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SG Issuer (LU) Autocallable Silver 
Age Note is een gestructureerde 
obligatie met een maximale looptijd 
van 10 jaar, die recht geeft op een 
volledige terugbetaling van het 
kapitaal op de einddatum1. Met 
deze gestructureerde obligatie 
geniet u op de eindvervaldag 
van een potentiële meerwaarde 
die gekoppeld is aan de prestatie 
van de Solactive Silver Age Index 
(Price Return). Er bestaat evenwel 
de mogelijkheid tot vervroegde 
terugbetaling die automatisch 
geactiveerd kan worden na 2, 4, 6 
en 8 jaar (de kans op automatische 
vervroegde terugbetaling is klein).

1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale.
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1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale.

Voornaamste kenmerken

1. Instapkosten van 2%.
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale.
3. Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).

TYPE BELEGGING 

SG Issuer (LU) Autocallable Silver Age Note is een gestructureerde obligatie. Door hierop in te tekenen (de 

“Note”) leent u geld aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om u het volledige belegde kapitaal2 (exclusief 

kosten) terug te betalen op de eindvervaldag evenals 100% van de potentiële positieve gemiddelde prestatie3 

van de Solactive Silver Age Index (Price Return). 

POTENTIËLE BELEGGERS

Dit complex instrument is bestemd voor ervaren beleggers die over voldoende kennis beschikken om, gelet op 

hun financiële positie, de voordelen van en de risico’s verbonden aan beleggingen in dit complex instrument te 

beoordelen (zij dienen vooral vertrouwd te zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten).

• Uitgever: SG Issuer (de “Uitgever”).

• Looptijd: Maximale beleggingsduur van 10 jaar.

• Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief kosten1) op de eindvervaldag2.

•  Een potentiële meerwaarde die gekoppeld is aan de prestatie van de Solactive Silver Age Index (Price Return). 

De Solactive Silver Age Index (Price Return) is representatief voor een portefeuille van 30 Europese aandelen 

die volgens Solactive hun voordeel kunnen doen met de veroudering van de bevolking en de toename van de 

levensverwachting in Europa.

• Op de eindvervaldag biedt SG Issuer (LU) Autocallable Silver Age Note aan de belegger:

− de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal2 (exclusief kosten1)

−  evenals een volledige participatie in de potentiële positieve gemiddelde prestatie3 van de Index (de 

gemiddelde prestatie wordt nader toegelicht op pagina 7).

• Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die automatisch geactiveerd kan worden na 2, 4, 6 en 8 jaar 

(de kans op automatische vervroegde terugbetaling is klein).
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Focus op de Solactive Silver Age Index (Price Return)

1  Hoewel een van de selectiecriteria van de aandelen van de Index verband houdt met de dividenden die ze uitkeren, heeft 
de belegger geen recht op deze dividenden.

2  Volatiliteit kenmerkt de neiging van de koers van een aandeel, een fonds of een Index om gedurende een bepaalde periode 
zowel te stijgen als te dalen. Hoe sterker de koers van een financiële waarde schommelt, hoe hoger de volatiliteit. De 
historische volatiliteit van een waarde kan een aanwijzing zijn voor het daaraan verbonden risiconiveau. Een minder 
risicovolle waarde heeft meestal echter een lager rendement.

Met het oog op een gediversifieerde en mogelijk succesvolle belegging op lange termijn 
mikt de Solactive Silver Age EUR Price Return Index op een selectie van bedrijven die volgens 
Solactive hun voordeel kunnen doen met de veroudering van de bevolking en de toename 
van de levensverwachting in Europa, gekoppeld aan financiële criteria van dividend1 en 
volatiliteit2. Solactive is een onafhankelijk agentschap dat zich toelegt op de creatie en de 
berekening van indexen.

Ouderen zijn de snelst groeiende bevolkingsgroep ter wereld. In 2030 zullen 65-plussers in Europa waarschijnlijk 

bijna een kwart van de bevolking vertegenwoordigen, en in landen als Duitsland of Italië zelfs meer dan 36%. 

Hoewel heel wat Europese landen de pensioenleeftijd hebben opgetrokken om de langere levensverwachting het 

hoofd te bieden, blijft het aantal bejaarden gestaag toenemen (bronnen: World Bank (https://data.worldbank.

org/indicator/SP.POP.65UP.FE.IN) & Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/

Population_structure_and_ageing)).

De economische context lijkt dus bijzonder gunstig voor dit thema, te meer omdat de Europese bevolking 

allicht in grotere materiële welvaart dan de vorige generatie zal verouderen en dus over een aanzienlijke 

koopkracht zou moeten beschikken (bron: Accenture (“The Seven Myths of Population Aging: How Companies 

and Governments Can Turn the “Silver Economy” into an Advantage”)). Dit thema lijkt dus de komende jaren in 

Europa mooie perspectieven te bieden.

Bron: SG Cross Asset Research

De Index wordt berekend zonder herbelegde dividenden en omvat geen dekking 
tegen het wisselrisico.

De Index is een zogenaamde ‘Price Return’-Index. Dat betekent dat zijn prestatie 
enkel afhangt van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de 

uitgekeerde dividenden, die niet in de Index herbelegd worden. De belegging zal 
dus niet profiteren van de eventuele dividenden van de aandelen waaruit de Index 

bestaat.

De Index werd gelanceerd op 6 juni 2017, waardoor de historiek ervan heel 
beperkt is. Alle gegevens van vóór 6 juni 2017 zijn het resultaat van systematische 
historische simulaties, met de bedoeling een beeld te krijgen van het gedrag dat de 

Index zou hebben vertoond als hij in het verleden was gelanceerd.

De evolutie, de samenstelling en de regels van deze systematische Index 
zijn beschikbaar op de website van Solactive:  

https://www.solactive.com/?s=SOLSILV&index=DE000SLA3MG9
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1  Hoewel een van de selectiecriteria van de aandelen van de Index verband houdt met de dividenden die ze uitkeren, heeft 
de belegger geen recht op deze dividenden.

Een systematische selectie van 30 aandelen die volgens Solactive hun voordeel kunnen 
doen met de veroudering van de bevolking in Europa

De Index wordt systematisch berekend en gepubliceerd door Solactive, een onafhankelijk agentschap dat 

gespecialiseerd is in de creatie en de berekening van indexen.

De samenstelling van de Solactive Silver Age Index (Price Return) wordt elk kwartaal aangepast, om ervoor te 

zorgen dat deze criteria worden nageleefd. Indien een waarde bij de kwartaalaanpassing niet langer aan de 

selectiecriteria voldoet, wordt ze uit de Index gehaald.

Beleggingsuniversum

De 675 Europese aandelen van de Solactive Europe Total Market 675-Index

Daarvan worden alleen de aandelen gekozen met een beurskapitalisatie van ten minste 200 miljoen euro en  
voldoende liquiditeit (dagelijks verhandeld volume van ten minste 1 miljoen euro over de laatste vier 

maanden).

1e filter: “Silver Age” sectorfilter

Uit dit startuniversum worden alleen de waarden gekozen uit de sectoren waarvan wordt aangenomen 
dat ze hun voordeel kunnen doen met de veroudering van de bevolking en de toenemende 

levensverwachting.  
De Index steunt op systematische regels en gebruikt een methode voor classificatie van de sectoren die door 

Solactive bepaald wordt.

2e filter: Dividend- en volatiliteitsfilters

Vervolgens worden de 60 aandelen met de hoogste dividenden1 geselecteerd  
(op basis van het rendement van het kwartaaldividend van het vorige jaar).

Ten slotte blijven alleen de 30 minst volatiele aandelen over  
(vaststelling van de historische volatiliteit van elk aandeel over de laatste 90 dagen).

Weging

Deze 30 aandelen worden gewogen omgekeerd evenredig met hun volatiliteit.
Hoe minder volatiel het aandeel, hoe groter het gewicht ervan binnen de Index.

Geen enkel aandeel mag 10% van het totale gewicht van de Index overschrijden.

Solactive Silver Age Index (Price Return)

Driemaandelijks systematisch beheer (dat betekent dat de driemaandelijkse selectie van de waarden binnen 
de Index gebaseerd is op de automatische regels van de Index, zonder menselijke tussenkomst).
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Evolutie en samenstelling van de Solactive Silver Age Index (Price Return)

Bronnen: Bloomberg en Solactive, op 17/10/2017.

De gegevens betreffende de prestaties in het verleden en/of simulaties van prestaties in het verleden hebben 
betrekking op of verwijzen naar periodes in het verleden en vormen geen betrouwbare indicator voor 
toekomstige resultaten. Dit geldt ook voor de historische marktgegevens. De correctheid, volledigheid of 
relevantie van de informatie verkregen uit externe bronnen kan niet worden gewaarborgd, hoewel ze werd 
verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Dit heeft geen impact op 
de verplichting van de Uitgever om zijn verplichtingen jegens beleggers-gebruikers na te komen, waarvan hij 
niet kan worden vrijgesteld, tenzij in geval van overmacht. De marktgegevens in dit document zijn gebaseerd 
op gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen.
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Evolutie van de Indexen Solactive Silver Age (Price Return) en  
Euro Stoxx 50® (Price Return) over de laatste jaren

De Index werd gelanceerd op 6 juni 2017. Alle gegevens van voor 6 juni 2017 zijn het resultaat van systematische 
historische simulaties, met de bedoeling een beeld te krijgen van het gedrag dat de Index zou hebben vertoond 
als hij in het verleden was gelanceerd.

Samenstelling van de Solactive Silver Age Index (Price Return)
ONDERNEMING SECTOR ONDERNEMING SECTOR

AVIVA PLC Verzekering Leven/
Gezondheid PHOENIX GROUP HOLDINGS Verzekering Leven/

Gezondheid

BRITISH AMERICANTOBACCO PLC Tabak PLAYTECH LTD Casino’s/Games

CARNIVAL PLC Hotels/Resorts/Cruises PRUDENTIAL PLC Verzekering Leven/
Gezondheid

CLOSE BROTHERS GROUP PLC Investeringsbanken/
Brokers RECKITT BENCKISER GROUP PLC Huishoudproducten/

Persoonlijke verzorging

DIAGEO PLC Alcoholhoudende 
dranken RELX NV Diverse commerciële 

diensten

GLAXOSMITHKLINE PLC Belangrijke 
farmaceutische producten RELX PLC Diverse commerciële 

diensten

HEINEKEN HOLDING NV Alcoholhoudende 
dranken SCHRODERS PLC Activabeheer

HEINEKEN NV Alcoholhoudende 
dranken SKY PLC Kabel-/satelliettelevisie

IMPERIAL BRANDS PLC Tabak SMITH & NEPHEW PLC Medische apparatuur

INCHCAPE PLC Speciaalzaken STADA ARZNEIMITTEL AG Generische 
farmaceutische producten

INTERCONTINENTAL HOTELS  
GROUP PLC Hotels/Resorts/Cruises STANDARD LIFE ABERDEEN PLC Verzekering Leven/

Gezondheid

INTERTEK GROUP PLC Diverse commerciële 
diensten TP ICAP PLC Investeringsbanken/

Brokers

INVESTEC PLC Investeringsbanken/
Brokers UBM PLC Reclame/

Marketingdiensten

MONEYSUPERMARKET.COM  
GROUP PLC

Andere diensten aan 
consumenten UNILEVER NV Huishoudproducten/

Persoonlijke verzorging

NATIONAL EXPRESS GROUP PLC Transport UNILEVER PLC
Huishoudproducten/
Persoonlijke verzorging

Jaarlijkse prestaties berekend op 17 oktober van elk jaar tussen 17 oktober 2007 en 17 oktober 2017
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Beschrijving van het mechanisme

Na het tweede, vierde, zesde en achtste jaar wordt gekeken naar de prestatie van de Solactive Silver Age Index 

(Price Return) sinds de uitgiftedatum. Als die prestatie ten minste gelijk is aan de (hieronder bepaalde) drempel 

van vervroegde terugbetaling, wordt het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling geactiveerd. 

De belegger ontvangt dan:

1. Behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale.
2. Instapkosten van 2%.
3. Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging). 
4. Zie kenmerken van het product voor de data.

Mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling na 2, 4, 6 en 8 jaar

Observatiedatum Drempel van automatische 
vervroegde terugbetaling Meerwaarde3

Jaar 2: 23/12/2019 +10% 10%

Jaar 4: 22/12/2021 +20% 20%

Jaar 6: 22/12/2023 +30% 30%

Jaar 8: 22/12/2025 +40% 40%

De kans op automatische vervroegde terugbetaling is klein. 

Of zoniet loopt het product verder.

Op het einde van het 10e jaar, indien het mechanisme van automatische vervroegde 
terugbetaling vooraf niet werd geactiveerd, een potentiële meerwaarde3 die gelijk is aan 
de positieve gemiddelde prestatie van de Index

Op de eindvervaldag na 10 jaar, indien het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling vooraf 
niet werd geactiveerd:

Indien de gemiddelde prestatie van de Index positief is, ontvangt de belegger:

100% van zijn belegde kapitaal1 (exclusief kosten2)
+

100% van de positieve gemiddelde prestatie3 van de Index

Indien de gemiddelde prestatie van de Index negatief of nul is, ontvangt de belegger:

100% van zijn belegde kapitaal1 (exclusief kosten2)

De gemiddelde prestatie wordt berekend op basis van de maandelijkse observaties van de Index over de laatste

3 jaar (37 maandelijkse observaties4) ten opzichte van de uitgiftedatum van het product (22/12/2017).

100% van zijn belegde kapitaal1 (exclusief kosten2) 
+

een meerwaarde die hieronder gedefinieerd wordt3
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Illustraties

In het slechtste scenario - indien de Uitgever in gebreke blijft of failliet gaat - kan de gemiddelde 
prestatie verloren gaan en is de recuperatie van het kapitaal onzeker. In dat geval wordt het 
gestructureerde schuldinstrument terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze waarde is afhankelijk van de geschatte 
invorderingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval nul zijn.

De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve 
waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel 
opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege vdk bank nv.  
Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit.

Na het tweede, vierde, zesde en achtste jaar 
laat de Solactive Silver Age Index (Price Return) 
telkens een prestatie optekenen die onder de 
drempel van vervroegde terugbetaling ligt. 
Het mechanisme van automatische vervroegde 
terugbetaling wordt dus niet geactiveerd.
Op de eindvervaldag worden de 37 laatste 
maandelijkse prestaties van de Index t.o.v. de 
start waargenomen. De gemiddelde prestatie is 
negatief (-14,67%).
De belegger heeft niettemin recht op de 
terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal 
(exclusief kosten en belastingen en behoudens 
faillissement of risico op faillissement van 
Société Générale).
Dit komt overeen met een jaarlijks 
actuarieel brutorendement van -0,20%1.

Na het tweede, vierde, zesde en achtste jaar 
laat de Solactive Silver Age Index (Price Return) 
telkens een prestatie optekenen die onder de 
drempel van vervroegde terugbetaling ligt. 
Het mechanisme van automatische vervroegde 
terugbetaling wordt dus niet geactiveerd.
Op de eindvervaldag worden de 37 laatste 
maandelijkse prestaties van de Index t.o.v. de 
start waargenomen. De gemiddelde prestatie is 
gelijk aan +23%.
De belegger ontvangt dus: 100% + 23%, oftewel 
123% van het belegde kapitaal (exclusief kosten 
en belastingen en behoudens faillissement of 
risico op faillissement van Société Générale).
Dit komt overeen met een jaarlijks 
actuarieel brutorendement van +1,89%1.

Op het einde van jaar 2 laat de Solactive Silver 
Age Index (Price Return) een prestatie, sinds 
de uitgiftedatum, optekenen die hoger is 
dan +10%. Het mechanisme van vervroegde 
terugbetaling wordt dus automatisch 
geactiveerd.
Het product wordt vervroegd terugbetaald en 
de belegger ontvangt: 100% + een meerwaarde 
van 10%, oftewel 110% van het belegde 
kapitaal (exclusief kosten en belastingen 
en behoudens faillissement of risico op 
faillissement van Société Générale).
Dit komt overeen met een jaarlijks 
actuarieel brutorendement van +3,79%1.
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  Solactive Silver Age Index (Price Return)
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     Drempel van activering van het mechanisme van vervroegde 

terugbetaling in jaar 4
     Drempel van activering van het mechanisme van vervroegde 

terugbetaling in jaar 6
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Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met minstens een beleggersprofiel B 
(Defensief) onder de productbenadering of minstens een beleggersprofiel A (Zeer defensief) onder de portefeuille-
benadering voor zover de grenzen bepaald per productprofiel niet overschreden worden. Wij raden aan om enkel 
te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico’s eraan 
verbonden zijn.

vdk bank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien dit product niet geschikt is 
voor u, hetzij niet geschikt voor uw beleggersprofiel of hetzij niet geschikt voor uw klantenportefeuille, moet vdk 
bank nv u daarvan verwittigen.

Indien vdk bank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat 
product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen 
en uw financiële situatie.

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis 
te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek “Risicofactoren” 
van het Basisprospectus.

Het vdk-productprofiel is een eigen rating van vdk bank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. 
Het gaat om 4 productprofielen, van A voor producten met het laagste risico tot D voor producten met het hoogste 
risico. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activaklasse, de 
stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt en de rating van de uitgever/garant toegekend door 
de ratingagentschappen. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voor meer informatie kunt u terecht in uw vertrouwde vdk-vestiging of op de website https://www.vdk.be/
particulieren/beleggen.

BIJKOMENDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT BELGISCH RECHT: De Uitgever verklaart de onrechtmatige 
bedingen uit het gepasporteerde basisprospectus niet-toepasselijk te hebben gemaakt via de definitieve voorwaarden.

KREDIETRISICO: De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Uitgever, SG Issuer, en zijn garant 
Société Générale, die beschikt over een A-rating (stabiel) volgens S&P, een A2-rating (stabiel) volgens Moody’s en 
een A-rating (stabiel) volgens Fitch (meer informatie vindt u op de websites https://www.spratings.com/en_US/
understanding-ratings, https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?-docid=PBC_79004 en 
https://www.fitchratings.com/site/definitions). Als de garant in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de 
belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico 
van de Uitgever en de garant kan een weerslag hebben op de marktprijs van SG Issuer (LU) Autocallable Silver Age 
Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake 
sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen 
of te verwachten faillissement van de Uitgever en/of de garant zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen 
die de waarde van de Notes beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag 
en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING: De belegger moet beseffen dat de waarde van SG Issuer (LU) Autocallable 
Silver Age Note gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief 
kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop 
toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van SG Issuer (LU) Autocallable Silver Age Note. 
Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs 
van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Solactive 
Silver Age Index (Price Return), de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Uitgever. Onder gelijke 
omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

LIQUIDITEITSRISICO: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun 
schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse 
liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door 
Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken 
van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. Het is dus mogelijk dat de belegger niet in staat is om zijn 
schuldbewijzen vóór de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een 
prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters bepaald wordt.

RISICO VERBONDEN AAN DE INDEX: Bij externe, niet aan de Uitgever toe te schrijven gebeurtenissen die een 
betekenisvolle impact hebben op het onderliggende instrument en waardoor niet kan worden overgegaan tot 
een aanpassing conform de geldende wetten en reglementen, voorziet de documentatie in (i) een mechanisme 
van kennisgeving aan de houder waardoor hij het product op elk moment vervroegd kan doorverkopen tegen 
de markwaarde ten aanzien van Société Générale (zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger en voorts 
rekening houdend met de terugbetaling van de eventuele structureringskosten betaald aan de Uitgever en pro rata 

Productprofiel

Voornaamste risico’s

Zeer defensief Defensief Dynamisch Zeer dynamisch

LAGER RISICO HOGER RISICO

Productprofiel ProductprofielProductprofielProductprofiel
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U kunt meerdere veelvouden van 1.000 euro onderschrijven in elke vestiging van vdk bank nv vanaf  
30 oktober 2017 tot en met 15 december 2017, behoudens vervroegde afsluiting.

Hoe inschrijven?

Kenmerken van het product

TYPE: Note volgens Engels recht.

UITGEVER: SG Issuer (100% dochter van Société Générale Bank & Trust S.A., zelf 100% dochter van Société Générale)

GARANT: Société Générale [S&P A (stabiel), Moody’s A2 (stabiel), Fitch A (stabiel) op 17/10/2017]. Een rating wordt 
louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van 
de Uitgever. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een 
van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode wezenlijk zou veranderen, worden de klanten van vdk bank nv die 
op dit product hebben ingetekend, hiervan ingelicht.

DISTRIBUTEUR: vdk bank nv

EFFECTEN:

• Nominale waarde: 1.000 EUR

• Bedrag van de uitgifte: maximaal 50.000.000 EUR

• ISIN-code: XS1653808193

RISICO’S: De belangrijkste risico’s verbonden aan deze gestructureerde obligatie staan beschreven op pagina’s 9-10.

MUNTEENHEID: EUR

UITGIFTEPRIJS: 100% van de nominale waarde (exclusief kosten).

DATUM VAN UITGIFTE EN VAN BETALING: 22 december 2017

EINDDATUM EN TERUGBETALINGSDATUM: 29 december 2027

TERUGBETALING OP DE EINDDATUM: 100% van de nominale waarde (exclusief kosten), behoudens faillissement 
of wanbetaling van Société Générale.

Alvorens in te tekenen, worden de beleggers verzocht om de Juridische Documentatie met betrekking tot de 
gestructureerde obligatie te raadplegen:

• De Final Terms gedateerd van 26 oktober 2017.

•  Het Debt Issuance Programme gedateerd van 27 juni 2017 zoals goedgekeurd door de CSSF op die datum evenals 
de aanvullingen na die datum.

•  Samenvatting in het NL met betrekking tot Debt Issuance Programme.

De voornaamste kenmerken van SG Issuer (LU) Autocallable Silver Age Note, uitgegeven door SG Issuer, die in deze 
brochure worden uiteengezet, zijn hiervan slechts een samenvatting.

Al deze documenten zijn beschikbaar op https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes/SG-
Issuer-LU-Autocallable-Silver-Age-Note.

Juridische documentatie

temporis berekend ten opzichte van de resterende looptijd van het product) of (ii) de terugbetaling op de vervaldag 
van minimaal 100% van de nominale waarde van het product zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger 
(behalve bij uitoefening van de ontbindingsmacht door de bevoegde afwikkelingsautoriteit, faillissement of risico op 
faillissement van de Uitgever) overeenkomstig de bepalingen van het Issuance Programme (monetisatie). Voor meer 
informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 238-243 en 457-459) te raadplegen.

RENDEMENTSRISICO: Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien er geen 
automatische vervroegde terugbetaling plaatsvindt en op de eindvervaldag de eindwaarde van de Index (rekenkundig 
gemiddelde van de 37 laatste maandelijkse waarnemingen) gelijk is aan of lager is dan de beginwaarde, zal de belegger 
geen meerwaarde ontvangen. Hij heeft evenwel recht op de volledige terugbetaling van het door de Uitgever belegde 
kapitaal (exclusief kosten en belastingen en behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale). 
De gemiddelde prestatie van de Index kan lager zijn dan de slotprestatie van de Index op de eindvervaldag.

RISICO VAN VERVROEGDE TERUGBETALING BIJ OVERMACHT: In geval van overmacht, wat enkel begrepen 
moet worden als een geval waarin de Uitgever onmogelijk zijn verplichtingen kan nakomen zonder dat dit aan hem 
kan worden toegeschreven en waardoor het behoud van het product voorgoed onmogelijk wordt, kan de Uitgever 
de beleggers op de hoogte brengen van de vervroegde terugbetaling van de Notes. Het bedrag dat aan elke belegger 
wordt terugbetaald, zal overeenstemmen met de marktwaarde van het product, zonder andere kosten dan degene 
die onvermijdelijk zijn om tot deze vervroegde terugbetaling over te gaan. De aandacht van de beleggers wordt 
gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. 
Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 228-245) te raadplegen.
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RENDEMENT:

• Initiële begindatum: 22 december 2017
• Onderliggende Index: Solactive Silver Age Index (Price Return) (Bloomberg-code: SOLSILV Index)
•  Op de eindvervaldag, indien het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling vooraf niet werd 

geactiveerd, biedt SG Issuer (LU) Autocallable Silver Age Note de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal 
evenals een volledige participatie in de potentiële positieve gemiddelde prestatie van de Index (exclusief kosten 
en belastingen en behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale). 

•  Indien na afloop van het 2e, 4e, 6e of 8e jaar de prestatie van de Index sinds de lancering ten minste gelijk is aan 
respectievelijk +10%, +20%, +30% of +40%, wordt automatisch een mechanisme van vervroegde terugbetaling 
geactiveerd en ontvangt de belegger 100% van het belegde kapitaal en een meerwaarde van respectievelijk 10%, 
20%, 30% of 40% (exclusief kosten en belastingen en behoudens faillissement of risico op faillissement van Société 
Générale). De kans op automatische vervroegde terugbetaling is klein.

•  Maandelijkse observatiedata: 23/12/2024 ; 22/01/2025 ; 24/02/2025 ; 24/03/2025 ; 22/04/2025 ; 22/05/2025 ;  
23/06/2025 ; 22/07/2025 ; 22/08/2025 ; 22/09/2025 ; 22/10/2025 ; 24/11/2025 ; 22/12/2025 ; 22/01/2026 ; 
23/02/2026 ; 23/03/2026 ; 22/04/2026 ; 22/05/2026 ; 22/06/2026 ; 22/07/2026 ; 24/08/2026 ; 22/09/2026 ; 
22/10/2026 ; 23/11/2026 ; 22/12/2026 ; 22/01/2027 ; 22/02/2027 ; 22/03/2027 ; 22/04/2027 ; 24/05/2027 ;  
22/06/2027 ; 22/07/2027 ; 23/08/2027 ; 22/09/2027 ; 22/10/2027 ; 22/11/2027 ; 22/12/2027

OBSERVATIEDATA VOOR EVENTUELE VERVROEGDE TERUGBETALING: 23/12/2019 ; 22/12/2021 ; 
22/12/2023 ; 22/12/2025

DATA VAN EVENTUELE VERVROEGDE TERUGBETALING: 02/01/2020 ; 29/12/2021 ; 03/01/2024 ; 31/12/2025

RISICOPROFIEL VDK BANK NV: Defensief

vdk bank nv zal de beleggers informeren over elke wijziging in verband met het risicoprofiel en/of de waarde 
van de SG Issuer (LU) Autocallable Silver Age Note op de website https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/
gestructureerde-notes/SG-Issuer-LU-Autocallable-Silver-Age-Note.

SECUNDAIRE MARKT & PUBLICATIE VAN DE WAARDE VAN HET PRODUCT: Voor beleggers die hun 
schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse 
liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt 
door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar 
goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. De belegger zou dus in de onmogelijkheid 
kunnen verkeren om zijn schuldbewijzen voor de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société 
Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters wordt bepaald. De 
indicatieve waarde van de Notes zal worden vermeld in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via 
online@vdk of in de vestigingen van vdk bank nv. De indicatieve waarde van het product gedurende de 
looptijd is eveneens op aanvraag beschikbaar in elke vdk-vestiging en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op  
https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes.

KOSTEN EN COMMISSIES:

• Instapkosten: 2%
•  Distributiekosten: Société Générale betaalt aan vdk bank nv een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend 

op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten 
bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de Uitgever aangerekende kosten voor de 
structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.

•  Makelaarskosten: Société Générale past een spread van maximaal 1% toe, vdk bank nv voegt daaraan een 
marge van maximaal 1% toe.

• De bewaring op een effectenrekening bij vdk bank nv is gratis.

FISCALITEIT: 

Roerende voorheffing: 30% op elke eventuele meerwaarde. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. 
De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst 
wijzigen. Van toepassing op een gemiddelde retail cliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont.

Taks op beursverrichtingen (TOB):

• Inschrijving op de primaire markt: nihil
• Op de secundaire markt: 0,09% op de verkoop en aankoop (max. 1.300 EUR per verrichting)

LEVERING: Geen materiële levering mogelijk, bewaring gebeurt gratis op een effectenrekening bij vdk bank nv. 
Beleggers die de effecten op een rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, moeten zich 
vooraf informeren over de geldende tarieven.

KLACHT: Bij klachten kunt u zich wenden tot vdk bank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, 
e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in 
financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

•   Wenst u meer informatie of wilt u inschrijven op dit product? U bent van harte welkom in de vdk-vestiging in uw 
buurt. U vindt de contactgegevens van alle vdk-vestigingen op www.vdk.be/vestigingen.

•  Is er (nog) geen vestiging in uw buurt, dan kunt u telefonisch terecht op 09 267 33 00 of via e-mail op  
contactcenter@vdk.be. We helpen u graag verder.

Meer informatie - Inschrijven
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Voornaamste risico’s van de belegging: Beleggers 
moeten zich wenden tot het prospectus alvorens te 
beleggen in het product. Société Générale raadt aan 
dat beleggers zorgvuldig het onderdeel “Risicofactoren“ 
lezen van het prospectus van het product. Alvorens in 
dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk 
financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies 
moeten inwinnen.
Opmerking met betrekking tot het verkoop 
van het product tijdens zijn looptijd: Dit product 
biedt recht op de volledige terugbetaling van het 
belegde kapitaal (exclusief kosten en belastingen en 
behoudens faillissement of risico op faillissement van 
Société Générale) op de eindvervaldag of in geval van 
automatische vervroegde terugbetaling (na 2, 4, 6 en 
8 jaar). Bijgevolg kan de belegger een gedeelte of het 
geheel verliezen van het belegde bedrag indien het 
product wordt verkocht voor de vervaldag. 
Informatie over commissies, verloningen betaald 
aan of verkregen van derden: Indien onder 
toepasselijke wetgeving of regelgeving, enige persoon 
(de “Belanghebbende Partij”) verplicht is om aan potentiële 
beleggers in het product enige commissie of verloning 
te melden die Société Générale en/of de Uitgever betaalt 
aan, of verkrijgt van, zulke Belanghebbende Partij met 
betrekking tot het product, zal alleen de Belanghebbende 
Partij verantwoordelijk zijn voor het naleven van zulke 
wetgeving of regelgeving.
Vergunning: Société Générale is een Franse 
kredietinstelling (bank) die een vergunning heeft 
verkregen en onder het toezicht staat van de Europese 
Centrale Bank (ECB) en de Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR) (de Franse Autoriteit voor 
Prudentiële Controle en Afwikkeling) en is onderworpen 
aan regulering vanwege de Autorité des marchés 
financiers (AMF) (de Franse toezichthouder voor de 
financiële markten).
Garantie door Société Générale: Dit product 
geniet van een garantie door Société Générale (hierna 
de “Garant”). De tijdige en stipte betaling door de 
hoofdschuldenaar van elk bedrag verschuldigd met 
betrekking tot het product wordt gewaarborgd door 
de Garant, in overeenstemming met de modaliteiten en 
onder de voorwaarden uiteengezet in zulke garantie, 
beschikbaar bij de Garant op verzoek. Als een gevolg 
hiervan draagt de belegger een kredietrisico met 
betrekking tot de Garant.
Resultaten uitgedrukt op basis van bruto 
resultaten: Het mogelijk rendement kan lager uitvallen 
ten gevolge van commissies, vergoedingen, belastingen 
of andere kosten gedragen door de belegger.
U.S. beperkingen inzake verkoop: De effecten die 
hierin worden omschreven zijn geen U.S. Vrijgestelde 
Effecten. Aldus werden de effecten niet geregistreerd 
in toepassing van de Amerikaanse effectenwetgeving 
van 1993 (U.S. Securities Act) en mogen zij niet 
worden aangeboden, verkocht, verpand of op enige 
andere wijze worden overgedragen, tenzij in het 
kader van een transactie buiten het grondgebied van 
de Verenigde Staten (offshore transaction), zoals dat 
begrip gedefinieerd is in Regulation S van de U.S. 
Securities Act aan of voor rekening of in het voordeel 
van een Toegelaten Overnemer. Onder “Toegelaten 
Overnemer” wordt verstaan elke persoon die: (a) geen 
U.S. person is, zoals gedefinieerd in Rule 902 (k) (1) 
van Regulation S; en (b) die geen persoon is die onder 
een definitie valt van U.S. person in de zin van de U.S. 
Commodity Exchange Act (CEA) of enige regel van de 
U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC 
Rule), of enige aanbeveling of instructie voorgesteld of 

uitgevaardigd overeenkomstig de CEA (om enige twijfel 
te vermijden, elke persoon die geen Non-United States 
person is, zoals omschreven in de CFTC Rule 4.7(a)(1)
(iv), zal worden beschouwd als een U.S. person, met 
uitsluiting van, voor de doeleinden van onderafdeling 
(D), de uitzondering van de in aanmerking komende 
personen die geen Non-United States persons zijn). De 
effecten zijn enkel beschikbaar voor, en mogen op enig 
ogenblik enkel volwaardig eigendom zijn (be beneficially 
owned) van Toegelaten Overnemers. Bij het aankopen 
van een effect, zal elke koper worden geacht of verplicht 
zijn, naargelang het geval, om bepaalde verklaringen 
af te leggen en overeenkomsten te aanvaarden zoals 
beschreven in de basisprospectus.
Commerciële aard van het document: Dit document 
is van commerciële en niet van regulatoire aard.
Waarschuwing betreffende de Index: De Index 
waarnaar wordt verwezen in dit document (de “Index”) 
is niet gesponsord, goedgekeurd of verkocht door 
Société Générale. Société Générale neemt hiervoor geen 
enkele verantwoordelijkheid. Het financiële instrument 
wordt niet gesponsord, gepromoot, verkocht of op 
een andere manier ondersteund door Solactive AG (de 
‘Licentiegever’), en de Licentiegever biedt evenmin een 
uitdrukkelijke of impliciete garantie of verzekering met 
betrekking tot de resultaten van het gebruik van de 
Index en/of het Indexhandelsmerk of de Indexkoers op 
eender welk moment of in eender welk ander verband. 
De Index wordt berekend en gepubliceerd door de 
Licentiegever. De Licentiegever stelt alles in het werk 
om ervoor te zorgen dat de Index correct berekend 
wordt. Ongeacht zijn verplichtingen ten aanzien van 
de Uitgever is de Licentiegever niet verplicht om 
fouten in de Index mee te delen aan derden, onder 
wie beleggers en/of financiële tussenpersonen van het 
financiële instrument. De publicatie van de Index door 
de Licentiegever of het toestaan van het gebruik van 
de Index of het Indexhandelsmerk in verband met het 
financiële instrument vormt geen aanbeveling door de 
Licentiegever om kapitaal te beleggen in dit financiële 
instrument, en evenmin een belofte of mening van de 
Licentiegever met betrekking tot een belegging in dit 
financiële instrument. Dit doet geen afbreuk aan de 
verplichting van de Uitgever tot het nakomen van zijn 
verplichtingen ten aanzien van de beleggers, waarvan hij 
zich niet kan bevrijden, behalve in geval van overmacht.
Verwachte fiscale behandeling: Het verwerven van 
fiscale voordelen of behandelingen gedefinieerd in 
dit document hangt af van de specifieke fiscale status 
van de belegger, de jurisdictie van waaruit deze belegt 
alsook van de toepasselijke wetgeving. Deze fiscale 
behandeling kan gewijzigd worden op eender welk 
moment. We raden beleggers die meer informatie 
wensen te verkrijgen over hun fiscaal statuut aan om 
hun fiscaal adviseur te raadplegen.
Informatie over de gegevens en/of resultaten 
verworven uit externe bronnen: De correctheid, 
volledigheid of relevantie van de informatie die werd 
verkregen uit externe bronnen kan niet worden 
verzekerd, niettegenstaande de informatie wordt 
verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden 
verondersteld betrouwbaar te zijn. Dit doet geen afbreuk 
aan de verplichting van de Uitgever tot het nakomen 
van zijn verplichtingen ten aanzien van de beleggers, 
waarvan hij zich niet kan bevrijden, behalve in geval van 
overmacht. 
Marktinformatie: De marktinformatie weergegeven 
in dit document is gebaseerd op gegevens die op een 
welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen 
veranderen. 

Belangrijke informatie

vdk bank nv - Sint-Michielsplein 16 - 9000 Gent

Tel. 09 267 32 11 - vdk@vdk.be - www.vdk.be
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