FORMULARZ ZAPISU NR: [.........................]
na 3-letnie Certyfikaty strukturyzowane "Kopalnia Zysku II"
oparte na notowaniach indeksu Stoxx Europe 600 Basic Resources
emitowane przez BNP Paribas Issuance B.V.
Niniejszy dokument stanowi zapis na Certyfikaty strukturyzowane „Kopalnia Zysku II” oparte na indeksie Stoxx Europe 600 Basic Resources Price EUR (Bloomberg: SXPP Index)
o cenie emisyjnej 1.000 PLN każdy („Certyfikaty”), których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE
Amsterdam („Emitent”).
Certyfikaty są objęte bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją udzieloną przez BNP Paribas SA z siedzibą we Francji pod adresem 16, boulevard des Italiens - 75009 Paryż.
Emisja Certyfikatów prowadzona jest w ramach oferty publicznej („Oferta Publiczna”) na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego zatwierdzonego przez Autorité des
marchés financiers („AMF”) w dniu 7 czerwca 2017 r. („Prospekt”), notyfikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, Podsumowania Programu Emisji Certyfikatów oraz
Warunków Końcowych z dnia 4 stycznia 2018 r. („Warunki Końcowe”), dla Certyfikatów o numerze ISIN: XS1660418481.

Dane Inwestora:
Nazwa / Firma:

REGON:

Siedziba:
NIP:
Organ rejestrowy:
Numer rejestru:
Status dewizowy:
Numer rachunku Inwestora do zwrotu wpłaty (nadpłaty)
wynikającej ze złożonego zapisu na Certyfikaty:
Numer rachunku Inwestora do dokonania rozliczeń wynikających
z wykupu (odkupu) Certyfikatów i/lub pożytków (np. kuponu):

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Cena emisyjna jednego Certyfikatu "Kopalnia Zysku II" IBV wynosi 1 000,00 zł
Opłata dystrybucyjna za wydanie Certyfikatów wynosi
Liczba Certyfikatów objętych zapisem (min. 10 szt.):

słownie:

Wartość Certyfikatów objętych zapisem:

słownie:

zł

Kwota wpłaty na Certyfikaty:
w tym Opłata dystrybucyjna:
Forma wpłaty

%

słownie:

kwota:
zł.
Przelew z rachunku bankowego prowadzonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
/ Pobranie środków z rachunku maklerskiego prowadzonego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas

Nr rachunku do dokonania wpłaty:

58 2030 2254 5219 5000 0000 0202

W tytule wpłaty proszę podać:

zakup

szt., Certyfikaty "Kopalnia Zysku II" IBV, Inwestor:

, PESEL:

OŚWIADCZENIE OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA CERTYFIKATY:
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że:
(i) zapoznałem/am się z treścią Prospektu, Podsumowania Programu Emisji, Warunków Końcowych oraz Dokumentu zawierającego kluczowe informacje (z ang. Key
Information Document, KID) dotyczących emisji Certyfikatów;
(ii) zobowiązuję się do zapewnienia środków pieniężnych z tytułu zapisu na Certyfikaty na wyżej wskazanym rachunku w terminie do ostatniego dnia przyjmowania zapisów,
(iii) dane zawarte w niniejszym formularzu zapisu są poprawne oraz zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach,
(iv) w trybie określonym w art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważniam Bank BGŻ BNP Paribas S.A. do
otrzymywania posiadanych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas ("Biuro Maklerskie") informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ww.
ustawy, uzyskanych w związku przyjęciem i realizacją zapisu (powyższa zgoda dotyczy również danych uzyskanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. i przekazanych
Biuru Maklerskiemu);
(v) zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Maklerskie oraz Emitenta jako administratorów danych osobowych w celu wykonania
zapisu, w tym prowadzenia ewidencji i realizacji innych uprawnień Inwestora z tytułu Certyfikatów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także mam prawo wnieść pisemne
żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa (podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapisu przez Emitenta i Biuro Maklerskie);
(vi) nie jestem rezydentem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani w żadnym innym państwie, w którym dostęp do informacji o Ofercie Publicznej stanowiłby naruszenie
obowiązujących przepisów bądź jest ograniczony na podstawie Prospektu lub Warunków Końcowych oraz, że nie znajduję się na terytorium żadnego z ww. państw;
(vii) złożenie niniejszego zapisu nie jest sprzeczne z postanowieniami dokumentów założycielskich lub umowy, której jestem stroną lub może podlegać ani nie narusza i nie
stoi w sprzeczności z żadnymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie dotyczących lub
jakiejkolwiek części mojego majątku;
(viii) zostałem/am poinformowany/a o opłatach i kosztach z tytułu składanego zapisu na Certyfikaty oraz ich wpływie na wynik.
INFORMACJE DOTYCZĄCE CERTYFIKATÓW I ZAPISÓW:
Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty składanych osobiście, Biuro Maklerskie pobiera opłatę dystrybucyjną w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych
zapisem:
(1) 0,5% przy zapisie od 10 do 499 Certyfikatów,
(2) 0,25% od 500 do 999 Certyfikatów,
(3) dla zapisów na 1.000 Certyfikatów i więcej opłata dystrybucyjna wynosi 0,0%.
Zapis uznaje się za złożony skutecznie w momencie otrzymania przez Biuro Maklerskie prawidłowo wypełnionego formularza zapisu oraz po dokonaniu wpłaty środków
pieniężnych tytułem opłacenia zapisu. Niedokonanie wpłaty lub dokonanie niepełnej wpłaty najpóźniej w ostatnim dniu na złożenie zapisu skutkuje nieważnością złożonego
zapisu. Kwota wpłaty na Certyfikaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu powiększonej o
opłatę dystrybucyjną. W przypadku złożenia więcej niż jednego zapisu przez danego Inwestora każdy zapis jest traktowany oddzielnie. W przypadku niedojścia emisji do
skutku, bądź nieprzydzielenia Inwestorowi Certyfikatów w wyniku nieważności złożonego zapisu, zwrot wpłaconej kwoty lub jej części nastąpi w ciągu 14 dni na rachunek
wskazany przez Inwestora w niniejszym formularzu zapisu.

Prezentacja kosztów i opłat dotycząca Certyfikatów emitowanych przez BNP Paribas Issuance B.V. nabywanych w ramach oferty publicznej oraz ich wpływie na wynik inwestycji:
1 rok
Wartość
(w PLN)

Okres inwestycji

Wartość inwestycji 1)

2 lata
Wartość
(w %)

Wartość
(w PLN)

3 lata
Wartość
(w %)

Wartość
(w PLN)

Wartość
(w %)

wariant neutralny

9 800,00

98,00

9 800,00

98,00

10 000,00

wariant optymistyczny

10 780,00

107,80

-

-

-

-

wariant pesymistyczny

9 400,00

94,00

8 800,00

88,00

9 700,00

97,00

Opłata dystrybucyjna pobierana przez Biuro Maklerskie

100,00

50,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Opłata za prowadzenie rachunku maklerskiego 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opłata za depozyt (koszty utrzymania)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

6,11

0,06108

12,22

0,12216

18,32

0,18324
0,00000

Suma kosztów i opłat ponoszonych przez Klienta 3)
Koszt instrumentu finansowego 4)
Koszty usługi inwestycyjnej

43,89

0,43892

0,00

0,00000

0,00

310,00

3,10

0,00

0,00

0,00

0,00

wariant neutralny

9 750,00

97,50

9 750,00

97,50

9 950,00

99,50

wariant optymistyczny

10 730,00

107,30

-

-

-

-

wariant pesymistyczny

9 350,00

93,50

8 750,00

87,50

9 650,00

96,50

Wynagrodzenie Biura Maklerskiego od Emitenta 5)
Wartość inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat

1) Przyjęto następujące założenia:
- wartość początkowa inwestycji wynosi 10.000 PLN,
- w wariancie neutralnym wartość inwestycji podlega pełnej ochronie kapitału w dacie zapadalności, jeżeli spadek instrumentu bazowego nie będzie większy niż 15%,
- w wariancie optymistycznym następuje przedterminowy wykup Certyfikatów po 1 roku oraz wypłata kuponu w wysokości 7,8%,
- w wariancie pesymistycznym następuje spadek instrumentu bazowego o 6% rocznie; w dacie zapadalności strata inwestora jest pomniejszona o 15% (18% - 15% = 3%).
2) W przypadku wykorzystywania rachunku maklerskiego wyłącznie w celu ewidencjonowania Certyfikatów, Inwestor nie ponosi opłaty za prowadzenie rachunku
3) Suma kosztów i opłat ponoszonych przez klienta uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i depozyt w okresie trwania inwestycji
4) Koszt ponoszony przez Biuro Maklerskie z tytułu ewidencjonowania Certyfikatów w KDPW
5) Wynagrodzenie Biura Maklerskiego otrzymane od BNP Paribas Issuance B.V. z tytułu dystrybucji Certyfikatów

Przydzielone Certyfikaty zostaną zaewidencjonowane na rachunkach maklerskich prowadzonych przez Biuro Maklerskie. W przypadku, gdy Inwestor nie posiada rachunku
maklerskiego w Biurze Maklerskim, umożliwi mu ono zawarcie umowy o rachunek maklerski, przy czym w przypadku wykorzystywania tego rachunku wyłącznie w celu
ewidencjonowania Certyfikatów, Inwestor nie będzie ponosił opłat dotyczących prowadzenia rachunku.
Z tytułu wykupu Certyfikatów w terminie zapadalności lub w terminie wcześniejszego wykupu, który następuje z inicjatywy Emitenta nie są pobierane od Inwestora żadne
opłaty, natomiast w przypadku sprzedaży, która następuje z inicjatywy Inwestora, Biuro Maklerskie pobiera prowizję zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.
Formularz zapisu został sporządzony w trzech egzemplarzach, z czego dwa dla Biura Maklerskiego i jeden dla Inwestora.
Przydzielone Certyfikaty zostaną zdeponowane na rachunku maklerskim numer:

, prowadzonym przez Biuro Maklerskie.

Informacje o osobach składających Zapis
Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania
Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania
Data złożenia zapisu:
Podpis składającego Zapis

Imię i nazwisko pracownika przyjmującego zapis:
Podpis i pieczęć pracownika

