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NOK INDEX ACCELERATOR NOTE 
Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus:  http://prospectus.socgen.com/disclaimer-page/redirect/26/)  

SCHULDBEWIJS MET EEN RISICO OP VOLLEDIG KAPITAALVERLIES TIJDENS DE LOOPTIJD VAN HET PRODUCT 
 

 
 
 

Doelpubliek: Dit product richt zich enkel 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. Het 
product richt zich tot beleggers die de financiële draagkracht hebben om eventuele verliezen op hun investering te kunnen dragen en die geen onmiddellijke 
liquiditeit van hun product vereisen.  
Type belegging: Het voorgestelde product is een schuldbewijs. Door in te tekenen op dit instrument, leent de belegger geld aan de Emittent die er zich toe 
verbindt om hem een bepaald bedrag terug te betalen afhankelijk van de evolutie van de Solactive Market Leaders Index. De Emittent verbindt er zich niet toe 
om het kapitaal op Vervaldag in alle gevallen terug te betalen aan 100%. In het geval van wanbetaling of risico op wanbetaling (bvb. door faillissement) van de 
Emittent loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht zou hebben niet terug te krijgen en het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.  
 

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 
De belegger erkent het product gedurende de hele looptijd te kunnen aanhouden. Als de belegger beslist om de schuldbewijzen te 
verkopen vóór de eindvervaldag, dan kan het terugbetaalde bedrag lager uitkomen dan het ingeschreven bedrag, afhankelijk van 
verschillende parameters op de financiële markten.   

Munt NOK quanto 

Onderliggende 

De Onderliggende Waarde is de Solactive Market Leaders 25 AR Index (WOLEAD Index) 
De index Solactieve Market Leaders geeft een blootstelling aan 25 grote ondernemingen met een dominant positie binnen hun sector. 
De samenstelling van de index wordt onder andere bepaald door de prestatie van de ondernemingen. Deze index is een Net Total Return 
Index verminderd met een synthetisch dividend van 4,5% op jaarbasis. 
De index wordt op vandaag beheerd door Solactive AG. 
Een investering in dit product laat de investeerder toe om te profiteren van de sterke rendabiliteit van ondernemingen die marktleider 
zijn binnen hun sector, vooral dankzij hun onderhandelingspositie en kwalitatief management. Het doel van een investering in dit 
product is om het risico te beperken of om het investeringsbeheer op een meer efficiënte manier te organiseren, gebruik makend van 
derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde gelinkt is aan de prijs van een onderliggende, rentevoeten, munten en indexen). 

Participatie 100% van de stijging van het onderliggende op de finale observatiedatum* 

Kapitaal 
Op de eindvervaldag verbindt de emittent  zich ertoe de belegger 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. 

*Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent. Brutorendement exclusief kosten en taksen.  
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NOK Index Accelerator Note 
 

Productbeschrijving 
De Onderliggende waarde is de index Solactive Market Leaders 25 AR Index (WOLEAD Index) 
 
VERWACHT SCENARIO DOOR DE BELEGGER 
Stijging van de Onderliggende Waarde. 
 
VOORDELEN EN NADELEN** 

VOORDELEN 

  De NOK Index Accelerator Note laat de investeerder toe om te 
genieten van 100% van de stijging* van de Onderliggende 
Waarde op de finale observatiedatum. 

  Het geïnvesteerd nominaal bedrag wordt aan minimum 100% 
terugbetaald door de Emittent op de Eindvervaldag*.  

  Het potentiële rendement op eindvervaldag is niet naar boven 
geplafonneerd. 

 

NADELEN 

  Het kapitaal is alleen op Eindvervaldag 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. 

 Het rendement op de eindvervaldag kan lager zijn dan het 
rendement uit een klassieke monetaire deposito over dezelfde 
periode.  

 Indien de investeerder de schuldbewijzen verkoopt vóór de 
eindvervaldag, dan kan het bedrag lager zijn dan het initieel 
geïnvesteerd bedrag. 

 

** De belegger werd gevraagd de risico’s te raadplegen in het prospectus van het product.  

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

Als de waarde van de Onderliggende Waarde op de finale observatiedag gelijk of hoger is dan de waarde van de Onderliggende Waarde op 
de initiële observatiedatum, dan ontvangt de investeerder 100% van het nominaal geïnvesteerd bedrag plus 100% van de stijging van de 
onderliggende waarde*. 

Als de waarde van de Onderliggende Waarde op de finale observatiedag lager is dan de waarde van de Onderliggende Waarde op de 
initiële observatiedatum, dan wordt het product op eindvervaldag terugbetaald aan 100% van het nominaal geïnvesteerd bedrag*.  

 

 
* Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent. Brutorendement exclusief kosten en taksen 
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NOK INDEX ACCELERATOR NOTE  
MOGELIJKE WINST OF VERLIES - Voorbeelden  

 
                                                          
Voorbeeld 1 : Negatief scenario  
Als de Onderliggende Waarde op de finale observatiedatum onder de waarde van de Onderliggende Waarde op initiële observatiedatum afsluit, 
dan ontvangt de belegger 100 procent van het nominaal geïnvesteerd bedrag. Als bijvoorbeeld de Onderliggende Waarde op de finale 
observatiedatum op 90 procent van de waarde op initiële observatiedatum noteert, dan ontvangt de belegger 100 procent van het nominaal 
geïnvesteerd bedrag. Dat komt overeen met een bruto actuarieel rendement in NOK van 0,00%. 

 
Voorbeeld 2: Neutraal scenario  
Als de Onderliggende Waarde op de finale observatiedag op boven de waarde van de Onderliggende Waarde op initiële observatiedatum afsluit, 
dan ontvangt de belegger 100 procent van het nominaal geïnvesteerd bedrag, vermeerderd met 100 procent van de stijging van de Onderliggende 
Waarde.  
Bijvoorbeeld, als de onderliggende waarde afsluit op een niveau van 109,76% van zijn initieel niveau, dan ontvangt de belegger 100% + 9,76% x 
100% = 109,76% van zijn nominaal geïnvesteerd bedrag, ofwel een bruto actuarieel rendement in NOK van 1,88 procent. Dat is het equivalent van 
het rendement dat een zerocouponobligatie van de emittent oplevert voor dezelfde looptijd startend op de initiële observatiedatum.  
                                   
Voorbeeld 3: Gunstig scenario  
Als de Onderliggende Waarde op de finale observatiedatum boven de waarde van de Onderliggende Waarde op initiële observatiedatum afsluit, 
dan ontvangt de belegger 100 procent van het nominaal geïnvesteerde bedrag en 100 procent van de stijging van de Onderliggende Waarde. 
Bijvoorbeeld, als de Onderliggende Waarde op finale observatiedag op 110% van de waarde van de Onderliggende Waarde op initiële 
observatiedatum noteert, dan ontvangt de belegger 100% + 10%*100% = 110,00% van zijn nominaal geïnvesteerd bedrag, wat overeenkomt met 
een bruto actuarieel rendement in NOK van 1,92 procent. 
                             

 
De voorbeelden zijn louter illustratief en bieden geen enkele garantie op een reëel rendement.  
* Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent. Brutorendement exclusief kosten en taksen 
Kosten en taksen zijn niet inbegrepen in de berekening van het rendement 
Het begrip ‘nominaal’ geïnvesteerd bedrag geeft de waarde van een coupure weer op de datum van lancering.  
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NOK INDEX ACCELERATOR NOTE  
 

Belangrijkste Eigenschappen 

Emittent 
SG Issuer gevestigd in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Onder toezicht van de CSSF. Geen 
rating beschikbaar. Bevoegde rechtbank: Engelse rechtbank 

Garant van de Emittent 

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.  
De Emittent en de Garant behoren toe aan dezelfde groep 

Type Schuldinstrument (Senior debt) (Notes geïndexeerd op een fonds) 

Munt NOK Quanto 

Nominaal bedrag NOK 30.000.000, zijnde 3.000 coupures 

Coupure NOK 10.000 i.e. 1 Coupure 

Minimumbedrag per 
transactie 

NOK 100.000 i.e. 10 Coupures 

Lanceringsdatum 6 april 2017 

Initiële Observatiedatum 11 mei 2017 

Betaaldatum 11 mei 2017 

Finale observatiedatum 11 mei 2022 

Vervaldag 26 mei 2022 

Uitgifteprijs 100% van de Coupure 

Onderliggende 

Fonds Indexsponsor 
Bloomberg 

Ticker 
Isin Noteringsmunt Startwaarde 

Solactive Market Leaders 25 
AR Index 

Solactive AG WOLEAD index DE000SLA1854 EUR 143,24 

Startwaarde Slotkoers van de Onderliggende Waarde op de initiële observatiedatum 

Eindwaarde Slotkoers van de Onderliggende Waarde op de Finale Observatiedatum 

Participatie 100% van de stijging van het onderliggende 

Terugbetaling op 
Eindvervaldag 

 

•    Als op de finale observatiedatum de slotkoers van de onderliggende waarde op of boven de Startwaarde 
afsluit, dan zal de terugbetaling op Vervaldag gelijk zijn aan: 

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

•    Als op de finale observatiedatum de slotkoers van de onderliggende waarde onder 100% van de Startwaarde 
afsluit, dan zal de terugbetaling op Vervaldag gelijk zijn aan:  

Coupure x 100%* 

Uitbetaling in cash 
*Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent. Brutorendement exclusief kosten en taksen. 

Berekeningsagent Société Générale 

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

Listing Nee 

Liquiditeit tijdens de looptijd 
van het product 
 

Société Générale zal, in normale marktomstandigheden, dagelijks een aankoop- en verkoopkoers geven tot de  
finale observatiedatum met een maximale spread van 1,00% tussen aankoop- en verkoopkoers. De koers zal 
vastgesteld worden op basis van de laatste liquidatiewaarde van de onderliggende waarde. In abnormale 
marktomstandigheden, en als er onvoldoende liquiditeit in het onderliggende is (bijvoorbeeld wanneer er geen 
inventariswaarde van het onderliggende kan berekend worden), kan Société Générale de aankoop of verkoop 
van het effect opschorten.  
De aankoop- en verkoopkoers wordt bepaald in functie van de inventariswaarde en de volatiliteit van het 
onderliggende vanaf de initiële observatiedatum, en neemt de intrestvoeten naargelang de restlooptijd van het 
effect in rekening. De prestatie van het effect kan hierdoor mogelijk niet volledig de prestatie van het 
onderliggende reflecteren. 
De terugbetaling aan 100 procent van het kapitaal is slechts geldig op eindvervaldag, en de koers kan tijdens de 
looptijd onder 100 procent noteren. 
 



6 april 2017        Definitieve bepalingen en voorwaarden 
SG Issuer (geregistreerd in Luxemburg) 

Wealth Management Solutions 

 

5 

Executieprijs: aan- en verkooporders in het product moeten voor 10 uur Parijse tijd ontvangen zijn door Société 
Générale opdat deze uitgeoefend kunnen worden op de daaropvolgende waarderingsdag. 
Voor een aankooporder zal de executieprijs berekend worden op basis van het ingeschreven bedrag (kosten 
inbegrepen) door Société Générale voor een intekenorder in de onderliggende waarde op de dag onmiddellijk 
na aanvaarding van het aankooporder door Société Générale. 
Voor een verkooporder zal de executieprijs berekend worden op basis van het terugkoopbedrag (kosten 
inbegrepen) door Société Générale voor een verkooporder in de onderliggende waarde op de dag onmiddellijk 
na aanvaarding van het verkooporder door Société Générale. 
Voor meer informatie over de waarde van het product tijdens de looptijd, gelieve contact op te nemen met uw 
private bankier of volgende website raad te plegen: 
https://www.privatebanking.societegenerale.be/fr/solutions-mesure/diversification/produits-structures-
valuations/  

Conventie werkdagen 
« Following », volgens ISDA (Following = volgende noteringsdag: de datum van betaling zal verschillen van de 
volgende noteringsdag) 

Werkdagen 
« Oslo », volgens ISDA (Men gebruikt de kalender van Oslo om de noteringsdagen te bepalen waarop betalingen 
kunnen uitgevoerd worden) 

Toepasselijke wet Engelse wetgeving 

Verkoopsbeperkingen 

Dit document is geen verkoopsaanbod voor de Notes in de Verenigde Staten. De Notes 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 
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 XS1574492143 

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 

Instapkosten Geen 

Uitstapkosten Geen 

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 30% 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 1.300 
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) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.privatebanking.societegenerale.be/fr/solutions-mesure/diversification/produits-structures-valuations/
https://www.privatebanking.societegenerale.be/fr/solutions-mesure/diversification/produits-structures-valuations/
mailto:customercare@sgpriv.be
http://www.ombudsfin.be/


6 april 2017        Definitieve bepalingen en voorwaarden 
SG Issuer (geregistreerd in Luxemburg) 

Wealth Management Solutions 

 

6 

 
 

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.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. 

Bail-in: 

Als, in het kader van de bepalingen inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, de resolutie-autoriteit de emittent of de garant in gebreke stelt, zou ze maatregelen 
kunnen nemen die de waarde van de notes (bail-in) beïnvloeden. In dat kader loopt de belegger het risico alles of 
een deel van zijn belegd kapitaal en/of intresten te verliezen of een omzetting van (een deel van) zijn belegd 
kapitaal in aandelen te moeten aanvaarden.   

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 

De terugbetaling van het kapitaal en de uitbetaling van een eventuele meerwaarde zullen gebeuren in Noorse 
Kroon. In het geval de euro de referentiemunt van de belegger is, en dat hij niet wil herbeleggen in Noorse Kroon 
maar eerder zijn kapitaal wil omzetten in euro, dan kan het bedrag in euro hoger of lager liggen dan het 
geïnvesteerde kapitaal of de mogelijke winst in Noorse Kroon, ten gevolge van wisselkoersverschillen.  
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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. 
 
De ‘notes’ zoals beschreven in dit document zijn uitgegeven in in het kader van het ‘Debt Instruments Issuance Programme’ de dato van 
06/07/2016 (vervolledigd met de supplementen van 09/08/2016, 12/08/2016, 24/08/2016, 18/10/2016, 16/11/2016, 02/12/2016, 23/12/2016 en 
25/01/2017), goedgekeurd door CSSF op 06/07/2016 als zijnde conform met de richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn) zoals geamendeerd 
(inclusief amendement verricht door de richtlijn 2010/73/EU). Het prospectus, eventuele supplementen en zijn samenvatting in Frans zijn gratis 
beschikbaar op http://prospectus.socgen.com/disclaimer-page/redirect/26/. Alvorens te investeren, worden de beleggers uitgenodigd om het 
prospectus integraal te lezen, en in het bijzonder de rubriek ‘Factoren van risico’ in dit prospectus. Elk nieuw supplement aan het programma zal 
gepubliceerd worden op de website http://prospectus.socgen.com/disclaimer-page/redirect/26/. In geval van verschijning van een supplement tijdens 
de periode van commercialisatie, beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen.  
 
Dit document wordt verdeeld door Société Générale Private Banking NV, een Belgische kredietinstelling naar Belgisch recht, gecontroleerd en 
gesuperviseerd door de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en onder de prudentiële 
supervisie van de Europese Centrale Bank (ECB). Société Générale Private Bankin NV is geregistreerd bij de FSMA als verzekeringsmakelaar onder 
het nummer 61033A. De hoofdzetel van Société Générale Private Banking NV bevindt zich op Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent, BTW BE 
0415.835.337. Meer informatie is beschikbaar op aanvraag of op www.privatebanking.societegenerale.be.  
 
In geval van klachten kunt u zich in de eerste plaats wenden tot de dienst klachtenmanagement Société Générale Private Banking: 
customercare@sgpriv.be. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman: ombudsman@ombudsfin.be. 
 
Bijkomende informatie volgens Belgisch recht: De emittent kan verplicht worden de code van het Belgisch recht te respecteren, in het bijzonder de 
bepalingen gerelateerd aan oneerlijke bedingen, bij de toepassing van de clausules in het prospectus et van de definitieve voorwaarden die 
verbonden zijn aan de uitgifte van dergelijk product dat aangeboden wordt in België, voor zover de bepalingen hierop van toepassing zijn.  
 
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) 
 

http://prospectus.socgen.com/disclaimer-page/redirect/26/
http://www.privatebanking.societegenerale.be/

