasujete po
1 roku
20
0,20%

Ak inkasujete po
3 rokoch
62
0,20%

Ak inkasujete
po 5 rokoch
105
0,20%

-

-

Zníženie výnosov (Reduction in Yield - RIY) ukazuje, ako pôsobia celkové Vami
zaplatené náklady na výnosy investície, ktoré by ste mohli získať. V celkových
nákladoch sú zohľadnené jednorazové, priebežné a dodatočné náklady.
Tu vykázané čiastky zodpovedajú kumulovaným nákladom samotného produktu pri
jednom alebo viacerých rôznych scenároch. Údaje vychádzajú z toho, že ste
investovali 10 000 USD. Čísla predstavujú odhady a môžu sa v budúcnosti meniť inak.
Prosím, pýtajte sa vášho makléra, finančného poradcu alebo distribútora, ktorí vám
môžu účtovať ďalšie náklady, na ďalšie informácie týkajúce sa nákladov
a potenciálneho dopadu na vašu investíciu v priebehu času.

Zloženie nákladov
Táto tabuľka zobrazuje pôsobenie na výnosy za rok
Jednorazové
náklady
Priebežné náklady

Dodatočné náklady

Vstupné náklady

0,00%

Výstupné náklady

0,00%

Náklady na transakcie
s portfóliom

0,00%

Náklady na poistenie

Žiadne

Iné priebežné náklady

0,20%

Poplatky za plnenie

0,00%

Odmena za zhodnotenie
kapitálu

0,00%

Vplyv nákladov, ktoré platíte pri
vstupe do investície.*.
Vplyv nákladov pri výstupe
z investície pri splatnosti.*
Vplyv nákladov, ak kupujeme
a predávame podliehajúce
investície k ETC cenným
papierom.
Vplyv čiastky, ktorú zaplatíte za
kúpu poistnej ochrany.
Vplyv nákladov, ktoré si berieme
každý rok za manažovanie vašej
investície.
Poplatky za plnenie ETC
neúčtuje.
Vplyv odmeny za zhodnotenie
kapitálu.

Táto tabuľka zobrazuje vplyv rôznych typov nákladov v každom roku na výnosy investície,
ktoré by ste mohli dostať na konci odporúčanej doby držby, a predstavujú rôzne kategórie
nákladov.
-

Neplatí pre investorov na sekundárnom trhu. Investori na sekundárnom trhu obchodujú
priamo s oprávnenými účastníkmi alebo cez burzu cenných papierov a platia poplatky,
ktoré im účtujú makléri alebo oprávnení účastníci. Poplatky burzy cenných papierov sú
verejne dostupné na burzách, na ktorých sú akcie kótované a obchodované alebo ich
je možné získať od maklérov. Prosím, obráťte sa na vášho makléra, finančného
poradcu alebo distribútora kvôli aktuálnym poplatkom.

Ako dlho by som mal držať investíciu a môžem inkasovať peniaze predčasne?
Odporúčaná doba držby: 5 rokov
Odporúčaná doba držby produktu bola vypočítaná v súlade s investičnou stratégiou ETC
a časovým rámcom, v ktorom sa očakáva, že bude možné dosiahnuť investičný cieľ ETC.
Každú investíciu treba posudzovať z hľadiska vašich špecifických investičných potrieb
a ochoty znášať riziko. BlackRock neposudzuje vhodnosť alebo náležitosť tejto investície pre
vaše osobné okolnosti. Ak máte pochybnosti o vhodnosti ETC vzhľadom na vaše potreby, mali
by ste vyhľadať vhodnú odbornú radu. ETC cenné papiere môžete kupovať a predávať denne
na sekundárnom trhu prostredníctvom makléra. Ak by ste mohli dostať menej ako ste
očakávali, môžete inkasovať skôr ako uplynie odporúčaná doba držby. Odporúčaná doba
držby je len odhadom a nesmie sa brať ako záruka alebo indikácia budúceho plnenia, výnosu

alebo úrovne rizika. Prosím, kontaktujte vášho makléra, finančného poradcu alebo distribútora
ohľadom poplatkov.

Ako sa môžem sťažovať?
Ak nie ste plne spokojný s akýmkoľvek aspektom služby, ktorú ste dostali a chcete sa
sťažovať, detaily týkajúce sa reklamačného procesu sú k dispozícií na www.ishares.com.
Okrem toho môžete napísať aj tímu investičných služieb, v sídle aranžéra, 12 Throgmorton
Avenue, Londýn, EC2N 2DL alebo poslať nám email na info@ishares.co.uk.

Iné užitočné informácie
Najnovšiu verziu tohto dokumentu, ETC základný prospekt a najnovšiu výročnú správu
a polročné správy môžete získať bezplatne, v papierovej verzií alebo elektronickej forme,
v angličtine a určitých iných jazykoch z webovej stránky iShares www.ishares.com alebo
telefonicky na 0800 917 1770 alebo od vášho makléra, finančného poradcu alebo distribútora.
Náklady, plnenie a výpočet rizika sú súčasťou tohto KID v zmysle metodiky stanovenej
pravidlami EU.

