3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV „KOSZYK PEREŁ”
OPARTE NA KOSZYKU AKCJI 4 SPÓŁEK
Wyniki obserwacji notowań akcji spółek wchodzących w skład Instrumentu bazowego dla Certyfikatów:
Lp.

1.
2.
3.
4.

Nazwa spółki
Procter Gamble
CoThe
ROCHE
HOLDING AG
Royal Dutch
Shell PLC
Samsung
Electronics Co Ltd

Poziom
Początkowy
88,09 USD

Kod
(Bloomberg)
PG UN

Pierwsza
Obserwacja

Druga
Obserwacja

Trzecia
Obserwacja

89,99 USD

74,89 USD

94,51 USD

248,20 CHF

214,00 CHF

259,10 CHF

2.388,50 GBX

2.687,00 GBX

2 395,50 GBX

2.540.000 KRW

2.475.000 KRW

2.092.500 KRW

(dolar amerykański)

265,80 CHF

ROG VX

(frank szwajcarski)

RDSB LN

2.143,50 GBX

005930 KP

2.235.000 KRW

(sterling pens)
(won południowokoreański)

Wynik obserwacji:

kurs akcji jednej ze
spółek jest poniżej
poziomu początkowego
– kupon za 1 okres nie
został wypłacony

kurs akcji dwóch
spółek jest poniżej
poziomu początkowego
– kupon za 2 okres nie
został wypłacony

Czwarta
Obserwacja

Piata
Obserwacja

Szósta
Obserwacja

kurs akcji dwóch
spółek jest poniżej
poziomu początkowego
– kupon za 3 okres nie
został wypłacony

WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV „KOSZYK PEREŁ”
1.

Okres subskrypcji

Zapisy przyjmowane były w terminie
od 8 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r.

2.

Wartość/kwota emisji

23.219.000 PLN

3.

Liczba wyemitowanych
certyfikatów

23.219 certyfikatów strukturyzowanych IBV „Koszyk Pereł”

4.

Wartość nominalna 1 Certyfikatu

1.000 PLN

5.

Cena emisyjna 1 Certyfikatu

1.000 PLN

6.

Informacja o ofercie publicznej
i notowaniu

7.

Instrument bazowy

8.

Ochrona kapitału

9.

10.

Oferta publiczna certyfikatów strukturyzowanych „Koszyk Pereł”
prowadzona była wyłącznie na terenie Polski. Certyfikaty nie
zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.
Koszyk akcji 4 spółek:
1.
Samsung Electronics Co Ltd (technologie)
2.
Procter & Gamble CoThe (produkty konsumenckie)
3.
Royal Dutch Shell PLC (energia)
4.
Roche Holding AG (ochrona zdrowa i farmaceutyki)
100% wpłaconej kwoty nominalnej, o ile nie nastąpi wycofanie
Klienta z inwestycji przed datą zapadalności

Kupon

4,35% wypłacany półrocznie, jeżeli wszystkie elementy koszyka (akcje spółek
wchodzących w skład aktywa bazowego) będą na zamknięcie notowań w Dniu
Obserwacji na poziomie równym lub wyższym niż na zamknięcie w Dniu
Obserwacji Początkowej. Wypłata kuponu nastąpi na rachunek maklerski pod
warunkiem posiadania certyfikatów w danym Dniu Wypłaty Kuponu.

Opodatkowanie

W związku z tym, że BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Koszyk Pereł”) jest
podmiotem zagranicznym, Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas będące dystrybutorem
certyfikatów, nie jest płatnikiem podatku od zysków kapitałowych w Polsce. Zgodnie z prawem
emitent nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów. W
związku z powyższym w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na
rachunki maklerskie Klientów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, to Klient
ma obowiązek dokonać rozliczenia w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny podatek
(obowiązują takie same terminy, jak w przypadku rozliczania innych zysków kapitałowych). Na
podstawie informacji o wypłacie kuponów poszczególnym Klientom będącym osobami fizycznymi,
dystrybutor powiadomi ich o wysokości osiągniętego przychodu. Informacja zostanie przesłana
w formie pisma po zakończeniu każdego roku kalendarzowego (nie będzie to formularz PIT-8C)
na ostatni wskazany dystrybutorowi adres Klienta. Powyższa informacja nie stanowi usługi
doradztwa podatkowego, a Klient powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego
doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Bank BGŻ BNP Paribas 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.

11.

Dzień Obserwacji Początkowej

Poziom Początkowy
12.

(wartość notowań akcji poszczególnych
spółek wchodzących w skład koszyka
stanowiącego Instrument Bazowy
na zamknięcie w Dniu
Obserwacji Początkowej)

13.

Dzień Emisji

14.

Dni Obserwacji

15.

Dni Wypłaty Kuponu

31 maja 2017 r.
Lp.

Nazwa spółki

Kod
(Bloomberg)

1.

Procter Gamble CoThe

PG UN

2.

ROCHE HOLDING AG

ROG VX

3.

Royal Dutch Shell PLC

RDSB LN

4.

Samsung Electronics Co Ltd

005930 KP

Poziom Początkowy
88,09 USD
(dolar amerykański)
265,80 CHF
(frank szwajcarski)
2.143,50 GBX
(sterling pens)
2.235.000,00 KRW
(won południowokoreański)

6 czerwca 2017 r.
30 listopada 2017 r.

30 listopada 2018 r.

2 grudnia 2019 r.

30 maja 2018 r.

31 maja 2019 r.

2 czerwca 2020 r.

6 grudnia 2017 r.

6 grudnia 2018 r.

9 grudnia 2019 r.

6 czerwca 2018 r.

6 czerwca 2019 r.

9 czerwca 2020 r.

16.

Dzień Wyceny Wykupu

2 czerwca 2020 r.

17.

Dzień Wykupu

9 czerwca 2020 r.

18.

Stawka opłaty za realizację
przedterminowego wykupu
dokonanego z inicjatywy Klienta

1%, nie mniej niż 300 PLN

Zakończenie inwestycji w certyfikaty przed Dniem Wykupu możliwe jest poprzez złożenie Emitentowi
za pośrednictwem Dystrybutora, stosownej dyspozycji.

19.

Realizacja takiej dyspozycji dokonywanej z inicjatywy Klienta:
 powoduje brak możliwości otrzymania kuponu dla niezakończonych okresów (dla dyspozycji
złożonych przed poszczególnymi Dniami Obserwacji);
 jest związana z pobraniem opłaty za realizację przedterminowego wykupu;
 może się wiązać ze stratą, ponieważ przedterminowy wykup dokonywany jest po cenie
rynkowej podanej przez Emitenta, a 100% ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie
zapadalności (w Dniu Wykupu).

Bank BGŻ BNP Paribas 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.

OD CZEGO ZALEŻY WYPŁATA KUPONÓW ORAZ ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU
Wypłata kuponów w poszczególnych Dniach Wypłaty Kuponu:
Jeżeli w danym Dniu Obserwacji, notowania akcji każdej z 4 spółek wchodzących w skład koszyka spółek
stanowiących Instrument Bazowy dla Certyfikatów IBV „Koszyk Pereł” znajdą się na TYM SAMYM poziomie
lub POWYŻEJ notowań akcji tych spółek z Dnia Obserwacji Początkowej, następuje wypłata kuponu w
wysokości 4,35%. W przeciwnym wypadku, kupon nie jest wypłacany.
Wypłata kapitału w Dniu Wykupu:
Certyfikaty IBV „Koszyk Pereł” objęte są 100% ochroną kapitału w Dniu Wykupu W związku z powyższym,
niezależnie od wartości notowań akcji spółek wchodzących w skład koszyka spółek stanowiących Instrument
Bazowy dla Certyfikatów „Koszyk Pereł”, Inwestorzy otrzymają zwrot całego zainwestowanego kapitału.
PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE
Scenariusz pozytywny
W każdym Dniu Obserwacji, wartość notowań akcji każdej ze spółek wchodzących w skład koszyka
znajduje się powyżej lub na poziomie notowań z Dnia Pierwszej Obserwacji:
 Inwestorom zostanie sześciokrotnie wypłacony kupon (zysk) w wysokości 4,35%,
(łącznie 26,10% w skali 3 lat, a 8,70% rocznie).
 W Dniu Wykupu następuje wypłata 100% zainwestowanych środków.

Scenariusz umiarkowany
W trzech z sześciu Dni Obserwacji, wartość notowań akcji każdej ze spółek wchodzących w skład
koszyka znajduje się powyżej lub na poziomie notowań z Dnia Pierwszej Obserwacji:
 Inwestorom zostanie trzykrotnie wypłacony kupon (zysk) w wysokości 4,35%,
(łącznie 13,05% w skali 3 lat, a 4,35% rocznie).
 W Dniu Wykupu następuje wypłata 100% zainwestowanych środków.

Scenariusz negatywny
W każdym z sześciu Dni Obserwacji, wartość notowań akcji co najmniej jednej ze spółek wchodzących
w skład koszyka znalazła się poniżej notowań z Dnia Pierwszej Obserwacji:
 Inwestorom nie zostanie wypłacony żaden kupon (zysk).
 W Dniu Wykupu następuje wypłata 100% zainwestowanych środków.

Przedstawione powyżej dane są prezentowane tylko dla celów ilustracyjnych – dlatego też nie obrazują one
rzeczywistego zachowania instrumentów finansowych, nie są oparte na symulacji wyników z przeszłości,
przedstawiają jedynie możliwy sposób zakończenia inwestycji. W żadnym wypadku poniższe informacje nie
stanowią gwarancji przyszłych wyników.
Bank BGŻ BNP Paribas 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.

CZYNNIKI RYZYKA ZAWIĄZANE Z CERTYFIKATAMI IBV „KOSZYK PEREŁ”
 brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji przez datą zapadalności (3 lata)
 nieotrzymanie kuponu w przypadku, gdy choćby akcje jednej ze spółek wchodzących w skład
Instrumentu Bazowego będą w danym Dniu Obserwacji na poziomie niższym niż w Dniu Obserwacji
Początkowej
 opłata za realizację dyspozycji wykupu dokonywanej z inicjatywy Klienta
INNE CZYNNIKI RYZYKA ZAWIĄZANE Z CERTYFIKATAMI STRUKTURYZOWANYMI
Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć:
notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk
politycznych, itp.
Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku
wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane
powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta

DYREKTYWA MIFID
Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2014/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive), uzupełniona
Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. Rolą MiFID jest
zwiększenie wiedzy Inwestorów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem.
Przepisy wydane na podstawie Dyrektywy MiFID mają również na celu zwiększenie ochrony inwestorów
i transparentności działania firm inwestycyjnych oferujących produkty inwestycyjne oraz standaryzację usług
inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania
w najlepszym interesie Inwestora. Dowiedz się więcej

DANE IDENTYFIKACYJNE
Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht
595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA.
Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BGŻ BNP Paribas jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ
BNP Paribas S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję
Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00503 Warszawa, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 numerem
KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w
całości wpłacony.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na
potrzeby klientów BGŻ BNP Paribas.
Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielania rekomendacji
dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.
Bank BGŻ BNP Paribas 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.

