Documento de Informação Fundamental
FINALIDADE
O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele
contida é exigida por lei para o ajudar a entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros
produtos.

PRODUTO
SG EUR MUNDIAL 2018-2023
PRODUTOR: Société Générale, http://kid.sgmarkets.com, Para mais informações, ligue para +33(0) 969 32 08 07
AUTORIDADE COMPETENTE DO PRODUTOR: Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
DATA DE PRODUÇÃO DO DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL: 17-05-2018
EMITENTE: SG Issuer | GARANTE: Société Générale

Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser díficil

EM QUE CONSISTE ESTE PRODUTO?
Moeda do Produto

EUR

Moeda de Liquidação

EUR

Cotado

Euro MTF Luxembourg

Valor Nominal

1 000 EUR por Nota

Investimento Mínimo

1 000 EUR

Preço de Emissão

100% Do Valor Nominal

Data de Vencimento

24-07-2023

Proteção de Capital

100% do Valor Nominal somente na Data de Vencimento

Barreira do Cupão

100,00%

Cupão

Ver em baixo

Instrumento Subjacente
Instrumento Subjacente

Identificador

Câmbio Relevante

Moeda

DE000A1EWWW0

Frankfurt Stock Exchange (Xetra)

EUR

Coca-Cola Co/The

US1912161007

New York Stock Exchange

USD

McDonald's Corp

US5801351017

New York Stock Exchange

USD

Hyundai Motor Co

KR7005380001

Korea Stock Exchange

KRW

adidas AG

Tipo
Este produto é um instrumento de dívida sem colateral e regulado pela lei Inglesa.

Objetivos
Este produto corresponde a um investimento com um horizonte temporal fixo tendo como objetivo potenciar um cupão contingente e uma garantia de capital total na
Data de Vencimento.
O Instrumento Subjacente de Referência, corresponde ao Instrumento Subjacente com o menor valor na respetiva Data de Observação.
Cupão
- Na Data de Observação do Cupão, se o nível de cada Instrumento Subjacente for igual ou superior à Barreira do Cupão, o investidor receberá o Cupão na Data de
Pagamento.
- Caso contrário, o investidor receberá o Cupão Inferior.
Resgate Final
Na Data de Vencimento, o investidor receberá 100% do Valor Nominal
Informação Adicional
- O nivel de cada um dos Instrumentos Subjacentes de Referência corresponderá a uma percentagem do seu Valor Inicial.
- O Valor Inicial de cada um dos Instrumentos Subjacentes corresponde ao valor observado na Data de Observação Inicial.
- O Cupão representa uma percentagem do Valor Nominal.
- Eventos extraordinários podem levar a mudanças nos termos do produto ou à cessão antecipada do mesmo, resultando em perdas para o seu investimento.
- O produto está disponível através de uma oferta pública durante o período de oferta aplicável nas seguintes jurisdições: Portugal - Luxemburgo

Calendário
Data de Emissão

16-07-2018

Data de Observação Inicial

16-07-2018

Data de Observação Final

17-07-2023

Data de Vencimento

24-07-2023

Datas de Observação do Cupão

16-07-2019, 16-07-2020, 16-07-2021, 18-07-2022, 17-07-2023

Data de
Observação

Barreira do Cupão

Cupão

Cupão Inferior

16-07-2019

100%

2%

-

16-07-2020

100%

2%

-

16-07-2021

100%

2,5%

-

18-07-2022

100%

2,5%

-

17-07-2023

100%

5,5%

0,3%

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina
O produto destina-se a investidores que:
- Possuam conhecimento ou experiência específica de investimento em produtos similares e nos mercados financeiros e tenham a capacidade de compreender o
produto, bem como os seus riscos e retorno.
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- Procurem um produto que ofereça um rendimento periódico, mas com proteção integral do capital investido e tenham um horizonte de investimento idêntico ao do
período de investimento recomendado em baixo.
- Possam acomodar uma perda total do seu investimento e de qualquer retorno potencial em caso de incumprimento do Emissor e / ou Garante.
- Compreendam que a proteção de capital só se aplica na data de vencimento podendo portanto receber menos do que o valor da proteção de capital, caso o produto
seja vendido antecipadamente.
- Estejam dispostos a aceitar um nível de risco para obter retornos potenciais que sejam consistentes com o indicador sumário de risco evidenciado em baixo.

QUAIS SÃO OS RISCOS E QUAL PODERÁ SER O MEU RETORNO?
Indicador Sumário de Risco

1

2

3

4

5

6

7

 ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ 
Risco mais baixo

Risco mais elevado

O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos 8 dias.
O risco efetivo pode variar significativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto
sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.
Classificamos este produto na categoria 2 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma baixa categoria de risco.
Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível baixo, e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis
tenham um impacto na nossa capacidade para pagar a sua retribuição.
Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
Se não pudermos pagar o que lhe é devido, poderá perder todo o seu investimento.

Cenários de desempenho
1 ano

Investimento 10 000,00 EUR

3 anos

Cenários

5 anos 8 dias
(Período de detenção recomendado)

Cenário de
stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual

9 751,54 EUR
-2,48%

9 783,11 EUR
-0,73%

10 030,00 EUR
0,06%

Cenário
desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual

9 766,19 EUR
-2,34%

9 783,20 EUR
-0,73%

10 030,00 EUR
0,06%

Cenário
moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual

9 771,49 EUR
-2,29%

9 784,06 EUR
-0,72%

10 030,00 EUR
0,06%

Cenário
favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual

9 831,49 EUR
-1,69%

10 241,86 EUR
0,80%

10 550,00 EUR
1,07%

Este quadro mostra o montante que pode receber ao longo dos próximos 5 anos 8 dias, em diferentes cenários, pressupondo que investe 10 000,00 EUR.
Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. Pode compará-los com os cenários de outros produtos.
Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base na experiência do passado sobre a forma como varia o valor deste investimento, não
são um indicador exato. O valor que recebe poderá variar em função do comportamento do mercado e do tempo durante o qual detém o produto.
O cenário de stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados, e não tem inclui a situação em que não estamos em condições de lhe pagar.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores
não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá.

O QUE SUCEDE SE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NÃO PUDER PAGAR?
Se o Emitente não puder pagar, qualquer valor em dívida só poderá ser reclamado à Société Générale (o Garante). Caso a Société Générale entre em incumprimento
ou declare falência, poderá ter uma perda parcial ou total do valor investido. Se o emitente e / ou o garante ficarem sujeitos a medidas de resolução sob a forma de
ferramentas de resolução ("bail-in"), o seu pagamento pode ser reduzido para zero, convertido em acções ou o seu vencimento poderá ser adiado. Tenha em atenção
que o seu Investimento não está coberto por nenhum regime de garantia de depósitos ou compensação do investidor.
Por favor consulte os ratings da Société Générale em https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/investors/debt-investors/ratings.

QUAIS SÃO OS CUSTOS?
A redução do rendimento (RIY) mostra o impacto que o total dos custos pagos terá sobre o retorno do investimento que pode obter. O total dos custos inclui os custos
pontuais, os custos correntes e os custos acessórios.
Os montantes aqui apresentados são os custos acumulados do próprio produto, para períodos de detenção diferentes. Incluem eventuais penalizações por saída
antecipada. Os valores pressupõem que investe 10 000,00 EUR. Os valores apresentados são estimativas, podendo alterar-se no futuro.

Custos ao longo do tempo
A pessoa que lhe vende este produto ou lhe presta aconselhamento sobre o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, essa pessoa fornecer-lhe-á
informações sobre os referidos custos e mostrar-lhe-á o impacto que a totalidade dos custos terá sobre o investimento ao longo do tempo.
Investimento 10 000,00 EUR
Cenários
Total dos Custos
Impacto no retorno anual (RIY)

Em caso de resgate após 1 ano

Em caso de resgate após 3 anos

Em caso de resgate no fim do periodo de
detenção recomendado

173,75 EUR

173,91 EUR

126,38 EUR

1,74%

0,58%

0,25%
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Composição dos custos
O quadro a seguir indica:
- O impacto anual dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que poderá obter no final do período de detenção recomendado;
- O significado das diferentes categorias de custos.
Este quadro mostra o impacto no retorno anual
Custos pontuais

Custos de entrada

0,25%

O impacto dos custos a pagar quando inicia o seu investimento. O impacto dos custos já incluídos no preço.

Custos de saída

0,00%

O impacto dos custos de saída do seu investimento quando este se vence.

Custos recorrentes Custos de transação da
carteira

0,00%

O impacto dos custos de comprarmos e vendermos investimentos subjacentes ao produto.

Outros custos correntes

0,00%

O impacto dos custos em que incorremos anualmente pela gestão dos seus investimentos e dos custos apresentados na Secção
II.

POR QUANTO TEMPO DEVO MANTER O PRIIP? E POSSO FAZER MOBILIZAÇÕES ANTECIPADAS DE
CAPITAL?
Período de detenção recomendado: 5 anos 8 dias, que corresponde à data de vencimento do produto.
Em condições normais de mercado, a Société Générale ou uma entidade do seu grupo asseguram a existência de um mercado secundário diário durante a vida útil do
produto com um bid-offer spread máximo de 1.00%. Se desejar vender este produto antes da Data de Vencimento, o preço do produto dependerá dos parâmetros de
mercado na altura em que você desejar vender, podendo neste caso haver lugar a uma perda de capital parcial ou total. Na presença de condições de mercado menos
favoráveis, a venda do produto em mercado secundário pode ser suspensa temporariamente.

COMO POSSO APRESENTAR QUEIXA?
Qualquer queixa relativa à pessoa que aconselha ou vende o produto pode ser enviada diretamente à respetiva pessoa no site relevante (http://kid.sgmarkets.com).
Qualquer queixa relativa ao produto ou à conduta da entidade responsável pelo produto pode ser submetida à Société Générale no seguinte endereço: SOCIETE
GENERALE, Regulatory Information Department, 17 cours Valmy, 92987 PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE - SG-complaints-kid@sgcib.com.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
O Documento de Informação Fundamental atualizado está disponível online em http://kid.sgmarkets.com. Este documento poderá ser atualizado de forma regular desde
a sua data de criação, caso permaneça em subscrição permanente ou até quando esteja disponível para venda. Outros riscos e informações estão detalhados no
prospecto do produto, de acordo com a Diretiva do Prospecto 2003/71/EC (Incluindo a alteração introduzida pela directiva 2010/73/EU), o Regulamento da Comissão
(EC) No. 809/2004 conforme modificado e de acordo com a respectiva lei local de implementação. O prospecto e o seu resumo na língua oficial relevante estão
disponíveis on-line em http://prospectus.socgen.com, e/ou poderão ser obtidos de forma gratuita, a pedido, através do +33(0) 969 32 08 07.
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