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SG ISSUER (LU) 5Y USD OUTPERFORMER NOTE 09/2022 
Emittent: SG Issuer (website van het prospectus van de Emittent: http://prospectus.socgen.com/fr) 

Afgeleid instrument met een risico op kapitaalverlies gedurende de looptijd en op de eindvervaldag 
 

 

Bericht aan alle beleggers : Het product is enkel voorbehouden aan beleggers die de kenmerken, voordelen en risico’s van het product kunnen inschatten en 
perfect begrijpen, die bereid zijn om de risico’s van het product te dragen, die financieel in staat zijn om het verlies van hun belegde kapitaal te dragen, en die 
geen onmiddellijke liquiditeit van hun belegging eisen. Om op een gestructureerd product in te tekenen, moet voldaan zijn aan deze eisen. 

 

RISICONIVEAU VAN HET PRODUCT: 4 (Zie toelichting pagina 15 over de risicoclassificatie van Société Générale Private Banking) 
Risiconiveau 0 - Zeer laag 1 - Laag 2 - Gemiddeld 3 - Hoog 4 - Zeer hoog 

Verlies 

95% kans dat het 
product geen 
waardedaling kent op 
een termijn van 1 jaar 

95% kans dat het 
product minder dan 5% 
van zijn waarde verliest 
op een termijn van 1 
jaar 

95% kans dat het 
product minder dan 
15% van zijn waarde 
verliest op een termijn 
van 1 jaar 

95% kans dat het 
product minder dan 30% 
van zijn waarde verliest 
op een termijn van 1 jaar 

Minstens 5% kans 
dat het product 
meer dan 30% van 
zijn waarde verliest 
op een termijn van 
1 jaar 

 
DOELGROEP VAN BELEGGERS:  

Klanten die aangetrokken worden door beleggingen met hoge risico’s, streven naar hoge rendementen en een kapitaalverlies kunnen dragen.  
 

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN (Zie pagina’s 9 tot 11 voor de eigenschappen van het product) 

Looptijd 
5 jaar  
De belegger verklaart dat hij dit product gedurende de hele looptijd kan bewaren. Bij terugkoop voor vervaldag kan het 
terugbetaalde bedrag lager zijn dan het onderschreven bedrag, afhankelijk van de marktparameters op dat moment. 

Valuta USD 

Onderliggende waarde 

De onderliggende waarde is de volgende korf van evenwichtig gewogen aandelen: 
- ABB Ltd (ABBN VX Equity) 
- Akamai Technologies Inc (AKAM UW Equity) 
- BAE Systems PLC (BA/ LN Equity) 
- Check Point Software Technologies Ltd (CHKP UW Equity) 
- CyberArk Software Ltd (CYBR UW Equity) 
- Dassault Systemes SE (DSY FP Equity) 
- Deere & Co (DE UN Equity) 
- Denso Corp (6902 JT Equity) 
- F5 Networks Inc (FFIV UW Equity) 
- FANUC Corp (6954 JT Equity) 
- Fortinet Inc (FTNT UW Equity) 
- Gemalto NV (GTO NA Equity) 
- Intuitive Surgical Inc (ISRG UW Equity) 
- Juniper Networks Inc (JNPR UN Equity) 
- Keyence Corp (6861 JT Equity) 
- Microchip Technology Inc (MCHP UW Equity) 
- Mitsubishi Electric Corp (6503 JT Equity) 
- Northrop Grumman Corp (NOC UN Equity) 
- NVIDIA Corp (NVDA UW Equity) 
- Palo Alto Networks Inc (PANW UN Equity) 
- Proofpoint Inc (PFPT UQ Equity) 
- Rockwell Automation Inc (ROK UN Equity) 
- Schneider Electric SE (SU FP Equity) 
- Science Applications International Corp (SAIC UN Equity) 
- Siemens AG (SIE GY Equity) 
- SMC Corp/Japan (6273 JT Equity) 
- Splunk Inc (SPLK UW Equity) 
- Symantec Corp (SYMC UW Equity) 
- Trend Micro Inc/Japan (4704 JT Equity) 
- Verint Systems Inc (VRNT UW Equity) 

Participatie 

Indien de prestatie van de onderliggende waarde op de laatste observatiedatum strikt negatief is: 100% van de daling van 
de onderliggende waarde 
Indien de prestatie van de onderliggende waarde op de laatste observatiedatum positief is: 115% van de stijging van de 
onderliggende waarde 
Behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of de borgsteller. 
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Zie pagina 4 van dit document voor de uitleg over de werking. 

Risico van kapitaalverlies 

Risico dat het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verloren gaat als de onderliggende waarde op de laatste 
observatiedatum een negatieve prestatie laat optekenen.  
De belegger heeft geen recht op een terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal door de emittent gedurende de 
looptijd van het product en op de vervaldatum. Het belegde kapitaal wordt volledig blootgesteld aan de daling van de 
onderliggende waarde op de laatste observatiedatum van het product. 

Emittent / borgsteller van de 
emittent 
 

Emittent: SG Issuer 
Borgsteller: Société Générale - Moody's A2 outlook : stabiel/ Standard & Poor's A outlook : stabiel. De emittent en de 
borgsteller behoren tot dezelfde groep. De belegger draagt het kredietrisico van de emittent en/of de borgsteller in 
voorkomend geval. 
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SG ISSUER (LU) 5Y USD OUTPERFORMER NOTE 09/2022 
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 

 
 
BELEGGERSPROFIEL 
 
Dit product richt zich vooral tot beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel in dit product te beleggen als u inzicht 
heeft in de kenmerken ervan en als u meer in het bijzonder begrijpt welke risico’s aan het product verbonden zijn. Uw Société Générale Private 
Banking agent zal moeten vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt in verband met het product. Als het product niet geschikt 
zou zijn voor u, moet uw Société Générale Private Banking agent u hiervan op de hoogte brengen. Als uw Société Générale Private Banking 
agent u een product aanbeveelt in het kader 
 
van beleggingsadvies, moet hij nagaan of het product voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring in verband met dit 
product, met uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. 

 
VERWACHT SCENARIO  
 
De belegger mikt op een stijging van de onderliggende waarde.  

 
VOOR- EN NADELEN 
 

VOORDELEN1 

 SG ISSUER (LU) 5Y USD OUTPERFORMER NOTE 09/2022 laat de 
belegger 115% genieten van de positieve prestatie van de 
onderliggende waarde op de laatste observatiedatum. 

 Het rendementspotentieel op de vervaldatum is onbeperkt. 

NADELEN 

 Risico van kapitaalverlies. Bij een negatieve prestatie van de 
onderliggende waarde op de laatste observatiedatum kan de 
belegger kapitaalverlies lijden en het product mag in geen geval 
worden beschouwd als een product met gewaarborgd kapitaal. 
Zie risicofactoren op pagina 12. 

 De belegger ontvangt niet de dividenden van de onderliggende 
waarde. 

 Als de belegger beslist om effecten voor de vervaldatum van het 
product te verkopen, kan het terugbetaalde bedrag lager zijn 
dan het onderschreven bedrag afhankelijk van de 
marktparameters. Zie liquiditeitsrisico op pagina 12. 

 De belegger draagt het kredietrisico van de emittent en de 
borgsteller van de emittent. Zie deel Risicofactoren. 

 
BELEGGINGSTYPE  
 
Dit product is een afgeleid instrument in USD. Door erop in te schrijven, maakt u geld over aan de emittent die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het 
volgende terug te betalen: 
 
 Indien de prestatie van de aandelenkorf sinds de eerste observatiedatum negatief is, het belegde kapitaal verminderd met 100% van deze prestatie (u kunt 

uw volledige kapitaal verliezen en het terugbetaalde bedrag kan nul zijn); 
 Indien de prestatie van de aandelenkorf sinds de eerste observatiedatum positief is, het belegde kapitaal verhoogd met een meerwaarde(1)(2) in USD die 

gelijk is aan 115% van deze prestatie. 
 
Indien de borgsteller of de emittent het voorwerp is van een faillissement of een risico op faillissement, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht heeft, 
niet zult ontvangen en dat u het belegde kapitaal en de eventuele meerwaarde volledig of gedeeltelijk zult verliezen. 
 
 

DOELGROEP 
 
Dit complexe instrument richt zich tot beleggers die voldoende kennis en ervaring hebben om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en om, 
afhankelijk van hun financiële situatie, de voordelen en risico’s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument, in te schatten. Zij moeten meer 
bepaald vertrouwd zijn met de aandelenkorf, het wisselrisico en de rentevoeten en moeten een risico op kapitaalverlies aanvaarden.  
 

 
(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent of de borgsteller. 
(2) Meerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).  

                                                 
 
 



AUGUSTUS 2017   SG Issuer (geregistreerd in Luxemburg)  Termsheet 

Wealth Investment Solutions 

 

4 

SG ISSUER (LU) 5Y USD OUTPERFORMER NOTE 09/2022 
WERKING VAN HET PRODUCT 

 
(Elk mechanisme is onderworpen aan het kredietrisico van de emittent en/of de borgsteller van de emittent) 

 

 
 
MECHANISME VAN TERUGBETALING NA 5 JAAR 
Op de laatste observatiedatum, 22 september 2022, wordt gekeken naar de prestatie van de korf ten opzichte van zijn niveau op de eerste 
observatiedatum (22 september 2017). 
 
 

 Als de prestatie van de korf negatief is, ontvangt
(1)

 de belegger op 29 september 2022: 
 

 
In dit scenario lijdt de belegger op de vervaldag een kapitaalverlies. 

Hij kan het volledige kapitaal verliezen en het terugbetaalde bedrag kan nul zijn. 
 
 

 Als de prestatie van de korf positief is, ontvangt
(1)

 de belegger op 29 september 2022: 

00% van het belegde kapitaal in USD 

 

Als de prestatie van de korf nul is, ontvangt
(1)

 de belegger 100% van het belegde kapitaal in USD. 
 
 

2
  

                                                 
(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent of de borgsteller.  
(2) Meerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging). 

 

 
100% van het belegde kapitaal in USD 

+ 

een meerwaarde in USD die gelijk is aan 115% van de slotprestatie  

van de korf
(2)

 

 
Het belegde kapitaal in USD 

verminderd met 100% van de slotprestatie van de korf 
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SG ISSUER (LU) 5Y USD OUTPERFORMER NOTE 09/2022 
VOORBEELDEN VAN TERUGBETALING 

 
 

 
De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het 
mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel 
aanbod vanwege Société Générale Private Banking. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit en onder voorbehoud van de afwezigheid van faillissement of 
risico op faillissement van de emittent of de borgsteller. De in deze illustraties getoonde actuariële brutorendementen worden uitgedrukt in USD. Het 
actuariële rendement in EUR kan positief of negatief worden beïnvloed door de schommelingen van de EUR/USD-wisselkoers. 

 
 
Terugbetaling op de vervaldag 29 september 2022 
De vastgestelde prestatie van de onderliggende waarde tussen haar eindniveau en haar beginniveau bedraagt -25% op de eindvervaldag.  
 

 
  

   
 

 
De vastgestelde prestatie van de onderliggende waarde tussen haar eindniveau en haar beginniveau bedraagt +10% op de eindvervaldag. 
 

 

   
 

 
De vastgestelde prestatie van de onderliggende waarde tussen haar eindniveau en haar beginniveau bedraagt +22% op de eindvervaldag. 
 

.  

3
 

  

 
 
In het slechtste scenario, als de borgsteller of de emittent failliet gaat of dat risico loopt, kan de potentiële prestatie verloren gaan en is de 
terugbetaling van het kapitaal onzeker. In dat geval zou het afgeleide instrument tegen de marktwaarde kunnen worden terugbetaald. Deze 
marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde van het afgeleide instrument en kan in het slechtste geval 0% zijn. 

 

 

 

                                                 
(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent of de borgsteller. 

(2) Inclusief kosten en provisies, maar zonder roerende voorheffing (cf. Kenmerken van het product p. 12). 

(3) Meerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging). 

 

Ongunstig scenario  
 

Op de vervaldag na 5 jaar zet de korf een negatieve prestatie van  
 -25% neer ten opzichte van zijn niveau op de eerste observatiedatum. 
 
De belegger ontvangt dan het belegde kapitaal, verminderd met deze 
negatieve prestatie, dit is 75% van zijn belegde kapitaal in USD(1). 
 
Dit komt overeen met een actuarieel brutorendement van -5,59%(2) in USD. 
  

 

Tussenscenario   
 

Op de eindvervaldag na 5 jaar laat de korf een positieve prestatie van +10% 
optekenen ten opzichte van zijn niveau op de eerste observatiedatum. 

De belegger ontvangt dan het belegde kapitaal plus een meerwaarde in 
USD die gelijk is aan 115% van de prestatie van de korf, dit is 111,50%(1)(3) 
van het belegde kapitaal in USD. 

Dit komt overeen met een actuarieel brutorendement van 2,20%(2) in USD. 

  

Gunstig scenario  

Op de eindvervaldag na 5 jaar laat de korf een positieve prestatie van 
+22% optekenen ten opzichte van zijn niveau op de eerste 
observatiedatum. 

De belegger ontvangt dan het belegde kapitaal plus een meerwaarde in 
USD die gelijk is aan 115% van de prestatie van de korf, dit is 125,30%(1)(3) 
van het belegde kapitaal in USD. 

Dit komt overeen met een actuarieel brutorendement van 4,61%(2) in 
USD. 
  

Evolutie van de korf 

Terugbetalingswaarde van het product SG Issuer (LU) 5Y USD Outperformer Note 09/2022 
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SG ISSUER (LU) 5Y USD OUTPERFORMER NOTE 09/2022 
PRESENTATIE VAN DE KORF 

 
Robotica: de vierde industriële revolutie 
 
We staan voor een technologische revolutie die de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan, fundamenteel zal veranderen. De technologische 
innovaties van de laatste jaren, zoals artificiële en analytische intelligentie, bewaking op afstand, geavanceerde sensoren of robotica, hebben een grote impact 
op de activiteiten van alle sectoren. Door de introductie van nieuwe technologieën.binnen de productieketens, zoals internetgestuurde systemen, worden de 
bestaande behoeften op nieuwe manieren ingevuld, in zoverre dat de industriële productieketens erdoor ontregeld raken. De integratie van verbonden 
machines en analytische Big Data heeft geleid tot de ontwikkeling van vernieuwende systemen die bedrijven op lange termijn efficiënter en productiever moeten 
maken. Het onderzoeksbureau McKinsey schat dat het industriële internet in 2025 een impact van ten minste 1,4 miljard USD zal hebben op de economie. In het 
algemeen zal de overgang van de gewone digitalisering (de derde industriële revolutie) naar innovatie die steunt op combinaties van technologieën (de vierde 
industriële revolutie), bedrijven ertoe aanzetten om hun manier van werken te herzien. Wij verwachten dat de vooruitgang op het vlak van robotica en artificiële 
intelligente de komende jaren een sleutelrol zal spelen in de groei van ondernemingen. 

 
Veiligheid voorop: bescherming tegen lekken in de digitale beveiliging 
 

Het Global Risks Report 2017 van het Wereld Economisch Forum rangschikt cyberaanvallen bij de 10 grootste bedreigingen. Technologieën van de nieuwe 

generatie zoals mobiele informatica, Internet of Things en gegevensopslag via de cloud zijn aan een snelle opmars bezig. Hierdoor is het aantal mogelijke lekken 

in de digitale beveiliging sterk toegenomen (meer dan 80 miljoen per jaar, waarvan 70% onopgemerkt zijn gebleven). De volgende jaren zal er steeds meer 

geïnvesteerd moeten worden in oplossingen voor digitale beveiliging, vooral in de Verenigde Staten waar de kostprijs van cyberterrorisme het hoogst is. De 

wereldmarkt van de cyberbeveiliging zou met gemiddeld 8,3% per jaar moeten groeien, van 73,7 miljard dollar in 2016 tot 101,6 miljard dollar in 2020 (bron: 

Internal Data Corporation, 12/10/2016). Wij verwachten dat ondernemingen die sterk inzetten op de toekomstige generaties van de digitale beveiliging, de 

volgende jaren hun marktaandeel zullen vergroten en een leidersrol kunnen vervullen. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in netwerken, beveiliging van content, 

gegevensbescherming, cybersecurity, identiteitscontrole en analyse van machines die Big Data voortbrengen, zouden daar volgens ons het meest baat bij 

moeten hebben. 

 

Bron: Equity Solutions, Societe Generale Private Banking op 17/07/2017 

 
 
Beschrijving van de methode voor de bepaling van de korf van 30 aandelen 
 
Stap 1: Het startuniversum bestaat uit 122 ondernemingen die deel uitmaken van de ETF Robo Global Robotics and Automation (ISIN US3015057074) en de ETF 
Purefunds ISE Cyber Security (ISIN : US26924G2012), twee belangrijke ETF’s in de sector van de robotica en de cyberbeveiliging, met beurskapitalisaties van 
respectievelijk 0,83 miljard dollar en 1,17 miljard dollar. 
 
Stap 2: Deze selectie wordt vervolgens herleid tot een lijst van 56 namen door de 122 ondernemingen te integreren binnen het Alphagen-model*, waarbij alleen 
degene die worden gerangschikt als « Heel aantrekkelijk » en « Aantrekkelijk », overblijven. De ondernemingen die zijn gerangschikt als « Weinig aantrekkelijk » 
of niet tot het Alphagen-universum behoren, worden uitgesloten. Deze tweede stap werd uitgevoerd op 29 mei 2017. 
 
Stap 3: Bij de laatste stap wordt gekozen voor de 15 ondernemingen met de grootste beurskapitalisatie die deel uitmaken van de ETF Purefunds ISE Cyber 
Security en voor de 15 die deel uitmaken van de ETF Robo Global Robotics and Automation, waardoor uiteindelijk 30 ondernemingen overblijven. Deze 30 
aandelen krijgen een gelijk gewicht. 
 
 
* Alphagen is een kwantitatief model voor de rangschikking van bedrijven dat toebehoort aan Société Générale Private Banking België. Het is gebaseerd op 4 
gewogen beheerstijlen (groei, waardering, kwaliteit en dynamiek van de financiële prognoses) en levert relatieve aanbevelingen (Heel aantrekkelijk, Aantrekkelijk 
of Weinig aantrekkelijk) die afhangen van de rangschikking van de effecten in het gekozen beleggingsuniversum. Dit betekent dat deze aanbevelingen worden 
toegekend aan een specifiek universum (markt en sector). Een « Heel aantrekkelijke » onderneming is een betere opportuniteit in vergelijking met haar markt en 
haar sector. 
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SG ISSUER (LU) 5Y USD OUTPERFORMER NOTE 09/2022 
ZOOM OP DE AANDELENKORF 

 
SAMENSTELLING VAN DE AANDELENKORF 
 

# ONDERNEMING LAND BLOOMBERG-CODE 

1 ABB LTD ZWITSERLAND ABBN VX Equity 

2 AKAMAI TECHNOLOGIES INC VERENIGDE STATEN AKAM UW Equity 

3 BAE SYSTEMS PLC VERENIGD KONINKRIJK BA/ LN Equity 

4 CHECK POINT SOFTWARE 
TECHNOLOGIES LTD 

ISRAËL CHKP UW Equity 

5 CYBERARK SOFTWARE LTD ISRAËL CYBR UW Equity 

6 DASSAULT SYSTEMES SA FRANKRIJK DSY FP Equity 

7 DEERE & CO VERENIGDE STATEN DE UN Equity 

8 DENSO CORP JAPAN 6902 JT Equity 

9 F5 NETWORKS INC VERENIGDE STATEN FFIV UW Equity 

10 FANUC CORP JAPAN 6954 JT Equity 

11 FORTINET INC VERENIGDE STATEN FTNT UW Equity 

12 GEMALTO NV NEDERLAND GTO NA Equity 

13 INTUITIVE SURGICAL INC VERENIGDE STATEN ISRG UW Equity 

14 JUNIPER NETWORKS INC VERENIGDE STATEN JNPR UN Equity 

15 KEYENCE CORP JAPAN 6861 JT Equity 

16 MICROCHIP TECHNOLOGY INC VERENIGDE STATEN MCHP UW Equity 

17 MITSUBISHI ELECTRIC CORP JAPAN 6503 JT Equity 

18 NORTHROP GRUMMAN CORP VERENIGDE STATEN NOC UN Equity 

19 NVIDIA CORP VERENIGDE STATEN NVDA UW Equity 

20 PALO ALTO NETWORKS INC VERENIGDE STATEN PANW UN Equity 

21 PROOFPOINT INC VERENIGDE STATEN PFPT UQ Equity 

22 ROCKWELL AUTOMATION INC VERENIGDE STATEN ROK UN Equity 

23 SCHNEIDER ELECTRIC SE FRANKRIJK SU FP Equity 

24 SCIENCE APPLICATIONS 
INTERNATIONAL CORP 

VERENIGDE STATEN SAIC UN Equity 

25 SIEMENS AG DUITSLAND SIE GY Equity 

26 SMC CORP JAPAN 6273 JT Equity 

27 SPLUNK INC VERENIGDE STATEN SPLK UW Equity 

28 SYMANTEC CORP VERENIGDE STATEN SYMC UW Equity 

29 TREND MICRO INC JAPAN 4704 JT Equity 

30 VERINT SYSTEMS INC VERENIGDE STATEN VRNT UW Equity 

 
 
 
Bron: Bloomberg op 4/08/2017. De correctheid, volledigheid of relevantie van de informatie die werd verkregen uit externe bronnen kan niet worden verzekerd, 
niettegenstaande de informatie wordt verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. De marktinformatie weergegeven in 
dit document is gebaseerd op gegevens op een specifiek tijdstip en kan wijzigen van tijd tot tijd. 
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SG ISSUER (LU) 5Y USD OUTPERFORMER NOTE 09/2022 
EEN PRODUCT UITGEDRUKT IN USD  

 
 
De potentiële terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de potentiële meerwaarde gebeuren in USD. Als een belegger de EUR als referentiemunt heeft en 
niet zou willen herbeleggen in USD, maar zijn kapitaal en de potentiële meerwaarde wil omzetten in EUR, moet worden opgemerkt dat dit bedrag in EUR wegens 
het wisselrisico lager of hoger kan zijn dan het initieel belegde kapitaal of het bedrag van de potentiële meerwaarde. 

 
HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE WISSELKOERS EUR/USD 
(Van 04/08/2012 tot 04/08/2017) 

 

 
 
 
Op 4 augustus 2017 was 1 EUR 1,1885 USD waard. 
 
Om tegen die koers een coupure van 1.000 USD te kopen, zou u 841,40 EUR (exclusief kosten) moeten betalen. 
 
Als op de eindvervaldag de waarde van de Amerikaanse dollar met 10% gedaald is tegenover de euro, tot 1,3206 USD voor 1 EUR, dan zal de coupure van 1.000 
USD 757,26 EUR waard zijn. De waarde van uw belegd kapitaal zal dus met 10% gedaald zijn. 
 
Als op de eindvervaldag de waarde van de Amerikaanse dollar echter met 10% gestegen is tegenover de euro, tot 1,0805 USD voor 1 EUR, dan zal de coupure 
van 1.000 USD 925,54 EUR waard zijn. De waarde van uw belegd kapitaal zal dus met 10% gestegen zijn en u zult dan een meerwaarde van 10% op de munt 
gerealiseerd hebben.  
 

ZOOM OP DE WISSELKOERS EUR/USD 
 
De EUR/USD zou verder moeten stijgen (dit betekent dat de koers van de USD daalt tegenover de EUR) naarmate duidelijk wordt dat de consolidatiefase van de 
laatste twee jaar achter de rug is. De markten zijn gerustgesteld wat betreft de politieke risico’s (overwinning van Emmanuel Macron), terwijl de economische 
cijfers van Europa in positieve zin verrassen. De Europese Centrale Bank blijft voorzichtig, maar zal nu stilaan duidelijkheid moeten scheppen over de 
normalisering van haar monetaire beleid. De Europese langetermijnrente begint daarop in te spelen en ondersteunt zo de eenheidsmunt. De kans is nu klein dat 
de wisselkoers EUR/USD zal dalen, vermits de dollar zeker een piek heeft gekend doordat de markt er rekening mee hield dat de Fed de rente heel geleidelijk zou 
verhogen. 

 
Bron: SG Cross Asset Research op 04/08/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron van de grafiek: Bloomberg, van 04/08/2012 tot 04/08/2017. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN SCHOMMELEN. DE GEGEVENS MET BETREKKING TOT 
DE IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN VERWIJZEN NAAR OF HEBBEN BETREKKING OP HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR 
VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DAT GELDT OOK VOOR HISTORISCHE MARKTINFORMATIE.  
De correctheid, volledigheid of relevantie van de informatie die werd verkregen uit externe bronnen kan niet worden verzekerd, niettegenstaande de informatie 
wordt verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. De marktinformatie weergegeven in dit document is gebaseerd op 
gegevens op een specifiek tijdstip en kan wijzigen van tijd tot tijd. 
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SG ISSUER (LU) 5Y USD OUTPERFORMER NOTE 09/2022 
 

GESTRUCTUREERD PRODUCT 
Een gestructureerd product is een beleggingsinstrument dat tot stand komt op basis van verschillende financiële instrumenten. Het verenigt 
een of meer financiële activa zoals aandelen, valuta’s, rentevoeten, (…) en kan worden gekoppeld aan een meer geavanceerde component van 
het optionele type. 

 
GESTRUCTUREERD PRODUCT ZONDER KAPITAALBARRIERE - De belegger draagt het kredietrisico van de emittent en de borgsteller van de 
emittent. 
Het product vertoont een risico op verlies van het belegde kapitaal, zowel gedurende de looptijd als op de eindvervaldag. 
 

Het grootste risico in verband met dit producttype is het risico op kapitaalverlies, dat samenhangt met de schommelingen van de 
kapitaalmarkten. Er is een risico op volledig kapitaalverlies. De transactiekosten of elke toepasselijke belasting kunnen het rendement van het 
product verlagen. 
 

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN 

Emittent 
 
 

SG Issuer gevestigd in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg. Onder toezicht van de Commission de 
Surveillance du Secteur Financier "CSSF".  
Rating van de emittent: niet van toepassing. Bevoegde rechtbank: Engelse rechtbanken 

Borgsteller van de emittent 

Société Générale (Moody's A2 outlook : stabiel/ Standard & Poor's A outlook : stabiel)* 
* Rating op de dag van de uitgave van dit document. De rating van de borgsteller mag niet worden beschouwd als 
een indicatie van de toekomstige rating van de borgsteller; die rating is namelijk onderhevig aan schommelingen 
tijdens de levensduur van het product. 
Meer informatie vindt u op de websites 
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 en 
https://www.spratings.com/en_US/understandingratings  

Type 
Afgeleid instrument (titels) (Senior schuld: titel die voorrang van terugbetaling geniet ten opzichte van een 
achtergestelde schuld) 

Valuta USD 

Nominaal bedrag USD 20 000 000, dit zijn 20 000 titels 

Coupure USD 1 000, dit is 1 titel  

Minimumbedrag per 
transactie 

USD 1 000, dit is 1 titel 

Uitgiftedatum 29 september 2017 

Inschrijvingsperiode Van 14 augustus 2017 tot 22 september 2017 

Eerste observatiedatum 22 september 2017 

Laatste observatiedatum 22 september 2022  

Vervaldatum 
29 september 2022 
De belegger moet dit product gedurende de maximale mogelijke looptijd kunnen bewaren. 

Uitgifteprijs 100% van de coupure 

Onderliggende waarde  De volgende evenwichtig gewogen korf: 

i Aandeel (i) 
Noterings
munt (i) 

ISIN-code (i) Plaats van notering (i) 
Bloomberg 
Ticker (i) 

Uitoefenprijs 
(i) 

Weging (i) 

1 ABB Ltd CHF CH0012221716 SWX Europe ABBN VX Te bepalen 1/30 

2 Akamai Technologies 
Inc 

USD US00971T1016 NASDAQ GLOBAL SELECT 
TEMP_MARKET 

AKAM UW 
Te bepalen 1/30 

3 BAE Systems PLC GBp GB0002634946 London Stock Exchange BA/ LN Te bepalen 1/30 

4 Check Point Software 
Technologies Ltd 

USD 
 

IL0010824113 NASDAQ GLOBAL SELECT 
TEMP_MARKET 

CHKP UW  
Te bepalen 1/30 

5 CyberArk Software 
Ltd 

USD  IL0011334468 NASDAQ GLOBAL SELECT 
TEMP_MARKET 

CYBR UW 
Te bepalen 1/30 

6 Dassault Systemes SE EUR FR0000130650 Euronext Paris DSY FP Te bepalen 1/30 

7 DEERE & CO USD US2441991054 NEW YORK STOCK 
EXCHANGE, INC. 

DE UN 
Te bepalen 1/30 

8 Denso Corp JPY JP3551500006 Tokyo Stock Exchange 6902 JT Te bepalen 1/30 

9 F5 Networks Inc USD US3156161024 NASDAQ GLOBAL SELECT 
TEMP_MARKET 

FFIV UW 
Te bepalen 1/30 

10 FANUC Corp JPY JP3802400006 Tokyo Stock Exchange 6954 JT Te bepalen 1/30 

11 Fortinet Inc USD US34959E1091 NASDAQ GLOBAL SELECT 
TEMP_MARKET 

FTNT UW 
Te bepalen 1/30 

12 Gemalto NV EUR NL0000400653 EURONEXT AMSTERDAM NV GTO NA Te bepalen 1/30 

13 Intuitive Surgical Inc USD US46120E6023 NASDAQ STOCK EXCHANGE ISRG UW Te bepalen 1/30 
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14 Juniper Networks Inc USD US48203R1041 NEW YORK STOCK 
EXCHANGE, INC. 

JNPR UN 
Te bepalen 1/30 

15 Keyence Corp JPY JP3236200006 Tokyo Stock Exchange 6861 JT Te bepalen 1/30 

16 Microchip Technology 
Inc 

USD US5950171042 NASDAQ STOCK EXCHANGE MCHP UW 
Te bepalen 1/30 

17 Mitsubishi Electric 
Corp 

JPY JP3902400005 Tokyo Stock Exchange 6503 JT 
Te bepalen 1/30 

18 Northrop Grumman 
Corp 

USD US6668071029 NEW YORK STOCK 
EXCHANGE, INC. 

NOC UN 
Te bepalen 1/30 

19 NVIDIA Corp USD US67066G1040 NASDAQ GLOBAL SELECT 
TEMP_MARKET 

NVDA UW 
Te bepalen 1/30 

20 Palo Alto Networks 
Inc 

USD US6974351057 NEW YORK STOCK 
EXCHANGE, INC. 

PANW UN 
Te bepalen 1/30 

21 Proofpoint Inc USD US7434241037 NASDAQ STOCK EXCHANGE PFPT UQ Te bepalen 1/30 

22 Rockwell Automation 
Inc 

USD US7739031091 NEW YORK STOCK 
EXCHANGE, INC. 

ROK UN 
Te bepalen 1/30 

23 Schneider Electric SE EUR FR0000121972 Euronext Paris SU FP Te bepalen 1/30 

24 Science Applications 
International Corp 

USD US8086251076 NEW YORK STOCK 
EXCHANGE, INC. 

SAIC UN 
Te bepalen 1/30 

25 Siemens AG EUR DE0007236101 XETRA TRADING SYSTEM SIE GY Te bepalen 1/30 

26 SMC Corp/Japan JPY JP3162600005 Tokyo Stock Exchange 6273 JT Te bepalen 1/30 

27 Splunk Inc USD US8486371045 NASDAQ GLOBAL SELECT 
TEMP_MARKET 

SPLK UW 
Te bepalen 1/30 

28 Symantec Corp USD US8715031089 NASDAQ STOCK EXCHANGE SYMC UW Te bepalen 1/30 

29 Trend Micro 
Inc/Japan 

JPY JP3637300009 Tokyo Stock Exchange 4704 JT 
Te bepalen 1/30 

30 Verint Systems Inc USD US92343X1000 NASDAQ STOCK EXCHANGE VRNT UW Te bepalen 1/30 

Plaats van notering van de 
aandelen 

Elke plaats van notering waarop de aandelen van de korf verhandeld worden. 

Uitoefenprijs (i) 
(I = 1 tot 30) 

Slotkoers van het aandeel op de eerste observatiedatum 

Participatie 1 100% van de daling van de onderliggende waarde 

Participatie 2 115% van de stijging van de onderliggende waarde 

Eindwaarde (i) 
(i = 1 tot 30) 

Slotkoers van het aandeel(i) op de laatste observatiedatum 

Prestatie van de 
onderliggende waarde  
 (i = 1 tot 30) 
 

                                                   
             

                

  

   

    

Terugbetaling op 
vervaldatum  
 

•    Als de prestatie van de onderliggende waarde op de laatste observatiedatum strikt lager is dan 0%, zal de 
terugbetaling gelijk zijn aan: 

Coupure x [100% + participatie 1 x prestatie van de onderliggende waarde] 

Betaald op de vervaldatum (uitbetaling in cash) 
De belegger lijdt kapitaalverlies: de belegger krijgt zijn nominale bedrag verminderd met de daling van de 
onderliggende waarde berekend op basis van de uitoefenprijs. 

•    Als de prestatie van de onderliggende waarde op de laatste observatiedatum hoger is dan 0%, zal de 
terugbetaling gelijk zijn aan: 

Coupure x [100% + participatie 2 x prestatie van de onderliggende waarde] 

Betaald op de vervaldatum (uitbetaling in cash) 

Waarbij de eindwaarde de slotkoers is van de onderliggende waarde op de laatste observatiedatum. 
Uitbetaling: de beleger wordt terugbetaald in cash. 
Behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of de borgsteller van de emittent en zonder 
toepasselijke belastingen en kosten.  

Berekeningsagent Société Générale 

Betalingsagent Société Générale Bank & Trust, 11 avenue Emile Reuter, 2420 Luxemburg, Luxemburg 

Plaats van notering Beurs van Luxemburg 

Doorverkoop voor de 
vervaldag 
 

In normale omstandigheden levert Société Générale een dagelijkse indicatieve koers (aankoop-/verkoopmarge 
van 1%, cf. liquiditeitsrisico op pagina 12). De door Société Générale voorgestelde prijs omvat niet de 
makelaarskosten, de taks op beursverrichtingen, de uitstapkosten en de eventuele belastingen. 

Conventie werkdagen voor Volgende  
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de betalingen Volgende: Volgende werkdag: de betalingsdatum wordt uitgesteld tot de volgende werkdag 

Werkdagen voor de 
betalingen 

New York 
Er wordt gebruik gemaakt van de kalender van New York om de werkdagen te bepalen waarop de betalingen 
kunnen worden uitgevoerd 

Rechtsgebied voor verkoop  België  

Toepasselijke wet Engelse wetgeving  

Verkoopsbeperkingen 

Dit document is geen verkoopsaanbod voor de afgeleide instrumenten aan de Verenigde Staten. De afgeleide 
instrumenten mogen niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of overgedragen zonder registratie of 
vrijstelling van registratie in overeenstemming met de « US Securities Act » van 1933, zoals gewijzigd. Met 
bepaalde uitzonderingen mogen de afgeleide instrumenten niet worden aangeboden, verkocht of geleverd aan 
Amerikaanse personen (‘U.S. persons’).  

Voor uitvoerige informatie over de beperkingen voor de aankoop en verkoop van de afgeleide instrumenten 
wordt de belegger verzocht de uitgiftedocumentatie voor de afgeleide instrumenten te raadplegen alvorens een 
beslissing te nemen. Iedere persoon die in het bezit is van dit document, heeft kennis genomen van deze 
beperkingen en dient ze na te leven alvorens een beslissing te nemen. 
De bovenvermelde beperkingen vormen geen definitieve indicatie van de rechtsgebieden waar het product of de 
onderliggende waarde ervan verkocht kunnen worden, vermits in andere rechtsgebieden bijkomende beperkingen 
kunnen bestaan. 

ISIN-code van het product XS1622949540 

Verkoopsvoorwaarden 
Het is aangeraden te beleggen met kennisname van de volledige inhoud van dit document en de prospectus, en 
indien nodig extern advies in te winnen. 

Vergoedingen van de entiteit 
Société Générale Private 
Banking als verkoper 
 

Société Générale betaalt aan Société Générale Private Banking een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op 
basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten 
bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de 
structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen. 

 

Instapkosten Geen 

Uitstapkosten 

Een makelaarscommissie van maximaal 1% is verschuldigd bij verkoop (op de secundaire markt) van de Notes voor 
de vervaldatum. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw Société Générale Private Banking agent 
of de volgende website raadplegen: https://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/legal-
information/reglementen-kiids/ 

Bewaarloon 
Er is een bewaarloon verschuldigd, gelieve contact op te nemen met uw Société Générale Private Banking agent of 
te kijken op de website, deel Tarievenfolder: https://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/legal-
information/reglementen-kiids/ 

Wisselkosten  

De belegger die niet over een rekening in Amerikaanse dollar beschikt, moet, naast de kosten verbonden aan het 
product, de wisselkosten dragen bij de aankoop van Amerikaanse dollars om op het product in te tekenen 
(verkoopkoers van de markt op de datum van de verrichting) en/of van de verkoop van Amerikaanse dollars bij 
het innen van de winst en/of de terugbetaling op de eindvervaldag (aankoopkoers van de markt op de datum van 
de verrichting). 

Betaling/levering Clearstream/Euroclear 

Fiscaliteit 

Belgische fiscaliteit:  

De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd. 
Van toepassing bij de opstelling van dit document (04/08/2017) op een gemiddelde retail client in de 
hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen: 

• Roerende voorheffing: 30% 

• Taksen op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,27% op de secundaire markt (maximaal 
1.600 EUR). 

Publicatie van de netto- 
inventariswaarde 

Voor verdere informatie over de waarde van het product gedurende de looptijd kunt u contact opnemen met uw 
private banker of de volgende website raadplegen: 
https://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/solutions-mesure/diversification/produits-structures-
valuations/ 

  

  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/legal-information/reglementen-kiids/
http://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/legal-information/reglementen-kiids/
http://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/legal-information/reglementen-kiids/
http://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/legal-information/reglementen-kiids/
http://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/legal-information/reglementen-kiids/
http://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/legal-information/reglementen-kiids/
http://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/legal-information/reglementen-kiids/
http://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/legal-information/reglementen-kiids/
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RISICOFACTOREN 

Dit deel omvat niet alle (rechtstreekse of onrechtstreekse) risico’s van het product. Beleggers worden verzocht de rubriek “Risicofactoren” van het 
prospectus, beschikbaar op de website van de Emittent, te raadplegen alvorens in dit product te beleggen. 

Risico van verlies van het belegde 
kapitaal 
 

De belegger wordt blootgesteld aan een eventueel verlies van zijn volledige beginkapitaal op de vervaldag, 
en gedurende de looptijd bij terugkoop voor de vervaldag. 

Kredietrisico 

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent en de Borgsteller Société Générale 
(die beschikt over een A-rating volgens S&P en een A2-rating volgens Moody’s). Als de Emittent en/of de 
Borgsteller failliet gaat of dat risico loopt, kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk 
verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Borgsteller kan een weerslag 
hebben op de marktprijs van SG Issuer (LU) 5Y USD Outperformer Note 09/2022. Hoe verder de 
eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en 
ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of 
te verwachten faillissement van de Emittent en/of de Borgsteller zou vaststellen, zou zij maatregelen 
kunnen treffen die de waarde van de Notes (bail-in) beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger 
het risico om het belegde bedrag en de eventuele meerwaarde geheel of gedeeltelijk te verliezen en kan 
hem een omzetting in kapitaalaandelen worden opgelegd van het bedrag van de schuldvorderingen die hij 
bezit op de financiële instelling. 

Wisselrisico 
Het product wordt uitgedrukt in USD. Als u uw potentiële kapitaal en uw potentiële meerwaarde wenst om 
te zetten in EUR, kunnen die bedragen dus lager of hoger liggen afhankelijk van de schommelingen van de 
wisselkoers. Dit risico wordt met name tastbaar voor beleggers die geen rekening in USD hebben. 

Risico van prijsschommeling 

De belegger moet beseffen dat de koers van SG Issuer (LU) 5Y USD Outperformer Note 09/2022 gedurende 
de looptijd van dit product lager kan zijn dan het bedrag van het belegde kapitaal. Hij kan dan 
kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat 
zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van SG Issuer (LU) 5Y USD Outperformer Note 
09/2022. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product schommelen, wegens de evolutie van de 
marktparameters en met name die van de aandelenkorf, de rentetarieven en de perceptie van het 
kredietrisico van de borgsteller. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het 
product doen dalen en omgekeerd. 

Liquiditeitsrisico 

Dit effect is genoteerd op de Beurs van Luxemburg. De notering garandeert evenwel niet de ontwikkeling 
van een actieve markt waarop het verhandeld kan worden. Société Générale zal de liquiditeit van dit 
product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke 
omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten 
verkopen tegen de prijs (exclusief makelaarskosten/taks op beursverrichtingen/uitstapkosten/eventuele 
belastingen) die door Société Générale wordt bepaald op basis van de parameters van het moment (cf. 
rubriek « Liquiditeit gedurende de looptijd van het product »). 

Rendementsrisico 
Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien de prestatie van de 
aandelenkorf tussen de eerste en de laatste observatiedatum negatief is, kan de belegger op de 
eindvervaldag al zijn kapitaal verliezen. 

Volatiliteitsrisico Deze effecten zijn volatiele instrumenten. De waarde van een volatiel instrument kan sterker stijgen of 
dalen dan die van een niet-volatiel instrument.  

Uitzonderlijke gebeurtenissen die 
een impact hebben op de 
onderliggende waarde(n)  

Bij externe, niet aan de Emittent toe te schrijven gebeurtenissen die een grote impact hebben op het 
onderliggende instrument en waardoor niet kan worden overgegaan tot een aanpassing conform de 
geldende wetten en reglementen, kan de Emittent overgaan tot de vervroegde terugbetaling van de Notes. 
Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald, stemt overeen met de marktwaarde van het product 
zonder kosten en voorts rekening houdend met de terugbetaling van de eventuele structureringskosten 
betaald aan de Emittent en pro rata temporis berekend ten opzichte van de resterende looptijd van het 
product. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag 
aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Voor meer informatie worden de beleggers 
verzocht het Issuance Programme (pagina’s 446 tot 455) te raadplegen. 

Risico van vervroegde 
terugbetaling bij overmacht 

In geval van overmacht, wat enkel begrepen moet worden als een geval waarin de Emittent onmogelijk zijn 
verplichtingen kan nakomen zonder dat dit aan hem kan worden toegeschreven en waardoor het behoud 
van het product voorgoed onmogelijk wordt, kan de Emittent de beleggers op de hoogte brengen van de 
vervroegde terugbetaling van de Notes. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald, zal 
overeenstemmen met de marktwaarde van het product, zonder andere kosten dan degene die 
onvermijdelijk zijn om tot deze vervroegde terugbetaling over te gaan. De aandacht van de beleggers wordt 
gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van 
de Notes. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 187 tot 
256) te raadplegen. 
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WAARSCHUWINGEN  

 
BESCHIKBAARHEID VAN HET PROSPECTUS: De « Notes » SG Issuer (LU) 5Y USD Outperformer Note 09/2022 die worden uitgegeven door SG 
Issuer en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van « Final Terms » (Definitieve voorwaarden van 10/08/2017 (de « Final Terms 
»)) in het kader van het Debt Instruments Issuance Programme van 27/06/2017 (aangevuld met de bijlage van 31/07/2017) dat op 27/06/2017 
door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met inbegrip van het 
amendement door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de eventuele bijlagen bij dit Prospectus, de samenvatting ervan in het 
Nederlands, de Definitieve voorwaarden en de specifieke samenvatting van de uitgifte in het Nederlands zijn gratis beschikbaar in alle kantoren 
van Société Générale Private Banking en op https://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/solutions-mesure/diversification/produits-
structures-nouvelles-emissions-publiques. 
Voor de aankoop van het product worden de beleggers verzocht de volledige Definitieve voorwaarden en het volledige Basisprospectus te 
lezen en in het bijzonder de rubriek « Risk Factors » van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Elke 
nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de distributeur. Bij het verschijnen van bijlagen tijdens de inschrijvingsperiode 
beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen. 
 
KLACHTEN: Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich eerst wenden tot uw financieel adviseur of tot de Klachtendienst, Kortrijksesteenweg 
302, 9000 Gent; of een e-mail sturen aan customercare@sgpriv.be. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman 
in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be). 
 
WAARSCHUWINGEN 
Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies moeten inwinnen.  
Risico op kapitaalverlies: Dit product houdt een risico op kapitaalverlies in. De terugbetalingswaarde van dit product kan lager zijn dan het 
oorspronkelijk belegde bedrag. In het slechtste geval kunnen beleggers hun volledige belegging verliezen. Commerciële aard van het 
document: Dit document is van commerciële en niet van of regulatoire aard. Algemene verkoopbeperkingen: Het is de verantwoordelijkheid 
van elke belegger zich te vergewissen dat hij toelating heeft in te schrijven op, of te beleggen in, dit product. Informatie over commissies, 
verloningen betaald aan of verkregen van derden: Indien onder toepasselijke wetgeving of regelgeving, enige persoon (de “Belanghebbende 
Partij”) verplicht is om aan potentiële beleggers in het product enige commissie of verloning te melden die Société Générale en/of de emittent 
betaalt aan, of verkrijgt van, zulke Belanghebbende Partij met betrekking tot het product, zal alleen de Belanghebbende Partij verantwoordelijk 
zijn voor het naleven van zulke wetgeving of regelgeving. Vergunning: Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) die een 
vergunning heeft verkregen en onder het toezicht staat van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) (de Franse Autoriteit voor Prudentiële Controle en Afwikkeling) en is onderworpen aan regulering vanwege de Autorité des 
marchés financiers (AMF) (de Franse toezichthouder voor de financiële markten). Garantie door Société Générale: Dit product geniet van een 
garantie door Société Générale (hierna de “Garant”). De tijdige en stipte betaling door de hoofdschuldenaar van elk bedrag verschuldigd met 
betrekking tot het product wordt gewaarborgd door de Garant, in overeenstemming met de modaliteiten en onder de voorwaarden 
uiteengezet in zulke garantie, beschikbaar bij de Garant op verzoek. Als een gevolg hiervan draagt de belegger een kredietrisico met betrekking 
tot de Garant. Beperkingen inzake verkoop in de Verenigde Staten van Amerika: De effecten die hierin worden omschreven zijn geen U.S. 
Vrijgestelde Effecten. Aldus werden de effecten niet geregistreerd in toepassing van de Amerikaanse effectenwetgeving van 1993 (U.S. 
Securities Act) en mogen zij niet worden aangeboden, verkocht, verpand of op enige andere wijze worden overgedragen, tenzij in het kader 
van een transactie buiten het grondgebied van de Verenigde Staten (offshore transaction), zoals dat begrip gedefinieerd is in Regulation S van 
de U.S. Securities Act aan of voor rekening of in het voordeel van een Toegelaten Overnemer. Onder “Toegelaten Overnemer” wordt verstaan 
elke persoon die: (a) geen U.S. person is, zoals gedefinieerd in Rule 902 (k)(1) van Regulation S; en (b) die geen persoon is die onder een 
definitie valt van U.S. person in de zin van de U.S. Commodity Exchange Act (CEA) of enige regel van de U.S. Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC Rule), of enige aanbeveling of instructie voorgesteld of uitgevaardigd overeenkomstig de CEA (om enige twijfel te 
vermijden, elke persoon die geen Non-United States person is, zoals omschreven in de CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv), zal worden beschouwd als een 
U.S. person, met uitsluiting van, voor de doeleinden van onderafdeling (D), de uitzondering van de in aanmerking komende personen die geen 
Non-United States persons zijn). De effecten zijn enkel beschikbaar voor, en mogen op enig ogenblik enkel volwaardig eigendom zijn (be 
beneficially owned) van Toegelaten Overnemers. Bij het aankopen van een effect, zal elke koper, worden geacht of verplicht zijn, naargelang 
het geval, om bepaalde verklaringen af te leggen en overeenkomsten te aanvaarden zoals beschreven in de basis prospectus. Resultaten 
uitgedrukt op basis van bruto resultaten: Het mogelijk rendement kan lager uitvallen ten gevolge van commissies, vergoedingen, belastingen 
of andere kosten gedragen door de belegger. Informatie over de gegevens en/of resultaten verworven uit externe bronnen: De correctheid, 
volledigheid of relevantie van de informatie die werd verkregen uit externe bronnen kan niet worden verzekerd, niettegenstaande de 
informatie wordt verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Marktinformatie: De marktinformatie 
weergegeven in dit document is gebaseerd op gegevens op een specifiek tijdstip en kan wijzigen van tijd tot tijd.  

mailto:customercare@sgpriv.be
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Belangrijke informatie : SG was mede-book-runner bij de uitgifte van obligaties van Schneider Electric (EUR Benchmark, 8 ans). SG was mede-
book-runner bij de verkoop van de participatie van BPI France in Schneider Electric. De inhoud van dit document wordt louter ter informatie 
verstrekt, heeft geen contractuele waarde en vormt vanwege Société Générale (SG) geen aanbod of verzoek tot een aanbod met het oog op de 
intekening op, de aankoop of verkoop van een product of de uitvoering van een transactie zoals bedoeld in dit document. De correctheid, 
volledigheid of relevantie van de informatie die werd verkregen uit externe bronnen, kan niet worden gewaarborgd, ook al komt ze van 
bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. De marktinformatie in dit document is gebaseerd op gegevens die op 
een bepaald moment gelden en dus op elk moment kunnen veranderen. Dit document moet worden beschouwd als een mededeling van 
promotionele aard die beleggingsaanbevelingen kan bevatten en niet als onafhankelijk onderzoek uit de afdeling Onderzoek van SG. Dit 
document kan beleggingsaanbevelingen van algemene aard bevatten uit de afdeling onafhankelijk Onderzoek van SG of de afdeling Onderzoek 
van Lyxor of elk ander commercieel team van SG of Lyxor. DIT DOCUMENT WERD NIET OPGESTELD OVEREENKOMSTIG DE REGLEMENTAIRE 
BEPALINGEN MET DE BEDOELING DE ONAFHANKELIJKHEID VAN HET ONDERZOEK TE WAARBORGEN. De afdeling Onderzoek van SG heeft 
intern, overeenkomstig de geldende reglementering, administratieve en organisatorische maatregelen getroffen, met inbegrip van 
informatiebarrières (« chinese walls ») ter voorkoming van belangenconflicten betreffende de beleggingsaanbevelingen die dit document kan 
bevatten. De publicaties van de afdeling Onderzoek van SG die in dit document zijn opgenomen, werden uitgebracht op de datum die op deze 
publicaties vermeld wordt. Klanten van SG kunnen dus op basis van deze publicaties reeds gehandeld hebben. SOCIETE GENERALE VALT IN ZIJN 
HOEDANIGHEID VAN VERSTREKKER VAN BELEGGINGSDIENSTEN ONDER GEEN ENKEL VERBOD OP HET VERHANDELEN VAN DE IN DIT 
DOCUMENT BEDOELDE PRODUCTEN VOOR DE VERSPREIDING ERVAN. De entiteiten van de groep SG kunnen (i) de producten (of hun 
derivaten) van de in dit document bedoelde entiteiten verhandelen, er voordeel van trekken of ze aanhouden, of handelen als market maker, 
adviseur, makelaar of bankier van deze producten (of hun derivaten), of (ii) vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur van deze entiteiten. 
Het personeel van de groep Société Générale of elke daaraan verbonden natuurlijke persoon kan ertoe gebracht worden rechtstreeks of 
onrechtstreeks een positie aan te houden in de producten en verbonden beleggingen die in dit doument bedoeld worden. Overeenkomstig de 
geldende reglementering zijn de belangen of belangenconflicten betreffende de financiële instrumenten of emittenten verbonden aan de 
eventuele beleggingsaanbevelingen van SG die dit document zou bevatten, beschikbaar op het volgende adres: 
http://email.sgmarkets.com/Content/resource/SGM_MAD2MAR_DISCLAIMER. 
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WAARSCHUWINGEN  

 
 
Société Générale Private Banking is de businessline van Société Générale S.A. die werkt via aparte juridische afdelingen of entiteiten (filialen of 
dochterbedrijven) die onder andere gevestigd zijn in de aan het eind van dit document vermelde gebieden, handelend onder de naam 
« Société Générale Private Banking », en die onderhavig document overhandigt. 
 
Doel van de Termsheet  
 
Dit inschrijvingsdocument is vertrouwelijk, uitsluitend bestemd voor de persoon aan wie het overhandigd wordt, en mag niet overgedragen of 
meegedeeld worden aan derden (met uitzondering van externe adviseurs en op voorwaarde dat zij zelf de vertrouwelijkheid ervan in acht 
nemen) en evenmin volledig of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de entiteit van de 
businessline Société Générale Private Banking waarvan de belegger klant is.  
 
De inhoud van dit document is niet bedoeld om een beleggingsdienst of beleggingsadvies te verlenen en vormt, vanwege de entiteit Société 
Générale Private Banking waarvan de belegger klant is, evenmin een aanbod, een gepersonaliseerde aanbeveling, een advies of een verzoek 
met het oog op de aankoop, de inschrijving op of de verkoop van het financiële product of de genoemde onderliggende waarde(n), of de 
belegging in de vermelde activaklasse. De informatie in dit document vormt geen juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. 
 
Documentatie betreffende het product 
 
De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat dit product wordt uitgegeven in het kader van een programma van de Emittent 
zoals beschreven in het basisprospectus. 
 
Aan het product verbonden risico’s 
 
Er wordt herhaald: 

- Dat dit product een risicovol beleggingsproduct is als alternatief voor een overeenstemmende belegging in de onderliggende waarde. 
- Dat deze Termsheet niet alle directe of indirecte aan het product verbonden risico’s vermeldt of eender welke andere beschouwing 

die bepalend kan zijn voor de afsluiting van de transactie. De belegger moet aandachtig de rubriek « Risicofactoren » van het 
basisprospectus lezen alvorens in dit product te beleggen. 

- Dat beleggen in een enkel type van financieel instrument kan leiden tot een overmatige blootstelling aan bepaalde financiële risico’s. 
 
Om de beleggers te wijzen op het risico dat aan elke beleggingsoplossing verbonden is, heeft de groep Société Générale elk product op basis 
van zijn specifieke risiconiveau gerangschikt op een risicoschaal gaande van het laagste risico (niveau 0) tot het hoogste risico (niveau 4). De 
risicoclassificatie is een interne risico-indicator van de groep Société Générale. Deze interne indicatoren zijn gebaseerd op de Value at Risk 95% 
1 jaar (VaR). De VAR stemt overeen met het maximale bedrag dat de beschouwde portefeuille, onder normale marktomstandigheden, met een 
gegeven waarschijnlijkheid, kan verliezen over een bepaalde periode (prestaties in het verleden en simulaties daarvan vormen geen 
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten). 
 
 Als de VaR 95% 1 jaar gelijk is aan y%, betekent dit dat de waarschijnlijkheid dat de portefeuille niet meer dan y% van zijn waarde verliest in 
één jaar, gelijk is aan 95%. 
 
Territoriale verkoopsbeperkingen 
 
Beleggen in dit product kan niet toegestaan zijn in bepaalde landen of enkel voorbehouden zijn aan een bepaalde categorie van beleggers. Dit 
document is niet bedoeld om overhandigd te worden aan een persoon voor wie de belegging in het product het voorwerp is van beperkingen 
of in een gebied waar zo’n overhandiging beperkt of onwettig zou zijn. Elke persoon die in het bezit is van dit document, dient zich te 
informeren over en zich te houden aan de wettelijke en reglementaire voorschriften van het betrokken gebied. Dit document is op geen enkele 
manier bedoeld om verspreid te worden in de Verenigde Staten en/of aan US Persons. De producten die kunnen worden voorgesteld, mogen 
niet worden gecommercialiseerd of verkocht, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de markt van de Verenigde Staten of aan een Amerikaanse 
ingezetene. 
 
Competentie van de beleggers en geschiktheid van het product 
 
Dit financiële product is voorbehouden aan oordeelkundige en competente beleggers voor deze types van producten die beantwoorden aan 
hun beleggingsdoelstellingen en hun beleggersprofiel, en die voldoende ervaring hebben en de voordelen en risico’s van het product kunnen 
inschatten en perfect begrijpen. 
 
Elke intekening op producten kan fiscale gevolgen hebben en geen enkele entiteit van de businessline Société Générale Private Banking levert 
fiscaal advies. Het belastingniveau kan in de tijd variëren en hangt af van de persoonlijke situatie van de intekenaar. Iedere belegger dient bij 
zijn lokale fiscaal adviseur informatie in te winnen over de fiscale behandeling die op dit product van toepassing is, alvorens erop in te tekenen. 
 
Algemene informatie 
 
De informatie over vroegere prestaties in dit document biedt geen enkele garantie voor de toekomstige prestaties, zal zich mogelijk niet 
herhalen en vormt geen betrouwbare indicator voor de reële toekomstige prestaties. De waarde van een belegging is niet gewaarborgd en de 
waardering van beleggingen kan schommelen. De eventuele simulaties en voorbeelden in dit document dienen louter ter informatie en ter 
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illustratie. De gebruikte historische gegevens en de genoemde informatie en adviezen komen van of zijn gebaseerd op onder meer externe 
bronnen die Société Générale betrouwbaar acht, maar die het niet zelf gecontroleerd heeft. 
 
De prijs en de waarde van financiële producten, alsook de opbrengsten die eruit voortvloeien, kunnen zowel à la hausse als à la baisse 
schommelen. De schommelingen van de inflatie, de rente en wisselkoers kunnen een negatieve impact hebben op de waarde, de prijs en de 
opbrengst van financiële producten die in een andere munt uitgedrukt worden dan de uwe. 
Deze informatie kan worden gewijzigd op basis van de schommelingen van de markten. 
 
Belangenconflict 
 
Société Générale S.A. en haar entiteiten kunnen desgevallend: 
(i) transacties uitvoeren op roerende waarden die worden uitgegeven door structuren van de in dit document genoemde groepen of 

vennootschappen (de "Entiteiten") of op elk afgeleid product of contract waarvan hun effecten de onderliggende waarden zijn; 
(ii) een positie aanhouden of market maker zijn op deze effecten, afgeleide producten of contracten; 
(iii) optreden als adviseur, makelaar of bankier bij deze Entiteiten; 
(iv) vertegenwoordigd zijn in de raden van toezicht of bestuur van deze Entiteiten. 
Medewerkers van Société Générale of deze Entiteiten, of aan hen verbonden personen, kunnen desgevallend functies bekleden binnen de 
directies van de Entiteiten, optreden in het kader van een prestatie in hun voordeel, of blootgesteld zijn aan elk beleggingsproduct waarvan 
sprake in dit document. 
 
Société Générale houdt een administratieve organisatie in stand die alle nodige maatregelen treft om belangenconflicten vast te stellen, te 
controleren en te beheren. Daartoe hebben de entiteiten van Société Générale Private Banking een beleid voor het beheer van 
belangenconflicten ingesteld ter voorkoming van zulke conflicten. Voor meer details kunnen de klanten van SGPB het beleid voor het beheer 
van belangenconflicten raadplegen dat hen overhandigd werd door de SGPB-entiteit waarvan zij klant zijn. 
 
 
 
 
 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING BELGIË - Société Generale Private Banking - Kortrijksesteenweg 302 - 9000 Gent 
www.privatebanking.societegenerale.be 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. - Naamloze vennootschap met een kapitaal van 1 009 641 917,50 euro op 31 december 2016 - B 552 120 222 RCS 
Parijs 

  
 
 
 
 
 

Ondergetekende, titularis(sen) of gevolmachtigde(n) van het hierna vermelde dossier, wenst in te schrijven op het in dit document beschreven 
gestructureerde product. 
 
 
Dossiernummer: 
 
 
Nominaal bedrag:    
 
 
Valuta:  
 
 
Ondergetekende verklaart vóór de intekening kennis genomen te hebben van onderhavig document en de erin beschreven kenmerken en de 
risico’s die verbonden zijn aan beleggingen in gestructureerde producten. Hij verklaart bovendien dat hij deze kan inschatten en hij erkent van 
de bank alle nuttige informatie ontvangen te hebben die hem in staat stelt om de opportuniteit in te schatten om op het voormelde 
gestructureerde product in te schrijven. 
 
 
Datum: 
 
 
Gemachtigde handtekening(en): 
 

 

http://www.privatebanking.societegenerale.be/

