FORMULARZ ZAPISU
na 4-letnie Certyfikaty strukturyzowane „Efektywna Strategia”
emitowane przez BNP Paribas Issuance B.V.
Niniejszy dokument stanowi zapis na 4-letnie Certyfikaty strukturyzowane „Efektywna Strategia” oparte na notowaniach akcji dwóch Spółek: Advanced Micro Devices Inc
(Bloomberg: AMD UW Equity) i ASML Holding NV (Bloomberg: ASML NA Equity) o cenie emisyjnej 1.000 zł każdy („Certyfikaty”), których emitentem jest BNP Paribas
Issuance B.V. z siedzibą w Holandii, pod adresem: Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam („Emitent”).
Emisja Certyfikatów prowadzona jest w ramach oferty publicznej („Oferta Publiczna”) na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego zatwierdzonego przez Autorité des
marchés financiers („AMF”) w dniu 1 czerwca 2021 („Prospekt”), notyfikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Podsumowania Programu Emisji i Warunków
Końcowych z dnia 25 maja 2022 r. („Warunki Końcowe”) dla Certyfikatów o numerze ISIN: XS2379659902.

Dane Inwestora:
Imię i nazwisko:

PESEL:

Adres zamieszkania:
Kraj obywatelstwa:
Dokument tożsamości:
Seria i numer:
Status dewizowy:
Numer rachunku Inwestora: (1) do opłacenia niniejszego zapisu na Certyfikaty,
(2) do zwrotu wpłaty (nadpłaty) oraz (3) do dokonania rozliczeń wynikających
z wykupu (odkupu) Certyfikatów i/lub pożytków (np. kuponu):

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

Cena emisyjna jednego Certyfikatu „Efektywna Strategia" 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:

kwota:

%

słownie:
zł.

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, w szczególności z zapisami dotyczącymi warunków ochrony kapitału;
(ii) zobowiązuję się do zapewnienia środków pieniężnych z tytułu zapisu na Certyfikaty na wyżej wskazanym rachunku w terminie do ostatniego dnia przyjmowania zapisów
i wyrażam zgodę na pobranie z tego rachunku środków stanowiących zapłatę za niniejszy zapis;
(iii) dane zawarte w niniejszym formularzu zapisu są poprawne oraz zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach;
(iv) 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;
(v) nie jestem rezydentem Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej;
(vi) nie jestem obywatelem rosyjskim ani osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną posiadającą siedzibę w Rosji;
(vii) zostałem/am poinformowany/a o opłatach i kosztach z tytułu składanego zapisu na Certyfikaty oraz ich wpływie na wynik;
(viii) zostałem/am poinformowany/a o konflikcie interesów polegającym na świadczeniu przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Biuro Maklerskie") usług
inwestycyjnych na rzecz dwóch przeciwstawnych stron transakcji, to jest usługi oferowania na rzecz Emitenta Certyfikatów oraz usługi przyjmowania i przekazywania zleceń
na rzecz Inwestora i wyrażam zgodę na złożenie niniejszego zapisu;
(ix) zostałem/am zapoznany/a z ryzykiem inwestycyjnym związanym z inwestowaniem w Certyfikaty oraz jestem świadomy/a, że inwestycja w Certyfikat może wiązać się z
poniesieniem straty.
*) Biuro Maklerskie informuje, że:
– w dniu 1 czerwca 2022 roku wygasa ważność Prospektu, na podstawie którego rozpoczyna się niniejsza oferta Certyfikatów („Oferta”);
– Emitent planuje, aby jeszcze przed wygaśnięciem ważności Prospektu nastąpiło zatwierdzenie przez francuski organ nadzoru - Autorité des marchés financiers (AMF),
nowego prospektu emisyjnego (dalej „Nowy Prospekt”), jego publikacja oraz notyfikacja przez Komisję Nadzoru Finansowego i kontynuowanie Oferty na podstawie
Nowego Prospektu;
– wszyscy Inwestorzy, którzy złożą zapisy na Certyfikaty przed publikacją Nowego Prospektu, będą mieli prawo do odwołania swojego oświadczenia o zapisie w części lub
w całości w terminie 2 dni roboczych od dnia wejścia w życie Nowego Prospektu;
– w przypadku nieopublikowania Nowego Prospektu do dnia 1 czerwca 2022 r. (włącznie) Oferta może zostać natychmiast wstrzymana i w takim przypadku nie będą
przyjmowane dalsze zapisy na Certyfikaty;
– w przypadku wstrzymania zapisów na Certyfikaty, o ile Emitent nie skorzysta z uprawnienia do wycofania Oferty i odwołania Oferty, zapisy złożone przed 1 czerwca
2022 roku będą uznane za ważne;
– w przypadku odwołania Oferty albo odwołania przez Inwestorów oświadczenia o zapisie w całości lub w części, wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną im zwrócone
na rachunki, z których dokonano wpłat w pełnej wysokości (bez dodatkowych odsetek), w terminie 2 dni roboczych, liczonych odpowiednio od dnia decyzji o odwołaniu
Oferty albo od dnia złożenia oświadczenia o odwołaniu zapisu w części lub w całości.
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 na od 10 do 499 Certyfikatów,
(2) 0,25% - przy zapisie na od 500 do 999 Certyfikatów,
(3) 0,1% - przy zapisie na co najmniej 1.000 Certyfikatów.
Złożenie zapisu objęte jest usługą przyjmowania i przekazywania zleceń. 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 lub
nadpłaconej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni, na rachunek wskazany przez Inwestora w niniejszym formularzu zapisu. Złożony zapis jest nieodwołalny.
Nabycie Certyfikatów jest możliwe wyłącznie przez Inwestorów, którzy posiadają rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie i na tym rachunku zostaną
zaewidencjonowane przydzielone Certyfikaty. W przypadku gdy Inwestor nie posiada rachunku maklerskiego w Biurze Maklerskim, powinien podpisać umowę o rachunek
maklerski. Inwestor nie będzie ponosił opłat za prowadzenie tego rachunku, jeśli będzie posiadał Plan taryfowy online zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie prowizji i opłat
pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich.
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 z inicjatywy Inwestora, Biuro Maklerskie pobiera prowizję zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.
Formularz zapisu został sporządzony w dwóch egzemplarzach, z czego jeden dla Biura Maklerskiego i jeden dla Inwestora.

Przydzielone Certyfikaty zostaną zdeponowane na rachunku maklerskim numer:

, prowadzonym przez Biuro Maklerskie.

Informacje o osobie składającej Zapis w imieniu Inwestora
Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania
Data złożenia zapisu:

OŚWIADCZAM, IŻ PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJĘ, ŻE:

Warunkowa ochrona wartości nominalnej Certyfikatów „Efektywna Strategia” na zasadach określonych w warunkach emisji (tj. ochrona wartości
inwestycji pomniejszonej o opłatę dystrybucyjną pobraną za nabycie Certyfikatów), dotyczy wyłącznie Dnia Wykupu,
tj.: 8 lipca 2026 roku, co oznacza, że w przypadku sprzedaży Certyfikatów przed ww. datą nie są one objęte ochroną wartości nominalnej.

Podpis składającego Zapis

Imię i nazwisko pracownika przyjmującego Zapis:
Podpis i pieczęć pracownika

Przykładowe zestawienie kosztów i opłat dotyczących Certyfikatów emitowanych przez BNP Paribas Issuance B.V.
nabywanych w ramach oferty publicznej oraz ich wpływu na wynik inwestycji:
1 rok
Okres inwestycji

Wartość inwestycji 1)

Wartość
(w PLN)

Wartość
(w %)

8 000,00

80,00

8 500,00

85,00

10 000,00

100,00

120,00

-

-

-

-

wariant pesymistyczny

8 500,00

85,00

7 000,00

70,00

4 000,00

40,00

50,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

24,43

0,24432

50,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Suma kosztów i opłat ponoszonych przez Inwestora 3)
4)

Koszty usługi inwestycyjnej
5)

Wartość inwestycji po uwzględnieniu kosztów i opłat

Wartość
(w PLN)

12 000,00

2)

Wynagrodzenie Biura Maklerskiego od Emitenta

4 lata
Wartość
(w %)

wariant neutralny

Opłata za depozyt (koszty utrzymania)

Koszt instrumentu finansowego

Wartość
(w PLN)

wariant optymistyczny

Opłata dystrybucyjna pobierana przez Biuro Maklerskie
Koszt prowadzenia rachunku maklerskiego

2 lata
Wartość
(w %)

220,00

2,20

0,00

0,00

0,00

0,00

wariant neutralny

7 950,00

79,50

8 450,00

84,50

9 950,00

99,50

wariant optymistyczny

11 950,00

119,50

-

-

-

-

wariant pesymistyczny

8 450,00

84,50

6 950,00

69,50

3 950,00

39,50

1) Przyjęto następujące założenia:
- wartość początkowa inwestycji wynosi 10.000 PLN,
- w wariancie neutralnym wartość inwestycji podlega pełnej ochronie kapitału (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o opłatę dystrybucyjną pobraną za nabycie Certyfikatów) w
dacie zapadalności (w Dniu Wykupu),
- w wariancie optymistycznym następuje przedterminowy wykup Certyfikatów po 1 roku oraz wypłata kuponu w wysokości 20%,
- w wariancie pesymistycznym następuje spadek instrumentu bazowego o 15% rocznie.
2) W przypadku korzystania z Planu taryfowego online, Inwestor nie ponosi kosztów prowadzenia rachunku maklerskiego.
3) Suma kosztów i opłat ponoszonych przez Inwestora uwzględnia opłatę dystrybucyjną za nabycie Certyfikatów, koszt depozytu w okresie trwania inwestycji oraz zakłada
posiadanie przez Inwestora Planu taryfowego online.
4) Koszt ponoszony przez Biuro Maklerskie z tytułu ewidencjonowania Certyfikatów w KDPW.
5) Szacunkowe wynagrodzenie Biura Maklerskiego otrzymane od BNP Paribas Issuance B.V. z tytułu świadczenia usługi inwestycyjnej dotyczącej Certyfikatów.

