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Tämän asiakirjan tarkoitus 

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta 
sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin. 
 

Tuote 
 

Autocall Advanced New 
 

ISIN-koodi FI4000476940  Listaus Nasdaq OMX Helsinki 

Tuotteen kehittäjä 
BNP Paribas S.A. - www.bnpparibas.com 
Lisätietoja saa numerosta +33 (0)1 57 08 22 00  

 Julkinen tarjous 
Suomi - Suomi - 11. tammikuuta 2021 alkaen 19. 
helmikuuta 2021 asti (molemmat päivämäärät mukaan 
lukien), päivämääriä voidaan muuttaa. 

Liikkeeseenlaskija BNP Paribas Issuance B.V.  Toimivaltainen viranomainen Autorité des marchés financiers (AMF) 

Takaaja BNP Paribas S.A.  
Avaintietoasiakirjan 
laatimispäivä 

18. joulukuuta 2020 12.47.25 CET 

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää. 

Mikä tämä tuote on? 

Tuotteen tyyppi 

Tämä tuote on sertifikaatti, eli vaihtokelpoinen velkainstrumentti. 

Tuotteen tavoitteet

Tuotteen tavoitteena on tarjota sijoittajalle tuotto, joka perustuu kohde-etuutena olevan 
indeksin kehitykseen. Tuotteella on kiinteä juoksuaika ja se erääntyy lunastuspäivänä, 
mikäli sitä ei ole lunastettu ennenaikaisesti alla esitettyjen automaattisen ennenaikaisen 
lunastuksen ehtojen mukaisesti. 
Jos tuotetta ei ole lunastettu ennenaikaisesti, seuraavia ehtoja sovelletaan. 
Lunastuspäivänä sijoittajalle suoritetaan jokaisen sertifikaatin osalta: 
    1. Jos lopullinen viitehinta on suurempi tai yhtä suuri kuin 100 % alustavasta 
viitehinnasta: käteismäärä, jonka suuruus on 172 % mutta vähintään  
154% nimellisarvosta. 
    2. Jos lopullinen viitehinta on pienempi kuin 100% alustavasta viitehinnasta: 
        a. Jos rajatapahtumaa ei ole esiintynyt: käteismäärä, jonka suuruus on yhtä suuri 
kuin nimellisarvo. 

        b. Jos rajatapahtuma on esiintynyt: käteismäärä, jonka suuruus on nimellisarvo 
vähennettynä kohde-etuuden kehityksellä. Tällaisessa tapauksessa sijoittaja menettää 
osan nimellisarvosta tai koko nimellisarvon. 
Automaattinen ennenaikainen lunastus/erääntyminen: Jos jonakin automaattisen 
ennenaikaisen erääntymisen (Autocall) arvostuspäivänä kohde-etuuden päätöshinta on 
suurempi tai yhtä suuri kuin sovellettava automaattisen ennenaikaisen erääntymisen 
taso (Autocall Barrier), tuote lunastetaan vastaavana ennenaikaisena lunastuspäivänä. 
Sijoittajalle maksetaan kunkin sertifikaatin osalta käteismäärä, jonka suuruus on yhtä 
suuri kuin nimellisarvo lisättynä lisämäärällä, joka perustuu sovellettavaan 
lopetuskurssiin.

Määritelmät: 
Rajatapahtuman katsotaan tapahtuneen jos lopullinen viitehinta on pienempi kuin rajataso.  
Kohde-etuuden kehitys on kohde-etuuden lopullisen viitehinnan ja alustavan viitehinnan välinen erotus jaettuna kohde-etuuden alustavalla viitehinnalla. Luku ilmaistaan 

itseisarvona.   
Alustava viitehinta on kohde-etuuden päätöshinta lähtöarvon määrityspäivänä. 
Lopullinen viitehinta on kohde-etuuden päätöshinta loppuarvon määrityspäivänä.   

Tuotteen tiedot 

Lähtöarvon määrityspäivä 4. maaliskuuta 2021  Liikkeeseenlaskuhinta 100% 
Liikkeeseenlaskupäivä 18. maaliskuuta 2021  Tuotteen valuutta EUR 
Loppuarvon määrityspäivä 4. maaliskuuta 2027  Nimellisarvo (per sertifikaatti) 1 000 EUR 
Lunastuspäivä (erääntyminen) 18. maaliskuuta 2027    
 

Rajataso 70% alustavasta viitehinnasta  
Automaattisen ennenaikaisen 
erääntymisen (Autocall) arvostuspäivä 

4. maaliskuuta 2022, 6. maaliskuuta 2023, 4. 
maaliskuuta 2024, 4. maaliskuuta 2025 ja 4. 
maaliskuuta 2026 

Ennenaikaisen lunastuksen 
päivämäärä(t) 

18. maaliskuuta 2022, 20. maaliskuuta 2023, 
18. maaliskuuta 2024, 18. maaliskuuta 2025 
ja 18. maaliskuuta 2026 

 
Automaattisen ennenaikaisen 
erääntymisen taso (Autocall Barrier) 

100% alustavasta viitehinnasta 

Lopetuskurssi(t) 
12%, 24%, 36%, 48%, 60% ja 72% 
nimellisarvosta, mutta vähintään 9%, 18%, 
27%, 36%, 45% ja 54% nimellisarvosta 

   

 

 

Kohde-etuus Bloomberg-koodi  

Solactive Home Staying Technologies 2020 AR 5% Index SOHOME20  

 Tuotteen ehdoissa määrätään, että tiettyjen poikkeustapahtumien esiintyessä (1) tuotteeseen voidaan tehdä muutoksia ja/tai (2) tuotteen liikkeeseenlaskija saattaa lopettaa 
tuotteen ennenaikaisesti. . Nämä tapahtumat eritellään tuotteen ehdoissa ja ne liittyvät pääasiassa kohde-etuuteen/etuuksiin, tuotteeseen ja se liikeellelaskijaan. Tällaisesta 
voimassaolon ennenaikaisesta päättämisestä saatava tuotto (mikäli sitä on) eroaa todennäköisesti edellä kuvatuista skenaarioista ja voi olla sijoitettua määrää pienempi. 
Kaikki tässä asiakirjassa kuvatut lunastukset (mukaan lukien mahdolliset voitot) lasketaan nykyisen nimellismäärän perusteella, ilman tämäntyyppiseen sijoittamiseen sovellettavia 
kustannuksia, sosiaaliturvamaksuja ja veroja.  
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Yksityissijoittajatyyppi, jolle tuote on tarkoitettu 

 Tämä tuote on tarkoitettu yksityissijoittajille: 
joiden sijoitushorisonttina on pitkä aikaväli (Yli viisi vuotta). 
jotka haluavat sijoittaa pääoman lisäämiseen tähtäävään tuotteeseen, mahdollisesti salkun hajauttamistarkoituksessa. 
pystyvät kantamaan tappion, joka voi merkitä jopa koko nimellisarvon menettämistä ja ovat tietoisia tuotteen mahdollisesta enneaikaisesta päättymisestä. 
ovat saaneet tai joilla on ennestään riittävät tiedot rahoitusmarkkinoista, niiden toiminnasta ja niihin liittyvistä riskeistä sekä kohde-etuuden omaisuuslajista. 

 

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada? 

Riski-indikaattori 

1  2  3  4  5  6  7 

  
Vähäinen riski Suuri riski 

 

  

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. 

Riski-indikaattori (Summary Risk Indicator, SRI) on ohjeellinen arvio, joka kuvaa tämän tuotteen riskiä verrattuna muihin tuotteisiin. Riski-indikaattori osoittaa, miten todennäköistä 
on, että tuotteen arvo laskee markkinaliikkeiden takia tai siksi, että liikkeeseenlaskija ei pysty suorittamaan maksuja sijoittajalle. 
Tämän tuotteen riskiluokka on 5 eli keskikorkea, kun korkein riskiluokka on 7. 
Se tarkoittaa, että tulevaan kehitykseen mahdollisesti sisältyvät tappiot ovat keskikorkeat, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti liikkeeseenlaskijan 
kykyyn maksaa sijoittajalle. 
Sijoittajalle suoritetaan maksut tuotteen valuutassa, joka saattaa olla eri kuin sijoittajan kotimaan valuutta. Tällaisessa tapauksessa sijoittajan on syytä olla selvillä 
valuuttariskistä. Sijoittajan saama lopullinen tuotto riippuu näiden kahden valuutan välisestä vaihtokurssista. Valuuttariskiä ei ole otettu huomioon edellä esitetyssä riski-
indikaattorissa. 
Tätä tuotetta ei ole millään tavoin suojattu markkinoiden tulevalta kehitykseltä, joten sijoittaja saattaa menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoittamansa määrän. 
Jos liikkeeseenlaskija ei pysty maksamaan sijoittajalle, sijoittaja saattaa menettää koko sijoittamansa määrän. 
Tarkempia tietoja kaikista riskitekijöistä on lakisääteisen dokumentaation riskiosioissa, kuten alla kohdassa "Muut olennaiset tiedot" kuvataan. 

Tuottonäkymät 

Markkinoiden kehitystä tulevaisuudessa ei voida tarkasti ennustaa. Esitetyt skenaariot ovat vain viimeaikaisiin tuottoihin perustuviaviitteitä mahdollisista tuotoista. 
Todellinen tuotto voi olla pienempi. 
Sijoitus 10 000 EUR 

Näkymät  1 vuosi 3 vuotta Erääntymispäivä 
Stressinäkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen 1 035,13 EUR 2 869,43 EUR 1 769,81 EUR 
 Keskimääräinen tuotto vuosittain -89,65% -34,04% -25,07% 
Epäsuotuisa näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen 6 614,44 EUR 4 571,04 EUR 3 596 EUR 
 Keskimääräinen tuotto vuosittain -33,86% -22,97% -15,67% 
Kohtuullinen näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen 11 200 EUR 11 200 EUR 11 200 EUR 
 Keskimääräinen tuotto vuosittain 12% 3,85% 1,91% 
Suotuisa näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen 11 200 EUR 12 400 EUR 12 400 EUR 
 Keskimääräinen tuotto vuosittain 12% 7,43% 3,65% 
Tässä taulukossa esitetään, paljonko 10 000 EUR sijoituksesta mahdollisesti maksetaan sijoittajalle seuraavan 6 vuoden aikana eri tuottonäkymissä. 
Tuottonäkymät havainnollistavat, miten sijoitus mahdollisesti kehittyy eri tilanteissa. Niitä voi verrata muiden tuotteiden tuottonäkymiin.  
Tässä esitetyt tuottonäkymät ovat tuotteen tulevaa tuottoa koskevia arvioita, jotka perustuvat tuotteen arvon aiemmin tapahtuneisiin muutoksiin, eivätkä ne ole täsmällinen 
indikaattori. Sijoittajan saama tuotto riippuu markkinoiden kehityksestä ja siitä, kauanko sijoittaja pitää tuotteen. 
Stressinäkymä kuvaa sitä, paljonko sijoittajalle mahdollisesti maksetaan äärimmäisessä markkinatilanteessa, eikä siinä ole otettu huomioon tilannetta, jossa liikkeeseenlaskija ei 
pysty maksamaan sijoittajalle. 
Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteen kulut, mutta eivät välttämättä kaikkia kuluja, jotka sijoittajan on maksettava sijoitusneuvojalle tai jälleenmyyjälle. Luvuissa ei ole otettu 
huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotusasemaa, joka myös saattaa vaikuttaa sijoittajalle maksettavaan määrään. 
 

Mitä tapahtuu jos BNP Paribas S.A. on maksukyvytön? 
Jos liikkeeseenlaskija on maksukyvytön tai konkurssimenettelyssä, sijoittajalla on oikeus hakea erääntyneitä maksuja takaajalta ehdottoman ja peruuttamattoman takauksen nojalla. 
Jos myös takaaja on maksukyvytön tai konkurssimenettelyssä, sijoittaja saattaa menettää sijoittamansa määrän kokonaan.  
Tuote ei kuulu minkään lainsäädännöllisen sijoittajien korvausjärjestelmän tai talletussuojajärjestelmän piiriin. 
Sijoittajien on syytä huomata, että takaajan ominaisuudessa BNP Paribasille on Ranskassa myönnetty luottolaitoksilta vaadittava toimilupa, ja se on näin ollen 15.5.2014 annetussa 
direktiivissä 2014/59/EU (luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisua koskeva direktiivi) määritetyn kriisinratkaisumenettelyn alainen. Tässä direktiivissä 
muun muassa annetaan kriisinratkaisuviranomaisille valtuudet muuttaa takauksen keskeisiä ehtoja, vähentää takauksen ehdoissa takaajan suoritettavaksi määrättyjä maksuja (jopa 
siten, että takaaja ei suorita sijoittajalle mitään maksuja) ja muuntaa takauksen nojalla suoritettavat maksut takaajan osakkeiksi tai muiksi arvopapereiksi taikka muiksi takaajan 
maksuvelvoitteiksi. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaajalta tuotteen perusteella mahdollisesti syntyvää ja takauksen nojalla maksettavaa koko määrää tai edes osaa siitä tai 
saavat mahdollisen maksettavan määrän sijasta takaajan liikkeeseenlaskeman muun arvopaperin, jonka arvo saattaa olla huomattavasti pienempi kuin tuotteen erääntymisen 
yhteydessä sijoittajille maksettava määrä olisi ollut. 
 

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu? 

Tuoton supistumista kuvaava tunnusluku (Reduction in Yield, RIY) kertoo, miten sijoittajan maksamat kokonaiskulut vaikuttavat mahdolliseen sijoituksen tuottoon. Kokonaiskuluissa 
on otettu huomioon kertakulut, toistuvat kulut ja oheiskulut. 
Tässä esitetyt määrät ovat itse tuotteen kertyvät kulut kolmelle eri pitojaksolle. Niihin sisältyvät ennenaikaisesta tuotteesta luopumisesta mahdollisesti aiheutuvat lisämaksut. Luvut 
on laskettu 10 000 EUR suuruiselle sijoitukselle. Luvut ovat arvioita ja saattavat muuttua. 

Ajan myötä kertyvät kulut 

Tuotteen myyjä tai sijoitusneuvoja saattaa veloittaa sijoittajalta lisäksi muita kuluja. Tällaisessa tapauksessa myyjä tai sijoitusneuvoja antaa sijoittajalle tiedot kuluista ja siitä, miten 
kaikki kulut vaikuttavat sijoitukseen ajan kuluessa. 
 

Sijoitus 10 000 EUR 

Näkymät 
Eräännytettäessä 1 vuoden 

kuluttua 
Jos sijoitus lunastetaan 3 vuoden 

kuluttua 
Eräännytettäessä 

erääntymispäivänä 
 

Kokonaiskulut 1 260,36 EUR 1 170,26 EUR 1 147,77 EUR  

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (RIY) 12,6% 3,76% 1,83%  
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Kulujen rakenne 

Seuraavassa taulukossa esitetään:  
miten erityyppiset kulut vaikuttavat kunakin vuonna mahdolliseen sijoituksen tuottoon, joka sijoittajalle voidaan maksaa suositellun pitojakson päätyttyä 
millaisia kuluja eri kululuokkiin sisältyy. 

 

Tässä taulukossa esitetään vaikutukset vuotuiseen tuottoon 
Kertaluonteiset 
kulut 

Osallistumiskulut 1,83% Kulujen vaikutus on jo otettu huomioon hinnassa. 

 Irtautumiskulut 0% Kulujen vaikutus sijoittajan päättäessä sijoituksensa sen erääntymisen yhteydessä. 
Jatkuvaluonteiset 
kulut 

Salkkutapahtumiin liittyvät kulut 0% 
Tuotteeseen sisältyvien kohde-etuuksien myymisestä ja ostamisesta liikkeeseenlaskijalle aiheutuvien 
kulujen vaikutus. 

 Muut jatkuvaluonteiset kulut 0% Liikkeeseenlaskijan kunakin vuonna sijoituksen hallinnoinnista veloittamien kulujen vaikutus. 

Satunnaiset kulut Tulosperusteiset palkkiot 0% 
Liikkeeseenlaskijan tuotteen vertailuindeksiä paremman kehityksen toteutuessa veloittamien 
tuottopalkkioiden vaikutus. 

 Voitonjako-osuudet 0% Voitonjako-osuuksien vaikutus. 
 

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa? 

Tuotteen suositeltu pitojakso on 18. maaliskuuta 2027 asti, joka on tuotteen erääntymispäivä.Tuotteen voimassaoloaikaa ei kuitenkaan voida tietää ennakolta, koska tuote voidaan 
lunastaa ennenaikaisesti. 
Tuotteen tavoite on tarjota sijoittajalle tuotto, joka määräytyy yllä kohdassa "Mikä tämä tuote on?" kuvattujen ehtojen mukaan. Tämä pätee vain silloin, jos sijoittaja pitää tuotteen 
sen erääntymiseen asti. 
Tavanomaisessa markkinatilanteessa sijoittaja voi myydä tuotteen jälkimarkkinoilla vallitsevien markkinaparametrien perusteella määräytyvään hintaan, minkä seurauksena 
sijoittajalle voi aiheutua tappioita. Jos sijoittaja päättää myydä tuotteen jälkimarkkinoilla, markkinahinnasta vähennetään 0,50 % suuruinen palkkio. Palkkio voi tietyissä 
markkinatilanteissa olla myös suurempi. 
 

Kuinka sijoittaja voi valittaa? 
Sijoittaja voi tehdä tuotteen sijoitusneuvojaa tai myyjää koskevan valituksen suoraan kyseiselle henkilölle. 
Sijoittaja voi tehdä tuotetta koskevan valituksen kirjallisesti joko lähettämällä kirjeen osoitteeseen: BNP Paribas CLM Regulations - Complaints Management, 10 Harewood Avenue, 
LONDON NW1 6AA, UK, lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen cib.priips.complaints@bnpparibas.com, tai täyttämällä ja lähettämällä verkkolomakkeen osoitteessa 
https://kid.bnpparibas.com/cib. 
 

Muut olennaiset tiedot 
Tämän avaintietoasiakirjan sisältämät tiedot eivät ole suositus ostaa tai myydä tuotetta, eikä tämä asiakirja korvaa sijoittajan omalta pankiltaan tai sijoitusneuvojaltaan saamaa 
yksilöllistä neuvontaa. 
Sijoittajan on syytä lukea tuotteen lakisääteinen dokumentaatio halutessaan täydelliset tiedot tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Dokumentaatio on saatavana veloituksetta 
sijoitusneuvojalta. 
Tätä tuotetta ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille. Yhdysvaltalainen henkilö ("U.S. person") on määritelty Yhdysvaltain 
vuoden 1933 arvopaperilain S-säännöksessä (U.S. Securities Act of 1933, Regulation S). Tämän tuotteen tarjoamista ei ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti. 
Indeksinhoitaja ei esitä mitään väitteitä tuotteen hankkimisen suositeltavuudesta eikä edistä, markkinoi tai tue tuotetta millään tavoin.  


