Faktablad

Intern referens: EM3213BAR
URL: http://kid.bnpparibas.com/SE0012011864-SV.pdf.

Syfte
Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper,
risker, kostnader och möjliga vinster respektive förluster, samt för att du ska kunna jämföra den med andra produkter.

Produkt
5Y BNP PARIBAS SA GREEN BOND ON Basket of Shares in SEK
ISIN-kod

SE0012011864

Noteringsplats

Produktutvecklare

BNP Paribas S.A. - www.bnpparibas.com
Ring +33 (0)1 57 08 22 00 för mer information

Publikt erbjudande

Emittent

BNP Paribas Issuance B.V.

Garant

BNP Paribas S.A.

Behörig myndighet
Faktabladets
produktionsdag

NASDAQ OMX Stockholm A.B.
Sverige - Från 17 december 2018 till 1 februari 2019
(båda dagar inkluderade), med förbehåll för ändringar.
Autorité des marchés financiers (AMF)
4 december 2018 12:46:15 CET

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?
Typ
Denna produkt är ett certifikat, ett överlåtbart skuldinstrument.

Mål
Målet för denna produkt är att ge dig en avkastning baserad på utvecklingen för en
korg (Korgen) bestående av underliggande aktier (varje aktie, en Underliggande).
På återbetalningsdagen får du för respektive certifikat:

1. Om det Slutliga Referensvärdet för Korgen är större än eller lika med
100%: en kontant betalning motsvarande 90% av det Nominella Beloppet ökad
med den Slutliga Utvecklingen multiplicerad med Valutajusteringen på
Inlösendagen.
2. Om det Slutliga Referensvärdet är lägre än 100%: en kontant betalning
motsvarande 90% av det Nominella Beloppet. I detta fall drabbas du av en partiell
förlust av det Nominella Beloppet

Där:
Den Slutliga Utvecklingen är skillnaden mellan det Slutliga Referensvärdet för Korgen och 100%, uttryckt som ett absolut värde.
Det Slutliga Referensvärdet:
för en Underliggande, är det aritmetiska genomsnittet av stängningskurserna på varje Slutlig Genomsnittsdag dividerat med dess Initiala Referenskurs, förutsatt att de
3 Underliggande med Bäst Utveckling automatiskt kommer att ha ett Slutligt Referensvärde bestämt till 140% var.
för Korgen, är det aritmetiska genomsnittet av de Slutliga Referensvärdena för de Underliggande.
Den Initiala Referenskursen för en Underliggande är stängningskursen för den Underliggande på Startdagen.
Valutajusteringen är den Slutliga Valutanivån dividerad med den Initiala Valutanivån.
Den Initiala Valutanivån är WM / Reuters valutaväxlingskurs för valutaparet USD/SEK (uttryckt som ett tal i SEK för en enhet i USD), beräknat av WM Company och som
anges på den relevanta Thomson Reuters-skärmbilden USDSEKFIX=WM vid 16:00 London-tid på dagen för den Initiala Valutavärderingsdagen.
Den Slutliga Valutanivån är WM / Reuters valutaväxlingskurs för valutaparet USD/SEK (uttryckt som ett tal i SEK för en enhet i USD), beräknat av WM Company och som
anges på den relevanta Thomson Reuters-skärmbilden USDSEKFIX=WM vid 16:00 London-tid på dagen för den Slutliga Valutavärderingsdagen.

Produktuppgifter
Startdag
Emissionsdag
Slutdag
Återbetalningsdag
Initial Valutavärderingsdag
Slutlig Valutavärderingsdag

15 februari 2019
1 mars 2019
15 februari 2024
29 februari 2024
14 februari 2019
16 februari 2024

Slutliga Genomsnittsdag(ar)

15 februari 2023, 15 mars 2023, 17 april
2023, 15 maj 2023, 15 juni 2023, 17 juli
2023, 16 augusti 2023, 15 september
2023, 16 oktober 2023, 15 november 2023,
15 december 2023, 16 januari 2024 and 15
februari 2024

Underliggande
Se annex

Emissionskurs
Valuta
Nominellt belopp per certifikat

Bloombergkod
Se annex

100%
SEK
SEK 10 000

ISIN
Se annex

Villkoren för produkten fastställer att om vissa exceptionella händelser inträffar (1) kan justeringar göras av produkten och/eller (2) kan emittenten avsluta produkten i förtid.
Dessa händelser anges i produktvillkoren och avser huvudsakligen till den eller de underliggande, produkten och emittenten av produkten. Avkastningen (om sådan föreligger)
du får vid ett sådant förtida avslutande av produkten kommer sannolikt att vara olik de scenarier som beskrivs ovan och kan vara lägre än det belopp du investerat.
All återbetalning som beskrivs i detta dokument (inklusive eventuella vinster) beräknas på basis av det nominella beloppet, exklusive kostnader, sociala avgifter och den
beskattning som tillämpas på denna typ av investering.

Målgrupp
Denna produkt har utformats för icke-professionella investerare som:
har en medellång investeringshorisont (tre till fem år).
vill investera i en produkt med kapitaltillväxt, möjligen för att diversifiera sin portfölj.
som kan tåla förluster vid förfall begränsade till 10% av det Nominella Beloppet.
har informerats eller har tillräcklig kunskap om de finansiella marknaderna, deras funktion och risker samt tillgångsklassen för den underliggande tillgången.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Riskindikator
1

2

3

4

5

6

7

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten till förfallodagen. Den faktiska risken kan
variera avsevärt om du avyttrar investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.
Du kanske inte kommer att enkelt kunna sälja din produkt eller så kan du tvingas sälja den till ett
pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Lägre risk
Högre risk
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i
värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass.
Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår
förmåga att betala dig.
Du kommer att få utbetalningar i produktens valuta, vilket kan vara en annan än valutan i ditt hemland. I ett sådant fall, var medveten om valutarisken. Den slutliga
avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Risken ingår inte i indikatorn ovan.
Du är berättigad att få tillbaka åtminstone 90% av ditt kapital (kapital avser Nominellt Belopp). Varje belopp utöver detta och varje ytterligare avkastning, är beroende av framtida
marknadsutveckling och är osäker. Dock gäller inte detta skydd mot framtida marknadsutveckling om du säljer före förfall.
Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.
För mer utförlig information om alla risker, vänligen se riskavsnittet i grundprospektet enligt vad som anges i "Övrig relevant information" nedan.

Utvecklingsscenarier
Investering SEK 100 000

Scenarier
Stresscenario
Negativt scenario
Neutralt scenario
Positivt scenario

1 år
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader
Genomsnittlig årlig avkastning
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader
Genomsnittlig årlig avkastning
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader
Genomsnittlig årlig avkastning
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader
Genomsnittlig årlig avkastning

3 år

Förfall

80 331,54 SEK

83 275,66 SEK

90 000 SEK

-19,67%

-5,92%

-2,09%

87 870,66 SEK

85 438,87 SEK

90 000 SEK

-12,13%

-5,11%

-2,09%

99 508,89 SEK

118 045,32 SEK

140 958,63 SEK

-0,49%

-5,69%

7,11%

107 712,65 SEK

140 434,3 SEK

196 899,76 SEK

7,71%

11,98%

14,52%

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under kommande 5 åren enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar 100 000 SEK.
Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter.
De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna investering varierar. Vad du får
beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller produkten.
Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig.
I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga
beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om BNP PARIBAS S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Om emittenten blir oförmögen att betala eller går i konkurs, kan du drabbas av en förlust på upp till hela det investerade beloppet.
Produkten omfattas inte av någon insättningsgaranti.
Investerare ska lägga märke till att emittenten har tillstånd som kreditinstitut i Frankrike och är som sådant föremål för den beslutsordning som infördes genom EU:s direktiv om
återvinning och rekonstruktion av banker av den 15 maj 2014. Denna förordning ger, bland annat, beslutsrätt till myndigheter att ändra de huvudsakliga villkoren för produkten
(inklusive men inte begränsat till förfallodag eller räntebetalning, om sådan föreligger), för att minska produktens nominella belopp (inklusive en möjlig minskning till noll) och
omräkna produkten till aktier. Investerare kanske inte kan återvinna allt eller ens en del av relevant återbetalningsbelopp (om sådana föreligger) från garanten enligt
garantiåtagandet eller kan erhålla ett annat värdepapper emitterat av garanten i stället för det återbetalningsbelopp (om sådant föreligger) som förfaller till betalning till
investerarena för produkten av emittenten, vilket kan vara värt betydligt mindre än det återbetalningsbelopp som skulle gälla på på förfallodagen.
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Vilka är kostnaderna?
« Effekt på avkastning » visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande
kostnader och extrakostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över tre olika innehavsperioder. De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna
förutsätter att du investerar 100 000 SEK. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Kostnader över tid
Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de
sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.
Investering SEK 100 000

Scenarios

Totala kostnader
Effekt på årsavkastning

Om du avyttrar efter 1 år

9 636,53 SEK
9,64%

Om du avyttrar efter 3 år

10 161,4 SEK
3,28%

Om du håller till förfallodagen

9 809,94 SEK
1,89%

Kostnadssammansättning
Nedanstående tabell visar
inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden,
vad de olika kostnadskategorierna betyder.
Denna tabell visar effekten på resultatet per år
Engångskostnad
er

Löpande
kostnader

Extra kostnader

Teckningskostnader

1,89%

Effekten av kostnaderna ingår redan i priset.

Inlösenkostnader

0%

Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall.

Portföljtransaktionskostnader

0%

Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten.

Övriga löpande kostnader

0%

Effekten av avgifter som vi tar ut varje år för förvaltningen av dina investeringar.

Resultatbaserade avgifter

0%

Effekten av resultatbaserade avgifter. Dessa drar vi av från din investering om produkten överträffar
jämförelseindex.

Särskilda vinstandelar (s.k. carried
interest)

0%

Effekten av den särskilda vinstandelen (s.k. carried interest).

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag avyttra produkten i förtid?
Den rekommenderade innehavsperioden för produkten är till 29 februari 2024, vilket motsvarar produktens löptid.
Målet för produkten är att ge dig den återbetalningsprofil som beskrivs under rubriken "Vad är denna produkt?" ovan. Detta gäller endast om produkten hålls till förfallodagen.
Under normala marknadsvillkor kan du sälja denna produkt på sekundärmarknaden, till en kurs som beror på de marknadsparametrar som gäller vid den tidpunkten, vilket kan
utsätta det investerade kapitalet för en risk. Om du beslutar dig för att sälja, kommer en avgift på 0,50 procent att dras av från marknadskursen och avgiften kan höjas under
särskilda marknadsvillkor.

Hur kan jag klaga?
Ett klagomål avseende personens uppförande hos vilken du fått råd om eller som säljer produkten kan lämnas in direkt till den personen.
Ett klagomål som rör produkten kan lämnas in i skriftlig form till följande adress: BNP Paribas CLM Regulations - Complaints Management, 10 Harewood Avenue, LONDON
NW1 6AA, UK, genom att skicka ett e-postmeddelande till cib.priips.complaints@bnpparibas.com, eller genom att använda formuläret på internet som finns på följande
webbplats https://kid.bnpparibas.com/cib.

Övrig relevant information
Informationen i detta faktablad utgör inte någon rekommendation att köpa eller sälja produkten och ersätter inte personlig rådgivning hos din bank eller rådgivare.
För fullständig information om produkten, inklusive de risker som det innebär, bör du läsa den dithörande rättsliga dokumentationen, som finns att få kostnadsfritt från din
ekonomiska rådgivare.
Denna får inte erbjuds eller säljs direkt eller indirekt i USA eller till en U.S. person. Termen "U.S. person" definieras i förordning S i den amerikanska värdepapperslagen
"Securities Act" från 1933. Erbjudandet av denna produkt har inte registrerats enligt Securities Act.
Indexleverantören (indexleverantörerna) gör inga uttalanden när det gäller lämpligheten av en transaktion med den eller de produkter som de avstår från att sälja eller
marknadsföra.
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ANNEX
Underliggande
Underliggande
Geberit AG
American Water Works Co Inc
Veolia Environnement SA
Suez
A2A SpA
Umicore SA
Xylem Inc/NY
Ecolab Inc
Danaher Corp

Bloombergkod
GEBN SE
AWK UN
VIE FP
SEV FP
A2A IM
UMI BB
XYL UN
ECL UN
DHR UN

ISIN
CH0030170408
US0304201033
FR0000124141
FR0010613471
IT0001233417
BE0974320526
US98419M1009
US2788651006
US2358511028
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