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

PRODUKT
Bear Swedbank AB
ISIN: DE000SG5U3T8
PRODUKTUTVECKLARE: Société Générale, http://kid.sgmarkets.com, Ring +33(0) 969 32 08 07 för mer information
BEHÖRIG MYNDIGHET FÖR PRIIP-PRODUKTUTVECKLARE: Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
FAKTABLADETS PRODUKTIONSDATUM: 21/09/2020
EMITTENT: Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main | GARANT: Société Générale

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

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?
SEK
Nordic MTF
1 Certifikat
06/02/2015
21/01/2033

Produktvaluta
Notering
Minsta Investering
Emissionsdag
Förfallodag

Avvecklingsvaluta
Publikt Erbjudande
Emissionskurs
Kapitalskydd
Hävstångsfaktor

SEK
Sverige
100 SEK
Nej, du kan förlora hela det investerade beloppet
5

Underliggande
Underliggande

Swedbank AB

ID-kod

Relevant Börs

Valuta

SE0000242455

The Nasdaq OMX Stockholm AB

SEK

Typ
Den här produkten är ett certifikat under Engelsk lag.

Mål
Syftet med produkten är att erbjuda exponering mot den Underliggande. Men istället för att följa utvecklingen för den Underliggande, kommer produkten att utnyttja din
exponering och multiplicera eventuell avkastning eller förlust dagligen genom Hävstångsfaktorn. Allt det kapital du investerat riskeras vid investering i denna produkt.
Produkten har en fast löptid.
Värdet av produkten under innehavsperioden av din investering påverkas av den dagliga utvecklingen av den Underliggande och justeras regelbundet efter eventuella
tillämpade avgifter och kostnader. När utvecklingen av den Underliggande är negativ stiger värdet på produkten i samma takt som värdet på den Underliggande faller,
multiplicerat med Hävstångsfaktorn (exklusive eventuella avgifter och kostnader). När utvecklingen av den Underliggande är positiv faller värdet i samma takt som värdet
av den Underliggande stiger, multiplicerat med Hävstångsfaktorn (exklusive eventuella avgifter och kostnader).
Produkten inkluderar även en air-bageffekt som aktiveras om värdet på den Underliggande stiger med 15% vid någon tidpunkt under en enskild handelsdag. Om detta
inträffar kommer handel av produkten att stängas tillfälligt under en fastställd intradagperiod och den högsta nivån av den Underliggande kommer att registreras. När
handeln återupptas kommer det hanteras som en start av en ny handelsdag och utvecklingen av den Underliggande kommer att observeras från dess högsta
registrerade nivå.
Övrig Information

- Emittenten har rätt att avsluta produkten på förbestämda dagar under produktens löptid.
- Extraordinära händelser kan leda till ändringar i villkoren för produkten eller till förtida avslutande av produkten och kan resultera i förluster i din investering.

Prestationsscenarierna och kostnaderna för produkten presenteras över dess Rekommenderad innehavstid (som är mindre än ett år). De kan inte jämföras med
prestationsscenarier och kostnader för någon annan produkt med en annan Rekommenderad innehavstid och beräknas på årsbasis.

Målgrupp
Produkten riktar sig till investerare som:
- Har specifik kunskap eller erfarenhet av att investera i liknande produkter och på finansiella marknader, och kan förstå produkten samt dess risker och möjliga
avkastning.
- Söker en produkt som erbjuder en hävstångsexponering mot utvecklingen av en utvald tillgång och som har en investeringshorisont som motsvarar den
rekommenderade innehavsperioden som anges nedan.
- Kan bära förlusten av hela sin investering och som accepterar risken för att Emittenten och/eller Garanten inte kan betala ut kapitalet och eventuell avkastning.
- Är villig att acceptera en viss risknivå för att uppnå potentiell avkastning i enlighet med den sammanfattande riskindikatorn som visas nedan.
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VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?
Sammanfattande Riskindikator
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Lägre risk

Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 1 dag.
Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att
sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat produkten som 7 av 7,dvs. den högsta riskklassen.
Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en mycket hög nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att
påverka vår förmåga att betala dig.
Att inneha produkten längre än den Rekommenderad innehavstid kan väsentligt påverka risken negativt.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier
1 dag

Investering 100 000,00 SEK
Scenarier

(Rekommenderad innehavstid)

Stresscenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

22 252,13 SEK

Negativt
scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

66 779,25 SEK

Neutralt
scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

73 057,27 SEK

Positivt
scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

79 356,77 SEK

Avkastning i procent

-77,75%

Avkastning i procent

-33,22%

Avkastning i procent

-26,94%

Avkastning i procent

-20,64%

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under kommande 1 dag enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar 100 000,00 SEK.
Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter.
De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna investering varierar. Vad
du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller produkten.
Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig.
I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din
personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

VAD HÄNDER OM SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?
Om Emittenten fallerar kan du endast göra anspråk eventuellt obetalt belopp mot Société Générale (Garanten). Skulle Société Générale fallera eller ansöka om konkurs
kan du förlora delar av eller hela det investerade beloppet. Om oprioriterade icke-säkerställda förpliktelser (enligt Artikel L 613-30-3-1-3° av den Franska Monetära- och
Finanskoden) för Société Générale blir föremål för resolutionsåtgärder genom användning av ett skuldnedskrivningsverktyg ("skuldnedskrivning"), genom reducering till
noll, konvertering till aktiekapital eller dess förfallodag bli senarelagd, kommer din fordran mot Emittenten att begränsas och sänkas till det investerade beloppet och/eller
det räntebelopp som skulle vara återvinningsbart av obligationsinnehavarna och/eller av värdet av aktierna eller andra säkerheter eller andra skyldigheter för Société
Générale eller an annan person som skulle ha levererats till obligationsinnehavarna om obligationerna hade varit direkt utgivna av Société Générale, och eventuella
skyldigheter som följer av obligationerna hade varit direkta förmål för skuldnedskrivning. Vänligen observera att din Investering inte är täckt av någon form av
investerarkompensations- eller garantisystem.
Vänligen se kreditvärdighetsbetyg för Société Générale på https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/investors/debt-investors/ratings.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar engångskostnader,
löpande kostnader och extrakostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över olika innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna
förutsätter att du investerar 100 000,00 SEK. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Kostnader över tid
Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de
sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.
Investering 100 000,00 SEK

Scenarier
Totala kostnader

Effekt på avkastning

Om du löser in vid utgången av den
rekommenderade innehavstiden

7 400,59 SEK
7,40%

KID_ID (SW E): KID-EKO-zze9pM5Nz

21/09/2020

Kostnadssammansättning
Nedanstående tabell visar:
- inverkan av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden;
- vad de olika kostnadskategorierna betyder.
Den här tabellen visar effekten på avkastningen
Engångskostnader Teckningskostnader
3,11%
Inlösenkostnader
4,26%
Löpande
Portföljtransaktionskostnader
0,00%
kostnader
Övriga löpande kostnader
0,03%

Effekten av de kostnader du betalar når du tecknar dig för investeringen. Effekten av kostnaderna ingår redan i priset.
Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall.
Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten.
Effekten av avgifter som vi tar ut för förvaltningen av dina investeringar och de kostnader som redovisas i avsnitt II.

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?
Rekommenderad Innehavstid: 1 dag

Det är inte möjligt att lämna en rekommendation avseende innehavsperiod. På grund av dess inbyggda hävstång förstärker priset på produkten minsta kursrörelser av
Underliggande tillgång(ar), vilket leder till förluster eller avkastning inom oförutsägbara tidsperioder. En rekommendation avseende innehavsperioden skulle vara
missvisande information för en spekulerande investerare. För investerare som köper produkten i hedgningssyfte beror innehavsperioden på hedgningshorisonten hos
den individuella investeraren. Under normala marknadsförhållanden tillhandahåller Société Générale eller en enhet i dess koncern en daglig andrahandsmarknad på en
börs där produkten handlas i ett köp- och säljkursintervall. Priset på produkten kommer att bero på marknadsparametrar vid den tidpunkt du vill sälja och du kan drabbas
av en delvis eller total kapitalförlust. Vid onormala marknadsförhållanden kan återförsäljningen av produkten bli tillfälligt inställd.
Under normala marknadsvillkor säkerställer Société Générale eller en entitet av dess grupp en daglig sekundärmarknad under produktens livslängd genom att förse bud
och erbjudandepriser uttryckta som procentsatser av det nominella värdet och skillnaden mellan bud och erbjudandepris (utsträckningen) kommer inte vara mer än
1.00% av ett sådant nominellt värde. Om du vill sälja produkten innan förfallodagen, så kommer produktens pris bero på marknadsparametrar just då du önskar sälja och
du kan komma att lida delvis eller total kapitalförlust. Under ovanliga marknadsvillkor kan återförsäljning av produkten suspenderas tillfälligt eller permanent.

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

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