
WIĘCEJ NIŻ 
INWESTYCJA



Nie od dziś wiadomo, że inwestycje odpowiedzialne społecznie są niezwykle istotne. Bank BNP Paribas,  
w ramach swojej strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, opiera się na czterech filarach. Jednym  
z nich jest odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego, co przejawia się w oferowaniu proekologicznych 
produktów i usług, a także w popularyzowaniu ekopostaw na każdej płaszczyźnie działalności. 

Dlatego też, jako Bank Zielonych Zmian, bierzemy udział w rekultywacji leśnej części obszaru  
w województwie pomorskim, który został zniszczony podczas trąby powietrznej w 2017 r.  
Może to być istotny wkład w redukcję śladu węglowego w środowisku.

Bank BNP Paribas popiera rozwiązania, które są społecznie odpowiedzialne  
i przyjazne dla środowiska.

Aby pójść o krok dalej, Bank postanowił wziąć udział w kampanii, której  
celem jest posadzenie 1 drzewa za każde 1000 EUR wydane w ramach  
społecznie odpowiedzialnych inwestycji.

WIĘCEJ NIŻ INWESTYCJA 
ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE

ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE  
PODEJŚCIE DO INWESTYCJI

Poprzez codzienne działania możemy ograniczyć nasz ślad 
węglowy, aby uniknąć negatywnego wpływu na lasy i walczyć 
z wylesianiem na całym świecie. W ten sposób możemy  
chronić klimat i różnorodność biologiczną, od której  
zależy życie wszystkich ludzi.

ZMNIEJSZAJMY SWÓJ ŚLAD WĘGLOWY

KAŻDE 1 000 EURO 
zainwestowane w odpowiedzialne   
społecznie inwestycje to 
1  NOWE ZASADZONE DRZEWO1000 EURO DRZEWO

Lasy zapewniają wiele korzyści niezbędnych dla naszego indywidualnego  
i zbiorowego rozwoju, a także dla naturalnej równowagi.

KORZYŚCI JAKIE ZAPEWNIAJĄ LASY

Generują tlen, 
niezbędny składnik 
powietrza, którym 
oddychamy.

Dostarczają lokalne zasoby 
społeczno-ekonomiczne, 
takie jak produkcja owoców 
i drewna, zatrudnienie, 
zdrowie, dobre  
samopoczucie itp.

Zapewniają 
schronienie 80% 
różnorodności 
biologicznej 
Ziemi.

Absorbują 
znaczną część 
CO2 i wspierają 
walkę ze 
zmianami 
klimatu.



Zmiany klimatu to wyzwanie dla nas wszystkich. W związku z tym, aby zrekompensować 
rozproszoną emisję CO2, każdy musi konsekwentnie starać się ograniczać swój  

ślad węglowy i sadzić drzewa.

Czy wiedzą Państwo, że średnia ilość CO2 emitowana przez  
jedną osobę przez całe jej życie, może być w pełni zrekompensowana  

przez posadzenie 5 000 drzew?

Jeżeli każdy wniesie wkład, poprzez zmniejszenie śladu  
węglowego i pozostawi po sobie „własny” las, pozytywny  

wpływ na klimat będzie odczuwalny.

Projekt sadzenia drzew ma ożywić zdegradowany ekosystem i zwiększyć 
skalę zalesiania. Jego celem jest poprawa różnorodności biologicznej 

i zwiększenie odporności drzewostanu na różnorodne gatunki. Stanowi to 
istotną walkę z globalnym ociepleniem.

DLACZEGO SADZENIE DRZEW?

CEL PROJEKTU

PROCES KROK PO KROKU
Inwestycja w certyfikaty strukturyzowane oparte o spółki  

działające w sposób odpowiedzialny, czyli takie, które praktykują 
i promują zrównoważony rozwój, ochronę środowiska, ochronę  

praw konsumenta, prawa człowieka i różnorodność.

Więcej informacji o certyfikatach objętych akcją można znaleźć na stronie:  
www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane

Za każde 1 000 EUR (przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 07.01.2020 r.)  
zainwestowane przez Państwa w certyfikat strukturyzowany, o którym mowa powyżej, 

zostanie posadzone 1 drzewo. Celem akcji jest zebranie środków na posadzenie  
w październiku 2020 r. 14 000 drzew. Środki pozwalające na posadzenie większej  

liczby drzew, zostaną przeznaczone na zalesianie w kolejnej odsłonie akcji. 

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie:   
https://www.reforestaction.com/en/lipusz-poland

W ramach akcji, we wrześniu 2020 r., zostanie zalesiony 
fragment obszaru na terenie województwa pomorskiego, 

spustoszonego po przejściu trąby powietrznej w 2017 r.

Na stronie www certyfikatu strukturyzowanego objętego 
niniejszą akcją, można znaleźć informacje na temat efektów 

akcji, w tym licznik drzew do zasadzenia.

CO?

GDZIE?

EFEKT?

JAK?



Spółka Reforest’Action, założona w 2010 r., pozwala osobom i firmom podjąć 
konkretne działania na rzecz klimatu i różnorodności biologicznej dzięki inicjatywie 
„crowdplanting”. Od momentu powstania, Reforest’Action i 1500 firm posadziło ponad 
5 milionów drzew z pomocą ponad 135 000 obywateli i przyczyniło się do poprawy 
warunków życia ponad 100 000 osób na całym świecie. W ramach niniejszej oferty 
produktowej Reforest’Action występuje, poprzez współpracę z emitentem instrumentów 
dłużnych, jako dostawca usługi sadzenia drzew związanej z odpowiedzialnymi 
produktami inwestycyjnymi, ale nie pozostaje w żadnej relacji partnerskiej 
z dystrybutorem tych produktów.

Więcej informacji na stronie: www.reforestaction.com

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. 
Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeks cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa 
inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2286),  
ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną 
samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. 
Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska 
S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information 
Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: 

 https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane

Gdańsk

DOCELOWE MIEJSCE ZALESIENIA  
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,  
SPUSTOSZONYM PO PRZEJŚCIU TRĄBY  
POWIETRZNEJ W 2017 R.


