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Nøkkelinformasjonsdokument 
 

Formål 
 
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke reklamemateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå type, 

risiko, kostnader, mulig avkastning og tap ved dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne med andre produkter.  

 

Produkt 
 

Produktnavn Valour Ethereum Zero 

Produkt- Identifiseringskode (ISIN) CH0585378752 

Produsent & Utsteder Valour Inc., www.valour.com, Tlf: +41 41 710 06 41 

Reguleringsmyndighet The Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen (FI) 

KID Production Date Denne informasjonen er oppdatert per 31-10-2022, 08:00 Stockholm lokaltid 

 

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå.  
 

Hva er dette produktet? 
 

Type Produktet er en strukturert investering I form av et sporingssertifikat som er underlagt svensk lovgivning . 

Mål Handelsinstrumentet er et tidsubestemt, børsomsatt sertifikat denominert i Euro (EUR). Målet med produktet er å gi daglig avkastning som 

syntetisk følger utviklingen på prisen for Ethereumi USD (underliggende instrument), minus et forvaltningsgebyr (dette gebyret er i øyeblikket 

satt til 0.0%) og justert for endringer i EUR/USD-valutakursen. Verdien på handelsinstrumentet er basert på en beregning av et aritmetisk 

gjennomsnitt av siste betalte priser for Ethereumi USD på de fire relevante, kvalifiserte kryptobørsene (referansekilder) som defineres av 

beregningsagenten. Denne verdien (referansepris) rekalkuleres fra USD til EUR før multiplikatoren benyttes. Resultatet utgjør den teoretiske 

verdien på handelsinstrumentet.  
  

Investorer forventes å kjøpe og selve handelsinstrumentet i sekundære markeder på børsene eller en multilateral handelsfasilitet hvor 

handelsinstrumentet er listet i de relevante åpningstidene. For å spre og sikre eksponeringen mot det underliggende digitale instrumentet som 

oppstår fra salg av sertifikatene, vil utstederen kjøpe det tilsvarende relevante beløp i det digitale instrumentet på en 1:1 basis. Både utstederen 

og holderen av produktet har mulighet for å kreve tidlig innløsning av handelsinstrumentet under gitte betingelser, som definert i 

basisprospektet. Innløsning enten på utstederens initiativ («Utstederopsjon») eller på investorens initiativ («Holderopsjon») kan medføre at 

handelsinstrumentet innløses når verdien på handelsinstrumentet er lavere enn kjøpsprisen på handelsinstrumentet. I begge tilfeller vil 

investoren motta et kontantbeløp tilsvarende Innløsningsbeløpet som definert i basisprospektet.   

 

 Produktvaluta EUR Første fastsettelsesdato 19 oktober 2021 

 Underliggende 

instrument 

Ethereum Utstedelsesdato 24 september 2021 

 Type underliggende Digitalt Instrument Forfallsdato (Forfall) Tidsubestemt (produktet har ingen 

forfallsdato) 

 Instrument basisvaluta USD Multiplikator 0.01007067 

 Giring 1:1 Forvaltningsgebyr 0.0% p.a. 

 Referansekilder Fire av de mest likvide børsene der 

den underliggende eiendelen handles. 

Børsene som brukes kan variere 

avhengig av handelsvolumet.  

Referansepris Fastsettes av Valour ved hjelp av den 

aritmetiske gjennomsnittsprisen for det 

underliggende instrumentet på 

referansekildene 

 

Målgruppe 

Private 

Investorer 

 

Dette produktet er et komplekst produkt og kun beregnet for informerte private investorer som (i) kan tåle tap av kapital, ikke søker å bevare 

kapital og som ikke ser etter en kapitalgaranti; (ii) har kunnskap og erfaring fra å investere ilignende produkter (komplekse handelsinstrumenter) 

og i finansmarkedene; (iii) ser etter et produkt som tilbyr eksponering mot det underliggende instrumentet og har en investeringshorisont i tråd 

med den anbefalte investeringsperioden beskrevet under; (iv) er klar over at verdien på produktet kan endre seg betydelig grunnet det volatile 

underliggende instrumentet, og som er resultat, har tilstrekkelig tid til å aktivt følge og forvalte investeringen og (v) er villig til å akseptere et 

risikonivå som er konsistent med oppsummert risikoindikator for dette produktet. Dette sammendraget representerer ikke en vurdering av 

egnetheten for dette produktet for en individuell investor.   
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Hva er risiki og hva jeg få tilbake?  
 

Riskikoindikator 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Lavere risiko  Høyere risiko 
 

Risikoindikatoren antar at du holder produktet i den anbefalte investeringsperioden på minimum ett år. Den faktiske risiko kan variere betydelig hvis 

du selger deg ut på et tidligere stadium og du kan få mindre tilbake.  Det kan hende at du ikke kan selge produktet ditt enkelt eller at du må selge 

produktet til en pris som betydelig påvirker hvor mye du får tilbake.  

 

Den oppsummerte risikoindikatoren er en veileder for nivået av risiko for dette produktet sammenlignet med andre produkter, den viser hvor sannsynlig det er at 

produktet vil tapepenger på grunn av bevegelser i markedet eller fordi vi ikke er i stand tilåbetale deg.   

 

Vi har klassifisert dette produktet som 7 av 7, som er den høyeste risikoklassen. Dette vurderer de potensielle tapene fra fremtidig ytelse på et veldig høyt nivå, og 

dårlige markedsforhold vil påvirke evnen til å betale deg.  

 

I den grad valutaen i landet du kjøper dette produktet, eller regnskapsvalutaen avviker fra produktvalutaen, vær oppmerksom på valutarisiko. Hvis du kjøper og 

handler i en annen valuta vil den endelige avkastningen du får avhenge av vekslingskursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke tatt med i 

indikatoren over. 

 

Dårlige markedsbetingelser vil høyst sannsynlig påvirke utstederens evne til å betale deg. Betydelige risikofaktorer som ikke er inkludert i risikoindikatoren er: 

manglende konsensus for den lovmessige statusen og regulering av digitale instrumenter og risiko forbundet med gryende teknologi og digitale protokoller.   

 

Dette produktet inkludereringen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse så du kan tape noe eller hele investeringen. Dersom utgiver ikke er i stand tilå betale 

det du har til gode kan du tape hele investeringen din.  

 

Produktet speiler ytelsen til det digitale instrumentet Ethereum (som definert i prospektet) som handles på forskjellige digitale børser og generelt karakteriseres 

som høy-risiko, men som også gir muligheten for høy avkastning. Gitt det faktum at produktet er linket med et enkelt digitalt instrument og volatiliteten til disse 

instrumentene, har produktet høyere risiko enn andre produkter som bruker diversifiseringsmetoden for å investere i en kurv av digitale instrumenter.  

 

Indikatoren reflekterer hovedsakelig opp- og nedturene i verdien av produktet. Produktet kan forventes å ha store svingninger på grunn av det underliggende 

instrumentets natur. Produktet inkluderer ikke noen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse så du kan tape hele investeringen. 

 

Dette produktet er et komplekst produkt og er kun beregnet for investorer som forstår risikoen som er involvert og har erfaring fra å investere i lignende 

produkter.  

For detaljert informasjon om risiki relatert til dette produktet, se riskoseksjonen i basisprospektet og eventuelle vedlegg til dette som spesifisert i 

seksjonen «annen relevant informasjon» under.  

 

Avkastningsscenarier 

Markedsutvikling i framtiden kan ikke spås med nøyaktighet. Scenariene som vises her, er bare 

en indikasjon på noen mulige utfall basert på tidligere oppnådde avkastninger. Faktisk 

avkastning kan være lavere.  

Basert på en investering på EUR 10,000 1 år 

Stress 
Scenario 

Gjennomsnittlig Avkastning pr år -100.00% 

Hva du kan få tilbake 0  EUR 

Ugunstig  
Scenario 

Gjennomsnittlig Avkastning pr år -74.74% 

Hva du kan få tilbake 2 525.6 EUR 

Moderat 
Scenario 

Gjennomsnittlig Avkastning pr år -10.31% 

Hva du kan få tilbake 8 968.8 EUR 

Gunstig  

Scenario 

Gjennomsnittlig Avkastning pr år 210.64% 

Hva du kan få tilbake 31 063.8 EUR 
 

Denne tabellen viser pengene du kan få tilbake i løpet av det 

neste året under forskjellige scenarier basert på at du 

investerer EUR10 000. Scenariene som vises her, illustrerer 

hvordan investeringen di kan utvikle seg. Du kan sammenligne 

dem med scenariene for andre produkter.  

 

Scenariene er et estimat for fremtidig avkastning basert på 

erfaringsbevis fra tidligere om hvordan verdien for denne 

investeringen har variert og er ikke en eksakt indikator. Hva du 

vil få tilbake vil variere avhengig av hvordan markedet utvikler 

seg og hvor lenge du holder på investeringen/produktet. Stress-

scenariet viser hva du kan få tilbake i ekstreme 

markedssituasjoner og tar ikke hensyn til en situasjon der 

utsteder ikke er i stand til å betale deg tilbake.  

 

De oppgitte tallene inkluderer alle kostnader for produktet i 

seg selv, men inkluderer ingen kostnader som du kan måtte 

betale til dine rådgivere eller distributører. Tallet tar ikke 

hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke 

hvor mye du kan få tilbake.  

 

Ditt maksimale potensielle tap vil være at du taper hele 

investeringen din.  
 

Hva skjer hvis Valour er ute av stand til å betale tilbake? 
 
I tilfelle mislighold fra utsteder, vil aktiva som holdes som sikkerhet bli realisert for å møte sine forpliktelser til investorer og kontantinntektene vil bli betalt ut i 

prioritert rekkefølge for betalinger relatert til produktet. Disse inntektene kan være utilstrekkelige til å dekke alle forpliktelser og gjennomføre alle utestående 

betalinger relatert til handelsinstrumentene. I slike tilfeller, kan du risikere at du ikke er i stand til å realisere den fulle verdien av handelsinstrumentene dine, og dette 

kan føre til at du taper deler av eller hele investeringen din. Det er ingen kompensasjons- eller garantiordninger som kan dekke hele eller deler av tapet ditt. 

 

Hva er kostnadene? 
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Reduksjonen i Avkastning (RIA) viser hva slags innvirkning de totale kostnadene du betaler vil ha på investeringsavkastningen du kan motta. De totale kostnadene 

omfatter engangs, løpende og tilfeldige kostnader. Beløpene som vises her, er de kumulerte kostnadene forproduktet i seg selv for den anbefalte 

investeringsperioden. De inkluderer potensielle ekstrakostnader for å selge seg ut tidlig. Tallene er estimater og kan endre seg i framtiden.  

 

Tabell 1: Kostnader over tid 
Foretaket som distribuerer dette produktet til deg eller gir deg råd om dette produktet kan pålegge deg andre kostnader. Hvis dette er tilfelle, vil personen gi deg informasjon om disse 

kostnadene og vise deg hvordan de påvirker investeringen din over tid.  

Opprinnelig investering EUR 10,000 Hvis du selger etter 1år 1 

Totale kostnader  EUR 0 

Reduksjon i Avkastning (RIA) per år  0.00% 

 

Tabell 2: sammensetning av kostnader 
Tabellen under viser innvirkningen hvert år for de ulike typene av kostnader på investeringsavkastningen du kan oppnå ved utløpet av anbefalt investeringsperiode og betydningen av de ulike 

kostnadskategoriene. Denne tabellen viser innflytelsen på avkastning per år.  

Engangskostnader  Inngangskostnader 

  

0.00%* Effekt av kostander du betaler når du kjøper deg inn i produktet 

Utgangskostnader 0.00%* Effekt av kostnader for å selge seg ut av investeringen på børsen 

Løpende kostnader Porteføljeforvaltningskostnader 0.00% Effekt av kostnader for at vi kjøper og selger underliggende investeringer for produktet 

Andre løpendekostnader 0.00%** Effekt av kostnader vi belaster hvert år for å forvalte investeringen din 

Tilfeldige kostnader Prestasjonsgebyr 0.00% Effekt av prestasjonsgebyr 

Løpende rente 0.00% Effekt av løpende renter 

*Private investorer som kjøper dette produktet i sekundærmarkedet inngår handler direkte med en deltagende megler eller via en børs og det kan derfor påløpe ekstra kostnader. Disse 

kostnadene er offentlig tilgjengelige på børsene der produktet listes og kan forespørres fra onlinemeglere.   

**Forvaltningsgebyret er satt til zero (0.0%) ved lansering, underlagt endringer, opp eller ned, imidlertid alltid underlagt maksimumsnivået spesifisert i basisprospektet på 0.025 (2.5%).  

  

Hvor lenge bør jeg holde på investeringen og kan jeg ta ut pengene mine tidligere? 
 
Anbefalt investeringsperiode:  Ett år 

 

Plutselige endringer i verdi kan være frekvente og oppstå brått, på grunn av den volatile naturen til det underliggende instrumentet. Verdien på 

produktet bær overvåkes konstant. 

Du kan selge produktet i sekundærmarkedet på den relevante børsen hvor produktet er listet. Både utsteder («Utstederopsjon») og investoren («Holderopsjon») 

forproduktet har muligheten til å kreve tidlig innløsning av handelsinstrumentet under gitte betingelser. Den detaljerte prosessen og kostnadene ved dette (3%) er 

definert i basisprospektet.   

 

Hvordan kan jeg klage? 
 
I tilfelle uventede problemer i forståelse, handel eller håndtering av dette produktet, kontakt Valour direkte.  

 

Postadresse: Bundesstrasse 3, CH-6302 Zug, Sveits 

Webside:   www.valour.com 

E-post:  hello@valour.com 

 

Valour vil behandle din forespørsel og gi deg et svar så snart som mulig. Vennligst inkluder navnet på produktet, ISIN, og basis for klagen.  

Innsending av en klage fratar deg ikke muligheten til å innlede lovmessige skritt. 

Alle klager angående oppførselen til en person som rådgir deg om, eller salg av produktet må alltid rettes til den personen eller enheten. 

 

Annen relevant informasjon 
 
Dette dokumentet kan bli oppdatert fra tid til annen. Oppdaterte- og tilleggsdokumenter for produktet, spesielt prospektet, de endelige betingelsene, vedlegg og finansielle oversikter publiseres 

på utsteders webside (www.valour.com) i henhold til de relevante reguleringer. Det anbefales at du leser disse dokumentene for mer informasjon, spesielt om strukturen for produktet og risiki 

assosiert med investering i produktet. Dette Nøkkelinformasjonsdokumentet er ikke en anbefaling om å kjøpe eller selge produktet og er ikke en erstatning for individuell konsultasjon med din 

bank eller finansrådgiver. Nøkkelinformasjonsdokumentet er et pre-kontraktuelt dokument som gir deg hovedinformasjonen om produktet.  

http://www.valour.com/

