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• Gestructureerde note met een looptijd van 
maximaal 10 jaar.

• Na afloop van elk jaar, als vooraf geen 
vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, 
een potentiële variabele coupon1 ten belope van 
100% van het eventuele positieve verschil 
tussen de EUR CMS-rente2 op 30 jaar en de 
EUR CMS-rente op 2 jaar, met een minimum 
van 0%, behalve bij faillissement of risico op 
faillissement van Société Générale.

• Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling 
die na het eerste tot negende jaar automatisch 
kan geactiveerd worden, met uitkering van de 
laatste variabele coupon voor het jaar (zonder 
opwaartse beperking), zodra de som van de 
uitgekeerde coupons sinds de lancering hoger is 

dan of gelijk aan het streefniveau van 8,50%, 
behalve bij faillissement of risico op 
faillissement van Société Générale.

• Op de eindvervaldag, als vooraf geen 
vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, 
heeft u recht op de terugbetaling van 100% van 
uw beginkapitaal (zonder kosten3 en 
belastingen en behalve bij faillissement of risico 
op faillissement van Société Générale) EN op 
de laatste variabele coupon1 (die minimaal 
gelijk is aan het streefniveau min de som van 
de reeds uitgekeerde coupons).

• Emittent: Société Générale [Moody’s: A1 
(stabiel vooruitzicht), S&P: A (stabiel 
vooruitzicht)]4.

Inleiding

Doelgroep

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

Deze gestructureerde note is bestemd voor 
cliënten/personen die over voldoende ervaring en 
kennis beschikken om de kenmerken van het 
product Société Générale (FR) Interest Linked 
Auto-Callable Note te begrijpen.

Aard van de belegging 

Société Générale (FR) Interest Linked 
Auto-Callable 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 of bij vervroegde 

terugbetaling 100% van het beginkapitaal terug 
te betalen (zonder kosten3 en belastingen);

• u potentiële variabele jaarlijkse coupons1 uit te 
keren die overeenstemmen met 100% van het 
eventuele positieve verschil tussen de EUR 

CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 
jaar, met een minimum van 0% (bij vervroegde 
terugbetaling ontvangt u de laatste variabele 
coupon voor het jaar (zonder opwaartse 
beperking)). Op de eindvervaldag, als vooraf 
geen vervroegde terugbetaling heeft 
plaatsgevonden, is de laatste coupon minimaal 
gelijk aan het streefniveau van 8,50% min de 
som van de reeds uitgekeerde coupons. 

Beleggingsdoelstelling

Deze note richt zich tot beleggers die inzetten op een 
stijging of handhaving van het positieve verschil tussen 
de EUR CMS-langetermijnrente op 30 jaar en de EUR 
CMS-kortetermijnrente op 2 jaar. Dat verschil is thans 
positief en wordt gewoonlijk vastgesteld in een context 
van economische groei. We spreken dan van een 
normale rentecurve. In dat scenario ontvangt een 
belegger dan een variabele jaarlijkse brutocoupon. Een 
klimaat van economische vertraging kan zich dan 
weer vertalen in een omgekeerde rentecurve. In dat 
scenario zou een belegger geen variabele jaarlijkse 
brutocoupon kunnen krijgen als de EUR 
CMS-kortetermijnrente op 2 jaar stijgt, terwijl de EUR 
CMS-langetermijnrente op 30 jaar stabiel blijft of 
daalt.

1 Coupon(s) onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
2 Zie beschrijving op pagina 7.
3 Instapkosten van maximaal 1%.
4 Ratings op 12/09/2018. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Meer informatie vindt u op de websites: https://www.spratings.com/en_US/
understanding-ratings en www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004.
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De CMS-rente (CMS staat voor ‘Constant Maturity Swap’ of swap met onveranderlijke vervaldag) is een 
referentierente die door de financiële markten wordt gebruikt voor de omwisseling van een vaste rente 
tegen een variabele rente (renteswap genoemd) voor een bepaalde looptijd.

De EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar zijn derhalve de referentierentevoeten 
voor de omwisseling van een vaste rente tegen een variabele rente in EUR voor de looptijden van 30 jaar 
en 2 jaar.

Ter informatie: op 11/09/2018 bedroeg de EUR CMS-rente op 30 jaar 1,528% en de EUR CMS-rente op 
2 jaar -0,146%. Dus op 11/09/2018 bedroeg 100% van het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar 
en de EUR CMS-rente op 2 jaar 1,674%.

Evolutie van de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR 
CMS-rente op 2 jaar (sinds 11/09/2008)

Evolutie van het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de 
EUR CMS-rente op 2 jaar (sinds 11/09/2008)

Bronnen: Ingénierie Société Générale en Bloomberg op 11/09/2018.

DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN SCHOMMELEN. DE GEGEVENS BETREFFENDE DE PRESTATIES IN 
HET VERLEDEN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN 
VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. De marktgegevens in dit 
document zijn gebaseerd op gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen 
veranderen.

De historische niveaus van de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar zijn beschikbaar op 
de website: https://www.theice.com/marketdata/reports/180.

Focus op de EUR CMS-rentevoeten
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Historische kansen op automatische vervroegde terugbetaling
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Bronnen: Ingénierie Société Générale en Bloomberg.
 1 Coupon(s) onderworpen aan roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
2 Instapkosten van maximaal 1%.

Beschrijving van het mechanisme
Société Générale (FR) Interest Linked Auto-Callable Note, met een looptijd van maximaal 10 jaar, biedt u de 
mogelijkheid om potentiële variabele jaarlijkse coupons1 te ontvangen die gekoppeld zijn aan het verschil 
tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar, met een minimum van 0%. 

Mechanisme van jaarlijkse coupon
Na afloop van elk jaar, als vooraf geen vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, ontvangt de 
belegger een potentiële variabele coupon1 ten belope van 100% van het eventuele positieve verschil 
tussen de EUR CMS-rente2 op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar, met een minimum van 0%, behalve 
bij faillissement of risico op faillissement van Société Générale.

Mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling na het eerste tot negende jaar   
Na het eerste tot negende jaar, zodra de som van de uitgekeerde coupons sinds de lancering hoger is dan of 
gelijk aan het streefniveau van 8,50%, wordt het mechanisme van vervroegde terugbetaling automatisch 
geactiveerd. U heeft dan recht op (behalve bij faillissement of risico op faillissement van Société Générale):  
• de terugbetaling van het volledige beginkapitaal (zonder kosten2 en belastingen);
• de laatste variabele coupon1 (zonder opwaartse beperking).

Mechanisme van terugbetaling op de eindvervaldag na 10 jaar
Op de eindvervaldag na 10 jaar, als het mechanisme van vervroegde terugbetaling vooraf niet 
automatisch geactiveerd werd, geeft Société Générale (FR) Interest Linked Auto-Callable Note u recht op 
(behalve bij faillissement of risico op faillissement van Société Générale): 
• de terugbetaling van uw beginkapitaal (zonder kosten2 en belastingen);
• de laatste variabele coupon1 (zonder opwaartse beperking). Deze laatste coupon is minimaal gelijk aan het 

streefniveau (8,50%) min de som van de reeds uitgekeerde coupons.
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Er werden 2.332 simulaties uitgevoerd op beleggingen 
met een soortgelijke strategie (zelfde looptijd, zelfde 
terugbetalingsformule, zelfde onderliggende waarden). 
De koershistorieken werden dagelijks vastgesteld tussen 
23/09/1999 en 29/08/2018. De simulaties op de 
historische marktgegevens verschaffen inzicht in het 
gedrag van het product tijdens verschillende marktfasen 
in de voorbije jaren.

Deze historische simulaties vormen geen betrouwbare 
indicator voor de toekomstige evolutie van het product. De 
historische kans op activering van het mechanisme van 
automatische vervroegde terugbetaling van het eerste tot 
het vierde jaar is nul.
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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/
XS1842860683/dut). Deze scenario’s worden geleverd door de Emittent (Société Générale) en berekend op 

1 Behalve bij faillissement of risico op faillissement van Société 
Générale.

2 Coupon(s) onderworpen aan roerende voorheffing van 30% 
(behoudens wetswijziging).

3 Instapkosten van maximaal 1%.

Voorbeeld 2
Na het eerste tot negende jaar ontvangt de belegger een variabele 
coupon1 die gelijk is aan het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 
jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar, met een minimum van 0%. 
Aangezien de som van de uitgekeerde coupons sinds de lancering onder 
het streefniveau van 8,50% ligt, wordt het mechanisme van vervroegde 
terugbetaling niet geactiveerd.
Op de eindvervaldag na 10 jaar:
•  bedraagt de som van de uitgekeerde coupons van het eerste tot 

negende jaar 8,30%. Het verschil tussen het streefniveau (8,50%) en 
deze som is 0,20%. In het tiende jaar is het verschil tussen de EUR 
CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar 1,80%.  
De laatste coupon is dan gelijk aan het maximum tussen 0,20% en 
1,80%, oftewel 1,80%1. De belegger ontvangt dus 101,80% van het 
belegde kapitaal1,2.

•  Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor 
roerende voorheffing2 (inclusief instapkosten3) van 0,90%.

Voorbeeld 1
Na het eerste tot negende jaar ontvangt de belegger een variabele 
coupon1 die gelijk is aan het verschil tussen de EUR CMS-rente op 
30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar, met een minimum van 0%. 
Aangezien de som van de uitgekeerde coupons sinds de lancering onder 
het streefniveau van 8,50% ligt, wordt het mechanisme van vervroegde 
terugbetaling niet geactiveerd.

Op de eindvervaldag na 10 jaar bedraagt het verschil tussen de EUR 
CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar 1,25%.
•  De belegger ontvangt dan 100% van het belegde kapitaal1 plus de 

laatste coupon2 die minimaal gelijk is aan het streefniveau (8,50%) 
min de som van de reeds uitgekeerde coupons (2,20%), dit is een 
coupon van 6,30%, oftewel 106,30% van het belegde kapitaal1,2.

•  Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor 
roerende voorheffing2 (inclusief instapkosten3) van 0,72%.

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 
coupons. In geval van een faillissement of 
risico op faillissement van Société Générale 
bestaat de kans dat aan de belegger een 
bedrag wordt terugbetaald dat lager is dan 
zijn beginkapitaal en zelfs nul kan zijn.

Voorbeeld 3

Na het eerste tot vijfde jaar ontvangt de belegger een variabele coupon1 die gelijk is 

aan het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 

jaar, met een minimum van 0%. Na het vijfde jaar ligt de som van de uitgekeerde 

coupons sinds de lancering boven het streefniveau van 8,50%, dus wordt het 

mechanisme van vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd.

•  Het product wordt beëindigd en de belegger ontvangt dan (op 30/11/2023) 

100% van het belegde kapitaal1 plus de laatste variabele coupon2 van 3,50%, dit 

is 103,50% van het belegde kapitaal1,2.

•  Dit stemt overeen met een jaarlijks actuarieel rendement voor roerende 
voorheffing2 (inclusief instapkosten3) van 2,15%.
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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 op basis van 4 marktscenario’s (stress, ongunstig, gematigd en gunstig). In deze scenario’s worden 
de toekomstige prestaties geschat op basis van gegevens uit het verleden die betrekking hebben op de 
waardeschommelingen van deze belegging.

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

Verschil tussen de EUR 
CMS-rente op 30 jaar en de 
EUR CMS-rente op 2 jaar

-0,15% -0,18% -0,22% -0,16% -0,12% -0,10% -0,22% 1,00% 1,20% 1,25%

Jaarlijkse coupon2 
(minimaal 0%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,20% 6,30%

Som van de uitgekeerde 
coupons2 sinds de lancering 
(minimaal 8,50% over de 
looptijd van het product)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 2,20% 8,50%

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

Verschil tussen de EUR 
CMS-rente op 30 jaar en de 
EUR CMS-rente op 2 jaar

0,50% 0,70% 0,85% 0,95% 1,05% 1,09% 1,11% 1,05% 1,00% 1,80%

Jaarlijkse coupon2 
(minimaal 0%) 0,50% 0,70% 0,85% 0,95% 1,05% 1,09% 1,11% 1,05% 1,00% 1,80%

Som van de uitgekeerde 
coupons2 sinds de lancering 
(minimaal 8,50% over de 
looptijd van het product)

0,50% 1,20% 2,05% 3,00% 4,05% 5,14% 6,25% 7,30% 8,30% 10,10%

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

Verschil tussen de EUR 
CMS-rente op 30 jaar en de 
EUR CMS-rente op 2 jaar

1,50% 2,10% 2,20% 2,60% 3,50%

Jaarlijkse coupon2

(minimaal 0%) 1,50% 2,10% 2,20% 2,60% 3,50%

Som van de uitgekeerde 
coupons2 sinds de lancering 
(minimaal 8,50% over de 
looptijd van het product)

1,50% 3,60% 5,80% 8,40% 11,90%

Einde van het product



Voornaamste risico’s van Société Générale 
(FR) Interest Linked Auto-Callable 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) Interest Linked 
Auto-Callable Note die worden uitgegeven door 
Société Générale en beschreven in dit document, 
maken het voorwerp uit van ‘Final Terms’ (Definitieve 
voorwaarden van 20/09/2018) in het kader van het 
‘Debt Instruments Issuance Programme Prospectus’ 
van 20/06/2018 (aangevuld met de bijlagen van 
24/08/2018 en 10/09/2018) dat op 20/06/2018 
door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform 
Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals 
geamendeerd (met inbegrip van het amendement 
door Richtlijn 2010/73/EU).  
 
Het Basisprospectus, de bijlagen van dit Prospectus, de 
samenvatting ervan in het Nederlands, de Definitieve 
Voorwaarden, de specifieke samenvatting in het 
Nederlands van de uitgifte en de essentiële 
beleggersinformatie (eveneens beschikbaar op  
http://kid.sgmarkets.com/isin/XS1842860683/dut) 
worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren 
van Nagelmackers en op www.nagelmackers.be. De 
beleggers worden verzocht om alle essentiële 
beleggersinformatie, de volledige Definitieve 
voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, en in het 
bijzonder de rubriek ‘Risicofactoren’ van dit Prospectus 
te raadplegen. Elke nieuwe bijlage bij het programma 
zal worden gepubliceerd op de website van de 
verdeler en op www.prospectus.socgen.com. Als zich 
tijdens de inschrijvingsperiode een gebeurtenis 
voordoet die de publicatie van een bijlage vergt, 
beschikken de beleggers die al op dit product hebben 
ingetekend, over een terugtrekkingsrecht van twee 
werkdagen zodra de bijlage verschenen is.

Kredietrisico 

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico 
van de Emittent Société Générale (die beschikt over 
een A-rating volgens S&P en een A1-rating volgens 
Moody’s). 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) Interest Linked Auto-Callable 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 coupons 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. 
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Risico van prijsschommeling 
 
U moet er zich van bewust zijn dat de waarde van 
Société Générale (FR) Interest Linked Auto-Callable 
Note gedurende de looptijd ervan onder de 
uitgifteprijs kan liggen. Bij vervroegde verkoop kunt u 
dan kapitaalverlies lijden. Tot de vervaldag kan de 
waarde van Société Générale (FR) Interest Linked 
Auto-Callable Note erg volatiel zijn als gevolg van de 
evolutie van de marktparameters, en met name de 
evolutie van de onderliggende rentevoeten, 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 beginkapitaal (zonder kosten1 en 
belastingen) geldt enkel op de eindvervaldag of bij 
vervroegde terugbetaling die na het eerste tot negende 
jaar automatisch geactiveerd kan worden. 

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 niet de taks op de 
beursverrichtingen en de eventuele belastingen). 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).

1 Instapkosten van maximaal 1%.
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Risico verbonden aan de 
onderliggende waarde

Bij externe, niet aan de Emittent toe te schrijven 
gebeurtenissen die een grote impact hebben op de 
onderliggende waarde 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 62-63, 248-254, 
452-454 en 485) te raadplegen.

Risico van vervroegde 
terugbetaling bij overmacht 
 
In geval van overmacht, wat enkel begrepen moet 
worden als een geval waarin de Emittent onmogelijk 
zijn verplichtingen kan nakomen zonder dat dit aan 
hem kan worden toegeschreven en waardoor het 
behoud van het product voorgoed onmogelijk wordt, 
kan de Emittent de beleggers op de hoogte brengen van 
de vervroegde terugbetaling van de notes. Het bedrag 
dat aan elke belegger wordt terugbetaald, zal 
overeenstemmen met de marktwaarde van het product, 
zonder andere kosten dan degene die onvermijdelijk 
zijn om tot deze vervroegde terugbetaling over te gaan. 
De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het 
feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan 
zijn dan de nominale waarde van de notes. In het 
slechtste geval kan het terugbetaalde bedrag nul zijn. 
Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het 
Issuance Programme (pagina 239) te raadplegen.
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Naam Société Générale (FR) Interest Linked Auto-Callable Note

ISIN-code XS1842860683

Uitgifteprijs 100%

Kosten gedragen door de 
belegger

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs 
- Kosten gefactureerd door de Emittent (met inbegrip van structureringskosten): 0,24% van het 
onderschreven nominale bedrag. De in het KID vermelde instapkosten omvatten de door de Emittent 
gefactureerde kosten.
- Andere recurrente kosten gedragen door de belegger (cf. ‘Andere recurrente kosten’ in het KID), inbegrepen 
in de uitgifteprijs (distributiekosten): Société Générale betaalt aan Nagelmackers provisies voor een 
maximaal jaarlijks bedrag van 0,35% van het bedrag van de uitgifte (dit is maximaal 3,50% als de 
schuldbewijzen tot de eindvervaldag worden aangehouden) voor de verdeling van de gestructureerde notes. 
Ter informatie, dit bedrag is 0,31% van het bedrag van de uitgifte (oftewel maximaal 3,10% als de 
schuldbewijzen tot de eindvervaldag worden aangehouden) op basis van de vastgestelde voorwaarden voor 
het begin van de inschrijvingsperiode.

Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs 
- Instapkosten: maximaal 1%
- Uitstapkosten:
      • Vóór de vervaldag: 

- Taks op beursverrichtingen van 0,12% (maximaal 1.300 EUR)
- 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 niet de taks op de beursverrichtingen en de 
eventuele belastingen). Nagelmackers verbindt zich ertoe de waarde van het product zeker om de drie 
maanden bekend te maken (in normale omstandigheden wordt deze waarde elke bankwerkdag 
bekendgemaakt).

Emittent Société Générale

Verdeler Bank Nagelmackers nv

Type Gestructureerde note naar Engels recht

Valuta EUR

Coupure 1.000 EUR

Minimale belegging 1.000 EUR

Inschrijvingsperiode Van 24 september 2018 tot 23 november 2018

Uitgiftedatum 30 november 2018

Vervaldatum 30 november 2028

Jaarlijkse observatiedata 
van de onderligende 
waarden voor de 
berekening van de 
coupons

5 werkdagen voor de datum van uitkering van de coupons.

Data van uitkering van de 
coupons 30 november van elk jaar, van 30/11/2019 tot en met 30/11/2028.

Jaarlijkse observatiedata 
voor de activering van het 
mechanisme van 
vervroegde terugbetaling

5 werkdagen voor de datum van uitkering van de coupons.

Data van vervroegde 
terugbetaling 30 november van elk jaar, van 30/11/2019 tot en met 30/11/2027.

Voornaamste financiële kenmerken



Onderliggende waarden De EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar. De historische renteniveaus zijn 
beschikbaar op de website: https://www.theice.com/marketdata/reports/180. 

Beleggersprofiel Nagelmackers verkoopt dit product alleen aan beleggers die een goede kennis hebben van de 
kenmerken ervan en onder meer inzicht hebben in de risico’s die eraan verbonden zijn. Alvorens dit 
product te verkopen, moet Nagelmackers dus altijd nagaan of de betrokken belegger het voldoende 
kent.  
Als Nagelmackers het product niet aanraadt in het kader van beleggingsadvies, gaat de bank na of het 
product voor de betrokken belegger passend is. Daartoe gaat zij, naast de kennis die bij elke intekening 
een verplichte voorwaarde is, ook na of de belegger voldoende ervaring heeft met het product.  
Als dat niet zo is, wordt het product voor de belegger als niet passend beschouwd en wordt hij daarvan 
vooraf op de hoogte gesteld. Als Nagelmackers het product aanraadt in het kader van beleggingsadvies 
(aanpak Financiële Routeplanner: enkel mogelijk voor natuurlijke personen), gaat de bank na of het 
product voor de betrokken belegger geschikt is. Daartoe wordt rekening gehouden met zijn kennis van 
en ervaring met het product, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. De belegger moet 
onder meer een beleggingsdoelstelling van 10 jaar of langer hebben, vermits deze belegging wordt 
beschouwd als een beschermingsproduct. Bovendien moet de effectenportefeuille van de belegger, na 
de intekening op deze complexe belegging met kapitaalbescherming, overeenstemmen met de 
samenstelling van het betreffende beleggersprofiel. Meer informatie over deze beleggersprofielen vindt 
u bij uw Nagelmackers-kantoor. 
Bovendien verbindt Nagelmackers zich ertoe de beleggers te verwittigen wanneer het risicoprofiel van 
het product ingrijpend verandert. 
Raadpleeg voor meer informatie de website: https://www.nagelmackers.be/src/Frontend/Files/
userfiles/files/Reglement-Financiele-routeplanner-NL.pdf

Fiscaliteit Op het ogenblik van de opstelling van deze brochure (12/09/2018) 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) Interest Linked Auto-Callable Note die worden uitgegeven door Société 
Générale en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van ‘Final Terms’ (Definitieve 
voorwaarden van 20/09/2018) in het kader van het ‘Debt Instruments Issuance Programme Prospectus’ 
van 20/06/2018 (aangevuld met de bijlagen van 24/08/2018 en 10/09/2018) dat op 20/06/2018 door 
de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals 
geamendeerd (met inbegrip van het amendement door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de 
bijlagen van dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Nederlands, de Definitieve Voorwaarden, de 
specifieke samenvatting in het Nederlands van de uitgifte en de essentiële beleggersinformatie (eveneens 
beschikbaar op http://kid.sgmarkets.com/isin/XS1842860683/dut) worden gratis ter beschikking 
gesteld in alle kantoren van Nagelmackers en op www.nagelmackers.be. De beleggers worden verzocht 
om alle essentiële beleggersinformatie, de volledige Definitieve voorwaarden en het Basisprospectus te 
lezen, en in het bijzonder de rubriek ‘Risicofactoren’ van dit Prospectus te raadplegen. Elke nieuwe bijlage 
bij het programma zal worden gepubliceerd op de website van de verdeler en op www.prospectus.socgen.
com. Als zich tijdens de inschrijvingsperiode een gebeurtenis voordoet die de publicatie van een bijlage 
vergt, beschikken de beleggers die al op dit product hebben ingetekend, over een terugtrekkingsrecht van 
twee werkdagen zodra de bijlage verschenen is.

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 brutoresultaten: 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 het basisprospectus.

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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