
 

 

Faktablad 
Syfte 
Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens 
egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. 

Valour Avalanche (AVAX),  
En delfond av VALOUR Inc. 

VALOUR AVALANCHE (AVAX) SEK ( CH1114178788 ) 
Ring +41 41 710 06 41 för mer information 

The Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen (FI) är ansvarig för tillsynen av Valour Inc, vad gäller detta faktablad.  

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Sverige och Spanien. 

Valour Inc är auktoriserat i Cayman Islands och regleras av The Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen (FI) 

Faktabladets produktionsdatum 28-02-2023 

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå  
Vad innebär produkten? 
Typ Produkten är en strukturerad investering i form av ett tracker-
certifikat enligt svensk lag och handlas på Nordic Growth Market 
Stockholm (NGM) som den primära marknaden, men den kan 
komma att noteras på ytterligare börser och MTFer. 

Mål  

Produktmål Produktens mål är att tillhandahålla en daglig 
avkastning som syntetiskt följer priset på Avalanche (AVAX) i USD 
(underliggande tillgång) minus en förvaltningsavgift (denna avgift är 
för närvarande satt till 1.9% ) och justerad för förändringen i 
växelkursen USD/SEK. Värdepapperets värde baseras på en 
beräkning av ett aritmetiskt medelvärde av de senast betalade 
priserna för Avalanche (AVAX) i USD på de fyra relevanta, 
berättigade kryptovalutabörserna (referenskällor) som bestäms av 
beräkningsagenten. Detta värde (referenspris) räknas om från USD 
till SEK innan multiplikatorn tillämpas. Resultatet utgör 
värdepapperets teoretiska värde. 

Investeringsstrategi Fonden kommer uteslutande att investera i 
marknaden för digitala tillgångar, närmare bestämt i Avalanche 
(AVAX). 

Investeringspolicy För att säkra sin exponering för den 
underliggande digitala tillgången som härrör från försäljningen av 
certifikaten kommer emittenten att köpa motsvarande belopp i den 
digitala tillgången på 1: 1-basis. 

Jämförelseindex Avalanche (AVAX) 

Inlösenpolicy Investerare förväntas köpa och sälja produkten på 
sekundärmarknaderna på börserna eller MTF:erna där det är 
noterad under den aktuella börsens öppettider. Både emittenten och 
produktinnehavaren har möjlighet att begära förtida inlösen av 
värdepapperen under vissa omständigheter, enligt definitionen I 
basprospektet. 

Distributionspolicy Ackumulerad utdelning 

Marknadsplats och handlas på Nordic Growth Market Stockholm 
(NGM) som den primära marknaden, men den kan komma att 
noteras på ytterligare börser och MTFer. 

SFDR Produkten omfattas inte av SFDR:s tillämpningsområde. 

Målgrupp Denna produkt är en komplex produkt och är endast 
avsedd för informerade investerare som (i) kan bära kapitalförlust, 
inte försöker bevara kapital och som inte letar efter en kapitalgaranti; 
(ii) ha specifik kunskap om och erfarenhet av att investera i liknande 
produkter (komplexa värdepapper) och på finansmarknaderna, (iii) 
söker en produkt som erbjuder exponering mot den underliggande 
tillgången och har en investeringshorisont i linje med den 
rekommenderade innehavsperioden som anges nedan; (iv) är 
medvetna om att produktens värde kan förändras avsevärt på grund 
av den volatila underliggande tillgången och som ett resultat har 
tillräckligt med tid för att aktivt övervaka och hantera investeringen 
och (v) är villiga att acceptera en risknivå som överensstämmer med 
den sammanfattande riskindikatorn för denna produkt. Denna 
uppfattning representerar inte en bedömning av produktens 
lämplighet för en enskild investerare. 

Löptid Värdepapperet är ett börshandlat certifikat utan förfallodag 
(produkten har ingen förfallodag). 

Practical information 

Förvaringsinstitut Euroclear 

Viktiga definitioner Säkring: emittenten köper direkt de 
underliggande digitala tillgångarna för att täcka investeringsrisken för 
de emitterade värdepapperen. 

Produktvaluta SEK Initial fastställelsedag 17 februari 2022 

Underliggande 

tillgång 

Avalanche (AVAX) Emissionsdag 21 februari 2022 

Typ av underliggande Digitala tillgångar Slutlig 

fastställelsedag 

Ej tidsbegränsad 

Tillgångens basvaluta USD Multiplikator 0.01 

Hävstång 1:1 Förvaltningsavgift 1.9% p.a. 

Referenskällor 

primärt valbara 

marknadsplatser 

Tre av de mest likvida börserna där den 

underliggande tillgången handlas. De 

börserna som används kan variera beroende 

på deras handelsvolymer 

Referenspris Bestäms av Valor som använder det 

aritmetiska medelpriset för den 

underliggande tillgången på 

referenskällorna 

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Risk Indikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Lägre risk Högre risk 

 

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten 
1 År. 

 

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du 
löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre 
tillbaka. 

 
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån 
för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt 
det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av 
marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. 
Vi har klassificerat produkten som 7 av 7, dvs. den högsta riskklassen. 
Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga 
på en mycket hög nivå och det är sannolikt att dåliga 
marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig. 
En enskild investerare i värdepapperen kan också vara exponerad för 
förändringar i regelverket och skattemiljön, både på personlig nivå och 
genom att äga ett instrument som följer utvecklingen av en 
underliggande tillgång som kan vara föremål för förändringar i denna. 



 

 

Regeländringar som riktar sig mot kryptovalutor kan fokusera på 
begränsade möjligheter att investera i sådana tillgångar samt 
överlåtbara värdepapper som är kopplade till sådana tillgångar, vilket 
kan försämra investerarnas möjligheter att avyttra en investering i 
värdepapperen. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida 
marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din 
investering.  
Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din 
investering.  
  

Resultat scenarier 
I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte 
alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.I 
siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, 
som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. 
Vad du får från denna produkt beror på framtida 
marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är 
osäker och kan inte förutsägas exakt. 

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, 
det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett 
lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna 
kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. 
Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema 
marknadsförhållanden. 
. 

 
Rekommenderad innehavstid: 1.0  
Exempel på investering: SEK 10 000  
    
Resultatscenarier  Om du löser in efter 1 År 
Minimum Denna produkt innehåller inte något skydd 

mot framtida marknadsresultat. Du kan därför 
förlora hela eller delar av din investering. 

 

Stress Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 
kostnader 

0.1SEK 

 Genomsnittlig avkastning per år -100.00% 
Negativt Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 

kostnader 
1 007.4SEK 

 Genomsnittlig avkastning per år -89.93% 
Neutralt Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 

kostnader 
19 879.4SEK 

 Genomsnittlig avkastning per år 98.79% 
Positivt Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 

kostnader 
1 169 656.1SEK 

 Genomsnittlig avkastning per år 11596.56% 
   

 
Negativt scenario Detta scenario inträffade för en investering mellan (01/2018 - 01/2019). 
Neutralt scenario Detta scenario inträffade för en investering mellan (08/2019 - 08/2020). 
Positivt scenario Detta scenario inträffade för en investering mellan (01/2017 - 01/2018). 
De ovan nämnda beräkningarna utfördes med hjälp av riktmärken Avalanche (SEK) 

 

Vad händer om Valour Inc inte kan göra några utbetalningar?  
Om Emittenten hamnar i en konkurssituation kan de tillgångar som den innehar som säkerhet realiseras för att uppfylla sina förpliktelser gentemot 
investerare och kontantintäkterna från detta kommer att betalas ut i den prioritetsordning för betalningar som gäller för produkten. Dessa intäkter 
kanske inte är tillräckliga för att fullgöra alla förpliktelser och göra alla betalningar för värdepapperen. Under dessa omständigheter kanske du inte 
kan få ut det fulla värdet av dina värdepapper och detta kan leda till att du förlorar en del eller hela din investering. Det finns inget kompensations- 
eller garantisystem på plats som kan kompensera för hela eller någon av denna förlust. 
 

 

Vilka är kostnaderna? 
Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur 
de påverkar din investering. 

Kostnader över tid  
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du 
innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. 

Vi har antagit följande: 

- [Det första året] får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i 
enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. 

- SEK 10 000 investeras. 
 

Investering  SEK 10 000   

Resultatscenarier Om du löser in efter 1 År 

Totala kostnader 190 SEK 

Årlig kostnadseffekt(*) 1.90% varje år 

 

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade 
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 102.61%  före kostnader och { pct_mo_rhp }}  efter kostnader. 

 

Kostnadssammansättning 

Engångskostnader vid teckning eller inlösen  Om du löser in efter 1 år 

Teckningskostnader Denna produkt har inga inmatningskostnader. 0 SEK  



 

 

Inlösenkostnad er 
Vi tar inte ut någon avgift för den här produkten, 
men den person som säljer produkten till dig kan 
göra det. 

0SEK  

Löpande kostnader tas ut varje år   

Förvaltningsa vgifter och andra administratio 
ns- eller driftskostnader 

Förvaltningsavgiften för denna produkt utgör 1.9% 

p.a. av värdet på din investering per år. 190 SEK  

Transaktionskostnader 

0.00% v värdet på din investering per år. Detta är 
en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi 
köper och säljer produktens underliggande 
investeringar. Det faktiska beloppet kommer att 
variera beroende på hur mycket vi köper och 

säljer. 

0 SEK  

Extra kostnader som tas ut under särskilda 
omständigheter   

Resultatrelat erade avgifter och särskilda 
vinstandelar, s.k. carried interest 

Ingen prestationsavgift tillämpas på denna 
produkt. 

0 SEK  

 

 
 

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?  
Rekommenderad innehavstid: 1 År 

Plötsliga värdeförändringar kan vara frekventa och plötsliga på grund av den underliggande tillgångens mycket volatila natur. Produktens 
värde bör övervakas kontinuerligt.Du kan sälja produkten på sekundärmarknaden på relevanta börser där produkten är listad. Både emittenten 
("Issuer call") och innehavaren ("Holder Put") av produkten har möjlighet att begära förtida inlösen av värdepapperen under vissa omständigheter, 
enligt definitionen i basprospektet. 

 
 

Hur kan jag klaga? 
Om du har oväntade problem med att förstå, handla eller hantera denna produkt, är du välkommen att kontakta Valour direkt.Postadress:   
Bundesstrasse 3, CH-6302 Zug, SwitzerlandWebbsida:   www.valour.comEmail:   hello@valour.comValour kommer att hantera din begäran och ge 
dig svar så snart som möjligt. Ange produktens namn, ISIN och anledningen till klagomålet. Att lämna in ett klagomål påverkar inte din rätt att väcka 
åtal. Varje klagomål angående beteendet hos den person som ger råd om eller säljer produkten måste alltid skickas direkt till den personen eller 
enheten. 

 
 

Övrig relevant information 
Detta dokument kan uppdateras då och då. Uppdaterade och ytterligare dokument om produkten, i synnerhet prospektet, de slutliga villkoren, 
tilläggen och finansiella rapporterna, publiceras på Emittentens webbsida (www.valour.com) i enlighet med relevanta rättsliga bestämmelser. Vi 
rekommenderar att du läser dessa dokument för mer information, särskilt om produktens struktur och riskerna med att investera i produkten. Detta 
KID utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja produkten och ersätter inte enskilt samråd med din bank eller finansiella rådgivare. KID är ett 
förhandlingsdokument som ger dig den viktigaste informationen om produkten. 

Det finns inte tillräckligt med uppgifter för att ge en användbar indikation på tidigare resultat.  

https://priips-performance-chart.com/valour/CH1114178788/sv/ 

https://priips-scenarios.com/valour/CH1114178788/sv/ 

https://priips-performance-chart.com/valour/CH1114178788/sv/
https://priips-scenarios.com/valour/CH1114178788/sv/

