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 AVAINTIETOASIAKIRJA 
 

Tarkoitus 
 

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen 

antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä\n mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi 

vertailla sitä muihin tuotteisiin. 

 

Tuote 
 

Tuotteen nimi Valour Ethereum Zero 

Tuotetunnus (ISIN) CH0585378752 

Tuottaja ja 
liikkeeseenlaskija 

Valour Inc., www.valour.com, Soita +41 41 710 06 41 saadaksesi lisätietoja 

Toimivaltainen 
viranomainen 

The Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen (FI) 

Päivämäärä Nämä tiedot ovat ajantasaisia 31-10-2022, 8:00 Tukholman paikallista aikaa 

 

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää. 
 

Mikä tämä tuote on? 
 

Tyyppi Tuote on strukturoitu sijoitus Tracker-sertifikaatin muodossa, ja se on Ruotsin lainsäädännön alainen   
Tavoitteet Arvopaperi on avoin, pörssilistattu euromääräinen (EUR) sertifikaatti. Tuotteen tavoitteena on tarjota päivittäinen tuotto, joka seuraa 

synteettisesti Ethereum hintakehitystä Yhdysvaltain dollareissa (kohde-etuus), vähennettynä hallinnointipalkkiokomponentilla (tämä 

palkkio on tällä hetkellä 0.0%) ja oikaistuna EUR/USD-valuuttakurssin muutoksella. Arvopaperin arvo perustuu Ethereum viimeksi Yhdysvaltain 

dollareissa neljässä asiaankuuluvassa, kelvollisessa kryptovaluuttapörssissä (viitelähteet) maksettujen hintojen aritmeettiseen keskiarvoon 

laskenta-agentin määrittämällä tavalla. Tämä arvo (viitehinta) lasketaan uudelleen Yhdysvaltain dollareista EUR ennen kertoimen käyttöä. 

Tulos muodostaa arvopaperin teoreettisen arvon.  

 

Sijoittajien odotetaan ostavan ja myyvän arvopaperit jälkimarkkinoilla pörsseissä tai monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joissa 

arvopaperit on listattu asianomaisen pörssin aukioloaikana. Suojautuakseen kohde-etuuteen liittyvältä riskiltä, joka on peräisin sertifikaattien 

myynnistä, liikkeeseenlaskija ostaa asianomaisen, vastaavan määrän digitaalista omaisuutta 1:1-periaatteella.  Sekä liikkeeseenlaskijalla että 

tuotteen haltijalla on mahdollisuus pyytää arvopapereiden ennenaikaista lunastamista tietyissä olosuhteissa perustarjousesitteessä 

määritetyn mukaisesti. Lunastus joko liikkeeseenlaskijan aloitteesta ("liikkeeseenlaskijan lunastus") tai sijoittajan aloitteesta ("haltijan myynti") 

voi aiheuttaa arvopapereiden lunastamisen, kun arvopapereiden arvo on pienempi kuin arvopapereiden ostohinta.  Molemmissa tapauksissa 

sijoittaja saa käteissumman, joka on yhtä suuri kuin perustarjousesitteessä määritetty selvityssumma 

 

 

 Tuotteen valuutta EUR 
Ensimmäinen 
asetuspäivä 

19 lokakuu 2021 

 Kohde-etuus Ethereum Liikkeeseenlaskupäivä 24 syyskuu 2021 

 Kohde-etuustyyppi Digitaalinen omaisuus 
Maturiteettipäivä 
(maturiteetti) 

Avoin (tuotteella ei ole 

maturiteettipäivämäärää) 

 Perusvaluutta USD Kerroin 0.01007067 

 Vipu 1:1 Hallinnointipalkkio 0.0% p.a. 

 

Viitelähteet 

Neljä likvideintä pörssiä, joissa kohde-

etuudella käydään kauppaa. Käytetyt 

pörssit voivat vaihdella 

kaupankäyntimäärien mukaan. 

Viitehinta 
Valourin määrittämä käyttäen kohde-etuuden 

aritmeettista keskihintaa vertailulähteissä 

 
Yksityissij
oittaja, 
jolle 
tuotetta 
on 
takoitus 
markkinoi
de 

 

Tämä tuote on monimutkainen tuote, ja se on tarkoitettu ainoastaan valveutuneille yksityissijoittajille, jotka (i) kestävät pääoman 

menettämistä, eivät pyri säilyttämään pääomaa eivätkä etsi pääomatakuuta; ii) omaavat erityistä tietoa ja kokemusta sijoittamisesta 

vastaaviin tuotteisiin (monimutkaiset arvopaperit) ja rahoitusmarkkinoilla; iii) etsivät tuotetta, joka tarjoaa kohde-etuuteen liittyvän riskin 

ottamista, ja joilla on alla olevan suositellun pitoajan mukainen sijoitushorisointti; iv) ovat tietoisia siitä, että tuotteen arvo voi muuttua 

merkittävästi epävakaan kohde-etuuden vuoksi, ja siksi heillä on riittävästi aikaa seurata ja hallita sijoitusta aktiivisesti, ja (v) ovat valmiita 

hyväksymään riskiasteen, joka on yhdenmukainen tämän tuotteen yhteenvedon riski-indikaattorin kanssa. Tämä näkemys ei ole arvio 

tuotteen soveltuvuudesta yksittäiselle sijoittajalle. 

 

 
  



 

2 

 

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada? 
 

Riski-indikaattori 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Vähäinen riski  Suuri riski 

 

Riski-indikaattorin oletuksena on, että tuotetta säilytetään yksi vuosi. Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos lunastat sijoituksesi 
varhaisessa vaiheessa, ja saatat saada takaisin vähemmän. Et ehkä pysty myymään tuotetta helposti tai joudut ehkä myymään tuotteesi hintaan, 
joka vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon saat takaisin. 
 
Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle. 

 

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 7, joka on korkein riskiluokka.  Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan erittäin korkealle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet kehittäjän kykyyn maksaa sijoittajalle. 

 

Jos valuutta siinä maassa, jossa ostat tämän tuotteen, tai tilin valuutta eroaa tuotteen valuutasta, sinun on syytä olla tietoinen valuuttariskistä. Jos ostat ja vaihdat 

tämän tuotteen eri valuutassa, saamasi lopullinen tuotto riippuu valuuttojen välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei ole huomioitu edellä esitetyssä 
indikaattorissa. 
 

Huonot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin todennäköisesti liikkeeseenlaskijan kykyyn maksaa sinulle. Yhteenvetoriski-indikaattoriin sisältymättömiä 

merkittäviä riskejä ovat: yksimielisyyden puute digitaalisen omaisuuden oikeudellisesta asemasta ja sääntelystä sekä tuleviin teknologioihin ja digitaalisiin 

omaisuusprotokolliin liittyvät riskit. 

  

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. 

Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa. 

 

Tuote heijastaa digitaalisen omaisuuden Ethereum (tarjousesitteessä määritellyn) suorituskykyä. Sillä käydään kauppaa eri digitaalisissa pörsseissä ja sen 

luonnehditaan yleensä sisältävän suuria riskejä, mutta se mahdollistaa myös suuren tuoton. Koska tuote liittyy yhteen digitaaliseen omaisuuteen ja näiden 

omaisuuserien volatiliteettiin, tuotteella on suurempi riski kuin muilla tuotteilla, jotka käyttävät hajautusmenetelmää sijoittamalla digitaalisten omaisuuserien 

koriin. 

 

Indikaattori kuvastaa pääasiassa tuotteen arvon nousua ja laskua. Tuotteella voidaan odottaa olevan suuria vaihteluita kohde-etuusluokan luonteen vuoksi. 

Tuote ei sisällä suojaa tulevalta markkinakehitykseltä, joten voit menettää osan sijoituksestasi tai kokonaan. 

 

Tämä tuote on monimutkainen tuote, ja se on tarkoitettu ainoastaan sijoittajille, jotka ymmärtävät siihen liittyvät riskit ja joilla on kokemusta vastaaviin 

tuotteisiin sijoittamisesta. 

 

 
Tarkempaa tietoa tuotteeseen liittyvistä riskeistä on perustarjousesitteen riskiosioissa ja sen mahdollisessa liitteessä, kuten jäljempänä olevassa 
<muut asiaankuuluvat tiedot= -osiossa on määritetty.  

 
Tuottonäkymät 

 

Tulevaisuuden markkinakehitystä ei voida ennustaa tarkasti. Esitetyt skenaariot ovat vain 
viitteitä joistakin mahdollisista lopputuloksista, jotka perustuvat viimeaikaisiin tuottoihin. 
Todellinen tuotto voi olla pienempi. 

EUR 10,000 Sijoitus 1 vuosi 

Stressinäkymä Prosentuaalinen tuotto -100.00%  
Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen 0  EUR  

Epäsuotuisa näkymä Prosentuaalinen tuotto -74.74%  
Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen 2 525.6 EUR  

Kohtuullinen 
näkymä 

Prosentuaalinen tuotto -10.31%  
Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen 8 968.8 EUR  

Suotuisa näkymä" Prosentuaalinen tuotto 210.64%  
Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen 31 063.8 EUR  

 

Tässä taulukossa esitetään rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada 

takaisin seuraavan vuoden aikana eri tuottonäkymien 

perusteella, kun oletuksena on EUR 10,000 sijoitus. Esitetyt 

näkymät kuvaavat sitä, miten sijoitus voi tuottaa. Niitä voidaan 

verrata muiden tuotteiden näkymiin. 

 

Esitetyt näkymät ovat tulevaa tuottoa koskevia arvioita, jotka 

perustuvat saatuihin näyttöihin tämän sijoituksen arvon 

vaihtelusta, eivät tarkkoja indikaattoreita. Sijoittajan saama tuotto 

määräytyy markkinoiden kehityksen ja sijoitusajan mukaan. 

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla 

äärimmäisessä markkinatilanteessa, eikä siinä oteta huomioon 

tilanteita, joissa kehittäjä ei pysty maksamaan sijoittajalle. 

 

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, 

mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan 

neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei 

oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka 

saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin. 

 

Suurin mahdollinen tappio olisi, että menetät kaikki sijoituksesi.  
 

Mitä tapahtuu, jos Valour Inc. on maksukyvytön? 
 

Jos liikkeeseenlaskija laiminlyö maksun, sen vakuutena olevat varat voidaan realisoida sijoittajia koskevien velvoitteiden täyttämiseksi, ja tästä saadut rahatuotot 

maksetaan tuotteeseen sovellettavien maksujen tärkeysjärjestyksessä. Nämä tulot eivät välttämättä riitä kaikkien velvoitteiden täyttämiseen ja kaikkien 

arvopapereihin liittyvien maksujen suorittamiseen. Näissä olosuhteissa et ehkä pysty realisoimaan arvopapereidesi koko arvoa, ja tämä voi johtaa siihen, että 

menetät koko sijoituksesi tai osan siitä. Ei ole olemassa korvaus- tai takuujärjestelmää, joka voisi korvata tämän tappion tai sen osan. 
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Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu? 
 

Tuoton vähentymisellä (RIY) esitetään sijoittajan maksamien kokonaiskulujen vaikutus sijoittajan mahdollisesti saamaan tuottoon. Kokonaiskuluissa otetaan 

huomioon kertaluonteiset, jatkuvaluonteiset ja satunnaiset kulut. Tässä esitetyt määrät ovat itse tuotteen kumulatiivisia kustannuksia, suositellun pitoajan.Ne 

sisältävät mahdollisia varhaiseen irtautumiseen liittyviä sakkoja. Luvut ovat arvioita ja voivat muuttua tulevaisuudessa. 

 
Taulukko 1: Ajan myötä kertyvät kulut 
Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, 

millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen. 

Sijoitus EUR 10,000 Eräännytettäessä 1 vuoden kuluttua 

Kokonaiskulut EUR 0 

Vaikutus tuottoon (RIY) per vuosi 0.00% 

 

Taulukko 2: Kulujen rakenne 
Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään erityyppisten kulujen vuosittainen vaikutus tuottoon, jonka sijoittaja saattaa saada suositellun sijoitusajan lopussa, ja eri kululuokkien merkitykset. 
Taulukosta käy ilmi vaikutus vuotuiseen tuottoon. 

Kertaluonteiset kulut Osallistumiskulut 0.00%* Sijoituksen tekemisen yhteydessä aiheutuvien kulujen vaikutus. Tämä on enimmäismäärä, 

jonka sijoittaja joutuu maksamaan. 

Irtautumiskulut 0.00%* Niiden kulujen vaikutus, jotka aiheutuvat sijoituksesta irtautumisesta sijoituksen 

erääntyessä. 

Jatkuvaluonteiset kulut Salkkutapahtumiin liittyvät kulut 0.00% Tuotteesta vastaavan tahon suorittamista kohteena olevien sijoitusten ostoista ja 

myynneistä aiheutuvien kulujen vaikutus. 

Muut jatkuvaluonteiset kulut 0.00%** Tuotteesta vastaavan tahon sijoitusten hallinnasta vuosittain perimien kulujen. 

Satunnaiset kulut Tulosperusteiset palkkiot 0.00% Tulosperusteisen palkkion vaikutus.  

Voitonjakoosuudet 0.00% Voitonjako-osuuksien vaikutus.  

*Yksityissijoittajat, jotka ostavat tuotteen jälkimarkkinoilta, tekevät kauppoja suoraan osallistuvan välittäjän kanssa tai pörssin välityksellä, minkä vuoksi lisäkustannuksia voi aiheutua. Nämä 

kustannukset ovat julkisesti saatavilla pörsseissä, joissa tuote on listattu, tai niitä voi pyytää verkkovälittäjiltä. 

**Hallinnointipalkkio asetetaan nollaan (0,0 %) julkaisun yhteydessä, ja siihen voidaan tehdä muutoksia ylös- tai alaspäin, mutta kuitenkin aina perustarjousesitteessä määritetyn enimmäistason 

0,025 (2,5 %) mukaisesti. 
 

Ja saako sijoittaja halutessaan rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa? 
 

Suositeltu pitoaika:  Yksi vuosi 

 

Äkilliset arvonmuutokset voivat olla usein tapahtuvia ja odottamattomia kohde-etuuden volatiliteetin ansiosta. Tuotteen arvoa on seurattava jatkuvasti. 
Voit myydä tuotteen jälkimarkkinoilla niissä pörsseissä, joissa tuotteet on listattu. Sekä tuotteen liikkeeseenlaskija (”liikkeeseenlaskijan lunastus”) että haltija (”haltijan 
myynti”) voivat tietyissä olosuhteissa pyytää arvopapereiden ennenaikaista lunastamista. Tarkka prosessi ja sen kustannukset (3 %) määritellään 

perustarjousesitteessä.  

 
Kuinka sijoittaja voi valittaa? 
 

Jos sinulla on odottamattomia ongelmia tämän tuotteen ymmärtämisessä, kaupankäynnissä tai käsittelyssä, ota yhteyttä suoraan Valouriin. 

 

Postiosoite: Bundesstrasse 3, CH-6302 Zug, Switzerland 

Verkkosivusto:  www.valour.com 

Sähköposti: hello@valour.com 

 

Valour käsittelee pyyntösi ja vastaa mahdollisimman pian. Kerro tuotteen nimi, ISIN ja reklamaation syy. Reklamaation lähettäminen ei rajoita oikeuttasi ryhtyä 

oikeustoimiin. 

Kaikki reklamaatiot, jotka koskevat tuotetta koskevaa neuvontaa tai tuotteen myyntiä harjoittavan henkilön menettelyä, on aina toimitettava suoraan kyseiselle 

henkilölle tai yhteisölle. 

 

Muut olennaiset tiedot 
 

Tätä asiakirjaa voidaan päivittää aika ajoin. Tuotetta koskevat päivitetyt ja lisäasiakirjat, erityisesti tarjousesite, lopulliset ehdot, liitteet ja tilinpäätös, julkaistaan 

liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla (www.valour.com) asiaa koskevien säännösten mukaisesti. On suositeltavaa, että luet nämä asiakirjat saadaksesi lisätietoja, 

erityisesti tuotteen rakenteesta ja tuotteeseen sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Tämä avaintietoasiakirja ei ole suositus tuotteen ostamisesta tai myymisestä, eikä se 

korvaa yksilöllistä neuvottelua pankkisi tai talousneuvojan kanssa. Avaintietoasiakirja on sopimusta edeltävä asiakirja, joka antaa sinulle tärkeimmät tiedot tuotteesta. 


