EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING

Avsnitt A – Introduktion och varningar
A.1

Varning

Denna sammanfattning
Grundprospektet.

måste

läsas

som

en

introduktion

till

Varje beslut att investera i Obligationerna ska baseras på ett
övervägande av Grundprospektet.
Om ett krav med bäring på informationen i Grundprospektet 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 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
användning
Grundprospektet

till
av

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 09/12/2014
till 23/01/2015 (Erbjudandeperioden);
- samtycket lämnat av Emittenten för användningen av Grundprospektet
för att lämna ett Icke-undantaget Erbjudande är ett individuellt samtycke
(ett Individuellt Samtycke) för Skandiabanken AB Lindhagensgatan 86,
106 55 Stockholm, Sverige (Initial Auktoriserad Erbjudare) och om
Emittenten utser ytterligare finansiella mellanhänder efter 05/12/2014
och
offentliggör
uppgifter
om
dessa
på
sin
webbplats
http://.prospectus.socgen.com, varje finansiell mellanhand vars uppgifter
offentliggörs på detta sätt (var och en, en Ytterligare Auktoriserad
Erbjudare);
- ett generellt samtycke (ett Generellt Samtycke) avseende varje
finansiell mellanhand som offentliggör på sin webbplats att den kommer
att lämna 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 från tid
till annan (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 restriktionerna som anges i avsnittet med rubriken
“Subscription, Sale and Transfer Restrictions” i Grundprospektet
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 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;
(f)

den bekräftar att dess åtagande att respektera förpliktelserna ovan
är underkastat engelsk rätt och godtar att varje tvist förknippad
därmed kan föras vid engelsk domstol.

Varje Generellt Auktoriserad Erbjudare som önskar använda
Grundprospektet för ett Icke-undantaget Erbjudande i enlighet med
detta Generella Samtycke och de därmed förknippade villkoren,
måste, under tiden för den relevanta Erbjudandeperioden,
offentliggöra på sin webbplats att den använder Grundprospektet
för sådant Icke-undantaget Erbjudande i enlighet med detta
Generella Samtycke och de därmed förknippade villkoren.

- Samtycket omfattar endast användningen av detta Grundprospekt för
att lämna Icke-undantagna Erbjudanden i Sverige.
Informationen avseende villkoren för det Icke-undantagna
Erbjudandet ska tillhandahållas investerare av varje Initial
Auktoriserad Erbjudare och av någon Generellt Auktoriserad
Erbjudare där erbjudandet kommer att lämnas.

Avsnitt B – Emittent och Garant
B.1

Juridiskt
och
kommersiellt namn
för emittenten

SG Issuer (eller Emittenten)

B.2

Säte, juridisk form,
lagstiftning
och
land för bildande

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.

B.4
b

Kända trender som
påverkar
emittenten och den
bransch
inom
vilken den agerar

Emittenten förväntar sig att fortsätta sina aktiviteter i enlighet med dess
verksamhetsföremål under år 2014.

B.5

Beskrivning
emittentens
koncern
emittentens
position
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:

av
och
inom





Fransk bankverksamhet för privatkunder,
Internationell bankverksamhet för privatkunder, finansiella tjänster
och försäkring samt
Företags- och investmentbankverksamhet, Private Banking,
tillgångs- och förmögenhetsförvaltning och Värdepapperstjänster.

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.1
0

Karaktären
av
anmärkningar
i
revisionsberättelse
n för den historiska
finansiella
informationen

Ej tillämplig. Revisionsberättelsen innehåller inte någon anmärkning.

B.1
2

Utvald
historisk
finansiell
nyckelinformation
för Emittenten

Ingen
betydande
negativ förändring i

(i tusental, €)

Rörelseintäkter

30 juni
2014

30 juni
2013

31 december 31 december
2013
2012

60 795

31 483

109 588

6 805

Vinst från
verksamheter

193

212

482

5 233

Vinst
från
kvarvarande
verksamheter
Totala tillgångar

193

212

482

5 233

33 747 468

10 048 495

21 349 619

447 087

Ej tillämplig. Det har inte inträffat någon betydande negativ förändring i
utsikterna för Emittenten sedan 31 december 2013.

utsikterna
för
emittenten sedan
dagen för dess
senast
offentliggjorda
reviderade
räkenskaper
Väsentliga
förändringar
I
emittentens
finansiella
eller
handelsposition
efter perioden som
täcks
av
den
historiska
finansiella
informationen

Ej tillämplig. Det har inte inträffat någon väsentlig ändring i Emittentens
finansiella position eller handelsposition efter 30 juni 2014.

B.1
3

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.1
4

Uttalande huruvida
emittenten
är
beroende av andra
företag
inom
koncernen

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

B.1
5

Beskrivning
emittentens
huvudsakliga
verksamhet

av

Den huvudsakliga verksamheten för SG Issuer är att ta upp finansiering
genom emission av 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.

B.1
6

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

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

B.1
8

Garantins art och
omfattning

Obligationerna är ovillkorligen och oåterkalleligen garanterade av Société
Générale (Garanten) enligt Garantin daterad 28 oktober 2014.
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 Emittent 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 nedan:
B.19/ B.1: Société Générale
B.19/ B.2:
Säte: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankrike.
Juridisk form: Publikt aktiebolag (société anonyme).
Lagstiftning under vilken Emittenten agerar: fransk rätt.
Land för bildande: Frankrike.
B.19/ B.4b:
Eurozonen och, särskilt Frankrike, rör sig mycket gradvis mot återhämtning.
Vidare är det förbättrade ekonomiska klimatet i USA fortsatt beroende av hur
landet kommer att lämna dess kvantitativa och skattemässiga monetära
policys.
I tillväxtländer brottas marknader med en ökning i kapitalflykt. Nuvarande
utvecklingar kan tynga tillväxtländernas tillväxt, om än inte i sådan omfattning
att det utlöser finansiella kriser liknande de som sågs på 1990-talet.
Flera förordningar beträffande marknadsaktiviteter fortsätter att träda i kraft
inom Europa och USA.
Nya grundläggande förändringar väntas också inom bankverksamhet för
privatkunder.
I en restriktiv makroekonomisk miljö är det stora målet för
marknadsdiskussioner att producera en hållbar tillväxtmodell för den
finansiella sektorn som behåller bankers förmåga att finansiera ekonomin
trots mer restriktiva budgetpolicys. Men det är klart att tillkomsten av nya
regulatoriska begränsningar, förstärkt av potentiella konkurrensmässiga
skillnader mellan länder, kommer att väsentligt tynga lönsamheten för visa
aktiviteter. Detta kan därför påverka utvecklingsmodellen för vissa aktörer
inom banksektorn.
Société Générale-Koncernen fortsätter att anpassa strukturen för sina
affärssegment och påbörjade det andra steget i dess omvandlingsplan för att
åter fokusera på tre pelare av excellens:
• Fransk bankverksamhet för privatkunder;
• Internationella bank- och finansiella tjänster för privatkunder; samt
• Globala bank- och investerarlösningar.
B.19/ B.5:
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:
• Fransk bankverksamhet för privatkunder,

• Internationell bankverksamhet för privatkunder, finansiella tjänster och
försäkring, samt
• Företags- och investmentbankverksamhet, Private Banking, tillgångs- och
förmögenhetsförvaltning och Värdepapperstjänster.
Société Générale är moderbolag i Société Générale-Koncernen.
B.19/ B.9:
Ej tillämplig. Emittenten lämnar inte någon siffra avseende resultatprognos
eller –uppskattning.
B.19/B.10:
Ej tillämplig. Revisionsberättelsen innehåller inte någon anmärkning.
B.19/B.12:
9 månader Halvår År 2013
2014 (ej
2014
reviderat)

9 månader Halvår
År
2013 (ej
2013 (ej
2012(*)
reviderat) reviderat)

Rörelseintäkter (i miljoner
EUR)
Nettobankintäkter

17 438 11 569 22 433(**)

Rörelseintäkter

3 624

2 378

2 336(**)

Nettointäkter före
minoritetsintressen

2 408

1 504

2 394(**)

Nettointäkter

2 181

1 345

2 044(**)

Fransk bankverksamhet för
privatkunder
Internationella bank- och
finansiella tjänster för
privatkunder
Globala bank- och
investerarlösningar
Företagscenter

6 158

659

1 196(**)

5 607

34

983(**)

16 737
1 778

11 101(**) 23 110
1 405(**) 2 757
1 532(**) 1 224

2 162
1 853
6 276

1 319(**)

790

597(**) 1 291
498(**)

617

1 024(**)

761

5 772
6 537

1 066

1 206(**)

6 435

(864)

(414) (1 341) (**)

(1 745)

(800)(**) (1 879)

1 291,7 1 322,6 1 214,2(**)

1 254,4

1 254,1 1 250,9

Balansräkningsposter (i
miljarder EUR)
Totala tillgångar och
förpliktelser
Kundlån

348

336,2

332,7(**)

337,8

341,2 350,2

Kundinsättningar

340

341,8

334,2(**)

350,4

350,0 337,2

55

53,3

50,9(**)

50,9

49,4

49,3

57,7

56,0

54,0(**)

54,9

53,3

53,6

Eget kapital (i miljarder
EUR)
Eget kapital (Koncernens
aktieägare)
Totalt konsoliderat eget
kapital

Kassaflödesposter (i
miljarder EUR)
Nettoinflöde (utflöde) i
NC
NC
(1,0)(**)
NC
NC
23,7
likvida medel och
motsvarande
(*) Uppgifterna som relaterar till resultatet för 2012 har räknats om som en följd av
implementeringen av IAS (International Accounting Standard) 19; förändringen i
redovisningsmetod innebär en justering av uppgifter avseende det föregående året.
(**) Uppgifter för 2013 som justerats till följd av den retroaktiva implementeringen av
IFRS 10 och 11 den 1 januari 2014.

Det har inte inträffat någon betydande negativ förändring i utsikterna för
Emittenten sedan 31 december 2013.
Det har inte inträffat någon väsentlig ändring i Emittentens finansiella position
eller handelsposition sedan 30 september 2014.
B.19/B.13:
Ej tillämpligt. Det har inte varit några nyligen inträffande händelser beträffande
Emittenten som är i väsentligt hänseende relevanta för utvärderingen av
Emittentens solvens.
B.19/ B.14:
Se Punkt B.5 ovan för Emittentens position inom Koncernen. Société
Générale är det yttersta holdingbolaget för Koncernen. Men Société Générale
bedriver egen verksamhet och agerar inte enbart som ett holdingbolag i
förhållande till sina dotterbolag.
B.19/ B.15:
Se Punkt B.19/ B.5 ovan.
B.19/ B.16:
Ej tillämpligt. Såvitt företaget vet ägs eller kontrolleras Société Générale inte,
direkt eller indirekt (enligt fransk rätt), av något annat företag.

Avsnitt C – Värdepapper
C.1

Typ och klass
av värdepapperen
som
erbjuds
och/eller
upptas
till
handel,
inklusive varje
identifikationsnummer
för
värdepapperen

Obligationerna är derivatinstrument indexerade mot index.
ISIN-kod: SE0006535944
Common-kod: 115078518

C.2

Valuta
för
värdepappersemissionen

SEK

C.5

Beskrivning av
varje
begränsning av
den
fria
överlåtbarheten
för
värdepapperen

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 förknippade med värdepapperen:
Såvida inte Obligationerna löses in dessförinnan kommer Obligationerna att
berättiga varje innehavare av Obligationerna (en Obligationsinnehavare) att
erhålla ett inlösenbelopp som kan vara lägre än, lika med eller högre än beloppet
som ursprungligen investerades (se Punkt C.18).
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

rättigheter och
förfaranden för
att utöva dessa
rättigheter

Obligationerna eller i händelse av att garantin från Société Générale upphör att
vara giltig;
- Garanten underlåter att iaktta sina förpliktelser under Garantin;
- det inträffar insolvens eller konkursförfarande(n) som påverkar Emittenten.

Obligationsinnehavarnas samtycke måste inhämtas för att ändra de kontraktuella
villkoren för Obligationerna enligt villkoren i ett agentavtal, som görs tillgängligt för
Obligationsinnehavare på begäran hos Emittenten.
- Emittenten accepterar den exklusiva behörigheten för engelska domstolar till
förmån för Obligationsinnehavarna avseende varje tvist med Emittenten men
accepterar att sådana Obligationsinnehavare kan framställa sina krav vid varje
annan behörig domstol.
Rangordning:
Obligationerna kommer att utgöra direkta, ovillkorade, icke säkerställda och icke
efterställda förpliktelser för Emittenten och kommer att rangordnas lika med alla
övriga direkta, ovillkorade, icke säkerställda och icke efterställda förpliktelser för
Emittenten, nuvarande och framtida.
Begränsningar av rättigheter förknippade med värdepapperen:
- 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),
likvidera 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 för
dessa Obligationer på grund av skatte- eller regulatoriska skäl och om andelen
mellan de utestående Obligationerna och antalet Obligationer som initialt
emitterades är lägre än 10 %;
- rätten att erhålla betalning av kapitalbelopp och ränta kommer att preskriberas
inom en period om tio år (beträffande kapital) och fem år (beträffande ränta) från
den dag då betalningen av dessa belopp första gången förföll till betalning och har
kvarstått obetalda.
- 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 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.
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 svensk rätt.
C.1
1

Huruvida
värdepapperen
som
erbjuds
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

Ansökan kommer att göras om att Obligationerna ska tas upp till handel på
Nasdaq OMX Stockholm AB, Sverige.

C.15

Hur värdet på
investeringen
påverkas
av
värdet på de(n)
underliggande
instrumentet(e
n)

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).

Värdet på Obligationerna är relaterat till den positiva eller negativa utvecklingen för
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 ett
eller flera underliggande instrument i korgen är högre än eller lika med en
förutbestämd utvecklingsbarriär.

C.16

C.1

Förfallodagen
och
den
slutliga
referensdagen

Förfallodagen för Obligationerna kommer att vara 17/02/2020 och den slutliga
referensdagen kommer att vara den sista värderingsdagen.

Avvecklingsför

Kontant leverans

Förfallodagen kan modifieras enligt bestämmelserna i Punkt C.8 ovan och Punkt
C.18 nedan.
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C.18

-farande
för
derivatvärdepapperen

Hur
avkastningen
på
derivatvärdepapperen
sker

Såvida inte dessförinnan inlösta, sker avkastningen på derivatvärdepapperen som
följer:
Angiven Valör: SEK 10 000
Såvida inte dessförinnan inlösta,
ska Emittenten, på varje
Räntebetalningsdag(i) (i från 1 till
5), betala till
Obligationsinnehavarna, för varje
Obligation, ett belopp fastställt av
Beräkningsagenten som följer:

Strukturerat(de) Räntebelopp:

Scenario 1:
Om på Värderingsdag(i),
SämstaUtveckling(i) är högre än
eller lika med -40% och
SämstaUtveckling(i) är lägre än
0%, då:
Strukturerat Räntebelopp(i) =
Angiven Valör x 4%
Scenario 2:
Om på Värderingsdag(i),
SämstaUtveckling(i) är lägre än 40% eller SämstaUtveckling(i) är
högre än eller lika med 0%, då:
Strukturerat Räntebelopp(i) = 0
(noll)
Bestämd(a)
Period(er)/Räntebetalningsdag(ar):
(DD/MM/YYY)

Inlösenbelopp
Inlösen:

vid

Automatisk

Förtida

i

Räntebetalningsdag(i)

1

17/02/2016

2

17/02/2017

3

17/02/2018

4

17/02/2019

5

17/02/2020

Såvida inte dessförinnan inlösta,
om en Händelse för Automatisk
Förtida Inlösen har inträffat, då
ska Emittenten lösa in i förtid
Obligationerna på Dagen för
Automatisk Förtida Inlösen(i) (i
från 1 till 4) i enlighet med de
följande bestämmelserna
avseende varje Obligation:
Inlösenbelopp vid Automatisk
Förtida Inlösen(i) = Angiven Valör
x [100 + KupongNivå x i]

Dag(ar) för Automatisk Förtida Inlösen:
(DD/MM/ÅÅÅÅ)

i

Dag för
Automatisk
Förtida
Inlösen(i)

1

17/02/2016

2

17/02/2017

3

17/02/2018

4

17/02/2019

Såvida inte inlösta dessförinnan,
ska Emittenten lösa in
Obligationerna på Förfallodagen i
enlighet med de följande
bestämmelserna för varje
Obligation:

Slutligt Inlösenbelopp:

Scenario 1:
Om på Värderingsdag(5),
SämstaUtveckling(5) är högre än
eller lika med 0%, då:
Slutligt Inlösenbelopp = Angiven
Valör × [100% + KupongNivå x 5]
Scenario 2:
Om på Värderingsdag(5),
SämstaUtveckling(5) är lägre än
0% och SämstaUtveckling(5) är
högre än eller lika med -40%, då:
Slutligt Inlösenbelopp = Angiven
Valör × 100%
Scenario 3:
Om på Värderingsdag(5),
SämstaUtveckling(5) är lägre än 40%, då:
Slutligt Inlösenbelopp = Angiven
Valör x [100% +
SämstaUtveckling(5)]
Definitioner avseende dag(ar):
Värderingsdag(0) (DD/MM/ÅÅÅÅ)
Värderingsdag(i);
(DD/MM/ÅÅÅÅ)

(i

från

1

29/01/2015
till

5)

i

Värderingsdag(i)

1

29/01/2016

2

29/01/2017

3

29/01/2018

4

29/01/2019

5

29/01/2020

Definitioner avseende Produkten:

SämstaUtveckling(i)
(i från 1 till 5)

Utveckling(i,k)
(i från 1 till 5)
(k från 1 till 4)

S(i,k)
(i från 0 till 5)
(k från 1 till 4)

Tillämpligt, med reservation för de
Särskilda
Villkoren
avseende
Formler.
Betyder det Minsta, för k från 1 till
4 av Utveckling(i, k), enligt
definition i Villkor 4.6 av de
Särskilda Villkoren avseende
Formler.
Betyder (S(i, k) / S(0, k)) - 100%,
enligt definition i Villkor 4.1 av de
Särskilda Villkoren avseende
Formler.
Betyder avseende varje
Värderingsdag(i) Stängningskursen
för den Underliggande(k), enligt
definition i Villkor 4.0 av de
Särskilda Villkoren avseende

KupongNivå

Händelse för Automatisk Förtida Inlösen

C.19

C.20

Den
slutliga
referenskursen för den
underliggande

Se Punkt C.18 ovan.

Typ
av
underliggande
och
var
information om
den
underliggande
kan erhållas

Typen av underliggande är : index.

Formler.
Indikativt 13,0% och med ett
minimum om 11,0%. Slutlig
KupongNivå kommer att bekräftas
senast på Värderingsdag(0)
Anses ha inträffat, enligt
Beräkningsagentens fastställande,
om på en Värderingsdag(i) (i från 1
till 4), SämstaUtveckling(i) är högre
än eller lika med 0%

Slutlig referenskurs: värdet på de(t) underliggande instrumentet(en) på de(n)
relevanta värderingsdagen(arna) för inlösen, med förbehåll för inträffandet av visa
extraordinära händelser och justeringar som påverkar sådant(a) underliggande
instrument.

Information om den underliggande finns tillgänglig på följande webbplats(er), om
någon, eller genom en enkel begäran hos Société Générale.
k Namn på
index

Bloomberg Index
Sponsor
benämnin
g

Börs

1 OMX
Stockholm 30
Index

OMX

Stockholm www.nasdaqomxnordic.co
Stock
m
Exchange

NASDAQ

Hemsida

2 HANG SENG HSCEI
CHINA
ENTERPRISE
S INDEX

HSI
The Stock www.hsi.com.hk
SERVICES Exchange
LTD
Of Hong
Kong
Limited

3 S&P/ASX 200 AS51

STANDAR Australian www.standardandpoors.co
D AND
Stock
m
POORS
Exchange

4 IBEX 35
INDEX

SOCIEDA Spanish
www.sbolsas.es
D DE
Continuou
BOLSA SA s Market

IBEX

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 dessa
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 ränteeller valutakurser.
Likviditetsrisker: risk för att Koncernen inte kan möta gällande krav för
likvida medel eller säkerheter när dessa uppstår och till en rimlig kostnad.
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 Obligationsinnehavarens berättigande kommer att vara
begränsat till de summor som erhålls genom att framställa krav under
Garantin och de relevanta bestämmelserna i Garantin och de ska inte ha
någon rätt att inleda någon process, juridisk eller annan, eller annars
genomdriva krav mot Emittenten och, avseende 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
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.
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

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

Avsnitt E – Erbjudande
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.

E.3

Beskrivning av villkoren
för erbjudandet

Jurisdiktion(er) för Erbjudande till Allmänheten : Sverige
Erbjudandeperiod: från 09/12/2014 till 23/01/2015
Erbjudandekurs: Obligationerna kommer att erbjudas till
Erbjudandepriset ökat med kostnader, om några, såsom nämns
nedan.
Villkor som erbjudandet är underkastat: Erbjudandet av
Obligationerna villkoras av deras utställande och varje annat villkor i
de finansiella mellanhändernas standardvillkor, vilka investerare fått

information om av sådana relevanta finansiella mellanhänder.
Emittenten förbehåller sig rätten att stänga Erbjudandeperioden
tidigare än det angivna utgångsdatumet av valfri anledning.
Emittenten förbehåller sig rätten att återta erbjudandet och ställa in
utställandet av Obligationerna av valfri anledning och oavsett tid på
eller före Emissionsdagen. För undvikande av tvivel, om en ansökan
har gjorts av en potentiell investerare och Emittenten utnyttjar sig av
sådan rättighet så har ingen potentiell investerare rätt att teckna för
eller i annat fall förvärva Obligationerna.

E.4

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

Förutom varje arvode som ska erläggas till Återförsäljaren har, såvitt
Emittenten känner till, inte någon person involverad i emissionen av
Obligationerna ett intresse som är väsentligt för erbjudandet.

E.7

Uppskattade
som
investerare
Emittenten
erbjudaren

Utgifterna som debiteras investeraren kommer att vara 2 % av
Emissionskursen per Obligation som betalas av köparen till
Skandiabanken AB eller en agent utsedd av Skandiabanken AB.

utgifter
debiteras
av
eller

