
Avaintietoasiakirja
TARKOITUS
Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista,
jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin
tuotteisiin.

TUOTE
AC Athena on SX7E Unlimited

ISIN: FI4000415559
TUOTTEEN KEHITTÄJÄ: Société Générale, http://kid.sgmarkets.com, ottakaa yhteyttä +33(0) 969 32 08 07 puhelinnumero, jos haluatte lisätietoja 
PRIIP-TUOTTEEN KEHITTÄJÄN: Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
AVAINTIETOASIAKIRJAN LAATIMISPÄIVÄ: 20.2.2020
LIIKKEESEENLASKIJA: SG Issuer  |  TAKAAJA: Société Générale

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON?
Tuotteen Valuutta EUR Selvitysvaluutta EUR

Listaus Luxembourg Stock Exchange Nimellisarvo 1 000 EUR per Velkakirja

Vähimmäissijoitus 5 000 EUR Liikkeeseenlaskuhinta 100% Nimellisarvosta

Eräpäivä 4.5.2026 Pääomaturva Ei, voit menettää koko sijoitetun määrän

Pääomaraja-arvo 70% Pääomaraja-arvo Tyyppi Tarkkaillaan vain Lopullisena Tarkkailupäivänä

Ennenaikaisen Lunastuksen
Raja-arvo

100% Ennenaikaisen Lunastuksen
Kuponki (alustava)

4,75%

Lopullinen Raja-arvo 100% Lopullinen Kuponki 57%

Sijoituskohde
Kohde-etuus Tunniste Indeksi sponsori Valuutta

EURO STOXX BANKS ( PRICE )® INDEX EU0009658426 STOXX Limited EUR

Tyyppi
Tämä tuote on vakuudeton velkainstrumentti, johon sovelletaan Englannin lakia

Tavoitteet
Tämän tuotteen on tarkoitus tarjota tuotto, kun tuote lunastetaan (eräpäivänä tai ennenaikaisesti). Tuote voidaan lunastaa automaattisesti ennenaikaisesti ennalta
määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Mikäli tuotetta ei lunasteta ennenaikaisesti, sekä tuotto että pääoman lunastuksen määrä ovat yhteydessä Kohde-etuuden tuottoon. Voit
menettää sijoittamasi pääoman kokonaan, kun sijoitat tähän tuotteeseen.
Automaattinen Ennenaikainen Lunastus
Jos Kohde-etuuden taso on minä tahansa Ennenaikaisen Lunastuksen Tarkkailupäivänä yhtä suuri tai suurempi kuin Ennenaikaisen Lunastuksen Raja-arvo, tuote
lunastetaan ennenaikaisesti ja saat:
100% Nimelliarvosta lisättynä seuraavista korkeimmalla:(1) Ennenaikaisen Lunastuksen Kuponki kerrottuna tuotteen kuluneiden ajanjaksojen lukumäärällä tai (2)
Kohde-etuuden tuotolla.
Ajanjakson pituus on kuusi kuukautta.
Lopullinen Lunastus
Saat lopullisen lunastuksen määrän Eräpäivänä, ellei tuotetta ole lunastettu ennenaikaisesti.
- Jos Kohde-etuuden Lopullinen Taso on yhtä suuri tai suurempi kuin Lopullinen Raja-arvo, saat:
100% Nimellisarvosta lisättynä seuraavista korkeimmalla (1) Lopullisella Kupongilla tai (2) Kohde-etuuden tuotolla.
- Jos Kohde-etuuden Lopullinen Taso on pienempi kuin Lopullinen Raja-arvo ja on yhtä suuri tai suurempi kuin Pääomaraja-arvo, saat:
100% Nimellisarvosta.
- Muutoin saat Kohde-etuuden Lopullisen tason kerrottuna Nimellisarvolla. Tässä tapauksessa menetät sijoittamasi pääoman joko osittain tai kokonaan.
Lisäinformaatio
- Kohde-etuuden taso vastaa prosenttiosuutta sen Alkuarvosta.
- Kohde-etuuden Alkuarvo on sen arvo Alkuarvon tarkkailupäivänä.
- Lopullinen taso on Kohde-etuuden taso Lopullisena Tarkkailupäivänä.
- Kupongit ilmaistaan prosenttiosuutena Nimellisarvosta.
- Epätavalliset tapahtumat saattavat johtaa muutoksiin tuotteen ehdoissa tai tuotteen ennenaikaiseen erääntymiseen ja saattaa aiheuttaa menetyksiä sijoituksessasi.
- Tätä tuotetta tarjotaan yleisölle tarjousaikana seuraavilla lainkäyttöalueella/-alueilla: Suomi

Kalenteri
Liikkeeseenlaskupäivä 16.4.2020

Alkuarvon Tarkkailupäivä 16.4.2020

Lopullinen Tarkkailupäivä 16.4.2026

Eräpäivä 4.05.2026

Ennenaikaisen Lunastuksen Tarkkailupäivät 16.4.2021, 16.10.2021, 16.4.2022, 16.10.2022, 16.4.2023, 16.10.2023, 16.4.2024, 16.10.2024, 16.4.2025, 16.10.2025

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida
Tuote on tarkoitettu sijoittajille, jotka/joilla:
- On erityisosaamista ja/tai kokemusta sijoittamisesta samanlaisiin tuotteisiin ja rahoitusmarkkinoille sekä kyky ymmärtää tuote sekä sen riskit ja tuotot.
- Etsivät tuotetta, joka tarjoaa pääoman kasvua, ja joiden sijoitusaika on sama kuin alla kerrottu suositeltu sijoitusaika.
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- Pystyvät kestämään sijoituksensa menetyksen ja hyväksyvät riskin siitä, että Liikkeeseenlaskija ja / tai Takaaja voi jättää täyttämättä velvoitteensa maksaa pääoma tai
mahdollinen tuotto.
- Hyväksyvät alla kuvatun mukaisen yleisen riski-indikaattorin mukaisen riskitason saavuttaakseen mahdolliset tuotot.

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ TUOTTOA SIJOITTAJA VOI SAADA?
Yleinen riski-indikaattori

1 2 3 4 5 6 7

  
Vähäinen riski Suuri riski

 Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta hallussaan 6 vuotta 18 päivää.
Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, mikäli sijoittaja eräännyttää tuotteen varhaisessa vaiheessa, jolloin hänen tuottonsa voi jäädä
oletettua vähäisemmäksi. Sijoittaja ei välttämättä pysty myymään tuotettaan helposti tai hänen on myytävä tuotteensa hinnalla, joka
vaikuttaa huomattavasti hänen saamaansa tuottoon.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa
markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.
Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 6, joka on toiseksi korkein riskiluokka.
Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti kehittäjän kykyyn maksaa sijoittajalle.
Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Tuottonäkymät
Sijoitus 10 000,00 EUR 1 vuosi  4 vuotta 6 vuotta 18 päivää

Näkymät   (Suositeltu sijoitusaika)
Stressinäkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen 2 347,70 EUR 2 013,97 EUR 1 243,36 EUR

Keskimääräinen tuotto vuosittain -76,52% -32,99% -29,14%

Epäsuotuisa näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen 6 909,77 EUR 3 006,97 EUR 2 422,70 EUR
Keskimääräinen tuotto vuosittain -30,90% -25,93% -20,88%

Kohtuullinen näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen 7 499,01 EUR 10 950,00 EUR 10 950,00 EUR
Keskimääräinen tuotto vuosittain -25,01% 2,29% 1,51%

Suotuisa näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen 12 732,46 EUR 13 325,00 EUR 13 703,20 EUR
Keskimääräinen tuotto vuosittain 27,32% 7,43% 5,34%

Tässä taulukossa esitetään rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin seuraavan 6 vuotta 18 päivää aikana eri tuottonäkymien perusteella, kun oletuksena on
10 000,00 EUR.
Esitetyt näkymät kuvaavat sitä, miten sijoitus voi tuottaa. Niitä voidaan verrata muiden tuotteiden näkymiin.
Esitetyt näkymät ovat tulevaa tuottoa koskevia arvioita, jotka perustuvat saatuihin näyttöihin tämän sijoituksen arvon vaihtelusta, eivät tarkkoja indikaattoreita. Sijoittajan
saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen ja sijoitusajan mukaan.
Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa, eikä siinä oteta huomioon tilanteita, joissa kehittäjä ei pysty maksamaan
sijoittajalle.
Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut.
Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

MITÄ TAPAHTUU, JOS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ON MAKSUKYVYTÖN?
Jos Liikkeeseenlaskija jättää suoritusvelvollisuutensa täyttämättä, voit vaatia mitä tahansa maksamatonta osaa Société Généralelta (Takaaja). Jos Société Générale
tulee maksukyvyttömäksi tai hakeutuu konkurssiin, saatat menettää sijoittamasi pääoman osittain tai kokonaan. Jos Liikkeeseenlaskijaan tai Takaajaan kohdistetaan
pankkialan kriisinratkaisukeinoja velkojen alaskirjauksella ("bail-in"), voi olla, että saatavasi muodostuu nollaksi, muutetaan osakkeiksi tai sen eräpäivää lykätään.
Huomioithan, että sijoituksesi ei kuulu mihinkään sijoittajien korvaus- tai takausjärjestelmään.
Société Généralen luokittelun löydät osoitteesta https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/investors/debt-investors/ratings.

MITÄ KULUJA SIJOITTAJALLE AIHEUTUU?
Tuoton vähentymisellä (RIY) esitetään sijoittajan maksamien kokonaiskulujen vaikutus sijoittajan mahdollisesti saamaan tuottoon. Kokonaiskuluissa otetaan huomioon
kertaluonteiset, jatkuvaluonteiset ja satunnaiset kulut.
Tässä esitetyt summat ovat tuotteeseen itseensä liittyvät kumulatiiviset kulut eri sijoitusajan osalta. Ne sisältävät mahdollisia varhaiseen irtautumiseen liittyviä sakkoja.
Lukujen oletuksena on 10 000,00 EUR. Luvut ovat arvioita ja voivat muuttua tulevaisuudessa.

Ajan myötä kertyvät kulut
Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä
kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.
Sijoitus 10 000,00 EUR
Näkymät Eräännytettäessä 1 vuoden kuluttua Eräännytettäessä  4 vuotta Eräännytettäessä suositellun sijoitusajan

päätteeksi
Kokonaiskulut 569,03 EUR 752,87 EUR 752,87 EUR

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (RIY) 5,69% 1,71% 1,12%
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Kulujen rakenne
Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään:
- erityyppisten kulujen vuosittainen vaikutus tuottoon, jonka sijoittaja saattaa saada suositellun sijoitusajan lopussa;
- eri kululuokkien merkitykset.
Tässä taulukossa esitetään vaikutukset vuotuiseen tuottoon
Kertaluonteiset
kulut

Osallistumiskulut 1,12% Sijoituksen tekemisen yhteydessä aiheutuvien kulujen vaikutus. Kulujen vaikutus sisältyy jo hintaan.

Irtautumiskulut 0,00% Niiden kulujen vaikutus, jotka aiheutuvat sijoituksesta irtautumisesta sijoituksen erääntyessä.

Jatkuvaluonteiset
kulut

Salkkutapahtumiin liityvät kulut 0,00% Tuotteesta vastaavan tahon suorittamista kohteena olevien sijoitusten ostoista ja myynneistä aiheutuvien kulujen vaikitus.

Muut jatkuvaluonteiset kulut 0,00% Tuotteesta vastaavan tahon sijoitusten hallinnasta vuosittain perimien kulujen ja osiossa II esitettyjen kulujen vaikutus.

MITEN PITKÄKSI AIKAA SIJOITUS OLISI TEHTÄVÄ, JA SAAKO SIJOITTAJA RAHANSA POIS ENNEN
SIJOITUKSEN ERÄÄNTYMISAIKAA?
Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta 18 päivää, mikä vastaa tuotteen maturiteettia.
Normaaleissa markkinaolosuhteissa Société Générale tai sen konserniin kuuluva entiteetti takaa päivittäiset jälkimarkkinat tuotteen käyttöiän ajan tarjoamalla osto- ja
myyntihinnat ilmastuina prosentteina nimellisarvosta ja eron osto- ja myyntihintojen (osto- ja myyntihinnan erotus) välillä, joka on korkeintaan 1% tästä nimellisarvosta.
Jos haluat myydä tuotteen ennen eräpäivää, tuotteen hinta riippuu markkinaparametreista myyntihetkellä, ja sinulle saattaa aiheutua luovutustappiota joko osittain tai
kokonaan. Epätavallisissa markkinaolosuhteissa tuotteen jälleenmyynti voidaan keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi.

KUINKA SIJOITTAJA VOI VALITTAA?
Kaikki tuotetta suosittelevaa tai myyvää tahoa koskevat valitukset voidaan osoittaa suoraan kyseiselle taholle tämän. Kaikki tuotetta tai tuotteen valmistajan toimintaa
koskevat valitukset voidaan toimittaa Société Généralelle seuraavaan osoitteeseen: SOCIETE GENERALE, Regulatory Information Department, 17 cours Valmy, 92987
PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE - SG-complaints-kid@sgcib.com (http://kid.sgmarkets.com).

MUUT OLENNAISET TIEDOT
Viimeisin Avaintietoasiakirja on saatavilla verkosta http://kid.sgmarkets.com. Asiakirjaa voidaan päivittää niin kauan, kun tuote on hankittavissa, mukaan lukien ajanjakso,
jonka aikana tuotetta markkinoidaan. Tuotteeseen liittyvät riskit ja muut tiedot ovat lueteltuina Esitetietodirektiivin 2003/71/EY, sisältäen direktiivin 2010/73/EU mukaiset
muutokset, mukaisessa esitteessä. Esite ja sen tiivistelmä kullakin paikallisella kielellä on saatavissa verkosta, osoitteesta http://prospectus.socgen.com, ja/tai ilmaiseksi
pyydettävissä numerosta +33(0) 969 32 08 07.
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