PRZYSZŁOŚĆ
PLANETY ZALEŻY
OD ZDROWIA OCEANU

WIĘCEJ NIŻ INWESTYCJA
Bank BNP Paribas, w ramach swojej strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR),
opiera się na czterech filarach. Jednym z nich jest odpowiedzialność wobec środowiska
naturalnego, co przejawia się w oferowaniu właściwych produktów i usług, a także
w popularyzowaniu ekopostaw na każdej płaszczyźnie działalności.

KRYTYCZNA SYTUACJA OCEANU

Dlatego, jako Bank Zielonych Zmian, proponujemy Państwu włączenie się do akcji
ochrony wód oceanicznych.

NA ZIEMI

NIEBIESKIE ZŁOTO
NIEZBĘDNY TOWAR DO ŻYCIA

Zmiana klimatu i emisje gazów cieplarnianych powodują zakwaszenie
i ocieplenie oceanów, obserwowane na rekordowych poziomach
w ciągu ostatnich 15 lat. Niektóre prognozy naukowców
przewidują wzrost kwasowości o 150% do roku 2100.
Każdego roku do Oceanu wyrzucanych jest ponad
8 milionów ton tworzyw sztucznych, co powoduje
śmierć 100 000 ssaków morskich i 1 miliona ptaków
morskich. Ekosystemy i bioróżnorodność morska są
silnie zaburzone przez nasze działania na lądzie (80%
zanieczyszczenia oceanów pochodzi z rzek i wód
deszczowych).

PRZYSZŁOŚĆ PLANETY ZALEŻY
OD ZDROWIA OCEANU

1/3 zasobów rybnych jest nadmiernie
eksploatowana, a dane dotyczące nadmiernego
połowu są więcej niż niepokojące (każdego roku na
całym świecie poławia się ponad
171 milionów ton produktów wodnych). Działalność człowieka ma także negatywny wpływ
na stan raf koralowych. Wreszcie podnoszący się
poziom wody i erozja obszarów przybrzeżnych
zagrażają 1/3 światowej populacji.

KLUCZOWA ROLA OCEANÓW
DLA NASZEJ PLANETY
50%
tlenu

25%

71%

powierzchni

90%
handlu

Ocean obejmuje 71%
powierzchni Ziemi.
Jest kolebką niezwykłej
i cennej bioróżnorodności
oraz dostarcza ludzkości
podstawowych zasobów.

BNP Paribas współpracuje
z Fundacją Tara Ocean
w celu zebrania funduszy
na Międzynarodową
Stację Polarną.
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Ocean jest także bardzo
ważny dla gospodarki:
90% światowego handlu
dotyczy Oceanu.
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Naszym Klientom umożliwiamy zainwestowanie w emitowane przez
BNP Paribas Issuance B.V. certyfikaty strukturyzowane oparte
o gamę wyselekcjonowanych koszyków akcji, pod kątem wysokich
standardów ESG.**
* W przypadku niepowodzenia projektu, w szczególności z powodu
braku funduszy lub z przyczyn technicznych, pozostała część budżetu przeznaczonego na początkowy projekt zostanie przeznaczona
na kolejny projekt ochrony oceanów Fundacji Tara Ocean, wybrany
przez Grupę BNP Paribas (np. realizacja wypraw naukowych związanych z ochroną oceanu), a informacja o nowym wybranym projekcie
zostanie przekazana do publicznej wiadomości.
** Kwalifikowane będą tylko zrównoważone instrumenty bazowe.

WSPÓŁPRACA

kwasowości

Grupa BNP Paribas przekaże środki w celu sfinansowania stacji,
która będzie dryfowała na Oceanie Arktycznym przez ponad 20 lat.*

CO2

Oceany wytwarzają
prawie 50% tlenu
na Ziemi i odbierają
25% CO2 generowanego
przez działalność
człowieka.
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Umieszczenie stacji
w docelowym miejscu oraz
realizacja misji naukowej
w Arktyce

15 MLN
euro

Przewidywany koszt tego
projektu to 15 milionów
euro – dotychczas zostały
zebrane środki w wysokości 1,5 mln euro.

Inicjatywa zakłada, że Międzynarodowa Stacja Polarna stanie się
zamieszkałą stacją usytuowaną na Oceanie Arktycznym na następne
20 lat. Fundacja Tara Ocean zamierza zgromadzić na pokładzie
tej stacji zespoły naukowe z całego świata. Stacja ma zapewnić
naukowcom stały i niepowtarzalny dostęp do Oceanu Arktycznego
w celu badania możliwości jego ochrony.

BIURO MAKLERSKIE BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. PRZEZNACZY
NA BUDOWĘ MIĘDZYNARODOWEJ STACJI POLARNEJ 0,2% LICZONE
OD ŚRODKÓW ZEBRANYCH PRZY ZAPISACH NA CERTYFIKATY
STRUKTURYZOWANE IBV OBJĘTYCH TĄ INICJATYWĄ.

Tara Ocean Foundation, pierwsza uznana we Francji fundacja interesu publicznego zajmująca się oceanami na świecie,
prowadzi rewolucję naukową: Fundacja opracowała otwartą, innowacyjną naukę o oceanach, która umożliwi nam
przewidywanie i lepsze zarządzanie przyszłymi zagrożeniami klimatycznymi. Wykorzystujemy specjalistyczną wiedzę
naukową na wysokim poziomie, aby podnosić świadomość i edukować młodych ludzi, mobilizować decydentów na
najwyższym poziomie oraz umożliwiać krajom wschodzącym i rozwijającym się dostęp do najnowszej wiedzy o Oceanie.
Prawdziwe pływające laboratorium, szkuner badawczy Tara przebył już ponad 400 000 kilometrów, robiąc międzylądowania
w ponad 60 krajach podczas 4 dużych ekspedycji, przeprowadzonych we współpracy z międzynarodowymi laboratoriami
doskonałości (CNRS, CEA, PSL, EMBL, MIT, NASA, i inne). Chcemy, aby ocean stał się wspólną odpowiedzialnością.
Więcej informacji na stronie: oceans.taraexpeditions.org

Działania BNP Paribas – Mając świadomość, jak wiele zależy od ochrony Oceanu, jak wiele jest elementów, które mogą
przyczynić się do zakłócenia ekosystemów, BNP Paribas chciałby współpracować ze swoimi Klientami, aby osiągnąć cel
zrównoważonego rozwoju nr 14 („Życie wodne”) na rzecz ochrony i zrównoważonej eksploatacji Oceanu. To zobowiązanie skutkuje:
• nadzorem nad finansowaniem przez Grupę działań wrażliwych na poziomie środowiskowym lub bioróżnorodności oceanicznej;
• aktywnym wspieraniem inicjatyw przyczyniających się do zrównoważonej gospodarki, które szanują ekosystemy morskie i ludzi.

Udział w inicjatywach – Oprócz zarządzania finansowaniem i inwestycjami związanymi z oceanami, Grupa BNP Paribas
aktywnie wspiera Ocean takimi inicjatywami jak:

• Rozwiązania i usługi o pozytywnym wpływie - zobowiązanie do przeznaczenia 1 miliarda euro do 2025 r. na cele ekologicznej
transformacji floty morskiej;
• Wsparcie innowacji poprzez zainwestowanie 100 mln euro w start-upy o pozytywnym wpływie, w tym zrównoważoną żeglugę
oceaniczną;
• Wsparcie inicjatyw branżowych dzięki BNP Paribas Asset Management, który wspiera New Plastics Economy Global
Commitment (Nową Gospodarkę Dotyczącą Tworzyw Sztucznych) zainicjowaną w 2018 roku przez Fundację Ellen Mac Arthur;
• Wsparcie badań z Fundacją BNP Paribas w ramach międzynarodowego programu sponsorskiego Climate and Biodiversity
Initiative.

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
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł, w całości wpłacony.

