
BELEGGINGEN
Société Générale (FR) 
Auto-Callable Note Eurozone 2028

Promotionele mededeling

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

Schuldtitel met terugbetaling van het belegde kapitaal 

op de eindvervaldag in EUR, uitgegeven door Société 

Générale en verdeeld door Beobank NV/SA

• Een beleggingstermijn van maximaal 5 jaar.

• Inschrijvingsprijs: 100%(1) van de nominale waarde (namelijk 1.000 EUR per coupure).

• De voorwaarden voor terugbetaling en rendement zijn verbonden met de index EURO STOXX 50®, bestaande uit 50 aandelen van
bedrijven uit de eurozone, die werden geselecteerd op basis van hun vrij verhandelbare marktkapitalisatie.

• Een mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling van het kapitaal(1)(2) (namelijk 1.000 EUR per coupure)
vermeerderd met een winst(1) (2) van 10% bruto of 7% netto in het tweede jaar als de slotkoers van de index vastgesteld op 27
januari 2025 hoger is dan of gelijk aan 100% van de initiële waarde ervan.

• Bij afwezigheid van automatische vervroegde terugbetaling, zal een terugbetaling plaatsvinden op de vervaldatum ter hoogte van
het volledige oorspronkelijk belegde kapitaal(1)(2) vermeerderd met een potentiële meerwaarde(1)(2) die overeenstemt met 215%
van de positieve gemiddelde eindprestatie(3) van de EURO STOXX 50® index. De gemiddelde eindprestatie van de index is gelijk
aan het verschil tussen zijn initiële niveau en zijn gemiddelde finale referentieniveau. Als die prestatie negatief is, zal op de
eindvervaldag alleen het volledige initieel belegde kapitaal worden terugbetaald(1)(2). De belegger ontvangt niet de eventuele
dividenden van de aandelen waaruit de index bestaat.

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

• Het totale bedrag van de kosten van het product Société Générale (FR) Auto-Callable Note Eurozone 2028, met een
beleggingstermijn van maximaal 5 jaar, is maximaal 6,5% (namelijk 65 EUR per coupure). Het gaat om de som van de
instapkosten van 2%, de structureringskosten van maximaal 2% en de distributiekosten van maximaal 2,50%(5). De werkelijke
totale kosten bedragen 4,88% op 31/10/2022.

We raden u aan om de Juridische documentatie (zoals vastgelegd in dit document op pagina 9) aandachtig te lezen voordat u in dit
product belegt. In geval van een klacht kunt u de sectie ‘Klachtendienst’ op pagina 11 van dit document raadplegen.

(1) Exclusief instapkosten van 2%.
(2) Exclusief toepasselijke fiscaliteit. Behoudens faillissement, risico op faillissement of bail-in (resolutie) van de emittent.
(3) Het gemiddelde finale referentieniveau is gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen op de 3 volgende observatiedata: 27

januari 2026, 27 januari 2027, 27 januari 2028. Deze gemiddelde eindwaarde kan zowel hoger als lager zijn dan de werkelijk
geobserveerde waarde van de index op de eindvervaldatum.

(4) Ratings op 14/11/2022. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie 
de websites: https://www.spratings.com/en_US/understandingratings en
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004

(5) Toepasselijke kosten als het product tot de eindvervaldag wordt aangehouden. Meer details over de kosten van het product,
onder meer bij doorverkoop vóór de eindvervaldag, zijn beschikbaar op pagina 10.

https://www.spratings.com/en_US/understandingratings
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004


Soort belegging
Het product Société Générale (FR) Auto-Callable Note Eurozone 2028 is een
gestructureerde schuldtitel (hierna de ‘Note(s)’). Door op dit product in te
tekenen, leent u geld aan de Emittent, Société Générale, die zich ertoe verbindt
om, in ruil voor een aankoopprijs van 100% van de nominale waarde(1), op de
eindvervaldag minimaal 100% van de nominale waarde terug te betalen(1)

vermeerderd met 215% van de eventuele positieve gemiddelde eindprestatie van
de EURO STOXX 50® index, bij afwezigheid van automatische vervroegde
terugbetaling. Als deze prestatie negatief is, wordt geen enkele meerwaarde
uitgekeerd, maar 100% van de nominale waarde terugbetaald op de
eindvervaldag.

Als na het tweede jaar het mechanisme van automatische vervroegde
terugbetaling wordt geactiveerd, biedt dit product de belegger 100% van het
initieel belegde kapitaal (1) plus een winst van 10% (bruto) (1), dit is een winst van
7% netto (2).

U loopt het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te krijgen en het
belegde kapitaal gedeeltelijk of geheel te verliezen in geval van faillissement,
risico op faillissement of bail-in (resolutie) van de emittent Société Générale.

Een belegging 

gericht op de 

eurozone

Doel van het product

Focus op de EURO 

STOXX 50® index

Met het product Société Générale (FR) Auto-Callable Note Eurozone 2028 richt
u zich op het groeipotentieel op de beurs van de belangrijkste bedrijven uit de
eurozone. Meer informatie kunt u vinden op https://www.stoxx.com/index-
details?symbol=SX5E. De huidige economische context kan een invloed hebben
op het groeipotentieel op de beurs van deze bedrijven uit de eurozone.

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien
moeilijk te begrijpen is. Uw potentiële rendement is namelijk gekoppeld aan de
prestatie van de EURO STOXX 50® index. Aangezien u niet rechtstreeks belegt in
de aandelen waaruit de index bestaat, stelt u uw kapitaal dus niet rechtstreeks
bloot aan het hoge risico van dit soort activa. Integendeel, u weet vanaf het begin
dat u gebruik kunt maken van een terugbetaling op de eindvervaldatum van de
nominale waarde(1), bij afwezigheid van automatische vervroegde terugbetaling,
of bij een automatische vervroegde terugbetaling na het tweede jaar. De
gebruikte index maakt het mogelijk dat de belegger wordt blootgesteld aan de
eventuele stijging van de aandelen waaruit deze bestaat, tijdens de looptijd van
het product (in jaar 2) of op de eindvervaldatum. Op de vervaldatum bedraagt de
potentiële winst 215% van de positieve gemiddelde prestatie van de index
berekend tussen jaar 3 en jaar 5.

De EURO STOXX 50® index (ISIN-code: EU0009658145) werd gecreëerd door het
bedrijf STOXX®.

STOXX®, opgericht in 1997, is een Zwitserse leverancier gespecialiseerd in de
ontwikkeling, de berekening en het beheer van indexen op de financiële markten.

U vindt meer informatie over deze partner op www.stoxx.com

De in februari 1998 gelanceerde index EURO STOXX 50® is bedoeld als
afspiegeling van de beursprestaties van 50 ondernemingen in de eurozone, die
zijn geselecteerd op basis van hun vrij verhandelbare marktkapitalisatie.

De samenstelling van de index wordt elk jaar in september herzien, waardoor het
mogelijk wordt om de aandelen te elimineren die niet meer voldoen aan de
financiële selectiecriteria.

De index EURO STOXX 50® gekoppeld aan de Note is een index van het type
‘Price Return’. Met dit indextype worden de dividenden van de aandelen niet
herbelegd en hebben ze dus geen rechtstreekse invloed op de waarde van de
index (in tegenstelling tot een index van het ‘Total Return’-type). Er moet
worden aangestipt dat de beleggers niet rechtstreeks de dividenden ontvangen
die worden uitgekeerd op basis van de aandelen waaruit de index bestaat.

U vindt de samenstelling van de EURO STOXX 50® index op
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E. U kunt hier ook de evolutie
van de index volgen.
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(1) Exclusief instapkosten van 2% en toepasselijke fiscaliteit. Behoudens faillissement, risico op faillissement of bail-in 
(resolutie) van de emittent. 

(2) Exclusief instapkosten van 2% en na aftrek van roerende voorheffing op de winst (ervan uitgaande dat de belegger een 
natuurlijke persoon is die in België woont). Behoudens faillissement, risico op faillissement of bail-in (resolutie) van de 
emittent. 

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E
http://www.stoxx.com/
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E


(1) Vrij verhandelbare marktkapitalisatie is het aantal aandelen van een bedrijf dat op de aandelenmarkt circuleert.

Beschrijving van de index EURO STOXX 50®

Methode voor selectie van de 50 aandelen: 

Beleggingsuniversum
De aandelen van 8 landen uit de eurozone: België,
Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland
en Spanje.

Filter op kapitalisatie
Selectie van de 50 aandelen met de grootste vrij
verhandelbare marktkapitalisatie (1).

De index EURO STOXX 50® gekoppeld aan de Note is een index van het type ‘Price Return’. Met dit indextype worden de
dividenden van de aandelen niet herbelegd en hebben ze dus geen rechtstreekse invloed op de waarde van de index (in
tegenstelling tot een index van het ‘Total Return’-type). Er moet worden aangestipt dat de beleggers niet rechtstreeks de
dividenden ontvangen die worden uitgekeerd op basis van de aandelen waaruit de index bestaat.

De index EURO STOXX 50®

1

2

Weging
De 50 geselecteerde aandelen worden vervolgens
gewogen op basis van hun vrij verhandelbare
marktkapitalisatie(1): de aandelen met de grootste
kapitalisatie hebben een hoger gewicht in de index,
met een maximum van 10%.
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Samenstelling 

van de index(1)

op 14 november 2022

Bedrijf Sector Land

ANHEUSER-BUSCH INBEV Basisconsumptie België

AHOLD DELHAIZE Basisconsumptie Nederland

ADIDAS Consumptiegoederen Duitsland

ADYEN Informatietechnologie Nederland

AIR LIQUIDE Materialen Frankrijk

AIRBUS Industrie Frankrijk

ALLIANZ Verzekeringen Duitsland

ASML HLDG Informatietechnologie Nederland

BASF Materialen Duitsland

BAYER Gezondheid Duitsland

BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Banken Spanje

BMW AG Consumptiegoederen Duitsland

DANONE Basisconsumptie Frankrijk

BNP PARIBAS Banken Frankrijk

CRH Materialen Ierland

AXA Verzekeringen Frankrijk

DEUTSCHE BOERSE Financiële dienstverlening Duitsland

VINCI Industrie Frankrijk

DEUTSCHE POST Industrie Duitsland

DEUTSCHE TELEKOM Communicatiediensten Duitsland

ESSILORLUXOTTICA Gezondheid Frankrijk

ENEL Gemeenschapsdiensten Italië

ENI Energie Italië

FLUTTER ENTERTAINMENT Consumptiegoederen Ierland

IBERDROLA Gemeenschapsdiensten Spanje

INFINEON TECHNOLOGIES Informatietechnologie Duitsland

ING GRP Banken Nederland

INTESA SANPAOLO Banken Italië

INDUSTRI DE DISENO TEXTIL SA Retail Spanje

KERING Consumptiegoederen Frankrijk

LINDE Materialen Duitsland

MERCEDES-BENZ GROUP Consumptiegoederen Duitsland

LVMH MOET HENNESSY Consumptiegoederen Frankrijk

MUENCHENER RUECK Verzekeringen Duitsland

NORDEA BANK Finance Finland

NOKIA Informatietechnologie Finland

L'OREAL Basisconsumptie Frankrijk

PROSUS Consumptiegoederen Nederland

PERNOD RICARD Basisconsumptie Frankrijk

HERMES INTERNATIONAL Consumptiegoederen Frankrijk

SAFRAN Industrie Frankrijk

SANOFI Gezondheid Frankrijk

BCO SANTANDER Banken Spanje

SAP Informatietechnologie Duitsland

SIEMENS AG-REG Industrie Duitsland

STELLANTIS Automobiel Nederland

SCHNEIDER ELECTRIC Industrie Frankrijk

TOTALENERGIES Energie Frankrijk

VONOVIA Vastgoed Duitsland

VOLKSWAGEN PREF Automobiel Duitsland
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(1) Bron:
https://www.stoxx.com/index-
details?symbol=SX5E, op 14
november 2022. De
samenstelling van de index
wordt elk jaar in september
herzien

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E


Tijdens de looptijd en op de eindvervaldag worden de voorwaarden voor terugbetaling en
rendement van de note Société Générale (FR) Auto-Callable Note Eurozone 2028 bepaald
door de evolutie van de EURO STOXX 50® index ten opzichte van zijn initiële waarde.

Mechanisme voor automatische vervroegde terugbetaling

• Na afloop van jaar 2, als op de evaluatiedatum het tussenliggende referentieniveau van
de index hoger is dan of gelijk aan de drempel voor vervroegde terugbetaling, wordt het
product op de overeenkomstige datum automatisch vervroegd terugbetaald en ontvangt
de belegger (1) :

100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure) 

+

een winst van 10% (bruto)

• Is dit niet het geval, dan loopt het product verder tot aan de eindvervaldag.

De drempel van vervroegde terugbetaling bedraagt 100% van het initiële referentieniveau
van de index.

Het initiële referentieniveau van de index is de slotkoers van de index vastgesteld op 27
januari 2023(2).

Het tussentijdse referentieniveau van de index is de slotkoers van de index vastgesteld op
27 januari 2025(2).

Mechanisme van terugbetaling op de eindvervaldag na 5 jaar

Als het product niet in aanmerking kwam voor een automatische vervroegde terugbetaling:

• Indien de gemiddelde eindprestatie van de index positief is, ontvangt de belegger(1) :

100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure) 

+ 

215% van de gemiddelde eindprestatie van de index.

• Indien de gemiddelde eindprestatie van de index negatief of nul is, wordt geen enkele
meerwaarde uitgekeerd en ontvangt de belegger (1):

100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure) 

De gemiddelde eindprestatie(3) is gelijk aan het verschil tussen het gemiddelde finale
referentieniveau van de index en het initiële referentieniveau van de index, gedeeld door het
initiële referentieniveau van de index.

Het gemiddelde finale referentieniveau van de index is gelijk aan het rekenkundige
gemiddelde van de slotkoersen van de index vastgesteld op 27 januari 2026, 27 januari
2027 en 27 januari 2028(2).

Als de emittent failliet gaat of dat risico loopt, riskeert de belegger zijn belegde kapitaal
geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Mechanisme

van het product

Mechanisme

van het product

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

(2) Indien een van deze data geen beursdag is, worden deze datum en de volgende evaluatiedata respectievelijk uitgesteld tot de 
volgende beursdag.

(3) De gemiddelde eindprestatie kan lager of hoger zijn dan de prestatie van de index op de laatste finale evaluatiedatum.
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(1) Exclusief instapkosten van 2 % en toepasselijke fiscaliteit. Behoudens faillissement, risico
op faillissement of bail-in (resolutie) van de emittent.

(2) Op basis van de inschrijvingsprijs van 100 %, plus instapkosten van 2 %.
(3) Voor aftrek van de roerende voorheffing.
(4) Na aftrek van de roerende voorheffing.

Cijfer-

voorbeelden
Voorbeeld 1

• Aan het einde van jaar 2 is de waarde van de index lager dan de drempel voor vervroegde
terugbetaling, het mechanisme voor automatische vervroegde terugbetaling(1) met in
voorkomend geval de winst, wordt daarom niet geactiveerd en het product gaat door tot op de
vervaldag.

• Op de vervaldag na 5 jaar is de gemiddelde eindprestatie van de index negatief (-27%).

• De belegger heeft (1) dan recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (1.000
EUR per coupure) zonder bijkomende winst. Dit komt overeen met een bruto actuarieel
rendement (2) van -0,39%(3).

Voorbeeld 2

• Aan het einde van jaar 2 is de waarde van de index lager dan de drempel voor vervroegde
terugbetaling, het mechanisme voor automatische vervroegde terugbetaling(1) met in
voorkomend geval de winst, wordt daarom niet geactiveerd en het product gaat door tot op de
vervaldag.

• Op de vervaldag na 5 jaar is de gemiddelde eindprestatie van de index positief (+3%).

• De belegger heeft (1) dan recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (1.000
EUR per coupure) plus een winst van 215% van de gemiddelde eindprestatie van de index
(berekend over de laatste 3 jaar) (3%), zijnde 106,45% (= 2,15 x 3%) van de nominale waarde
(1.064 EUR per coupure). Dit komt overeen met een bruto actuarieel rendement (2) van 0,85%(3)

en een netto actuarieel rendement (2) van 0,49%(4)

Voorbeeld 3

• Aan het einde van jaar 2 is de waarde van de index lager dan de drempel voor vervroegde
terugbetaling, het mechanisme voor automatische vervroegde terugbetaling(1) met in
voorkomend geval de winst, wordt daarom niet geactiveerd en het product gaat door tot op de
vervaldag.

• Op de vervaldag na 5 jaar is de gemiddelde eindprestatie van de index positief (+16%).

• De belegger heeft (1) dan recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (1.000
EUR per coupure) plus een winst van 215% van de gemiddelde eindprestatie van de index
(berekend over de laatste 3 jaar) (16%), zijnde 134,40% (= 2,15 x 16%) van de nominale waarde
(1.344 EUR per coupure). Dit komt overeen met een bruto actuarieel rendement (2) van 5,65%(3)

en een netto actuarieel rendement (2) van 3,98%(4)

Voorbeeld 4

• Aan het einde van jaar 2 is de prestatie van de index +15%.

Aangezien de prestatie hoger is dan de drempel voor vervroegde terugbetaling, wordt het
mechanisme voor automatische vervroegde terugbetaling geactiveerd en heeft de belegger (1)

dan recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure) plus een
winst van 10% bruto, zijnde 110,00% van de nominale waarde (1.100 EUR per coupure). Dit komt
overeen met een bruto actuarieel rendement(2) van 3,81%(3) en een netto actuarieel rendement (2)

van 2,40%(4) .

6

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.

Prestatie-

scenario’s

Beleggers worden verzocht de prestatiescenario’s te raadplegen die worden beschreven in het Key
Information Document op het volgende adres: https://www.beobank.be/nl/ particulier/
sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten en op de website van de
initiatiefnemer: http://kid.sgmarkets.com. Deze scenario’s worden geleverd door de emittent
(Société Générale) en berekend op basis van een methode die wordt opgelegd door de nieuwe
Europese regelgeving voor PRIIP’s (Verordening (EU) nr. 1286/2014). Deze scenario’s zijn een
schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden die betrekking hebben
op de waardeschommelingen van deze belegging.

https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten
https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten
http://kid.sgmarkets.com/


Legendes van de voorbeelden:

(1) De gemiddelde eindprestatie kan lager of hoger zijn dan de prestatie van de index op de laatste finale 
evaluatiedatum.

Cijfer-

voorbeelden

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.
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90%

50%

79%

115%

90%

104%

Voorbeeld van berekening van de
gemiddelde eindprestatie(1) van de index
op de vervaldag na 5 jaar. De slotkoers
van de index vastgesteld op 27 januari
2023 is: 100% (‘initieel referentieniveau
van de index’). Het rekenkundige
gemiddelde van de 3 slotkoersen van de
index vastgesteld tijdens de laatste 3
jaar is: (90%+50%+79%)/3= 73%. De
gemiddelde eindprestatie van de index
op de vervaldag is dus:
=(73%-100%)/100% = -27%
De belegger heeft geen recht op een
meerwaarde.

95%

115%
138%
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115%

Jaar

Gemiddelde eindprestatie: -27%

Gemiddelde eindprestatie: 3%

Gemiddelde eindprestatie: 16%



Rendementsrisico
Bij activering van het mechanisme voor automatische vervroegde terugbetaling profiteert de belegger
misschien niet van de gehele stijging van de onderliggende index. De gemiddelde eindprestatie kan
lager of hoger zijn dan de prestatie van de index op de laatste finale evaluatiedatum.

Kredietrisico
De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent Société Générale (met een rating (1) A
volgens S&P en A1 volgens Moody's. Raadpleeg voor meer informatie de websites:
https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings et https://www.moodys.com/
researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004). Als de Emittent failliet gaat of dat risico
loopt, kan de belegger zijn belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de
perceptie van het kredietrisico van de Emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van Société
Générale (FR) Auto-Callable Note Eurozone 2028. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de
mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te
verwachten faillissement van de Emittent zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de
waarde van de Notes (bail-in) beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het
belegde bedrag en de potentiële winsten geheel of gedeeltelijk te verliezen en kan hem een omzetting in
kapitaalaandelen worden opgelegd van het bedrag van de schuldvorderingen die hij bezit op de
financiële instelling.

Risico betreffende de onderliggende index
Bij externe, niet aan de Emittent toe te schrijven gebeurtenissen die een grote impact hebben op de
onderliggende waarde en waardoor niet kan worden overgegaan tot een aanpassing conform de
geldende wetten en reglementen, voorziet de documentatie in (i) een mechanisme van kennisgeving
aan de houder waardoor hij het product op elk moment vervroegd kan doorverkopen tegen de
marktwaarde 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 eindvervaldag van minimaal 100% van de nominale waarde van het product
zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger (behalve bij uitoefening van de ontbindingsmacht
door de bevoegde afwikkelingsautoriteit, faillissement of risico op faillissement van de Emittent)
overeenkomstig de bepalingen van het Issuance Programme (monetisatie). Voor meer informatie
worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 22, 23, 247, 408, 422) te raadplegen.

Risico bij doorverkoop vóór de eindvervaldag (buiten het geval van automatische
vervroegde terugbetaling)
Het product vertoont een risico op kapitaalverlies gedurende de looptijd bij doorverkoop vóór de
eindvervaldag. Als de belegger vóór de eindvervaldag uit het product stapt, kan de prijs ervan lager zijn
dan het bedrag van het belegde kapitaal. De terugkoopprijs zal afhangen van de evolutie van de
marktparameters op het moment van de uitstap (met name van het niveau van de onderliggende index,
de rentetarieven, de herfinancieringsrente van de emittent en de volatiliteit) en kan een risico op
kapitaalverlies meebrengen dat niet a priori gemeten kan worden.

Risico op prijsschommeling van het product
De belegger moet beseffen dat de prijs van Société Générale (FR) Auto-Callable Note Eurozone 2028
gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het belegde kapitaal (exclusief
kosten). Bij doorverkoop vóór de eindvervaldag kan hij dan kapitaalverlies lijden. Bovendien moet hij
erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van Société Générale (FR) Auto-
Callable Note Eurozone 2028. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de
eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product schommelen, wegens de evolutie van
de marktparameters en met name die van de EURO STOXX® 50 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 op te treden als koper (bid/mid spread van 0,5% die overeenstemt met de helft van de
aankoop-/verkoopmarge van 1%) behoudens uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn
effecten vóór de eindvervaldag zou willen verkopen, zal die moeten verkopen tegen de prijs (exclusief
belasting op beurstransacties/eventuele belastingen) die door Société Générale wordt bepaald op basis
van de parameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek ‘Doorverkoop vóór de eindvervaldag’).
Alle verkooporders moeten elke woensdag vóór 10u aan de distributeur worden meegedeeld. 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.
Beleggers worden gewezen op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de
nominale waarde van de Notes. In het slechtste geval kan het ingevorderde bedrag nul zijn. Voor meer
informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina 191) te raadplegen.

Risico betreffende de inflatie
Indien de economische context van hoge inflatie de komende jaren zou aanhouden, zoals thans het
geval is, dan zou het reële rendement negatief kunnen zijn.

Voornaamste 

risico’s
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(1) Rating op 14 
november 2022. De rating 
kan geen garantie zijn voor 
de solvabiliteit van de 
emittent of een argument 
om in te tekenen. De 
ratingagentschappen kunnen 
ze op elk moment wijzigen. 
Meer informatie over het 
ratingsysteem vindt u op de 
volgende website: 
https://investors.societegen
erale.com/en/financial-and-
non-financial-
information/ratings/credit-
ratings .

https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
https://investors.societegenerale.com/en/financial-and-non-financial-information/ratings/credit-ratings


Algemene informatie
Valuta: EUR

ISIN-code: XS2508319600

Emittent: Société Générale [S&P: A (stabiel), Moody’s: A1 (stabiel). Ratings(1) op 14/11/2022.
Meer informatie vindt u op de websites: https://www.spratings.com/
en_US/understanding-ratings et https://www.moodys.com/researchdocument
contentpage.Een rating wordt slechts ter informatie gegeven en vormt geen
aanbeveling om de effecten van de Emittent te kopen, verkopen of houden. Ze kan te
allen tijde door het ratingbureau worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een
van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van
Beobank die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht. Een document met
de kredietrating van de emittent is beschikbaar op de webpagina
https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/
gestructureerde-producten en zullen de klanten die hebben ingetekend, worden
ingelicht via een gepersonaliseerde mededeling van elke belangrijke wijziging.

Verdeler: Beobank NV|SA

Onderliggende index: de index EURO STOXX 50® (code Bloomberg: SX5E Index)

Technische 

gegevens

(1) Rating op 14 
november 2022. De 
rating kan geen 
garantie zijn voor de 
solvabiliteit van de 
emittent of een 
argument om in te 
tekenen. De 
ratingagentschappen 
kunnen ze op elk 
moment wijzigen. Meer 
informatie over het 
ratingsysteem vindt u 
op de volgende 
website: 
https://investors.societ
egenerale.com/en/fina
ncial-and-non-
financial-
information/ratings/cre
dit-ratings .

Beleggersprofiel
Dit product is bedoeld voor beleggers met een "gemiddeld tot dynamisch" profiel. Het
kan, binnen bepaalde grenzen, ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel.
Meer informatie over deze beleggersprofielen vindt u op
https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/ervaren-
belegger. Het product moet eveneens passen bij de financiële situatie van de belegger
in termen van spreiding, kennis, ervaring en voorkeuren inzake duurzaamheid.
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Juridische informatie
Juridische documentatie:

De ‘Notes’ Société Générale (FR) Auto-Callable Note Eurozone 2028 die worden
uitgegeven door Société Générale en beschreven in dit document, maken het
voorwerp uit van ‘Final Terms’ (Definitieve voorwaarden van 21/11/2022 (de ‘Final
Terms’)) in het kader van het Debt Instruments Issuance Programme van 01/06/2022
(aangevuld met de eventuele toekomstige bijlagen) dat op 01/06/2022 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). De
goedkeuringen door de CSSF mogen niet worden beschouwd als gunstige adviezen
vanwege de CSSF over de schuldtitels. Het Basisprospectus, de bijlage(n) van dit
Prospectus, de samenvatting ervan in het Nederlands, de Definitieve voorwaarden, de
specifieke samenvatting in het Nederlands van de uitgifte en het Key Information
Document (eveneens beschikbaar op kid.sgmarkets.com) zijn beschikbaar. U kunt het
Key Information Document en de andere documenten in verband met dit aanbod
raadplegen op de website van Beobank:
https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/
gestructureerde-producten . De beleggers worden verzocht om vóór de verwerving
van het product de volledige Definitieve Voorwaarden, het Key Information Document
en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek ‘Risicofactoren’ van dit
Prospectus te raadplegen. Elke nieuwe bijlage bij het programma zal worden
gepubliceerd op de website van de verdeler. Als zich tijdens de inschrijvingsperiode
een gebeurtenis voordoet die de publicatie van een bijlage vergt, beschikken de
beleggers die al op dit product hebben ingetekend, over een terugtrekkingsrecht van 2
werkdagen na de publicatie van de bijlage.

Toepasselijk recht: Engels recht

Bijkomende informatie naar Belgisch recht:

De Emittent verklaart de misbruikclausules opgenomen in het als paspoort dienende
basisprospectus, onuitvoerbaar te hebben gemaakt via de definitieve voorwaarden. De
Emittent zou gehouden kunnen zijn het Belgische wetboek van economisch recht, in
het bijzonder de bepalingen betreffende de misbruikclausules, na te leven bij de
toepassing van de Juridische documentatie van dit product dat in België verdeeld
wordt, voor zover deze bepalingen op dat laatste van toepassing zijn.

https://www.spglobal.com/ratings/en/about/intro-to-credit-ratings
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=pbc_79004
https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten
https://investors.societegenerale.com/en/financial-and-non-financial-information/ratings/credit-ratings
https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/ervaren-belegger
kid.sgmarkets.com
https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten


Technische 

gegevens
(vervolg)

Raadpleeg het KID (Key Information Document) voor de prestatiescenario’s, beschikbaar op het
volgende adres:
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 het KID beschreven scenario’s worden berekend op basis van een methode die wordt opgelegd
door de nieuwe Europese regelgeving voor PRIIP’s (‘Verordening EU 1286/2014’). Wij wijzen er de
beleggers op dat andere methoden verschillende scenario’s kunnen opleveren.

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

Looptijd

Eindvervaldatum: 03/02/2028 (bij afwezigheid van automatische vervroegde terugbetaling)

Datum van initiële beoordeling van de index:27/01/2023

Datum van beoordeling van automatische vervroegde terugbetaling: 27/01/2025

Datum van automatische vervroegde terugbetaling: 03/02/2025

Data van eindbeoordeling van de index: 27/01/2026, 27/01/2027, 27/01/2028

Terugbetaling (1)

Automatische vervroegde terugbetaling (jaar 2):

Recht op terugbetaling tot 110 % bruto van de nominale waarde

Terugbetaling op de eindvervaldatum:

Recht op terugbetaling tot minimaal 100 % van de nominale waarde op de eindvervaldag, behalve bij
automatische vervroegde terugbetaling, faillissement, risico op faillissement of bail-in (resolutie) van de
emittent. Potentiële meerwaarde afhankelijk van de prestatie van de EURO STOXX 50®-index.
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Het totale bedrag van de kosten van het product Société Générale (FR) Auto-Callable Note Eurozone
2028, met een beleggingstermijn van maximaal 5 jaar, is maximaal 6,5% (namelijk 65 EUR per coupure).
Het gaat om de som van de instapkosten van 2%, de structureringskosten van maximaal 2% en de
distributiekosten van maximaal 2,50%. Ter informatie, de werkelijke totale kosten bedragen 4,88% op
31/10/2022.

Kosten vervat in de uitgifteprijs
Structureringskosten: maximaal 2%

Distributiekosten: Société Générale keert aan Beobank NV/SA een commissie uit die maximaal 2,50%
bedraagt van het effectief geplaatste bedrag (het exacte percentage wordt bepaald na afsluiting van de
inschrijvingsperiode en zal beschikbaar zijn op www.beobank.be/nl/particulier/sparen-
beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten). Deze distributiekosten en de
structureringskosten zijn reeds in de uitgifteprijs inbegrepen (100%).

Niet in de uitgifteprijs inbegrepen kosten

Instapkosten: 2%

Uitstapkosten: • 0% op de eindvervaldatum

• Bij doorverkoop vóór de eindvervaldatum:

- 0,50% makelaarskosten berekend door de distributeur

- 0,50% wat overeenstemt met de helft van de aankoop-/ verkoopmarge van
1% (cf. rubriek ‘Doorverkoop vóór de eindvervaldag’).

- Belasting op beurstransacties van 0,12% (deze belasting geldt met een
maximum van 1.300 EUR).

Andere kosten: voor gedetailleerde informatie over de andere kosten met betrekking tot de diensten
die Beobank NV/SA aan haar klanten levert (vooral de transactiekosten in geval van verkoop vóór de
eindvervaldatum, toezichtskosten, enz.), gelieve de brochure "Tarieven van de voornaamste
effectentransacties” te raadplegen die kosteloos beschikbaar is op het kantoor of op
www.beobank.be/nl/particulier/tarieven

Inschrijving

Inschrijvingsperiode: 23 november 2022 tot 24 januari 2023

Datum van uitgifte en betaling: 27 januari 2023

Nominale waarde: 1.000 EUR per coupure

Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure)

Aankoopprijs inclusief instapkosten: 102% van de nominale waarde (1.020 EUR per coupure)

Bedrag van de uitgifte: Maximaal 40.000.000 EUR

https://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten
http://kid.sgmarkets.com/
http://www.beobank.be/nl/particulier/sparen-beleggen/beleggingen/oplossingen/gestructureerde-producten
http://www.beobank.be/nl/particulier/tarieven
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gegevens
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Belgische fiscaliteit
Roerende voorheffing: fiscaal stelsel dat van toepassing is op particuliere beleggers in België.
Behoudens wetswijzigingen: 30% roerende voorheffing (RV) op de uitgekeerde coupons / premies.
Belasting op beurstransacties: geen op de primaire markt en 0,12% op de secundaire markt (max. 1.300
EUR) per transactie (behoudens wetswijzigingen).
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan later worden
gewijzigd.

Klachtendienst
Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst: Beobank NV/SA Customer
Service Center, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via e-mail op 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

http://www.ombudsfin.be/
mailto:Ombudsman@Ombudsfin.be
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Datum: ……………/ ……………/ ……………

Naam Voornaam: ………………………………………………………………………………………………….

Handtekening: Ik verklaar dat ik voorafgaand aan de intekening dit document 
van 12 pagina’s over het product Société Générale (FR) Auto-Callable Note 
Eurozone 2028 heb ontvangen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(1 kopie voor de klant / 1 kopie voor het verkoopkantoor)

Maak een afspraak met  
uw Beobank-kantoor 
voor meer informatie of 
surf naar beobank.be

www.beobank.be
© 2022 Beobank NV|SA
Member of Crédit Mutuel Group
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