SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ
ÚČEL
Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje
zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými
produkty.

PRODUKT
PROTECTIVE PRIVATE
ISIN: XS1957250803
TVŮRCE PRODUKTU: Société Générale, http://kid.sgmarkets.com, Pro další informace volejte +33(0) 969 32 08 07
PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN TVŮRCE: Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
DATUM VYPRACOVÁNÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ: 2.12.2019
EMITENT: SG Issuer | RUČITEL: Société Générale
Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížnĕ srozumitelný.

O jaký produkt se jedná
Mĕna Produktu
Listing
Minimální Investice
Den Splatnosti
Mimořádný výnos
Nejnižší váha

CZK
Žádný
1 CZK
11.6.2024
100%
33%

Mĕna Vypořádání
Nominální Hodnota
Cena Emise
Kapitálová Ochrana
Nejvyšší váha

CZK
1 CZK za jeden dluhopis
99,99% z Nominální Hodnoty
Ne, můžete mít ztrátu až do úplné výše investice
67%

Podkladové Aktivum
Referenční podkladové aktivum
PIMCO Funds Global Investors Series plc Income Fund
MERIAN GLOBAL EQUITY
ABSOLUTE RETURN FUN D

IE00B84J9L26

Identifikátor

Indexový sponzor
PIMCO Global
Advisors Ireland Ltd

Měna
EUR

IE00BLP5S460

Merian Global Investors (UK)
Ltd

EUR

Typ
Tento produkt je nezajištĕný dluhový instrument, který se řídí Anglickým právem.

Cíle
Produkt je investicí s fixním obdobím, který je určen k vytváření zisku se splatností napojenou na výkon Referenčního podkladového aktiva. Tento
produkt poskytuje plnou kapitálovou ochranu pouze při splatnosti.

Konečné splacení:
Pokud je Konečná úroveň Referenčního podkladového aktiva na úrovni Mimořádného výnosu nebo nad ní, obdržíte 100 % Jmenovité hodnoty plus
Konečný výkon Referenčního podkladového aktiva.
Jinak obdržíte 100 % Nominální hodnoty.
Dodatečné informace:
Úroveň každého Podkladového aktiva odpovídá jeho hodnotě vyjádřené jako procento jeho Počáteční hodnoty.
Úroveň Referenčního podkladového aktiva je částka Nejvyšší váhy vynásobená úrovní Podkladového aktiva s nejvyšší pozorovanou úrovní
relevantního pozorování a Nejnižší váhou vynásobenou úrovní Podkladového aktiva s nejnižší pozorovanou úrovní relevantního pozorování.

Počáteční hodnota každého Podkladového aktiva je hodnotou posuzovanou k Počátečnímu datu posuzování.
Konečná úroveň Referenčního podkladového aktiva je úroveň pozorovaná ke Konečnému datu posuzování.
Konečný výkon Referenčního podkladového aktiva odpovídá jeho Konečné úrovni mínus 100 %.
Mimořádné okolnosti mohou vést ke změnám podmínek produktu nebo jeho předčasnému ukončení a mohou vyústit ve ztráty ve vztahu k vaší investici.

Kalendář
Den Emise
Den Úvodního Sledování
Konečný Den Sledování
Den Splatnosti

30/04/2019
28/05/2019
28/05/2024
11/06/2024

Zamýšlený retailový investor
- Mají specifickou znalost nebo zkušenost s investováním do obdobných produktů a na kapitálových trzích a mají schopnost porozumět produktu a jeho
rizikům a výtěžku.
- Hledají produkt, který nabízí kapitálový růst s plnou kapitálovou ochranou a mají investiční horizont v souladu s doporučenou lhůtou jeho držení
uvedenou níže.
- Jsou schopni nést úplnou ztrátu své investice a jakýkoli potenciální výnos v případě porušení na straně Vydavatele a/nebo Ručitele.
- Rozumí, že ochrana kapitálu se uplatní pouze při splatnosti a že mohou obdržet méně, než je výše chráněného kapitálu, pokud je produkt prodán
dříve.

KID_ID (CZE): KID-AST-aKak00Ar4

2.12.2019

- Jsou ochotni akceptovat úroveň rizika k dosažení potenciálního výnosu, který je v souladu se souhrnným ukazatelem rizika, který je uveden níže

JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?
Souhrnný ukazatel rizik
1

2

3

4

5

6

7

  

Nižší riziko

Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 4 roky 6 měsíců 9 dní.
Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasnĕ a můžete získat zpět méně. Možná nebudete
moci snadno prodat svůj produkt nebo jej možná budete muset prodat za cenu, která podstatně ovlivní, kolik získáte zpět.
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o
peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.
Zařadili jsme tento produkt do třídy 2 ze 7, což je nízká třída rizik.
To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na nízkou úroveň a je velmi nepravděpodobné, že kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní
podmínky.
Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.
Pokud nejsme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice.

Scénáře výkonnosti
1 rok

Investice 1 000 000,00 CZK

3 roky

scénáře

Stresový scénář

4 roky 6 měsíců 9 dní

(D oporučená doba držení)

Kolik byste mohli ziskat zpět po úhradě nákladů

978 592,60 CZK

1 001 983,95 CZK

1 020 411,45 CZK

nepříznivý scénář Kolik byste mohli ziskat zpět po úhradě nákladů

978 784,19 CZK

1 002 041,19 CZK

1 020 411,45 CZK

Umírněný scénář Kolik byste mohli ziskat zpět po úhradě nákladů

981 452,95 CZK

1 010 446,14 CZK

1 048 533,87 CZK

986 854,24 CZK

1 056 660,51 CZK

1 105 375,87 CZK

Průměrný výnos každý rok
Průměrný výnos každý rok
Průměrný výnos každý rok

Příznivý scénář

Kolik byste mohli ziskat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok

-2,13%
-2,12%
-1,85%
-1,31%

0,07%
0,07%
0,35%
1,85%

0,45%
0,45%
1,05%
2,24%

Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět za příští 4 roky 6 měsíců 9 dní podle různých scénářů za předpokladu, že investujete
1 000 000,00 CZK.
Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů.
Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou
přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si produkt ponecháte.
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit.
Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo
distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

CO SE STANE, KDYŽ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NENÍ SCHOPNA USKUTEČNIT VÝPLATU?
V případě prodlení Emitenta můžete požadovat nezaplacenou částku pouze po Société Générale (Ručiteli). V případě prodlení Société Générale nebo
její insolvence je možné, že utrpíte částečnou nebo úplnou ztrátu. Pokud se Emitent a/nebo Ručitel stane subjektem krizového opatření ve formě tzv.
bail-in nástroje ("bail-in"), může být váš nárok snížen na nulu, převeden na kapitál či jeho splatnost může být odložena. Buďte si vědomi, že vaše
Investice není kryta žádným odškodněním investorů či systémem záruk.
Ratingy Société Générale naleznete na https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/investors/debt-investors/ratings.

S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?
Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady
zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady.
Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného po různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za předčasné ukončení. Údaje
předpokládají, že každý rok investujete 1 000 000,00 CZK. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.
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Náklady v čase
Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato

osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.
Investice 1 000 000,00 CZK
scénáře
Pokud provedete odprodej po 1 roce. Pokud provedete odprodej po 3 letech.
Pokud provedete odprodej na konci
doporučeně doby držení
Náklady celkem
-1 062,46 CZK
11 012,77 CZK
15 012,55 CZK
Dopad na výnos (RIY) ročně
-0,11%
0,36%
0,32%

Skladba nákladů
Tabulka níže ukazuje:
- dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení;
- význam různých kategorií nákladů.

Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně
Jednorázové

Náklady na vstup

-0,29%

Dopad nákladů, kteté platíte při vstupu do investování. Dopad nákladů již zahrnut v ceně.

Průběžně
náklady

Náklady na výstup
Transakční náklady
portfolia
Jiné průběžně náklady

0,00%
0,00%

Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti.
Dopad nákladů naších nákupů a prodejů podkladových investic na produkt

0,60%

Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vaších investic, a nákladů představených v oddílu II.

náklady

JAK DLOUHO BYCH MĚL INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENĺZE VYBRAT PŘEDČASNĔ?
Doporučená doba držení: 4 roky 6 měsíců 9 dní, a to odpovídá splatnosti produktu.
Za normálních tržních podmínek Société Générale nebo subjekt z její skupiny zajištuje každodenní sekundární trh po dobu životnosti produktu
poskytováním nákupních a prodejních cen vyjádřených procentem nominální hodnoty a rozdíl mezi nákupními a prodejními cenami (spread)
nepřesáhne více než 1% takové nominální hodnoty.Pokud chcete prodat produkt přede Dnem splatnosti, bude jeho cena záviset na tržních
podmínkách v době, kdy si přejete prodat.Můžete utrpět částečnou nebo plnou kapitálovou ztrátu. V nestandardních tržních podmínkách může být
zpětný prodej produktu dočasně nebo trvale pozastaven.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?
Jakékoliv stížnosti týkající se osoby, která radí ohledně produktu nebo jej prodává, mohou být podány přímo této osobě. Jakékoliv stížnosti týkající se
produktu nebo počínání výrobce produktu mohou být podány Société Générale na této adrese : SOCIETE GENERALE, Regulatory Information
Department, 17 cours Valmy, 92987 PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE - SG-complaints-kid@sgcib.com (http://kid.sgmarkets.com).

JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE
Nejnovější Dokument Klíčových Informací je dostupný online na http://kid.sgmarkets.com. Tento dokument může být ode dne jeho vytvoření měněn po
celou dobu, kdy je produkt k dispozici ke koupi včetně jakékoliv doby komercializace. Další rizika a informace jsou detailně rozvedeny v prospektu
produktu v souladu se Směrnicí o Prospektu 2003/71/ES a novelizovaná směrnicí 2010/73/EU. Prospekt a jeho shrnutí v různých jazykových verzích je
k dispozici online na http://prospectus.socgen.com a/nebo může být zdarma získán na telefonu +33(0) 969 32 08 07.
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