Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
CÉL
Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az
információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal
elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

TERMÉK
Mesterséges Intelligencia
ISIN: XS1796903653
ELŐÁLLÍTÓJÁNAK NEVE: Société Générale, http://kid.sgmarkets.com, Hívja a +33(0) 969 32 08 07 számot további információkért.
ILLETÉKES HATÓSÁG: Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
A KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM KELTE: 2018.06.06
KIBOCSÁTÓ: SG Issuer | GARANCIAVÁLLALÓ: Société Générale
Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és megértése nehéz lehet.

MILYEN TERMÉKRŐL VAN SZÓ?
Termék Devizaneme

HUF

Elszámolás Devizaneme

HUF

Tőzsdei Jegyzés

Nincs

Névérték

100 000 HUF / értékpapír

Minimális Befektetés

1 000 000 HUF

Kibocsátási Ár

100% (Névértékre vetítve)

Lejárat Napja

2021.06.28

Tőkevédelem

15% -a A Névérték kizárólag lejáratkor

Végső visszaváltási
Küszöb

85%

Végső visszaváltasi
Küszöb Típus

Csak a Végső Megfigyelési Napon megfigyelve

Kamatszelvény Típus

Rögzített

Kamatszelvény

4.47%

Lejárat Előtti Visszahívási
Küszöb

85%

Mögöttes Termék
Azonosító

Releváns Tőzsde

Devizanem

NVIDIA Corp

Mögöttes Termék

US67066G1040

NASDAQ GLOBAL SELECT
TEMP_MARKET

USD

Viacom Inc

US92553P2011

NASDAQ GLOBAL SELECT
TEMP_MARKET

USD

Twitter Inc

US90184L1026

NEW YORK STOCK
EXCHANGE, INC.

USD

Típus
Ez a termék egy fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő instrumentum, amelyre az angol jog az irányadó

Célok
Ez a termék élettartama alatt rendszeres időközönként fix kamatozású kamatszelvényt biztosít. A termék előre meghatározott feltételek alapján lejárat
előtt automatikusan visszahívható. Amennyiben a termék nem kerül lejárat előtt visszahívásra, a tőke visszaváltási összeg a mögöttes termékek
teljesítményéhez kötött. Ön tőkéje többségét kockáztatja, amikor ebbe a termékbe fektet.
A Mögöttes Referenciatermék a vonatkozó megfigyeléskor a legalacsonyabb megfigyelt szintű Mögöttes Termék.
Kamatszelvény:
Feltéve, hogy a termék korábban nem került lejárat előtt visszahívásra:
Ön valamennyi Kamatszelvény Kifizetési Napon megkapja a Kamatszelvényt.
Automatikus Lejárat Előtti visszahívás:
Bármely Lejárat Előtti Visszahívási Megfigyelési Napon, amennyiben a Mögöttes Referenciatermék szintje eléri vagy meghaladja a Lejárat Előtti
Visszahívási Küszöböt, a termék lejárat előtt visszahívásra kerül és Ön megkapja a Névérték 100%-át.
Végső Visszaváltás:
A Lejárat Napján, feltéve, hogy a termék nem került lejárat előtt visszahívásra, Ön megkapja a végső visszaváltási összeget. -Amennyiben a Mögöttes
Referenciatermék Végső Szintje eléri vagy meghaladja a Végső Visszaváltási Küszöböt, Ön a következőt kapja:
a Névérték 100%-át.
-Egyéb esetben Ön megkapja a Mögöttes Referenciatermék Végső Szintjét plusz 15%-ot, a Névértékkel megszorozva. Ebben az esetben Ön a
befektetett összegen veszteséget fog elszenvedni.
További információk:
-Valamennyi Mögöttes Termék szintje az adott Mögöttes Termék Kezdeti Értéke valamely százalékaként kifejezett értékének felel meg.
-Valamennyi Mögöttes Termék Kezdeti Értéke megegyezik az adott Mögöttes Termék a Kezdeti Megfigyelési Napon megfigyelt értékével.
-A Végső Szint a Mögöttes Referenciatermék a Végső Megfigyelési Napon megfigyelt szintje.
-A Kamatszelvények a Névérték valamely százalékaként kerülnek kifejezésre.
-Rendkívüli események a termék feltételeinek módosulását, illetve a termék lejárat előtti visszaváltását okozhatják, és az Ön befektetését érintő
veszteségeket eredményezhetnek.
-A termék nyilvános kibocsátás keretében, az alkalmazott kibocsátási periódus alatt érhető el, a magyar jogszabályoknak megfelelően.
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Naptár
Kibocsátás Napja

2018.06.27

Kezdeti Megfigyelés Napja

2018.06.20

Végső Megfigyelés Napja

2021.06.21

Lejárat Napja

2021.06.28

Kamatszelvény Kifizetési Napok

2019.01.03, 2019.06.27, 2020.01.06, 2020.06.29, 2020.12.30, 2021.06.28

Lejárat Előtti Visszaváltási Megfigyelési
Napok

2019.06.20, 2019.12.20, 2020.06.22, 2020.12.21

Lejárat Előtti Visszahívási Kifizetési
Napok

2019.06.27, 2020.01.06, 2020.06.29, 2020.12.30

Megcélzott lakossági befektető
Ezt a terméket olyan befektetőknek kínáljuk, akik:
- Rendelkeznek a hasonló termékekbe, illetve a pénzpiacokon történő befektetéssel kapcsolatos konkrét ismeretekkel és tapasztalatokkal, és képesek
a terméket, valamint annak kockázatait és hasznait megérteni.
- Jövedelmet kínáló terméket keresnek és befektetési horizontjuk összhangban van az alább meghatározott ajánlott tartási idővel.
- Képesek tolerálni befektetésük teljes elvesztését, és elfogadják azt a kockázatot, hogy a Kibocsátó és / vagy a Garanciavállaló nem fizeti ki a tőkét,
illetve bármely esetleges hozamot.
- Hajlandóak a potenciális hozamok elérése érdekében olyan szintű kockázatot vállalni, amely összhangban van az alábbi összesített kockázati
mutatóval

MILYEN KOCKÁZATAI VANNAK A TERMÉKNEK, ÉS MIT KAPHATOK CSERÉBE?
Összesített kockázati mutatóban
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Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 3 év 1 nap megtartja a terméket.
A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap
vissza.
Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen
valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.
Ezt a terméket a 7 osztály közül a(z) 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály.
Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek egyáltalán nem valószínű, hogy
hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.
Ön jogosult tőkéjének legalább 15% -át visszakapni (ahol a „tőke” a Névértéket, és nem a befektetett összeget jelenti). Minden ezt meghaladó összeg,
és ezen felüli hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye és bizonytalan. Mindazonáltal, ez a jövőbeli piaci teljesítménnyel szembeni védelem nem
alkalmazandó, ha Ön lejárati dátuma előtt visszaváltja a terméket.
Ha mi nem vagyunk képes(ek) teljesíteni az Önnek járó kifizetést, Ön elveszítheti a teljes befektetését.

Teljesítmény-forgatókönyvek
Befektetés 10 000 000,00 HUF

1 év

2 év

Forgatókönyvek
Stresszforgatókönyv Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása
után
Eves átlagos hozam
Kedvezőtlen
forgatókönyv

Mérsékelt
forgatókönyv

Kedvező
forgatókönyv

3 év 1 nap
(Ajánlott tartási idő)

5 004 512,76 HUF

5 363 749,36 HUF

4 785 605,68 HUF

-49,95%

-26,73%

-21,75%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása
után
Eves átlagos hozam

8 042 591,90 HUF

6 807 641,83 HUF

5 669 184,92 HUF

-19,57%

-17,47%

-17,21%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása
után
Eves átlagos hozam

9 386 677,86 HUF

8 034 270,82 HUF

7 430 495,43 HUF

-6,13%

-10,35%

-9,41%

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása
után
Eves átlagos hozam

10 894 000,00 HUF

11 227 354,29 HUF

10 026 103,03 HUF

8,94%

5,95%

0,09%

Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 3 év 1 nap különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy 10 000 000,00
HUF-t fektet be.
A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket más termékek forgatókönyveivel.
A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem
szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket.
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt az esetet,
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amikor nem vagyunk képesek Önt kifizetni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan
költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely
szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

MI TÖRTÉNIK, HA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NEM TUD FIZETNI?
Amennyiben a Kibocsátó nem teljesít, Ön kizárólag a Société Générale (a Garanciavállaló) felé élhet bármely kifizetetlen összeggel kapcsolatos
követeléssel. Amennyiben a Société Générale nem teljesít vagy csődöt jelent, Ön a befektetett összeget részben vagy teljes egészében elveszítheti.
Amennyiben a Kibocsátó és/vagy a Garanciavállaló hitelezői feltőkésítés („feltőkésítés”) formájában szanálás alá kerül, az Ön követelése nullára
csökkenhet, tőkévé alakulhat, illetve lejárata kitolódhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön Befektetése nem esik semmilyen befektető-védelmi,
illetve garanciavállalási program védelme alá.
A Société Générale besorolásait az alábbi linken találja:
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/investors/debt-investors/ratings.

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL?
A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési
hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket.
Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költségei, különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés potenciális
szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 10 000 000,00 HUF fektet be. A számadatok becslések, és a jövőben változhatnak.

A költségek időbeli alakulása
A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja
Önt ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére.
Befektetés 10 000 000,00 HUF
Forgatókönyvek

Ha Ön 1 év után visszaváltja

Ha Ön 2.

Ha Ön az ajánlott tartási idő végén váltja
vissza

Teljes kőltség

266 739,85 HUF

235 678,02 HUF

170 662,23 HUF

2,67%

1,30%

0,69%

Az évente a hozamra gyakorolt
hatás (RIY)

A költségek összetétele
Az alábbi táblázat bemutatja:
- a különböző költségtípusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást;
- a különböző költségkategóriák jelentését.
Ez a táblázat bemutatja az évente a hozamra gyakorolt hatást
Egyszeri
költségek

Belépési költségek

0,69%

A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett költségek hatása. Az árban már benne fogalt költségek hatása.

Kilépési költségek

0,00%

A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.

0,00%

A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása költségeinek hatása.

0,00%

A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított költségek és a II. szakaszban bemutatott költségek
hatása.

Folyó költségek Portfólióügyleti költségek
Egyéb folyó költségek

MEDDIG TARTSAM MEG A TERMÉKET, ÉS HOGYAN JUTHATOK KORÁBBAN A PÉNZEMHEZ?
Ajánlott tartási idő: 3 év 1 nap, ami a termék lejáratának felel meg.
Szokásos piaci feltételek mellett a Société Générale vagy a csoporthoz tartozó más gazdálkodó egység napi másodlagos piacot biztosít a termék
élettartamára maximális vételi-eladási árfolyamkülönbség mellett, ami 1.00%. Ha Ön a terméket a Lejárat Napját megelőzően kívánja értékesíteni, a
termék ára az értékesítéskor érvényes piaci paraméterektől függ, ezért Ön részleges vagy teljes tőkevesztést szenvedhet el. Szokásostól eltérő piaci
feltételek mellett a termék továbbértékesítése átmenetileg felfüggesztésre kerülhet.

HOGYAN TEHETEK PANASZT?
A termék tekintetében tanácsadást nyújtó vagy a terméket értékesítő személlyel kapcsolatos bármilyen panaszt közvetlenül az adott személy részére, a
vonatkozó weboldalon lehet benyújtani (http://kid.sgmarkets.com). A termékre vagy a termék kibocsátójának magatartására irányuló panaszt a Société
Générale részére lehet benyújtani, a következő címen: SOCIETE GENERALE, Regulatory Information Department, 17 cours Valmy, 92987 PARIS LA
DEFENSE CEDEX, FRANCE - , SG-complaints-kid@sgcib.com.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK
A legfrissebb kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a http://kid.sgmarkets.com internetcímen érhető el. A dokumentum létrehozása után
mindaddig frissülhet, amíg a termék megvásárolható, beleértve a kereskedelmi forgalmazás időszakát is. További kockázatok és részletes információk
a termék tájékoztatójában találhatók, amely megfelel a 2010/73/EU irányelv által módosított, az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci
bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelvben foglaltaknak. A tájékoztató és a releváns helyi nyelven közzétett
összefoglalója a http://prospectus.socgen.com weboldalon érhető el, és/vagy térítésmentesen igényelhető a +33(0) 969 32 08 07 telefonszámon.
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