
•  Beleggingsduur van 6 jaar.

•  Aankoopprijs inclusief instapkosten van 102%.

•   Terugbetaling op de eindvervaldag (behoudens faillissement of risico van faillissement van de emittent, Société Générale) van 
minimaal 90% van het oorspronkelijk belegde kapitaal(1), vermeerderd met een potentiële meerwaarde(2) die overeenstemt 
met 140% van de eventuele positieve fi nale prestatie van de STOXX® Global ESG Leaders Select 50 (EUR Price) index.
De belegger ontvangt niet de eventuele dividenden van de aandelen waaruit de index bestaat.

•   Een risico van kapitaalverlies van maximaal 10%(1), behalve bij faillissement of risico van faillissement van de Emittent.

•   Een rendement gekoppeld aan de mogelijke positieve prestatie van de STOXX® Global ESG Leaders Select 50 (EUR Price) index, 
die de prestatie wil weerspiegelen van een selectie van bedrijven die door Stoxx zijn geïdentifi ceerd wegens hun prestaties op 
het vlak van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) zoals bepaald door Sustainalytics, gekoppeld aan criteria van 
volatiliteit en dividend.

•   De belegger moet beseff en dat hij geld leent aan de Emittent en dat dit geld niet specifi ek wordt belegd in activa die 
beantwoorden aan duurzaamheidscriteria. Alleen het rendement is gekoppeld aan een index die onder meer duurzame criteria 
hanteert.

(1)  Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fi scaliteit. Behoudens faillissement of risico van faillissement van de emittent (Société Générale)
(2) Meerwaarde onderworpen aan 30% roerende voorheffi  ng (behoudens wetswijziging).

We raden u aan de Juridische documentatie (zoals in dit document beschreven) aandachtig te lezen alvorens in dit product te 
beleggen. Als u klachten hebt, kunt u de rubriek ‘Klachten’ raadplegen op pagina 10 van dit document.
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Beleggingstype Dit product is een afgeleid instrument. Door in te tekenen op dit product, leent u geld 
aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om, in ruil voor een aankoopprijs van 102%, 
op de eindvervaldag minimaal 90% van het oorspronkelijk belegde kapitaal(1) terug 
te betalen, vermeerderd met 140% van de eventuele positieve finale prestatie van de 
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 (EUR Price) index.

Bij faillissement of risico van faillissement van de emittent, Société Générale, riskeert 
u de bedragen waarop u recht hebt, niet te krijgen en uw belegde kapitaal gedeeltelijk 
of zelfs geheel te verliezen.

Doelgroep Dit product is bedoeld voor beleggers die over voldoende kennis en ervaring 
beschikken om de kenmerken van het aangeboden product te begrijpen en die in 
staat zijn om afhankelijk van hun financiële situatie de voordelen en de risico’s af te 
wegen die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe product. Meer bepaald 
dienen zij vertrouwd te zijn met de STOXX® Global ESG Leaders Select 50 (EUR Price) 
index en met de evolutie van de rentestanden.

Beleggingsdoel-
stelling

Dit product is bedoeld voor beleggers die een stijging verwachten van de STOXX® Global 
ESG Leaders Select 50 (EUR Price) index op middellange termijn en wensen te profiteren 
van een terugbetaling van minimaal 90% van het belegde kapitaal(1) op de vervaldag. 
Dankzij de gebruikte onderliggende index kan de belegger op de vervaldag worden 
blootgesteld aan een eventuele stijging van de aandelen van de index, terwijl hij op de 
vervaldag een terugbetaling van minimaal 90% van het belegde kapitaal(1) geniet.

Focus op de 
STOXX® Global 
ESG Leaders 
Select 50 (EUR Price) 
index

Met het oog op een gediversifieerde en mogelijk succesvolle belegging op lange 
termijn mikt de STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR Price Return index op een 
selectie van wereldwijde bedrijven die volgens Sustainalytics* het best scoren op het 
vlak van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG), gekoppeld aan criteria 
van volatiliteit** en dividend***. STOXX is een onderneming die zich toelegt op de 
creatie en de berekening van indexen.

*Sustainalytics is een onafhankelijk extra-financieel ratingagentschap dat zich toelegt 
op onderzoek en analyse in termen van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur  
(www.sustainalytics.com).

**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.

***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.

De index wordt berekend zonder herbelegde dividenden en doet geen indekking van 
het wisselrisico.

De index is een zogenaamde ‘Price Return’-index. Dat betekent dat zijn prestatie enkel 
afhankelijk is van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de uitgekeerde 
dividenden, die niet in de index worden herbelegd. De belegging zal dus niet profiteren 
van de eventuele dividenden van de aandelen waaruit de index bestaat.

De index werd gelanceerd op 14 oktober 2015, waardoor de historiek ervan heel 
beperkt is. Alle gegevens van vóór 14 oktober 2015 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 Stoxx: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SGESGSEG

(1)  Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens faillissement of risico van faillissement van de 
emittent (Société Générale).
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(1)  Het Global Compact van de Verenigde Naties is een vrijwillig initiatief waarmee bedrijven, verenigingen of niet-
gouvernementele organisaties worden uitgenodigd om zich te houden aan tien universeel aanvaarde principes op het 
gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en de strijd tegen corruptie.

(2)  Sustainalytics is een onafhankelijk extra-financieel ratingagentschap dat zich toelegt op onderzoek en analyse in 
termen van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (www.sustainalytics.com).

(3)   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 leidt echter meestal tot een lager rendement.

(4)  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.

Om ervoor te zorgen dat deze criteria worden nageleefd, wordt de samenstelling van de STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR 
Price Return index elk kwartaal aangepast. Indien een waarde bij de kwartaalaanpassing niet langer aan de selectiecriteria voldoet, wordt 
ze uit de index gehaald.

Beschrijving van de index

Een systematisch selectieproces van 50 aandelen geïdentificeerd door Stoxx voor hun prestaties 
met betrekking tot Environmental, Social and Governance (ESG) standaarden zoals bepaald door 
Sustainalytics, gecombineerd met de criteria voor volatiliteit en dividend.

De systematische selectie van de aandelen binnen de Index gebeurt als volgt:

Indice STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR Price Return
Driemaandelijks systematisch beheer

Beleggingsuniversum
Het beleggingsuniversum stemt overeen met de 
wereldwijde aandelen van de STOXX Global 1800 index.

Volatiliteitsfilter(3)

Uitsluiting van de meest volatiele aandelen 
(voor elk aandeel wordt de historische volatiliteit 
berekend over 3 maanden en 12 maanden en 
wordt de hoogst gemeten waarde gekozen). Na het 
toepassen van deze filter blijven er nog 141 aandelen 
over (dit aantal kan schommelen in de tijd (het hangt 
af van het aantal aandelen met een Sustainalytics-
score die hoog genoeg is om gekozen te worden)).

ESG-filter  
Eerst worden de ondernemingen uitgesloten die 

zich niet houden aan een of meer van de tien 
principes van het Global Compact van de Verenigde 

Naties(1). Sustainalytics(2) bepaalt het risico dat de 
ondernemingen dit pact niet naleven door het 

toekennen van een risiconiveau van 1 (laag risico) 
tot 5 (heel hoog risico). Ondernemingen van 

niveau 5 worden uitgesloten. Dat geldt eveneens 
voor ondernemingen die te maken hebben met 

controversiële wapens, maar ook voor bedrijven die 
voor meer dan 10% eigenaar zijn van of in handen 

zijn van ondernemingen die te maken hebben met 
controversiële wapens. Deze aandelen worden 

vervolgens beoordeeld door Sustainalytics(2), dat ze 
een score geeft van 0 tot 100 in termen van ESG-
criteria (Environmental, Social & Governance). Om 

geselecteerd te worden, moeten de ondernemingen 
in het eerste kwart worden gerangschikt voor ten 

minste een van de drie ESG-criteria, en in de eerste 
helft voor de drie ESG-criteria. Dit selectieproces 

leidt zodoende tot de STOXX® Global ESG Leaders 
index, die op 18/10/2019 uit 439 waarden bestaat.

Dividendfilter
Selectie van de 50 aandelen met de 
hoogste historische dividendrendementen 
over een periode van 12 maanden(4). Het 
dividendrendement komt overeen met de 
verhouding tussen het bedrag van de uitgekeerde 
dividenden en de aandelenkoers.

Weging
Deze 50 aandelen worden vervolgens 

omgekeerd evenredig gewogen 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.
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Onderneming Land Sector

Akzo Nobel NV Nederland Chemie

Assicurazioni Generali SpA Italië Verzekering

Australia & New Zealand Banking Group Ltd Australië Bank

Aviva PLC Groot-Brittannië Verzekering

AXA SA Frankrijk Verzekering

Bank of Nova Scotia/The Canada Bank

Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Automobiel

BCE Inc Canada Telecom

CNP Assurances Frankrijk Verzekering

Commonwealth Bank of Australia Australië Bank

Covivio Frankrijk Onbeweeglijk

Deutsche Telekom AG Duitsland Telecom

DNB ASA Noorwegen Bank

E.ON SE Duitsland Diensten voor het publiek

EDP - Energias de Portugal SA Portugal Diensten voor het publiek

Endesa SA Spanje Diensten voor het publiek

Engie SA Frankrijk Diensten voor het publiek

Eni SpA Italië Olie en gas

GlaxoSmithKline PLC Groot-Brittannië Gezondheid

HK Electric Investments Hong Kong Diensten voor het publiek

ICADE Frankrijk Onbeweeglijk

Koninklijke KPN NV Nederland Telecom

Lagardère SCA Frankrijk Media

Land Securities Group PLC Groot-Brittannië Onbeweeglijk

Mapfre SA Spanje Verzekering

Mizuho Financial Group Inc Japan Bank

National Australia Bank Ltd Australië Bank

National Grid PLC Groot-Brittannië Diensten voor het publiek

Naturgy Energy Group SA Spanje Diensten voor het publiek

Orange SA Frankrijk Telecom

QBE Insurance Group Ltd Australië Verzekering

Red Electrica Corp SA Spanje Diensten voor het publiek

Singapore Telecommunications Ltd Singapore Telecom

Suez Environnement Co Frankrijk Diensten voor het publiek

Suncorp Group Ltd Australië Financiële diensten

Svenska Handelsbanken AB suede Bank

Swiss Re AG Zwitserland Verzekering

Swisscom AG Zwitserland Telecom

Telefonica SA Spanje Telecom

Telenor ASA Noorwegen Telecom

Telia Co AB suede Telecom

Telstra Corp Ltd Australië Telecom

TELUS Corp Canada Telecom

Thomson Reuters Corp Canada Media

Total SA Frankrijk Olie en gas

Unibail-Rodamco-Westfield Frankrijk Onbeweeglijk

Ventas Inc Verenigde Staten Onbeweeglijk

Wesfarmers Ltd Australië Distributie

Westpac Banking Corp Australië Bank

Zurich Insurance Group AG Zwitserland Verzekering

Samenstelling 
van de Index

Bronnen: SG Techniek & 
Bloomberg op 23 oktober 2019. 
De marktgegevens in dit document 
zijn gebaseerd op gegevens die 
op een welbepaald moment 
zijn vastgesteld en die kunnen 
veranderen.
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Mechanisme van 
het product

Terugbetalingsmechanisme op de eindvervaldag na 6 jaar
Als de finale prestatie van de index positief of nul is, ontvangt de belegger(1) op  
6 januari 2026 (behoudens faillissement of risico van faillissement van de emittent, 
Société Générale): 100% van het belegde kapitaal + 140% van de finale prestatie van 
de index, die berekend wordt door de beginwaarde van de index te vergelijken met 
de eindwaarde van de index.

Als de finale prestatie van de index negatief is, maar hoger dan of gelijk aan -10%, 
ontvangt de belegger(1) op 6 januari 2026 (behoudens faillissement of risico van 
faillissement van de emittent, Société Générale): 100% van het belegde kapitaal, 
verminderd met de finale prestatie van de index.

Als de finale prestatie van de index lager is dan -10%, ontvangt de belegger(1) op  
6 januari 2026 (behoudens faillissement of risico van faillissement van de emittent, 
Société Générale): 90% van het belegde kapitaal.

De finale prestatie is gelijk aan het verschil tussen de eindwaarde van de index en de 
beginwaarde van de index, gedeeld door de beginwaarde van de index.

In de veronderstelling van een faillissement of risico van faillissement van de emittent 
riskeert de belegger het belegde kapitaal gedeeltelijk of geheel te verliezen.

(1)  Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens faillissement of risico van faillissement van de 
emittent (Société Générale).

Bron: Bloomberg op 23/10/2019.

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

De marktinformatie in dit document is gebaseerd op gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen 
veranderen.

Historische evolutie van de STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR Price Return index
De Index werd gelanceerd op 14/10/2015. Alle gegevens van voor 14/10/2015 zijn het resultaat van systematische historische 
simulaties, die bedoeld zijn om te tonen hoe de Index zich zou gedragen hebben als hij in het verleden gelanceerd was.  
De historische gegevens vormen geenszins een garantie voor de toekomstige prestaties.

Jaarlijkse prestaties van de STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR Price Return index (berekend op 23 oktober van elk jaar tussen 
23 oktober 2009 en 23 oktober 2019).
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Op 23/10/2019 is de slotkoers van de Index 185,50 punten.

Om de evolutie en de samenstelling van de Index te volgen, kunnen beleggers de website van STOXX raadplegen op het 

volgende adres::https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SGESGSEP

  STOXX® Global 
ESG Leaders 
Select 50 EUR 
Price Return 
index
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(1)  Exclusief 2% instapkosten en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens faillissement of risico van faillissement van de emittent 

(Société Générale)
(2) Inclusief 2% instapkosten, exclusief 30% roerende voorheffing.

Voorbeelden

Legende bij de voorbeelden:

  Waarde van de index    Minimale terugbetaling op de eindvervaldag = 90% van het belegde kapitaal(1)

VOORBEELD 1: faillissement of risico van faillissement van de emittent.
De emittent, Société Générale, kent een faillissement of een risico van faillissement tijdens de looptijd van het product.

•   De emittent, Société Générale, kent een faillissement of loopt een risico van faillissement tijdens de looptijd van het product, 
de belegger riskeert het belegde kapitaal gedeeltelijk of geheel te verliezen.

VOORBEELD 2

De index is sterk gedaald tijdens de volledige levensduur van het product.

•  Op de eindvervaldag na 6 jaar is de finale prestatie van de 
index negatief en lager dan -10% (-27%).

•  De belegger ontvangt(1) dan 90% van zijn belegde kapitaal 
zonder meerwaarde (actuarieel brutorendement op jaarbasis, 
rekening houdend met de aankoopprijs, van -2,06%(2)).
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De cijfergegevens in deze voorbeelden hebben een uitsluitend indicatieve en informatieve waarde. De bedoeling is om het 
mechanisme van het product te illustreren. Ze vormen in geen enkel opzicht een voorspelling van toekomstige resultaten 
en de niet-verwezenlijking van deze voorbeelden kan in geen enkel opzicht aanleiding geven tot aansprakelijkheid vanwege 
Société Générale of Beobank NV/SA. De meegedeelde bedragen en actuariële rendementen dienen bruto te worden 
begrepen, exclusief de fiscaliteit die van toepassing is.

VOORBEELD 3
De index is matig gestegen tijdens de volledige levensduur van het product en licht gedaald op de eindvervaldag.

•  Op de eindvervaldag na 6 jaar is de finale prestatie van de 
index negatief, maar hoger dan of gelijk aan -10% (-5%).

•  De belegger ontvangt(1) dan 100% van het belegde kapitaal, 
verminderd met de finale prestatie van de index, wat neerkomt 
op 95% van zijn belegde kapitaal (actuarieel brutorendement 
op jaarbasis, rekening houdend met de aankoopprijs, van 
-1,18%(2)).
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(1)  Exclusief 2% instapkosten (overeenstemmend met de aankoopprijs van 102%) en de toepasselijke fiscaliteit. Behoudens 

faillissement of risico van faillissement van de emittent (Société Générale).
(2) Inclusief 2% instapkosten, exclusief 30% roerende voorheffing.

VOORBEELD 4
De index is sterk gestegen op de eindvervaldag.

•  Op de eindvervaldag na 6 jaar is de finale prestatie van de 
index positief (+20%).

•  De belegger ontvangt(1) dan het volledige belegde kapitaal, 
vermeerderd met 140% van de finale prestatie van de index, 
wat neerkomt op 128% (+20% x 140%) van zijn belegde 
kapitaal (actuarieel brutorendement op jaarbasis, rekening 
houdend met de aankoopprijs, van 3,85%(2)).

W
aa

rd
e

 v
an

 d
e

 in
d

e
x 

150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Jaren

120%

21 3 4 5 6

De cijfergegevens in deze voorbeelden hebben een uitsluitend indicatieve en informatieve waarde. De bedoeling is om het 
mechanisme van het product te illustreren. Ze vormen in geen enkel opzicht een voorspelling van toekomstige resultaten 
en de niet-verwezenlijking van deze voorbeelden kan in geen enkel opzicht aanleiding geven tot aansprakelijkheid vanwege 
Société Générale of Beobank NV/SA. De meegedeelde bedragen en actuariële rendementen dienen bruto te worden 
begrepen, exclusief de fiscaliteit die van toepassing is.
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(1)  Rating op 23 
oktober 2019. De 
rating mag niet 
beschouwd worden 
als een garantie van 
de solvabiliteit van 
de emittent, noch 
als een argument 
om in te tekenen 
op het product. 
De ratingbureaus 
kunnen deze te allen 
tijde wijzigen. Meer 
informatie over het 
ratingsysteem vindt 
u op de volgende 
website: https://www.
societegenerale.
com/en/measuring-
our-performance/
investors/debt-
investors/ratings.

Scenario’s

Voor-
naamste 
risico’s

Raadpleeg het Essentiële informatiedocument voor prestatiescenario’s, beschikbaar op  
https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten 
en op de website van de initiatiefnemer: http://kid.sgmarkets.com

De in dat document gepresenteerde scenario’s zijn berekend op basis van een methodologie die wordt 
opgelegd door de nieuwe Europese verordening betreffende de PRIIP’s (“EU-verordening 1286/2014”). 
Wij vestigen de aandacht van beleggers op het feit dat andere methodologieën andere scenario’s kunnen 
genereren.

Risico van kapitaalverlies en rendementsrisico

Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beurs. Als op de eindvervaldag de finale 
prestatie van de index lager is dan het initiële niveau, lijdt de belegger een kapitaalverlies dat gelijk is 
aan de daling van de index, waarbij echter minimaal 90% van het belegde kapitaal (exclusief kosten) 
wordt terugbetaald, behalve bij faillissement of risico van faillissement van de Emittent.

Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent, Société Générale, die bij S&P over 
een rating A (positieve outlook) beschikt(1). Als de afwikkelingsautoriteit, in het kader van de bepalingen 
inzake sanering en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, het bewezen 
of te verwachten in gebreke blijven van de emittent vaststelt, kan deze beslissen om maatregelen 
te nemen die een impact hebben op de waarde van de producten (bail-in). In dat kader draagt de 
belegger het risico om het belegde bedrag en de mogelijke meerwaarde geheel of gedeeltelijk te 
verliezen, of kan hij verplicht worden om zijn schuldvorderingen ten aanzien van de emittent om te 
zetten in kapitaalaandelen. Als de perceptie van het kredietrisico van de emittent verslechtert, kan dit 
gevolgen hebben voor de terugkoopprijs van Société Générale (FR) Booster Note Global ESG Leaders. 
Hoe verder de eindvervaldag is verwijderd, hoe groter de mogelijke impact.

Risico betreffende de onderliggende index

Bij externe, niet aan de Emittent toe te schrijven gebeurtenissen die een grote impact hebben op het 
onderliggende instrument en waardoor niet kan worden overgegaan tot een aanpassing conform de 
geldende wetten en reglementen, voorziet de documentatie in (i) een mechanisme van kennisgeving 
aan de houder waardoor hij het product op elk moment vervroegd kan doorverkopen tegen de 
markwaarde ten aanzien van Société Générale (zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger en 
voorts rekening houdend met de terugbetaling van de eventuele structureringskosten betaald aan de 
Emittent en pro rata temporis berekend ten opzichte van de resterende looptijd van het product) of (ii) 
de terugbetaling op de vervaldag van minimaal 90% van de nominale waarde van het product zonder 
aftrek van kosten ten laste van de belegger (behalve bij uitoefening van de ontbindingsmacht door de 
bevoegde afwikkelingsautoriteit, faillissement of risico op faillissement van de Emittent) overeenkomstig 
de bepalingen van het Issuance Programme (monetisatie). Voor meer informatie worden de beleggers 
verzocht het Issuance Programme (pagina’s 58-59, 241-248, 466-468, 485-487) te raadplegen. 
Aangezien de index op 14/10/2015 gelanceerd werd, is de reële historiek ervan beperkt.

Risico bij doorverkoop vóór de eindvervaldag

Het product houdt tijdens de looptijd een risico van kapitaalverlies in, bij doorverkoop vóór de 
eindvervaldag. Bij een uitstap uit het product vóór de eindvervaldag kan de prijs van het product 
lager zijn dan het bedrag van het belegde kapitaal. De terugkoopprijs hangt af van de evolutie van de 
marktparameters op het moment van de uitstap (onder andere van het niveau van de onderliggende 
index, de rente, de herfinancieringsrente van de emittent en de volatiliteit) en kan leiden tot een risico 
van kapitaalverlies dat vooraf niet kan worden ingeschat.

Risico op schommelingen van de prijs van het product

De belegger moet beseffen dat de koers van Société Générale (FR) Booster Note Global ESG Leaders 
gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het belegde kapitaal (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 Société Générale 
(FR) Booster Note Global ESG Leaders. 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 STOXX® Global ESG Leaders Select 50 (EUR 
Price) index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Onder gelijke 
omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

Liquiditeitsrisico

Dit effect is op geen enkele Beurs genoteerd. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door 
zich koper te stellen (bid/mid-vork van 0,5%, die overeenstemt met de helft van de aankoop-/verkoopmarge 
van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te 
verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs (exclusief taks op beursverrichtingen/eventuele belastingen) 
die door Société Générale wordt bepaald op basis van de parameters van het moment (cf. Technische fiche, 
rubriek « Verkoop vóór eindvervaldag »). Alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 10u bij de distributeur 
worden ingediend. De vereffening gebeurt binnen 2 werkdagen overeenkomstig de ordervolgorde.

Risico van vervroegde terugbetaling bij overmacht

In geval van overmacht, wat enkel begrepen moet worden als een geval waarin de Emittent onmogelijk 
zijn verplichtingen kan nakomen zonder dat dit aan hem kan worden toegeschreven en waardoor het 
behoud van het product voorgoed onmogelijk wordt, kan de Emittent de beleggers op de hoogte brengen 
van de vervroegde terugbetaling van de Notes. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald, zal 
overeenstemmen met de marktwaarde van het product, zonder andere kosten dan degene die onvermijdelijk 
zijn om tot deze vervroegde terugbetaling over te gaan.

De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan 
zijn dan de nominale waarde van de Notes. In het slechtste geval zou het geïnde bedrag nul kunnen zijn. 
Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina 232) te raadplegen.
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Technische 
gegevens

(1)  Rating op 23 oktober 
2019. De rating mag 
niet beschouwd 
worden als een 
garantie van de 
solvabiliteit van 
de emittent, noch 
als een argument 
om in te tekenen 
op het product. 
De ratingbureaus 
kunnen deze te allen 
tijde wijzigen. Meer 
informatie over het 
ratingsysteem vindt 
u op de volgende 
website: 
https://www.
standardandpoors.
com/en_EU/
web/guest/
article/-/ view/
sourceId/504352

Souscription
Handelsperiode: 4 november 2019 tot 30 december 2019
Uitgiftedatum: 6 januari 2020
Coupure: 1.000 EUR
Uitgifteprijs: 100%
Aankoopprijs inclusief instapkosten: 102%

Algemene informatie
Munt: EUR

ISIN-code: FR0013453016

Emittent:  Société Générale (S&P A (positieve outlook)(1)). S&P kan deze rating op elk 
moment wijzigen. In geval van een ratingverlaging tijdens de handelsperiode 
worden klanten die hebben ingetekend, persoonlijk op de hoogte gebracht. 
Tijdens de looptijd van het product worden de ratings gepubliceerd op  
http://www.beobank.be/pdf/nl/Beleggen/Beobank_Ratingtable.pdf en worden 
klanten die hebben ingetekend, persoonlijk op de hoogte gebracht als er zich 
belangrijke wijzigingen voordoen.

Plaatsingsagent:

 Société Générale

Distributeur : Beobank NV|SA.

Onderliggende index:

  STOXX® Global ESG Leaders Select 50 (EUR Price) index (Bloombergticker: 
SGESGSEP Index). Sponsor: Stoxx.

Juridische documentatie:

  De “Notes” Société Générale (FR) Booster Note Global ESG Leaders die worden 
uitgegeven door Société Générale en beschreven in dit document, maken het voorwerp 
uit van “Final Terms” (Definitieve voorwaarden van 30/10/2019 (de “Final Terms”)) in het 
kader van het Debt Instruments Issuance Programme van 14/06/2019 (aangevuld met 
de bijlage van 19/08/2019, van 11/10/2019 en alle eventuele toekomstige bijlagen) dat 
op 14/06/2019 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/
EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met inbegrip van het amendement door 
Richtlijn 2010/73/EU).

  Het prospectus en de Definitieve Voorwaarden (“Final Terms”) worden 
respectievelijk ter beschikking gesteld via de volgende links: : http://prospectus.
socgen.com/program_search/SG-SGOE-SGIS_Debt_Instruments_Issuance_
Programme_14.06.2019 et http://prospectus.socgen.com/disclaimer?returnUrl=/
legaldoc_search/FT/FR0013453016.

  We raden u aan het Essentiële informatiedocument en de andere documenten in verband 
met deze aanbieding te raadplegen op de website van Beobank : https://www.beobank.be/
fr/particulier/epargner-investir/investissements/solutions/produits-structures.

  De goedkeuring van het prospectus door de Commission de Surveillance du 
Secteur Financier du Luxembourg mag niet worden beschouwd als een gunstig 
advies over de roerende waarden die aangeboden of verhandeld mogen worden 
op een gereglementeerde markt. Aan potentiële beleggers wordt aanbevolen het 
prospectus te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, om volledig inzicht 
te krijgen in de potentiële risico’s en voordelen die zijn verbonden aan de beslissing 
om in de roerende waarden te beleggen.

Toepasselijke wetgeving:

 Frans recht.

Bijkomende informatie naar Belgisch recht:

  De Emittent verklaart de misbruikclausules opgenomen in het als paspoort dienende 
basisprospectus, ontoepasbaar te hebben gemaakt via de definitieve voorwaarden. 
De Emittent kan bij de toepassing van de Juridische documentatie van dit in België 
verdeelde product gehouden zijn tot naleving van de Belgische economische 
wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot oneerlijke bedingen, 
voor zover deze bepalingen in België van toepassing zijn.

Beleggersprofiel
Dit product is bestemd voor beleggers met een «gematigd tot dynamisch» profiel. Binnen bepaalde 
grenzen kan het ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel. Meer informatie over deze 
beleggersprofielen vindt u op www.beobank.be. Het product dient eveneens afgestemd te zijn op de 
financiële situatie van de belegger, meer bepaald inzake diversificatie, kennis en ervaring.
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Technische 
gegevens
(vervolg)

(1)  Exclusief 2% instapkosten (overeenstemmend met de aankoopprijs van 102%) en de 
toepasselijke fiscaliteit. Behoudens faillissement of risico van faillissement van de 
emittent (Société Générale).

Kosten
Instapkosten:  2%
Uitstapkosten: 0%
Structureringskosten:    maximaal 2%
Distributiekosten:

  Société Générale keert aan Beobank NV | SA een commissie uit die 
indicatief maximaal 3,50% bedraagt van het daadwerkelijk belegde 
bedrag (het exacte percentage wordt bepaald na afsluiting van de 
intekenperiode en zal beschikbaar zijn op www.beobank.be).

  Deze distributiekosten en alle andere gefactureerde kosten en 
lasten zijn reeds in de uitgifteprijs inbegrepen en bedragen in totaal 
maximaal 5,50%.

Looptijd
Eindvervaldag: 06/01/2026
Initiële evaluatiedatum van de index: 06/01/2020
Eindevaluatiedatum van de index: 30/12/2025

Terugbetaling
Op de eindvervaldag na 6 jaar, als de finale prestatie van de index positief of nul is: 
    Belegd kapitaal(1) + 140% x (eindwaarde van de index / beginwaarde 

van de index - 1)

Op de eindvervaldag na 6 jaar, als de finale prestatie van de index negatief is: 
  Belegd kapitaal(1) x Max (90%; eindwaarde van de index / beginwaarde 

van de index)

Verkoop vóór eindvervaldag
Dit effect is op geen enkele Beurs genoteerd. Société Générale zal de liquiditeit van dit 
product verzekeren door zich koper te stellen (bid/mid-vork van 0,5%, die overeenstemt met 
de helft van de aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. 
De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten 
verkopen tegen de prijs (exclusief taks op beursverrichtingen/eventuele belastingen) die 
door Société Générale wordt bepaald op basis van de parameters van het moment. Alle 
verkooporders moeten elke woensdag vóór 10u bij de distributeur worden ingediend. De 
vereffening gebeurt binnen 2 werkdagen overeenkomstig de ordervolgorde.

De waarde van het product tijdens de looptijd is op verzoek beschikbaar in uw Beobank-
kantoor en wordt eenmaal per maand gepubliceerd op http://www.beobank.be/pdf/nl/
Beleggen/SN_MarketList.pdf.

Belgische fiscaliteit
Roerende voorheffing: Fiscaal regime van toepassing voor privébeleggers in België. 
Behoudens wijzigingen aan de wetgeving: 30% roerende voorheffing (RV) op de 
uitgekeerde coupons / premies.
Beurstaks: Geen op de primaire markt en 0,35% op de secundaire markt  
(max. 1600 EUR) (behoudens wijzigingen aan de wetgeving). 
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan 
later worden gewijzigd.

Klachten
Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Beobank NV/
SA Customer Service Center, Generaal Jacqueslaan 263G, 1050 Brussel of via e-mail 
aan contactinfo@beobank.be. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op 
met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning 
Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be). 
E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be / tel.: +32 2 545 77 70
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Waarschuwing

De “Notes” Société Générale (FR) 
Booster Note Global ESG Leaders 
die worden uitgegeven door Société 
Générale en beschreven in dit 
document, maken het voorwerp 
uit van “Final Terms” (Definitieve 
voorwaarden van 30/10/2019 (de 
“Final Terms”)) in het kader van het Debt 
Instruments Issuance Programme van 
14/06/2019 (aangevuld met de bijlagen 
van 19/08/2019, 11/10/2019 en alle 
volgende bijlagen) dat op 14/06/2019 
door de CSSF werd goedgekeurd als 
zijnde conform Richtlijn 2003/71/
EC (Prospectusrichtlijn), zoals 
geamendeerd (met inbegrip van het 
amendement door Richtlijn 2010/73/
EU). Als er een supplement zou 
verschijnen tijdens de handelsperiode, 
dan zal dat altijd gepubliceerd worden 
op de website van de distributeur 
en krijgen beleggers die hebben 
ingetekend vóór het verschijnen van 
het supplement, gedurende 2 dagen 
het recht om zich terug te trekken. 
Het obligatieuitgifteprogramma 
van de emittent, beschikbaar op  : 
http://prospectus.socgen.com/
program_search/SG-SGOESGIS_
Debt_ Ins t ruments_ Issuance_
Programme_14.06.2019 maakte het 
voorwerp uit van een kennisgeving 
aan de Financial Services and 
Markets Authority («FSMA») in België. 
Het is samen met de definitieve 
voorwaarden beschikbaar op https://
www.beobank.be/nl/particulier/
sparen-beleggen/beleggingen/
oplossingen/gestructureerde-
producten, in alle verkooppunten 
en/of op de maatschappelijke zetel 
van Beobank NV | SA.

We herinneren u eraan dat 
beleggingsproducten onderhevig 
zijn aan risico’s. De door Beobank 
NV/SA verdeelde gestructureerde 
beleggingsproducten zijn geen 
bankdeposito’s en worden niet 
gewaarborgd door Beobank NV | SA.

U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen 
kan zijn.

De waarde van het product kan tijdens de looptijd onafhankelijk van de STOXX® Global ESG 
Leaders Select 50 (EUR Price)Index evolueren, onderhevig zijn aan sterke chommelingen 
en lager zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag. De beleggers worden verzocht om de 
rubriek «risicofactoren» in het Programma aandachtig te lezen. In geval van incoherenties 
tussen dit document en het Programma heeft het Programma voorrang.
De beleggers worden verzocht om de rubriek «risicofactoren» in het Programma 
aandachtig te lezen. In geval van incoherenties tussen dit document en het Programma 
heeft het Programma voorrang.

Dit document is een productvoorstelling voor commerciële doeleinden. Het mag in geen 
geval beschouwd worden als een persoonlijk advies om in dit product te beleggen. Dit 
document wordt openbaar verspreid, zonder onderscheid van de persoon voor wie het 
bestemd is. Zodoende houdt het product geen rekening met de eleggingsdoelstellingen, 
inanciële situatie of specifieke behoeften van een specifieke bestemmeling. Bij intekening 
op het product dient de belegger vooraf het Programma door te nemen om kennis te 
nemen van de risico’s waaraan hij zich blootstelt. Elke belegging dient te gebeuren in 
overeenstemming met de eigen beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon, ervaring en 
kennis, en de mate waarin men in staat is de risico’s te dragen die gekoppeld zijn aan een 
belegging in het product. Beleggers worden verzocht om, als ze dat nodig achten, hun 
eigen juridische, fiscale, financiële of boekhoudkundige adviseurs of andere deskundigen 
te raadplegen, om zich ervan te vergewissen dat het product afgestemd is op hun situatie, 
onder meer op financieel, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig vlak. De emittent, en hun 
respectieve dochterondernemingen geven in dit opzicht geen enkele waarborg en doen 
geen enkele aanbeveling, en kunnen bijgevolg niet worden beschouwd als juridische, fiscale 
of boekhoudkundige adviseurs.

Het is mogelijk dat er voor dit product beperkingen gelden ten aanzien van bepaalde 
personen of inwoners van bepaalde landen, krachtens de wet- en regelgeving die op 
deze personen of in deze landen van toepassing is. Wie in het product wenst te beleggen, 
dient voor zichzelf na te gaan of hij dit mag doen. Dit document is niet bestemd voor 
verspreiding in de Verenigde Staten en/of aan «US Persons», of in landen waarin de handel 
in deze effecten niet toegelaten is.

Dit document is of vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten en de effecten 
zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.  
Dit document is bestemd voor verspreiding in het kader van een publiek aanbod in België. Het 
is opgesteld op 23 oktober 2019. De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen, 
onder meer door eventuele marktschommelingen. De informatie in dit document mag in 
geen geval beschouwd worden als een oorspelling van toekomstige resultaten. 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). De Index  STOXX® Global ESG Leaders Select 
50 (EUR Price)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 STOXX (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 emittent 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 Emittent tot het 
nakomen van zijn verplichtingen ten aanzien van de beleggers, waarvan hij zich niet kan 
bevrijden, behalve in geval van overmacht.



Maak een afspraak in uw Beobank 
agentschap voor meer informatie of surf 
naar beobank.be
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© 2019 Beobank NV|SA

Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Datum:  /  / 

Naam Voornaam: 

Handtekening: Ik verklaar dat ik voorafgaand aan de intekening dit 
document van 12 pagina’s over het product Société Générale (FR) Booster 
Note Global ESG Leaders heb ontvangen.

 

(1 kopie voor het klant / 1 kopie voor het verkooppunt)


