
6Y USD Finvex Bonus Note 

Op zoek naar een alternatief? 

Vanaf 8 juni 2015 tot en met 8 juli 2015 (behoudens vervroegde afsluiting) kon u intekenen op volgende 
nieuwe gestructureerde obligatie van Société Générale. 

 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale 
 Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van de nominale waarde terug te betalen, 

tenzij de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat 
 Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 100% vertegenwoordigt van de eventuele stijging 

van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Index  (EUR Price) met een min. Van 10% 
 Looptijd: 6 jaar 
 Munteenheid: USD 
 

Voor wie was dit interessant? 

Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. 
Deze gestructueerde belegging is bestemd voor beleggers die over voldoende ervaring en kennis 
beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen en om, ten aanzien van hun 
financiele situatie, de voordelen en risico’s die verbonden zijn aan deze belegging kunnen inschatten. 
Beleggers moeten vertrouwd zijn met de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 index (EUR price). 

De Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Index (EUR Price) heeft als doel een blootstelling te bieden aan 
een portefeuille van 30 Europese aandelen die geselecteerd zijn op basis van hun duurzaamheid en 
liquiditeit en rekening houdend met het risico en de spreiding. De 30 aandelen worden evenwichtig verdeeld 
(elk aandeel uit de index heeft een gewicht van 3,33%) en de samenstelling van de index wordt maandelijks 
herzien om de risico’s over elke onderneming redelijk te kunnen spreiden. 

Hoe kon u intekenen? 

Wij vragen u onderstaande documenten, en in het bijzonder de risicofactoren, grondig door te nemen 
alvorens in te tekenen. 

Neem gerust contact op met uw vertrouwde private banker of contacteer ons.  

prospectus 

supplements 

final terms 

commerciële brochure 

term sheet 

 

https://webadmin.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/Images-site_belgium/Advisory/Base_Prospectus_28102014.pdf
https://webadmin.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/Images-site_belgium/Advisory/Supplement.pdf
https://webadmin.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/Images-site_belgium/Advisory/XS1212308958_Series_73400EN_Final_Terms_SGIS.PDF
https://webadmin.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/Images-site_belgium/Advisory/NL_Brochure_SG_Issuer__LU__Finvex_Bonus_USD_Note_05062015.pdf
https://webadmin.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/Images-site_belgium/Advisory/6Y_USD_Finvex_Bonus_Note_NL_.pdf



