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1 Zie beschrijving op pagina 7 en 8.
2  Gemiddelde van de prestaties van de index sinds de lancering, elke maand vastgesteld tijdens de laatste twee jaar (25 observaties). Het gekozen vlakgestreken 

uitstappunt voor de berekening van de gemiddelde prestatie op de eindvervaldag kan lager zijn dan de vastgestelde slotwaarde van de index op de vervaldatum.
3 Instapkosten van maximaal 1,75%.
4 Brutomeerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
5  Ratings op 28/06/2018. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Meer informatie vindt u op de websites:   

https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings, https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 en https://www.
fitchratings.com/site/definitions.

• Gestructureerd afgeleid instrument met een 
looptijd van maximaal 6 jaar.

• Prestatie gekoppeld aan die van de Solactive 
European Inflation-Linked Companies (Price 
Return)-index1. De belegger ontvangt niet de 
eventuele dividenden van de aandelen waaruit 
de index bestaat.

• Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling 
die na het tweede, derde, vierde en vijfde jaar 
automatisch kan geactiveerd worden.

• Op de eindvervaldag, indien er geen 
vervroegde terugbetaling plaatsvond:

-  indien de gemiddelde2 prestatie van de 
index positief is, heeft u recht op de 
terugbetaling van 100% van uw 
beginkapitaal (zonder kosten3 en 
belastingen en behalve bij faillissement of 

risico op faillissement van Société 
Générale) EN op een eenmalige 
brutomeerwaarde4 die overeenstemt met 
de gemiddelde prestatie van de index;

-  indien de gemiddelde2 prestatie van de 
index negatief of nul is, heeft u recht op de 
terugbetaling van uw beginkapitaal 
(zonder kosten3 en belastingen en behalve 
bij faillissement of risico op faillissement 
van Société Générale), verminderd met de 
gemiddelde prestatie van de index, beperkt 
tot -10%. Het minimaal terugbetaalde 
bedrag is dus 90% van het beginkapitaal 
(zonder kosten3 en belastingen).

• Emittent: Société Générale [Moody’s: A1 
(stabiel vooruitzicht), S&P: A (stabiel 
vooruitzicht), Fitch: A (stabiel vooruitzicht)]5.

Inleiding

Doelgroep

Dit complexe gestructureerde afgeleide instrument 
is voorbehouden aan cliënten van Bank 
Nagelmackers nv (FSMA 025573 A).

Deze cliënten moeten ook over voldoende ervaring 
en kennis beschikken om de kenmerken van het 
product Société Générale (FR) Auto-Callable 
Solactive European Inflation-Linked Companies 
Note 6Y te begrijpen.

Aard van de belegging 

Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive 
European Inflation-Linked Companies Note 6Y is een 
gestructureerd afgeleid instrument dat wordt 
uitgegeven door Société Générale. 
 

Door erop in te tekenen, leent u geld aan de Emittent, 
die zich ertoe verbindt om (behalve bij faillissement of 
risico op faillissement van Société Générale):
• u op de eindvervaldag minimaal 90% van het 

belegde kapitaal terug te betalen (zonder kosten3 
en belastingen);

• u een eventuele eenmalige brutomeerwaarde4 te 
laten genieten bij automatisch vervroegde 
terugbetaling (in het tweede, derde, vierde of 
vijfde jaar) of op de eindvervaldag na 6 jaar.

Beleggingsdoelstelling

Deze note is bedoeld voor beleggers die erop 
mikken dat de Solactive European Inflation-Linked 
Companies (Price Return)-index op heel korte 
termijn stabiel blijft of op middellange termijn stijgt. 



De Solactive European Infl ation-
Linked Companies (Price 
Return)-index
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Met het oog op een mogelijk succesvolle belegging op lange termijn mikt de Solactive European 
Inflation-Linked Companies (Price Return)-index op een selectie van Europese bedrijven uit sectoren die 
volgens Solactive hun voordeel kunnen doen met een stijging van de inflatie in Europa op middellange/
lange termijn, gekoppeld aan criteria van dividend*, momentum** en volatiliteit***. Aangezien de 
index op 8 december 2017 gelanceerd werd, is de historiek ervan beperkt. Solactive is een onafhankelijk 
agentschap dat zich toelegt op de creatie en de berekening van indexen.

Voorstelling van de index

Bronnen: Société Générale, ECB, Eurostat. De marktgegevens in dit document zijn gebaseerd op gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die 
kunnen veranderen.

Voor het eerst sinds de grote recessie (2008-2009) en de crisis in de eurozone (2011-2012) oversteeg de 
Europese groei de verwachtingen van de economen in 2017: +2,2% (gerealiseerd) vs +1,9% (geschat) 
(bron: ECB, Results of the Q4 2017 ECB Survey of Professional Forecasters, 2017). Terwijl de bedrijven er in 
een eerste fase vooral op uit waren hun schulden te betalen, mikken ze vandaag op groei. Het feit dat ze 
weer aanknopen met groei en de daaraan verbonden daling van de werkloosheid (bron: Eurostat) sinds de 
crisis in de eurozone zouden voortekenen kunnen zijn van een toename van de vraag, wat de prijzen onder 
druk zou kunnen zetten.

Deze opwaartse druk op de prijzen zou zich dus kunnen vertalen in een herstel van de inflatie, zoals 
vermeld in het rapport van de Europese Centrale Bank van 27 oktober 2017. Die meent dat de stijging van 
de inflatie tegen 2022 een feit zal zijn en in de buurt zal komen van 2%, zoals vooropgesteld in de statuten 
van de ECB (bron: ECB, Results of the Q4 2017 ECB Survey of Professional Forecasters, 2017).  
De economische literatuur heeft al meermaals aangetoond dat er een positief oorzakelijk verband bestaat 
tussen de inflatie en de prestaties van aandelen (Fisher (1930), Modigliani et Cohn (1979), Fama (1981).
Aangezien economen de volgende jaren een opleving van de inflatie verwachten, zouden aandelen die een 
correlatie**** met de inflatie vertonen, beter kunnen gaan presteren.

Het universum van de index bestaat uit de Europese aandelen van de Solactive Europe Total Market 
675-index met een beurskapitalisatie van minimaal 200 miljoen euro en een toereikende liquiditeit, die 
vervolgens worden ondergebracht in sectoren die volgens de Factset*****-methode bepaald worden. Om 
hopelijk te kunnen profiteren van een stijging van de inflatie in Europa, wordt de Solactive European 
Inflation-Linked Companies (Price Return)-index blootgesteld aan de sectoren die de laatste drie jaar de 
sterkste historische correlatie met de Euro 5Y5Y Forward Inflation (indicator van Europese inflatie) hadden 
in vergelijking met de andere sectoren. De historische correlatie vormt niet noodzakelijk een betrouwbare 
indicator van toekomstige correlatie. Vervolgens worden de aandelen geselecteerd op basis van filters van 
dividend, momentum en volatiliteit.

*        Hoewel een van de selectiecriteria van de aandelen van de index verband houdt met de dividenden die ze uitkeren, heeft de belegger geen recht op deze 
dividenden.

**      Een ‘momentum’-strategie mikt op de voortzetting van bestaande trends in de markt. Deze beleggingsstijl gaat ervan uit dat aandelen die in het verleden 
goed gepresteerd hebben, in de nabije toekomst op dat elan doorgaan.

***        Volatiliteit kenmerkt de neiging van de koers van een aandeel, een fonds of een index om gedurende een bepaalde periode zowel te stijgen als te dalen. 
Hoe sterker de koers van een financiële waarde schommelt, hoe hoger de volatiliteit. De historische volatiliteit van een waarde kan een aanwijzing zijn 
voor het daaraan verbonden risiconiveau. Een minder risicovolle waarde heeft meestal echter een lager rendement.

****     Correlatie: intensiteit van het verband dat bestaat tussen de prestaties van twee financiële activa.
*****   https://www.factset.com/
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Beschrijving van het selectieproces

*    Correlatie: intensiteit van het verband dat bestaat tussen de prestaties van twee financiële activa.
**    Hoewel een van de selectiecriteria van de aandelen van de index verband houdt met de dividenden die ze uitkeren, heeft de belegger geen recht op deze 

dividenden.
***  Het dividendrendement stemt overeen met de verhouding tussen het bedrag aan uitgekeerde dividenden tijdens de betreffende periode en de koers van 

het aandeel.

De index wordt berekend zonder herbelegde dividenden en doet geen indekking van het wisselrisico.

De evolutie, de samenstelling en de regels van deze systematische index zijn beschikbaar op de website van 
Solactive: https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA5BQ6

Definitie van een Price Return-index:
De Solactive European Inflation-Linked Companies (Price Return)-index is een zogenaamde Price 
Return-index. Dit betekent dat de eventuele dividenden van de aandelen waaruit hij bestaat, niet in de index 
worden herbelegd en geen invloed hebben op zijn prestatie.

Definitie van een systematische index:
De Solactive European Inflation-Linked Companies (Price Return)-index is een systematische index. Dit 

betekent dat hij een systematische methode hanteert voor de selectie van zijn componenten, in tegenstelling 

tot een discretionair beheer waarbij de hulp van een beheerder wordt ingeroepen.

Beleggingsuniversum
De 675 Europese aandelen van de Solactive Europe Total Market 675-index 

De Solactive Europe Total Market 675-index heeft als doel de prestaties te weerspiegelen van de verschillende segmenten 
van de Europese aandelenmarkt (kleine, middelgrote en grote beurskapitalisaties). Daarbij worden alleen de aandelen 

gekozen met een beurskapitalisatie van ten minste 200 miljoen euro en voldoende liquiditeit (dagelijks verhandeld 
volume van ten minste 1 miljoen euro over de laatste 120 beursdagen).

2e stap: dividend**-, momentum- en volatiliteitsfilters
   Vervolgens worden de 80 aandelen met het hoogste dividendrendement*** geselecteerd (op basis 

van het rendement van het kwartaaldividend van het vorige jaar).

   Dan worden de 60 aandelen geselecteerd met de beste prestaties over een periode van 11 
maanden (tussen t-12 maanden en t-1 maand, waarbij t de actuele datum is). De prestatie 

wordt als volgt gedefinieerd: (Prijs van het aandeel t-1M / Prijs van het aandeel t-12M) – 1). 

   Ten slotte blijven alleen de 30 minst volatiele aandelen over (vaststelling van de 
historische volatiliteit van elk aandeel over de laatste 90 dagen).

Weging:
   Deze 30 aandelen worden gewogen omgekeerd evenredig met hun volatiliteit: 

- Hoe minder volatiel het aandeel, hoe groter het gewicht ervan binnen de index.

   Geen enkel aandeel mag 10% van het totale gewicht van de index 
overschrijden.

1e stap: filter van correlatie met de historische inflatie
   Elk aandeel van het startuniversum wordt ondergebracht in een sector die volgens de Factset-methode bepaald wordt 

(129 sectoren in totaal). Voor elk van deze sectoren wordt gekeken naar de correlatie* over de laatste 3 jaar tussen:

- Zijn gemiddelde dagelijkse rendement 

- En het gemiddelde dagelijkse rendement van de Euro 5Y5Y Forward Inflation (indicator van Europese inflatie). 

   Alleen de 40 sectoren die de sterkste correlatie met de Europese inflatie-indicator vertonen in vergelijking met 
de andere sectoren, blijven over.

SOLACTIVE EUROPEAN INFLATION-LINKED COMPANIES PRICE RETURN-INDEX
Driemaandelijks systematisch beheer 
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Evolutie en samenstelling van de 
Solactive European Inflation-Linked 
Companies (Price Return)-index

De index werd gelanceerd op 8 december 2017. Alle gegevens van vóór 8 december 2017 zijn het resultaat van 
systematische historische simulaties, met de bedoeling een beeld te krijgen van het gedrag dat de index zou 
hebben vertoond als hij in het verleden was gelanceerd. Om de evolutie en de samenstelling van de index te 
volgen, kunnen beleggers de website van Solactive raadplegen op het volgende adres:  
https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA5BQ6

Jaarlijkse prestaties berekend op 28 juni van elk jaar tussen 28 juni 2013 en 28 juni 2018

Bron: Bloomberg – gegevens van 28 juni 2013 tot 28 juni 2018.

     Solactive European Inflation-Linked Companies (Price Return)-index

Evolutie van de Solactive European Inflation-Linked Companies 
(Price Return)-index over de laatste 5 jaar
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Huidige samenstelling* van de Index 

Bron: Solactive, op 28/06/2018. De correctheid, volledigheid of relevantie van de informatie verkregen uit externe bronnen kan niet worden 
gewaarborgd, hoewel ze werd verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Dit doet geen afbreuk aan de 
verplichting van de emittent om zich te houden aan zijn verplichtingen ten aanzien van de beleggers, waaraan hij zich behoudens overmacht niet kan 
onttrekken. De marktgegevens in dit document zijn gebaseerd op gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen.

*Alle aandelen van het beleggingsuniversum worden om de drie maanden overlopen.

Onderneming Sector

AAREAL BANK AG FINANCIËLE CONGLOMERATEN

AGEAS SA NV LEVENS-/ZIEKTEVERZEKERINGEN

ALLIANZ SE MULTIRISICOVERZEKERINGEN

ALSTRIA OFFICE REIT-AG VASTGOEDBELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN

ASSICURAZIONI GENERALI SPA LEVENS-/ZIEKTEVERZEKERINGEN

AZIMUT HOLDING SPA FINANCIËLE CONGLOMERATEN

BALOISE HOLDING AG MULTIRISICOVERZEKERINGEN

BANCA MEDIOLANUM SPA LEVENS-/ZIEKTEVERZEKERINGEN

BANQUE CANTONALE VAUDOISE REGIONALE BANKINSTELLINGEN

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG MOTORVOERTUIGEN

BNP PARIBAS SA GROTE BANKINSTELLINGEN

BOUYGUES SA ENGINEERING & BOUW

COVIVIO VASTGOEDBELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN

CREDIT AGRICOLE SA REGIONALE BANKINSTELLINGEN

DNB ASA GROTE BANKINSTELLINGEN

HANNOVER RUCK SE MULTIRISICOVERZEKERINGEN

ING GROEP NV FINANCIËLE CONGLOMERATEN

INTESA SANPAOLO SPA REGIONALE BANKINSTELLINGEN

LEGAL & GENERAL GROUP PLC MULTIRISICOVERZEKERINGEN

MAN SE
VRACHTWAGENS/BOUW/
LANDBOUWMACHINES

MUNICH REINSURANCE COMPANY MULTIRISICOVERZEKERINGEN

NN GROUP NV LEVENS/-ZIEKTEVERZEKERINGEN

PARGESA HOLDING SA
BELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN/INSTELLINGEN 
VOOR COLLECTIEVE BELEGGING

SAMPO OYJ
VERZEKERING SCHADE/ONGEVALLEN EN 
DIVERSE RISICO’S

SCOR SE MULTIRISICOVERZEKERINGEN

SOCIETE GENERALE SA GROTE BANKINSTELLINGEN

SWISS LIFE HOLDING AG LEVENS-/ZIEKTEVERZEKERINGEN

SWISS RE AG MULTIRISICOVERZEKERINGEN

TALANX AG MULTIRISICOVERZEKERINGEN

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MULTIRISICOVERZEKERINGEN
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*De terugbetaalde bedragen in de bovenstaande tabel gelden behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale.
1 Instapkosten van maximaal 1,75%.
2 Brutomeerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
3 Gemiddelde van de prestaties van de index sinds de lancering, elke maand vastgesteld tijdens de laatste twee jaar (25 observaties).

Beschrijving van het mechanisme
Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note 6Y, met een 
looptijd van maximaal 6 jaar, biedt u de mogelijkheid om in te zetten op het beurspotentieel van de 
Solactive European Inflation-Linked Companies (Price Return)-index, een index bestaande uit  
30 Europese ondernemingen uit sectoren die volgens Solactive hun voordeel kunnen doen met een 
stijging van de inflatie in Europa op middellange/lange termijn (zie pagina 7 en 8). 

Mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling na het 2e, 3e, 4e en 5e jaar  
Na het 2e, 3e, 4e en 5e jaar wordt gekeken naar de prestatie van de index sinds de eerste observatiedatum. Als 
deze prestatie hoger is dan of gelijk aan de (hierna bepaalde) drempel van vervroegde terugbetaling, wordt 
het mechanisme van vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd. U heeft dan recht op (behalve bij 
faillissement of risico op faillissement van Société Générale):  
• de terugbetaling van uw volledige beginkapitaal (zonder kosten1 en belastingen);
• een hieronder bepaalde meerwaarde2.

Gemiddelde van de prestaties van de index sinds de 
lancering, elke maand vastgesteld tijdens de laatste 
twee jaar (25 observaties) van het gestructureerde 
afgeleide instrument

Terugbetaling op de eindvervaldag*

Lager dan of gelijk aan 0%

100% van uw beginkapitaal (zonder kosten1 en 
belastingen) verminderd met de gemiddelde3 prestatie 
van de index (beperkt tot -10%)
In dat geval loopt de belegger een risico op 
kapitaalverlies van maximaal 10% (zonder kosten1 en 
belastingen)

Hoger dan 0%

100% van uw beginkapitaal (zonder kosten1 en 
belastingen)
+
Gemiddelde3 prestatie2 van de index

Observatiedatum Drempel van automatische 
vervroegde terugbetaling Meerwaarde2*

Jaar 2 : 03/09/2020 ≥ 0% 10%

Jaar 3 : 03/09/2021 ≥ 0% 10%

Jaar 4 : 05/09/2022 ≥ 10% 20%

Jaar 5 : 04/09/2023 ≥ 10% 20%

Op de eindvervaldag na 6 jaar, als het mechanisme van vervroegde terugbetaling vooraf niet automatisch 
geactiveerd werd, geeft Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked 
Companies Note 6Y u recht op (behalve bij faillissement of risico op faillissement van Société Générale):
• indien de gemiddelde3 prestatie van de index negatief of nul is, de terugbetaling van uw beginkapitaal 

(zonder kosten1 en belastingen), verminderd met de gemiddelde prestatie van de index, beperkt tot -10%. 
Het minimaal terugbetaalde bedrag is dus 90% van het beginkapitaal (zonder kosten1 en belastingen);

• indien de gemiddelde3 prestatie van de index positief is, de terugbetaling van uw volledige beginkapitaal 
(zonder kosten1 en belastingen) en een eenmalige brutomeerwaarde2 die overeenstemt met de gemiddelde 
prestatie van de index.

N.B.: het gekozen vlakgestreken uitstappunt voor de berekening van de gemiddelde prestatie op de 
eindvervaldag kan lager zijn dan de vastgestelde slotwaarde van de index op de vervaldatum.
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Prestatiescenario’s

De beleggers worden verzocht de prestatiescenario’s te raadplegen die worden beschreven in de essentiële 
beleggersinformatie (beschikbaar op de website van de initiatiefnemer: http://kid.sgmarkets.com/isin/
XS1816613134/dut). Deze scenario’s worden geleverd door de Emittent (Société Générale) en berekend op basis 

1 Gemiddelde van de prestati es van de index sinds de lancering, elke 
maand vastgesteld ti jdens de laatste twee jaar (25 observati es).

2  Behalve bij faillissement of risico op faillissement van Société Générale.
3 Brutomeerwaarde onderworpen aan roerende voorheffi  ng van 30% 

(behoudens wetswijziging).
4  Instapkosten van maximaal 1,75%.

Voorbeeld 2

Na het 2e, 3e, 4e en 5e jaar laat de index telkens een prestatie 
optekenen die lager is dan de drempel van vervroegde terugbetaling 
sinds de uitgiftedatum. Het mechanisme van automatische 
vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd.

Op de eindvervaldag na 6 jaar bedraagt de gemiddelde1 prestatie van de 

index +14%.

•  De belegger ontvangt dan 100% van het beginkapitaal2 plus een 

meerwaarde die overeenstemt met 100% van de gemiddelde1 2 3 

prestatie van de index (+14%), dit is 114% van het beginkapitaal2 3.
•  Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor 

roerende voorheffi ng3 (inclusief instapkosten4) van 1,91%.

Voorbeeld 1

Na het 2e, 3e, 4e en 5e jaar laat de index telkens een prestatie 
optekenen die lager is dan de drempel van vervroegde terugbetaling 
sinds de uitgiftedatum. Het mechanisme van automatische 
vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd.

Op de eindvervaldag na 6 jaar is de gemiddelde1 prestatie van de 
index negatief (-25%).
•  De belegger ontvangt dan 90% van het beginkapitaal2, 

wat overeenstemt met het maximum tussen: 100% van het 
beginkapitaal verminderd met de gemiddelde1 prestatie (-25%), 
dit is 75% van het beginkapitaal2, en 90% van het beginkapitaal2.

•  Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor 
roerende voorheffi ng3 (inclusief instapkosten4) van -2,02%.

     Evoluti e van de Solacti ve European Infl ati on-
Linked Companies EUR Price Return-index

    Brutomeerwaarde2 3

     Drempel van acti vering van het mechanisme van 
vervroegde terugbetaling in het 2e en 3e jaar

     Drempel van acti vering van het mechanisme van 
vervroegde terugbetaling in het 4e en 5e jaar

Fictieve illustraties

De cijfergegevens die in deze voorbeelden 
worden gebruikt, hebben slechts een 
indicatieve, informatieve en illustratieve 
waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het 
mechanisme van het gestructureerde afgeleide 
instrument te beschrijven. Ze lopen in geen 
enkel opzicht vooruit op toekomstige 
resultaten en vormen in geen geval een 
commercieel aanbod vanwege Nagelmackers 
of een garantie voor de werkelijk uitgekeerde 
meerwaarde. In geval van een faillissement of 
risico op faillissement van Société Générale 
bestaat de kans dat aan de belegger een 
bedrag wordt terugbetaald dat lager is dan 
zijn beginkapitaal en zelfs nul kan zijn.

Voorbeeld 3

Na het 2e jaar (op 03/09/2020) laat de index een prestatie optekenen die 

hoger is dan of gelijk aan 0% (3%) sinds de uitgiftedatum. Het 

mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling wordt dus 

geactiveerd.

•  Het product wordt beëindigd en de belegger ontvangt dan (op 

10/09/2020) 100% van het beginkapitaal2 plus een meerwaarde 

van 10%2 3, dit is 110% van het beginkapitaal2 3.
•  Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor 

roerende voorheffi ng3 (inclusief instapkosten4) van 3,93%.
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van een methode die wordt opgelegd door de nieuwe Europese PRIIPS-regelgeving (Verordening (EU) nr. 
1286/2014). Ze tonen het bedrag dat de belegger zou kunnen krijgen na aftrek van de kosten op 1 jaar, 3 jaar en 
6 jaar op basis van 4 marktscenario’s (stress, ongunstig, gematigd en gunstig).
In deze scenario’s worden de toekomstige prestaties geschat op basis van gegevens uit het verleden die betrekking 
hebben op de waardeschommelingen van deze belegging.

-10%



Voornaamste risico’s van Société Générale 
(FR) Auto-Callable Solactive European 
Inflation-Linked Companies Note 6Y

1 Instapkosten van maximaal 1,75%.
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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.

Juridische documentatie
De ‘Notes’ Société Générale (FR) Auto-Callable 
Solactive European Inflation-Linked Companies 
Note 6Y die worden uitgegeven door Société 
Générale en beschreven in dit document, maken het 
voorwerp uit van ‘Final Terms’ (Definitieve 
voorwaarden van 21/06/2018) in het kader van het 
‘Debt Instruments Issuance Programme Prospectus’ 
van 20/06/2018 dat op 20/06/2018 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 in het 
Nederlands van de uitgifte en de essentiële 
beleggersinformatie (eveneens beschikbaar op  
http://kid.sgmarkets.com/isin/XS1816613134/dut) 
worden gratis ter beschikking gesteld in alle 
kantoren van Nagelmackers en op www.
nagelmackers.be. De beleggers worden verzocht om 
alle essentiële beleggersinformatie, de volledige 
Definitieve voorwaarden en het Basisprospectus te 
lezen, en in het bijzonder de rubriek ‘Risicofactoren’ 
van dit Prospectus te raadplegen. Elke nieuwe 
bijlage bij het programma zal worden gepubliceerd 
op de website van de verdeler en op www.
prospectus.socgen.com. Bij het verschijnen van een 
bijlage tijdens de inschrijvingsperiode zal hierin 
worden verduidelijkt dat de beleggers over een 
terugtrekkingsrecht van 2 dagen beschikken.

Risico van kapitaalverlies en 
rendementsrisico
Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is 
aan de beursmarkt. Indien er geen automatische 
vervroegde terugbetaling is en op de eindvervaldag de 
gemiddelde prestatie van de index (gemiddelde van 
de prestaties van de index sinds de lancering, elke 
maand vastgesteld tijdens de laatste twee jaar  
(25 observaties)) lager is dan de beginwaarde, zal de 
belegger een kapitaalverlies lijden dat gelijk is aan de 
daling van de index, met evenwel een minimale 
terugbetaling van 90% van het beginkapitaal (zonder 
kosten1 en belastingen en behalve bij faillissement of 
risico op faillissement van Société Générale).  
De gemiddelde prestatie van de index kan lager zijn 
dan de slotprestatie van de index op de eindvervaldag.

Kredietrisico
De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico 
van de Emittent Société Générale (die beschikt over een 
A-rating volgens S&P, een A1-rating volgens Moody’s en 
een A-rating volgens Fitch). Als de Emittent 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 Emittent kan 
een weerslag hebben op de marktprijs van Société 
Générale (FR) Auto-Callable Solactive European 
Inflation-Linked Companies Note 6Y. 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 zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen 
treffen die de waarde van de notes (bail-in) 
beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger 
het risico om het belegde bedrag en de potentiële 
meerwaarde 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.



1 Instapkosten van maximaal 1,75%.
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Risico van prijsschommeling
U moet er zich van bewust zijn dat de koers van Société 
Générale (FR) Auto-Callable Solactive European 
Inflation-Linked Companies Note 6Y gedurende de 
looptijd ervan onder de uitgifteprijs kan liggen. Bij 
vervroegde verkoop kunt u dan kapitaalverlies lijden. 
Tot de vervaldag kan de koers van Société Générale 
(FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked 
Companies Note 6Y erg volatiel zijn als gevolg van de 
evolutie van de marktparameters, en met name de 
evolutie van de Solactive European Inflation-Linked 
Companies (Price Return)-index, de rente en de 
perceptie van het kredietrisico van Société Générale. 
Onder gelijk blijvende omstandigheden zal een 
renteverhoging de waarde van het product doen dalen 
en omgekeerd. Het recht op terugbetaling van minimaal 
90% van het belegde kapitaal (zonder kosten1 en 
belastingen) geldt enkel op de eindvervaldag of bij 
vervroegde terugbetaling die na het 2e, 3e, 4e of 5e jaar 
automatisch geactiveerd kan worden. 

Liquiditeitsrisico 
De gestructureerde afgeleide instrumenten worden 
niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun 
schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen 
doorverkopen, voorziet Société Générale in een zekere 
dagelijkse liquiditeit met een bid/mid spread van 0,5% 
in normale marktomstandigheden, waarvan de 
waardering gebeurt door Société Générale. Deze 
liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder 
voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van 
Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. Het 
is dus mogelijk dat de belegger niet in staat is om zijn 
schuldbewijzen vóór de vervaldatum door te 
verkopen. De wederverkoop aan Société Générale 
gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis 
van de marktparameters bepaald wordt (de door 
Société Générale voorgestelde prijs omvat niet de taks 
op de beursverrichtingen en de eventuele 
belastingen). Bank Nagelmackers nv verbindt zich 
ertoe om de waarde van het gestructureerde afgeleide 
instrument zeker om de drie maanden bekend te 
maken op nagelmackers.be/nl/koersen-info (in 
normale omstandigheden wordt deze waarde elke 
bankwerkdag bekendgemaakt).

Risico verbonden aan de index
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 90% 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 62-63, 248-254, 
452-454 en 471-473) te raadplegen.

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. In het slechtste geval kan 
het terugbetaalde bedrag nul zijn. Voor meer informatie 
worden de beleggers verzocht het Issuance Programme 
(pagina 239) te raadplegen.
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Naam Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note 6Y

ISIN-code XS1816613134

Uitgifteprijs 100%

Kosten gedragen door de 
belegger

Kosten vervat in de uitgifteprijs 
- Kosten gefactureerd door de Emittent (met inbegrip van structureringskosten): 2,48% van het 
onderschreven nominale bedrag. De in het KID vermelde instapkosten omvatten de door de 
Emittent gefactureerde kosten.
-  Andere recurrente kosten gedragen door de belegger, vervat in de uitgifteprijs (distributiekosten): 
Société Générale betaalt aan Nagelmackers provisies voor een maximaal jaarlijks bedrag van 1% 
van het bedrag van de uitgifte (oftewel een maximaal bedrag van 6% als de effecten tot de 
eindvervaldag worden aangehouden) in het kader van de distributie van de gestructureerde 
afgeleide instrumenten. Ter informatie, dit bedrag is 0,55% van het bedrag van de uitgifte 
(oftewel een maximaal bedrag van 3,30% als de effecten tot de eindvervaldag worden 
aangehouden) op basis van de voorwaarden die vóór het begin van de inschrijvingsperiode 
werden vastgesteld.

Kosten niet vervat in de uitgifteprijs 
- Instapkosten: maximaal 1,75%
- Uitstapkosten:
      •  Vóór de vervaldag:

- -Taks op beursverrichtingen van 0,35% (maximaal 1.600 EUR)
- Bid/mid spread van 0,5%

      • Op de vervaldag: 0%

Doorverkoop vóór de 
vervaldag

De gestructureerde afgeleide instrumenten worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun 
schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, voorziet Société Générale in een zekere 
dagelijkse liquiditeit met een bid/mid spread van 0,5% in normale marktomstandigheden, waarvan de 
waardering gebeurt door Société Générale. Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder 
voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. 
Het is dus mogelijk dat de belegger niet in staat is om zijn schuldbewijzen vóór de vervaldatum door te 
verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis 
van de marktparameters bepaald wordt (de door Société Générale voorgestelde prijs omvat niet de taks 
op de beursverrichtingen en de eventuele belastingen). Nagelmackers verbindt zich ertoe de waarde 
van het product zeker om de drie maanden bekend te maken (in normale omstandigheden wordt deze 
waarde elke bankwerkdag bekendgemaakt).

Emittent Société Générale

Verdeler Bank Nagelmackers nv

Type Gestructureerd afgeleid instrument naar Engels recht

Valuta EUR

Coupure 1 000 EUR

Minimale belegging 1 000 EUR

Inschrijvingsperiode Van 25 juni 2018 tot 31 augustus 2018

Uitgiftedatum 3 september 2018

Vervaldatum 3 september 2024

Eerste observatiedatum 3 september 2018

Maandelijkse 
observatiedata voor de 
berekening van de 
gemiddelde prestatie

05/09/2022 ; 03/10/2022 ; 03/11/2022 ; 05/12/2022 ; 03/01/2023 ; 03/02/2023 ; 03/03/2023 ; 
03/04/2023 ; 03/05/2023 ; 05/06/2023 ; 03/07/2023 ; 03/08/2023 ; 04/09/2023 ; 03/10/2023 ; 
03/11/2023 ; 04/12/2023 ; 03/01/2024 ; 05/02/2024 ; 04/03/2024 ; 03/04/2024 ; 03/05/2024 ; 
03/06/2024 ; 03/07/2024 ; 05/08/2024 ; 27/08/2024

Observatiedata voor de 
activering van de 
vervroegde terugbetaling

03/09/2020 ; 03/09/2021 ; 05/09/2022 ; 04/09/2023

Data van vervroegde 
terugbetaling

10/09/2020 ; 10/09/2021 ; 12/09/2022 ; 11/09/2023

Onderliggende waarde Solactive European Inflation-Linked Companies (Price Return)-index
Ticker Bloomberg: SOLINFLA Index

Voornaamste financiële kenmerken



Beleggersprofiel Nagelmackers verkoopt dit product alleen aan beleggers die een goede kennis hebben van de 
kenmerken ervan en onder meer inzicht hebben in de risico’s die eraan verbonden zijn. Alvorens dit 
product te verkopen, moet Nagelmackers dus altijd nagaan of de betrokken belegger het voldoende 
kent.

Als Nagelmackers het product niet aanraadt in het kader van beleggingsadvies, gaat de bank na of het 
product voor de betrokken belegger passend is. Daartoe gaat zij, naast de kennis die bij elke intekening 
een verplichte voorwaarde is, ook na of de belegger voldoende ervaring heeft met het product. Als dat 
niet zo is, wordt het product voor de belegger als niet passend beschouwd en wordt hij daarvan vooraf 
op de hoogte gesteld.

Als Nagelmackers het product aanraadt in het kader van beleggingsadvies (aanpak Financiële 
Routeplanner: enkel mogelijk voor natuurlijke personen), gaat de bank na of het product voor de 
betrokken belegger geschikt is. Daartoe wordt rekening gehouden met zijn kennis van en ervaring met 
het product, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. De belegger moet onder meer een 
beleggingsdoelstelling van 6 jaar of langer hebben, vermits deze belegging wordt beschouwd als een 
groeiproduct van het type 90% ‘bonds’/10% ‘equities. Bovendien moet de effectenportefeuille van de 
belegger, na de intekening op deze complexe belegging zonder kapitaalbescherming, overeenstemmen 
met de samenstelling van het betreffende beleggersprofiel. Meer informatie over deze 
beleggersprofielen vindt u bij uw Nagelmackers-kantoor.

Bovendien verbindt Nagelmackers zich ertoe de beleggers te verwittigen wanneer het risicoprofiel van 
het product ingrijpend verandert.

Fiscaliteit Op het ogenblik van de opstelling van deze brochure (28/06/2018) toepasbaar op een 
gemiddelde retailcliënt die een natuurlijke persoon en Belgisch resident is, behoudens 
wetswijzigingen.
• Roerende voorheffing: 30%.
• Taks op beursverrichtingen (TOB): geen op de primaire markt en 0,35% op de secundaire markt 

(maximaal 1 600 EUR).
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden 
gewijzigd.

Publicatie van de waarde 
van het product

De waarde van het product gedurende de looptijd is op aanvraag beschikbaar bij uw 
Nagelmackers-kantoor en wordt minimaal één keer per kwartaal gepubliceerd op  
www.nagelmackers.be/nl/koersen-info.

Documentatie Dit document heeft een commercieel en geen reglementair karakter.
De ‘Notes’ Société Générale (FR) Auto-Callable Solactive European Inflation-Linked Companies Note 6Y 
die worden uitgegeven door Société Générale en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit 
van ‘Final Terms’ (Definitieve voorwaarden van 21/06/2018) in het kader van het ‘Debt Instruments 
Issuance Programme Prospectus’ van 20/06/2018 dat op 20/06/2018 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 in het 
Nederlands van de uitgifte en de essentiële beleggersinformatie (eveneens beschikbaar op http://kid.
sgmarkets.com/isin/XS1816613134/dut) worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van 
Nagelmackers en op www.nagelmackers.be. De beleggers worden verzocht om alle essentiële 
beleggersinformatie, de volledige Definitieve Voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, en in het 
bijzonder de rubriek ‘Risicofactoren’ van dit Prospectus te raadplegen.
Elke nieuwe bijlage bij het programma zal worden gepubliceerd op de website van de verdeler en op 
www.prospectus.socgen.com. Bij het verschijnen van een bijlage tijdens de inschrijvingsperiode zal 
hierin worden verduidelijkt dat de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen beschikken.

Klacht U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Nagelmackers (Sterrenkundelaan 23, 1210 
Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be, binnen de termijnen 
bepaald in de Algemene Bankvoorwaarden van de bank. Die Algemene Bankvoorwaarden zijn 
beschikbaar in alle kantoren van Nagelmackers en op nagelmackers.be. Als u geen voldoening krijgt, 
neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II – Koning Albert 
II-laan 8, bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).
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Belangrijke informatie
Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk 
financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies moeten 
inwinnen.

Risicofactoren: Beleggers moeten zich wenden tot het prospectus 
en enige finale voorwaarden alvorens te beleggen in het product. 
Société Générale raadt aan dat beleggers zorgvuldig het onderdeel 
“Risicofactoren” lezen van het prospectus van het product.

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.

Commerciële aard van het document: Dit document is van 
commerciële en niet van of regulatoire aard.

Informatie over commissies: 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).

Opmerking met betrekking tot het product tijdens zijn looptijd: 
Dit product omvat een recht op gedeeltelijke terugbetaling van 
het kapitaal (behalve bij faillissement of risico op faillissement van  
Société Générale). Dit recht geldt enkel op de vervaldatum. De waarde 
van het product kan gedurende de looptijd ervan lager zijn dan het 
niveau van dit recht op terugbetaling. 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 mogelijke 
rendement kan lager uitvallen ten gevolge van commissies, 
vergoedingen, belastingen of andere kosten gedragen door de belegger.

Terugkoop door Société Générale of vroegtijdige beëindiging van 
het product: Alleen Société Générale zal voorzien in een secundaire 
markt met een bid/mid spread van 0,5% 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 onderliggende instrument of van de 
onderliggende instrumenten, en, in voorkomend geval, van enige 
andere afdekkingstransacties (hedging transacties). De prijs van het 
product zal overeenstemmen met de door Société Générale berekende 
marktprijs.

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 elke persoon verstaan 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 basisprospectus.

Waarschuwing betreffende de Index: De index waarnaar wordt 
verwezen in dit document (de ‘Index’) is niet gesponsord, goedgekeurd 
of verkocht door Société Générale. Société Générale neemt hiervoor 
geen enkele verantwoordelijkheid. Het financiële instrument 
wordt niet gesponsord, gepromoot, verkocht of op een andere 
manier ondersteund door Solactive AG (de ‘Licentiegever’), en de 
Licentiegever biedt evenmin een uitdrukkelijke of impliciete garantie of 
verzekering met betrekking tot de resultaten van het gebruik van de 
Index en/of het Indexhandelsmerk of de Indexkoers op eender welk 
moment of in eender welk ander verband. De Index wordt berekend 
en gepubliceerd door de Licentiegever. De Licentiegever stelt alles in 
het werk om ervoor te zorgen dat de Index correct berekend wordt. 
Ongeacht zijn verplichtingen ten aanzien van de emittent is de 
Licentiegever niet verplicht om fouten in de Index mee te delen aan 
derden, onder wie beleggers en/of financiële tussenpersonen van het 
financiële instrument. De publicatie van de Index door de Licentiegever 
of het toestaan van het gebruik van de Index of het Indexhandelsmerk 
in verband met het financiële instrument vormt geen aanbeveling 
door de Licentiegever om kapitaal te beleggen in dit financiële 
instrument, en evenmin een belofte of mening van de Licentiegever 
met betrekking tot een belegging in dit financiële instrument. Dit doet 
geen afbreuk aan de verplichting van de Emittent om zich te houden 
aan zijn verplichtingen ten aanzien van de beleggers, waaraan hij zich 
behoudens overmacht niet kan onttrekken.

Verwachte fiscale behandeling: Het verwerven van fiscale voordelen of 
behandelingen gedefinieerd in dit document hangt af van de specifieke 
fiscale status van de belegger, de jurisdictie van waaruit deze belegt 
alsook van de toepasselijke wetgeving. Deze fiscale behandeling kan 
gewijzigd worden op om het even welk moment. We raden beleggers 
die meer informatie wensen te verkrijgen over hun fiscaal statuut aan 
om hun fiscaal adviseur te raadplegen.

Informatie over de gegevens en/of resultaten verworven uit externe 
bronnen: De correctheid, volledigheid of relevantie van de informatie 
die werd verkregen uit externe bronnen kan niet worden verzekerd, 
niettegenstaande de informatie wordt verkregen uit bronnen die 
redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Dit doet 
geen afbreuk aan de verplichting van de Emittent om zich te houden 
aan zijn verplichtingen ten aanzien van de beleggers, waaraan hij zich 
behoudens overmacht niet kan onttrekken.

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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