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Essentiële Informatiedocument 
 

Doel 
 

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de 

aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. 

 

Product 
 

Naam Valour Avalanche 

Productidentificatie (ISIN) CH1149139615 

PRIIP ontwikkelaar Valour Inc., www.valour.com, Tel: Bel +41 41 710 06 41 voor meer informatie 

Bevoegde autoriteit: The Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen (FI) 

Publicatiedatum: Deze informatie is correct vanaf 30-11-2022, 08:00 Stockholm, plaatselijke tijd 

 

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 

 

What is this product? 
 

Type Dit product is een gestructureerde belegging in de vorm van een trackercertificaat naar Zweeds recht . 

Doelstellingen Het effect is een open-end, op de beurs verhandeld certificaat, uitgedrukt in Euro (EUR). Het doel van het product is om een dagelijks rendement te bieden dat 

synthetisch de prestatie van de koers van Avalanche (AVAX) volgt in USD (onderliggende activa), min een beheervergoeding (deze vergoeding is momenteel 

vastgesteld op 1.9%), en aangepast voor de verandering in de USD/EUR -wisselkoers. De waarde van het effect is gebaseerd op een berekening van een 

rekenkundig gemiddelde van de laatst betaalde prijzen voor Avalanche (AVAX) uitgedrukt in USD op de vier desbetreffende, in aanmerking komende 

cryptocurrency-uitwisselingsplatformen (referentiebronnen) zoals bepaald door de rekenagent. Deze waarde (referentieprijs) wordt herberekend van USD 

naar EUR vóór de multiplicator wordt toegepast. Het resultaat vormt de theoretische waarde van het effect. 

 

Van beleggers wordt verwacht dat ze de effecten kopen en verkopen op de secundaire markten op de beurzen of MTF's waar de effecten noteren tijdens de 

desbetreffende openingstijden van de beurs. Om zijn blootstelling aan de onderliggende digitale activa die voortvloeien uit de verkoop van de certificaten af te 

dekken, moet de emittent het desbetreffende, overeenkomstige bedrag in de digitale activa op een 1:1-basis kopen. Zowel de emittent als de houder van het 

product kunnen onder bepaalde omstandigheden een vervroegde terugbetaling van de effecten vragen, zoals bepaald in het basisprospectus. Terugbetaling, op 

initiatief van de emittent ('Issuer Call') of op initiatief van de belegger ('Holder Put') kan ertoe leiden dat de effecten worden terugbetaald wanneer de waarde van 

de effecten lager is dan de aankoopprijs van de effecten. In beide gevallen ontvangt de belegger een cashbedrag dat gelijk is aan het uitbetalingsbedrag zoals 

bepaald in het basisprospectus.  

 

 Productvaluta EUR Initiële fixingdatum 25 maart 2022 

 Onderliggende 

activa 

Avalanche (AVAX) Uitgiftedatum 22 maart 2022 

 Soort onderliggende 

waarde 

Digitale activa Vervaldatum 

(looptijd) 

Open Ended (het product heeft geen 

vervaldatum) 

 Basisvaluta activa USD Multiplicator 0.01 

 Leverage 1:1 Beheervergoeding 1.9% p.a. 

 Referentiebronnen Vier van de meest liquide beurzen waar de 

onderliggende waarde wordt verhandeld. De gebruikte 

beurzen kunnen verschillen naargelang van de 

verhandelde volumes. 

Referentieprijs Vastgesteld door Valour aan de hand van de 

rekenkundige gemiddelde prijs van de 

onderliggende waarde in de referentiebronnen. 

 

Retailbelegger 

op wie de priip 

wordt gericht 

 

Dit is een complex product dat enkel bedoeld is voor geïnformeerde particuliere beleggers die (i) kapitaalverlies kunnen dragen, niet op zoek zijn naar 

kapitaalbehoud en -garantie; (ii) specifieke kennis van en ervaring hebben met beleggen in vergelijkbare producten (complexe effecten) en in financiële markten; 

(iii) een product zoeken dat blootstelling aan de onderliggende waarde biedt en een beleggingshorizon heeft overeenkomstig de hieronder vermelde aanbevolen 

bewaartermijn; (iv) zich ervan bewust zijn dat de waarde van het product sterk kan variëren als gevolg van de volatiele onderliggende waarde en daardoor 

voldoende tijd hebben om de belegging actief te volgen en te beheren en (v) bereid zijn een risiconiveau te aanvaarden dat in de lijn ligt van de samenvattende 

risico-indicator voor dit product. Deze visie is geen beoordeling van de geschiktheid van het product voor een individuele belegger. 
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Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen? 
 

Risico indicator 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Lager risico  Hoger risico 
 

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 1 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren 

indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult niet in staat zijn uw product gemakkelijk te verkopen of u kunt zich genoodzaakt 

zien het te verkopen voor een prijs die aanzienlijke effect heeft op hoeveel u terugkrijgt. 

 

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat 

beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. 

 

We hebben dit product ingedeeld in klasse 7 uit 7; dat is de hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als heel 

hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is. 

 

Voor zover de valuta van het land waarin u dit product koopt, of de valuta van de rekening verschilt van de productvaluta, wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt 

betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in 

bovenstaande indicator. 

 

Ongunstige marktomstandigheden hebben zeer waarschijnlijk een invloed op het vermogen van de emittent om u te betalen. Materiële risico's die niet zijn opgenomen in de 

samenvattende risico-indicator zijn: gebrek aan consensus over de wettelijke status en regulering van digitale activa en risico's die verband houden met nieuwe technologieën 

en protocollen voor digitale activa. 

 

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd 

is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. 

 

Het product weerspiegelt de prestaties van de digitale waarde Avalanche (AVAX) (zoals gedefinieerd in het prospectus) die wordt verhandeld op verschillende digitale beurzen 

en over het algemeen wordt beschouwd als een hoog risico, maar ook kansen biedt op een hoog rendement. Aangezien het product gekoppeld is aan één enkele digitale 

waarde en gezien de volatiliteit van die waarde , heeft het product een hoger risico dan andere producten die gebruikmaken van de diversificatiemethode om in een korf van 

digitale activa te beleggen. 

 

De indicator weerspiegelt voornamelijk de op- en neerwaartse bewegingen in de waarde van het product. Door de aard van de onderliggende activaklasse kan worden 

verwacht dat het product sterk schommelt. Het product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging deels of geheel kunt 

verliezen. 

 

Dit is een complex product dat enkel bedoeld is voor beleggers die de risico's begrijpen en ervaring hebben met beleggen in vergelijkbare producten. 

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de risico's met betrekking tot het product de paragrafen over risico's in het basisprospectus en eventuele 

aanvullingen daarop, zoals gespecificeerd in onderstaande rubriek 'andere nuttige informatie'.  

 

Scenario’s 

Marktontwikkelingen in de toekomst kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde scenario's 

zijn slechts een indicatie van mogelijke resultaten op basis van recente rendementen.Het werkelijke 

rendement kan lager zijn. 

Gebaseerd op een belegging van EUR 10,000  1 jaar 

Stress Scenario Gemiddeld rendement per jaar -100.00% 

Wat u kunt terugkrijgen na kosten 0 EUR 

Ongunstig scenario Gemiddeld rendement per jaar -88.57% 

Wat u kunt terugkrijgen na kosten 1 142.9 EUR 

Gematigd scenario Gemiddeld rendement per jaar -45.43% 

Wat u kunt terugkrijgen na kosten 5 457.2 EUR 

Gunstig scenario Gemiddeld rendement per jaar 160.35% 

Wat u kunt terugkrijgen na kosten 26 035.3 EUR 
 

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in 

het komende jaar, in verschillende scenario's, als u 10 000 EUR 

inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke 

rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de 

scenario's van andere producten. 

 

De weergegeven scenario's zijn een schatting van de 

toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden 

over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven 

geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de 

markt presteert en hoe lang u de belegging/het product 

aanhoudt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug 

krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen 

rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. 

 

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het 

product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u 

betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen 

rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die 

eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. 

 

Uw maximale potentiële verlies is dat u uw volledige belegging 

verliest.  
 

Wat gebeurt er als Valour Inc. niet kan uitbetalen? 
 

In geval van wanbetaling door de emittent kunnen de activa die hij aanhoudt als onderpand worden verkocht om zijn verplichtingen tegenover beleggers na te komen en de 

contante opbrengst hiervan zal worden uitbetaald in de volgorde van prioriteit van betalingen die van toepassing zijn op het product. De opbrengst is mogelijk niet voldoende om 

aan alle verplichtingen te voldoen en alle verschuldigde betalingen met betrekking tot de effecten uit te voeren. In deze omstandigheden is het mogelijk dat u niet de volledige 

waarde van uw effecten kunt te gelde maken en dit kan ertoe leiden dat u uw belegging deels of geheel verliest. Er is geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies deels of 

geheel compenseert. 

 

Wat zijn de kosten? 
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De verlaging van de opbrengst (RIY) laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, 

vaste en incidentele kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf, voor de aanbevolen periode van bezit. Potentiële sancties 

wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10 000 EUR inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst 

veranderen. 

 

Tabel 1: Kosten in de loop van de tijd 
The entity distributing this product to you or advising you about this product may charge you other costs. If so, this person will provide you with information about those costs and show you the 

impact that all costs will have on your investment over time.  

Initial investment EUR 10,000 If you cash in after year 1 

Total costs  EUR 105.70 

Impact on return (RIY) per year  1.06% 

 

Tabel 2: Samenstelling van kosten 
Onderstaande tabel geeft de impact per jaar weer van de verschillende soorten kosten op het beleggingsrendement dat u zou kunnen behalen aan het einde van de aanbevolen bewaarperiode 

en de betekenis van de verschillende kostencategorieën. Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar.  

Eenmalige kosten  Instapkosten 0.00%* Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. Dit is het maximum dat u zult betalen, 

mogelijk betaalt u minder. 

Uitstapkosten 0.00%* Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt. 

Lopende kosten  Portefeuilletransactiekosten 0.00% Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of 

verkopen. 

Andere lopende kosten 1.90%** Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen. 

Incidentele kosten Prestatievergoedingen 0.00% Het effect van de prestatievergoeding. 

Carried interest 0.00% Het effect van carried interests 

* Particuliere beleggers die het product op de secundaire markt kopen, sluiten rechtstreeks transacties af met een deelnemende makelaar of via een beurs, en daarom kunnen er extra kosten 

zijn. Deze kosten zijn openbaar beschikbaar op de beurzen waar het product noteert of kunnen worden opgevraagd bij online brokers.  

**De beheervergoeding bedraagt bij marktlancering 0.019 (1.9%), onder voorbehoud van eventuele opwaartse of neerwaartse wijziging(en), maar is altijd onderhevig aan het maximale niveau 

dat vermeld staat in het basisprospectus van 0,025 (2,5 %). 

 

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? 
 

Aanbevolen bewaartermijn:  Eén jaar 

 

Plotse waardeveranderingen kunnen zich frequent en abrupt voordoen vanwege de zeer volatiele aard van de onderliggende waarde. De waarde van het product 

moet continu gemonitord worden. 

U kunt het product op de secundaire markt verkopen op de desbetreffende beurzen waar de producten noteren. Zowel de emittent ('Issuer Call') als de houder ('Holder Put') van 

het product kunnen onder bepaalde voorwaarden een vervroegde terugbetaling van de effecten vragen. De exacte procedure en kosten (3 %) staan vermeld in het 

basisprospectus.  

 

Hoe kan ik een klacht indienen? 
 

In geval van onverwachte problemen bij het begrijpen, verhandelen of gebruiken van dit product, neemt  u best rechtstreeks contact op met Valour. 

 

Postadres:  Bundesstrasse 3, CH-6302 Zug, Switzerland 

Website:   www.valour.com 

E-mail:  hello@valour.com 

 

Valour zal uw vraag behandelen en u zo snel mogelijk antwoorden. Vermeld zeker de naam van het product, de ISIN-code en de reden van de klacht. Een klacht indienen doet 

geen afbreuk aan uw recht om juridische stappen te ondernemen.  

Elke klacht met betrekking tot het gedrag van de persoon die het product adviseert of verkoopt, moet altijd rechtstreeks aan die persoon of entiteit worden gericht. 

 

Andere nuttige informatie 
 
Dit document kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. Bijgewerkte en aanvullende documenten over het product, in het bijzonder het prospectus, de definitieve voorwaarden, aanvullingen en 

financiële staten, worden gepubliceerd op de website van de emittent (www.valour.com) in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Aanbevolen wordt om deze documenten te 

lezen voor meer informatie, met name over de structuur van het product en de risico's die gepaard gaan met een belegging in dit product. Deze essentiële beleggersinformatie (KID) is geen 

aanbeveling om het product te kopen of te verkopen en vervangt een individueel gesprek met uw bank of financieel adviseur niet. Essentiële beleggersinformatie (KID) is een precontractueel 

document met de belangrijke informatie over het product.  


