
Faktablad
SYFTE
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå
produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT
Kreditcertifikat Europa 6/16 High Yield

ISIN: SE0011670686
PRODUKTUTVECKLARE: Société Générale, http://kid.sgmarkets.com, Ring +33(0) 969 32 08 07 för mer information 
BEHÖRIG MYNDIGHET FÖR PRIIP-PRODUKTUTVECKLARE: Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR)
FAKTABLADETS PRODUKTIONSDATUM: 11/09/2018
EMITTENT: SG Issuer  |  GARANT: Société Générale

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?
Produktvaluta SEK Avvecklingsvaluta SEK

Notering Nasdaq OMX Stockholm AB, Sweden Nominellt Värde 10 000 SEK per obligation

Minsta Investering 100 000 SEK Emissionskurs 100% av det Nominella Värdet

Förfallodag 20/07/2021 Kapitalskydd Nej, du kan förlora hela det investerade beloppet

Referensindex iTraxx Xover Series 29 Kupong Indikativt 4,0% per år (minst 3,5%) som utbetalas
årsvis

Typ

Den här produkten är ett icke-säkerställt skuldinstrument under Engelsk lag.

Mål
Produkten är en investering med fast löptid och erbjuder dig exponering mot kreditvärdigheten hos enheter som utgör Referensindex. Syftet med
produkten är att generera periodisk avkastning och att återbetala hela ditt investerade kapital vid förfall, förutsatt att färre än 7 enheter i Referensindex
har erfarit en Kredithändelse under produktens löptid. Hela ditt kapital riskeras vid en investering i denna produkt.

Kupong
På varje Kupongbetalningsdag:
- Om färre än 7 enheter i Referensindex har erfarit en Kredithändelse sedan den Initiala Observationsdagen, kommer du att få Kupongen.
- Annars, kommer Kupongen avseende den innevarande betalningsdagen och alla framtida kuponger att minskas med 10,00% för varje enhet som har
erfarit en Kredithändelse, från 7 enheter och därutöver. Om 16 eller fler enheter i Referensindex har erfarit en Kredithändelse, kommer ingen kupong
att betalas på nästa kupongbetalningsdag eller på några framtida kupongbetalningsdagar.

Slutlig Inlösen:
- På förfallodagen, om färre än 7 enheter i Referensindex har erfarit en Kredithändelse vid något tillfälle under produktens löptid, kommer du att få
100% av det Nominella Värdet.
- Annars, på förfallodagen, kommer det Nominella Värdet att reduceras med 10,00% för varje enhet som har erfarit en Kredithändelse, från 7
Kredithändelser och därutöver. Om 16 eller fler enheter i Referensindex har erfarit en Kredithändelse, kommer du att drabbas av en fullständig förlust
av din initiala investering.

Kredithändelse
En Kredithändelse inträffar när en enhet blir insolvent, fallerar med dess betalningsåtaganden, erfar en omstrukturering av dess skulder på ett sätt som
är skadligt för kreditgivare, eller är föremål för myndighets intervention (när tillämpligt). Begreppet "Kredithändelse" definieras i 2014 ISDA Credit
Derivatives Definitions, publicerat av International Swaps och Derivatives Association, Inc. (ISDA) (www.isda.org).

Återvinningskursen refererar till värdet på ett värdepapper efter ett fallissemang. Mer precist är det beloppet av kapital och ränta på ett fallerat
skuldinstrument som kan återvinnas, uttryckt som ett procenttal av dess nominella värde. För denna produkt kommer Återvinningskursen att vara
fixerad till 0% för varje enhet som fallerat och fastställs inte genom den process som beskrivs av International Swaps och Derivatives Association
(ISDA) Committee (www.isda.org), och kan därför skilja sig åt.

Referensindex erbjuder kreditexponering mot enheter som har kreditbetyg “High Yield”. Följaktligen, har dessa enheter en högre sannolikhet att erfara
en Kredithändelse jämfört med de som är ”Investment Grade". Vänligen observera att viktningen av varje enhet i Referensindex antas vara likvärdig.
Dock skulle en Successionshändelse kunna resultera i att en enhet har högre viktning. Till exempel om två enheter inom Referensindex går samman,
kommer den nya enheten att ha den kombinerade vikten av de båda tidigare enheterna. Om en Kredithändelse inträffar på en enhet med en högre vikt,
kommer antalet av nödvändiga kredithändelser som påverkar den partiella/ totala förlusten av ditt kapital och/eller kupongförlusten att minskas.

Övrig information:
Kupongen uttrycks som ett procenttal av det Nominella Värdet. Kupongen kommer att fastställas senast på Emissionsdagen.
Extraordinära händelser kan leda till ändringar i produktens villkor eller tidig inlösen av produkten och kan leda till förluster på din investering.
Produkten är tillgänglig genom publikt erbjudande och under den definierade erbjudandeperioden i den följande jurisdiktionen: Sverige.

Kalender

Emissionsdag: 09/10/2018

Initial Observationsdag: 09/10/2018

Förfallodag: 20/07/2021
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Kupongbetalningsdagar: 20/07/2019; 20/07/2020; 20/07/2021

Målgrupp
Produkten riktar sig till investerare som:
- har specifik kunskap och erfarenhet av att investera i liknande produkter och på finansiella marknader och kan förstå produkten samt dess risker och
möjliga avkastning.
- söker en produkt som erbjuder inkomst och som har en investeringshorisont som motsvarar den rekommenderade innehavsperioden som anges
nedan.
- kan bära förlusten av hela sin investering och som accepterar risken för att Emittenten och/eller Garanten inte kan betala ut kapitalet och eventuell
avkastning. De förstår att de också är exponerade mot kreditrisken hos ytterligare enheter.
- är villig att acceptera en viss risknivå för att uppnå potentiell avkastning i enlighet med den sammanfattande riskindikatorn som visas nedan (*)
"kapital" betyder här Nominellt Värde och inte investerat belopp.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?
Sammanfattande Riskindikator

1 2 3 4 5 6 7

  
Lägre risk Högre risk

 Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 2 år 9 månader 11 dagar.
Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Kan
du kanske inte enkelt sälja din produkt eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du
får tillbaka

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att
produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 6 av 7,dvs. den näst högsta riskklassen.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden
kommer att  påverka vår förmåga att betala dig.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Investering 100 000,00 SEK 1 år 2 år 9 månader 11 dagar

Scenarier  (Rekommenderad innehavstid)

Stresscenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 4 792,84 SEK 3 144,44 SEK
Genomsnittlig avkastning per år -95,21% -71,18%

Negativt
 scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 53 866,47 SEK 14 697,57 SEK
Genomsnittlig avkastning per år -46,13% -49,82%

Neutralt
 scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 89 848,20 SEK 90 314,42 SEK
Genomsnittlig avkastning per år -10,15% -3,60%

Positivt
 scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 99 793,34 SEK 111 122,22 SEK
Genomsnittlig avkastning per år -0,21% 3,87%

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under kommande 2 år 9 månader 11 dagar enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar
100 000,00 SEK.

Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter.

De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna
investering varierar. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller produkten.

Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till
dig.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte
hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

VAD HÄNDER OM SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?
Om Emittenten fallerar kan du endast göra anspråk på eventuellt obetalt belopp mot Société Générale (Garanten). Skulle Société Générale fallera eller
ansöka om konkurs kan du förlora delar av eller hela det investerade beloppet. Om Emittenten och/eller Garanten blir föremål för resolutionsåtgärder
genom användning av ett skuldnedskrivningsverktyg ("skuldnedskrivning"), kan din fordran komma att sänkas till noll, konverteras till aktiekapital eller
dess förfallodag bli senarelagd. Vänligen observera att din Investering inte är täckt av någon form av investerarkompensations- eller garantisystem.

Vänligen se kreditvärdighetsbetyg för Société Générale på
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/investors/debt-investors/ratings.

KID_ID (SWE): KID-AST-w3EVYg2yW 11/09/2018

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/investors/debt-investors/ratings.


VILKA ÄR KOSTNADERNA?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar
engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.

De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över olika innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida
inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar 100 000,00 SEK. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Kostnader över tid
Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader
och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.

Investering 100 000,00 SEK

Scenarier Om du löser in efter 1 år Om du löser in vid utgången av den
rekommenderade innehavstiden

Totala kostnader 3 329,44 SEK 2 315,75 SEK

Effekt på avkastning 3,33% 0,88%

Kostnadssammansättning
Nedanstående tabell visar:
- inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden;
- vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år

Engångskostnader Teckningskostnader 0,88% Effekten av de kostnader du betalar når du tecknar dig för investeringen. Effekten av kostnaderna ingår redan i
priset.

Inlösenkostnader 0,00% Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall.

Löpande
kostnader

Portföljtransaktionskostnader 0,00% Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten.

Övriga löpande kostnader 0,00% Effekten av avgifter som vi tar ut varje år för förvaltningen av dina investeringar och de kostnader som
redovisas i avsnitt II.

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?
Rekommenderad Innehavstid: 2 år 9 månader 11 dagar, vilket motsvarar produktens löptid.

Under normala marknadsförhållanden tillhandahåller Société Générale eller en enhet i dess koncern en daglig andrahandsmarknad under produktens
löptid i ett köp- och säljkursintervall om maximalt 2%. Om du vill sälja den här produkten innan Förfallodagen, kommer priset på produkten att bero på
marknadsparametrar vid den tidpunkt du vill sälja och du kan drabbas av en delvis eller total kapitalförlust. Vid onormala marknadsförhållanden kan
återförsäljningen av produkten bli tillfälligt inställd.

HUR KAN JAG KLAGA?
Klagomål avseende den person som marknadsför eller säljer produkten kan lämnas till denna person. Klagomål avseende produkten eller
produkttillverkarens uppförande kan lämnas till Société Générale på följande adress: SOCIETE GENERALE, Regulatory Information Department, 17
cours Valmy, 92987 PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE - SG-complaints-kid@sgcib.com (http://kid.sgmarkets.com).

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION
Det senaste Faktabladet finns tillgängligt på http://kid.sgmarkets.com. Faktabladet kan komma att uppdateras efter dess upprättande under hela
perioden produkten är tillgänglig för köp, inklusive under eventuella kommersialiseringsperioder. Övriga risker och information redogörs detaljerat i
produktens prospekt som upprättats i enlighet med Prospektdirektivet 2003/71/EG och om ändring av Direktiv 2010/73/EU. Prospektet och dess
sammanfattning på relevant lokalt språk finns tillgänglig på http://prospectus.socgen.com, och/eller kan på begäran fås kostnadsfritt +33(0) 969 32 08
07.
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