
OHJELMAN TIIVISTELMÄ 

 

Tiivistelmät on koottu ilmaisuvaatimuksista, joita kutsutaan osiksi. Nämä osat on numeroitu jaksoissa A–E (A.1–
E.7). 

Tämä tiivistelmä sisältää kaikki osat, jotka tarvitaan tämän tyyppisistä arvopapereista ja liikkeeseenlaskijasta 
kertovaan tiivistelmään. Koska kaikkia osia ei tarvitse käsitellä, osien numeroidussa luettelossa saattaa olla 
aukkoja.  

Vaikka tietty osa tulee sisältyä tiivistelmään arvopaperien ja liikkeeseenlaskijan tyypin takia, on mahdollista, että 
osasta ei voida antaa olennaisia tietoja. Tässä tapauksessa tiivistelmässä esitetään osasta lyhyt kuvaus, jossa on 
maininta “ei sovellettavissa“.  
 
Jakso A – Johdanto ja varoitukset 

A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää olisi pidettävä perusesitteen johdantona. 

Sijoittajan olisi perustettava sijoituspäätöksensä perusesitteeseen kokonaisuutena.  

Jos tuomioistuimessa pannaan vireille perusesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva 
kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen 
käännöskustannuksista. 

Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat jättäneet tiivistelmän, 
sen käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, 
epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa perusesitteen muihin osiin tai jos siinä ei 
anneta yhdessä perusesitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien 
auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista arvopapereihin.  

A.2 Myöntymy
s 
perusesitt
een 
käyttöön 

[Ei sovellettavissa – liikkeeseenlaskija ei ole myöntynyt perusesitteen käyttöön 
kenenkään toisen henkilön toimesta arvopaperien myymiseen tai 
liikkeeseenlaskemiseen.] 

[Liikkeeseenlaskija suostuu tämän perusesitteen käyttöön arvopapereiden 
jälleenmyynnin tai liikkeeseenlaskun yhteydessä olosuhteissa, joissa esite on 
julkaistava esitedirektiivin mukaisesti (Julkinen Tarjous) seuraavia ehtoja 
noudattaen: 

(i) Myöntymys on voimassa vain [liikkeeseenlaskun tarjousaika merkitään tähän] 
(Tarjousaika); 

(ii) ainoat henkilöt, jotka on valtuutettu käyttämään perusesitettä julkisen tarjouksen 
tekoon (Tarjoajat) ovat [[Tarjoajat liikkeeseenlaskua varten merkitään tähän] ja jos 
liikkeeseenlaskija nimittää ylimääräisiä rahoituksen välittäjiä sovellettavien lopullisten 
ehtojen päiväyksen jälkeen ja julkaisee yksityiskohtia niistä verkkosivuillaan, jokainen 
rahoituksen välittäjä, jonka tiedot on näin julkaistu] / [kuka tahansa rahoituksen 
välittäjä, joka kertoo verkkosivuillaan tulleensa asianmukaisesti nimitetyksi tarjoajaksi 
tarjoamaan arvopapereita tarjousajan aikana ja näin tehdessään nojaa 
perusesitteeseen, mikäli rahoituksen välittäjä on tosiaan täten nimitetty]; 

(iii) myöntymys ulottuu vain tämän perusesitteen käyttöön julkisten tarjousten 
tekemiseksi arvopapereista [määrittele jokainen asianomainen jäsenvaltio, jossa 
voidaan tarjota tiettyä arvopaperierää]; ja 

(iv) myöntymys on alisteinen seuraaville muille ehdoille [määrittele muut mahdolliset 



ehdot, joita sovelletaan tietyn erän julkiseen tarjoukseen]. 

[Se tarjoaja, joka kuuluu alalukuun (ii) yläpuolella ja joka täyttää kaikki muut 
yläpuolella kerrotut ehdot ja joka haluaa käyttää perusesitettä julkisen 
tarjouksen yhteydessä on velvollinen asianomaiseen aikaan julkistamaan 
verkkosivullaan, että nojaa perusesitteeseen julkisen tarjouksen suhteen 
liikkeeseenlaskijan myöntymyksellä.] [Poista, jollei toista vaihtoehtoa kohdassa (ii) 
yläpuolella valita.] 

 [SIJOITTAJA, JOKA AIKOO HANKKIA TAI HANKKII ARVOPAPEREITA 
JULKISESSA TARJOUKSESSA MUULTA TARJOAJALTA KUIN 
LIIKKEESEENLASKIJALTA TEKEE NIIN, JA SELLAISTEN ARVOPAPEREIDEN 
TARJOUS JA MYYNTI SIJOITTAJALLE KYSEISEN TARJOAJAN TOIMESTA 
TEHDÄÄN NIIN MAHDOLLISTEN EHTOJEN JA MUIDEN JÄRJESTELYJEN 
PUITTEISSA KYSEISEN TARJOAJAN JA KYSEISEN SIJOITTAJAN VÄLILLÄ 
HINTA-, ALLOKOINTI- JA SELVITYSJÄRJESTELYJEN SUHTEEN. SIJOITTAJAN 
TULEE KATSOA, ETTÄ TARJOAJA KYSEISEN TARJOUKSEN AIKAAN 
TARJOAA SELLAISTA TIETOA JA ETTÄ TARJOAJA ON VASTUUSSA SIITÄ 
TIEDOSTA. MIKÄÄN LIIKKEESEENLASKIJA TAI MIKÄÄN VÄLITTÄJÄ EI OLE 
VASTUUSSA TAI VELVOLLINEN SIJOITTAJALLA SELLAISEN TIEDON 
SUHTEEN.] 

 

Jakso B – Liikkeeseenlaskijat ja takaaja 

B.1 Liikkeesee
nlaskijan 
virallinen 
nimi ja 
muu 
liiketoimin
nassa 
käytetty 
toiminimi 

[Société Générale] 
[SG Issuer] 
[SGA Société Générale Acceptance N.V.] 
[SG Option Europe] 

B.2 Liikkeesee
nlaskijan 
asuinpaik
ka ja 
oikeudelli
nen 
muoto, 
liikkeesee
nlaskijaan 
sovelletta
va laki ja 
perustami
smaa 

[Société Générale 
Toimipaikka: 29, boulevard Haussmann, 75009 Pariisi, Ranska. 
Laillinen muoto: Julkinen rajoitetun vastuun yhtiö (société anonyme). 
Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Ranskan laki. 
Perustamismaa: Ranska.] 

[SG Issuer 
Toimipaikka: 15, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg. 
Laillinen muoto: Julkinen rajoitetun vastuun yhtiö (société anonyme). 
Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Luxemburgin laki. 
Perustamismaa: Luxemburg.] 

[SGA Société Générale Acceptance N.V. 
Toimipaikka: Pietermaai 15, Curaçao. 
Laillinen muoto: Rajoitetun vastuun yhtiö. 
Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Curaçaon laki. 
Perustamismaa: Curaçao (entinen Alankomaiden Antillit).] 



[SG Option Europe 
Toimipaikka: 17, cours Valmy, 92800 Puteaux, Ranska. 
Laillinen muoto: Julkinen rajoitetun vastuun yhtiö (société anonyme). 
Liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki: Ranskan laki. 
Perustamismaa: Ranska.] 
 

B.4b Tiedossa 
olevat 
suuntauks
et, jotka 
vaikuttava
t 
liikkeesee
nlaskijaan 
ja sen 
toimialaan 

[Société Générale: 
Globaalin taloustilanteen merkittävä, mutta epätasainen heikkeneminen; Euroopan 
pankkiviranomainen suosittelee Core Tier 1 -vakavaraisuuden vahvistumista ainakin 
9 %:iin Basel 2.5 -suosituksen mukaisesti alkaen 30.6.2012; Vickersin raportti 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ehdottaa vähittäispankkitoiminnan eristämistä 
muusta pankkitoiminnasta yleispankkien keskuudessa (aihe, jonka Euroopan unioni 
ottaa käsittelyyn 2012); muihin talousvakausneuvoston (Financial Stability Council) 
valvomiin aiheisiin kuuluu muun muassa tilinpäätösstandardien, korvauskäytäntöjen 
ja OTC-johdannaismarkkinoiden toiminnan yhtenäistäminen. Yhdysvalloissa Dodd–
Frank-laki valoi perustuksen järjestelmäriskien tarkkailulle ja yritys- ja 
investointipankkien tiettyjen toimintojen valvonnalle; finanssitransaktiovero otettiin 
käyttöön Ranskassa 2012.] 
[SG Issuer odottaa aloittavansa uuden toimintansa yrityksen uusien päämäärien 
mukaisesti vuoden 2013 aikana.  
[SGA Société Générale Acceptance N.V. odottaa liiketoiminnan jatkuvan 
loppuvuonna kuten se on sujunut tähän mennessä vuoden 2013 aikana.] 
[SG Option Europe odottaa liiketoiminnan jatkuvan loppuvuonna kuten se on sujunut 
tähän mennessä vuoden 2013 aikana.]  

B.5 Kuvaus 
liikkeesee
nlaskijan 
konsernist
a ja 
liikkeesee
nlaskijan 
asemasta 
siinä 

 
[Société Générale on Société Générale -konsernin emoyhtiö. 
Société Générale -konserni tarjoaa neuvontaa ja muita palveluita henkilöasiakkaille, 
yrityksille ja instituutioille osana kolmea liiketoiminnan päälinjaa:  
- Vähittäispankkitoiminta Ranskassa kauppamerkkien Société Générale, Crédit du 
Nord ja Boursorama alla; 
- Kansainvälinen vähittäispankkitoiminta Keski- ja Itä-Euroopassa, Venäjällä, 
Välimeren alueella, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Aasiassa ja Ranskan 
merentakaisilla alueilla; ja 
- Yritys- ja investointipankkitoiminta investointipankkitoiminnan, rahoitus- ja 
markkinatoiminnan laaja-alaisella asiantuntemuksella.] 
[SG Issuer on Société Générale -konsernin tytäryhtiö, ja sillä ei ole tytäryhtiöitä.] 
[SGA Société Générale Acceptance N.V. on Société Générale -konsernin tytäryhtiö, 
ja sillä ei ole tytäryhtiöitä.] 
[SG Option Europe on Société Générale -konsernin tytäryhtiö, ja sillä ei ole 
tytäryhtiöitä.] 

B.9 Liikevoitto
ennustelu
kema tai -
arvioluke
ma 

Ei sovellettavissa. [Société Générale] [SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance 
N.V.] [SG Option Europe] ei esitä lukemaa liikevoittoennusteesta tai -arviosta. 

B.10 Historiallis
ia 
taloudellis
ia tietoja 

Ei sovellettavissa. Tilintarkastuskertomus ei sisällä muistutuksia. 



koskevass
a 
tilintarkast
uskertomu
ksessa 
mahdollis
esti 
esitettyjen 
muistutust
en luonne 

B.12 Valikoituja 
keskeisiä 
taloudellis
ia 
historiallis
ia tietoja 
liikkeesee
nlaskijasta 

[ Société Générale 

Vuoden 
loppuun  

2012 

Vuoden loppuun 
2011 

Tulokset (miljoonissa euroissa)  
 

Pankkitoiminnan nettotulo 23110 25636 

Liikevaihto 2737 4270 

Nettotulo ennen sääntelemättömiä korkoja 1208 2,788 

Nettotulo 774 2,385 

French Networks 1291 1428 

Kansainvälinen vähittäispankkitoiminta (51) 325 

Yritys- ja investointipankkitoiminta 1053 635 

Erikoisrahoituspalvelut ja vakuuttaminen 674 297 

Yksityispankkitoiminta, globaalien 
sijoitusten järjestely ja palvelut (293) 171 

Pääkonttori  (1900) (471) 

Toiminta (miljardeissa euroissa)   

Kokonaisvarat ja -vastattavat 1250,7 1181,4 

Asiakaslainat 350,2 367,5 

Asiakastalletukset 337,2 340,2 

Oma pääoma (miljardeissa euroissa)   

Konsernin osakkeenomistajien oma 
pääoma 49,8 47,1 

Koko konsolidoitu pääoma 54,1 51,1 

  [SG Issuer 

 



 

 

(tuhansissa 
euroissa) 

31. joulukuuta 2012 
(tarkastettu) 

31. joulukuuta 
2012 (tarkastettu) 

   
Liikevaihto 6805 19835 
   
Tuotto 
toiminnoista 

5 233 5 573 

   
Tuotto 
jatkuvista 
toiminnoista 

5233 5 573 

   
Kokonaisvarat 447 087 69 028 

  [SGA Société Générale Acceptance N.V. 
 

(tuhansissa dollareissa) 
 

31. joulukuuta 2012 31. joulukuuta 2011

   
Pankkitoiminnan 
nettotulot 

0 0 

   
Nettotulos 0 0 
   
Kokonaisvarat 59 567 540 61 623 112
   
EMTN-arvopaperit ja 
joukkovelkakirjat 

54 673 341 56 800 082

   
Rahastoinstrumentit 
(Optiotodistukset) 

4 014 772 3 858 431

 

  [SG Option Europe 
 
      
(.€ 000) 31. joulukuuta 

2012 
31. joulukuuta 
2011 

      
      
Liikevaihto 153 077 163 208
    
Tuotto toiminnoista 74 129 80 094
    
Tuotto jatkuvista toiminnoista 116 083 119 803
    
Perus- ja laimennetut voitot per 
osake  

182 197

    
Kokonaisvarat 86 092 976 69 757 161
    
Ilmoitetut osingot per osake (1) 0 197



    
 

 Merkittävä 
kielteinen 
muutos 
liikkeesee
nlaskijan 
kehitysnä
kymissä 
viimeisen 
tarkastetu
n 
tilinpäätök
sen 
julkistami
späivän 
jälkeen 

Merkittäviä kielteisiä muutoksia ei ole ollut kehitysnäkymissä [SG Issuerilla sen 
viimeisimmän tarkastetun tilinpäätöksen jälkeen, joka on päivätty 31. joulukuuta 2012] 
[SGA Société Générale Acceptance N.V.:llä] [SG Option Europella] [Société 
Généralella ja sen konsolidoiduilla tytäryhtiöillä (kokonaisuutena)] sen viimeisimmän 
tarkastetun tilinpäätöksen jälkeen, joka on päivätty 31. joulukuuta 2012. 

 Historiallis
ten 
taloudellis
ten 
tietojen 
kattaman 
jakson 
jälkeen 
tapahtune
et 
merkittävä
t 
muutokset 
liikkeesee
nlaskijan 
taloudellis
essa 
asemassa 
tai 
kaupankä
yntipositio
ssa 

Taloudellisessa asemassa tai kaupankäyntipositiossa ei ole ollut merkittäviä 
muutoksia [SG Issuerilla viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen julkistamispäivän 
jälkeen 31. joulukuuta 2012] [SGA Société Générale Acceptance N.V.:lla] [SG Option 
Europella] [Société Généralella ja sen konsolidoiduilla tytäryhtiöillä (kokonaisuutena)] 
viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen 31. joulukuuta 2012. 

B.13 Liikkeesee
nlaskijaan 
liittyvät 
viimeaikai
set 
tapahtuma
t, jotka 
ovat 
ratkaisevi
a 
arvioitaes
sa 

Viime aikoina ei ole ollut liikkeeseenlaskijaan liittyen tapahtumia, joilla olisi olennaista 
merkitystä kunkin liikkeeseenlaskijan maksukykyä arvioitaessa. 



liikkeesee
nlaskijan 
maksukyk
yä 

B.14 Lausuma 
liikkeesee
nlaskijan 
riippuvuud
esta 
konsernin 
muista 
yksiköistä 

Katso osasta B.5 yläpuolella kunkin liikkeeseenlaskijan asema konsernin sisällä.  
 
[Société Générale on konsernin ylin holding-yhtiö. Société Générale harjoittaa 
kuitenkin myös omaa liiketointaan; se ei toimi pelkästään holding-yhtiönä suhteessa 
tytäryhtiöihinsä.] 
[SG Issuer on riippuvainen Société Générale Bank & Trust -yhtiöstä, joka on 
riippuvainen Société Généralesta konsernin sisällä.] 
[SGA Société Générale Acceptance N.V. ei ole riippuvainen konsernin muista 
yksiköistä.] 
[SG Option Europe ei ole riippuvainen konsernin muista yksiköistä.] 

B.15 Liikkeesee
nlaskijan 
päätoimial
at 

[Société Généralen tarkoitus on luottolaitoksiin sovellettavien lakien ja asetusten 
mukaisesti suorittaa henkilö- ja yritysasiakkaiden kanssa Ranskassa tai sen 
ulkopuolella: 
• kaikkia pankkitransaktioita; 
• kaikkia pankkitoimintaan liittyviä transaktioita, mukaan lukien erityisesti 

sijoituspalvelut tai niihin liittyvät palvelut Ranskan talous- ja raha-asioista 
annetun lain (Code monétaire et financier) artiklojen L. 321-1 and L. 321-2 
mukaisesti. 

• kaikkia osuuksien hankintoja toisista yrityksistä. 

Lisäksi Société Générale voi Ranskan rahoitus- ja pankkialan sääntelykomitean 
asettamien ehtojen mukaisesti suorittaa säännöllisesti muitakin kuin edellä mainittuja 
transaktioita, erityisesti vakuutusten välitystä. 
Yleisesti ottaen Société Générale voi suorittaa omissa nimissään, kolmannen 
osapuolen puolesta tai yhdessä tällaisten kanssa kaikkia edellä mainittuihin 
toimintoihin suoraan tai välillisesti liittyviä tai kyseisiä toimintoja todennäköisesti 
tukevia transaktioita, jotka koskevat rahoitukseen, kauppaan, teollisuuteen tai 
maatalouteen liittyvää irtainta omaisuutta tai kiinteää omaisuutta. 

[SG Issuer on rahoitusyhtiö, jonka päätehtävä on hankkia velkaa lainattavaksi Société 
Généralelle ja konsernin muille jäsenille.] 

[SGA Société Générale Acceptance N.V.:n yksinomainen tarkoitus on laskea 
liikkeeseen niin optiotodistuksia kuin strukturoituja tuotteitakin, kuten 
velkainstrumentteja, velkoja ja todistuksia. Varat uudelleensijoitetaan arvopapereihin 
ja joukkovelkakirjoihin tai muihin korollisiin arvopapereihin. 
SGA Société Générale Acceptance N.V. toimii strukturoidun liikkeeseenlaskun 
parissa, ja Société Générale kantaa liikkeeseenlaskuun liittyvän riskin tukemalla koko 
kyseistä liikkeeseenlaskua.] 

[SG Option Europe käy kauppaa omissa nimissään osakkeiden ja indeksien 
johdannaissopimuksista, joilla käydään kauppaa Englannin ja Ranskan säännellyillä 
markkinoilla.  
SG Option Europe on toiminut suoraan Ranskassa Pariisin Liffessä, meklarina 
vuodesta 1995 lähtien, Parelin toimiessa selvittäjänä.  
SG Option Europe toimii Isossa-Britanniassa eurooppalaisella passilla, joka 



mahdollistaa sijoituspalveluiden vapaan tarjonnan. 
SG Option Europella on kansainväliset passit myös Intiassa ja Taiwanissa ja se toimii 
omissa nimissään näillä markkinoilla. 
SG Option Europe toimii markkinatakaajana Société Généralen liikkeeseenlaskemien 
arvopapereiden ja optiotodistusten suhteen ja se liikkeeseenlaskee velkakirjoja ja 
EMTN-arvopapereita (Euro Medium Term Notes).] 

B.16 Liikkeesee
nlaskijan 
tietämys 
siitä, onko 
se 
suoraan 
tai 
välillisesti 
jonkun 
omistukse
ssa tai 
määräysv
allassa ja 
mikä tämä 
taho ja 
sen 
määräysv
allan 
luonne on 

[Société Générale ei ole emoyhtiön omistuksessa tai määräysvallassa.] 
[SG Issuer on Société Générale Bank & Trust S.A.:n 100-prosenttisesti omistama 
tytäryhtiö, joka puolestaan on Société Généralen tytäryhtiö ja täydellisesti konsolidoitu 
yhtiö.] 
[SGA Société Générale Acceptance N.V. on Société Généralen 100-prosenttisesti 
omistama tytäryhtiö ja täydellisesti konsolidoitu tytäryhtiö.] 
[SG Option Europe on Genefinancen 99,99-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka 
puolestaan on Société Généralen tytäryhtiö ja täydellisesti konsolidoitu yhtiö.] 

B.17 Liikkeesee
nlaskijalle 
tai sen 
velkapape
reille 
laaditut 
luottokelp
oisuusluo
kitukset 

[Moody’s Investors Services on antanut Société Généralelle luokituksen A2, Standard 
& Poor’s luokituksen A ja Fitch Ratings luokituksen A.] 
[SG Issueria] [SG Option Europea] [SGA Société Générale Acceptance N.V.:tä] ei ole 
luottoluokitettu. 
[Liikkeeseenlaskettavia arvopapereita [on] [ei ole] luottoluokitettu [Määrittele 
liikkeeseenlaskettavien arvopaperien luottoluokitus (luottoluokitukset) [Määrittele 
luottoluokittaja(t)] toimesta.] 

B.18 Takaukse
n luonne 
ja 
soveltami
sala 

[Jos Société Générale on arvopapereiden liikkeeseenlaskija: Ei sovellettavissa] 
[Minkä tahansa summan täysimääräinen ja oikea-aikainen maksaminen, kun 
maksuvelvollinen on [SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG 
Option Europe] ja arvopapereiden liikkeeseenlaskija on [SG Issuer] [SGA Société 
Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] taataan ehdottomasti ja 
peruuttamattomasti takaajan toimesta siten kuin takauksessa on säädetty edellyttäen, 
että takausta ei käytetä mihinkään sellaiseen arvopaperien sarjaan, joka on laskettu 
liikkeeseen [SG Issuerin toimesta] [SGA Société Générale Acceptance N.V.:n 
toimesta] [SG Option Europen toimesta] joko sinä päivänä, kun takaus annettiin tai 
tuon päivän jälkeen, siinä määrin kuin kyseisen arvopaperien sarjan 
liikkeeseenlaskupäivänä (A) kyseisen arvopaperien sarjan kokonaisnimellisarvon ja 
(B) liikkeeseenlaskijan jokaisen liikkeeseenlaskeman arvopaperisarjan ja kyseisen 
liikkeeseenlaskupäivän kokonaisnimellisarvojen summa, kummassakin tapauksessa, 
muutettuna euroiksi kyseisen liikkeeseenlaskupäivän spot-kurssilla, vastaa summaa, 
joka ylittää 125 000 000 000 euroa.]  



B.19 Takaajasta 
annetaan 
samat 
tiedot kuin 
takauksen 
kohteena 
olevan 
arvopaperi
n lajia 
vastaavan 
arvopaperi
n 
liikkeesee
nlaskijana 

[Jos Société toimii takaajana arvopapereiden suhteen: Samat tiedot Société 
Généralesta kuin takauksen kohteena olevan arvopaperin lajia vastaavan 
arvopaperin liikkeeseenlaskijana ovat osissa B.1, B.2, B.3, B.4b, B.5, B.9, B.10, B.12, 
B.13, B.14, B.15, B.16 and B.17 yläpuolella tässä järjestyksessä.] 

[Jos Société Générale on arvopapereiden liikkeeseenlaskija: Ei sovellettavissa] 

 

Jakso C – Arvopaperit 

C.1 Tarjottavie
n ja/tai 
kaupankä
ynnin 
kohteeksi 
otettavien 
arvopaper
eiden 
tyyppi ja 
laji, 
mukaan 
lukien 
mahdollin
en 
tunniste 
(security 
identificati
on 
number) 

Arvopapereita ovat [Kiinteän koron arvopaperit] [Vaihtuvan koron arvopaperit] 
[Nollakuponkiarvopaperit] [Maksueräarvopaperit] [Osittain maksetut arvopaperit 
[Osakkeisiin sidotut arvopaperit] [ADR-sidotut arvopaperit] [ETF-rahastoihin sidotut 
arvopaperit] [Osinkoihin sidotut arvopaperit] [Indeksiin aidotut arvopaperit] 
[Hyödykkeisiin sidotut arvopaperit] [Inflaatioon sidotut arvopaperit] [Luottoon sidotut 
arvopaperit] [Valuuttakurssiin sidotut arvopaperit] [Viitekorkoon sidotut arvopaperit] 
[Joukkovelkakirjoihin sidotut arvopaperit] [Optiotodistuksiin sidotut arvopaperit] 
[Etuosakkeisiin sidotut arvopaperit]. 

[Liikkeeseenlaskukohtainen tiivistelmä: 

Selvitysjärjestelmä(t): [●] 
  

ISIN-koodi: [●]   

C2 Arvopaper
eiden 
liikkeesee
nlaskussa 
käytettävä 
valuutta 

 [Liikkeeseenlaskukohtainen tiivistelmä: 

Määritelty valuutta tai valuutat: [●]   

C5 Mahdollis
et 
osakkeide
n vapaata 
luovutetta
vuutta 
koskevat 

Arvopapereiden vapaaseen luovutettavuuteen ei liity rajoituksia, mutta myyntiin ja 
luovutukseen saatetaan soveltaa rajoituksia joissakin tuomioistuimissa. 



rajoitukset 

C8 Arvopaper
eihin 
liittyvät 
oikeudet, 
mukaan 
lukien 
etuoikeusj
ärjestys ja 
rajoitukset 
noihin 
oikeuksiin 
ja 
menettelyt 
noiden 
oikeuksie
n 
harjoittami
seen. 

Etuoikeusjärjestys 
[Takaamattomat arvopaperit ovat liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia, 
takaamattomia ja subordinoimattomia velvoitteita, ja ne oikeuttavat samaan 
etuoikeuteen keskenään (pari passu) ja (riippuen sellaisista poikkeuksista, joita aika 
ajoin on sovellettavassa laissa) ainakin pari passu kaikkien muiden 
liikkeeseenlaskijan tämänhetkisten ja tulevien perimättömien suorien, ehdottomien, 
takaamattomien ja subordinoimattomien obligaatioiden kanssa.] 
[Taatut arvopaperit ovat SG Issuerin suoria, ehdottomia, taattuja rajoitetun 
regression-oikeuden subordinoimattomia obligaatioita ja ne oikeuttavat samaan 
etuoikeuteen keskenään (pari passu) (riippuen sellaisista poikkeuksista, joita aika 
ajoin on sovellettavassa laissa) ainakin pari passu kaikkien muiden SG Issuerin 
tämänhetkisten ja tulevien perimättömien suorien, ehdottomien, takaamattomien ja 
subordinoimattomien obligaatioiden kanssa.] 
 
Sopimusrikkomusperusteet (Events of Default) 
Liikkeeseenlaskettujen arvopaperien ehtoihin sisältyy seuraavat 
sopimusrikkomusperusteet: 

- liikkeeseenlaskija on laiminlyönyt koron tai pääoman maksamisen erääntymisen 
yhteydessä tai toimittaa arvopaperien maksuksi toimitettavia saatavilla olevia varoja; 
tai 

- liikkeeseenlaskija on laiminlyönyt muiden ehtojen mukaisten velvoitteiden 
suorittamisen; tai 

- liikkeeseenlaskija ryhtyy tai on ryhtynyt oikeudellisiin toimenpiteisiin sitä vastaan 
asiamiehen, valvontaviranomaisen tai muun samankaltaisen virkamiehen toimesta 
hakemalla sille ensisijaista maksukyvyttömyyttä, saneerausta tai regulatorista 
oikeudenkäyttöä sen perustamismaan tai pääkonttorin alueen oikeusistuimesta, tai 
liikkeeseenlaskija myöntyy menettelyyn, jossa haetaan julistamista 
maksukyvyttömäksi tai julistamista konkurssiin tai muuta lievennystä konkurssi- tai 
maksukyvyttömyyslaissa tai muussa samankaltaisessa laissa, joka vaikuttaa velkojan 
oikeuksiin, tai liikkeeseenlaskija myöntyy anomukseen sen purkamisesta tai 
likvidaatiosta sen tai sellaisen asiamiehen, valvontaviranomaisen tai samankaltaisen 
virkamiehen toimesta, edellyttäen että aloitetut oikeustoimet tai velkojan esittämät 
anomukset, joihin liikkeeseenlaskija ei ole myöntynyt, eivät muodosta 
Sopimusrikkomusperustetta; tai 

[Jos Société Générale toimii takaajana arvopapereiden suhteen: Arvopapereihin 
liittyvä vakuus lakkaa olemasta voimassa tai takaaja on antanut ilmoituksen, joka 
aiheuttaisi arvopapereihin liittyvän voimassaolon lakkaamisen; tai] 

[Jos kyse on SG Issuerin liikkeeseenlaskemista vakuutetuista arvopapereista: Jos 
vakuutta valvova asiamies toimittaa vaaditun vakuuslaiminlyönti-ilmoituksen liittyen 
vakuuspooliin, joka vakuuttaa vakuudelliset arvopaperit.]  
 
Sovellettava laki 
Arvopapereihin ja arvopapereihin liittyviin, sopimukseen perustumattomiin 
velvoitteisiin sovelletaan ja niitä koskevia kysymyksiä tulkitaan [Englannin lain 



mukaan] [Ranskan lain mukaan] [Ruotsin lain mukaan] [Suomen lain mukaan] [Norjan 
lain mukaan] 
 

C9 Nimellisko
rkoprosen
tti 

[Kiinteäkorkoisten arvopapereiden suhteen: [●] [[●] prosenttia maksettavissa 
jälkikäteen] [[●] prosenttia vuodessa [maksettavissa 
[vuosittain/puolivuosittain/neljännesvuosittain/kuukausittain] jälkikäteen]  

(Vaihtuvakorkoisten arvopaperien suhteen: 

Jos määritys näytön kurssin perusteella (Screen Rate Determination) 

Viitekorko: [●]  

Koron määrityspäivä(t): [●]  

Määritetty aika: [●]  

Asianomaisen näytön sivu: [●]  

Jos määritys ISDA:n perusteella (ISDA Determination) 

Vaihtuvan koron optio: [●]  

Nimetty eräpäivä: [●]  

Päivämäärän uudelleenasetus: [●]   

 Päivä, 
jolloin 
korko 
tulee 
maksettav
aksi ja 
koron 
eräpäivät 

 

Määritetty kausi (kaudet) / korko maksu 
Maksupäivä(t): 

[●]  

 

 Jos korko 
ei ole 
kiinteä, 
kuvaus 
koron 
määräyty
misperust
eesta 

[Kuvaus perustana olevasta kohde-etuudesta] 

 Eräpäivä 
ja lainan 
kuolettami
sta 
koskevat 
järjestelyt, 

Eräpäivä on [●] 
 



takaisinm
aksumene
ttely 
mukaan 
luettuna 

 Selvitys 
tuotosta 

 [Liikkeeseenlaskukohtainen tiivistelmä: 

Selvitys tuotosta [●] [Ei sovellettavissa]  

 Velkapape
rin 
haltijoiden 
edustajan 
nimi 

Ei sovellettavissa Englannin lain arvopapereihin. Englannin lain arvopapereiden 
suhteen edustussopimus sisältää lausekkeen asiakirjan haltijoiden koolle 
kutsumiseksi koskien asioita, jotka vaikuttavat heidän intresseihinsä.  

[Liikkeeseenlaskukohtainen tiivistelmä: 

Ei sovellettavissa  

Mitä Ranskan lain arvopapereihin tulee, arvopaperin haltijat ryhmitellään heidän 
yhteisten intressiensä suojelemiseksi (masse) Ranskan kauppaoikeuden (Code de 
commerce) nojalla, ja ryhmän edustajan nimi kerrotaan sovellettavissa lopullisissa 
ehdoissa 

[Liikkeeseenlaskukohtainen tiivistelmä: 

Ryhmän edustaja: [●] (kerro nimi ja osoite)  

C10 Selkeä ja 
kattava 
kuvaus, 
jonka 
tarkoituks
ena on 
auttaa 
sijoittajia 
ymmärtäm
ään, 
kuinka 
kohde-
etuuden/k
ohde-
etuuksien 
arvo 
vaikuttaa 
sijoitusten 
arvoon 
erityisesti 
silloin, 
kun riskit 
ovat 
suurimmill
aan 

Niiden arvopapereiden suhteen, joiden maksu- tai lunastuskaavake ei sisällä 
pääomasuojaa, arvopaperin haltija on oikeutettu saamaan erääntymispäivänä kohde-
etuuden (-etuuksien) arvokehitykseen kokonaan sidotun summan. Pahimmassa 
tapauksessa sijoittajat voivat joutua kärsimään koko sijoituksensa menetyksen, ja 
siksi heidän tulisi päättää tähän tuotteeseen sijoittamisesta vasta huolellisen 
harkinnan jälkeen ja omien neuvonantajiensa avulla, jotka tuntevat sijoittajan oman, 
erityisen taloustilanteen. 
  
[Liikkeeseenlaskukohtainen tiivistelmä: 
Jos arvopaperit ovat osakkeisiin sidottuja arvopapereita ja/tai ADR-sidottuja 
arvopapereita ja/tai ETF-rahastoon sidottuja arvopapereita ja/tai osinkoihin sidottuja 
arvopapereita] ja/tai indeksiin sidottuja arvopapereita ja/tai hyödykkeisiin sidottuja 
arvopapereita ja/tai inflaatioon sidottuja arvopapereita ja/tai luottoon sidottuja 
arvopapereita ja/tai valuuttakurssiin sidottuja arvopapereita ja/tai viitekorkoon 
sidottuja arvopapereita ja/tai joukkovelkakirjoihin sidottuja arvopapereita ja/tai 
optiotodistuksiin sidottuja arvopapereita ja/tai etuosakkeisiin sidottuja arvopapereita, 
sijoittajille on annettava selkeät ja kattavat tiedot siitä, kuinka kohde-etuuden (-
etuuksien) arvo vaikuttaa sijoitusten arvoon erityisesti silloin, kun riskit ovat 
suurimmillaan. 
[Ei sovellettavissa.] 

C11 Onko 
tarjotuista 

[Listautuessa pörssiin EU:n säännellyillä markkinoilla tai kun pörssiin listautumista ei 
tule tapahtumaan: [Ei sovellettavissa. Arvopapereita ei ole listattu pörssiin.] [Hakemus 



arvopaper
eista tehty 
tai 
aiotaanko 
niistä 
tehdä 
hakemus 
kaupankä
ynnin 
kohteeksi 
ottamisek
si 
säännellyil
lä 
markkinoil
la, ja 
tiedot 
kaikista 
säännellyi
stä 
markkinoi
sta, joilla 
arvopaper
eilla 
käydään 
tai aiotaan 
käydä 
kauppaa 

arvopapereiden hyväksymisestä kaupankäynnin kohteiksi on jätetty [Luxemburgin 
pörssin säännellyille markkinoille] [Määritä muu]]  

 

C15 Miten 
kohde-
etuuden (-
etuuksien) 
arvo 
vaikuttaa 
sijoitukse
en paitsi 
jos 
arvopaper
eiden 
nimellisar
vo on 
vähintään 
100000 
euroa. 

Tuotto riippuu siitä, saavuttaako kohde-etuuden (-etuuksien) arvokehitys ennalta 
määrättyä kynnysarvoa vai ei. Siksi kohde-etuuden (-etuuksien) pienikin liike alas- tai 
ylöspäin kynnysarvon lähettyvillä saattaa aiheuttaa merkittävästi suuremman tai 
pienemmän tuoton arvopapereista.  

Kun vain huonoimman arvokehityksen kohde-etuuden (-etuuksien) huonoin 
arvokehitys otetaan huomioon kun tehdään laskelmaa arvokehityksestä. Siksi 
arvoperin haltijat eivät välttämättä hyödy parhaan arvokehityksen saavuttaneen 
kohde-etuuden (-etuuksien) parhaasta arvokehityksestä.  

[Liikkeeseenlaskukohtainen tiivistelmä: 

[●] [Ei sovellettavissa]  

   

C16 Johdannai
sarvopape
reiden 
päättymis
päivä tai 

 [Arvopapereiden eräpäivä on [●]] [Arvopaperit ovat avoimia] 



eräpäivä – 
toteutuspä
ivä tai 
viimeinen 
arvostusp
äivä 

C17 Johdannai
sarvopape
reiden 
selvitysme
nettely 

 [Käteistoimitus] [ja/tai] [Fyysinen toimitus]  

C18 Miten 
johdannai
sarvopape
reista 
saadaan 
tuottoa 

[Arvopapereita ei voi lunastaa ennen niiden ilmoitettua eräpäivää (muutoin kuin 
joissakin tapauksissa määritellyissä osamaksuerissä, tai verotussyistä taikka 
sopimusrikkomustapahtuman jälkeen)] 

[Lisäehdoissa olevien kohde-etuutta (-etuuksia) koskevien säännösten mukaan ja 
tiettyjen poikkeuksellisten tapahtumien ja asetusten nojalla, jotka vaikuttavat 
kyseiseen kohde-etuuteen (-etuuksiin) laskentaedustaja voi päättää arvopapereiden 
ennenaikaisesta lunastamisesta markkina-arvon perusteella] 

[Arvopaperit (jos ne ovat fyysisesti toimitettavia arvopapereita) voidaan selvittää 
suorittamalla niiden haltijalle/haltijoille käteismaksu ja/tai toimittamalla heille relevantit 
siirrettävissä olevat varat]  

[Vain kun kyseessä ovat italialaiset todistukset, viittaus “lopulliseen 
lunastussummaan“ korvataan “lopullisella toteutussummalla“: Arvopaperit voidaan 
lunastaa eräpäivänä ja lopullinen lunastussumma tulee olemaan yhtä suuri kuin 
[määritelty nimellisarvo kerrottuna [määritä prosentti] [määritelty nimellisarvo 
kerrottuna soveltuvalla kaavalla] 

[Arvopaperit voidaan lunastaa [liikkeeseenlaskijan] [arvopaperin haltijoiden] optiolla, 
ja valinnainen lunastussumma tulee olemaan yhtä suuri kuin kuin [määritelty 
nimellisarvo kerrottuna [määritä prosentti] [markkina-arvo] [määritelty nimellisarvo 
kerrottuna soveltuvalla kaavalla 

[Arvopaperit lunastetaan ennenaikaisesti automaattisesti laukaisevan tapahtuman 
sattuessa, ja automaattinen ennenaikainen lunastussumma tulee olemaan yhtä suuri 
kuin [määritelty nimellisarvo kerrottuna [määritä prosentti] [määritelty nimellisarvo 
kerrottuna soveltuvalla kaavalla,]]. 

C19 Kohde-
etuuden 
toteutushi
nta tai 
lopullinen 
arvostushi
nta 

Lopullinen arvostushinta: [●] 

   

C20 Kohde-
etuuden 

 
[Kohde-etuuden 
nimi] 

[Kohde-
etuuden 

Pörssi Verkkosivu 



tyyppi ja 
mistä 
löytää 
tietoa 
kohde-
etuudesta 

koodi] 
[●]  [●]  [●]  [●]   

C21 Tiedot 
markkinoi
sta, joilla 
arvopaperi
t otetaan 
kaupankä
ynnin 
kohteeksi 
ja joita 
varten 
esite on 
julkistettu 

Katso osa C.11 yläpuolella. 

 

Jakso D – Riskit 

D2 Tärkeää 
tietoa 
liikkeesee
nlaskijaan 
liittyvistä 
keskeisist
ä riskeistä 

Konserni on altis niille riskeille, jotka ovat ominaisia sen päätoimialalle. 

Konsernin riskienhallinta keskittyy seuraaviin riskien pääkategorioihin, joista mikä 
tahansa voi vaikuttaa merkittävän kielteisesti konsernin liiketoimintaan, liikevoittoon ja 
taloudelliseen tilanteeseen: 

Luotto- ja vastapuolen riski (mukaan lukien maariski): riski menetyksistä, jotka 
aiheutuvat siitä, että konsernin asiakkaat, liikkeeseenlaskijat tai muut vastapuolet 
eivät pysty täyttämään taloudellisia sitoumuksiaan. Luottoriskiin sisältyy vastapuolen 
riski, joka liittyy niin markkinatransaktioihin (korvausriski) kuin 
arvopaperistamistoimintoihin. 

Markkinariski: riski rahastoinstrumenttien arvon menetyksestä, joka aiheutuu 
muutoksista markkinoiden muuttujissa, näiden muuttujien epävakaisuudesta ja niiden 
välisistä korrelaatioista. 

Operationaalinen riski: riski menetyksistä tai pakotteista, jotka aiheutuvat 
riittämättömyyksistä tai epäonnistumisista sisäisissä menettelytavoissa tai 
järjestelmistä, inhimillisestä erehdyksestä tai ulkoisista tapahtumista. 

Rakenteellinen korko- ja vaihtokurssiriski: korko- ja vaihtokurssien vaihteluista 
aiheutuva riski konsernin varojen menetyksistä tai arvonalennuksista. 

Likviditeettiriski: riski siitä, että konserni ei pysty täyttämään käteis- tai 
vakuusvaatimuksiaan niiden ilmentyessä ja kohtuullisilla kustannuksilla. 

[Takaus muodostaa yleisen ja vakuudettoman sopimusvelvoitteen takaajalle eikä 
kenellekään muulle, kaikki maksut arvopapereista riippuvat myös takaajan 
luottokelpoisuudesta. 

Mahdollisten arvopapereihin sijoittajien, jotka hyötyvät takauksesta, tulee ottaa 
huomioon, että arvopaperin haltijan oikeus rajoittuu rahasummiin, jotka on saatu 
takauksen nojalla tehdyn korvausvaatimuksen puitteissa, ja takauksen relevantteihin 



säännöksiin, ja ainoastaan vakuutettujen arvopapereiden kyseessä ollessa 
rahasummiin, jotka on saatu asiaankuuluvan panttaussopimuksen toimeenpanon 
seurauksena. 

Takaus on ainoastaan maksutakaus eikä asiaankuuluvan liikkeeseenlaskijan tai 
minkään sen muun takauksesta hyötyvän sitoumuksen suoritustakaus 
arvopapereiden suhteen. 

Takaus saattaa kattaa vain osan asiaankuuluvan liikkeeseenlaskijan 
maksusitoumuksista asiaankuuluvan arvopaperisarjan suhteen. Tällaisessa 
tapauksessa arvopaperin haltijat saattavat pidättää riskin siitä, että maksut 
arvopapereista ovat pienemmät kuin liikkeeseenlaskijan maksettavina olevat summat 
arvopapereista.] 

Société Générale toimii liikkeeseenlaskijana ohjelman nojalla, takaajana SG Issuerin, 
SGA Société Générale Acceptance N.V.:n ja SG Option Europen liikkeeseen 
laskemien arvopapereiden suhteen ja myös suojausinstrumentin hankkijana kullekin 
liikkeeseenlaskijalle. Tämän seurauksena sijoittajat ovat alttiina paitsi takaajan 
luottoriskille, myös operationaalisille riskeille, jotka aiheutuvat takaajan itsenäisyyden 
puutteesta sen hoitaessa velvollisuutensa ja sitoumuksensa takaajana ja 
suojausinstrumenttien hankkijana. 

Mahdollisia eturistiriitoja ja operationaalisia riskejä, jotka aiheutuvat kyseisestä 
itsenäisyyden puutteesta on tarkoitus jossain määrin lieventää siten, että takaajan eri 
osastot ovat vastuussa takauksen toteutuksesta ja suojausinstrumenttien hankinnasta 
ja että jokainen osasto on erillinen operationaalinen yksikkönsä, joita erottaa Kiinan 
muuri (tietomuuri) ja joita johtavat eri johtoryhmät. 

Liikkeeseenlaskijat ja takaaja ja niiden mahdolliset tytäryhtiöt ja/tai sidosryhmät 
saattavat muun liiketoiminnan yhteydessä saada haltuunsa tai hankkia olennaista 
tietoa kohde-etuuksista. Sellaiset liiketoimet ja tiedot voivat aiheuttaa haitallisia 
seuraamuksia arvopaperin haltijoille.  

Liikkeeseenlaskija ja takaaja ja niiden mahdolliset tytäryhtiöt ja/tai sidosryhmät 
saattavat toimia arvopapereihin liittyen eri asemissa, kuten markkinatakaajana, 
laskentaedustajana tai edustajana. Tästä syystä mahdollisia eturistiriitoja saattaa 
ilmetä. 

Arvopapereiden tarjoamiseen liittyen liikkeeseenlaskijat ja takaaja ja/tai niiden 
sidosryhmät voivat tehdä yhden tai useamman suojautumistoimen viiteomaisuuteen (-
omaisuuksiin) tai asiaankuuluvaan johdannaiseen liittyen, mikä saattaa vaikuttaa 
markkinahintaan, likviditeettiin tai arvopaperien arvoon. 

 

D3 Tärkeää 
tietoa 
arvopaper
eihin 
liittyvistä 
keskeisist
ä riskeistä 

• Kun kyse on avoimista arvopapereista, arvopapereiden voimassaoloaika 
riippuu liikkeeseenlaskijan mahdollisesti valitsemasta valinnaisesta 
lunastuksesta. Jos jälkimarkkinoita ei ole, sijoittajilla ei ehkä ole 
mahdollisuutta myydä arvopapereita. 

• Liikkeeseenlaskijan mahdollisuus valinnaiseen lunastukseen vähentää 
todennäköisesti arvopapereiden markkina-arvoa. Lisäksi liittyen 
liikkeeseenlaskijan mahdollisuuteen valinnaisesta lunastuksesta 
mahdollisten sijoittajien tulisi ottaa huomioon uudelleensijoitusriski muiden 
sillä hetkellä käytettävissä olevien sijoitusten valossa. 



• Arvopapereissa saatetaan säätää automaattisesta ennenaikaisesta 
lunastuksesta tietyn tapahtuman yhteydessä. Siksi arvopaperin haltija ei ole 
osallisena kohde-etuuden mistään tulevasta arvokehityksestä. 

• Maksut (olipa sitten kyse pääomasta ja/tai korosta ja maksamisesta 
eräpäivänä tai muulloin) strukturoiduista arvopapereista on laskettu tiettyihin 
kohde-etuuksiin viitaten, tuotto arvopapereista perustuu kohde-etuuden 
arvon muutoksiin, joka voi vaihdella. Mahdollisten sijoittajien tulee olla 
tietoisia siitä, että nämä arvopaperit voivat olla volatiileja ja että niille ei 
välttämättä kerry korkoa ja että he voivat menettää koko pääomansa tai 
huomattavan osan siitä. Kaksoisvaluutta-arvopapereiden haltija on alttiina 
valuutan vaihtokurssin muutoksille, mikä saattaa menetyksiä aiheuttaessaan 
vaikuttaa arvopapereista saataviin voittoihin. 

• Osittain maksettujen arvopapereiden mahdollisten jälkikäteen maksettavien 
osamaksujen maksun laiminlyönnistä voi aiheutua se, että sijoittaja 
menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. 

• Kiinteäkorkoisiin arvopapereihin sijoittamiseen liittyy riski siitä, että 
myöhemmät muutokset markkinoiden korkoprosentissa voivat vaikuttaa 
haitallisesti kiinteäkorkoisten arvopapereiden arvoon. 

• Arvopaperit, joiden korkoprosentti voi vaihdella, voivat olla volatiileja 
sijoituskohteita. Tämä volatiilisuus saattaa vahvistua entisestään, jos 
arvopaperit on strukturoitu sisältämään kertoimia tai muita vipukertoimia. 

• Käänteisen vaihtuvan koron arvopaperit ovat volatiilimpia, koska viitekoron 
kasvu paitsi pienentää arvopapereiden korkoprosenttia, voi myös heijastaa 
kasvun vallitsevissa korkoprosenteissa, mistä puolestaan voi aiheutua 
haittaa näiden arvopapereiden markkina-arvolle. 

• Strukturoidut arvopaperit, joissa kohde-etuuden arvokehitys kerrotaan tietyllä 
kertoimella, jonka mukaan päätetään liikkeeseenlaskijan maksettavat 
summat, ovat alttiina lisääntyneelle volatiilisuudelle ja riskeille, joihin 
lukeutuu sijoitetun pääoman täydellinen menetys. 

• Markkinoiden korkoprosenttien muutoksilla on olennaisesti suurempi 
vaikutus nollakuponkiarvopapereiden hintoihin kuin tavallisten 
arvopapereiden hintoihin, koska alennetut liikkeeseenlaskuhinnat ovat 
huomattavasti nimellisarvoa alemmat.  

• Pääomasuojatut arvopaperit eivät välttämättä johda sijoitetun pääoman 
suojaukseen koko arvopapereiden voimassaoloaikana ja liikkeeseenlaskijan 
ja/tai takaajan kyvyttömyys täyttää sitoumuksensa voi aiheuttaa sijoittajan 
sijoittaman pääoman täydellisen menetyksen. 

• Tiettyjen arvopapereiden korkoprosentti tai lunastussumma voi olla 
riippuvainen tiettyjen tapahtumien, jotka eivät liity liikkeeseenlaskijaan tai 
takaajaan, tapahtumisesta tai tapahtumattomuudesta, kuten luotto-, 
hintataso-, sää- tai urheilutapahtumat, joiden tapahtuminen on 
liikkeeseenlaskijan ja takaajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja 
joiden tapahtumiselle tai tapahtumattomuudelle arvopaperin haltijat ovat 
alttiina. 



• Siinä tapauksessa, että arvopaperit edellyttävät jonkin kohde-etuuden 
toimittamisen lunastuksen yhteydessä, sijoittajien tulee tehdä joitakin 
tiedonantoja ja suorittaa muita toimenpiteitä (esim. päättää fyysisestä 
toimituksesta ja antaa peruuttamaton tiedonanto). Kyseisten kohde-
etuuksien toimittamiseen sovelletaan sopivia lakeja, säännöksiä ja 
käytäntöjä ja liikkeeseenlaskija ei ole minkäänlaisessa vastuussa, jos se on 
kykenemätön toimittamaan sellaisen kohde-etuuden tai hankkimaan 
toimituksen sellaiselle kohde-etuudelle kyseessä olevalle arvopaperin 
haltijalle minkään sellaisten lakien, säännösten tai käytäntöjen takia. Kunkin 
arvopaperin haltijan tulee olla tietoinen sitä, että jos arvopaperit voidaan 
lunastaa kohde-etuuden fyysisellä toimittamisella, katsotaan arvopaperin 
haltija myöntyneeksi ymmärtämään ja hyväksymään tämä asia ja katsotaan, 
että arvopaperin haltija on tehnyt oman tutkimuksensa ja arvionsa sen 
kapasiteetistä ja valtuudesta ottaa vastaan sellainen kohde-etuus ja että se 
ei ole luottanut mihinkään liikkeeseenlaskijan, maksuedustajien, Société 
Généraleen takaajana tai laskentaedustajana esittämään kuvaukseen 
arvopapereiden suhteen, tai Société Généralen sidosryhmiin tähän asiaan 
liittyen. 

• Ehdot saattavat sisältää säännöksiä, joiden nojalla tiettyjen 
markkinahäiriöiden tapahtuessa arvopapereiden selvittelyssä voi olla viivettä 
tai tiettyjä muutoksia tehdään niiden ehtoihin. Lisäksi tiettyjen tapahtumien 
sattuessa voi tapahtua arvopapereiden ennenaikainen lakkautus 
liikkeeseenlaskijan toimesta. 

D6 Tärkeä 
varoitus 
sijoittajall
e 

TIETYT LIIKKEESEENLASKETUT ARVOPAPERIT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ OLE 
SOPIVIA SIJOITUSKOHTEITA KAIKILLE SIJOITTAJILLE. YHDENKÄÄN 
SIJOITTAJAN EI TULISI HANKKIA ARVOPAPERIA, ELLEI KYSEINEN 
SIJOITTAJA YMMÄRRÄ JA OLE VALMIS HYVÄKSYMÄÄN TUOTTOA, 
MARKKINOIDEN LIKVIDITETTIÄ, RAKENNETTA, LUNASTUSTA JA MUITA 
ARVOPAPEREIHIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ. 

SIJOITTAJAT VOIVAT JOUTUA KÄRSIMÄÄN KOKO SIJOITUKSENSA 
MENETYKSEN, JA SIKSI HEIDÄN TULISI PÄÄTTÄÄ TÄHÄN TUOTTEESEEN 
SIJOITTAMISESTA VASTA HUOLELLISEN HARKINNAN JÄLKEEN JA OMIEN 
NEUVONANTAJIENSA AVULLA, JOTKA TUNTEVAT SIJOITTAJAN OMAN, 
ERITYISEN TALOUSTILANTEEN.  

[Kun kyse pääomasuojatuista arvopapereista: Ei sovellettavissa. Arvopaperit on 100-
prosenttisesti pääomavakuutettu].  

 

Jakso E – Tarjous 

E2b Syyt 
tarjoamise
en ja 
tuottojen 
käyttö kun 
tavoitteen
a on muu 
kuin voitto 

[Jokaisesta arvopaperien liikkeeseenlaskusta saadut nettotuotot käytetään Société 
Générale -konsernin yleisiin rahoitustarkoituksiin, mikä sisältää voiton tuottamisen.] 
[Jos muu kuin jäljempänä esitetty, anna lisätietoja]  



ja/tai 
tietyiltä 
riskeiltä 
suojautum
inen 

E3 Kuvaus 
tarjousehd
oista  

 
[Liikkeeseenlaskukohtainen tiivistelmä:  
Julkisen tarjouksen lainkäyttöalue(et)                      [Anna tarjouksen maa(t)] 

Tarjouskausi: Lähtien [●] asti [●] 

Tarjoushinta: [●] 

Ehdot, joita tarjoukseen sovelletaan: [●] [Ei sovellettavissa]  

Kuvaus merkintämenettelystä: [●] [Ei sovellettavissa]  

Kuvaus mahdollisuudesta alentaa merkintöjen 
määrää ja hakijoiden suorittamien 
ylimääräisten maksujen palauttamisessa 
noudatettava menettely: 

[●] [Ei sovellettavissa]  

Tieto merkinnän vähimmäis- ja/tai 
enimmäismäärästä: 

[●] [Ei sovellettavissa]  

Arvopapereiden maksutapa ja -aikataulu sekä 
toimitustapa ja -aikataulu: 

[●] 

Tarjouksen tuloksen julkistamistapa ja -
ajankohta: 

[●] 

Mahdollisen merkintäetuoikeuden 
käyttämisessä noudatettava menettely, 
merkintäoikeuksien siirtokelpoisuus ja 
käyttämättömien merkintäoikeuksien kohtelu: 

[●] [Ei sovellettavissa]  

Onko jollekin maalle varattu kiintiö (kiintiöitä): [●] [Ei sovellettavissa]  

Menettely, jota noudatetaan allokoidun 
määrän ilmoittamisessa merkitsijöille, ja 
selvitys siitä, voidaanko kaupankäynti aloittaa 
ennen ilmoituksen antamista: 

[●] [Ei sovellettavissa]  

Merkitsijältä tai ostajalta mahdollisesti 
erikseen veloitettavien kustannusten ja 
verojen määrä: 

[●] [Ei sovellettavissa] 

Tarjoajan tiedossa olevien liikkeeseenlaskun 
järjestäjien nimi (nimet) ja osoite (osoitteet) 
maissa, joissa tarjoaminen toteutetaan: 

[●] [Ei ketään]  

  

E4 Kuvaus 
kaikista 
liikkeesee
nlaskun/ta
rjoukseen 
liittyvistä 

[Selvitys kaikista liikkeeseenlaskuun liittyvistä olennaisista intresseistä, eturistiriidat 
mukaan luettuina; selvityksestä on ilmettävä liikkeeseenlaskuun osallistuvat henkilöt 
ja intressien luonne. Tämä vaatimus voidaan yleensä täyttää antamalla seuraava 
lausunto: 

Lukuun ottamatta [järjestelijälle (järjestelijöille) / meklarille maksettavia palkkioita, 



olennaisis
ta 
intresseist
ä, mukaan 
lukien 
eturistiriid
at 

sikäli kun] [Sikäli kuin liikkeeseenlaskija on tietoinen, kenelläkään arvopaperien 
liikkeeseenlaskuun liittyvällä henkilöllä ei ole tarjoukseen vaikuttavaa intressiä.] 
 

E7 Arvioidut 
kustannuk
set, jotka 
liikkeesee
nlaskija tai 
tarjoaja 
veloittaa 
sijoittajalt
a 

 [ [●] [Ei sovellettavissa. Liikkeeseenlaskija tai tarjoaja ei veloita sijoittajalta mitään]  

 


