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SAMMANFATTNING 

Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter  och ska kommuniceras enligt Bilaga XXII till 
Kommissionens förordning (2004/809/EG) så som denna ändrats. Dessa punkter numreras i Avsnitt A – E (A.1 – 
E.7). 

Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska tas med i en sammanfattning för denna typ av 
värdepapper och Emittent. Eftersom vissa Punkter inte måste tas med kan det vara luckor i Punkternas 
nummerföljd.  

Även om en Punkt ska tas med i sammanfattningen på grund av typen av värdepapper och Emittent, kan det vara 
så att ingen relevant information kan ges beträffande Punkten. I sådant fall inkluderas en kort beskrivning av 
Punkten i sammanfattningen med angivandet av "Ej tillämpligt". 

[Om flera Serier av Värdepapper ska emitteras eller erbjudas samtidigt i en uppsättning av Slutliga Villkor, kan 
aspekter som skiljer sig åt mellan sådana Värdepapper grupperas i en tabell (den Emissionsspecifika 
Tabellen ).] 

 

Avsnitt A – Introduktion och varningar 

A.1 Varning Denna sammanfattning måste läsas som en introduktion till 

Grundprospektet. 

Varje beslut att investera i Obligationerna bör baseras på ett 
övervägande av Grundprospektet i dess helhet utav investeraren. 

Om ett krav med bäring på informationen i Grundprospektet och de 
tillämpliga Slutliga Villkoren framställs i domstol, kan den kärande 
investeraren, enligt nationell lagstiftning i Medlemsstaterna, vara 

tvungen att bära kostnaden för att översätta Grundprospektet innan den 
juridiska processen påbörjas. 

Civilrättsligt ansvar uppkommer endast för de personer som har tagit 

fram denna sammanfattning, inklusive varje översättning härav, men 
endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig när 
den läses tillsammans med övriga delar av Grundprospektet eller om 

den inte tillhandahåller, när den läses tillsammans med övriga delar av 
Grundprospektet, nyckelinformation för att hjälpa investerare när de 
överväger huruvida de ska investera i Obligationerna.  

A.2 Samtycke till 
användning av 
Grundprospektet 

[Ej tillämpligt. Obligationerna är inte föremål för ett Erbjudande till 
Allmänheten inom det Europeiska Samarbetsområdet]  

[Emittenten samtycker till användningen av detta Grundprospekt i 
samband med en återförsäljning eller placering av Obligationer under 
omständigheter där ett prospekt ska offentliggöras enligt 
Prospektdirektivet (ett Icke-undantaget Erbjudande ), med förbehåll för 

följande villkor: 

- samtycket är endast giltigt under erbjudandeperioden från [Ange 

datum] till [Ange datum] (Erbjudandeperioden ); 

[- samtycket lämnat av Emittenten för användningen av Grundprospektet 
för att lämna ett Icke-undantaget Erbjudande är [ett individuellt samtycke 
(ett Individuellt Samtycke ) för  [Ange namn och adress] ([var och en, 
en] Initial Auktoriserad Erbjudare )] och om Emittenten utser ytterligare 

finansiella mellanhänder efter [infoga datum för de tillämpliga Slutliga 

Villkoren] och offentliggör uppgifter om dessa på sin webbplats, varje 
finansiell mellanhand vars uppgifter offentliggörs på detta sätt (var och 
en, en Ytterligare Auktoriserad Erbjudare ;] [och] [ett generellt 

samtycke (ett Generellt Samtycke ) avseende varje finansiell 

mellanhand som offentliggör på sin webbplats att den kommer att lämna 
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ett Icke-undantaget Erbjudande avseende Obligationerna på basis av 
det Generella Samtycket lämnat av Emittenten och genom sådant 
offentliggörande, varje sådan finansiell mellanhand (var och en, en 
Generellt Auktoriserad Erbjudare ) åtar sig att efterleva följande 

förpliktelser: 

(a)  den agerar i enlighet med alla tillämpliga  lagar, regler, föreskrifter 

och vägledningar (inklusive från varje tillsynsorgan med behörighet 
över det Icke-undantagna Erbjudandet av Obligationerna i 
Jurisdiktionen för Erbjudandet till Allmänheten, särskilt 

lagstiftningen som implementerar Direktivet om Marknader för 
Finansiella Instrument (Direktiv 2004/39/EG) så som ändrat (nedan 
Reglerna ) och säkerställer att (i) varje investeringsrådgivning 

avseende Obligationerna av varje person är lämplig, (ii) 
informationen till potentiella investerare, inklusive informationen 
avseende varje utgift (och varje courtage eller fördel av varje slag) 

mottagen eller betald av denne Generellt Auktoriserade Erbjudare 
under erbjudandet av Obligationerna är fullt och tydligt presenterat; 

(b)  den efterlever de relevanta tecknings-, försäljnings- och 

överlåtelserestriktionerna avseende Jurisdiktionen för Erbjudande 
till Allmänheten som om  denne agerade som Återförsäljare i 
Jurisdiktionen för Erbjudandet till Allmänheten; 

(c)  den efterlever Reglerna avseende regler mot penningtvätt, mot 
mutor och om kundkännedom; den behåller 
investeraridentitetsuppgifter under i vart fall den minimiperiod som 

krävs under tillämpliga Regler, och ska, om så begärs, göra sådana 
uppgifter tillgängliga för den relevanta Emittenten och/eller den 
relevanta Återförsäljaren eller direkt till behöriga myndigheter med 

jurisdiktion över den relevanta Emittenten och/eller relevanta 
Återförsäljaren för att möjliggöra för den relevanta Emittenten 
och/eller relevanta Återförsäljaren att efterleva regler mot 

penningtvätt, mot mutor och om kundkännedom tillämpliga på den 
relevanta Emittenten och/eller Återförsäljaren; 

(d) den föranleder inte, direkt eller indirekt, Emittenten eller de 

relevanta Återförsäljarna att överträda någon Regel eller något krav 
att erhålla eller göra något ingivande, auktorisation eller samtycke i 
någon jurisdiktion; 

(e)  den uppfyller [infoga varje annat villkor som angivits under 
klausulen "Other conditions to consent" i de tillämpliga Slutliga 

Villkoren]; 

(f)  den förbinder sig att hålla den relevanta Emittenten, Garanten (om 
tillämpligt) och den relevanta Återförsäljaren, Société Générale och 
varje av dess närstående företag skadeslösa för varje skada, 

förlust, utgift, krav, begäran eller förlust och arvoden (inklusive 
skäliga arvoden för advokatbyråer) som åsamkats någon av dess 
enheter på grund av eller i samband med, icke-efterlevnad av 

denna Generellt Auktoriserade Erbjudare av någon av dessa 
förpliktelser ovan; 

(g) den bekräftar att dess åtagande att respektera förpliktelserna ovan 

är underkastat [fransk rätt][engelsk rätt] och godtar att varje tvist 
förknippad därmed kan föras vid [viss domstol i Paris (Tribunal de 
Commerce de Paris)][engelsk domstol]; 
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[Varje Generellt Auktoriserad Erbjudare som önskar anv ända 
Grundprospektet för ett Icke-undantaget Erbjudande i  enlighet med 
detta Generella Samtycke och de därmed förknippade v illkoren, 
måste, under tiden för den relevanta Erbjudandeperio den, 
offentliggöra på sin webbplats att den använder Gru ndprospektet 
för sådant Icke-undantaget Erbjudande i enlighet med  detta 
Generella Samtycke och de därmed förknippade villko ren.]  

- samtycket omfattar endast användningen av detta Grundprospekt för 
att lämna Icke-undantagna Erbjudanden i [Österrike] [Belgien] [Tjeckien] 

[Danmark] [Tyskland] [Finland] [Frankrike [Irland] [Italien] [Liechtenstein] 
[Luxemburg] [Norge] [Portugal] [Spanien] [Sverige] [Nederländerna] 
[Storbritannien] [Kroatien] [Polen] [Ungern] [Gibraltar]. 

[Informationen avseende villkoren för det Icke-unda ntagna 
Erbjudandet ska tillhandahållas investerare av [varj e Initial 
Auktoriserad Erbjudare] [varje Initial Auktoriserad Erbjudare och 
varje Generellt Auktoriserad Erbjudare] [varje Gener ellt 
Auktoriserad Erbjudare] vid tiden när erbjudandet lä mnas.] ] 

 

Avsnitt B – Emittent [och Garant] 

B.1 Juridiskt och 
kommersiellt namn 
för emittenten 

[Société Générale (eller Emittenten )] 

[SG Issuer (eller Emittenten )] 

[SG Option Europe (eller Emittenten )] 

[SGA Société Générale Acceptance N.V. (eller Emittenten )] 

B.2 Säte, juridisk form, 
lagstiftning och land 
för bildande 

[Om Emittenten är Société Générale: 

Säte: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankrike. 
Juridisk form: Publikt aktiebolag (société anonyme). 

Lagstiftning under vilken Emittenten agerar: fransk rätt. 
Land för bildande: Frankrike.] 

[Om Emittenten är SG Issuer: 

Säte: 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Luxemburg. 
Juridisk form: Publikt aktiebolag (société anonyme). 
Lagstiftning under vilken Emittenten agerar: luxemburgsk rätt. 
Land för bildande: Luxemburg.] 

[Om Emittenten är SG Option Europe: 

Säte: 17, cours Valmy, 92800 Puteaux, Frankrike. 
Juridisk form: Aktiebolag (société anonyme). 

Lagstiftning under vilken Emittenten agerar: fransk rätt. 

Land för bildande: Frankrike.] 

[Om Emittenten är SGA Société Générale Acceptance N.V.: 

Säte: Pietermaai 15, Curaçao. 

Juridisk form: Aktiebolag. 
Lagstiftning under vilken Emittenten agerar: rätten i Curaçao. 
Land för bildande: Curaçao (tidigare Nederländska Antillerna).] 

B.4b Kända trender som 
påverkar emittenten 
och den bransch 
inom vilken den 
agerar 

[ [Om Emittenten är Société Générale : 2014 var ytterligare ett utmanande år för 

ekonomin, med global verksamhet som endast uppvisade måttlig tillväxt med 
regionala variationer. Denna trend förväntas leva vidare 2015, som ser ut att 

leverera en svagare än förväntad global ekonomisk återhämtning mitt ibland 
otaliga ovissheter både på den geopolitiska kartan och på råvaru- och 
valutamarknaderna. 
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Euro-området kämpar för att återgå till mer dynamisk tillväxt, alltså hejda 
minskningen av offentliga underskott. Räntesatser bör förbli rekordlåga, men 
deflationsrisken bör behållas under kontroll genom Europeiska centralbankens 

ingripande som har annonserat införandet av en mer anpassad penningpolitik 
och användning av dess balansräkning för att gynna tillväxt. Värdeförsämringen 
av euron och fallande oljepriser bör hjälpa till att öka exporten och stimulera 

efterfrågan på hemmamarknaden. Den amerikanska ekonomin bör förbli ett 
positivt spår och centralbanken (Fed) förväntas börja strama åt sin 
penningpolitik vid halvårsskiftet. Utvecklingsländer har kommit in i en fas med 

mer måttlig tillväxt, särskilt Kina. Rysslands ekonomi kämpar med 
konsekvenserna av Ukraina-krisen som är kopplad till råvarornas prisfall.  

Utifrån en tillsynsmässig ståndpunkt, infördes Bankunionen 2014. Europeiska 

centralbanken tog rodret över Den gemensamma tillsynsmekanismen, som 
utövar tillsyn av cirka 130 banker i euroområdet, i syfte att stärka banksystemet, 
återupprätta förtroendet för ekonomiska aktörer, harmonisera regler för tillsyn av 

banker och minska länken mellan banker och deras nationella myndigheter. 

Beträffande tillsynsförhållande, kan Koncernen redan uppfylla de nya kraven.] 

[Om Emittenten är SG Issuer, SG Option eller SGA Société Générale 

Acceptance N.V.: Emittenten förväntar sig att fortsätta sina aktiviteter i enlighet 

med dess verksamhetsföremål under år 2015.] 

B.5 Beskrivning av 
emittentens koncern 
och emittentens 
position inom 
koncernen 

Koncernen erbjuder en bred uppsättning av rådgivningstjänster och 
skräddarsydda finansiella lösningar för individuella kunder, stora företag och 
institutionella investerare. Koncernen förlitar sig på tre kärnverksamheter som 
kompletterar varandra: 

• French Retail banking (Fransk bankverksamhet för privatkunder),  

• International Retail Banking and Financial Services and Insurance 
(Internationell bankverksamhet för privatkunder, finansiella tjänster och 
försäkring) samt 

• Corporate and Investment Banking, Private Banking, Asset and Wealth 
Management (Företags- och investmentbankverksamhet, Private Banking, 
tillgångs- och förmögenhetsförvaltning och Värdepapperstjänster). 

[Om Emittenten är Société Générale: Emittenten är moderbolag för Société 

Générale-Koncernen.] 

[Om Emittenten är SG Issuer eller SG Option Europe eller SGA Société 
Générale Acceptance N.V.: Emittenten är ett dotterföretag inom Société 

Générale-Koncernen och har inte några dotterföretag.] 

B.9 Siffra avseende 
resultatprognos eller 
–uppskattning för 
emittenten  

 

Ej tillämplig. Emittenten lämnar inte någon siffra avseende resultatprognos eller 
–uppskattning. 

B.10 Karaktären av 
anmärkningar i 
revisionsberättelsen 
för den historiska 
finansiella 
informationen 

Ej tillämplig. Revisionsberättelsen innehåller inte någon anmärkning. 

B.12 Utvald historisk 
finansiell 
nyckelinformation 

[Om Emittenten är Société Générale: 
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för Emittenten  Kvartal 2 – 
2015 
(ej 

reviderat) 

År som 
slutade 

2014 
(reviderat, 
förutom 

om annat 
anges (*))  

Kvartal 2 
– 2014 

(ej 
reviderat) 

(*) 

År som 
slutade 

2013 
(reviderat(1)  

Resultat (i miljoner EUR)      
Nettobankintäkter 13.222 23.561 11.556 22.433 
Rörelseintäkter 3.319 4.557 (*) 2.232 (*) 2.336 
Nettointäkter före 
minoritetsintressen 

2.421 2.978 (*) 1.404 (*) 2.394 

Nettointäkter 2.219 2.679 (*) 1.248 (*) 2.044 
Fransk retailbanking 692 1.204 (*) 639 (*) 1.196 
Internationell Retailbanking 
& Finansiella Tjänster 

451 370 (*) (9) (*) 983 

Global banking och 
investeringslösningar 

1.213 
1.909 (*) 1.031 (*) 1.206 

Företagscenter  (137) (804) (*) (413) (*) (1.341) 
Nettokostnad risk (1.337) (2.967) (1.419) (*) (4.050) 
Kostnad/intäktsrelation(2) 64,8% 68% (*) 66,2% (*) 67,0% 
ROE efter skatt (3) 9,1% 5,3% 5,1% (*) 4,1% 
Tier 1 Ratio 12,7% 12,6% 12,5% 11.8% 
Balansräkningsposter ( i 
miljarder EUR) 

    

Totala tillgångar och 
förpliktelser 

1.359,5 1.308,2 1.322,6 1.214,2 

Kundlån 370,2 344,4 336,2 332,7 
Kundinsättningar 377,2 349,7 341,8 334,2 
Eget kapital (i miljarder 
euro) 

    

Eget kapital (koncernens 
aktieägare) 

56,1 55,2 53,3 50,9 

Totalt konsoliderat eget 
kapital 

59,6 58,8 55,9 54,0 

Kassaflödesinformation  (i 
miljarder euro) 

    

Nettoinflöden (utflöden) i 
likvida medel 

22 255 (10 183) (13 148) (981)  

(1) Punkter som rör resultaten för 2013 har omräknats till följd av införandet av IFRS 10 & 

11 

(2) Exklusive omvärdering av egna finansiella skulder och DVA, PEL/CEL och 50 % IFRIC 

21. 

(3) Grupp ROE beräknas exklusive icke ekonomiska punkter, gemensam avsättning för 

tvister, PEL/CEL och justerade med avseende på IFRIC 21. Justeringen beträffande IFRIC 

21 korrigerar, för varje kvartal, 25 % av skatterna som uppbärs i dess helhet i H1 

beträffande räkenskapsåret. ROE i absoluta termer i H1 14: 5,1 % i Q2 14: 9,3 %. 

(*) Notera att alla uppgifter för räkenskapsåret 2014 har getts en ny version på grund av 

implementering av standarden IFRIC 21 den 1 januari 2015, vilket har lett till publicering av 

justerade uppgifter för föregående räkenskapsår. 

 

[Om Emittenten är SG Issuer: 
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[Om Emittenten är SG Option Europe: 

 

(i tusental, €) 
30 juni 
2015 

30 juni 
2014 

31 december 
2014 (reviderad)  
 

31 december 
2013 (reviderad) 

Nettobank-intäkt 39 484 7 873 -25 925 27 585 

Nettointäkter 11 889 -10 628 - 44 749 -20 163 

Rörelseintäkter  19 318 -18 766 - 68 925 -25 820 

Totala Tillgångar  44 621 025 54 001 064 42 060 158 64 461 264 

Beslutad utdelning 

per aktie 

0 0 0 0 

 

[Om Emittenten är SGA Société Générale Acceptance N.V.: 

 

(i tusental USD) 30 juni 2015 

(ej reviderat) 

30 juni 2014 

(ej reviderat) 

31 

december 

2014 

(reviderad) 

31 

december 

2013 

(reviderad) 

Nettobankintäkter  0 0 688 0 

Nettoresultat  (1) 0 688 0 

Totala tillgångar  29 240 495 36 525 837 31 779 757 45 827 253 

Nettoinflöden 

(utflöden) i likvida 

medel 

(37) (10) (51) 0 

 

 

(i tusental, €) 30 juni 
2015 

30 juni 
2014 

31 december 
2014 

(reviderad) 
 

31 december 
2013 

(reviderad) 

Rörelse -intäkter  
47 313 60 795 110 027 109 588 

Vinst från 
verksamheter 195 193 209 482 

Vinst från 
kvarvarande 
verksamhet 

195 193 209 482 

Totala Tillgångar  
29 129 601 33 747 468 23 567 256 21 349 619 

 Uttalande om ingen 
betydande negativ 
förändring i 
utsikterna för 
emittenten sedan 
dagen för dess 
senast 
offentliggjorda 

Det har inte skett några väsentliga förändringar i Emittentens 
framtidsperspektiv sedan 31 december 2014. 



 
Sammanfattning 

 

reviderade 
räkenskaper  

 Väsentliga 
förändringar i 
emittentens 
finansiella position 
eller handelsposition 
efter perioden som 
täcks av den 
historiska finansiella 
informationen 

Ej tillämplig. Det har inte skett några väsentliga förändringar i Emittentens 

finansierings- eller handelsposition sedan 30 juni 2015. 

B.13 Nyligen inträffade 
händelser 
beträffande 
emittenten som är i 
väsentlig hänseende 
relevanta för 
utvärderingen av 
emittentens solvens  

 

Ej tillämpligt. Det har inte varit några nyligen inträffande händelser beträffande 
Emittenten som är i väsentligt hänseende relevanta för utvärderingen av 
Emittentens solvens. 

B.14 Uttalande huruvida 
emittenten är 
beroende av andra 
företag inom 
koncernen 

Se Punkt B.5 ovan för Emittentens position inom Koncernen.  

[Société Générale är det yttersta holdingbolaget för Koncernen. Men Société 
Générale bedriver egen verksamhet; det agerar inte enbart som ett 

holdingbolag i förhållande till sina dotterföretag.] 

[SG Issuer är beroende av Société Générale Bank & Trust inom Koncernen.] 

[SG Option Europe är beroende av Société Générale inom Koncernen.] 

[SGA Société Générale Acceptance N.V. är beroende av Société  Générale 
inom Koncernen.] 

 

B.15 Beskrivning av 
emittentens 
huvudsakliga 
verksamhet 

[Om Emittenten är Société Générale: Se Punkt B.5 ovan.] 

[Den huvudsakliga verksamheten för SG Issuer är att ta upp finansiering 

genom emission av warranter liksom även skuldvärdepapper avsedda att 
placeras hos institutionella kunder eller privatkunder genom distributörer som 
samarbetar med Société Générale. Finansieringen som erhålls genom 

emissioner av sådana skuldvärdepapper lånas sedan vidare till Société 
Générale och till andra medlemmar i Koncernen.] 

[Den huvudsakliga verksamheten för SG Option Europe är att genomföra 

handelsaktiviteter avseende derivatkontrakt på aktier och index på de engelska 
och franska reglerade marknaderna i syfte att hedga produkter sålda av 
Société Générale till sina kunder. SG Option Europe har varit auktoriserat att 

utföra investeringstjänster som ett värdepappersföretag sedan den 1 januari 
2001. SG Option Europe agerar som market-maker avseende värdepapper 
och warranter emitterade av Société Générale och emitterar skuldvärdepapper  

avsedda att placeras hos institutionella kunder eller privatkunder genom 
distributörer som samarbetar med Société Générale. Finansieringen som tas 
upp genom emissioner av sådana skuldvärdepapper lånas sedan vidare till 

Société Générale och till andra medlemmar i Koncernen.] 

[Det enda verksamhetsföremålet för SGA Société Générale Acceptance N.V. 
är att emittera warranter såväl som skuldvärdepapper avsedda att placeras hos 

institutionella kunder eller privatkunder genom distributörer som samarbetar 
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med Société Générale. Finansieringen som erhålls genom emissioner av 
skuldvärdepapper lånas sedan vidare till Société Générale och till andra 
medlemmar i Koncernen.] 

B.16 I den mån det är känt 
för emittenten, 
huruvida emittenten 
kontrolleras, direkt 
eller indirekt, och av 
vem samt 
beskrivning av 
karaktären av sådan 
kontroll 

 

[Ej tillämpligt. Såvitt företaget vet, ägs eller kontrolleras Société Générale inte, 
direkt eller indirekt (enligt fransk rätt), av något annat företag.] 

[SG Issuer är ett 100 procent ägt dotterföretag till Société Générale Bank & 

Trust S.A. som i sin tur är ett 100 procent ägt dotterföretag till Société Générale 
och är ett fullt konsoliderat bolag.] 

[SG Option Europe är ett 99,99 procent ägt dotterföretag till Genefinance som i 

sin tur är ett 100 procent ägt dotterföretag till Société Générale och är ett fullt 
konsoliderat bolag.] 

[SGA Société Générale Acceptance N.V. är ett 100 procent ägt dotterföretag till 

Société Générale och är ett fullt konsoliderat dotterföretag.] 

[Stryk Punkt B.17 om Obligationerna är derivatinstrume nt på vilka Bilaga XII i Förordningen är tillämplig ] 

[B.17 Kreditvärdighetsbetyg 
som tilldelats 
emittenten eller dess 
skuldvärdepapper  

[Société Générale har tilldelats kreditvärdighetsbetyget A (high) av DBRS, A av 
Fitch Ratings, A2 av Moody’s Investors Services och A av Standard and 
Poor’s.] 

[Om Emittenten är SG Issuer eller SG Option Europe  eller SGA Société 
Générale Acceptance N.V.: Ej tillämpligt. Emittenten har inte tilldelats 

kreditvärdighetsbetyg.] 

[Ej tillämpligt] [Obligationerna som ska emitteras har [inte] tilldelats 
kreditvärdighetsbetyg [Ange betyg(en) för Obligationerna som  emitteras] [av 
[Ange kreditvärderingsinstitut(en)].]] 

[Stryk Punkterna B.18 och B.19 om Société Générale är Em ittenten av Obligationerna ] 

[B.18 Garantins art och 
omfattning  

Obligationerna är ovillkorligen och oåterkalleligen garanterade av Société 
Générale (Garanten ) enligt Garantin daterad [●] 2015. 

Garantin utgör en direkt, ovillkorad, icke-säkerställd och allmän förpliktelse för 
Garanten och rangordnas och kommer att rangordnas lika med alla övriga 

existerande och framtida direkta, ovillkorade, icke-säkerställda och allmänna 
förpliktelser för Garanten, inklusive de som avser insättningar.] 

[B.19 Information om 
garanten som om den 
var emittenten av 
samma typ av 
värdepapper som 
omfattas av garantin 

Informationen om Société Générale som om den var Emittenten av samma typ 
av Obligationer som omfattas av Garantin anges i enlighet med respektive Punkt 
B.19 / B.1, B.19 / B.2, B.19 / B.4b, B.19 / B.5, B.19 / B.9, B.19 / B.10, B.19 / 

B.12, B.19 / B.13, B.19 / B.14, B.19 / B.15 [,] [och] B.19 / B.16 [och B.19 /  B.17] 
nedan: 

[Om Société Générale agerar som Garant infoga här Punktinformationen 

avseende Garanten – De relevanta beskrivningarna bör kopieras från Punkterna 
B.1 till B.17]]  

 

Avsnitt C – Värdepapper 

C.1 Typ och klass 
av 
värdepapperen 
som erbjuds 
och/eller upptas 
till handel, 
inklusive varje 
identifikations-

Obligationerna är [skuldvärdepapper] [derivatinstrument] [indexerade mot [aktie] 
[index] [SGI Index] [depåbevis] [utdelning] [ETF] [referensränta] [valutakurs] 
[råvara] [råvaruindex] [fond] [inflationsindex] [ETP] [icke-aktierelaterade 
värdepapper som är [certifikat] [over-the-counter derivatprodukter] [[options-] 
[termins-] kontrakt][preferensaktie] [warrant] [portfölj] [inträffandet eller icke-
inträffandet av en eller flera kredithändelse(r) för en eller flera referensenhet(er) 
[som hör till index]] [inträffandet eller icke-inträffandet av en eller flera 
obligationshändelser]] [CDS-spread]. 
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nummer för 
värdepapperen 

ISIN-kod: [Infoga kod] 

Common Code: [ Infoga kod ] 

 

C.2 Valuta för 
värdepappers-
emissionen 

[Infoga angiven valuta]  

[avseende Obligationer Med Dubbel Valuta, infoga avvecklingsvalutan] 

 

C.5 Beskrivning av 
varje 
begränsning av 
den fria 
överlåtbarheten 
för 
värdepapperen 

Ej tillämpligt. Det finns inte någon begränsning av den fria överlåtbarheten av 
Obligationerna, med förbehåll för försäljnings- och överlåtelserestriktioner som 

kan vara tillämpliga i vissa jurisdiktioner. 

C.8 Rättigheter 
förknippade 
med 
värdepapperen, 
inklusive 
rangordning 
och 
begränsningar 
av dessa 
rättigheter 

 

Rättigheter förknippade med värdepapperen: 

Såvida inte Obligationerna löses in dessförinnan kommer Obligationerna att 
berättiga varje innehavare av Obligationerna (en Obligationsinnehavare ) att 
erhålla en potentiell avkastning på Obligationerna [[Om Obligationerna är 
skuldvärdepapper beträffande vilka Bilaga V är tillämplig: ett inlösenbelopp 
motsvarande nominellt belopp på förfallodagen och en potentiell avkastning på 
dessa Obligationer (se Punkt C.9)] [Om Obligationerna är derivatinstrument 
beträffande vilka Bilaga XII är tillämplig: ett inlösenbelopp som kan vara lägre än, 
lika med eller högre än beloppet som ursprungligen investerades (se Punkt C.18).] 
[ett fast inlösenbelopp som inte motsvarar nominellt belopp på förfallodagen och 
en potentiell avkastning på dessa Obligationer (se Punkt C.18).] [ett inlösenbelopp 
motsvarande nominellt belopp på förfallodagen och en potentiell avkastning på 
dessa Obligationer (se Punkt C.18)]. 

[Om Emittenten är SG Issuer och Obligationerna är Obligationer med Säkerhet:  
Utöver Garantin från Garanten kommer betalningar som ska erläggas under 
Obligationerna ha säkerhet genom en pant i säkerhetstillgångar som uppfyller 
följande [Kvalificeringskriterier] [och][Säkerhetsregler] : 
 

[Kvalificeringskriterier : 
 

[infoga en kort beskrivning av 
kvalificeringskriterierna]] 

[Säkerhetsregler : 
 

Infoga en kort beskrivning av de 
relevanta säkerhetsreglerna]] 

 

En Obligationsinnehavare kommer att vara berättigad att kräva den omedelbara 

och förfallna betalningen av varje belopp om: 

- Emittenten underlåter att betala eller iaktta sina andra förpliktelser under 
Obligationerna [Om Obligationerna är Obligationer med Säkerhet: inklusive dess 

förpliktelser under pantsättningen som ger säkerhet för Obligationerna]   

- [Om Emittenten är SG Issuer eller SG Option Europe eller SGA Société 
Générale Acceptance N.V.: Garanten underlåter att fullgöra sina förpliktelser 

under Garantin eller i händelse av att garantin från Garanten upphör att vara 
giltig;] 

- det inträffar insolvens eller konkursförfarande(n) som påverkar Emittenten. 

 

[Obligationsinnehavarna kan begära en inlösen enligt egen diskretion.] 
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Obligationsinnehavarnas samtycke måste inhämtas för att ändra de kontraktuella 
villkoren för Obligationerna [Om Obligationerna är Obligationer under fransk rätt : 

under ett obligationsinnehavarmöte; Obligationsinnehavarna kommer att 
grupperas och representeras av en representant.] [Om Obligationerna är 
Obligationer under engelsk rätt: enligt villkoren i ett agentavtal, som görs 

tillgängligt för Obligationsinnehavare på begäran hos Emittenten.] 

Tillämplig rätt 

Obligationerna och varje icke-kontraktuell förpliktelse som uppstår ur eller i 
samband med Obligationerna kommer att vara underkastade och ska tolkas i 

enlighet med [engelsk rätt] [fransk rätt] [svensk rätt] [finsk rätt] [norsk rätt] [dansk 
rätt]. 

[- [Om Obligationerna är Obligationer under engelsk rätt eller Kontoförda 

Obligationer: Emittenten accepterar behörigheten för engelska domstolar 

avseende varje tvist med Emittenten men accepterar att sådana 
Obligationsinnehavare kan framställa sina krav vid varje annan behörig domstol.] 

[- [Om Obligationerna är Obligationer under fransk rätt: Emittenten accepterar 
behörigheten för domstolarna i Paris (tribunaux de Paris) avseende varje tvist 

med Obligationsinnehavarna.] 

 

Rangordning: 

Obligationerna kommer att utgöra direkta, ovillkorade, [icke säkerställda] 

[säkerställda med begränsat betalningsansvar] och icke efterställda förpliktelser 
för Emittenten och kommer att rangordnas lika med alla övriga direkta, 
ovillkorade, [icke säkerställda] [säkerställda med begränsat betalningsansvar] 

och icke efterställda förpliktelser för Emittenten, nuvarande och framtida. 

Begränsningar av rättigheter förknippade med värdep apperen:  

[- i händelse av justeringar som påverkar de(n) underliggande tillgången(arna) 

kan Emittenten ändra villkoren eller om det inträffar extraordinära händelser som 
påverkar de(t) underliggande instrumentet(en), kan Emittenten ersätta de(t) 
underliggande instrumentet(en) med ny(a) underliggande instrumentet(en), 

monetärisera alla eller något belopp som ska förfalla till förfallodagen för 
Obligationerna, senarelägga förfallodagen för Obligationerna, lösa in 
Obligationerna i förtid på basis av marknadsvärdet av dessa Obligationer, eller 

dra av från varje belopp som förfaller till betalning den ökade kostnaden för 
hedgning, i samtliga fall utan samtycke från Obligationsinnehavarna;] 

- Emittenten kan lösa in Obligationerna i förtid på basis av [marknadsvärdet] / 

[specifik benämning] för dessa Obligationer på grund av skatte- eller 
regulatoriska skäl [eller om en säkerhetsstörande händelse inträffar] [och om 
andelen mellan de utestående Obligationerna och antalet Obligationer som initialt 
emitterades är lägre än [Ange procentandelen]]; 

- rätten att erhålla betalning av kapitalbelopp och ränta kommer att preskriberas 
inom en period om [tio] [Ange annat] år (beträffande kapital) och [fem] [Ange 

annat] år (beträffande ränta) från den dag då betalningen av dessa belopp först 

gången förföll till betalning och har kvarstått obetalda..  

[- om SG Issuer underlåter att betala, kommer Emittentens betalningsansvar 

gentemot Obligationsinnehavarna att vara begränsat till säkerhetstillgångarna 
som är hänförliga till Serierna av Obligationer, vilka tillsammans utgör 
säkerhetsmassan [, vilka är en säkerhetsmassa för flera serier och kan komma 

att delas mellan flera serier av obligationer med säkerhet]. Oaktat detta kommer 
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Obligationsinnehavarna att kunna kräva Garanten på varje obetalt belopp.] 

[- Beträffande Obligationer emitterade av SG Issuer, SGA Société Générale 
Acceptance N.V, och SG Option Europé: om Emittenten underlåter att betala ska 

Obligationsinnehavare inte vara berättigade att vidta någon åtgärd eller 
förfarande för att genomdriva upplösning, administration eller likvidation (eller 
något annat liknande förfarande) av Emittenten. Oaktat detta kommer 

Obligationsinnehavarna att kunna kräva Garanten på varje obetalt belopp]. 

 

Beskattning 

Samtliga betalningar avseende Obligationerna, Kvittona och Kupongerna eller 
under Garantin ska göras fria från, och utan innehållande eller avdrag för eller 
avseende, varje nuvarande eller framtida skatter, pålagor, taxeringar eller statliga 

debiteringar av vad slag det vara må som appliceras, tas ut, uppbärs, innehålls 
eller taxeras av eller för varje Beskattningsjurisdiktion, såvida inte sådant 
innehållande eller avdrag krävs enligt lag.  

Om något belopp måste dras av eller innehållas av eller för någon 
Beskattningsjurisdiktion, ska den relevanta Emittenten eller, som fallet kan vara, 
Garanten, (förutom under vissa omständigheter) till den största utsträckningen 

tillåten enligt lag, betala sådana tillkommande belopp som kan erfordras för att 
varje Obligationsinnehavare, Kvittoinnehavare, eller Kuponginnehavare, efter 
avdrag eller innehållande av sådana skatter, pålagor, taxeringar eller statliga 

debiteringar, ska erhålla det fulla beloppet som förfallit till betalning. 

 

[Stryk Punkt C.9 om Obligationerna är derivatinstrumen t beträffande vilka Bilaga XII till Förordningen är 
tillämplig ] 

C.9 Förfaranden för 
att utöva 
rättigheter, 
ränta, 
kalkylavkastnin
g och inlösen 
samt 
företrädare för 
Obligations-
innehavare 

[Se Punkt C.8 ovan.] 

Angiven Valör: [infoga angiven valör] 

[Justerad Angiven Valör: [infoga] 

[Beräkningsbelopp: infoga beräkningsbelopp] 

[Beträffande Nollkupongsobligationer: Ej tillämpligt. Obligationerna löper inte med 

ränta] 

Ränta: 

[Såvida inte dessförinnan inlösta, kommer räntan på skuldvärdepapperen att ske 
enligt det följande: 
 
 
Räntestartdag: [infoga räntestartdagen] 
 

[Beträffande Obligationer med Fast Ränta : 

Räntesats(er) :  [Infoga räntesatsen] 

Angiven(na) Period(er) 
/Räntebetalningsdag(ar) [(i)]: 

[Infoga Räntebetalningsdagen(arna)] 

 

Fast Kupongbelopp :  [Infoga det fasta kupongbeloppet] 

[Beträffande Kreditrelaterade 
Obligationer: [Betalning av ränta är 
beroende av om det inträffar eller inte 

inträffar en kredithändelse.]] 
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[Beträffande Obligationsrelaterade 
Obligationer: Betalning av ränta är 

beroende av om det inträffar eller inte 
inträffar en obligationshändelse.] 

 

Dagberäkningsfraktion: [infoga den relevanta 
dagberäkningsfraktionen]] 

[beträffande Obligationer med Rörlig Ränta : 

Rörligt Kupongbelopp :   

[Infoga det rörliga kupongbeloppet] 

[Beträffande Kreditrelaterade 

Obligationer: Betalning av ränta är 
beroende av om det inträffar eller inte 
inträffar en kredithändelse.] 

[Beträffande Obligationsrelaterade 
Obligationer: Betalning av ränta är 
beroende av om det inträffar eller inte 

inträffar en obligationshändelse.] 

 

Dagberäkningsfraktion: [infoga den relevanta 

dagberäkningsfraktionen]] 

Angiven(na) Period(er) 
/Räntebetalningsdag(ar) [(i)]:  

[Infoga Räntebetalningsdagen(arna)] 

 

Referensränta: [Infoga den relevanta referensräntan]] 

  
 
[beträffande Strukturerade Obligationer : 
Stru kturerat Räntebelopp :  

[Infoga den tillämpliga formeln 

motsvarande referensprodukten angiven 
i de tillämpliga Slutliga Villkoren] 
 

[Beträffande Kreditrelaterade 
Obligationer: Betalning av ränta är 

beroende av om det inträffar eller inte 
inträffar en kredithändelse.] 

[Beträffande Obligationsrelaterade 
Obligationer: Betalning av ränta är 
beroende av om det inträffar eller inte 

inträffar en obligationshändelse.] 
 

Dagberäkningsfraktion: [infoga den relevanta 

dagberäkningsfraktionen]] 
Angiven(na) Period(er) 
/Räntebetalningsdag(ar) [(i)] : 
 

[Infoga Räntebetalningsdagen(arna)] 
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Definitioner avseende dag(ar): 
 

Definitioner avseende Produkten: [infoga de(n) relevanta dagarna(en) 

tillämplig(a) på det strukturerade 
räntebeloppet] 

 [Infoga de(n) relevanta 

definitionerna(en) tillämplig(a) på 
produkten] 

 
[Underliggande: 
 
[Typen av underliggande är : [aktie] [index] [SGI index] [depåbevis] [utdelning] 
[ETF] [referensränta] [valutakurs] [råvara] [råvaruindex] [fond] [inflationsindex] 
[ETP] [icke-aktierelaterade värdepapper som är [certifikat] [over-the-counter 
derivatprodukter] [[options-] [termins-] kontrakt] [preferensaktie] [warrant] [portfölj] 
[CDS-spread]]  
 
[Information om den underliggande finns tillgänglig på följande webbplats(er), om 
någon, eller genom en enkel begäran hos Société Générale: [infoga namn på den 
underliggande och relevant webbplats om någon]]  
 
[Beträffande Strukturerade Obligationer som är Kreditrelaterade Obligationer: 
Obligationerna är indexerade beroende på om det inträffar eller inte inträffar en 
eller flera kredithändelse(r) [för en eller flera referensenhet(er)] ) [som hör till ett 
index]. 
 
Information om [referensenheten] [referensenheterna] [som hör till index] är 
tillgänglig på följande webbplats(er), om någon, eller genom en enkel begäran hos 
Société Générale: [infoga namnet på referensenheten(erna) eller index och 
relevant webbplats om någon]] 
 
[Beträffande Strukturerade Obligationer som är Obligationsrelaterade Obligationer: 
Obligationerna är indexerade beroende på om det inträffar eller inte inträffar en 
eller flera obligationshändelse(r). 
[Infoga den relevanta obligationen] 
 
Information om obligationen är tillgänglig på följande webbplats(er), om någon, 
eller genom en enkel begäran hos Société Générale: [infoga relevant obligation 
och relevant webbplats om någon]]] 
 
 

Inlösen: 

 
Slutligt Inlösenbelopp :   Såvida inte dessförinnan inlösta ska 

Emittenten lösas in Obligationerna på 
Förfallodagen i enlighet med följande 
bestämmelser avseende varje Obligation: 

 

Angiven Valör x 100% 
 
 

[Infoga följande bestämmelser där 
byte genomförs efter Emittentens 
eget val; 
 
Bestämmelser relaterade till byte 
efter Emittentens eget val; 

[Ersättande Kupongbelopp:[●]] 

[Ytterligare Ersättande Kupongbelopp:[●]] 

Marknadsvärde för Bytet: [●] 

[Ersättande Slutligt Inlösenbelopp: [●]] 

Dag(ar) för Modifieringsoptionen: [●] 
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Förfallodag: [Beträffande Obligationer utan bestämd 
förfallodag :  
Obligationerna är Obligationer utan 
bestämd förfallodag] 
 
[Förfallodagen för Obligationerna 
kommer att vara [infoga Förfallodagen]].  

 

[Om Obligationerna är Delvis Betalda Obligationer, infoga det följande: 

Bestämmelser avseende Delvis 
Betalda Obligationer: 

  

(i) Delbetalningsbelopp: [Infoga delbetalningsbeloppet(en)] 

(ii) Delbetalningsdag(ar): [Infoga delbetalningsdagen(arna)]] 

 

[Om Obligationerna är Obligationer med Amortering, infoga det följande: 

Bestämmelser för Obligationer 
med Amortering: 

 
 

(i) Amorteringsbelopp: [ Infoga amorteringsbeloppet(en)] 
 

(ii) Amorteringsdag(ar): [ Infoga amorteringsdagen(arna)]] 
 

 

[Om Obligationerna är Obligationer med Dubbel Valuta, infoga det följande: 

Bestämmelser för Obligationer med 
Dubbel Valuta: 

 

(i) Avvecklingsvaluta [ ●] 

(ii) Valutakurs för Dubbel 
Valuta: 

[Ange en valutaväxlingskurs]  

(iii) Metod för att beräkna 
fixingen av Valutakurs för 
Dubbel Valuta: 

[Förutbestämd] [Fastställande av 
Beräkningsagent] [Fastställande enligt 
Skärmsidekurs] 

[ Om Förutbestämd:  

- Förutbestämd Fixing [ ange fixingen] 

[ Om Fastställande enligt Skärmsidekurs eller Fastställande av Beräkningsagent 
: 

- Värderingsdag för Dubbel Valuta [ ●] 

- Värderingstidpunkt för Dubbel 
Valuta 

[●] 

[ Om Fastställande enligt Skärmsidekurs: 
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- Relevant Skärmsida [ ●]] 

 

[Endast avseende Obligationer med Fast Ränta: Kalkylavkastning [●] (infoga 
kalkylavkastning)] 

Representant för Obligationsinnehavarna : 

[Om Obligationerna är Obligationer under fransk rätt: 

[Ange namn och adress]] 

[Om Obligationerna är Obligationer under engelsk rätt: 

Ej tillämpligt. Obligationerna är underkastade [engelsk rätt] [svensk rätt] [finsk 
rätt] [norsk rätt] [dansk rätt], det finns inte någon Representant för 
Obligationsinnehavarna.] 

[Stryk Punkt C.10 om Obligationerna är derivatinstrume nt beträffande vilka Bilaga XII till Förordningen 
är tillämplig eller om Obligationerna är skuldvärde papper beträffande vilka Bilaga XIII till Förordnin gen 
är tillämplig ] 

C.10 Räntebetalning 
hänförlig till 
derivat 
instrument: 
Tydlig och 
fullständig 
förklaring för 
att hjälpa 
investerare att 
förstå hur 
värdet på deras 
investering 
påverkas av 
värdet på de(t) 
underligg-ande 
instrumentet-
(en), särskilt 
under 
omständlig-
heter när 
riskerna är som 
mest 
framträdande 

Se Punkt C.9 ovan 

[Ej tillämpligt. Räntebetalningen är inte relaterad till någon derivatkomponent.] 

  
[Värdet för Obligationerna och betalningen av ett kupongbelopp på en relevant 
räntebetalningsdag till en Obligationsinnehavare kommer att beror på utvecklingen 
för de(n) underliggande tillgången(arna) på den relevanta värderingsdagen(arna). 
 
[Beträffande Kreditrelaterade Obligationer : Beloppet som ska erläggas i ränta 
kommer att fastställas genom referens till om det inträffar eller inte inträffar en eller 
flera kredithändelse(r).] 
 
[Beträffande Obligationsrelaterade Obligationer : Beloppet som ska erläggas i 
ränta kommer att fastställas genom referens till om det inträffar eller inte inträffar 
en eller flera obligationshändelse(r).] 
 
 
[Avseende Produktfamiljen "Certifikat", om de tillämpliga Slutliga Villkoren anger 
att Referensen för Produkten är en referens från 3.1.1 till 3.1.3, lägg till: 
Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen för 
[det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [ett eller 
flera underliggande instrument i korgen]. 
 
[Avseende Produktfamiljen "Standard", om de tillämpliga Slutliga Villkoren anger 
att Referensen för Produkten är en referens från 3.2.1 till 3.2.6, lägg till: 
Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen för 
[det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [eller ett 
eller flera underliggande instrument i korgen]. Beloppet(n) som ska betalas 
fastställs [Om Referensen för Produkten är 3.2.1 eller 3.2.2 eller 3.2.5 eller 3.2.6: 
på basis av utvecklingen för [det underliggande instrumentet] [korgen av 
underliggande instrument] [ett eller flera underliggande instrument i korgen]] [Om 
Referensen för Produkten är 3.2.3 eller 3.2.4: på basis av ett förutbestämt fast 
belopp]. Utvecklingen för [det underliggande instrumentet] [korgen av 
underliggande instrument] [ett eller flera underliggande instrument i korgen] är 
[viktad] [, och/eller]  [har hävstång] [och/eller,] [är genomsnittsberäknad] [och/eller,]  
[har inlåsningseffekt] [, och/eller] [har golvbegränsning]  [och/eller] har 
takbegränsning.] 
 
[Avseende Produktfamiljen "Barriär", om de tillämpliga Slutliga Villkoren anger att 
Referensen för Produkten är en referens från 3.3.1 till 3.3.32, lägg till: 
Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen för 
[det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [eller ett 
eller flera underliggande instrument i korgen]. Beloppet(n) som ska betalas 
fastställs och baseras på villkoret som är uppfyllt (eller inte) om utvecklingen för 
[det underliggande instrumentet] [ett eller flera underliggande instrument i korgen] 
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är [högre] [lägre] än [eller lika med] en förutbestämd utvecklingsbarriär. 
Utvecklingen för [det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande 
instrument] [ett eller flera underliggande instrument i korgen] är [viktad] [, och/eller]  
[har hävstång] [och/eller,] [är genomsnittsberäknad] [och/eller,]  [har 
inlåsningseffekt] [, och/eller] [har golvbegränsning]  [och/eller] har takbegränsning.] 
 
[Avseende Produktfamiljen "Ackumulerande och Cliquet", om de tillämpliga 
Slutliga Villkoren anger att Referensen för Produkten är en referens från 3.5.1 till 
3.5.4, lägg till: 
Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva utvecklingen för [det 
underliggande instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [eller ett eller 
flera underliggande instrument i korgen]. Beloppet(n) som ska betalas fastställs på 
basis av en ackumulering ([addition] [eller] [multiplikation]) av utvecklingen för [det 
underliggande instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [ett eller flera 
underliggande instrument i korgen] över flera efterföljande perioder (utvecklingarna 
startas normalt om vid början av varje period). Utvecklingen för [det underliggande 
instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [eller ett eller flera 
underliggande instrument i korgen] är [viktad] [, och/eller]  [har hävstång] 
[och/eller,] [är genomsnittsberäknad] [och/eller,]  [har inlåsningseffekt] [, och/eller] 
[har golvbegränsning]  [och/eller] har takbegränsning.] 
 
[Avseende Produktfamiljen "Multi-underliggande", om de tillämpliga Slutliga 
Villkoren anger att Referensen för Produkten är en referens från 3.6.1 till 3.6.5, 
lägg till: 
Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen för 
flera underliggande instrument som utgör korgen.  Beloppet(n) som ska betalas 
fastställs på basis av den individuella utvecklingen för varje underliggande 
instrument, denna individuella utveckling är [viktad] [, och/eller]  [har hävstång] 
[och/eller,] [är genomsnittsberäknad] [och/eller,]  [har inlåsningseffekt] [, och/eller] 
[har golvbegränsning]  [och/eller] har takbegränsning.] 
Sammansättningen av korgen kan förändras över tid beroende på den individuella 
utvecklingen för de underliggande instrumenten.  
 
[Avseende Produktfamiljen "Volatilitet", om de tillämpliga Slutliga Villkoren anger 
att Referensen för Produkten är en referens från 3.7.1 till 3.7.11, lägg till: 
Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen för 
den historiska variansen eller historiska volatiliteten för [det underliggande 
instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [ett eller flera underliggande 
instrument i korgen]. Varians och volatilitet är mått på spridningen av under 
liggande instruments avkastningar. Beloppet(n) som ska betalas fastställs på basis 
av (a) utvecklingen eller nivån för [det underliggande instrumentet] [korgen av 
underliggande instrument] [ett eller flera underliggande instrument i korgen], och / 
eller (b) historisk varians eller historisk volatilitet för [det underliggande 
instrumentet] [korgen av underliggande instrument] och / eller (c) ytterligare 
parametrar (om relevant). Utvecklingen eller nivån eller historisk varians eller 
historisk volatilitet för [det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande 
instrument] är [viktad] [, och/eller]  [har hävstång] [och/eller,] [är 
genomsnittsberäknad] [och/eller,]  [har inlåsningseffekt] [, och/eller] [har 
golvbegränsning]  [och/eller] har takbegränsning.] 
 
[Avseende Produktfamiljen "Systematisk Strategi", om de tillämpliga Slutliga 
Villkoren anger att Referensen för Produkten är en referens från 3.8.1 till 3.8.4, 
lägg till: 
Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva utvecklingen för en dynamisk 
korg som består av en riskfylld komponent, en trygg komponent [och en 
hävstångskomponent]. Den dynamiska korgnivån fastställs genom upprepning 
beroende på exponeringen mot den riskfyllda komponenten, den trygga 
komponenten [och hävstångskomponenten] och dessas respektive nivåer. 
Exponeringen mot den riskfyllda komponenten, den trygga komponenten [och 
hävstångskomponenten] fastställs i formeln och som en illustration kan den 
fastställas i enlighet med mekanismer för försäkring med konstanta proportioner 
eller målsättningsvolatilitet. Den dynamiska korgnivån är [viktad] [, och/eller]  [har 
hävstång] [och/eller,] [är genomsnittsberäknad] [och/eller,]  [har inlåsningseffekt] [, 
och/eller] [har golvbegränsning]  [och/eller] har takbegränsning.] 
 
 [Avseende Produktfamiljen "Ränta", om de tillämpliga Slutliga Villkoren anger att 
Referensen för Produkten är en referens från 3.9.1 till 3.9.3, lägg till: 
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Värdet på Obligationerna är relaterat till [en] [referensränta(or)][ett inflationsindex] 
[inflationsindex].] 
 
[Avseende Produktfamiljen "Kombinerad Standard", om de tillämpliga Slutliga 
Villkoren anger att Referensen för Produkten är en referens från 3.11.1 till 3.11.4, 
lägg till: 

Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen 
för [det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [ett 

eller flera underliggande instrument i korgen]. Beloppet(n) som ska betalas 
fastställs som en [golvbegränsad] [,] [takbegränsad] [med hävstång] viktad 
kombination, [addition] [eller] [multiplikation] av [standardköpoptioner] [, 

säljoptioner] [, digitala] [, fasta belopp], och kombinationer, [addition] [eller] 
[multiplikation] av [köpoptioner] [, digitala] och [fasta belopp].] 

 

[Stryk Punkt C.11 om Obligationerna är skuldvärdepappe r beträffande vilka Bilaga XIII till Förordningen 
är tillämplig ] 

C.11 Huruvida 
värdepapperen 
som erbjuds är 
eller kommer 
att bli föremål 
för en ansökan 
om upptagande 
till handel med 
avsikten att 
dessa ska 
distribueras på 
en reglerad 
marknad eller 
andra 
motsvarande 
marknader med 
indikation av 
marknaderna i 
fråga 

[Ej tillämpligt. Ingen ansökan om upptagande till handel kommer att göras.] 
[Ansökan kommer att göras om att Obligationerna ska tas upp till handel på: [den 
reglerade marknaden hos Luxemburgbörsen] [Ange annan marknad].]  

 

[Stryk Punkterna från C.15 till C.20 om Obligationerna  är skuldvärdepapper beträffande vilka Bilaga V till  
Förordningen är tillämplig eller om Obligationerna är skuldvärdepapper beträffande vilka Bilaga XIII ti ll 
Förordningen är tillämplig ] 

[C.15 Hur värdet på 
investeringen 
påverkas av 
värdet på de(t) 
underliggande 
instrumentet(en
)  

 
[Ej tillämpligt. Värdet på investeringen påverkas inte av värdet på ett 
underliggande instrument.] 

[Beträffande Strukturerade Obligationer som är Kreditrelaterade Obligationer eller 
Obligationsrelaterade Obligationer: Värdet på Obligationerna påverkas inte av 

värdet på ett underliggande instrument men av om det inträffar eller inte inträffar 
en [kredit-][obligations-]händelse.] 

Värdet på Obligationerna [, betalningen av ett kupongbelopp på en relevant 

räntebetalningsdag till en Obligationsinnehavare ] [, betalningen av ett 
inlösenbelopp vid automatisk förtida inlösen på en relevant dag för automatisk 
förtida inlösen] och betalningen av ett inlösenbelopp till en Obligationsinnehavare 

på förfallodagen kommer att bero på utvecklingen för de(n) underliggande 
tillgången(arna) på de(n) relevanta värderingsdagen(arna).]  

[Avseende Produktfamiljen "Certifikat", om de tillämpliga Slutliga Villkoren anger 

att Referensen för Produkten är en referens från 3.1.1 till 3.1.3, lägg till: 
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Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen 
för [det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [ett 
eller flera underliggande instrument i korgen]. 

 

[Avseende Produktfamiljen "Standard", om de tillämpliga Slutliga Villkoren anger 
att Referensen för Produkten är en referens från 3.2.1 till 3.2.6, lägg till: 

Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen 
för [det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [ett 
eller flera underliggande instrument i korgen]. Beloppet(n) som ska betalas 
fastställs [Om Referensen för Produkten är 3.2.1 eller 3.2.2 eller 3.2.5 eller 3.2.6: 

på basis av utvecklingen för [det underliggande instrumentet] [korgen av 
underliggande instrument] [eller ett eller flera underliggande instrument i korgen]] 
[Om Referensen för Produkten är 3.2.3 eller 3.2.4: på basis av ett förutbestämt 

fast belopp]. Utvecklingen för [det underliggande instrumentet] [korgen av 
underliggande instrument] [ett eller flera underliggande instrument i korgen] är 

[viktad] [, och/eller]  [har hävstång] [och/eller,] [är genomsnittsberäknad] 
[och/eller,]  [har inlåsningseffekt] [, och/eller] [har golvbegränsning]  [och/eller] har 
takbegränsning.] 

 

[Avseende Produktfamiljen "Barriär", om de tillämpliga Slutliga Villkoren anger att 
Referensen för Produkten är en referens från 3.3.1 till 3.3.32, lägg till: 

Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen 
för [det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [eller 
ett eller flera underliggande instrument i korgen]. Beloppet(n) som ska betalas 

fastställs och baseras på villkoret som är uppfyllt (eller inte) om utvecklingen för 
[det underliggande instrumentet] [ett eller flera underliggande instrument i korgen] 
är [högre] [lägre] än [eller lika med] en förutbestämd utvecklingsbarriär. 

Utvecklingen för [det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande 
instrument] [ett eller flera underliggande instrument i korgen] är [viktad] [, 
och/eller]  [har hävstång] [och/eller,] [är genomsnittsberäknad] [och/eller,]  [har 

inlåsningseffekt] [, och/eller] [har golvbegränsning]  [och/eller] har 
takbegränsning.] 

 

[Avseende Produktfamiljen "Ackumulerande och Cliquet", om de tillämpliga 
Slutliga Villkoren anger att Referensen för Produkten är en referens från 3.5.1 till 
3.5.4, lägg till: 

Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva utvecklingen för [det 
underliggande instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [ett eller flera 
underliggande instrument i korgen]. Beloppet(n) som ska betalas fastställs på 

basis av en ackumulering ([addition] [eller] [multiplikation]) av utvecklingarna för 
[det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [ett eller 
flera underliggande instrument i korgen] över flera efterföljande perioder 

(utvecklingarna startas normalt om vid början av varje period). Utvecklingen för 
[det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [ett eller 
flera underliggande instrument i korgen] är [viktad] [, och/eller]  [har hävstång] 

[och/eller,] [är genomsnittsberäknad] [och/eller,]  [har inlåsningseffekt] [, och/eller] 
[har golvbegränsning]  [och/eller] har takbegränsning.] 

 

[Avseende Produktfamiljen "Multi-underliggande", om de tillämpliga Slutliga 
Villkoren anger att Referensen för Produkten är en referens från 3.6.1 till 3.6.5, 
lägg till: 
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Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen 
för flera underliggande instrument som utgör korgen.  Beloppet(n) som ska 
betalas fastställs på basis av den individuella utvecklingen för varje 

underliggande instrument, denna individuella utveckling är [viktad] [, och/eller]  
[har hävstång] [och/eller,] [är genomsnittsberäknad] [och/eller,]  [har 
inlåsningseffekt] [, och/eller] [har golvbegränsning]  [och/eller] har 

takbegränsning.] 

Sammansättningen av korgen kan förändras över tid beroende på den 
individuella utvecklingen för de underliggande instrumenten.  

 

[Avseende Produktfamiljen "Volatilitet", om de tillämpliga Slutliga Villkoren anger 
att Referensen för Produkten är en referens från 3.7.1 till 3.7.11, lägg till: 

Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen 
för den historiska variansen eller historiska volatiliteten för [det underliggande 
instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [ett eller flera underliggande 

instrument i korgen]. Varians och volatilitet är mått på spridningen av under 
liggande instruments avkastningar. Beloppet(n) som ska betalas fastställs på 
basis av (a) utvecklingen eller nivån för [det underliggande instrumentet] [korgen 

av underliggande instrument] [ett eller flera underliggande instrument i korgen], 
och / eller (b) historisk varians eller historisk volatilitet för [det underliggande 
instrumentet] [korgen av underliggande instrument] och / eller (c) ytterligare 

parametrar (om relevanta). Utvecklingen eller nivån eller historisk varians eller 
historisk volatilitet för [det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande 
instrument] är [viktad] [, och/eller]  [har hävstång] [och/eller,] [är 

genomsnittsberäknad] [och/eller,]  [har inlåsningseffekt] [, och/eller] [har 
golvbegränsning]  [och/eller] har takbegränsning.] 

 

[Avseende Produktfamiljen "Systematisk Strategi", om de tillämpliga Slutliga 
Villkoren anger att Referensen för Produkten är en referens från 3.8.1 till 3.8.4, 
lägg till: 

Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva utvecklingen för en 
dynamisk korg som består av en riskfylld komponent, en trygg komponent [och 
en hävstångskomponent]. Den dynamiska korgnivån fastställs genom upprepning 

beroende på exponeringen mot den riskfyllda komponenten, den trygga 
komponenten [och hävstångskomponenten] och dessas respektive nivåer. 
Exponeringen mot den riskfyllda komponenten, den trygga komponenten [och 

hävstångskomponenten] fastställs i formeln och som en illustration kan den 
fastställas i enlighet med mekanismer för försäkring med konstanta proportioner 
eller målsättningsvolatilitet. Den dynamiska korgnivån är [viktad] [, och/eller]  [har 

hävstång] [och/eller,] [är genomsnittsberäknad] [och/eller,]  [har inlåsningseffekt] 
[, och/eller] [har golvbegränsning]  [och/eller] har takbegränsning.] 

 

[Avseende Produktfamiljen "Ränta", om de tillämpliga Slutliga Villkoren anger att 
Referensen för Produkten är en referens från 3.9.1 till 3.9.3, lägg till: 

Värdet på Obligationerna är relaterat till [en] [referensränta(or)][ett inflationsindex] 
[inflationsindex].] 
 

[Avseende Produktfamiljen "Kredit eller Obligationsrelaterad", om de Slutliga 
Villkoren anger att Referensen för Produkten är 3.10.3, lägg till: 

Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen 
för det underliggande instrumentet. Beloppet(n) som ska erläggas fastställs på 
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basis av ett eller flera villkor, ett av dessa är uppfyllt om nivån för det 
underliggande instrumentet är [högre] [lägre] än [eller lika med] en förutbestämd 
barriär.] 

 

[Avseende Produktfamiljen "Kombinerad Standard", om de tillämpliga Slutliga 
Villkoren anger att Referensen för Produkten är en referens från 3.11.1 till 3.11.4, 

lägg till: 

Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen 
för [det underliggande instrumentet] [korgen av underliggande instrument] [ett 

eller flera underliggande instrument i korgen] [korgen av] portfölj[er] av 
underliggande angivna i Punkt C.20 nedan]. Beloppet(n) som ska betalas 
fastställs som en [golvbegränsad] [,] [takbegränsad] [med hävstång] viktad 

kombination, [addition] [eller] [multiplikation] av [standardköpoptioner] [, 
säljoptioner] [, digitala] [, fasta belopp], och kombinationer, [addition] [eller] 
[multiplikation] av [köpoptioner] [, digitala] och [fasta belopp].] 

 

[C.16 Förfallodagen 
och den slutliga 
referensdagen 

 

[Beträffande Kreditrelaterade Obligationer: 
Förfallodagen för Obligationerna kommer att vara [infoga den Planerade 
Förfallodagen] (med förbehåll för om det inträffar en eller flera kredithändelse(r) 
eller ännu inte avgjorda kredithändelse(r)) och den slutliga referensdagen är den 
sista dagen för inträffande av kredithändelse (med förbehåll för om det inträffar en 
eller flera kredithändelse(r) eller ännu inte avgjorda kredithändelse(r)).] 
 
[Beträffande Obligationsrelaterade Obligationer: 
Förfallodagen för Obligationerna kommer att vara [infoga den Planerade 
Förfallodagen] (med förbehåll för om det inträffar en eller flera 
obligationshändelse(r) eller ännu inte avgjorda obligationshändelse(r)) och den 
slutliga referensdagen är den sista dagen för inträffande av obligationshändelse 
(med förbehåll för om det inträffar en eller flera obligationshändelse(r) eller ännu 
inte avgjorda obligationshändelse(r)).] 
 
[Beträffande Obligationer utan bestämd förfallodag :  
Obligationerna är Obligationer utan bestämd förfallodag. Ingen slutlig referensdag 
är tillämplig på Obligationerna.] 
 
[Förfallodagen för Obligationerna kommer att vara [infoga Förfallodagen]. Ingen 
slutlig referensdag är tillämplig på Obligationerna.] 
 
[Förfallodagen för Obligationerna kommer att vara [infoga Förfallodagen] och den 
slutliga referensdagen kommer att vara den sista värderingsdagen.] 
 
Förfallodagen kan modifieras enligt bestämmelserna i Punkt C.8 ovan och Punkt 
C.18 nedan. 
 

[C.1
7 

Avvecklingsför-
farande för 
derivat-
värdepapperen 

 

[Kontant leverans] [och/eller] [fysisk leverans] [Beträffande Strukturerade 
Obligationer som är Kreditrelaterade Obligationer eller Obligationsrelaterade 

Obligationer: Kontant leverans eller fysisk leverans och/eller kontant leverans om 

leveransen av alla eller delar av de levererbara tillgångarna är omöjligt eller 
olagligt]]  

[C.18 Hur 
avkastningen 
på derivat-
värdepapperen 
sker 

Såvida inte dessförinnan inlösta, sker avkastningen på derivatvärdepapperen som 
följer: 

Angiven Valör: [infoga angiven valör] 

[Justerad Angiven Valör: [infoga] 

[Beräkningsbelopp: infoga beräkningsbelopp] 

 
Räntestartdag: [infoga räntestartdagen] 



 
Sammanfattning 

 

 

[Beträffande fast ränta : 

Räntesats(er) :  [Infoga relevant räntesats] 

 

Angiven(na) 
Period(er)/Räntebetalningsdag(ar) [(i)]:  

[Infoga de(n) relevanta 
räntebetalningsdagen(arna)] 

 

Fast Kupongbelopp: [Infoga det fasta kupongbeloppet] 

[Beträffande Kreditrelaterade 

Obligationer lägg till: Betalning av 
ränta är beroende av om det inträffar 
eller inte inträffar en kredithändelse] 

[Beträffande Obligationsrelaterade 
Obligationer, lägg till: Betalning av 
ränta är beroende av om det inträffar 

eller inte inträffar en 
obligationshändelse] 

 

Dagberäkningsfraktion: [infoga relevant 
dagberäkningsfraktion] 

[Beträffande rörlig ränta : 

Rörligt Kupongbelopp :  [Infoga relevant formel] 

[Beträffande Kreditrelaterade 
Obligationer lägg till: Betalning av 

ränta är beroende av om det inträffar 
eller inte inträffar en kredithändelse] 

[Beträffande Obligationsrelaterade 

Obligationer, lägg till: Betalning av 
ränta är beroende av om det inträffar 
eller inte inträffar en 

obligationshändelse] 

 

Dagberäkningsfraktion: [infoga relevant 

dagberäkningsfraktion] 

Angiven(na) Period(er) 
/Räntebetalningsdag(ar) [(i)]: 

[Infoga de(n) relevanta 

räntebetalningsdagen(arna)] 

 

Referensränta: [Infoga den relevanta referensräntan] 

  
 

[Beträffande strukturerad ränta: 

Strukturerade Räntebelopp: [Infoga den tillämpliga formeln som 

motsvarar referensen för produkten angiven 
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i de tillämpliga Slutliga Villkoren för 
Obligationerna] 

[Beträffande Kreditrelaterade Obligationer 

lägg till: Betalning av ränta är beroende av 
om det inträffar eller inte inträffar en 
kredithändelse] 

[Beträffande Obligationsrelaterade 
Obligationer, lägg till: Betalning av ränta är 
beroende av om det inträffar eller inte 

inträffar en obligationshändelse] 

 

Dagberäkningsfraktion: [infoga relevant dagberäkningsfraktion] 

Angiven(na) Period(er) / 
Räntebetalningsdag(ar) [(i)]: 

[Infoga de(n) relevanta 
räntebetalningsdagen(arna)] 

  

[Beträffande inlösenbelopp vid automatisk förtida inlösen: 

Inlösenbelopp vid Automatisk 
Förtida Inlösen: 

[Infoga den tillämpliga formeln som 

motsvarar referensen för produkten angiven 
i de tillämpliga Slutliga Villkoren avseende 
Obligationerna] [Om de Strukturerade 

Obligationerna är Warrantrelaterade 
Obligationer: Inlösenbelopp vid Automatisk 

Förtida Inlösen per Beräkningsbelopp]  

Dag(ar) för Automatisk Förtida 
Inlösen [(i)]: 

[Infoga de(n) relevanta dagen(arna)] 

Händelse för Automatisk 
Förtida Inlösen: 

[infoga den relevanta händelsen] 

Slutligt Inlösenbelopp: [Till nominellt belopp] [Angiven Valör 
multiplicerad med [Infoga procenttalet]] 
[Infoga den tillämpliga formeln som 

motsvarar referensen för produkten angiven 
i de tillämpliga Slutliga Villkoren avseende 

Obligationerna] [Om de Strukturerade 
Obligationerna är Preferensaktierelaterade 
Obligationer och Warrantrelaterade 

Obligationer: Inlösenbelopp vid Automatisk 

Förtida Inlösen per Beräkningsbelopp]   

[Beträffande fysisk leverans: 

Obligationerna kan lösas in genom ett kontantbelopp och/eller leverans av de(n) 
relevanta levererbara tillgången(arna). 

[Infoga här alla tillämpliga dagar som motsvarar Referensen för Produkten 
angiven i de tillämpliga Slutliga Villkoren : 

[Definitioner avseende dag(ar): [Om tillämpligt, infoga dagar avseende den 

strukturerade räntan (om någon), den 
automatiska förtida inlösen (om någon) och 

den slutliga inlösendagen som motsvarar 
referensen för produkten angiven i de 
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tillämpliga Slutliga Villkoren]] ] 

[Infoga här alla tillämpliga definitioner som motsvarar Referensen för Produkten 
angiven i de tillämpliga Slutliga Villkoren : 

[Definitioner avseende 
Produkten: 

[Om tillämpligt, infoga definitioner avseende 

den strukturerade räntan (om någon), den 

automatiska förtida inlösen (om någon) och 
den slutliga inlösendagen som motsvarar 
referensen för produkten angiven i de 
tillämpliga Slutliga Villkoren]] ] 

[Beträffande en inlösen efter Emittentens eget val, infoga följande: 

Inlösen efter Emittentens eget val: 

[Belopp vid Valbar Inlösen: [Marknadsvärde] [Angiven Valör multiplicerat 
med [Infoga procenttalet]] [Infoga formeln  

som motsvarar det Slutliga Inlösenbeloppet 

angivet ovan beräknat på värderingsdagen 
hänförlig till de(n) relevanta Dagen(arna) för 
Valbar Inlösen] [Om de Strukturerade 

Obligationerna är Preferensaktierelaterade 
Obligationer och Warrantrelaterade 
Obligationer: Inlösenbelopp vid Automatisk 
Förtida Inlösen per Beräkningsbelopp] ] 

 
[Marknadsvärde betyder ett belopp fastställt 
av beräkningsagenten, vilket, på 
förfallodagen för inlösen av Obligationen, ska 
representera det rimliga marknadsvärdet för 
Obligationerna och ska ha effekten (efter att 
ha tagit i beaktande kostnaderna för att 
avveckla varje hedgningsarrangemang 
ingånget avseende Obligationerna) att 
bevara för Obligationsinnehavarna den 
ekonomiska motsvarigheten av Emittentens 
förpliktelser att erlägga betalningar avseende 
Obligationerna som skulle, om det inte vore 
för sådan förtida inlösen, ha förfallit till 
betalning efter den relevanta dagen för 
förtida inlösen.] 

 

 [Dag(ar) för Valbar Inlösen 
[(i)]: 

[Infoga de(n) relevanta dagen(arna)]] ] 

[Beträffande inlösen efter Obligationsinnehavarnas egna val, infoga 
följande: 

Inlösen efter Obligationsinnehavarnas egna val: 

[Belopp vid Valbar Inlösen: 
[Marknadsvärde] [Angiven Valör multiplicerat 
med [Infoga procenttalet]] [Infoga formeln  
som motsvarar det Slutliga Inlösenbeloppet 
angivet ovan beräknat på värderingsdagen 
hänförlig till de(n) relevanta Dagen(arna) för 
Valbar Inlösen]  
[Marknadsvärde betyder ett belopp fastställt 
av beräkningsagenten, vilket, på 
förfallodagen för inlösen av Obligationen, ska 
representera det rimliga marknadsvärdet för 
Obligationerna och ska ha effekten (efter att 
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ha tagit i beaktande kostnaderna för att 
avveckla varje hedgningsarrangemang 
ingånget avseende Obligationerna) att 
bevara för Obligationsinnehavarna den 
ekonomiska motsvarigheten av Emittentens 
förpliktelser att erlägga betalningar avseende 
Obligationerna som skulle, om det inte vore 
för sådan förtida inlösen, ha förfallit till 
betalning efter den relevanta dagen för 
förtida inlösen.] 
 

[Dag(ar) för  Valbar Inlösen  (i): [Infoga de(n) relevanta dagen(arna)]]] 

  
[Beträffande Delvis Betalda Obligationer, infoga det följande: 

  
Bestämmelser avseende Delvis 
Betalda Obligationer: 

  

(iii) Delbetalningsbelopp: [Infoga delbetalningsbeloppet(en)] 

(iv) Delbetalningsdag(ar): [Infoga delbetalningsdagen(arna)]] 
 

  
[Beträffande Obligationer med Amortering, infoga det följande: 

  
Bestämmelser för Obligationer 
med Amortering: 

 
 

(i) Amorteringsbelopp: [ Infoga amorteringsbeloppet(en)] 
 

(ii) Amorteringsdag(ar): [ Infoga amorteringsdagen(arna)]] 
 

 

  
[Beträffande Obligationer med Dubbel Valuta, infoga det följande: 

  
Bestämmelser för Obligationer med 
Dubbel Valuta: 

 

(i) Avvecklingsvaluta [ ●] 

(ii) Valutakurs för Dubbel 
Valuta: 

[Ange en valutaväxlingskurs]  

(iii) Metod för att beräkna 
fixingen av Valutakurs för 
Dubbel Valuta: 

[Förutbestämd] [Fastställande av 
Beräkningsagent] [Fastställande enligt 

Skärmsidekurs] 

[ Om Förutbestämd:  

- Förutbestämd Fixing [ ange fixingen] 

[ Om Fastställande enligt Skärmsidekurs eller Fastställande av Beräkningsagent 
: 

- Värderingsdag för Dubbel Valuta [ ●] 

- Värderingstidpunkt för Dubbel 
Valuta 

[●] 

[ Om Fastställande enligt Skärmsidekurs: 
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- Relevant Skärmsida [ ●]] 
 

  
[Infoga följande bestämmelser där byte genomförs efter Emittentens eget val;  

  Räntebelopp och/eller 
Inlösenbelopp där byte 
genomförs efter Emittentens 
eget val: 
 

 

[Ersättande Kupongbelopp: [●]] 

[Ytterligare Ersättande  
Kupongbelopp: 

[●]] 

Marknadsvärde för Bytet:  [●] 
[Ersättande Slutligt Inlösenbelopp:  [●]] 
Dag(ar) för Modifieringsoptionen:  [●] 

 

  [Om Italienska Certifikat och Ytterligare Belopp är tillämpligt : 

  Ytterligare Belopp: [Infoga de(t) ytterligare beloppet(en)] 

  Betalningsdag(ar) för 
Ytterligare Belopp: 

[Infoga betalningsdagen(arna) för ytterligare 

belopp]]  

[C.19 Den slutliga 
referenskursen 
för den 
underliggande 

 

  
[Beträffande Strukturerade Obligationer som är Kreditrelaterade Obligationer: Ej 
tillämpligt. Obligationerna indexeras beroende på om det inträffar eller inte inträffar 
en eller flera kredithändelse(r).] 
 
[Beträffande Strukturerade Obligationer som är Obligationsrelaterade Obligationer: 
Ej tillämpligt. Obligationerna indexeras beroende på om det inträffar eller inte 
inträffar en eller flera obligationshändelse(r).] 
 
[Ej tillämpligt. Obligationerna har inte någon underliggande.] 

[Se Punkt C.18 ovan.] 
 
[Slutlig referenskurs: värdet på de(t) underliggande instrumentet(en) på de(n) 
relevanta värderingsdagen(arna) för inlösen, med förbehåll för inträffandet av vissa 
extraordinära händelser och justeringar som påverkar sådant(a) underliggande 
instrument.] 

 

[C.20 Typ av 
underliggande 
och var 
information om 
den 
underliggande 
kan erhållas 

[Typen av underliggande är : [aktie] [index] [SGI index] [Depåbevis] [utdelning] 
[ETF] [referensränta] [valutakurs] [råvara] [råvaruindex] [fond] [inflationsindex] 
[ETP] [icke-aktierelaterade värdepapper som är [certifikat] [over-the-counter 
derivatprodukter] [[options-] [termins-] kontrakt] [preferensaktie] [warrant] [portfölj] 
[CDS-spread]]  
 
[Obligationerna är relaterade till [den följande korgen av] [de[n] följande 
portfölje[n][rna] av underliggande:  
 
[Information om den underliggande finns tillgänglig på följande webbplats(er), om 
någon, eller genom en enkel begäran hos Société Générale:  
[infoga information om de(n) relevanta portföljtillgången(arna)] 
 
[Information om den underliggande finns tillgänglig på följande webbplats(er), om 
någon, eller genom en enkel begäran hos Société Générale: [infoga namn på den 
underliggande och relevant webbplats om någon]]  
 
[Beträffande Strukturerade Obligationer som är Kreditrelaterade Obligationer: 
Obligationerna är indexerade beroende på om det inträffar eller inte inträffar en 
eller flera kredithändelse(r) [för en eller flera referensenhet(er)]) [som hör till ett 
index]. 
 
Information om [referensenheten] [referensenheterna] [som hör till index] [CDS-
spread] är tillgänglig på följande webbplats(er), om någon, eller genom en enkel 
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begäran hos Société Générale: [infoga namnet på referensenheten(erna) eller 
index och relevant webbplats om någon]] 
 
[Beträffande Strukturerade Obligationer som är Obligationsrelaterade Obligationer: 
Obligationerna är indexerade beroende på om det inträffar eller inte inträffar en 
eller flera obligationshändelse(r). 
 
Information om obligationen är tillgänglig på följande webbplats(er), om någon, 
eller genom en enkel begäran hos Société Générale: [infoga relevant obligation 
och relevant webbplats om någon]]] 
 
[Ej Tillämpligt. Obligationerna har inte någon underliggande och inlösen på 
förfallodagen eller tidigare motsvarar ett fast belopp som avviker från 100 procent 
av den Angivna Valören.]  
  

[Stryk Punkt C.21 om Obligationerna är skuldvärdepappe r beträffande vilka Bilaga V till Förordningen är 
tillämplig eller om Obligationerna är derivatinstru ment beträffande vilka Bilaga XII till Förordningen är 
tillämplig ] 

[C.21 Marknad där 
värdepapperen 
kommer att 
handlas och för 
vilken prospekt 
har 
offentliggjorts 

[Indikera varje marknad där värdepapperen kommer att handlas och för vilka 
prospekt har offentliggjorts.] 

 

Avsnitt D – Risker 

D.2 Nyckelinformation 
om de väsentliga 
risker som är 
specifika för 
emittenten [och 
garanten] 

Koncernen är exponerad mot riskerna som är inneboende i dess 
kärnverksamheter. 

Koncernens riskhantering fokuserar på nedanstående huvudkategorier 
av risk, vilken som helst av dessa kan ha en negativ effekt på 
Koncernens verksamhet, rörelseresultat och finansiella situation: 

Kredit- och motpartsrisk (inkluderat landsrisk) : risk för förlust på 
grund av att Koncernens kunder, Emittenter eller andra motparter inte 
kan uppfylla sina finansiella åtaganden. Kreditrisken innefattar 
motpartsrisk som är länkad till marknadstransaktioner (ersättningsrisk) 
likväl som värdepapperiseringsverksamhet.  

Marknadsrisk : risk för att finansiella instrument förlorar värde på grund 
av förändrade marknadsparametrar, volatilitet i dessa parametrar och 
korrelationer mellan dessa. 

Operativa risker : risk för förlust eller sanktioner på grund av 
oegentligheter eller fel i interna rutiner eller system, mänskliga fel eller 
externa händelser; 

Strukturella ränte- och valutakursrisker : risk för förlust eller 
nedskrivning av Koncernens tillgångar som beror på förändringar i 
ränte- eller valutakurser.  

Likviditetsrisker : risk för att Koncernen inte kan möta gällande krav för 
likvida medel eller säkerheter när dessa uppstår och till en rimlig 
kostnad. 

 

[Stryk Punkt D.3 om Obligationerna är derivatinstrumen t beträffande vilka Bilaga XII till Förordningen 
är tillämplig ] 

[D.3 Nyckelinformation 
om de väsentliga 

[Infoga om Obligationerna är Obligationer utan förutbestämd förfallodag: 

Beträffande Obligationer utan bestämd förfallodag så är Obligationernas 
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riskerna som är 
specifika för 
värdepapperen  

duration beroende av en valbar inlösen enligt Emittentens val. 
Möjligheten att en valbar inlösen används av Emittenten, på en 
förutbestämd dag, har troligen en negativ effekt på marknadsvärdet för 

Obligationerna. Potentiella investerare bör överväga 
reinvesteringsrisken i ljuset av andra investeringar som är tillgängliga 
vid tiden för inlösen. Om det inte finns någon andrahandsmarknad, kan 

det saknas möjlighet för investerare att sälja Obligationerna. [Vidare kan 
denna valbara inlösen enligt Emittentens egen diskretionära 
bestämmanderätt förhindra Obligationsinnehavare från att dra fördel av 

utvecklingen för de(t) underliggande instrumentet(en) under hela den 
period som ursprungligen var avsedd vilket skulle ha återspeglats i 
räntebeloppet.] 

[Infoga om Obligationerna är föremål för inlösen enligt Emittentens val:  

Möjligheten att en valbar inlösen används av Emittenten, på en 
förutbestämd dag, har troligen en negativ effekt på marknadsvärdet för 

Obligationerna. Potentiella investerare bör överväga 
reinvesteringsrisken i ljuset av andra investeringar som är tillgängliga 
vid tiden för inlösen. Om det inte finns någon andrahandsmarknad, kan 

det saknas möjlighet för investerare att sälja Obligationerna. [Vidare kan 
denna valbara inlösen enligt Emittentens egen diskretionära 
bestämmanderätt förhindra Obligationsinnehavare från att dra fördel av 

utvecklingen för de(t) underliggande instrumentet(en) genom eventuell 
inlösen vid utnyttjande av ett sådant alternativ vilket skulle ha 
återspeglats i räntebeloppet.   

[Infoga endast om Obligationerna är Delbetalda Obligationer: 

Underlåtenhet av Obligationsinnehavaren att betala någon senare 
delbetalning avseende en Delbetald Obligation kan det leda till en 

partiell eller total förlust av investeringen]  

[Infoga endast om Obligationerna är Obligationer med Fast Ränta: 

Investering i Obligationer med Fast Ränta involverar risker relaterade till 

fluktuationer i marknadsräntor vilket kan ha en negativ effekt på värdet 
för dessa Obligationer.] 

[Infoga endast om Obligationerna är Obligationer med Rörlig Ränta: 

Obligationer med rörlig(a) räntesats(er) kan vara volatila investeringar.] 

[Infoga endast om Obligationerna är Obligationer med inverterad Rörlig 
Ränta: Obligationer med Inverterad Rörlig Ränta är mer volatila 

eftersom en ökning i referensräntan inte endast sänker räntesatsen på 
Obligationerna men kan också återspegla en ökning i rådande 
marknadsräntor, vilket ytterligare negativt påverkar marknadsvärdet för 

Obligationerna.] 

[Infoga endast om Obligationerna är Nollkupongsobligationer: 

Förändringar i marknadsräntor har en väsentligt kraftigare inverkan på 

kurserna för Nollkupongsobligationer än på kurserna för ordinära 
Obligationer eftersom de rabatterade emissionskurserna ligger 
väsentligt under nominellt belopp.] 

[Infoga om Obligationerna är Obligationer relaterade till Warranter eller 
Preferensaktier: Om vissa händelser inträffar som påverkar de(t) 

underliggande instrumentet(en), tillåter villkoren för Obligationerna att 
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Emittenten löser in Obligationerna i förtid på basis av relationen mellan 
värdet för de(n) underliggande på dagen då en avbrottshändelse 
inträffar och dess initiala värde, utan samtycke från 

Obligationsinnehavarna. 

Betalningar (oavsett om avseende kapitalbelopp och/eller ränta och 
oavsett om vid förfall eller annars) på Obligationerna beräknas med 

referens till viss(a) underliggande, avkastningen på Obligationerna 
baseras på förändringar i värdet för de(n) underliggande, vilket kan 
fluktuera. Potentiella investerare bör vara medvetna om att dessa 

Obligationer kan vara volatila och att de kan erhålla ingen ränta och att 
de kan förlora hela eller betydande del av deras kapitalbelopp.] 

[Infoga endast beträffande Strukturerad Ränta: Betalningar avseende 

ränta, oavsett om vid förfall eller annars, på Obligationerna beräknas 
med referens till vissa underliggande, avkastningen på Obligationerna 
baseras på förändringar i värdet för den underliggande, vilket kan 

fluktuera. Potentiella investerare bör vara medvetna om att dessa 
Obligationer kan vara volatila och att de kan erhålla ingen ränta.] 

[Infoga om Obligationerna är Obligationer med Dubbel Valuta: 

Beträffande Obligationer med Dubbel Valuta, belopp avseende kapital 
och/eller ränta som ska erläggas, är beroende av rörelser i 
valutakurserna eller ska erläggas i en eller flera valutor som kan avvika 

från den valuta i vilken Obligationerna är denominerad. Följaktligen kan 
en investering i Obligationer med Dubbel Valuta bära liknande 
marknadsrisker som en direkt investering i utländsk valuta och 

potentiella investerare bör inhämta rådgivning utifrån detta.] 

[Infoga om Obligationerna är Delvis Betalda Obligationer: Beträffande 

Delvis Betalda Obligationer, ska emissionskursen erläggas i en eller 

flera delbetalningar. Underlåtenhet att erlägga någon senare 
delbetalning kan resultera i att en investerare förlorar del av eller hela 
dennes investering.] 

[Infoga om Obligationerna är Obligationer med Säkerhet emitterade av 
SG Issuer: Beträffande Säkerställda Obligationer, det finns inte någon 

garanti för att, efter ett ianspråktagande av den relevanta 

pantsättningen, likviderna från säkerhetstillgångarna som är tillgängliga 
för utdelning (eller värdet av säkerhetstillgångar som är för levererans), 
kommer att vara tillräckliga för att betala samtliga belopp som ska 

erläggas till investerarna. Om det uppstår en brist i belopp som ska 
erläggas till en investerare, då har sådan investerare inte något 
ytterligare krav mot Emittenten men behåller ett krav mot Garanten 

avseende sådana belopp.] 

[Villkoren för Obligationerna kan innehålla bestämmelser enligt vilka 
inträffandet av vissa marknadsstörande händelser kan föranleda att 

förseningar i avveckling av Obligationerna uppkommer eller att vissa 
förändringar görs. Dessutom om händelser som påverkar de(t) 
underliggande instrumenten(et) inträffar, tillåter villkoren för 

Obligationerna att Emittenten byter ut de(t) underliggande 
instrumenten(et) mot nya(tt) underliggande instrument, avslutar 
exponeringen mot de(t) underliggande instrumenten(et) och tillämpa en 

referensränta på de likvider som erhålls på detta sätt till förfallodagen för 
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Obligationerna, senarelägga förfallodagen för Obligationerna, lösa in 
Obligationerna i förtid på basis av marknadsvärdet för dessa 
Obligationer eller dra ifrån från varje belopp som ska erläggas den 

ökade hedgningskostnaden och, i varje fall, utan föregående samtycke 
från Obligationsinnehavarna.] 

Under Obligationernas löptid kan marknadsvärdet för dessa 

Obligationer vara lägre än det investerade kapitalet. Vidare kan en 
insolvens för Emittenten [och/eller Garanten] resultera i en total förlust 
av det investerade kapitalet.  

[Garantin utgör en allmän och icke säkerställd kontraktuell förpliktelse 
för Garanten och inte för någon annan. Varje betalning under 
Obligationerna är också beroende av Garantens kreditvärdighet.] 

[Presumtiva investerare i Obligationerna som gynnas av Garantin bör 
notera att vid underlåtenhet att erlägga betalning av en Emittent 
kommer Obligationsinnehavarens berättigande att vara begränsat till de 

summor som erhålls genom att framställa krav under Garantin i enlighet 
med dess villkor och de ska inte ha någon rätt att inleda någon process, 
juridisk eller annan, eller annars genomdriva krav mot Emittenten och, 

endast beträffande Obligationer med Säkerhet, från de belopp som 
erhålls genom verkställande av relevant Pantavtal.] 

[Garantin är uteslutande en betalningsgaranti och inte en garanti för 

utförande av aktuell Emittent eller några av deras andra åligganden i 
relation till de Obligationer som Garantin gäller till förmån för.] 

[Garantin kanske endast täcker en del av den aktuella Emittentens 

betalningsskyldigheter för relevant Serie av Obligationer. I sådana fall 
kan det hända att Obligationsinnehavarna fortfarande bär risken för att 
betalningar under Garantin är lägre än beloppen som förfaller till 

betalning för Emittenten under Obligationerna.] 

[Société Générale kommer att agera som emittent under Programmet, 
som Garant för Obligationerna emitterade av Emittenten och också som 

leverantör av hedgningsinstrument till Emittenten. Som en följd är 
investerare inte bara exponerade mot kreditrisken hos Garanten men 
även mot operationella risker hänförliga till avsaknaden på oberoende 

för Garanten, när denne ikläder sig skyldigheter och förpliktelser som 
Garant och leverantör av hedgningsinstrument.] 

[De potentiella intressekonflikter och operativa risker som kan uppstå på 

grund av sådan avsaknad av oberoende anses till viss del mildras 
genom att det är olika divisioner inom Garantens koncern som ansvarar 
för att implementera Garantin och för att tillhandahålla 

hedgningsinstrument och genom att varje division drivs som en separat 
operativ enhet, avskild genom informationsbarriärer (så kallade 
kinesiska murar) och ledda av olika ledningsteam.] 

[Emittenten och Garanten och varje av dessas dotterföretag och/eller 
närstående företag kan i samband med andra affärsverksamheter, 
inneha eller förvärva väsentlig information om de underliggande 

tillgångarna. Sådan verksamhet och information kan få konsekvenser 
som är negativa för Obligationsinnehavarna. 
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Emittenten och Garanten och varje av dessas dotterföretag och/eller 
närstående företag kan agera i andra roller avseende Obligationerna, till 
exempel som market-maker, beräkningsagent eller agent. Följaktligen 

kan potentiella intressekonflikter uppkomma. 

I samband med erbjudandet av Obligationerna kan Emittenten och 
Garanten och/eller dessas närstående företag ingå en eller flera 

hedgningstransaktioner avseende en referenstillgång(ar) eller relaterade 
derivat, vilket kan påverka marknadskursen, likviditeten eller värdet för 
Obligationerna.]  

[Emittenten och varje av dess dotterföretag och/eller närstående företag 
kan, i samband med andra affärsverksamheter, inneha eller förvärva 
väsentlig information om de underliggande tillgångarna. Sådan 

verksamhet och information kan få konsekvenser som är negativa för 
Obligationsinnehavarna. 

Emittenten och varje av dess dotterföretag och/eller närstående företag 

kan agera i andra roller avseende Obligationerna, till exempel som 
market-maker, beräkningsagent eller agent. Följaktligen kan potentiella 
intressekonflikter uppkomma. 

I samband med erbjudandet av Obligationerna kan Emittenten och/eller 
dess närstående företag ingå en eller flera hedgningstransaktioner 
avseende en referenstillgång(ar) eller relaterade derivat, vilket kan 

påverka marknadskursen, likviditeten eller värdet för Obligationerna.] 
 
 

[Stryk Punkt D.6 om Obligationerna är skuldinstrument beträffande vilka Bilaga V till Förordningen är 
tillämplig eller om Obligationerna är skuldinstrume nt beträffande vilka Bilaga XIII till Förordningen ä r 
tillämplig ] 

[D.6 Nyckelinformation 
om de väsentliga 
riskerna som är 
specifika för 
värdepapperen och 
riskvarning att 
investerare kan 
förlora värdet av 
deras hela 
investering eller del 
av den  

[Infoga om Obligationerna är Obligationer utan förutbestämd förfallodag: 

Beträffande Obligationer utan bestämd förfallodag så är Obligationernas 
duration beroende av en valbar inlösen enligt Emittentens val. 

Möjligheten att en valbar inlösen används av Emittenten, på en 
förutbestämd dag, har troligen en negativ effekt på marknadsvärdet för 
Obligationerna. Potentiella investerare bör överväga 

reinvesteringsrisken i ljuset av andra investeringar som är tillgängliga 
vid tiden för inlösen. Om det inte finns någon andrahandsmarknad, kan 
det saknas möjlighet för investerare att sälja Obligationerna. [Vidare kan 

denna valbara inlösen enligt Emittentens egen diskretionära 
bestämmanderätt förhindra Obligationsinnehavare från att dra fördel av 
utvecklingen för de(t) underliggande instrumenten(et) under hela den 

period som ursprungligen var avsedd.] 

[Infoga om Obligationerna är föremål för inlösen enligt Emittentens val:  

Möjligheten att en valbar inlösen används av Emittenten, på en 

förutbestämd dag, har troligen en negativ effekt på marknadsvärdet för 
Obligationerna. Potentiella investerare bör överväga 
reinvesteringsrisken i ljuset av andra investeringar som är tillgängliga 

vid tiden för inlösen. [Vidare kan denna valbara inlösen enligt 
Emittentens egen diskretionära bestämmanderätt förhindra 
Obligationsinnehavare från att dra fördel av utvecklingen för de(t) 
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underliggande instrumenten(et) under hela den period som 
ursprungligen var avsedd.]  

[Infoga om Obligationerna är föremål för automatisk förtida inlösen: 

Obligationerna kan stipulera automatisk förtida inlösen relaterad till en 
specifik händelse. Följaktligen kan detta förhindra 
Obligationsinnehavare från att dra fördel av utvecklingen för de(t) 

underliggande instrumenten(et) under hela den period som 
ursprungligen var avsedd.]  

[Infoga endast om Obligationerna är Strukturerade Obligationer (förutom 

Obligationer relaterade till Warranter eller Preferensaktier): Villkoren för 

Obligationerna kan innehålla bestämmelser enligt vilka inträffandet av 
vissa marknadsstörande händelser kan föranleda att förseningar i 

avveckling av Obligationerna uppkommer eller att vissa förändringar 
görs. Dessutom om händelser som påverkar de(t) underliggande 
instrumenten(et) inträffar, tillåter villkoren för Obligationerna att 

Emittenten byter ut de(t) underliggande instrumenten(et) mot nya(tt) 
underliggande instrument, avslutar exponeringen mot de(n) 
underliggande tillgångarna(en) och tillämpa en referensränta på de 

likvider som erhålls på detta sätt till förfallodagen för Obligationerna, 
senarelägga förfallodagen för Obligationerna, lösa in Obligationerna i 
förtid på basis av marknadsvärdet för dessa Obligationer eller dra ifrån 

från varje belopp som ska erläggas den ökade hedgningskostnaden 
och, i varje fall, utan föregående samtycke från 
Obligationsinnehavarna.] 

[Infoga om Obligationerna är Obligationer relaterade till Warranter eller 
Preferensaktier: Om vissa händelser inträffar som påverkar de(t) 

underliggande instrumentet(en), tillåter villkoren för Obligationerna att 

Emittenten löser in Obligationerna i förtid på basis av relationen mellan 
värdet för de(n) underliggande på dagen då en avbrottshändelse 
inträffar och dess initiala värde, utan samtycke från 

Obligationsinnehavarna.] 

[Infoga endast om Obligationerna är Obligationer med Fast Ränta: 

Investering i Obligationer med Fast Ränta involverar risker relaterade till 

fluktuationer i marknadsräntorna vilket kan ha en negativ effekt på 
värdet för dessa Obligationer.] 

[Infoga endast om Obligationerna är Obligationer med Rörlig Ränta: 

Obligationer med rörlig(a) räntesats(er) kan vara volatila investeringar.] 

[Infoga endast om Obligationerna är Strukturerade Obligationer förutom 
Kreditrelaterade Obligationer (om inte de tillämpliga Slutliga Villkoren 

anger att Referensen för Produkten är 3.10.3) eller 
Obligationsrelaterade Obligationer: Betalningar (oavsett om avseende 

kapital och/eller ränta och oavsett om vid förfall eller annars) på 

Obligationerna beräknas genom referens till viss(a) underliggande, 
avkastningen på Obligationerna baseras på förändringar i värdet på 
de(t) underliggande, vilket kan fluktuera. Potentiella investerare bör vara 

medvetna om att dessa Obligationer kan vara volatila och att de kanske 
inte erhåller någon ränta och att de kan förlora hela eller en väsentlig 
andel av deras kapitalbelopp.] 
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[Infoga endast om Obligationerna är Kreditrelaterade Obligationer : 

Betalningar (oavsett om avseende kapital och/eller ränta och oavsett om 
vid förfall eller annars) på Obligationerna är relaterat till om det inträffar 

eller inte inträffar en eller flera kredithändelse(r) avseende en eller flera 
referensenhet(er). Om beräkningsagenten fastställer att en eller flera 
kredithändelse(r) har inträffat, kommer förpliktelsen för Emittenten att 

betala kapitalbeloppet på förfallodagen att ersättas av (i) en förpliktelse 
att betala andra belopp (antingen fasta eller beräknade med referens till 
värdet av de(n) levererbara tillgångarna(en) för den relevanta 

referensenheten och, i varje fall, vilket kan vara lägre än det nominella 
beloppet för Obligationerna på den relevanta dagen), och/eller (ii) en 
förpliktelse att leverera den levererbara tillgången. Vidare kan 

kreditrelaterade obligationer som betalar ränta(or), sluta att betala 
ränta(or) vid fastställelsedagen för kredithändelser eller tidigare.] 

 

[Infoga endast om Obligationerna är Obligationsrelaterade Obligationer : 

Betalningar (oavsett om avseende kapital och/eller ränta och oavsett om 
vid förfall eller annars) på Obligationerna är relaterat till om det inträffar 

eller inte inträffar en eller flera obligationshändelse(r) avseende en eller 
flera obligation(er). Om beräkningsagenten fastställer att en eller flera 
obligationshändelse(r) har inträffat kommer förpliktelsen för Emittenten 

att betala kapitalbeloppet på förfallodagen att ersättas av en förpliktelse 
att betala andra belopp (antingen fasta eller beräknade med referens till 
värdet av den relevanta obligationen och, i varje fall, vilket kan vara 

lägre än det nominella beloppet för Obligationerna på den relevanta 
dagen). Vidare kan obligationsrelaterade obligationer som betalar 
ränta(or), sluta att betala ränta(or) vid fastställelsedagen för 

obligationshändelser eller tidigare.] 

[Infoga endast om Obligationerna kan lösas in genom fysisk leverans: 

Om Obligationerna stipulerar leverans av någon levererbar tillgång vid 

inlösen, kommer leveransen av sådan levererbar tillgång att vara 
underkastat alla tillämpliga lagar, förordningar och marknadspraxis och 
Emittenten ska inte ådra sig något ersättningsansvar av något slag om 

Emittenten är oförmögen att leverera eller ordna leverans av sådan 
levererbar tillgång till den relevanta innehavaren av Obligationerna på 
grund av sådana lagar, förordningar eller marknadspraxis. Varje 

innehavare av en Obligation ska vara medveten om att om 
Obligationerna kan lösas in genom fysisk leverans av den levererbara 
tillgången, ska innehavaren anses ha godtagit sin förståelse och 

acceptans av detta förhållande och att ha gjort sin egen granskning och 
utvärdering av sin kapacitet och förmåga att motta sådan levererbar 
tillgång och att inte ha förlitat sig på någon utfästelse från Emittenten, 

betalningsombuden, Société Générale som Garant eller som 
Beräkningsagent under Obligationerna eller Société Générales 
närstående företag avseende detta. [Ingen aktie i Société Générale eller 

någon av dess närstående företag kommer att levereras. Om aktien i 
Société Générale ska levereras, kommer sådan aktie i Société Générale 
eller någon av dess närstående företag att ersättas av, i motsvarande 

proportion, ett motsvarande kontantbelopp.] 

[Infoga om Obligationerna är Obligationer med Dubbel Valuta: 
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Beträffande Obligationer med Dubbel Valuta, belopp avseende kapital 
och/eller ränta som ska erläggas, är beroende av rörelser i 
valutakurserna eller ska erläggas i en eller flera valutor som kan avvika 

från den valuta i vilken Obligationerna är denominerad. Följaktligen kan 
en investering i Obligationer med Dubbel Valuta bära liknande 
marknadsrisker som en direkt investering i utländsk valuta och 

potentiella investerare bör inhämta rådgivning utifrån detta.] 

[Infoga om Obligationerna är Delvis Betalda Obligationer: Beträffande 

Delvis Betalda Obligationer, ska emissionskursen erläggas i en eller 

flera delbetalningar. Underlåtenhet att erlägga någon senare 
delbetalning kan resultera i att en investerare förlorar del av eller hela 
dennes investering.] 

[Infoga om Obligationerna är Obligationer med Säkerhet emitterade av 
SG Issuer: Beträffande Säkerställda Obligationer, det finns inte någon 

garanti för att, efter ett ianspråktagande av den relevanta 

pantsättningen, likviderna från säkerhetstillgångarna som är tillgängliga 
för utdelning (eller värdet av säkerhetstillgångar som är för levererans), 
kommer att vara tillräckliga för att betala samtliga belopp som ska 

erläggas till investerarna. Om det uppstår en brist i belopp som ska 
erläggas till en investerare, då har sådan investerare inte något 
ytterligare krav mot Emittenten men behåller ett krav mot Garanten 

avseende sådana belopp.] 

Under Obligationernas löptid kan marknadsvärdet för dessa 
Obligationer vara lägre än det investerade kapitalet. Vidare kan en 

insolvens för Emittenten [och Garanten] resultera i en total förlust av det 
investerade kapitalet.  

[Garantin utgör en allmän och icke säkerställd kontraktuell förpliktelse 

för Garanten och inte för någon annan. Varje betalning under 
Obligationerna är också beroende av Garantens kreditvärdighet.] 

[Presumtiva investerare i Obligationerna som gynnas av Garantin bör 

notera att vid underlåtenhet att erlägga betalning av en Emittent 
kommer Obligationsinnehavarens berättigande att vara begränsat till de 
summor som erhålls genom att framställa krav under Garantin i enlighet 

med dess villkor och de ska inte ha någon rätt att inleda någon process, 
juridisk eller annan, eller annars genomdriva krav mot Emittenten och, 
endast beträffande Obligationer med Säkerhet, från de belopp som 

erhålls genom verkställande av relevant Pantavtal.] 

[Garantin är uteslutande en betalningsgaranti och inte en garanti för 
utförande av aktuell Emittent eller några av deras andra åligganden i 

relation till de Obligationer som Garantin gäller till förmån för.] 

[Garantin kanske endast täcker en del av den aktuella Emittentens 
betalningsskyldigheter för relevant Serie av Obligationer. I sådana fall 

kan det hända att Obligationsinnehavarna fortfarande bär risken för att 
betalningar under Garantin är lägre än beloppen som förfaller till 
betalning för Emittenten under Obligationerna.] 

[Société Générale kommer att agera som emittent under Programmet, 
som Garant för Obligationerna emitterade av Emittenten och också som 
leverantör av hedgningsinstrument till Emittenten. Som en följd är 
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investerare inte bara exponerade mot kreditrisken hos Garanten men 
även mot operationella risker hänförliga till avsaknaden på oberoende 
för Garanten, när denne ikläder sig skyldigheter och förpliktelser som 

Garant och leverantör av hedgningsinstrument.] 

[De potentiella intressekonflikter och operativa risker som kan uppstå på 
grund av sådan avsaknad av oberoende anses till viss del mildras 

genom att det är olika divisioner inom Garantens koncern som ansvarar 
för att implementera Garantin och för att tillhandahålla 
hedgningsinstrument och genom att varje division drivs som en separat 

operativ enhet, avskild genom informationsbarriärer (så kallade 
kinesiska väggar) och ledda av olika ledningsteam.] 

[Emittenten och Garanten och varje av dessas dotterföretag och/eller 

närstående företag kan i samband med andra affärsverksamheter, 
inneha eller förvärva väsentlig information om de underliggande 
tillgångarna. Sådan verksamhet och information kan få konsekvenser 

som är negativa för Obligationsinnehavarna. 

Emittenten och Garanten och varje av dessas dotterföretag och/eller 
närstående företag kan agera i andra roller avseende Obligationerna, till 

exempel som market-maker, beräkningsagent eller agent. Följaktligen 
kan potentiella intressekonflikter uppkomma. 

I samband med erbjudandet av Obligationerna kan Emittenten och 

Garanten och/eller dessas närstående företag ingå en eller flera 
hedgningstransaktioner avseende en referenstillgång(ar) eller relaterade 
derivat, vilket kan påverka marknadskursen, likviditeten eller värdet för 

Obligationerna.]  

[Emittenten och varje av dess dotterföretag och/eller närstående företag 
kan, i samband med andra affärsverksamheter, inneha eller förvärva 

väsentlig information om de underliggande tillgångarna. Sådan 
verksamhet och information kan få konsekvenser som är negativa för 
Obligationsinnehavarna. 

Emittenten och varje av dess dotterföretag och/eller närstående företag 
kan agera i andra roller avseende Obligationerna, till exempel som 
market-maker, beräkningsagent eller agent. Följaktligen kan potentiella 

intressekonflikter uppkomma. 

I samband med erbjudandet av Obligationerna kan Emittenten och/eller 
dess närstående företag ingå en eller flera hedgningstransaktioner 

avseende en referenstillgång(ar) eller relaterade derivat, vilket kan 
påverka marknadskursen, likviditeten eller värdet för Obligationerna.] 

 
 
Investerarna uppmärksammas på det faktum att de kan  drabbas av 
en fullständig eller partiell förlust av deras inve stering. 

 

 

Avsnitt E – Erbjudande 

[Stryk Punkterna E.2b och E.3 om Obligationerna är skuld instrument beträffande vilka Bilaga XIII av 
Förordningen är tillämplig. ] 
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E.2b Motiv för erbjudandet och 
användning av likvider  

[Nettolikviderna från varje emission av Obligationer kommer att 
användas för de allmänna finansieringsändamålen för Société 
Générale-Koncernen, vilket innefattar att göra vinst.] [Infoga 

uppgifter avseende varje annan särskild användning av likviderna] 

E.3 Beskrivning av villkoren 
för erbjudandet 

[Obligationerna är inte föremål för ett Erbjudande till Allmänheten 
inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.] 

 

Jurisdiktion(er) för Erbjudande till Allmänheten : [Ange land(länder) 
för erbjudandet]  

Erbjudandeperiod: [Ange erbjudandeperioden]  

Erbjudandekurs: [Ange erbjudandekursen] 

Villkor som erbjudandet är underkastat: [Ange villkoren som 

erbjudandet är underkastat]  

 

E.4 Beskrivning av varje 
intresse som är 
väsentligt för 
emissionen/erbjudandet 
inklusive 
intressekonflikter  

[Behov av att inkludera en sammanfattande beskrivning av varje 
intresse, inklusive intressekonflikter, som är väsentligt för 
emissionen/erbjudandet, med uppgifter om personerna involverade 

och intressets art.] [Förutom varje arvode som ska erläggas till 

återförsäljaren(na) har, såvitt Emittenten känner till, inte någon 
person involverad i emissionen av Obligationerna ett intresse som 

är väsentligt för erbjudandet.] 

E.7 Uppskattade utgifter som 
debiteras investerare av 
Emittenten eller 
erbjudaren 

[Ej tillämpligt. Inga utgifter debiteras investerare av Emittenten eller 
erbjudaren.] [Utgifterna som debiteras investeraren kommer att 
vara [Ange beloppet eller procenttalet, som fallet kan vara.] 

 


