
TIIVISTELMÄ 

 

Tiivistelmät koostuvat komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 (muutoksineen) liitteen XXII edellyttämistä 
tiedoista, joita kutsutaan nimellä ”osatekijät”. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A–E (A.1–E.7). 

Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta 
tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia sääntelyssä lueteltuja osatekijöitä 
ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. 

Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on 
mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu 
lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ”ei sovellu”. 

[Jos samanaikaisesti lasketaan liikkeeseen tai tarjotaan useita arvopaperisarjoja, joihin sovelletaan samoja lopullisia 

ehtoja, poikkeavat tiedot voidaan esittää taulukossa (liikkeeseenlaskukohtainen taulukko] 

 

Jakso A – Johdanto ja varoitukset 

A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä ohjelmaesitteen johdantona. 

Sijoittajan on perustettava päätöksensä sijoittaa velkakirjoihin 

ohjelmaesitteeseen kokonaisuudessaan.  

Jos tuomioistuimessa pannaan vireille ohjelmaesitteeseen ja sovellettaviin 

lopullisiin ehtoihin sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva 

sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen 

oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan ohjelmaesitteen 

käännöskustannuksista. 

Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat jättäneet 

tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on 

harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa 

ohjelmaesitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä ohjelmaesitteen 

muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he 

harkitsevat sijoittamista velkakirjoihin. 

A.2 Suostumus 

ohjelmaesitteen 

käyttöön 

[Ei sovellu. Velkakirjoja ei tarjota yleisölle Euroopan talousalueella.]  

[[Liikkeeseenlaskija antaa suostumuksensa tämän ohjelmaesitteen käyttöön 

velkakirjojen jälleenmyynnin tai liikkeeseenlaskun yhteydessä olosuhteissa, 

joissa esite on julkaistava esitedirektiivin mukaisesti 

(julkistamisvelvollisuuden alainen jarjous), seuraavia ehtoja noudattaen: 

- Suostumus on voimassa vain tarjousaikana [määrittele päivämäärä]–

[määrittele päivämäärä] (tarjousaika); 

[- Liikkeeseenlaskijan antama suostumus käyttää ohjelmaesitettä 

julkistamisvelvollisuuden alaisen tarjouksen tekemiseen on [yksittäinen 

suostumus (yksittäinen suostumus), joka koskee [nimi ja osoite] ( 

alkuperäinen valtuutettu tarjoaja [alkuperäiset valtuutetut tarjoajat])] 

ja, jos liikkeeseenlaskija nimittää mahdollisia muita rahoituksenvälittäjiä 

[lisää sovellettavien lopullisten ehtojen päiväys] jälkeen ja julkaisee niiden 

tiedot verkkosivuillaan (http://prospectus.socgen.com), jokaista 

rahoituksenvälittäjää, jonka tiedot on tällä tavoin julkaistu (kukin muu 

valtuutettu tarjoaja] [sekä] [yleinen suostumus (yleinen suostumus), joka 

koskee kaikkia rahoituksenvälittäjiä, jotka ilmoittavat verkkosivuillaan 

aikovansa tehdä julkistamisvelvollisuuden alaisen tarjouksen velkakirjoista 

liikkeeseenlaskijan antaman yleisen suostumuksen perusteella, ja  tällä 

ilmoituksella tällainen rahoituksenvälittäjä (kukin yleinen valtuutettu 



tarjoaja) sitoutuu noudattamaan seuraavia velvoitteita: 

(a)  se noudattaa kaikkia lakeja, sääntöjä, säännöksiä ja ohjeita (myös 

kaikkien sääntelyviranomaisten antamia), joita sovelletaan warranttien 

julkistamisvelvollisuuden alaiseen tarjoukseen yleisölle tehtävän 

tarjouksen oikeudenkäyttöalueella (yleisölle tehtävän tarjouksen 

oikeudenkäyttöalue, Public Offer Jurisdiction), erityisesti lakia, jolla 

implementoidaan MiFID-direktiivi (direktiivi 2004/39/EY) sellaisena kuin 

se on muutettuna (jäljempänä määräykset, Rules), ja varmistaa, että 

(i) kaikki velkakirjoihin tehtävää sijoitusta koskevat kaikkien henkilöiden 

esittämät neuvot ovat asianmukaisia, (ii) mahdollisille sijoittajille 

annettavat tiedot, mukaan luettuina tiedot kyseisen yleisen valtuutetun 

tarjoajan warranteista tehdyn tarjouksen yhteydessä maksamista tai 

tälle maksettavista mahdollisista kuluista (ja minkä tahansa lajisista 

palkkioista tai korvauksista), ovat kattavat ja selkeät ennen kuin he 

sijoittavat velkakirjoihin;; 

(b)  se noudattaa asianmukaisia merkintä-, myynti- ja luovutusrajoituksia 

sen valtion osalta, jossa velkakirjoja tarjotaan yleisölle, siten kuin se 

toimisi välittäjänä kyseisessä valtiossa; 

(c) se varmistaa, että minkään palkkion (ja minkä tahansa muun 

välityspalkkion tai minkäänlaisen edun) tai minkään sen saaman tai 

maksaman, velkakirjojen tarjoamiseen tai myyntiin liittyvän hyvityksen 

olemassaolo ei riko määräyksiä, ovat kattavasti ja selkeästi kerrottu 

sijoittajille tai sijoitusta suunnitteleville sijoittajille ennen kuin he 

sijoittavat velkakirjoihin, ja siinä laajuudessa, kuin määräykset 

edellyttävät antaa lisätietoa niihin liittyen; 

(d)  se noudattaa rahanpesun, korruption ja lahjonnan estämiseen liittyviä 

sääntöjä (mukaan lukien asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtyminen, 

kyseisiä sääntöjä noudattaen, kunkin sijoittamista suunnittelevan 

sijoittajan henkilöllisyyden todentamiseksi ja dokumentoimiseksi ennen 

sijoittajan ensimmäistä sijoittamista velkakirjoihin, näihin kuitenkaan 

rajoittumatta), eikä salli velkakirjojen merkintää tilanteessa, jossa sillä 

on epäilys merkintärahojen alkuperästä ja asiakkaan tunnistamista 

koskevia sääntöjä; se säilyttää sijoittajien tunnistetietoja vähintään 

säännöissä määritellyn vähimmäisajan ja pyydettäessä toimittaa nämä 

tiedot asianomaiselle liikkeeseenlaskijalle ja/tai välittäjälle tai suoraan 

viranomaiselle, jonka toimivallan piiriin asianomainen liikkeeseenlaskija 

tai välittäjä kuuluu, jotta asianomainen liikkeeseenlaskija tai välittäjä voi 

noudattaa sitä koskevia rahanpesun, korruption ja lahjonnan 

estämiseen liittyviä sääntöjä ja asiakkaan tunnistamista koskevia 

sääntöjä; 

(e)  se tekee yhteistyötä liikkeeseenlaskijan ja kyseisen jakelijan kanssa 

tarjoamalla asiaankuuluvaa tietoa (mukaan lukien yllä (d)-kappaleessa 

mainitun mukaisesti säilytettyjä tallenteita ja asiakirja-aineistoa, näihin 

kuitenkaan rajoittumatta) sekä lisäksi muuta sellaista kohtuullista apua, 

jota liikkeeseenlaskija tai jakelija kussakin tapauksessa kirjallisella 

pyynnöllä on  pyytänyt, niin pian kuin on kohtuudella mahdollista ja, 

joka tapauksessa, sääntelyviranomaisten tai sääntelyprosessin 

asettamassa ajassa. Tätä tarkoitusta varten asiaankuuluva tieto, joka 

on asiaankuuluvan rahoituksen välittäjän saatavilla tai jonka se voi 

hankkia: 

(i) sääntelyviranomaisen velkakirjoihin, liikkeeseenlaskijaan 

tai kyseiseen jakelijaan liittyvän pyynnön tai tutkinnan 



yhteydessä; ja/tai 

(ii) liikkeeseenlaskijan ja/tai kyseisen jakelijan saaman, 

liikkeeseenlaskijaan ja/tai kyseiseen jakelijaan tai toiseen 

valtuutettuun tarjoajaan liittyvän valituksen yhteydessä, 

mukaan lukien toimivaltaisen lainkäyttöalueen 

sääntelyviranomaisen kulloinkin julkistamissa säännöissä 

määritellyt valitukset, näihin kuitenkaan rajoittumatta; ja/tai 

(iii) jonka liikkeeseenlaskija tai kyseinen jakelija voi 

kohtuudella kulloinkin vaatia velkakirjoihin liittyen ja/tai 

mahdollistaakseen sen, että liikkeeseenlaskija tai kyseisen 

jakelija voi noudattaa täysin sen omia oikeudellisia, 

verotuksellisia tai sääntelyllisiä vaatimuksia; 

(f) se ei tee suoraan tai epäsuorasti mitään sellaista, jonka seurauksena 

liikkeeseenlaskija tai asianomaiset välittäjät rikkoisivat sääntöjä tai 

minkä tahansa valtion ilmoitus- tai lupavelvollisuutta koskevia 

määräyksiä; 

[(g)  se täyttää [lisää muut mahdolliset edellytykset, jotka on määritelty 

sovellettavien lopullisten ehtojen kohdassa ”Other conditions to 

consent” (Muut suostumuksen edellytykset)];] 

[(g)/(h)]  se sitoutuu korvaamaan asianomaiselle 

liikkeeseenlaskijalle, mahdolliselle takaajalle, asianomaiselle välittäjälle 

ja Société Généralelle sekä sen läheisyhteisöille kaikki vahingot, 

menetykset, kustannukset, vaatimukset tai palkkiot (mukaan lukien 

kohtuulliset asianajopalkkiot), joita aiheutuu jollekin näistä yhteisöistä 

sen seurauksena tai sen yhteydessä, että kyseinen yleinen valtuutettu 

tarjoaja (tai sen alijälleenmyyjä) jättää noudattamatta yllä mainittuja 

velvollisuuksiaan; 

[(h)/(i)]  se on perehtynyt lahjonnan- ja korruptionvastaisiin 

sovellettaviin sääntöihin ja lakeihin, niiden muutokset mukaan lukien, ja 

sillä on näiden noudattamisen varmistamiseksi käytössään 

menettelytapoja ja prosesseja; 

[(i)/(j)]  (a) se tai kukaan sen määräysvallan alainen henkilö 

(mukaan lukien johtajat, toimihenkilöt tai työntekijät, kukin 

määräysvallan alainen henkilö) ei ole syyllistynyt eikä syyllisty 

korruptioksi katsottavaan tekoon suoraan tai epäsuorasti ja (b) sen 

parhaan tiedon mukaan kukaan sen alijälleenmyyjistä ei ole syyllistynyt 

korruptioksi katsottavaan tekoon suoraan tai epäsuorasti, kussakin 

tapauksessa kenenkään henkilön tai valtion virkailijan (mikä käsittää 

virkaimiehet, työntekijät ja edustajat, sekä muut henkilöt, jotka toimivat 

julkisessa asemassa minkä tahansa lainkäyttöalueen tai maan 

hallinnon, kansainvälisen julkisorganisaation, poliittisen puolueen tai 

kvasi-valtiollisen elimen lukuun tai puolesta) hyödyksi tai eduksi. 

[(j)/(k)]  sillä on käytössään riittävät menettelytavat, järjestelmät, 

prosessit ja kontrollit, jotka on suunniteltu estämään sitä, sen 

alijälleenmyyjää ja määräysvallan alaisia henkilöitä syyllistymästä 

korruptioksi katsottavaan tekoon sekä varmistamaan, että kaikki 

todisteet tai epäilykset korruptiosta tutkitaan täysin, raportoidaan 

Société Généralille tai kyseiselle liikkeeseenlaskijalle sekä ryhdytään 

sen mukaisiin toimenpiteisiin; 

[(k)/(l)]  se tai kukaan sen asiamiehistä, alijälleenmyyjistä tai 

määräysvallan alaisista henkilöistä ei ole kelpaamaton, tai pidetä 



kenenkään valtiollisen tai kansainvälisen viranomaisen toimesta 

kelpaamattomana, tarjoamaan sopimusta tai liiketoimia kyseisille 

viranomaisille tai saamaan sopimusta tai liiketoimia kyseisten 

viranomaisten minkään todellisen tai väitetyn korruptioksi katsottavan 

teon takia. 

[(l)/(m)]  se on pitänyt asiaankuuluvaa kirjanpitoa liiketoimistaan, 

mukaan lukien sen kokoon ja resursseihin nähden riittävässä 

muodossa ja tavalla pidetty kirjanpito; 

[(m)/(n)]  se vakuuttaa ja takaa, että se ei jälleenmyy rahoitusvälineitä 

pakotteiden alaisille henkilöille tai tee rahoitusvälineitä koskevia 

järjestelyjä pakotteiden alaisten henkilöiden kanssa; 

[(n)/(o)]  se sitoutuu ilmoittamaan pikaisesti Société Généralille tai 

kyseiselle liikkeeseenlaskijalle (a) sen toimintaan tai rahoitusvälineisiin 

liittyen vastaanotetusta valituksesta; tai (b) siihen vaikuttavasta 

tapahtumasta, mukaan lukien (näihin kuitekaan rajoittumatta): (i) siihen 

tai sen lähiyhteisöön, yhteistyökumppaniin tai asiamieheen kohdistuva 

sääntelyyn liittyvä tutkinta tai tarkastus; (ii) sitä tai sen lähiyhteisöä, 

yhteistyökumppania tai asiamiestä kohtaan toimivaltaisen 

sääntelyviranomaisen toimesta käynnistetyt oikeudenkäyntimenettelyt; 

tai (iii) sille tai sen lähiyhteisölle, yhteistyökumppanille tai asiamiehelle 

annettu tuomio tai rangaistus, mikä kussakin tapauksessa saattaa 

kohtuullisessa määrin sisältää maineriskin Société Généralille tai 

kyseiselle liikkeeseenlaskijalle; sekä 

[(o)/(p)] se on tietoinen, että sen yllä olevien velvollisuuksien 

noudattamista koskevaan sitoumukseen sovelletaan [Ranskan lakia] 

[Englannin lakia], ja suostuu siihen, että mahdolliset asiaan liittyvät 

riidat ratkaistaan [Ranskassa Pariisin tuomioistuimissa (tribunaux de 

Paris)] [Englannin tuomioistuimissa]; 

[Jos yleinen valtuutettu tarjoaja haluaa käyttää ohjelmaesitettä 

julkistamisvelvollisuuden alaisen tarjouksen yhteydessä yleisen 

suostumuksen ja siihen liittyvien ehtojen mukaisesti, sen on 

asianomaisena tarjousaikana ilmoitettava verkkosivuillaan, että se 

käyttää ohjelmaesitettä kyseistä julkistamisvelvollisuuden alaista 

tarjousta varten yleisen suostumuksen ja siihen liittyvien ehtojen 

mukaisesti.] 

- Suostumus ohjelmaesitteen käyttöön koskee vain 

julkistamisvelvollisuuden alaista tarjousta, joka tehdään [Belgiassa] 

[Tšekissä] [Tanskassa] [Suomessa] [Ranskassa] [Unkarissa] [Irlannissa] 

[Italiassa] [Luxemburgissa] [Norjassa] [Puolassa] [Portugalissa] 

[Espanjassa] [Ruotsissa] [Alankomaissa] [Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa] [Slovakia]. 

[Sijoittajat saavat julkistamisvelvollisuuden alaisen tarjouksen 

ehtoihin liittyvät tiedot [alkuperäiseltä valtuutetulta tarjoajalta] 

[alkuperäiseltä valtuutetulta tarjoajalta ja yleinen valtuutetulta 

tarjoajalta] [yleinen valtuutetulta tarjoajalta] tarjouksen tekemisen 

aikana.]] 

 

Jakso B – Liikkeeseenlaskija [ja takaaja] 

B.1 Liikkeeseenlaskijan 

virallinen nimi ja muu 

[Société Générale (tai liikkeeseenlaskija)] 

[SG Issuer (tai liikkeeseenlaskija)] 



liiketoiminnassa 

käytetty toiminimi 
[SG Option Europe (tai liikkeeseenlaskija)] 

 

B.2 Liikkeeseenlaskijan 

asuinpaikka ja 

oikeudellinen muoto, 

liikkeeseenlaskijaan 

sovellettava laki ja 

perustamismaa 

[Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: 

Toimipaikka: 29, boulevard Haussmann, 75009 Pariisi, Ranska. 

Oikeudellinen muoto: Julkinen osakeyhtiö (société anonyme). 

Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Ranskan laki. 

Perustamismaa: Ranska.] 

 

[Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer: 

Toimipaikka: 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Luxemburg. 

Oikeudellinen muoto: Julkinen osakeyhtiö (société anonyme). 

Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Luxemburgin laki. 

Perustamismaa: Luxemburg.] 

[Jos liikkeeseenlaskija on SG Option Europe: 

Toimipaikka: 17, cours Valmy, 92800 Puteaux, Ranska. 

Oikeudellinen muoto: Julkinen osakeyhtiö (société anonyme). 

Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Ranskan laki. 

Perustamismaa: Ranska.] 

 

B.4b Tiedossa olevat 

suuntaukset, jotka 

vaikuttavat liikkeeseen-

laskijaan ja sen 

toimialaan 

[Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: Vuonna 2016 maailmantalouden 

oletetaan kärsivän suuresta epävarmuudesta liittyen erityisesti geopoliittiseen 

ympäristöön (Brexit, Euroopan maahanmuuttokriisi, epävakaa tilanne Lähi-

idässä) ja keskeisten maiden vaaleihin. Samanaikaisesti hyödyke- ja 

pääomamarkkinoiden volatiliteetti tullee pysymään edelleen merkittävänä 

ottaen huomioon kehittyvien talouksien hidastuminen ja huomattavat 

eroavaisuudet rahapolitiikoissa. 

Euroalueella EKP:n toteuttama setelirahoitus ja negatiivinen korkopolitiikka 

tullevat pitämään markkinakorot alhaisina vuonna 2016 ja alhainen inflaatio 

jatkuu. Yhdysvalloissa FED:n rahapolitiikan kiristystahti riippuu talouden 

kasvuvauhdista. Kehittyvissä maissa maltillinen kasvuvauhti vahvistettiin 

vuoden 2015 osalta. Vaikka tämä suuntaus saatiin pidetty Kiinassa 

hallinassa, hyödykkeitä tuottavissa maissa liiketoiminta koki merkittävämmän 

vähentymisen. 

Tällaisessa ristiriitaisessa ympäristössä pankkien tulee edelleen vahvistaa 

pääomaansa noudattaakseen uusia sääntelyvaatimuksia Basel-uudistuksiin 

pohjautuen. Erityisesti vuonna 2015 toteutettujen erilaisten 

avoimuushankkeiden ja Pilari 2 -vaatimusten julkistamisen seurauksena 

pankkien tulee noudattaa uusia vieraan pääoman suhdelukuja (MREL ja 

TLAC). 

Muita uudistuksia on edelleen vireillä, ja pankkisääntelyviranomainen 

tarkastaa kaupankäyntisalkku- ja riskipainotusmalleja.] 

[Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer tai SG Option Europe: 

Liikkeeseenlaskijan arvion mukaan sen toiminta jatkuu 

liiketoimintatavoitteiden mukaisena vuonna 2016].] 

B.5 Kuvaus  

liikkeeseen-laskijan 

konsernista ja 

liikkeeseenlaskijan 

asemasta konsernissa 

Société Général -konserni (konserni) tarjoaa kattavan valikoiman 

neuvontapalveluita ja yksilöllisiä rahoitusratkaisuja henkilöasiakkaille, suurille 

yritysasiakkaille ja institutionaalisille sijoittajille. Konsernilla on kolme toisiaan 

täydentävää liiketoiminnan päälinjaa: 



 Ranskan vähittäispankkitoiminta 

 Kansainvälinen vähittäispankkitoiminta, rahoituspalvelut ja vakuutukset 

 Yritys- ja investointipankkitoiminta, yksityispankkitoiminta, omaisuuden- 
ja varainhoito ja arvopaperipalvelut. 

[Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: Liikkeeseenlaskija on konsernin 

emoyhtiö.] 

[Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer tai SG Option Europe: 

Liikkeeseenlaskija on konsernin tytäryhtiö, eikä sillä ole tytäryhtiöitä.] 

B.9 Liikkeeseenlaskijan 

tulosennuste tai  

-arvio 

Ei sovellu. Liikkeeseenlaskija ei anna tulosennustetta tai -arviota. 

B.10 Historiallisia 

taloudellisia tietoja 

koskevassa 

tilintarkastus-

kertomuksessa 

mahdollisesti 

esitettyjen muistutusten 

luonne 

Ei sovellu. Tilintarkastuskertomus ei sisällä muistutuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.12 Valikoituja historiallisia 

keskeisiä taloudellisia 

tietoja liikkeeseen-

laskijasta 

[Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: 

 
 Ensimmäinen 

neljännes 
31.3.2016 

(tilintarkasta
maton) 

31.12.2015 
päättynyt 
tilikausi 

(tilintarkastet
tu) 

Ensimmäinen 
neljännes 
31.3.2015 

(tilintarkasta
maton) 

31.12.2014 
päättynyt 
tilikausi 

(tilintarkast
ettu(*)) 

Tulos 
(miljoonaa 
euroa) 

    

Pankkitoi
minnan 
nettotuoto
t 

6 175 25 639 6 353 23 561 

Liiketoimi
nnan 
tuotot 

1 367 5 681 1 298 4 557 (*) 

Nettotuoto
t 

1 022 4 395 962 2 978 (*) 

Konsernin 
nettotuoto
t 

924 4 001 868 2 679 (*) 

Ranskan 
vähittäisp
ankki-
toiminta 

328 1 417 279 1 204 (*) 

Kansainvä
linen 
vähittäisp
ankkitoimi
nta ja 
rahoituspa
lvelut 

300 1 077 148 370 (*) 

Globaali 
pankkitoi
minta ja 

454 1 808 532 1 909 (*) 



sijoitusrat
kaisut 

Corporate 
Centre  

(158) (301) (91) (804) (*) 

Nettokust
annukset, 
riski 

(524) (3 065) (613) (2 967) 

Kulu/tuott
o-suhde 

Ei saatavilla
(**)

 68 % Ei saatavilla
(**)

 68 %(*) 

ROE 
verojen 
jälkeen 

7,1 % 7,9 % 6,9 % 5,3 % 

Ydinpääo
man 
vakavarai
suussuhd
e (Tier 1 
Ratio) 

13,7 % 13,5 % 12,4 % 12,6 % 

Toiminta 
(miljardia 
euroa) 

    

Varat ja 
vastuut 
yhteensä 

1 367,9 1 334,4 1 428,8 1 308,1(*) 

Asiakaslai
nat (1) 

411,6 405,3 346,9 370,4 

Asiakastal
letukset 

372,5 379,6 340,5 349,7 

Oma 
pääoma 
(miljardia 
euroa) 

    

Konsernin 
osakepää
oma 

59,0 59,0 57,2 55,2(*) 

Konsolidoi
tu 
osakepää
oma 
yhteensä 

62,7 62,7 61,0 58,9(*) 

Rahavirta
laskelma 
(miljoonaa 
euroa) 

    

Rahavirrat
, inflow 
(outflow) – 
käteisvara
t ja muut 
rahavarat 

Ei saatavilla
(**)

 21 492 Ei saatavilla
(**)

 (10 183) 

 

 
(1) Asiakaslainat käsittävät rahoitusleasingin ja samankaltaiset sopimukset, jotka on 
aiemmin esitetty taseen erillisellä rivillä. Vertailulukujen esitystapa on muotoiltu 
uudelleen 31. joulukuuta 2014 julkaistujen tilinpäätösten mukaisesti. 
 
(*) 31. joulukuuta 2014 julkaistuihin tilinpäätöksiin liittyvät uudelleen muotoillut määrät 
taannehtivan IFRIC 21 soveltamisen mukaisesti. 
 
(**) Ei sovellu. 

 

[Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer: 

(tuhatta euroa) 31.12.2015 

(tilintarkastettu) 

31.12.2014 

(tilintarkastettu) 

Liikevaihto 102 968 110 027 

Liiketoiminnan tuotot 380 209 

Jatkuvan 

liiketoiminnan tuotto 

380 209 



Kokonaisvarat 37 107 368 23 567 256 

 

[Jos liikkeeseenlaskija on SG Option Europe: 

(tuhatta euroa) 31.12.2015 

(tilintarkastettu) 

31.12.2014 

(tilintarkastettu) 

Liikevaihto 57 072 -25 925 

Liiketoiminnan tuotot 9 888 -44 749 

Jatkuvan 

liiketoiminnan tuotto 

14 068 -68 925 

Kokonaisvarat 38 105 461 42 060 158 

Osakekohtainen 

osinko 

0 0 

 

 

 

 Ei merkittävää kielteistä 

muutosta  

liikkeeseenlaskijan 

kehitysnäkymissä 

viimeisen tarkastetun 

tilinpäätöksen 

julkistamispäivän 

jälkeen  

[Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer tai SG Option Europe: 

Liikkeeseenlaskijan talous- tai kaupankäyntiasemassa ei ole tapahtunut 

merkittäviä kielteisiä muutoksia 31.12.2015 jälkeen.]   

[Jos liikeeseenlaskija on Société Générale: 

 

Liikkeeseenlaskijan talous- tai kaupankäyntiasemassa ei ole tapahtunut 

merkittäviä kielteisiä muutoksia 31.12.2015 jälkeen.]   

 

 Historiallisten 

taloudellisten tietojen 

kattaman jakson jälkeen 

tapahtuneet merkittävät 

muutokset  

liikkeeseenlaskijan 

taloudellisessa 

asemassa tai 

kaupankäyntipositiossa  

Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer tai SG Option Europe: 

Ei määritettävissä. Liikkeeseenlaskijan talous- tai kaupankäyntiasemassa ei 

ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.12.2015 jälkeen. 

[Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: 

Ei määritettävissä. Liikkeeseenlaskijan talous- tai kaupankäyntiasemassa ei 

ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.3.2016.] 

B.13 Liikkeeseenlaskijaan 

liittyvät viimeaikaiset 

tapahtumat, jotka ovat 

ratkaisevia arvioitaessa 

liikkeeseenlaskijan 

maksukykyä  

Ei sovellu. Viime aikoina ei ole esiintynyt liikkeeseenlaskijaan liittyviä 

tapahtumia, jolla olisi olennaista merkitystä liikkeeseenlaskijan maksukykyä 

arvioitaessa. 

B.14 Lausuma  

liikkeeseenlaskijan 

riippuvuudesta 

konsernin muista 

yksiköistä 

Ks. osatekijä B.5 edellä (Liikkeeseenlaskijan asema konsernissa). 

[[Société Générale on konsernin ylin holding-yhtiö. Société Générale 

harjoittaa kuitenkin myös omaa liiketoimintaa eikä siten toimi pelkästään 

tytäryhtiöidensä holding-yhtiönä.] 

[SG Issuer on riippuvainen Société Générale Bank & Trust -yhtiöstä 

konsernin sisällä.] 

[SG Option Europe on riippuvainen Société Généralesta konsernin sisällä.] 

 



B.15 Kuvaus liikkeeseen-

laskijan päätoimialoista 
[Jos liikkeeseenlaskija on Société Générale: Katso osatekijä B.5 edellä.] 

[SG Issuerin pääasiallisena liiketoimintana on rahoituksen kerääminen 

laskemalla liikkeeseen institutionaalisille asiakkaille tai vähittäisasiakkaille 

suunnattuja warrantteja ja velkapapereita Société Généralen kanssa 

yhteistyössä toimivien jakelijoiden kautta. Velkapaperien 

liikkeeseenlaskusta saatu rahoitus lainataan tämän jälkeen Société 

Généralelle ja konsernin muille yhtiöille.] 

[SG Option Europen pääasiallisena liiketoimintana on käydä kauppaa 

osake- ja indeksijohdannaisilla, joilla käydään kauppaa Englannin ja 

Ranskan säännellyillä markkinoilla ja joita käytetään Société Généralen 

asiakkailleen myymien tuotteiden suojaukseen. SG Option Europella on 

ollut lupa tarjota sijoituspalveluita sijoituspalveluyrityksenä 1. tammikuuta 

2001 lähtien. SG Option Europe toimii markkinatakaajana Société 

Généralen liikkeeseen laskemille velkapapereille ja warranteille, ja se 

laskee liikkeeseen institutionaalisille asiakkaille ja vähittäisasiakkaille 

suunnattuja velkapapereita Société Généralen kanssa yhteistyössä 

toimivien jakelijoiden kautta. Velkapaperien liikkeeseenlaskusta saatu 

rahoitus lainataan tämän jälkeen Société Généralelle ja konsernin muille 

yhtiöille.] 

B.16 Liikkeeseenlaskijan 

tietämys siitä, onko se 

suoraan tai välillisesti 

jonkun omistuksessa 

tai määräysvallassa ja 

mikä tämä taho ja sen 

määräysvallan luonne 

on  

[Ei sovellu. Tietämyksensä mukaan Société Générale ei ole (Ranskan lain 

mukaisesti) suoraan tai välillisesti toisen tahon omistuksessa tai 

määräysvallassa.] 

[SG Issuer on Société Générale Bank & Trust S.A.:n 100-prosenttisesti 

omistama tytäryhtiö. Société Générale Bank & Trust S.A. puolestaan on 

Société Généralen 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja täydellisesti 

konsolidoitu yhtiö.] 

[SG Option Europe on Genefinancen 99,99-prosenttisesti omistama 

tytäryhtiö. Genefinance puolestaan on Société Généralen 100-prosenttisesti 

omistama tytäryhtiö ja täydellisesti konsolidoitu yhtiö.] 

[Poista osa B.17, jos velkakirjojen ovat johdannaisinstrumentteja, joihin sovelletaan asetuksen liitettä XII] 

[B.17 Liikkeeseen-laskijalle 

tai sen velkapapereille 

laaditut luottokel-

poisuusluokitukset 

[DBRS on antanut Société Généralelle luottoluokituksen A (high), Fitch 

Ratings luottoluokituksen A, Moody’s Investors Services luottoluokituksen 

A2 ja Standard & Poor’s luottoluokituksen A.]  

[Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer tai SG Option Europe: Ei sovellu. 

Liikkeeseenlaskijalla ei ole luottoluokitusta.] 

[Ei sovellu.] [Liikkeeseen laskettavilla velkakirjoilla [on luottoluokitus] [on 

luottoluokitukset] [ei ole luottoluokitusta] [velkakirjojen luottoluokitus 

(luottoluokitukset)][, [jonka on antanut] [jotka ovat antaneet] [luokituslaitos 

(luokituslaitokset)].] 

 

[Poista osat B.18 ja B.19, jos velkakirjojen liikkeeseenlaskija on Société Générale] 

[B.18 Takauksen luonne ja 

soveltamisala 
Société Générale (takaaja) antaa velkakirjoille ehdottoman ja 

peruuttamattoman takauksen 6. heinäkuuta 2016 eteenpäin annetun 

takauksen (takaus) mukaisesti. 

Takaus on takaajan suora, ehdoton, vakuudeton ja yleinen velvoite ja 

tuottaa nyt ja tulevaisuudessa vähintään samat oikeudet (pari passu) 



kaikkien muiden takaajan tämänhetkisten ja tulevien suorien, 

rajoittamattomien, vakuudettomien ja yleisten velvoitteiden kanssa, mukaan 

lukien talletuksiin liittyvät velvoitteet. 

Kaikki viittaukset liikkeeseenlaskijan maksettavana oleviin summiin tai 

määriin, jotka takaaja on taannut takauksen nojalla, ovat sellaisiin summiin 

ja/tai määriin, kuten niitä on suoraan vähennetty, ja/tai omaksi pääomaksi 

muuntamisen tapauksessa, kuten tällainen muunto on niitä vähentänyt, ja/tai 

muulla tavoin kulloinkin muutettu johtuen alaskirjausvaltuuksien 

soveltamisesta asiaankuuluvan viranomaisen toimesta Euroopan 

parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2014/59/EU 

mukaisesti. 

B.19 Takaajaa koskevat tiedot, 

jotka annetaan takauksen 

kohteena olevan 

arvopaperin lajia 

vastaavan arvopaperin 

liikkeeseenlaskijasta 

Société Généralea koskevat tiedot, jotka annetaan takauksen kohteena 

olevan velkakirjan lajia vastaavan arvopaperin liikkeeseenlaskijasta, on 

annettu alla osatekijöiden B.19 / B.1, B.19 / B.2, B.19 / B.4b, B.19 / B.5, B.19 

/ B.9, B.19 / B.10, B.19 / B.12, B.19 / B.13, B.19 / B.14, B.19 / B.15 [,] [ja] 

B.19 / B.16 [ja B.19 / B.17] mukaisesti: 

[Jos Société Générale toimii takaajana, lisää osatekijöissä annetut takaajaa 

koskevat tiedot – kuvaukset kopioidaan osatekijöistä B.1–B.17]] 

 

Jakso C – Arvopaperit 

C.1 Tarjottavien ja/tai 

kaupankäynnin 

kohteeksi otettavien 

arvopapereiden tyyppi 

ja laji, mukaan lukien 

mahdollinen tunniste 

(security identification 

number) 

Velkakirjat ovat [velkapapereita] [johdannaisinstrumentteja] [, jotka on sidottu 

[osakkeeseen] [indeksiin] [SGI-indeksiin] [talletustodistukseen] [osinkoon] 

[pörssinoteerattuun rahastoon (ETF)] [viitekorkoon] [valuuttakurssiin] 

[hyödykkeeseen] [hyödykeindeksiin] [rahastoon] [inflaatioindeksiin] 

[pörssinoteerattuun tuotteeseen (ETP)] [muihin kuin oman pääoman ehtoisiin 

arvopapereihin, jotka ovat [todistuksia] [säänneltyjen markkinoiden 

ulkopuolella tarjottavia johdannaisia [[optioita] [futuureja]] [etuoikeutettuja 

osakkeita] [warrantteja] [futuureja] [sijoitussalkkuja] [yhden tai useamman 

luottotapahtuman tapahtumiseen tai tapahtumatta jäämiseen yhdessä tai 

useammassa kohteessa [jotka kuuluvat indeksiin]] [yhden tai useamman 

joukkovelkakirjatapahtuman tapahtumiseen tai tapahtumatta jäämiseen]] 

[CDS-sopimusten hintaeroon].  

ISIN-koodi: [koodi]. 

Common Code -koodi: [koodi]. 

 

C.2 Arvopapereiden 

liikkeeseenlaskun 

valuutta 

[Ilmoita määritelty valuutta]. [jos kyseessä ovat kahden valuutan velkakirjat, 

lisää selvitysvaluutta] 

 

C.5 Kuvaus mahdollisista 

osakkeiden vapaata 

luovutettavuutta 

koskevista rajoituksista 

Ei sovellu. Velkakirjojen vapaaseen luovutettavuuteen ei liity rajoituksia, 

mutta myyntiin ja luovutukseen saatetaan soveltaa rajoituksia joissakin 

maissa, mukaan lukien rajoitukset, jotka soveltuvat tarjoamiseen ja myyntiin 

sallituille luovutuksensaajille (Permitted Transferee) tai heidän lukuunsa tai 

edukseen. 

Sallittu luovutuksensaaja on henkilö, joka (i) ei ole yhdysvaltalainen henkilö 

Yhdysvaltojen Regulation S -asetuksen [ja Yhdysvaltojen verolain (Internal 

Revenue Code)] määritelmän mukaan; ja (ii) ei ole henkilö, jota pidetään 

yhdysvaltalaisena henkilönä CEA:n tai minkään CFTC Rule -säännön tai 

CEA:n ehdottaman tai antaman ohjeistuksen tai määräyksen tarkoituksen 



mukaan. 

C.8 Arvopapereihin liittyvät 

oikeudet, mukaan 

lukien 

etuoikeusjärjestys, 

oikeuksien rajoitukset  

Velkakirjoihin liittyvät oikeudet: 

Jollei velkakirjoja ole lunastettu aiemmin, velkakirjat oikeuttavat kunkin 

velkakirjan haltijan (velkakirjanhaltija) mahdolliseen tuottoon [[Jos 

velkakirjat ovat velkapapereita, joihin sovelletaan liitettä V: lunastussumma 

nimellisarvosta eräpäivänä ja mahdollinen tuotto (katso osatekijä C.9)] [Jos 

velkakirjat ovat johdannaisarvopapereita, joihin sovelletaan liitettä XII: 

lunastussumma voi olla pienempi, samankokoinen tai suurempi kuin alun 

perin sijoitettu summa (katso osatekijä C.18).] [kiinteä lunastussumma, joka 

eroaa eräpäivän nimellisarvosta, ja mahdollinen tuotto (katso osatekijä 

C.18).] [lunastussumma nimellisarvosta eräpäivänä ja mahdollinen tuotto 

(katso osatekijä C.18)]. 

[Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer ja velkakirjat ovat vakuudellisia 

velkakirjoja:  

Takaajan antaman takauksen lisäksi velkakirjojen nojalla maksettavien 

maksujen vakuutena on pantattuja varoja, jotka täyttävät seuraavat 

[kelpoisuuskriteerit][ ja][ vakuussäännöt]: 
 

[Kelpoisuuskriteerit: 

 
[lyhyt kuvaus 
kelpoisuuskriteereistä] 

[Vakuussäännöt: 
 

[lyhyt kuvaus 
panttisäännöistä] 

Velkakirjanhaltijalla on oikeus vaatia kaikkien summien maksua välittömästi, 

jos: 

- Liikkeeseenlaskija ei suorita maksua tai täytä muita velkakirjoihin liittyviä 

velvoitteitaan [Jos velkakirjat ovat vakuudellisia velkakirjoja: mukaan 

luettuna velvoitteet, jotka liittyvät velkakirjojen vakuutena olevaan 

panttaukseen.]   

- [Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer tai SG Option Europe: Takaaja ei 

täytä takaukseen liittyviä velvoitteitaan tai takaajan takauksen voimassaolo 

lakkaa;] [tai] 

- Liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyysmenettelyyn tai 

konkurssimenettelyyn.[,][;] 

[Jos velkakirjat ovat vakuudellisia velkakirjoja: jos velkakirjoihin liittyvän 

vakuuden valvonta-asiamies toimittaa velkakirjojen vakuutena olevaa 

vakuuspooliia koskevan maksulaiminlyönti-ilmoituksen; tai 

- yllä kuvatun kaltainen tapahtuma esiintyy velkakirjojen sellaisen toisen 

liikkeeseenlaskun osalta, jonka vakuutena on sama vakuuspooli,] 

velkakirjanhaltija voi peruuttaa velkakirjat välittömästi, jolloin [ennenaikaisen 

toteutuksen selvitysmäärä] [toimitettavat varat (joista vähennetään tietyt 

määrät)] erääntyy suoritettavaksi velkakirjanhaltijalle.] 

[Velkakirjanhaltija voi lunastaa velkakirjat harkintansa mukaan.] 

Velkakirjojen sopimusehtojen muuttaminen edellyttää velkakirjanhaltijoiden 

suostumusta [Jos velkakirjat ovat Ranskan lain alaisia: 

Velkakirjanhaltijoiden kokouksessa, jossa velkakirjanhaltijat jaetaan ryhmiin 

ja niitä edustaa edustaja.] [Jos velkakirjat ovat Englannin lain alaisia: 

asiamiessopimuksen (agency agreement) määräysten mukaisesti. 

Velkakirjanhaltijat voivat pyytää asiamiessopimusta liikkeeseenlaskijalta.] 



Sovellettava laki 

 

Velkakirjoihin ja mahdollisiin niistä aiheutuviin tai niihin liittyviin muihin kuin 

sopimukseen perustuviin velvoitteisiin sovelletaan [Englannin][Ranskan] 

lainsäädäntöä. 

[- Jos velkakirjat ovat Ruotsin, Suomen, Norjan tai Tanskan lain alaisia, 

tapauksesta riippuen, jotka on listattu ohjelmaesitteen osassa ”Ongoing 

Public offer”; tai joita ei ole listattu kyseisessä osassa mutta joihin 

sovelletaan Ruotsin lakia, Suomen lakia, Norjan lakia tai Tanskan lakia 

ohjelmaesitteen ehtojen mukaisesti, mikä näin viitattuna on osa tätä 

ohjelmaesitettä: 

Velkakirjoihin ja mahdollisiin niistä aiheutuviin tai niihin liittyviin muihin kuin 

sopimukseen perustuviin velvoitteisiin sovelletaan [Ruotsin lakia] [Suomen 

lakia] [Norjan lakia] [Tanskan lakia].] 

[- [Jos velkakirjat ovat Englannin lain alaisia: Liikkeeseenlaskija suostuu 

siihen, että Englannin tuomioistuimilla on toimivalta kaikissa riidoissa, joissa 

liikkeeseenlaskija on vastapuolena, mutta hyväksyy myös, että 

velkakirjanhaltija voivat panna kanteen vireille myös missä tahansa muussa 

toimivaltaisessa tuomioistuimessa..] 

[- Jos velkakirjat ovat Ranskan lain alaisia: Kaikki vaatimukset 

liikkeeseenlaskijaa vastaan nostetaan yksinomaan toimivaltaisissa Pariisin 

tuomioistuimissa (tribunaux de Paris, Ranska).] 

Etuoikeusjärjestys 

Velkakirjat ovat liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia, [vakuudettomia] 

[rajoitetusti vakuudellisia] ja ei-alisteisia velvoitteita, ja ne tuottavat vähintään 

samat oikeudet (pari passu) kaikkien muiden liikkeeseenlaskijan 

tämänhetkisten ja tulevien suorien, ehdottomien, [vakuudettomien] 

[rajoitetusti vakuudellisten] ja ei-alisteisten velvoitteiden kanssa. 

Rajoitukset velkakirjoihin liittyviin oikeuksiin 

- [Liikkeeseenlaskija voi lunastaa velkakirjat ennenaikaisesti [markkina-

arvosta] [määritellystä nimellisarvosta] [[verotukseen] [tai] [sääntelyyn] 

liittyvistä syistä] [tai] [kohde-etuuteen (kohde-etuuksiin) vaikuttavien 

poikkeuksellisten tapahtumien sattuessa] [tai] [ylimääräisten 

häiriötapahtumien sattuessa.]] 

- [Liikkeeseenlaskija voi lunastaa velkakirjat ennenaikaisesti markkina-

arvosta vakuuteen vaikuttavan tapahtuman sattuessa.]  

- [Liikkeesenlaskija voi lunastaa velkakirjat ennenaikaisesti niiden markkina-

arvosta jos liikkeessä olevien velkakirjojen ja alun perin 

liikkeeseenlaskettujen velkakirjojen suhde on pienempi kuin 

[prosenttimäärä].] 

- Liikkeeseenlaskija voi kohde-etuuteen (kohde-etuuksiin) vaikuttavien 

muutostapahtumien sattuessa tarkistaa taloudellisia ehtoja, ja kohde-

etuuteen (kohde-etuuksiin) vaikuttavien poikkeuksellisten tapahtumien 

sattuessa [tai muiden ylimääräisten häiriötapahtumien sattuessa]  [korvata 

kohde-etuuden (kohde-etuudet) uudella kohde-etuudella (kohde-etuuksilla)] 

[tai] vähentää suojaustoimenpiteistä aiheutuvat lisäkustannukset mistä 

tahansa erääntyneestä maksusta, kussakin tapauksessa ilman 



velkakirjanhaltijoiden suostumusta. 

- [Liikkeeseenlaskija voi muuttaa rahaksi kaikki tai osan velkakirjojen 

eräpäivään mennessä erääntyneistä maksuista [[verotukseen] [tai] 

[sääntelyyn] liittyvistä syistä] [tai] [kohde-etuuteen (kohde-etuuksiin) 

vaikuttavien poikkeuksellisten tapahtumien sattuessa] [tai] [muiden 

ylimääräisten häiriötapahtumien sattuessa]]. 

- Oikeus pääoman ja koron maksuun lakkaa [kymmenen] [muu määrä] 

vuoden kuluessa (jos kyseessä on pääoma) ja [viiden] [muun määrän] 

vuoden kuluessa (jos kyseessä on korko) siitä päivästä, jona korko tai 

pääoma ovat tulleet maksettavaksi ensimmäistä kertaa, eikä korkoa tai 

pääomaa ole tämän jälkeen maksettu. 

 

[- Jos kyseessä ovat vakuudelliset velkakirjat: Jos SG Issuer tai takaaja on 

laiminlyönyt liikkeeseenlaskettujen vakuudellisten velkakirjojen mukaisen 

maksuvelvollisuuden, velkakirjanhaltijoiden oikeus vaatia korvausta 

panttaussopimuksen nojalla [jos kyseessä ovat Englannin lain alaiset 

velkakirjat: vakuuden hoitajalta (trustee)] [jos kyseessä ovat Ranskan lain 

alaiset velkakirjat: vakuusasiamieheltä] rajoittuu velkakirjojen Sarjojen 

vakuutena oleviin varoihin, jotka muodostavat vakuusvarat. [Vakuusvarat 

liittyvät useisiin eri sarjoihin ja ovat näin ollen yhteiset useille vakuudellisten 

velkakirjojen sarjoille.] Tästä huolimatta velkakirjanhaltijat voivat edelleen 

vaatia mitä tahansa vakuudellisten velkakirjojen mukaisia maksamattomia 

summia takaajalta.] 

[- Jos velkakirjojen liikkeeseenlaskija on SG Issuer ja SG Option Europe: 

Jos liikkeeseenlaskija on laiminlyönyt maksun,  velkakirjanhaltijat eivät pane 

vireille oikeudellista tai muuta menettelyä tai muulla tavoin esitä 

vaatimuksia liikkeeseenlaskijaa kohtaan. Tästä huolimatta velkakirjanhaltijat 

voivat edelleen vaatia mitä tahansa maksamatonta summaa takaajalta.] 

Verotus 

Kaikki velkakirjoihin, saamisiin ja korkoihin liittyvät maksut tai takauksen 

nojalla tehtävät maksut suoritetaan ilman että niistä on pidätetty tai 

vähennetty minkään alueen veroviranomaisen määräämiä, keräämiä, 

perimiä tai pidättämiä nykyisiä tai tulevia veroja tai muita hallinnollisia 

maksuja ja ilman näiden perusteella tehtäviä vähennyksiä tai pidätyksiä, 

ellei sovellettavasta laista muuta johdu.  

Siinä tapauksessa, että minkä tahansa alueen veroviranomainen vaatii mitä 

tahansa summaa vähennettäväksi tai pidätettäväksi, asianomaisen 

liikkeeseenlaskijan tai tapauksesta riippuen takaajan tulee lain sallimissa 

rajoissa (paitsi tietyissä olosuhteissa), siinä määrin kuin tarpeellista, 

maksaa tällainen lisäsumma, jotta jokainen velkakirjanhaltija, velkoja tai 

korko-oikeuden haltija saa tälle maksettavaksi kuuluvan summan 

täysimääräisenä kyseisten verojen tai muiden hallinnollisten maksujen 

vähentämisen tai pidättämisen jälkeen.  

Missä 

Veroalue tarkoittaa [kun SG Issuer suorittaa maksun: Luxemburgia tai mitä 

tahansa sen tai siellä olevaa poliittista alajaostoa tai viranomaista, jolla on 

verotusoikeus] [kun SG Option Europe tai Société Générale suorittaa 

maksun: Ranskaa tai mitä tahansa sen tai siellä olevaa poliittista alajaostoa 

tai viranomaista, jolla on verotusoikeus]. 



 

[Poista osatekijä C.9, jos velkakirjat ovat johdannaisinstrumentteja, joihin sovelletaan asetuksen liitettä XII] 

C.9 Oikeuksien 

käyttämiseen liittyvät 

menettelyt: korko, 

tuotto ja lunastus, sekä 

velkakirjanhaltijoiden 

edustaja 

[Katso osatekijä C.8 yllä.] 

Määritelty nimellisarvo: [lisää määritelty nimellisarvo] 

[Muokattu määritelty nimellisarvo: [lisää]] 

Laskentasumma: [lisää laskentasumma] 

Korko: 

[Jos kyseessä ovat nollakorkoiset velkakirjat: Ei sovellu. Velkakirjoille ei 

makseta korkoa.] 

[Ellei velkakirjoja ole lunastettu aiemmin, niille maksetaan korkoa 
seuraavasti: 
 
Korkokauden alkamispäivä: [lisää korkokauden alkamispäivä] 
 

[Jos kyseessä ovat kiinteäkorkoiset velkakirjat: 

Korko [korko] 

Määritelty korkokausi (määritellyt 
korkokaudet) / 
koronmaksupäivä(t) 

[koronmaksupäivä(t)] 

 

Kiinteän koron määrä [kiinteän koron määrä] 
[Jos kyseessä ovat luottoon 
sidotut velkakirjat, tapauksen 
mukaan: [Koron maksu riippuu 
luottotapahtuman tapahtumisesta 
tai tapahtumatta jäämisestä.]] 
[Jos kyseessä ovat 
joukkovelkakirjaan sidotut 
velkakirjat,tapauksen mukaan: 
Koron maksu riippuu 
joukkovelkakirjatapahtuman 
tapahtumisesta tai tapahtumatta 
jäämisestä.] 
 

[Koronlaskennan murto-osa [Lisää kyseinen koronlaskennan 
murto-osa]] 

[Jos kyseessä ovat vaihtuvakorkoiset velkakirjat: 

Vaihtuvan koron määrä  
[vaihtuvan koron määrä ] 
[Jos kyseessä ovat luottoon 
sidotut velkakirjat, tapauksen 
mukaan: Koron maksu riippuu 

luottotapahtuman tapahtumisesta 
tai tapahtumatta jäämisestä.] 
[Jos kyseessä ovat 
joukkovelkakirjaan sidotut 
velkakirjat, tapauksen mukaan: 
Koron maksu riippuu 
joukkovelkakirjatapahtuman 
tapahtumisesta tai tapahtumatta 
jäämisestä.] 
 

[Koronlaskennan murto-osa [Lisää kyseinen koronlaskennan 
murto-osa]] 

Määritelty korkokausi (määritellyt 
korkokaudet) / 
koronmaksupäivä(t) 

[koronmaksupäivä(t)] 
 

Viitekorko [viitekorko]] 

 



 

 
[Jos kyseessä ovat strukturoidut velkakirjat: 

Strukturoidun koron määrä  

[lopullisten ehtojen mukaisen 

viitetuotteen koron kaava] 

 

[Jos kyseessä ovat luottoon 

sidotut velkakirjat, tapauksen 

mukaan: Koron maksu riippuu 

luottotapahtuman tapahtumisesta 

tai tapahtumatta jäämisestä.] 

[Jos kyseessä ovat 

joukkovelkakirjaan sidotut 

velkakirjat tapauksen mukaan: 

Koron maksu riippuu 

joukkovelkakirjatapahtuman 

tapahtumisesta tai tapahtumatta 

jäämisestä.] 
 

[Koronlaskennan murto-osa [Lisää kyseinen koronlaskennan 

murto-osa]] 

Määritelty korkokausi (määritellyt 
korkokaudet) / koronmaksupäivä(t) 
[(i)] 

[koronmaksupäivä(t)] 
 

Päivämäärään (päivämääriin) 

liittyvät määritelmät 

[strukturoidun koron määrään 

liittyvä päivämäärä tai 

päivämäärät] 

Tuotteeseen liittyvät määritelmät [tuotteeseen liittyvä määritelmä 

tai määritelmät] 

 

[Kohde-etuus: 

[Kohde-etuuden tyyppi on [osake] [indeksi] [SGI-indeksi] [talletustodistus (] 

[osinko] [pörssinoteerattu rahasto (ETF)] [viitekorko] [valuuttakurssi] 

[hyödyke] [hyödykeindeksi] [rahasto] [inflaatioindeksi] [pörssinoteerattu tuote 

(ETP)] [muu kuin oman pääoman ehtoinen arvopaperi, joka on [todistus] 

[säänneltyjen markkinoiden ulkopuolella tarjottava johdannainen] [[optio] 

[futuuri]] [etuoikeusosake] [warrantti] [futuuri] [sijoitussalkku] [CDS-

sopimuksen hintaero]].  

[Tietoja kohde-etuudesta saa seuraavalta verkkosivulta (seuraavilta 

verkkosivuilta) tai sivulta (sivuilta): [lisää kohde-etuuden nimi ja kyseisen 

verkkosivun tai sivun osoite]]  

[Jos kyseessä ovat strukturoidut velkakirjat, jotka ovat luottoon sidottuja 

velkakirjoja: Velkakirjat on sidottu yhden tai useamman luottotapahtuman 

tapahtumiseen tai tapahtumatta jäämiseen. Tapahtumat koskevat seuraavaa 

viiteyhteisöä (seuraavia viiteyhteisöjä)[, jotka kuuluvat indeksiin]: [lisää 

viiteyhteisön (viiteyhteisöjen) nimi].] 

 [Jos kyseessä ovat strukturoidut velkakirjat, jotka ovat joukkovelkakirjoihin 

sidottuja velkakirjoja: Velkakirjat on sidottu yhden tai useamman 

joukkovelkakirjatapahtuman tapahtumiseen tai tapahtumatta jäämiseen: 



[lisää joukkovelkakirjan nimi].] 

Lunastaminen 

Lopullinen lunastussumma  Ellei velkakirjoja ole lunastettu 

aiemmin, liikkeeseenlaskija 

lunastaa velkakirjat eräpäivänä 

seuraavien ehtojen mukaisesti 

kunkin velkakirjan osalta: 

Määritelty nimellisarvo x 100 % 
 
 

[Lisää seuraavat ehdot, jos 
liikkeeseenlaskijan päätöksestä 
voidaan toteuttaa vaihto (switch) 

Liikkeeseenlaskijan päätöksestä 
tapahtuvaa vaihtoa (switch) 
koskevat ehdot 

[Korvaavan koron määrä: [●]] 

[Korvaavan lisäkoron määrä: [●]] 

Vaihdon markkina-arvo: [●] 

[Lopullinen lisälunastussumma: 

[●]] 

[Valinnainen muutospäivä 

(valinnaiset muutospäivät): [●]] 

Eräpäivä [Jos kyseessä ovat jatkuvat 
velkakirjat: velkakirjat ovat jatkuvia 

velkakirjoja, eikä niillä siten ole 
eräpäivää.] 
 
[Velkakirjojen eräpäivä on 
[eräpäivä]].  
 

[Jos velkakirjat ovat osittain maksettuja velkakirjoja, lisää seuraava: 

 

Osittain maksettujen velkakirjojen 
ehdot 

 

(i) Osittain maksettava(t) 

määrä(t) 
[Lisää osittain maksettavat 

määrät] 

(ii) Osittaisen maksun 

päivämäärä(t) 
[Lisää osittaisen maksun 

päivämäärä] 

 
[Jos velkakirjat ovat osissa maksettavia, lisää seuraava: 

 

Osissa maksettavien velkakirjojen 
ehdot 

 

(i) Osan määrä(t) [Lisää osan määrä(t)] 

(ii) Osan 

maksupäivä(t) 
[Lisää osan maksupäivä(t)] 

 
[Jos velkakirjat ovat kahden valuutan velkakirjoja, lisää seuraava: 

 

Kahden valuutan velkakirjojen 
ehdot 

 

(i) Selvitysvaluutta [●]  



(ii) Kahden valuutan 

vaihtokurssi 
[Ilmoita vaihtokurssi] 

(iii) Kahden valuutan 

vaihtokurssin 

laskentamenetel

mä 

[Etukäteen määritetty][Laskenta-

asiamiehen määritys][Sivulla 

esitetty kurssi] 

 
[Jos etukäteen määritetty: 
 

 

- Etukäteen määritetty kurssi [määritä kurssi] 

[Jos sivulla esitetty kurssi tai laskenta-asiamiehen määritys:] 

- Kahden valuutan arvostuspäivä [●] 

- Kahden valuutan arvostusaika [●] 

[Jos sivulla esitetty kurssi] 

 

 

- Kyseinen sivu [●] 

 

[Vain kiinteäkorkoisille velkakirjoille: tuotto [] (lisää tuotto)] 

Velkakirjanhaltijoiden edustaja: 

[Jos velkakirjat ovat Ranskan lain alaisia: 

[Nimi ja osoite]] 

[Jos velkakirjat ovat Englannin lain alaisia: 

Ei sovellu. Velkakirjoihin sovelletaan [Englannin lakia], eikä 

velkakirjanhaltijoilla ole edustajaa.] 

[Poista osatekijä C.10, jos velkakirjat ovat johdannaisinstrumentteja, joihin sovelletaan asetuksen liitettä XII 

tai jos velkakirjat ovat velkapapereita, joihin sovelletaan asetuksen liitettä XIII] 

C.10 Maksettava korko 

yhteydessä 

johdannaiseen 

(johdannaisiin): 

sijoittajille tarkoitetut 

selkeät ja kattavat 

tiedot siitä, kuinka 

kohde-etuuden / kohde-

etuuksien arvo 

vaikuttaa sijoitusten 

arvoon erityisesti 

silloin, kun riskit ovat 

suurimmillaan 

Katso osatekijä C.9 edellä. 

[Ei sovellu. Koron maksu ei ole yhteydessä johdannaiseen.]  

[Velkakirjojen arvo ja koron määrän maksu velkakirjanhaltijalle 

asianomaisena koronmaksupäivänä riippuu kohde-etuuden (kohde-

etuuksien) arvonkehityksestä asianomaisena arvostuspäivänä. 

[Jos kyseessä ovat luottoon sidotut velkakirjat: Maksettavan koron määrä 

riippuu yhden tai useamman luottotapahtuman tapahtumisesta tai 

tapahtumatta jäämisestä.] 

[Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjoihin sidotut velkakirjat: Maksettavan 

koron määrä riippuu yhden tai useamman joukkovelkakirjatapahtuman 

tapahtumisesta tai tapahtumatta jäämisestä.] 

[Todistustuotteet (Certificates): jos tuotteen viite on lopullisten ehtojen 

mukaan välillä 3.1.1−3.1.4, lisää: Velkakirjojen arvo on sidottu [kohde-

etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan 

kohde-etuuden] positiiviseen tai negatiiviseen arvonkehitykseen. 



[Rajatuotteet (Barrier): jos tuotteen viite on lopullisten ehtojen mukaan välillä 

3.3.1−3.3.9, 3.3.28 tai 3.3.32, lisää: Velkakirjojen arvo on sidottu [kohde-

etuuden] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] positiiviseen 

tai negatiiviseen arvonkehitykseen. Maksettava summa riippuu (maksettavat 

summat riippuvat) ehdon toteutumisesta. Ehto toteutuu (jää toteutumatta), 

jos [kohde-etuuden] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] 

arvonkehitys on [suurempi] [pienempi] [sama] kuin ennakolta määritetty 

kynnysarvo. [Kohde-etuuden] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-

etuuden] [arvonkehitys on painotettu] [ja/tai] [arvonkehitys on vivutettu] 

[ja/tai] [arvonkehityksestä lasketaan keskiarvo] [ja/tai] [arvonkehitys on 

lukittu] [ja/tai] [arvonkehitykselle on määritelty alaraja] [ja/tai] 

arvonkehitykselle on määritelty yläraja.] 

[Accumulator and Cliquet -tuotteet: jos tuotteen viite on lopullisten ehtojen 

mukaan välillä 3.5.1−3.5.4, lisää: Velkakirjojen arvo on sidottu [kohde-

etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan 

kohde-etuuden] positiiviseen arvonkehitykseen. Maksettava summa 

perustuu (maksettavat summat perustuvat) [kohde-etuuden] [kohde-

etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] 

useamman peräkkäisen kauden arvonkehityksen perusteella laskettuun 

arvoon ([summaan] [tai] [tuloon]) (arvonkehitys tasataan yleensä kunkin 

kauden alussa). [Kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai 

useamman korissa olevan kohde-etuuden] [arvonkehitys on painotettu] 

[ja/tai] [arvonkehitys on vivutettu] [ja/tai] [arvonkehityksestä lasketaan 

keskiarvo] [ja/tai] [arvonkehitys on lukittu] [ja/tai] [arvonkehitykselle on 

määritelty alaraja] [ja/tai] arvonkehitykselle on määritelty yläraja.] 

[Monikohde-etuustuotteet (Multi-underlying): jos tuotteen viite on lopullisten 

ehtojen mukaan välillä 3.6.1−3.6.5, lisää: Velkakirjojen arvo on sidottu koriin 

kuuluvien kohde-etuuksien positiiviseen tai negatiiviseen arvonkehitykseen. 

Maksettava summa määräytyy (maksettavat summat määräytyvät) kunkin 

kohde-etuuden yksilöllisen arvonkehityksen perusteella.ja tämä yksilöllinen 

arvonkehitys on [painotettu] [ja/tai] [ vivutettu] [ja/tai] [keskiarvoistettu] [ja/tai] 

[lukittu] [ja/tai] [sille on määritelty alaraja] [ja/tai] [sille on määritelty yläraja].] 

Korin koostumusta voidaan ajan mittaan muuttaa kohde-etuuksien 

yksilöllisen arvonkehityksen perusteella. 

[Korkotuotteet (Rate): jos tuotteen viite on lopullisten ehtojen mukaan välillä 

3.9.1−3.9.3, lisää: Velkakirjojen arvo on sidottu [viitekorkoon 

(viitekorkoihin)][inflaatioindeksiin (inflaatioindekseihin)].] 

[Yhdistelmäperustuotteet (Combined Vanilla): jos tuotteen viite on lopullisten 

ehtojen mukaan välillä 3.11.1−3.11.4, lisää: Velkakirjojen arvo on sidottu 

[kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa 

olevan kohde-etuuden] positiiviseen tai negatiiviseen arvonkehitykseen. 

Maksettava summa perustuu (maksettavat summat perustuvat) [tavallisten 

osto-optioiden] [myyntioptioiden] [digit-tuotteiden] [kiinteiden summien] 

painotettuun yhdistelmään ([summaan] [tai] [tuloon])[, jolle on määritelty 

alaraja,][, jolle on määritelty yläraja,][, joka on vivutettu,] ja [osto-optioiden] 

[digit-tuotteiden] ja [kiinteiden summien] yhdistelmään ([summaan] [tai] 

[tuloon]).] 

 

[Poista osatekijä C.11, jos velkakirjat ovat velkapapereita, joihin sovelletaan asetuksen liitettä XIII] 

 



C.11 Selvitys siitä, onko 

tarjotuista arvopape-

reista tehty tai 

aiotaanko niistä tehdä 

kaupankäynnin 

kohteeksi ottamista 

koskeva hakemus 

niiden jakelemiseksi 

säännellyillä tai muilla 

vastaavilla markkinoilla, 

ja tiedot kyseisistä 

markkinoista 

[Ei sovellu. Velkakirjoista ei tehdä kaupankäynnin kohteeksi ottamista 

koskevaa hakemusta.] [Velkakirjoista tehdään hakemus niiden ottamiseksi 

kaupankäynnin kohteeksi [Luxemburgin pörssin säännellylle markkinalle 

[muut markkinat].]  

 

[Poista osatekijät C.15−C.20, jos velkakirjat ovat velkapapereita, joihin sovelletaan asetuksen liitettä V, tai 

jos velkakirjat ovat velkapapereita, joihin sovelletaan asetuksen liitettä XIII] 

[C.15 Miten kohde-etuuden  

(-etuuksien) arvo 

vaikuttaa sijoituksen 

arvoon 

 

[Ei sovellu. Sijoituksen arvo ei riipu kohde-etuuden arvosta.][Jos kyseessä 

ovat strukturoidut velkakirjat, jotka ovat luottoon tai joukkovelkakirjoihin 

sidottuja velkakirjoja: Velkakirjojen arvo ei riipu kohde-etuuden arvosta, 

[vaan] [ja] [luottotapahtuman] [joukkovelkakirjatapahtuman] tapahtumisesta 

tai tapahtumatta jäämisestä. 

Velkakirjojen arvo[, koron määrän maksaminen velkakirjanhaltijalle 

asianomaisena koronmaksupäivänä][, automaattisen ennenaikaisen 

lunastussumman maksaminen automaattisen ennenaikaisen lunastuksen 

päivänä] ja lunastussumman maksaminen velkakirjanhaltijalle eräpäivänä 

riippuvat kohde-etuuden (kohde-etuuksien) arvonkehityksestä 

asianomaisena arvostuspäivänä). 

[Todistustuotteet (Certificates): jos tuotteen viite on lopullisten ehtojen 

mukaan välillä 3.1.1−3.1.4, lisää: Velkakirjojen arvo on sidottu [kohde-

etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan 

kohde-etuuden] positiiviseen tai negatiiviseen arvonkehitykseen.] 

[Perustuotteet (Vanilla): jos tuotteen viite on lopullisten ehtojen mukaan välillä 

3.2.1−3.2.6, lisää: Velkakirjojen arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-

etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] 

positiiviseen tai negatiiviseen arvonkehitykseen. Maksettava summa 

määritellään (maksettavat summat määritellään) käyttämällä perusteena [Jos 

tuotteen viite on 3.2.1 tai 3.2.2 tai 3.2.5 tai 3.2.6: summaa, joka riippuu 

[kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa 

olevan kohde-etuuden] arvonkehityksestä [Jos tuotteen viite on 3.2.3 tai 

3.2.4: ennakolta määriteltyä kiinteää summaa]. [arvonkehitys on painotettu] 

[ja/tai] [arvonkehitys on vivutettu] [ja/tai] [arvonkehityksestä lasketaan 

keskiarvo] [ja/tai] [arvonkehitys on lukittu] [ja/tai] [arvonkehitykselle on 

määritelty alaraja] [ja/tai] [arvonkehitykselle on määritelty yläraja].] 

[Rajatuotteet (Barrier): jos tuotteen viite on lopullisten ehtojen mukaan välillä 

3.3.1−3.3.32, lisää: Velkakirjojen arvo on sidottu [kohde-etuuden] [yhden tai 

useamman korissa olevan kohde-etuuden] positiiviseen tai negatiiviseen 

arvonkehitykseen. Maksettava summa riippuu (maksettavat summat 

riippuvat) ehdon toteutumisesta. Ehto toteutuu (jää toteutumatta), jos [kohde-

etuuden] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] arvonkehitys 

on [suurempi] [pienempi] [sama] kuin ennakolta määritetty kynnysarvo. 

[Kohde-etuuden] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] 



[arvonkehitys on painotettu] [ja/tai] [arvonkehitys on vivutettu] [ja/tai] 

[arvonkehityksestä lasketaan keskiarvo] [ja/tai] [arvonkehitys on lukittu] [ja/tai] 

[arvonkehitykselle on määritelty alaraja] [ja/tai] [arvonkehitykselle on 

määritelty yläraja].] 

[Accumulator and Cliquet -tuotteet: jos tuotteen viite on lopullisten ehtojen 

mukaan välillä 3.5.1−3.5.4, lisää: Velkakirjojen arvo on sidottu [kohde-

etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan 

kohde-etuuden] positiiviseen arvonkehitykseen. Maksettava summa perustuu 

(maksettavat summat perustuvat) [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] 

[yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] useamman 

peräkkäisen kauden arvonkehityksen perusteella laskettuun arvoon 

([summaan] [tai] [tuloon]) (arvonkehitys tasataan yleensä kunkin kauden 

alussa). [Kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman 

korissa olevan kohde-etuuden] [arvonkehitys on painotettu] [ja/tai] 

[arvonkehitys on vivutettu] [ja/tai] [arvonkehityksestä lasketaan keskiarvo] 

[ja/tai] [arvonkehitys on lukittu] [ja/tai] [arvonkehitykselle on määritelty alaraja] 

[ja/tai] [arvonkehitykselle on määritelty yläraja].] 

[Monikohde-etuustuotteet (Multi-underlying): jos tuotteen viite on lopullisten 

ehtojen mukaan välillä 3.6.1−3.6.5, lisää: Velkakirjojen arvo on sidottu koriin 

kuuluvien kohde-etuuksien positiiviseen tai negatiiviseen arvonkehitykseen. 

Maksettava summa määräytyy (maksettavat summat määräytyvät) kunkin 

kohde-etuuden yksilöllisen arvonkehityksen perusteella. Kunkin kohde-

etuuden [arvonkehitys on painotettu] [ja/tai] [arvonkehitys on vivutettu] [ja/tai] 

[arvonkehityksestä lasketaan keskiarvo] [ja/tai] [arvonkehitys on lukittu] [ja/tai] 

[arvonkehitykselle on määritelty alaraja] [ja/tai] [arvonkehitykselle on 

määritelty yläraja]. 

Korin koostumusta voidaan ajan mittaan muuttaa kohde-etuuksien 

yksilöllisen arvonkehityksen perusteella.] 

[Volatiliteettituotteet (Volatility): jos tuotteen viite on lopullisten ehtojen 

mukaan välillä 3.7.1−3.7.11, lisää: Velkakirjojen arvo on sidottu [kohde-

etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan 

kohde-etuuden] historiallisen varianssin tai historiallisen volatiliteetin 

positiiviseen tai negatiiviseen kehitykseen. Varianssi ja volatiliteetti mittaavat 

kohde-etuuden (kohde-etuuksien) tuoton vaihtelua. Maksettava summa 

määräytyy (maksettavat summat määräytyvät) (a) [kohde-etuuden] [kohde-

etuuksien korin] [yhden tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] 

arvonkehityksen tai tason perusteella ja/tai (b) [kohde-etuuden] [kohde-

etuuksien korin] historiallisen varianssin tai historiallisen volatiliteetin 

perusteella ja/tai (c) lisämuuttujien perusteella (tapauksen mukaan). [Kohde-

etuuden] [kohde-etuuksien korin] arvonkehitys, taso, historiallinen varianssi 

tai historiallinen volatiliteetti on [painotettu] [ja/tai] [vivutettu] [ja/tai] [siitä on 

laskettu keskiarvo] [ja/tai] [lukittu] [ja/tai] [sille on määritelty alaraja] [ja/tai] 

sille on määritelty yläraja.] 

[Systemaattisen strategian tuotteet (Systematic Strategy): jos tuotteen viite 

on lopullisten ehtojen mukaan välillä 3.8.1−3.8.4, lisää: Velkakirjojen arvo on 

sidottu dynaamisen korin positiiviseen arvonkehitykseen. Dynaaminen kori 

muodostuu riskikomponentista ja riskittömästä komponentista [ja 

vipukomponentista]. Dynaamisen korin taso määräytyy iteratiivisesti 

riskikomponentin ja riskittömän komponentin [ja vipukomponentin] osuuksien 

ja tasojen perusteella. Riskikomponentin ja riskittömän komponentin [ja 

vipukomponentin] osuudet määräytyvät kaavasta. Osuuksien määrittämiseen 



voidaan käyttää esimerkiksi CPPI-menetelmää (Constant Proportion Portfolio 

Insurance) tai tavoitevolatiliteettimenetelmää. Dynaamisen korin [taso on 

painotettu] [ja/tai] [taso on vivutettu] [ja/tai] [tasosta lasketaan keskiarvo] 

[ja/tai] [taso on lukittu] [ja/tai] [tasolle on määritelty alaraja] [ja/tai] tasolle on 

määritelty yläraja.] 

[Korkotuotteet (Rate): jos tuotteen viite on lopullisten ehtojen mukaan välillä 

3.9.1−3.9.3, lisää: Velkakirjojen arvo on sidottu [viitekorkoon 

(viitekorkoihin)][inflaatioindeksiin (inflaatioindekseihin)].] 

[Luotto- tai velkakirjasidonnaiset tuotteet (Credit or Bond Linked), jos tuotteen 

viite on lopullisten ehtojen mukaan 3.10.3, lisää: 
Velkakirjojen arvo on sidottu kohde-etuusinstrumentin positiiviseen tai 
negatiiviseen kehitykseen. Maksettava summa määräytyy useiden ehtojen 
perusteella, joista yksi täyttyy, jos kohde-etuuden taso on [suurempi] 
[pienempi] kuin [tai yhtä suuri kuin] etukäteen määritetty rajataso.] 
 

[Yhdistelmäperustuotteet (Combined Vanilla): jos tuotteen viite on lopullisten 

ehtojen mukaan välillä 3.11.1−3.11.4, lisää: 

Velkakirjojen arvo on sidottu [kohde-etuuden] [kohde-etuuksien korin] [yhden 

tai useamman korissa olevan kohde-etuuden] [alla osatekijässä C.20 

määritetyn yhden tai useamman kohde-etuussalkun [muodostaman korin]] 

positiiviseen tai negatiiviseen arvonkehitykseen]. Maksettava summa 

perustuu (maksettavat summat perustuvat) [tavallisten osto-optioiden] 

[myyntioptioiden] [digit-tuotteiden] [kiinteiden summien] painotettuun 

yhdistelmään ([summaan] [tai] [tuloon])[, jolle on määritelty alaraja,][, jolle on 

määritelty yläraja,][, joka on vivutettu,] ja [osto-optioiden] [digit-tuotteiden] ja 

[kiinteiden summien] yhdistelmään ([summaan] [tai] [tuloon]).] 

[C.16 Eräpäivä ja viimeinen 

arvostuspäivä 

 

[Jos kyseessä ovat luottoon sidotut velkakirjat:  

Velkakirjojen eräpäivä on [suunniteltu eräpäivä] (ellei tapahdu yhtä tai 

useampaa luottotapahtumaa tai selvittämätöntä luottotapahtumaa) ja 

viimeinen arvostuspäivä on viimeisen luottotapahtuman päivä (ellei tapahdu 

yhtä tai useampaa luottotapahtumaa tai selvittämätöntä luottotapahtumaa).] 

[Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjoihin sidotut velkakirjat: 

Velkakirjojen eräpäivä on [suunniteltu eräpäivä] (ellei tapahdu yhtä tai 

useampaa joukkovelkakirjatapahtumaa tai selvittämätöntä 

joukkovelkakirjatapahtumaa) ja viimeinen arvostuspäivä on viimeisen 

joukkovelkakirjatapahtuman päivä (ellei tapahdu yhtä tai useampaa 

joukkovelkakirjatapahtumaa tai selvittämätöntä joukkovelkakirjatapahtumaa).] 

[Jos kyseessä ovat jatkuvat velkakirjat:  

Ei sovellu. Velkakirjat ovat jatkuvia velkakirjoja. Velkakirjoilla ei ole viimeistä 

arvostuspäivää.] 

[Velkakirjojen eräpäivä on [eräpäivä]. Velkakirjoilla ei ole viimeistä 

arvostuspäivää.] 

[Velkakirjojen eräpäivä on [eräpäivä], ja viimeinen arvostuspäivä on päivä, 

jona velkakirjojen arvo määritetään viimeisen kerran (last valuation date).] 

Eräpäivää voidaan siirtää osatekijöiden C.8 (edellä) ja C.18 (alla) mukaisesti. 

 

[C.17 Johdannais-

arvopapereiden 
[Käteistoimitus] [ja/tai] [fyysinen toimitus] [Jos kyseessä ovat strukturoidut 

velkakirjat, jotka ovat luottoon sidottuja velkakirjoja: [Käteistoimitus] [tai] 



selvitysmenettely  [fyysinen toimitus ja/tai käteistoimitus, jos toimitettavien varojen toimitus 

osittain tai kokonaan on mahdotonta tai laitonta.]]]  

[C.18 Johdannais-

arvopapereiden tuotto 

Ellei lunastusta ole suoritettu jo aiemmin, johdannaisarvopapereiden tuotto 

muodostuu seuraavasti: 

Määritelty nimellisarvo: [lisää määritelty nimellisarvo] 

[Muokattu määritelty nimellisarvo: [lisää]] 

Laskentasumma: [laskentasumma] 

[Korkokauden alkamispäivä: [lisää korkokauden alkamispäivä]] 

 

[Jos kyseessä on kiinteä korko: 

Korko (korot) [korko] 

 

Määritelty korkokausi 

(määritellyt 

korkokaudet) / 

koronmaksupäivä(t ) 

[koronmaksupäivä(t)] 

 

Kiinteän koron määrä [kiinteän koron määrä] 

[Jos kyseessä ovat luottoon sidotut 

velkakirjat, tapauksen mukaan: Koron maksu 

riippuu luottotapahtuman tapahtumisesta tai 

tapahtumatta jäämisestä.] 

[Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjaan sidotut 

velkakirjat, tapauksen mukaan: Koron maksu 

riippuu joukkovelkakirjatapahtuman 

tapahtumisesta tai tapahtumatta jäämisestä.] 

[Koronlaskennan 

murto-osa 

[Lisää kyseinen koronlaskennan murto-osa]] 

[Jos kyseessä on vaihtuva korko: 

Vaihtuvan koron 

määrä 

[kaava] 

[Jos kyseessä ovat luottoon sidotut velkakirjat, 

tapauksen mukaan: Koron maksu riippuu 

luottotapahtuman tapahtumisesta tai 

tapahtumatta jäämisestä.] 

[Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjaan sidotut 

velkakirjat, tapauksen mukaan: Koron maksu 

riippuu joukkovelkakirjatapahtuman 

tapahtumisesta tai tapahtumatta jäämisestä.] 

[Koronlaskennan 

murto-osa 

[Lisää kyseinen koronlaskennan murto-osa]] 

Määritelty 

korkokausi 

(määritellyt 

korkokaudet) / 

koronmaksupäivä(t)  

[koronmaksupäivä(t)] 

 



Viitekorko [viitekorko] 
 

[Jos kyseessä on strukturoitu korko: 

Strukturoidun koron määrä [kaava, joka vastaa velkakirjoihin 

liittyvissä lopullisissa ehdoissa 

määritellyn tuotteen viitettä] 

[Jos kyseessä ovat luottoon sidotut 

velkakirjat, tapauksen mukaan: Koron 

maksu riippuu luottotapahtuman 

tapahtumisesta tai tapahtumatta 

jäämisestä.] 

[Jos kyseessä ovat joukkovelkakirjaan 

sidotut velkakirjat, tapauksen mukaan: 

Koron maksu riippuu 

joukkovelkakirjatapahtuman 

tapahtumisesta tai tapahtumatta 

jäämisestä.] 

[Koronlaskennan murto-osa [Lisää kyseinen koronlaskennan murto-

osa]] 

Määritelty korkokausi 

(määritellyt korkokaudet) / 

koronmaksupäivä(t) [(i)] 

[koron maksupäivä(t)] 

[Jos kyseessä on automaattinen ennenaikainen lunastussumma: 

Automaattinen ennenaikainen 

lunastussumma  
[kaava, joka vastaa velkakirjoihin 

liittyvissä lopullisissa ehdoissa 

määritellyn tuotteen viitettä] [Jos 

strukturoidut velkakirjat ovat 

optiotodistuksiin sidottuja velkakirjoja: 

Automaattinen ennenaikainen 

lunastussumma per laskentasumma] 

Automaattinen ennenaikainen 

lunastuspäivä [(i)] 
[päivämäärä(t)] 

Automaattinen ennenaikainen 

lunastustapahtuma 
[tapahtuma] 

Lopullinen lunastussumma [Nimellisarvo] [Määritelty nimellisarvo 

kerrottuna [prosenttimäärä]] [kaava, 

joka vastaa velkakirjoihin liittyvissä 

lopullisissa ehdoissa määritellyn 

tuotteen viitettä] [Jos strukturoidut 

velkakirjat ovat etuoikeusosakkeisiin 

sidottuja velkakirjoja ja optiotodistuksiin 

sidottuja velkakirjoja: Lopullinen 

lunastussumma per laskentasumma]  

[Jos kyseessä on fyysinen toimitus: 

Velkakirjat voidaan lunastaa käteissummalla ja/tai toimittamalla 

asianomaiset varat. 

[Päivämäärät, jotka vastaavat velkakirjoja koskevien lopullisten ehtojen 

mukaista tuotteen viitettä: 



[Päivämäärään (päivämääriin) 

liittyvät määritelmät 
[lopullisissa ehdoissa määriteltyä 

viitettä vastaavat päivämäärät, jotka 

liittyvät mahdolliseen strukturoituun 

korkoon, mahdolliseen automaattiseen 

ennenaikaiseen lunastukseen ja 

lopulliseen lunastukseen]]] 

[Määritelmät, jotka vastaavat velkakirjoja koskevien lopullisten ehtojen 

mukaista tuotteen viitettä: 

[Tuotteeseen liittyvät 

määritelmät 
[lopullisissa ehdoissa määriteltyä viitettä 

vastaavat määritelmät, jotka liittyvät 

mahdolliseen strukturoituun korkoon, 

mahdolliseen automaattiseen 

ennenaikaiseen lunastukseen ja 

lopulliseen lunastukseen]]] 

[Jos kyseessä on liikkeeseenlaskijan päätöksestä tapahtuva valinnainen 

lunastus: 

Valinnainen lunastus liikkeeseenlaskijan päätöksestä 

[Valinnainen lunastussumma [Markkina-arvo] [Määritelty nimellisarvo 

kerrottuna [prosenttimäärä]] [kaava, 

joka vastaa yllä määriteltyä lopullista 

lunastussummaa, joka on laskettu 

kyseiseen valinnaisen lunastuksen 

päivämäärään (päivämääriin) liittyvänä 

arvostuspäivänä] [Jos strukturoidut 

velkakirjat ovat etuoikeusosakkeisiin 

sidottuja velkakirjoja ja optiotodistuksiin 

sidottuja velkakirjoja: Ennenaikainen 

lunastussumma per laskentamäärä]] 

[Markkina-arvo tarkoittaa laskenta-

agentin määrittämää summaa, joka 

vastaa velkakirjojen käypää markkina-

arvoa velkakirjojen lunastuksen erä-

päivänä ja jolla on velkakirjanhaltijoiden 

kannalta vastaava taloudellinen vaikutus 

(kun huomioidaan velkakirjoihin liittyvien 

suojausjärjestelyjen purkamisesta 

aiheutuneet kulut) kuin liikkeeseen-

laskijan velvollisuudella suorittaa velka-

kirjoihin liittyvät maksut, jotka olisivat 

erääntyneet ennenaikaisen lunastus-

päivän jälkeen, mikäli velkakirjoja ei olisi 

lunastettu ennenaikaisesti.] 

 

 [Valinnainen lunastuspäivä 

(valinnaiset lunastuspäivät) 

[(i)] 

[päivämäärä(t)]]] 

[Jos kyseessä on velkakirjanhaltijoiden päätöksestä tapahtuva valinnainen 

lunastus: 



Valinnainen lunastus velkakirjanhaltijoiden päätöksestä 

[Valinnainen lunastussumma [Markkina-arvo] [Määritelty nimellisarvo 

kerrottuna [prosenttimäärä]] [kaava, 

joka vastaa yllä määriteltyä lopullista 

lunastussummaa, joka on laskettu 

kyseiseen valinnaisen lunastuksen 

päivämäärään (päivämääriin) liittyvänä 

arvostuspäivänä ]] 

[Markkina-arvo tarkoittaa laskenta-

agentin määrittämää summaa, joka 

vastaa velkakirjojen käypää markkina-

arvoa velkakirjojen lunastuksen erä-

päivänä ja jolla on velkakirjanhaltijoiden 

kannalta vastaava taloudellinen vaikutus 

(kun huomioidaan velkakirjoihin liittyvien 

suojausjärjestelyjen purkamisesta 

aiheutuneet kulut) kuin liikkeeseen-

laskijan velvollisuudella suorittaa velka-

kirjoihin liittyvät maksut, jotka olisivat 

erääntyneet ennenaikaisen lunastus-

päivän jälkeen, mikäli velkakirjoja ei olisi 

lunastettu ennenaikaisesti] 

 

[Valinnainen lunastuspäivä 

(valinnaiset lunastuspäivät) 

[(i)] 

[päivämäärä(t)]]]] 

  Jos velkakirjat ovat osittain maksettuja velkakirjoja, lisää seuraava: 

  
Osittain maksettujen 

velkakirjojen ehdot 
  

  
(iv) Osittain 

maksettava(t) 

määrä(t) 

[Lisää osittain maksettava(t) määrä(t)] 

  
(v) Osittaisen maksun 

päivämäärä(t) 
[Lisää osittaisen maksun päivämäärä(t)] 

  [Jos velkakirjat ovat osissa maksettavia, lisää seuraava: 

  
Osissa maksettavien velkakirjojen 

ehdot 
 

  
(i) Osan määrä(t) [Lisää osan määrä(t)] 

  
(ii) Osan maksupäivä(t) [Lisää maksupäivä(t)]] 

  [Jos velkakirjat ovat kahden valuutan velkakirjoja, lisää seuraava: 

  
Kahden valuutan velkakirjojen 

ehdot 
 

  
(i) Selvitysvaluutta [●] 



  
(ii) Kahden valuutan 

vaihtokurssi 
[Ilmoita vaihtokurssi]  

  
 (iii) Kahden valuutan 

vaihtokurssin 

laskentamenetelmä 

[Etukäteen määritetty][Laskenta-

asiamiehen määritys][Sivulla esitetty 

kurssi] 

  
[Jos etukäteen määritetty:  

  
- Etukäteen määritetty kurssi [Määritä kurssi] 

  
[Jos sivulla esitetty kurssi tai laskenta-asiamiehen määritys: 

  
- Kahden valuutan arvostuspäivä [●] 

  
- Kahden valuutan arvostusaika [●] 

  
[Jos sivulla esitetty kurssi: 

  
- Kyseinen sivu [●]] 

   

  [lisää seuraavat ehdot, jos liikkeeseenlaskijan päätöksestä voidaan toteuttaa 

vaihto (switch): 

Liikkeeseenlaskijan päätöksestä tapahtuvaa vaihtoa (switch) koskevat 

ehdot: 

[Korvaavan koron määrä: [●]] 

[Korvaavan lisäkoron määrä:  [●]] 

Vaihdon markkina-arvo:  [●] 

[Lopullinen lisälunastussumma: [●]] 

[Valinnainen muutospäivä 

(valinnaiset muutospäivät): 

[●]] 

  [Jos kyseessä ovat italialaiset todistukset (Italian Certificates) ja sovelletaan 

lisäsummaa: 

  Lisäsumma(t): [lisäsumma(t)] 

  Lisäsumman (lisäsummien) 

maksupäivä(t): 
[lisäsumman (lisäsummien) 

maksupäivä(t)]] 

[C.19 Kohde-etuuden 

lopullinen 

arvostushinta 

 

 

[Jos kyseessä ovat strukturoidut velkakirjat, jotka ovat luottoon sidottuja 

velkakirjoja: Ei sovellu. Velkakirjat on sidottu yhden tai useamman 

luottotapahtuman tapahtumiseen tai tapahtumatta jäämiseen.] 

[Jos kyseessä ovat strukturoidut velkakirjat, jotka ovat joukkovelkakirjoihin 

sidottuja velkakirjoja: Ei sovellu. Velkakirjat on sidottu yhden tai useamman 

joukkovelkakirjatapahtuman tapahtumiseen tai tapahtumatta jäämiseen.] 

[Ei sovellu. Velkakirjoilla ei ole kohde-etuutta.] 

[Katso osatekijä C.18 edellä.] 



[Lopullinen arvostushinta: kohde-etuuden (kohde-etuuksien) arvo 

asianomaisena lunastuksen arvostuspäivänä, ellei tapahdu tiettyjä kohde-

etuuteen (kohde-etuuksiin) vaikuttavia poikkeuksellisia tapahtumia tai 

muutoksia.] 

 

[C.20 Kohde-etuuden tyyppi 

ja kuvaus siitä, mistä 

kohde-etuutta koskevia 

tietoja voi saada 

[Kohde-etuuden tyyppi on: [osake] [indeksi] [SGI-indeksi] [talletustodistus ] 

[osinko] [pörssinoteerattu rahasto (ETF)] [viitekorko] [valuuttakurssi ] 

[hyödyke] [hyödykeindeksi] [rahasto] [inflaatioindeksi] [pörssinoteerattu tuote 

(ETP)] [muu kuin oman pääoman ehtoinen arvopaperi, joka on [todistus] 

[säänneltyjen markkinoiden ulkopuolella tarjottava johdannainen] [[optio] 

[futuuri]] [etuoikeusosake] [warrantti][futuuri][sijoitussalkku][CDS-sopimuksen 

hintaero]]. 
 

Lisätietoja kohde-etuudesta saa seuraavalta verkkosivulta (seuraavilta 

verkkosivuilta) tai sivulta (sivuilta): [lisää kohde-etuuden nimi ja kyseisen 

verkkosivun tai sivun osoite]] 
 

[Jos kyseessä ovat strukturoidut velkakirjat, jotka ovat luottoon sidottuja 

velkakirjoja: Velkakirjat on sidottu yhden tai useamman luottotapahtuman 

tapahtumiseen tai tapahtumatta jäämiseen. Tapahtumat koskevat seuraavaa 

viiteyhteisöä (seuraavia viiteyhteisöjä)[, jotka kuuluvat indeksiin]: [lisää 

viiteyhteisön (viiteyhteisöjen) nimi].] 

 [Jos kyseessä ovat strukturoidut velkakirjat, jotka ovat joukkovelkakirjoihin 

sidottuja velkakirjoja: Velkakirjat on sidottu yhden tai useamman 

joukkovelkakirjatapahtuman tapahtumiseen tai tapahtumatta jäämiseen: 

[lisää joukkovelkakirjan nimi].] 
 
 

 [Ei sovellu. Velkakirjoilla ei ole kohde-etuutta, ja lunastus eräpäivänä tai 

aiempana ajankohtana tapahtuu kiinteästä summasta, joka ei ole yhtä suuri 

kuin 100 prosenttia määritellystä nimellisarvosta.] 

[Poista osatekijä C.21, jos velkakirjat ovat velkapapereita, joihin sovelletaan asetuksen liitettä V, tai jos 

velkakirjat ovat johdannaisinstrumentteja, joihin sovelletaan asetuksen liitettä XII] 

[C.21 Markkinat, joilla 

arvopaperit otetaan 

kaupankäynnin 

kohteeksi ja joita varten 

esite on julkistettu. 

[Kaikki markkinat, joilla arvopaperit otetaan kaupankäynnin kohteeksi ja 

joita varten esite on julkistettu.] 

 

Jakso D – Riskit 

D.2 Keskeiset tiedot 

tärkeimmistä 

liikkeeseenlaskijalle [ja 

takaajalle] ominaisista 

riskeistä 

Velkakirjoihin sijoittaminen sisältää tiettyjä riskejä, jotka tulee arvioida 

ennen sijoituspäätöksen tekemistä. 

Erityisesti konserni on altis riskeille, jotka liittyvät sen ydinliiketoimintoihin, 

mukaan lukien: 

 pääoman hallinnan ja vakavaraisuuden riskit 

Konsernin tulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen voi vaikuttaa haitallisesti 

uusien säännösten lisääntyminen tai puutteellinen varautuminen. 



Jos konserni tekee yritysoston, se ei ehkä kykene hallitsemaan 

integraatioprosessia kustannustehokkaalla tavalla tai saavuttamaan 

odotettuja hyötyjä. 

 luottoriskit 

Konserni altistuu vastapuoliriskille ja keskittymisriskille. 

Konsernin suojausstrategiat eivät voi ehkäistä kaikkia tappioriskejä. 

 markkinariskit 

Maailmantaloudessa ja rahoitusmarkkinoilla epävarmuus jatkuu edelleen 

korkeana, mikä voi olennaisesti ja kielteisesti vaikuttaa konsernin 

liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan sekä liiketoiminnan tulokseen. 

Useat poikkeukselliset valtion, keskuspankkien ja sääntelyviranomaisten 

toimenpiteet on viime aikoina saatu tai voidaan pian saada päätökseen, tai 

lopetetaan, ja toimenpiteisiin Euroopan tasolla liittyy täytäntöönpanoriskejä. 

Konsernin tulokseen saattaa vaikuttaa altistuminen alueellisille 

markkinaolosuhteille. 

Konserni toimii erittäin kilpailluilla toimialoilla mukaan lukien sen 

kotimarkkinoilla. 

Pitkittynyt rahoitusmarkkinoiden lasku voi vaikeuttaa varojen myymistä ja 

johtaa merkitäviin tappioihin. 

Rahoitusmarkkinoiden volatiliteetti voi aiheuttaa konsernille merkittäviä 

kaupankäynti- ja sijoitustoimintatappioita. 

Muiden rahoituslaitoisten ja markkinatoimijoiden taloudellinen vakaus ja 

käyttäytyminen voivat vaikuttaa haitallisesti konserniin. 

Konserni voi tuottaa alhaisempaa tuloa arvopaperivälityksestä ja muusta 

palkkioperusteisesta liiketoiminnasta markkinoiden laskusuhdanteen aikana. 

 liiketoiminnan riskit 

Konsernin riskienhallintajärjestelmä voi olla tehoton ja aiheuttaa konsernille 

tunnistamattomia tai ennakoimattomia riskejä, mikä voi johtaa merkittäviin 

tappioihin. 

Liiketoiminnan häiriö, päättyminen tai kapasiteetin rajoitukset, jotka 

vaikuttavat laitoksiin, joiden kanssa konsernilla on liiketoimintaa, tai 

konsernin tietoliikennejärjestelmien häiriö tai rikkoutuminen tai niihin 

murtautuminen voi johtaa tappioihin. 

Konserni luottaa oletuksiin ja arvioihin, ja jos ne ovat väärässä, tällä voi olla 

merkittävä vaikutus konsernin tilinpäätökseen. 

Konsernin kyky säilyttää ja houkutella päteviä työntekijöitä on kriittinen sen 

liiketoiminnan onnistumiselle, ja epäonnistuminen tässä voi olennaisesti 

vaikuttaa haitallisesti sen suoriutumiseen. 

 rakenteelliset korko- ja kurssiriskit 

Korkotason muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti konsernin pankki- ja 

varainhoitoliiketoimintaan. 

Valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa haitallisesti konsernin 

liiketoimintojen tulokseen. 



 likviditeettiriskit 

Konseni on riippuvainen rahoituksen saatavudesta ja muista 

likviditeettilähteistä, jotka voivat olla rajallisia syistä, jotka ovat sen 

vaikutusvallan ulottumattomisssa. 

Vähentynyt likviditeetti rahoitusmarkkinoilla voi vaikeuttaa varojen myymistä 

ja johtaa merkitäviin tappioihin. 

 sääntelyn noudattamatta jättämiseen ja maineeseen liittyvät sekä 

oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit 

Maineen vahingoittuminen voisi vahingoittaa konsernin kilpailukykyä. 

Konserni altistuu oikeudellisille riskeille, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti sen 

taloudelliseen asemaan tai liiketoimintojen tulokseen. 

Konserni on laajojen valvonta- ja sääntelyjärjestelmien alainen maissa, 

joissa se toimii, ja näiden järjestelmien muutoksilla voi olla merkittävä 

vaikutus konsernin liiketoimintaan. 

 yhteiskunnalliset ja ympäristölliset riskit 

Konsernille voi syntyä tappiota odottamattomien tapahtumien tai katastrofien 

johdosta mukaan lukien pandemiat, terrorismihyökkäykset tai 

luonnonkatastrofit. 
 

[Jos liikkeeseenlaskija on SG Issuer tai SG Option Europe: Koska 

liikkeeseenlaskija on osa konsernia, nämä riskitekijät soveltuvat myös 

liikkeeseenlaskijaan.] 

[Poista osatekijä D.3, jos velkakirjat ovat johdannaisinstrumentteja, joihin sovelletaan asetuksen liitettä XII] 

[D.3 Keskeiset tiedot 

tärkeimmistä 

arvopapereille 

ominaisista riskeistä 

[Jos velkakirjoilla ei ole ennakolta määrättyä eräpäivää: Jos kyseessä ovat 

jatkuvat velkakirjat, velkakirjojen voimassaoloaika riippuu valinnaisesta 

lunastuksesta, josta päättää liikkeeseenlaskija. Mahdollisuus velkakirjojen 

valinnaiseen lunastukseen liikkeeseenlaskijan toimesta vaikuttaa 

todennäköisesti haitallisesti velkakirjojen markkina-arvoon. Mahdollisten 

sijoittajien on arvioitava uudelleensijoitusriskiä muiden lunastushetkellä 

saatavilla olevien sijoituskohteiden valossa. Jos jälkimarkkinoita ei ole, 

sijoittajien ei ehkä ole mahdollista myydä velkakirjoja. [Lisäksi valinnainen 

lunastus liikkeeseenlaskijan yksinomaisen harkinnan mukaan voi johtaa 

siihen, että velkakirjanhaltijat eivät pääse hyötymään koko alun perin 

arvioidun ajanjakson osalta kohde-etuuden (kohde-etuuksien) 

arvonkehityksestä, joka olisi vaikuttanut koron määrään.]  

[Jos velkakirjat voidaan lunastaa liikkeeseenlaskijanpäätöksestä: 

Mahdollisuus velkakirjojen valinnaiseen lunastukseen liikkeeseenlaskijan 

toimesta ennakolta määrättynä päivänä vaikuttaa todennäköisesti kielteisesti 

velkakirjojen markkina-arvoon. Mahdollisten sijoittajien on arvioitava 

uudelleensijoitusriskiä muiden lunastushetkellä saatavilla olevien 

sijoituskohteiden valossa. [Lisäksi valinnainen lunastus liikkeeseenlaskijan 

yksinomaisen harkinnan mukaan voi johtaa siihen, että velkakirjanhaltijat 

eivät pääse hyötymään liikkeeseenlaskijan päätöksestä tapahtuvan 

lunastuksen jälkeisestä kohde-etuuden (kohde-etuuksien) arvonkehityksestä, 

joka olisi vaikuttanut koron määrään.] 

[Vain, jos velkakirjat ovat osittain maksettuja velkakirjoja: Jos 

velkakirjanhaltija ei maksa erissä maksettavan osittain maksetun velkakirjan 



myöhempiä maksueriä, velkakirjanhaltija saattaa menettää koko 

sijoituksensa tai osan siitä.] 

[Vain, jos velkakirjat ovat kiinteäkorkoisia velkakirjoja: Kiinteäkorkoisiin 

velkakirjoihin sijoittamiseen liittyy markkinakorkojen vaihtelusta johtuvia 

riskejä, joilla saattaa olla kielteinen vaikutus näihin velkakirjoihin.] 

[Vain, jos velkakirjat ovat vaihtuvakorkoisia velkakirjoja: Vaihtuvakorkoiset 

velkakirjat voivat olla volatiili sijoitus.] 

[Vain, jos velkakirjat ovat käänteisiä vaihtuvakorkoisia velkakirjoja: 

Käänteiset vaihtuvakorkoiset velkakirjat ovat volatiileja, koska viitekoron 

nousu paitsi laskee velkakirjojen korkoa myös saattaa olla merkki vallitsevan 

korkotason noususta, joka myös vaikuttaa haitallisesti näiden velkakirjojen 

markkina-arvoon.] 

[Vain, jos velkakirjat ovat nollakorkoisia velkakirjoja: Markkinakorkojen 

muutokset vaikuttavat huomattavasti enemmän nollakorkoisten velkakirjojen 

kuin tavallisten velkakirjojen hintoihin, koska diskontatut 

liikkeeseenlaskuhinnat jäävät merkittävästi alle nimellisarvon.] 

[Vain, jos kyseessä on strukturoitu korko: Velkakirjojen perusteella 

suoritettavat koron maksut (eräpäivänä tai muulloin) lasketaan tiettyjen 

kohde-etuuksien perusteella. Velkakirjoista saatava tuotto perustuu kohde-

etuuden arvon muutoksiin. Kohde-etuuden arvo saattaa vaihdella. 

Mahdollisten sijoittajien tulisi olla tietoisia siitä, että nämä velkakirjat saattavat 

olla volatiileja eikä niille välttämättä kerry korkoa. 

[Jos velkakirjat ovat kahden valuutan velkakirjoja: Kahden valuutan 

velkakirjoille maksettavan pääoman ja/tai koron määrä riippuu 

valuuttakurssien vaihtelusta, tai pääoma ja/tai korko maksetaan yhdessä tai 

useammassa valuutassa, jotka eivät välttämättä ole samoja kuin 

velkakirjojen valuutta. Näin ollen kahden valuutan velkakirjoihin 

sijoittamiseen saattaa liittyä samanlaisia markkinariskejä kuin suoriin 

valuuttasijoituksiin. Mahdollisten sijoittajien tulisi pyytää asianmukaista 

neuvontaa.] 

[Jos velkakirjat ovat osittain maksettuja velkakirjoja: Osittain maksettujen 

velkakirjojen kohdalla liikkeeseenlaskuhinta maksetaan useassa osassa. 

Jonkin osan maksamatta jättäminen voi johtaa siihen, että sijoittaja menettää 

sijoittamansa määrän osittain tai kokonaan.] 

[Jos velkakirjat ovat vakuudellisia velkakirjoja, joiden liikkeeseenlaskija on 

SG Issuer: Vakuudellisten velkakirjojen kohdalla ei ole takeita siitä, että 

kyseisen vakuuden toteuttamisen jälkeen voitonjakoon käytettävissä olevat 

tuotot (tai jaettavissa olevien vakuusvarojen arvo) on riittävä kaikkien 

sijoittajille maksettaviksi erääntyneiden määrien suorittamiseen. Jos 

kyseisten varojen määrä ei riitä jollekin sijoittajalle maksamiseen, kyseisellä 

sijoittajalla ei ole oikeutta esittää vaateita liikkeeseenlaskijalle. 

Maksamattomia määriä koskeva vaade on esitettävä takaajalle.] 

[Velkakirjojen ehdot saattavat sisältää määräyksiä, joiden nojalla tiettyjen 

markkinahäiriöiden tapauksessa velkakirjojen selvitys voi viivästyä tai 

voidaan tehdä tiettyjä muutoksia. Lisäksi kohde-etuuteen (kohde-etuuksiin) 

vaikuttavien tapahtumien tapauksessa liikkeeseenlaskija voi velkakirjojen 

ehtojen nojalla ilman velkakirjanhaltijoiden etukäteistä suostumusta [korvata 

kohde-etuuden (kohde-etuudet) uudella kohde-etuudella (uusilla kohde-

etuuksilla),] luopua kohde-etuutta (kohde-etuuksia) koskevasta positiostaan 



ja soveltaa viitekorkoa siten saatuihin tuottoihin velkakirjojen eräpäivään 

saakka, lykätä velkakirjojen eräpäivää[, lunastaa velkakirjat ennenaikaisesti 

niiden markkina-arvosta] [tai] [vähentää suojaustoimenpiteistä aiheutuvat 

lisäkustannukset mistä tahansa erääntyneestä maksusta].]  

Velkakirjojen voimassaoloaikana velkakirjojen markkina-arvo voi olla 

pienempi kuin sijoitettu pääoma. Lisäksi liikkeeseenlaskijan [ja/tai takaajan] 

maksukyvyttömyys voi aiheuttaa koko sijoitetun pääoman menetyksen. 

[Takaus muodostaa ainoastaan takaajan yleisen ja vakuudettoman 

sopimusvelvoitteen. Kaikki velkakirjojen perusteella maksettavat maksut 

riippuvat myös takaajan luottokelpoisuudesta.] 

[Niiden sijoittajien, jotka harkitsevat sijoittamista takauksen piiriin kuuluviin 

velkakirjoihin, tulee ottaa huomioon, että liikkeeseenlaskijan laiminlyödessä 

maksun velkakirjanhaltijalla on oikeus [(i)] vain niihin summiin, jotka 

maksetaan takauksen nojalla ja sen ehtojen mukaisesti esitetyn vaatimuksen 

perusteella, eikä velkakirjanhaltijalla ole oikeutta panna vireille 

liikkeeseenlaskijaa vastaan oikeudellista tai muuta menettelyä tai esittää 

liikkeeseenlaskijalle muita vaatimuksia[, ja (ii) jos kyse on vakuudellisista 

velkakirjoista, velkakirjanhaltijalla ei ole oikeutta panttaussopimuksen 

täytäntöönpanosta saatuihin varoihin].] 

[Takaus koskee ainoastaan maksuja. Takausta ei anneta siitä, että kyseinen 

liikkeeseenlaskija täyttää muut takauksen piiriin kuuluvien velkakirjojen 

mukaiset velvoitteensa. 

 [Société Générale toimii ohjelman liikkeeseenlaskijana ja liikkeeseenlaskijan 

liikkeeseen laskemien velkakirjojen takaajana ja tarjoaa lisäksi 

liikkeeseenlaskijalle suojausinstrumentteja. Tämän seurauksena sijoittajat 

ovat alttiina paitsi takaajan luottoriskille myös operatiivisille riskeille, jotka 

aiheutuvat siitä, että takaaja ei ole riippumaton hoitaessaan takaajan tehtäviä 

ja velvollisuuksia ja tarjotessaan suojausinstrumentteja.] 

[Riippumattomuuden puutteesta mahdollisesti aiheutuvien eturistiriitojen ja 

operatiivisten riskien vähentämiseksi takauksen toteuttamisesta ja 

suojausinstrumenttien tarjoamisesta vastaavat eri osastot takaajan 

organisaatiossa. Jokainen osasto toimii erillisenä operatiivisena yksikkönä, 

osastojen välistä tiedonkulkua on rajoitettu (ns. Kiinan muuri) ja jokaisella 

osastolla on oma johtoryhmä.] 

[Liikkeeseenlaskija ja takaaja ja jokin niiden tytäryhtiö ja/tai läheisyhteisö voi 

liiketoimintansa yhteydessä omistaa tai saada haltuunsa olennaisia kohde-

etuuksia koskevia tietoja. Tällaisista toimista ja tiedoista saattaa aiheutua 

velkakirjojen haltijoille haitallisia vaikutuksia. 

Liikkeeseenlaskija ja takaaja ja jokin niiden tytäryhtiö ja/tai läheisyhteisö voi 

toimia velkakirjojen osalta jossakin muussa ominaisuudessa, kuten 

markkinatakaajana, laskenta-asiamiehenä tai asiamiehenä. Tällöin saattaa 

aiheutua eturistiriitoja.  

Velkakirjojen tarjoamisen yhteydessä liikkeeseenlaskija, takaaja ja/tai niiden 

läheisyhteisö voi ryhtyä joidenkin viitevarojen tai johdannaisten osalta yhteen 

tai useampaan suojaustransaktioon, joka voi vaikuttaa haitallisesti 

velkakirjojen markkinahintaan, likviditeettiin tai arvoon.] 

[Liikkeeseenlaskija ja jokin sen tytäryhtiö ja/tai läheisyhteisö voi 

liiketoimintansa yhteydessä omistaa tai saada haltuunsa olennaisia kohde-

etuuksia koskevia tietoja. Tällaisista toimista ja tiedoista saattaa aiheutua 



velkakirjojen haltijoille haitallisia vaikutuksia.  

Liikkeeseenlaskija ja jokin sen tytäryhtiö ja/tai läheisyhteisö voi toimia 

velkakirjojen osalta jossakin muussa ominaisuudessa, kuten 

markkinatakaajana, laskenta-asiamiehenä tai asiamiehenä. Tällöin saattaa 

aiheutua eturistiriitoja.  

Velkakirjojen tarjoamisen yhteydessä liikkeeseenlaskija ja/tai sen 

läheisyhteisö voi ryhtyä joidenkin viitevarojen tai johdannaisten osalta yhteen 

tai useampaan suojaustransaktioon, joka voi vaikuttaa haitallisesti 

velkakirjojen markkinahintaan, likviditeettiin tai arvoon.] 
 

[Poista osatekijä D.6, jos velkakirjat ovat velkainstrumentteja, joihin sovelletaan asetuksen liitettä V  tai jos 

velkakirjat ovat velkainstrumentteja, joihin sovelletaan asetuksen liitettä XIII] 

[D.6 Tärkeää tietoa 

arvopapereihin 

liittyvistä keskeisistä 

riskeistä ja varoitus 

riskistä, että sijoittaja 

menettää sijoituksensa 

koko arvon tai osan 

siitä 

[Jos velkakirjoilla ei ole ennakolta määrättyä eräpäivää: Jos kyseessä ovat 

jatkuvat velkakirjat, velkakirjojen voimassaoloaika riippuu valinnaisesta 

lunastuksesta, josta päättää liikkeeseenlaskija. Mahdollisuus velkakirjojen 

valinnaiseen lunastukseen liikkeeseenlaskijan toimesta ennakolta 

määrättynä päivänä vaikuttaa todennäköisesti kielteisesti velkakirjojen 

markkina-arvoon. Mahdollisten sijoittajien on arvioitava 

uudelleensijoitusriskiä muiden lunastushetkellä saatavilla olevien 

sijoituskohteiden valossa. Jos jälkimarkkinoita ei ole, sijoittajien ei ehkä ole 

mahdollista myydä velkakirjoja. [Lisäksi valinnainen lunastus 

liikkeeseenlaskijan yksinomaisen harkinnan mukaan voi johtaa siihen, että 

velkakirjanhaltijat eivät pääse hyötymään kohde-etuuden (kohde-etuuksien) 

arvonkehityksestä koko alun perin arvioidulla ajanjaksolla.]  

[Jos velkakirjat voidaan lunastaa liikkeeseenlaskijan päätöksestä: 

Mahdollisuus velkakirjojen valinnaiseen lunastukseen liikkeeseenlaskijan 

toimesta ennakolta määrättynä päivänä vaikuttaa todennäköisesti kielteisesti 

velkakirjojen markkina-arvoon. Mahdollisten sijoittajien on arvioitava 

uudelleensijoitusriskiä muiden lunastushetkellä saatavilla olevien 

sijoituskohteiden valossa. Jos jälkimarkkinoita ei ole, sijoittajien ei ehkä ole 

mahdollista myydä velkakirjoja. [Lisäksi valinnainen lunastus 

liikkeeseenlaskijan yksinomaisen harkinnan mukaan voi johtaa siihen, että 

velkakirjanhaltijat eivät pääse hyötymään kohde-etuuden (kohde-etuuksien) 

arvonkehityksestä koko alun perin arvioidulla ajanjaksolla.] 

[Jos velkakirjoihin liittyy automaattisen ennenaikaisen lunastuksen 

mahdollisuus: On mahdollista, että velkakirjat lunastetaan ennenaikaisesti 

automaattisesti tietyn tapahtuman yhteydessä. Näin ollen velkakirjanhaltijat 

eivät ehkä pääse hyötymään kohde-etuuden (kohde-etuuksien) 

arvonkehityksestä koko alun perin arvioidulla ajanjaksolla]  

[Vain, jos velkakirjat ovat strukturoituja velkakirjoja (muita kuin warrantteihin 

sidottuja velkakirjoja tai etuoikeusosakkeisiin sidottuja velkakirjoja: 

Velkakirjojen ehdot saattavat sisältää määräyksiä, joiden nojalla tiettyjen 

markkinahäiriöiden tapauksessa velkakirjojen selvitys voi viivästyä tai 

voidaan tehdä tiettyjä muutoksia. Lisäksi kohde-etuuteen (kohde-etuuksiin) 

vaikuttavien tapahtumien tapauksessa liikkeeseenlaskija voi velkakirjojen 

ehtojen nojalla ilman velkakirjanhaltijoiden etukäteistä suostumusta [korvata 

kohde-etuuden (kohde-etuudet) uudella kohde-etuudella (uusilla kohde-

etuuksilla),] luopua kohde-etuutta (kohde-etuuksia) koskevasta positiostaan 

ja soveltaa viitekorkoa siten saatuihin tuottoihin velkakirjojen eräpäivään 

saakka[, lykätä velkakirjojen eräpäivää][, lunastaa velkakirjat ennenaikaisesti 



niiden markkina-arvosta] [tai] [vähentää suojaustoimenpiteistä aiheutuvat 

lisäkustannukset mistä tahansa erääntyneestä maksusta]. 

[Vain, jos velkakirjat ovat warrantteihin sidottuja velkakirjoja tai 

etuoikeusosakkeisiin sidottuja velkakirjoja: Kohde-etuuteen/etuuksiin 

vaikuttavien tapahtumien esiintyessä liikkeeseenlaskijalla on velkakirjojen 

ehtojen mukaan oikeus lunastaa velkakirjat ennenaikaisesti ilman 

velkakirjanhaltijoiden suostumusta. Maksettava määrä määräytyy kohde-

etuuden häiriöpäivänä vallitsevan arvon ja kohde-etuuden alkuperäisen 

arvon suhteen perusteella.]  

[Vain, jos velkakirjat ovat kiinteäkorkoisia velkakirjoja: Kiinteäkorkoisiin 

velkakirjoihin sijoittamiseen liittyy markkinakorkojen vaihtelusta johtuvia 

riskejä, joilla saattaa olla kielteinen vaikutus näihin velkakirjoihin.]  

[Vain, jos velkakirjat ovat vaihtuvakorkoisia velkakirjoja: Vaihtuvakorkoiset 

velkakirjat voivat olla volatiili sijoitus.] 

[Jos kyseessä ovat muut strukturoidut velkakirjat kuin luottoon tai 

joukkovelkakirjoihin sidotut velkakirjat (paitsi jos sovellettavissa lopullisissa 

ehdoissa määritetään, että tuoteviite on 3.10.3): Velkakirjojen perusteella 

suoritettavat maksut (sekä pääoman että koron maksut eräpäivänä tai 

muulloin) lasketaan tietyn kohde-etuuden (kohde-etuuksien) perusteella, 

velkakirjojen tuotto perustuu kohde-etuuden (kohde-etuuksien) arvon 

muutoksiin. Kohde-etuuden arvo saattaa vaihdella. Mahdollisten sijoittajien 

tulisi olla tietoisia siitä, että nämä velkakirjat saattavat olla volatiileja ja että 

sijoittajat eivät välttämättä saa korkoa ja voivat menettää koko pääoman tai 

merkittävän osan siitä.] 

[Vain, jos velkakirjat ovat luottoon sidottuja velkakirjoja: Velkakirjojen 

perusteella suoritettavat maksut (sekä pääoman että koron maksut 

eräpäivänä tai muulloin) on sidottu yhteen tai useampaan viiteyhteisöön 

liittyvän yhden tai useamman luottotapahtuman tapahtumiseen tai 

tapahtumatta jäämiseen. Jos laskenta-agentin määrityksen mukaan on 

tapahtunut yksi tai useampi luottotapahtuma, liikkeeseenlaskijan velvollisuus 

maksaa pääoma eräpäivänä korvautuu (i) velvollisuudella maksaa muita 

summia (joko kiinteitä summia tai summia, jotka määräytyvät asianomaisen 

viiteyhteisön toimitettavien varojen arvon perusteella; kummassakin 

tapauksessa summat saattavat olla pienemmät kuin velkakirjojen kyseisen 

päivän nimellisarvo), ja/tai (ii) velvollisuudella toimittaa toimitettavat varat. 

Jos luottoon sidotuille velkakirjoille maksetaan korkoa, koron kertyminen 

saattaa lakata luottotapahtuman määrityspäivänä tai aiemmin.] 

[Vain, jos velkakirjat ovat joukkovelkakirjoihin sidottuja velkakirjoja: 

Velkakirjojen perusteella suoritettavat maksut (sekä pääoman että koron 

maksut eräpäivänä tai muulloin) on sidottu yhteen tai useampaan 

velkakirjaan liittyvän yhden tai useamman joukkovelkakirjatapahtuman 

tapahtumiseen tai tapahtumatta jäämiseen. Jos laskenta-agentin 

määrityksen mukaan on tapahtunut yksi tai useampi luottotapahtuma, 

liikkeeseenlaskijan velvollisuus maksaa pääoma eräpäivänä korvautuu 

velvollisuudella maksaa muita summia (joko kiinteitä summia tai summia, 

jotka määräytyvät asianomaisen viiteyhteisön toimitettavien varojen arvon 

perusteella; kummassakin tapauksessa summat saattavat olla alhaisemmat 

kuin velkakirjojen kyseisen päivän nimellisarvo). Jos joukkovelkakirjoihin 

sidotuille velkakirjoille maksetaan korkoa, koron kertyminen saattaa lakata 

luottotapahtuman määrityspäivänä tai aiemmin] 



[Täydennä vain, jos velkakirjat voidaan lunastaa fyysisellä toimituksella: Jos 

velkakirjat edellyttävät toimitettavien varojen toimittamista lunastuksen 

yhteydessä, nämä varat toimitetaan sovellettavien lakien, määräysten ja 

käytäntöjen sallimissa rajoissa. Liikkeeseenlaskijalle ei aiheudu mitään 

vastuuta, jos se ei pysty toimittamaan kyseisiä varoja tai huolehtimaan niiden 

toimittamisesta asianomaiselle velkakirjanhaltijalle lakien, määräysten ja 

käytäntöjen takia. Velkakirjanhaltijoiden tulisi olla tietoisia siitä, että jos 

velkakirjat voidaan lunastaa toimittamalla fyysisesti toimitettavat varat, 

velkakirjanhaltijan katsotaan ymmärtäneen ja hyväksyneen edellä sanotun 

rajoituksen ja arvioineen mahdollisuutensa ja oikeutensa vastaanottaa 

toimitettavat varat ilman, että se on tässä yhteydessä nojautunut mihinkään 

tätä asiaa koskeviin liikkeeseenlaskijan, maksuagenttien, velkakirjojen 

takaajana tai laskenta-agenttina toimivan Société Généralen tai sen 

läheisyhteisöjen mahdollisesti antamiin vakuutuksiin. [Société Généralen tai 

sen läheisyhteisöjen osakkeita ei toimiteta. Jos Société Généralen tai sen 

läheisyhteisön osake olisi toimitettava, kyseinen osake korvataan oikeassa 

suhteessa vastaavalla käteissummalla.] 

 [Jos velkakirjat ovat kahden valuutan velkakirjoja: Kahden valuutan 

velkakirjoille maksettavan pääoman ja/tai koron määrä riippuu 

valuuttakurssien vaihtelusta, tai pääoma ja/tai korko maksetaan yhdessä tai 

useammassa valuutassa, jotka eivät välttämättä ole samoja kuin 

velkakirjojen valuutta. Näin ollen kahden valuutan velkakirjoihin 

sijoittamiseen saattaa liittyä samanlaisia markkinariskejä kuin suoriin 

valuuttasijoituksiin. Mahdollisten sijoittajien tulisi pyytää asianmukaista 

neuvontaa. 

 [Jos velkakirjat ovat osittain maksettuja velkakirjoja: Osittain maksettujen 

velkakirjojen kohdalla liikkeeseenlaskuhinta maksetaan useassa osassa. 

Jonkin osan maksamatta jättäminen voi johtaa siihen, että sijoittaja menettää 

sijoittamansa määrän osittain tai kokonaan.]  

[Jos velkakirjat ovat vakuudellisia velkakirjoja, joiden liikkeeseenlaskija on 

SG Issuer: Vakuudellisten velkakirjojen kohdalla ei ole takeita siitä, että 

kyseisen vakuuden toteuttamisen jälkeen voitonjakoon käytettävissä olevat 

tuotot (tai jaettavissa olevien vakuusvarojen arvo) on riittävä kaikkien 

sijoittajille maksettaviksi erääntyneiden määrien suorittamiseen. Jos 

kyseisten varojen määrä ei riitä jollekin sijoittajalle maksamiseen, kyseisellä 

sijoittajalla ei ole oikeutta esittää vaateita liikkeeseenlaskijalle. 

Maksamattomia määriä koskeva vaade on esitettävä takaajalle.]  

Velkakirjojen voimassaoloaikana velkakirjojen markkina-arvo voi olla 

pienempi kuin sijoitettu pääoma. Lisäksi liikkeeseenlaskijan [ja/tai takaajan] 

maksukyvyttömyys voi aiheuttaa koko sijoitetun pääoman menetyksen.  

[Takaus muodostaa ainoastaan takaajan yleisen ja vakuudettoman 

sopimusvelvoitteen. Kaikki velkakirjojen perusteella maksettavat maksut 

riippuvat myös takaajan luottokelpoisuudesta.]  

[Niiden sijoittajien, jotka harkitsevat sijoittamista takauksen piiriin kuuluviin 

velkakirjoihin, tulee ottaa huomioon, että liikkeeseenlaskijan laiminlyödessä 

maksun velkakirjanhaltijalla on oikeus [(i)] vain niihin summiin, jotka 

maksetaan takauksen nojalla ja sen ehtojen mukaisesti esitetyn vaatimuksen 

perusteella, eikä velkakirjanhaltijalla ole oikeutta panna vireille 

liikkeeseenlaskijaa vastaan oikeudellista tai muuta menettelyä tai esittää 

liikkeeseenlaskijalle muita vaatimuksia[, ja [(ii)] jos kyse on vakuudellisista 



velkakirjoista, velkakirjanhaltijalla ei ole oikeutta panttaussopimuksen 

täytäntöönpanosta saatuihin varoihin].]  

[Takaus koskee ainoastaan maksuja. Takausta ei anneta siitä, että kyseinen 

liikkeeseenlaskija täyttää muut takauksen piiriin kuuluvien velkakirjojen 

mukaiset velvoitteensa. 

 [Société Générale toimii ohjelman liikkeeseenlaskijana ja liikkeeseenlaskijan 

liikkeeseen laskemien velkakirjojen takaajana ja tarjoaa lisäksi 

liikkeeseenlaskijalle suojausinstrumentteja. Tämän seurauksena sijoittajat 

ovat alttiina paitsi takaajan luottoriskille myös operatiivisille riskeille, jotka 

aiheutuvat siitä, että takaaja ei ole riippumaton hoitaessaan takaajan tehtäviä 

ja velvollisuuksia ja tarjotessaan suojausinstrumentteja.]  

[Riippumattomuuden puutteesta mahdollisesti aiheutuvien eturistiriitojen ja 

operatiivisten riskien vähentämiseksi takauksen toteuttamisesta ja 

suojausinstrumenttien tarjoamisesta vastaavat eri osastot takaajan 

organisaatiossa. Jokainen osasto toimii erillisenä operatiivisena yksikkönä, 

osastojen välistä tiedonkulkua on rajoitettu (ns. Kiinan muuri) ja jokaisella 

osastolla on oma johtoryhmä.]  

[Liikkeeseenlaskija ja takaaja ja jokin niiden tytäryhtiö ja/tai läheisyhteisö voi 

liiketoimintansa yhteydessä omistaa tai saada haltuunsa olennaisia kohde-

etuuksia koskevia tietoja. Tällaisista toimista ja tiedoista saattaa aiheutua 

velkakirjojen haltijoille haitallisia vaikutuksia. 

Liikkeeseenlaskija ja takaaja ja jokin niiden tytäryhtiö ja/tai läheisyhteisö voi 

toimia velkakirjojen osalta jossakin muussa ominaisuudessa, kuten 

markkinatakaajana, laskenta-asiamiehenä tai asiamiehenä. Tällöin saattaa 

aiheutua eturistiriitoja.  

Velkakirjojen tarjoamisen yhteydessä liikkeeseenlaskija, takaaja ja/tai niiden 

läheisyhteisö voi ryhtyä joidenkin viitevarojen tai johdannaisten osalta yhteen 

tai useampaan suojaustransaktioon, joka voi vaikuttaa haitallisesti 

velkakirjojen markkinahintaan, likviditeettiin tai arvoon.] 

[Liikkeeseenlaskija ja jokin sen tytäryhtiö ja/tai läheisyhteisö voi 

liiketoimintansa yhteydessä omistaa tai saada haltuunsa olennaisia kohde-

etuuksia koskevia tietoja. Tällaisista toimista ja tiedoista saattaa aiheutua 

velkakirjojen haltijoille haitallisia vaikutuksia. 

Liikkeeseenlaskija ja jokin sen tytäryhtiö ja/tai läheisyhteisö voi toimia 

velkakirjojen osalta jossakin muussa ominaisuudessa, kuten 

markkinatakaajana, laskenta-asiamiehenä tai asiamiehenä. Tällöin saattaa 

aiheutua eturistiriitoja. 

Velkakirjojen tarjoamisen yhteydessä liikkeeseenlaskija ja/tai sen 

läheisyhteisö voi ryhtyä joidenkin viitevarojen tai johdannaisten osalta yhteen 

tai useampaan suojaustransaktioon, joka voi vaikuttaa haitallisesti 

velkakirjojen markkinahintaan, likviditeettiin tai arvoon.] 

Sijoittajia pyydetään huomioimaan, että he voivat menettää 

sijoituksensa kokonaan tai osittain. 

 

Jakso E – Tarjous 

[Poista osatekijät E.2b ja E.3, jos velkakirjat ovat velkainstrumentteja, joihin sovelletaan asetuksen liitettä 

XIII] 



E.2b Syyt tarjoamiseen ja 

varojen käyttö 
[Kustakin velkakirjojen liikkeeseenlaskusta saadut nettovarat käytetään 

Société Générale -konsernin yleisiin rahoitustarkoituksiin, joihin kuuluu 

voiton tuottaminen.] [muihin mahdollisiin varojen käyttötapoihin liittyvät 

tiedot] 

E.3 Kuvaus tarjousehdoista [Ei sovellu. Velkakirjoja ei tarjota yleisölle Euroopan talousalueella.] 

Maat, joissa velkakirjoja tarjotaan yleisölle: [maa(t)]  

Tarjousaika: [tarjousaika]  

Tarjoushinta: [ tarjoushinta]Tarjoukseen sovellettavat ehdot: [tarjoukseen 

sovellettavat ehdot]  

 

E.4 Kuvaus kaikista 

liikkeeseenlaskuun/tarjo

ukseen liittyvistä 

olennaisista 

intresseistä, mukaan 

lukien eturistiriidat 

[Annettava tiivis kuvaus kaikista liikkeeseenlaskuun/tarjoukseen liittyvistä 

olennaisista intresseistä, eturistiriidat mukaan luettuina; kuvauksesta on 

ilmettävä liikkeeseenlaskuun osallistuvat henkilöt ja intressien luonne.] 

[Lukuun ottamatta välittäjälle [välittäjille] maksettavia palkkioita 

liikkeeseenlaskijan tiedon mukaan kenelläkään velkakirjojen 

liikkeeseenlaskuun osallistuvalla henkilöllä ei ole tarjoukseen liittyvää 

olennaista intressiä.] 

 

E.7 Arvioidut kustannukset, 

jotka liikkeeseenlaskija 

tai tarjoaja veloittaa 

sijoittajalta 

[Ei sovellu. Liikkeeseenlaskija tai tarjoaja ei veloita kustannuksia 

sijoittajalta.] [Sijoittajalta veloitettavat kustannukset ovat yhteensä [summa 

tai prosenttimäärä tapauksen mukaan.] 

 

 

 


