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Units i VNV Global AB (publ)

Faktablad
Syfte
Detta faktablad 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.

Unit
VNV Global AB (publ) (”Bolaget”)
VNV BTU (ISIN: SE0014557617)

Kontaktuppgifter till VNV Global AB finns på www.vnv.global. Ring 08-545 015 50 för mer information eller skriv till VNV Global AB på Mäster
Samuelsgatan 1, 111 44 Stockholm, Sverige. Units erbjuds till investerare i enlighet med ett Prospekt som upprättats av Bolaget och godkänts av
Finansinspektionen, som är behörig myndighet för Priip-produktutvecklaren vad gäller faktabladet.
GÄLLER PER DEN: 6 JULI 2020
VARNING: Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?
Typ
PRIIP-produkten består av ett finansiellt derivatinstrument i form av en Unit. En Unit kan betalas och tecknas från och med 8 juli 2020 till och med 22 juli
2020 för 55,00 kr per Unit och medför en rätt för innehavaren att omkring den 10 augusti 2020 erhålla en (1) stamaktie i Bolaget (VNV, ISIN: SE0014428835,
”Stamaktien”) och en (1) teckningsoption (VNV TO1, ISIN: SE0014555876, ”Teckningsoptionen”). Två Teckningsoptioner medger dig en rätt, men inte en
skyldighet, att från och med 13 juli 2023 till och med 10 augusti 2023 teckna en (1) stamaktie i Bolaget (ISIN: SE0014428835) för 94,32 kr. Betalda tecknade
Units handlas på Nasdaq Stockholm från och med 8 juli till och med 3 augusti 2020. Teckningsoptionen och Stamaktien kommer att vara föremål för handel
på Nasdaq Stockholm. Handel i Stamaktien och Teckningsoptionen förväntas påbörjas i samband med omvandling av betalda tecknade Units till ny Stamaktie
och Teckningsoption, vilket beräknas ske den 10 augusti 2020.
Samtliga innehavare av aktier i Bolaget per 6 juli 2020 kommer att erhålla en (1) uniträtt per aktie de innehar i Bolaget och fem (5) uniträtter ger innehavaren
rätt att från och med 8 juli 2020 till och med 22 juli 2020 teckna en (1) Unit för 55,00 kr. Uniträtter kommer att handlas på Nasdaq Stockholm från och med
8 juli 2020 till och med 20 juli 2020 (SE0014557609). Uniträtter som inte utnyttjats för att teckna Units senast 22 juli 2020 eller sålts före 20 juli 2020 förlorar
sitt värde.

Mål
Syftet med produkten är att innehavaren ska erbjudas exponering mot positiv utveckling i Stamaktien respektive Teckningsoptionen. Teckningsoptionen ger
innehavaren exponering mot positiv utveckling i den underliggande stamaktien (ISIN: SE0014428835). Resultatet av innehavet påverkas av prisutvecklingen
på Stamaktien respektive Teckningsoptionen.

Målgrupp
Units erbjuds till erfarna investerare samt till investerare med grundläggande eller ingen kunskap och erfarenhet av att investera på finansmarknader. Units
är avsedd att innehas tills Stamaktien och Teckningsoptionen tilldelas omkring den 10 augusti 2020. Investerarna bör förstå medföljande risker, inklusive
risken att förlora investerat kapital, och måste bedöma huruvida investeringens mål och risker är förenliga med deras egna investeringsmål och
risktoleranser. Produkten är inte avsedd att utgöra en komplett investeringsplan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Risker
Högre risk

Lägre risk
1

2

3

4

5

6

7

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten tills
den löper ut.
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån hos
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 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Denna
siffra klassar risken för att förlora dina investerade pengar i framtiden.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida
marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
Andra risker än de risker som beaktas i riskindikatorn kan påverka
produktens resultat. Se prospektet som utgivits i samband med
erbjudandet av Units på www.vnv.global.

SIDA 1 AV 3 | Alla data har samlats in av VNV Global AB (publ) och stämmer per datumet för dessa kommentarer såvida inte annat anges.

SIDA 2 AV 3 | BASFAKTA FÖR INVESTERARE | 6 JULI 2020

Units i VNV Global AB (publ)

Resultatscenarier
Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka vid den rekommenderade innehavstiden enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar 100 000 SEK.
Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som visas är inte exakta indikatorer
utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna investering varierar. Vad du får beror på
marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen/produkten. Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema
marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig.
Investering 100,000 SEK
Scenarier

Om du löser in vid utgången av den
rekommenderade innehavstiden

Stresscenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader
Genomsnittlig avkastning per år

43 316 SEK
-24,3 %

Negativt scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader
Genomsnittlig avkastning per år

64 335 SEK
-13,7 %

Neutralt scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader
Genomsnittlig avkastning per år

132 649 SEK
9,9 %

Positivt scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader
Genomsnittlig avkastning per år

326 622 SEK
48,4 %

Vad händer om VNV Global AB (publ) inte kan göra några utbetalningar?
Om Bolaget, i egenskap av produktutvecklare för denna produkt, inte kan uppfylla sina åtaganden kan du som investerare förlora hela din investering.
Produkten täcks inte av en kompensations- eller garantiordning för investerare.

Vilka är kostnaderna?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar
engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader. De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över tre olika
innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar 100 000 SEK. Siffrorna är uppskattningar och
kan ändras i framtiden.

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

Investering 100,000 SEK

Om du löser in vid utgången av den rekommenderade
innehavstiden

Totalkostnad
Effekt på avkastning (RIY) per år
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Kostnadssammansättning
Tabellen visar inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden och
vad de olika kostnadskategorierna betyder.
Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år
Engångskostnader

Löpande kostnader

Bikostnader

Teckningskostnader

0%

Effekten av kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen.
Det här är det mesta du kommer att betala och det kan hända att du
betalar mindre.
Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall.

Inlösenkostnader

0%

Portföljtransaktionskostnader

0%

Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande
investeringar för produkten.

Övriga löpande kostnader

0%

Resultatbaserade avgifter

0%

Effekten av avgifter som vi tar ut varje år för förvaltningen av dina
investeringar och de kostnader som redovisas som ska betalas till
Bolagets förvaltare (0 %) och Bolagets övriga administrationskostnader
(0 %).
Inga resultatbaserade avgifter tillämpas.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavsperiod: till och med 10 augusti 2020
Denna produkt är avsedd att behållas till slutet av den rekommenderade innehavsperioden. Den rekommenderade innehavsperioden är vald för att
sammanfalla med tilldelningen av Stamaktien och Teckningsoptionen. Eftersom uniträtter, betalda tecknade units, Teckningsoptionen och Stamaktien
kommer att vara upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, bör du kunna sälja dina innehav via din bank, mäklare eller liknande rådgivare under perioden
respektive instrument handlas. Din rådgivare kan debitera handelskostnader för denna service.

Hur kan jag klaga?
Om du har klagomål om produkten eller Bolaget kan du kontakta oss genom 08-545 015 50 eller skriva till följande adress:
Mäster Samuelsgatan 1, 111 44 Stockholm, Sverige
bjorn@vnv.vc
Om du har ett klagomål om personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan denna person ge information om var du kan klaga.

Övrig relevant information
Mer information om denna produkt, inklusive men inte begränsat till prospekt för investerare, årsrapport, halvårsrapport och den senaste andelskursen,
tillhandahålls av VNV Global AB (publ), Mäster Samuelsgatan 1, 111 44 Stockholm, Sverige och på www.vnv.global.
Den senaste versionen finns på vår webbplats på www.vnv.global.
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