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Deze brochure moet worden gelezen samen met de Final Terms, het Prospectus en de essentiële beleggersinformatie. 

Met SG Issuer (LU) 3Y USD Floating 

Rate Note 06/2021 beschikt de belegger 

over een product dat recht geeft 

(behalve bij faillissement of risico op 

faillissement van de emittent SG Issuer 

of van Société Générale, als borgsteller 

van de emittent) op de uitkering in 

Amerikaanse dollar van variabele 

driemaandelijkse coupons tussen 2,40% 

en 4% (brutopercentages op jaarbasis(2)), 

die worden bepaald op basis van het 

niveau van de Libor USD-rente op 3 

maanden. De kans om alle maximale 

coupons te ontvangen, is bijna 

onbestaande. Bovendien is de kans om 

op een van de data een maximale 

coupon te ontvangen, klein.  

COMMERCIËLE DOCUMENTATIE 

Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG 

Issuer 

• Een beleggingstermijn van 3 jaar.

• Emittent: SG Issuer, gewaarborgd door Société Générale (Moody’s: A1, S&P: A)(1).

• Recht op terugbetaling van minimaal 100%(2) van uw belegd kapitaal in USD

op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of risico op faillissement van de

emittent SG Issuer of van Société Générale, als borgsteller van de emittent.

• Een driemaandelijkse coupon(2) gekoppeld aan de Libor USD-rente op 3

maanden, met een minimum van 2,40% per jaar en een maximum van 4%

per jaar. De kans om alle maximale coupons te ontvangen, is bijna

onbestaande. Bovendien is de kans om op een van de data een maximale

coupon te ontvangen, klein.

• Uitgedrukt in USD: de terugbetaling van het kapitaal en de storting van de

coupons gebeuren in USD (Amerikaanse dollar) en kunnen zodoende bij

omzetting in EUR lager of hoger liggen, afhankelijk van de schommelingen

van de wisselkoers (de belegger kan dus een kapitaalverlies in EUR lijden).

(1) Ratings op 07/05/2018. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment 

wijzigen. 
(2) Coupons onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging). 

PRODUCTAANBOD VERDEELD DOOR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING BELGIË 

https://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/oplossingen-maat/varia/gestructureerde-producten-nieuwe-publieke-uitgiftes/


Beleggingstype 

Dit product is een gestructureerd schuldinstrument in USD. Door op dit 

instrument in te tekenen, leent u geld aan de emittent, die zich ertoe verbindt u 

elk kwartaal een variabele coupon(1) in USD uit te keren die is gekoppeld aan de 

evolutie van de Libor USD-rente op 3 maanden, en op de eindvervaldag 100% 

van het belegde kapitaal in USD terug te betalen(2). 

Indien de emittent of de borgsteller 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 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 met 

name vertrouwd zijn met de Libor USD-rente op 3 maanden, het wisselrisico en 

de rentevoeten. 

B E L E G G I N G S D O E L S T E L L I N G E N

WERKING VAN HET PRODUCT 

MECHANISME VAN STORTING VAN DRIEMAANDELIJKSE COUPONS 

 Elk kwartaal wordt gekeken naar het niveau van de Libor USD-rente op 3 maanden(3). Aan het einde van het kwartaal ontvangt(4) 

de belegger dan een coupon in USD die gelijk is aan: 

(1) Coupons onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging). 
(2) Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent SG Issuer of van Société Générale, als borgsteller van de emittent. 
(3) Het niveau van de Libor USD-rente op 3 maanden waarnaar wordt gekeken om het bedrag van de coupon te bepalen, wordt twee werkdagen voor het 

begin van het kwartaal vastgesteld (cf. pagina 7 voor de data). 
(4) Data van uitbetaling van de coupons: 19 september, 19 december, 19 maart en 19 juni van elk jaar, van 19 september 2018 tot en met 19 juni 2021. 

100% van de Libor USD-rente op 3 maanden(1), 

met een minimum van 2,40% per jaar en een maximum van 4% per jaar 
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MECHANISME VAN TERUGBETALING NA 3 JAAR 

 Na 3 jaar, op 19 juni 2021, ontvangt(2) de belegger, bovenop de laatste variabele coupon: 

100% van het belegde kapitaal in USD 

Het bedrag van de driemaandelijkse coupon zal dus overeenstemmen met de Libor USD-rente op 3 maanden gedeeld 
door 4 (dit is een driemaandelijkse coupon tussen 0,60% en 1,00%). 

De kans om alle maximale coupons te ontvangen, is bijna onbestaande. 
Bovendien is de kans om op een van de data een maximale coupon te ontvangen, klein. 

Beleggingsdoelstelling 

Dit instrument richt zich tot beleggers die mikken op een herstel van de Amerikaanse kortetermijnrente via de evolutie van de Libor 

USD-rente op 3 maanden, binnen de grens van 4% (op jaarbasis). 



P R E S T A T I E S C E N A R I O ’ S  
De beleggers worden verzocht de prestatiescenario’s te raadplegen die worden beschreven in het essentiële-informatiedocument 

(beschikbaar op de website kid.sgmarkets.com). Deze scenario’s worden geleverd door Société Générale en berekend op basis van een 

methode die wordt opgelegd door de nieuwe Europese regelgeving voor PRIIP’s (Verordening (EU) Nr. 1286/2014). Ze tonen het bedrag 

dat de belegger zou kunnen krijgen na aftrek van de kosten op 1 jaar en 3 jaar, afhankelijk van 4 marktscenario’s (stress, ongunstig, 

gematigd en gunstig). Deze scenario’s zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden die betrekking 

hebben op de waardeschommelingen van deze belegging. 
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Voorbeeld 1 

Kwartalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Niveau van de 

Libor USD-rente 

op 3 maanden(1) 

1,10% 0,90% 0,88% 0,85% 0,83% 0,79% 0,77% 0,75% 0,76% 0,68% 0,55% 0,43% 

Driemaandelijkse 

coupon(2) 
0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Actuarieel 

brutorendement 

in USD(3) 

2,42% 

Voorbeeld in kwartaal 8: het 

vastgestelde niveau van de Libor 

USD-rente op 3 maanden is 0,75% 

per jaar. 

 

De belegger ontvangt dan een 

coupon van minimaal 2,40% per jaar, 

dit is 0,60% (2,40%/4) voor het 

kwartaal. 

V O O R B E E L D E N  V A N  T E R U G B E T A L I N G  
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 behoudens 

faillissement of risico op faillissement van de emittent SG Issuer of van Société Générale, als borgsteller van de emittent. 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. 

(1)Het niveau van de Libor USD-rente op 3 maanden waarnaar wordt gekeken om het bedrag van de coupon te bepalen, wordt twee werkdagen voor het 

begin van het kwartaal vastgesteld (cf. pagina 7 voor de data). 
(2) Coupons onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging). 
(3) Inclusief kosten en provisies, maar zonder roerende voorheffing (cf. technische fiche op pagina 7). 

Voorbeeld 2 

Kwartalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Niveau van de 

Libor USD-rente 

op 3 maanden(1) 

1,32% 1,43% 1,55% 2,50% 2,80% 3,00% 3,10% 3,15% 3,20% 3,30% 3,44% 3,50% 

Driemaandelijkse 

coupon(2) 
0,60% 0,60% 0,60% 0,63% 0,70% 0,75% 0,78% 0,79% 0,80% 0,83% 0,86% 0,88% 

Actuarieel 

brutorendement 

in USD(3) 

2,95% 

Voorbeeld in kwartaal 6: het 

vastgestelde niveau van de Libor 

USD-rente op 3 maanden is 3,00% 

per jaar. 

 

De belegger ontvangt dan een 

coupon van 0,75% (3,00%/4) voor het 

kwartaal. 

Voorbeeld 3 

Kwartalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Niveau van de 

Libor USD-rente 

op 3 maanden(1) 

1,32% 1,43% 1,55% 2,50% 3,40% 3,60% 3,80% 4,10% 4,20% 4,25% 4,30% 4,32% 

Driemaandelijkse 

coupon(2) 
0,60% 0,60% 0,60% 0,63% 0,85% 0,90% 0,95% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Actuarieel 

brutorendement 

in USD3) 

3,40% 

Voorbeeld in kwartaal 8: het 

vastgestelde niveau van de Libor 

USD-rente op 3 maanden is 4,10% 

per jaar. 

 

De belegger ontvangt dan een 

coupon van maximaal 4% per jaar, dit 

is 1% (4%/4) voor het kwartaal. 



De Libor USD-rente op 3 maanden (London Interbank Offered Rate) stemt overeen met de gemiddelde rentevoet op 

3 maanden waartegen een selectie van banken leningen aan elkaar toekennen in USD. Deze rente vormt een referentie-

indicator van de Amerikaanse kortetermijnrente op wereldschaal. 

 

De onderstaande grafiek toont de evolutie van de Libor USD-rente op 3 maanden sinds mei 2013. 

 

Op 4 mei 2018 bedroeg de Libor USD-rente op 3 maanden 2,37%. De rente wordt elke werkdag om 11 uur (Londense tijd) 

berekend en gepubliceerd door Intercontinental Exchange (ICE). 

 

Beleggers kunnen de evolutie van de rente volgen op de website: https://www.theice.com/marketdata/reports/170 

H i s t o r i s ch e  e v o l u t i e  v a n  d e  L i b o r  U S D - r e n t e  o p  3  m a a n d en   

Bron: Bloomberg op 04/05/2018. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN SCHOMMELEN. DE GEGEVENS BETREFFENDE DE PRESTATIES IN HET 

VERLEDEN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR 

TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT EVENEENS VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. De correctheid, volledigheid of relevantie van de 

informatie die werd verkregen uit externe bronnen, kan niet worden gewaarborgd, hoewel ze werd verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden 

verondersteld betrouwbaar te zijn. De marktinformatie in dit document is gebaseerd op gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die 

kunnen veranderen. 

 

F O C U S  O P  D E  L I B O R  U S D - R E N T E  O P  3  M A A N D E N  
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De terugbetaling van het kapitaal en de uitkering van de coupons gebeuren in USD. Wanneer een belegger als referentiemunt de 

EUR zou hebben en niet zou willen herbeleggen in USD, maar zijn kapitaal en de coupons zou willen 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 ontvangen coupons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 4 mei 2018 was 1 EUR 1,1960 USD waard. 

Om tegen deze wisselkoers een coupure van 1 000 USD te kopen, zou u 836,12 EUR (exclusief kosten) moeten betalen. 

Als op de eindvervaldag de waarde van de Amerikaanse dollar tegenover de euro met 10% gedaald is, tot 1,3289 USD voor 1 EUR, 

zal de coupure van 1 000 USD 752,51 EUR waard zijn. De waarde van uw belegd kapitaal zal dus met 10% gedaald zijn. 

Als de waarde van de Amerikaanse dollar echter met 10% gestegen is tegenover de euro, tot 1,0873 USD voor 1 EUR, dan zal de 

coupure van 1 000 USD 919,73 EUR waard zijn. De waarde van uw belegd kapitaal zal dus met 10% gestegen zijn en u zal dan een 

meerwaarde van 10% op de munt gerealiseerd hebben. 

 

ZOOM OP DE EUR/USD-WISSELKOERS  

 

De balans van de ECB heeft zich nog steeds niet genormaliseerd, terwijl de Fed sinds december 2015 haar basisrente al 6 keer 

heeft opgetrokken en dat normaal zal blijven doen. 

Het renteverschil is vandaag dus groot en zou het belang van de dollar voor beleggers moeten verhogen. In structureel opzicht blijft 

de Amerikaanse economie sterker groeien dan de Europese, waardoor de dollar aantrekkelijker wordt. De handelsoorlog die de 

Amerikaanse regering heeft ontketend, zou vooral de Duitse economie kunnen treffen en op de euro kunnen wegen. 

Gezien de bovenstaande elementen zou de USD volgens Société Générale op middellange/lange termijn in waarde kunnen stijgen 

ten opzichte van de EUR. 

 
Bron: SG Cross Asset Research op 04/05/2018.  
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E E N  P R O D U C T  U I T G E D R U K T  I N  U S D  

H i s t o r i s ch e  e v o l u t i e  v a n  d e  E U R / U S D - w i s s e l k oe r s  

Bron van de grafiek: Bloomberg op 04/05/2018. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN SCHOMMELEN. DE GEGEVENS BETREFFENDE DE 

PRESTATIES IN HET VERLEDEN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE 

INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT EVENEENS VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. De correctheid, volledigheid of 

relevantie van de informatie die werd verkregen uit externe bronnen, kan niet worden gewaarborgd, hoewel ze werd verkregen uit bronnen die redelijkerwijze 

worden verondersteld betrouwbaar te zijn. De marktinformatie in dit document is gebaseerd op gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en 

die kunnen veranderen. 
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V O O R N A A M S T E  R I S I C O ’ S

BIJKOMENDE INFORMATIE NAAR BELGISCH RECHT: de emittent verklaart de misbruikclausules opgenomen in het als paspoort 

dienende basisprospectus, ontoepasbaar te hebben gemaakt via de definitieve voorwaarden. 

KREDIETRISICO: de belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent SG Issuer en van Société Générale (dat 

beschikt over een A-rating volgens S&P en een A1-rating volgens Moody’s) als borgsteller van de emittent. Als de emittent 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) 3Y USD Floating Rate 

Note 06/2021. 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 

beïnvloeden (bail-in); in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de coupons 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. 

UITZONDERLIJKE GEBEURTENISSEN DIE EEN IMPACT HEBBEN OP HET ONDERLIGGENDE INSTRUMENT: 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, voorziet de documentatie in (i) een mechanisme 

van kennisgeving aan de houder waardoor hij het product op elk moment vervroegd kan doorverkopen tegen de markwaarde ten 

aanzien van Société Générale (zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger 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) of (ii) de terugbetaling op de vervaldag van minimaal 100% van de nominale waarde van het product zonder aftrek 

van kosten ten laste van de belegger (behalve bij uitoefening van de ontbindingsmacht door de bevoegde afwikkelingsautoriteit, 

faillissement of risico op faillissement van de emittent) overeenkomstig de bepalingen van het Issuance Programme (monetisatie). Voor 

meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 238-243 en 457-459) te raadplegen. 

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING: de belegger moet beseffen dat de koers van SG Issuer (LU) 3Y USD Floating Rate Note 

06/2021 gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). 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) 3Y USD Floating Rate Note 06/2021. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is 

pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product schommelen, wegens de evolutie van de 

marktparameters en met name die van de USD Libor-rente op 3 maanden, 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. 

WISSELRISICO: het product wordt uitgedrukt in USD. Als u dus op de eindvervaldag uw kapitaal en uw coupons wenst om te zetten 

in EUR, kunnen die bedragen 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. 

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 (bid/mid spread van 0,5%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag 

wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs (exclusief uitstapkosten/taks op beursverrichtingen/eventuele 

belastingen) die door Société Générale wordt bepaald op basis van de parameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek        

« Doorverkoop voor de vervaldag » op pagina 7). 

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 228-245) te 

raadplegen. 

JURIDISCHE DOCUMENTATIE: de “Notes” SG Issuer (LU) 3Y USD Floating Rate Note 06/2021 die worden uitgegeven door SG 

Issuer en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van “Final Terms” (Definitieve voorwaarden van 16/05/2018 (de “Final 

Terms”)) in het kader van het Debt Instruments Issuance Programme van 27/06/2017 (aangevuld met de bijlagen van 31/07/2017, 

10/08/2017, 13/09/2017, 20/10/2017, 14/11/2017, 11/12/2017, 18/01/2018, 27/02/2018, 20/03/2018, 06/04/2018 en 13/04/2018) 

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 bijlagen van dit Prospectus, 

de samenvatting ervan in het Nederlands, de Definitieve voorwaarden, de specifieke samenvatting van de uitgifte in het Nederlands en 

het essentiële-informatiedocument (eveneens beschikbaar op kid.sgmarkets.com) zijn gratis beschikbaar in alle kantoren van Société 

Générale Private Banking en op www.privatebanking.societegenerale.be/nl/oplossingen-maat/varia/gestructureerde-producten-

nieuwe-publieke-uitgiftes. De beleggers worden verzocht om vóór de aankoop van het product de volledige Definitieve voorwaarden, 

het essentiële-informatiedocument en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek ‘Risk Factors’ van dit Prospectus 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: in geval van klachten 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, kunt u contact opnemen met de 

Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8, bus 2 - 1000 Brussel 

(www.ombudsfin.be). 
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Type Gestructureerd schuldinstrument naar Engels recht 

ISIN-code XS1778422730 

Emittent SG Issuer (100% dochter van Société Générale Bank & Trust S.A., zelf 100% dochter van Société 
Générale) 

Borgsteller Société Générale (S&P A (stabiel), Moody’s A1 (stabiel) op 07/05/2018). Meer informatie vindt u op 
de websites: https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings en 
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004. 
Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of 
bewaren van de effecten van de emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment 
worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode 
zou dalen, zullen de klanten van Société Générale Private Banking die op dit product hebben 
ingetekend, worden ingelicht. 

Valuta USD 

Looptijd 3 jaar 

Uitgifteprijs 100% 

Onderliggende rentevoet Libor USD-rente op 3 maanden (Code Bloomberg: US0003M Index) 

Nominale waarde 1 000 USD 

Notering Luxembourg Stock Exchange 

Periode van inschrijving Van 18/05/2018 tot 15/06/2018 

Uitgiftedatum 19/06/2018 

Data van uitkering van 
coupons 

19 september, 19 december, 19 maart en 19 juni van elk jaar, van 19 september 2018 tot en met 
19 juni 2021. 

Data van vaststelling van de 
Libor USD-rente op 3 
maanden 

15/06/2018, 17/09/2018, 17/12/2018, 15/03/2019, 17/06/2019, 17/09/2019, 17/12/2019, 
17/03/2020, 17/06/2020, 17/09/2020, 17/12/2020, 17/03/2021 

Vervaldatum 19/06/2021 

Kosten gedragen door de 

belegger 

Kosten vervat in de uitgifteprijs: 
• Kosten gefactureerd door de emittent (met inbegrip van structureringskosten): 0,26% van het

onderschreven nominale bedrag. De in het KID vermelde instapkosten omvatten de door de
emittent gefactureerde kosten.

• Andere kosten gedragen door de belegger, vervat in de uitgifteprijs (distributiekosten): Société
Générale betaalt aan Société Générale Private Banking een eenmalige vergoeding van 1% van
het nominale bedrag. Deze distributiekosten zijn indicatief en zouden zowel kunnen stijgen als
dalen afhankelijk van de evolutie van de marktvoorwaarden tijdens de inschrijvingsperiode. De
som ervan zal echter niet hoger zijn dan 1,95%.

Kosten niet vervat in de uitgifteprijs: 
• Uitstapkosten vóór de eindvervaldag: een makelaarscommissie van maximaal 1% is

verschuldigd bij verkoop (op de secundaire markt) van de Notes vóór de vervaldatum plus een
taks op beursverrichtingen van 0,12% (met een maximum van 1 300 EUR) en bid/mid spread
van 0,50%.

• Wisselkosten: maximaal 1%.

Belgische fiscaliteit De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden 
gewijzigd. Van toepassing bij de opstelling van deze brochure (07/05/2018) 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 0,12% op de secundaire markt

(maximaal 1 300 EUR).

Beleggersprofiel Dit product richt zich vooral tot beleggers met een evenwichtig of 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. Meer informatie over deze beleggersprofielen vindt 
u op www.privatebanking.societegenerale.be. 

Doorverkoop voor de 

vervaldag 

In normale marktomstandigheden levert Société Générale een dagelijkse indicatieve koers (bid/mid 
spread van 0,50%, cf. liquiditeitsrisico op pagina 6). De door Société Générale voorgestelde prijs 
omvat niet de uitstapkosten, de taks op beursverrichtingen en de eventuele belastingen. 

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/oplossingen-maat/varia/gestructureerde-
producten-waarderingen/  
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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.  

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 of een derde: 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.  

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.  

U.S. beperkingen inzake verkoop: 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.  

Opmerking met betrekking tot het product tijdens zijn looptijd: Dit product beschikt over een recht op terugbetaling van het 

geïnvesteerd kapitaal (zonder kosten) op de vervaldatum. Dit recht op terugbetaling is enkel geldig op de vervaldag. De waarde van het 

product kan tijdens zijn looptijd lager zijn dan het bedrag van het geïnvesteerd kapitaal (zonder kosten). Bijgevolg kan de belegger een 

gedeelte of het geheel verliezen van het belegde bedrag indien het product wordt verkocht voor de vervaldag.  

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. 

Beschikbaarheid van de essentiële beleggersinformatie: De meest recente versie van de essentiële beleggersinformatie betreffende 

dit product kan worden geraadpleegd en gedownload op het adres http://kid.sgmarkets.com. 

Marktinformatie: 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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