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  Nøkkelinformasjonsdokument for investorer – Countdowns 

Formål 
Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke 
markedsføringsmateriale. Dette dokumentet er påkrevd ved lov for å hjelpe deg å forstå naturen av risikoen 
forbundet med å investere i dette investeringsproduktet. Du er anbefalt å lese dette dokumentet så du kan fatte en 
informert beslutning hvorvidt du ønsker å investere. 

Countdowns tilbys av CMC Markets UK plc ("CMC"), et selskap registrert i England og Wales med nummer 
2448409. CMC Markets UK plc er autorisert og under tilsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannia, med 
registreringsnummer 173730. Den norske filialen CMC Markets UK plc Filial Oslo med kontor på Fridtjof Nansens 
plass 6, 0160 Oslo, er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Kontakt oss på 22 01 97 09 eller besøk cmcmarkets.no for 
mer informasjon. 

Dette dokumentet ble sist oppdatert 12. desember 2017. 

 

Dette er kompliserte finansielle instrumenter og kan være vanskelig å forstå.  

Hva er Countdowns? 

Type  

Countdowns inngås med CMC på bilateral basis, handles med en innsats og en fast utbetaling basert på om prisen 
vil være over eller under den nåværende Countdown-prisen på utløpstidspunktet. For å åpne en Countdown skal 
du angi et pengebeløp, beløpet som du risikerer med din Countdowns-handel ("Innsats"), utløpstids og om du tror 
oppgjørskursen vil være over eller under, i ordren. Med Countdowns er risikoen begrenset til innsatsen. Innsatsen 
vil bli belastet kontoen din i forbindelse med åpningen av Countdown posisjonen, og eventuell utbetaling vil bli 
kreditert ved utløp. 

Kursene på Countdowns er forskjellige fra våre andre produkter. Prosentandelen av utbetalinger varierer med valgt 
utløpstid og underliggende produkt. 

Åpningskurs 

Ved hjelp av underliggende futureskurser og "cash"-kurser genererer vår automatiske prismodul i plattformen den 
teoretiske prisen, det beste estimatet av kursen mellom futureskursen og "cash"-kursen i realtid, for den respektive 
Countdown. Den teoretiske kursen er grunnlaget for respektive Countdown og alle utløpstider. Manuelle justeringer 
kan forekomme i noen tilfeller, for eksempel ved suspenderte aksjer eller bedriftshendelser (corporate actions) for å 
sikre korrekt og rettferdig prissetting eller ved å ta hensyn til det gjeldende kundesentiment. 

Oppgjørskurs 

Oppgjørskurser er avledet av de relevante eksterne underliggende pris-dataene, uten ytterligere justeringer. 

Mål  

Countdowns muliggjør for investorer kortsiktig og høyrisikoeksponering mot prisbevegelser på det underliggende 
markedet. Det finnes bare tre mulige resultater (gevinst, tap og uendret), gevinster fører til tilbakebetaling av 
innsatsen og utbetalingsprosent mellom 75-90%, uendret resultat resulterer i delvis utbetaling mellom 55-60% av 
innsatsen og tap vil resultere i tap av hele innsatsen. 

Målgruppe 

Countdowns er beregnet for investorer som forstår hvordan Countdowns er priset, risiko/avkastningsprofilen for 
Countdowns og sannsynlighetsberegning. Potensielle investorer bør også ha nødvendige økonomiske midler, eie 
andre investeringstyper og kunne bære tap i forhold til innsatsen. 
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Hva er risikoen og hva vil jeg få tilbake? 

Risikoindikatorer 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Avkastningsscenarioer 

Disse scenarioene viser hva slags avkastning investeringen din kan oppnå, men er ikke en nøyaktig indikator. Du 
kan sammenligne de med scenarioene til andre produkter. Gevinst, uendret eller tap scenarioene er de eneste mulige 
utfallene for en Countdown. Eksempelet under tar ikke hensyn til situasjoner der vi ikke kan betale deg.  

Følgende forutsetninger er brukt til å skape scenarioene i tabell 1: 

Åpningskurs:                                                6753.2 
Innsats                                                                   250 
Prosentsats for utbetaling                           85% 
Utbetaling ved uendret                                60% 

 

Tabell 1 

OVER 
Avkastningsscena
rio 

Resultat Oppgjørskurs Utbetaling 

Gunstig GEVINST 6755 462.50 

Moderat UENDRET 6753.2 150 
    

Ugunstig TAP 6750.5 
Ingen 
utbetaling 

 

 

 

 

 

 

 

Risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået 
til dette produktet sammenlignet med andre 
produkter. Den viser sannsynligheten for at 
produktet vil tape penger på grunn av bevegelser 
i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg. 

Vi har kvalifisert dette produktet som 7 av 7, som 
er den høyeste risikoklassen. Dette rangerer 
potensielt tap fra fremtidig avkastning av 
produktet på et svært høyt nivå. 

  Countdowns er produkter som raskt kan generere tap. Det er mulig å tape hele innsatsen. Dette produktet inkluderer 
ikke noen garanti mot fremtidig markedsutvikling.  

  Countdowns er tilgjengelig i åpningstidene for handel for Countdowns og når de er tilgengelige. Når du åpner en 
Countdown, er det ikke mulig å stenge posisjonen før utløpstiden. 

   Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det som skyldes, kan du miste hele investeringen. Du kan derimot dra nytte av 
en forbrukerbeskyttelsesordning (se "hva skjer hvis vi ikke kan betale deg"). Det er ikke tatt hensyn til denne risikoen 
i indikatoren som vises nedenfor. 
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Hva skjer hvis CMC Markets UK plc ikke kan betale deg?  

Hvis CMC ikke er i stand til å oppfylle sine finansielle forpliktelser overfor deg, kan du miste verdien av investeringen. 
CMC skiller derimot alle midler til Ikke-profesjonelle kunder fra CMCs egne penger i samsvar med retningslinjer om 
kundeaktiva til FCA i Storbritannia. CMC deltar også i Storbritannias Financial Services Compensation Scheme 
(FSCS) som dekker kvalifiserte investeringer opptil £50 000 per person, per selskap. Se www.fscs.org.uk. 

Hva er kostnadene? 

Å handle en Countdown medfører følgende kostnader: 

Engangs 
inngangsko
stnader  

Innsats 
Denne kostnaden trekkes fra kontoen din hver gang du åpner 
en Countdown posisjon.   

 
Denne kostnaden er den eneste kostnaden i forhold til Countdowns. 
 

Hvor lenge skal jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig? 

Countdowns handles med løpetider fra 1 minutt til en 1 time. Det er ingen anbefalt innehavsperiode, ingen 
kanselleringsperiode og derfor ingen kanselleringsgebyr. Du kan åpne og stenge en Countdown når som helst når 
tilgjengelig i åpningstidene for handel for Countdowns. 

Hvordan kan jeg klage? 

Hvis du vil klage, kontakter du vår kundeservice på 22 01 97 09, sender en e-post til post@cmcmarkets.no eller et 
brev til CMC Markets UK PLC Filial Oslo, Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo. Hvis du mener at klagen ikke blir løst 
slik du ønsker, kan du henvise den til Etisk Råd hos Verdipapirforetakenes Forbund eller til Financial Ombudsman 
Service (FOS). Se www.financial-ombudsman.org.uk for mer informasjon. Hvis klagen gjelder en rådgivende eller 
diskresjonær forvalter som handler på kontoen din, må du kontakte selskapet som leverer tjenesten. 

Annen relevant informasjon 

Hvis det er en forsinkelse mellom tidspunktet du legger inn ordren og øyeblikket den utføres, kan det hende ordren 
ikke blir utført til den kursen du forventet. Pass på at internettforbindelsen er optimal før du handler. 

Under avsnittet Juridiske Dokumenter på nettsiden finner du viktig informasjon om kontoen din. Du må sørge for at 
du er kjent med alle vilkår og retningslinjer som gjelder kontoen din. 

I produktoversikten på plattformen finner du mer informasjon om å handle en Countdown. På nettsiden vår finner du 
mer informasjon om kostnader. 

 
 
 


