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FORMÅL
Dette dokumentet gir deg v iktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Opply sningene er gitt i henhold til lov for å gjøre det enklere for deg
å forstå produktets egenskaper, risiko, kostnader, potensiell gevinst eller tap, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

PRODUKTET
5Y Athena Worst-of on Norsk Hydro ASA, Sandvik AB, SSAB AB and Yara International ASA in NOK Quanto
ISIN
Produsent
Utsteder
Garantist

TBD
BNP Paribas S.A. - www.bnpparibas.com
Ring +33 (0)1 57 08 22 00 for mer informasjon
BNP Paribas Issuance B.V.
BNP Paribas S.A.

Notering

Nasdaq OMX Stockholm - Structured Products NOK
Segment

Offentlig Tilbud

Ja, Norge

Kompetent Myndighet
KID Produksjonsdato

Autorité des marchés financiers (AMF)
25 februar 2021 1:02:45 PM CET

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt, og som kan være vanskelig å forstå.

HVA ER DETTE PRODUKTET?
PRODUKTTYPE
Dette produktet er et sertifikat og et omsettelig gjeldsinstrument.

MÅLSETTING
Målet med dette produktet er å gi deg en av kastning basert på y telsen til underliggende
aksjer (hv er aksje er en Underliggende). Dette produktet har fast løpetid og v il innløses
på Innløsningsdatoen, med mindre det innløses tidligere i samsvar med bestemmelsene
om Automatisk Innløsning Før Forfall under. Produktet kan også utbetale kupong under
forhåndsdefinerte forhold i samsvar med Kupong-bestemmelsene nedenfor.
Med mindre produktet er innløst tidlig, v il følgende bestemmelser gjelde.
På Innløsningsdatoen vil du motta for hvert sertifikat, i tillegg til eventuell endeling betaling
av en kupong:
1. Hv is sluttkursen til den underliggende med den verste utvik lingen er større enn
eller lik 80% av startprisen: en tilbakebetaling lik 160% men ikke mindre enn
150% av det nominelle beløpet.
2. Hv is sluttkursen til den underliggende med den verste utv iklingen er mindre enn
100% av startprisen:

a. Hv is en Terskelsituasjon ikke har skjedd: en kontant betaling som tilsv arer det
Teoretiske Beløpet.
b. Hv is en Terskelsituasjon har skjedd: en kontant betaling tilsvarende det Teoretiske
Beløpet, redusert med Prestasjonen til det underliggende som har Prestert Dårligst. I
dette tilfellet v il du lide et delv is eller totalt tap av det Opprinnelig Påly dene Beløp.
Automatisk Tidlig Innløsning: Hvis, sluttkursen for hver underliggende på en hvilken som
helst Automatisk Verdifastsettelsedato, er større enn eller lik den aktuelle Automatiske
Innløsningsterskelen, vil produktet bli innløst på tilsvarende Tidlig Innløsningsdato. Du vil
motta en kontant betaling som tilsvarer det Opprinnelig Pålydene Beløp for hvert sertifikat.

Dette avsnittet angir de sentrale definisjonene i avsnittet om "Målsetting" ovenfor.
Hvor:
En Terskelsituasjon skal anses å inntreffe hvis den Endelige Referanseprisen for minst en Underliggende er under Terskelen.
Prestasjonen av en Underliggende er forskjellen mellom den Endelige Referanseprisen og den Opprinnelige Referanseprisen, delt på den Opprinnelige Referanseprisen, uttrykt i
absolutt v erdi.
Det Underliggende som presterer dårligst er den Underliggende som viser den laveste Endelige Referanseprisen delt på den Opprinnelige Referanseprisen.
Den Opprinnelige Referanseprisen for en Underliggende er sluttkursen for den Underliggende på Kjøpsdato.
Den Endelige Referanseprisen for en Underliggende er sluttkursen for den Underliggende på Innløsningsverdsettelsesdatoen.

PRODUKTDATA
Kjøpsdato
Utstedelsesdato
Innløsningsverdsettelsesdato
Innløsningsdato (forfall)

31. mars 2021
23. april 2021
31. mars 2026
20. april 2026

Utstedelsespris
Produktvaluta
Opprinnelig Pålydende Beløp (per sertifikat)

Terskel
Tidlig Innløsningsdato(er) og Rater

60% av den Opprinnelige Referanseprisen
Se Vedlegg

Automatisk Verdsettelse Dato(er)
Automatisk Innløsning av terskel

100%
NOK
NOK 10,000

Se Vedlegg
Se Vedlegg

Underliggende

Bloomberg Kode

ISIN

Sandvik AB
SSAB AB
Yara International ASA
Norsk Hydro ASA

SAND SS
SSABA SS
YAR NO
NHY NO

SE0000667891
SE0000171100
NO0010208051
NO0005052605

Produktv ilkårene forutsetter at dersom v isse ekstraordinære hendelser oppstår, kan (1) produktet tilpasses og/eller (2) Utsteder av produktet førtidig av slutte produktet. Disse
hendelsene er spesifisert i produktbetingelsene og gjelder i hov edsak den/de Underliggende, produktets egenskaper og Utsteder av produktet. Det du får tilbake (hv is noe) ved en
slik førtidig innløsning v il variere med scenariene beskrevet ovenfor og kan bli mindre enn beløpet du investerte.

Alle innløsninger beskrevet i dette dokumentet (inkludert potensielle gevinster) beregnes på grunnlag av det Opprinnelig Pålydene Beløp, eksklusive kostnader, sosiale bidrag og
skatt som gjelder denne ty pen investeringer.

PÅTENKT IKKE-PROFESJONELL INVESTOR
Dette produktet er utformet for ikke-profesjonelle investorer som:
har en langsiktig inv esteringshorisont (tre til fem år) .
søker å inv estere i et inntektsgiv ende produkt, gjerne for å div ersifisere deres portefølje.
er i stand til å bære tap opp til det totale Opprinnelig Påly dene Beløp, og er klar over mulig tidlig terminering av produktet.
har fått informasjon om eller har tilstrekkelig kunnskap om finansmarkedene, hvordan de fungerer og tilknyttet risiko, og den underliggende aktivaklassen.

HVA ER RISIKOENE OG HVILKEN AVKASTNING KAN JEG FÅ?
RISIKOINDIKATOR
Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet frem til forfall. Den faktiske risikoen kan
variere betydelig hvis du innløser på et tidligere stadium, og du kan få mindre tilbake. Produktet
kan være vanskelig å omsette, og du kan måtte selge til en pris som har betydelig redusert verdien
Lavere Risiko
Høyere Risiko
du sitter igjen med.
Sammendragsris ikoindikatoren (SRI) er en veiledning for dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger
på grunn av bevegelser i markedene eller som følge av at vi ikke er i stand til å betale deg.
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Vi har klassifisert dette produktet til niv å 6 av 7, hvilket er den nest høyeste risikoklassen.
Dermed v urderes potensielle tap på fremtidige utbetalinger til å være på et høyt risikoniv å, men det er svært usannsynlig at dårlige markedsforhold skulle påvirke vår evne til å betale
deg.
Du v il motta betalinger i produktets v aluta, som kan være forskjellig fra din innenlandske valuta. Dersom dette er tilfellet må du være oppmerksom på valutarisiko. Den endelige
av kastningen du mottar, vil da avhenge av vekslingskursen mellom de to v alutaene. Denne risikoen er ikke medregnet i indikatoren ovenfor.
Dette produktet gir ingen besky ttelse mot fremtidige markedsvisninger, og følgelig kan du tape hele eller deler av din investering.
Hv is v i ikke er i stand til å betale deg det du har krav på, kan du tape hele investeringen din.
For detaljert informasjon om all risiko, se risikoseksjonene i den juridiske dokumentasjonen som spesifisert i seksjonen "Annen relevant informasjon" nedenfor.

RESULTATSCENARIER
Markedsutviklingen i fremtiden kan ikke forutsies nøyaktig. Scenariene som vises er bare en indikasjon på noen av de mulige resultatene basert på nylig avkastning.
Faktisk avkastning kan være lavere.
Investering NOK 100.000

Scenarier

Stress-scenario
Ugunstig scenario
Moderat scenario
Gunstig scenario

1 år
Hva du kan få igjen etter fradrag av kostnader
Gjennomsnittlig avkastning hvert år
Hva du kan få igjen etter fradrag av kostnader
Gjennomsnittlig avkastning hvert år
Hva du kan få igjen etter fradrag av kostnader
Gjennomsnittlig avkastning hvert år
Hva du kan få igjen etter fradrag av kostnader
Gjennomsnittlig avkastning hvert år

NOK 6,564.97
-93.44%
NOK 51,996.32
-48.0%
NOK 112,000
12.0%
NOK 112,000
12.0%

3 år
NOK 12,801.49
-49.6%
NOK 27,849.77
-34.7%
NOK 112,000
3.85%
NOK 118,000
5.67%

Forfall
NOK 8,480.42
-39.0%
NOK 21,540.7
-26.48%
NOK 112,000
2.3%
NOK 124,000
4.4%

Denne tabellen v iser pengene du kan få igjen i løpet av de neste 5 årene under forskjellige scenarier, forutsatt at du inv esterer NOK 100.000.
Scenariene som vises illustrerer hvilke resultater din inv estering kan gi. Du kan sammenligne dem med scenarier for andre produkter.
Scenariene som presenteres er et estimat over fremtidig resultater basert på historisk informasjon om hvordan verdien av denne investeringen varierer, og er ikke en eksakt indikator.
Hv a du får igjen v il variere avhengig av markedets utvikling og hvor lenge du beholder produktet.
Stress-scenariet viser hva du kan få igjen under ekstreme markedsforhold, og det tar ikke hensyn til risikoen for at v i ikke er i stand til å betale deg.
Tallene som vises, inkluderer alle kostnader ved selv e produktet, men ikke nødvendigvis alle kostnader som du eventuelt betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar heller ikke
hensy n til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du sitter igjen med fra investeringen.

HVA SKJER HVIS BNP PARIBAS S.A. IKKE ER I STAND TIL Å BETALE?
Hv is Utsteder skulle misligholde sin utbetalingsforpliktelse eller anmode om konkurs, har du rett til å søke om å få betaling fra Garantisten i henhold til en ubetinget og ugjenkallelig
garanti for forfalt beløp. Skulle Garantisten også misligholde eller begjære konkurs, kan du lide et tap opp til det totale inv esterte beløpet.
Produktet er ikke dekket av noen lovfestet investorkompensasjon eller garantiprogram.
Inv estorer bør v ære oppmerksom på at BNP Paribas, som opptrer som Garantisten, har konsesjon som en kredittinstitusjon i Frankrike, og er således underlagt regimet for offentlig
administrasjon innført i henhold til EUs direktiv for av v ikling og gjenopprettelse av kredittinstitusjoner og v erdipapirforetak av 15. mai 2014. Dette direktiv et gir blant annet
tilsy nsmyndighetene myndighet til å endre de viktigste betingelsene for garantien, til å redusere beløpene som Garantisten skal betale under garantibestemmelsene (inkludert en
mulig reduksjon til null) og til å omgjøre de forfalte beløpene under garantien til aksjer eller andre verdipapirer, eller andre forpliktelser fra Garantisten. Dette medfører at inv estorene
kan risikere å ikke få tilbakebetalt hele eller deler av det beløpet som skal betales i henhold til produktet (hvis noe) fra Garantisten under garantien, eller kan motta et annet v erdipapir
utstedt av Garantisten i stedet for beløpet (hv is noe) som Investorene skal ha i henhold til produktet fra Utsteder, og som kan ha en betydelig mindre verdi enn beløpet som er skyldig
inv estorene i henhold til produktet ved forfall.

HVA ER KOSTNADENE?
Av kastningsreduksjon (RIY) viser hvilken betydning de totale kostandene du betaler, vil ha for den avkastningen investeringen vil gi deg. De totale kostnadene omfatter engangs,
løpende og tilfeldige kostander.
Beløpene v ist her er de oppsamlede kostander for selv e produktet i tre forskjellige investeringsperioder. De inkluderer mulige gebyrer for førtidig innløsning. Tallene forutsetter at du
inv esterer NOK 100.000. Tallene er estimater og kan endres i fremtiden.

KOSTNADER OVER TID
Personen som selger deg eller gir deg råd om dette produktet, kan belaste deg y tterligere kostnader. I så fall, v il denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene, og vise
deg hv ilken innvirkning alle kostnadene vil ha på investeringen din over tid.
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Investering NOK 100.000

Scenarier

Totale kostnader
Avkastningsreduksjon (RIY) per år

Hvis du innløser etter 1 år

NOK 6,757.57
6.76%

Hvis du innløser etter 3 år

NOK 6,270.57
2.05%

Hvis du innløser ved forfall

NOK 6,175.37
1.21%

SAMMENSETNINGEN AV KOSTNADER
Tabellen nedenfor viser:
bety dning for hv ert år som de forskjellige typer kostnader på investeringen kan få på av kastningen ved avslutning av den anbefalte investeringsperioden;
bety dningen av de forskjellige typer kostander.
Denne tabellen viser betydningen på avkastningen per år
Engangskostnader
Løpende kostnader
Tilfeldige kostnader

Oppstartskostnader
Avslutningskostnader
Transaksjonskostnader
Andre løpende kostnader

1.21%
0.0%
0.0%
0.0%

Suksesshonorar

0.0%

Resultatdeling

0.0%

Effekten av kostander du betaler som allerede er inkludert i prisen.
Effekten av kostnader ved å avslutte investeringen ved forfall.
Effekten av kostnader når vi kjøper og selger underliggende investeringer for produktet.
Effekten av kostnader som vi tar hvert år for å ivareta investeringen din.
Effekten av Suksesshonorar. Vi belaster disse på investeringen hvis produktet overgår
referanseportefølje.
Effekten av resultatdeling.

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLD INVESTERINGSPRODUKTET, OG KAN JEG TA UT PENGENE MINE TIDLIG ERE?
Den anbefalte inv esteringsperioden for produktet er inntil 20. april 2026, som tilsvarer produktets løpetid. Varigheten av produktet er imidlertid ikke kjent på forhånd, da det kan
innløses tidlig.
Formålet med produktet er å gi deg innløsningsprofilen beskrevet under "Hva er dette produktet?" ovenfor. Dette gjelder hvis man sitter med produktet inntil det forfaller.
Under normale markedsbetingelser kan du selge dette produktet i annenhåndsmarkedet til en pris som avhenger av de gjeldende markedsparameterne på den tiden, som kan være
risikabelt for det inv esterte beløpet. Hv is du bestemmer deg for å selge produktet, v il et honorar på 0,50% bli trukket fra markedsprisen som kunne være oppnådd under spesiele
markedsforhold.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?
Enhv er klage angående handlingen til en personen som rådgiver om eller selger produktet kan fremlegges direkte for den personen.
Enhv er klage angående produktet kan sendes inn til følgende adresse: BNP Paribas CLM Regulations - Complaints Management, 10 Harewood Avenue, LONDON NW1 6AA, UK,
v ed å sende en e-post til cib.priips.complaints@bnpparibas.com, eller ved å bruke det elektroniske skjemaet som er tilgjengelig på følgende nettside https://kid.bnpparibas.com/cib.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON
Informasjonen som står i dette Dokumentet er ikke en anbefaling om å kjøpe eller selge produktet, og skal ikke brukes som erstatning for individuell rådgiv ning fra banken din eller
inv esteringsrådgiv er.
For fullstendig informasjon om produktet, inkludert relevant risikoen, bør du lese den tilhørende juridis ke dokumentasjonen, som er tilgjengelig gratis av din finansielle rådgiv er.
Dette produktet kan ikke tilby s eller solgt, direkte eller indirekte, i United States of America eller til "U.S. persons". Begrepet "U.S. person" er definert i Regulation S til the U.S.
Securities Act of 1933 (Securities Act). Tilbudet av dette produktet er ikke registrert i henhold til Securities Act.
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VEDLEGG
Automatisk Tidlig Innløsning
Automatisk Verdesettelse Dato(er)

Tidlig Innløsnings Dato(er)

Automatisk Innløsning Terskel

31. mars 2022

25. april 2022

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

30. juni 2022

25. juli 2022

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

30. september 2022

24. oktober 2022

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

2. januar 2023

25. januar 2023

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

31. mars 2023

24. april 2023

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

30. juni 2023

24. juli 2023

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

2. oktober 2023

25. oktober 2023

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

2. januar 2024

25. januar 2024

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

2. april 2024

25. april 2024

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

1. juli 2024

24. juli 2024

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

30. september 2024

23. oktober 2024

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

2. januar 2025

27. januar 2025

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

31. mars 2025

23. april 2025

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

30. juni 2025

23. juli 2025

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

30. september 2025

23. oktober 2025

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

2. januar 2026

26. januar 2026

80% av den Opprinnelige Referanseprisen

Rater
Det er forventer at det skal bli ca. 12% men dette
vil ikke være mindre enn 10% av det Opprinnelig
Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca.15% men dette
vil ikke være mindre enn 12.5% av det
Opprinnelig Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 18% men dette
vil ikke være mindre enn 15% av det Opprinnelig
Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 21% men dette
vil ikke være mindre enn 17.5% av det
Opprinnelig Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 24% men dette
vil ikke være mindre enn 20% av det Opprinnelig
Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 27% men dette
vil ikke være mindre enn 22.5% av det
Opprinnelig Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 30% men dette
vil ikke være mindre enn 25% av det Opprinnelig
Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 33% men dette
vil ikke være mindre enn 27.5% av det
Opprinnelig Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 36% men dette
vil ikke være mindre enn 30% av det Opprinnelig
Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 39% men dette
vil ikke være mindre enn 32.5% av det
Opprinnelig Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 42% men dette
vil ikke være mindre enn 35% av det Opprinnelig
Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 45% men dette
vil ikke være mindre enn 37.5% av det
Opprinnelig Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 48% men dette
vil ikke være mindre enn 40% av det Opprinnelig
Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 51% men dette
vil ikke være mindre enn 42.5% av det
Opprinnelig Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 54% men dette
vil ikke være mindre enn 45% av det Opprinnelig
Pålydene Beløp.
Det er forventer at det skal bli ca. 57% men dette
vil ikke være mindre enn 47.5% av det
Opprinnelig Pålydene Beløp.
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