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Faktablad (”KID”) 

 
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Detta 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. 

 

 

Spark Change Physical Carbon EUA ETC (”den börshandlade råvaran”), ISIN-kod: XS2353177293, tillverkad av HANetf ETC Securities plc 
(”bolaget”). Bolaget har hemvist i Irland och behörig myndighet för det här faktabladet med basfakta är FCA (Financial Conduct Authority) 
och CBI (Central Bank of Ireland). 

 

Om du vill ha mer information går du till www.hanetf.com eller ringer +44 (0)20 3794 1800. 
 
Det här dokumentet är daterat 13.01.2023. 
 

Vad innebär produkten? 
 

Typ 
Spark Change Physical Carbon EUA ETC (”den börshandlade råvaran”) är ett antal skuldvärdepapper som är emitterade av HANetf ETC 
Securities plc (”bolaget”) som är länkade till fysiska EU-utsläppsrätter (”EU-utsläppsrätterna”) under EU:s utsläppshandelssystem. ETC-
värdepapperen är uppbyggda som ett skuldinstrument och är inte delar i ett kollektivt investeringsprogram. 

 
Mål 
ETC-värdepapperen är utformade för att erbjuda investerare ett sätt att få tillgång till EU:s marknad för koldioxidutsläppsrätter när de följer 
avistakursen för fysiska utsläppsrätter. ETC ger investeringsexponering mot fysiska utsläppsrätter. Företaget innehar en växel utfärdad av 
den bakomliggande emittenten (Spark Change Jersey Issuer Limited) och den bakomliggande emittenten förvarar de fysiska 
utsläppsrätterna på ett unionsregisterkonto. Varje börshandlad råvara har en EU-utsläppsrätt (CEPS (Carbon Entitlement Per Security)), 
vilket är mängden fysisk EU-utsläppsrätt för varje börshandlad råvara. Den dagliga koldioxidutsläppsrätten finns på www.HANetf.com 
.Avkastningen på din investering i ETC-värdepapperen är direkt relaterad till priset på utsläppsrätter, med avdrag för kostnader (se ”Vilka är 
kostnaderna?” nedan). ETC-värdepapperen är noterade och handlas på en börs (exempelvis Londonbörsen). Investerare som inte är 
auktoriserade deltagare (t.ex. utvalda finansinstitut) kan endast köpa ETC-värdepapperet på en börs (t.ex. via en mäklare) till det då gällande 
marknadspriset. Vanligtvis säljer investerare sina ETC-värdepapper via en börs. Alternativt kan du lösa in din börshandlade råvara direkt till 
bolaget i utbyte mot EU-utsläppsrätter som levereras till ditt angivna registerkonto och bolaget har rätt (men inte skyldighet) att utlösa 
obligatorisk inlösen av den börshandlade råvaran. Priset på EU-utsläppsrätter fluktuerar dag för dag och värdet på dem beror på många 
olika faktorer, inklusive miljö- och energipolicyer, utsläppsnivåer, årstid, energipriser, aktiekurser, nettoefterfrågan från finansiella 
investerare, användning av marknadsstabilitetsmekanismen och förväntningar kring de faktorerna. Dessa faktorer kan påverka värdet på 
din investering. ETC-värdepapperen är noterade i euro, ETC-värdepapperens basvaluta. ETC-värdepapperen är noterade och handlas i andra 
valutor än basvalutan på en eller flera börser. Värdeutvecklingen för dina ETC-värdepapper kan påverkas av denna valutaskillnad. 

Avsedd icke-professionell investerare 
ETC-värdepapper är avsedda för investerare som kan bära förluster upp till det investerade beloppet i ETC-värdepapperen. ETC-värdepapper 
är lämpliga för investeringar på medellång till lång sikt, men ETC-värdepapper kan även vara lämpliga för exponering på kortare sikt (se mer 
nedan under ”Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?”). 

 

Försäkringsförmåner 
ETC-värdepapperet erbjuder inga försäkringsförmåner. 

 

Löptid 
ETC-värdepapper har ingen fast livslängd eller förfalloperiod, men under vissa omständigheter kan tidig inlösen ske om bolaget så väljer 
eller (i händelse av bolagets fallissemang) av förvaltaren (Law Debenture Trust Corporation plc), efter föregående meddelande via en 
reglerad informationstjänst om: (a) bolaget utnyttjar sin köpoption när som helst genom att meddela 30 dagar i förväg att det löser in ETC-
värdepapperen; (b) vissa rättsliga eller regleringsmässiga ändringar inträffar i förhållande till bolaget; (c) bolaget är, eller det finns en stor 
sannolikhet att det kommer att bli, tvunget att göra en betalning avseende, registrera sig för eller redovisa moms; (d) bolaget fullgör eller 
uppfyller inte en väsentlig skyldighet enligt villkoren för ETC-värdepapperen eller i handlingar rörande säkerheter eller förvaltning som 
relaterar till ETC-värdepapperen efter att den relevanta respitperioden har löpt ut; eller (e) bolaget försätts i likvidation. 

Produkt 
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Riskindikator 

 
• Var medveten om valutarisken. Detta ETC-värdepapper (eller handelslimiten för dina ETC-värdepapper) kan vara noterade i en annan 

valuta än den som används i ditt land. Eftersom du kan få betalningar i en valuta som inte används i ditt land beror den slutliga 
avkastningen på växelkursen mellan dessa två valutor. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan. 

• Värdet på ETC-värdepapperen påverkas av rörelser i priset för underliggande utsläppsrätter och värdet kan öka eller minska. 
• Om ett handelsprogram överges, avslutas eller inte förnyas när det går ut kan priset för utsläppsrätter falla (potentiellt till noll). 

• Insolvens hos vissa institut som tillhandahåller tjänster såsom förvaring av tillgångar kan utsätta ETC-värdepapperet för ekonomisk 

förlust. 

• Denna produkt omfattar inte något skydd mot framtida marknadsresultat, vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din 

investering. 

• Om ETC-värdepapperet inte kan betala dig vad det är skyldigt kan du förlora hela din investering. 

Investering på 10 000 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestandascenarier den 13.01.2023 

 I den här tabellen visar de medel du kan få tillbaka under de kommande fem åren enligt olika scenarier baserat på att du investerar 

10 000 euro. 

• Scenarierna visar möjliga 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. Hur mycket du får beror på hur marknaden utvecklas och hur länge du behåller investeringen/produkten. 

• Det pressade scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte 
kan göra utbetalningar till dig. 

• I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din mäklare, ekonomiska 
rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. 

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning? 

Scenarier 

1 år 3 år 

5 år 

(rekommenderad 

innehavsperiod) 

 Vad du kan få tillbaka efter kostnader 392  618 207  

Pressat scenario     

 Genomsnittlig avkastning per år -96.1% -60.5% -53.9% 

Negativt scenario 
 

Vad du kan få tillbaka efter kostnader 7,539  9,469  13,711  

    

Genomsnittlig avkastning per år -24.6% -1.8% 6.5% 

 Vad du kan få tillbaka efter kostnader 14,128  28,006  55,518  

Neutralt scenario     

 Genomsnittlig avkastning per år 41.3% 41.0% 40.9% 

 Vad du kan få tillbaka efter kostnader 26,180  81,912  222,303  

Positivt scenario     

 Genomsnittlig avkastning per år 161.8% 101.6% 85.9% 
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De underliggande utsläppsrätterna för den börshandlade råvaran förvaras på den bakomliggande emittentens EU-registerkonto som 
förvaltas av den den nationella administratören i Luxemburg och är föremål för vissa säkerhetsarrangemang för att skydda innehavarna av 
börshandlade råvarors intresse. I händelse av bolagets eller den bakomliggande emittentens insolvens kan förvaltaren efter eget 
gottfinnande, eller om det har instruerats skriftligen av innehavarna av minst en femtedel av de utestående börshandlade råvarorna eller 
om så har anvisats av ett extraordinärt beslut, vidta (eller, i vissa fall, instruera säkerhetsförvaltaren eller den bakomliggande emittentens 
säkerhetsförvaltare att vidta) åtgärder mot bolaget eller den bakomliggande emittenten som är lämpliga för att hävda rättigheterna för 
innehavarna av börshandlade råvaror mot bolaget eller den bakomliggande emittenten enligt säkerhetsdokumenten och instruera 
avyttringsmotparten att genomföra försäljningen av EU-utsläppsrätter där avkastningen från försäljningen fördelas i den prioritet som är 
angiven i säkerhetsdokumenten. Ersättning kommer inte att vara tillgänglig enligt UK Financial Services Compensation Scheme eller något 
annat system i händelse av insolvens hos bolaget, den bakomliggande emittenten eller förvaltaren. 

 

 

Kostnader över tid per den 13.01.2023 

Investering på 10 000 EUR Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter tre år Om du löser in efter 5 år 

Totala kostnader (EUR) 126.87 761.28 2,537.92 

Effekt på avkastning (RIY) per år 0,89 % 0,89 % 0,89 % 

 

Redovisning av kostnader 
• Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. I de totala 

kostnaderna ingår engångskostnader, löpande kostnader och oväntade kostnader. 

• De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig för ett eller flera scenarier. Siffrorna förutsätter att 
du investerar 10 000 euro. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden. Kontakta din mäklare, ekonomiska rådgivare 
eller distributör, som kan debitera dig ytterligare kostnader, för mer information om deras kostnader och den potentiella effekten 
på din investering över tid. 

 

Kostnadssammansättning 
Denna tabell visar hur olika typer av kostnader varje år påverkar den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den 
rekommenderade innehavstiden och vad de olika kostnadskategorierna betyder. 

 

Denna tabell visar effekten på avkastningen 
 

Engångsk
ostnader* 

Teckningskostnader 0,00 % Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar din investering. 

Inlösenkostnader 0,00 % Effekten av kostnaderna för att lösa in din investering. 

 

 
Årliga 
avgifter 

Portföljtransaktionskostna
der 

0,00 % Effekten av kostnaderna för att bolaget köper och säljer underliggande 
investeringar för produkten. 

Försäkringskostnader Ingen Effekten av det belopp du betalar för att köpa försäkringsskydd. 

Övriga årliga avgifter 
0,89 % Effekten av de kostnader bolaget tar ut varje år för att förvalta din 

investering. 
 

Tillkomma
nde 
kostnader 

Resultatrelaterad avgift 0,00 % Resultatrelaterade avgifter debiteras inte av ETC-värdepapperet. 

Särskilda vinstandelar (s.k. 
carried interest) 

0,00 % Det finns inga särskilda vinstandelar. 

 
* Gäller för investerare på andrahandsmarknaden, men dessa investerare handlar direkt med en mäklare eller via en börs och betalar 
avgifter som deras mäklare debiterar. Handelsspreadar finns tillgängliga för allmänheten på börser där andelarna är noterade eller kan 
erhållas från börsmäklare. Kontakta din mäklare, ekonomiska rådgivare eller distributör för de faktiska kostnaderna. 

 

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid? 
 

Rekommenderad innehavsperiod: Fem (5) år. Du kan sälja denna produkt när som helst på de börser där den är noterad, men det belopp 
du får kan vara mindre än det belopp du förväntar dig. 

Vad händer om HANetf ETC Securities plc inte kan göra några utbetalningar? 

Vilka är kostnaderna? 
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Om du har problem med att förstå eller handla produkten är du välkommen att kontakta HANetf Limited. 

 
Postadress: City Tower, 40 Basinghall St, London, EC2V 5DE, Storbritannien, webbplats: www.hanetf.com. 

 

 

Detta faktablad kan uppdateras från tid till annan. Uppdaterad och ytterligare dokumentation för produkten och i synnerhet prospektet 
publiceras på webbplatsen www.hanetf.com enligt relevanta juridiska krav. Läs dessa dokument för närmare information, särskilt 
information om strukturen på och riskerna i samband med en investering i produkten. Informationen i detta faktablad utgör ingen 
rekommendation att köpa eller sälja produkten och ersätter inte individuell rådgivning med investerarens bank eller rådgivare. Faktabladet 
är ett informationsunderlag före ingående av avtal som ger dig viktig information om produkten (egenskaper, risker, kostnader osv.). De 
kostnads-, resultat- och riskberäkningar som ingår i det här faktabladet med basfakta följer de metoder som är beskrivna i brittiska regler 
och EU-regler. 

Hur kan jag klaga? 

Övrig relevant information 

http://www.hanetf.com/
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