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Inleiding

Doelgroep

Dit complexe instrument is vooral bedoeld voor 
cliënten die over voldoende ervaring en kennis 
beschikken om de kenmerken van SG Issuer (LU) 
Europe Quality Note te begrijpen en die een 
beleggersprofiel hebben dat deze belegging 
mogelijk maakt (zie pagina 16).

SG Issuer (LU) Europe Quality Note is bovendien 
voorbehouden aan de cliënten die van het 
Premium & Nagelmackers-pakket genieten, zoals 
bepaald in het Reglement ‘Producten- en 
dienstenaanbod’ dat beschikbaar is op 
nagelmackers.be/reglementen en in alle 
Nagelmackers-kantoren.

Aard van de belegging

SG Issuer (LU) Europe Quality Note is een 
gestructureerd schuldbewijs dat wordt 
uitgegeven door SG Issuer. Door erop  
in te tekenen, leent u geld aan de emittent,  
die zich ertoe verbindt om: 
•	u op de eindvervaldag 100% van het belegde 

kapitaal terug te betalen (zonder kosten2);
•	u een eventuele eenmalige brutomeerwaarde3 

te laten genieten die gekoppeld is aan  
de prestatie van de index (zie pagina 12).

Behalve bij faillissement of wanbetaling van 
Société Générale. 
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1    Index die representatief is voor een portefeuille van 25 tot 75 gelijk gewogen, niet-financiële Europese aandelen waarbij waarden worden geselecteerd die 
een betere stabiliteit bieden op lange termijn – zie pagina 7 en 8 voor meer informatie over het selectieproces van de aandelen.

2  Instapkosten van maximaal 2,00%.
3  Brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging).
4  Zie pagina 16 voor de jaarlijkse observatiedata.
5  Ratings op 05/11/2015. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen.

•	Belegging met een looptijd van 10 jaar.

•	Prestatie gekoppeld aan die van de iSTOXX® 

Europe Quality Income UH-index  

(Price Index)1, zonder beperking op de stijging.  

U ontvangt geen dividenden van de aandelen 

die deel uitmaken van de index.

•	Op de eindvervaldag heeft u recht op:

•	de terugbetaling van 100% van uw 

beginkapitaal (zonder kosten2) EN een 

eenmalige brutomeerwaarde3 die 

overeenstemt met 100% van het gemiddelde 

van de prestaties van de index sinds de 

lancering van de belegging, die gedurende de 

looptijd van de belegging jaarlijks worden 

vastgesteld4, als dat gemiddelde positief is;

•	de terugbetaling van 100% van uw 

beginkapitaal (zonder kosten2), als het 

voornoemde gemiddelde van de prestaties 

negatief of nul is.

•	U heeft op de eindvervaldag recht op de 

terugbetaling van 100% van uw beginkapitaal 

en op deze eventuele meerwaarde, behalve bij 

faillissement of wanbetaling van Société 

Générale, als garantiegever.

•	Emittent: SG Issuer, gewaarborgd door Société 

Générale [Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht), 

S&P: A (negatief vooruitzicht), Fitch: A (stabiel 

vooruitzicht)]5.
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De iSTOXX® Europe Quality 
Income UH-index (Price Index): 
een index die steunt op kwaliteit

Waarom beleggen  
in kwaliteitsbedrijven?
De prestatie van SG Issuer (LU) Europe Quality 
Note is gekoppeld aan die van de iSTOXX® Europe 
Quality Income UH-index, berekend  
en gepubliceerd door STOXX®, een onafhankelijk 
agentschap dat zich toelegt op de creatie  
en berekening van indexen.
De iSTOXX® Europe Quality Income UH-index 
bestaat uit 25 tot 75 Europese aandelen  
die worden geselecteerd op basis van talrijke 
criteria (operationele marge, schuldenlast, 
rentabiliteit van de activa, verwacht dividend  
van meer dan 4% - de belegger ontvangt  
de uitgekeerde dividenden niet...) en om de drie 
maanden worden herzien. Om het risico 
(volatiliteit) te verminderen, worden aandelen  
uit de financiële sector uitgesloten.

De evolutie, de samenstelling en de regels  
van deze systematische index zijn beschikbaar  
op de website van STOXX, extern berekenaar van 
de index en onafhankelijk berekeningsagent:  
www.stoxx.com.

Waarom ook buiten de 
eurozone beleggen?
De meest ontwikkelde Europese landen bevinden 
zich in de eurozone. Het beperken van  
de beleggingen tot deze landen komt echter  
de spreiding van de cliëntenportefeuille niet 
noodzakelijk ten goede. Het is dus nuttig om ook 
toegang te hebben tot andere landen buiten  
de eurozone (Verenigd Koninkrijk, Zwitserland,…).

Waarom financiële waarden 
uitsluiten?
Financiële waarden zijn ruim vertegenwoordigd  
in de gebruikelijke indexen (bijvoorbeeld de Euro 
STOXX 50®). Met het oog op de spreiding  
en de verkleining van het risico (volatiliteit van dit 
type waarden) neemt de iSTOXX® Europe Quality 
Income UH-index dan ook geen enkele financiële 
waarde op in zijn beleggingsuniversum.

Waarom een kwaliteitsfilter 
gebruiken?
In tegenstelling tot de Euro STOXX 50® die 
uitsluitend wordt samengesteld op basis van  
de beurskapitalisatie van de waarden die er deel 
van uitmaken, is het hoofdcriterium voor  
de waardenselectie van de iSTOXX® Europe 
Quality Income UH-index de kwaliteit.  
Om de 3 maanden worden alle aandelen uit het 
beleggingsuniversum dus beoordeeld aan de hand 
van criteria zoals: rentabiliteit, productiviteit  
van de activa, operationele marge, schuldenlast, 
liquiditeitsratio, risico op verwatering van  
de aandeelhouders, vermogen tot uitkeren van 
hoge dividenden, risico op wanbetaling…
De bedoeling is om de aandelen te selecteren  
op basis van hun potentieel op lange termijn,  
en te vermijden dat alleen de grootste Europese 
bedrijven binnen de index overwogen worden.
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Bron: STOXX op 19/10/2015. De juistheid, volledigheid of relevantie van de informatie verkregen uit externe bronnen wordt niet gewaarborgd, hoewel deze 
informatie werd verkregen bij bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetten nemen 
Société Générale of de emittent hiervoor geen enkele aansprakelijkheid op zich. De marktinformatie in dit document is gebaseerd op gegevens die op een 
welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen.

Hoe verloopt het selectieproces van de aandelen?

Beleggingsuniversum
De Europese ondernemingen (ook buiten de eurozone)

Ze moeten genoteerd zijn op een gereglementeerde markt, een beurskapitalisatie van meer  
dan 1 miljard euro hebben en voldoende liquiditeit bieden

1e filter
Uitsluiting van ondernemingen uit de financiële sector

2e filter
Driemaandelijkse selectie van 25 tot 75 gelijk  

gewogen aandelen
De aandelen kunnen om de 3 maanden worden 

beoordeeld op basis van criteria zoals: rentabiliteit, 
productiviteit van de activa, operationele marge, 

schuldenlast, liquiditeitsratio, risico  
op verwatering van de aandeelhouders, 

vermogen tot uitkeren van hoge 
dividenden, risico op wanbetaling...

iSTOXX® Europe Quality Income UH-index

Om aandelen te selecteren op basis van hun 
potentieel op lange termijn, gebruikt de iSTOXX® 
Europe Quality Income UH-index een ratingsysteem 
waarmee aan elke onderneming scores kunnen 
worden toegekend. De bedoeling is om 
kwaliteitsbedrijven met een laag risico te selecteren, 
door zich te baseren op een aantal  
fundamentele analyseratio’s.

De driemaandelijkse selectie van 25 tot 75 aandelen 
gebeurt systematisch en volgens een strikte 
procedure. Om de 3 maanden worden een 
‘kwaliteitsscore’ en een ‘balansscore’ bepaald:

De ‘kwaliteitsscore’ steunt op een reeks fundamentale 
analysecriteria zoals de rentabiliteit, de productiviteit 
van de activa of de bedrijfsmarge. Ze ligt tussen  
0 en 9. Om in de index te worden opgenomen, moet 
een onderneming een kwaliteitsscore van 7  
of meer hebben.

De ‘balansscore’ meet de solvabiliteit van de 
onderneming en dus de kwaliteit van haar krediet.  
De bedoeling is om bedrijven met een laag risico  
op wanbetaling te selecteren. Alleen de 40% aandelen 
met de beste rating komen voor de index  
in aanmerking.

Bovendien moet het vervroegde dividend boven 4% 
liggen en moet de liquiditeit van het aandeel 
toereikend zijn (beurskapitalisatie van minimaal  
1 miljard euro en gemiddeld dagelijks verhandeld 
volume over 6 maanden van 5 miljoen euro).

Bij een ‘Price’-index (in tegenstelling tot een  
‘Total Return’-index) worden de dividenden van  
de aandelen niet herbelegd in de index en hebben ze 
dus geen rechtstreekse invloed op de waarde ervan.

U kunt de gedetailleerde methodologie van  
de index raadplegen op de website van STOXX: 
www.stoxx.com
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Beleggers kunnen de website van STOXX raadplegen om de evolutie en de samenstelling van de 
index te volgen in het document ‘Component Information / EUR Net Return’ van het tabblad Data:  

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXEQIP

Historische evolutie van de iSTOXX® 
Europe Quality Income UH (Price Index)
De index werd gelanceerd op 17 juli 2014,  
maar werd berekend vanaf een beginwaarde van  
100 punten op 31 december 2004. 

Alle gegevens van voor 17 juli 2014 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 voor deze datum was gelanceerd.

Jaarlijkse prestaties van de indexen iSTOXX® Europe Quality 
Income UH (PR) en Euro STOXX 50® (PR) 
(berekend op 19 oktober van elk jaar tussen 19 oktober 2005 en 19 oktober 2015)

iSTOXX® Europe Quality Income UH (PR)-index Euro STOXX 50® (PR)-index
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Historische evolutie van de iSTOXX® Europe Quality Income UH 
(PR)-index sinds de lancering en van de Euro STOXX 50® (PR)-index

Bron: Bloomberg op 19/10/2015. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN VARIËREN. DE GEGEVENS OVER IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN EN SIMULATIES 
VAN IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN VERWIJZEN NAAR OF HEBBEN BETREKKING OP PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE 
INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT EVENEENS VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. De juistheid, volledigheid of relevantie verkregen 
uit de informatie van externe bronnen wordt niet gewaarborgd, hoewel deze informatie werd verkregen bij bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld 
betrouwbaar te zijn. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetten nemen Société Générale of de emittent hiervoor geen enkele aansprakelijkheid op zich.  
De marktinformatie in dit document is gebaseerd op gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen.
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Samenstelling* van de index 

Een sectorieel en geografisch gediversifieerde index

Naam Land Sector

Swisscom AG Zwitserland Communicatie

Next PLC Groot-Brittannië Cyclische Consumptie

Sanofi Frankrijk Niet-cyclische Consumptie

Hugo Boss AG Duitsland Cyclische Consumptie

British American Tobacco PLC Groot-Brittannië Niet-cyclische Consumptie

Imperial Tobacco Group PLC Groot-Brittannië Niet-cyclische Consumptie

Total SA Frankrijk Energie

Hennes & Mauritz Zweden Cyclische Consumptie

Elisa Oyj Finland Communicatie

Eutelsat Communications Frankrijk Communicatie

Enagas SA Spanje Sector Nutsbedrijven 

SES Luxemburg Communicatie

Freenet AG Duitsland Communicatie

SSE PLC Groot-Brittannië Sector Nutsbedrijven 

Telenor ASA Noorwegen Communicatie

Koninklijke Ahold NV Nederland Niet-cyclische Consumptie

BHP Billiton PLC Groot-Brittannië Basismaterialen

United Utilities Group PLC Groot-Brittannië Sector Nutsbedrijven 

National Grid PLC Groot-Brittannië Sector Nutsbedrijven 

Pennon Group PLC Groot-Brittannië Sector Nutsbedrijven 

Informa PLC Groot-Brittannië Communicatie

Orkla ASA Noorwegen Niet-cyclische Consumptie

BP PLC Groot-Brittannië Energie

TDC A/S Denemarken Communicatie

Teliasonera AB Zweden Communicatie

SNAM SPA Italië Sector Nutsbedrijven 

Terna SPA Italië Sector Nutsbedrijven 

Talktalk Telecom Group Groot-Brittannië Communicatie

Centrica PLC Groot-Brittannië Sector Nutsbedrijven 

Ziggo NV Nederland Communicatie

*Alle aandelen van het beleggingsuniversum worden om de 3 maanden herzien (zie pagina 8).

Bron: Bloomberg op 06/11/2015. DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN VARIËREN. DE GEGEVENS OVER IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN EN SIMULATIES 
VAN IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN VERWIJZEN NAAR OF HEBBEN BETREKKING OP PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE 
INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT EVENEENS VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. De juistheid, volledigheid of relevantie verkregen 
uit de informatie van externe bronnen wordt niet gewaarborgd, hoewel deze informatie werd verkregen bij bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld 
betrouwbaar te zijn. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetten nemen Société Générale of de emittent hiervoor geen enkele aansprakelijkheid op zich. De 
marktinformatie in dit document is gebaseerd op gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen.
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N.B.: Het gekozen vlakgestreken uitstappunt voor de berekening van de prestatie op de eindvervaldag kan lager 
zijn dan de slotwaarde van de index die op de vervaldatum wordt vastgesteld.

Gemiddelde van de jaarlijks vastgestelde prestaties  
van de index gedurende de looptijd  

van SG Issuer (LU) Europe Quality Note 
Terugbetaling op de eindvervaldag 

Lager dan of gelijk aan 0% 100% van uw beginkapitaal

Hoger dan 0% 

100% van uw beginkapitaal 
+

Gemiddelde prestatie van de index berekend 
gedurende de looptijd  

van de belegging2 

De terugbetaalde bedragen in de bovenstaande tabel gelden behoudens faillissement of wanbetaling 
van Société Générale.

1  Instapkosten van maximaal 2,00%. 
2  Brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging).
3  Zie pagina 16 voor de jaarlijkse observatiedata.

Terugbetaling op eindvervaldag
SG Issuer (LU) Europe Quality Note, met een 
looptijd van 10 jaar, verleent u toegang tot  
de prestatie van de iSTOXX® Europe Quality 
Income UH-index (Price Index), een index 
bestaande uit 25 tot 75 Europese aandelen die 
onder meer werden geselecteerd op basis van 
kwaliteitscriteria (zie pagina 7 en 8).

Op de eindvervaldag geeft SG Issuer (LU) Europe 
Quality Note u recht op: 
•	 een terugbetaling van het volledige belegde kapitaal 

(zonder kosten1);
•	 een eventuele eenmalige brutomeerwaarde2 die 

overeenstemt met 100% van het gemiddelde van  

de prestaties van de iSTOXX® Europe Quality 
Income UH-index (Price Index) sinds de lancering  
van de belegging, die gedurende de looptijd  
van de belegging jaarlijks worden vastgesteld3, 
behalve bij faillissement of wanbetaling  
van Société Générale. 

Indien de weerhouden prestatie  
op de eindvervaldag nul of negatief is, heeft  
u enkel recht op de terugbetaling van uw 
volledige beginkapitaal (zonder kosten1), behalve 
bij faillissement of wanbetaling van  
Société Générale.
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Fictieve illustraties

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 

Nagelmackers of een garantie voor de werkelijk 
uitgekeerde meerwaarde.
In geval van een faillissement of wanbetaling 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.

Erg zwakke prestatie 
Gemiddelde prestatie
(gematigde stijging  

van de index) 

Sterke prestatie
(sterke stijging gevolgd 
door lichte daling van  

de index tijdens de laatste  
3 jaar) 

Vastgestelde prestatie 
van de index op 
eindvervaldag 

-38,00% 30,00% 65,00%

Weerhouden gemiddelde 
prestatie van de index -22,20% 27,90% 56,20%

Terugbetaling  
op de eindvervaldag 100,00% 127,90% 156,20%

Jaarlijks actuarieel 
rendement voor roerende 
voorheffing1 (inclusief 
maximale instapkosten2) 

-0,20% 2,28% 4,34%

Jaar
1

Jaar
2

Jaar
3

Jaar
4

Jaar
5

Jaar 
6

Jaar
7

Jaar
8

Jaar
9

Jaar
10

Prestatie van de 
iSTOXX® Europe 
Quality Income 
UH-index (Price Index)  
sinds de lancering  
van de belegging

17% 30% 45% 56% 64% 70% 75% 72% 68% 65%

Gemiddelde prestatie 
van de index 56,20%

1  Brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging).
2  Instapkosten van maximaal 2%.

Berekeningsmechanisme van de gemiddelde prestatie van de index
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Voornaamste risico’s van  
SG Issuer (LU) Europe Quality Note
Société Générale verklaart dat het product SG 
Issuer (LU) Europe Quality Note in 
overeenstemming is met alle reglementaire 
teksten en wetten van het Koninkrijk België  
en in het bijzonder de artikels die van 
toepassing zijn op de desbetreffende 
producten in het Belgische Wetboek van 
economisch recht. Société Générale verbindt 
zich ertoe het Belgische Wetboek van 
economisch recht na te leven in de toepassing 
van de clausules van het basisprospectus 
betreffende het product.  

Beschikbaarheid van het 
prospectus 

De ‘Notes’ SG Issuer (LU) Europe Quality Note die 
worden uitgegeven door SG Issuer (Series 
78346EN/15.12) en beschreven in dit document, 
staan in de ‘Final Terms’ (Definitieve voorwaarden 
van 13 november 2015) in het kader van het 
Debt Issuance Programme Prospectus van 26 
oktober 2015 dat op 26 oktober 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 van dit Prospectus, de 
samenvatting ervan in het Frans, de Definitieve 
voorwaarden en de specifieke samenvatting in het 
Frans van de uitgifte worden gratis ter 
beschikking gesteld in alle Nagelmackers-
kantoren en op nagelmackers.be. De beleggers 
worden verzocht om de volledige Definitieve 

voorwaarden en het Basisprospectus te lezen,  
en in het bijzonder de rubriek ‘Risicofactoren’ van 
dit Prospectus, en Deel B punt 8 van de 
Definitieve voorwaarden te raadplegen.  
Elk nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd  
op de website van de verdeler. Bij het verschijnen 
van bijlagen tijdens de commercialiseringsperiode 
beschikken de beleggers over een 
terugtrekkingsrecht van 2 dagen

Kredietrisico

De belegger wordt blootgesteld aan het 
kredietrisico van de garantiegever van  
de emittent, Société Générale, welke beschikt 
over een A-rating volgens S&P, een A2-rating 
volgens Moody’s en een A-rating volgens Fitch. 
Als de garantiegever in gebreke blijft (bv. door 
een faillissement), kan de belegger zijn 
beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. 
Een verslechtering in de perceptie van het 
kredietrisico van de emittent en de garantiegever 
kan een weerslag hebben op de marktprijs van SG 
Issuer (LU) Europe Quality Note. 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 garantiegever zou vaststellen, zou zij 
maatregelen kunnen treffen die de waarde van  
de Notes beïnvloeden. In dat geval draagt  
de belegger het risico om het belegde bedrag en 
de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.
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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 een verlies 
op het product. 
Voor meer informatie worden de beleggers 
verzocht het Issuance Programme (pagina’s 514 
tot 526) te raadplegen.

Risico van prijsschommeling

De belegger moet beseffen dat de waarde van SG 
Issuer (LU) Europe Quality Note gedurende de 
looptijd van het product lager kan zijn dan het 
bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). 
Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij doorverkoop 
vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop 
toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt 
met de looptijd van SG Issuer (LU) Europe Quality 
Note. Het recht op terugbetaling van 100% 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 
iSTOXX® Europe Quality Income UH Price 
Return-index, de rentevoeten en de perceptie van 
het kredietrisico van de emittent. Onder gelijke 
omstandigheden zal een renteverhoging de waarde 
van het product doen dalen en omgekeerd.

Liquiditeitsrisico

Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. 
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 parameters van het moment  
(cf. Technische fiche, rubriek ‘Verkoop vóór 
eindvervaldag’).

Rendementsrisico 

SG Issuer (LU) Europe Quality Note biedt geen 
vast rendement op de eindvervaldag. Als het 
gemiddelde van de prestaties van de index sinds 
het begin, vastgesteld gedurende de looptijd van 
de belegging, nul of negatief is, zult u geen positief 
rendement boeken. De weerhouden gemiddelde 
prestatie van de index op eindvervaldag kan 
bovendien lager zijn dan de slotprestatie van de 
index die wordt berekend op basis van de 
slotwaarde van de index op de vervaldatum.
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Naam SG Issuer (LU) Europe Quality Note

ISIN-code XS1265844586

Uitgifteprijs 100%

Kosten en provisies Instapkosten boven de uitgifteprijs, te betalen aan Nagelmackers
•	 < 25.000 EUR: 2,00%
•	 25.000 – 49.000 EUR: 1,75%
•	 50.000 – 74.000 EUR: 1,50%
•	 ≥ 75.000 EUR: 1,25%

Distributie- en partnershipprovisie
Société Générale betaalt aan Nagelmackers, als verdeler, een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van  
de schuldbewijzen) die kan oplopen tot 1,0% per jaar van het effectief geplaatste bedrag van de schuldbewijzen. Door een 
partnershipovereenkomst tussen Nagelmackers en Société Générale betaalt deze laatste aan Nagelmackers ook een deelname 
in de marketingkosten die worden gedragen door Nagelmackers (en die kunnen oplopen tot 500.000 EUR per jaar), evenals een jaarlijkse 
partnershipprovisie van maximaal 0,20% op de totale portefeuille einde jaar van de schuldbewijzen die worden gestructureerd door 
Société Générale en verdeeld in het netwerk van Nagelmackers (of, als het om een hoger bedrag gaat, tot 2,50% op de jaarlijkse productie 
van Nagelmackers). Gezien deze partnershipovereenkomst zijn deze deelname in de marketingkosten en de partnershipprovisie enkel 
verschuldigd indien en zolang Nagelmackers, voor zijn aanbod van gestructureerde producten, enkel schuldbewijzen aanbiedt die 
gestructureerd zijn door Société Générale. De distributiekosten en alle andere eventuele kosten die de emittent factureert voor  
de structurering en de lancering van SG Issuer (LU) Europe Quality Note, zijn al opgenomen in de uitgifteprijs.

Emittent SG Issuer

Verdeler Nagelmackers 

Type Schuldbewijs naar Engels recht

Valuta EUR

Coupure 1.000 EUR

Minimale belegging 1.000 EUR

Commercialiseringsperiode Van 17 november 2015 tot 21 december 2015

Uitgiftedatum 28 december 2015

Vervaldatum 8 januari 2026

Eerste observatiedatum 28 december 2015

Jaarlijkse observatiedata 28 december 2016; 28 december 2017; 28 december 2018; 30 december 2019; 28 december 2020; 28 december 2021;  
28 december 2022; 28 december 2023; 30 december 2024; 29 december 2025

Onderliggende waarde iSTOXX® Europe Quality Income UH Price Index (Code Bloomberg: SXEQIP Index)

Beleggersprofiel Enkel:
•	  In het kader van de klassieke benadering van de beleggersprofielen: de beleggers van wie de beleggersprofielen een belegging op lange 

termijn mogelijk maken, zoals ‘Defensive Long Term’, ‘Conservative Long Term’, ‘Balanced Long Term’, ‘Growth Long Term’ en ‘Full 
Equity Long Term’, aangezien deze risicobelegging als een product van het type ‘bond’ wordt beschouwd.

•	 In het kader van de nieuwe benadering van de beleggersprofielen (Financiële Routeplanner): de beleggers met een 
beleggingsdoelstelling van 10 jaar of langer, deze belegging wordt als een beschermingsproduct beschouwd. Bovendien moet de 
effectenportefeuille van de belegger, na de intekening op deze complexe belegging met kapitaalbescherming, overeenstemmen met de 
samenstelling van het desbetreffende beleggersprofiel.

Meer informatie over deze beleggersprofielen vindt u bij uw Nagelmackers-kantoor.
Nagelmackers raadt u aan om enkel in dit product te beleggen als u een goede kennis beschikt van de kenmerken ervan, en onder meer 
inzicht heeft in de risico’s die eraan verbonden zijn.
Nagelmackers moet nagaan of u in dat verband over voldoende kennis en ervaring beschikt. Als het product voor u niet geschikt zou zijn, 
moet Nagelmackers u hiervan op de hoogte brengen. Als de bank u dit product aanraadt in het kader van beleggingsadvies, moet zij 
nagaan of dit product geschikt is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw 
financiële situatie. Bovendien verbindt Nagelmackers zich ertoe de beleggers te verwittigen wanneer het risicoprofiel van het product 
ingrijpend verandert.

Fiscaliteit Van toepassing op een gemiddelde retailklant met de hoedanigheid van natuurlijke persoon wonend in België behoudens 
wetswijzigingen
•	 Roerende voorheffing: 25% (2015).
•	 Belasting op beursverrichtingen (TOB): geen op de primaire markt en 0,09% (max. 650 EUR) op de secundaire markt.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.

Doorverkoop vóór de vervaldag De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen 
doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een aankoop-/
verkoopmarge van 1%), waarbij de waardering gebeurt door Société Générale. Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder 
voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. De belegger zou dus in de 
onmogelijkheid kunnen verkeren om zijn schuldbewijzen voor de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale 
gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters wordt bepaald. 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).

Publicatie van de waarde  
van het product

De waarde van het product gedurende de looptijd kan worden aangevraagd bij uw Nagelmackers-kantoor en verschijnt ten minste 
één keer per maand op nagelmackers.be/koersen-info.

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, kunt u zich 
wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17, bus 8, 1040 Brussel (www.ombudsfin.be).

Voornaamste financiële kenmerken
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Belangrijke informatie
Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers 
onafhankelijk financieel, fiscaal, boekhoudkundig en 
juridisch advies moeten inwinnen. 

Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich te 
vergewissen dat hij toelating heeft in te schrijven op, of te 
beleggen in, dit product. 

Dit document is van commerciële en niet van reglementaire 
aard.

Garantie door Société Générale: dit product geniet van een 
garantie door Société Générale (hierna de ‘Garantiegever’). 
De tijdige en stipte betaling door de hoofdschuldenaar van 
elk bedrag verschuldigd met betrekking tot het product wordt 
gewaarborgd door de Garantiegever, in overeenstemming 
met de modaliteiten en onder de voorwaarden uiteengezet 
in zulke garantie, beschikbaar bij de Garantiegever op 
verzoek. Als een gevolg hiervan draagt de belegger een 
kredietrisico met betrekking tot de Garantiegever.

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 koop/verkoop-vork 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.

Permanente Verkoopsbeperkingen in de Verenigde Staten: 
DE SCHULDINSTRUMENTEN HIERIN BESCHREVEN ZIJN 
PERMANENT GELIMITEERDE SCHULDINSTRUMENTEN. DIT 
HEEFT TOT GEVOLG DAT ZE NIET JURIDISCH OF ECONOMISCH 
IN HET BEZIT MOGEN ZIJN VAN EENDER WELKE ‘U.S. PERSON’ 
(ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S) EN BIJGEVOLG 
ENKEL WORDEN AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN 
DE VERENIGDE STATEN AAN PERSONEN DIE GEEN ‘U.S. 
PERSONS’ ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S.

Informatie over provisies: 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 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.

Goedkeuring: Société Générale is een Franse kredietinstelling 
(bank) waaraan een vergunning werd verleend door de 
Autorité de Contrôle Prudentiel (de Franse Prudentiële 
Controle Autoriteit).

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. De iSTOXX® Europe Quality Income 
UH-index en daaraan verbonden merken zijn de intellectuele 
eigendom van STOXX Limited, Zurich, Zwitserland en/of zijn 
licentieverleners (de ‘licentieverleners’), en worden gebruikt 
in het kader van licenties. STOXX en zijn licentieverleners 
ondersteunen, waarborgen, verkopen of promoten op geen 
enkele manier de waarden of de financiële effecten of de 
opties of elke andere technische benaming gebaseerd op de 
index, en wijzen alle aansprakelijkheid af in verband met de 
handel in de producten of diensten die zijn gebaseerd op 
de index.

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 de toepasselijke 
wetgeving. Deze fiscale behandeling kan gewijzigd worden 
op eender 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. Onder voorbehoud van 
eender welke toepasselijke wet, zal Société Générale niet 
aansprakelijk zijn in dat verband.

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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