Dokument s Kľúčovými Informáciami
ÚČEL
V tomto dokumente sú uvedené klúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií sa
vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a
pomôcť vám porovnať tento produkt s inými produktmi.

PRODUKT
Investičné certifikáty Société Générale Fix Kupon Express Microsoft 2023
ISIN: XS2120857664
TVORCA: Société Générale, http://kid.sgmarkets.com, Viac informácí získate ne telefónnom čisle +33(0) 969 32 08 07
PRÍSLUŠNÝ ORGÁN TVORCU: Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
DÁTUM PRODUKTU S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI: 16/06/2020
EMITENT: SG Issuer | RUČITEĽ: Société Générale
Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť

O AKÝ PRODUKT IDE?
Mena produktu
Kótovanie
Minimálna investícia
Deň splatnosti
Kapitálová bariéra

EUR
Euro MTF Luxembourg
1 000 EUR
10/07/2023
60%

Mena vyrovnania
Menovitá hodnota
Emisný kurz
Ochrana kapitálu
Kapitálová ochrana

EUR
1 000 EUR na kus
100% Menovitej hodnoty
Nie, môžete stratiť až do plnej investovanej sumy
Nie, môžete stratiť celú investovanú sumu

Typ kupónu

Nepohyblivý

Typ kapitálovej bariéry

Uplatňuje sa len v konečný dátum pozorovania

Bariéra predčasného
odkúpenia

100%

Kupón

4.20%

Identifikátor

Prislušná burza

Mena

US5949181045

Nasdaq Stock Exchange

USD

Podklad
Referenčný podklad
Microsoft Corp

Typ
Tento produkt je nezabezpečený dlhový nástroj, ktorý sa riadi anglickým právom.

Ciele
Tento produkt je navrhnutý tak, aby počas svojej životnosti pravidelne prinášal kupón vo fixnej hodnote. Produkt je na základe vopred stanovených
podmienok možné automaticky odkúpiť predčasne. Ak nedôjde k predčasnému odkúpeniu produktu, suma spätného odkúpenia kapitálu je spojená s
výkonnosťou referenčného podkladového aktíva. Pri investovaní do tohto produktu bude váš kapitál vystavený maximálnemu riziku.
Kupón
Ak nedošlo k predčasnému odkúpeniu produktu:
V každý deň výplaty kupónu dostanete kupón.
Automatické predčasné odkúpenie
Ak bude v deň predčasného odkúpenia hodnota referenčného podkladu na úrovni bariéry predčasného odkúpenia alebo na vyššej úrovni, dôjde k
predčasnému odkúpeniu a vy získate 100 % menovitej hodnoty.
Konečné splatenie
Ak produkt nebol predčasne odkúpený, v deň splatnosti dostanete celú sumu spätného odkúpenia.
- Ak bude Konečná úroveň Referenčného podkladu na úrovni Kapitálovej Bariéry alebo na vyššej úrovni, dostanete:
100 % menovitej hodnoty.
- Inak vám bude fyzicky doručené referenčný podklad. Počet doručených akcií sa bude rovnať menovitej hodnote vydelenej počiatočnou hodnotou
referenčného podkladu a pomocou príslušného výmenného kurzu v konečný deň pozorovania prevedenej do meny vyrovnania. Ak sa počet
doručovaných akcií nerovná celému číslu, počet doručovaných akcií sa zaokrúhli a zostávajúca suma sa vyplatí v hotovosti v mene vyrovnania. Keďže
sa predpokladá, že hodnota fyzického doručenia bude v čase jeho prijatia pod hodnotou vašej úvodnej investície, v rámci tohto scenára pravdepodobne
utrpíte čiastkovú alebo úplnú stratu investovanej sumy.
Doplňujúce údaje
- Úroveň Referenčného podkladu zodpovedá jeho hodnote vyjadrenej v percentách jeho Počiatočnej hodnoty.
- Počiatočná hodnota Referenčného podkladu prestavuje jeho hodnotu zistenú k Dátumu počiatočného pozorovania.
- Konečná hodnota Referenčného podkladu predstavuje jeho hodnotu zistenú k Dátumu konečného pozorovania.
- Kupóny sú vyjadrené ako percento menovitej hodnoty.
- Mimoriadne udalosti môžu viesť k zmenám podmienok produktu alebo k predčasnému ukončeniu produktu a v ich dôsledku môže dôjsť k stratám
investície.
- Produkt je k dispozícii prostredníctvom verejnej ponuky počas príslušného ponukového obdobia v nasledujúcej jurisdikcii/nasledujúcich jurisdikciách:
Slovensko
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Tabuľka kalendárnych údajov
Dátum emisie
Dátum počiatočného pozorovania
Dátumy konečného pozorovania
Deň splatnosti
Dátumy vyplácania kupónu
Dátum spätného odkúpenia
Dátum splatenia spätného odkúpenia

03/07/2020
26/06/2020
26/06/2023
10/07/2023
12/07/2021, 11/07/2022, 10/07/2023
27/06/2022
11/07/2022

Zamýšľaný Retailový Investor
Produkt je určený pre investorov, ktorí:
- Majú osobitné znalosti alebo skúsenosti s investovaním do podobných produktov a na podobných finančných trhoch a rozumejú produktu, jeho
rizikám a výhodám.
- Vyhľadávajú produkt, ktorý ponúka príjem, a ktorého investičný horizont je v súlade s nižšie uvedeným odporúčaným obdobím držby.
- Sú schopní znášať úplnú stratu svojej investície a akceptovať riziko, že Emitent a/alebo Ručiteľ neuhradia kapitál ani potenciálny výnos.
- Sú ochotní akceptovať takú úroveň rizika na dosiahnutie potenciálnych výnosov, ktorá je v súlade s nižšie uvedeným súhrnným ukazovateľom rizika.

AKÉ SÚ RIZIKÁ A ČO BY SOM MOHOL ZÍSKAŤ?
Súhrnného Ukazovateľa Rizika
1

2

3

4

5

6

7

  

Nižšie riziko

Vyššie riziko

V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať 3 rokov 7 dni
Skutočné riziko sa môže významne líšiť, ak produkt predčasne speňažíte a môžete získať späť menej. Možno nebudete
môcť predať product jednoducho alebo ho možno budete musieť predať [ukončit] za cenu, ktorá má významný vplyv na to,
kolko získate späť
Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt
stratí príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť.
Tento produkt sme klasifikovali ako 4 zo 7, čo predstavuje strednú rizikovú triedu.
Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na strednej úrovni a je veľmi nepravdepodobné že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať
vplyv na naše možnosti platiť vám
Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti, môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky.
Ak my nemôžeme splácať svoje dlžoby, mohli by ste prísť o celú svoju investíciu.

Scenáre Výkonnosti
Investícia 10 000,00 EUR

1 rok

2 rokov

Scenáre

3 rokov 7 dni
(Odporúčané obdobie držby)

Stresový
scenár

Kolko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov

7 280,32 EUR

5 096,42 EUR

4 444,27 EUR

Nepriaznivý
scenár

Kolko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov

10 280,32 EUR

10 838,31 EUR

10 840,00 EUR

Neutrálny
scenár

Kolko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov

10 813,11 EUR

10 838,31 EUR

10 840,00 EUR

Priaznivý
scenár

Kolko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov

10 816,94 EUR

10 838,31 EUR

10 840,00 EUR

Priemerný výnos každý rok
Priemerný výnos každý rok
Priemerný výnos každý rok
Priemerný výnos každý rok

-27,07%
2,79%
8,08%
8,12%

-28,58%
4,10%
4,10%
4,10%

-23,56%
2,71%
2,71%
2,71%

Táto tabuľka znázorňuje peniaze, ktoré by ste mohli získať späť v období ďalších 3 rokov 7 dni, pri rôznych scenároch, za predpokladu, že investujete
10 000,00 EUR.
Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej investície. Môžete si ich porovnať so scenármi iných produktov.
Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti týkajúcich sa toho, ako sa mení hodnota týchto investícií,
a nepredstavujú exaktný ukazovateľ. To, čo dostanete, sa bude líšiť v závislosti od toho, aké budú výsledky na trhu a ako dlho si ponecháte svoju
produkt.
Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, ak vám nebudeme môcť vyplatiť.
Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré uhradíte svojmu poradcovi alebo
distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti.

ČO SA STANE, AK SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NEBUDE SCHOPNÝ VYPLÁCAŤ ?
Ak sa Emitent dostane do omeškania, môžete od Société Générale (Ručiteľ) požadovať len nesplatené čiastky. Ak sa Société Générale dostane do
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omeškania alebo podá návrh na vyhlásenie konkurzu, môžete utrpieť čiastočnú alebo úplnú stratu na investovaných čiastkach. Ak Emitent a/alebo
Ručiteľ bude predmetom rezolučných opatrení vo forme kapitalizácie (bail-in), Váš nárok môže byť znížený na nulu, konvertovaný na vlastný kapitál
alebo môže byť jeho splatnosť odložená. Prosím berte na vedomie, že Vaša Investícia nie je pokrytá žiadnou schémou náhrad pre investorov alebo
ručenia.
Ratingy Société Générale sa nachádzajú na: https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/investors/debt-investors/ratings

AKÉ SÚ NÁKLADY?

Zníženie výnosu (RIY) znázorňuje, aký vplyv majú celkové náklady, ktoré hradíte, na výnos z investície, ktorý môžete získať. Celkové náklady
zohľadňujú jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady.
Znázornené sumy sú kumulatívne náklady samotného produktu pre tri rôzne obdobia držby. Zahŕňajú potenciálne sankcie za skoré ukončenie. Údaje
predpokladajú, že investujete 10 000,00 EUR. Údaje sú odhadmi a môžu sa v budúcnosti zmeniť.

Náklady v priebehu času
Predajca, ktorý vám predáva alebo odporúča tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o
týchto nákladoch a ukáže vplyv, aký majú všetky náklady na vašu investíciu za určitý čas.
Investícia 10 000,00 EUR
Scenáre
Ak speňažíte po 1 roku
Ak speňažíte po 2 rokov
Ak speňažíte na konci Odporúčané
obdobie držby
Celkové náklady
445,52 EUR
394,61 EUR
394,67 EUR
Vplyv na výnos (RIY) ročne

4,43%

1,88%

1,22%

Zloženie nákladov
Nasledujúca tabuľka znázorňuje:
- vplyv každého roku rôznych typov nákladov na výnos investície, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby;
- význam rôznych kategórií nákladov.

Táto tabulka zobrazuje vplyv na výnosy ročne
Jednorazové
náklady

Vstupné náklady

1,22%

Vplyv nákladov, ktoré platíte pri vstupe do investovania. Vplyv nákladov, ktoré už boli zahrnuté v cene.

Priebežné
náklady

Výstupné náklady
Transakčné náklady
portfólia
Iné priebežné náklady

0,00%
0,00%

Vplyv nákladov, ktoré vznikajú pri ukončeni vašej investície v čase splatnosti.
Vplyv nákladov, našich nákupov a predajov podkladových investícií produktu.

0,00%

Vplyv nákladov, ktoré každý rok vynakladáme na spráru vašich investícií, a nákladov prezentovaných v
oddiele II.

AKO DLHO BY SOM MAL MAŤ PRODUKT V DRŽBE A MÔŽEM SI PENIAZE VYBRAŤ
PREDČASNE?
Odporúčané obdobie držby: 3 rokov 7 dni, čo zodpovedá dobe splatnosti produktu.

Za bežných trhových podmienok zabezpečuje spoločnosť Société Générale alebo subjekt jej skupiny denný sekundárny trh počas životnosti produktu
tým, že poskytuje nákupnú a predajnú cenu vyjadrenú v percentách Menovitej hodnoty a rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou (rozpätie) nebude
vyšší ako 1% takejto Menovitej hodnoty. Ak chcete produkt predať pred dátumom splatnosti, bude cena produktu závisieť od parametrov trhu v čase,
keď chcete produkt predať, pričom môžete utrpieť čiastočnú alebo celkovú stratu kapitálu. V prípade neobvyklých trhových podmienok môže byť ďalší
predaj produktu dočasne alebo natrvalo pozastavený.

AKO SA MÔŽEM SŤAŽOVAŤ
Akákoľvek sťažnosť súvisiaca s osobou, ktorá poskytuje poradenstvo alebo predáva produkt, môže byť zaslaná priamo tejto osobe na príslušnú.
Akákoľvek sťažnosť súvisiaca s produktom alebo konaním výrobcu produktu, môže byť zaslaná Société Générale na nasledovnú adresu: SOCIETE
GENERALE, Regulatory Information Department, 17 cours Valmy, 92987 PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE - SG-complaints-kid@sgcib.com
(http://kid.sgmarkets.com).

ĎALŠIE RELEVANTNÉ INFORMÁCIE
Najaktuálnejší Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov (v anglickom znení: Key Information Document) je k dispozícii online na:
http://kid.sgmarkets.com. Tento dokument môže byť aktualizovaný odo dňa jeho vzniku po celý čas kedy je produkt k dispozícii na predaj, vrátane
akejkoľvek doby komercializácie. Ďalšie riziká a informácie sú bližšie uvedené v prospekte k produktu, vytvorený v súlade so smernicou o prospekte
2003/71/EC, v zmysle dodatkov smernice 2010/73/EU. Prospekt a jeho súhrn je dispozícii vo viacerých jazykových verziách online, na:
http://prospectus.socgen.com a/alebo môže byť poskytnutý bezplatne na žiadosť po zavolaní na telefonické číslo +33(0) 969 32 08 07.
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