
Essentiële-informatiedocument
DOEL
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te
helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

PRODUCT
Société Générale (FR) Daily Autocall  ESG Leaders

ISIN: XS2088125484
ONTWIKKELAAR: Société Générale, http://kid.sgmarkets.com, Bel +33(0) 969 32 08 07 voor meer informatie 
BEVOEGDE AUTORITEIT VAN DE ONTWIKKELAAR: Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
DATUM VAN PRODUCTIE VAN HET ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT: 14/01/2020
EMITTENT: Société Générale   

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?
Product Valuta EUR Afwikkelingsvaluta EUR

Notering Geen Nominale waarde 1.000 EUR per note

Minimale Investering 1.000 EUR Uitgifteprijs 100% van de Nominale Waarde

Afloopdatum 07/04/2028 Kapitaalbescherming 90% van de Nominale Waarde alleen aan het einde van
de looptijd

Einddrempel 100% Type Grenswaarde
van Kapitaalbescherming

Alleen geobserveerd op de Definitieve Vaststellingsdatum

Onderliggende Waarde
Onderliggend Referentie-Instrument Ticker Index Sponsor Valuta Website

STOXX Global ESG Leaders Diversification Select
50 Price EUR (aandelenindex)

SGESGDSP STOXX EUR www.stoxx.com

Soort
Dit product is een ongezekerd schuldinstrument beheerst door Engels Recht.

Doelstellingen
Dit product werd gecreëerd om een vast rendement uit te keren wanneer het product terugbetaald wordt (op de vervaldatum of vervroegd). Het product kan automatisch
vervroegd terugbetaald worden op vooraf vastgelegde voorwaarden. Als het product op de vervaldatum niet automatisch vervroegd werd terugbetaald, zijn het
rendement en het kapitaal gekoppeld aan de prestaties van het Onderliggende Referentie-instrument. Dit product voorziet in een gedeeltelijke bescherming van het
kapitaal die slechts op de vervaldatum geldt. Door in dit product te beleggen, loopt uw kapitaal gedeeltelijk gevaar.

Automatische Vervroegde Terugbetaling
Voor elke Vaststellingsdatum voor Vervroegde Terugbetaling, als het Maximumniveau van het Onderliggende Referentie-instrument gelijk is aan of hoger is dan de
Drempelwaarde voor Vervroegde Terugbetaling, wordt het product vervroegd terugbetaald en ontvangt u:
100% van de Nominale Waarde + de Coupon bij Vervroegde Terugbetaling

Terugbetaling op de vervaldatum
Op de Vervaldatum, en indien het product niet automatisch vervroegd werd terugbetaald, wordt u het eindbedrag uitgekeerd.
- Als het Eindniveau van het Onderliggende Referentie-instrument gelijk is aan of hoger is dan de Einddrempel, ontvangt u:
100% van de Nominale Waarde plus het Rendement van het Onderliggende Referentie-instrument.
- Zoniet ontvangt u het Eindniveau van het Onderliggende Referentie-instrument vermenigvuldigd met de Nominale Waarde. Het bedrag dat u ontvangt kan niet minder
dan 90% van de Nominale Waarde bedragen.

Aanvullende informatie
- Het niveau van het Onderliggende Referentie-instrument komt overeen met de waarde ervan uitgedrukt als een percentage van de Initiële Waarde.
- De Initiële Waarde van het Onderliggende Referentie-instrument komt overeen met de waarde ervan zoals vastgesteld op de Initiële Vaststellingsdatum.
- Voor elke Vaststellingsdatum voor Vervroegde Terugbetaling, komt het Maximumniveau van het Onderliggende Referentie-instrument overeen met het maximum
niveau van het Onderliggende Referentie-instrument zoals vastgesteld tijdens de Vaststellingsperiode van de Vervroegde Terugbetaling.
- Het Eindniveau van het Onderliggende Referentie-instrument komt overeen met het gemiddelde niveau hiervan zoals vastgesteld op de Maandelijkse
Vaststellingsdatums.
- Het Rendement van het Onderliggende Referentie-instrument wordt gedefinieerd als het Eindniveau van het Onderliggende Referentie-instrument min 100%. Het
rendement wordt vermenigvuldigd met de Nominale Waarde.
- De Coupons worden uitgedrukt in percentage van de Nominale Waarde.
- Bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen kunnen de kenmerken van het product beïnvloeden en in bepaalde gevallen leiden tot de vervroegde terugbetaling ervan, wat
kan leiden tot een verlies van uw investering
- U ontvangt geen enkel dividend van de onderliggende activa en u hebt geen bijkomende rechten die zijn gekoppeld aan de onderliggende activa (bijvoorbeeld
stemrechten)
- Dit product wordt aangeboden als onderdeel van een openbare aanbieding tijdens de toepasselijke aanbiedingsperiode in de volgende rechtsgebieden: België

Kalender
Uitgiftedatum 08/04/2020

Initiële Vaststellingsdatum 08/04/2020

Definitieve Vaststellingsdatum 31/03/2028

Vervaldatum 07/04/2028

Vaststellingsdatum van de
Vervroegde Terugbetaling

08/04/2022; 08/04/2024; 08/04/2026

Vaststellingsperiodes van de Vervroegde
Terugbetaling (op Vaststellingsdatum)

Van 08/04/2020 (inbegrepen) tot 08/04/2022 (inbegrepen)
Van 08/04/2022 (uitgesloten) tot 08/04/2024 (inbegrepen)
Van 08/04/2024 (uitgesloten) tot 08/04/2026 (inbegrepen)

Drempel voor Vervroegde Terugbetaling (op
Vaststellingsdatum)

110%; 115%; 120%
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Coupon bij Vervroegde Terugbetaling (op
Vaststellingsdatum)

12%; 17%; 22%

Maandelijkse Vaststellingsdata 31/03/2026; 30/04/2026; 31/05/2026; 30/06/2026; 31/07/2026; 31/08/2026; 30/09/2026; 31/10/2026; 30/11/2026; 31/12/2026; 31/01/2027;
28/02/2027; 31/03/2027; 30/04/2027; 31/05/2027; 30/06/2027; 31/07/2027; 31/08/2027; 30/09/2027; 31/10/2027; 30/11/2027; 31/12/2027;
31/01/2028; 28/02/2028; 31/03/2028

Retailbelegger op wie het priip wordt gericht
Dit product is bedoeld voor Beleggers die:
- Beschikken over specifieke kennis of ervaring met beleggen in vergelijkbare producten en op financiële markten en die het product, de risico's en voordelen ervan
kunnen begrijpen.
- Een op groei gericht product zoeken en die een beleggingshorizon hebben die overeenkomt met de hieronder vermelde aanbevolen beleggingstermijn.
- In staat zijn een gedeeltelijk of een volledig verlies van hun investering op te vangen evenals ieder potentieel rendement in geval van een fout van de Emittent en/of de
Garant.
- Begrijpen dat kapitaalbescherming alleen geldig is op de vervaldatum en dat ze mogelijk minder dan het bedrag van de kapitaalbescherming ontvangen indien het
product verkocht wordt vóór de vervaldatum.
- Instemmen met een zeker risiconiveau zoals bepaald in de synthetische risico-indicator om een potentieel rendement te behalen.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?
Samenvattende risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7

  
Lager risico Hoger risico

 Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 7 jaren 11 maanden 30 dagen.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult niet in staat zijn uw
product gemakkelijk te verkopen (beëindigen) of u kunt zich genoodzaakt zien het te verkopen (beëindigen) voor een prijs die een
aanzienlijke effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is
dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7, dat is een lage risicoklasse.
Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel
klein is.
U heeft het recht om ten minste 90%  van uw kapitaal terug te krijgen (waarbij met "kapitaal" de Nominale Waarde wordt bedoeld en niet het geïnvesteerde bedrag).
Bedragen daarboven en enige extra rendementen zijn afhankelijk van toekomstige marktprestaties en daarmee onzeker. Niettemin, deze bescherming tegen toekomstige
marktprestaties is niet van toepassing als u uw belegging vóór de Einddatum verkoopt.
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's
Belegging 10.000,00 EUR 1 jaren  4 jaren 7 jaren 11 maanden 30 dagen

Scenario's   (Aanbevolen periode van bezit)
Stress

 scenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9.076,92 EUR 8.947,21 EUR 8.957,64 EUR
Gemiddeld rendement per jaar -9,23% -2,74% -1,37%

Ongunstig
 scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9.460,78 EUR 9.060,62 EUR 8.957,64 EUR
Gemiddeld rendement per jaar -5,39% -2,43% -1,37%

Gematigd
 scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten 11.212,15 EUR 11.200,00 EUR 11.200,00 EUR
Gemiddeld rendement per jaar 12,12% 2,87% 1,43%

Gunstig
 scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten 11.212,15 EUR 11.200,00 EUR 11.700,00 EUR
Gemiddeld rendement per jaar 12,12% 2,87% 1,98%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 7 jaren 11 maanden 30 dagen, in verschillende scenario's, als u 10.000,00 EUR inlegt.
De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en
geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
De stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de
bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

WAT GEBEURT ER ALS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NIET KAN UITBETALEN?
Als de Emittent wanprestatie pleegt of faillissement aanvraagt, kunt u een gedeelte of het geheel van het door u geïnvesteerde bedrag verliezen. Als de Emittent wordt
onderworpen aan afwikkelingsmaatregelen in de vorm van het bail-in instrument ("bail-in"), kan uw claim worden afgeschreven tot nul, geconverteerd worden naar eigen
vermogen of de looptijd kan worden verlengd. U dient zich ervan bewust te zijn dat uw Belegging niet gedekt wordt door enig beleggerscompensatie- of garantiestelsel.
De ratings van Société Générale zijn te raadplegen op https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/investors/debt-investors/ratings.

KID_ID (DUT): KID-AST-aWyqxeeEG 14/01/2020



WAT ZIJN DE KOSTEN?
De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten
eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige
uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10.000,00 EUR inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst
veranderen.

Kosten in de loop van de tijd
De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die
kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.
Belegging 10.000,00 EUR

Scenario's Indien u verkoopt na 1 jaar Indien u verkoopt na  4 jaar Indien u verkoopt aan het einde van de
aanbevolen periode van bezit

Totale kosten 81,70 EUR 118,48 EUR 232,85 EUR

Effect op rendement (RIY) per jaar 0,82% 0,29% 0,29%

Samenstelling van de kosten
Onderstaande tabel geeft het volgende weer:
- het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
- de betekenis van de verschillende kostencategorieën.
Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar
Eenmalige kosten Instapkosten 0,00% Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. Het effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten.

Uitstapkosten 0,00% Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.

Lopende kosten Portefeuilletransactiekosten 0,00% Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.

Andere lopende kosten 0,28% Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw beleggingen en de in deel II gepresenteerde kosten.

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?
Aanbevolen periode van bezit: 7 jaren 11 maanden 30 dagen, welke correspondeert met de looptijd van het product.
Société Générale of een andere entiteit binnen haar groep verzekert, onder normale marktomstandigheden, een dagelijkse secundaire markt gedurende de looptijd van
het product door bied- en laatprijzen te geven die worden uitgedrukt in percentages van de nominale waarde. Het verschil tussen die bied- en laatprijzen (de spread) zal
niet meer dan 1% van een dergelijke nominale waarde bedragen. Als u dit product vóór de Einddatum wilt verkopen, is de prijs van het product afhankelijk van de
marktomstandigheden op het moment dat u wenst te verkopen en lijdt u mogelijk geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies. Onder bijzondere marktomstandigheden kan de
wederverkoop van het product tijdelijk of permanent worden opgeschort.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?
Een klacht over de persoon die het product verkoopt of daarover adviseert kan rechtstreeks worden ingediend bij die persoon. Een klacht over dit product of het gedrag
van de ontwikkelaar van het product kan worden ingediend bij Société Générale op het volgende adres: SOCIETE GENERALE, Regulatory Information Department, 17
cours Valmy, 92987 PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE - SG-complaints-kid@sgcib.com (http://kid.sgmarkets.com).

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE
Het meest recente Essentiële Informatiedocument is online beschikbaar op http://kid.sgmarkets.com. Dit document kan worden geactualiseerd vanaf de dag waarop het
is opgesteld gedurende de volledige periode waarin het product voor verkoop beschikbaar is, inclusief de duur van enige commercialisatieperiode. Aanvullende risico's
en informatie zijn beschreven in het prospectus van dit product, opgesteld conform de Prospectus Richtlijn 2003/71/EC, zoals aangepast door Richtlijn 2010/73/EU. Het
prospectus en de samenvatting van het prospectus in de relevante talen zijn online beschikbaar op http://prospectus.socgen.com, en/of kunnen kosteloos worden
verkregen via +33(0) 969 32 08 07.
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