
Liikkeeseenlaskija: BNP Paribas Issuance B.V., takaaja: BNP Paibas S.A. Tarjouksen tekijä: S-Pankki Oyj (”S-Pankki”). S-Pankki on laatinut tämän markkinointimateriaalin. Tätä markkinointimateriaalia ei saa jäljentää, jakaa, eikä 
julkaista missään tarkoituksessa ilman S-Pankin etukäteen antamaa lupaa. Avaintietoasiakirja, sertifikaattikohtaiset ehdot sekä liikkeeseenlaskijan 1.6.2022 päivätty ohjelmaesite (Base Prospectus for the issue of Certificates) 
täydennyksineen ovat saatavissa S-Pankista ja osoitteesta www.s-pankki.fi

1  Lopullinen kuponki vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 4,0 %. Liikkeeseenlasku perutaan mikäli kuponkia ei voida vahvistaa vähintään tasolle 4,0 %.
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Määritysvaluutta Euro

Alustava kuponki1 4,5 % vuotuista kuponkituottoa

Viiteyhtiöt 75 eurooppalaista High Yield -yhtiötä

Pääomaturva Ei pääomaturvaa

Liikkeeseenlaskija ja takaaja Liikkeeseenlaskija: BNP Paribas Issuance B.V., takaaja: BNP 
Paribas S. A.
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Sijoitukselle vuosittain maksettavan kuponkituoton ja eräpäivänä takaisinmaksettavan nimellisarvon suuruuteen vaikuttaa luottovastuuaikana luottovastuutapahtuman kohtaamien viiteyhtiöiden määrä.
Sijoitus maksaa kiinteää, alustavasti 4,5 % kuponkituottoa kulloinkin jäljellä olevalle nimellisarvolle. Lopullinen vuotuinen kuponkituotto vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 4,0 %. 
Liikkeeseenlasku perutaan, mikäli vuotuista kuponkituottoa ei voida vahvistaa vähintään tasolle 4,0 %. Kuponkituotossa ei ole huomioitu merkintäpalkkioita tai muita kuluja.

Mahdollisesta kuudennestatoista (16:nnesta) luottovastuutapahtuman kohdanneesta viiteyhtiöistä alkaen jokainen luottovastuutapahtuman luottovastuuaikana kohdannut viiteyhtiö pienentää sekä tuotonlaskennassa 
käytettävää, jäljellä olevaa nimellisarvoa että eräpäivänä takaisinmaksettavaa nimellisarvoa viiteyhtiön painon verran eli noin 1,67 prosenttiyksiköllä (noin 1/60) alkuperäisestä nimellisarvosta laskettuna.

• Kuponki maksetaan kulloinkin jäljellä olevalle nimellisarvolle. Jäljellä oleva nimellisarvo pienenee sen vuosittaisen kuponkijakson alusta, jonka aikana luottovastuutapahtuma on tapahtunut. Näin ollen myös 
viiteyhtiön kohtaaman luottovastuutapahtuman ajankohta vaikuttaa sijoittajan saamaan kokonaistuottoon.

• Jäljellä oleva nimellisarvo maksetaan takaisin eräpäivänä.

Seuraavat laskentaesimerkit perustuvat kuvitteellisiin lukuihin ja alustavaan kuponkituottoon eivätkä ne kuvasta historiallista tai odotettua kehitystä. Laskentaesimerkeissä oletetaan, että sijoitus pidetään eräpäivään 
saakka, kuponkituotto vahvistuu alustavalle tasolle ja luottovastuutapahtumat kohdentuvat ensimmäiselle kuponkijaksolle. Huomioitavaa on, että luottovastuutapahtumat voivat kohdentua eri kuponkijaksoille. Sijoittajan 
maksettavaksi tulevat mahdolliset verot eivät ole mukana esitetyissä laskelmissa. Merkintähintaan sisältyviä kuluja ja palkkioita (katso tämän materiaalin sivu 15) ei vähennetä tuotosta tai takaisinmaksettavasta 
nimellisarvosta. Sertifikaatin erillinen merkintäpalkkio 1 % sertifikaatin nimellisarvosta ei sisälly merkintähintaan. Mikäli lopullinen kuponkituotto vahvistetaan alle alustavan tason, on kuponkituotto pienempi kuin esitetyissä 
esimerkeissä. Tässä markkinointimateriaalissa esitetyt laskentaesimerkit eivät sisällä kaikkia tuoton määräytymisen kannalta kaikkia keskeisiä ehtoja, tutustu tarjouksen pääpiirteisiin sivuilla 16–17, sertifikaattikohtaiset 
ehdot sekä liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite.

Viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumat määrittävät tuoton ja pääoman takaisinmaksun suuruuden. Sertifikaatin nimellisarvon ehdolliseen 
takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja takaajan takaisinmaksukyvystä.

Tuoton määräytyminen (1/3)

Esimerkki 1
Yksikään viiteyhtiö ei kohtaa luottovastuutapahtumaa 
luottovastuuaikana

• Sertifikaatille maksetaan vuosittainen 
kuponkituotto sertifikaatin alkuperäiselle 
nimellisarvolle.

• Eräpäivänä maksetaan takaisin 100 % sertifikaatin 
alkuperäisestä nimellisarvosta.

• Vuotuinen tuotto sijoitetulle pääomalle noin      
4,25 % vuositasolla, huomioiden 1 % 
merkintäpalkkio.

Esimerkki 2
Kymmenen viiteyhtiöitä kohtaa 
luottovastuutapahtuman ensimmäisen kuponkijakson 
aikana

• Sertifikaatille maksetaan vuosittainen 
kuponkituotto sertifikaatin alkuperäiselle 
nimellisarvolle.

• Eräpäivänä maksetaan takaisin 100 % sertifikaatin 
alkuperäisestä nimellisarvosta.

• Vuotuinen tuotto sijoitetulle pääomalle noin      
4,25 % vuositasolla, huomioiden 1 % 
merkintäpalkkio.

Esimerkki 3
Kaksikymmentä viiteyhtiötä kohtaa 
luottovastuutapahtuman ensimmäisen kuponkijakson 
aikana

• Sertifikaatille maksetaan vuosittainen 
kuponkituotto pienentyneelle jäljellä olevalle 
nimellisarvolle, joka on noin 91,67 % sertifikaatin 
alkuperäisestä nimellisarvosta.

• Eräpäivänä maksetaan takaisin noin 91,67 % 
sertifikaatin alkuperäisestä nimellisarvosta.

• Vuotuinen tuotto sijoitetulle pääomalle noin     
2,22 % vuositasolla, huomioiden 1 % 
merkintäpalkkio.

Esimerkki 4
Viisikymmentä viiteyhtiöitä kohtaa 
luottovastuutapahtuman ensimmäisen kuponkijakson 
aikana

• Sertifikaatille maksetaan vuosittainen 
kuponkituotto pienentyneelle jäljellä olevalle 

nimellisarvolle, joka on noin 41,,67 % sertifikaatin 
alkuperäisestä nimellisarvosta.

• Eräpäivänä maksetaan takaisin noin 41,67 % 
sertifikaatin alkuperäisestä nimellisarvosta.

• Vuotuinen tappio sijoitetulle pääomalle noin           
-14,19 % vuositasolla, huomioiden 1 % 
merkintäpalkkio.



Tuoton määräytyminen (2/3)
Alla olevassa taulukossa on esitetty, mikä olisi luottovastuutapahtumien vaikutus yhteenlaskettujen kuponkien määrään sekä eräpäivänä takaisinmaksettavan nimellisarvon suuruuteen, mikäli luottovastuutapahtumat tapahtuisivat heti sijoitusajan 
alussa ja kuponkituoton menetys ensimmäisellä kuponkijaksolla. Laskelmissa oletetaan, että sijoitus pidetään eräpäivään saakka ja että kuponkituotto vahvistuu tasolle 4,5% vuotuista tuottoa. Mikäli lopullinen kuponkituotto vahvistetaan alle 
alustavan tason, on kuponkituotto pienempi kuin esitetyissä esimerkeissä. Huomioitavaa on, että luottovastuutapahtumat voivat kohdentua eri kuponkijaksoille. Sijoittajan maksettavaksi tulevat verot eivät ole mukana esitetyissä laskelmissa. 
Merkintähintaan sisältyviä kuluja ja palkkioita (katso tämän materiaalin sivu 15) ei vähennetä tuotosta tai takaisinmaksettavasta nimellisarvosta. Laskelmissa on huomioitu erillinen 1 % merkintäpalkkio. Laskentaesimerkit perustuvat kuvitteellisiin 
lukuihin eikä niiden perusteella laskettu tuotto ole tae tulevasta tuotosta tai kehityksestä. Tässä markkinointimateriaalissa esitetyt laskentaesimerkit eivät sisällä kaikkia tuoton määräytymisen kannalta kaikkia keskeisiä ehtoja, tutustu tarkemmin 
tarjouksen pääpiirteisiin sivuilla 16–17, sertifikaattikohtaisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen. Sertifikaatin nimellispääoman ehdolliseen takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja takaajan takaisinmaksukyvystä. 

Esimerkkejä eri tuottomahdollisuuksilla



Alla olevassa kuvaajassa on esitetty, mikä olisi luottovastuutapahtumien vaikutus yhteenlaskettujen kuponkien määrään sekä eräpäivänä takaisinmaksettavan nimellisarvon suuruuteen, mikäli luottovastuutapahtumat tapahtuisivat heti sijoitusajan 
alussa ja kuponkituoton menetys ensimmäisellä kuponkijaksolla. Laskelmissa oletetaan, että sijoitus pidetään eräpäivään saakka ja että kuponkituotto vahvistuu tasolle 4,5 % vuotuista tuottoa. Mikäli lopullinen kuponkituotto vahvistetaan alle alustavan 
tason, on kuponkituotto pienempi kuin esitetyissä esimerkeissä. Huomioitavaa on, että luottovastuutapahtumat voivat kohdentua eri kuponkijaksoille. Sijoittajan maksettavaksi tulevat verot eivät ole mukana esitetyissä laskelmissa. Merkintähintaan 
sisältyviä kuluja ja palkkioita (katso tämän materiaalin sivu 15) ei vähennetä tuotosta tai takaisinmaksettavasta nimellisarvosta. Laskelmissa on huomioitu erillinen 1 % merkintäpalkkio. Laskentaesimerkit perustuvat kuvitteellisiin lukuihin eikä niiden 
perusteella laskettu tuotto ole tae tulevasta tuotosta tai kehityksestä. Tässä markkinointimateriaalissa esitetyt laskentaesimerkit eivät sisällä kaikkia tuoton määräytymisen kannalta kaikkia keskeisiä ehtoja, tutustu tarkemmin tarjouksen pääpiirteisiin
sivuilla 16–17, sertifikaattikohtaisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen. Sertifikaatin nimellispääoman ehdolliseen takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja takaajan takaisinmaksukyvystä. 

Tuoton määräytyminen (3/3)
Esimerkkejä eri tuottomahdollisuuksilla
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Yhteenveto
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VIITEYHTIÖIDEN LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA VIITEYHTIÖIDEN TOIMIALAJAKAUMA

Viiteyhtiöiden luottoluokitus- ja toimialajakauma
IHS Markit iTraxx Crossover -indeksin sarjan 37 versio 1 



IHS Markit iTraxx Crossover -indeksin sarjan 37 versio 1

Viiteyhtiöt (1/3)

Yritys S&P Moody's Sektori Maa



IHS Markit iTraxx Crossover -indeksin sarjan 37 versio 1

Viiteyhtiöt (2/3)

Yritys S&P Moody's Sektori Maa



IHS Markit iTraxx Crossover -indeksin sarjan 37 versio 1

Viiteyhtiöt (3/3)

Yritys S&P Moody's Sektori Maa
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BNP Paribas S.A.  ja BNP Paribas Issuance B.V.

A+ Aa3 AA-

Liikkeeseenlaskija ja takaaja



Keskeisiä riskitekijöitä (1/2)



Keskeisiä riskitekijöitä (2/2)



Tietoa tuotteen kohdemarkkinasta, kokonaiskustannuksista ja tarjouksen perumisesta 

.



Tarjouksen pääpiirteet (1/2)



Tarjouksen pääpiirteet (2/2)



Liite 1: Luottovastuutapahtuma
Alla olevat lyhyet kuvaukset ovat tiivistelmiä luottovastuutapahtumista. Tarkemmat määritelmät on esitetty liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteessä, johon 
sijoittajan tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
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Liite 2: Historialliset luottovastuutapahtumat iTraxx Europe 
Crossover -indeksisarjoissa, tilanne 26.7.2022
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Lyhyt kuvaus indeksistä ja säännöistä

Liite 3: Yleistä tietoa indekseistä
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Verotus
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