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SG Issuer (LU) Protected Note Call Spread 
Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus:  http://prospectus.socgen.com/disclaimer-page/redirect/26/) 

 

 
 
 
 
 

Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen 
en om in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico’s die verbonden zijn aan een belegging in dit product te kunnen inschatten. Beleggers moeten 
in het bijzonder vertrouwd zijn met de onderliggende index en de rentetarieven. 
 

RISICO VAN HET PRODUCT: 3  

 
Risiconiveau 0 – Zeer laag 1 - Laag 2 - Gemiddeld 3 - Hoog 4 – Zeer hoog 

Verlies 

95% kans dat het 
product geen 

waardedaling kent over 
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 

 

 
De risicoclassificatie is een interne risico-indicator van Société Générale Private Banking. Er bestaan vijf verschillende risiconiveaus (0 = het laagste risico, 4 = het 
hoogste risico). 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. Als de VaR 95% 1 jaar gelijk is aan 
y%, betekent dit dat de waarschijnlijkheid dat de portefeuille niet meer dan y% van haar waarde verliest in één jaar, gelijk is aan 95%. 
 

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN 

Looptijd 5 jaar 

Munt NOK Quanto 

Onderliggende SOLACTIVE Atlantic Quality Index (SOLAQ index) 

Participatie 100% van de stijging van het onderliggende op de finale observatiedatum, geplafonneerd op 30% 

Kapitaal 
Op de eindvervaldag verbindt de emittent  zich ertoe u 100% van de nominale waarde (zijnde 10.000 NOK per coupure) terug te betalen, 
behalve ingeval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat.  

Emittent / Garant van 
de Emittent 
 

SG Issuer - (Société Générale SA - Moody’s A2, S&P A Outlook : stable). De Emittent en de Garant behoren toe aan dezelfde groep. De 
belegger draagt het kredietrisico van de Emittent en/of de Garant. 
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SG Issuer (LU) Protected Note Call Spread 
 

Productbeschrijving 
De Onderliggende waarde is SOLACTIVE Atlantic Quality (Bloomberg Ticker: SOLAQ Index) 
 
VERWACHT SCENARIO DOOR DE BELEGGER 
Stijging van de Onderliggende Waarde tot aan het plafond. 
 
VOORDELEN EN NADELEN 

VOORDELEN 

  De Protected Note laat de investeerder toe om te genieten van 
100% de stijging van de Onderliggende Waarde op de finale 
observatiedatum met een maximale stijging van 30%. 

  Het geïnvesteerd nominaal bedrag wordt aan minimum 100% 
terugbetaald door de Emittent, behalve ingeval de uitgever in 
gebreke blijft of failliet gaat. 

  Een mogelijke positieve prestatie op de vervaldag van 30%.  

NADELEN 

  Het kapitaal is alleen op Vervaldag voor 100% beschermd in 
NOK door de Emittent 

 De investeerder heeft geen recht op de dividenden van de  
Onderliggende Waarde. 

  De belegger draagt het kredietrisico van de Emittent en/of van 
de Garant. Indien de Emittent en/of de Garant in gebreke blijft 
(b.v. failliet gaat), loopt de belegger het risico dat hij het 
kapitaal waarop hij recht heeft, niet recupereert. 

 De terugbetaling op de vervaldag is geplafonneerd op 130% van 
het nominaal geïnvesteerd bedrag. 

 Indien de investeerder de titels verkoop voor de vervaldag dan 
kan het bedrag lager zijn dan het initieel geïnvesteerd bedrag. 

 

 

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

Op de vervaldag ontvangt de investeerder 100% van het nominaal geïnvesteerd bedrag plus 100% van de stijging van de onderliggende 
waarde, geplafonneerd aan 30%. De maximale terugbetaling bedraagt 130%. 

Indien op de finale observatiedatum de onderliggende waarde gedaald is, wordt het product terugbetaald aan 100% van het nominaal 
geïnvesteerd bedrag.  
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SG Issuer (LU) Protected Note Call Spread 
 

Belangrijkste Eigenschappen 

Emittent 
SG Issuer gevestigd in 33 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg onder toezicht van de CSSF. Geen 
rating beschikbaar. 

Garant 

Societe Generale (A2 : Moody's Outlook: stable / A : Standard & Poor's outlook: stable)* 
* De rating van de emittent en/of, desgevallend, de garant, op de Lanceringsdatum van het product, is gelijk aan of hoger dan de rating van 
Société Générale volgens minstens één van de belangrijkste ratingbureaus (Standard & Poor's of Moody's). De rating mag niet worden 
beschouwd als een indicatie van de toekomstige rating van de Emittent en/of, desgevallend, de Garant; die rating is namelijk onderhevig aan 
schommelingen tijdens de levensduur van het product.  

Type Schuldinstrument (Senior schuld) 

Munt NOK Quanto 

Nominaal bedrag NOK 9 500 000 

Coupure NOK 10.000 i.e. 1 Coupure 

Minimumbedrag per 
transactie 

NOK 10,000 i.e. 1 Coupure 

Lanceringsdatum 31 mei 2016 

Initiële Observatiedatum 28 juni 2016 

Betaaldatum 5 juli 2016 

Finale observatiedatum 28 juni 2021 

Vervaldag 5 juli 2021 

Uitgifteprijs 100% van de Coupure 

Onderliggende 

Index Index Sponsor 
Bloomberg 

Ticker 
Isin Noteringsmunt Startwaarde 

SOLACTIVE Atlantic Quality 
Index 

Solactive AG SOLAQ Index BBG00B0DYDL7 EUR 1.650,16 

Plaats van notering 
Elke plaats van notering waar de titels, die de index samenstellen, verhandeld worden en zoals bepaald door de 
Index Sponsor. 
 

Startwaarde 

Slotkoers van de Onderliggende index op de Initiële Observatiedatum 
 
De term sheet met vermelding van de Startwaarde zal gepubliceerd worden op de website van Société 
Générale Private banking binnen 5 werkdagen na de Initiële Observatiedatum. 
 
www.privatebanking.societegenerale.be/nl/oplossingen-maat/varia/gestructureerde-producten-termsheets 
 

Eindwaarde Slotkoers van de Onderliggende index op de finale observatiedatum 

Participatie 100% van de stijging van het onderliggende 

Terugbetaling op Vervaldag 

 

•     Als de slotkoers van de onderliggende index op of boven 130% van de startwaarde afsluit, dan zal de 
terugbetaling op de Vervaldag gelijk zijn aan: 

Coupure x 130% 

 Als de Eindwaarde van de onderliggende index op of boven de Startwaarde afsluit maar strikt onder 130% 
van de Startwaarde, dan zal de terugbetaling op Vervaldag gelijk zijn aan: 

Coupure × [100% + Participatie x (Eindwaarde/Startwaarde -1)] 

•    Als de Eindwaarde van de onderliggende index onder 100% van de Startwaarde afsluit, dan zal de 
terugbetaling op Vervaldag gelijk zijn aan:  

Coupure x 100% 

Uitbetaling in cash 
 

Berekeningsagent Societe Generale 

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

Listing Nee 

Secundaire markt Afhankelijk van het beschikbare volume op de secundaire markt en onder normale marktomstandigheden 
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 wordt dagelijks een Bied- & Laatkoers genoteerd op de secundaire markt met een spread van 1,00% (het 
verschil tussen de Bied- en Laatkoers).  Als het gewenste transactievolume te groot is in het licht van de 
liquiditeit van het onderliggende of de volatiliteit uitzonderlijk hoog is, behoudt de Berekeningsagent zich het 
recht voor om de spread van de Bied & Laat koers, discretionair, te verruimen. 

Conventie werkdagen « Following », volgens ISDA 

Werkdagen « Oslo », volgens ISDA 

Toepasselijke wet Engelse wetgeving 

Verkoopsbeperkingen 

Dit document is geen verkoopsaanbod voor de Notes aan de Verenigde Staten. De Notes mogen niet in de 
Verenigde Staten van Amerika 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 Notes niet worden aangeboden, verkocht of geleverd aan Amerikaanse personen 
(‘US persons’). Voor uitvoerige informatie over de beperkingen voor de aankoop en verkoop van de Notes, 
verwijzen we de belegger naar de uitgiftedocumentatie voor de Notes.  Iedere persoon die in het bezit is van dit 
document, dient kennis te nemen van deze beperkingen en dient ze na te leven. 

ISIN Code XS1386586355 

Verkoopsvoorwaarden 

Deze uitgifte is geen openbare aanbieding van effecten en zal niet onderworpen zijn aan de clearance 
procedure van de bevoegde instanties. Het is aangeraden te investeren met kennisname van de volledige 
inhoud van dit document alsook de prospectus en indien nodig extern advies in te winnen. Dit document werd 
opgesteld door Société Générale SA. 

Kosten 
 

De kosten zullen afhangen van de marktcondities. Ze dekken de kosten van verdeling en/of structurering en 
worden niet verondersteld hoger te zijn dan 1,00% op jaarbasis van het emissiebedrag. De kosten zullen betaald 
worden op de transactiedatum en zijn niet terugbetaalbaar bij een verkoop op de secundaire markt. 

Clearing/Settlement Clearstream / Euroclear 

Fiscaliteit 

Voor particuliere beleggers in België gevestigd voor fiscale doeleinden: 

Op grond van de fiscale wetgeving van kracht op Lanceringsdatum, zijn de inkomsten uit notes die worden 
geïnd bij een in België gevestigde financiële tussenpersoon onderworpen aan 25% roerende voorheffing. De 
inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers.  

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van iedere belegger en is vatbaar voor mogelijke 
wijzigingen naderhand. In het hoofdstuk “belasting” van het basis prospectus wordt het belastingstelsel 
uitvoeriger beschreven. 

Taks op beursverrichtingen:  

Bij inschrijving op de primaire markt is geen beurstaks verschuldigd. Bij verkoop op de secundaire markt zal een 
taks op beursverrichtingen (TOB) worden geheven, die op Lanceringsdatum 0,09% bedraagt (maximaal 650 EUR 
per verrichting). Bij terugbetaling op de eindvervaldag is geen beurstaks verschuldigd. 

Klachtendienst 

Met eventuele klachten over onze beleggingsproducten kunt u terecht bij uw financieel adviseur of bij onze 
klachtendienst, Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent; of u kunt een email sturen naar customercare@sgpriv.be. 
Indien u niet tevreden bent, of indien het geschil niet opgelost raakt, kunt u een berop doen op de Ombudsman 
in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel (www.ombudsfin.be) 

RISICOFACTOREN 

Beleggers worden verzocht de volledige Final Terms en het volledige Prospectus door te nemen alvorens in dit product te investeren. Société 
Générale adviseert beleggers om aandachtig de rubriek « risicofactoren » van het prospectus van het product te raadplegen.  
http://prospectus.socgen.com/disclaimer-page/redirect/26/ 

Kredietrisico 
 

Als de emittent en de garant in gebreke blijven (bijvoorbeeld ten gevolge van een faillissement), loopt u het risico 
dat uw aanvankelijk belegde kapitaal slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet wordt terugbetaald op de 
vervaldag. 

Marktrisico 

De waardering op de secundaire markt kan sterk worden beïnvloed door de evolutie van de onderliggende 
waarde, de rente, de volatiliteit, enz.  Société Générale Private Banking verduidelijkt bovendien dat de rating en 
de kredietspread van de Emittent kan wijzigen, hetgeen een impact kan hebben op de prijs op de secundaire 
markt. 

Liquiditeitsrisico In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de verhandelbaarheid van dit product worden vertraagd of 
opgeschort. 

Wisselkoersrisico Dit product is uitgegeven in Noorse Kroon. Dit betekent dat de belegger op de eindvervaldag een bedrag in NOK 
kan ontvangen dat, omgezet in EUR, lager zou kunnen uitvallen dan het oorspronkelijk belegde kapitaal in EUR.  

mailto:customercare@sgpriv.be
http://www.ombudsfin.be/
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Na de lancering zal de marktwaarde van het product minstens ieder kwartaal worden gepubliceerd op de website van de distributeur.  Bovendien 
zal de distributeur de beleggers op de hoogte brengen ingeval het risicoprofiel van het product of de waarde ervan significant zou veranderen.   

 

 

WAARSCHUWING  

 
Dit document is uitsluitend bedoeld als voorstelling van de beleggingsstrategieën en beleggingsmogelijkheden die zijn geïdentificeerd door Société 
Générale Private Banking MarKet Solutions. Het is uitsluitend bestemd voor de persoon aan wie het overhandigd wordt en het mag niet 
overgedragen of meegedeeld worden aan derden Iedere persoon die in het bezit is van dit document, is ervoor verantwoordelijk om zich te 
informeren over alle toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften van het desbetreffende rechtsgebied en om deze na te leven.  De prijs 
en de waarde van financiële producten, alsook de opbrengst die eruit voortvloeit, kunnen zowel à la hausse als à la baisse schommelen. De 
schommelingen van de wisselkoers kunnen een negatieve impact hebben op de waarde, de prijs en de opbrengst van financiële producten die in 
een andere munt uitegdrukt worden dan de uwe.   De informatie kan worden gewijzigd in functie van de schommelingen van de markten.  Deze 
bepalingen en voorwaarden vermelden niet alle (directe of indirecte) risico’s of eender welke andere beschouwingen die mogelijk bepalend 
kunnen zijn voor de afsluiting van de transactie. Société Générale Private Banking vestigt de aandacht van de beleggers op het feit dat dit product 
wordt uitgegeven in het kader van een programma van de Emittent, zoals beschreven in het basisprospectus. De beleggers moeten vertrouwen op 
de informatie die in de gedetailleerde documentatie is vermeld (basisprospectus, definitieve voorwaarden of aanvullende informatie, of eender 
welk ander juridisch document dat door de Emittent is uitgegeven voor dit product/deze producten); deze documentatie is op verzoek verkrijgbaar 
bij Société Générale Private Banking en vermeldt meer bepaald, maar niet uitsluitend, de risico’s verbonden met het product, en, desgevallend, de 
aanpassingen.  In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.  De diensten en beleggingen waarnaar wordt 
verwezen, kunnen fiscale, juridische of boekhoudkundige gevolgen hebben; we willen eraan herinneren dat wij dergelijk advies niet verstrekken. 
We raden u aan om een professioneel adviseur te raadplegen zodat u de fiscale, juridische of boekhoudkundige gevolgen kunt evalueren die met 
uw persoonlijke situatie verbonden zijn. 
Prospectus: De “Notes” SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note die worden uitgegeven door SG Issuer (Series 73400EN/15.7) en beschreven in dit 
document, maken het voorwerp uit van “Final Terms” (Definitieve voorwaarden van 04/06/2015 (de “Final Terms”)) in het kader van het Debt 
Issuance Programme Prospectus “125,000,000,000 Debt Instruments Issuance Programme” van 28/10/2014 (aangevuld met de bijlagen van 
06/11/2014, 19/11/2014, 18/11/2014, 23/01/2015, 27/02/2015 en 19/03/2015) dat op 28/10/2014 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 bijlagen van dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Frans, de Definitieve Voorwaarden en de specifieke samenvatting in 
het Frans van de uitgifte worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Société Générale Private Banking en op 
https://www.privatebanking.societegenerale.be De beleggers worden verzocht om de volledige Definitieve voorwaarden en het Basisprospectus te 
lezen, en in het bijzonder de rubriek “Risicofactoren” van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Elk 
nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de distributeur. Bij het verschijnen van bijlagen tijdens de commercialiseringsperiode 
beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen.  
Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies moeten inwinnen. 
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. 
Commercialisatie van in het kader van de levensverzekeringen: Wanneer het financiële instrument omschrijft in dit document (hierna het 
“Financiële Instrument”) aangeboden is in het kader van de levensverzekeringsovereenkomst (hierna de “Levensverzekeringsovereenkomst”), is 
het Financiële Instrument een activa representatief van een van de rekeneenheden van deze overeenkomst. Deze document moet niet worden 
beschouwd als een toetredingsaanbod aan de Levensverzekeringsovereenkomst. De toetredingsvoorwaarden aan de voornoemde overeenkomst 
en de werking van de rekeneenheid zijn gedetailleerd in de algemene voorwaarden, de informatieaanwijzing, en zijn bijlagen. Deze document 
moet niet worden beschouwd als een aanbod, een aanbeveling, een uitnodiging of een ronsel die streeft naar  een inschrijving of aankoop van het 
Financiële Instrument dat alleen in het publiek rechtstreeks of onrechtstreeks mag worden verspreid in overeenstemming met de bepalingen van 
de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling 
op een gereglementeerde markt. Informatie over provisies: 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 
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. Goedkeuring: Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) waaraan een vergunning 
werd verleend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (de Franse Prudentiële Controle Autoriteit). Garantie door Société 
Générale: Dit product geniet van een garantie door Société Générale (hierna de “Garantiegever”). De tijdige en stipte betaling door de 
hoofdschuldenaar van elk bedrag verschuldigd met betrekking tot het product wordt gewaarborgd door de Garantiegever, in overeenstemming 
met de modaliteiten en onder de voorwaarden uiteengezet in zulke garantie, beschikbaar bij de Garantiegever op verzoek. Als een gevolg hiervan 
draagt de belegger een kredietrisico met betrekking tot de Garantiegever. Terugkoop door Société Générale of vroegtijdige beëindiging van het 
product: Société Générale zal als enige voorzien in een secundaire markt voor het product. Société Générale heeft er zich uitdrukkelijk toe 
verbonden om het product terug te kopen, het vroegtijdig te beëindigen of prijzen voor te stellen voor het product tijdens de looptijd ervan. De 
uitvoering van die verbintenis zal afhankelijk zijn van (i) algemene marktomstandigheden en (ii) de liquiditeit van het onderliggend instrument of 
van de onderliggende instrumenten, en, in voorkomend geval, van enige andere afdekkingstransacties (hedging transacties). De prijs van het 
product (in het bijzonder de “bied/laat” spread die Société Générale van tijd tot tijd zou voorstellen voor het terugkopen of de vervroegde 
beëindiging van het product) omvat, onder andere, de kosten voor Société Générale die zijn verbonden aan de hedging en/of de afwikkeling en die 
worden veroorzaakt door het terugkopen. Société Générale en/of haar dochterondernemingen kunnen geen aansprakelijkheid dragen voor 
dergelijke gevolgen en voor hun impact op de transacties met betrekking tot, of de beleggingen in, het product. Permanente Verkoopsbeperkingen 
in de Verenigde Staten: DE SCHULDINSTRUMENTEN HIERIN BESCHREVEN ZIJN PERMANENT GELIMITEERDE SCHULDINSTRUMENTEN. DIT HEEFT 
TOT GEVOLG DAT ZE NIET JURIDISCH OF ECONOMISCH IN HET BEZIT MOGEN ZIJN VAN EENDER WELKE “U.S. PERSON” (ZOALS GEDEFINIEERD IN 
REGULATION S) EN BIJGEVOLG ENKEL WORDEN AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN AAN PERSONEN DIE GEEN “U.S.  

https://www.privatebanking.societegenerale.be/
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PERSONS” ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S. 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. Onder voorbehoud van eender welke 
toepasselijke wet, zal Société Générale niet aansprakelijk zijn in dat verband. Marktinformatie: De marktinformatie weergegeven in dit document 
is gebaseerd op gegevens op een specifiek tijdstip en kan wijzigen van tijd tot tijd. Waarschuwing betreffende de Index: De index waarnaar wordt 
verwezen in dit document (de “Index”) is niet gesponsord, goedgekeurd of verkocht door Société Générale. Société Générale neemt hiervoor geen 
enkele verantwoordelijkheid.  
 
The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return Index and the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index are calculated by S&P Dow 
Jones Indices LLC and its affiliates (“Calculation Agent”). Finvex Group (“Finvex”) is acting as Index Sponsor and Index Composition Advisor for the 
Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return Index (FSEURER) and the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index (FSEURE). Any use of 
these indices or their name must be with the consent of the Index Sponsor. Subject to the Calculation Agent’s rights in the Dow Jones Sustainability 
Europe Index, the Indexes’ composition methodology and the composition is the exclusive intellectual property of Finvex. The Index Sponsor and 
the Index Composition Advisor make no express or implied representation or warranty whether or not the Index may achieve any particular level 
or meet or correlate with any particular objective. While the Index Sponsor and the Index Composition Advisor will make reasonable efforts to 
ensure the accuracy of the composition, calculation and adjustment of the Index, the Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall have 
no liability in the back-dated calculation prior to the launch date or in relation to any index calculation for any error, omission, suspension or 
interruption in calculating the Index. Under exceptional circumstances, the Index methodology used in the calculation of the Index is subject to 
changes or modifications. These changes will be made available publicly through the relevant channels. Neither the Index Sponsor nor the Index 
Composition Advisor can be held liable for any modification or change in the Index methodology used in the calculation of the Index. Neither the 
Index Sponsor nor the Index Composition Advisor are under obligation to continue the calculation, publication or dissemination of the Index and 
cannot be held liable for any suspension or interruption in the calculation, dissemination and publication of the Index. The Index Sponsor and the 
Index Composition Advisor shall not have any liability whether by willful negligence, fraud or default in connection with the Index value at any 
given time. None of the Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall be liable whether by willful negligence, fraud or default to any 
person for any error in the Index and the Index Sponsor, and the Index Composition Advisor are under no obligation to advise any person of any 
error therein. None of the Index Sponsor and the Index Composition Advisor can be held liable for any loss whatsoever, directly or indirectly 
related to the Index. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor, have any 
liability (whether in negligence or otherwise) to any person for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damage (including 
lost profits) even if notified of the possibility of such damages. The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Index (the “Index”) is the exclusive 
property of Finvex Group (“Finvex”), which has contracted with S&P Opco, LLC (a subsidiary of S&P Dow Jones Indices LLC) (“S&P Dow Jones 
Indices”) to calculate and maintain the Index. The Index is not sponsored by S&P Dow Jones Indices or its affiliates. Neither S&P Dow Jones Indices, 
nor any of their affiliates will be liable for any errors or omissions in calculating the Index. “Calculated by S&P Dow Jones Indices” and the related 
stylized mark(s) are service marks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) and have been licensed for use by S&P Dow Jones Indices 
and sublicensed for certain purposes by Finvex. SG Select I Sustainable & Efficient (the “Product”) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by 
S&P Dow Jones Indices, SPFS, or any of their affiliates (collectively, “S&P Dow Jones Indices Entities”). S&P Dow Jones Indices Enti ties do not make 
any representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of 
investing in securities generally or in the product particularly or the ability of the Index to track general market performance. S&P Dow Jones 
Indices Entities only relationship to Finvex and Société Générale with respect to the Index is the licensing of certain trademarks, service marks and 
trade names of S&P Dow Jones Indices Entities and the provision of the calculation and maintenance services related to the Index. S&P Dow Jones 
Indices Entities are not responsible for and have not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of the 
issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of redemption mechanics. S&P Dow Jones Indices Entities have no obligation 
or liability in connection with the administration, marketing or trading of the [Products]. S&P Dow Jones Indices LLC is not an investment advisor. 
Inclusion of a security within the Index is not a recommendation by S&P Dow Jones Indices Entities to buy, sell, or hold such security, nor is it 
investment advice. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES DOES NOT GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR THE 
COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN 
COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES SHALL NOT BE 
SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES MAKES NO 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
OR USE OR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY FINVEX AND SOCIETE GENRALE, OWNERS OF THE PRODUCT SUSTAINABLE NOTE, OR ANY OTHER 
PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE 
FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P DOW JONES INDICES ENTITIES BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY 
HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE.  
 
http://www.privatebanking.societegenerale.com. 
© Copyright the Société Générale Group 2015. All rights reserved. Any unauthorized use, duplication, redistribution or disclosure in whole or in 
part is prohibited without the prior consent of Societe Generale. 
The key symbols, Societe Generale, Societe Generale Private Banking are registered trademarks of Societe Generale. All rights reserved.  
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Ondergetekende, titularis(sen) of gevolmachtigde(n) van het hierna vermelde dossier, wenst in te schrijven op  het in dit document beschreven 
gestructureerd product. 
 
Dossiernummer 
 
Nominaal bedrag                                           Munt 
 
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 en verklaart 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 voormeld gestructureerd product in te 
schrijven. 
 
Datum  
 
Gemachtigde handtekening(en) 
 


