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Cel
PoniŜszy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacje jest wymagane prawem, aby
pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a takŜe pomóc w porównywaniu go z
innymi produktami.

Produkt
3-letni certyfikat strukturyzowany oparty o notowania indeksu EURO STOXX 50®
ISIN

XS1988383573

Notowanie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Autor Dokumentu

BNP Paribas S.A. - www.bnpparibas.com
+33 (0)1 57 08 22 00 w celu uzyskania więcej
informacji

Oferta publiczna

Tak, w Polsce – od 1 sierpnia 2019 do 28 sierpnia
2019 (włączając obie daty)

Emitent
Gwarant

BNP Paribas Issuance B.V.
BNP Paribas S.A.

Właściwy organ
Data powstania KID

Autorité des marchés financiers (AMF)
11 lipca 2019 16:31 CET

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który moŜe być trudny w zrozumieniu.

Co to za produkt?
Rodzaj
Produkt to certyfikat strukturyzowany, zbywalny instrument dłuŜny.

Cele
Celem niniejszego produktu jest zapewnienie inwestorom zwrotu w oparciu o
notowania Indeksu Bazowego.
W Dniu Wykupu inwestor otrzyma z tytułu kaŜdego certyfikatu:

1. Jeśli nie nastąpiło Wydarzenie Barierowe: wypłatę w gotówce równą
Wartości Nominalnej plus premię opartą o Zwrot Instrumentu Bazowego.
2. Jeśli nastąpiło Wydarzenie Barierowe: wypłatę w gotówce równą Wartości
Nominalnej.

Gdzie:
Wydarzenie Barierowe nastąpi jeśli wartość instrumentu bazowego obserwowanego od Dnia Obserwacji Początkowej (z wyłączeniem) dow Dnia Wyceny Wykupu (łącznie)
będzie poniŜej Bariery Dolnej albo powyŜej Bariery Górnej.
Zwrot Instrumentu Bazowego to wartość bezwzględna róŜnicy pomiędzy jego wartością z Dnia Wyceny Wykupu i jego Poziomu Początkowego podzieloną przez Poziom
Początkowy.
Poziom Początkowy to wartość zamknięcia Instrumentu Bazowego w Dniu Obserwacji Początkowej.
Wartość Indeksu w Dniu Wyceny Wykupu to wartość zamknięcia Instrumentu Bazowego w Dniu Wyceny Wykupu.

Dane produktu
Dzień Obserwacji Początkowej
Dzień Emisji
Dzień Wyceny Wykupu

30 sierpnia 2019
6 września 2019
29 sierpnia 2022

Dzień Wykupu (zapadalności)

5 września 2022

Bariera Dolna
Bariera Górna

79% Poziomu Początkowego
121% Poziomu Początkowego

Instrument Bazowy
EURO STOXX 50

Cena Emisyjna
Waluta Produktu
Wartość Nominalna 1 certyfikatu

1.000 PLN
PLN
1.000 PLN

Kod Bloomberga
SX5E

Regulamin produktu stanowi, Ŝe w przypadku wystąpienia pewnych wyjątkowych zdarzeń (1) moŜna dokonać korekty produktu i/lub (2) Emitent produktu moŜe wcześniej
rozwiązać produkt. Zdarzenia te określone są w regulaminie produktu i zasadniczo dotyczą Instrumentu Bazowego lub Instrumentów Bazowych, produktu i Emitenta produktu.
Ewentualny zwrot dla inwestora w przypadku takiego przedterminowego rozwiązania będzie prawdopodobnie róŜnił się od scenariuszy opisanych powyŜej oraz moŜe być
mniejszy od zainwestowanej kwoty.
Wszystkie wykupy opisane w niniejszym dokumencie (w tym potencjalne zyski) obliczane są na podstawie Wartości Nominalnej z wyłączeniem kosztów, składek na
ubezpieczenia społeczne i podatków mających zastosowanie do tego rodzaju inwestycji
.

Docelowy inwestor detaliczny

Niniejszy produkt jest przeznaczony dla inwestorów detalicznych, którzy:
mają krótki horyzont inwestycyjny (do trzech lat),
chcą dokonać inwestycji w produkt oferujący wzrost kapitału, potencjalnie zdywersyfikować swój portfel,

chcą ochrony Wartości Nominalnej w Dniu Wykupu,
zostali poinformowani lub mają wystarczającą wiedzę o rynkach finansowych, ich funkcjonowaniu i ich ryzykach, i kategorii aktywów Instrumentu Bazowego.

Jakie są ryzyka i moŜliwe korzyści?
Wskaźnik ryzyka
1

2

3

4

5

NiŜsze ryzyko

6

7

WyŜsze ryzyko

Wskaźnik ryzyka uwzględnia załoŜenie, Ŝe inwestor będzie utrzymywać produkt do jego dnia
zapadalności. JeŜeli spienięŜysz inwestycje na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko moŜe się
znacznie róŜnić, a zwrot moŜe być niŜszy. Być moŜe nie będziesz w stanie sprzedać produktu
łatwo lub być moŜe będziesz musiał sprzedać produkt po cenie, która znacznie wpłynie na
uzyskany zwrot.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty
pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, Ŝe nie mamy moŜliwości wypłacenia ci pieniędzy.
Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 2 na 7, co stanowi niską klasę ryzyka.
Oznacza to, Ŝe potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako małe, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia
Ci pieniędzy.
Masz prawo otrzymać z powrotem co najmniej 100% swojego kapitału (kapitał znaczy Wartość Nominalna). KaŜda kwota powyŜej tej sumy i jakikolwiek dodatkowy zwrot zaleŜą
od przyszłych wyników na rynku i są niepewne. W przypadku niemoŜliwości wypłacenia Ci przez nas naleŜnej kwoty moŜesz stracić całość swojej inwestycji.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich ryzyk znajdują się w części dotyczących ryzyka w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym, zgodnie z informacjami wskazanymi w
części „Inne istotne informacje".

Scenariusze dotyczące wyników
Nie moŜna dokładnie przewidzieć rozwoju rynku w przyszłości. Przedstawione scenariusze są jedynie wskazaniem niektórych moŜliwych wyników opartych na
ostatnich zwrotach. Rzeczywiste zwroty mogą być niŜsze.
Inwestycja 10 000 PLN

Scenariusze
Scenariusz warunków skrajnych

Scenariusz niekorzystny
Scenariusz umiarkowany
Scenariusz korzystny

1 rok

Termin zapadalności

Jaki zwrot moŜesz otrzymać po odliczeniu kosztów

PLN 9 476,06

PLN 10 000,00

Średni zwrot w kaŜdym roku

-5,24%

0.00%

Jaki zwrot moŜesz otrzymać po odliczeniu kosztów

PLN 9 483,14

PLN 10 000,00

Średni zwrot w kaŜdym roku

-5,17%

0,00%

Jaki zwrot moŜesz otrzymać po odliczeniu kosztów

PLN 9 496,18

PLN 10 000,00

Średni zwrot w kaŜdym roku

-5,04%

0,00%

Jaki zwrot moŜesz otrzymać po odliczeniu kosztów

PLN 9 516,81

PLN 10 050,46

Średni zwrot w kaŜdym roku

-4,83%

0,17%

W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy moŜesz dostać z powrotem w ciągu 2 lat i 11 miesięcy w róŜnych scenariuszach, przy załoŜeniu, Ŝe inwestujesz 10 000 PLN.
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. MoŜesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów.
Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego
wskaźnika. Twój zwrot będzie róŜnił się w zaleŜności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji/produktu.
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy moŜesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie
wypłacić Ci pieniędzy.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W
danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która równieŜ moŜe mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Co się stanie, jeśli BNP Paribas S.A. nie ma moŜliwości wypłaty?
W przypadku niewykonania zobowiązań przez Emitenta lub złoŜenia przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości inwestor ma prawo dochodzić od Gwaranta wypłaty naleŜności
w dowolnej wysokości na podstawie bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji. W przypadku niewykonania zobowiązań równieŜ przez Gwaranta lub złoŜenia przez niego
wniosku o ogłoszenie upadłości inwestor moŜe ponieść straty do wysokości całej zainwestowanej kwoty.
Niniejszy produkt nie jest objęty Ŝadnym ustawowym systemem rekompensat ani gwarancji dla inwestorów.
Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, Ŝe BNP Paribas S.A. występujący jako Gwarant posiada prawo prowadzenia działalności jako instytucja kredytowa we Francji i z tego
względu jest objęta systemem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na mocy unijnej dyrektywy ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych,
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków z dnia 15 maja 2014 r. Przepis ten daje organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji m.in. prawo do
wprowadzania poprawek do kluczowych warunków gwarancji, ograniczania wysokości naleŜnych kwot płatnych przez Gwaranta na podstawie gwarancji (w tym równieŜ
zmniejszenia tych kwot do zera) oraz zamiany kwot naleŜnych na podstawie gwarancji na akcje lub inne papiery wartościowe lub inne zobowiązania Gwaranta. Inwestorzy mogą
nie być w stanie odzyskać całości lub nawet części kwoty naleŜnej (ewentualnie) na podstawie produktu od Gwaranta na podstawie gwarancji lub mogą otrzymać inny papier
wartościowy wyemitowany przez Gwaranta zamiast (ewentualnej) kwoty naleŜnej od Emitenta Inwestorom na podstawie produktu, którego wartość moŜe być znacząco mniejsza
niŜ kwota naleŜna inwestorom na podstawie produktu w momencie jego zapadalności.
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Jakie są koszty?
Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który moŜesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty
jednorazowe, koszty bieŜące i koszty dodatkowe.
Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w dwa róŜne okresy posiadania. Dane liczbowe oparte są na załoŜeniu, Ŝe inwestujesz 10 000 PLN. Są to dane
szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Koszty w czasie
Osoba sprzedająca Ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie moŜe nałoŜyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaŜe Ci informacje na temat tych
kosztów i pokaŜe, jaki wpływ na Twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie.
Inwestycja 10 000 PLN

Scenariusze

W przypadku spienięŜenia po 1 roku

W przypadku spienięŜenia w terminie zapadalności

Łączne koszty

PLN 495,49

PLN 466,66

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym

4,95%

1,53%

Struktura kosztów
W poniŜszej tabeli przedstawiono:
wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który moŜesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w ujęciu rocznym,
znaczenie poszczególnych kategorii kosztów.
PoniŜsza tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym
Koszty
jednorazowe

Koszty bieŜące

Koszty
dodatkowe

Koszty wejścia

1,53%

Wpływ kosztów wliczono juŜ w cenę.

Koszty wyjścia

0%

Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po upływie terminu zapadalności.

Koszty transakcji portfelowych

0%

Wpływ kosztów kupna i sprzedaŜy przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu.

Pozostałe koszty bieŜące

0%

Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem.

Opłaty za wyniki

0%

Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z Twojej inwestycji, jeŜeli wyniki produktu przekroczą jego
poziom referencyjny.

Premie motywacyjne

0%

Wpływ premii motywacyjnych.

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Rekomendowany okres posiadania produktu to okres do 5 września 2022, co odpowiada dacie zapadalności produktu.
Celem produktu jest zapewnienie profilu wykupu, o którym mowa w części „Co to za produkt?" powyŜej. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, kiedy produkt jest utrzymywany do Dnia
Wykupu.
W normalnych warunkach rynkowych inwestor moŜe sprzedać produkt na rynku wtórnym po cenie uzaleŜnionej od dominujących w danej chwili parametrów rynkowych, co
moŜe narazić kwotę inwestycji na ryzyko. W przypadku decyzji o odsprzedaŜy od ceny rynkowej zostanie odjęta oplata w wysokości 0,50%; wysokość tej opłaty moŜe zwiększyć
się w określonych warunkach rynkowych.

Jak mogę złoŜyć skargę?
Skargę dotycząca zachowania osoby doradzającej w zakresie produktu lub go sprzedającej moŜna składać bezpośrednio do tej osoby.
Skargę dotyczącą produktu moŜna składać na piśmie na następujący adres: CLM Regulations - Complaints Management, 10 Harewood Avenue, LONDON NW1 6AA, UK,
przesłać pocztą elektroniczną na adres cib.priips.complaints@bnpparibas.com, lub internetowo, korzystając z formularza dostępnego na stronie www.kids.bnpparibas.com.

Inne istotne informacje
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zawierającym kluczowe informacje nie stanowią zalecenia w zakresie kupna lub sprzedaŜy produktu i nie zastępują
indywidualnych konsultacji z bankiem lub doradcą.
Aby uzyskać kompletne informacje o produkcie, w tym informacje o ryzyku, naleŜy zapoznać się z prawną dokumentacją pomocniczą, w tym w szczególności dokumentacją
dotyczącą programu emisji, załącznikami do niej i warunkami produktów, które moŜna otrzymać bezpłatnie od doradcy finansowego.
Produkt nie moŜe być oferowany ani sprzedawany bezpośrednio lub pośrednio na terenie Stanów Zjednoczonych i osobom amerykańskim. Termin „osoba amerykańska"
zdefiniowano w „Regulation S” wydanym na mocy amerykańskiej U.S. Securities Act of 1933 (Securities Act) z 1933 r. Oferta produktu nie została zarejestrowana zgodnie z
Securities Act.
Sponsor Indeksowy w Ŝaden sposób nie składa oświadczeń dotyczących doradztwa w zakresie zakupu produktu ani nie sponsoruje i nie promuje produktu ani w Ŝaden sposób
nie zachęca do zakupu produktu.
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