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OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że otrzymałem informację o głównych czynnikach ryzyka związanych z zakupem: 

 
5-letnia Obligacja typu Autocall oparta o notowania STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR 

Index (ISIN: XS2278027664), 
emitowana przez SG Issuer; 

 
zapoznałem się z nimi, jestem świadomy ryzyka związanego z zakupem tych Obligacji. 

 
 

…………………………… 
Podpis Klienta / data 

_________________________________________________________________________________ 
 

Kluczowe ryzyka opisane w Podsumowaniu dotyczącym konkretnej Emisji, 
znajdującym się w Warunkach Ostatecznych Emisji 

 

 
JAKIE SĄ KLUCZOWE RYZYKA WŁAŚCIWE DLA EMITENTA?: 

W razie niedokonania płatności przez Emitenta lub upadłości Emitenta inwestorom przysługiwać będzie regres wyłącznie 
wobec Société Générale i inwestor narażony jest na ryzyko całkowitej lub częściowej utraty zainwestowanej kwoty lub 
jej zamiany na papiery wartościowe (udziałowe lub dłużne) bądź prolongaty terminu wykupu, w wypadku umorzenia lub 
konwersji długu dotyczących papierów wartościowych Emitenta lub obligacji strukturyzowanych Société Générale, bez 
gwarancji lub odszkodowania. 
 
 
KLUCZOWE CZYNNIKI RYZYKA DOTYCZĄCE GWARANTA: 

Z uwagi na rolę Société Générale jako gwaranta i kontrahenta transakcji zabezpieczających Emitenta, inwestorzy są 
zasadniczo narażeni na ryzyko kredytowe Société Générale i nie przysługuje im regres do Emitenta w wypadku braku 
zapłaty ze strony Emitenta. 
 
 
JAKIE SĄ KLUCZOWE RODZAJE RYZYKA WŁAŚCIWE DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH?: 

Inwestor narażony jest na ryzyko całkowitej lub częściowej utraty zainwestowanej kwoty w chwili wykupu Obligacji  
w dacie zapadalności lub jeśli Obligacje zostaną sprzedane przez inwestora przed tą datą. 

Pewne wyjątkowe okoliczności mogą wywrzeć niekorzystny wpływ na płynność produktu. Inwestor może nie być  
w stanie łatwo sprzedać produktu lub może być zmuszony sprzedać produkt po cenie skutkującej całkowitą lub częściową 
utratą zainwestowanej kwoty. 

Obligacje mogą zostać automatycznie wykupione przed terminem, jeśli wartość Instrumentu Bazowego/Instrumentów 
Bazowych osiągnie pewien poziom. Inwestorzy nie odniosą korzyści z wyniku Instrumentu Bazowego/Instrumentów 
Bazowych po tym zdarzeniu. 
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Wartość rynkowa Obligacji zależy od zmiany parametrów rynkowych w czasie wyjścia z inwestycji (poziom ceny 
Instrumentu Bazowego/Instrumentów Bazowych, stopy procentowe, zmienność i spready kredytowe), co może prowadzić 
do całkowitej lub częściowej utraty pierwotnie zainwestowanej kwoty. 

Zdarzenia niezwiązane z Instrumentem Bazowym (np. zmiana przepisów, w tym podatkowych, siła wyższa, liczba 
papierów wartościowych w obrocie) mogą prowadzić do przedterminowego wykupu Obligacji i co za tym idzie całkowitej 
lub częściowej utraty zainwestowanej kwoty. 

Zdarzenia dotyczące Instrumentu Bazowego/Instrumentów Bazowych lub transakcji zabezpieczających mogą skutkować 
korektą, usunięciem z indeksu, zastąpieniem Instrumentu Bazowego/Instrumentów Bazowych i/lub co za tym idzie utratą 
zainwestowanej kwoty, w tym przypadku ochrony kapitału. 

Jeśli waluta podstawowej działalności inwestora różni się od waluty produktu, inwestor narażony jest na ryzyko walutowe, 
w szczególności w przypadku kontroli kursów wymiany, co może prowadzić do redukcji zainwestowanej kwoty. 

Sposób, w jaki sponsor Indeksu stosuje zasady dotyczące obliczania Indeksu, modyfikacji składu Indeksu oraz 
uwzględniania zdarzeń wpływających na skład Indeksu, może wpłynąć na wartość Indeksu, a co za tym idzie na wartość 
Obligacji. 

Inwestorzy narażeni są na ryzyko potencjału operacyjnego oraz doświadczenia Sponsora Indeksu umożliwiającego 
zapewnienie, że Indeks będzie obliczany i utrzymywany zgodnie z zasadami indeksu do wykupu Obligacji. 

 
----------------------------------------------------- 
Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie Warunków Ostatecznych Emisji, opublikowanych na stronie 
internetowej: http://prospectus.socgen.com/. Każdy Inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji m.in. na podstawie 
informacji zawartych w Warunkach Ostatecznych Emisji, a także w Prospekcie Emisji Podstawowym, który również 
opublikowany jest na stronie internetowej: http://prospectus.socgen.com/. 


