
Faktablad
Ref.: NLBNPSE16564-2023-05-19T20:46:31

SYFTE
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå
produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter

PRODUKT
Unlimited Turbo Long kopplad till en underliggande aktie

ISIN-kod NLBNPSE16564

Noteringsplats NDX Sweden

Erbjudande till allmänheten Ja (Sverige)

Emittent BNP Paribas Issuance B.V.

Garant BNP Paribas S.A.

Produktutvecklare BNP Paribas S.A.
www.educatedtrading.bnpparibas.se
Ring 0200 870 900 för mer information

Behörig myndighet Autorité des marchés financiers (AMF) är ansvarig för tillsynen av BNP Paribas S.A. vad gäller detta faktablad

Faktabladets
produktionsdatum

2023-05-19 (20:46:31)

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. Den har inte något kapitalskydd mot marknadsrisk.

LÖPTID

Produkten har inte en fastställd löptid. Investeraren kan begära inlösen eller produkten kan avslutas av emittenten.

MÅL

Syftet med denna produkt är att ge dig en avkastning baserad på utvecklingen i den underliggande tillgången. Produkten är en hävstångsprodukt dvs.
den multiplicerar utvecklingen för den underliggande tillgången uppåt och nedåt nedåt och där du drar nytta av stigande priser på den underliggande
tillgången.

Produkten går till förfall under löptiden om en knockout-händelse inträffar. En knockout-händelse inträffar om observationskursen för knockout är lika
med eller under knockout-nivån någon gång under observationsperioden för knockout. I det fallet kommer produkten att förfalla värdelös omedelbart.

Du kan begära förtida inlösen av produkten på särskilda datum för förtidsinlösen genom att i förväg göra en skriftlig uppsägning.

Vidare har emittenten rätt att avsluta produkten på datum som utsetts av emittenten att vara förtida slutdatum med förbehåll för att detta kommuniceras
i förväg.

Efter att du begärt förtidsinlösen eller om emittenten avslutat produkten och såvida inte en knockout-händelse har inträffat före, så kommer du att
erhålla ett återbetalningsbelopp på relevant återbetalningsdag som motsvarar det belopp med vilket slutkursen på den underliggande tillgången
överstiger finansieringsnivån.

Finansieringsnivån justeras dagligen för att återspegla en finansieringskomponent som baseras på en specifik referensränta och en marginal bestämd
av BNP Paribas Arbitrage S.N.C. Dessutom, om den underliggande aktien betalar en utdelning så kommer det att leda till en minskning av
finansieringsnivån

Du har inte rätt till någon rättighet som härrör från den underliggande tillgången (exempelvis utdelningar, rösträtt).

Emissionsdag 2022-06-17 Knockout-nivå /
Finansieringsnivå

SEK 1 227,918981
(per den 2023-05-19)

Återbetalningsdag 10 affärsdagar efter slutdagen Paritet 1

Observationsperiod för
knockout

2022-06-17 till slutdagen om emittenten
avslutar produkten

Typ Long

Produktens valuta SEK Typ av avveckling Kontantavveckling

Underliggande namn AstraZeneca PLC (SE) (GB0009895292, www.astrazeneca.com)

Valuta på den
underliggande tillgången

SEK

Relevant marknad för den
underliggande tillgången

NASDAQ Stockholm AB

Observationskurs för
knockout

Kurs på underliggande tillgång kontinuerligt fastställd på den relevanta marknaden för den underliggande tillgången

Kurs på den
underliggande tillgången

Stängningskurs på relevant marknad för den underliggande tillgången på slutdagen

Villkoren för produkten fastställer att om vissa exceptionella händelser inträffar (1) kan produkten justeras och/eller (2) emittenten av produkten kan
avsluta produkten i förtid. Dessa händelser anges i produktvillkoren och avser huvudsakligen den underliggande tillgången, produkten och emittenten
av produkten. Avkastningen (om sådan föreligger) du får vid ett sådant förtida avslutande av produkten kommer sannolikt att skilja sig från de ovan
beskrivna scenarierna och kan vara lägre än det belopp du investerat.
All återbetalning som beskrivs i detta dokument (inklusive eventuella vinster) beräknas exklusive kostnader, sociala avgifter och beskattning som är
tillämpliga på denna typ av investering.
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MÅLGRUPP

Produkten har utformats för icke-professionella investerare som:

- kan bära förluster upp till summan av köpeskillingen plus eventuella kostnader.

- har en kortsiktig investeringshorisont (mindre än tre år).

- vill investera i en produkt med kapitaltillväxt, möjligen för att diversifiera sin totala portfölj.

- 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

  
Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten över exempelperioden.
Den faktiska risken kan variera avsevärt om du avyttrar i förtid och kan innebära att du
får mindre tillbaka.

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 7 av 7, dvs den högsta riskklassen.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida utveckling liggas på en mycket hög nivå. Dåliga marknadsförhållanden kommer mycket
osannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsutveckling. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

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.

UTVECKLINGSCENARIER

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas
exakt.

De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid Exempelperiod (1 kalenderdag)

Exempel på investering SEK 100 000,00

Om du avyttrar efter 1 dag

Minimum scenario Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.

Stress scenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader SEK 67 540,00

Procentuell avkastning (ej årsbasisbaserad) -32,46%

Negativt scenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader SEK 89 390,00

Procentuell avkastning (ej årsbasisbaserad) -10,61%

Neutralt scenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader SEK 96 300,00

Procentuell avkastning (ej årsbasisbaserad) -3,70%

Positivt scenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader SEK 103 320,00

Procentuell avkastning (ej årsbasisbaserad) 3,32%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas
ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

De positiva, neutrala och negativa scenarierna visar möjliga resultat, som har beräknats baserat på simuleringar av den underliggande tillgångens
resultat under upp till de 5 senaste åren.

VAD HÄNDER OM BNP PARIBAS S.A. INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?
Om emittenten skulle hamna på obestånd eller lämna in en konkursansökan, har du rätt att ansöka om betalning från garanten enligt ett ovillkorligt och
oåterkalleligt borgensåtagande för eventuella belopp förfallna till betalning. Om garanten blir oförmögen att betala, lämnar in en konkursansökan eller i
händelse av bail-in, kan du drabbas av en förlust på upp till hela det investerade beloppet.
Produkten omfattas inte av någon lagstadgad investerarkompensation eller garantiplan.
Investerare ska lägga märke till att BNP Paribas, som agerar som garant, 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 garantiåtagandets huvudvillkor, att minska de belopp som garanten ska betala enligt villkoren i garantiåtagandet
(inklusive en möjlig minskning till noll) och att konvertera beloppen förfallna till betalning enligt garantiåtagandet till aktier eller andra värdepapper och
skyldigheter för garanten. Omstrukturering kan åläggas av resolutionsmyndigheterna för att undvika konkurs.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 belopp (om sådant föreligger) som förfaller till betalning till investerarna, vilket kan vara värt betydligt mindre än det
återbetalningsbeloppsom skulle gälla på förfallodagen.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?
Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader
och om hur de påverkar din investering.
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KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur
länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga
investeringsperioder.

Vi har antagit följande:
- Du får tillbaka beloppet som du har investerat (0 % årlig avkastning)
- SEK 100 000,00 investeras

Om du avyttrar efter 1 dag

Totala kostnader SEK 100,00

Kostnadseffekter * 0,10%

* Detta illustrerar effekten på kostnader med en innehavstid på mindre än ett år. Denna procentsats beräknas med hänsyn till den aggregerade
kostnaden under perioden dividerat med investeringsbeloppet och kan inte jämföras direkt med kostnadseffektssiffror för andra produkter.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer
att få information om beloppet.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen Om du avyttrar vid slutet av
exempelperioden (1 kalenderdag)

Teckningskostnad 0,00% av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen.
Dessa kostnader är redan inkluderade i priset du betalar.

SEK 0,00

Inlösenkostnader 0,07% av investeringsbeloppet. Dessa kostnader gäller endast om du
avyttrar din investering innan produkten förfaller. Den angivna siffran
förutsätter att normala marknadsförhållanden gäller.

SEK 70,00

Löpande kostnader

Förvaltningsavgifter och andra
administrations- eller
driftskostnader

0,03% av värdet på din investering relaterat till den rekommenderade
innehavstiden. Detta är en uppskattning baserad på faktiska
kostnader.

SEK 32,18

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG AVYTTRA PRODUKTEN I
FÖRTID?
Rekommenderad innehavstid: 1 kalenderdag (exempelperiod)

Den rekommenderade innehavsperioden som anges ovan motsvarar den exempelperiod som använts för att beräkna avkastningsscenarierna och
produktkostnaderna. På grund av hävstångseffekten reagerar produkterna på minsta kursrörelse hos de underliggande tillgångarna vilket leder till
vinster eller förluster inom tidsramar som är oförutsägbara. För investerare som strävar efter avkastning, ökar den risk som hör till produkten avsevärt
om produkten innehas längre än exempelperioden. För investerare som köper produkten i säkringssyfte beror innehavsperioden på säkringshorisonten
för den enskilda investeraren.

Förutom att sälja produkten på marknadsplatsen där produkten är noterad eller OTC kan du begära förtida inlösen av produkten på datum som utsetts
av emittenten att vara möjliga förtida slutdatum med förbehåll att du skriftligt meddelar detta på ett fördefinierat antal dagar i förväg. Observera att du
kanske måste hålla ett minsta antal produkter (fler än en) för att genomföra inlösen. Du måste instruera din depåbank för att beställa överföringen av de
relevanta produkterna. Efter genomförd inlösen får du ett återbetalningsbelopp som beskrivs mer under "Vad innebär denna produkten? ” ovan.

Under normala marknadsförhållanden 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 beloppet för en risk.
Om du beslutar dig för att begära förtida inlösen av produkten så kan återbetalningsbeloppet bli – eventuellt signifikant – lägre än det belopp du annars
skulle erhålla.

Var vänligen medveten om att handeln i produkten på den marknadsplats där den är noterad kan upphöra före slutdagen.

Vid ovanliga marknadssituationer eller vid tekniska fel/störningar kan köp och / eller försäljning av produkten tillfälligt hindras, eller kanske inte alls vara
möjligt.

HUR KAN JAG KLAGA?
Ett klagomål avseende uppförandet hos den personen hos vilken du fått råd eller som sålt produkten kan lämnas in direkt till den personen.

Ett klagomål som rör produkten kan lämnas in i skriftlig form till följande adress: BNP Paribas Arbitrage SNC 20 boulevard des Italiens 75009 Paris
France, genom att skicka ett e-postmeddelande till listedproducts.sweden@bnpparibas.com, eller via följande webbplats
www.educatedtrading.bnpparibas.se

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION
Eventuell ytterligare dokumentation i förhållande till produkten och i synnerhet prospektet, eventuella tillägg till dessa och de slutliga villkoren
offentliggörs på emittentens webbplats www.educatedtrading.bnpparibas.se, allt i enlighet med lagliga krav. För att få mer detaljerad information - och
särskilt detaljer om strukturen och riskerna i samband med en investering i produkten - bör du läsa dessa dokument.

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.
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