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DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION 
 

Formål 
 
Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at 

gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre 

produkter. 

 

Produkt 
 

Produktnavn Valour Cardano (ADA) SEK 

Produkt Identifikator (ISIN) CH1114178796 

Producent og Udsteder Valour Inc., www.valour.com, Tel: Ring +41 41 710 06 41 for yderligere oplysninger 

Kompetent myndighed The Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen (FI) 

Dato for offentliggørelse Disse oplysninger er korrekte per den 30-11-2022, 08:00 Stockholm lokal tid 

 

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

Hvad dette produkt drejer sig om? 
 

Type Produktet er en struktureret investering i form af et tracker-certifikat, der er underlagt svensk lovgivning  og handles på Nordic Growth Market 

Stockholm (NGM) som den primære markedsplads, men den kan være noteret på andre børser og MTF'er 

Mål Værdipapiret er et ikke tidsbegrænset, børshandlet certifikat denomineret i Svenske kroner (SEK). Produktets mål er at levere et dagligt afkast, 

der syntetisk sporer præstationerne for Cardano (ADA) 'kurs i USD (underliggende aktiv), fratrukket en administrationsgebyrkomponent (dette 

gebyr er i øjeblikket sat til 1.9%) og justeret for ændringen i USD/SEK-valutakurs. Værdien af værdipapiret er baseret på en beregning af et 

aritmetisk gennemsnit af de sidst betalte priser på Cardano (ADA) i USD på de fire relevante, berettigede kryptovaluta-børser (referencekilder) 

som bestemt af beregningsagenten. Denne værdi (referencepris) genberegnes fra USD til SEK, før multiplikatoren anvendes. Resultatet udgør 

den teoretiske værdi af sikkerheden. 

 

Investorer forventes at købe og sælge værdipapirerne på de sekundære markeder på børser eller MTF'er, hvor værdipapirerne er noteret i de 

relevante børsers åbningstider. For at afdække eksponering over for det underliggende digitale aktiv, der stammer fra salget af certifikaterne, vil 

Udstederen købe det relevante, tilsvarende beløb i det digitale aktiv på et 1:1-grundlag. Både Udsteder og Indehaver af produktet har dog 

mulighed for at anmode om tidlig indløsning af værdipapirerne under visse omstændigheder, som defineretleverage i basisprospektet. 

Indløsning enten på Udstederens initiativ (<Udstederopkald=) eller på Investorens initiativ (<Holder Put=) kan medføre, at værdipapirerne indløses, 

når værdien af værdipapirerne er lavere end værdipapirernes købspris. I begge tilfælde modtager Investoren et kontant beløb svarende til 

afregningsbeløbet som defineret i basisprospektet.  

 

 Produkts valuta SEK  Indledende 

fastsættelsesdato 

18 maj 2021 

 Underliggende aktiv Cardano (ADA) Udstedelsesdato 18 maj 2021 

 Underliggendes type Digitalt aktiv Forfaldsdato (Forfald) Ikke tidsbegrænset (produktet har ingen 

udløbsdato) 

 Aktivs basisvaluta USD Multiplikator 1 

 Leverage 1:1 Administrationsgebyr 1.9% p.a. 

 Referencekilder Tre af de mest likvide børser, hvor det 

underliggende aktiv handles. De 

anvendte børser kan variere afhængigt 

af deres handelsvolumen.  

 

Referencepris Bestemmes af Valour ved hjælp af den 

aritmetiske middelpris på det underliggende 

aktiv på tværs af referencekilderne 

 

 

Forventet 

detailinves

tor 

 

Dette produkt er et komplekst produkt og er kun beregnet til velinformerede detailinvestorer, der (i) kan bære kapitaltab, ikke søger at bevare 

kapital, og som ikke leder efter en kapitalgaranti; (ii) har specifik viden om og erfaring med investering i lignende produkter (komplekse 

værdipapirer) og på finansielle markeder (iii) søger et produkt, der tilbyder eksponering for det underliggende aktiv og har en 

investeringshorisont i overensstemmelse med den anbefalede beholdningsperiode angivet nedenfor (iv) er klar over, at produktets værdi kan 

ændre sig betydeligt på grund af det flygtige underliggende aktiv og som følge heraf have tilstrækkelig tid til aktivt at overvåge og styre 

investeringen og (v) er villige til at acceptere et risikoniveau, der er i overensstemmelse med den opsummerede risikoindikator for dette produkt. 

Denne opfattelse repræsenterer ikke en vurdering af produktets egnethed til en individuel investor. 
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Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få? 
 

Risikoindikator 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Lavere risiko  Højere risiko 
 

Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 1 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser pengene på et tidligt 

tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Det er måske ikke let at sælge dit produkt, eller du skal måske sælge til en pris, der har stor betydning for, hvor 

meget du får tilbage. 

 

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på 

grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. 

 

Vi har klassificeret dette produkt som 7 ud af 7, som er den højeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et meget højt 

niveau, og dårlige markedsbetingelser vores evne til at betale dig. 

 

I det omfang valutaen i det land, hvor du køber dette produkt, eller kontovalutaen adskiller sig fra produktvalutaen, skal du være opmærksom på en valutarisiko. 

Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke 

omfattet af den ovenstående indikator." 

 

Dårlige markedsforhold påvirker sandsynligvis Udstederens evne til at betale dig. Materielle risici, der ikke er inkluderet i den opsummerede risikoindikator, er: 

manglende konsensus om juridisk status og regulering af digitale aktiver og risici forbundet med begyndende teknologier og digitale aktivprotokoller. 

  

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand 

til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering. 

 

Produktet afspejler ydelsen af det digitale aktiv Cardano (ADA) (som defineret i prospektet), der handles på forskellige digitale børser og generelt karakteriseres 

som højrisiko, men som også giver mulighed for høje afkast. I betragtning af at produktet er knyttet til et enkelt digitalt aktiv og disse aktivers volatilitet, har 

produktet en højere risiko end andre produkter ved hjælp af diversificeringsmetoden til at investere i en kurv med digitale aktiver. 

 

Indikatoren afspejler hovedsageligt op- og nedture i produktets værdi. Produktet kan forventes at have store udsving på grund af arten af den underliggende 

aktivklasse. Produktet indeholder ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste noget af eller hele din investering. 

 

Dette produkt er et komplekst produkt og er kun beregnet til investorer, der forstår de involverede risici og har erfaring med at investere i lignende produkter. 

For detaljerede oplysninger om risici i forbindelse med produktet henvises til risikosektioner i basisprospektet og eventuelle tillæg hertil som 

specificeret i afsnittet 8andre relevante oplysninger9 nedenfor. 
 

Resultatscenarier 

Markedsudviklingen i fremtiden kan ikke forudsiges nøjagtigt. De viste scenarier er kun en 

indikation af nogle af de mulige resultater baseret på de seneste afkast. Det faktiske afkast kan 

være lavere. 

Baseret på en investering på 10.000 SEK 1 år  

Stressscenarie Gennemsnitligt afkast hvert år -100.00% 

Hvad du kan få tilbage 0  SEK 

Ufordelagtigt 
scenarie 

Gennemsnitligt afkast hvert år -87.77% 

Hvad du kan få tilbage 1 223.4 SEK 

Moderat 
scenarie 

Gennemsnitligt afkast hvert år -43.86% 

Hvad du kan få tilbage 5 614.3 SEK 

Fordelagtigt 

scenarie 

Gennemsnitligt afkast hvert år 174.71% 

Hvad du kan få tilbage 27 470.6 SEK 
 

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de 

næste 1 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer 

10,000 SEK. De viste scenarier illustrerer, hvorledes din 

investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med 

scenarierne for andre produkter. 

 

De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, 

baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien af 

denne investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad 

du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du 

beholder investeringen/produktet. Stressscenariet viser, hvad 

du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og 

der er ikke taget højde for den situation, at vi ikke er i stand til 

at betale dig. 

 

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, 

men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du 

betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for 

dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning 

for, hvor meget du får tilbage. 

 

Dit maksimale potentielle tab ville være, at du mister hele din 

investering.  
 

Hvad sker der, hvis Valour Inc. ikke er i stand til at foretage udbetalinger? 
 

I tilfælde af misligholdelse fra udstederens side kan de aktiver, denne besidder som sikkerhed, realiseres for at opfylde dennes forpligtelser over for investorer, og 

kontantindtægterne herfra vil blive udbetalt i den prioriterede rækkefølge af betalinger, der gælder for produktet. Disse indtægter er muligvis ikke tilstrækkelige til at 

opfylde alle forpligtelser og foretage alle betalinger vedrørende værdipapirerne. Under disse omstændigheder er du muligvis ikke i stand til at realisere den fulde 

værdi af dine værdipapirer, og det kan resultere i, at du mister noget af eller hele din investering. Der er ingen erstatnings- eller garantiordning, der kan opveje hele 

eller noget af dette tab. 
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Hvilke omkostninger er der? 
 
Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som du eventuelt får. De samlede 

omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger. De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i 

den anbefalede investeringsperiode. De omfatter eventuelle strafgebyrer for exit før tiden. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden. 

 

Table 1: Omkostninger over tid 
Den enheden, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, 

hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid. 

indledende Investering SEK 10,000 Hvis du indløser efter 1 år 

Samlede omkostninger SEK 108.74 

Afkastforringelse (RIY) pr. år 1.09% 

 

Table 2: Omkostningernes sammensætning 
Nedenstående tabel viser virkningen af de forskellige omkostningstyper hvert år på det investeringsafkast, du kan få ved udgangen af den anbefalede beholdningsperiode og betydningen af de 

forskellige omkostningskategorier. Denne tabel viser virkningen på afkast pr. år 

Engangs-omkostninger Entry-omkostninger 0.00%* Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering 

Exit-omkostninger 0.00%* Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering 

Løbende 

omkostninger 

Porteføje-transaktionsomkostninger 0.00% Effekten ad omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse 

med produktet 

Andre løbende omkostninger 1.90%** Effekten ad omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte dine investeringer 

Yderligere 

omkostninger 

Resultat-gebyrer 0.00% Konsekvenserne af resultatgebyrerne 

Konsekvenserne af carried interests. 0.00% Konsekvenserne af carried interests 

* Detailinvestorer, der køber produktet på det sekundære marked, afslutter handler direkte med en deltagende mægler eller via en børs, og derfor kan der forekomme ekstra omkostninger. 

Disse omkostninger er offentligt tilgængelige på de børser, hvor produktet er noteret, eller kan rekvireres hos onlinemæglere. 

** Administrationsgebyret sættes til 0.019 (1.9%) ved lanceringen, med forbehold for eventuelle ændringer, op eller ned, dog altid underlagt det maksimale niveau, der er angivet i 

basisprospektet på 0,025 (2,5 %). 

 

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs? 
 
Anbefalet beholdningsperiode:  Et år 

 

Pludselige værdiforandringer kan være hyppige og pludselige på grund af den meget flygtige karakter af den underliggende type. Produktets værdi bør 

overvåges konstant. 

Du er i stand til at sælge produktet på det sekundære marked på de relevante børser, hvor produkterne er noteret. Både Udstederen ("Issue Call") og Indehaveren 

("Holder Put") af produktet har under visse omstændigheder mulighed for at anmode om tidlig indløsning af værdipapirerne. Den præcise proces og omkostninger 

ved at gøre det (3 %) er defineret i basisprospektet.  

 

Hvorden kan jeg klage? 
 
I tilfælde af uventede problemer i forståelsen, handelen eller håndteringen af dette produkt, er du velkommen til at kontakte Valour direkte. 

 

Postadresse: Bundesstrasse 3, CH-6302 Zug, Schweiz 

Websted:   www.valour.com 

E-mail:  hello@valour.com 

 

Valour vil behandle din henvendelse og giver dig et svar hurtigst muligt. Angiv produktets navn, ISIN og årsagen til klagen. At indgive en klage berører ikke din ret til at 

træffe juridiske foranstaltninger. 

Enhver klage over adfærden hos den person, der rådgiver om eller sælger produktet, skal altid indsendes direkte til denne person eller enhed. 

 

Anden relevant information  
 
Dette dokument kan blive opdateret fra tid til anden. Opdaterede og yderligere dokumenter om produktet, især prospektet, de endelige vilkår, tillæg og regnskaber offentliggøres på Udstederens 

websted (www.valour.com) i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser. Det anbefales, at du læser disse dokumenter for mere information, især om produktets struktur og risici 

forbundet med at investere i produktet. Dette KID udgør ikke en anbefaling om at købe eller sælge produktet og kan ikke erstatte individuel konsultation med din bank eller finansielle rådgiver. 

KID er et dokument før en kontrakt, der giver dig de vigtigste oplysninger om produktet. 


