Nøkkelinformasjonsdokument
FORMÅL
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Opplysningene er påkrevd i henhold
til loven for å gjøre det lettere for deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulige gevinster eller tap, og for å hjelpe deg å sammenligne
det med andre produkter.

PRODUKT
Unlimited TURBO BEST Warrant CALL ("Mini Futures BEST LONG") vedrørende aksjer i Yara International ASA oppgitt i NOK
ISIN: DE000SF2XDX6 / WKN: SF2XDX / Børskode: B LONGYARA 6 SGE
PRODUSENT: Société Générale S.A. / www.warrants.com / ring +33 (0) 969 32 08 07 for mer informasjon
KOMPETENT MYNDIGHET AV PRODUSENT: Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
PRODUKSJONSDATO FOR NØKKELINFORMASJONSDOKUMENTET: 2 juli 2022
UTSTEDER: Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main / GARANTIST: Société Générale
Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og som kan være vanskelig å forstå.

HVA SLAGS PRODUKT ER DETTE?
Type

Dette produktet er en ihendehaverobligasjon som reguleres av og tolkes i samsvar med tysk rett. Opprettelsen av produktet reguleres av Kongeriket
Norgerett.

Formål

Formålet med produktet er å gi deg en spesifisert rett i henhold til forhåndsdefinerte betingelser. Du vil delta uforholdsmessig (gjennom giring) i enhver
prisutvikling av Underliggende.
Produktet har ikke en fastsatt løpetid. I tillegg til å kunne selge produktet på børsen der produktet er notert eller utenfor en handelsplass, kan du utøve
produktet på en Utøvelsesdato. Utsteder kan vanligvis terminere produktet på enhver Ordinær Termineringsdato.
Produktet har følgende muligheter for innløsning:
(a) Dersom prisen på Underliggende aldri har vært tilsvarende eller under gjeldende Knock-out Barriere i løpet av Overvåkningsperioden, vil du motta
Innløsningsbeløpet på Oppgjørsdatoen, som skal tilsvare (i) beløpet som Referanseprisen av Underliggende på Verdsettelsesdatoen overstiger
gjeldende Strike-pris på Verdsettelsesdatoen multiplisert med (ii) Forholdstallet .
(b) Dersom prisen av Underliggende i løpet av Overvåkningsperioden minst en gang har vært tilsvarende eller under gjeldende Knock-out Barriere,
vil produktet utløpe verdiløst.
Strike-prisen justeres daglig med et Justeringsbeløp som inneholder en finansieringskomponent pådratt av Utstederen på grunn av finansieringen
av produktets giring. Justeringsbeløpet består av en bestemt markedsrente og en risikopremie fastsatt av Utstederen etter Utstederens rimelige skjønn.
Knock-out Barrieren vil alltid samsvare med gjeldende Strike-pris. I tillegg vil gjeldende Strike-pris og Knock-out Barriere reduseres ved betaling av utbytte
fra utstederen av Underliggende, med et beløp som tar i betraktning utbetalt utbytte fratrukket skatt og andre avgifter eller kostnader.
Du er ikke berettiget til noen rettigheter som følger av Underliggende (for eksempel utbytte, stemmerett).
Underliggende:

Aksjer i Yara International ASA (ISIN
NO0010208051)

Valuta av Produktet
(Utstedelsesvaluta):

Norske kroner (NOK)

Børs:

Oslo Stock Exchange

Launch Date:

26. juli 2021

Valuta av Underliggende:

NOK

Verdsettelsesdato:

Refereansepris:

Prisen på Underliggende som sist fastsatt
og publisert av Børsen på enhver dag
(sluttkurs).

Ved utøvelse:
Utøvelsesdato

Forholdstallet:

0,10

Gjeldende Strike-pris:

NOK 295,361226

Gjeldende Knock-out
Barriere:

Ved en ordinær terminering:
Ordinær Termineringsdato
Utøvelsesdato:

Tredje Betalingsdag i desember hvert år
hvor produktet er gyldig utøvd.

NOK 295,361226

Type Utøvelse:

Bermuda (utøvelse kan skje hver
Utøvelsesdato)

Overvåkningsperiode:

Periode fra og med Launch Date til og med
Verdsettelsesdato.

Minste Utøvelsesandel:

1 produkt

Relevant Pris i løpet av
Overvåkningsperiode:

Prisen på Aksjer som fastsatt og kunngjort
av Børsen.

Produkttype:

CALL

Oppgjørsmetode:

Cash

Oppgjørsdato:

Tiende Betalingsdag etter
Verdsettelsesdatoen.

Ordinær Termineringsdato: Tredje Betalingsdag i desember hvert år

Utstederen kan terminere produktet med umiddelbar virkning dersom en ekstraordinær hendelse inntreffer. Eksempler på ekstraordinære hendelser
inkluderer stryking fra børs eller tap av Underliggende, lovendringer, omstendigheter knyttet til skatt og at Utstederen ikke lengre evner å gjennomføre
påkrevde sikringstransaksjoner. Ved terminering kan termineringsbeløpet være vesentlig lavere enn kjøpesummen. Det er også mulig å tape hele
investeringen. Du bærer også risikoen for at produktet vil innløst (called) på et tidspunkt som er ugunstig for deg, og det kan bare være mulig å reinvestere
termineringsbeløpet på mindre gunstige vilkår.

Tiltenkt ikke-profesjonell investor

Dette produktet er tiltenkt private kunder som har som formål overproporsjonal deltagelse i prisendringer og/eller sikring og har en kortsiktig
investeringshorisont. Dette produktet er et produkt for kunder med omfattende kunnskap om og/eller erfaring med finansielle produkter. Investoren kan
måtte bære tap (inntil hele investeringsbeløpet) og legger ikke vekt på kapitalbeskyttelse.
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HVA ER RISIKOENE, OG HVILKEN AVKASTNING KAN JEG FÅ
Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet frem til slutten av eksempelperioden. Den faktiske risikoen kan i vesentlig grad
variere dersom du løser inn produktet på et tidlig stadium og du kan få mindre tilbake.
Den sammenfattende risikoindikatoren er en veiledning for risikograden til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser sannsynligheten
for at produktet vil tape penger som følge av svingninger i markedet eller som følge av at vi ikke evner å betale deg.
Vi har klassifisert dette produktet som 7 av 7, som er den høyeste risikograden. Dette vurderer mulige tap fra fremtidig ytelse på et veldig høyt nivå og
det er svært lite sannsynlig at dårlige markedsforhold påvirker vår evne til å betale deg.
Dette produktet inkluderer ikke noen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, så du vil kunne tape deler av eller hele din investering. Dersom vi ikke
evner å betale deg det som skyldes, vil du kunne tape hele investeringen.

Scenarioer for ytelse

Fremtidig markedsutvikling kan ikke forutsees presist. Scenarioene som presenteres er bare en indikasjon på noen mulige fremtidige utfall
basert på nyere avkastning. Faktisk avkastning kan være lavere.
Investering NOK 103 000,00
Scenarioer
Stressscenario
Ugunstig scenario
Moderat scenario
Gunstig scenario

Eksempelperiode (1 kalenderdag)

Hva du kan få tilbake etter kostnader

NOK 65 366,82

Prosentvis avkastning (ikke på årsbasis)

-36,54%

Hva du kan få tilbake etter kostnader

NOK 94 950,89

Prosentvis avkastning (ikke på årsbasis)

-7,81%

Hva du kan få tilbake etter kostnader

NOK 101 834,43

Prosentvis avkastning (ikke på årsbasis)

-1,13%

Hva du kan få tilbake etter kostnader

NOK 108 769,92

Prosentvis avkastning (ikke på årsbasis)

5,60%

Denne tabellen viser det beløp du vil kunne få tilbake ved utgangen av eksempelperioden ved forskjellige scenarioer, forutsatt at du investerer NOK
103 000,00.
Scenariene illustrerer mulige resultater fra investeringen din. Du kan sammenligne dem med scenarioer for andre produkter. De presenterte scenariene
er estimat av fremtidig resultat basert på historiske tall på hvordan verdien av denne investeringen varierer, og er ikke en nøyaktig indikator. Hva du får
tilbake vil variere avhengig av markedsutvikling og hvor lenge du beholder produktet. Stressscenarioet illustrerer hva du vil kunne få tilbake ved ekstreme
markedsforhold, og den situasjonen at vi ikke evner å betale deg tas ikke i betraktning.
Tallene inkluderer alle kostnader for selve produktet, men kanskje ikke alle kostnader som du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke i
betraktning din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

HVA SKJER HVIS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE IKKE ER I STAND TIL Å FORETA UTBETALINGER?
Dersom Utsteder misligholder, kan du bare kreve eventuelle ubetalte beløp fra Société Générale (Garantisten). Dersom Société Générale misligholder
eller går konkurs kan du tape hele eller deler av det investerte beløpet. Dersom senior etterstilt gjeld ("senior non preferred liabilities") (i henhold til Artikkel
L 613-30-3-1-3° I den franske lov om monetære og finansielle anliggender (code monétaire et financier français)) til Société Générale blir gjenstand for
krisetiltak i form av gjeldskonvertering (bail-in) og reduseres til null, konverteres til egenkapital eller forfallsdaoter utsettes, vil ditt krav mot Utsteder være
begrenset til og redusert til den andel av hovedstolen og/eller rente som ville vært mulig å inndrive for obligasjonseierne og/eller verdien på aksjene
eller andre verdipapir eller andre forpliktelser tilhørende Société Générale eller en annen person og som ville blitt levert til obligasjonseierne dersom
obligasjonene hadde vært utstedt direkte av Société Générale og enhver forpliktelse under obligasjonen hadde derfor vært direkte underlagt vilkårene for
bail-in. Vennligst vær oppmerksom på at din Investering ikke er dekke av noen investorkompensasjons- eller annen garanti-ordning.
Du kan finne kredittvurderingen (ratingen) til Société Générale på https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/investors/debtinvestors/ratings.

HVA VIL DENNE INVESTERINGEN KOSTE?
Reduksjonen i Avkastning (RIA) viser hvilken innvirkning de totale kostnadene du betaler vil ha på investeringsavkastningen du kan få. I totalkostnadene
tas det i betraktning engangskostnader og løpende kostnader.
Beløpene som det her vises til er kumulative kostnader for selve produktet. Tallene forutsettes at du investerer NOK 103 000,00. Tallene er estimater
og vil kunne endres i fremtiden.

Kostnader over tid

Personen som selger eller gir deg råd om dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I et slikt tilfelle, vil denne personen gi deg informasjon om
kostnadene og vise deg hvilken innvirkning alle kostnader vil ha på investeringen over tid.
Investering NOK 103 000,00
Scenario

Dersom du løser inn på slutten på eksempelperioden (1 kalenderdag)

Totalkostnader

NOK 1 015,27

Innvirkning på avkastning (RIA)

0,98%

Sammensetning av Kostnader

Tabellen nedenfor viser:
•
innvirkningen av de ulike typer kostnader på investeringsavkastningen du vil kunne få ved utgangen av den anbefalte eierperioden;
•
betydningen av de ulike kostnadskategorier.
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Denne tabellen viser innvirkningen på avkastning
Engangskostnader

Inngangskostnader

1,95%

Innvirkning av kostnadene som allerede er inkludert i prisen.

Avslutningskostnader

-0,98%

Innvirkning av kostnadene knyttet til å avslutte investeringen ved
utgangen av eksempelperioden.

Løpende
kostnader

Kostnader for
porteføljeoverdragelse

-

Ikke aktuelt.

Andre løpende kostnader

0,02%

Innvirkningen av kostnadene som vi tar for å administrere dine
investeringer.

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGSPRODUKTET, OG KAN JEG TA UT PENGER UNDERVEIS?
Anbefalt eierperiode: 1 kalenderdag (eksempelperioden)
Det er ikke mulig å gi en individuell anbefaling på minste eierperiode. Produktet påvirkes av prisutviklinger i Underliggende, som kan føre til tap eller gevinst
innenfor uforutsigbare tidsperioder. Individuelle anbefalinger på eierperiode vil utgjøre misvisende informasjon for en spekulativ investor. For investorer
som kjøper produktet til sikringsformål vil eierperioden avhenge av sikringshorisonten for den individuelle investor.
I tillegg til å selge produktet på børsen der produktet er notert eller utenfor børs, kan du utøve produktet på en Utøvelsesdato ved å sende et varsel
om utøvelse og spesifiserte produkter til betalingsagenten. Du må instruere depotbanken din, som er ansvarlig for å beordre overføringen av de spesifiserte
produktene. Ved effektiv utøvelse vil du motta et Innløsningsbeløp, som er mer detaljert beskrevet ovenfor under "Hva slags produkt er dette?".
Børsnotering

Nordic MTF Norway

Minstehandel

1 produkt

Kursnotering

Andelsnotering

Ved uvanlige markedsforhold eller i tilfelle av tekniske feil eller forstyrrelser, kan kjøp og/eller salg av produktet midlertidig hindres eller ikke være mulig
i det hele tatt.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?
Klager på opptreden til en person som gir råd om eller selger dette produktet kan rettes direkte mot slik person via den relevante nettsiden.
Klager på produktet eller måten Utstederen opptrer på kan rettes skriftlig (for eksempel ved brev eller e-post) til Société Générale med følgende
adresse: SOCIETE GENERALE, Regulatory Information Department, 17 cours Valmy, 92987 PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE, e-postadresse:
SG-complaints-kid@sgcib.com, eller www.warrants.com.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER
Det siste Nøkkelinformasjonsdokumentet er tilgjengelig online på www.warrants.com. Dette dokumentet kan ha blitt oppdatert siden datoen det først ble
laget.
Prospektet, eventuelle vedlegg og produktets endelige vilkår er publisert på nettside til Société Générale (www.warrants.com; prospektet og vedlegg
finnes si avsnittet Service / Prospectus; endelige vilkår finnes ved å taste inn ISIN nummeret i søkefeltet og er i avsnittet Documentation), alt i henhold
til rettslige krav. For å få mer detaljert informasjon om produktet, særlig detaljer om produktets struktur og investeringsrisiko knyttet til produktet, bør du
lese disse dokumentene.
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