BERICHT AAN NOTEHOLDERS
D.d. 04/12/2020
CODEIS SECURITIES SA
EUR 10,697,000 Notes vervallende op 04/11/2025
op grond van het Limited Recourse Notes Programma (het “Programma”)
ISIN-code: XS1442529340

Serie:
(de “Notes”)
Wij verwijzen naar de emissie van EUR 10,697,000 Notes vervallende op als Serie - XS1442529340
Dit bericht moet worden gelezen in samenhang met het Limited Recourse Notes Programma (het
“Basisprospectus”) 22/12/2012 en eventuele aanvullingen gepubliceerd vóór de emissiedatum van de Notes.
Op 24 november 2020 is de Berekeningsagent geïnformeerd dat de Index definitief is komen te vervallen per het
einde van de handelsdag op 3 december 2020 en dat er geen Opvolgende Index bestond (de “Indexopheffing”).
Hierbij berichten wij u dat, als gevolg van de Indexopheffing in verband met Ecofi SRI EUROPE Price Index EUR
(EISRIEI) (de “Getroffen Onderliggende Index”) de Berekeningsagent heeft besloten, op grond van de bepalingen
van deel 2 II(B) ((Adjustments and Events relating to Indices) van de Equity Technical Annex zoals opgenomen in
het Basisprospectus, de Getroffen Onderliggende Index te vervangen door een opvolgende Index, die met ingang
van de Substitutiedatum de Onderliggende Index van de Notes vormt.
De Nieuwe Index (die de Getroffen Index vervangt en de Index voor de Definitieve Bepalingen wordt) wordt
ontwikkeld door Société Générale en berekend door S&P, gebruikmakend van de dezelfde of wezenlijk
soortgelijke formule voor, en methode van, berekening zoals wordt gebruikt bij de berekening van de Getroffen
Onderliggende Index.
Vanuit economisch oogpunt bezien behoudt de beoogde substitutie het profiel van de Notes zoals deze
aanvankelijk zijn gekocht, ingetekend op, of aangegaan met onze klanten, en wordt de duurzaamheid van deze
financiële producten gewaarborgd tot de vervaldatum ervan zoals aanvankelijk overeengekomen.
Nieuwe Index (die de Getroffen Index vervangt en de Index voor de Definitieve Bepalingen wordt) : The SGI
Ecofi SRI Europe PR Index (SGMDEISP)
www.sgi.sgmarkets.com
-

Substitutiedatum: 04/12/2020

Eveneens kunt u uw Notes, kosteloos, terugverkopen aan Societe Generale, handelende als Dealer. Gedurende
10 Werkdagen na de Substitutiedatum van een door u verzonden opdracht aan uw gebruikelijke contactpersoon
bij uw distributeur en/of uw bewaarnemende bank - zal Societe Générale de Notes terugkopen tegen de MidPrice, voor een totaalbedrag gelijk aan het product van het aantal Notes en de Mid-Price.
“Mid-Price” betekent de [biedkoers + 0,50%].

Voor meer informatie dienen Noteholders contact op te nemen met de Emittent als vermeld in de
desbetreffende Definitieve Bepalingen van de Notes of met het kantoor van de Uitgifte- en Betaalagent (SOCIETE
GENERALE LUXEMBOURG, 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg, LUXEMBURG).

