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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
Klik en Klaar op Galapagos

ISIN XS1894611869 Notering neen

Ontwikkelaar BNP Paribas S.A. - www.bnpparibas.com
Telefoonnummer: +33 (0)1 57 08 22 00 Openbare aanbieding Netherlands

Emittent BNP Paribas S.A. Bevoegde instantie Autorité des marchés financiers (AMF)

Garantieverstrekker BNP Paribas S.A. KID Productie Datum July 12, 2019 12:35:22 CET

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 note, een overdraagbaar schuldinstrument.

Doelstellingen
De doelstelling van dit product is het leveren van een rendement gebaseerd op de 
prestaties van een onderliggend(e) aandeel. Dit product heeft een vaste looptijd 
en wordt afgelost op de Eindvervaldag, behalve indien vervroegd afgelost in 
overeenkomst met onderstaande bepalingen inzake de Automatische Vervroegde 
Aflossing.
Tenzij het product vervroegd is afgelost, zijn de volgende bepalingen van 
toepassing.
Op de Eindvervaldag ontvangt u ten aanzien van elk(e) note:
        1. Als de Eindwaarde groter is dan of gelijk is aan 100%van de Beginwaarde: 
een contante betaling gelijk aan 136% van het Nominaal Bedrag.
        2. Als de Eindwaarde kleiner is dan 100%van de Beginwaarde: 

                a. Als zich geen Grenswaardegebeurtenis heeft voorgedaan: een 
contante betaling gelijk aan het Nominaal Bedrag.
                b. Als zich een Grenswaardegebeurtenis heeft voorgedaan: een 
contante betaling gelijk aan het Nominaal Bedrag, verminderd met de Prestaties 
van de Onderliggende. In dit geval lijdt u een gedeeltelijk of volledig verlies van 
het Nominaal Bedrag.
Automatische Vervroegde Aflossing: Als op een Waarderingsdatum voor 
automatische aflossing de slotkoers van de Onderliggende groter is dan of gelijk is 
aan de betreffende Grenswaarde voor automatische aflossing, wordt het product 
afgelost op de overeenkomende Vervroegde Eindvervaldag. U ontvangt voor 
elk(e) note een contante betaling gelijk aan het Nominaal Bedrag plus een premie 
afhankelijk van de betreffende Uitstapkosten.

Waarbij:
Een Grenswaardegebeurtenis wordt geacht zich te hebben voorgedaan als de Eindwaarde op of onder de Grenswaarde ligt. 
De Prestatie van een Onderliggende gelijk is aan het verschil tussen de Eindwaarde en de Beginwaarde, gedeeld door de Beginwaarde, uitgedrukt in absolute waarde.
De Beginwaarde de slotkoers is van de Onderliggende op de Uitoefeningsdatum.
De Eindwaarde de slotkoers is van de Onderliggende op de Datum van aflossingswaardering.

Productgegevens

Uitoefeningsdatum 9 oktober 2018 Uitgifteprijs 100%
Uitgiftedatum 18 oktober 2018 Munteenheid van het product EUR
Eind Observatie Datum 11 oktober 2021 Nominaal bedrag per note 1.000 EUR
Eindvervaldag 18 oktober 2021

Grenswaarde 67,05% van de Beginwaarde Waarderingsdatum/-data automatische 
aflossing 11 oktober 2019 en 12 oktober 2020

Datum/Data van vervroegde aflossing 18 oktober 2019 en 19 oktober 2020 Grenswaarde voor automatische 
aflossing 100% van de Beginwaarde

Uitstaprente 12% en 24% van het Nominaal Bedrag

Onderliggende Bloomberg Code ISIN
Galapagos NV GLPG NA BE0003818359
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(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.
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Alle aflossingen die in dit document beschreven worden (inclusief mogelijke winsten), zijn berekend op basis van het Nominaal Bedrag, exclusief kosten, sociale bijdragen en 
belastingen die van toepassing zijn op dit type belegging.

Beoogde retailbelegger
Dit product is ontwikkeld voor retailbeleggers die:

een kortetermijn beleggingshorizon (korter dan drie jaar) hebben.
willen beleggen in een vermogensgroeiproduct, eventueel om hun portefeuille te diversifiëren.
in staat zijn verliezen te lijden tot een totaal van het Nominaal Bedrag en zich altijd bewust zijn van de mogelijke vroegtijdige beëindiging van het product.
geïnformeerd zijn door een professionele adviseur 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  

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product tot de eindvervaldag aanhoudt. Het 
daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder 
terugkrijgen. U zult niet in staat zijn uw product gemakkelijk te verkopen of u kunt zich 
genoodzaakt zien het te verkopen voor een prijs die een aanzienlijke effect heeft op hoeveel u 
terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator is een richtlijn 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 1 uit 7; dat is de laagste risicoklasse.
Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als heel laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel 
klein is.
U krijgt uitbetaald in de munteenheid van het product, die anders kan zijn dan uw nationale munteenheid. In dit geval dient u zich bewust te zijn van het valutarisico. Het 
uiteindelijke rendement dat u behaalt, hangt af van de wisselkoers tussen de twee munteenheden. Dit risico is niet meegenomen in de hierboven getoonde risico-indicator.
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 we u naar de risicoparagrafen van het Basisprospectus zoals gespecificeerd in het gedeelte 'Overige relevante informatie' 
hieronder.

Prestatiescenario's
Inleg 10.000 EUR

Scenario's 1 jaar Vervaldag

Stressscenario Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van 
kosten 836.71 EUR 5462.94 EUR

 

Gemiddeld jaarlijks rendement -91.63% -23.37%

Ongunstig scenario Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van 
kosten 10031.11 EUR 10031.11 EUR

 

Gemiddeld jaarlijks rendement 0.31% 0.14%

Gematigd scenario Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van 
kosten 10031.11 EUR 10031.11 EUR

 

Gemiddeld jaarlijks rendement 0.31% 0.14%

Gunstig scenario Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van 
kosten 10031.11 EUR 10031.11 EUR

 

Gemiddeld jaarlijks rendement 0.31% 0.14%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 2 jaar / 3 maanden, in verschillende scenario's, als u 10.000 EUR inlegt.
De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten.
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.
Het 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 
geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als BNP Paribas S.A. niet kan uitbetalen?
Mocht de Emittent in gebreke blijven of faillissement aanvragen, dan kunt u maximaal uw ingelegde bedrag kwijtraken.
Het product valt niet onder een beleggerscompensatie- of garantieregeling.
Beleggers dienen te noteren dat de Emittent 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 



  
3

bevoegdheid om de belangrijkste voorwaarden van het product te wijzigen (inclusief maar niet beperkt tot de eindvervaldag of de interestbetaling, indien van toepassing) om het 
nominaal bedrag van het product te verminderen (ook een mogelijke vermindering naar nul) en om het product in aandelen om te zetten. Beleggers krijgen onder de garantie 
mogelijk niet het gehele of gedeeltelijke, uit hoofde van het product verschuldigde bedrag (indien van toepassing) terug of ontvangen wellicht een andere, door de Emittent 
uitgegeven zekerheid in plaats van het bedrag (indien van toepassing) dat uit hoofde van de Notes door de Emittent aan de 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, 
vaste en incidentele kosten.
De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor twee verschillende periodes van inbezithouding. Potentiële sancties wegens 
eerdere verkoop zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10.000 EUR 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 u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Inleg 10.000 EUR

Scenario's Als u verkoopt na 1 jaar Als u op de vervaldag verzilvert

Totale kosten 45.12 EUR 45.04 EUR
 

Effect op rendement (verlaging) per jaar 0.45% 0.2%

Samenstelling van de kosten
Onderstaande tabel geeft het volgende weer: 

het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit; 
de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar

Eenmalige kosten Instapkosten 0.2% Het effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten.

Uitstapkosten 0.0% Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.

Lopende kosten Portefeuille-transactiekosten 0.0% Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.

Andere lopende kosten 0.0% Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen.

Incidentele 
kosten Prestatievergoedingen 0.0% Het effect van de prestatievergoeding. Wij nemen deze kosten af van uw belegging indien het product 

beter presteert dan zijn benchmark.

Carried interests 0.0% Het effect van carried interests.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
De aanbevolen periode van inbezithouding voor het product is tot 18 oktober 2021, wat overeenkomt met de eindvervaldag van het product. De gemiddelde looptijd van het 
product is echter van tevoren niet bekend, aangezien het vroegtijdig afgelost kan worden.
Het doel van het product is het bieden van een aflossingsprofiel zoals hierboven beschreven in "Wat is dit voor een product?" Dit is alleen van toepassing als het product tot de 
eindvervaldag wordt aangehouden.
Onder normale marktomstandigheden kunt u dit product op 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, wordt er 0,50 % kosten afgetrokken van de marktprijs, een percentage dat onder specifieke 
marktomstandigheden verhoogd kan worden.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Elke klacht omtrent de persoon die het product geadviseerd of verkocht heeft, kan rechtstreeks aan hem voorgelegd worden.
Om een klacht over het product in te dienen kunt u een brief sturen naar: BNP Paribas CLM Regulations - Complaints Management, 10 Harewood Avenue, LONDON NW1 6AA, 
UK; een email zenden naar cib.priips.complaints@bnpparibas.com; de klacht indienen via het elektronisch formulier, beschikbaar op de link: https://kid.bnpparibas.com/cib.

Andere nuttige informatie
De informatie in dit Document met essentiële informatie vormt geen aanbeveling om het product te kopen of verkopen en is geen vervanging voor individueel advies door uw 
bank of adviseur.
Lees voor de volledige informatie over het product, inclusief de betrokken risico's de betreffende juridische informatie, die gratis beschikbaar is bij uw financieel adviseur.
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. 


