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Deze brochure moet worden gelezen samen met de Termsheet van het product, de Final Terms en het Prospectus. 

Met SG Issuer (LU) 5Y USD Floating 

Rate Note 05/2021 beschikt de belegger 

over een product dat recht geeft op de 

uitkering in Amerikaanse dollar van 

variabele driemaandelijkse coupons 

tussen 1,85% en 5% (brutopercentages 

op jaarbasis(2)), die worden bepaald op 

basis van het niveau van de Libor USD-

rente op 3 maanden. De kans om (op 

jaarbasis) een brutocoupon van 5% te 

ontvangen, is heel klein.  

APRIL 2016 

Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer 
 

• Een beleggingstermijn van 5 jaar 

• Emittent: SG Issuer, gewaarborgd door Société Générale (Moody’s: A2, 

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 Société Générale, als garant van de emittent 

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

maanden, met een minimum van 1,85% per jaar en een maximum van 

5% per jaar. De kans om (op jaarbasis) een brutocoupon van 5% te 

ontvangen, is heel klein. 

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

de coupons gebeuren in USD en kunnen zodoende lager of hoger liggen 

afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers (de belegger kan 

dus een kapitaalverlies lijden in EUR). 

(1)Ratings op 31/03/2016. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment 

wijzigen. 
(2)Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging). 

PRODUCTAANBOD VERDEELD DOOR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING BELGIË 



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 garant 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 belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk zult verliezen. 

 
 

Doelgroep 
 

Dit complex 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 

wisselkoersrisico 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)Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging). 
(2)Behalve bij faillissement of risico op faillissement van Société Générale als garant 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 uitkering van de coupons: 18 augustus, 18 november, 18 februari en 18 mei van elk jaar, van 18 augustus 2016 tot en met 18 mei 2021. 

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

met een minimum van 1,85% per jaar en een maximum van 5% per jaar 
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MECHANISME VAN TERUGBETALING NA 5 JAAR 
 

 Na 5 jaar, op 18 mei 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 0,46% en 1,25%) 

 

Beleggingsdoelstelling 
 

Nu de Federal Reserve allicht aan het begin staat van een cyclus met renteverhogingen, richt dit instrument 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 5% (op jaarbasis). De kans om (op jaarbasis) een brutocoupon van 5% te ontvangen, is heel klein. 



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  

Gunstig scenario 

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 Société Générale. 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)Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% (behoudens wetswijziging). 
(3)Inclusief kosten en provisies, maar zonder roerende voorheffing (cf. technische fiche op pagina 7). 
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Kwartalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Niveau van de 
Libor USD-rente 
op 3 maanden(1) 

2,20% 2,36% 2,45% 2,59% 2,67% 2,77% 2,91% 3,20% 3,35% 3,45% 3,88% 4,33% 4,44% 4,70% 5,20% 5,25% 5,36% 5,40% 5,44% 5,51% 

Driemaandelijkse 
coupon(2) 0,55% 0,59% 0,61% 0,65% 0,67% 0,69% 0,73% 0,80% 0,84% 0,86% 0,97% 1,08% 1,11% 1,18% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 

Actuarieel 
brutorendement 
in USD(3) 

3,76% 

Voorbeeld in kwartaal 15: het vastgestelde niveau van de Libor USD-rente op 3 maanden is 5,20% per jaar. 

De belegger ontvangt dan een coupon van maximaal 5% per jaar, dit is 1,25% (5%/4) voor het kwartaal. 

Neutraal scenario 

Kwartalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Niveau van de 
Libor USD-rente 
op 3 maanden(1) 

1,32% 1,43% 1,55% 1,90% 2,20% 2,35% 2,48% 2,55% 2,68% 1,44% 1,55% 0,90% 0,88% 0,75% 0,60% 0,55% 0,43% 0,39% 0,35% 0,32% 

Driemaandelijkse 
coupon(2) 0,46% 0,46% 0,46% 0,48% 0,55% 0,59% 0,62% 0,64% 0,67% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 

Actuarieel 
brutorendement 
in USD(3) 

2,02% 

Voorbeeld in kwartaal 6: het vastgestelde niveau van de Libor USD-rente op 3 maanden is 2,35% per jaar. 

De belegger ontvangt dan een coupon van 0,59% (2,35%/4) voor het kwartaal. 

Ongunstig scenario 

Kwartalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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% 0,39% 0,33% 0,36% 0,36% 0,29% 0,20% 0,15% 0,12% 

Driemaandelijkse 
coupon(2) 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 

Actuarieel 
brutorendement 
in USD(3) 

1,86% 

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 1,85% per jaar, dit is 0,46% (1,85%/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 kortetermijnrente op wereldschaal. 

 

De onderstaande grafiek toont de evolutie van de Libor USD-rente op 3 maanden sinds april 2011. 

 

Op 5 april 2016 bedroeg de Libor USD-rente op 3 maanden 0,63%. 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 05/04/2016. 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. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetten dragen Société Générale of de emittent geen enkele aansprakelijkheid in 

dat verband. De elementen van dit document betreffende de marktgegevens worden geleverd op basis van 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 5 april 2016 was 1 EUR 1,1393 USD waard.  
Om tegen die koers een coupure van 1 000 USD te kopen, zou u 877,73 EUR (exclusief kosten) moeten betalen.  

Als op de eindvervaldag de waarde van de Amerikaanse dollar met 10% gedaald is tegenover de euro, tot 1,27 USD voor 1 EUR, 

zal de coupure van 1 000 USD 789,96 EUR waard zijn. De waarde van uw belegd kapitaal zal dus met 10% gedaald zijn.  

Als op de eindvervaldag de waarde van de Amerikaanse dollar echter met 10% gestegen is tegenover de euro, tot 1,04 USD voor 1 

EUR, zal de coupure van 1 000 USD 965,51 EUR waard zijn. De waarde van uw belegd kapitaal zal dus met 10% gestegen zijn en u 

zult dan een meerwaarde van 10% op de munt gerealiseerd hebben.  

 

ZOOM OP DE EUR/USD-WISSELKOERS 

 

De EUR/USD-wisselkoers zal de komende maanden waarschijnlijk onder druk blijven staan, want de pariteit is nog altijd sterk 

gekoppeld aan de relatieve evolutie van de rente in de eurozone en de Verenigde Staten. 

Het beleid van de Europese Centrale Bank staat nog lang garant voor een uiterst lage rente. De Federal Reserve daarentegen staat 

aan het begin van een cyclus van renteverhogingen, die nog zal versnellen wanneer de Amerikaanse inflatie weer gaat stijgen. Het 

structurele overschot op de betalingsbalans van de eurozone zou echter moeten beletten dat de wisselkoers instort. Die blijft wel 

blootstaan aan het risico op een uitstap van het Verenigd Koninkrijk, die een erg negatieve impact zou hebben op de eurozone. 

 
Bron: SG Cross Asset Research op 21/03/2016. Alhoewel dit document beleggingsaanbevelingen bevat die afkomstig zijn van het Onderzoeksdepartement 
van Société Générale, is dit document aangemaakt  door het team voor marketingteams van Société Générale. In overeenstemming met de Richtlijn 
2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten (“MiFID – richtlijn”) zoals ingevoerd in het Algemeen Reglement van de Franse Autorité des 
Marchés Financiers, dient dit document te worden beschouwd als een publicitaire mededeling die algemene beleggingsaanbevelingen bevat. Dit document 
mag niet worden beschouwd als een onderzoeksrapport uitgegeven door het Onderzoeksdepartement van Société Générale. Dit document is niet 
voorbereid in overeenstemming met reglementaire bepalingen die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten bevorderen. Société Générale, 
als aanbieder van beleggingsdiensten, is niet onderworpen aan enig verbod om voorafgaand aan de publicatiedatum van dit document de financiële 
instrumenten die worden beschreven in dit document te verhandelen. Dit document bevat beleggingsaanbevelingen die afkomstig zijn van het 
Onderzoeksdepartement van Société Générale dat, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, effectieve administratieve en organisatorische 
maatregelen heeft uitgewerkt, inclusief informatiebarrières die beogen om in verband met de beleggingsaanbevelingen opgenomen in dit document 
belangenconflicten te voorkomen. De publicaties van het Onderzoeksdepartement van Société Générale die dit document ondersteunen werden uitgegeven 
op de daarin vermelde publicatiedatum. Het is mogelijk dat cliënten van Société Générale reeds beleggingsbeslissingen hebben genomen op basis van de 
deze publicaties.  
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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 05/04/2016. 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. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetten dragen Société Générale of de emittent geen enkele 

aansprakelijkheid in dat verband. De elementen van dit document betreffende de marktgegevens worden geleverd op basis van 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 zou gehouden kunnen zijn tot de naleving van het Belgische 

Wetboek van economisch recht, in het bijzonder de bepalingen betreffende de clausules van misbruik, bij de toepassing van de 

clausules van het basisprospectus en de definitieve voorwaarden betreffende de uitgifte van dit product dat in België verdeeld 

wordt, voor zover deze bepalingen op dit laatste van toepassing zijn. 
 

KREDIETRISICO: de belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale als garant van de emittent (die 

beschikt over een A-rating volgens S&P en een A2-rating volgens Moody’s). Als de garant failliet gaat of het risico op faillissement 

loopt, kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van 

de garant kan een weerslag hebben op de marktprijs van SG Issuer (LU) 5Y USD Floating Rate Note 05/2021. 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 garant zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in het kader 

daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen. Bij faillissement of 

risico op faillissement van de financiële instelling draagt de belegger het risico dat hij zijn belegd kapitaal verliest of kan de belegger 

opgelegd wordenhet bedrag van de schuldvorderingen die hij bezit op de financiële instelling, te verminderden / omzetten in 

kapitaalaandelen (Bail-in). 
 

UITZONDERLIJKE GEBEURTENISSEN DIE EEN IMPACT HEBBEN OP HET (DE) ONDERLIGGENDE INSTRUMENT(EN): 

HERSCHIKKING, VERVANGING, VERVROEGDE TERUGBETALING OF ONTBINDING: om rekening te houden met de gevolgen 

voor het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggende instrument(en) van het product kunnen 

aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen, (ii) de 

vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Voor meer informatie worden de beleggers 

verzocht het Issuance Programme (pagina’s 528 tot 539) te raadplegen. 
 

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING: de belegger moet beseffen dat de koers van SG Issuer (LU) 5Y USD Floating Rate Note 

05/2021 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) 5Y USD Floating Rate Note 05/2021. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is 

pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product sterk 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 garant. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd. 
 

WISSELKOERSRISICO: het product wordt uitgedrukt in USD. Als u dus 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 in Luxemburg. De toelating op een gereglementeerde markt staat niet garant voor de 

ontwikkeling van een actieve markt. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen 

(aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag 

wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs die door Société Générale wordt bepaald op basis van de 

marktparameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek « Doorverkoop vóór eindvervaldag »). 
 

BESCHIKBAARHEID VAN HET PROSPECTUS: De “Notes” SG Issuer (LU) 5Y USD Floating Rate Note 05/2021 die worden 

uitgegeven door SG Issuer (Series 82150EN/16.5) en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van “Final Terms” 

(Definitieve voorwaarden van 08/04/2016 (de “Final Terms”)) in het kader van het Debt Instruments Issuance Programme van 

26/10/2015 (aangevuld met de bijlagen van 04/12/2015, 19/01/2016 en 19/02/2016) dat op 26/10/2015 door de CSSF werd 

goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met inbegrip van het amendement 

door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de eventuele bijlagen bij dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Nederlands, 

de Definitieve voorwaarden en de specifieke samenvatting van de uitgifte in het Nederlands zijn gratis beschikbaar in alle kantoren 

van Société Générale Private Banking en op https://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/oplossingen-

maat/varia/gestructureerde-producten-nieuwe-publieke-uitgiftes/. Voor de aankoop van het product worden de beleggers verzocht 

de volledige Definitieve voorwaarden en het volledige Basisprospectus te lezen en in het bijzonder de rubriek « Risico Factoren» van 

dit Prospectus en Deel B punt van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Elke nieuwe bijlage bij het programma verschijnt op de 

website van de verdeler. Bij het verschijnen van een bijlage tijdens de commercialiseringsperiode hebben de beleggers 2 dagen een 

terugtrekkingsrecht. 
 

KLACHTEN: in geval van klachten kunt u zich in de eerste plaats wenden tot uw financieel adviseur of tot de Klachtendienst, 

Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent; of via e-mail tot customercare@sgpriv.be. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact 

opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 - 1000 Brussel 

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

ISIN-code XS1314886612 

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

Garant Société Générale (S&P A (stabiel), Moody’s A2 (stabiel) op 31/03/2016). 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 
commercialiseringsperiode zou dalen, zullen de klanten van Société Générale Private Banking 
die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht. 

Valuta USD 

Looptijd 5 jaar 

Uitgifteprijs 100% 

Onderliggende waarde Libor USD-rente op 3 maanden (Ticker Bloomberg: US0003M Index) 

Nominale waarde 1 000 USD 

Notering Luxemburg Stock Exchange 

Commercialiseringsperiode Van 12/04/2016 tot 16/05/2016 

Uitgiftedatum 18/05/2016 

Uitkeringsdata van coupons 18 augustus, 18 november, 18 februari en 18 mei van elk jaar, van 18 augustus 2016 tot en 
met 18 mei 2021. 

Vaststellingsdata van de 
Libor USD-rente op 3 
maanden 

16/05/2016, 16/08/2016, 16/11/2016, 16/02/2017, 16/05/2017, 16/08/2017, 16/11/2017, 
15/02/2018, 16/05/2018, 16/08/2018, 15/11/2018, 14/02/2019, 16/05/2019, 15/08/2019, 
14/11/2019, 14/02/2020, 14/05/2020, 14/08/2020, 16/11/2020, 16/02/2021 

Vervaldatum 18/05/2021 

Kosten en provisies Distributiekosten: Société Générale betaalt aan Société Générale Private Banking een 
gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die 
maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze 
distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de 
structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.  
Uitstapkosten: een makelaarsloon van maximaal 1% is verschuldigd bij verkoop (op de 
secundaire markt) van de Notes vóór de vervaldatum. Voor verdere informatie kan u contact 
opnemen met uw SG Private Banking agent of surfen naar 
https://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/wie-zijn/societe-generale-private-banking-
belgie/reglementen-kiids/ 
Bewaarloon:  er is een bewaarloon verschuldigd, gelieve daarvoor contact op te nemen met 
uw SG Private Banking agent of te surfen naar de website, Tarievenfolder: 
https://www.privatebanking.societegenerale.be/nl/wie-zijn/societe-generale-private-banking-
belgie/reglementen-kiids/ 

Belgische fiscaliteit  De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later 
worden gewijzigd. Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van 
natuurlijke persoon die in België woont, behoudens wetswijzigingen: 
• Roerende voorheffing: 27% 
• Belasting op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (maximaal 650 EUR) op 

de secundaire markt. 

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 SG 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 SG Private 
Banking agent u hiervan op de hoogte brengen. Als uw SG 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 vóór 

eindvervaldag 

In normale marktomstandigheden levert Société Générale een dagelijkse indicatieve koers 
(aankoop-/verkoopmarge van 1%, cf. liquiditeitsrisico op pagina 6). De door de emittent 
voorgestelde prijs omvat niet de makelaarskosten, de taks op beursverrichtingen en de 
eventuele belastingen. 
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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. 
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