
 

 Viimeinen merkintäpäivä: 02.05.2014        Maksu viimeistään: 09.05.2014 
 Maksu: SIPNordic SEB 330100-01232230  IBAN:FI2833010001232230  BIC:ESSEFIHX    

Pääomaturvatut tuotteet 
      Strukturoitujen tuotteiden liikkeeseenlaskija: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. 

                                                                                                                                                             Takaaja: BNP Paribas S.A.   

Ostositoumus toimitetaan: 
SIP Nordic Oy (Y-tunnus 
2285608-8)                                     
Kasarmikatu 36                              
00130 HELSINKI 
Faksi: 010 271 0179  

Liikkeeseenlasku 33 – OSTOSITOUMUS 

Pääomaturvattujen tuotteiden ostositoumus: 
Allekirjoittanut sitoutuu BNPP:n lainaehdoissa ja arvopaperiesitteessä esitetyin ehdoin ostamaan strukturoituja sijoitustuotteita seuraavasti: 

Pääomaturvatut tuotteet ISIN Merkintäsumma 
(nimellisarvo) 

Emissiokurssi+ 
Merkintäpalkkio 

Maksettava rahasumma

   

Eurooppa obligaatio II  (n.5 vuotta)                    
FI4000087978 

...........................  euroa  x    107 % ............................ euroa 
                                   

     
     

Maksu tulee suorittaa saadun kauppalaskelman mukaisesti tai  
etukäteen tilille: 
SEB 330100-01232230 IBAN:FI2833010001232230 BIC:ESSEFIHX. 
Maksunsaaja SIP Nordic. Viestikenttään maksajan nimi. 
Vähimmäissijoituksen nimellisarvo on 5 000 euroa per sijoitustuote. 
Tuote on nimellisarvoltaan 1 000 euroa.   
 

Merkittyjen arvopaperien toimitus ja säilytys 

ALLEKIRJOITTANUT VALTUUTTAA MERKINTÄPAIKAN TAI HEIDÄN MÄÄRÄÄMÄNSÄ KIRJAAMAAN EDELLÄ MAINITUN MÄÄRÄN 
SIJOITUSTUOTETTA SEURAAVALLE ARVO-OSUUSTILILLE: 
Arvo-osuustili (19 merkkisenä): Säilyttäjäyhteisö Suomessa: 

Arvopaperit toimitetaan seuraavaan vakuutukseen, mikäli 
sovellettavissa(Vakuutusnumero): 

Vakuutusyhtiö: 

   

Transaktioiden seurannan valtakirja - hyvän asiakaspalvelun mahdollistamiseksi 

Annan täten SIP Nordic Fondkommission AB:lle valtakirjan luovuttaa tietoja markkinointiyhteistyökumppanille koskien 
transaktioitani BNPP:n liikkeeseenlaskemilla tuotteilla. Kyseisen valtakirjan voi päättää välittömästi olemalla yhteydessä SIP 
Nordic Fondkommission AB:hen 

Kyllä kiitos 
Ei kiitos 

         
         

  

Tärkeätä tietoa -   Allekirjoittanut tiedostaa ja ymmärtää seuraavat asiat: 

 
- Allekirjoittanut ymmärtää että tämä ostositoumus on sitova eikä sitä voi peruuttaa. 
- Allekirjoittanut on tutustunut ja ymmärtänyt tarjouksen sisällön hyväksytyssä arvopaperiesitteessä sekä siihen liittyvissä 

liikkeeseenlaskuasiakirjoissa (www.sipnordic.fi) ja hyväksyy ne. 
- Epätäydellinen ostositoumus voidaan jättää hyväksymättä/mitätöidä. 
- Mikäli maksu jää saapumatta voidaan ostositoumus jättää hyväksymättä/mitätöidä. 
- Tätä sijoitusta koskevat SIP Nordic Fondkommissionin voimassa olevat Yleiset ehdot koskien kaupankäyntiä rahoitusinstrumenteilla, mikäli 

muuta ei ole erikseen sovittu. Lisätietoja ehdoista löytyy osoitteesta www.sipnordic.fi. 
- Soveltuvin osin vakuutan ja sitoudun noudattamaan näissä virallisissa asiakirjoissa viitattuja sijoittajavakuutuksia ja sitoumuksia (mm. vieraiden 

valtioiden, kuten Yhdysvaltojen arvopaperilainsäädännöstä. verosäännöksistä tai muusta sääntelystä johtuvia sijoittajan asuinpaikkaan tai 
verostatukseen liittyviä velvoitteita). 

- Kaupankäyntiin sijoitustuotteilla liittyy aina riskejä. Tuotteiden markkina-arvo voi sekä nousta että laskea ja ymmärrän että tietyissä 
olosuhteissa voin menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan. 

- Sijoitustuotteiden markkina-arvo voi olla sekä korkeampi että matalampi kuin sijoitussumma. 
- Liikkeeseenlaskija tai järjestäjä eivät vastaa myyntiin ja markkinointiin osallistuvien myyjien tai markkinoijien suosituksista tai neuvonannosta. 
- Liikkeeseenlaskija voi peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli todetaan etteivät tietyt markkinaolosuhteet tai vähimmäismerkintämäärä täyty. 
- Allekirjoittanut ymmärtää että tuotteeseen liittyy liikkeeseenlaskijariski mikä tarkoittaa, että muutokset esimerkiksi liikkeeseenlaskijan 

taloudellisessa asemassa saattavat johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen osittain tai kokonaan. 
- SIP Nordic Fondkommission AB voi tietyissä tapauksissa tarkistaa sijoittajan antamat tiedot sekä sen, kuka on tosiasiallinen edunsaaja.  
- SIP Nordic Fondkommission AB luokittelee tässä transaktiossa asiakkaan ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, mikäli muuta ei ole sovittu. 
- Allekirjoittamalla tämän ostositoumuksen hyväksyn, että palveluntarjoaja voi täyttää yleisen tiedonantovelvollisuutensa Internetiä tai muita 

sähköisiä viestintävälineitä käyttäen ja että toimeksianto voidaan toteuttaa julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin 
ulkopuolella. 

 



 
 

Soveltuvuuskartoitus –  SIP Nordic Fondkommission on lain mukaan velvollinen selvittämään tuotteen soveltuvuuden sijoittajalle. Pyydämme teitä siksi 
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. 

1. Oletteko viimeisen viiden vuoden aikana, useammin kuin viisi kertaa, ostaneet tai myyneet vastaavanlaisia tuotteita ja/tai muita 
strukturoituja sijoitustuotteita tai muita sijoitustuotteita kuten osakkeita, rahasto-osuuksia, optioita tai vaihtovelkakirjalainoja? 

2. Oletteko ymmärtäneet ehdot ja tietoinen riskeistä, jotka liittyvät strukturoituihin tuotteisiin tehtyyn sijoitukseen? 
3. Mikäli vastauksenne edellä mainittuihin kysymyksiin oli kielteinen, mielipiteemme on että sijoitus ei sovi teille. Tällöin on tärkeätä, että 

neuvottelette ammattimaisien neuvonantajienne kanssa siinä laajuudessa, jota pidätte tarpeellisena ja pohditte tarkkaan yhdessä 
heidän kanssaan sijoituspäätöstä omien olosuhteidenne ja tuoteinformaation valossa. Haluatteko silti toteuttaa kyseisen 
toimeksiannon? 

Kyllä
 

 
 

 
 

 

Ei 
 

 
 

 
 

 
 

Pakolliset taustatiedot  

1. Merkitsettekö edellä mainittua sijoitustuotetta yritykselle tai juridiselle henkilölle? Mikäli vastaus on KYLLÄ, ilmoittakaa sen henkilön nimi ja sosiaaliturvatunnus 
joka suoraan tai epäsuorasti omistaa 25% tai enemmän kyseisestä juridisesta henkilöstä  (”todellinen päämies”) 
 
...............................................................................................……..…………………………………………………………… 

2.  Mistä sijoitukseen käytettävät rahat on hankittu?      Säästöt/sijoitukset      Palkka      Kiinteän omaisuuden myynti      Perintö      Eläke   
   
   Investoinnit      Yritysmyynti      Tuloja edustamastani yrityksestä     Muu, mikä:  ……………..………………..………………………………... 

3. Asutteko ulkomailla ja oletteko tai oletteko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (muualla kuin Suomessa) tai sellaisen henkilön 
perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani tai muuten läheisessä suhteessa edellä mainittuun henkilöön? 
Tarkempi selvitys:  
...................................................................................................................................................................................................................... 

Kyllä
 

 Ei 
  

 

 

Asiakastiedot ja allekirjoitus – pyydämme täyttämään PAINOKIRJAIMIN. LIITTEENÄ tulee aina toimittaa oikeaksi todistettu selkeä 
kopio AJOKORTISTA tai MUUSTA HENKILÖTODISTUKSESTA 

Sukunimi, Etunimi / Yritys Henkilötunnus/Y-tunnus Pakollinen liite 
 Oikeaksi todistettu henkilötodistus 
 Kaupparekisteriote, koskee juridisia henkilöitä 

Yrityksen / yksityishenkilön puolesta valtuutettuna toimivan nimi Valtuutetun henkilötunnus 

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero Verotusmaa ja/tai –kunta 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus Nimenselvennys 

   

Myyjä täyttää 

Myyntipaikka Myyjän nimi Asiakkaan sijoituskokemuksen ja –osaamisen perusteella, 
tuotetta voidaan pitää asiakkaalle sopivana 
Asiakas tunnistettu   Passi  Ajokortti  
Henkilöllisyystodistus  Tunnettu asiakas 
Tunnistamisen suoritti: 



 

Yleiset ehdot Emissio 33 

Indikatiivinen aikataulu
 

 Järjestäjä SIP Nordic Fondkommission AB 
Valuutta EUR 
Selvitys

Pörssirekisteröinti
Euroclear Finland 
NDX Finland 
 

Viimeinen merkintäpäivä 02. toukokuuta 2014 
Viimeinen maksupäivä 09. toukokuuta 2014 

  

Liikkeeseenlaskupäivä 30. toukokuuta 2014 
  
Pääomasuojattuja Tuotteita  

RiskiTuoteluokka A 
 

Eurooppa obligaatio II
 

                                                                           

 

 

 
 
Pääomasuoja: 100% 
Emissiokurssi: 105% (5%:n ylikurssi) 
 
Pääomasuoja on voimassa vain eräpäivänä ja tuotteeseen liittyy normaali 
liikkeeseenlaskijariski. Mikäli kohde-etuuden kehitys on negatiivinen tai nolla, 
menettää sijoittaja obligaatiossa maksamansa ylikurssin 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  

Tärkeää tietoa 
- SIP Nordic Fondkommission pidättää oikeuden hylätä ostositoumuksen. 
- Liikkeeseenlaskija tai järjestäjä ei vastaa myyntiin tai markkinointiin osallistuvien myyjien suosituksista tai neuvonnanannosta.  
- Sijoitustuotteiden markkina-arvo voi olla sekä korkeampi että matalampi kuin sijoitussumma.  
- Kaupankäyntiin sijoitustuotteilla liittyy aina riskejä. Tuotteiden markkina-arvo voi sekä nousta että laskea. Koko sijoitetun summan takaisinmaksusta ei ole  takeita. 

Henkilötietojen käsittely 
Ostositoumuksessa olevat henkilötiedot käsitellään kyseisen liikkeeseenlaskun kaupanselvityksessä. Henkilötiedot voivat lisäksi olla pohjana   markkinointi- ja tai 
asiakasanalyyseille. Tietojen käsittely saattaa tapahtua myös muissa yrityksissä, joiden kanssa SIP Nordic tekee yhteistyötä. 
 Asiakas saa halutessaan kirjallisesti pyytämällä tietoa mitä hänen henkilötiedoistaan käsitellään SIP Nordicissa. 

Muut ehdot  
Strukturoitujen sijoitustuotteiden täydelliset ehdot löytyvät arvopaperiesitteestä sekä markkinointimateriaalista osoitteessa www.sipnordic.fi. Indikatiiviset ehdot lyödään 
lukkoon lähtöarvon määrityspäivänä ja niihin vaikuttavat vallitsevat markkinaolosuhteet. Sijoittajan on syytä varmistaa, että ymmärtää miten sijoitus toimii ja että sijoitus 
on sopiva hänen taloudelliseen tilanteeseensa. SIP Nordic Fondkommission tai liikkeeseenlaskija eivät ota mitään vastuuta tuotteen arvonkehityksesta, 
veroseuraumuksista eivätkä anna mitään suullista tai kirjallista takuuta. Sijoitus voi sisältää muitakin kuluja, kuin ne jotka on markkinointiesitteessä mainittu. Takuita ei 
voida antaa siitä että tuotteen liikkeeseenlasku toteutuu. Mikäli liikkeeseenlasku ei toteudu sijoittajalle palautetaan hänen sijoittamansa rahamäärä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


