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SAMENVATTING 

Samenvattingen bestaan uit vereisten van bekendmaking, gekend als Elementen waarvan de mededeling vereist is volgens 
bijlage XXII van Verordening (EG) nr. 809/2004 zoals gewijzigd. Deze Elementen zijn genummerd in de hoofdstukken A – E 
(A.1 – E.7). 

Deze samenvatting bevat alle elementen die dienen te worden opgenomen in een samenvatting voor dit type van effecten 
en Emittent. Aangezien sommige Elementen niet moeten worden behandeld, kunnen er nummers ontbreken in de reeks van 
nummers van de Elementen.  

Het kan zijn dat, hoewel een bepaald Element dient te worden opgenomen in de samenvatting omwille van het type effecten 
en Emittent, er geen relevante informatie over dit Element beschikbaar is. In dit geval is een korte beschrijving van het 
Element opgenomen in de samenvatting met de vermelding "Niet van toepassing". 

[Als verschillende Series van effecten op hetzelfde moment worden uitgegeven of aangeboden met één set 

Definitieve Voorwaarden, kunnen de onderdelen die afwijken voor een dergelijke serie worden gegroepeerd in 
een tabel (de Uitgifte Specifieke Tabel ] 
 

Hoofdstuk A – Inleiding en waarschuwingen 

A.1 Waarschuwing Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het 
Basisprospectus. 

Elke beslissing van de investeerder om in de Schuldinstrumenten te 
beleggen, dient gebaseerd te zijn op een grondige bestudering van het 
Basisprospectus in zijn totaliteit. 

Wanneer een vordering met betrekking tot de in dit Basisprospectus en in de 

toepasselijke Definitieve Voorwaarden vervatte informatie voor een rechtbank 
wordt ingesteld, kan de eisende belegger, op basis van de nationale 
wetgeving van de Lidstaten, verplicht zijn de kosten van de vertaling van het 

Basisprospectus te betalen vooraleer de gerechtelijke procedure wordt 
opgestart. 

Alleen de personen die de samenvatting hebben voorgelegd, met inbegrip 
van de vertaling ervan, zijn er burgerlijk aansprakelijk voor, en alleen als de 
inhoud van de samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer 

samengelezen met de andere delen van het Basisprospectus, of indien het, 
wanneer samengelezen met de andere delen van het Basisprospectus, niet 
de essentiële informatie bevat om beleggers te helpen bij hun beslissing in de 

Schuldinstrumenten te beleggen. 
 

A.2 Toestemming voor 
het gebruik van het 
Basisprospectus 

[Niet van toepassing. De Schuldinstrumenten maken niet het voorwerp uit 
van een Openbare Aanbieding in de Europese Economische Ruimte.]  

[De Emittent geeft toestemming om het Basisprospectus te gebruiken in het 

kader van een herverkoop of plaatsing van Schuldinstrumenten in situaties 
waarin volgens de Prospectusrichtlijn een prospectus moet worden 
gepubliceerd (een Niet-vrijgestelde Aanbieding ), onderhevig aan de 

volgende voorwaarden: 

- de toestemming is alleen geldig tijdens de periode gaande van [Preciseer 
datum] tot [Preciseer datum] (de Aanbiedingsperiode );  

[- de toestemming die door de Emittent wordt gegeven voor het gebruik van 
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het Basisprospectus om een Niet-vrijgestelde Aanbieding te plaatsen, is een 
[individuele toestemming] (een Individuele Toestemming ) voor [Preciseer 
naam en adres] ([ieder een] [de] Eerste Bevoegde Aanbieder(s) ) en, als de 

Emittent na [datum toevoegen van de van toepassing zijnde Definitieve 

Voorwaarden] aanvullende financiële tussenpersonen aanwijst en de 
gegevens daarvan op zijn website publiceert, elke financiële tussenpersoon 
die hij zo op zijn website bekendmaakt (elk een Aanvullende Bevoegde 
Aanbieder; ) [en] [een algemene toestemming (een Algemene 
Toestemming ) ten opzichte van elke financiële tussenpersoon die op zijn 

website publiceert dat hij de Niet-vrijgestelde Aanbieding van 

Schuldinstrumenten doet op basis van de Algemene Toestemming van de 
betreffende Emittent en door dergelijke publicatie, verbindt elke dergelijke 
financiële tussenpersoon (hierna afzonderlijk aangeduid als ‘Algemene 
Bevoegde Aanbieder ’) zich ertoe de volgende verplichtingen na te leven:  

a) hij/zij handelt in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels, 
reglementen en aanbevelingen (inclusief van elke regelgevende instantie 

van toepassing op de Niet-vrijgestelde Aanbieding van 
Schuldinstrumenten in de Jurisdictie van de Openbare Aanbieding), in het 
bijzonder de wet houdende omzetting van de richtlijn betreffende markten 

voor financiële instrumenten (Richtlijn 2004/39/EG) zoals gewijzigd 
(hierna de Regels ) en ziet er op toe dat (i) elk advies inzake belegging in 

Schuldinstrumenten door elke persoon passend, (ii) de informatie ten 

aanzien van een potentiële belegger, waaronder de informatie met 
betrekking tot alle kosten (en alle provisies of voordelen van welke aard 
ook) die door deze Algemene Bevoegde Aanbieder worden ontvangen of 

betaald in het kader van de aanbieding van de Schuldinstrumenten 
volledig en duidelijk is bekendgemaakt; 

b) hij/zij houdt zich aan de relevante beperkingen van de inschrijving, 

verkoop en overdracht met betrekking tot de Jurisdictie van de Openbare 
Aanbieding alsof hij/zij handelde als Plaatsingsagent in de Jurisdictie van 
de Openbare Aanbieding; 

c) hij/zij zich houdt aan de Regels betreffende de bestrijding van witwassen, 
de bestrijding van omkoperij en de “ken uw klanten” (KYC) regels; hij/zij, 
bewaart alle identificatiegegevens van beleggers ten minste gedurende 

ten minste de minimum periode zoals vereist onder de toepasselijke 
Regels, en zal, indien dit gevraagd wordt, deze gegevens ter beschikking 
stellen aan de betreffende Emittent en/of de Plaatsingsagent of 

rechtstreeks aan de bevoegde autoriteiten waaronder de betreffende 
Emittent en/of de Plaatsingsagent vallen, teneinde de betreffende 
Emittent en/of de Plaatsingsagent in staat te stellen zich te houden aan 

de regels betreffende de bestrijding van witwassen, de bestrijding van 
corruptie en de “ken jouw klanten” regels die van toepassing zijn op de 
Emittent en/of de betreffende Plaatsingsagent; 

d) hij/zij veroorzaakt niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, dat de betreffende 
Emittent en/of Plaatsingsagent enige Regel of vereiste schendt met 
betrekking tot het verkrijgen of opstellen van een aanvraag, vergunning of 

goedkeuring in eender welke jurisdictie;  

e) hij/zij voldoet aan [toevoegen elke andere voorwaarde zoals beschreven 
in de clausule “Overige te aanvaarden Voorwaarden” in de toepasselijke 

Definitieve Voorwaarden]; 
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f) hij/zij verbindt zich ertoe de betreffende Emittent, de Garantieverstrekker 

(indien van toepassing) en de betreffende Plaatsingsagent, Société 
Générale en elke daarmee verbonden vennootschap, schadeloos te 
stellen voor elke schade, verlies, onkost, vordering, verzoek of verlies en 

vergoedingen (inclusief redelijke erelonen van advocatenkantoren) 
opgelopen door een van deze vennootschappen als gevolg van, of in 
verband met, de niet-naleving door de Algemene Bevoegde Aanbieder 

van enige van de bovenstaande verplichtingen; 
g) hij/zij erkent dat zijn/haar verbintenis tot naleving van de bovenstaande 

verplichtingen beheerst wordt door [Frans recht] [Engels recht] en gaat 

ermee akkoord dat elk hiermee verwant geschil zal worden voorgelegd 
aan de [Rechtbank van Koophandel van Parijs (Tribunal de commerce de 
Paris), Frankrijk] [Engelse rechtbanken]; 

[Elke Algemene Bevoegde Aanbieder die het Basisprosp ectus wenst te 
gebruiken voor een Niet-vrijgestelde Aanbieding van  
Schuldinstrumenten in overeenstemming met deze Algem ene 
Toestemming en de bijhorende voorwaarden, is verpli cht om, 
gedurende de betreffende Aanbiedingsperiode, op zij n website bekend 
te maken dat hij het Basisprospectus voor een derge lijke Niet-
vrijgestelde Aanbieding gebruikt, in overeenstemmin g met deze 
Algemene Toestemming en de bijhorende voorwaarden.]  

 

- de toestemming heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van het 
Basisprospectus om Niet-vrijgestelde Aanbiedingen van Schuldinstrumenten 
in [Oostenrijk] [België [Tsjechië] [Denemarken] [Duitsland] [Finland] [Frankrijk] 

[Ierland] [Italië] [Liechtenstein] [Luxemburg] [Noorwegen] [Portugal] [Spanje] 
[Zweden] [Nederland] [Verenigd Koninkrijk] [Kroatië] [Polen] [Hongarije] 
[Gibraltar] te doen. 
 

[De informatie betreffende de voorwaarden van de Ni et-vrijgestelde 
Aanbieding zal aan beleggers kenbaar worden gemaakt  door [elke 
Eerste Bevoegde Aanbieder] [elke Eerste Bevoegde Aanb ieder en elke 
Algemene Bevoegde Aanbieder] [elke Algemene Bevoegd e Aanbieder] 
op het moment dat de aanbieding plaatsvindt.]]  

 

Hoofdstuk B – Emittent [en Garantieverstrekker] 

B.1 Wettelijke 
benaming en 
handelsnaam van 
de Emittent 

[Société Générale (of de Emittent )] 

[SG Issuer (of de Emittent )] 

[SG Option Europe (of de Emittent )] 

[SGA Société Générale Acceptance N.V. (of de Emittent )] 
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B.2 Maatschappelijke 
zetel, wettelijke 
vorm, 
toepasselijke 
wetgeving en land 
van oprichting 

[Indien de Emittent Société Générale is: 

Maatschappelijke zetel: 29, boulevard Haussmann, 75009 Parijs, Frankrijk. 

Wettelijke vorm: naamloze vennootschap (société anonyme). 

Toepasselijke wetgeving: Frans recht. 

Land van oprichting: Frankrijk.]  

 

[Indien de Emittent SG Issuer is: 

Maatschappelijke zetel: 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, 
Luxemburg. 

Wettelijke vorm: naamloze vennootschap (société anonyme). 

Toepasselijke wetgeving: Luxemburgs recht. 

Land van oprichting: Luxemburg.] 

 

[Indien de Emittent SG Option Europe is: 

Maatschappelijke zetel: 17, cours Valmy, 92800 Puteaux, Frankrijk. 

Wettelijke vorm: naamloze vennootschap (société anonyme). 

Toepasselijke wetgeving: Frans recht. 

Land van oprichting: Frankrijk.] 

[Indien de Emittent SGA Société Générale Acceptance N.V is.: 

Maatschappelijke zetel: Pietermaai 15, Curaçao. 

Wettelijke vorm: naamloze vennootschap (société anonyme). 

Toepasselijke wetgeving: recht van Curaçao. 

Land van oprichting: Curaçao (voormalige Nederlandse Antillen).] 

B.4b Bekende trends 
die een impact 
hebben op de 
Emittent en 
sectoren waarin 
hij actief is 

 

[ [Indien de Emittent Société Générale is:  

2014 was wederom een uitdagend jaar voor de economie, met slechts een 

bescheiden groei in wereldwijde activiteiten die per regio verschilde. Verwacht 
wordt dat deze trend zich, te midden van talloze onzekerheden voor zowel het 
geopolitieke front, als de markten voor grondstoffen en buitenlandse valuta, 

voortzet in 2015 dat een zwakker wereldwijd economisch herstel lijkt te brengen 
dan werd voorspeld. 
De eurozone worstelt om naar een meer dynamische groei terug te keren, wat 

een vertraging betekent voor de vermindering van de overheidstekorten. De 
rente zou op recordlaagte moeten blijven, maar de deflatierisico’s dienen onder 
controle te worden gehouden door tussenkomst van de ECB. De ECB kondigde 

de invoer van een flexibeler monetair beleid aan, alsook om haar balans aan te 
wenden ter bevordering van groei. De waardevermindering  minvan de euro en 
de dalende olieprijzen zouden een impuls voor de export moeten betekenen en 

de vraag in eigen land doen toenemen. De Amerikaanse economie moet een 
positieve koers blijven varen en verwacht wordt dat de Amerikaanse nationale 
bank halverwege het jaar haar monetair beleid zal aanscherpen. Opkomende 

landen zijn een wat gematigdere groeiperiode ingegaan, wat in het bijzonder 
voor China geldt. De Russische economie heeft het moeilijk door de gevolgen 
van de crisis met Oekraïne, in combinatie met de dalende grondstofprijzen. 
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Vanuit een regulerend standpunt bekeken zag 2014 de tenuitvoerbrenging van 

de bankenunie. De Europese Centrale Bank nam het roer over van het 
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM), dat ongeveer 130 banken in 
de eurozone overziet. Het doel is om het bankensysteem te versterken, het 

vertrouwen in de economische handelaren te herstellen, de voorschriften voor 
toezicht op het bankwezen onderling af te stemmen en de band tussen banken 
en hun landelijke autoriteiten af te zwakken. 

 
Met betrekking tot regelgevende ratio’s voldoet de Group nu al aan de nieuwe 
vereisten. 

 

[Indien de Emittent SG Issuer, SG Option Europe of SGA Société Générale 
Acceptance N.V. is: de Emittent verwacht zijn activiteit voort te zetten conform 

de bedrijfsdoelstellingen in het jaar 2015.] 

B.5 Beschrijving van 
de Groep van de 
Emittent en de 
positie van de 
Emittent binnen 
de Groep 

De Groep biedt een brede waaier aan adviesdiensten en andere financiële 
oplossingen op maat aan voor individuele klanten, grote bedrijven en 

institutionele beleggers. De Groep steunt op drie elkaar aanvullende 
kernactiviteiten: 

• Retail banking in Frankrijk; 

• Internationale retail banking en financiële diensten en verzekeringen; 

• Corporate and Investment Banking, Private Banking, Asset and Wealth 
Management en effectendiensten (Securities Services).  

 

[Indien de Emittent Société Générale is: De Emittent is de moederonderneming 

van de Société Général Groep.] 

[Indien de Emittent SG Issuer, SG Option Europe of SGA Société Générale 
Acceptance N.V. is: De Emittent is een dochteronderneming van Société 

Générale en heeft geen dochterondernemingen.] 

B.9 Voorspelde of 
geschatte winst 
van de Emittent 

Niet van toepassing. De Emittent verstrekt geen cijfers over voorspelde of 
geschatte winst. 

B.10 Aard van enig 
voorbehoud in 
het auditverslag 
met betrekking 
tot de de 
historische 
financiële 
gegevens  

Niet van toepassing. Er is geen sprake van enig voorbehoud in het 
auditverslag. 

B.12 Selectie van 
belangrijke 
historische 
financiële 
gegevens met 
betrekking tot de 
Emittent 

[Indien de Emittent Société Générale is: 

 
 Kwarta

al 2 – 
2015 
(niet 
geau-

diteerd
)  

Eind 2014 
(geauditee

rd tenzij 
anders 

aangegeve
n (*))  

Kwartaal 2 
– 2014 
(niet 

geauditeer
d) (*) 

Eind 
2013 

(geaud
i-

teerd) 
(1)  
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Resultaten (in 
miljoenen EUR) 

    

Netto opbrengst 
bankactiviteiten 

13.222 
23.561 11.556 

22.433 

Bedrijfsresultaat 3.319 4.557 (*) 2.232 (*) 
2.336 

Netto winst voor 
minderheidsbelang 

2.421 
2.978 (*) 1.404 (*) 

2.394 

Netto winst 2.219 2.679 (*) 1.248 (*) 
2.044 

Frans 
retailbankieren 

692 
1.204  (*) 

639 (*) 
1,196 

Internationaal 
retailbankieren en 
financiële services 

451 
370 (*) (9) (*) 

983 

Wereldwijde 
oplossingen voor 
bankieren en 
beleggers 

1.213 

1.909 (*) 1.031 (*) 1.206 

Ondernemingscentr
um 

(137) 
(804) (*) 

(413) (*) (1.341) 

Netto kosten van 
risico 

(1.337) 
(2.967) 

(1.419) (4.050) 

Kosten / 
batenverhouding 
(2) 

64,8% 
68% (*) 

66,2% (*) 67,0% 

ROE na 
belastingen (3) 

9,1% 
5,3% 

5,1% 4,1% 

Tier 1 Ratio 12,7% 
12,6% 

12,5% 
11,8% 

Activiteit (in 
miljarden EUR)  

    

Totale 
activa/passiva 

1.359,5 1.308,2 1.322,6 
1.214,

2 

Leningen aan en 
vorderingen op 
klanten 

370,2 344,4 336,2 
332,7 

Totaal deposito’s 
klanten 

377,2 349,7 341,8 
334,2 
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Eigen vermogen  
(in miljarden EUR) 

    

Aandeel van de 
Groep 

56,1 55,2 53,3 50,9 

Totaal 
geconsolideerd 
eigen vermogen 

59,6 58,8 55,9 54,0 

Cashflowoverzicht 
(in miljarden EUR) 

    

Netto instromen 
(uitstromen) in geld 
en geld 
equivalenten 

22.255 (10.183) (13.148) (981) 

 

(1) Gegevens 2013 aangepast ingevolge inwerkingtreding IFRS normen 10 en 11.  

(2) Met uitzondering van de herwaardering van de eigen financiële verplichtingen en DVA, 

PEL/CEL en 50% IFRIC norm 21. 

(3) Groep ROE berekend met uitzondering van niet-economische gegevens, gezamelijke 

voorzieningen voor procesvoering, PEL/CEL en bijgesteld volgens IFRIC norm 21. De 

aanpassing met betrekking tot IFRIC norm 21 corrigeert voor elk kwartaal 25% van de belasting 

die in zijn geheel in het eerste half jaar gedragen wordt  ten aanzien van het boekjaar. ROE 

absoluut gesproken in eerste half jaar van 2014: 5,1% en in het 2e kwartaal van 2014: 9,3%.  

(*) Merk op dat de gegevens voor boekjaar 2014 zijn aangepast, ingevolge de inwerkingtreding 

op 01 januari 2015 van IFRIC norm 21, wat tot de publicatie van aangepaste gegevens voor het 

voorgaande boekjaar heeft geleid. 
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 [Indien de Emittent SG Issuer is: 
 

(in duizenden €) 30 juni  

2015 

30 juni  

2014 

31 december 

2014 

(geauditeerd) 

31 december 

2013 

(geauditeerd) 

Bedrijfs-

opbrengsten 

47 313 60 795 110 027 109 588 

Bedrijfswinst 195 193 209 482 

Bedrijfswinst 

van recurrente 

activiteiten 

195 193 209 482 

Totale activa 29 129 601 33 747 468 23 567 256 21 349 619 

 

[indien de Emittent SG Option Europe is: 

 

(in € 000) 30 juni 2015 30 juni 2014 31 december 

2014 

(geauditeerd) 

31 december 

2013 

(geauditeerd) 

Netto bank-

opbrengsten 

39 484 7 873 -25 925 27 585 

Netto 

opbrengst 

11 889 - 10 628 -44 749 -20 163 

Bedrijfs-

opbrengsten 

19 318 -18 766 -68 925 -25 820 

Totale activa 44 621 025 54 001 064 42 060 158 64 461 264 

Vastgesteld 

dividend per 

aandeel 

0 0 0 0 

 

[Indien de Emittent SGA Société Générale Acceptance N.V is: 

 

(in duizenden 

USD) 

30 June 

2015 (on-

geauditeerd) 

30 juni 2014 

(on-

geauditeerd) 

31 december 

2014 

(geauditeerd) 

31 december 

2013 

(geauditeerd) 



Samenvatting 

 

9 
 

 Netto 

bankopbreng

sten 

0 0 688 0 

Netto 

resultaat 
(1) 

0 688 0 

Totale activa 29 240 495 36 525 837 31 779 757 45 827 253 

Netto 

instromen 

(uitstromen) in 

geld en geld 

equivalenten 

(37) (10) (51) 0 
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 Geen materiële 
nadelige 
wijzigingen in de 
vooruitzichten 
van de Emittent 
sinds de datum 
van het laatst 
gepubliceerde, 
geauditeerde 
jaarrekening 

Er hebben zich geen relevante nadelige wijzigingen in de vooruitzichten van 
de Emittent voorgedaan sinds 31 december 2014. 

 Wijzigingen van 
betekenis in de 
financiële of 
handelspositie 
van de Emittent 
na de periode die 
is behandeld in 
de historische 
financiële 
informatie 

Niet van toepassing. Er hebben zich geen beduidende wijzigingen voorgedaan 
in de financiële -of handelspositie van de Emittent sinds 30 juni 2015. 

B.13 Recente 
gebeurtenissen 
met betrekking 
tot de Emittent 
die in wezenlijke 
mate relevant zijn 
voor de 
beoordeling van 
de solvabiliteit 
van de Emittent 

Niet van toepassing. Er heeft zich geen recente gebeurtenis met betrekking tot 

de Emittent voorgedaan die in wezenlijke mate relevant is voor de evaluatie 
van de solvabiliteit van de Emittent. 

B.14 Verklaring over of 
de Emittent al 
dan niet 
afhankelijk is van 
andere entiteiten 
binnen de Groep 

Zie het bovenstaande Element B.5 voor de positie van de Emittent binnen de 
Groep. 

[Société Générale is de uiteindelijke holdingmaatschappij van de Groep. 
Société Générale beheert echter ook haar eigen activiteiten en fungeert niet 

slechts als gewone holdingmaatschappij voor haar dochterondernemingen.] 

[SG Issuer is afhankelijk van Société Générale Bank & Trust binnen de 
Groep.] 

[SG Option Europe is afhankelijk van Société Générale binnen de Groep.] 

[SGA Société Générale Acceptance N.V. is afhankelijk van Société  Générale 
binnen de Groep.] 

 

B.15 Beschrijving van 
de 
hoofdactiviteiten 
van de Emittent 

[Indien de Emittent Société Générale is: zie het bovenstaande Element B.5]  

[De hoofdactiviteit van SG Issuer bestaat in het ophalen van financiering door 

de uitgifte van warranten en van schuldeffecten (Euro Middellange Termijn 
Schuldinstrumenten (Euro medium term notes)), bestemd voor plaatsing bij 

institutionele klanten of retail-klanten via de met Société Générale verbonden 

distributeurs. De financiering verkregen door de uitgifte van zulke 
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schuldbewijzen wordt vervolgens doorgeleend aan Société Générale en aan 

de andere leden van de Groep]  

[De hoofdactiviteiten van SG Option Europe zijn het uitvoeren van 
handelsactiviteiten ten aanzien van derivatencontracten in relatie tot aandelen 

en indexen die worden verhandeld op de Engelse en Franse 
gereglementeerde markten, met als doel producten verkocht door Société 
Générale aan haar klanten te dekken. SG Option Europe is sinds 1 januari 

2001 gemachtigd om beleggingsdiensten te verrichten als beleggingsinstelling. 
SG Option Europe fungeert als marktmaker met betrekking tot effecten en 
warranten uitgegeven door Société Générale en geeft schuldbewijzen uit 

bestemd voor plaatsing bij institutionele klanten of retail-klanten van Société 
Générale via met Société Générale verbonden distributeurs. De financiering 
die wordt opgehaald door de uitgifte van Euro ,Middellange Termijn 

Schuldinstrumenten wordt vervolgens doorgeleend aan Société Générale en 
aan de andere leden van de Groep.] 

[Het enige doel van SGA Société Générale Acceptance N.V. is de uitgifte van 
warranten, alsmede van schuldbewijzen bestemd voor plaatsing bij 
institutionele klanten of retail-klanten van Société Générale via de met Société 

Générale verbonden distributeurs. De financiering verkregen door de uitgifte 
van Euro Middellange Termijn Schuldinstrumenten wordt vervolgens 
uitgeleend aan Société Générale en aan de andere leden van de Groep.] 

B.16 In de mate 
bekend aan de 
Emittent, of hij al 
dan niet 
rechtstreeks of 
onrechtstreeks in 
eigendom is of 
gecontroleerd 
wordt, en door 
wie, en de 
beschrijving van 
de de aard van 
dergelijke 
controle 

[Niet van toepassing. Voor zover zij weet, valt Société Générale niet onder de 

indirecte of indirecte controle van een andere identiteit (in de zin van de 
Franse wetgeving).] 

[SG Issuer is voor 100% een dochteronderneming van Société Générale Bank 

& Trust S.A., die op haar beurt voor 100% een dochteronderneming van 
Société Générale en een integraal geconsolideerde onderneming is.] 

[SG Option Europe is voor 99,99 procent een dochteronderneming van 

Genefinance, die weer een dochteronderneming van Société Générale en een 
integraal geconsolideerde onderneming is.] 

[SGA Société Générale Acceptance N.V. is voor 100 procent een 

dochteronderneming van Société Générale en is een integraal geonsolideerde 
dochteronderneming.] 

[Verwijder Element B.17 als de Schuldinstrumenten afgel eide instrumenten zijn waarop Bijlage XII van de 
Verordening van toepassing is ] 

[B.17 Rating toegekend 
aan de Emittent 
of zijn 
schuldbewijzen 

[Société Générale heeft een A (hoog)-rating van DBRS, een A-rating van Fitch 
Ratings, een A2-rating van Moody’s Investors Services en een A-beoordeling 

van Standard and Poor’s.] 
[Indien de Emittent SG Issuer of SG Option Europe of SGA Société Générale 
Acceptance N.V is: Niet van toepassing. De Emittent heeft geen rating.] 

[Niet van toepassing] [De uit te geven Schuldinstrumenten hebben [geen] rating 
[Specificeer de beoordeling(en) van de uit te geven Schuldinstrumenten] [door 
[Specificeer de kredietbeoordelaar(s)].]] 

[Verwijder Element B.18 en B.19 indien Société Générale  de Emittent van de Schuldinstrumenten is ] 
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[B.18 Aard en 
draadwijdte van 
de garantie 

[De uitgegeven Schuldinstrumenten zullen onvoorwaardelijk en onherroepelijk 
worden gegarandeerd door Société Générale (de Garantieverstrekker ) zoals 
vastgelegd in de Garantie van [●] 2015. 

De Garantie vormt een rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet door 

zekerheden gewaarborgde en algemene verplichting van de 
Garantieverstrekker en heeft en zal dezelfde rang hebben als alle andere 
bestaande en toekomstige rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet door 

zekerheden gewaarborgde en algemene verplichtingen van de 
Garantieverstrekker, inclusief deze met betrekking tot deposito’s.] 

[B.19 Informatie over 
de Garantie-
verstrekker alsof 
deze de Emittent 
zou zijn van 
hetzelfde type 
effect dat 
voorwerp van de 
garantie is 

[De informatie over Société Générale alsof deze de Emittent zou zijn van 

hetzelfde type effect dat onder de Garantie valt, is beschreven in 
overeenstemming met de Elementen B.19 / B.1, B.19 / B.2, B.19 / B.4b, B.19 / 
B.5, B.19 / B.9, B.19 / B.10, B.19 / B.12, B.19 / B.13, B.19 / B.14, B.19 / B.15, 

[,] [en] B.19 / B.16 [en B.19 / B.17] hieronder: 

[Voeg hier de Elementen betreffende de informatie over de 

Garantieverstrekker in als Société Générale optreedt als Garantieverstrekker – 

de relevante omschrijving kan gekopieerd worden van Elementen B.1 tot 
B.17]] 

 

Hoofdstuk C – Effecten Schuldinstrumenten 

C.1 Aard en klasse van 
de effecten die 
worden 
aangeboden en/of 
worden toegelaten 
tot de handel en 
elk identificatie-
nummer  

De Schuldinstrumenten zijn [schuldbewijzen] [afgeleide instrumenten] 
[geïndexeerd op [aandeel] [index] [SGI index] [Certificaten] [dividend] [ETF] 
[referentiekoers] [wisselkoers ] [grondstof] [grondstoffenindex] [fonds] [inflatie-

index] [ETP] [non-equity effecten zijnde [certificaten] [afgeleide over-the-
counter producten] [[optie] [future] contract[en]] [preferent aandeel] [warrant] 
[portfolio] [het zich al dan niet voordoen van een of meer 

kredietgebeurtenissen in een of meerdere referentie-entiteiten [die in de index 
zijn opgenomen]] [het zich al dan niet voordoen van een of meer 
obligatiegebeurtenis(sen)]].[cdc spreiding] 

 

ISIN-code: [Code invoegen] 
Common Code: [Code invoegen] 

C.2 Munteenheid voor 
de verhandeling 
van de effecten 

[De gespecificeerde munteenheid invoegen] [met betrekking tot de Dubbele 
Valuta Effecten, voeg de afwikkelingskoers in] 

[Met betrekking to Dubbele Valuta Effecten de munteenheid voor verrekening 
invoeren] 

 

C.5 Beschrijving van 
beperkingen op de 
vrije 
overdraagbaarheid
van de effecten 

Niet van toepassing. Er is geen beperking op de vrije overdraagbaarheid van 
de Schuldinstrumenten, onder voorbehoud van verkoop- en 
overdrachtsbeperkingen die in bepaalde jurisdicties van toepassing kunnen 
zijn. 
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C.8 Rechten 
verbonden aan de 
effecten, met 
inbegrip van de 
rangorde en 
beperkingen van 
deze rechten 

Rechten verbonden aan de effecten: 

Tenzij de Schuldinstrumenten voordien zijn terugbetaald, verlenen de 
Schuldinstrumenten elke houder van Schuldinstrumenten 
(Schuldinstrumentenhouder ) het recht om een potentiële opbrengst op de 

Schuldinstrumenten te ontvangen [indien de Schuldinstrumenten 
schuldbewijzen zijn waarop Bijlage V van toepassing is: een terugbetaling 

tegen pari op de vervaldatum en een eventueel rendement op deze 
Schuldinstrumenten (zie Element C.9] [[Indien de Schuldinstrumenten 
afgeleide instrumenten zijn waarop Bijlage XII van toepassing is: een 

terugbetaling die lager dan, gelijk aan of hoger dan het aanvankelijk belegde 

bedrag kan zijn (zie Element C.18).] [een vaste terugbetaling die verschilt van 
pari op de vervaldatum en een potentieel rendement op deze 
Schuldinstrumenten (zie Element C.18)] een terugbetaling van het pari op de 

vervaldatum en een potentieel rendement op deze Schuldinstrumenten (zie 
Element C.18)]. 

[Indien de Emittent SG Issuer is en de Schuldinstrumenten zijn gedekte 

Schuldinstrumenten:  

Naast de Garantie van de Garantieverstrekker worden de onder de 
Schuldinstrumenten verschuldigde betalingen gewaarborgd door een 

zekerheid onder de vorm van een pand die voldoen aan de volgende 
[Geschiktheidscriteria] [en] [Onderpand Regels]: 

 

[Subsidiabiliteitscriteria: 

 

[Voeg een korte beschrijving van de 
Geschiktheidscriteria toe]] 

[Onderpandregels: 

 

Voeg een korte beschrijving van de 
Onderpandregels toe] 

 

In onderstaande gevallen heeft een Schuldinstrumentenhouder het recht om 
onmiddellijke en verschuldigde betaling van alle sommen te eisen: 

- in geval de Emittent in gebreke blijft de betaling of de andere verplichtingen 
onder de Schuldinstrumenten te vervullen [Indien de Schuldinstrumenten 
gewaarborgde Schuldinstrumenten zijn: inclusief verplichtingen onder het 

pand dat als zekerheid voor de Schuldinstrumenten dient] [en] 

 - [Indien de Emittent SG Issuer of SG Option Europe of SGA Société Générale 
Acceptance N.V. is: de Garantieverstrekker blijft in gebreke zijn verplichtingen 

na te leven uit hoofde van de Garantie of in geval de garantie van de 

Garantieverstrekker niet meer geldig is]. 

    - Bij insolventie of een faillissementsprocedure van de Emittent. 

 

[De Schuldinstrumenthouder kan op eigen initiatief een terugbetaling 
verrichten.] 

De toestemming van de Schuldinstrumenthouders zal moeten worden 

verkregen alvorens de contractuele voorwaarden van de Schuldinstrumenten 
te kunnen wijzigen [Indien het Schuldinstrumenten naar Frans recht betreft: 

tijdens een Schuldinstrumentenhouders’ algemene vergadering; de 

Schuldinstrumentenhouders worden gegroepeerd en vertegenwoordigd door 
een vertegenwoordiger van deze groep.] [indien het Schuldinstrumenten naar 
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Engels recht betreft: overeenkomstig de bepalingen van een 

agentschapsovereenkomst, die beschikbaar zal worden gesteld aan de 
Schuldinstrumentenhouder op aanvraag aan de Emittent.] 

Toepasselijk recht 

De Schuldinstrumenten en alle niet-contractuele verplichtingen voortvloeiend 
uit of verband houdend met de Schuldinstrumenten zullen onderhevig zijn aan, 

en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de [Engels recht] [Franse 
recht] [Zweeds recht] [Fins recht] [Noors recht] [Deens recht]. 

[-[indien het Schuldinstrumenten naar Engels recht betreft of Ongewaarmerkte 

Schuldinstrumenten: de Emittent aanvaardt de bevoegdheid van de Engelse 

rechtbanken met betrekking tot elk geschil met de Emittent, maar aanvaardt 
dat zulke Schuldinstrumentenhouders hun eis kunnen voorleggen aan elke 

andere bevoegde rechtbank.] 

[- [indien het Schuldinstrumenten naar Frans recht betreft: de Emittent 
aanvaardt de bevoegdheid van de Parijse rechtbanken (tribunaux de Paris) 

met betrekking tot elk geschil met de Schuldinstrumentenhouders.] 

 

Rangorde:  

De Schuldinstrumenten zijn directe, onvoorwaardelijke, [niet-gewaarborgde] 
[met beperkt verhaalsrecht gedekte (limited recourse)] en niet-achtergestelde 
verplichtingen van de Emittent, en genieten een pari passu-rangorde met alle 

andere uitstaande directe, onvoorwaardelijke, [ongedekte] [met beperkt 
verhaalsrecht gedekte] en niet-achtergestelde verplichtingen van de Emittent, 
nu en in de toekomst. 

 

Beperking van de rechten verbonden aan de Schuldinst rumenten: 

[- In geval van aanpassingen die invloed uitoefenen op het (de) onderliggende 

instrument(en) kan de Emittent de voorwaarden van de Schuldinstrumenten 
wijzigen, of in geval er uitzonderlijke gebeurtenissen voorvallen die invloed 
uitoefenen op het (de) onderliggende instrument(en) kan de Emittent het (de) 

onderliggende instrument(en) vervangen door een (of meerdere) nieuw(e) 
onderliggend(e) instrument(en), de verschuldigde bedragen geheel of 
gedeeltelijk te gelde maken tot aan de vervaldatum van de 

Schuldinstrumenten, de vervaldatum van de Schuldinstrumenten uitstellen, de 
Schuldinstrumenten vroegtijdig terugbetalen op grond van de marktwaarde 
van deze Schuldinstrumenten of de bijkomende risico-indekkingskosten 

aftrekken van elk verschuldigd bedrag, in elk bovenstaand geval zonder 
hiervoor de toestemming van de Schuldinstrumentenhouders te moeten 
verkrijgen;] 

- de Emittent kan de Schuldinstrumenten vroegtijdig terugbetalen op grond van 
de [marktwaarde]/[gespecificeerde coupure] van deze Schuldinstrumenten om 
fiscale of reglementaire redenen, [of indien er een verstorende gebeurtenis 

met betrekking tot het onderpand optreedt] [en indien de verhouding tussen de 
uitstaande Schuldinstrumenten en het aantal initieel uitgegeven 
Schuldinstrumenten lager is dan [Specificeer het percentage]]; 

- het recht op betaling van de hoofdsom en rente vervalt na [tien] [Specificeer 
andere] jaren (voor de hoofdsom) en na vijf [Specificeer andere] jaren (voor de 

rente) te rekenen vanaf de datum waarop de betaling van deze bedragen voor 
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het eerst opeisbaar is geworden en deze onbetaald is gebleven. 

 [- In geval SG Issuer in gebreke blijft wat betreft de betaling, is het 
verhaalsrecht van de Schuldinstrumentenhouders tegen de Emittent beperkt 
tot de verpande activa van toepassing op de Serie Schuldinstrumenten, die 
samen de collateral pool vormen. [Dit is een pool van meerdere series 

onderpand en kan vervolgens worden gedeeld door meerdere series gedekte 
Schuldinstrumenten]. Niettemin zullen de Schuldinstrumentenhouders de 

mogelijkheid behouden een vordering in te stellen tegen de 
Garantieverstrekker met betrekking tot elk onbetaald bedrag] 

[- In geval van Schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer, SGA Société 

Générale Acceptance N.V. and SG Option Europe: In geval de Emittent in 

gebreke blijft wat betreft de betaling, zullen de Schuldinstrumentenhouders 
niet gerechtigd zijn om maatregelen te nemen of een procedure aan te 

spannen om de ontbinding, schuldsanering onder rechterlijk toezicht of 
vereffening (of enige vergelijkbare maatregel) van de Emittent te verkrijgen. 
Niettemin zullen de Schuldinstrumentenhouders de mogelijkheid behouden 

een vordering in te stellen tegen de met betrekking tot onbetaalde 
bedragen].    

 

Belasting 

Alle betalingen met betrekking tot de Schuldinstrumenten, Receipts en 
Coupons of onder de Garantie zullen worden uitgevoerd vrij van – en zonder 

inhouding of aftrek voor of voor rekening van, om het even welke huidige of 
toekomstige belastingen, lasten of overheidstoeslagen van welke aard dan 
ook, die worden opgelegd, aangerekend, geïnd of berekend door of in naam 

van enige Fiscale Jurisdictie, tenzij deze afhouding of aftrek wettelijk verplicht 
is. 

In geval dat er enige bedragen moeten worden ingehouden of afgetrokken 

voor of in naam van enige Fiscale Jurisdictie, dient de betrokken Emittent of, in 
voorkomend geval, de Garantieverstrekker (behoudens in bepaalde 
omstandigheden) in de hoogste wettelijke toegestane mate, een dergelijk 

bijkomend bedrag betalen als vereist zou zijn, opdat elke 
Schuldinstrumentenhouder, Receipthouder of Couponhouder na inhouding of 
aftrek van dergelijke belastingen, lasten of overheidstoeslagen, het volledige 

op dat moment verschuldigde en te betalen bedrag zal ontvangen. 

[Verwijder Element C.9 als de Schuldinstrumenten afgele ide instrumenten zijn waarop Bijlage XII van de 
Verordening van toepassing is ] 

[C.9 
Procedures voor de 
uitoefening van 
rechten: rente, 
rendement en 
terugbetaling, en 
vertegenwoordiger 
van Schuldinstru-
mentenhouders  

 

[Zie het bovenstaande Element C.8.] 

Gespecificeerde Coupure: [voeg gespecificeerde coupure in] 

 [Aangepaste Gespecificeerde Coupure: [voer in]]  

[Berekend Bedrag: voeg berekend bedrag in] 

[In geval van Zero Coupon Schuldinstrumenten: Niet van toepassing. De 

Schuldinstrumenten zijn niet rentedragend] 

Rente: 

 [Tenzij voordien uitbetaald, zal de rente op de schuldbewijzen als volgt 

plaatsvinden: 
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Datum Begin Rente : [Voeg de datum van het begin van de rente in] 
 

[In geval van effecten met vaste rentevoet : 

Rentevoet(en):  [Voeg de rentevoet in] 

Gespecificeerde 
periode(s)/dat(um)(a
) van betaling van 
rente [(i)]: 

[Voeg de dat(um)(a) van betaling van de rente in] 

 

Vast couponbedrag  [Voeg het vast couponbedrag in] 

[In geval van aan Krediet gelinkte 
Schuldinstrumenten: Betaling van rente is 
onderworpen aan het zich al dan niet voordoen van 

een kredietgebeurtenis.] 

[In geval van aan Obligatie Gelinkte 
Schuldinstrumenten: Betaling van de rente is 

onderworpen aan het zich al dan niet voordoen van 
een obligatiegebeurtenis.] 

 

[Dagtelling Fractie] [Voer de relevante dagtelling fractie in] 

[In geval van Schuldinstrumenten met variable rentevoet : 

Variabel Coupon 
bedrag :  

[Voeg het variabel couponbedrag in] 

[In geval van aan Krediet gelinkte 
Schuldinstrumenten: Betaling van rente is 

onderworpen aan het zich al dan niet voordoen van 
een kredietgebeurtenis.] 

[In geval van aan Obligatie Gelinkte 

Schuldinstrumenten: Betaling van rente is 
onderworpen aan het zich al dan niet voordoen van 
een obligatiegebeurtenis.]] 

 

[Dagtelling Fractie] [Voer de relevante dagtelling fractie in] 

Gespecificeerde 
periode(s)/ 
Dat(um)(a) van 
betaling van 
rente[(i)]:  

[Voeg de dat(um)(a) van betaling van de rente in] 

 

Referentie 
rentevoet: 

[Voeg de betreffende referentie rentevoet in]] 

 
 

[In geval van gestructureerde Schuldinstrumenten : 
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Bedrag 
Gestructureerde 
Rente: 

 
[Voeg de toepasselijke formule toe met betrekking 

tot het referentieproduct gespecifieerd in de 
toepasselijke Definitieve Voorwaarden] 
 

[In geval van aan Krediet gelinkte 
Schuldinstrumenten: Betaling van rente is 

onderworpen aan het zich al dan niet voordoen van 
een kredietgebeurtenis.] 

[In geval van aan Obligatie Gelinkte 

Schuldinstrumenten: Betaling van rente is 
onderworpen aan het zich al dan niet voordoen van 
een obligatiegebeurtenis.] 
 

[Dagtelling Fractie] [Voer de relevante dagtelling fractie in] 

Gespecificeerde 
periode(s)/ 
Datum(um)(a) van 
betaling rente [(i)]: 
 

[Voeg de dat(um)(a) van betaling van de rente in] 
 

Definities inzake de 
dat(um)(a): 

[Voeg de betreffende dat(um)(a) die van toepassing 
zijn op het bedrag van de gestructureerde rente in] 

Definites inzake het 
product: 

[Voeg de betreffende definitie(s) toe die van 
toepassing zijn op het product] 

 

Onderliggende waarden: 

[Het type van onderliggende waarde is: [aandeel] [index] [SGI Index] 
[Certificaten] [dividend] [ETF] [referentiekoers] [wisselkoers] [grondstof] 
[grondstoffenindex] [fonds] [inflatie-index] [ETP] [non-equity-effecten zijnde 

[certificaten] [afgeleide over-the-counter producten] [[optie] [future] 
contract[en]][preferent aandeel] [warrant] [portfolio] [cds spreiding]] 

 

[Informatie over de onderliggende warden is beschikbaar op de volgende 
website(s), indien van toepassing, of op eenvoudig verzoek bij Société 
Générale: [voeg de naam van de onderliggende waarde en de betreffende 

website, indien van toepassing, in]]  

 

[In geval van gestructureerde Schuldinstrumenten die aan Krediet gelinkte 

Schuldinstrumenten zijn: De Schuldinstrumenten worden geïndexeerd bij het 

zich al dan niet voordoen van een of meer kredietgebeurtenis(sen) [bij een of 
meerdere referentie-entiteit(en)] ) [die tot een index behoren]. 

 

Informatie over de [referentie-entiteit] [referentie-entiteiten] [die tot de index 
behoren]  is beschikbaar op de volgende website(s), indien van toepassing, of 
op eenvoudig verzoek bij Société Générale: [voeg de naam van de referentie-
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entiteit(en) of van de index en de betreffende website, indien van toepassing, 

in]] 

 

[In geval van gestructureerde Schuldinstrumenten die aan Obligatie Gelinkte 

Schuldinstrumenten zijn: De Schuldinstrumenten worden geïndexeerd bij het 

zich al dan niet voordoen van een of meer obligatiegebeurtenis(sen).]  

[Voeg de desbetreffende obligatie toe] 

 

Informatie over de obligatie is beschikbaar op de volgende website(s), indien 
van toepassing, of op eenvoudig verzoek bij Société Générale: [voeg de 

betreffende obligatie en de betreffende website, indien van toepassing, in]]] 

 

Terugbetaling: 

 

Bedrag Laatste Terugbetaling: 
 

Tenzij eerder terugbetaald, zal de 
Emittent de Schuldinstrumenten op de 
vervaldatum terugbetalen, in 
overeenstemming met de volgende 
bepalingen inzake elk 
Schuldinstrument: 
 

 Gespecificeerde Denominatie x 100% 

 

[voeg het volgende in in het 
geval omwisseling naar keuze 

van de Emmittent van 
toepassing is: 

 

Bepalingen betreffende 
omwisseling naar keuze van de 
Emmittent: 

 

[Vervangend Couponbedrag [●]] 

[Additioneel Vervangend 

Couponbedrag] 

Marktwaarde van de Omwisseling: [●] 

[Vervangend Bedrag Laatste 

Terugbetaling: [●]] 

Optionele Aanpassings Dat(um)(a): 
[●] 

Vervaldatum: [In geval van open einde- 

Schuldinstrumenten (Open end 
Notes) 

De Schuldinstrumenten zijn open 

einde-Schuldinstrumenten en hebben 
geen vervaldatum] 

 
[De vervaldatum van de 
Schuldinstrumenten is [Voeg de 
vervaldatum in]].  

[Voeg het volgende toe indien de Schuldinstrumenten Gedeeltelijk Betaalde 

Schuldinstrumenten zijn  

Bepalingen Gedeeltelijk Betaalde 
Schuldinstrumenten: 
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(i) Gedeeltelijke 

Betalings 
Hoeveelhe(i)d(en
): 

[Voeg de gedeeltelijke 

betalings hoeveelhe(i)d(en) in] 

(ii) Gedeeltelijke 

Betalings 
Dat(um)(a): 

[Voeg de gedeeltelijke 
betalings dat(um)(a) in] 

[Indien de Schuldinstrumenten Schuldinstrumenten op Afbetaling zijn, 
voeg het volgende in: 

Bepalingen Schuldinstrumenten 
op afbetaling: 

 

(i) Afbetalings 
Hoeveelhe(i)d(en): 

[Voeg de afbetalings 
hoeveelhe(i)d(en) in] 

(ii) Afbetalings Dat(um)(a): [ Voeg de afbetalings dat(um)(a)]] 

[[Indien de Schuldinstrumenten Dubbele Valuta Effecten zijn, voeg het 
volgende in: 

Bepalingen Dubbele Valuta 
Effecten: 

 

(i) Munteenheid 
verrekening 

[●] 

(ii) Dubbele Valuta 
Wisselkoers: 

[Specificeer een wisselkoers]  

(iii)        Wijze van berekening van Koersvaststel ling Dubbele 
Valuta Wisselkoers: 

[V

o
or
af 

va
st
g

es
tel
d] 
[V
as
tst

ell
in
g 

B
er
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ek
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ns

a
g
e

nt
] 
[V
as
tel
lin

g 
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cr

e
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n 

R
at
e] 

[ Indien Vooraf vastgesteld:  

- Vooraf bepaalde 
Koersvastelling 

[specificeer de vaststelling] 

[ Indien Vaststelling Screen Rate of Vaststelling Berekeningsagent : 

- Dubbele Valuta 
Waarderingsdatum 

[●] 

- Dubbele Valuta 
Waarderingstijd 

[●] 

[ Indien Vaststelling Screen Rate: 

- Relevante Screen Pagina [ ●]] 

 

[Alleen met betrekking tot de Schuldinstrumenten met Vaste Rentevoet: 
Rendement  [●] (rendement invoegen)] 

Vertegenwoordiger van de Schuldinstrumentenhouders: 

[Indien het Schuldinstrumenten naar Frans recht betreft: 

[Specificeer de naam en het adres]] 

[Indien het Schuldinstrumenten naar Engels recht betreft: 

Niet van toepassing. Aangezien het Schuldinstrumenten naar [Engels Recht] 
[Zweeds Recht] [Fins Recht] [Noors Recht] [Deens recht] betreft, is er geen 
Vertegenwoordiger van de Schuldinstrumentenhouders.] 
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[Verwijder Element C.10 als de Schuldinstrumenten afgel eide instrumenten zijn waarop Bijlage XII van de 
Verordening van toepassing is ]  

C.10 Rente 
betaling 
gekoppeld 
aan (een) 
derivaten-
instru-
ment(en): 
Duidelijke 
en 
begrijpelijke 
uitleg om 
beleggers te 
helpen 
begrijpen 
hoe de 
waarde van 
hun 
belegging 
wordt 
beïnvloed 
door de 
waarde van 
de onder-
liggende 
instrumen-
ten, voorna-
melijk in de 
situaties 
waarin de 
risico’s het 
meest 
voorde-
handliggend 
zijn 

 

Zie bovenstaand Element C.9 
 
[Niet van toepassing. De betaling van de rente is niet gekoppeld aan een afgeleide 
component.] 
 
[De waarde van de Schuldinstrumenten en de betaling van een couponbedrag op een 
betreffende rentebetalingsdatum aan een Schuldinstrumentenhouder zal afhankelijk 
zijn van de prestatie van de onderliggende activa op de betreffende  
waarderingsdat(um)(a). 
 
[In geval van aan Krediet gelinkte Schuldinstrumenten: Het te betalen bedrag met 
betrekking tot de rente wordt bepaald door verwijzing naar het al dan niet optreden 
van een of meer kredietgebeurtenissen]. 
 
[In geval van aan Obligatie Gelinkte Schuldinstrumenten: Het te betalen bedrag met 
betrekking tot de rente wordt bepaald door verwijzing naar het zich al dan niet 
voordoen van een of meer obligatiegebeurtenissen]. 
 
 [Wat betreft de Productcategorie “Certificaat”, indien de toepasselijke Definitieve 
Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een referentie van 3.1.1 
tot 3.1.3 is, voeg toe:  
De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve of negatieve 
prestatie van [het onderliggend instrument] [de portefeuille met onderliggende 
instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille]. 
 
[Wat betreft de Productcategorie “Vanilla”, indien de toepasselijke Definitieve 
Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een referentie van 3.2.1 
tot 3.2.6 is, voeg toe:  
De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve of negatieve 
prestaties van [het onderliggend instrument] [de portefeuille met onderliggende 
instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille. Het 
(de) te betalen bedrag(en) wordt/worden vastgesteld [indien de Referentie van het 
Product 3.2.1 of 3.2.2 is of 3.2.5 of 3.2.6: op basis van de prestatie van [het 
onderliggend instrument [de portefeuille met onderliggende instrumenten] [een of 
meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille]] [Indien de Referentie van 
het Product 3.2.3 of 3.2.4 is: op basis van een vooraf bepaald, vast bedrag]. De 
prestaties van [het onderliggend instrument] [de portefeuille met onderliggende 
instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille] wordt 
[gewogen] [,en/of] [onderworpen aan een hefboomeffect], [en/of] [uitgemiddeld], 
[en/of] [bevroren] [en/of] en onderworpen aan een [minimum-] [en/of] 
maximumwaarde.] 
 
[Wat betreft de Productcategorie “Met barrière”, indien de toepasselijke Definitieve 
Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een referentie van 3.3.1 
tot 3.3.32 is, voeg toe:  
De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve of negatieve 
prestaties van [het onderliggend instrument] [een of meerdere onderliggende 
instrumenten uit de portefeuille]. Het (de) te betalen bedrag(en) wordt/worden 
vastgesteld en gebaseerd op de voorwaarde waaraan (al dan niet) wordt voldaan 
wanneer de prestatie van [het onderliggend instrument] [een of meerdere 
onderliggende instrumenten uit de portefeuille] [hoger] [lager] is dan] [of gelijk is aan] 
een vooraf bepaalde prestatiedrempel. De prestatie van [het onderliggend instrument] 
[de portefeuille met onderliggende instrumenten] [een of meerdere onderliggende 
instrumenten uit de portefeuille] wordt [gewogen], [en/of][onderworpen aan een 
hefboomeffect], [en/of] [uitgemiddeld], [en/of][bevroren] [en/of] onderworpen aan een 
[minimum-] [en/of] [maximumwaarde.] 
 
[Wat betreft de Productcategorie “Accumulator en met Ratchet”, indien de 
toepasselijke Definitieve Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product 
een referentie van 3.5.1 tot 3.5.4 is, voeg toe::  
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De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve prestaties van 
[het onderliggend instrument] [de portefeuille met onderliggende instrumenten] [een of 
meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille]. Het/de te betalen 
bedrag(en), wordt/worden bepaald op basis van accumulatie ([optellen] [of] 
[vermenigvuldigen]) van de prestaties van [het onderliggend instrument] [de 
portefeuille met onderliggende instrumenten] [een of meerdere onderliggende 
instrumenten uit de portefeuille] over meerdere opeenvolgende periodes (doorgaans 
vindt een ‘restriking’ van de prestaties plaats aan het begin van elke periode). De 
prestatie van [het onderliggend instrument] [de portefeuille met onderliggende 
instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille] 
worden [gewogen], [en/of][onderworpen aan een hefboomeffect], [en/of] 
[uitgemiddeld], [en/of][bevroren] [en/of] onderworpen aan een [minimum-] [en/of] 
[maximumwaarde.] 
 
[Wat betreft de Productcategorie “Multi Onderliggend”, indien de toepasselijke 
Definitieve Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een 
referentie van 3.6.1 tot 3.6.5 is, voeg toe:  
De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve of negatieve 
prestaties van meerdere onderliggende instrumenten waaruit de portefeuille met 
onderliggende instrumenten bestaat. Het/de betalen bedrag(en) wordt/worden 
vastgesteld op grond van de individuele prestaties van elk onderliggend instrument, 
deze individuele prestaties wordt [gewogen], [en/of] [onderworpen aan een 
hefboomeffect], [en/of] [uitgemiddeld], [en/of][bevroren] [en/of] onderworpen aan een 
[minimum-] [en/of] [maximumwaarde.] 
De samenstelling van de portefeuille met onderliggende instrumenten kan in de loop 
der tijd worden gewijzigd naargelang de individuele prestatie van de onderliggende 
instrumenten.  
 
[Wat betreft de Productcategorie “Volatiliteit”, indien de toepasselijke Definitieve 
Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een referentie van 3.7.1 
tot 3.7.11 is, voeg toe: 
De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve of negatieve 
prestaties van de historische variantie of historische volatiliteit  van [het onderliggend 
instrument] [de portefeuille met onderliggende instrumenten] [een of meerdere 
onderliggende instrumenten uit de portefeuille]. Variantie en volatiliteit zijn 
maatstaven van de spreiding van het rendement van het/de onderliggende 
instrument(en). Het (de) te betalen bedrag(en) wordt/worden vastgesteld aan de hand 
van (a) de prestaties of het niveau van [het onderliggend instrument] [portefeuille met 
onderliggende instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de 
portefeuille], en/of (b) de historische variantie of historische volatiliteit van [het 
onderliggend instrument] [de portefeuille met onderliggende instrumenten] en/of (c) 
bijkomende parameters (in voorkomend geval). Prestatie of niveau of historische 
variantie of historische volatiliteit van [het onderliggend instrument] [de portefeuille 
met onderliggende instrumenten] wordt [gewogen], [en/of][onderworpen aan een 
hefboomeffect], [en/of] [uitgemiddeld], [en/of][bevroren] [en/of] onderworpen aan een 
[minimum-] [en/of] [maximumwaarde. 
 
[Wat betreft de Productcategorie “Systematische Strategie”, indien de toepasselijke 
Definitieve Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een 
referentie van 3.8.1 tot 3.8.4 is, voeg toe:  
De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve prestaties van 
een dynamische portefeuille bestaande uit een risicocomponent, een veilige 
component [en een hefboomcomponent]. Het niveau van de dynamische portefeuille 
wordt vastgesteld door iteratie, afhankelijk van de blootstelling aan de 
risicocomponent, de veilige component [en het hefboomcomponent] en van het 
niveau van deze componenten. De blootstelling aan de risicocomponent, de veilige 
component [en de hefboomcomponent] wordt vastgesteld in de formule en kan 
bijvoorbeeld worden bepaald in overeenstemming met een constant proportion 
portfolio insurance-mechanisme of mechanismes voor doelvolatiliteit. Het niveau van 
de Dynamische Portefeuille wordt [gewogen], [en/of][onderworpen aan een 
hefboomeffect], [en/of] [uitgemiddeld], [en/of][bevroren] [en/of] onderworpen aan een 
[minimum-] [en/of] [maximumwaarde.] 
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[Wat betreft de Productcategorie “Koers/Voet”, indien de toepasselijke Definitieve 
Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een referentie van 3.9.1 
tot 3.9.3 is, voeg toe:  
De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van [een] [referentiekoers(en)]  
[een inflatie-index.] [inflatie-indexen].] 
 
[Wat betreft de Productcategorie ‘”Gecombineerde Vanilla”, indien de toepasselijke 
Definitieve Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een 
referentie van 3.11.1 tot 3.11.4 is, voeg toe:  

De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve of negatieve 
prestaties van [het onderliggend instrument] [de portefeuille met onderliggende 
instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille]. 

Het/de betalen bedrag(en) wordt/worden vastgesteld als een [minimum], [maximum] 
[onderhevig aan een hefboomeffect] gewogen combinatie, [door optelling], [door 
vermenigvuldiging] van [vanilla calls], [puts], [digitale opties] [vaste bedragen], en 

combinaties, [door optelling] [of] [door vermenigvuldiging] van [calls] [,digitale opties] 
en [vaste bedragen].] 

 
[Verwijder Element C.11 indien de Schuldinstrumenten s chuldeffecten zijn waarop Annex XIII van de 
Verordening van toepassing is] 

C.11  Of de 
aangeboden 
effecten het 
voorwerp 
uitmaken of 
zullen 
uitmaken 
van een 
aanvraag 
voor 
toelating tot 
verhan-
deling met 
het oog op 
hun verhan-
deling op 
een geregu-
leerde markt 
of andere 
equivalente 
markt met 
aanduiding 
van de 
desbetreffen
de markt. 

[Niet van toepassing. Geen aanvraag tot toelating tot verhandeling zal worden 

gemaakt.] [Een aanvraag zal worden ingediend om de Schuldinstrumenten toe te laten 
tot de verhandeling op [de gereguleerde markt van de Luxemburgse Beurs] [specificeer 
andere markt].]  

[Verwijder Elementen C.15 tot C.20 indien de Schuldins trumenten schuldbewijzen zijn waarop Bijlage V 
van de Verordening van toepassing is of indien de Sch uldinstrumenten schuldeffecten zijn waarop Annex 
XIII van de Verordening van toepassing is ] 

[C.15 Hoe de 
waarde van 
de belegging 
wordt 

[Niet van toepassing. De waarde van de belegging wordt niet beïnvloed door de 
waarde van een onderliggend instrument.] 
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beïnvloed 
door de 
waarde van 
het/de 
onderlig-
gend(e) 
instru-
ment(en) 

 

[In geval van Gestructureerde Schuldinstrumenten die aan Krediet verbonden 

Schuldinstrumenten of aan Obligatie verbonden Schuldinstrumenten zijn: De waarde 

van de Schuldinstrumenten wordt niet beïnvloed door de waarde van een 
onderliggend instrument [maar] [en] door het zich al dan niet voordoen van een of 

meerdere [kredietgebeurtenis(sen)][obligatiegebeurtenis(sen)]. 
  

[De waarde van de Schuldinstrumenten; [de betaling van een coupon bedrag op een 

betreffende rente betaaldatum aan een Schuldinstrumentenhouder] [, de betaling van 
een bedrag voor automatische vervroegde terugbetaling op een betreffende 
automatische vervroegde terugbetalingsdatum] en de betaling van een 

terugbetalingsbedrag aan een Schuldinstrumentenhouder op de vervaldag zal 
afhankelijk zijn van de prestaties van het (de) onderliggende instrument(en) op de 
betreffende waarderingsdat(um)(a)] 

 

[Wat betreft de Productcategorie “Certificaten”, indien de toepasselijke Definitieve 
Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een referentie van 3.1.1 

tot 3.1.3 is, voeg toe:  

De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve of negatieve 
prestatie van [het onderliggend instrument] [de portefeuille met onderliggende 

instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille met 
onderliggende instrumenten].] 

 

[Wat betreft de Productcategorie “Vanilla”, indien de toepasselijke Definitieve 
Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een referentie van 3.2.1 
tot 3.2.6 is, voeg toe:  

De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve of negatieve 
prestatie van [het onderliggend instrument] [de portefeuille met onderliggende 
instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille]. 
Het/de betalen bedrag(en) wordt/worden vastgesteld op grond van [indien de 
Referentie van het Product 3.2.1 of 3.2.2 of 3.2.5 of 3.2.6 is: een bedrag dat afhangt 

van de prestatie van [het onderliggend instrument] [de portefeuille met onderliggende 

instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille]] 
[Indien de Referentie van het Product 3.2.3 of 3.2.4 is: een vooraf bepaald, vast 

bedrag]. De prestatie van [het onderliggend instrument] [de portefeuille met 

onderliggende instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de 
portefeuille] wordt [gewogen], [en/of] [onderworpen aan een hefboomeffect], [en/of] 
[uitgemiddeld], [en/of] [bevroren] [en/of] [onderworpen aan een minimum- en/of 

maximumwaarde.] 

 

[Wat betreft de Productcategorie “Met Barrière”, indien de toepasselijke Definitieve 

Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een referentie van 3.3.1 
tot 3.3.32 is, voeg toe: 

De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve of negatieve 

prestatie van [het onderliggend instrument] [de portefeuille met onderliggende 
instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille]. 
Het/de te betalen bedrag(en) wordt/worden vastgesteld op grond van het al dan niet 

voldoen van de voorwaarde of de prestatie van [het onderliggend instrument] 
[portefeuille met onderliggende instrumenten] [een of meerdere onderliggende 
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instrumenten uit de portefeuille] [hoger] [lager] is dan [of gelijk is aan] een vooraf 

bepaalde prestatiedrempel. De prestatie van [het onderliggend instrument] [de 
portefeuille met onderliggende instrumenten] [een of meerdere onderliggende 
instrumenten uit de portefeuille] wordt [gewogen], [en/of] [onderworpen aan een 

hefboomeffect], [en/of] [uitgemiddeld], [en/of] [bevroren] [en/of] [onderworpen aan een 
minimum- en/of maximumwaarde.] 

 

[Wat betreft de Productcategorie “Accumulator en met Ratchet”, indien de 
toepasselijke Definitieve Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product 
een referentie van 3.5.1 tot 3.5.4 is, voeg toe: 

De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve prestatie van 
[het onderliggend instrument] [de portefeuille met onderliggende instrumenten] [een of 
meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille]. Het/de te betalen 

bedrag(en) wordt/worden vastgesteld op basis van accumulatie ([optellen] [of] 
[vermenigvuldigen]) van de prestaties van [het onderliggend instrument] [de 
portefeuille met onderliggende instrumenten] [een of meerdere onderliggende 

instrumenten uit de portefeuille] over meerdere opeenvolgende periodes (waarbij 
doorgaans een ‘restriking’ van de prestaties plaatsvindt aan het begin van elke 
periode). De prestatie van [het onderliggend instrument] [de portefeuille met 

onderliggende instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de 
portefeuille] wordt/worden [gewogen], [en/of] [onderworpen aan een hefboomeffect], 
[en/of] [uitgemiddeld], [en/of] [bevroren] [en/of] [onderworpen aan een minimum- en/of 

maximumwaarde.] 

 

[Wat betreft de Productcategorie “Multi Onderliggend”, indien de toepasselijke 

Definitieve Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een 
referentie van 3.6.1 tot 3.6.5 is, voeg toe:  

De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve of negatieve 

prestatie van meerdere onderliggende instrumenten waaruit de portefeuille met 
onderliggende instrumenten bestaat. Het/de te betalen bedrag(en) wordt/worden 
vastgesteld op grond van de individuele prestatie van elk onderliggend instrument, 

deze individuele prestatie wordt [gewogen], [en/of] [onderworpen aan een 
hefboomeffect], [en/of] [uitgemiddeld], [en/of] [bevroren] [en/of] [onderworpen aan een 
minimum- en/of maximumwaarde.] 

De samenstelling van de portefeuille met onderliggende instrumenten kan in de loop 
der tijd worden gewijzigd naargelang de individuele prestaties van de onderliggende 
instrumenten. 

 

[Wat betreft de Productcategorie “Volatiliteit”, indien de toepasselijke Definitieve 
Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een referentie van 3.71 

tot 3.7.11 is, voeg toe:  

De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve of negatieve 
prestatie van de historische variantie of historische volatiliteit  van [het onderliggend 

instrument] [de portefeuille met onderliggende instrumenten] [een of meerdere 
onderliggende instrumenten uit de portefeuille]. Variantie en volatiliteit meten de 
spreiding van het rendement van het/de onderliggende instrument(en). Het (de) te 

betalen bedrag(en) wordt/worden vastgesteld aan de hand van (a) de prestaties of 
het niveau van [het onderliggend instrument] [portefeuille met onderliggende 
instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille], en/of 
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(b) de historische variantie of historische volatiliteit van [het onderliggend instrument] 

[de portefeuille met onderliggende instrumenten] en/of (c) bijkomende parameters (in 
voorkomend geval). De prestatie of het niveau of de historische variantie of de 
historische volatiliteit van [het onderliggend instrument] [de portefeuille met 

onderliggende instrumenten] wordt [gewogen], [en/of] [onderworpen aan een 
hefboomeffect], [en/of] [uitgemiddeld], [en/of] [bevroren] [en/of] [onderworpen aan een 
minimum- en/of maximumwaarde.].] 

 

Wat betreft de Productcategorie “Systematische Strategie”, indien de toepasselijke 
Definitieve Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een 

referentie van 3.8.1 tot 3.8.4 is, voeg toe: 

De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve prestatie van 
een dynamische portefeuille bestaande uit een risicocomponent, een veilige 

component, [en een hefboomcomponent]. Het niveau van de dynamische portefeuille 
wordt vastgesteld door iteratie, afhankelijk van de blootstelling aan de 
risicocomponent, de veilige component [en de hefboomcomponent] en het niveau van 

deze componenten. De blootstelling aan de risicocomponent, de veilige component 
[en de hefboomcomponent] wordt vastgesteld in de formule en kan bijvoorbeeld 
worden bepaald in overeenstemming met een constant proportion portfolio Insurance-

mechanisme of een mechanisme voor doelvolatiliteit. Het niveau van een 
Dynamische Portefeuille wordt [gewogen], [en/of] [onderworpen aan een 
hefboomeffect], [en/of] [uitgemiddeld], [en/of] [bevroren] [en/of] [onderworpen aan een 

minimum- en/of maximumwaarde.] 

 

[Wat betreft de Productcategorie “Koers/Voet”, indien de toepasselijke Definitieve 

Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een referentie van 3.9.1 
tot 3.9.3 is, voeg toe:  

De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van [een] [referentiekoers[en]] 

[inflatie-index] [inflatie-indexen.] 

 

[Wat betreft de Productcategorie “Krediet of Obligatie Gelinkt”, indien de toepasselijke 

Definitieve Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een 
referentie van 3.9.1 tot 3.9.3 is, voeg toe: 

De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve of negatieve 

prestatie van het onderliggend instrument. Het/de te betalen bedrag(en) 
wordt/worden vastgesteld aan de hand van een of meerdere voorwaarden, waarvan 
een is voldaan als het niveau van het onderliggende instrument [hoger] [lager] is dan 

[of gelijk aan] een vooraf vastgestelde barrière.] 

 

[Wat betreft de Productcategorie ‘”Gecombineerde Vanilla”, indien de toepasselijke 

Definitieve Voorwaarden specificeren dat de Referentie van het Product een 
referentie van 3.11.1 tot 3.11.7 is, voeg toe:  

De waarde van de Schuldinstrumenten is afhankelijk van de positieve of negatieve 

prestatie van [het onderliggend instrument] [de portefeuille met onderliggende 
instrumenten] [een of meerdere onderliggende instrumenten uit de portefeuille] [de 
[portefeuille van] portfolio['s] van onderliggende instrumenten als gespecificeerd in 

onderstaand Element C.20. Het/de te betalen bedrag(en) wordt/worden vastgesteld, 
als een [minimum] [,] [maximum] [onderhevig aan een hefboomeffect] gewogen 
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combinatie door [optelling], [vermenigvuldiging]) van [vanilla calls] [,puts] [,digitale 

opties] [,vaste bedragen], en combinaties, door [optelling] [of] [vermenigvuldiging] van 
[calls] [,digitale opties] en [vaste bedragen].] 

 
[C.16 De verval-

datum en de 
finale 
referentie-
datum 

[In geval van Gestructureerde Schuldinstrumenten die aan Krediet verbonden 

Schuldinstrumenten zijn:  

De vervaldatum van de Schuldinstrumenten zal [voeg de geplande vervaldatum in] 

zijn (onder voorbehoud dat zich een of meerdere kredietgebeurtenis(sen) of niet-
geregelde (unsettled) kredietgebeurtenis(sen) voordoen) en de finale referentiedatum 

is de datum waarop de laatste kredietgebeurtenis zich voordeed (onder voorbehoud 

dat zich een of meerdere kredietgebeurtenissen of niet-geregelde 
kredietgebeurtenissen voordoen],  

 

[In geval van Gestructureerde Schuldinstrumenten die aan Obligatie verbonden 

Schuldinstrumentenzijn: 

De vervaldatum van de Schuldinstrumenten zal [voer de geplande vervaldatum in] 

zijn (onder voorbehoud dat zich een of meerdere obligatiegebeurtenis(sen) of niet-
geregelde (unsettled) obligatiegebeurtenis(sen) voordoen) en de finale 

referentiedatum is de laatste datum waarop een obligatiegebeurtenis optreedt (onder 

voorbehoud dat zich een of meerdere obligatiegebeurtenissen of niet-geregelde 
obligatiegebeurtenissen voordoen],  

[In geval van Schuldinstrumenten zonder specifieke vervaldatum: 

Het betreft Schuldinstrumenten zonder specifieke vervaldatum (‘Open end Notes’). Er 

is geen finale referentiedatum van toepassing op de Schuldinstrumenten.] 

 

[De vervaldatum van de Schuldinstrumenten zal [voeg de vervaldatum in] zijn. Er is 

geen finale referentiedatum van toepassing op de Schuldinstrumenten.] 

 

[De vervaldatum van de Schuldinstrumenten zal [voeg de vervaldatum in] zijn en de 

finale referentiedatum is de laatste waarderingsdatum.] 

 

De vervaldatum kan worden gewijzigd overeenkomstig de voorwaarden van het 

bovenvermelde Element C.8 en het onderstaande Element C.18. 
[C.17 Betalings-

procedure 
van de 
afgeleide 
instrumenten 

[Betaling in contanten] [en/of] [fysieke levering] [In geval van Gestructureerde 
Schuldinstrumenten die aan Krediet of aan Obligatie verbonden zijn: Betaling in 

contanten of fysieke levering en/of betaling in contanten als de levering van alle of 
een deel van de te leveren activa onmogelijk of onwettig is]] 

[C.18 Wijze van 
rendement op 
de afgeleide 
instrumenten 

Behoudens indien voorafgaandelijk terugbetaald, zal het rendement op de afgeleide 
effecten als volgt plaatsvinden: 

Gespecificeerde Coupure: [voeg gespecificeerde coupure in] 

[Aangepaste Gespecificeerde Coupure: [voer in]]  

[Berekend Bedrag: voeg berekend bedrag in] 

[Datum Begin Rente: [Voeg de datum van het begin van de rente in]] 
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[In geval van vaste rente: 

Rentevoet(en): [[Voeg de betreffende rentevoet  in]  

Gespecificeerde 
Periode(s)/Dat(um)(a) 
van Rentebetaling [(i)]: 

[Voeg de betreffende dat(um)(a) van rentebetaling in] 

Vast Couponbedrag [ Voeg het vaste couponbedrag in] 

[In geval van Schuldinstrumenten verbonden aan Krediet; 
voeg toe: Betaling van de rente hangt af van het zich al 

dan niet voordoen van een kredietgebeurtenis] 

[In geval van Schuldinstrumenten verbonden aan 
Obligatie, voeg toe: Betaling van de rente hangt af van het 

zich al dan niet voordoen van een obligatiegebeurtenis] 

[Dagtelling Fractie [Voeg de relevante dagtelling fractie in]] 

[In geval van variabele rente: 

Variabel 
Couponbedrag: 

[Voeg de betreffende formule in] 

[In geval van Schuldinstrumenten verbonden aan Krediet; 

voeg toe: Betaling van de rente hangt af van het zich al 
dan niet voordoen van een kredietgebeurtenis] 

[In geval van Schuldinstrumenten verbonden aan 

Obligatie, voeg toe: Betaling van de rente hangt af van het 
zich al dan niet voordoen van een obligatiegebeurtenis] 

[Dagtelling Fractie [Voeg de relevante dagtelling fractie in]] 

Gespecificeerde 
Periode(s)/Dat(um)(a) 
van Rentebetaling[(i)]: 

[Voeg de betreffende dat(um)(a) van rentebetaling in] 

Referentiekoers: [ Voeg de betreffende referentiekoers toe] 

[In geval van gestructureerde rente: 

Bedrag aan 
Gestructureerde Rente:  

[Voeg de toepasselijke formule in die overeenkomt met de 

referentie van het product zoals gespecificeerd in de 
toepasselijke Definitieve Voorwaarden met betrekking tot 
de Schuldinstrumenten] 

[In geval van Gestructureerde Schuldinstrumenten 
verbonden aan Krediet: De betaling van de rente hangt af 

van het zich al dan niet voordoen van een of meerdere 

kredietgebeurtenis(sen)] 

[In geval van Gestructureerde Schuldinstrumenten 
verbonden aan Obligatie: De betaling van de rente hangt 

af van het zich al dan niet voordoen van een of meerdere 
obligatiegebeurtenis(sen)].  

[Dagtelling Fractie [Voeg de relevante dagtelling fractie in]] 

Gespecificeerde [ Voeg de betreffende dat(um)(a) van rentebetaling in] 
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Periode(s)/Dat(um)(a) 
van Rentebetaling [(i)]: 

[In geval van automatisch vervroegde terugbetaling: 

Bedrag Automatisch 
Vervroegde 
Terugbetaling:  

[Voeg de toepasselijke formule in die overeenkomt met de 

referentie van het product zoals gespecificeerd in de 
toepasselijke Definitieve Voorwaarden met betrekking tot 
de Schuldinstrumenten] [Als de Gestructureerde 

Schuldinstrumenten aan een Warrant verbonden 
Schuldinstrumenten zijn: Bedrag Automatisch Vervroegde 

Terugbetaling volgens Berekend Bedrag] 

Dat(um)(a) 
Automatisch 
Vervroegde 
Terugbetaling [(i)]: 

[Voeg de dat(um)(a) van Automatisch Vervroegde 
Terugbetaling in] 

Automatisch 
Ververvroegde 
Terugbetalingsgebeurt
enis 

[Voeg de relevante gebeurtenis in] 

Bedrag Laatste 
Terugbetaling: 

[Tegen Pari] [Gespecificeerde denominatie 
vermenigvuldigd met [Voeg het percentage in] [Voeg de 

toepasselijke formule in die overeenkomt met de referentie 
van het product zoals gespecificeerd in de toepasselijke 
Definitieve Voorwaarden met betrekking tot de 
Schuldinstrumenten] [Als de Gestructureerde 

Schuldinstrumenten Schuldinstrumenten zijn die 
verbonden zijn aan Preferente Aandelen en 

Schuldinstrumenten die verbonden zijn aan Warrant: 
Bedrag Laatste Terugbetaling volgens Berekend Bedrag] 

[In geval van fysieke levering 

De Schuldinstrumenten kunnen terugbetaald worden door middel van een bedrag in 
contanten en/of een fysieke levering van de betreffende te leveren activa. 

[Voeg hier alle toepasselijke data in overeenstemmend met de Referentie van het 
Product zoals gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden: 

[Definitities met 
betrekking tot de 
dat(um)(a):  

[Iindien van toepassing, voeg de data in met betrekking tot 
de gestructureerde rente (in voorkomend geval), de 
automatisch vervroegde terugbetaling (in voorkomend 

geval) en de laatste terugbetaling overeenstemmend met 
de referentie van het product zoals gespecificeerd in de 
toepasselijke Definitieve Voorwaarden]] ] 

[Voeg hier alle toepasselijke definities in overeenstemmend met de Referentie van het 
Product zoals gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden: 

[Definities met 
betrekking tot Product:  

[Iindien van toepassing, voeg de definities in betreffende 
de gestructureerde rente (in voorkomend geval), de 
automatisch vervroegde terugbetaling (in voorkomend 

geval) en de laatste terugbetaling overeenstemmend met 
de referentie van het product zoals gespecificeerd in de 



Samenvatting 

 

30 
 

toepasselijke Definitieve Voorwaarden]] ] 

[Voeg het volgende in bij terugbetaling naar keuze van de Emittent: 

Terugbetaling naar keuze van de Emittent: 

[Bedrag Optionele 
Terugbetaling:  

[Marktwaarde] [Gespecificeerde Denominatie 
vermenigvuldigd met [Voeg het percentage in]] [Voeg de 
formule in die overeenstemt met het Bedrag Laatste 

Terugbetaling zoals hierboven gespecificeerd berekend op 
de waarderingsdatum verbonden aan de betreffende 
Datum van Optionele Terugbetaling] [Als de 

Gestructureerde Schuldinstrumenten verbonden zijn aan 
een preferente aandelen of een obligatie: Bedrag 

Automatisch Vervroegde Terugbetaling volgens Berekend 
Bedrag]] 

[Marktwaarde betekent een bedrag bepaald door de 

berekeningsagent dat, op de datum van de verschuldigde 

terugbetaling van het Schuldinstrument, de faire 
marktwaarde van de Schuldinstrumenten zal 
vertegenwoordigen en dat het effect zal hebben (na het in 

rekening brengen van de kosten voor het afwikkelen van 
hedging-voorzieningen die voor de Schuldinstrumenten 
zijn getroffen) om voor de Schuldinstrumentenhouders het 

economische equivalent van de obligaties van de Emittent 
te behouden om betalingen te doen met betrekking tot de 
Schuldinstrumenten die, indien er geen vroegtijdige 

terugbetaling is, verschuldigd zouden zijn geweest na de 
betreffende vervroegde terugbetalingsdatum.] 

[Dat(um)(a) van 
Optionele 
Terugbetaling [(i)]: 

 

[Voeg de betreffende dat(um)(a) in]] ] 

[Voeg het volgende in, in geval van terugbetaling naar keuze van de 
Schuldinstrumentenhouders: 

Terugbetaling naar keuze van de Schuldinstrumentenho uders: 

Optionele 
Terugbetaling:  

[Marktwaarde] [Gespecificeerde Denominatie 
vermenigvuldigd met [Voeg het percentage in]] [Voeg de 
formule  in die overeenstemt met het Bedrag Laatste 
Terugbetaling zoals hierboven gespecificeerd berekend op 

de waarderingsdatum verbonden aan de betreffende 
Datum van Optionele Terugbetaling]  
 
[Marktwaarde betekent een bedrag bepaald door de 
berekeningsagent dat, op de datum van de verschuldigde 
terugbetaling van het Schuldinstrument, de eerlijke 
marktwaarde van de Schuldinstrumenten zal 
vertegenwoordigen en dat het effect zal hebben (na het in 
rekening brengen van de kosten voor het afwikkelen van 
hedging-voorzieningen die voor de Schuldinstrumenten 
zijn getroffen) om voor de Schuldinstrumentenhouders het 
economische equivalent van de obligaties van de Emittent 
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te behouden om betalingen te doen met betrekking tot de 
Schuldinstrumenten die, indien er geen vroegtijdige 
terugbetaling is, verschuldigd zouden zijn geweest na de 
betreffende vervroegde terugbetalingsdatum.] 

Dat(um)(a) van 
Optionele 
Terugbetaling (i): 

 

[Voeg de betreffende dat(um)(a) in]] ]] 

  [Voeg het volgende toe indien de Schuldinstrumenten Gedeeltelijk Betaalde 
Schuldinstrumenten zijn  

Bepalingen Gedeeltelijk Betaalde 
Schuldinstrumenten: 

  

(iii) Gedeeltelijke 

Betalings 
Hoeveelhe(i)d(en): 

[Voeg de gedeeltelijke betalings 
hoeveelhe(i)d(en) in] 

(iv) Gedeeltelijke 

Betalings Dat(um)(a): 

[Voeg de gedeeltelijke betalings 
dat(um)(a) in] 

[Indien de Schuldinstrumenten Schuldinstrumenten op Afbetaling zijn, voeg het 
volgende in: 

Bepalingen Schuldinstrumenten op 
afbetaling: 

 

(i) Afbetalings 
Hoeveelhe(i)d(en): 

[Voeg de afbetalings 

hoeveelhe(i)d(en) in] 

(ii) Afbetalings Dat(um)(a): [ Voeg de afbetalings dat(um)(a)]] 

[[Indien de Schuldinstrumenten Dubbele Valuta Effecten zijn, voeg het volgende in: 

Bepalingen Dubbele Valuta 
Effecten: 

 

(i) Munteenheid verrekening [ ●] 

(ii) Dubbele Valuta 
Wisselkoers: 

[Specificeer een wisselkoers]  

(iii)        Wijze van berekening van 
Koersvaststelling Dubbele Valuta 
Wisselkoers: 

[Vooraf vastgesteld] [Vaststelling 
Berekeninsagent] [Vastelling Screen 
Rate] 

[ Indien Vooraf vastgesteld:  

- Vooraf bepaalde Koersvastelling [ specificeer de vaststelling] 

[ Indien Vaststelling Screen Rate of Vaststelling Berekeningsagent : 
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- Dubbele Valuta Waarderingsdatum [ ●] 

- Dubbele Valuta Waarderingstijd [ ●] 

[ Indien Vaststelling Screen Rate: 

- Relevante Screen Pagina [ ●]] 
 

  [Voeg het volgende in in geval van Omwisseling naar keuze van de Emmitent] 

  Omwisseling naar keuze van de Emmitent: 

  [Vervangend 
Couponbedrag:  

[●]] 

  Additioneel 
Vervangend 
Couponbedrag: 

[●]] 

  Marktwaarde van de 
Omwisseling: 

[●]] 

  Vervangend Bedrag 
Laatste Terugbetaling: 

[●]] 

  Optionele 
aanpassingsdat(um)(a): 

[●]] 

  [In geval van Italiaanse Certificaten is een bijkomend bedrag van toepassing] 

  Bijkomende Bedrag(en) [Voer het/de bijkomende bedrag(en) in] 

  Dat(um)(a) Betaling 
Bijkomend Bedrag: 

[Voer bijkomende betalingsdat(um)(a) in]]  

[C.19 De laatste 
referentie-
prijs van de 
onderliggen
de waarde 

[In geval van Gestructureerde Schuldinstrumenten die Aan Krediet Verbonden 
Schuldinstrumenten zijn: Niet van toepassing. De Schuldinstrumenten worden 

geïndexeerd op grond van het zich al dan niet voordoen van een of meerdere 
kredietgebeurtenis(sen).] 

[In geval van Gestructureerde Schuldinstrumenten die Aan Obligatie Verbonden 

Schuldinstrumenten zijn: Niet van toepassing. De Schuldinstrumenten worden 

geïndexeerd op grond van het zich al dan niet voordoen van een of meerdere 
obligatiegebeurtenis(sen).] 

[Niet van toepassing. De Schuldinstrumenten hebben geen onderliggende waarde.]] 

[Zie bovenstaand Element C.18] 

[Laatste referentieprijs: de waarde van het (de) onderliggend(e) instrument(en) op de 

relevante waarderingsdat(um)(a) voor de terugbetaling, onder voorbehoud van het 
zich voordoen van uitzonderlijke gebeurtenissen en aanpassingen die dergelijk(e) 
onderliggend(e) instrument(en) beïnvloeden.]   

[C.20 Type van de 
onderliggen
de waarde 
en waar 
informatie 
over de 

[Het type van onderliggende waarde is: [aandeel] [index] [SGI Index] [Certificaten] 
[dividend] [ETF] [referentiekoers] [wisselkoers] [grondstof] [grondstoffenindex] [fonds] 
[inflatie-index] [ETP] [non equity effecten, die [certificaten] zijn] [afgeleide over-the-

counter producten] [[optie-] [future-]contract(en)] [preferent aandeel] [warrant] 
[portfolio] [cds spreiding]]  
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onderliggen
de waarde 
kan worden 
gevonden  

[De Schuldinstrumenten zijn verbonden aan de volgende [portefeuille van] 
portfolio['s]: 

Informatie betreffende de onderliggende instrumenten is beschikbaar op de volgende 
website[s], indien beschikbaar, of op eenvoudig verzoek aan Société Générale. 

[Voeg details betreffende de relevante portfolio activa in] 

[Informatie over de onderliggende waarde is beschikbaar op de volgende website(s), 
in voorkomend geval, of op aanvraag bij Société Générale: [voeg de naam van de) 
onderliggende waarde en de betreffende website, in voorkomend geval, in]] 

[In geval van Gestructureerde Schuldinstrumenten die Schuldinstrumenten verbonden 
aan Krediet zijn: de Schuldinstrumenten worden geïndexeerd op grond van het zich al 

dan niet voordoen van een of meerdere kredietgebeurtenis(sen) [met betrekking tot 
een of meerdere referentie-entiteit(en)] [behorende tot een index]. 

Informatie over de [referentie-entiteit] [referentie-entitieten] [die tot de index behoren] 
[cds spreading] is beschikbaar op de volgende website(s), in voorkomend geval, of op 
eenvoudig verzoek bij Société Générale: [voeg de naam van de referentie-entiteit(en) 

of index en relevante website, in voorkomend geval, in] 

[In geval van Gestructureerde Schuldinstrumenten die Aan Obligatie Verbonden 
Schuldinstrumenten zijn: de Schuldinstrumenten worden geïndexeerd op grond van 

het zich al dan niet voordoen van een of meerdere obligatiegebeurtenis(sen). 

De informatie betreffende de obligatie is beschikbaar op de volgende website(s), in 
voorkomend geval, of op eenvoudig verzoek bij Société Générale: [voeg de 
betreffende obligatie en website(s), in voorkomend geval, in] 

[Niet van toepassing. De Schuldinstrumenten hebben geen onderliggende waarde en 
de aflossing op de vervaldatum of eerder is gelijk aan een vast bedrag anders dan 

100 procent van de Gespecificeerde Denominatie.]  

[Verwijder Element C.21 indien de Schuldinstrumenten sc huldbewijzen zijn waarop Bijlage V van De 
Verordening van toepassing is of indien de Schuldins trumenten afgeleide instrumenten zijn waarop 
Bijlage XII van de Verordening van toepassing is ] 

[C.21 Markt 
waarop de 
effecten 
zullen 
worden 
verhandeld 
en waarvoor 
het 
prospectus 
werd 
gepubli-
ceerd 

[Vermeld elke markt waarop de effecten zullen worden verhandeld en waarvoor het 
prospectus werd gepubliceerd.] 

 

Hoofdstuk D – Risico’s 
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D.2 Belangrijkste 
informatie over 
de belangrijkste 
risico’s 
verbonden aan 
de Emittent [en 
de Garantie-
verstrekker] 

De Groep is blootgesteld aan de risico’s inherent aan zijn hoofdactiviteiten. 

Het risicobeheer van de Groep richt zich op de volgende hoofdcategorieën van 
risico’s, die elk een aanzienlijke negatieve impact op de activiteiten, 
bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Groep kunnen hebben: 

  

Krediet- en tegenpartijrisico (met inbegrip van het  landenrisico) : risico op 

verliezen als gevolg van het onvermogen van klanten, emittenten of andere 

tegenpartijen van de Groep om te voldoen aan hun financiële verplichtingen. 
Het kredietrisico omvat zowel het tegenpartijrisico met betrekking tot 
markttransacties (vervangingsrisico) als securitisatie-activiteiten. 

  

Marktrisico : risico op waardeverlies van financiële instrumenten als gevolg 

van wijzigingen in marktparameters, de volatiliteit van deze parameters en de 

correlatie tussen deze parameters. 

  

Operationele risico’s : risico op verliezen of sancties als gevolg van gebreken 

of storingen in interne procedures of systemen, menselijke fouten of externe 
gebeurtenissen. 

  

Structureel rentevoet- en wisselkoersrisico : risico op verlies of 

waardeverminderingen van de activa van de Groep als gevolg van 
schommelingen in de rentevoet of wisselkoersen. 

  

Liquiditeitsrisico : risico dat de Groep niet in staat zou zijn om, wanneer nodig 

en aan een redelijke kost, aan zijn eigen cash en zekerheidsvereisten te 

voldoen. 

[Verwijder Element D.3 als de Schuldinstrumenten afgele ide instrumenten zijn waarop Bijlage XII van 
de Verordening van toepassing is ] 

[D.3 Belangrijke 
informatie over 
de belangrijkste 
risico’s 
verbonden aan 
de effecten 

[Invoegen als de Schuldinstrumenten geen vooraf bepaalde vervaldatum 
hebben: In het geval van Schuldinstrumenten zonder vastgestelde vervaldatum 

(‘open end notes’) is de duur van de Schuldinstrumenten afhankelijk van een 

terugbetaling naar keuze van de Emittent. De mogelijkheid van een optionele 
terugbetaling door de Emittent, op een vooraf bepaalde datum, kan wellicht 

negatieve gevolgen hebben voor de marktwaarde van de Schuldinstrumenten. 
Potentiële beleggers dienen rekening te houden met het 
wederbeleggingsrisico, in functie van andere beleggingen beschikbaar op het 

moment van terugbetaling. Bij afwezigheid van een secundaire markt bestaat 
het risico dat de beleggers de Schuldinstrumenten niet kunnen verkopen.] 

[Bovendien kan deze optionele terugbetaling naar goeddunken van de Emittent 

verhinderen dat Schuldinstrumentenhouders genieten van de prestatie van de 
onderliggende instrumenten gedurende de volledige, oorspronkelijk beoogde 
periode wat weerspiegeld zou zijn in het rentebedrag.]  

 

[Invoegen als de Schuldinstrumenten het voorwerp zijn van een terugbetaling 
naar goeddunken van de Emittent: De mogelijkheid van een optionele 

terugbetaling door de Emittent, op een vooraf bepaalde datum, kan wellicht 
negatieve gevolgen hebben voor de marktwaarde van de Schuldinstrumenten. 
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Potentiële beleggers dienen rekening te houden met het herbeleggingsrisico, 

in functie van andere beleggingen beschikbaar op het moment van 
terugbetaling. [Bovendien kan deze terugbetaling naar keuze van de Emittent 
verhinderen dat Schuldinstrumentenhouders genieten van de prestatie van de 

onderliggende instrumenten na iedere aflossing bij de uitoefening van een 
dergelijke optie die weerspiegeld zou zijn in het rentebedrag.] 

 

[Alleen invoegen als de Schuldinstrumenten gedeeltelijk betaalde 
Schuldinstrumenten zijn: Iedere tekortkoming van een Schuldinstrumenthouder 

om een volgende deelbetaling van gedeeltelijk betaalde Schuldinstrumenten te 

doen, kan leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van zijn investering. 

 

[Alleen invoegen als het Schuldinstrumenten met Vaste Rentevoet betreft: 

Beleggen in Schuldinstrumenten met Vaste Rentevoet houdt het risico in dat 
schommelingen in de marktrentevoeten een negatieve invloed hebben op de 
waarde van deze Schuldinstrumenten.] 

 

[Alleen invoegen als het Schuldinstrumenten met Variabele Rentevoet betreft: 

Schuldinstrumenten met variabele rentevoet kunnen volatiele beleggingen 

zijn.] 
 

[Alleen invoegen als het Schuldinstrumenten met inverse Variabele Rentevoet 

betreft: Schuldinstrumenten met inverse variabele rentevoet zijn bijzonder 

volatiel omdat een stijging in de referentierentevoet niet alleen de rentevoet 
van de Schuldinstrumenten doet dalen, maar ook aanleiding kan geven tot een 

verhoging van de belangrijkste rentevoeten, wat een verdere negatieve impact 
kan hebben op de marktwaarde van deze Schuldinstrumenten.] 

 

[Alleen invoegen als het Zerocoupon-Schuldinstrumenten betreft: 

Schommelingen in de marktintrestvoeten hebben een substantieel grotere 
invloed op de prijzen van Zerocoupon Schuldinstrumenten dan op de prijzen 

van gewone Schuldinstrumenten aangezien de verlaagde uitgifteprijzen 
substantieel onder pari liggen.] 

 
[Invoegen als de Schuldinstrumenten Schuldinstrumenten zijn die verbonden 
zijn aan Warranten of Schuldinstrumenten die verbonden zijn aan Preferente 
Aandelen: Indien er een gebeurtenis plaatsvindt welke de waarde van het/de 

onderliggende instrument(en) beïnvloedt, staan de algemene voorwaarden van 
de Schuldinstrumenten toe de Schuldinstrumenten vervroegd af te lossen aan 
de hand van de ratio tussen de waarde van de onderliggende instrumenten en 

de datum waarop een verstorende gebeurtenis plaatsvindt en de beginwaarde, 
zonder instemming van de Schuldinstrumenthouders. 
 

Betalingen met betrekking tot de rente (al dan niet met betrekking tot de 
hoofdsom en/of de rente, op de vervaldag of anderszins) voor de 
Schuldinstrumenten worden berekend aan de hand van bepaalde onderliggende 

waarde(n). Het rendement van de Schuldinstrumenten is gebaseerd op de 
variaties in waarde van de onderliggende waarde(n), die kan fluctueren. 
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat deze 
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Schuldinstrumenten volatiel kunnen zijn en dat het risico bestaat dat ze geen 

rente ontvangen en dat zij het geheel of een substantieel gedeelte van de 
hoofdsom kunnen verliezen. 
 
[Invoegen als het Schuldinstrumenten met gestructureerde rente betreft: 

Betalingen met betrekking tot de rente, op de vervaldag of anderszins, voor de 
Schuldinstrumenten worden berekend aan de hand van bepaalde onderliggende 

waarde(n). Het rendement van de Schuldinstrumenten is gebaseerd op de 
variaties in waarde van de onderliggende waarde(n), die kan fluctueren. 
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat deze 

Schuldinstrumenten volatiel kunnen zijn en dat het risico bestaat dat ze geen 
rente ontvangen.] 
 
[Invoegen als de Effecten Dubbele Valuta Effecten zijn: Indien het Dubbele 

Valuta Effecten betreft, het bedrag van de hoofdsom en/of de te betalen rente 
zijn afhankelijk van bewegingen in wisselkoersen of zijn betaalbaar in een of 

meer valuta die kan verschillen van de valuta waarin de Effecten luiden. 
Derhalve kan een investering in Dubbele Valuta Effecten een vergelijkbaar 
marktrisico dragen als een directe investering in vreemde valuta en potentiele 

beleggers dienen overeenkomstig advies in te winnen.] 
 
[Alleen invoegen als de Schuldinstrumenten gedeeltelijk betaalde 

Schuldinstrumenten zijn: In het geval van Gedeeltelijk Betaalde 

Schuldinstrumenten kand de uitgifteprijs in meerdere termijnen worden voldaan. 
Tekortkoming van een Schuldinstrumenthouder om een volgende deelbetaling 

van gedeeltelijk betaalde Schuldinstrumenten te doen, kan leiden tot een geheel 
of gedeeltelijk verlies van zijn investering. 
 
[Invoegen indien de Schuldinstrumenten Gezekerde Schuldinstrumenten 
uitgegeven door SG Issuer zijn: In het geval van Gezekerde Schuldinstrumenten 

bestaat er geen garantie dat de uitwinning van het relevante pandrecht 

voldoende executieopbrengst zal opleveren (of de waarde van de verpande 
activa welke geleverd dient te worden) om alle vorderingen van investeerders te 
voldoen. Indien er een tekortkoming bestaat in de nakoming van de vorderingen 

hebben de Schuldinstrumentenhouders geen verdere vordering tegen de 
Emittent, maar behouden de Schuldinstrumentenhouders een vordering tegen 
de Garantieverstrekker met betrekking tot elk onbetaald bedrag.] 

 
[De voorwaarden van de Schuldinstrumenten kunnen bepalingen bevatten 
waaronder er, in het geval er bepaalde marktverstoringen plaatsvinden, 

vertraging in de betaling van de Schuldinstrumenten kan worden opgelopen, of 
bepaalde wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Bovendien, in geval er 
bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden met een impact op de onderliggende 

instrumenten, laten de voorwaarden van de Schuldinstrumenten toe aan de 
Emittent om het (de) onderliggende instrument(en) te vervangen door (een) 
nieuw(e) onderliggend(e) instrument(en), de blootstelling aan de onderliggende 

activa beëindigen en een referentierentevoet toepassen op de verkregen 
opbrengsten tot de vervaldatum van de Schuldinstrumenten, de vervaldatum 
van de Schuldinstrumenten uit te stellen, de Schuldinstrumenten vervroegd 

terug te betalen op basis van de marktwaarde van de Schuldinstrumenten, of 
van enig verschuldigd bedrag de verhoogde kost van de indekking af te trekken, 
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in elk van bovenstaande gevallen zonder toestemming van de 

Schuldinstrumentenhouders.] 

Tijdens de looptijd van de Schuldinstrumenten kan de marktwaarde van deze 
Schuldinstrumenten lager zijn dan het geïnvesteerde kapitaal. Bovendien kan 

een faillissement van de Emittent een volledig verlies van het geïnvesteerde 
kapitaal veroorzaken. 

[De Garantie vormt een algemene en door zekerheden gewaarborgde 

contractuele verplichting van de Garantieverstrekker en van geen enkel andere 
persoon. Elke betaling met betrekking tot de Schuldinstrumenten is tevens 
afhankelijk van de kredietwaardigheid van de Garantieverstrekker.] 

 [Mogelijke beleggers in Schuldinstrumenten die het voordeel genieten van een 
Garantie moeten er rekening mee houden dat in geval van wanbetaling van een 
Emittent, de aanspraak van de Schuldinstrumentenhouder beperkt zal zijn tot 

de bedragen verkregen door het indienen van een vordering overeenkomstig de 
Garantie en de betreffende bepalingen van de Garantie en ze zullen geen recht 
hebben op het opstarten van een juridische of andere procedure of op een 

andere manier een vordering in te dienen tegen de Emittent en, uitsluitend met 
betrekking tot de Gedekte Schuldinstrumenten, van de bedragen die worden 
verkregen bij het opleggen van de betreffende Pandvereenkomst.] 

[De Garantie dekt uitsluitend de betaling en niet het vervullen door de 
betreffende Emittent van de andere verplichtingen uit hoofde van de door de 
Garantie gedekte Schuldinstrumenten.] 

[De Garantie dekt mogelijk slechts een deel van de betalingsverplichtingen van 
de betreffende Emittent uit hoofde van de betreffende Serie van 
Schuldinstrumenten. In dat geval kunnen de Schuldinstrumentenhouders het 

risico behouden dat de betalingen onder de Garantie minder zijn dat de door de 
Emittent op basis van de Schuldinstrumenten te betalen bedragen.] 

[Société Générale zal handelen als Emittent onder het Programma, als 

Garantieverstrekker van de Schuldinstrumenten uitgegeven door de Emittent en 
tevens als leverancier van dekkingsinstrumenten aan de Emittent. Daarom 
zullen beleggers niet enkel blootgesteld worden aan het kredietrisico van de 

Garantieverstrekker, maar ook aan de operationele risico’s voortvloeiend uit het 
gebrek aan onafhankelijkheid van de Garantieverstrekker bij het uitvoeren van 
zijn taken en verplichtingen als Garantieverstrekker en leverancier van 

dekkingsinstrumenten.] 

[De mogelijke belangenconflicten en operationele risico’s voortvloeiend uit dit 
gebrek aan onafhankelijkheid worden naar verwachting gedeeltelijk verzacht 

door het feit dat verschillende divisies binnen de Garantieverstrekker 
verantwoordelijk zullen zijn voor het vervullen van de verplichtingen 
voortvloeiend uit de Garantie, en voor het leveren van dekkingsinstrumenten, 

en dat elke divisie wordt beheerd als een afzonderlijke operationele eenheid, 
afgescheiden door ‘Chinese walls’ (informatiebarrières) en wordt geleid door 
verschillende managementteams.] 

[De Emittent en de Garantieverstrekker en elk van hun dochterondernemingen 
en/of verbonden ondernemingen kunnen, in het kader van hun 
bedrijfsactiviteiten, belangrijke informatie over de onderliggende instrumenten 

bezitten of verkrijgen. Dergelijke activiteiten en informatie kunnen mogelijk 
negatieve gevolgen voor de Schuldinstrumentenhouders veroorzaken. 

De Emittent en de Garantieverstrekker en elk van hun dochterondernemingen 
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en/of verbonden ondernemingen kunnen met betrekking tot de 

Schuldinstrumenten in andere hoedanigheden handelen, bijvoorbeeld in de 
hoedanigheid van marktmaker, berekeningsagent of agent. Bijgevolg kan dit 
leiden tot potentiële belangenconflicten. 

In verband met het aanbieden van de Schuldinstrumenten, kunnen de Emittent 
en de Garantieverstrekking en/of hun verbonden ondernemingen één of 
meerdere dekkingstransacties aangaan met betrekking tot de referentie-activa 

of gerelateerde afgeleide activa, wat invloed kan hebben op de marktprijs, 
liquiditeit of de waarde van de Schuldinstrumenten. 

[De Emittent en elk van zijn dochterondernemingen en/of verbonden 

vennootschappen kunnen, in het kader van hun bedrijfsactiviteiten, materiële 
informatie over de onderliggende activa bezitten of verkrijgen. Dergelijke 
activiteiten en informatie kunnen mogelijks negatieve gevolgen hebben voor de 

Schuldinstrumentenhouders. 

De Emittent en elk van zijn dochterondernemingen en/of verbonden 
vennootschappen kunnen met betrekking tot de Schuldinstrumenten in andere 

hoedanigheden handelen, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van marktmaker, 
berekeningsagent of agent. Bijgevolg kan dit leiden tot potentiële 
belangenconflicten. 

In verband met het aanbieden van de Schuldinstrumenten, kunnen de Emittent 
en/of zijn verbonden ondernemingen één of meerdere dekkingstransacties 
aangaan met betrekking tot de referentie-instrumenten of gerelateerde 

afgeleide instrumenten, wat invloed kan hebben op de marktprijs, liquiditeit of 
de waarde van de Schuldinstrumenten.] 

[Verwijder Element D.6 als de Schuldinstrumenten schuld bewijzen zijn waarop Bijlage V van de 
Verordening van toepassing is of als de Schuldinstru menten schuldeffecten zijn waarop Bijlage XIII 
van de Verordening van toepassing is ]  

[D.6 Belangrijke 
informatie over 
de belangrijkste 
risico’s 
verbonden aan 
de effecten en 
waarschuwing 
dat de 
beleggers de 
waarde van hun 
belegging al 
naargelang het 
geval volledig 
of gedeeltelijk 
kunnen 
verliezen 

[Invoegen als de Schuldinstrumenten geen vooraf bepaalde vervaldatum 
hebben: In het geval van Schuldinstrumenten zonder vastgestelde vervaldatum 
(‘open end notes') is de duur van de Schuldinstrumenten afhankelijk van een 

optionele terugbetaling naar keuze van de Emittent. De mogelijkheid van een 
optionele terugbetaling door de Emittent, op een vooraf bepaalde datum, kan 
wellicht negatieve gevolgen hebben voor de marktwaarde van de 

Schuldinstrumenten. Potentiële beleggers dienen rekening te houden met het 
wederbeleggingsrisico, in functie van andere beleggingen beschikbaar op het 
moment van terugbetaling. Bij afwezigheid van een secundaire markt bestaat 

het risico dat de beleggers de Schuldinstrumenten niet kunnen verkopen.] 

[Bovendien kan deze optionele terugbetaling naar goeddunken van de Emittent 
verhinderen dat Schuldinstrumentenhouders genieten van de prestatie van de 

onderliggende instrumenten gedurende de volledige, oorspronkelijk beoogde 
periode.]  

 

[Invoegen als de Schuldinstrumenten het voorwerp zijn van een terugbetaling 
naar goeddunken van de Emittent: De mogelijkheid van een optionele 

terugbetaling door de Emittent, op een vooraf bepaalde datum, kan wellicht 

negatieve gevolgen hebben voor de marktwaarde van de Schuldinstrumenten. 
Potentiële beleggers dienen rekening te houden met het herbeleggingsrisico, 
in functie van andere beleggingen beschikbaar op het moment van 



Samenvatting 

 

39 
 

terugbetaling. [Bovendien kan deze optionele terugbetaling naar goeddunken 

van de Emittent verhinderen dat Schuldinstrumentenhouders genieten van de 
prestatie van de onderliggende instrumenten gedurende de volledige, 
oorspronkelijk beoogde periode.] 

 
[Invoegen als de Schuldinstrumenten het voorwerp zijn van een vervroegde 
automatische terugbetaling: De Schuldinstrumenten kunnen voorzien in een 
vervroegde automatische terugbetaling, verbonden aan specifieke gebeurtenis. 
Bijgevolg kan dit de Schuldinstrumentenhouders beletten te genieten van het 
rendement van het onderliggende instrument over de gehele aanvankelijk 
beoogde periode.] 

 
[Enkel invoegen als het Gestructureerde Schuldinstrumenten betreft (anders dan 
Schuldinstrumenten die verbonden zijn aan Warranten of Schuldinstrumenten 
die verbonden zijn aan Preferente Aandelen): De voorwaarden van de 
Schuldinstrumenten kunnen bepalingen bevatten waaronder er, in het geval er 
bepaalde marktverstoringen plaatsvinden, vertraging in de betaling van de 
Schuldinstrumenten kan worden opgelopen, of bepaalde wijzigingen kunnen 
worden doorgevoerd. Bovendien, in geval er bepaalde gebeurtenissen 
plaatsvinden met een impact op de onderliggende instrumenten, laten de 
voorwaarden van de Schuldinstrumenten toe aan de Emittent om het (de) 
onderliggende instrument(en) te vervangen door (een) nieuw(e) onderliggend(e) 
instrument(en), de blootstelling aan de onderliggende activa beëindigen en een 
referentierentevoet toepassen op de verkregen opbrengsten tot de vervaldatum 
van de Schuldinstrumenten, de vervaldatum van de Schuldinstrumenten uit te 
stellen, de Schuldinstrumenten vervroegd terug te betalen op basis van de 
marktwaarde van de Schuldinstrumenten, of van enig verschuldigd bedrag de 
verhoogde kost van de indekking af te trekken, in elk van bovenstaande 
gevallen zonder toestemming van de Schuldinstrumentenhouders.] 
 
[Enkel invoegen als de Schuldinstrumenten Schuldinstrumenten zijn die 
verbonden zijn aan Warranten of Schuldinstrumenten die verbonden zijn aan 
Preferente Aandelen: Indien er een gebeurtenis plaatsvindt welke de waarde 
van het/de onderliggende instrument(en) beïnvloedt, staan de algemene 
voorwaarden van de Schuldinstrumenten toe de Schuldinstrumenten vervroegd 
af te lossen aan de hand van de ratio tussen de waarde van de onderliggende 
instrumenten en de datum waarop een verstorende gebeurtenis plaatsvindt en 
de beginwaarde, zonder instemming van de Schuldinstrumenthouders.] 
 
[Enkel invoegen bij Schuldinstrumenten met vaste rentevoet: Beleggen in 
Schuldinstrumenten met een vaste rentevoet behelst risico’s die verband 
houden met de variatie in de marktrente, dat een negatief gevolge kan hebben 
voor de waarde van deze Schuldinstrumenten.] 

 

[Enkel invoegen bij Schuldinstrumenten met variabele rentevoet: 

Schuldinstrumenten met variabele rentevoet kunnen volatiele beleggingen zijn.  

 

[Enkel bij Gestructureerde Schuldinstrumenten anders dan Aan Krediet 
Verbonden Schuldinstrumenten (tenzij de toepasbare Definitieve Voorwaarden 
specificeren dat de Referentie van het Product 3.10.3 is) of Aan Obligatie 

Verbonden Schuldinstrumenten: Betalingen (zij het voor de hoofdsom en/of de 

rente, op de vervaldag of anderszins) voor de Schuldinstrumenten worden 
berekend aan de hand van bepaalde onderliggende waarde(n). Het rendement 

van de Schuldinstrumenten is gebaseerd op de variaties in waarde van de 
onderliggende waarde(n), die kan fluctueren. Potentiële beleggers dienen zich 
ervan bewust te zijn dat deze Schuldinstrumenten volatiel kunnen zijn en dat 

het risico bestaat dat ze geen rente ontvangen en dat ze het geheel of een 
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aanzienlijk gedeelte van hun hoofdsom kunnen verliezen.] 

 

[Alleen invoegen als het Aan Krediet Verbonden Schuldinstrumenten betreft: 

Betalingen (zij het voor de hoofdsom en/of de rente, op de vervaldag of 

anderszins) voor de Schuldinstrumenten, zijn gekoppeld aan het zich al dan 
niet voordoen van een of meerdere kredietgebeurtenis(sen) met betrekking tot 
één of meer referentie-entiteit(en). Als de berekeningsagent vaststelt dat er 

één of meer kredietgebeurtenis(sen) is (zijn) opgetreden, zal de verplichting 
van de Emittent om de hoofdsom op de vervaldatum te betalen, worden 
vervangen door (i) een verplichting om andere bedragen te betalen (hetzij vast, 

hetzij berekend aan de hand van de waarde van de leverbare activa met 
betrekking tot de betreffende referentie-entiteit, en die in alle gevallen lager 
kunnen zijn dan de waarde tegen pari van de Schuldinstrumenten op de 

betreffende datum), en/of (ii) een verplichting om het leverbare actief te 
leveren. Bovendien kunnen rentedragende Aan Krediet Verbonden 
Schuldinstrumenten ophouden rentedragend te zijn op de datum waarop een 

kredietgebeurtenis wordt vastgesteld of eerder.] 

[Alleen invoegen als het Aan Obligatie Verbonden Schuldinstrumenten betreft: 

Betalingen (zij het voor de hoofdsom en/of de rente, op de vervaldag of 

anderszins) voor de Schuldinstrumenten, zijn gekoppeld aan het zich al dan 
niet voordoen, zijn gekoppeld aan het het zich al dan niet voordoen van een of 
meerdere obligatiegebeurtenis(sen) met betrekking tot één of meer 

obligatie(s). Als de berekeningsagent vaststelt dat er één of meer 
obligatiegebeurtenis(sen) is (zijn) opgetreden, zal de verplichting van de 
Emittent om de hoofdsom op de vervaldatum te betalen, worden vervangen 

door een verplichting om andere bedragen te betalen (hetzij vast, hetzij 
berekend aan de hand van de waarde van het betreffende schuldbewijs, en die 
in alle gevallen lager kunnen zijn dan de waarde tegen pari van de 

Schuldinstrumenten op de betreffende datum). Bovendien kunnen 
rentedragende Aan Obligatie Verbonden Schuldinstrumenten ophouden 
rentedragend te zijn op de datum waarop een obligatiegebeurtenis. wordt 

vastgesteld of eerder] 

Er bestaat geen risico op kapitaalverlies bij de betaling van het Definitieve 
Uitbetaalbare Bedrag. Echter, de kosten die een dergelijke bescherming met 

zich meebrengt kunnen andere voorwaarden van het Product benadeeld 
hebben en hebben mogelijk een lagere rentestand veroorzaakt (andere caps 
en floors) dan welke anderzijds zou zijn toegekend. 

 

[Alleen invoegen als het Schuldinstrumenten met fysieke levering betreft: 

Indien de Schuldinstrumenten voorzien in de fysieke levering van een 

leverbaar actief bij terugbetaling, is de levering van een dergelijk leverbaar 
actief onderworpen aan alle van toepassing zijnde wetten, verordeningen en 
gebruiken en de Emittent zal geen enkele aansprakelijkheid treffen indien hij/zij 

zich in de onmogelijkheid bevindt het leverbaar actief te leveren of deze 
levering mogelijk te maken aan de houder van de betreffende 
Schuldinstrumenten omwille van een der zulke wetten, verordeningen en 

gebruiken. Elke Schuldinstrumentenhouder moet zich ervan bewust zijn dat, 
indien de Schuldinstrumenten terugbetaald kunnen worden door de fysieke 
levering van het leverbaar actief, hij/zij zal worden geacht zijn/haar begrip en 

aanvaarding van deze aangelegenheid te erkennen, en zelf zijn/haar 
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mogelijkheid om het betreffende leverbare actief te ontvangen te hebben 

onderzocht en beoordeeld en zijn/haar besluit niet te hebben gebaseerd op 
een verklaring van de Emittent, de Betalingsagenten, Société Générale of aan 
Société Générale verbonden ondernemingen met betrekking tot deze 

aangelegenheid. [Geen enkel aandeel van Société Générale of een aan haar 
gelieerde onderneming zal geleverd worden. Als het aandeel van Société 
Générale of een aan haar gelieerde onderneming moet worden geleverd, 

wordt het aandeel van Société Générale in de verschuldigde proportie 
vervangen door een gelijkwaardig bedrag in contanten.] 

[Invoegen als de Effecten Dubbele Valuta Effecten zijn: Indien het Dubbele 

Valuta Effecten betreft, het bedrag van de hoofdsom en/of de te betalen rente 
zijn afhankelijk van bewegingen in wisselkoersen of zijn betaalbaar in een of 
meer valuta die kan verschillen van de valuta waarin de Effecten luiden. 

Derhalve kan een investering in Dubbele Valuta Effecten een vergelijkbaar 
marktrisico dragen als een directe investering in vreemde valuta en potentiele 
beleggers dienen overeenkomstig advies in te winnen.] 

[Invoegen als de Schuldinstrumenten gedeeltelijk betaalde Schuldinstrumenten 
zijn: In het geval van Gedeeltelijk Betaalde Schuldinstrumenten kand de 

uitgifteprijs in meerdere termijnen worden voldaan. Tekortkoming van een 

Schuldinstrumenthouder om een volgende deelbetaling van gedeeltelijk 
betaalde Schuldinstrumenten te doen, kan leiden tot een geheel of gedeeltelijk 
verlies van zijn investering. 

 

[Invoegen indien de Schuldinstrumenten Gezekerde Schuldinstrumenten 
uitgegeven door SG Issuer zijn: In het geval van Gezekerde 

Schuldinstrumenten bestaat er geen garantie dat de uitwinning van het 
relevante pandrecht voldoende executieopbrengst zal opleveren (of de waarde 
van de verpande activa welke geleverd dient te worden) om alle vorderingen 

van investeerders te voldoen. Indien er een tekortkoming bestaat in de 
nakoming van de vorderingen hebben de Schuldinstrumentenhouders geen 
verdere vordering tegen de Emittent, maar behouden de 

Schuldinstrumentenhouders een vordering tegen de Garantieverstrekker met 
betrekking tot elk onbetaald bedrag.] 

Tijdens de looptijd van de Schuldinstrumenten kan de marktwaarde van deze 

Schuldinstrumenten lager zijn dan het geïnvesteerde kapitaal. Bovendien kan 
een faillissement van de Emittent [en/of de Garantieverstrekker] een volledig 
verlies van het geïnvesteerde kapitaal veroorzaken. 

[De Garantie vormt een algemene en door zekerheden gewaarborgde 
contractuele verplichting van de Garantieverstrekker en van geen enkel andere 
persoon. Elke betaling met betrekking tot de Schuldinstrumenten is tevens 

afhankelijk van de kredietwaardigheid van de Garantieverstrekker.] 

[Mogelijke beleggers in Schuldinstrumenten die het voordeel genieten van een 
Garantie moeten er rekening mee houden dat in geval van wanbetaling van 

een Emittent, de aanspraak van de Schuldinstrumentenhouder beperkt zal zijn 
tot de bedragen verkregen door het indienen van een vordering 
overeenkomstig de Garantie en de betreffende bepalingen van de Garantie en 

ze zullen geen recht hebben op het opstarten van een juridische of andere 
procedure of op een andere manier een vordering in te dienen tegen de 
Emittent en, uitsluitend met betrekking tot de Gedekte Schuldinstrumenten, 
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van de bedragen die worden verkregen bij het opleggen van de betreffende 

Pandvereenkomst.] 

 

[De Garantie dekt uitsluitend de betaling en niet het vervullen door de 

betreffende Emittent van de andere verplichtingen uit hoofde van de door de 
Garantie gedekte Schuldinstrumenten.] 

[De Garantie dekt mogelijk slechts een deel van de betalingsverplichtingen van 

de betreffende Emittent uit hoofde van de betreffende Serie van 
Schuldinstrumenten. In dat geval kunnen de Schuldinstrumentenhouders het 
risico behouden dat de betalingen onder de Garantie minder zijn dat de door 

de Emittent op basis van de Schuldinstrumenten te betalen bedragen.] 

[Société Générale zal handelen als Emittent onder het Programma, als 
Garantieverstrekker van de Schuldinstrumenten uitgegeven door de Emittent 

en tevens als leverancier van dekkingsinstrumenten aan de Emittent. Daarom 
zullen beleggers niet enkel blootgesteld worden aan het kredietrisico van de 
Garantieverstrekker, maar ook aan de operationele risico’s voortvloeiend uit 

het gebrek aan onafhankelijkheid van de Garantieverstrekker bij het uitvoeren 
van zijn taken en verplichtingen als Garantieverstrekker en leverancier van 
dekkingsinstrumenten.] 

[De mogelijke belangenconflicten en operationele risico’s voortvloeiend uit dit 
gebrek aan onafhankelijkheid worden naar verwachting gedeeltelijk verzacht 
door het feit dat verschillende divisies binnen de Garantieverstrekker 

verantwoordelijk zullen zijn voor het vervullen van de verplichtingen 
voortvloeiend uit de Garantie, en voor het leveren van dekkingsinstrumenten, 
en dat elke divisie wordt beheerd als een afzonderlijke operationele eenheid, 

afgescheiden door ‘Chinese walls’ (informatiebarrières) en wordt geleid door 
verschillende managementteams.] 

[De Emittent en de Garantieverstrekker en elk van hun dochterondernemingen 

en/of verbonden ondernemingen kunnen, in het kader van hun 
bedrijfsactiviteiten, belangrijke informatie over de onderliggende instrumenten 
bezitten of verkrijgen. Dergelijke activiteiten en informatie kunnen mogelijk 

negatieve gevolgen voor de Schuldinstrumentenhouders veroorzaken. 

De Emittent en de Garantieverstrekker en elk van hun dochterondernemingen 
en/of verbonden ondernemingen kunnen met betrekking tot de 

Schuldinstrumenten in andere hoedanigheden handelen, bijvoorbeeld in de 
hoedanigheid van marktmaker, berekeningsagent of agent. Bijgevolg kan dit 
leiden tot potentiële belangenconflicten. 

In verband met het aanbieden van de Schuldinstrumenten, kunnen de Emittent 
en de Garantieverstrekking en/of hun verbonden ondernemingen één of 
meerdere dekkingstransacties aangaan met betrekking tot de referentie-activa 

of gerelateerde afgeleide activa, wat invloed kan hebben op de marktprijs, 
liquiditeit of de waarde van de Schuldinstrumenten. 

[De Emittent en elk van zijn dochterondernemingen en/of verbonden 

vennootschappen kunnen, in het kader van hun bedrijfsactiviteiten, materiële 
informatie over de onderliggende activa bezitten of verkrijgen. Dergelijke 
activiteiten en informatie kunnen mogelijks negatieve gevolgen hebben voor de 

Schuldinstrumentenhouders. 

De Emittent en elk van zijn dochterondernemingen en/of verbonden 
vennootschappen kunnen met betrekking tot de Schuldinstrumenten in andere 
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hoedanigheden handelen, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van marktmaker, 

berekeningsagent of agent. Bijgevolg kan dit leiden tot potentiële 
belangenconflicten. 

In verband met het aanbieden van de Schuldinstrumenten, kunnen de Emittent 

en/of zijn verbonden ondernemingen één of meerdere dekkingstransacties 
aangaan met betrekking tot de referentie-instrumenten of gerelateerde 
afgeleide instrumenten, wat invloed kan hebben op de marktprijs, liquiditeit of 

de waarde van de Schuldinstrumenten.] 

We vestigen de aandacht van de beleggers op het fei t dat ze hun 
belegging volledig of gedeeltelijk kunnen verliezen . 

Hoofdstuk E – Aanbieding 

[Verwijder Elementen E.2b en E.3 als de Schuldinstrument en schuldeffecten zijn waarop Annex XIII van 
de Verordening van toepassing is] 

E.2b Redenen voor 
de aanbieding 
gebruik van de 
opbrengst 

[De netto opbrengsten van elke uitgifte van Schuldinstrumenten zullen 
aangewend worden voor de algemene financieringsdoeleinden van de Société 
Générale Group, met inbegrip van het realiseren van winst.] [Voeg details toe 
met betrekking tot elk ander specifiek gebruik van opbrengst] 

E.3 Beschrijving 
van de 
voorwaarden 
van de 
aanbieding 

[De Schuldinstrumenten zijn niet het voorwerp van een openbare aanbieding in 
de Europese Economische Ruimte.] 

 

[Jurisdictie(s) van de Openbare Aanbieding: [Specificeer de land(en) van de 
aanbieding] 

Aanbiedingsperiode: [Specificeer de aanbiedingsperiode] 

Aanbiedingsprijs: [Specificeer de aanbiedingsprijs] 

Voorwaarden aan welke de aanbieding onderworpen is: [Specificeer de 

voorwaarden waaraan de aanbieding onderworpen is]  

 

E.4 Beschrijving 
van elk 
materieel 
belang met 
betrekking tot 
de 
uitgifte/aanbie-
ding, inclusief 
belangen-
conflicten 

[Voeg een samenvattende beschrijving toe van elk belang, met inbegrip van 
tegenstrijdige belangen, die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitgifte/aanbieding, met een beschrijving van de betrokken personen en de 

aard van het belang] [Met uitzondering van de honoraria voor 

plaatsingsagent[en], heeft, voor zover de Emittent weet, geen enkele met de 
uitgifte van de Schuldinstrumenten betrokken persoon een relevant belang in 

de aanbieding.] 

 

E.7 Geschatte 
kosten 
aangerekend 
aan de belegger 
door de 
Emittent of de 
aanbieder 

[Niet van toepassing. Er worden geen onkosten aangerekend aan de belegger 
door de Emittent of aanbieder] [De aan de belegger aan te rekenen onkosten 
zulllen [Specificeer het bedrag of het percentage, waar van toepassing.] 
bedragen.]  

 
 


