
 

 

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 
Valour Solana (SOL) 
Et underfond fra VALOUR Inc. 
VALOUR SOLANA (SOL) SEK ( CH1114178762 ) 
Www.valour.com 
Ring +41 41 710 06 41 for mer informasjon 
Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen (FI) er ansvarlig for å føre tilsyn med Valour Inc. relatert til dette nøkkelinformasjonsdokumentet. 

Denne PRIIP er autorisert i Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Belgia, Frankrike, Italia, Luxemburg, Nederland og Spania  

Valour Inc er autorisert på Caymanøyene og regulert av det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen (FI)  

Dette dokumentet ble publisert den 28-04-2023 

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

Hva er dette produktet? 
Type tidsubestemt, børsomsatt sertifikat ELLER et sporingssertifikat som 
er underlagt svensk lovgivning. 

Mål 

Produktets mål Målet med produktet er å gi daglig avkastning som 
syntetisk følger utviklingen på prisen for Solana i USD (underliggende 
instrument), minus et forvaltningsgebyr (dette gebyret er i øyeblikket satt til 
1.9%) og justert for endringer i USD/SEK-valutakursen. Verdien på 
handelsinstrumentet er basert på en beregning av et aritmetisk gjennomsnitt 
av siste betalte priser for Solana i USD på de fire relevante, kvalifiserte 
kryptobørsene (referansekilder) som defineres av beregningsagenten. 
Denne verdien (referansepris) rekalkuleres fra USD til SEK før 
multiplikatoren benyttes. Resultatet utgjør den teoretiske verdien på 
handelsinstrumentet. 

Investeringstilnærming Fondet vil utelukkende investere i markedet for 
digitale instrumenter, nærmere bestemt i Solana. 

 For å 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 

Benchmark Solana 

Innløsningsretningslinjer Investorer forventes å kjøpe og selve 
handelsinstrumentet i sekundære markeder på børsene eller en multilateral 
handelsfasilitet (MTF) hvor handelsinstrumentet er listet i de relevante 
åpningstidene Både utstederen og holderen av produktet har mulighet for å 
kreve tidlig innløsning av handelsinstrumentet under gitte betingelser, som 
definert i basisprospektet. 

Fordelingsretningslinjer Akkumulerende dividende 

Utvekslingsretningslinjer  og handlet på det nordiske vekstmarkedet 
Stockholm (NGM) som hovedmarkedet, men det kan være notert på flere 
børser og MTF -er 

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 i lignende 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. 

Varighet Tidsubestemt (produktet har ingen forfallsdato). 

Praktisk informasjon 

Depositor Clearstream 

Nøkkeldefinisjoner Hedging (Sikring): Det faktum at utsteder kjøper 
direkte underliggende digitale instrumenter for å dekke 
investeringseksponeringen til de utstedte 
handelsinstrumentene.  Kryptovaluta:  er en digital valuta som ikke er 
avhengig av noen sentrale myndigheter for å opprettholdes og 
vedlikeholdes, men at transaksjons- og eierskapsdata lagres i en digital 
hovedbok ved hjelp av digital hovedbok-teknologi, typisk en blokkjede.  

Produktets valuta SEK Første fastsettelsesdato 16 september 2021 

Underliggende instrument Solana Utstedelsesdato 10 september 2021 

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

forfallsdato). 

Instrument basisvaluta USD Multiplikator 0.01 

Giring 1:1 Forvaltningsgebyr 1.9% p.a. 

Referansekilder Tre 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 

Hva er risiki og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindikator 
 

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. 

Den oppsummerte risikoindikatoren er en veileder for risikonivået for dette 
produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig 
det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedet eller 
fordi vi ikke er i stand til å betale deg.   

Vi har klassifisert dette produktet som 7 av 7, som er den høyeste 
risikoklassen. Denne vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et 
svært høyt nivå, og dårlige markedsforhold vil påvirke evnen til å betale 
deg. 



 

 

Vær klar over valautarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, slik 
at den endelige avkastningen du får avhenger av vekslingskursen mellom de 
to valutaene. Denne risikoen er ikke tatt med i indikatoren over. 

En individuell investor i handelsinstrumentet kan også bli utsatt for 
endringer av regulatorisk og skattemessig art, både på et personlig nivå så 
vel som ved å eie et instrument som sporer ytelsen til en underliggende 
instrument som kan være gjenstand for endringer i samme. 
Reguleringsendringer rettet mot kryptovalutaer kan fokusere på begrensede 

muligheter til å investere i slike instrumenter, så vel som omsettelige 
handelsinstrumenter knyttet til slike instrumenter, noe som kan svekke 
investors evne til å selge seg ut av en investering i handelsinstrumentene. 

Dette produktet inkludereringen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse så 
du kan tape noe eller hele investeringen.  

Avkastningsscenarier 
Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men 
inkluderer ikke alle eventuelle kostnader du betaler til din rådgiver eller 
megler. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som 
også kan påvirke hvor mye du får tilbake. 
Hva du får tilbake fra dette produktet avhenger av fremtidig 

markedsavkastning. Fremtidens markedsutvikling er usikker og kan 

ikke forutsies nøyaktig. 

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som er vist er illustrasjoner 

som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastningen for 

produktet de siste 10 årene. Markedet kan utvikle seg svært forskjellig fra 

dette i fremtiden. 

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. 

 

Anbefalt investeringsperiode 1,0  

Eksempel investering EUR 10 000  

    

Scenarioer  Hvis du går ut etter ett år 

Minimum Det finnes ingen minste garantert avkastning Du kan miste noe eller hele 
investeringen din. 

 

Stress Hva du kan få tilbake etter kostnader 0.4SEK 

 Gjennomsnittlig avkastning hvert år -100.00% 

Ugunstig Hva du kan få tilbake etter kostnader 498.2SEK 

 Gjennomsnittlig avkastning hvert år -95.02% 

Moderat Hva du kan få tilbake etter kostnader 22 238.6SEK 

 Gjennomsnittlig avkastning hvert år 122.39% 

Gunstig Hva du kan få tilbake etter kostnader 1 616 256.2SEK 

 Gjennomsnittlig avkastning hvert år 16062.56% 

Ugunstig scenario: Denne type scenario oppsto for en investering mellom (12/2021 - 12/2022).  
Moderat scenario: Denne type scenario oppsto for en investering mellom (05/2021 - 05/2022).  
Gunstig scenario: Denne type scenario oppsto for en investering mellom (11/2020 - 11/2021).  

 

Hva skjer hvis Valour er ute av stand til å betale tilbake? 

I tilfelle mislighold fra utsteder, vil instrumentene som holdes som sikkerhet bli realisert for å møte forpliktelsene som selskapet har 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?  
Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene 
og hvordan de påvirker investeringen din. 

Kostnader over tid 
Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor 
lenge du holder produktet og hvor godt produktet presterer. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempelvis investeringsbeløp og forskjellige 
mulige investeringsperioder.  

Vi har antatt følgende: 

- Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet fungerer 
som vist i det moderate scenarioet. 

- EUR 10 000 er investert. 

Investering EUR 10 000   

Scenarioer Hvis du går ut etter ett år 

Totale kostnader 190 EUR 

Effekt av årlige kostnader (*) 1.9% hvert år 

 

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år over investeringsperioden. For eksempel viser den at hvis du selger rett etter den anbefalte 
investeringsperioden, anslås den gjennomsnittlige avkastningen per år å være 96,10 % før kostnader og 96,10 % etter kostnader. 

Sammensetningen av kostnadene 

Engangskostnader når du kjøper deg inn eller 
ut 

 Hvis du selger etter ett år 

Kostnader når du kjøper deg inn 
Ingen kostnader gjelder for dette produktet når du 
kjøper deg inn. 

0 SEK  

Kostnader når du selger deg ut 
Vi krever ikke gebyr for dette produktet når du 
selger deg ut, men personen som selger deg 
produktet kan gjøre det. 

0SEK  



 

 

Løpende kostnader   

Forvaltningsgebyr og andre administrative og 
operative kostnader 

Forvaltningsgebyret for dette produktet er 1.9% 

p.a. av verdien av investeringen din per år. 
190 SEK  

Overføringskostnader 

0.0% av verdien av investeringen din per år. Dette 
er et estimat på kostnadene som påløper når vi 
kjøper og selger de underliggende investeringene 
for produktet. Det reelle beløpet vil variere 
avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.  

0 SEK  

Tilfeldige kostnader under spesifikke forhold   

Prestasjonsgebyr Ingen prestasjonsgebyr gjelder for dette produktet. 
0 SEK  

 

 
 

Hvor lenge bør jeg holde på investeringen, og kan jeg ta ut pengene mine tidligere?  
Anbefalt investeringsperiode: 1 år 

Plutselige endringer i verdi kan være hyppige og oppstå brått, på grunn av den volatile naturen til den underliggende typen. Verdien på produktet bør 
overvåkes konstant. Du kan selge produktet i sekundærmarkedet på den relevante børsen hvor produktet er listet. Både utsteder («Utstederopsjon») og investoren 
(«Holderopsjon») for produktet 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? 
 tilfelle uventede problemer i forståelse, handel eller håndtering av dette produktet, kontakt Valour direkte. 
Postadresse: Bundesstrasse 3, CH-6302 Zug, Sveits 
Nettside: www.valour.com 
E-post: hello@valour.com 
Valour vil behandle forespørselen din og gi deg et svar så snart som mulig. Vennligst inkluder navnet på produktet, ISIN, og årsaken for klagen. 
 
 Innsending av en klage påvirker ikke din rett til å ta rettslige skritt. 
Enhver klage som omhandler atferden til en person som råd gir deg om, eller som selger 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 nettside (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 
prekontraktuelt dokument som gir deg hovedinformasjonen om produktet. 

https://priips-performance-chart.com/valour/CH1114178762/no/ 

https://priips-scenarios.com/valour/CH1114178762/no/ 

 

https://priips-performance-chart.com/valour/CH1114178762/no/
https://priips-scenarios.com/valour/CH1114178762/no/

