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1 Zie beschrijving op pagina 7. 
2 Instapkosten van maximaal 2,50%.
3 Brutomeerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
4   Ratings op 21/03/2018. 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.

• Gestructureerde note met een looptijd van 10 jaar.
• Prestatie gekoppeld aan die van de EURO 

STOXX® Select Dividend 30 (Price 
Return)-index1. De belegger ontvangt de 
eventuele dividenden van de aandelen waaruit 
de index bestaat niet.

• Elk jaar wordt de jaarlijkse prestatie van de 
index weerhouden, met een minimum van 
-6% en een maximum van +6% 
(‘gecorrigeerde jaarlijkse prestatie’). De 
jaarlijkse prestatie wordt gedefinieerd als de 
prestatie van de index voor het afgelopen jaar 
(d.i. Annual Restrike). Er zijn dus 10 
gecorrigeerde jaarlijkse prestaties.

• Op de eindvervaldag heeft u recht op de 
terugbetaling van 100% van uw beginkapitaal 
(zonder kosten2 en belastingen en behalve bij 

faillissement of risico op faillissement van 
Société Générale) EN op een eenmalige 
brutomeerwaarde3 die overeenstemt met de 
som van de 10 gecorrigeerde jaarlijkse 
prestaties (en die minimaal 4% bedraagt).

• U heeft recht op de terugbetaling van 100% 
van uw beginkapitaal en op deze minimale 
meerwaarde van 4%3, behalve bij faillissement 
of risico op faillissement van Société Générale.

• Emittent: Société Générale [Moody’s: A2 
(stabiel vooruitzicht), S&P: A (stabiel 
vooruitzicht), Fitch: A+ (stabiel vooruitzicht)]4.

Inleiding

Doelgroep

Deze complexe gestructureerde note 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) EURO STOXX 
Select Dividend 30 Annual Restrike Note te 
begrijpen.

Aard van de belegging 

Société Générale (FR) EURO STOXX Select 
Dividend 30 Annual Restrike note is een 
gestructureerde note die 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 100% van het belegde 

kapitaal terug te betalen (zonder kosten2 en 
belastingen);

• u een eenmalige brutomeerwaarde3 te laten 
genieten die gekoppeld is aan de jaarlijkse 
prestaties van de index, met een minimum van 
4% (cf. pagina 11).

Beleggingsdoelstelling

Deze note is bedoeld voor beleggers die mikken op 
een stijging van de aandelenmarkten in 11 landen 
van de eurozone via de evolutie van de EURO 
STOXX® Select Dividend 30 (Price Return)-index, 
binnen de grens van 6% per jaar.



De EURO STOXX® Select 
Dividend 30 (Price Return)-index
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Met het oog op een gediversifieerde en mogelijk succesvolle belegging op lange termijn mikt de EURO 
STOXX® Select Dividend 30 (Price Return)-index op een selectie van 30 ondernemingen die de hoogste* 
historische dividendrendementen** binnen 11 landen van de eurozone laten optekenen. STOXX is een 
onderneming die zich toelegt op de creatie en de berekening van indexen.

Voorstelling van de index

Bron: STOXX. De marktgegevens in dit document zijn gebaseerd op gegevens die op een welbepaald moment 
zijn vastgesteld en die kunnen veranderen.

De EURO STOXX® Select Dividend 30-index (zonder herbelegde dividenden) bestaat uit de  
30 bedrijven die de hoogste historische dividendrendementen laten optekenen van alle ondernemingen 
in 11 landen van de eurozone: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. 

De index kiest voor de aandelen:

•  die de laatste 5 jaar een niet-negatieve dividendgroei lieten optekenen;

•  die de laatste 5 jaar ten minste 4 jaarlijkse dividenden hebben uitgekeerd;

•   met een uitkeringsratio (die overeenstemt met het aandeel van de winsten dat gebruikt wordt voor de 
betaling van het dividend) die niet-negatief is en kleiner dan of gelijk aan 60%;

•  met een gemiddeld dagelijks verhandeld volume van ten minste 11.111.111,11 € tijdens de laatste 3 maanden.

Hij selecteert vervolgens de 30 aandelen die de hoogste historische dividendrendementen laten 
optekenen. 

Binnen de index worden de aandelen gewogen op basis van dit rendement: hoe hoger het rendement, 
des te groter het gewicht binnen de index (begrensd tot 15% per aandeel).

De index wordt berekend zonder herbelegde dividenden en de samenstelling ervan wordt elk 
jaar (in maart) herzien.

De evolutie, de samenstelling en de regels van deze systematische index zijn beschikbaar op de 
website van STOXX: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=sd3e.

Definitie van een Price Return-index:
De EURO STOXX® Select Dividend 30-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 EURO STOXX® Select Dividend 30-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.

*    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 en 
de koers van het aandeel.
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*     De volatiliteit toont de historische variatie-amplitudes van de index. 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.

DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN SCHOMMELEN. DE GEGEVENS BETREFFENDE DE PRESTATIES IN HET VERLEDEN EN/OF SIMULATIES VAN PRESTATIES IN 
HET VERLEDEN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE 
RESULTATEN. DIT GELDT OOK VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. 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.

Bron: Bloomberg - gegevens van 21 maart 2013 tot 21 maart 2018.

EURO STOXX® Select Dividend 30 
(Price Return)-index

Euro Stoxx 50®  
(Price Return)-index

Geannualiseerde prestatie over 5 jaar 6,4% 4,8%

Historische volatiliteit* 16,1% 18,1%

Evolutie en samenstelling van de 
EURO STOXX® Select Dividend 30 
(Price Return)-index
Om de evolutie en de samenstelling van de index te volgen, kunnen beleggers de website van STOXX 
raadplegen op het volgende adres: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=sd3e.

Zoom op de prestatie en de volatiliteit van de EURO STOXX® Select 
Dividend 30 (Price Return)-index en de Euro Stoxx 50® (Price Return)-index

Jaarlijkse prestaties berekend op 6 maart van elk jaar tussen 21 maart 2013 en 21 maart 2018

Bron: Bloomberg - gegevens van 21 maart 2013 tot 21 maart 2018.

      EURO STOXX® Select Dividend 30 (Price Return)-index

     Euro Stoxx 50® (Price Return)-index

Evolutie van de EURO STOXX® Select Dividend 30 (Price Return)-index  
en de Euro Stoxx 50® (Price Return)-index over de laatste 5 jaar

DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN SCHOMMELEN. DE GEGEVENS BETREFFENDE DE PRESTATIES IN HET VERLEDEN EN/OF SIMULATIES VAN PRESTATIES IN 
HET VERLEDEN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE 
RESULTATEN. DIT GELDT OOK VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS.
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Huidige samenstelling** van de index

Bron: STOXX, op 21/03/2018. 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 uit het beleggingsuniversum worden elk jaar in maart overlopen.

Onderneming Sector

AEGON VERZEKERING

AHOLD DELHAIZE DISTRIBUTIE

ALLIANZ VERZEKERING

ASSICURAZIONI GENERALI VERZEKERING

ATLANTIA INDUSTRIËLE GOEDEREN EN DIENSTEN

AXA VERZEKERING

BASF CHEMIE

BCO SANTANDER BANKEN

BNP PARIBAS BANKEN

DAIMLER AUTOMOBIEL

DEUTSCHE POST INDUSTRIËLE GOEDEREN EN DIENSTEN

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL NUTSDIENSTEN

FORTUM NUTSDIENSTEN

HANNOVER RUECK VERZEKERING

INTESA SANPAOLO BANKEN

KESKO DISTRIBUTIE

KLEPIERRE VASTGOED

METSO INDUSTRIËLE GOEDEREN EN DIENSTEN

MUENCHENER RUECK VERZEKERING

ORANGE TELECOMMUNICATIE

PROXIMUS TELECOMMUNICATIE

SCOR VERZEKERING

SIEMENS INDUSTRIËLE GOEDEREN EN DIENSTEN

SNAM RETE GAS NUTSDIENSTEN

SOCIETE GENERALE BANKEN

TOTAL OLIE & GAS 

UNIBAIL-RODAMCO VASTGOED 

UNILEVER NV
PERSOONLIJKE EN HUISHOUDELIJKE 
PRODUCTEN

VINCI BOUW & MATERIALEN

WOLTERS KLUWER MEDIA
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1 Instapkosten van maximaal 2,50%.
2 Brutomeerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).

Beschrijving van het mechanisme

Société Générale (FR) EURO STOXX Select 
Dividend 30 Annual Restrike Note, met een 
looptijd van 10 jaar, biedt u de mogelijkheid om in 
te zetten op het beurspotentieel van de EURO 
STOXX® Select Dividend 30 (Price Return)-index, 
een index bestaande uit 30 aandelen die de 
hoogste historische dividendrendementen binnen 
11 landen van de eurozone laten optekenen (zie 
pagina 7).

Mechanisme van gecorrigeerde jaarlijkse 
prestatie

Elk jaar wordt de jaarlijkse prestatie van de index 
weerhouden, met een minimum van -6% en een 
maximum van +6% (‘gecorrigeerde jaarlijkse 
prestatie’). De jaarlijkse prestatie wordt gedefinieerd 
als de prestatie van de index voor het afgelopen 
jaar. Er zijn dus 10 gecorrigeerde jaarlijkse 
prestaties.

Op de eindvervaldag geeft Société Générale 
(FR) EURO STOXX Select Dividend 30 Annual 
Restrike Note u recht op (behalve bij 
faillissement of risico op faillissement van 
Société Générale):

•  de terugbetaling van uw volledige beginkapitaal 
(zonder kosten1 en belastingen);

•  een eenmalige brutomeerwaarde2 die 
overeenstemt met de som van de 10 
gecorrigeerde jaarlijkse prestaties en die 
minimaal 4% bedraagt.

Som van de 10 gecorrigeerde jaarlijkse prestaties Terugbetaling op de eindvervaldag*

Lager dan of gelijk aan 0%

100% van uw beginkapitaal (zonder kosten1 en 

belastingen)

+

Eenmalige brutomeerwaarde2 van 4%

Hoger dan 0%

100% van uw beginkapitaal (zonder kosten1 en 

belastingen)

+

Eenmalige brutomeerwaarde2 die overeenstemt met 

de som van de 10 gecorrigeerde jaarlijkse prestaties 

en die minimaal 4% bedraagt

*  De terugbetaalde bedragen in bovenstaande tabel gelden behoudens faillissement of risico op 
faillissement van Société Générale.
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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/
XS1759969741/dut). Deze scenario’s worden geleverd 
door de Emittent (Société Générale) en berekend op 
basis 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, 5 jaar en  
10 jaar 7 dagen op basis van 4 marktscenario’s  
(stress, ongustig, 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.

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 de gestructureerde note 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.

Illustratie 1 Illustratie 2 Illustratie 3

Som van de 10 
gecorrigeerde jaarlijkse 
prestaties

-33% 24% 44%

Terugbetaling op 
eindvervaldag1 100% + 4% = 104% 100% + 24% = 124% 100% + 44% = 144%

Jaarlijks actuarieel 
rendement voor roerende 
voorheffing2 (inclusief 
instapkosten3)

0,14% 1,92% 3,45%

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10

Prestatie van de EURO 
STOXX® Select Dividend 
30 (Price Return)-index 
voor het afgelopen jaar

-10% -8% 8% 5% 7% 4% 4% 5% 3% 3%

Gecorrigeerde jaarlijkse 
prestaties

-6% -6% 6% 5% 6% 4% 4% 5% 3% 3%

Som van de 10 
gecorrigeerde jaarlijkse 
prestaties

24%

1 Behalve bij faillissement of risico op faillissement van Société Générale.
2 Brutomeerwaarde onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
3 Instapkosten van maximaal 2,50%.

Focus op het mechanisme van gecorrigeerde jaarlijkse prestaties
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Voornaamste risico’s van Société 
Générale (FR) EURO STOXX Select 
Dividend 30 Annual Restrike Note

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) EURO STOXX Select 
Dividend 30 Annual Restrike Note die worden 
uitgegeven door Société Générale en beschreven in dit 
document, maken het voorwerp uit van ‘Final Terms’ 
(Definitieve voorwaarden van 12/04/2018) in het 
kader van het ‘Debt Instruments Issuance Programme 
Prospectus’ van 27 juni 2017 dat op 27 juni 2017 door 
de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform 
Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals 
geamendeerd (met inbegrip van het amendement 
door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de 
bijlagen van dit Prospectus, de samenvatting ervan in 
het Nederlands, de Definitieve Voorwaarden, de 
specifieke samenvatting in het Nederlands van de 
uitgifte en de essentiële beleggersinformatie (eveneens 
beschikbaar op http://kid.sgmarkets.com/isin/
XS1759969741/dut) worden gratis ter beschikking 
gesteld in alle kantoren van Nagelmackers en op 
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.

Kredietrisico

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico 
van de Emittent Société Générale (die beschikt over 
een A-rating volgens S&P, een A2-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) 
EURO STOXX Select Dividend 30 Annual Restrike 
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 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.

Risico van prijsschommeling

U moet er zich van bewust zijn dat de koers van 
Société Générale (FR) EURO STOXX Select Dividend 
30 Annual Restrike Note 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) 
EURO STOXX Select Dividend 30 Annual Restrike 
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Note erg volatiel zijn als gevolg van de evolutie van de 
marktparameters, en met name de evolutie van de 
EURO STOXX® Select Dividend 30 (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 100% van het belegde 
kapitaal (zonder kosten1 en belastingen) geldt enkel 
op de eindvervaldag. 

 
Liquiditeitsrisico 

De gestructureerde notes 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 de taks 
op de beursverrichtingen en de eventuele belastingen 
niet). Bank Nagelmackers nv verbindt zich ertoe om de 
waarde van de gestructureerde note 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 100% 
van de nominale waarde van het product zonder 
aftrek van kosten ten laste van de belegger (behalve 
bij uitoefening van de ontbindingsmacht door de 
bevoegde afwikkelingsautoriteit, faillissement of risico 
op faillissement van de Emittent) overeenkomstig de 
bepalingen van het Issuance Programme 
(monetisatie). Voor meer informatie worden de 
beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 
238-243 en 457-459) te raadplegen.

Risico van vervroegde 
terugbetaling 
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’s 228-245) te 
raadplegen.

1 Instapkosten van maximaal 2,50%.
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Naam Société Générale (FR) EURO STOXX Select Dividend 30 Annual Restrike Note

ISIN-code XS1759969741

Uitgifteprijs 100%

Kosten gedragen door de 
belegger

Kosten vervat in de uitgifteprijs
-  Kosten gefactureerd door de Emittent (met inbegrip van structureringskosten): 1,95% van het 
onderschreven nominale bedrag.

-  Andere recurrente kosten gedragen door de belegger, vervat in de uitgifteprijs (distributiekosten):  
Société Générale betaalt aan Nagelmackers een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de 
looptijd van de effecten) die 0,40% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt.

Kosten niet vervat in de uitgifteprijs
- Instapkosten: maximaal 2,50%
- Uitstapkosten:
      •  Vóór de vervaldag: taks op beursverrichtingen van 0,12% (maximaal 1.300 EUR) en bid/mid  

spread van 0,5%
      • Op de vervaldag: 0%

Doorverkoop vóór de 
vervaldag

De gestructureerde notes 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 de taks op de beursverrichtingen en de 
eventuele belastingen niet). 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 Gestructureerde note naar Engels recht

Valuta EUR

Coupure 1.000 EUR

Minimale belegging 1.000 EUR

Inschrijvingsperiode Van 16 april 2018 tot 1 juni 2018

Uitgiftedatum 8 juni 2018

Vervaldatum 15 juni 2028

Eerste observatiedatum 8 juni 2018

Jaarlijkse observatiedata 
voor de berekening van de 
gecorrigeerde jaarlijkse 
prestaties

10/06/2019; 08/06/2020; 08/06/2021; 08/06/2022; 08/06/2023; 10/06/2024; 09/06/2025; 
08/06/2026; 08/06/2027; 08/06/2028

Onderliggende waarde EURO STOXX® Select Dividend 30 (Price Return)-index - Ticker Bloomberg: SD3E Index

Voornaamste financiële kenmerken



Beleggersprofiel • In het kader van de bepaling van de beleggersprofielen (Financiële Routeplanner): de beleggers met 
een beleggingsdoelstelling van 10 jaar of langer, aangezien deze belegging als een 
beschermingsproduct wordt beschouwd. Bovendien moet de effectenportefeuille van de belegger, na 
de intekening op deze complexe belegging met terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag 
(behalve bij faillissement of risico op faillissement van de Emittent), 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 heeft van de 
kenmerken ervan, en onder meer inzicht heeft in de risico’s die eraan verbonden zijn. 
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 Op het ogenblik van de opstelling van deze brochure (21/03/2018) 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 0,12% op de secundaire markt 

(maximaal 1.300 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) EURO STOXX Select Dividend 30 Annual Restrike Note die worden 
uitgegeven door Société Générale en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van  
‘Final Terms’ (Definitieve voorwaarden van 12/04/2018) in het kader van het ‘Debt Instruments 
Issuance Programme Prospectus’ van 27 juni 2017 dat op 27 juni 2017 door de CSSF werd 
goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met 
inbegrip van het amendement door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de bijlagen van dit 
Prospectus, de samenvatting ervan in het Nederlands, de Definitieve Voorwaarden, de specifieke 
samenvatting in het Nederlands van de uitgifte en de essentiële beleggersinformatie (eveneens 
beschikbaar op http://kid.sgmarkets.com/isin/XS1759969741/dut) worden gratis ter beschikking 
gesteld in alle kantoren van Nagelmackers en op 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 totale 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. Alle intellectuele eigendomsrechten 
(inclusief de geregistreerde merkrechten) gerelateerd aan de EURO 
STOXX® Select Dividend 30 index zijn het eigendom van STOXX 
Limited, Zürich, Zwitserland (“STOXX”), Gruppe Deutsche Börse of 
hun licentiegevers, en worden onder licentie gebruikt. Dit product 
wordt niet bevorderd, onderhouden, geëxploiteerd of op enige andere 
wijze door STOXX, de Gruppe Deutsche Börse of hun licentiegevers, 
onderzoekspartners of gegevensproviders ondersteund en STOXX, de 
Gruppe Deutsche Börse of hun licentiegevers, onderzoekspartners 
of gegevensproviders  geven geen enkele garantie en sluiten, in het 
algemeen, iedere vorm van aansprakelijkheid uit (wegens nalatigheid 
of anderszins) en, in het bijzonder, met betrekking tot fouten, omissies, 
storingen of gebreken in het product of de daarin vervatte gegevens.

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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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) EURO STOXX Select Dividend 30 Annual Restrike Note

ISIN: XS1759969741
ONTWIKKELAAR: SOCIETE GENERALE, 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: 06/04/2018
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 15/06/2028 Kapitaalbescherming 100% van de Nominale Waarde alleen aan het
einde van de looptijd

Ondergrens -6% Bovengrens +6%

Onderliggende Waarde

Onderliggend Referentie-Instrument Naam Index Sponsor Valuta Website

EURO STOXX® Select Dividend 30 SD3E STOXX Limited EUR www.stoxx.com

Soort

Dit product is een ongezekerd schuldinstrument beheerst door Engels Recht.

Doelstellingen
Dit product met vaste looptijd is ontworpen om een rendement te bieden dat gekoppeld is aan de prestaties van het Onderliggend
Referentie-Instrument. Door te beleggen in dit product, is uw kapitaal volledig beschermd, enkel op de Afloopdatum.

Laatste terugbetaling
Op Afloopdatum:
-Indien de som van de 10 Jaarlijkse Prestaties van het Onderliggend Referentie-Instrument gelijk is aan of hoger is dan 4%, ontvangt u:
100% van de Nominale Waarde vermeerderd met de som van de 10 Jaarlijkse Prestaties van het Onderliggend Referentie-Instrument.
-Anders ontvangt u :
104% van de Nominale Waarde.

Aanvullende informatie:
Kapitaal betekent hier de Nominale Waarde en niet het bedrag van investering.
Het niveau van het Onderliggend Referentie-Instrument komt overeen met de waarde ervan uitgedrukt als een percentage van de Initiële Waarde.
De Initiële Waarde van het Onderliggend Referentie-Instrument komt overeen met de waarde ervan zoals vastgesteld op de Initiële Vaststellingsdatum.
De Definitieve Waarde komt overeen met de waarde van het Onderliggend Referentie-Instrument zoals vastgesteld op de Definitieve
Vaststellingsdatum.
De Jaarlijkse Prestatie van het Onderliggend Referentie-Instrument komt overeen met de waarde ervan op elke Jaarlijkse Vaststellingsdatum gedeeld
door zijn waarde ervan op de vorige Jaarlijkse Vaststellingsdatum (of de Initiële Vaststellingsdatum voor de berekening van de eerste Jaarlijkse
Prestatie) verminderd met 100%.
Indien de behaalde prestaties van een afgelopen jaar lager zijn als de Ondergrens, de behouden prestatie is gelijk aan de Ondergrens. Indien de
behaalde prestaties van een afgelopen jaar hoger zijn als de Bovengrens, de behouden prestatie is gelijk aan de Bovengrens.
Bepaalde buitengewone gebeurtenissen kunnen de kenmerken van het product beïnvloeden of in bepaalde gevallen een vervroegde terugbetaling van
het product veroorzaken wat kan resulteren in een verlies op uw investering.
Dit product wordt aangeboden als onderdeel van een openbare aanbieding tijdens de aanbiedingsperiode bepaald in de volgende landen: België.

Kalender

Uitgiftedatum 08/06/2018

Initiële Vaststellingsdatum 08/06/2018

Definitieve Vaststellingsdatum 08/06/2018

Jaarlijkse Vaststellingsdata 10/06/2019 ; 08/06/2020 ; 08/06/2021 ; 08/06/2022 ; 08/06/2023 ; 10/06/2024 ; 09/06/2025 ; 08/06/2026 ; 08/06/2027 ;
08/06/2028

KID_ID (DUT): KID-AST-aoReGegq7 06/04/2018



Retailbelegger op wie het priip wordt gericht
Het product is bedoeld voor Beleggers die:
- beschikken over specifieke kennis en/of ervaring met beleggen in vergelijkbare producten en op financiële markten en die het product, de risico's en
voordelen ervan kunnen begrijpen.
- een groeiproduct zoeken met volledige kapitaalbescherming* en een beleggingshorizon hebben die overeenkomt met de hieronder vermelde
aanbevolen aanhoudperiode.
- in staat zijn om het totale verlies van hun initiële investering te dragen, evenals van het potentiële rendement in geval van wanbetaling door de
Emittent.
- begrijpen dat kapitaalbescherming* alleen geldig is op de Afloopdatum van het product en dat zij een lager bedrag van kapitaalbescherming* kunnen
ontvangen indien het product vóór de vervaldatum wordt doorverkocht.
- instemmen met het risiconiveau zoals bepaald in de synthetische risico-indicator hieronder om een potentieel rendement te behalen.
(*) "kapitaal" betekent hier Nominale Waarde en niet het bedrag van investering.

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

1 2 3 4 5 6 7

 ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ 
Lager risico Hoger risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 10 jaren 7 dagen.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

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 100%  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  6 jaren 10 jaren 7 dagen

Scenario's   (Aanbevolen periode van bezit)

Stress
 scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9,853.98 EUR 9,857.49 EUR 10,398.90 EUR
Gemiddeld rendement per jaar -1.46% -0.24% 0.39%

Ongunstig
 scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9,834.98 EUR 9,863.08 EUR 10,398.90 EUR
Gemiddeld rendement per jaar -1.65% -0.23% 0.39%

Gematigd
 scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9,983.48 EUR 10,491.02 EUR 11,648.30 EUR
Gemiddeld rendement per jaar -0.17% 0.80% 1.53%

Gunstig
 scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9,983.48 EUR 12,413.86 EUR 13,655.53 EUR
Gemiddeld rendement per jaar -0.17% 3.67% 3.16%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 10 jaren 7 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 SOCIETE GENERALE 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.
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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  6 jaar Indien u verkoopt aan het einde van de
aanbevolen periode van bezit

Totale kosten 280.54 EUR 494.63 EUR 641.20 EUR

Effect op rendement (RIY) per
jaar

2.81% 0.78% 0.54%

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 0.20% 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 0.34% 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: 10 jaren 7 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 met een maximale bied-laat spread van 1.00%. 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 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 via de relevante website
(http://kid.sgmarkets.com). 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.

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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