
Tämä markkinointiesite tulee lukea yhdessä lopullisten ehtojen sekä voimassa olevan
ohjelmaesitteen ehtojen kanssa, jotka ovat saatavissa osoitteesta www.sipnordic.fi.
Sijoittajia kehotetaan erityisesti tutustumaan ohjelmaesitteen osaan ”Risk factors”. Kaikki
sijoittajalle maksettavat suoritukset ovat riippuvaisia liikkeeseenlaskijan sekä takaajan
kyvystä täyttää velvoitteensa oikea-aikaisesti eivätkä ota huomioon mahdollisia
verovaikutuksia tai muita sijoitukseen liittyviä kuluja ja palkkioita.

 Liikkeeseenlaskukurssi 100 % nimellisarvosta

 Pääomasuoja Ei

 Vähimmäissijoitus EUR 5 000 nimellisesti (5 sertifikaattia)

 Merkintäpalkkio 2 % nimellisarvosta

 Laina-aika Noin 5 vuotta (mahdollisuus vuosittaiseen 
ennenaikaiseen erääntymiseen)

 Ehdollinen vuotuinen kuponki, jos
enintään 8 viiteyhteisöön on
kohdistunut luottotapahtuma

Alustavasti 7 % vuodessa (vähintään 5 %)

 Kohde-etuusindeksi iTraxx® Europe Crossover Series 32 version 1 
indeksi

 ISIN FI4000400031

Luottotodistus

Merkintäaika:  7. lokakuuta 2019 – 8. marraskuuta 2019
Viimeinen maksupäivä: 8. marraskuuta 2019
Yleisötarjous, jossa jälleenmyyjänä SIP Nordic Fondkommission AB

Sijoituksen liikkeeseenlaskija on BNP Paribas Issuance B.V. ja takaaja on  
BNP Paribas

Riski-indikaattori

Riski-indikaattorin oletuksena on, että sijoittaja pitää tuotteen erääntymiseen asti.
Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos tuote lunastetaan aikaisessa vaiheessa, ja
sijoittajalle maksettava määrä voi tällöin olla pienempi. Sijoittaja ei välttämättä pysty
myymään tuotetta helposti tai joutuu myymään sen hintaan, joka vähentää merkittävästi
sijoittajan saamaa tuottoa. Lähteet: Avaintietoasiakirja.

Pieni riski Suuri riski
1 2 6 73 54

LUOTTOTODISTUS ITRAXX EUROOPPA
Sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu määräytyvät luottotapahtumamäärän perusteella iTRAXX 
Europe Crossover Series 32 indeksissä 



SIP Nordic on sijoituspalveluyritys, joka toimii jälleenmyyjänä 
strukturoitujen sijoitustuotteiden liikkeeseenlaskuissa Suomessa ja 

Ruotsissa. SIP Nordic Oy on SIP Nordic Fondkommission AB:n 
sidonnaisasiamies Suomessa. 

TIETOA SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB:STA

“With today’s comprehensive package of monetary policy decisions, we
are providing substantial monetary stimulus to ensure that financial
conditions remain very favourable and support the euro area expansion,
the ongoing build-up of domestic price pressures and, thus, the sustained
convergence of inflation to our medium-term inflation aim.“

Mario Draghi, President of the European Central Bank, 12 September 2019

SIP Nordic was awarded the Nordics Structured Products & Derivatives
Award 2017 for Best Distributor, Yield Enhancement Products, Finland
by StructuredRetailProducts.com



Luottotodistus iTraxx Eurooppa on noin viisivuotinen tuote, jonka liikkeeseenlaskijana on BNP Paribas Issuance B.V. ja takaaja BNP
Paribas. Tuotteen jälleenmyyjä on SIP Nordic Fondkommission AB:

 Mahdollinen tuotto ja sijoitetun pääoman takaisinmaksu perustuvat niiden iTraxx® Europe Crossover Series 32 -indeksiin
(”indeksi”) sisältyvien viiteyhteisöjen kokonaismäärään, joihin on kohdistunut luottotapahtuma.

 Mahdollinen kuponki, jonka suuruus on alustavasti 7 %(1), maksetaan kunakin vuotuisena tarkastelupäivänä, jos enintään 8
viiteyhteisöön on kohdistunut luottotapahtuma. Kahdeksannen luottotapahtuman kohdanneen viiteyhteisön jälkeen
maksettavasta kupongista vähennetään 0,78 % jokaista sellaista viiteyhteisöä kohti, johon on kohdistunut luottotapahtuma, ja
maksettava vähimmäismäärä on 0 %.

 Tuotteen erääntyessä sijoittaja saa takaisin 100 % alkuperäisestä pääomasta(2), jos enintään 8 viiteyhteisöön on kohdistunut
luottotapahtuma. Jos yli 8 viiteyhteisöön on kohdistunut luottotapahtuma, sijoittaja saa takaisin alkuperäisen pääomansa
vähennettynä 11,11 %(3):lla jokaista sellaista viiteyhteisöä kohti, johon on kohdistunut luottotapahtuma, ja menettää näin ollen
sijoituksensa osittain tai kokonaan.

Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan siinä tapauksessa, että liikkeeseenlaskija ja takaaja joutuvat
konkurssiin tai tulevat maksukyvyttömiksi.

Tuotteen pääpiirteet

TUOTETIEDOT 3

Kenelle sijoitus sopii ?

Tuote sopii sijoittajille joiden
sijoitushorisontti on pitkä ja jotka
haluavat sijoittaa tuottoa
maksavaan tuotteeseen
mahdollisesti salkun
hajauttamistarkoituksessa. Tuote
sopii sijoittajille jotka pystyvät
kantamaan tappiota aina koko
nimellisarvon menettämiseen
saakka. Luottotapahtumat
vaikuttavat sekä mahdolliseen
tuottoon että takaisinmaksettavan
pääoman määrään. Sopii
sijoittajille, jotka ovat saaneet tai
joilla on ennestään riittävät tiedot
rahoitusmarkkinoista, niiden
toiminnasta ja niihin liittyvistä
riskeistä sekä kohde-etuuden
omaisuuslajista.

Luottotodistus iTRAXX Euroopppa
tarjoaa mahdollisuuden korkeaan
kiinteään korkotuottoon
vallitsevassa matalien korkojen
ympäristössä. Luottotodistus
ITRAXX Euroopan kiinteä
vuosituotto on alustavasti 7%
vuodessa. Korkotuotto maksetaan
kerran vuodessa.

Miksi sijoittaa?

Luottotodistus iTRAXX Eurooppa
tarjoaa sijoittajalle
mahdollisuuden hyötyä
eurooppalaisten High Yield-
luokiteltujen yhtiöiden
riskihinnoittelusta. Sijoitus tarjoaa
mahdollisuuden saada
houkuttelevaa tuottoa, edellyttäen
että viiteyhtiöt säilyvät
maksukykyisinä sijoituksen laina-
ajan.

Sijoituksen hyödyt

(1) Lopullinen enimmäiskuponki vahvistetaan noin 14. marraskuuta 2019 ja se voi olla matalampi kuin 7 %, kuitenkin vähintään 5 %.
(2) Tuotteeseen liittyy liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9).
(3) Yhdessä lopputulemassa takaisinmaksettava summa pienee 11,12% (katso sivu 8). 



4 NÄIN SIJOITUS TOIMII

Jokainen indeksiin sisältyvä viiteyhteisö tarkastetaan sijoitusajan kunakin vuotuisena tarkastelupäivänä:

 Jos enintään 8 viiteyhteisöön on kohdistunut luottotapahtuma, kuponki, jonka suuruus on alustavasti 7 %(1), maksetaan
sijoittajalle.

 Jos yli 8 viiteyhteisöön on kohdistunut luottotapahtuma, maksettavasta kupongista vähennetään seuraavasta vuotuisesta
tarkastelupäivästä lähtien 0,78 % jokaisesta seuraavasta luottotapahtumasta (maksettava vähimmäismäärä on 0 %).

Mahdollinen kuponkimaksu kunakin vuotuisena tarkastelupäivänä

Mitä tapahtuu tuotteen erääntyessä?
Viiden vuoden kuluttua viimeisenä tarkastelupäivänä:

 Jos enintään 8 viiteyhteisöön on kohdistunut luottotapahtuma tuotteen voimassaoloaikana, sijoitettu pääoma maksetaan
takaisin kokonaan, ja lisäksi maksetaan lopullinen kuponki, jonka suuruus on alustavasti 7 %(1).

 Jos 9–16 viiteyhteisöön on kohdistunut luottotapahtuma, takaisin maksettavasta sijoitetusta pääomasta vähennetään 11,11 %(2)

ja lopullisesta kupongista, jonka suuruus on alustavasti 7 %(1), vähennetään 0,78 % jokaista 8. luottotapahtuman ylittävää
luottotapahtumaa kohti. Sijoittajat siis menettävät osan sijoittamastaan pääomasta.

 Jos yli 16 viiteyhteisöön on kohdistunut luottotapahtuma, sijoittajat menettävät sijoittamansa pääoman kokonaan.

Takaisinmaksutaulukko

Kunakin
vuotuisena

tarkastelupäivänä

Onko yli 8 viiteyhteisöön kohdistunut 
luottotapahtuma? Kuponki, jonka suuruus on alustavasti 7 %(1), maksetaan.

Ei

Kyllä

Tuotteen
erääntyessä

Viimeisenä tarkastelupäivänä:

Koko sijoitettu pääoma menetetään, ja kuponkia ei makseta.

100 % sijoitetusta pääomasta(3) maksetaan takaisin, lisäksi 
maksetaan lopullinen kuponki, jonka suuruus on 

alustavasti 7 %(1).

Ei

Kyllä

Ei Takaisin maksettavasta sijoitetusta pääomasta vähennetään 
11,11 %(2) ja lopullisesta kupongista 0,78 % jokaista 8. 
luottotapahtuman ylittävää luottotapahtumaa kohti.

Kyllä

Onko yli 8 viiteyhteisöön kohdistunut 
luottotapahtuma?

Onko yli 16 viiteyhteisöön 
kohdistunut luottotapahtuma?

Lähde: BNP Paribas. Esitetään vain havainnollistamistarkoituksessa.

Huomioitavat luottotapahtumat
Tuotteen viiteyhteisöihin kohdistuvat huomioitavat luottotapahtumat ovat: konkurssi, maksun laiminlyönti ja
uudelleenjärjestely.

(1) Lopullinen enimmäiskuponki vahvistetaan noin 14. marraskuuta 2019 ja se voi olla matalampi kuin 7 %, kuitenkin vähintään 5 %.
(2) Yhdessä lopputulemassa takaisinmaksettava summa pienee 11,12% (katso sivu 8).
(3) Tuotteeseen liittyy liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9).

Koko sijoitettu pääoma menetetään, ja kuponkia ei makseta.

Ei Kupongista, jonka suuruus on alustavasti 7 %(1), vähennetään
0,78 % jokaista 8. luottotapahtuman ylittävää 

luottotapahtumaa kohti (maksettava vähimmäismäärä on 0 %).

Onko yli 16 viiteyhteisöön 
kohdistunut luottotapahtuma?

Kyllä
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5ITRAXX® EUROPE CROSSOVER SERIES 32 INDEKSI

Indeksi sisältää 75 Euroopan luottomarkkinoiden likvideintä yhtiötä, joiden luottoluokitus on High Yield tai jotka ovat
luokittelemattomia. Sen jälkeen, kun indeksin ensimmäinen sarja luotiin vuonna 2004 (uusi sarja lasketaan liikkeelle 6 kuukauden
välein), yhdenkään sarjan viiteyhteisöihin ei ole kohdistunut yli 8 luottotapahtumaa (katso alla oleva pylväskaavio).

Indeksin eri sarjoihin (joiden koostumus voi vaihdella sarjasta toiseen) kohdistuneiden luottotapahtumien määrän perusteella ei
voida muodostaa luotettavia oletuksia nykyiseen sarjaan todennäköisesti kohdistuvien luottotapahtumien kokonaismäärästä.

Euroopan luottomarkkinoihin liittyvä riski

Eri maihin ja eri toimialoille hajautettu salkku

# Viiteyhteisö S&P Moody’s
1 ADLER REAL ESTATE AKTIENGESELLSCHAFT BB
2 UNITED GROUP B.V. B
3 AIR FRANCE - KLM
4 ALGECO GLOBAL FINANCE PLC B2
5 ALTICE FINCO S.A. CCC+ Caa1
6 FCC AQUALIA, S.A.

7 ARDAGH PACKAGING FINANCE PUBLIC LIMITED 
COMPANY B B3

8 ORANO BB+
9 AUCHAN HOLDING BBB-
10 ATLANTIA S.P.A. BBB Baa3
11 BOPARAN FINANCE PLC CCC+ Caa1
12 CABLE & WIRELESS LIMITED BB-
13 CASINO GUICHARD-PERRACHON B B1
14 CELLNEX TELECOM, S.A. BB+
15 CLARIANT AG BBB- Ba1
16 CMA CGM B+ B3
17 CONSTELLIUM SE B B2
18 CROWN EUROPEAN HOLDINGS Ba2
19 ELIS BB+ Ba2
20 SYNLAB UNSECURED BONDCO PLC B+ Caa1
21 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON BB+ Ba2
22 EUROPCAR MOBILITY GROUP BB- B3
23 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. BB+ Ba2
24 LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI BB+ Ba1
25 GARFUNKELUX HOLDCO 2 S.A. B+ Caa2
26 GKN HOLDINGS LIMITED BBB- Ba1
27 GRIFOLS, S.A. BB B2
28 HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT B+ B1
29 HEMA BONDCO I B.V. Caa2
30 LADBROKES CORAL GROUP LIMITED
31 UNITYMEDIA GMBH BBB B3
32 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC BB+
33 INTRUM AB BB+ Ba2
34 INEOS GROUP HOLDINGS S.A. BB B1
35 JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC B+ B1
36 K+S AKTIENGESELLSCHAFT BB Ba2

# Viiteyhteisö S&P Moody’s
37 LOUIS DREYFUS COMPANY B.V.
38 LOXAM BB-
39 MARKS AND SPENCER P.L.C. BBB- Baa3
40 MATALAN FINANCE PLC B2
41 MATTERHORN TELECOM HOLDING S.A. B+ Caa1
42 CECONOMY AG BBB- Baa3
43 MONITCHEM HOLDCO 3 S.A. B2
44 NOKIA OYJ BB+ Ba1
45 VIRGIN MEDIA FINANCE PLC BB- B2
46 ALTICE FRANCE B B2
47 NOVAFIVES B+
48 OI EUROPEAN GROUP B.V. BB Ba3

49 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION SOCIETE 
ANONYME BB+ Ba2

50 PICARD BONDCO S.A. CCC+ Caa1
51 PREMIER FOODS FINANCE PLC B2
52 REXEL BB
53 FAURECIA BB+ Ba1
54 J SAINSBURY PLC
55 SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL B.V. BB+ Ba1
56 SCHAEFFLER AG BBB- Baa3
57 SELECTA GROUP B.V. B
58 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS UNLIMITED COMPANY BB+ Ba1
59 STENA AKTIEBOLAG B+ B3
60 STONEGATE PUB COMPANY FINANCING PLC B2
61 ICELAND BONDCO PLC B2
62 SUEDZUCKER AG BBB- Baa3
63 SUNRISE COMMUNICATIONS HOLDINGS S.A. BBB-
64 SYNGENTA AG BBB-
65 TELECOM ITALIA SPA BB+ Ba1
66 TDC A/S B+ B1
67 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ BB+
68 TESCO PLC BB+ Baa3
69 THYSSENKRUPP AG BB- Ba3
70 TUI AG BB Ba2
71 UNILABS SUBHOLDING AB (PUBL) Caa1
72 UPC HOLDING B.V. BB- B2
73 VERISURE MIDHOLDING AB B Caa1
74 AKTIEBOLAGET VOLVO A- A3
75 ZIGGO BOND COMPANY B.V. B+

Kaikkien sarjojen kirjatut luottotapahtumat vuodesta 2004 lähtien (5 vuoden sijoitusaika) Luottoluokitustaulukko

Lähde: BNP Paribas, syyskuu 2019.

Lu
ot

to
ta

pa
ht

um
ie

n
m

ää
rä

Indeksin sarjat (harmaalla alueella voimassa olevat)

Lähde: BNP Paribas, syyskuu 2019.

STANDARD & POOR’S MOODY’SRISKILUOTTOLUOKITUS

Matalasta
korkeaan

Investment 
Grade luokitus

Korkeasta
erittäin

korkeaan
High Yield 
luokitus

Iso-Britannia; 
21%

Ranska; 17%

Hollanti; 13%Saksa; 12%

Luxemburg; 
9%

Ruotsi; 8%

Italia; 4%

Muut; 15%

Muut; 28%

Kulutushyödykkeet; 12%

Telekommunikaatio; 11%Autoteollisuus; 8%

Kaapeli TV yhtiöt; 7%

Kuljetus; 7%

Vapaa-aika; 5%

Teollisuustuotteet; 5%

Paperi ja 
pakkausteollisuus; 5%

Ruoka ja virvoitusjuoma; 
4%

Energiateollisuus; 3%

Teknologia teollisuus ; 3% Kaivosteollisuus; 3%



Esimerkit on tarkoitettu ainoastaan kuvaamaan tuotteen toimintaa
Takaisinmaksuesimerkit eivät ole osoituksia sijoituksen mahdollisesta tulevasta tuotosta

Selitys

6 TAKAISINMAKSUESIMERKIT

Tuotot on laskettu sijoitetulle pääomalle mukaan lukien merkintäpalkkio (102 %)

(1) Lopullinen enimmäiskuponki vahvistetaan noin 14. marraskuuta 2019 ja se voi olla matalampi kuin 7 %, kuitenkin vähintään 5 %.
(2) Tuotteeseen liittyy liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9).

Erittäin suotuisa takaisinmaksuesimerkki

Prosenttia pääomasta

100 %

7 %

61 2 3 4

Vuotuinen
tarkastelu-
päivä

Suotuisa takaisinmaksuesimerkki

5

0,97 % 7 % 7 % 7 % 7 %

Prosenttia pääomasta

88.89%

6,22%

61 2 3 4

Vuotuinen
tarkastelu-
päivä5

0,97 % 7 % 7 % 7 % 6,22 %

4X 5X

Kupongit Pääoma Luottotapahtumat

7X

 Tässä esimerkissä tuotteen voimassaoloaikana enintään 8
viiteyhteisöön on kohdistunut luottotapahtuma (vain 7
luottotapahtumaa). Kunakin vuotuisena tarkastelupäivänä
maksetaan kuponki, jonka suuruus on alustavasti 7 %(1).

 Tuotteen erääntyessä sijoittaja saa:
 100 % pääomasta(2) + 7 %(1) = 107 % pääomasta eli 104,90

% sijoitetusta kokonaissummasta

Vuotuinen tuottoaste on 6,53 %

Huom: ensimmäinen vuotuinen tarkastelupäivä on jo 50 päivän kuluttua tuotteen liikkeeseenlaskusta (olettaen, että kaikki kuukaudet ovat 30 
päivän pituisia). Ensimmäinen ehdollinen kuponki on siksi suuruudeltaan vähemmän kuin 7 % pääomasta eli 0,97 % (7 % x 50 / 360). 

 Tässä esimerkissä neljänteen vuotuiseen tarkastelupäivään
mennessä enintään 8 viiteyhteisöön on kohdistunut
luottotapahtuma (vain 4 luottotapahtumaa). Neljänä
ensimmäisenä vuotuisena tarkastelupäivänä maksetaan
kuponki, jonka suuruus on alustavasti 7 %(1).

 Viidentenä vuotuisena tarkastelupäivänä myös 5 muuhun
viiteyhteisöön on kohdistunut luottotapahtuma (yhteensä 9
luottotapahtumaa). Viidentenä vuotuisena tarkastelupäivänä
maksetaan kuponki, jonka suuruus on alustavasti 6,22 % (7
% - 0,78 %).

 Tuotteen erääntyessä sijoittaja saa:
 88,89 % (100 % - 11,11 %) pääomasta + 6,22 %:n

kuponki = 95,11 % pääomasta eli 93,25 % sijoitetusta
kokonaissummasta

Vuotuinen tuottoaste on 4,29 %

Huom: ensimmäinen vuotuinen tarkastelupäivä on jo 50 päivän kuluttua tuotteen liikkeeseenlaskusta (olettaen, että kaikki kuukaudet ovat 30 
päivän pituisia). Ensimmäinen ehdollinen kuponki on siksi suuruudeltaan vähemmän kuin 7 % pääomasta eli 0,97 % (7 % x 50 / 360). 



Esimerkit on tarkoitettu ainoastaan kuvaamaan tuotteen toimintaa
Takaisinmaksuesimerkit eivät ole osoituksia sijoituksen mahdollisesta tulevasta tuotosta

Selitys
Tuotot on laskettu sijoitetulle pääomalle mukaan lukien merkintäpalkkio (102 %)

Epäsuotuisa takaisinmaksuesimerkki

Erittäin epäsuotuisa takaisinmaksuesimerkki

Prosenttia pääomasta

66,67 %

4,67 %

61 2 3 4 5

0,97 % 6,22 % 6,22 % 5,44 % 5,44 %

9X 1X 1X

61 2 3 4 5

0,97% 7 % 7 %

17X

Vuotuinen
tarkastelu-
päivä

Vuotuinen
tarkastelu-
päivä

Prosenttia pääomasta

 Tässä esimerkissä ensimmäisenä vuotuisena
tarkastelupäivänä yhteenkään viiteyhteisöön ei ole
kohdistunut luottotapahtumaa. Ensimmäisenä vuotuisena
tarkastelupäivänä maksetaan kuponki, jonka suuruus on
alustavasti 0,97 %(1).

 Toisena vuotuisena tarkastelupäivänä 9 viiteyhteisöön on
kohdistunut luottotapahtuma. Toisena vuotuisena
tarkastelupäivänä maksetaan kuponki, jonka suuruus on
alustavasti 6,22 % (7 % - 0,78 %). Sama kuponki
maksetaan kolmantena vuotuisena tarkastelupäivänä.

 Neljäntenä vuotuisena tarkastelupäivänä vielä yhteen
viiteyhteisöön on kohdistunut luottotapahtuma.
Neljäntenä vuotuisena tarkastelupäivänä maksetaan
kuponki, jonka suuruus on alustavasti 5,44 % , (7 % - (0,78
% x 2)). Sama kuponki maksetaan viidentenä vuotuisena
tarkastelupäivänä.

 Tuotteen viimeisenä vuotena vielä yhteen viiteyhteisöön
on kohdistunut luottotapahtuma. Tuotteen erääntyessä
sijoittaja saa:
 66,67 % (100 % - 11,11 % x 3) pääomasta + 4,67 %:n

kuponki (7 % - (0,78 % x 3)) = 71,34 % pääomasta eli
69,94 % sijoitetusta kokonaissummasta

Vuotuinen tuottoaste on -1,43 %

 Tässä esimerkissä kolmantena vuotuisena
tarkastelupäivänä yhteenkään viiteyhteisöön ei ole
kohdistunut luottotapahtumaa, ja sijoittajille maksetaan
kuponki, jonka suuruus on alustavasti 7 %(1).

 Neljäntenä vuotuisena tarkastelupäivänä 17 viiteyhteisöön
on kohdistunut luottotapahtuma. Enempää kuponkeja ei
makseta.

 Tuotteen erääntyessä sijoittaja saa:
 0 % pääomasta

Vuotuinen tuottoaste on -67,13 %
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Kupongit Pääoma Luottotapahtumat

(1) Lopullinen enimmäiskuponki vahvistetaan noin 14. marraskuuta 2019 ja se voi olla matalampi kuin 7 %, kuitenkin vähintään 5 %.
(2) Tuotteeseen liittyy liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 9).

Huom: ensimmäinen vuotuinen tarkastelupäivä on jo 50
päivän kuluttua tuotteen liikkeeseenlaskusta (olettaen, että
kaikki kuukaudet ovat 30 päivän pituisia). Ensimmäinen
ehdollinen kuponki on siksi suuruudeltaan vähemmän kuin 7
% pääomasta eli 0,97 % (7 % x 50 / 360).

Huom: ensimmäinen vuotuinen tarkastelupäivä on jo 50 päivän kuluttua tuotteen liikkeeseenlaskusta (olettaen, että kaikki kuukaudet ovat 30 
päivän pituisia). Ensimmäinen ehdollinen kuponki on siksi suuruudeltaan vähemmän kuin 7 % pääomasta eli 0,97 % (7 % x 50 / 360). 



Laskentaesimerkeissä sekä takaisinmaksuesimerkeissä esitetyt luvut ovat esimerkinomaisia ja tarkoitettu ainoastaan
kuvaamaan tuotteen toimintaa. Ne eivät ole osoituksia mahdollisesta tulevasta kehityksestä eivätkä ole millään tavalla
lupaus tuotteen mahdollisesta tuotosta.

Takaisinmaksuesimerkeissä sekä laskentaesimerkeissä käytetty 7 %:n kumulatiivinen vuotuinen kuponki on alustava. Kupongin
lopullinen enimmäistaso vahvistetaan noin 14. marraskuuta 2019 ja se voi olla matalampi kuin takaisinmaksuesimerkeissä ja
laskentaesimerkeissä käytetty taso, kuitenkin vähintään 5 %. Lopullinen kuponki on saatavilla kupongin määrityspäivän jälkeen
osoitteesta www.sipnordic.fi/lopullisetehdot.

Luottotapahtumien määrä indeksissä Prosenttia pääomasta maksetaan tuotteen erääntyessä Kuponki, joka maksetaan seuraavana
tulevana vuotuisena tarkastelupäivänä

1 100,00 % 7,00 %
2 100,00 % 7,00 %
… … …
8 100,00 % 7,00 %
9 88,89 % 6,22 %
10 77,78 % 5,44 %
11 66,67 % 4,67 %
12 55,56 % 3,89 %
13 44,44 % 3,11 %
14 33,33 % 2,33 %
15 22,22 % 1,56 %
16 11,11 % 0,78 %
17 0,00 % 0,00 %
… … …
75 0,00% 0,00 %

+ Mahdollinen vuotuinen kuponki, jonka suuruus on alustavasti 7 %(1), jos enintään 8 indeksin sisältämään viiteyhteisöön on
kohdistunut luottotapahtuma.

+ 100 % sijoitetusta pääomasta(2) takaisin tuotteen erääntyessä, jos enintään 8 viiteyhteisöön on kohdistunut luottotapahtuma
tuotteen voimassaoloaikana.

HAITAT

+

-
- Siinä tapauksessa, että viiteyhteisöihin ei kohdistu luottotapahtumia, tuotteesta mahdollisesti saatava tuotto rajoittuu

kuponkiin.

- Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan siinä tapauksessa, että yli 8 viiteyhteisöön kohdistuu
luottotapahtuma tuotteen voimassaoloaikana.

- Luottotapahtumien määrä vaikuttaa vuotuiseen kuponkituotton.

- Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan siinä tapauksessa, että BNP Paribas Issuance B.V. tai BNP
Paribas joutuu konkurssiin tai tulee maksukyvyttömäksi.

HYÖDYT

(1) Lopullinen enimmäiskuponki vahvistetaan noin 14. marraskuuta 2019 ja se voi olla matalampi kuin 7 %, kuitenkin vähintään 6 %.
(2) Tuotteeseen liittyy liikkeeseenlaskija- ja takaajariski (ks. sivu 8).
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Alla on yhteenveto tietyistä riskeistä, jotka liittyvät sijoitukseen
strukturoituihin tuotteisiin. Sijoittajan tulee tutustua
liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen, joka sisältää tietoa
soveltuvista riskitekijöistä. Sijoitus strukturoituihin tuotteisiin sopii
vain sellaisille sijoittajille, joilla on tarvittava kokemus ja tieto
arvioida itse kyseisen sijoituksen riskit. Sijoitus on sovelias
ainoastaan sellaisille sijoittajille, joiden sijoituspäämäärä on
yhteensopiva kyseisen tuotteen riskialttiuden, sijoitusajan ja muiden
ominaisuuksien kanssa, ja joilla on riittävät resurssit kantaa
sijoituksen mahdollisesti aiheuttamat tappiot. SIP Nordic,
liikkeeseenlaskija tai takaaja eivät anna minkäänlaisia
sijoitusneuvoja tai -suosituksia tässä markkinointiesitteessä.
Sijoitusta harkitsevan tulee ennen sijoituksen tekemistä keskustella
omien ammattimaisten neuvonantajiensa kanssa sikäli kun pitää sitä
tarpeellisena ja harkita tarkkaan kyseistä sijoitusta oman tilanteensa
valossa. Sijoittajan tulee ennen itsenäisen sijoituspäätöksen
tekemistä tutustua soveltuviin lopullisiin ehtoihin ja
ohjelmaesitteeseen, jotka ovat saatavissa osoitteesta
www.sipnordic.fi sekä ottamalla yhteyttä SIP Nordic
Fondkommission AB/SIP Nordic Oy:n puhelinnumeroon +46 (0)8 566
126 00/ +358 (0)10 271 0170.

Liikkeeseenlaskija ja takaaja – Liikkeeseenlaskija- ja takaajariski –
Kaikki sijoitukseen liittyvät suoritukset ovat riippuvaisia
liikkeeseenlaskijan ja takaajan kyvystä suorittaa
maksusitoumuksensa oikea-aikaisesti. Liikkeeseenlaskija- ja
takaajariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija ja
takaaja tulevat maksukyvyttömiksi, eivätkä pysty vastaamaan
sitoumuksistaan. Sijoittaja voi tällöin menettää sijoittamansa
pääoman ja sijoituksen tuoton kokonaan tai osittain riippumatta
kohde-etuuden kehityksestä.

Ei pääomasuojaa – Tuotteella ei ole pääomasuojaa, ja sijoittaja voi
menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Sijoitus
tuotteisiin on siksi erittäin riskialtis ja soveltuu vain sijoittajalle, joka
voi kantaa riskin pääoman menetyksestä.

Kuponki määritetään markkinaolosuhteiden perusteella vasta
tarjousajan jälkeen – Lopullinen kuponki määritetään noin 14.
marraskuuta 2019, ja se voi luotto-, osake- ja valuuttamarkkinoilla
vallitsevista markkinaolosuhteista riippuen olla huonompi tai
parempi kuin alustava kuponki. Kumulatiivista enimmäiskuponkia ei
vahvisteta alle 5 %:n tason. Lopulliset ehdot, mukaan lukien kuponki,
ovat saatavilla osoitteesta www.sipnordic.fi

Luottotapahtumiin ja viiteyhteisöihin liittyvät riskit – Luottotapahtumat,
jotka ovat esiintyneet enintään 60 kalenteripäivää ennen kupongin
määrityspäivää tai on julkaistu loppuarvon määrityspäivän jälkeen
saattavat vaikuttaa maksettavan kupongin määrään ja pääoman
takaisinmaksuun eräpäivänä. Viiteyhteisöjen yhtiötapahtumien
johdosta, mukaan lukien sulautumiset ja jakautumiset, viiteyhteisö(t)
voidaan korvata yhdellä tai useammalla yhtiöllä, mikä saattaa
vaikuttaa kupongin määrään ja pääoman takaisinmaksuun.
Lisätietoja luottotapahtumiin ja indeksin viiteyhteisöihin liittyvistä
riskeistä on saatavilla ohjelmaesitteestä ja lopullisista ehdoista.

Tarjous voidaan perua, merkintäaika katkaista tai tarjousta rajoittaa -
Tarjous perutaan, jos enimmäiskuponki jää alle tämän tason.
Tarjouksen toteuttaminen on riippuvainen myös siitä, että
sovellettavassa lainsäädännössä, viranomaispäätöksissä tai niiden
tulkinnassa ei tapahdu sellaisia muutoksia, jotka liikkeeseenlaskijan
näkemyksen mukaan tekevät tuotteen tarjoamisen mahdottomaksi
tai vaikeuttavat sitä merkittävästi. SIP Nordic Fondkommission AB tai
liikkeeseenlaskija voivat myös lyhentää merkintäaikaa, rajoittaa
tarjouksen kokoa tai perua tarjouksen kokonaan, mikäli SIP Nordic
Fondkommission AB tai liikkeeseenlaskija katsovat, että
markkinaolosuhteet vaikeuttavat tarjouksen menestyksellistä
toteuttamista. Sijoittajia pyydetään huomioimaan, että tuotteen
tarjous perutaan, mikäli kumulatiivinen enimmäiskuponki alittaa
minimitason, eli 5 %.

Tuotteesta luopuminen ennen eräpäivää ja jälkimarkkinariski – Mikäli
sijoittaja päättää myydä sijoituksensa ennen sen eräpäivää, toteutuu
tämä hintaan, joka heijastaa vallitsevia markkinaolosuhteita ja
saattaa olla matalampi tai korkeampi kuin sijoitettu määrä. Riski
menettää osa sijoitetusta pääomasta on sitä korkeampi, mitä
lähempänä liikkeeseenlaskupäivää sijoittaja luopuu tuotteesta.
Yleisen korkotason noustessa saattaa tuotteen hinta
jälkimarkkinoilla laskea. Jälkimarkkinat eivät välttämättä ole
likvidejä markkinahäiriötilanteissa.

SIP Nordic Fondkommission AB pyrkii tarjoamaan ostohintaa
tuotteelle normaaleissa markkinaolosuhteissa, muttei takaa
jälkimarkkinoita. Liikkeeseenlaskija voi tietyissä olosuhteissa
lunastaa sijoituksen ennenaikaisesti, ja ennenaikainen
lunastusmäärä saattaa olla korkeampi tai matalampi kuin sijoitettu
pääoma. Lisäksi sijoittajan tulee tiedostaa, että
jälkimarkkinakaupoista peritään myyntipalkkio,
1% myyntihinnasta, minimissään 50 euroa.

Markkinariski – Historiallisia tuottoja (todellisia tai simuloituja) ei voi
pitää osoituksina sijoitustuotteen tulevasta kehityksestä tai tuotosta.
Ei ole mitään takeita siitä, että sijoituksen arvo nousee. Sijoituksen
arvo voi joko nousta tai laskea, eikä sijoittaja välttämättä saa
takaisin sijoittamaansa pääomaa. Tuotteen kehitys riippuu kohde-
etuuden/indeksin kehityksestä ja sen tuotosta. kohde-
etuuden/indeksin kehitys on riippuvainen monista tekijöistä ja
kehitykseen liittyy moninaisia riskejä, kuten osakekurssiriski,
luottoriski, korkoriski, raaka-aineiden hintoihin liittyvät riskit,
valuuttakurssiriski, kehittyvien markkinoiden riskit ja/tai poliittiset
riskit. Sijoitus strukturoituihin tuotteisiin ei vastaa suoraa sijoitusta
niiden kohde-etuuksiin.

Verot – Sijoittajan tulee keskustella veroasiantuntijansa kanssa niistä
verovaikutuksista, jotka liittyvät sijoitukseen. Verokanta ja
verotukseen liittyvät lait ja määräykset saattavat muuttua sijoituksen
aikana, ja ne voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajaan. Sijoittaja
vastaa itse kaikista sijoitukseensa liittyvistä veroista.

Lainarahoituksen erityisriskit – Lainarahoitetun sijoituksen
riskituottoprofiili on erilainen kuin ei-lainarahoitetun sijoituksen.
Lainarahoituksen käyttö voi aiheuttaa suuria tappioita, sillä
sijoittajan on maksettava rahoitusmenot myös silloin kun sijoitus ei
kehity toivotulla tai odotetulla tavalla. Rahoitusmenojen
maksamiseksi sijoittaja ei saa luottaa mihinkään sijoituksen tuotto-
odotukseen. Vain sellaiset hyvin kokeneet sijoittajat, jotka
ymmärtävät kaikki lainarahoitettujen strukturoitujen
sijoitustuotteiden ominaisuudet, voivat harkita lainarahoituksen
käyttämistä sijoituksen tekemiseen.

Kannustimet ja palkkiot – SIP Nordic Fondkommission AB saa
palkkioita liikkeeseenlaskijoilta ja myös maksaa palkkioita
ulkopuolisille sijoituspalvelun tarjoajille. SIP Nordic Fondkommission
AB :n näkemyksen mukaan nämä ovat ns. sallittuja palkkioita
kolmansille osapuolille. Tällaisen sallitun kolmannen osapuolen
palkkion tulee olla luonteeltaan sellainen, että se parantaa tuotteen
laatua, esimerkiksi mahdollistamalla sellaisten tuotteiden ja ehtojen,
jotka eivät normaalisti olisi sijoittajan saatavissa, tarjoamisen
sijoittajalle. SIP Nordic ei kuitenkaan saa antaa palkkioiden estää
sitä huomioimasta asiakkaan etua. Palkkiot muodostavat tuotteen
strukturointikustannuksen.

SIP Nordic Fondkommission AB :n saama palkkio – SIP Nordic
Fondkommission AB tarjoaa eri liikkeeseenlaskijoiden
liikkeeseenlaskemia tuotteita. Liikkeeseenlaskija maksaa SIP Nordic
Fondkommission AB :lle palkkiota tuotteiden myynnistä. SIP Nordic
Fondkommission AB :n kokonaispalkkio kustakin tuotteesta
muodostuu merkintäpalkkiosta (2 %), jonka sijoittaja maksaa, ja
palkkiosta, jonka maksaa liikkeeseenlaskija. SIP Nordic
Fondkommission AB saa lisäksi ei-rahallisia kannustimia BNP
Paribas:lta tuotekoulutuksen, markkinointimateriaalin, tiettyjen
tietoteknisten ja hallinnollisten tukitoimien sekä tuoteseurannan
muodossa. Liikkeeseenlaskija maksaa SIP Nordic Fondkommission AB
:lle palkkion, joka on enintään yhteensä 5% tuotteen
nimellismäärästä sen laina-ajalta. Laskelma perustuu oletukseen,
että sijoittaja pitää sijoituksensa varsinaiseen eräpäivään saakka.
Strukturointikustannus lasketaan prosenttiosuutena nimellisarvosta.
Strukturointikustannus voi olla erisuuruinen liikkeeseenlaskijan
tarjoamissa eri tuotteissa. Lopullinen strukturointikustannus
vahvistuu noin kaksi viikkoa ennen liikkeeseenlaskupäivää ja se
riippuu tuotteen muodostavien rahoitusosatekijöiden
markkinaolosuhteista. Strukturointikustannus on kertakorvaus ja se
sisältyy tuotteen hintaan.
SIP Nordic Fondkommission AB :n maksama palkkio – SIP Nordic
Fondkommission AB :n tarjoamat tuotteet voivat olla toisen
osapuolen välittämiä (kuten sijoituspalvelun tarjoajan). Myös tämä
sijoitustuote saattaa olla tällaisen toisen osapuolen välittämä. SIP
Nordic Fondkommission AB maksaa tällaisesta tuotteen
välittämisestä normaalisti korvauksen sijoituspalvelun tarjoajalle.
Korvaus sisältyy tuotteen hintaan ja se lasketaan kertakorvauksena
siitä nimellismäärästä, jonka sijoituspalvelun tarjoaja on välittänyt.
Korvauksen suuruus vaihtelee ja riippuu monista tekijöistä.
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Kaikki esimerkit, olettamukset ja alustavat tiedot on sisällytetty
tähän markkinointiesitteeseen havainnollistamistarkoituksessa. BNP
Paribas ja SIP Nordic eivät voi antaa minkäänlaisia takeita siitä, että
jokin positiivinen kehitys tai laskelma tulee toteutumaan tai että
jokin mahdollinen positiivinen tuotto tullaan saavuttamaan. Kaikki
tässä markkinointiesitteessä esitetyt mahdolliset kehitykset tai
laskelmat ovat esimerkinomaisia, eivätkä ne ole BNP Paribasin tai
SIP Nordicin tarjous tehdä sijoitus esitetyin ehdoin, tai osoitus siitä,
että olisi mahdollista tehdä sijoitus esitetyin ehdoin. BNP Paribas ja
SIP Nordic eivät tarjoa tämän markkinointiesitteen vastaanottajille
sijoitus-, vero-, oikeudellista tai muun tyyppistä neuvontaa. Tietyt
tässä markkinointiesitteessä kuvatut strategiat tai mahdolliset
liiketoimet sisältävät johdannaisten käyttöä. Johdannaiset ovat
luonteeltaan monimutkaisia ja sisältävät merkittäviä riskejä, mukaan
lukien riski siitä, että koko sijoitettu pääoma menetetään. Sijoittajan
tulee ymmärtää ja hyväksyä, etteivät BNP Paribas ja SIP Nordic ole
sellaisessa asemassa, että ne pystyisivät arvioimaan, mikäli tässä
markkinointiesitteessä kuvatut tuotteet tai strategiat ovat sijoittajan
sijoitustarpeisiin, olosuhteisiin tai vaatimuksiin sopivia.

Eturistiriidat – BNP Paribas on investointipankki, joka toimii laajasti
eri alueilla ja voi ajoittain kohdata eturistiriitoja, joita se ratkoo
soveltuvan lain ja sisäisen ohjeistuksensa pohjalta. Sijoittajan tulee
ottaa huomioon, että BNP Paribasilla voi olla, joko omaan lukuunsa
tai muiden lukuun, pitkiä tai lyhyitä positioita sijoituksissa,
transaktioissa tai strategioissa, joihin tässä markkinointiesitteessä
viitataan, tai niihin liittyvissä tuotteissa ja että se voi olla
osapuolena, joko omaan tai asiakkaidensa lukuun, transaktioissa
tavalla, joka ei ole yhdenmukainen tässä markkinointiesitteessä
ilmaistujen näkemysten kanssa. BNP Paribas voi lisäksi (ja on myös
viime kahdentoista kuukauden aikana saattanut) toimia
investointipankkina tai tarjota merkittäviä neuvonta- tai
sijoituspalveluita tässä markkinointiesitteessä mainituille yhtiöille
tai tässä markkinointiesitteessä mainittuihin sijoituksiin liittyen.
Joidenkin valtioiden laki tai muut säädökset voivat rajoittaa tämän
markkinointiesitteen jakelua. Henkilöiden, joilla on hallussaan tämä
markkinointiesite, tulee itse selvittää tällaiset rajoitukset ja toimia
niiden mukaisesti.

Index disclaimer – iTraxx® is a registered trade mark of International
Index Company Limited.

iTraxx® is a trade mark of International Index Company Limited and
has been licensed for the use by BNP Paribas. International Index
Company Limited does not approve, endorse or recommend BNP
Paribas or iTraxx® derivatives products. iTraxx® derivatives products
are derived from a source considered reliable, but neither
International Index Company Limited nor any of its employees,
suppliers, subcontractors and agents (together iTraxx Associates)
guarantees the veracity, completeness or accuracy of
iTraxx® derivatives products or other information furnished in
connection with iTraxx® derivatives products. No representation,
warranty or condition, express or implied, statutory or otherwise, as
to condition, satisfactory quality, performance, or fitness for purpose
are given or assumed by International Index Company Limited or any
of the iTraxx Associates in respect of iTraxx® derivatives products or
any data included in such iTraxx® derivatives products or the use by
any person or entity of iTraxx® derivatives products or that data and
all those representations, warranties and conditions are excluded
save to the extent that such exclusion is prohibited by law.

None of International Index Company Limited nor any of the iTraxx
Associates shall have any liability or responsibility to any person or
entity for any loss, damages, costs, charges, expenses or other
liabilities whether caused by the negligence of International Index
Company Limited or any of the iTraxx Associates or otherwise,
arising in connection with the use of iTraxx® derivatives products or
the iTraxx® indices.

Avaintietoasiakirja – Sijoituksen ominaisuudet ja riskit ovat saatavilla
yhteenvetona avaintietoasiakirjasta (KID-asiakirja).
Avaintietoasiakirja ei ole markkinointimateriaalia. Se on lain vaatima
asiakirja jonka tarjoitus on auttaaa sijoittajaa ymmärtämään
sijoitukseen liittyvät ominaisuudet, riskit, kustannukset ja
mahdollisest voitot ja tappiot. Avaintietoasiakirja on saatavilla
osoitteesta www.sipnordic.fi ja SIP Nordic Fondkommission AB ja SIP
Nordic Oy toimittavat ne pyydettäessä.

SIP Nordic Fondkommission AB :n arvio sijoituspalvelun tarjoajille
maksettavista korvauksista perustuu palkkiotasoon, joka on enintään
yhteensä 2,5% tuotteen nimellismäärästä sen laina-ajalta.
Laskelma perustuu oletukseen, että sijoittaja pitää sijoituksensa
varsinaiseen eräpäivään saakka.

SIP Nordic Fondkommission AB antaa lisäksi ei-rahallisia
kannustimia sijoituspalvelun tarjoajille tuotekoulutuksen,
markkinointimateriaalin, tiettyjen tietoteknisten ja hallinnollisten
tukitoimien sekä tuoteseurannan muodossa.

Esimerkki, joka perustuu EUR 10 000 sijoitukseen:

Tärkeää tietoa – BNP Paribas ja SIP Nordic ovat laatineet tämän
markkinointiesitteen ainoastaan markkinointitarkoituksessa.
Markkinointiesite ei anna täydellisiä tietoja sijoituksesta, ja sijoitusta
harkitsevan tulee pitää markkinointiesitettä ainoastaan alustavana
yhteenvetona lopullisista ehdoista sekä ohjelmaesitteestä. BNP
Paribas tai SIP Nordic eivät vastaa mistään tämän
markkinointiesitteen mahdollisista painovirheistä, ja
markkinointiesitteeseen voidaan tehdä muutoksia ilman
etukäteisvaroitusta. Sijoittajan ja tämän ammattimaisen
neuvonantajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä olla täysin
tietoisia mahdollisista riskeistä ja hyödyistä, jotka liittyvät
sijoitustuotteeseen sekä sijoitustuotteeseen liittyvistä mahdollisista
muista liiketoimista.
Näin ollen sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä
tutustua tarkasti ohjelmaesitteeseen sekä lopullisiin ehtoihin, jotka
ovat saatavilla osoitteesta www.sipnordic.fi. Sijoitustuote lasketaan
liikkeeseen liikkeeseenlaskupäivänä voimassa olevan ’Obligaatiot,
sertifikaatit ja warrantit’ - liikkeeseenlaskuohjelman
(”liikkeeseenlaskuohjelma") alla yhdessä lopullisten ehtojen tai
liikkeeseenlaskun liitteen kanssa. Kopio liikkeeseenlaskuohjelmaan
liittyvästä ohjelmaesitteestä siihen liittyvine päivityksineen ’Base
Prospectus dated 3 June 2019 under the Issuer’s Note, Warrant and
Certificate Programme’ and any Supplements thereto
(”ohjelmaesite"), joka sisältää sijoitustuotteen ehdot ja jota
täydentävät lopulliset ehdot tai liikkeeseenlaskun liite, on myös
pyynnöstä saatavilla SIP Nordic Fondkommission AB:lta/SIP Nordic
Oy:ltä. Tämän markkinointiesitteen tiedot ja mielipiteet/näkemykset
perustuvat luotettavina pidettäviin lähteisiin, mutta BNP Paribas ja
SIP Nordic eivät anna nimenomaisia tai epäsuoria takeita siitä, että
tiedot ovat oikeita tai täydellisiä. Muilla rahoituslaitoksilla tai
henkilöillä voi olla toisenlaisia mielipiteitä/näkemyksiä tai ne voivat
vetää toisenlaisia johtopäätöksiä tässä markkinointiesitteessä
esitetyistä tosiasioista tai ideoista.

Skenaariot
Myynti 1 
vuoden
jälkeen

Myynti 4 
vuoden 
jälkeen

Myynti 6 
vuoden
jälkeen

Merkintäpalkkio 200 € 200 € 200 €

Sijoituspalvelun
tarjoajan palkkiot 250 € 250 € 250 €

SIP Nordic Oy:n
palkkiot 200 € 200 € 200 €

SIP Nordic
Fondkommission 50 € 50 € 50 €

BNP Paribas:n kulut
(alustavasti)(1) 100 € 100 € 100 €

Palkkiot yhteensä eur 800 € 800 € 800 €

Palkkiot yhteensä % 8,00 % 8,00 % 8,00 %

Vaikutus tuottoon
vuodessa eur 741,37 € 692,01 € 702,15 €

Vaikutus tuottoon
vuodessa % -6,40 % -2,14 % -1,30 %

(1) Kulu on alustava. Lopullinen kulu vahvistetaan kauppapäivänä
14. marraskuuta 2019.
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BNP Paribas (www.bnpparibas.com) toimii 72 maassa ja sillä on yli 202 000 työntekijää, joista yli 154 000 Euroopassa. 
Pankki luokitellaan korkealle kolmessa ydintoiminnassaan: Retail Banking, International Financial Services ja 

Corporate & Institutional Banking. Konsernilla on neljä kotimarkkinaa Euroopassa (Belgia, Ranska, Italia ja 
Luxemburg). BNP Paribas Personal Finance on kuluttajalainojen johtava toimija. BNP Paribas markkinoi myös 

pankkiliiketoimintaansa yksityishenkilöille Etelä- ja Itä-Euroopassa sekä Turkissa, ja pankilla on laaja verkosto 
Yhdysvaltojen länsiosassa. 

BNP Paribas:lla on johtava asema Euroopassa, vahva läsnäolo Amerikassa ja vakaa sekä nopeasti kasvava Corporate
& Institutional Banking ja International Financial Services liiketoiminta Aasiassa.

TIETOA BNP PARIBAS PANKISTA

Derivatives House of the Year

Derivatives House of the Year



Luottotodistus

 Liikkeeseenlaskija BNP Paribas Issuance B.V.

 Takaaja BNP Paribas (A+ / Aa3 / AA-, 17. syyskuuta 2019)

 ISIN - koodi FI4000400031

 Merkintäaika 7. lokakuuta 2019 - 8. marraskuuta 2019

 Viimeinen maksupäivä 8. marraskuuta 2019

 Kupongin määrityspäivä 14. marraskuuta 2019

 Liikkeeseenlaskupäivä 28. marraskuuta 2019

 Lähtöarvon määrityspäivä 16. marraskuuta 2019

 Loppuarvon määrityspäivä 20. joulukuuta 2024

 Eräpäivä/takaisinmaksupäivä 6. tammikuuta 2025

 Kohde-etuusindeksi iTraxx® Europe Crossover Series 32 version 1 indeksi

 Valuutta EUR

 Vähimmäismerkintämäärä EUR 5 000

 Nimellisarvo (N) EUR 1 000 per sertifikaatti 

 Merkintäkurssi 100 % nimellisarvosta

 Vuotuiset tarkastelupäivät 6. tammikuuta 2020, 6. tammikuuta 2021, 6. tammikuuta 2022,
6. tammikuuta 2023, 6. tammikuuta 2024, 6. tammikuuta 2025

 Ehdollinen vuotuinen kuponki, jos
enintään 8 viiteyhteisöön on
kohdistunut luottotapahtuma

Alustavasti 7 % vuodessa (vähintään 5 %)

 Clearing Euroclear Finland

 Listaus Sertifikaateille haetaan listausta Nordic Derivatives
Exchange:ssa (mikäli listausvaatimukset täyttyvät)

 Ohjelmaesite ja lopulliset ehdot
Ohjelmaesite (Base Prospectus), päivätty 3. kesäkuuta 2019 ja
siihen liittyvät päivitykset (Supplements) sekä lopulliset ehdot
(Final Terms) ovat saatavilla osoitteesta www.sipnordic.fi

ALUSTAVAT EHDOT JA AIKATAULU

Tämän tuotteen tarjoaa Suomessa: SIP Nordic Fondkommission AB.
Mikäli haluatte lisätietoja tai teillä on kysymyksiä koskien markkinointia tai myyntiä,
ottakaa ystävällisesti yhteyttä:
SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, 111 56 Tukholma, Ruotsi
SIP Nordic Oy, Suomi, puh: 010 271 0170

http://www.sipnordic.fi/
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