Twin Win 6 v CZK
Podmínky emise dluhopisu

EQUITY DERIVATIVES
HOUSE OF THE YEAR

Důležitá upozornění

Uvedené pojmy a podmínky se mohou v důsledku fluktuace trhu měnit.

Před realizací investice do strukturovaného dluhopisu (dále jen “Dluhopis”) popsaného
v těchto emisních podmínkách by měl potenciální investor (dále jen “Investor”) zhodnotit
právní, daňová a účetní hlediska, případně je konzultovat s profesionálním poradcem. Société
Générale jako emitent Dluhopisu není odpovědna za finanční nebo jiné důsledky investice do
tohoto dluhopisu, pokud řádně splnila veškeré regulatorní požadavky.
Předpokládá se, že Investor je obeznámen s právními podmínkami prodeje Dluhopisu v zemi,
v níž je residentem, a bere na sebe zodpovědnost za to, že nákupem Dluhopisu neporušuje
žádné právní předpisy této země, že má případná relevantní povolení a je si vědom případných
pojistných, transakčních či daňových nákladů a souvislostí v této zemi.
V některých zemích mohou být uvaleny restrikce na nákup Dluhopisu některými Investory a je
zodpovědností Investora zajistit, že může Dluhopis nakoupit.
Tento dokument není nabídkou prodeje na území USA. Dluhopis nesmí být nabízen ani
transferován do USA bez registrace či výjimky ze Zákona o cenných papírech z roku 1933 ve
zněních pozdějších změn.
Investor si musí být vědom, že za určitých okolností může být odkupní cena Dluhopisu nižší
než jeho nominální hodnota. Cena Dluhopisu může výrazně kolísat s ohledem na vývoj na
finančních trzích, konkrétně zejména v závislosti na pohybu cen podkladových aktiv.
S výjimkou produktů, u nichž Société Générale zajišťuje sekundární obchodování, nemusí
existovat likvidní trh, na němž by bylo možné produkt bez obtíží prodat.
Některé produkty mohou využívat pákového efektu, tzn. že emitenti produktu či podkladového
aktiva mohou použít vypůjčené prostředky k tomu, aby investovali více než 100% částky
původně vložené investory, což přináší vyšší rizika. Hodnota Dluhopisu tak bude podléhat
zesílenému růstu či poklesu podkladových aktiv a může tak i zcela ztratit hodnotu.
U produktů s garancí poskytnutou Société Générale nebo jiným subjektem ze skupiny Société
Générale (dále jen “Garant”) je výplata částky z podkladové obligace garantována Garantem.
V takovém případě Investor nese kreditní riziko Garanta.
Ve všech případech, kdy je prezentována historická výkonnost či simulace historické
výkonnosti, vztahují se tyto údaje pouze k historii a nejsou spolehlivým indikátorem budoucích
výsledků. Pokud je prezentována budoucí výkonnost, jedná se pouze o předpoklad, který není
spolehlivým indikátorem budoucích výsledků. Navíc, pokud je prezentovaná výkonnost
uvedena v jiné měně než je základní měna Investora, jeho výnos může být snížen či zvýšen o
změny v měnových kurzech. Kromě toho může být prezentovaná výkonnost snížena také o
relevantní poplatky a provize.
Emisní podmínky Dluhopisu popisují možnosti změn podmínek Dluhopisu či jeho výměny či
jeho předčasného splacení pro případy, kdy dojde k mimořádným událostem, které mohou mít
vliv na některá z podkladových aktiv.
U produktů s ochranou kapitálu se tato ochrana vztahuje pouze k okamžiku splacení (maturity)
daného produktu a cena na sekundárním trhu může před datem splatnosti klesnout pod
garantovanou hodnotu. Ochrana kapitálu navíc vyžaduje zajišťující transakce, které způsobují
náklady a které mohou ovlivnit tržní cenu, likviditu nebo hodnotu Dluhopisu, zejména ve
srovnání s tržní cenou, likviditou a hodnotou podkladových aktiv Dluhopisu. Emitent ani
Garant nepřebírají zodpovědnost za tyto souvislosti a jejich dopad na investici.
Pro více informací o rizicích spojených s Dluhopisem je Klientovi k dispozici sekce “Rizikové
faktory” v “Podmínkách emisního programu”.
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Emisní podmínky EMTN
Tento dokument se vztahuje k Podmínkám emisního programu (SG/SGA/SGOE)
(k dispozici na vyžádání)

1. část
Emitent

SGA Société Générale Acceptance N.V.

Garant

Société Générale

Specifikace měny

CZK

(i) Objem emise

80 000 000

Emisní kurz

100% Celkové nominální hodnoty

Nominální hodnota

10 000

Datum emise

10. července 2009

Datum splatnosti

10. července 2014

Registrace na veřejném
trhu

Ne

Pevná úroková sazba

Není aplikována

Indexovaná úroková
sazba

Není aplikována

Částka zpětného
odkupu

Vázána na index

Index

Další podmínky37

Emitent odkoupí Dluhopis v den splatnosti dle následujícího algoritmu
vztahující se na každý Dluhopis:
Nominální hodnota x [100% + Max (0% ; Zhodnocení koše akcií)]
Ne
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2. část (Definice)
Pojmy použité v první části jsou vysvětleny zde.
Datum ocenění (0)

10. července 2009

Datum ocenění (1);

2. července 2014

Podkladové aktivum

Níže je definováno všech 25 akciových titulů (jednotlivě “Podkladové aktivum”,
dohromady “Koš” či „Podkladová aktiva“):

k

Společnost

RIC

Země

Burza

Internetové stránky*

1

Altria Group Inc

MO.N

Spojené
státy

New York Stock
Exchange

www.altria.com

AVP.N

Spojené
státy

New York Stock
Exchange

www.avon.com

BP.L

Velká
Británie

London Stock
Exchange

www.bp.com

0883.HK

Hong Kong

Honk Kong Stock
Exchange

www.cnoocltd.com

DOW.N

Spojené
státy

New York Stock
Exchange

www.dow.com

FLR.N

Spojené
státy

New York Stock
Exchange

www.fluor.com
www.gasnaturalsdg.e
s

2
3
4
5
6

Avon Products Inc
BP PLC
CNOOC Ltd
Dow Chemical Co/The
Fluor Corp

7

Gas Natural SDG SA

GAS.MC

Španělsko

SIBE Stock
Exchange

8

Iberdrola SA

IBE.MC

Španělsko

Madrid Stock
Exchange

www.iberdrola.es

New York Stock
Exchange

www.internationalpap
er.com

9

International Paper Co

IP.N

Spojené
státy

10

Koninklijke DSM NV

DSMN.AS

Holandsko

Euronext
Amsterdam

www.dsm.com

New York Stock
Exchange

www.lowes.com

11

Lowe's Cos Inc

LOW.N

Spojené
státy

12

McGraw-Hill Cos
Inc/The

MHP.N

Spojené
státy

New York Stock
Exchange

www.mcgraw-hill.com

13

Nestle SA

NESN.VX

Švýcarsko

Virtual-X Stock
Exchange

www.nestle.com

14

Nike Inc

NKE.N

Spojené
státy

New York Stock
Exchange

www.nike.com

15

Pernod-Ricard SA

PERP.PA

Francie

Euronext Paris

www.pernodricard.com

16

Schlumberger Ltd

SLB.N

Spojené
státy

New York Stock
Exchange

www.slb.com/

17

United Parcel Service
Inc

UPS.N

Spojené
státy

New York Stock
Exchange

www.ups.com

18

Volvo AB

VOLVb.ST

Švédsko

Stockholm Stock
Exchange

www.volvo.com

19

Research In Motion Ltd

RIMM.OQ

Kanada

NASDAQ GS

www.rim.net

NXT.L

Velká
Británie

London Stock
Exchange

www.next.co.uk

Čína

Hong Kong Stock
Exchange

www.cnshipping.com

20

Next PLC

21

China Shipping
Development Co Ltd

1138.HK
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22

Deutsche Boerse AG

DB1Gn.DE

Německo

Xetra Trading
System

www.deutscheboerse.com

23

E.ON AG

EONGn.DE

Německo

Xetra Trading
System

www.eon.com

24

Occidental Petroleum
Corp

OXY.N

Spojené
státy

New York Stock
Exchange

www.oxy.com

NUE.N

Spojené
státy

New York Stock
Exchange

www.nucor.com

25

Nucor Corp

*Informace týkající se minulé a budoucí výkonnosti všech podkladových aktiv jsou dostupné na internetových stránkách
daných společností. Hodnota investice může kolísat. Veškeré informace jsou k dispozici v příslušné kanceláři společnosti
Société Générale (viz. adresa a kontaktní údaje společnosti Société Générale) a v kanceláři Instituce pověřené výpočtem
v Lucembursku.

Závěrečná cena
k
Si ; (k od 1 do 25),
(i od 0 do 1)
Zhodnocení koše akcií

1/25 × Suma k od 1 do 25 Zhodnocení k

Zhodnocení k
(k od 1 do 25)

Pokud (S1 / S0 -1) ≥ -25%:
k
k
Zhodnocení k = Min [50% ; Abs(S1 / S0 -1)]

Závěrečná cena Podkladového aktiva k ke Dni ocenění (i)

k

k

Dále:
k
k
Zhodnocení k = Max [-50% ; (S1 / S0 -1)]
Abs (a)

Absolutní hodnota reálného čísla a, tedy: a pokud a ≥ 0, jinak –1 x a
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3. část
Datum vzniku

10. prosince 2008

Clearing/Vypořádání

Clearstream / Euroclear

Legislativní úprava

Anglické právo

Garance

100% Nominální hodnoty v Den splatnosti

ISIN kód

[XS0406787860]

Konvence obchodních
dnů

Běžná

Výstupní poplatek
(před datem splatnosti)

V případě předčasného zpětného prodeje bude aplikován výstupní
poplatek ve výši 4,35 % x (m/24), m představuje počet zbývajících
měsíců do doby dvou let po datu emise (relevantní je aktuální kupní
cena).

Sekundární trh

Société Générale zajišťuje v průběhu existence produktu denní
obchodování na sekundárním trhu, a to s maximálním rozpětím
nákupní a prodejní ceny ve výši 1 % (za běžných tržních podmínek).

Veřejná nabídka

Česká republika

Upisovací období

12. května 2009 až 30. června 2009

Instituce pověřená
výpočtem

Société Générale

Odměna za
zprostředkování
a další odměny

Société Générale vyplatí osobě (osobám) uvedeným níže (dále jen
„Obmyšlená strana“) odměnu za vykonané služby ve stanovené výši:
- společnosti Conseq Investment Management, a.s. jako distributorovi
roční průměrnou odměnu (vypočtenou na základě podmínek
Dluhopisu) rovnající se částce 0,87 % z hodnoty upsaných Dluhopisů.
Další informace k výše uvedené odměně poskytne svým klientům
společnost Société Générale na vyžádání. Je-li povinna Obmyšlená
strana (dle směrnice „the Markets in Financial Instruments Directive
(MiFID) 2004/39/CE“ a/nebo vzhledem k dalším zákonům či
vyhláškám) sdělit investorům výši odměny vyplacené nebo přijaté
společností Société Générale, bude tato Obmyšlená strana
zodpovědná za soulad se zákony a vyhláškami.
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