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DOEL
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk
voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met
andere producten te vergelijken.

PRODUCT
Turbo Long gerelateerd aan een index

ISIN NL0014055477

Notering Euronext Amsterdam

Openbare aanbieding Ja (Nederland, België)

de Emittent BNP Paribas Issuance B.V.

Garantieverstrekker BNP Paribas S.A.

Fabrikant BNP Paribas S.A.
www.bnpparibasmarkets.nl (Nederland), www.bnpparibasmarkets.be (België)
Bel 09 006 275 387 (Nederland), 080 063 336 (België) voor meer informatie

Bevoegde instantie Autorité des marchés financiers (AMF)

Productiedatum van de KID 22.01.2020 (09:34:19)

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

SOORT

Dit product is een certificaat, een overdraagbaar schuldinstrument. 

DOELSTELLINGEN

Doel van het product is het bieden van een specifiek rendement, indien aanwezig, volgens de van tevoren bepaalde voorwaarden. Het product heeft 
geen vaste levensduur. U belegt met een hefboom in de koersontwikkeling van de Onderliggende waarde en profiteert in het geval van stijgende 
koersen van de Onderliggende waarde.  

Het product kan gedurende de levensduur beëindigd worden indien zich een Automatische Vroegtijdige Afwikkelgebeurtenis voordoet. Een
Automatisch Vervroegde Afwikkelgebeurtenis doet zich voor als de Koers van de Onderliggende waarde op of onder het Stop loss-niveau komt op 
enig moment gedurende de beurstijden waarop de onderliggende waarde verhandeld wordt, oftewel de Waarnemingsperiode.  In dit geval wordt het 
product beëindigd en ontvangt u een eventuele restwaarde. De restwaarde is gebaseerd op de afwikkelkoers in de onderliggende waarde. Als de 
afwikkelkoers hoger is dan het Financieringsniveau dan is de Restwaarde gelijk aan de afwikkelkoers minus het Financieringsniveau, gedeeld door de 
Ratio. Indien de afwikkelkoers gelijk is aan of lager is dan het Financieringsniveau, is de restwaarde van het product nul.

U kunt de Emittent vragen het product vervroegd af te lossen door uw Uitoefenrecht kenbaar te maken door overhandiging van een door u vooraf 
geschreven aankondiging op vooraf vastgestelde data (namelijk de ‘Waarderingsdag in geval van optionele beëindiging’).

Verder heeft de Emittent het recht om het product te beëindigen op een voor haar conveniërende datum mits de Waarderingsdag vooraf is 
aangekondigd.

Na uitoefening van uw Uitoefenrecht of na beëindiging op initiatief van de Emittent en op voorwaarde dat zich niet eerder een Automatische 
Vroegtijdige Afwikkelgebeurtenis heeft voorgedaan, ontvangt u een Afwikkelbedrag op de betreffende Afwikkeldatum dat gelijk is aan het bedrag 
waarmee de Referentiekoers hoger is dan het Financieringsniveau, gedeeld door de Ratio.

Het Financieringsniveau wordt dagelijks aangepast als gevolg van de financieringskosten die door de Emittent in rekening worden gebracht. Het 
financieringskostenpercentage wordt gebaseerd op een specifieke marktrente en een marge vastgesteld door BNP Paribas Arbitrage S.N.C. 
Daarnaast zal uitkering van dividend door een bedrijf waarvan het aandeel deel uitmaakt van de index leiden tot een verlaging van het 
Financieringsniveau.

Het Stop loss-niveau wordt per definitie één keer per maand aangepast en bovendien na aanpassingen of buitengewone gebeurtenissen met 
betrekking tot de Onderliggende waarde op basis van de Procentuele stop-loss buffer. Als gevolg hiervan is het Stop loss-niveau altijd hoger dan het 
Financieringsniveau waardoor het product niet direct en noodzakelijkerwijze waardeloos wordt nadat zich een Automatische Vroegtijdige 
Afwikkelgebeurtenis heeft voorgedaan.

U hebt geen recht op de rechten die voortvloeien uit het bezit van de componenten van de Onderliggende waarde (bijv. dividend, stemrecht).

Uitgiftedatum 16.12.2019 Restwaarde Restwaarde vastgesteld door BNP
Paribas Arbitrage S.N.C. op basis van
de afwikkeling van onderliggende
posities gerelateerd aan het product

Aflossingsdatum
(vervaldag)

4 werkdagen na de relevante
Waarderingsdag in geval van optionele
beeindiging of de Waarderingsdag

Stop loss-niveau 600,70 punten
(per 21.01.2020)

Waarnemingsperiode 16.12.2019 tot de Waarderingsdag bij
beëindiging door de Emittent

Procentuele stop loss buffer 1,00%

Munteenheid van het
product

EUR Ratio 10

Financieringsniveau 594,88 punten
(per 21.01.2020)

Type Long

Afwikkelmogelijkheid Contante afwikkeling
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Onderliggende waarde AEX® (AEX, www.euronext.com)

Munteenheid van de
Onderliggende waarde

EUR

Referentie agent Euronext N.V.

Koers van de
onderliggende waarde

Koers van de onderliggende waarde zoals constant vastgesteld door Euronext N.V.

Referentiekoers Slotkoers zoals vastgesteld door de Referentie agent op de Waarderingsdag waar 1 punt gelijk staat aan 1 eenheid van
de Munteenheid van de Onderliggende waarde

De productvoorwaarden stellen dat als zich bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen voordoen (1) aanpassingen gedaan kunnen worden aan het
product en/of (2) de Emittent van het product het product vroegtijdig kan beëindigen. Deze gebeurtenissen worden gespecificeerd in de
productvoorwaarden en zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan de Onderliggende waarde(n), het product en de Emittent van het product. Het rendement
(indien van toepassing) dat u bij een dergelijke vroegtijdige beëindiging ontvangt, is waarschijnlijk anders dan hierboven weergegeven en kan kleiner
zijn dan het bedrag dat u hebt ingelegd.
Alle aflossingen die in dit document beschreven worden (inclusief potentiële winsten) zijn berekend exclusief kosten, sociale bijdragen en belastingen
die van toepassing zijn op dit type belegging.

RETAILBELEGGER OP WIE HET PRIIP WORDT GERICHT

Het product is ontwikkeld voor retailbeleggers die:

- in staat zijn verliezen te lijden tot het totaal van de aanschafprijs plus overige kosten.

- een korte termijn beleggingshorizon hebben (tot drie jaar).

- willen beleggen in een vermogensgroeiproduct, eventueel om hun algehele portefeuille te diversifiëren.

- zijn geïnformeerd of zelf voldoende kennis hebben van financiële markten, hoe deze functioneren, de risico's en de onderliggende waarde.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

RISICO-INDICATOR

1 2 3 4 5 6 7

  
Lager risico Hoger risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product gedurende de
steekproefperiode aanhoudt.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u
kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien 
hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. 

We hebben dit product ingedeeld in klasse 7 uit 7, dat is de hoogste risicoklasse.

Dat betekent dat potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als heel hoog. De kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een 
slechte markt is heel klein.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. 

Voor nadere informatie over alle risico's verwijzen wij u naar de risicoparagrafen van het Basisprospectus zoals gespecificeerd in het gedeelte 
"Andere nuttige informatie" hieronder. 

PRESTATIESCENARIO'S

Marktontwikkelingen in de toekomst kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn slechts een
indicatie van enkele van de mogelijke resultaten op basis van recente rendementen. Het werkelijke rendement kan lager zijn.

Belegging EUR 10.000,00

Scenario's Steekproefperiode (1 kalenderdag)

Stressscenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 0,00

Percentage rendement (niet geannualiseerd) -100,00%

Ongunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 5.681,29

Percentage rendement (niet geannualiseerd) -43,19%

Gematigd scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 9.706,43

Percentage rendement (niet geannualiseerd) -2,94%

Gunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 13.773,45

Percentage rendement (niet geannualiseerd) 37,73%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen aan het einde van de steekproefperiode in verschillende scenario’s, als u EUR 10.000,00
inlegt.

De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met scenario's van andere producten. De cijfers
worden niet op jaarbasis berekend, maar voor een voorbeeldperiode. Cijfers in deze sectie en in "Wat zijn de kosten?" kunnen daarom niet worden
vergeleken met cijfers van producten met een aanbevolen periode van bezit van minstens een jaar.

De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze
belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u het product aanhoudt.

De stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet
kunnen betalen.

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of
distributeur. In de bedragen is er geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u
terugkrijgt.
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WAT GEBEURT ER ALS BNP PARIBAS S.A. NIET KAN UITBETALEN?
Mocht de Emittent in gebreke blijven of faillissement aanvragen, dan hebt u het recht de Garantieverstrekker om uitbetaling te vragen overeenkomstig
een onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie met betrekking tot het verschuldigde bedrag. Mocht de Garantieverstrekker ook in gebreke blijven of
faillissement aanvragen, dan kunt u maximaal uw ingelegde bedrag kwijtraken. Het product valt niet onder een statutaire beleggerscompensatie- of
garantieregeling. Beleggers dienen te noteren dat BNP Paribas, optredend als Garantieverstrekker, in Frankrijk een vergunning heeft als
kredietinstelling en als zodanig onderworpen is aan het afwikkelingsregime zoals ingesteld door de EU-richtlijn inzake herstel en Afwikkeling van
banken en beleggingsondernemingen van 15 mei 2014. Deze richtlijn geeft afwikkelingsautoriteiten onder meer de bevoegdheid om de belangrijke
voorwaarden van de garantie te wijzigen, om de door de Garantieverstrekker te betalen bedragen te verminderen op basis van de voorwaarden van de
garantie (ook een mogelijke vermindering naar nul) en om uit hoofde van de garantie verschuldigde bedragen om te zetten in aandelen of andere
effecten of andere obligaties van de Garantieverstrekker. Beleggers krijgen onder de garantie mogelijk niet het gehele of gedeeltelijke, uit hoofde van
de het product verschuldigde bedrag (indien van toepassing) van de Garantieverstrekker terug of ontvangen wellicht een andere door de
Garantieverstrekker uitgegeven zekerheid in plaats van het bedrag (indien van toepassing) dat uit hoofde van het product aan Beleggers verschuldigd
is, die wellicht aanzienlijk minder waard is dan het bedrag dat aan beleggers uit hoofde van het product op de vervaldag verschuldigd is.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten
omvatten eenmalige en vaste kosten.

De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf. Ze omvatten potentiële vervroegde uitstapboetes. De
bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u EUR 10.000,00 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u
informatie over die kosten en laat hij of zij zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Belegging EUR 10.000,00

Scenario Als u verkoopt aan het einde van de
steekproefperiode (1 kalenderdag)

Totale kosten EUR 1.276,99

Effect op rendement (verlaging) 12,77%

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:
- het effect dat de verschillende soorten kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de steekproefperiode;
- de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement

Eenmalige kosten Instapkosten 12,17% Het effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten.

Uitstapkosten 0,36% Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.

Lopende kosten Portefeuille-transactiekosten 0,00% Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product
aankopen of verkopen.

Andere lopende kosten 0,24% Het effect van de kosten die wij afnemen voor het beheer van uw beleggingen.

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?
Aanbevolen periode van bezit: 1 kalenderdag (steekproefperiode)

De aanbevolen periode van bezit zoals hierboven wordt aangegeven komt overeen met de voorbeeldperiode die is gebruikt voor de berekening van de
rendementscenario's en de kosten van het product. Vanwege het hefboomeffect reageert het product op de kleinste koersbewegingen van de
Onderliggende wat binnen onvoorspelbare tijdsbestekken tot winst of verlies kan leiden. Voor beleggers die rendement willen maken, wordt het risico
gerelateerd aan het product aanzienlijk groter als zij het product langer dan de voorbeeldperiode in bezit hebben. Voor beleggers die het product kopen
voor hedgingdoeleinden hangt de periode van bezit af van het tijdsbestek waarbinnen een belegger gehedged wil zijn.

Naast het verkopen van het product op de beurs waaraan het product genoteerd staat of onderhands, kunt u de Emittent verzoeken het product
vervroegd te verzilveren door uw Uitoefenrecht uit te oefenen door het overhandigen van een van tevoren geschreven mededeling op van tevoren
vastgestelde data. Onthoud dat vereist wordt dat u minimaal een product aanhoudt voor effectieve uitoefening. U dient uw depositoire bank, die
verantwoordelijk is voor de overdrachtsorder van de gespecificeerde producten opdracht te geven. Bij effectieve uitoefening ontvangt u een
Afwikkelbedrag zoals in meer detail beschreven bij “Wat is det voor een product?" hierboven.

Onder normale marktomstandigheden kunt u dit product vop de secundaire markt verkopen tegen een prijs die afhankelijk is van de dan geldende
marktvoorwaarden, waardoor het belegde bedrag risico kan lopen.
Indien u beslist te verkopen, kan het bedrag dat u ontvangt lager, mogelijk ook veel lager, zijn dan het bedrag dat u anders zou hebben ontvangen.

Houd er rekening mee dat de handel in het product voorafgaand aan de Waarderingsdag kan ophouden.

In ongewone marktsituaties, of in het geval van technische gebreken/onderbrekingen, kan het kopen en/of verkopen van het product tijdelijk gehinderd
worden of is misschien helemaal niet mogelijk.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?
Klachten over het gedrag van de persoon die advies geeft over het product of het product verkoopt, kunnen rechtstreeks bij deze persoon ingediend
worden.
Klachten met betrekking tot het product of het gedrag van de fabrikant kunnen schriftelijk ingediend worden op het volgende adres: BNP Paribas
Markets Postbus 10042 1001 EA Amsterdam Nederland, door een e-mail te sturen naar markets@bnpparibas.com of door het onlineformulier in te
vullen via de volgende website www.bnpparibasmarkets.nl (Nederland), www.bnpparibasmarkets.be (België)

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE
Alle aanvullende documentatie met betrekking tot het product en vooral het prospectus, alle aanvullingen erop en de definitieve voorwaarden worden
gepubliceerd op de website van de Emittent' www.bnpparibasmarkets.nl (Nederland), www.bnpparibasmarkets.be (België), alles in overeenstemming
met de wettelijke vereisten. Lees deze documenten voor meer gedetailleerde informatie, en vooral details over de constructie van en risico’s die
verband houden met een belegging in het product.

Dit product mag niet direct of indirect aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan US Persons. De term "US Person"
wordt gedefinieerd in Richtlijn S van de Amerikaanse Securities Act van 1933. Het aanbod van dit product is niet geregistreerd onder de Securities Act.
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