
Deze Factsheet is reclame
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EIGENSCHAPPEN RENDEMENT CERTIFICATEN 

    Rendement behalen bij een stabiel blijvende, stijgende of beperkt dalende 
onderliggende waarde

    Beschikbaar op verschillende onderliggende waarden (indices, aandelen 
etc.)

    Geen kapitaalbescherming; verlies beperkt tot de initiële investering 

DE WERKING VAN EEN RENDEMENT CERTIFICAAT 

    Na de afloopdatum wordt een vast bedrag uitgekeerd, de maximale 
uitbetaling, op voorwaarde dat de koers van de onderliggende waarde 
gedurende de looptijd van het certificaat boven een vooraf vastgesteld 
niveau blijft, de ondergrens

    Bij het raken van de ondergrens wordt na de afloopdatum de referentiekoers 
van de onderliggende waarde op de peildatum, aangepast voor de ratio en 
beperkt tot de maximale uitbetaling, uitgekeerd

    De ratio is een deelfactor en geeft het certificaat een lagere absolute waarde. 
Een Rendement Certificaat met een ratio van 10 laat zich vergelijken met 
1/10e van de koers van de onderliggende waarde

IN DE PRAKTIJK 

    Gemakkelijk verhandelbaar bij uw eigen bank of broker

    Elke beursdag verhandelbaar op Euronext Paris Access tussen 08:00 en 
18:30 Nederlandse tijd

    Minimale verhandelbare hoeveelheid is één stuk waardoor er al met een 
minimale inleg belegd kan worden in Rendement Certificaten 

    Na het bereiken van de vervaldag wordt automatisch de intrinsieke waarde 
uitbetaald 

INDICATIEF VOORBEELD ZONDER KOSTEN OF TOEGEPASTE FISCALITEIT:

De AEX-index noteert in dit voorbeeld op 400 punten. Een Rendement Certificaat op 
de AEX-index met een looptijd van 2 jaar, een ondergrens van 250 punten en een 
ratio van 10, kost 40 euro. De maximale uitbetaling bedraagt 45 euro.

Op de vervaldag zijn de volgende scenario’s mogelijk:

RENDEMENT CERTIFICATEN FACTSHEET

KOSTEN
    De spread: het verschil tussen de aan- en 

verkoopkoers
    Beheerkosten: doorgaans 0,5% tot 0,75% p.j.
    Geen dividenduitkering, ook niet wanneer de 

onderliggende waarde wel dividend uitkeert
    (Transactie)kosten van uw bank of broker

UITBETALING RENDEMENT CERTIFICAAT 

STAND VAN DE 
AEX-INDEX

UITKERING OP VERVALDAG  
(ONDERGRENS GERAAKT)

UITKERING OP VERVALDAG 
(ONDERGRENS NIET GERAAKT)

300 punten 30 euro (-25 %) 45 euro (+12,5 %)

340 punten 34 euro (-15 %) 45 euro (+12,5 %)

380 punten 38 euro (-5 %) 45 euro (+12,5 %)

420 punten 42 euro (+5 %) 45 euro (+12,5 %)

460 punten 45 euro (+12,5 %) 45 euro (+12,5 %)

500 punten 45 euro (+12,5 %) 45 euro (+12,5 %)

DISCLAIMER
Dit overzicht is uitgegeven uitsluitend vanuit informatief oogpunt en dient in geen geval als een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies te worden beschouwd. De informatie, 
grafieken, cijfers, meningen of commentaren die in dit overzicht wordt weergegeven zijn gegeven op indicatieve titel en kunnen naderhand worden aangepast. De inhoud van dit 
overzicht alleen kan niet dienen als basis voor een beslissing om te investeren. De Rendement Certificaten Factsheet vormt op geen enkele wijze een aanbod, aanleiding of uitnodiging 
tot de aankoop dan wel verkoop van een Rendement Certificaat van Société Générale. Dit overzicht heeft geen enkele contractuele waarde. Société Générale kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor enig verlies of schade, direct of indirect geleden door het raadplegen of gebruik van dit informatie overzicht. Indien u een Rendement Certificaat wenst te 
verkrijgen, of aanvullende informatie over deze producten wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Potentiële beleggers worden aanbevolen om het 
prospectus en het essentiële informatiedocument te lezen voordat ze een beleggingsbeslissing nemen om de mogelijke risico's en voordelen van de beslissing om in deze effecten te 
beleggen volledig te begrijpen. Het prospectus en het essentiële informatiedocument zijn beschikbaar op de website: www.sgbeurs.nl. De goedkeuring van het prospectus door de 
toezichthouder mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de aangeboden of toegelaten effecten die verhandeld kunnen worden op een gereglementeerde markt.

MEER INFORMATIE
Op de website van Société Générale vindt u naast de SG Academy met brochures en video’s, meerdere tools & indicatoren die u kunnen 
helpen bij het analyseren, selecteren en opvolgen van uw Rendement Certificaten: www.sgbeurs.nl 
Om contact met Société Générale op te nemen kunt u bellen naar 0800 265 9000 (of +33 1421 33 617 vanuit het buitenland) of een e-mail 
sturen naar beursinfo@sgcib.com 

BELANGRIJKE INFORMATIE

DIT IS EEN VERPLICHTE MEDEDELING

Loop geen

onnodig risico.

1 2 3 4 5 6 7

Lees het essentiële-

informatiedocument.

Lager risico Hoger risico
risicometer

Dit product kwalificeert als een complex product en is 
bedoeld voor ervaren beleggers. De informatie vermeld op 
deze Factsheet is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden. 
De aanschaf van een financieel instrument kan een risico met 
zich meebrengen. Wij raden u daarom ten zeerste aan om 
de volledige productinformatie te lezen zoals opgenomen 
in de voorgeschreven documenten, zoals het prospectus of 
het essentiële informatiedocument. U staat op het punt een 
product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk 
te begrijpen is.


