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Rezumatele sunt compuse din cerințele de publicitate cunoscute sub denumirea de Elemente, a căror comunicare este 

obligatorie potrivit Anexei XXII din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 809/2004 cu amendamentele ulterioare. Aceste 

elemente sunt numerotate în secțiunile A-E (A.1 – E.7). 

Rezumatul conține toate Elemente cerute a fi incluse într-un rezumat pentru acest tip de valori mobiliare și pentru acest 

tip de Emitent. Având în vedere că pentru unele Elemente nu trebuie incluse informații, pot exista decalaje în succesiunea 

numerotării Elementelor. 

Chiar dacă un Element ar trebui inclus în rezumat având în vedere tipul de valori mobiliare și tipul de Emitent, este posibil 

ca nicio informație relevantă să nu poată fi furnizată pentru respectivul Element. În acest caz, o scurtă descriere a 

Elementului este inclusă în rezumat cu specificarea "Nu se Aplică". 

[În cazul în care mai multe Serii de valori mobiliare vor fi emise sau oferite în mod simultan în baza unor Termenii Finali, 

caracteristicile care diferă într-o astfel de Serie de valori mobiliare pot fi grupate într-un tabel (Tabelul Specific al Emisiunii)]1 
 

Secțiunea A – Introducere și atenționări 

A.1 Atenționări Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospectul de Bază. 

  Orice decizie de a investi în Obligațiuni ar trebui luată de către investitor cu luarea în 

considerare a Prospectului de Bază în integralitatea acestuia. 

  În cazul în care se iniţiază o procedură judiciară într-o instanţă de judecată în legătură 

cu informaţiile cuprinse în Prospectul de Bază sau în Termenii Finali, există 

posibilitatea ca, potrivit legislaţiei naționale a Statului Membru, investitorul reclamant 

să suporte costurile aferente traducerii Prospectului de Bază înaintea iniţierii 

procedurilor judiciare. 

  Răspunderea civilă aparţine doar persoanelor care au întocmit acest rezumat, 

inclusiv orice traducere a acestuia, însă doar în cazul în care rezumatul induce în 

eroare, este incorect sau contradictoriu cu alte părţi ale Prospectului de Bază sau în 

cazul în care nu include, atunci când este citit împreună cu alte părţi ale Prospectului 

de Bază, informaţiile cheie, pentru a ajuta investitorii în evaluarea de către aceştia a 

opțiunii de a investi în Obligaţiuni. 

A.2 Acordul de a folosi 

Prospectul de Bază 

[Nu se Aplică. Obligațiunile nu fac obiectul unei Oferte Publice în Spațiul Economic 

European.] 

  [[Emitentul își dă acordul pentru utilizarea acestui Prospect de Bază pentru 

revânzarea sau plasamentul Obligațiunilor, în cazul în care publicarea unui prospect 

este obligatorie potrivit Directivei privind Prospectul (o Ofertă Ne-exceptată), cu 

respectarea următoarelor condiții: 

  - acordul este valabil numai pe perioada ofertei cuprinsă între data de [Specificați 

data] și data de [Specificați data] (Perioada de Ofertă); 

  [- acordul oferit de Emitent pentru utilizarea Prospectului de Bază pentru a derula 

Oferta Ne-exceptată este [un acord individual (un Acord Individual) cu privire la 

[Specificați numele și adresa] ([fiecare un Ofertant] [Ofertantul] [Ofertanții] Inițial 

[Autorizat] [Autorizați]) și dacă Emitentul desemnează orice intermediari financiari 

suplimentari după data de [inserați data Termenilor Finali aplicabili] și publică detalii 

despre aceștia pe pagina proprie de internet (http://prospectus.socgen.com), fiecare 

intermediar financiar ale cărui date sunt publicate astfel (fiecare un Ofertant 

Autorizat Ulterior;)] [și] [un consimțământ general (un Consimțământ General) cu 

privire la orice intermediar financiar care publică pe pagina de internet proprie că va 

derula Oferta Ne-exceptată de Obligațiuni în temeiul Acordului General oferit de 

Emitent iar prin această publicare, orice astfel de intermediar financiar (fiecare un 

Ofertant Autorizat General) se obligă să respecte următoarele obligații: 

                                                      
1 Urmează a se șterge din rezumatul specific unei emisiuni  

http://prospectus.socgen.com/
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  (a) să acționeze în conformitate cu toate legile aplicabile, regulile, 

regulamentele și recomandările (emise inclusiv de orice instituție de 

reglementare) aplicabile Ofertei Ne-exceptate de Obligațiuni în jurisdicția 

ofertei publice, în special în ceea ce privește legea care implementează 

Directiva privind Piețele Instrumentelor Financiare 2014/65/UE din 15 mai 

2014 (astfel cum au fost modificate, Legea Aplicabilă) și să se asigure că 

(i) orice recomandare de investiție în Obligațiuni este adecvată, (ii) 

informarea investitorilor potențiali, inclusiv informarea cu privire la cheltuieli 

(și orice comisioane sau beneficii de orice tip) primite sau făcute de 

Ofertantul Autorizat General pentru oferta de Obligațiuni are loc în mod 

complet și clar înainte ca aceștia să investească în Obligațiuni; 

  (b) să respecte restricțiile relevante de subscriere, vânzare și transfer din 

jurisdicția ofertei publice, asemeni situației în care ar fi acționat ca Dealer 

în jurisdicția ofertei publice; 

  (c) să se asigure ca existența oricărui cost (și a oricărui alt comision sau 

beneficiu de orice fel) sau discount primit sau plătit de acesta în legătură cu 

oferta sau vânzarea de Obligațiuni nu încalcă Legea Aplicabilă, este 

dezvăluit în mod clar și complet investitorilor sau investitorilor potențiali 

înainte ca aceștia să investească în Obligațiuni și în măsura în care acest 

lucru este cerut de Legea Aplicabilă, oferă informații suplimentare cu privire 

la acestea; 

  (d) să respecte Legea Aplicabilă cu privire la combaterea spălării banilor, 

combaterea corupției, combaterea oferirii de mită și regulile de "cunoaștere 

a clientele" (inclusiv, și fără a se limita la adoptarea măsurilor necesare 

pentru respectarea acestor reguli, pentru a stabili și documenta identitatea 

fiecărui investitor potențial înaintea realizării unei investiții inițiale în oricare 

dintre Obligațiuni de către acesta) și să nu permită nicio solicitare de 

Obligațiuni în cazul în care are vreo suspiciune cu privire la sursa banilor 

solicitantului; să păstreze înregistrările cu identificarea investitorilor pentru 

cel puțin perioada minimă prevăzută de Legea Aplicabilă și să pună la 

dispoziție aceste registre la cererea Emitentului relevant și/sau a Dealerului 

relevant sau în mod direct autorității competente cu jurisdicție asupra 

Emitentului relevant și/sau a Dealerului relevant pentru a permite 

Emitentului relevant și/sau Dealerului relevant să respecte regulile de 

combatere a spălării banilor, combatere a corupției, combatere a oferirii de 

mită și regulile de "cunoaștere a clientele" aplicabile Emitentului relevant 

și/sau Dealerului relevant; 

  (e) să coopereze cu Emitentul și cu Dealerul relevant prin furnizarea de 

informații relevante (inclusiv, și fără a se limita la documente și registre 

ținute potrivit literei (d) deasupra) și să ofere asistență suplimentară la 

cererea scrisă a acestuia/acestora a Emitentului sau a Dealerului relevant, 

solicitată în mod rezonabil, în fiecare caz, cât mai curând posibil, și în orice 

situație, în termenul stabilit de o autoritate sau printr-un proces de 

reglementare. În acest scop, informațiile relevante care sunt disponibile sau 

care pot fi obținute de intermediarul financiar relevant sunt: 

  (i) în legătură cu orice cerere sau investigație a unei autorități de 

reglementare în legătură cu Obligațiunile, Emitentul sau Dealerul 

relevant; și/sau 

  (ii) în legătură cu orice reclamații primită de Emitent și/sau de Dealer-

ul relevant cu privire la Emitent și/sau Dealerul relevant sau cu 

privire la un alt Ofertant Autorizat, inclusiv, dar fără a se limita la 

reclamații, astfel cum sunt acestea definite în normele publicate 
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de orice autoritate de reglementare competentă la anumite 

intervale de timp; și/sau 

  (iii) pe care Emitentul sau Dealerul relevant le poate cere în mod 

rezonabil, la anumite intervale de timp în legătură cu Obligațiunile 

și/sau pentru a permite Emitentului și Dealerului relevant să 

respecte pe deplin cerințele legale, fiscale și de reglementare care 

i se aplică; 

  (f) să nu determine, în mod direct sau indirect Emitentul sau Dealerii relevanți 

să încalce orice Lege Aplicabilă sau orice obligație de a obține sau solicita, 

o autorizație sau o aprobare în orice jurisdicție; 

  (g) [să îndeplinească [includeți orice altă condiție specificată în clauza "Alte 

condiții ale consimțământului" din Termenii Finali aplicabili];] 

  [(g)/(h)]  se obligă să despăgubească Emitentul relevant, Garantul (dacă este cazul) 

și Dealerul relevant,  Société Générale și fiecare din afiliații acesteia pentru 

orice prejudiciu, pierdere, cheltuială, pretenție, solicitare sau pierdere 

(inclusiv onorarii rezonabile ale caselor de avocatură) suportate de una 

dintre aceste entități din cauza, sau în legătură cu orice neîndeplinire a 

acestor obligații mai sus menționate se către Ofertantul Autorizat General 

în cauză (sau de oricare dintre sub-distribuitorii acestuia);  

  [(h)/(i)] este familiarizat și are politici și proceduri în vigoare pentru a se conforma 

oricăror norme și reglementări aplicabile privind combaterea dării de mită și 

a corupției, inclusiv a oricăror modificări aduse acestora; 

  [(i)/(j)]  (a) entitatea și orice persoană din conducerea sa (inclusiv orice director, 

funcționar sau angajat, fiecare o persoană controlată) să nu fi săvârșit și să 

nu săvârșească nici un act de corupție, în mod direct sau indirect și (b) 

potrivit cunoștințelor sale, niciunul dintre sub-distribuitorii săi nu a comis nici 

un act de corupție în mod direct sau indirect, în fiecare caz pentru, sau 

pentru folosul sau beneficiul unei persoane sau unui funcționar 

guvernamental (care va include orice funcționar, angajat sau reprezentant 

al unui funcționar sau orice persoană care acționează într-o calitate oficială 

pentru, sau în numele oricărui guvern al unei jurisdicții, oricărei organizații 

publice internaționale, oricărui partid politic sau oricărui organizații cvasi-

guvernamentale); 

  [(j)/(k)]  dispune de politici, sisteme, proceduri și controale adecvate menite să 

împiedice entitatea, sub-distribuitorii acesteia și orice persoană controlată 

să comită orice act de corupție și să se asigure că orice dovadă sau 

suspiciune de acte de corupție este investigată pe deplin, raportată Société 

Générale sau Emitentului relevant și gestionată în mod corespunzător; 

  [(k)/(l)]  nici entitatea și nici vreunul dintre agenții, sub-distribuitorii sau persoanele 

controlate nu este ineligibilă sau considerată de orice guvern sau autoritate 

internațională ca ineligibilă să liciteze pentru orice contract sau afacere cu 

aceasta sau să i se atribuie orice contract sau afacere de către o astfel de 

autoritate în baza unui act de corupție real sau pretins; 

  [(l)/(m)] a păstrat înregistrări adecvate ale activității sale, inclusiv înregistrări 

financiare într-o formă și o modalitate adecvată unei activități de anvergura 

și resursele sale; 

  [(m)/(n)]  declară și garantează că nu va distribui instrumentele financiare către 

persoane sancționate și nu va încheia nici un contract cu privire la 

instrumentele financiare cu astfel de persoane;  

  [(n)/(o)] se obligă să informeze în mod prompt Société Générale sau Emitentul 

relevant cu privire la (a) orice reclamație primită în legătură cu activitatea 
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sa sau cu privire la instrumentele financiare; sau (b) orice eveniment care îl 

afectează, inclusiv, dar fără a se limita la (i) o anchetă  demarată de o 

autoritate de reglementare sau un audit al său sau al afiliaților, partenerilor 

sau agenților săi; (ii) proceduri legale inițiate de o autoritate competentă de 

reglementare împotriva sa sau împotriva afiliaților, partenerilor sau agenților 

săi; sau (iii) o hotărâre judecătorească pronunțată sau o sancțiune impusă 

împotriva sa sau a afiliaților, partenerilor sau agenților săi, care, în orice caz 

ar putea implica, în mod rezonabil, un risc reputațional pentru Société 

Générale sau pentru Emitentul în cauză; și 

  [(o)/(p)] ia la cunoștință că angajamentul său de a respecta obligațiile prezentate 

mai sus este guvernat de [legea franceză] [legea engleză] și este de acord 

ca orice litigiu să fie rezolvat de către [tribunaux de Paris, Franța] [instanțe 

de judecată din Anglia]. 

  [Orice Ofertant Autorizat general care dorește să utilizeze Prospectul de Bază 

pentru o Ofertă Ne-exceptată de Obligațiuni în conformitate cu prezentul Acord 

General și condițiile aferente este obligat ca pe parcursul întregii Perioade de 

Ofertă să publice pe pagina de internet proprie, faptul că se folosește de 

Prospectul de Bază pentru respectiva Ofertă Ne-exceptată, în conformitate cu 

acest Acord General și condițiile aferente.] 

  - acordul se extinde numai pentru folosirea prezentului Prospect de Bază pentru a 

derula o Ofertă Ne-exceptată de Obligațiuni în [Belgia] [Croația] [Republica Cehă] 

[Danemarca] [Finlanda] [Franța] [Ungaria] [Irlanda] [Italia] [Luxemburg] [Norvegia] 

[Polonia] [Portugalia] [România] [Republica Slovacia] [Spania] [Suedia] [Olanda] 

[Regatul Unit]. 

  [Informațiile cu privire la condițiile Ofertei Ne-exceptate vor fi furnizate către 

investitori de [orice Ofertant Inițial Autorizat] [și] [orice Ofertant Autorizat 

Ulterior] [și] [orice Ofertant Autorizat General] la momentul la care este făcută 

oferta.]] 

 

Secțiunea B – Emitentul [și Garantul] 

B.1 Denumirea legală 

și denumirea 

comercială a 

Emitentului 

[Société Générale (sau Emitentul)] 

[SG Issuer (sau Emitentul)] 

[SG Option Europe (sau Emitentul)] 

B.2 Sediul social, 

forma juridică a 

emitentului, 

legislația în temeiul 

căreia își 

desfășoară 

activitatea și țara 

în care a fost 

constituit. 

 

[Dacă Emitentul este Société Générale: 
Sediul social: bulevardul Haussmann, nr. 29, 75009 Paris, Franța. 
Forma Juridică: Societate publică cu răspundere limitată (société anonyme). 
Legislația în temeiul căreia Emitentul își desfășoară activitatea: legea franceză. 
Țara în care a fost constituit: Franța.] 

 [Dacă emitentul este SG Issuer: 
Sediul social: bulevardul Royal, nr. 16, L–2449 Luxembourg. 
Forma juridică: Societate publică cu răspundere limitată (société anonyme). 
Legislația în temeiul căreia Emitentul își desfășoară activitatea: legea din Luxemburg. 
Țara în care a fost constituit: Luxemburg.] 

 [Dacă emitentul este SG Option Europe: 
Sediul social: Cours Valmy, nr. 17, 92800 Puteaux, Franța. 
Forma juridică: Societate cu răspundere limitată (société anonyme). 
Legislația în temeiul căreia Emitentul își desfășoară activitatea: legea franceză. 
Țara în care a fost constituit: Franța.] 
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B.4b Tendințe 

cunoscute care 

influențează 

emitentului și 

ramura de 

activitate în care 

acesta 

funcționează 

[Dacă Emitentul este Societe Generale: 

Société Générale continuă să fie supusă riscurilor obișnuite și inerente activității sale.  

În ciuda unei reveniri binevenite a PIB-ului din primul trimestru al anului 2019 în multe 
din economiile avansate, majoritatea semnalelor indică o încetinire a economiei 
globale în perspectivă în contextul tensiunilor tarifare ridicate dintre Statele Unite și 
China, nesiguranța permanentă privind Brexit și alte diverse turbulențe specifice de 
țără. 

Piețele financiare s-au orientat mai mult spre riscurile politice, în contextul 
îngrijorărilor potrivit cărora acestea reduc în prezent perspectivele de creștere. 
Tensiunile pe piață legate de incertitudinile menționate nu pot fi excluse, precum și 
nici încetinirea investițiilor, care ar putea la rândul lor provoca o încetinire mai 
pronunțată. În plus, piața petrolieră rămâne în continuare foarte volatilă. 

Pe fondul unei slabe inflații și al unui semnal de încetinire a ritmului de creștere, 
băncile centrale și-au schimbat tonul de poziționare în îndrumările acestora de viitor 
pe o linie mai flexibilă. 

Poziția fiscală va deveni din ce în ce mai puțin favorabilă Statelor Unite până în 2020, 
dar ar trebui să rămână favorabilă Chinei. În zona euro, politica fiscală variază în 
funcție de fiecare stat membru. 

În ceea ce privește evoluția piețelor financiare, prelungirea de șase luni anunțată la 
începutul lunii aprilie pentru Brexit a furnizat un prim răgaz după un început dificil de 
2019, dar escaladarea tensiunilor comerciale în luna mai, temerile legate de 
perturbarea lanțului logistic și tensiunile geopolitice (de exemplu, sancțiunile Statelor 
Unite împotriva Iranului) au subminat din nou încrederea pieței în trimestrul al doilea 
al anului. 

Privind traiectoriile specifice ale economiilor majore ale lumii: 

• Creșterea Statelor Unite rămâne dinamică, determinată de consumul public și 

privat, dar avem îndoieli cu privire la durabilitatea unor asemenea performanțe. 

Diminuarea stimulului fiscal de la mijlocul lui 2019 și scăderea câștigurilor salariale 

corporative - deoarece marjele au scăzut din cauza nivelului mai ridicat al tarifelor la 

import și creșterea costului forței de muncă - vor slăbi economia în continuare. 

• Activitatea economică în zona euro este susținută de către piețele puternice de 

consum intern și de forță de muncă, dar creșterea va decelera în 2019 și 2020 în 

urma decelerării exporturilor și a reducerii investițiilor. 

• Economia Marii Britanii a pierdut un impuls semnificativ în contextul incertitudinii 

Brexit. 

• Japonia a accelerat creșterea economică în primul trimestru al anului 2019, dar 
consumul privat și cheltuielile de capital sunt acum contractante. 

• Confruntată cu riscul unei încetiniri drastice, China a adoptat o relaxare a politicilor, 

utilizând un amestec de măsuri fiscale și monetare. 

• Posibilitățile de creștere sunt inegale pe piețele în curs de dezvoltare. În timp ce 
condițiile financiare rămân neutre, în special ca urmare a reducerii așteptărilor privind 
Statele Unite, piețele în curs de dezvoltare se confruntă cu rambursări mari de datorii 
ale întreprinderilor în perioada 2019-2021 și sunt încă vulnerabile la sentimentul 
schimbător al pieței. 

Din punctul de vedere al reglementărilor, primul trimestru din 2019 a fost marcat de 
adoptarea pachetului bancar CRR2/CRD5. Acest grup de prevederi a intrat în vigoare 
la 27 iunie 2019. Cele mai multe prevederi se aplică peste 2 ani, începând cu iunie 
2021, dar unele dintre ele, cum ar fi TLAC (Capacitatea Totală de Absorbție a 
Pierderilor) se aplică de la sfârșitul lunii iunie 2019. Directiva CRD5 se va aplica odată 
ce va fi transpusă în legislația franceză, așteptată să se realizeze cel mai târziu până 
la sfârșitul anului 2020. Totuși, transpunerea în dreptul european a acordului de 
finalizare a reformelor de la Basel III nu este încă pe ordinea de zi în ceea ce privește 
instituțiile legislative europene]. 

  

  

  

  

  

  

  [Dacă Emitentul este SG Issuer sau SG Option Europe: 

Emitentul se așteaptă să își continue activitatea în conformitate cu obiectul său de 

activitate în anul 2019.] 
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B.5 Descrierea 

grupului din care 

face parte 

emitentul și a 

poziției emitentului 

în cadrul acestuia 

Grupul Société Générale (Grupul) oferă o gamă largă de servicii de consultanță și 

soluții financiare personalizate pentru clienți persoane fizice, societăți mari și 

investitori instituționali. Grupul se bazează pe trei activități de bază complementare: 

• Servicii Bancare de Retail în Franța;  

  • Servicii Bancare Internaționale de Retail, Servicii Financiare și de Asigurare; 

și 

  • Servicii Bancare Corporate și de Investiții, Servicii bancare Private Banking, 

Servicii de Management al Activelor și Patrimoniului și Servicii aferente 

Valorilor Mobiliare. 

  [Dacă Emitentul este Société Générale: Emitentul este societatea mamă a Grupului.] 

  [Dacă Emitentul este SG Issuer sau SG Option Europe: Emitentul este o subsidiară 

a Grupului și nu deține subsidiare proprii.] 

B.9 Previziuni sau 

estimări ale 

profitului 

emitentului  

 Nu se Aplică. Emitentul nu emite previziuni sau estimări ale profitului. 

B.10 Natura oricărei 

rezerve din 

raportul de audit 

cu privire la 

situațiile financiare 

istorice 

Nu se Aplică. Raportul de audit nu conține rezerve. 
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B.12 Informații 

financiare istorice 

esențiale selectate 

cu privire la 

emitent 

 

[Dacă Emitentul este Société Générale: 

 
Nouă luni 

 2019 
(neauditat) 

Nouă luni 

2018 
(neauditat) 

Anul 
 încheiat la 
31.12.2018 

(2) 
(auditat) 

Anul 
 încheiat la 
31.12.2017 
(auditat) 

Rezultate (în 
milioane de euro) 

    

Venit Bancar Net 18 458 19 278 25 205 23 954 

Venit Operațional 4 327 5 163 6 269 4 767 

Venit Net Instrumente 
Financiare la nivel de 
Grup (1) 

4 753 5 668 4 468 
4 491 

Venit Net Raportat la 
nivel de Grup 

2 594 3 436 3 864 
2 806 

Servicii Bancare de 
Retail în Franța 

901 955 1 237 
1 059 

Servicii Bancare 
Internaționale de 
Retail & Servicii 
Financiare 

1 492 1 502 2 065 

1 939 

Servicii Bancare 
Globale și Soluții 
pentru Investitori 

667 1 018 1 197 
1 593 

Centrul Corporate  (466) (39) (635) (1 785) 

Costul net al riscului (907) (642) (1 005) (1 349) 

Activ suport ROTE ** 
(2) 

8,1% 11,0% 9,7% 
9,6% 

Rata de Capital de 
Nivel 1 ** 

15,2% 13,7% 13,7%  
13,8% 

Fluxuri de 
trezorerie(în milioane 
de euro) 

    

Intrările (ieșirile) nete 
de numerar sau 
echivalent de 
numerar 

_ _ (17,617) 

18,023 

 
Nouă luni 

2019 
(neauditat) 

Nouă luni 

2018 
(neauditat) 

Anul 
încheiat la 
31.12.2018 

(2) 
(auditat) 

1/01/2018* 
(auditat) 

Activitate (în miliarde 
de euro) 

    

Total active și pasive 1 411,1 1 303,9 1 309,4 1 274,2 

Împrumuturi către 
clienți la costuri 
amortizate 

445,0 433,9 447,2 
417,4 

Depozitele clienților 415,1 411,4 416,8 410,6 

Capitaluri proprii (în 
miliarde de euro) 

    

Capitalurile proprii ale 
Acționarilor, Acțiunile 
Grupului 

63,7 61,4 61,0 
58,4 

Interese care nu 
controlează 

4,9 4,6 4,8 
4,5 

* Bilanțul consolidat se ridica la 31 decembrie 2018 la 1.309 miliarde EUR (1.274 

miliarde EUR la 1 ianuarie 2018, 1.275 miliarde EUR la 31 decembrie 2017). 

Solduri la 1 ianuarie 2018, după prima aplicare a IFRS 9, cu excepția filialelor din 

sectorul asigurărilor (neauditate). 

** Aceste rate financiare nu sunt auditate şi nici supuse unei examinări limitate. 
(1) Ajustate pentru puncte excepționale și pentru liniarizarea IFRIC 21. 
(2)  Prezentarea contului de profit și pierdere consolidat al Grupului este modificată 

începând cu anul 2018 ca urmare a trecerii la IFRS 9: 



REZUMATUL 

 

 

 

▪ veniturile și cheltuielile din activitățile de asigurare sunt grupate pe un post 

specific din cadrul "Venitul bancar net"; 

▪ postul "Costul riscului" este atribuit în prezent exclusiv riscului de credit. 

 

  [Dacă Emitentul este SG Issuer:  

 
(în mii €) Primul 

semestru 
30.06.2019 

(neauditat

) 

Anul 

încheiat la 

31.12.2018 

(auditat) 

Primul 
semestru 
30.06.2018 

(neaudit

at) 

Anul 

încheiat la 

31.12.2017 

(auditat) 

      

Venituri 
totale 

33.557 68.302 29.760 92.353    

Profit 
înainte de 

taxe  

350 251 148 105    

Profit 
înregistrat 

în 
perioada/a

nul 
financiar 

263 187 126 78    

Total active 55.465.073  49.362.650 49.149.860 48.026.909    

 

 

  

 

  
[Dacă Emitentul este SG Option Europe: 

(în mii €) 
Anul încheiat la 

31.12.2018 

(auditat) 

Anul încheiat la 

31.12.2017 

(auditat) 

  

Venit din activități bancare 23.955 24.447   

Venit net 5.087 7.406   

Venit operațional 7.773 8.685   

Total active 40.606.523 28.843.022   

Dividende declarate per acțiune 

(€) 

12,50 30,48   

 

 

 

 O declarație prin 

care se confirmă 

că perspectivele 

emitentului nu au 

suferit o 

deteriorare 

semnificativă de la 

data ultimelor sale 

situații financiare 

auditate și 

publicate 

[Dacă Emitentul este SG Issuer or SG Option Europe: 

Perspectivele Emitentului nu au suferit deteriorări semnificative de la data de 31 

decembrie 2018.] 

[Dacă Emitentul este Société Générale: 

Perspectivele Emitentului nu au suferit deteriorări semnificative de la data de 31 

decembrie 2018.] 
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 Principalele 

modificări ale 

situației financiare 

sau comerciale 

după perioada 

vizată de 

informațiile 

financiare istorice.  

[Dacă Emitentul este SG Option Europe: 

Nu se Aplică. Nu au avut loc schimbări semnificative ale situației financiare sau 

comerciale a Emitentului de la data de data de 31 decembrie 2018.]  

[Dacă Emitentul este SG Issuer: 

Nu se Aplică. Nu au avut loc schimbări semnificative ale situației financiare sau 

comerciale a Emitentului de la data de data de 30 iunie 2019.]  

[Dacă Emitentul este Société Générale: 

Nu se Aplică. Nu au avut loc schimbări semnificative ale situației financiare sau 

comerciale a Emitentului de la data de data de 30 septembrie 2019.] 

B.13 Evenimente în 

evoluția recentă a 

emitentului care 

sunt, într-o mare 

măsură, relevante 

pentru evaluarea 

solvabilității 

emitentului 

Nu se Aplică. Nu au avut loc evenimente în evoluția recentă a Emitentului care să fie 

într-o măsură importantă, relevante pentru evaluarea solvabilității Emitentului. 

 

B.14 O declarație 

privind dependența 

emitentului de alte 

entități din grup 

A se vedea Elementul B.5 de mai sus privind descrierea poziției Emitentului în cadrul 

Grupului.  

[Société Générale este societatea finală din lanțul de societăți deținute de Grup. Cu 

toate acestea Société Générale își desfășoară propria activitate; aceasta nu 

acționează ca o simplă societate de tip holding în raport cu subsidiarele sale.] 

[SG Issuer este dependentă de Société Générale Bank & Trust în cadrul Grupului.] 

[SG Option Europe este dependentă de Société Générale în cadrul Grupului.] 

 

B.15 Descrierea 

principalelor 

activități ale 

emitentului 

[Dacă Emitentul este Société Générale: A se vedea Elementul B.5 de mai sus.] 

[Activitatea principală a SG Issuer este strângerea de finanțări prin emiterea de 

warante, precum și prin instrumente de datorie destinate clienților instituționali sau 

clienților de retail prin intermediul distribuitorilor asociați cu Société Générale. 

Finanțarea obținută prin emiterea unor astfel de instrumente de datorie este apoi 

împrumutată Société Générale și altor membri ai Grupului.] 

[Principalele activități ale SG Option Europe sunt desfășurarea de activități de 

tranzacționare cu contracte derivate pe acțiuni și indici tranzacționați pe piețele 

reglementate din Anglia și din Franța în scopul acoperirii împotriva riscului produselor 

vândute de Société Générale clienților săi. SG Option Europe a fost autorizată să 

efectueze servicii de investiții în calitate de societate de investiții începând cu 1 

ianuarie 2001. SG Option Europe acționează ca formator de piață în ceea ce privește 

valorile mobiliare și garanțiile emise de Société Générale și emite instrumente de 

datorie destinate plasării la clienți instituționali sau clienți de retail prin intermediul 

distribuitorilor asociați cu Société Générale. Finanțarea obținută prin emiterea unor 

astfel de instrumente de datorie este apoi împrumutată Société Générale și altor 

membri ai Grupului.] 
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B.16 În măsura în care 

aceste informații 

sunt cunoscute de 

emitent, se 

precizează dacă 

emitentul este 

deținut sau 

controlat, direct 

sau indirect, și de 

către cine și se 

descrie natura 

acestui control 

[Nu se Aplică. Conform cunoștințelor sale, Société Générale nu este deținută sau 

controlată, în mod direct sau indirect (potrivit legii franceze) de o altă entitate.] 

[SG Issuer este o subsidiară, deținută în procent de 100% de Société Générale Bank 

& Trust S.A., care este la rândul său o subsidiară deținută în procent de 100% de 

Société Générale și este o societate consolidată în totalitate.] 

[SG Option Europe este o subsidiară, deținută în procent de 99% de Genefinance 

care este la rândul său o subsidiară deținută în procent de 100% de Société Générale 

și este o societate consolidată în totalitate.] 

[EliminațiElementulB.17 în cazul în care Obligațiunile sunt instrumente derivate cărora li se aplică Anexa XII 

din Regulament] 

[B.1

7 

Ratingul atribuit 

emitentului sau 

titlurilor sale de 

împrumut 

[Société Générale are ratingul de A (superior) acordat de DBRS, A acordat de Fitch 

Ratings, A1 acordat de Moody’s Investors Services, A acordat de Rating and 

Investment Information, Inc. și A acordat de Standard and Poor’s. 

[Dacă Emitentul este SG Issuer sau SG Option Europe: Nu se Aplică. Emitentul nu a 

fost evaluat de o agenție de rating.] 

[Nu se aplică] [Obligațiunile ce urmează a fi emise [nu] au fost evaluate [includeți 

ratingul/ratingurile atribuit(e) Obligațiunilor] [de către [includeți agenția/agențiile de 

rating].]]] 

 

[Eliminați Elementele B.18 și B.19 în cazul în care Société Générale este Emitentul Obligațiunilor] 

[B.1

8 

Natura și scopul 

garanției 

Obligațiunile sunt garantate în mod necondiționat și irevocabil de Société Générale 

(Garantul) în temeiul contractului de garanție guvernat de legea franceză încheiat la 

14 iunie 2019 (Garanția).  

Obligațiile Garanției constituie obligații directe, necondiționate, negarantate și 

nesubordonate ale Garantului cu rang de senioritate preferențială, astfel cum este 

prevăzută aceasta în Articolul L. 613-30-3 I 3° din Cod și se situează și se va situa 

cel puțin la nivel pari passu cu toate celelalte obligații existente sau viitoare, directe, 

necondiționate, negarantate și cu rang de senioritate preferențială ale Garantului, 

inclusiv cele referitoare la depozite. 

Orice trimiteri la disponibilități bănești sau la sume plătibile de Emitent care sunt 

garantate de Garant în temeiul Garanției sunt referințe la aceste disponibilități și/sau 

sume reduse în mod direct, și/sau în caz de conversie în capital, astfel cum sunt 

acestea reduse de cuantumul conversiei, și/sau modificate periodic prin aplicarea 

unei recapitalizări interne (bail-in) de către orice autoritate relevantă în temeiul 

Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene. 

B.19 Informații despre 

garant ca și cum 

acesta ar fi 

emitentul aceluiași 

tip de valori 

mobiliare care fac 

obiectul garanției 

Informațiile despre Société Générale ca și cum acesta ar fi Emitentul aceluiași tip 

Obligațiuni care fac obiectul Garanției sunt stabilite în Elementele 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 [,] [and] B.19 / B.16 [șiB.19 / B.17]  de mai jos, respectiv: 

[Dacă Société Générale acționează în calitate de Garant includeți aici informațiile din 

Elementele cu privire la Garant – descrierile relevante ar trebui preluate din 

Elementele de la B.1 la B.17]] 
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Secțiunea C – Valorile Mobiliare 

C.1 Natura și clasa 

valorilor mobiliare 

care fac obiectul 

ofertei și/sau sunt 

admise la 

tranzacționare, 

inclusiv orice 

număr de 

identificare a 

valorilor mobiliare 

Obligațiunile sunt [instrumente de datorie] [instrumente derivate] (Obligațiunile). 

Codul ISIN este: [Inserați codul] 

[Codul Comun este: [inserați codul]] 

C.2 Moneda emisiunii 

de valori mobiliare 

[Inserați moneda specifică] [în cazul Obligațiunilor cu Dublă Denominare, inserați 

moneda de decontare] 

C.5 Descrierea oricăror 

restricții impuse 

asupra liberei 

transferabilități a 

valorilor mobiliare 

Nu se Aplică. Nu există nicio restricție impusă asupra liberei transferabilități a 

Obligațiunilor, cu excepția restricțiilor de vânzare și transfer care se pot aplica în 

anumite jurisdicții, inclusiv restricțiilor aplicabile oferirii și vânzării către, sau în numele 

sau beneficiul unor persoane altele decât Cesionarii Autorizați.  

Un Cesionar Autorizat este orice persoană care (i) nu este o persoană din S.U.A. 

astfel cum este aceasta definită în Regulamentul S [și Codul Veniturilor Interne din 

1986]; (ii) nu este o persoană care intră sub incidența oricărei definiții a unei persoane 

din S.U.A. în sensul spațiului central și est-european sau al oricărui Regulament 

CFTC, recomandări sau ordin,  propuse sau emise în cadrul spațiului central și est-

european (pentru evitarea oricărei îndoieli, orice persoană care nu este "o persoană 

din afara Statelor Unite" definită în norma CFTC 4.7 lit. (a)(1)(iv), dar excluzând, în 

scopul subsecțiunii (D) din aceasta, excepția pentru orice persoană calificată eligibilă 

care nu este "o persoană din afara Statelor Unite", se consideră persoană din Statele 

Unite); și (iii)  nu este o "persoană din S.U.A." în scopul aplicării regulamentelor finale 

privind implementarea cerințelor de reținere a riscului de credit potrivit Secțiunii 15G 

din Legea privind Bursele din S.U.A. din 1934, astfel cum a fost modificată ( Regulile 

din S.U.A. privind Reținerea Riscului) (o Persoana din S.U.A. căreia i se aplică 

Reținerea Riscului).  

C.8 Drepturile conexe 

valorilor mobiliare, 

inclusive 

clasificarea și 

restricțiile conexe 

acestor drepturi 

Drepturile conexe valorilor mobiliare: 

Cu excepția cazului în care Obligațiunile sunt răscumpărate anterior, Obligațiunile vor 

da dreptul fiecărui deținător de Obligațiuni (Deținătorul de Obligațiuni) să primească 

un câștig potențial aferent Obligațiunii [dacă Obligațiunile sunt instrumente de datorie 

cărora li se aplică Anexa V: o valoare de răscumpărare egală cu valoarea nominală 

rambursată la data scadenței și randamentul potențial aferent Obligațiunilor (a se 

vedea Elementul C.9) [o valoare de răscumpărare mai mare decât valoarea nominală 

specificată și randamentul potențial aferent Obligațiunilor (a se vedea Elementul C.9)] 

[Dacă Obligațiunile sunt instrumente financiare derivate cărora li se aplică Anexa XII: 

o valoare de răscumpărare care poate fi mai mică decât, egală cu sau mai mare decât 

suma inițial investită (a se vedea Elementul C.18).] [o valoare fixă de răscumpărare, 

diferită de valoarea nominală la data scadenței și randamentul potențial aferent 

Obligațiunilor (a se vedea Elementul C.18)] [o sumă de răscumpărare egală cu 

valoarea nominală la data scadenței și randamentul potențial aferent Obligațiunilor (a 

se vedea Elementul C.18)]. 

  [Dacă emitentul este SG Issuer și Obligațiunile sunt Obligațiuni Garantate:  

Suplimentar față de Garanția oferită de Garant, plățile aferente Obligațiunilor vor fi 

garantate de [un gaj] [un preț fix] asupra activelor prezentate drept garanție care 

respectă următoarele [Criterii de Eligibilitate] și [Reguli ale Garanției]: 
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 [Criterii de Eligibilitate: [inserați o scurtă descriere a 
criteriilor de eligibilitate]] 

 

 [Regulile Garanției: 

 

[inserați o scurtă descriere a 
regulilor garanției relevante]] 

 

  Un Deținător de Obligațiuni va fi îndreptățit să ceară plata imediată și efectivă a 

oricărei sume în cazul în care: 

  - Emitentul nu achită sau nu își îndeplinește alte obligații privind Obligațiunile [Dacă 

Obligațiunile sunt Obligațiuni Garantate: inclusiv obligațiile care îi revin în temeiul 

[contractului de gaj] [actului de securitizare] care garantează Obligațiunile.]   

  - [Dacă Emitentul este SG Issuer sau SG Option Europe: Garantul nu își îndeplinește 

obligațiile care îi revin în temeiul Garanției sau în cazul în care Garanția Garantului 

nu mai este validă;] [sau] 

  - există proceduri de insolvență sau faliment care afectează Emitentul[,][;] 

  - [Dacă Obligațiunile sunt Obligațiuni Garantate: dacă este transmisă o notificare de 

încălcare cu privire la grupul de garanții care asigură Obligațiunile sau] 

  - un eveniment de tipul celor descrise mai sus se produce în legătură cu o altă 

emisiune de Obligațiuni care este garantată prin același grup de garanții care 

garantează Obligațiunile,] un deținător al oricăror Obligațiuni poate determina anulare 

imediată a Obligațiunilor și [plata unei sume pentru răscumpărarea anticipată] 

[livrarea bunurilor (sub rezervaplății anumitor sume de bani)] să devină scadente față 

de Deținătorul de Obligațiuni.] 

  [Deținătorul de Obligațiuni poate să își exercite dreptul la răscumpărare la propria sa 

discreție.] 

  Termenii contractuali ai Obligațiunilor pot fi modificați doar cu acordul Deținătorilor de 

Obligațiuni [Dacă Obligațiunile sunt guvernate de legea franceză iar Masa este 

specificată ca Masa Contractuală sau Întreaga Masă: acordat prin Decizia Colectivă 

a Deținătorilor de Obligațiuni; Deținători de Obligațiuni vor fi grupați într-o singură 

masă  reprezentată în mod unitar de reprezentantul colectiv.] [Dacă Obligațiunile sunt 

guvernate de Legea Franceză și Masa este specificată ca Fără Masă: acordat printr-

o adunare generală] [Dacă Obligațiunile sunt guvernate de legea engleză: acordat în 

conformitate cu prevederile contractului de agent, furnizat Deținătorilor de Obligațiuni 

la cererea acestora adresată Emitentului.] 

  Renunțarea la Drepturile de Despăgubire 

  Deținătorii de Obligațiuni renunță la orice drept de despăgubire, compensare sau 

retenție în legătură cu Obligațiunile, în limitele permise de lege. 

  Legea aplicabilă 

  Obligațiunile împreună cu toate obligațiile ne-contractuale izvorâte din, sau în 

legătură cu Obligațiunile vor fi guvernate de, și interpretate în conformitate cu [legea 

engleză] [legea franceză]. 

  [-Dacă Obligațiunile sunt guvernate de legea engleză: Emitentul acceptă competența 

instanțelor de judecată din Marea Britanie în legătură cu orice litigiu ce privește 

Emitentul, însă are la cunoștință că un Deținător de Obligațiuni se poate adresa 

oricărei instanțe competente.] 

  [-Dacă Obligațiunile sunt guvernate de legea franceză: orice pretenție împotriva 

Emitentului va fi adresată, în mod exclusiv, instanțelor competente din Paris 

(tribunauxdeParis, France).] 
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  Rangul: 

Obligațiunile vor fi obligații directe, necondiționate, [negarantate] [garantate, cu 

recurs limitat] și nesubordonate ale Emitentului [Dacă Emitentul este Société 

Générale: cu rang de senioritate preferențială (senior preferred) în sensul 

ArticoluluiL.613-30-3I 3° din Codul monetar și financiar francez] și vor avea nivel cel 

puțin pari passu cu alte obligații scadente, directe, necondiționate, [negarantate] 

[garantate, cu recurs limitat] și nesubordonate [Dacă Emitentul este Société 

Générale: și cu senioritate preferențială] ale Emitentului, prezente sau viitoare. 

  Limitări ale drepturilor atașate valorilor mobiliare: 

[-Emitentul poate răscumpăra anticipat Obligațiunile la [valoarea de piață] [valoarea 

nominală specifică] a Obligațiunilor [din raționamente [fiscale] [de reglementare]] [în 

cazul producerii unui eveniment de forță majoră] [sau] [în cazul producerii unor 

evenimente extraordinare care afectează instrument(ul)(ele) financiar(e) suport] [sau] 

[în cazul producerii un(ui)(or) caz(uri) suplimentar(e) de perturbare].]  

  [-Emitentul poate răscumpăra anticipat Obligațiunile la [valoarea de piață] [valoarea 

nominală specifică] a Obligațiunilor în cazul producerii unui caz de neexecutare 

indirect].] 

  Emitentul poate răscumpăra anticipat Obligațiunile la prețul de piață al Obligațiunilor, 

dacă proporția dintre Obligațiunile neachitate și numărul de Obligațiuni emise inițial 

este mai mic de [Specificați procentul].] 

  - Emitentul poate ajusta termenii finali în cazul producerii de evenimente cu impact 

asupra instrumentelor financiare suport, și, în cazul producerii unor evenimente 

extraordinare care afectează instrumentele financiare suport [sau în cazul producerii 

un(ui)(or) caz(uri) de neexecutare suplimentar(e), Emitentul poate [substitui 

instrumentele financiare suport cu noi instrumente financiare suport] [sau] [să scadă 

costul majorat al garanției din orice sumă de plată scadentă], în fiecare caz fără 

acordul Deținătorilor de Obligațiuni. 

  [-Emitentul poate monetiza sumele de plată în tot sau în parte până la data scadenței 

Obligațiunilor [din raționamente [fiscale] [de reglementare]] [sau] [în cazul producerii 

unor evenimente extraordinare care afectează instrumentele financiare suport] [sau] 

[în cazul producerii un(ui)(or) caz(uri) suplimentar(e) de neexecutare] [și 

oferiDeținătorilor de Obligațiuni opțiunea de a le fi răscumpărate anticipat 

Obligațiunile la prețul de piață al respectivelor Obligațiuni]]. 

  - dreptul la plata principalului și a dobânzii se va prescrie într-un termen de [zece] 

[Specificați un alt termen] ani (în ceea ce privește principalul) și de [cinci] [Specificați 

un alt termen] ani (în ceea ce privește dobânda) de la data la care respectiva plată a 

devenit scadentă pentru prima dată și a rămas neplătită.  

  [-În cazul Obligațiunilor Garantate: în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată 

aferente Obligațiunilor Garantate emise de SG Issuer sau de Garant, recursul 

Deținătorilor de Obligațiuni împotriva [în cazul Obligațiunilor guvernate de legea 

engleză: garantului garanției (security trustee)] [în cazul Obligațiunilor guvernate de 

legea franceză: agentului de garantare] potrivit [contractului de garantare] [actului de 

securitizare] va fi limitat la activele garanției aplicabile Seriei de Obligațiuni, 

constituind împreună masa garantată, [care este constituită dintr-o serie de multiple 

mase garantate care apoi poate fi împărțită de câteva serii de obligațiuni garantate]. 

Cu toate acestea, Deținătorii de Obligațiuni vor putea în continuare să ridice pretenții 

împotriva Garantului pentru plata oricăror sume neachitate aferente Obligațiunilor 

Garantate]. 



REZUMATUL 

 

 

 

  [-În cazul Obligațiunilor emise de SG Issuer și SG Option Europe: în caz de 

neîndeplinire a obligațiilor de plată de către Emitent, Deținătorii de Obligațiuni nu pot 

iniția nicio procedură judiciară sau de altă natură și nu pot invoca în alt mod o 

pretenție împotriva Emitentului. Cu toate acestea, Deținătorii de Obligațiuni vor 

continua să aibă dreptul să revendice sumele neplătite de la Garant]. 

  Tratament Fiscal 

Toate plățile cu privire la Obligațiuni, Titluri (Recipts) și Dobânzi sau făcute în temeiul 

Garanției vor fi făcute libere și lipsite de orice reținere sau deducere pentru, sau în 

contul oricăror impozite, obligații, impuneri sau taxe guvernamentale, prezente sau 

viitoare, indiferent de natura colectării, perceperii, reținerii sau impunerii de către, sau 

în numele Jurisdicției Fiscale [cu excepția cazului în care o astfel de reținere sau 

deducere este impusă de lege].  

  [În cazul în care este necesară reținerea sau deducerea unor sume, pentru, sau în 

numele oricărei jurisdicții Fiscale, Emitentul relevant sau, după caz, Garantul trebuie 

(cu excepția anumitor circumstanțe) în măsura permisă de lege să plătească astfel 

de sume adiționale după cum este necesar, astfel încât după o astfel de reținere sau 

deducere, fiecare Deținător de Obligațiuni, Deținător de Titluri (Reciptholder) sau 

Deținător de Dobânzi să primească întreaga sumă exigibilă și plătibilă.] 

Fără a aduce atingere celor de mai sus, în nici un caz Emitentul, sau după caz, 

Garantul, nu va fi obligat să plătească vreo sumă suplimentară cu privire la  

Obligațiuni, Titluri (Recipts) și Dobânzi pentru, sau în contul unor rețineri sau deduceri 

(i) necesare potrivit unui acord descris în Secțiunea 1471(b) din Codul Veniturilor 

Interne din 1986 al SUA (Codul) sau impuse potrivit Secțiunilor 1471-1474 ale 

Codului, a oricăror regulamente sau contracte încheiate în temeiul acestora, sau 

oricărei interpretări oficiale a acestora, sau oricăror legi de implementare a unei 

abordări interguvernamentale cu privire la acestea sau (ii) impuse potrivit Secțiunii 

871(m) din Cod sau (iii) impusă de orice altă lege din Statele Unite ale Americii. 

Unde 

Jurisdicție Fiscală înseamnă [în cazul plăților făcute de SG Issuer: Luxemburg sau 

orice subdiviziune administrativă sau orice altă autoritate a acesteia care are 

competența de a percepe taxe.] [în cazul plăților făcute de Société Générale sau de 

SG Option Europe: Franța sau orice subdiviziune administrativă sau orice altă 

autoritate a acesteia care are competența de a percepe taxe.] 

[Eliminați ElementulC.9în cazul în care Obligațiunile sunt instrumente derivate cărora li se aplică Anexa XII 

din Regulament] 

[C.9 Procedurile 

exercitării 

drepturilor la: 

dobândă, 

randament și 

răscumpărare și 

reprezentantul 

Deținătorilor de 

Obligațiuni 

[A se vedeaC.8 de mai sus.] 

Data de emisiune a Obligațiunilor este [inserați data de emisiune] (Data Emisiunii) 

și fiecare Obligațiune va avea [valoarea nominală] [valoarea calculată] de [inserați 

valoarea] [(Valoarea Nominală)] [(Valoarea Calculată)]. 

Dobânda: 

Data de începere a curgerii dobânzii este: [Data Emisiunii] [inserați data] (Data de 

Începere a Curgerii Dobânzii) 

[În cazul Obligațiunilor cu Dobândă Zero: Nu se Aplică. Obligațiunile nu sunt 

purtătoare de dobândă] 
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 [în cazul Obligațiunilor cu Dobândă Fixă:  

 Rat(a)(ele) Dobânzii: [inserați rata 

relevantă a 

dobânzii] 

 

 Perioad(a)(ele)/Dat(a)(ele) 

specific(ă)(e) de plată (a)(ale) 

Dobânzii: 

[inserați Dat(a)(ele) 

relevant(ă)(e) de 

plată (a)(ale) 

Dobânzii] 

 

 Valoarea Fixă a Dobânzii: Cu excepția 

Obligațiunilor 

răscumpărate 

anticipat, [la fiecare 

Dată de Plată a 

Dobânzii] [la Data 

Plății Dobânzii], 

Emitentul va plăti 

Deținătorilor de 

Obligațiuni, pentru 

fiecare Obligațiune, 

o sumă determinate 

de Agentul de 

Calcul astfel: 

[Inserați valoarea 

fixă a dobânzii] 

 

  [În cazul 

Obligațiunilor 

Asociate unor Titluri 

de Credit sau a 

Obligațiunilor 

Asociate unor 

Obligațiuni, dacă 

este cazul: Plata 

dobânzii este 

condiționată de 

producerea sau nu 

a unui eveniment 

care afectează 

[titlurile de credit] 

[obligațiunile].] 

 

  

 [Calculul Fracționat pe Zile: [Inserați calculul 

fracționat pe zile 

relevant]]] 

 

   

 [în cazul Obligațiunilor cu Dobândă Variabilă:  
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   Valoarea Dobânzii Variabile: Cu excepția 

Obligațiunilor 

răscumpărate 

anticipat, [la fiecare 

Dată de Plată a 

Dobânzii] [la Data 

Plății Dobânzii], 

Emitentul va plăti 

Deținătorilor de 

Obligațiuni, pentru 

fiecare Obligațiune, 

o sumă determinate 

de Agentul de 

Calcul astfel: 

[Inserați valoarea 

variabilă a dobânzii] 

 

  [În cazul 

Obligațiunilor 

Asociate unor Titluri 

de Credit sau a 

Obligațiunilor 

Asociate unor 

Obligațiuni, dacă 

este cazul: Plata 

dobânzii este 

condiționată de 

producerea sau nu 

a unui eveniment 

care afectează 

[titlurile de credit] 

[obligațiunile].] 

 

  

   [Calculul Fracționat pe Zile: [Inserați calculul 

fracționat pe zile 

relevant]] 

 

 Perioad(a)(ele)/Dat(a)(ele) 

specific(ă)(e) de plată (a)(ale) 

Dobânzii: 

[inserați Dat(a)(ele) 

de plată (a)(ale) 

Dobânzii 

 

 Rata de Referință: [Inserați rata de 

referință relevantă]] 

 

    

 [în cazul Obligațiunilor Structurate::  
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 Valoarea Dobânzii Structurate: Cu excepția 

Obligațiunilor 

răscumpărate 

anticipat, [la fiecare 

Dată de Plată a 

Dobânzii] [la Data 

Plății Dobânzii], 

Emitentul va plăti 

Deținătorilor de 

Obligațiuni, pentru 

fiecare Obligațiune, 

o sumă determinate 

de Agentul de 

Calcul astfel: 

[Inserați formula 

aplicabilă 

corespunzătoare 

referințelor la 

produs specificat în 

Termenii Finali 

aplicabili] 

 

    [În cazul 

Obligațiunilor 

Asociate unor Titluri 

de Credit sau a 

Obligațiunilor 

Asociate unor 

Obligațiuni, dacă 

este cazul: Plata 

dobânzii este 

condiționată de 

producerea sau nu 

a unui eveniment 

care afectează 

[titlurile de credit] 

[obligațiunile].] 

 

 

  

 [Calculul Fracționat pe Zile: [Inserați calculul 

fracționat pe zile 

relevant]] 

 

 Perioad(a)(ele)/Dat(a)(ele) 

specific(ă)(e) de plată (a)(ale) 

Dobânzii: 

[inserați Dat(a)(ele) 

de plată (a)(ale) 

Dobânzii] 

 

 Definiții ale date(i)(lor): [inserați dat(a)(ele) 

relevante aplicabile 

valorii dobânzii 

structurate] 
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 Definiții aplicabile Produsului: [inserați 

definiți(a)(ile) 

aplicabile 

Produsului]] 

 

[Instrumentele Financiare Suport: 

[Instrumentele Financiare Suport sunt de tipul: [acțiune] [indice] [indice SGI] [certificat 

de depozit] [fond tranzacționat la bursă (ETF)] [rată de referință] [rata de schimb 

valutar] [mărfuri] [indice de mărfuri] [fond] [indice de inflație] [produs tranzacționat pe 

bursă (ETP)] [alte titluri decât cele de capital care sunt [certificate] [produse derivate 

extrabursiere] [[opțiuni] [[contract(e)] [pe opțiuni] [futures]] [acțiuni preferențiale] 

[warante] [futures] [portofolii] [marje a swap-urilor].] 

Informații despre instrumentele financiare suport sunt disponibile pe următoare(a)(le) 

pagin(ă)(i) de internet sau pagin(ă)(i) sau pagin(ă)(i) de tip screen (screen 

page):[inserați denumirea instrumentului financiar suport și a paginii web sau a paginii 

de tip screen relevante].] 

  [În cazul Obligațiunilor Structurate care sunt Obligațiuni Asociate unor Titluri de 

Credit: Obligațiunile sunt indexate în funcție de producerea sau nu a un(ui)(or) 

eveniment(e) cu impact asupra titlurilor de credit, care afectează următoare(a)(le) 

entit(ate)(ăți) de referință [care aparțin unui indice]: [inserați denumirea entități(i)(lor) 

de referință].]  

În cazul Obligațiunilor Structurate care sunt Obligațiuni Asociate unor Obligațiuni: 

Obligațiunile sunt indexate în funcție de producerea sau nu a un(ui)(or) eveniment(e) 

cu impact asupra obligațiunilor: [inserați denumirea obligațiunilor].] 

Răscumpărarea: 

 Valoarea Finală a Răscumpărării:   Cu excepția Obligațiunilor 

răscumpărate anticipat, Emitentul 

va răscumpăra Obligațiunile la Data 

Scadenței, în conformitate cu 

următoarele prevederi aplicabile 

fiecăreia dintre Obligațiuni: 

 

  Valoarea Nominală Specifică x 

[100%] [specificați un alt procent 

mai mare de 100%] 

 

 [inserați următoarele prevederi în cazul în 

care Valoarea Dobânzii și sau Valoarea 

Răscumpărării pot fi substituite la 

opțiunea Emitentului: 

Valoarea Dobânzii și/sau Valoarea 
Răscumpărării pot fi substituite la 
opțiunea Emitentului:  

[Valoarea Dobânzii de 

Substituire:[⚫]] 

[Valoarea Suplimentară a Dobânzii 

de Substituire: [⚫]] 

Valoarea de Piață a Substituirii: [⚫] 

[Valoarea Finală a Răscumpărării 

de Substituire: [⚫]] 

Dat(a)(ele) Opțional(ă)(e) de 

Modificare: [⚫] 

 

   Data Scadenței: [În cazul Obligațiunilor Fără 

Termen:  

 

  

  Obligațiunile sunt Obligațiuni Fără 

Termen și nu au o dată a 

scadenței.] 
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  [Data scadenței Obligațiunilor va fi 

[inserați Data Scadenței]].  

 

În cazul apariției unei Eveniment care Atrage Răscumpărarea Anticipată în Mod 

Automat: 

Suma Răscumpărată Anticipat în Mod 

Automat 

Valoarea Nominală Specifică x 

[100%] [specificați un alt procent 

mai mare de 100%] 

Data/datele unei Răscumpărări 

Anticipate în Mod Automat [(i)] 

[inserați data/datele relevante] 

Eveniment care Atrage Răscumpărarea 

Anticipată în Mod Automat 

[inserați Evenimentul relevant] 

[Dacă Obligațiunile sunt Obligațiuni Parțial Plătite, inserați următoarele: 

 

 Prevederi privind Obligațiunile Parțial 

Plătite: 

  

 (i) (Valoarea)(Valorile) Plății 

Parțiale: 

[Inserați (valoarea)(valorile) plății 

parțiale] 

 

 (ii) (Data)(Datele) Plății Parțiale: [Inserați (data)(datele) plății 

parțiale]] 

 

[Dacă Obligațiunile sunt Obligațiuni cu Plata în Rate, inserați următoarele:  

 Prevederi privind Obligațiunile cu 

Plata în Rate: 

  

 (i) (Valoarea)(Valorile) Ratelor [Inserați (valoarea)(valorile) ratelor]  

 (ii) (Data)(Datele) de Plată a 

Ratelor: 

[inserați (data)(datele) de plată a 

ratelor]] 

 

[Dacă Obligațiunile sunt Obligațiuni cu Dublă Denominare, inserați următoarele:  

 Prevederi privind Obligațiunile cu 

Dublă Denominare: 

  

 (i) Moneda de Decontare [⚫]  

 (ii) Rata de Schimb a Dublei 

Denominări: 

[Specificați rata de schimb]   

   (iii) Metoda de calcul a stabilirii 

Ratei de Schimb a dublei 

Denominări: 

[Predeterminată][Determinată de 

Agentul de Calcul] [Determinată 

prin Rata de Schimb Afișată 

(Screen Rate Determination)] 

 

 [În cazul Predeterminării:   

 - Predeterminarea Fixă [specificați rata fixă]]  

 [În cazul Determinării prin Rata de Schimb Afișată sau Determinării de către 

Agentul de Calcul: 

 

   - Data Evaluării Denominării Duble [●]  

 -Momentul Evaluării Denominării 

Duble 

[●]]  

 [În cazul Determinării prin Rata de Schimb Afișată:  
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 -Pagina de Afișaj (Screen Page) 

Relevantă 

[●]]]  

[Numai în ceea ce privește Obligațiunile cu Dobândă Fixă: Randament [⚫] (inserați 

randamentul] 

Reprezentanții Deținătorilor de Obligațiuni: 

[Dacă Obligațiunile sunt Obligațiuni guvernate de legea franceză și Masa este 

specificată ca Masa Contractuală sau Întreaga Masă: 

[Specificați denumirea și adresa Reprezentantului Deținătorilor de Obligațiuni]] 

[Dacă Obligațiunile sunt Obligațiuni guvernate de legea franceză și Masa este 

specificată ca Fără Masa:Nu există nicio masă și nici un Reprezentant al Deținătorilor 

de Obligațiuni.] 

   

[Dacă Obligațiunile sunt Obligațiuni guvernate de legea engleză: Fiind guvernate de 

legea engleză, nu există un Reprezentant al Deținătorilor de Obligațiuni.] 

[Eliminați Elementul C.10dacă Obligațiunile sunt instrumente derivate cărora li se aplică Anexa XII din 

Regulament sau dacă Obligațiunile sunt instrumente de datorie cărora li se aplică Anexa XIII din 

Regulament] 

[C.1

0 

Plata Dobânzilor 

asociată cu un 

instrument derivat 

(mai multe 

instrumente 

derivate): se 

furnizează 

explicații clare și 

exhaustive care să 

permită 

investitorilor să 

înțeleagă modul în 

care valoarea 

investiției lor este 

influențată de cea 

a instrumentului 

(instrumentelor) 

suport, în special 

în cazul în care 

riscurile sunt 

evidente. 

A se vedea  Elementul C.9 de mai sus.  

[Nu se aplică: plata dobânzilor nu este asociată unui instrument derivat.] 

[Valoarea Obligațiunilor și plata dobânzii la data relevantă a plății dobânzii va depinde 

de performanța activului (activelor) suport la data relevantă a evaluării (datele 

relevante ale evaluării).] 

[În cazul Obligațiunilor Asociate unui Titluri de Credit: Suma plătibilă sub formă de 

dobânzi va fi determinată în funcție de producerea sau nu a unuia sau mai multor 

evenimente cu impact asupra titlurilor de credit.] 

[În cazul Obligațiunilor Asociate unor Obligațiuni: Suma plătibilă sub formă de dobânzi 

va fi determinată în funcție de producerea sau nu a unuia sau mai multor evenimente 

cu impact asupra obligațiunilor.] 

[În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Certificat", în cazul în care Temenii 

Finali prevăd că Referința la Produs este o referință de la 3.1.1 la 3.1.4, adăugați: 

Valoarea Obligațiunilor depinde deperformanța pozitivă sau negativă a [activului 

suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active suport din coș].] 

 [În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Barieră", în cazul în care Temenii 

Finali prevăd că Referința la Produs este o referință de la 3.3.1 la 3.3.9, 3.3.28 sau 

3.3.32, adăugați: 

Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța pozitivă sau negativă a [activului 

suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active suport din coș]. (Suma) 

(Sumele) de plată (este)(sunt) (determinată)(determinate) de îndeplinirea (sau 

neîndeplinirea) unei condiții ce stabilește că performanța [activului suport] [coșului de 

active suport] [unuia sau mai multor active suport din coș] este mai [mare] [mică] 

decât [sau egală cu] o anumită performanță de barieră predefinită. [Performanța 

[activului suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active suport din 

coș] este [cântărită] [și/sau] [valorificată] [și/sau] [uniformizată prin medie] [și/sau] 

[blocată] [și/sau] [limitată inferior] [și/sau] limitată superior.]] 
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[În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Acumulare și Închidere (Accumulator 

and Cliquet)", în cazul în care Temenii Finali prevăd că Referința la Produs este o 

referință de la 3.5.1 la 3.5.4, adăugați: 

Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța pozitivă sau negativă a [activului 

suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active suport din coș]. (Suma) 

(Sumele) de plată (este)(sunt) (determinată)(determinate) de acumularea ([prin 

adăugare] [sau] [multiplicare]) a performanțelor [activului suport] [coșului de active 

suport] [unuia sau mai multor active suport din coș] pe mai multe perioade 

consecutive (performanțele fiind de obicei reluate la începutul fiecărei perioade). 

[Performanța [activului suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active 

suport din coș] este [cântărită] [și/sau] [valorificată] [și/sau] [uniformizată prin medie] 

[și/sau] [blocată] [și/sau] [limitată inferior] [și/sau] limitată superior.]] 

[În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Active Suport Multiple (Multi-

underlying)", în cazul în care Temenii Finali prevăd că Referința la Produs este o 

referință de la 3.6.1 la 3.6.5, adăugați: 

Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța pozitivă sau negativă a mai multor 

active suport care formează un coș. (Suma) (Sumele) de plată (este)(sunt) 

(determinată)(determinate) în baza performanței individuale a fiecărui activ suport [, 

această performanță individuală fiind [cântărită] [și/sau] [valorificată] [și/sau] 

[uniformizată prin medie] [și/sau] [blocată] [și/sau] [limitată inferior] [și/sau] limitată 

superior].] 

Compoziția coșului poate fi modificată de-a lungul timpului în funcție de performanța 

individuală a fiecărui activ suport.  

[În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Rată", în cazul în care Temenii Finali 

prevăd că Referința la Produs este o referință de la 3.9.1 la 3.9.3, adăugați: 

Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța [(unei)(unor)] [rate de referință] [unui 

indice de inflație] [unor indici de inflație].] 

[În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Combined Vanilla", în cazul în care 

Temenii Finali prevăd că Referința la Produs este o referință de la 3.11.1 la 3.11.4, 

adăugați: 

  Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța pozitivă sau negativă a [activului 

suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active suport din coș]. (Suma) 

(Sumele) de plată (este)(sunt) (determinată)(determinate) ca o combinație ponderată 

[limitată inferior] [,] [limitată superior] [cu efect de levier], [prin adiție] [sau] [prin 

multiplicare] de [opțiuni call de tip vanilla] [, opțiuni de tip put] [, cifre] [, sume fixe] și 

combinări [prin adiție] [sau] [prin multiplicare] de [opțiuni de tip call] [, cifre] și [, sume 

fixe].]] 

[Eliminați Elementul C.11dacă Obligațiunile sunt instrumente de datorie cărora li se aplică Anexa XIII din 
Regulament] 
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[C.1

1 

Se indică dacă 

valorile mobiliare 

oferite fac sau vor 

face obiectul unei 

solicitări de 

admitere la 

tranzacționare, în 

vederea distribuirii 

lor pe o piață 

reglementată sau 

pe piețe 

echivalente, caz în 

care se indică 

piețele în cauză. 

[Nu se Aplică. Nu va fi făcută nici o solicitare de admitere la tranzacționare.]  

 [Obligațiunile vor face obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare pe [piața 

reglementată a Bursei de Valori Luxembourg] [Specificați o altă piață].]] 

[Eliminați Elementele de la C.15 la C.20 dacă Obligațiunile sunt instrumente de datorie cărora li se aplică 

Anexa V din Regulament sau dacă Obligațiunile sunt instrumente de datorie cărora li se aplică Anexa XIII 

din Regulament] 

[C.1

5 

O descriere a 

modului în care 

valoarea investiției 

este afectată de 

valoarea activului 

(activelor) suport 

[[Nu se Aplică. Valoarea investiției nu este afectată de valoarea unui activ suport.] 

[În cazul Obligațiunilor Structurate care sunt Obligațiuni Asociate unor Titluri de Credit 

sau Obligațiuni asociate unor Obligațiuni: Valoarea Obligațiunilor [nu] este afectată 

de valoarea activului suport [ci] [și] de producerea sau nu a unui eveniment care 

afectează [titlurile de credit] [obligațiunile]]. 

[Valoarea Obligațiunilor [, plata sumei dobânzii unui Deținător de Obligațiuni la data 

de plată a dobânzii relevantă ] [, plata unei sume de răscumpărare anticipată 

automată la o dată de răscumpărare anticipată automată relevantă] și plata valorii 

răscumpărării către un Deținător de Obligațiuni la data scadenței va depinde de 

performanța (activului) (activelor) suport la (data)(datele) de evaluare relevante.]  

[În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Cote Comunitare", în cazul în care 

Temenii Finali prevăd că Referința la Produs este 3.3.11, adăugați: 

Valoarea Obligațiunilor este afectată de producerea sau de lipsa producerii unui 

eveniment extraordinar.] 

[În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Certificat", în cazul în care Temenii 

Finali prevăd că Referința la Produs este o referință de la 3.1.1 la 3.1.4, adăugați: 

Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța pozitivă sau negativă a [activului 

suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active suport din coș].] 

[În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Vanilla", în cazul în care Temenii Finali 

prevăd că Referința la Produs este o referință de la 3.2.1 la 3.2.6, adăugați: 

  Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța pozitivă sau negativă a [activului 

suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active suport din coș]. (Suma) 

(Sumele) de plată (este)(sunt) (determinată)(determinate) în baza [Dacă Referința la 

Produs este 3.2.1 sau 3.2.2 sau 3.2.5 sau 3.2.6: unei sume care depinde de 

performanța [activului suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active 

suport din coș]] [Dacă Referința la Produs este 3.2.3 sau 3.2.4: unei sume fixe 

predeterminate]. [Performanța [activului suport] [coșului de active suport] [unuia sau 

mai multor active suport din coș] este [cântărită] [și/sau] [valorificată] [și/sau] 

[uniformizată prin medie] [și/sau] [blocată] [și/sau] [limitată inferior] [și/sau] limitată 

superior.]] 

  În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Barieră", în cazul în care Temenii Finali 

prevăd că Referința la Produs este o referință de la 3.3.1 la 3.3.32, adăugați: 
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Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța pozitivă sau negativă a [activului 

suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active suport din coș]. (Suma) 

(Sumele) de plată (este)(sunt) (determinată)(determinate) de îndeplinirea (sau 

neîndeplinirea) unei condiții ce stabilește că performanța [activului suport] [coșului de 

active suport] [unuia sau mai multor active suport din coș] este mai [mare] [mică] 

decât [sau egală cu] o anumită performanță de barieră predefinită. [Performanța 

[activului suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active suport din 

coș] este [cântărită] [și/sau] [valorificată] [și/sau] [uniformizată prin medie] [și/sau] 

[blocată] [și/sau] [limitată inferior] [și/sau] limitată superior.]] 

  [În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Acumulare și Închidere (Accumulator 

and Cliquet)", în cazul în care Temenii Finali prevăd că Referința la Produs este o 

referință de la 3.5.1 la 3.5.4, adăugați: 

Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța pozitivă sau negativă a [activului 

suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active suport din coș]. (Suma) 

(Sumele) de plată (este)(sunt) (determinată)(determinate) de acumulare(a) ([prin 

adiție] [sau] [prin multiplicare]) a performanțelor [activului suport] [coșului de active 

suport] [unuia sau mai multor active suport din coș] pe mai multe perioade 

consecutive (performanțele fiind de obicei reluate la începutul fiecărei perioade). 

[Performanța [activului suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active 

suport din coș] este [cântărită] [și/sau] [valorificată] [și/sau] [uniformizată prin medie] 

[și/sau] [blocată] [și/sau] [limitată inferior] [și/sau] limitată superior.]] 

[În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Active Suport Multiple (Multi-

underlying)", în cazul în care Temenii Finali prevăd că Referința la Produs este o 

referință de la 3.6.1 la 3.6.5, adăugați:  

Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța pozitivă sau negativă a mai multor 

active suport care formează un coș. (Suma) (Sumele) de plată (este)(sunt) 

(determinată)(determinate) în baza performanței individuale a fiecărui activ suport, 

această performanță individuală fiind [cântărită] [și/sau] [valorificată] [și/sau] 

[uniformizată prin medie] [și/sau] [blocată] [și/sau] [limitată inferior] [și/sau] limitată 

superior]. 

Compoziția coșului poate fi modificată de-a lungul timpului în funcție de performanța 

individuală a fiecărui activ suport.]  

[În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Volatil", în cazul în care Temenii Finali 

prevăd că Referința la Produs este o referință de la 3.7.1 la 3.7.11, adăugați: 

Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța pozitivă sau negativă a variației 

istorice sau a volatilității istorice a [activului suport] [coșului de active suport] [unuia 

sau mai multor active suport din coș]. Variația și volatilitatea sunt metode de 

măsurare ale dispersiei câștigurilor obținute din activul suport. (Suma) (Sumele) de 

plată (este)(sunt) (determinată)(determinate) de (a) performanța sau nivelul [activului 

suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active suport din coș] și/sau 

(b) variația istorică sau volatilitatea istorică a [activului suport] [coșului de active 

suport] [unuia sau mai multor active suport din coș] și/sau (c) parametrii adiționali 

(dacă este cazul). [Performanța sau nivelul sau variația istorică sau volatilitatea 

istorică a [activului suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active 

suport din coș] este [cântărită] [și/sau] [valorificată] [și/sau] [uniformizată prin medie] 

[și/sau] [blocată] [și/sau] [limitată inferior] [și/sau] [limitată superior].]] 

  [În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Rată", în cazul în care Temenii Finali 

prevăd că Referința la Produs este o referință de la 3.9.1 la 3.9.3, adăugați: 
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Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța [(unei)(unor)] [rate de referință] [unui 

indice de inflație] [unor indici de inflație.] 

În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Obligațiuni Asociate unor Titluri de 

Credit", în cazul în care Temenii Finali prevăd că Referința la Produs este o referință 

la 3.10.3, adăugați: 

Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța pozitivă sau negativă a activului 

suport. (Suma) (Sumele) de plată (este)(sunt) (determinată)(determinate) în baza 

uneia sau mai multor condiții, una dintre care fiind îndeplinită în cazul în care nivelul 

activului suport este mai [mare] [mic] decât [sau egală cu] o anumită barieră 

predefinită.] 

[În ceea ce privește Gama de Produse de Tip "Combined Vanilla", în cazul în care 

Temenii Finali prevăd că Referința la Produs este o referință de la 3.11.1 la 3.11.4, 

adăugați: 

Valoarea Obligațiunilor depinde de performanța pozitivă sau negativă a [activului 

suport] [coșului de active suport] [unuia sau mai multor active suport din coș] 

[(portofoliului)(portofoliilor) de active suport menționate la Elementul C.20 de mai jos]. 

(Suma) (Sumele) de plată (este)(sunt) (determinată)(determinate) ca o combinație 

ponderată [limitată inferior] [,] [limitată superior] [cu efect de levier], [prin adiție] [sau] 

[prin multiplicare] de [opțiuni call de tip vanilla] [, opțiuni de tip put] [, cifre] [, sume 

fixe] și combinări [prin adiție] [sau] [prin multiplicare] de [opțiuni de tip call] [, cifre]  și 

[sume fixe].] 

C.16 Data scadenței și 

data finală de 

referință 

În cazul Obligațiunilor Asociate unor Titluri de Credit: 

Data scadenței Obligațiunilor va fi [inserați Data Scadenței Programate] (sub rezerva 

producerii unuia sau mai multor evenimente cu impact asupra titlurilor de credit sau 

a nerealizăriiunuia sau mai multor evenimente cu impact asupra titlurilor de credit) și 

data finală de referință este ultima dată finală de referință la care se poate produce 

evenimentul cu impact asupra titlurilor de credit (sub rezerva producerii unuia sau 

mai multor evenimente cu impact asupra titlurilor de credit sau a nerealizăriiunuia sau 

mai multor evenimente cu impact asupra titlurilor de credit).] 

  [În cazul Obligațiunilor Asociate unor Obligațiuni 

  Data scadenței Obligațiunilor va fi [inserați Data Scadenței Programate] (sub rezerva 

producerii unuia sau mai multor evenimente cu impact asupra obligațiunilor sau a 

nerealizăriiunuia sau mai multor evenimente cu impact asupra obligațiunilor) și data 

finală de referință este ultima dată finală de referință la care se poate produce 

evenimentul cu impact asupra obligațiunilor (sub rezerva producerii unuia sau mai 

multor evenimente cu impact asupra obligațiunilor sau a nerealizăriiunuia sau mai 

multor evenimente cu impact asupra obligațiunilor).] 

  [În cazul Obligațiunilor Fără Termen:  

  Nu se Aplică. Obligațiunile sunt Obligațiuni Fără Termen. Nu se aplică nicio dată 

finală de referință Obligațiunilor.] 

  [Data scadenței Obligațiunilor va fi [inserați Data Scadenței]. Nu se aplică nicio dată 

finală de referință Obligațiunilor.] 

  [Data scadenței Obligațiunilor va fi [inserați Data Scadenței] iar data finală de referință 

Obligațiunilor va fi ultima dată de evaluare.] 

  Data scadenței poate fi modificată potrivit prevederilor de la Elementul C.8 deasupra  

și Elementul C.18 dedesubt. 
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C.17 Procedura de 

decontare a 

instrumentelor 

derivate. 

[Livrare în numerar] [și/sau] [livrare fizică] [În cazul Obligațiunilor Structurate care sunt 

Obligațiuni Asociate unor Titluri de Credit: [Livrare în numerar] [sau] [livrare fizică 

și/sau livrare în numerar dacă livrarea în totalitate sau în parte a activelor de livrat 

este imposibilă sau ilegală]]] 

C.18 Modul de 

gestionare al 

câștigurilor 

generate de 

instrumentele 

derivate 

[Nu se Aplică. Obligațiunile nu au un activ suport iar răscumpărarea anticipată sau la 

scadență este egală cu o sumă fixă mai mică de 100 la sută din Valoarea Nominală 

Specifică.]  

[Data de emisiune a Obligațiunilor este [inserați data emisiunii] (Data Emisiunii) și 

fiecare Obligațiune va avea o [valoare nominală specifică] [valoare calculată] de 

[inserați valoarea] [(Valoarea Nominală Specifică)][(Valoarea Calculată)]. 

  [În cazul dobânzii fixe 

  
Rat(a)(ele) dobânzii: [inserați rata relevantă a dobânzii] 

Perioad(a)(ele)/Dat(a)(ele) 

specific(ă)(e) de plată (a)(ale) 

Dobânzii: 

[inserați Dat(a)(ele) relevant(ă)(e) de 

plată (a)(ale) Dobânzii)] 

Valoarea Fixă a Dobânzii: Cu excepția Obligațiunilor răscumpărate 

anticipat, [la fiecare Dată de Plată a 

Dobânzii] [la Data Plății Dobânzii], 

Emitentul va plăti Deținătorilor de 

Obligațiuni, pentru fiecare Obligațiune, o 

sumă determinată de Agentul de Calcul 

astfel: [Inserați valoarea fixă a dobânzii] 

[În cazul Obligațiunilor Asociate unor 

Titluri de Credit sau a Obligațiunilor 

Asociate unor Obligațiuni, dacă este 

cazul: Plata dobânzii este condiționată 

de producerea sau nu a unui eveniment 

care afectează [titlurile de credit] 

[obligațiunile].]   

[Calculul Fracționat pe Zile: [Inserați calculul fracționat pe zile 

relevant]]] 

  
[în cazul dobânzii variabile 

  
Valoarea Dobânzii Variabile Cu excepția Obligațiunilor răscumpărate 

anticipat, [la fiecare Dată de Plată a 

Dobânzii] [la Data Plății Dobânzii], 

Emitentul va plăti Deținătorilor de 

Obligațiuni, pentru fiecare Obligațiune, o 

sumă determinată de Agentul de Calcul 

astfel: [Inserați formula relevantă] 

  
 [În cazul Obligațiunilor Asociate unor 

Titluri de Credit sau a Obligațiunilor 

Asociate unor Obligațiuni, dacă este 

cazul: Plata dobânzii este condiționată 

de producerea sau nu a unui eveniment 

care afectează [titlurile de credit] 

[obligațiunile].]   

[Calculul Fracționat pe Zile: [Inserați calculul fracționat pe zile 

relevant]]] 
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Perioad(a)(ele)/Dat(a)(ele) 

specific(ă)(e) de plată (a)(ale) 

Dobânzii: 

[inserați Dat(a)(ele) relevant(ă)(e) de 

plată (a)(ale) Dobânzii)] 

Rata de Referință: [Inserați rata de referință relevantă] 

  [în cazul dobânzii structurate: 

  Valoarea Dobânzii Structurate: [Inserați formula aplicabilă 

corespunzătoare referințelor la produs 

specificate în Termenii Finali aplicabili 

Obligațiunilor] 

[În cazul Obligațiunilor Asociate unor 

Titluri de Credit sau a Obligațiunilor 

Asociate unor Obligațiuni, dacă este 

cazul: Plata dobânzii este condiționată 

de producerea sau nu a unui eveniment 

care afectează [titlurile de credit] 

[obligațiunile].]    

  [Calculul Fracționat pe Zile: [Inserați calculul fracționat pe zile 

relevant]] 

Perioad(a)(ele)/Dat(a)(ele) 

specific(ă)(e) de plată (a)(ale) 

Dobânzii: 

[inserați Dat(a)(ele) relevant(ă)(e) de 

plată (a)(ale) Dobânzii]] 

  [în cazul sumei răscumpărate anticipat în mod automat: 

  Suma Răscumpărată Anticipat în Mod 

Automat[(i)]: 

[Inserați formula aplicabilă 

corespunzătore referinței la produs 

specificată în Termenii Finali aplicabili 

Obligațiunilor] 

[În cazul în care Obligațiunile 

Structurate sunt Obligațiuni Asociate 

unor Warante: Valoarea Calculată x 

(Valoarea de Exercitare a 

Warantului[(i)] / Valoarea Inițială a 

Warantului) 

Valoarea de Exercitare a 

Warantului[(i)] înseamnă valoarea 

warantului la Data Evaluării 

Răscumpărării Anticipate[(i)], astfel cum 

a fost determinată de Agentul de Calcul. 

Valoarea Inițială a Warantului 

înseamnă valoarea warantului la data 

evaluării(0).] 

  Dat(a)(ele) Relevant(ă)(e) ale 

Răscumpărării Anticipate în Mod 

Automat[(i)]: 

[inserați dat(a)(ele) relevant(ă)(e)] 

Eveniment care Atrage 

Răscumpărarea Anticipată în Mod 

Automat: 

[inserați evenimentul relevant]  
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Valoarea Finală a Răscumpărării: În afara cazului în care deja au fost 

răscumpărate, Emitentul va 

răscumpăra Obligațiunile la Data 

Scadenței, în conformitate cu 

următoarele prevederi cu privire la 

fiecare Obligațiune: 

[La Valoarea Nominală Specifică (at 

par)][Valoarea Nominală Specifică 

înmulțită cu [Inserați procentul]] 

[Inserați formula aplicabilă 

corespunzătore referinței la produs 

specificată în Termenii Finali aplicabili 

Obligațiunilor] [În cazul în care 

Obligațiunile Structurate sunt 

Obligațiuni Asociate unor Acțiuni 

Preferențiale: Valoarea Calculată x 

(Valoarea finală a Acțiunilor 

Preferențiale / Valoarea Inițială a 

Acțiunilor Preferențiale) 

Valoarea Finală a Acțiunilor 

Preferențiale înseamnă valoarea 

acțiunilor preferențiale la data 

evaluării(1). 

Valoarea Inițială a Acțiunilor 

Preferențiale înseamnă valoarea 

acțiunilor preferențiale la data 

evaluării(0).] 

[În cazul în care Obligațiunile 

Structurate sunt Obligațiuni Asociate 

unor Warante: Valoarea Calculată x 

(Valoarea Finală a Warantului / 

Valoarea inițială a Warantului) 

Valoarea Finală a Warantului 

înseamnă valoarea warantului la data 

evaluării(1). 

Valoarea Inițială a Warantului 

înseamnă valoarea warantului la data 

evaluări (0).] 

[În cazul livrării fizice: 

Obligațiunile pot fi răscumpărate prin plata unei sume de bani și/sau prin livrarea 

valori(i)(lor) mobiliare relevante de livrare.] 

[Inserați în această secțiune orice date aplicabile Referinței la Produs specificate în 

Termenii Finali aplicabili: 

[Definiții ale date(i)(lor): [Dacă se aplică, inserați datele 

referitoare la dobânda structurată (dacă 

există), răscumpărarea anticipată 

automată (dacă există) și 

răscumpărarea finală corespunzătoare 

referinței la produs specificată în 

Termenii Finali aplicabili]]] 
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[Inserați în această secțiune orice definiții aplicabile Referinței la Produs specificate 

în Termenii Finali aplicabili: 

[Definiții aplicabile Produsului: [dacă se aplică, inserați definițiile 

referitoare la dobânda structurată (dacă 

există), răscumpărarea anticipată 

automată (dacă există) și 

răscumpărarea finală corespunzătoare 

referinței la produs specificată în 

Termenii Finali aplicabili]]] 

[În cazul răscumpărării la opțiunea Emitentului, inserați următoarele: 

Răscumpărarea la opțiunea Emitentului: 

[Valoarea Răscumpărării Opționale: [Valoarea de Piață] [Valoarea Nominală 

Specifică înmulțită cu [Inserați 

procentul]] [Inserați formula 

corespunzătoare Valorii Finale de 

Răscumpărare menționate mai sus 

calculată la data evaluării conexe 

Date(i)(lor) de Răscumpărare Opțională 

relevante] [Dacă Obligațiunile 

Structurate sunt Obligațiuni Asociate 

unor Acțiuni Preferențiale: Valoarea 

Calculată x (Valoarea Opțională a 

Acțiunilor Preferențiale [(i)] / Valoarea 

Inițială a Acțiunilor Preferențiale) 

Valoarea Opțională a Acțiunilor 

Preferențiale[(i)] înseamnă valoarea 

acțiunilor preferențiale la data evaluării 

răscumpărării opționale [(i)]. 

Valoarea Inițială a Acțiunilor 

Preferențiale înseamnă valoarea 

acțiunilor preferențiale la data 

evaluării(0).]  

[Dacă Obligațiunile Structurate sunt 

Obligațiuni asociate unor Warante: 

Valoarea Calculată x (Valoarea 

Opțională a Warantului[(i)] / Valoarea 

Inițială a Warantului)  

Valoarea Opțională a Warantului[(i)] 

înseamnă valoarea warantului la data 

evaluării răscumpărării opționale 

anticipate [(i)], astfel cum este aceasta 

determinată de agentul de Calcul. 

Valoarea Inițială a Warantului 

înseamnă valoarea warantului la data 

evaluării(0).] 
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 [Valoarea de Piață înseamnă valoarea 

determinată de agentul de calcul care, la 

data scadenței asociate răscumpărării 

Obligațiunii, va reprezenta valoarea 

justă de piață a Obligațiunii și va avea 

efectul (după luarea în considerare a 

costurilor de eliminare a oricărui 

mecanism de acoperire împotriva 

riscurilor încheiate cu privire la 

Obligațiuni) de prezervare în favoarea 

Deținătorilor de Obligațiuni a 

echivalentului economic al obligațiilor 

Emitentului de a efectua plățile în ceea 

ce privește Obligațiunile care ar fi fost 

scadente, în lipsa respectivei 

răscumpărări anticipate, după data 

relevantă de răscumpărare anticipată.] 

[În cazul Obligațiunilor Asociate unor 

Titluri de Credit sau Obligațiunilor 

Asociate unor Obligațiuni, dacă este 

cazul: Plata Valorii Răscumpărării 

Opționale nu depinde de producerea 

sau de lipsa producerii unui eveniment 

care afectează [titlurile de credit] 

[obligațiunile].]    

  [Dat(a)(ele) Răscumpărării 

Opționale[(i)]: 

[Inserați dat(a)(ele) relevant(ă)(e)]] 

[În cazul răscumpărării la opțiunea Deținătorilor de Obligațiuni, inserați următoarele: 

Răscumpărarea la opțiunea Deținătorilor de Obligațiuni: 
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[Valoarea Răscumpărării Opționale: [Valoarea de Piață] [Valoarea Nominală 

Specifică înmulțită cu [Inserați 

procentul]] [Inserați formula 

corespunzătoare Valorii Finale de 

Răscumpărare menționate mai sus 

calculată la data evaluării conexe 

Date(i)(lor) Opționale de Răscumpărare 

Opțională relevant(ă)(e)]][Dacă 

Obligațiunile Structurate sunt 

Obligațiuni Asociate unor Acțiuni 

Preferențiale: Valoarea Calculată x 

(Valoarea Opțională a Acțiunilor 

Preferențiale [(i)] / Valoarea Inițială a 

Acțiunilor Preferențiale) 

Valoarea Opțională a Acțiunilor 

Preferențiale[(i)] înseamnă valoarea 

acțiunilor preferențiale la data evaluării 

răscumpărării opționale [(i)]. 

Valoarea Inițială a Acțiunilor 

Preferențiale înseamnă valoarea 

acțiunilor preferențiale la data 

evaluării(0).]  

Valoarea Inițială a Acțiunilor 

Preferențiale înseamnă valoarea 

acțiunilor preferențiale la data 

evaluării(0).]  

[Dacă Obligațiunile Structurate sunt 

Obligațiuni asociate unor Warante: 

Valoarea Calculată x (Valoarea 

Opțională a Warantului[(i)] / Valoarea 

Inițială a Warantului)  

Valoarea Opțională a Warantului[(i)] 

înseamnă valoarea warantului la data 

evaluării răscumpărării opționale 

anticipate [(i)], astfel cum este aceasta 

determinată de agentul de Calcul. 

Valoarea Inițială a Warantului 

înseamnă valoarea warantului la data 

evaluării(0).] 

[Valoarea de Piață înseamnă valoarea 

determinată de agentul de calcul care, la 

data scadenței asociate răscumpărării 

Obligațiunii, va reprezenta valoarea 

justă de piață a Obligațiunii și va avea 

efectul (după luarea în considerare a 

costurilor de eliminare a oricărui 

mecanism de acoperire împotriva 

riscurilor încheiate cu privire la 

Obligațiuni) de prezervare în favoarea 

Deținătorilor de Obligațiuni a 

echivalentului economic al obligațiilor 

Emitentului de a efectua plățile în ceea 
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ce privește Obligațiunile care ar fi fost 

scadente, în lipsa respectivei 

răscumpărări anticipate, după data 

relevantă de răscumpărare anticipată.] 

  [Data(a)(ele) Răscumpărării 

Opționale[(i)]: 

[Inserați dat(a)(ele) relevant(ă)(e)]] 

  [Dacă Obligațiunile sunt Obligațiuni Parțial Plătite, inserați următoarele: 

   [Dacă Obligațiunile sunt Obligațiuni 

Parțial Plătite, inserați următoarele: 

[Dacă Obligațiunile 

sunt Obligațiuni 

Parțial Plătite, 

inserați 

următoarele: 

 

Prevederi privind Obligațiunile Parțial 

Plătite: 

Prevederi privind 

Obligațiunile 

Parțial Plătite: 

   (i) (Valoarea)(Valorile) Plății 

Parțiale: 

(i)

 (Valoarea)

(Valorile) Plății 

Parțiale: 

 

  [Dacă Obligațiunile sunt Obligațiuni cu Plata în Rate, inserați 

următoarele: 

 

   Prevederi privind Obligațiunile cu 

Plata în Rate: 

  

(i) (Valoarea)(Valorile) Ratelor [Inserați 

(valoarea)(valorile) 

ratelor] 

(ii) (Data)(Datele) de Plată a 

Ratelor: 

[inserați 

(data)(datele) de 

plată a ratelor]] 

  [Dacă Obligațiunile sunt Obligațiuni cu Dublă Denominare, inserați 

următoarele 

 

   Prevederi privind Obligațiunile cu 

Dublă Denominare: 

  

 

(i) Moneda de Decontare [⚫] 

(ii) Rata de Schimb a Dublei 

Denominări: 

[Specificați rata de 

schimb]  

(iii) Metoda de calcul a stabilirii 

Ratei de Schimb a dublei 

Denominări: 

[Predeterminată][De

terminată de 

Agentul de Calcul] 

[Determinată prin 

Rata de Schimb 

Afișată (Screen 

Rate 

Determination)] 

[În cazul Predeterminării:  

- Predeterminarea Stabilită [specificați rata 

stabilită] 
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[În cazul Determinării prin Rata de Schimb Afișată sau 

Determinării de către Agentul de Calcul: 

-Data Evaluării Denominării Duble [●] 

-Momentul Evaluării Denominării 

Duble 

[●] 

[În cazul Determinării prin Rata de Schimb Afișată: 

-Pagina de Afișaj (Screen Page) 

Relevantă 

[●]] 

   

[inserați următoarele prevederi în cazurile în care se aplică substituirea Valorii 

Dobânzii și/sau Valorii Răscumpărării la opțiunea Emitentului: 

  Valoarea Dobânzii și/sau Valoarea 

Răscumpărării pot fi substituite la 

opțiunea Emitentului: 

 

[Valoarea Dobânzii de Substituire: [●]] 

[Valoarea Suplimentară a Dobânzii de 

Substituire: 

[●]] 

Valoarea de Piață a Substituirii: [●] 

[Valoarea Finală a Răscumpărării de 

Substituire: 

[●]] 

Dat(a)(ele) Opțional(ă)(e) de 

Modificare: 

[●]] 

  [În cazul Certificatelor Italienești și Sumelor Suplimentare se aplică: 

  Sum(a)(ele) Suplimentar(ă)(e): [Inserați sum(a)(ele) suplimentar(ă)(e)] 

Data(a)(ele) de Plată a Sum(i)(elor) 

Suplimentar(ă)(e): 

[Inserați data(a)(ele) de plată a 

sum(i)(elor) suplimentar(ă)(e)]]] 

C.19 Prețul final de 

referință al 

activului suport 

[În cazul Obligațiunilor Structurate care sunt Obligațiuni Asociate unor Titluri de 

Credit: [Nu se Aplică]. Obligațiunile sunt indexate în funcție de producerea sau nu a 

un(ui)(or) eveniment(e) cu impact asupra titlurilor de credit.] 

  [În cazul Obligațiunilor Structurate care sunt Obligațiuni Asociate unor Obligațiuni: Nu 

se Aplică. Obligațiunile sunt indexate în funcție de producerea sau nu a un(ui)(or) 

eveniment(e) cu impact asupra obligațiunilor.] 

  [Nu se Aplică. Obligațiunile nu au un instrumente financiare suport iar răscumpărarea 

anticipată sau la scadență este egală cu o sumă fixă mai mică de 100 la sută din 

Valoarea Nominală Specifică.]  

  [A se vedea Elementul C.18 deasupra.] 

  [Prețul final de referință: valoarea instrumentelor financiare suport la dat(a)(ele) 

relevant(ă)(e) de evaluare pentru răscumpărare, sub rezerva de a nu se produce 

anumite evenimente extraordinare sau ajustări care să afecteze astfel de instrumente 

financiare suport.] 
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C.20 Tipul 

instrumentelor 

financiare suport și 

locul unde pot fi 

găsite informații 

privind 

instrumentele 

financiare suport 

[Instrumentele Financiare Suport sunt de tipul: [acțiune] [indice] [indice SGI] [certificat 

de depozit] [fond tranzacționat la bursă (ETF)] [rată de referință] [rata de schimb 

valutar] [mărfuri] [indice de mărfuri] [fond] [indice de inflație] [produs tranzacționat pe 

bursă (ETP)] [alte titluri decât cele de capital care sunt [certificate] [produse derivate 

extrabursiere] [[opțiuni] [[contract(e)] [pe opțiuni] [futures]] [acțiuni preferențiale] 

[warante] [futures] [portofolii] [marje a swap-urilor].] 

 Informații despre instrumentele financiare suport sunt disponibile pe următoare(a)(le) 

pagin(ă)(i) de internet sau pagin(ă)(i) sau pagin(ă)(i) de tip screen (screen 

page):[inserați denumirea instrumentului financiar suport și a paginii web sau a paginii 

de tip screen relevante]] 

 [În cazul Obligațiunilor Structurate care sunt Obligațiuni Asociate unor Titluri de 

Credit:Obligațiunile sunt indexate în funcție de producerea sau nu a un(ui)(or) 

eveniment(e) cu impact asupra titlurilor de credit  asupra următoare(i)(lor) entități de 

referință [care aparțin unui indice]: [inserați denumirea entități(i)(ilor) de referință, tipul 

tranzacției, obligația de referință, nivelul de senioritate, prețul de referință și/sau 

ponderea entității de referință].]  

  [În cazul Obligațiunilor Structurate care sunt Obligațiuni Asociate unor Obligațiuni: 

Obligațiunile sunt indexate în funcție de producerea sau nu a un(ui)(or) eveniment(e) 

cu impact asupra obligațiunilor: [inserați denumirea obligațiunilor].] 

  [În cazul Obligațiunilor asociate unui Portofoliu și Portofoliului Dinamic se aplică: 

Informații cu privire la activul suport ( “Portofoliul”) și la modificarea componentelor 

sale (“Componentele Portofoliului”), în conformitate cu criteriile de eligibilitate 

aplicabile portofoliului, sunt disponibile pe următoarele pagini de internet: [inserați 

pagina de internet, criteriile de eligibilitate a unui portofoliu și denumirea 

consultantului de ponderare] 

  Nu se Aplică. Obligațiunile nu au un instrumente financiare suport iar răscumpărarea 

anticipată sau la scadență este egală cu o sumă fixă mai mică de 100 la sută din 

Valoarea Nominală Specifică.]] 

 

Secțiunea D – Riscuri 

D.2 

 

Informații de bază 

privind riscurile 

principale care sunt 

specifice emitentului 

[și garantului] 

 

O investiție în Obligațiuni implică anumite riscuri, care trebuie evaluate înainte de 

luarea oricărei decizii de investiție. 

Grupul este în special expus riscurilor inerente activității sale de bază, inclusiv: 

• riscuri de credit; 

• riscuri de piață; 

• riscuri operaționale; 

• riscuri structurale ale ratelor și cursurilor de schimb; 

• riscuri de lichiditate; 

• riscuri de neconformare, litigii; si 

• alte riscuri. 

• Riscuri cu privire la macroeconomie, piață și medii de reglementare 

Economia globală și piețele financiare continuă să prezinte niveluri ridicate de 

incertitudine, care pot afecta în mod negativ semnificativ activitatea, poziția 

financiară și rezultatele operaționale ale Grupului. 

Rezultatele Grupului pot fi afectate negativ de expunerile piețelor regionale. 
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Creșterea competitivității, atât de către participanții bancari cât și de cei 

nebancari, este probabil să afecteze negativ activitatea și rezultatele 

Grupului, atât pe piața locală franceză cât și pe cea internațională. 

Grupul este subiectul unui cadru de reglementare și supraveghere extensiv 

în fiecare dintre țările în care își desfășoară activitatea, iar schimbările acestor 

cadre de reglementare ar putea avea un efect semnificativ asupra activității, 

poziției și costurilor Grupului precum și asupra mediului economic și financiar 

în care acesta operează. 

Grupul ar putea genera venituri mai mici din activitatea de brokeraj și din alte 

activități bazate pe comisioane și onorarii în timpul perioadelor cu condiții de 

piață nefavorabile. 

Brexitul și impactul acestuia asupra piețelor financiare și mediului economic 

ar putea avea un impact negativ asupra activității și rezultatelor operaționale 

ale Grupului. 

Riscuri cu privire la implementarea planului strategic al Grupului. 

 

• Riscuri de credit și de contrapartidă: 

Grupul este expus riscurilor de contrapartidă și de concentrare, care pot avea 

un efect negativ semnificativ asupra activității, rezultatelor operaționale și 

poziției financiare a Grupului. 

Stabilitatea financiară și conduita altor instituții financiare și a participanților la 

piață ar putea afecta negativ Grupul. 

Rezultatele operaționale și poziția financiară a Grupului pot fi afectate negativ 

de provizionarea cu întârziere sau insuficientă a expunerilor de credit. 

• Riscuri Structurale și de Piață  

Volatilitatea piețelor financiare poate determina pierderi semnificative ale 

Grupului în ceea ce privește activitățile sale comerciale și de investiții. 

Modificări ale ratelor dobânzii pot afecta negativ activitățile bancare de retail. 

Fluctuațiile ratelor de schimb pot afecta negativ rezultatele Grupului.  

Declinul prelungit al piețelor financiare sau reducerea lichidității pe astfel de 

piețe poate face mai dificilă vânzarea de active sau manevrarea pozițiilor 

comerciale și ar putea duce la pierderi semnificative. 

Strategiile Grupului de acoperire împotriva riscurilor ar putea să nu poată 

împiedica toate riscurile de pierderi. 

• Riscuri Operaționale 

Grupul este expus la riscuri legale care ar putea afecta negativ poziția sa 

financiară și rezultatele operaționale. 

Defecțiunile operaționale, încetarea sau limitarea capacității instituțiilor cu 

care Grupul are încheiate afaceri, sau defecțiunile sau erorile sistemelor de 

tehnologie a informației din cadrul Grupului, ar putea conduce la pierderi și 

prejudicii asupra reputației Grupului. 

Grupul poate suferi pierderi ca urmare a unor evenimente de neprevăzut sau 

catastrofale, inclusiv atacuri teroriste sau dezastre naturale. 

Deteriorarea reputațională ar putea dăuna poziției competitive a Grupului. 
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Sistemul Grupului de management al riscului, bazat în mare parte pe modele, 

s-ar putea să nu fie eficient și ar putea expune Grupul unor riscuri 

neidentificate și neanticipate care ar putea duce la pierderi importante. 

Incapacitatea Grupului de a atrage și reține angajați calificați, precum și 

schimbările semnificative în cadrul legal cu privire la procedurile de 

management al resurselor umane și răsplătirea lor, ar putea afecta în mod 

negativ performanța acestuia. 

• Riscuri de lichiditate și finanțare 

Un număr de masuri excepționale luate de guverne, bănci centrale și autorități 

de reglementare ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității 

Grupului, a rezultatelor operaționale și a poziției financiare ale acestuia. 

Dependența Grupului de accesul la finanțare și constrângerile acestuia de 

lichiditate pot avea un efect negativ semnificativ asupra activității, poziției 

financiare și rezultatelor operaționale ale Grupului. 

• Riscuri legate de activitatea de asigurare   

O deteriorare a condițiilor pieței, în mod special în ceea ce privește o creștere 

sau scădere drastică a ratelor de dobândă, ar putea avea un efect negativ 

semnificativ asupra activităților de asigurare de viața desfășurate de Grup în 

cadrul activității sale de Asigurare. 

[Inserați dacă Emitentul este SG Issuer sau SG Option Europe: Având în 

vedere că Emitentul este parte a Grupului, acești factori de risc sunt aplicabili 

Emitentului.] 

[Eliminați Elementul D.3 dacă Obligațiunile sunt instrumente derivate cărora li se aplică Anexa XII din 

Regulament] 

[D.3 Informații de bază cu 

privire la riscurile 

principale specifice 

valorilor mobiliare 

[Inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni fără o dată de scadență predefinită: În 

cazul Obligaţiuni Fără Termen, durata Obligaţiunilor depinde de o răscumpărare 

opțională aleasă de Emitent [sau de Deținătorul de Obligaţiuni, după caz]. 

Posibilitatea unei răscumpărări opționale de către Emitent la o dată prestabilită este 

probabil să aibă un efect negativ asupra valorii de piață a Obligaţiunilor. Investitorii 

potențiali ar trebui să ia în considerare riscul de reinvestire în lumina altor investiții 

disponibile la momentul rambursării. [În lipsa unei piețe secundare, este posibil ca 

investitorii să nu mai poată vinde Obligaţiunile.] [În plus, această răscumpărare 

opțională ar putea împiedica Deținătorii de Obligaţiuni să beneficieze de 

performanța activului/activelor suport pe întreaga perioadă prevăzută inițial.]] 

  [Inserați dacăObligaţiunile sunt Obligaţiuni cu Dobândă Fixă: Investiția în 

Obligaţiuni cu Dobândă Fixă, implică riscuri legate de fluctuația ratelor de piață care 

ar putea avea un efect negativ asupra valorii acestor Obligaţiuni.] 

[Inserați  dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni cu Dobândă Variabilă: Obligaţiunile cu 

dobâ(ndă)(ânzi) variabil(ă)(e) pot fi investiții volatile.] 

  [Inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni cu Dobândă Variabilă aplicabilă invers: 

Obligațiunile cu Dobândă Variabilă aplicabilă invers sunt mai volatile, deoarece o 

creștere a ratei de referință nu numai că diminuează rata dobânzii Obligațiunilor, 

dar poate determina inclusiv o creștere a ratelor dobânzilor dominante, ceea ce 

implicit afectează negativ valoarea de piață a acestor Obligațiuni.] 

  [inserați dacă Obligațiunile sunt Obligațiuni cu Dobândă Zero: Modificările în ratele 

de piață ale dobânzii au un impact mai puternic asupra prețurilor Obligațiunilor cu 

Dobândă Zero față de prețurile Obligațiunilor obișnuite, întrucât prețurile de 

emisiune sunt substanțial mai mici față de valoarea nominală (par).] 
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[inserați în cazul Dobânzii Structurate: Plățile cu privire la dobânzile aferente 

Obligațiunilor, fie la scadență fie la o altă dată sunt calculate prin referința la 

anumite active suport, câștigul obținut în urma Obligațiunilor se bazează pe 

modificările valorii activului suport, care poate varia. Investitorii potențiali trebuie să 

aibă la cunoștință că aceste Obligațiuni pot fi volatile și că este posibil să nu 

primească nicio dobândă.]  

[inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni cu Dublă Denominare: În cazul 

Obligaţiunilor cu Dublă Denominare, valoarea principalului și/sau a dobânzii 

plătibile depinde de mișcările cursurilor de schimb valutar sau se plătesc în una 

sau mai multe valute care pot fi diferite de moneda în care sunt denominate 

Obligaţiunile. În consecință, o investiție în Obligaţiuni cu Dublă Denominare poate 

purta riscuri similare de piață ca pentru o investiție directă în valută, iar investitorii 

potențiali ar trebui să obţină consultanţă în consecință.] 

[inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni Parțial Plătite: În cazul Obligaţiunilor 

Parțial Plătite, prețul de emisiune se plătește în mai mult de o singură plată parțială. 

Neplata unei plăți parțiale ulterioare ar putea duce la pierderea investitorului a o 

parte sau a întregii sale investiții.]  

[inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni Garantate emise de SG Issuer: În cazul 

Obligaţiunilor Garantate, nu există nicio garanție că, în urma executării [garanției] 

[prețului fix]  relevant(e), veniturile obținute și disponibile pentru distribuire (sau 

valoarea activelor obiect al garanției, disponibile pentru a fi livrate) vor fi suficiente 

pentru a plăti toate sumele datorate investitorilor. Dacă există vreo deficiență în 

sumele datorate unui investitor, atunci acel investitor nu va mai avea o creanţă 

împotriva Emitentului, ci va păstra o creanță împotriva Garantului cu privire la 

aceste sume.] 

[Termenii și condițiile Obligațiunilor pot include clauze potrivit cărora pot apărea 

întârzieri la decontarea Obligațiunilor sau pot fi făcute anumite modificări în cazul 

producerii anumitor perturbări ale pieței. Mai mult decât atât, în cazul producerii 

anumitor evenimente care afectează valoarea activ(ului)(elor) suport, temenii și 

condițiile Obligațiunilor, permit Emitentului să [înlocuiască activ(ul)(ele) suport cu 

noi active suport,] să înceteze expunerea la activ(ul)(ele) suport și să aplice o rată 

de referință la veniturile astfel obținute până la data scadenței Obligațiunilor [și să 

ofere posibilitatea Deținătorilor de Obligațiuni de a cere răscumpărarea anticipată 

în baza valorii de piață a acestor Obligațiuni], să amâne data scadenței 

Obligațiunilor [,să răscumpere anticipat Obligațiunile în baza valorii de piață a 

respectivelor Obligațiuni][,] [sau] [să deducă din orice sumă scadentă costul mărit 

cauzat de acoperirea împotriva riscului][, în fiecare caz fără acordul preliminar al 

Deținătorilor de Obligațiuni].] 

[Inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni fără o dată de scadență predefinită: În 

cazul Obligaţiuni Fără Termen, durata Obligaţiunilor depinde de o răscumpărare 

opțională aleasă de Emitent [sau de Deținătorul de Obligaţiuni, după caz]. 

Posibilitatea unei răscumpărări opționale de către Emitent la o dată prestabilită este 

probabil să aibă un efect negativ asupra valorii de piață a Obligaţiunilor. Investitorii 

potențiali ar trebui să ia în considerare riscul de reinvestire în lumina altor investiții 

disponibile la momentul rambursării. [În lipsa unei piețe secundare, este posibil ca 

investitorii să nu mai poată vinde Obligaţiunile.] [În plus, această răscumpărare 

opțională ar putea împiedica Deținătorii de Obligaţiuni să beneficieze de 

performanța activului/activelor suport pe întreaga perioadă prevăzută inițial.]] 

[Inserați dacăObligaţiunile sunt Obligaţiuni cu Dobândă Fixă: Investiția în 

Obligaţiuni cu Dobândă Fixă, implică riscuri legate de fluctuația ratelor de piață care 

ar putea avea un efect negativ asupra valorii acestor Obligaţiuni.] 
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[Inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni cu Dobândă Variabilă: Obligaţiunile cu 

dobâ(ndă)(ânzi) variabil(ă)(e) pot fi investiții volatile.] 

  [Inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni cu Dobândă Variabilă aplicabilă invers: 

Obligațiunile cu Dobândă Variabilă aplicabilă invers sunt mai volatile, deoarece o 

creștere a ratei de referință nu numai că diminuează rata dobânzii Obligațiunilor, 

dar poate determina inclusiv o creștere a ratelor dobânzilor dominante, ceea ce 

implicit afectează negativ valoarea de piață a acestor Obligațiuni.] 

[Garanția constituie o obligație contractuală generală și negarantată a Garantului 

și a niciunei alte persoană. Orice plăți efectuate în legătură cu Obligaţiunile sunt, 

de asemenea, dependente de bonitatea Garantului.] 

[Investitorii potențiali în Obligaţiuni care beneficiază de Garanție trebuie să rețină 

că, în cazul neefectuării unei plăţi de către un Emitent, dreptul Deținătorului de 

Obligaţiuni va fi limitat la [(i)] sumele obținute din efectuarea unei cereri în pretenții 

în temeiul Garanției în conformitate cu termenii săi și aceștia nu au dreptul de a 

iniția o procedură judiciară sau de altă natură sau de a invoca în alt mod o acțiune 

în pretenții împotriva Emitentului [(ii) și, în ceea ce privește numai Obligaţiunile 

Garantate, sumele obținute în urma executării [Contractului de Garanţie] [Actului 

de Securitizare] relevant].] 

[Garanția este numai o garanție de plată și nu o garanție a performanţei Emitentului 

relevant sau a oricăreia dintre celelalte obligații ale sale rezultate din Obligaţiunile 

care beneficiază de Garanție.] 

[Société Générale va acționa în calitate de Emitent în cadrul Programului, în calitate 

de Garant al Obligaţiunilor emise de Emitent și, de asemenea, ca furnizor de 

instrumente de acoperire împotriva riscului emitentului. În consecință, investitorii 

vor fi expuși nu numai riscului de credit al Garantului, ci și riscurilor operaționale 

generate de lipsa de independență a Garantului, în asumarea îndatoririlor și 

obligațiilor sale ca Garant și furnizor al instrumentelor de acoperire împotriva 

riscurilor.] 

[Potențialele conflicte de interese și riscurile operaționale care decurg din această 

lipsă de independență sunt în parte destinate a fi atenuate de faptul că diferite 

diviziuni din cadrul Garantului vor fi responsabile de punerea în aplicare a Garanției 

și de furnizarea instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor și că fiecare divizie 

este condusă ca o unitate operațională separată, segregată de ziduri chinezeşti 

(bariere de informare) și condusă de diferite echipe de conducere.] 

Emitentul [și Garantul] și oricare dintre subsidiarele [acestuia] [acestora] și/sau 

afiliaţii [acestuia][acestora], în legătură cu alte activități economice ale acestora, 

pot să posede sau să obțină informații importante cu privire la activele suport. Astfel 

de activități și informații pot provoca consecințe nefavorabile pentru Deținătorii de 

Obligaţiuni.  

Emitentul [și Garantul] și oricare dintre subsidiarele [acestuia] [acestora] și/sau 

afiliaţii [acestuia][acestora]  pot acționa în alte capacități cu privire la Obligaţiuni, 

cum ar fi formator de piaţă, agent de calcul sau agent. Prin urmare, poate apărea 

un potențial conflict de interese. 
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  încheia una sau mai multe tranzacții de acoperire împotriva riscurilor cu privire la 

un activ de referință sau la instrumente derivate conexe, care pot afecta prețul de 

piață, lichiditatea sau valoarea Obligaţiunilor. 

Pe toată durata de viață a Obligaţiunilor, valoarea de piață a acestora poate fi mai 

mică decât capitalul investit. În plus, o insolvabilitate a Emitentului [și/sau a 

Garantului] poate provoca pierderea totală a capitalului investit.] 

  [Reglementarea și reforma "criteriilor de referință (benchmarks)" pot afecta negativ 

valoarea Obligațiunilor care depind de, sau fac referire la astfel de "criterii de 

referință (benchmarks)".] 

 

   

[Eliminaţi Elementul D.6 dacă Obligaţiunile sunt instrumente de credit cărora li se aplică Anexa V a 

Regulamentului sau dacă Obligaţiunile sunt instrumente de credit cărora li se aplică Anexa XIII a 

Regulamentului] 

[D.6 Informații de bază cu 

privire la riscurile 

principale specifice 

valorilor mobiliare și 

avertismente de risc 

potrivit cărora 

investitorii pot pierde 

valoarea întregii lor 

investiții sau a unei 

părți din aceasta 

 

[Inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni fără o dată de scadență predefinită: În 

cazul Obligaţiuni Fără Termen, durata Obligaţiunilor depinde de o răscumpărare 

opțională aleasă de Emitent [sau de Deținătorul de Obligaţiuni, după caz]. 

Posibilitatea unei răscumpărări opționale de către Emitent la o dată prestabilită este 

probabil să aibă un efect negativ asupra valorii de piață a Obligaţiunilor. Investitorii 

potențiali ar trebui să ia în considerare riscul de reinvestire în lumina altor investiții 

disponibile la momentul rambursării. [În lipsa unei piețe secundare, este posibil ca 

investitorii să nu mai poată vinde Obligaţiunile.] [În plus, această răscumpărare 

opțională ar putea împiedica Deținătorii de Obligaţiuni să beneficieze de 

performanța activului/activelor suport pe întreaga perioadă prevăzută inițial.]] 

[Inserați dacă Obligaţiunile pot fi supuse răscumpărării la opțiunea Emitentului: 

Posibilitatea unei răscumpărări opționale de către Emitent la o dată prestabilită este 

probabil să aibă un efect negativ asupra valorii de piață a Obligaţiunilor. Investitorii 

potențiali ar trebui să ia în considerare riscul de reinvestire în lumina altor investiții 

disponibile în momentul rambursării. [În plus, această răscumpărare opțională la 

discreția Emitentului ar putea împiedica Deținătorii de Obligaţiuni să beneficieze de 

performanța activului/activelor suport pe întreaga perioadă prevăzută inițial.] 

[Inserați dacă Obligaţiunile pot fi supuse unei răscumpărări automate anticipate: 

Obligaţiunile pot avea opţiunea unei răscumpărări automate anticipată legată de 

un anumit eveniment. Prin urmare, acest lucru poate împiedica Deținătorii de 

Obligaţiuni să beneficieze de performanța activului/activelor suport pe întreaga 

perioadă prevăzută inițial.] 
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  [Inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni Structurate (altele decât Obligaţiuni 

Asociate unor Waranturi sau Obligaţiuni Asociate unor Acţiuni Preferenţiale sau 

Obligațiuni asociate unor Cote Comunitare): Termenii și condițiile Obligaţiunilor pot 

include dispoziții conform cărora, la apariția unor întreruperi ale pieței, pot apărea 

întârzieri în decontarea Obligaţiunilor sau se pot produce anumite modificări. În 

plus, în cazul apariției unor evenimente care afectează activul/activele suport, 

termenii și condițiile Obligaţiunilor permit Emitentului să [înlocuiască activul/activele 

suport cu noi active suport], să înceteze expunerea la activul/activele suport și să 

aplice o rată de referință la sumele obținute până la data scadenței Obligaţiunilor 

[și să ofere Deținătorilor de Obligaţiuni posibilitatea de a răscumpăra anticipat 

Obligaţiunile pe baza valorii de piață a acestor Obligaţiuni] [, amânarea datei 

scadenței Obligaţiunilor][, răscumpărarea anticipată a Obligaţiunilor pe baza valorii 

de piață a acestor Obligaţiuni] [,] [sau] [deducerea din orice sumă datorată a 

costului crescut al operaţiunilor de acoperire împotriva riscurilor], [și, în fiecare caz, 

fără consimțământul Deținătorilor de Obligaţiuni]. 

[Inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni Asociate unor Waranturi sau Obligaţiuni 

Asociate unor Acţiuni Preferenţiale: În cazul apariției unor evenimente care 

afectează activul/activele suport, termenii și condițiile Obligaţiunilor permit 

Emitentului să răscumpere anticipat Obligaţiunile pe baza raportului dintre valoarea 

activului suport la data la care are loc un eveniment de perturbare și valoarea 

inițială a acestuia, fără consimțământul Deţinătorilor de Obligaţiuni.] 

Inserați dacăObligaţiunile sunt Obligaţiuni cu Dobândă Fixă: Investiția în 

Obligaţiuni, inclusiv cu rată fixă a dobânzii, implică riscuri legate de fluctuația ratelor 

de piață care ar putea avea un efect negativ asupra valorii acestor Obligaţiuni.] 

  [Inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni cu Dobândă Variabilă: Obligaţiunile cu 

dobândă/dobânzi variabilă/e pot fi investiții volatile.] 

[Inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni Structurate altele decât Obligaţiuni 

Asociate unor Titluri de Credit (cu excepția cazului în care Termenii Finali aplicabili 

specifică faptul că Referința la Produs este 3.10.3) sau Obligaţiuni Asociate unor 

Obligaţiuni: Plățile (fie în ceea ce privește principalul și/sau dobânda și dacă sunt 

la scadență sau în alt mod) în legătură cu Obligaţiunile sunt calculate în funcție de 

valoarea anumitor active suport, câştigul din Obligaţiuni se bazează pe modificările 

valorii activului/activelor suport, care poate fluctua. Investitorii potențiali ar trebui să 

fie conștienți de faptul că aceste Obligaţiuni pot fi volatile și că ar putea să nu 

primească vreo dobândă și pot pierde toată sau o parte substanțială a principalului.] 

[Inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni Asociate unor Titluri de Credit: Plățile 

(fie în ceea ce privește principalul și/sau dobânda și dacă sunt la scadență sau în 

alt mod) în legătură cu Obligaţiunile sunt legate de producereasau de lipsa unuia 

sau mai multor evenimente cu impact asupra titlurilor decredit în legătură cu una 

sau mai multe entităţi de referinţă. În cazul în care agentul de calcul determină că 

a/au avut loc unul sau mai multe evenimente de credit, obligația Emitentului de a 

plăti principalul la scadență se va înlocui cu (i) obligația de a plăti alte sume (fie 

fixe, fie calculate în funcție de valoarea activului (activelor) livrabile al entității de 

referință relevante și, în fiecare caz, care poate fi mai mică decât valoarea nominală 

a Obligaţiunii la data relevantă) și/sau (ii) obligația de a livra activul livrabil. În plus, 

obligaţiunile asociate unor titluri de credit care generează dobânzi pot înceta să 

producă dobânzi la data de determinare a evenimentului de credit sau mai 

devreme.] 
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  [Inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni Asociate unor Obligaţiuni: Plățile (fie în 

ceea ce privește principalul și/sau dobânda și dacă sunt la scadență sau în alt mod) 

în legătură cu Obligaţiunile sunt legate de producerea sau de lipsa unuia sau mai 

multor evenimente cu impact asupra obligațiunilor în legătură cu una sau mai multe 

obligaţiuni. În cazul în care agentul de calcul determină că a/au avut loc unul sau 

mai multe evenimente de obligaţiuni, obligația Emitentului de a plăti principalul la 

data scadenței va fi înlocuită cu o obligație de plată a altor sume (fie fixe, fie 

calculate prin referință la valoarea obligațiunii relevante și, în fiecare caz, care 

poate fi mai mică decât valoarea nominală a Obligaţiunii la data relevantă). [Pentru 

Obligațiunile care conțin referințe la o tranzacție ipotetică care urmează a fi 

încheiată între Société Générale și o contraparte ipotetică, plățile (în ceea ce 

privește principalul și/sau dobânda și indiferent dacă sunt la scadență sau în alt 

mod) în legătură cu Obligaţiunile vor fi de asemenea legate de tranzacția ipotetică.] 

În plus, obligaţiunile asociate unor obligaţiuni care generează dobânzi pot să 

înceteze să producă dobânzi la data de stabilire a evenimentului de obligațiuni sau 

mai devreme.]  

[Inserați dacă Obligaţiunile pot fi răscumpărate prin livrare fizică: În cazul în care 

Obligaţiunile prevăd predarea unui activ livrabil la răscumpărare, livrarea unui astfel 

de activ livrabil va fi supusă tuturor legilor, reglementărilor și practicilor aplicabile și 

Emitentul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care nu poate livra sau asigura 

livrarea unui astfel de activ livrabil titularului respectiv al Obligaţiunilor, din cauza 

unor astfel de legi, reglementări sau practici. Fiecare deținător al unei Obligaţiuni 

ar trebui să fie conștient de faptul că dacă Obligaţiunile pot fi răscumpărate prin 

livrarea fizică a activului livrabil, se consideră că recunoaște înțelegerea și 

acceptarea acestei chestiuni și că și-a făcut propria examinare și evaluare a 

capacității și puterii sale să primească un astfel de activ livrabil și să nu se bazeze 

pe nicio reprezentare a Emitentului, a Agenților de Plată, a Société Générale ca 

Garant sau Agent de Calcul în legătură cu Obligaţiunile sau a societăților afiliate 

Société Générale în legătură cu această problemă.  

  [inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni cu Dublă Denominare: În cazul 

Obligaţiunilor cu Dublă Denominare, valoarea principalului și/sau a dobânzii 

plătibile depinde de mișcările cursurilor de schimb valutar sau se plătesc în una 

sau mai multe valute care pot fi diferite de moneda în care sunt denominate 

Obligaţiunile. În consecință, o investiție în Obligaţiuni cu Dublă Denominare poate 

purta riscuri similare de piață ca pentru o investiție directă în valută, iar investitorii 

potențiali ar trebui să obţină consultanţă în consecință.] 

[inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni Parțial Plătite: În cazul Obligaţiunilor 

Parțial Plătite, prețul de emisiune se plătește în mai mult de o singură plată parțială. 

Neplata unei plăți parțiale ulterioare ar putea duce la pierderea investitorului a o 

parte sau a întregii sale investiții.] 

[inserați dacă Obligaţiunile sunt Obligaţiuni Garantate emise de SG Issuer: În cazul 

Obligaţiunilor Garantate, nu există nicio garanție că, în urma executării [garanției] 

[prețului fix] relevant(e), veniturile obținute din garanție disponibile pentru distribuire 

(sau valoarea activelor obiect al garanției, disponibile pentru a fi livrate) vor fi 

suficiente pentru a plăti toate sumele datorate investitorilor. Dacă există vreo 

deficiență în sumele datorate unui investitor, atunci acel investitor nu va mai avea 

o creanţă împotriva Emitentului, ci va păstra o creanță împotriva Garantului cu 

privire la aceste sume.] 
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  [Garanția constituie o obligație contractuală generală și negarantată a Garantului 

și a niciunei alte persoană. Orice plăți efectuate în legătură cu Obligaţiunile sunt, 

de asemenea, dependente de bonitatea Garantului.] 

[Investitorii potențiali în Obligaţiuni care beneficiază de Garanție trebuie să rețină 

că, în cazul neefectuării unei plăţi de către un Emitent, dreptul Deținătorului de 

Obligaţiuni va fi limitat la [(i)] sumele obținute din efectuarea unei cereri în pretenții 

în temeiul Garanției în conformitate cu termenii săi și aceștia nu au dreptul de a 

iniția o procedură judiciară sau de altă natură sau de a invoca în alt mod o acțiune 

în pretenții împotriva Emitentului [(ii) și, în ceea ce privește numai Obligaţiunile 

Garantate, sumele obținute în urma executării [Contractului de Garanţie] [Actului 

de Securitizare] relevant].]  

[Garanția este numai o garanție de plată și nu o garanție a performanţei Emitentului 

relevant sau a oricăreia dintre celelalte obligații ale sale rezultate din Obligaţiunile 

care beneficiază de Garanție.]  

[Société Générale va acționa în calitate de emitent în cadrul Programului, în calitate 

de Garant al Obligaţiunilor emise de Emitent și, de asemenea, ca furnizor de 

instrumente de acoperire împotriva riscului emitentului. În consecință, investitorii 

vor fi expuși nu numai riscului de credit al Garantului, ci și riscurilor operaționale 

generate de lipsa de independență a Garantului, în asumarea îndatoririlor și 

obligațiilor sale ca Garant și furnizor al instrumentelor de acoperire împotriva 

riscurilor.] 

[Potențialele conflicte de interese și riscurile operaționale care decurg din această 

lipsă de independență sunt în parte destinate a fi atenuate de faptul că diferite 

diviziuni din cadrul Garantului vor fi responsabile de punerea în aplicare a Garanției 

și de furnizarea instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor și că fiecare divizie 

este condusă ca o unitate operațională separată, segregată de ziduri chinezeşti 

(bariere de informare) și condusă de diferite echipe de conducere.] 

  Emitentul [și Garantul] și oricare dintre subsidiarele [acestuia] [acestora] și/sau 

afiliaţii [acestuia][acestora], în legătură cu alte activități economice ale acestora, 

pot să posede sau să obțină informații importante cu privire la activele suport. Astfel 

de activități și informații pot provoca consecințe nefavorabile pentru Deținătorii de 

Obligaţiuni.  

Emitentul [și Garantul] și oricare dintre subsidiarele [acestuia] [acestora] și/sau 

afiliaţii [acestuia][acestora]  pot acționa în alte capacități cu privire la Obligaţiuni, 

cum ar fi formator de piaţă, agent de calcul sau agent. Prin urmare, poate apărea 

un potențial conflict de interese. 

În legătură cu oferirea Obligaţiunilor, Emitentul [și Garantul] și/sau afiliaţii 

[acestuia][acestora] pot încheia una sau mai multe tranzacții de acoperire împotriva 

riscurilor cu privire la un activ de referință sau la instrumente derivate conexe, care 

pot afecta prețul de piață, lichiditatea sau valoarea Obligaţiunilor. 

  Pe toată durata de viață a Obligaţiunilor, valoarea de piață a acestora poate fi mai 

mică decât capitalul investit. În plus, o insolvabilitate a Emitentului [și/sau a 

Garantului] poate provoca pierderea totală a capitalului investit. 

[Reglementarea și reforma "criteriilor de referință (benchmarks)" pot afecta negativ 

valoarea Obligațiunilor care depind de sau fac referire la astfel de  "criterii de 

referință (benchmarks)".] 

Se atrage atenția investitorilor asupra faptului că ar putea suferi o pierdere 

totală sau parțială a investiției.] 
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Secţiunea E – Oferta 

[Eliminaţi Elementele E.2b şi E.3 dacă Obligaţiunile sunt instrumente de datorie cărora li se aplică Anexa XIII a 

Regulamentului] 

[E.2b Motivele ofertei şi  

utilizarea fondurilor 

obţinute 

[Venitul net aferent fiecărei emisiuni de Obligaţiuni va fi aplicat în scopuri de 

finanțare generală a Société Générale Group, care include și realizarea unui profit.] 

[Introduceți detalii referitoare la orice altă utilizare particulară a fondurilor obţinute] 

E.3 O descriere a 

termenilor și 

condițiilor ofertei 

[Obligaţiunile nu fac obiectul unei oferte publice în Spațiul Economic European.] 

[Jurisdicția/Jurisdicţiile Ofertei Publice: [Specificați țara/ţările ofertei] 

Perioada de Ofertă: [Specificați perioada de ofertă] 

Preț de Ofertă: [Precizați prețul de ofertă] 

Condițiile ofertei: [Specificați condițiile ofertei] 

Preţul de Emisiune:[Precizați prețul de emisiune] 

E.4 O descriere a 

oricărui interes care 

ar putea influența 

semnificativ 

emisiunea/oferta, 

inclusiv a conflictelor 

de interese 

[Trebuie inclus un rezumat al oricărui interes, inclusiv al celor contradictorii, care 

este semnificativ pentru emisiune/ofertă, care detaliază persoanele implicate și 

natura interesului.] [Cu excepţia vreunor comisioane plătibile dealerului sau 

dealerilor, în măsura cunoştinţelor Emitentului, nicio persoană implicată în emiterea 

Obligaţiunilor nu are un interes pentru ofertă.] 

E.7 Cheltuielile estimate 

percepute de la 

investitor de către 

Emitent sau ofertant 

[Nu se aplică. Nicio cheltuială nu este cerută investitorului de către Emitent sau 

ofertant.] [Cheltuielile imputate investitorului vor fi egale cu [Specificaţi suma sau 

procentul, după caz.]] 

 


