
Belangrijke waarschuwingen 

Société Générale Private Banking (« SGPB ») is de business line van de Groupe Société Générale S.A. die handelt vanuit haar zetel binnen Société Générale S.A. en haar netwerk  (juridisch 

gescheiden departementen of entiteiten, filialen of dochtermaatschappijen), gevestigd is in de hierna vermelde grondgebieden, handelt onder de merknaam  « Société Générale Private Banking », en 

verdeler is van dit document. 

Voorwerp van het document 

Dit document werd opgesteld door experts van Groupe Société Générale S.A. en meer in het bijzonder door experts van de business line Société Générale Private Banking, om u toe te laten gebruik 

te kunnen maken van informatie met betrekking tot een aantal financiële en economische gegevens. De namen en functies van de personen die dit document hebben voorbereid staan vermeld op 

de eerste pagina’s van dit document. 

Deze algemene beleggingsaanbevelingen hebben een promotioneel karakter en werden niet opgesteld overeenkomstig de reglementaire beschikkingen gericht op het bevorderen van onafhankelijke 

financiële analyses, en de verlener van beleggingsdiensten is niet onderworpen aan het verbod om, vóór de verspreiding van de communicatie, transacties uit te voeren op de 
betrokken instrumenten.

Het lezen van dit document vereist van u de nodige competenties en expertise om de financiële markten te kunnen begrijpen en om de financiële en economische informatie te beheersen die dit 

document bevat. Indien dat niet het geval is, raden wij u aan om contact op te nemen met uw persoonlijke adviseur, zodat u geen bestemmeling meer bent van dit document. Doet u dat niet, dan 

gaan wij ervan uit dat u over alle nodige competenties beschikt om dit document te begrijpen. 

Wij willen benadrukken dat de inhoud van dit document louter en alleen dient om u te helpen bij uw financiële beslissingen of beleggingen, en dat het hier niet over een gepersonaliseerde 

aanbeveling gaat. U behoudt de verantwoordelijkheid voor het beheer van uw activa, en de vrijheid over uw beleggingsbeslissingen. 

Bovendien kan dit document activaklassen vermelden die in bepaalde landen niet toegelaten of commercialiseerbaar zijn en/of die slechts voor een bepaalde categorie van beleggers voorbehouden zijn. In 

de veronderstelling dat u zou willen overgaan tot een belegging zal uw adviseur bij de entiteit Société Générale Private Banking waarbij u klant bent, afhankelijk van het geval en de toepasselijke wetgeving, 

nakijken of deze belegging mogelijk is in uw land en of deze overeenstemt met uw beleggersprofiel. 

Als u dit document niet meer wenst te ontvangen, vragen wij u uw adviseur daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen zodat hij de nodige maatregelen kan nemen. 

Belangenconflicten 

Dit document bevat het advies van de experts van SPGB. De marktoperatoren van Société Générale mogen transacties uitvoeren, of hebben dit reeds gedaan, op basis van de adviezen en de 

studies van deze experts. De experts van SPGB worden bovendien gedeeltelijk vergoed in functie van de kwaliteit en de juistheid van hun studies, de klantencommentaren, de inkomsten van de 

SG-entiteit die hen tewerkstelt, en concurrentiële factoren. 

De bedrijven van de Société Générale groep mogen in principe marktmakers zijn, transacties uitvoeren met betrekking tot de effecten waarnaar in dit document verwezen wordt, en kunnen 

bankdiensten verlenen aan de in dit document vermelde ondernemingen, alsook aan hun filialen. De bedrijven van de Société Générale groep kunnen van tijd tot tijd transacties uitvoeren, winst 

genereren, effecten aanhouden of als adviseur, makelaar of bankier handelen in verband met die effecten of met afgeleiden van deze effecten of in verband met de activaklassen vermeld in dit 

document. 

De bedrijven van de Société Générale groep mogen bij de raad van toezicht of de raad van bestuur van die ondernemingen worden vertegenwoordigd. 

De werknemers van de Société Générale groep of de personen of entiteiten die er mee gelieerd zijn, mogen van tijd tot tijd een positie in een effect of een activaklasse vermeld in dit document 

aanhouden. 

Société Générale kan van tijd tot tijd posities in de effecten of onderliggende activa (derivaten inbegrepen) vermeld in dit document of, afhankelijk van het geval, in een ander actief verwerven of 

verkopen. Bijgevolg kan elk rendement voor een potentiële belegger er rechtstreeks of onrechtstreeks door worden beïnvloed. 

De bedrijven van de Société Générale groep hebben geen enkele verplichting om dit document te verspreiden of er rekening mee te houden in het kader van advies of transacties met een klant of in 

naam van een klant. 

Verder kan Société Générale andere studies uitgeven die niet in overeenstemming zijn met of waarvan de conclusies verschillen van de informatie vermeld in dit document, en hoeft ze zich er niet van 

te vergewissen dat die andere studies ter kennis werden gebracht van de ontvangers van dit document.. 

De Société Générale groep houdt een administratieve organisatie in stand die alle noodzakelijke maatregelen neemt om belangenconflicten te identificeren, te controleren en te beheren. Daarom 

hebben de Société Générale Private Banking entiteiten een beleid rond belangenconflicten ontwikkeld om belangenconflicten te voorkomen. Voor meer details kunnen de klanten van SGPB het 

beleid rond de omgang met belangenconflicten raadplegen dat hen werd overhandigd door de SGPB-entiteit waarbij ze klant zijn. 

Waarschuwingen van algemene orde 

Dit informatief document dat onderhevig is aan wijzigingen, wordt louter en alleen ter informatie meegedeeld en heeft geen contractuele waarde. 

De inhoud van dit document heeft niet tot doel beleggingsadvies of een andere beleggingsdienst te leveren, en vertegenwoordigt vanwege geen enkele entiteit van Société Générale Private Banking, 

enig voorstel, persoonlijke aanbeveling of advies met het oog op een belegging in de vermelde activaklassen. De informatie in dit document is geen juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.  

Bepaalde genoemde activaklassen kunnen diverse risico’s bevatten, resulteren in een potentieel verlies van het totaal belegde bedrag tot zelfs een onbeperkt verlies, en bijgevolg slechts 

voorbehouden zijn voor een bepaalde categorie van beleggers, en/of slechts aangepast zijn aan geïnformeerde en competente beleggers voor die activaklassen. Vooraleer bijgevolg een 

beleggingsbeslissing te nemen zal de potentiële belegger, naargelang het geval en de toepasselijke wetgeving, bevraagd worden door zijn persoonlijke adviseur bij de entiteit van Société Générale 

Private Banking waar hij klant is, teneinde te kunnen bepalen of hij bekwaam is om tot de beoogde belegging over te gaan en of die belegging verenigbaar is met zijn profiel en zijn 

beleggingsdoelstellingen. De klant dient ook, voor hij enige belegging doet, zijn gebruikelijke persoonlijke externe adviseurs te contacteren teneinde alle financiële, juridische en fiscale informatie te 

bekomen die hem toelaten de kenmerken en de risico’s van de belegging alsook de relevantie van het opzetten van de strategieën waarvan sprake in dit document in te schatten, alsook de fiscale 

behandeling ervan in functie van zijn persoonlijke situatie.  

Elke belegging vereist vooraf van deze laatste dat hij kennis neemt van de daarop betrekking hebbende contractuele en informatieve documenten, met name wat de risico’s betreft, en dat hij ze 

begrijpt en ondertekent. De potentiële belegger mag zijn beleggingsbeslissing niet baseren en/of een beleggingsopdracht geven uitsluitend op basis van dit document. Elke belegging kan fiscale 

gevolgen hebben en geen enkele entiteit van Société Générale Private Banking geeft fiscaal advies. De potentiële belegger moet (indien nodig) zelf een beroep doen op onafhankelijk fiscaal advies. 

Beleggingen in bepaalde vernoemde activaklassen kunnen in sommige landen niet zijn toegelaten of slechts voorbehouden zijn voor een bepaalde categorie van beleggers. Het is de 

verantwoordelijkheid van ieder persoon in bezit van dit document om zichzelf te informeren en de wettelijke en reglementaire bepalingen  van het betrokken rechtsgebied na te leven. Dit document is 

niet bestemd om verdeeld te worden aan een persoon of in een rechtsgebied waarvoor zulke verdeling beperkt is of als illegaal wordt beschouwd. Het mag met name niet worden verspreid in de 

Verenigde Staten en mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, worden verdeeld op de Amerikaanse markt of bij een US Person. 

De prijs en de waarde van beleggingen, alsook de inkomsten die eruit voorvloeien, kunnen zowel op- als neerwaarts schommelen. De wijzigende inflatie, rente en wisselkoersen kunnen een 

negatieve invloed hebben op de waarde, de prijs en de inkomsten uit de beleggingen in een munt die verschilt van die van de klant. De eventueel in dit document vermelde simulaties en 

voorbeelden worden louter ter informatie en ter illustratie meegedeeld. Deze informatie kan worden gewijzigd in functie van de marktschommelingen, en de informatie en de meningen vermeld in dit 

document kunnen evolueren.  Geen enkele entiteit van Société Générale Private Banking verbindt zich ertoe om dit document te actualiseren of te wijzigen, en aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid op dat vlak. Dit document heeft louter tot doel beleggers te informeren die een beleggingsbeslissing nemen zonder daarbij uitsluitend op dit document te vertrouwen. Geen enkele 

entiteit van Société Générale Private Banking kan aansprakelijk worden gesteld bij een rechtstreeks of onrechtstreeks verlies te wijten aan het gebruik van dit document of van zijn inhoud. Geen 

enkele entiteit van Société Générale Private Banking biedt enige uitdrukkelijke noch stilzwijgende garantie over de juistheid of de volledigheid van de informatie, de rendabiliteit of de prestatie van 

eender welke activaklasse, land of markt. 

De historische gegevens die worden gebruikt en de vernoemde informatie en adviezen zijn afkomstig van of gebaseerd op externe bronnen die door Société Générale Private Banking als 

betrouwbaar worden beschouwd maar die niet op onafhankelijke wijze door hen werden geverifieerd. De Société Générale Private Banking entiteiten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met 

betrekking tot de juistheid, de relevantie of de volledigheid van deze gegevens. De informatie over de prestaties uit het verleden die eventueel worden weergegeven, zijn in geen enkel geval een 



garantie op de toekomstige prestaties en zullen zich mogelijk niet herhalen. De waarde van een belegging wordt niet gegarandeerd en de waardering van de beleggingen kan schommelen. De 

voorspellingen rond toekomstige prestaties zijn gebaseerd op hypotheses die zich niet noodzakelijk zullen concretiseren.  

Dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de persoon aan wie het wordt bezorgd en mag niet worden gecommuniceerd, noch ter kennis worden gebracht van derden (met 

uitzondering van externe adviseurs en op voorwaarde dat zij zelf de nodige confidentialiteit respecteren), noch volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaandelijk en schriftelijk 

akkoord van de betrokken Société Générale Private Banking entiteit.. 

België : Dit document wordt in België verdeeld door Société Générale Private Banking SA, een Belgische kredietvennootschap naar Belgisch recht, gecontroleerd en gesuperviseerd door de 

Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en onder het prudentieel toezicht van   de Europese Centrale Bank (ECB). Société Générale Private 

Banking SA is bij de FSMA als verzekeringsmakelaar geregistreerd onder het nummer 61033A. Société Générale Private Banking SA heeft zijn maatschappelijke zetel op Kortrijksesteenweg 302, 

9000 Gent en staat bij het RPR Gent geregistreerd onder het BTW-nummer BE 0415.835.337. Meer details zijn op aanvraag beschikbaar of op www.privatebanking.societegenerale.be.  

http://www.privatebanking.societegenerale.com 

© Copyright Groupe Société Générale 2018. Alle rechten voorbehouden. Het niet toegestane gebruik, de reproductie, de herverdeling en de verspreiding van dit document of van een deel 

ervan zonder voorafgaande toestemming van Société Générale, is verboden 

De symbolen, Société Générale, Société Générale Private Banking, zijn geregistreerde merknamen van Société Générale. Alle rechten voorbehouden. 

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

	Samenvatting
	Met andere woorden
	/ Fixed Income
	/ Aandelen
	Munten
	/ Alternatieve beleggingen



