SG T UR B O B E S T
HET HEFBOOMEFFECT IN ALLE EENVOUD
FINANCIËLE INSTRUMENTEN MET HEFBOOMEFFECT DIE EEN RISICO OP KAPITAALVERLIES MEEBRENGEN

 fgeleide instrumenten naar Frans recht of Engels recht die een risico op kapitaalverlies meebrengen als het stop lossA
niveau gedurende de looptijd van het product bereikt of overschreden wordt. De risico’s die aan deze producten verbonden zijn,
worden in deze brochure uitvoerig beschreven.
 roducten uitgegeven door SG Issuer met een garantie van Société Générale S.A. [Moody’s: A2 (stabiel), S&P:
P
A (stabiel)](1). Deze producten vallen onder het risico op faillissement van Société Générale.
 eleggingstype: TURBO BEST zijn risicovolle afgeleide instrumenten. Door deze producten te kopen, leent u geld aan de
B
uitgevende instelling en heeft u geen recht op de onderliggende waarde (u kunt geen aanspraak maken op rechten die aan deze
onderliggende waarde verbonden zijn). Bij faillissement of wanbetaling van SG Issuer, als de uitgevende instelling, of Société
Générale, als de garantiegever, lopen de investeerders uiteindelijk een kredietrisico op Société Générale. De insolvabiliteit van
Société Générale kan resulteren in een gedeeltelijk of volledig verlies van uw geïnvesteerd kapitaal.
 oelgroep: deze complexe afgeleide instrumenten zijn bedoeld voor ervaren en actieve particuliere beleggers in Nederland die
D
voldoende kennis en ervaring hebben om de kenmerken van deze producten te begrijpen en de risico’s ervan in te schatten.
Zij moeten met name vertrouwd zijn met de onderliggende waarde, het hefboomeffect en het risico op vroegtijdige beëindiging
na het bereiken van het stop loss-niveau.

(1)

Ratings op 09/05/2017. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen.

www.beurs.societegenerale.nl
Gratis
telefoonnummer

WAARSCHUWINGEN

SG TURBO BEST zijn producten met een hoge hefboom en zijn gericht op ervaren en actieve particuliere beleggers in Nederland, die de kenmerken
van deze beursgenoteerde beleggingsproducten goed begrijpen en de risico’s ervan kunnen inschatten.
Aan een investering in SG TURBO BEST zijn financiële risico’s verbonden. Het is belangrijk dat u de risico’s van deze beleggingsproducten volledig
begrijpt, voordat u investeert in deze beleggingsproducten.
De informatie in deze brochure vormt geen juridisch, fiscaal of financieel advies.
SG TURBO BEST zijn effecten uitgegeven onder een goedgekeurd basisprospectus en de relevante definitieve voorwaarden. Deze documenten
kunnen worden gevonden op www.beurs.societegenerale.nl
SG TURBO BEST zijn ofwel afgeleide instrumenten naar Frans recht genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam ofwel afgeleide instrumenten
naar Engels recht genoteerd aan de multilaterale handelsfaciliteit van Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr) als nader toegelicht op de
productinformatie webpagina te raadplegen via www.beurs.societegenerale.nl. Gelet op het feit dat de Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr)
geen gereglementeerde markt is, zijn de verplichtingen om te voorzien in minimale verhandelbare volumes of in live prijzen tijdens de beursdag
niet van toepassing op de SG TURBO BEST naar Engels recht genoteerd aan de Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr). SG Issuer past echter
vergelijkbare regels toe voor de SG TURBO BEST die genoteerd zijn aan de Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr). De SG TURBO BEST
genoteerd aan de Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr) worden niet aangeboden aan het publiek in Duitsland.
SG TURBO BEST worden uitgegeven door SG Issuer. SG Issuer heeft zijn hoofdkantoor in Luxemburg en is een 100% dochteronderneming van
Société Générale S.A. (hierna Société Générale).
Bij faillissement of wanbetaling van SG Issuer, als de uitgevende instelling, of Société Générale, als de garantiegever, lopen de investeerders
uiteindelijk een kredietrisico op Société Générale als de garantiegever van de verplichtingen van de uitgevende instelling betreffende het product zoals
beschreven in the definitieve voorwaarden van de garantie (beschikbaar op aanvraag bij de garantiegever). De insolvabiliteit van Société Générale kan
resulteren in een gedeeltelijk of volledig verlies van uw geïnvesteerd kapitaal.
Bij faillissement of wanbetaling van SG Issuer, als de uitgevende instelling, of Société Générale, als de garantiegever, worden de SG TURBO BEST
beëindigd. Het bedrag dat u dan voor uw investering ontvangt, hangt af van de marktwaarde van uw investering op dat moment en de werkelijke
waarde van de liquidatie van de effecten bij wanbetaling van Société Générale of SG Issuer. Deze waarde kan nul zijn.
Deze brochure wordt verstrekt door SG Issuer om de belangrijkste kenmerken van de SG TURBO BEST toe te lichten. Het bevat geen uitputtend
overzicht van deze kenmerken en alle mogelijke risico’s die aan de SG TURBO BEST verbonden zijn. Deze brochure dient slechts ter informatie en is
geen aanbieding of uitnodiging tot het doen van een aanbieding van SG TURBO BEST. Het aanbod van SG TURBO BEST vindt uitsluitend plaats op
basis van het goedgekeurde basisprospectus en de definitieve voorwaarden. Hierin vindt u gedetailleerde informatie over de specifieke kenmerken,
de werking, de risico’s en de kosten van deze beleggingsproducten. De beslissing om een SG TURBO BEST te kopen moet dan ook op basis van
deze documenten worden genomen. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar via www.beurs.societegenerale.nl. Wij raden u aan om deze
documenten te lezen voordat u investeert in deze beleggingsproducten.
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SG TURBO BEST
■■ SG TURBO BEST zijn beursproducten met een hefboomeffect die een risico op

kapitaalverlies meebrengen. Ze bieden de mogelijkheid om te beleggen in een index,
een aandeel, een grondstof of een valuta met een hefboom waar financieringskosten
aan zijn verbonden. Afhankelijk van het marktscenario dat de belegger verwacht, zijn
er “SG TURBO BEST LONG” waarmee geprofiteerd kan worden van de stijging van
de onderliggende waarde, en “SG TURBO BEST SHORT” waarmee geprofiteerd kan
worden van de daling van de onderliggende waarde.
■■ SG TURBO BEST hebben geen vaste afloopdatum, waardoor de belegger zijn

belegging in beginsel kan behouden zolang zijn strategie dat vereist. De belegger
kan op elk gewenst moment de SG TURBO BEST beëindingen. In een dergelijk
geval zal de afwikkelingsprijs worden gebaseerd op de reële waarde berekend op
het moment van beëindiging.
■■ SG TURBO BEST zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en Frankfurter

Wertpapierbörse (Freiverkehr) en zijn eenvoudig te verhandelen via uw broker of
bank. De lijst van onderliggende waarden is te vinden op de website www.beurs.
societegenerale.nl

DE VOORDELEN VAN SG TURBO BEST
■■ Een hefboomeffect op de ontwikkeling van de koersen van de onderliggende

waarde (een index, een aandeel, een grondstof of valuta)
■■ Een interessant winstpotentieel als het door de belegger verwachte marktscenario

gerealiseerd wordt.
■■ (Relatief) weinig impact van het verstrijken van de tijd en de impliciete volatiliteit

van de onderliggende waarde.
■■ Geen vaste afloopdatum.
■■ Aan de hefboom zijn financieringskosten verbonden waarmee rekening wordt

gehouden in de formule van het product. Deze kosten worden dagelijks aangepast
door Société Générale.
■■ Société Générale waarborgt de liquiditeit in normale marktomstandigheden op

elke beursdag van 8u tot 18:30u (deze tijden kunnen variëren, afhankelijk van de
onderliggende waarde en de overeenkomst met uw broker)
■■ SG Turbo Best zijn risicovolle producten, waarmee de belegger zijn gehele inleg kan

verliezen. Ze zijn bedoeld voor beleggers die voldoende kennis en ervaring over deze
producten hebben.

PRODUCTKENMERKEN VAN SG TURBO BEST

Het volledige aanbod van SG TURBO BEST is beschikbaar op de website beurs.societegenerale.nl. De waarde van de
producten verandert elke dag op basis van verschillende parameters:
De uitoefenprijs
(die elke dag verandert als gevolg
van de financieringskosten
van de hefboom, ook wel
“Financieringsniveau” genoemd).

De koers van de
onderliggende waarde

Het stop loss-niveau. In het
geval van de SG TURBO BEST
is de uitoefenprijs gelijk aan het
stop loss-niveau.

Al deze parameters veranderen dagelijks en doorlopend volgens de onderstaande formules:
“SG TURBO BEST LONG”

“SG TURBO BEST SHORT”

Uitgevende Instelling

SG Issuer, met een garantie van Société Générale(1)

SG Issuer, met een garantie van Société Générale(1)

Door de belegger
verwacht scenario

Stijging van de onderliggende waarde

Daling van de onderliggende waarde

Beleggersprofiel

Ervaren beleggers op zoek naar oplossingen met een hefboom. Verhoogd risico op kapitaalverlies

Beleggingshorizon

Korte of middellange termijn

Afloopdatum

Open afloopdatum. Als de onderliggende waarde het stop loss-niveau bereikt of overschrijdt,
wordt de notering van dit product beëindigd.

Intrinsieke waarde van
TURBO BEST
Uitoefenprijs
(of Financierings-niveau)

pariteit

pariteit(2)

(2)

De uitoefenprijs wordt bepaald op de uitgiftedatum van het product en dagelijks aangepast met de financieringskosten
(zie toelichting bij de financieringskosten op pagina 5)

Waarde van
SG TURBO BEST

(1)

Uitoefenprijs - Koers onderl. waarde

Koers onderl. waarde – Uitoefenprijs

Intrinsieke waarde van SG TURBO BEST + gap risk premie
(zie toelichting bij de gap risk premie op pagina 5)

Stop loss-niveau
(= Uitoefenprijs)

Het stop loss-niveau is gelijk aan de uitoefenprijs. Dit niveau wordt dagelijks aangepast met de financieringskosten.
Als het bereikt of overschreden wordt, vervalt het product voortijdig met een waarde nul.
Het stop loss-niveau is er om te garanderen dat u nooit meer kunt verliezen dan uw inleg.

Publicatie v/d koers

De waarde gedurende de looptijd kan dagelijks worden geraadpleegd op de website van de Societe Generale:
beurs.societegenerale.nl

Hefboomeffect

Koers van de onderliggende waarde / (Prijs van SG TURBO BEST x Pariteit)
Het hefboomeffect verandert op basis van de onderliggende waarde. Als de onderliggende
waarde niet verandert, zal de hefboom stijgen door de dagelijkse aanpassing met de financieringskosten.

Ratings: Moody’s: A2 (stabiel), S&P: A (stabiel)
De pariteit geeft het aantal SG TURBO BEST aan dat nodig is om één keer in de onderliggende waarde te investeren. Ze wordt bepaald op de uitgiftedatum van het
product. Bij een onderliggende waarde in de vorm van een aandeel is het mogelijk dat de pariteit wordt aangepast om rekening te houden met corporate actions
(bijvoorbeeld uitkering van dividenden) om geen impact te hebben op de prijs van TURBO BEST.

(2) 
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B E R E K E N I N G VA N D E WA A R D E VA N E E N
SG TURBO BEST LONG
Deze illustraties hebben als doel de werking van het product te tonen. De cijfergegevens en de prijzen in dit voorbeeld zijn fictief
en mogen in geen geval worden beschouwd als een garantie op resultaat. Ze vormen geen aanbod tot het sluiten van een
overeenkomst met Société Générale. Deze cijfers worden getoond zonder de toepasselijke kosten, commissies en belastingregime
in het kader van de belegging en behoudens faillissement of wanbetaling van de uitgevende instelling, Société Générale.

■■

Een belegger verwacht dat een index gaat stijgen en beslist om over te gaan tot het kopen van een SG TURBO BEST LONG die
aan deze index is gekoppeld en waarvan de kenmerken hierna uitvoerig worden beschreven:

HYPOTHESE OP DE A ANKOOPDATUM :
STAP 1

 oers onderliggende waarde op aankoopdatum = 500 EUR.
K
Uitoefenprijs op aankoopdatum = 450 EUR
(= stop loss-niveau)
Pariteit = 10/1.
Gap risk premie = 0,10 EUR.
Financieringskosten = 2,50% per jaar, op basis van 30 dagen
per maand en 360 dagen per jaar.
In ons voorbeeld nemen we aan dat de risico-premie en
financieringskosten constant zijn in de tijd.

Koers onderliggende waarde op aankoopdatum –
Uitoefenprijs op aankoopdatum, gedeeld door de pariteit =
(500-450)/10 = 5 EUR
STAP 2
Toevoeging van Gap risk premie = 5 EUR + 0,10 EUR. De
koers van SG TURBO BEST LONG is gelijk aan 5,10 EUR.

ILLUSTRATIES NA 1 DAG, 1 WEEK EN 1 MAAND BELEGGEN
SG TURBO BEST LONG
Scenario 1: ongunstig
Daling van de koers van de
onderliggende waarde en stop lossniveau bereikt na de 1e dag

Scenario 2: neutraal
Stabiliteit van de koers van
de onderliggende waarde
na de 1e week zonder
tussentijdse beëindiging

Scenario 3: gunstig
Stijging van de koers van de
onderliggende waarde na de
1e maand zonder tussentijdse
beëindiging

Koers van de
onderliggende waarde na
afloop van de periode

450 EUR

500 EUR

550 EUR

Uitoefenprijs na afloop van
de periode

450 EUR x (1 + (0/360) x 2,50%)
= 450 EUR

450 EUR x (1 + (7/360) x 2,50%)
= 450,22 EUR

450 EUR x (1 + (30/360) x 2,50%)
= 450,94 EUR

Stop loss-niveau

= Uitoefenprijs, (oftewel 450 EUR)

= Uitoefenprijs, (oftewel 450,22 EUR)

= Uitoefenprijs, (oftewel 450,94 EUR)

Waarde van
SG TURBO BEST LONG

Nul, want de onderliggende waarde
heeft het stop loss-niveau bereikt of
overschreden. De belegger verliest
het totale belegde kapitaal, dit is een
verlies van -100%(1)

Hefboomeffect:
(Koers onderliggende
waarde / (Koers Turbo
BEST x pariteit)

Niet van toepassing

(500 EUR – 450,22 EUR) /
pariteit van 10 +0,10 EUR = 5,08 EUR,
dit is een verlies van -0,39%(1)

(550 EUR – 450,94 EUR) /
pariteit van 10 +0,10 EUR = 10,01 EUR,
dit is een winst van +96,27%(1)

500 EUR / (5,08 EUR x pariteit van 10) 550 EUR / (10,01 EUR x pariteit van 10)
= hefboom van 9,84
= hefboom van 5,49

Marktscenario
Daling

Stabiliteit
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Stijging

VOORNAAMSTE RISICO’S
■■ De producten zijn bedoeld voor ervaren en actieve particuliere beleggers in Nederland en zouden alleen moeten worden gekocht

door beleggers die over specifieke kennis beschikken. Beleggers moeten vooraf hun eigen oordeel vormen en zich eventueel wenden tot
een deskundig adviseur voordat ze overgaan tot beleggen in Turbo’s Best. Société Générale is niet aansprakelijk voor de mogelijk negatieve
financiële gevolgen van een belegging in deze producten.

■■ Risico van kapitaalverlies: bij het productenassortiment van SG TURBO BEST bestaat het risico dat het belegde kapitaal op elk moment

volledig verloren gaat (zodra de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau bereikt of overschrijdt). In dat geval wordt het product
stopgezet en bedraagt de waarde nul.

■■ Marktrisico: deze producten kunnen op elk moment onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen, waardoor in sommige gevallen het
belegde kapitaal volledig verloren kan gaan. Het product omvat geen kapitaalbescherming.

■■ Risico van vroegtijdige beëindiging: als de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau/de uitoefenprijs bereikt, zal het product

in kwestie uit het assortiment van SG TURBO BEST automatisch beëindigd worden en verliest het zijn gehele waarde. Hoe vaker u een
Turbo kiest waarvan het stop loss-niveau dicht bij de actuele koers van de onderliggende waarde ligt, hoe lager de prijs ervan, hoe groter het
hefboomeffect, en hoe hoger het risico van beëindiging. En omgekeerd.

Bij Turbo’s Best op commodities (goud, olie), valuta (eur/usd) of bijvoorbeeld Amerikaanse indices en aandelen, kan het stop lossniveau alleen bereikt worden gedurende de handelstijden van de onderliggende waarde. Dit betekent dat het stop loss-niveau ook
buiten de handelstijden van de Turbo’s Best bereikt kan worden omdat deze onderliggende waarden langer verhandelbaar zijn dan
de Turbo’s Best.
Voor Turbo’s Best op bijvoorbeeld de AEX® en DAX-Index® geldt dat deze ook verhandelbaar zijn als er geen officiele koers van de
AEX® en DAX-Index® is. Dit komt omdat de Turbo’s worden geprijsd op de onderliggende future. Het stop loss-niveau kan echter
alleen bereikt worden als er een officiele koers van de onderliggende index tot stand komt. Op basis van de future koers, kan de
theoretische waarde van de Turbo Best buiten de handelstijden van de officiele index wel onder (in het geval van een Turbo Best
Long) het stop loss-niveau komen. De Turbo Best Long zal op dat moment geen waarde meer hebben en niet te verhandelen zijn
maar de Turbo Best Long kan pas zijn stop loss-niveau bereiken als de index officieel opent.
Om te bepalen of een Turbo Best het stop loss-niveau bereikt heeft, gebruikt Societe Generale de koersen op Reuters. Hierbij geldt
de laagste koers voor een Turbo Best Long en de hoogste koers voor een Turbo Best Short.

■■ Hefboomeffect: deze producten hebben een hefboomeffect, dat de koersbewegingen van de onderliggende waarde versterkt, zowel
opwaarts als neerwaarts, wat een gunstig of ongunstig effect kan hebben op de waarde van het product, afhankelijk van het geval.

■■ Kredietrisico: door deze producten te kopen, neemt de belegger een kredietrisico op de uitgevende instelling en zijn garantiegever.
■■ Wisselkoersrisico: wanneer de onderliggende waarde wordt genoteerd en/of uitgedrukt in een vreemde munt en/of, in geval van een
index, wanneer componenten daarvan worden uitgedrukt en/of genoteerd in een of meer valuta’s, dan zijn de producten gevoelig voor de
schommelingen van de wisselkoers tussen deze munt(en) en de euro of elke andere munt waarin de producten worden uitgedrukt.

■■ Eventuele winsten of verliezen worden uitgedrukt zonder kosten, toepasselijke belastingregime, wisselkoersen en kosten van de broker of
bank.

■■ Société Générale behoudt zich het recht voor om over te gaan tot aanpassing of vervanging, of zelfs tot de vervroegde terugbetaling van het

product, onder meer bij gebeurtenissen met een impact op de onderliggende waarde(n). Bij de vervroegde terugbetaling van het product kan
het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren gaan.

■■ Aanpassing van de parameters: de uitoefenprijs en het stop loss-niveau worden dagelijks afgestemd op de financieringsrente en eventuele
dividenduitkeringen. Société Générale kan kosten berekenen bij bepaalde gebeurtenissen die de onderliggende waarde beïnvloeden
(bijvoorbeeld slechts 90% van het nettodividend wordt aangepast voor Turbo Long). Er moet worden opgemerkt dat de aanpassing van het
stop loss-niveau het risico op vroegtijdige beëindiging verhoogt en in sommige gevallen zelfs tot beëindiging kan leiden.

■■ Voorbeelden van gebeurtenissen die tot aanpassingen leiden - onderliggende waarde “aandeel” : aanpassingen op kapitaal (gratis

toekenning van aandelen, splitsing van het aandeel, samenvoeging van aandelen), uitkering van rechten of effecten (uitkering van reserves
van genoteerde aandelen, uitgifte met voorkeurrechten van inschrijving voor aandeelhouders, genoteerde voorrangsrechten of genoteerde
toekenningsrechten), uitkering in contanten of aflossing van kapitaal, openbaar bod tot aankoop, openbaar bod tot omruiling, overname of
fusie, splitsing, verandering van noteringscompartiment of van noteringsmarkt, faillissement van de onderneming die het aandeel uitgeeft.

■■ Voorbeelden van gebeurtenissen die tot aanpassingen leiden - onderliggende waarde “index” : verandering van de berekeningsagent

van de index en/of van de promotor van de index, wijziging van de berekening van de index of vervanging van de index, stopzetting van de
berekening van de index, voorlopige opschorting van de berekening en/of van de verspreiding van de index

■■ Voorbeelden van gebeurtenissen die tot aanpassingen leiden - onderliggende waarde “wisselkoers of omrekeningkoers” : opschorting

of aanzienlijke beperking van de transacties voor een of meer valuta’s die betrekking hebben op de wisselkoers of de omrekeningskoers,
opschorting of aanzienlijke beperking, op de verbonden markt, van de transacties van termijncontracten en/of opties betreffende de wisselkoers
of omrekeningskoers.
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HOE BELEGGEN?

SG TURBO BEST worden op de beurs verhandeld op een soortgelijke manier als aandelen. Elk product heeft een ISIN code die gebruikt wordt door
banken en brokers om het product te identificeren.
U kunt SG TURBO BEST kopen of verkopen op elke beursdag tussen 8:00-18:30 uur (deze tijden kunnen variëren, afhankelijk van de onderliggende
waarde en de overeenkomst met uw broker).
Net als bij een aandeel vindt aankoop plaats tegen een laatprijs en verkoop tegen een biedprijs. Er is een verschil tussen deze twee prijzen (dit is de spread).
VOORBEELD: SPREAD
Alleen voor illustratieve doeleinden
VERKOOPPRIJS

Biedprijs €99,00

AANKOOPPRIJS

SPREAD

Laatprijs €100,00

SOCIETE GENERALE VERLEENT GEEN BELEGGINGSDIENSTEN
Société Générale verleent geen beleggingsdiensten en geeft geen advies inzake de SG TURBO BEST aan particuliere beleggers in Nederland. Uw
bank of broker kan u vragen om een Complex Instruments Appropriateness Assessment in te vullen, voordat u kunt handelen in de SG TURBO BEST.
HANDEL OP EURONEXT AMSTERDAM
De handel in de SG TURBO BEST die genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam, is onderworpen aan de regels van Euronext Amsterdam, die op haar
beurt onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waardoor verplichtingen gelden zoals:
De verplichting te voorzien in minimale verhandelbare volumes om de liquiditeit te waarborgen.

De verplichting te voorzien in live prijzen tijdens de beursdag, tenzij abnormale marktomstandigheden optreden (zie het hoofdstuk “Secundaire markt”
voor meer informatie)
Bovenvermelde verplichtingen gelden niet voor de handel in de SG TURBO BEST die genoteerd zijn aan de Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr).
SG Issuer past echter vergelijkbare regels toe voor de SG TURBO BEST die genoteerd zijn aan de Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr).
KOSTEN EN VERGOEDINGEN
Beleggers die de SG TURBO BEST maximaal één beursdag aanhouden, betalen een spread over de bied- en laatkoersen en een commissie aan hun
bank of broker.
Beleggers die de SG TURBO BEST voor langer dan één beursdag aanhouden, dragen daarnaast ook financieringskosten en een gap risk premie. Beide
worden in rekening gebracht op de waarde van het product op het einde van de beursdag.

Financieringskosten: de belegger geniet een hefboomeffect en draagt daarom de financieringskosten van deze hefboom. Deze financieringskosten
komen overeen met de rente van de geldmarkt, vermeerderd (of verminderd naargelang het een SG TURBO BEST LONG of een TURBO BEST
SHORT is) met de financieringsrente. De financieringskosten kunnen op die manier variëren in de tijd en hangen af van de marktomstandigheden en de
onderliggende waarde. De waarde ervan is te vinden op de website beurs.societegenerale.nl
Gap risk premie: deze premie dekt het risico dat de uitgevende instelling draagt als gevolg van een mogelijke sprong die de koers van de onderliggende
waarde kan maken tussen de afsluiting en de opening van de dag daarna, en die tot de vroegtijdige beëindiging van het product kan leiden. Deze gap
premie is vrij stabiel in de tijd en bedraagt meestal slechts een paar eurocent. Als gevolg van de marktomstandigheden kan de gap risk premie variëren.
De premie wordt door de uitgevende instelling bepaald waardoor de belegger de prijs van het product niet op elk moment exact kan narekenen.
De exacte kosten voor elk product zijn beschikbaar op de website www.beurs.societegenerale.nl/turbo-best
SECUNDAIRE MARKT
Société Générale, SG Option Europe, of een andere gelieerde partij, is de market maker, en daarmee de enige aanbieder van liquiditeit, voor de SG TURBO BEST.
Wat betreft de notering van SG TURBO BEST aan Euronext Amsterdam, is SG Issuer onderworpen aan de regels van Euronext Amsterdam om haar SG
TURBO BEST genoteerd aan Euronext Amsterdam te verkopen en terug te kopen tegen de geldende marktprijs tussen 08:00-18:30 uur (deze tijden kunnen
verschillen en zijn afhankelijk van de onderliggende waarde en de overeenkomst met uw broker).
In normale marktomstandigheden zal Société Générale uw SG TURBO BEST genoteerd aan Euronext Amsterdam op elk moment tijdens een beursdag
terugkopen. Société Générale is echter niet verplicht om deze liquiditeit te garanderen in abnormale marktomstandigheden. Als er sprake is van abnormale
marktomstandigheden, zijn er mogelijk geen liquiditeit of live prijzen beschikbaar op de secundaire markt.
Abnormale marktomstandigheden kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot):
 e onderliggende waarde is geschorst of is niet verhandelbaar.
D
 e onderliggende waarde is onderhevig aan extreme volatiliteit.
D
 r is een storing in het systeem van Euronext Amsterdam
E
Dit betekent dat u uw SG TURBO BEST genoteerd aan Euronext Amsterdam in bepaalde omstandigheden moeilijk of zelfs niet kunt verkopen of een
prijs kunt ontvangen die lager is dan de waarde die u voor uw product betaalde.
Bovenvermelde verplichtingen gelden niet voor de handel in de SG TURBO BEST die genoteerd zijn aan de Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr).
SG Issuer past echter vergelijkbare regels toe voor de SG TURBO BEST die genoteerd zijn aan de Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr).
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DEZE BOODSCHAP IS BEDOELD VOOR ERVAREN EN ACTIEVE PARTICULIERE BELEGGERS IN NEDERLAND
Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) onder toezicht van de Europese Centrale Bank (“ECB”) en de Franse Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (“ACPR”). Dit document wordt in Nederland uitgegeven door SG Issuer en gegarandeert door Société Générale. Société
Générale verleent geen beleggingsdiensten en geeft geen advies inzake de SG TURBO BEST aan particuliere beleggers in Nederland.
Hoewel informatie in dit document afkomstig is van bronnen die betrouwbaar worden geacht, verklaart of garandeert Société Générale niet dat alle
informatie nauwkeurig is. Vermenigvuldiging, openbaarmaking of verspreiding van dit materiaal is verboden.
De producten in dit document zijn niet geschikt voor iedereen. Beleggers lopen risico op kapitaalverlies. Beleggers dienen alleen in dit product
te handelen indien ze de aard en het risico hiervan begrijpen. De waarde van het product kan zowel dalen als stijgen en kan onderhevig zijn aan
volatiliteit door factoren als prijswijzigingen in het onderliggende instrument.
Voordat beleggers investeren in dit product, dienen ze zelf de risico’s vanuit een financieel, juridisch en fiscaal oogpunt te beoordelen zonder alleen
te vertrouwen op de door ons verstrekte informatie, zowel in dit document als in de definitieve voorwaarden van het product (zie de website www.
beurs.societegenerale.nl). We adviseren u om uw eigen onafhankelijke, deskundige adviseurs te raadplegen.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat participaties in dit product niet vallen onder de bepalingen van het beleggerscompensatiestelsel
of een soortgelijk stelsel in het land waar de uitgever is gevestigd, dan wel in het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk.
De waardepapieren mogen niet worden aangeboden in of overgebracht naar de Verenigde Staten.
Verklaringen in verband met belastingen, waar deze ook zijn gedaan, zijn algemeen van aard en niet volledig. Ze zijn gebaseerd op ons begrip
van de geldende wetten en praktijken op de datum van dit document en zijn onderhevig aan wijzigingen in deze wetten en praktijken en aan de
interpretatie en toepassing hiervan. Deze wijzigingen kunnen met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. Dergelijke verklaringen dienen niet
te worden beschouwd als fiscaal advies en beleggers dienen niet hierop te vertrouwen. De fiscale behandeling van beleggingen zal onder andere
afhangen van persoonlijke omstandigheden. Beleggers dienen een geschikte, deskundige belastingadviseur te raadplegen om zelf de fiscale
gevolgen van het aankopen, bezitten en/of verkopen van de in dit document genoemde beleggingen te beoordelen.
Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden op onze website beurs.societegenerale.nl.

CONTACT
Op www.beurs.societegenerale.nl kunt u kennismaken met de verschillende beursgenoteerde beleggingsproducten van Société Générale.
Daarnaast kunt u op deze website ook de prestaties van de gewenste SG beursgenoteerde beleggingsproducten volgen en evalueren.
Indien u vragen hebt of een van onze specialisten wilt spreken, kunt u ons bereiken via het gratis telefoonnummer: 0800 29 29 235
U kunt ons ook bereiken op het volgende e-mailadres: beursinfo@sgcib.com
Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en/of gevolgd voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden.

www.beurs.societegenerale.nl
Gratis
telefoonnummer

Realisation : 21e Agency - www.21e.fr | (161118)

Disclaimer van de Index
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. Euronext N.V. or its subsidiaries holds all (intellectual)
proprietary rights with respect to the Index. Euronext N.V. or its subsidiaries do not sponsor, endorse or have any other involvement in the issue and
offering of the product. Euronext N.V. and its subsidiaries disclaim any liability for any inaccuracy in the data on which the Index is based, for any
mistakes, errors, or omissions in the calculation and/or dissemination of the Index, or for the manner in which it is applied in connection with the
issue and offering thereof. “AEX” and “AEX Index” are registered trademarks of Euronext N.V. or its subsidiaries.

