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Informações Fundamentais ao Investidor  
PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO 

 
Um investimento responsável exige que conheça as suas 

implicações e que esteja disposto a aceitá-las. 
 

Notes: SG Dual iSTOXX Europe Quality Income Notes 

ISIN: XS1101912357 

Emitente: Société Générale S.A., sociedade anónima 
constituída ao abrigo da lei francesa, com sede 
sita em 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, 
França 

 

   

Advertências Específicas ao Investidor 

Este produto financeiro complexo: 

• Pode implicar a perda da totalidade do capital investido; 

• Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo; 

• Pode ser reembolsado antecipadamente, por verificação de condição de reembolso automático; 

• Pode ser cancelado antecipadamente por opção do Agente de Cálculo (Société Générale), caso em que o 
investidor receberá um montante equivalente ao valor de mercado das Notes, calculado pelo Agente de 
Cálculo, que poderá no limite ser nulo, perdendo o investidor a totalidade do capital investido; 

• Está sujeito ao risco de crédito do Emitente (Société Générale); 

• Implica que sejam suportados custos, comissões ou encargos; 

• Implica ou pode vir a implicar que o investidor suporte custos de cobertura de risco do emitente ou 
outros; 

• Está sujeito a potenciais conflitos de interesses na atuação da Société Générale, que é simultaneamente 
Emitente e Agente de Cálculo; 

• Não proporciona uma rentabilidade idêntica à taxa de variação do activo subjacente; 

• Proporciona uma taxa de rentabilidade inferior à exigida pelos investidores institucionais para níveis de 
risco idênticos.  

• Este produto financeiro é especialmente complexo e pode ser de difícil entendimento por investidores 
não qualificados. 

Tomei conhecimento das advertências (texto a manuscrever pelo cliente): 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data: __________________________________________ Hora: ________________________________ 

 

Assinatura do Cliente: ________________________________________________________________________ 

Descrição e Principais Características do Produto 

Descrição e 
Funcionamento 
do Produto 

As SG Dual iSTOXX Europe Quality Income Notes (as “Notes”) são produtos financeiros complexos 
(nos termos do Decreto-Lei n.º 211-A/2008, de 3 de Novembro, e do Regulamento da CMVM n.º 
2/2012) emitidos pela SG Issuer (o "Emitente"). O reembolso e rentabilidade das Notes encontra-
se dependente do valor do índice iSTOXX Europe Quality Income Price EUR (doravante designado 
por "Índice") conforme calculado e divulgado pela respetiva sociedade gestora, a 26 de fevereiro 
de 2015 (“Data de Emissão”) e 19 de fevereiro de 2019 (“Data de Observação Final”). 
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(a) Quanto, quando e a que título o Investidor paga ou pode pagar? 

Ao subscrever as Notes, o investidor adquire cada Note por 1.000 EUR (mil Euros), correspondente 
a 100% do seu valor nominal. Os investidores suportarão ainda os encargos ou comissões descritos 
infra sob a epígrafe “Encargos”. 

(b) Quanto, quando e a que título o Investidor recebe ou pode receber? 

As Notes estão sujeitas a Reembolso Parcial Antecipado Obrigatório e têm um prazo de 
maturidade de quatro anos. O valor de reembolso das Notes está dependente da variação positiva 
ou negativa do valor do Índice. 

Reembolso Parcial Antecipado Obrigatório: o investidor receberá, a 26 de maio de 2015, 50% do 
valor nominal das Notes, acrescido de uma remuneração anual de 4% sobre esse montante, 
correspondente a uma TANB de 2% sobre o montante total investido.  

Reembolso Final do Remanescente do Valor Nominal:  

O Remanescente do Valor Nominal será pago a 4 de março de 2019 (“Data de Maturidade”) – 
sendo que o valor do Índice conforme calculado e divulgado pela respetiva sociedade gestora, é 
observado, para o efeito, no dia 19 de fevereiro de 2019 (“Data de Observação Final”). Assim, o 
investidor receberá, em 4 de março de 2019, o montante calculado de acordo com as seguintes 
fórmulas do Caso 1 ou 2, conforme aplicável:  

Caso 1: Caso o valor do índice na Data de Observação Final (“Valor Final”) seja igual ou 
superior ao valor do Índice na Data de Emissão (“Valor Inicial”), o investidor receberá um 
montante equivalente a 50% do Valor Nominal das Notes, acrescido da variação do valor do 
Índice, com um máximo de 25% (correspondente a uma TANB de 3%), sobre esse montante:  

Montante do Reembolso Final = Valor Nominal x 50% × [100% + Min (25%, Variação do 
Índice)] 

Caso 2: Caso valor do índice na Data de Observação Final (“Valor Final”) seja inferior ao 
valor do Índice na Data de Emissão (“Valor Inicial”), o investidor receberá um montante 
equivalente a 50% do valor nominal das Notes, deduzido da variação do valor do Índice, com 
um máximo de 25% (correspondente a uma TANB de -3,3%), sobre esse montante:  

Montante do Reembolso Final = Valor Nominal x 50% × [100% + Max (-25%, Variação do 
Índice)] 

Desta forma, o investidor pode vir a perder, na Data de Maturidade, até 12,50% do montante 
total investido. 

Considerando: 

• Variação do índice corresponde a: (Valor Final /Valor Inicial - 1) x 100 

• O Valor Inicial é observado na Data de Emissão, dia 26 de fevereiro de 2015 e o Valor Final é 
observado na Data de Observação Final, dia 19 de Fevereiro de 2019, sujeita à Convenção de 
Dias Úteis. 

O Agente de Cálculo atenderá ao valor do índice em mercado, sujeita a ajustes de eventos 
extraordinários, conforme definidos no Prospecto Base (incluindo mas não limitado a fusões, 
saídas de bolsa, nacionalizações, insolvências que afectem o Índice), necessários à preservação 
da substância económica das Notes antes da ocorrência do evento com impacto nas cotações, nos 
termos das condições aplicáveis às Notes. 

(c) Quando, como e em que circunstâncias e com que consequências o investimento cessa 
ou pode cessar? 

O investimento do valor nominal das Notes (1.000 EUR) termina em 2 datas distintas: 50% do 
capital vence a 26 de maio de 2015 e o remanescente 50% do capital vence a 4 de março de 2019. 
Nesta data, 50% do capital investido está em risco até 25% do seu valor, caso o valor do Índice 
(observado em 19 de fevereiro de 2019) seja inferior ao Valor Inicial. Assim, em 4 de março de 
2019, o investidor receberá, sobre 50% do valor nominal, o montante calculado de acordo com as 
fórmulas do Caso 1 ou 2 (assim como referido supra).  

Os investidores terão em consideração que as Notes poderão ser canceladas pelo Agente de 
Cálculo caso os acordos de cobertura de risco respeitantes às mesmas sejam sujeitos (i) a 
perturbações de mercado que resultem na impossibilidade de o Emitente contratar, manter ou 
desfazer tais acordos, ou receber montantes que lhe sejam devidos no âmbito dos mesmos 
(hedging disruption event), ou (ii) sofram um aumento de custos material (increased cost of 
hedging event), resultante, entre outros, de variações em impostos, taxas, comissões, e 
comissões de intermediação aplicáveis. 

Em caso de cancelamento das Notes, as mesmas serão reembolsadas ao seu valor de mercado, 
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que corresponderá a um montante a determinar pelo Agente de Cálculo que, na data de 
reembolso antecipado em razão do cancelamento, deverá representar o justo valor de mercado 
das Notes, tendo como efeito (depois de considerados os custos de desfazer os respetivos acordos 
de cobertura de risco) preservar, para o investidor, o equivalente em termos económicos às 
obrigações do Emitente respeitantes às Notes que se venceriam em momento posterior ao do 
cancelamento, caso este não tivesse ocorrido. 

Índice O iSTOXX Europe Quality Income Price EUR (SXEQIHP) investe em acções com dividendos 
considerados atractivos e sustentáveis retirados de um universo de 600 acções, excluindo 
financeiras. A composição do Índice tem como critério principal de selecção, das 25 a 75 acções, 
a qualidade (e não a capitalização como no caso do Eurostoxx 50), medida através dos principais 
indicadores financeiros, sendo que as mesmas são sujeitas a um processo de gestão sistemático e 
dinâmico com rebalanceamento trimestral. Por forma a eliminar eventuais flutuações cambiais, o 
índice investe em contratos forward de cambiais por períodos mensais. Consultar 
http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SXEQIHP para mais informações. 
A composição actual do índice é: 

 ID/Name ISIN Currency Sector 

1 AHOLD NL0010672325 EUR Consumer, Non-cyclical 
2 BHP BILLITON GB0000566504 GBP Basic Materials 
3 BP GB0007980591 GBP Energy 
4 BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 GBP Consumer, Non-cyclical 
5 CENTRICA GB00B033F229 GBP Utilities 
6 ELISA CORPORATION FI0009007884 EUR Communications 
7 ENAGAS ES0130960018 EUR Utilities 
8 FORTUM FI0009007132 EUR Utilities 
9 GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 GBP Consumer, Non-cyclical 

10 HENNES & MAURITZ B SE0000106270 SEK Consumer, Cyclical 
11 HUGO BOSS DE000A1PHFF7 EUR Consumer, Cyclical 
12 IMPERIAL TOBACCO GRP GB0004544929 GBP Consumer, Non-cyclical 
13 INFORMA GB00BMJ6DW54 GBP Communications 
14 NATIONAL GRID GB00B08SNH34 GBP Utilities 
15 NEXT GB0032089863 GBP Consumer, Cyclical 
16 ORKLA A NO0003733800 NOK Consumer, Non-cyclical 
17 PENNON GRP GB00B18V8630 GBP Industrial 
18 PROSIEBENSAT.1 MEDIA DE000PSM7770 EUR Communications 
19 SANDVIK SE0000667891 SEK Industrial 
20 SANOFI FR0000120578 EUR Consumer, Non-cyclical 
21 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY GB0007908733 GBP Utilities 
22 SES LU0088087324 EUR Communications 
23 SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 GBP Utilities 
24 SWISSCOM CH0008742519 CHF Communications 
25 TELE2 B SE0005190238 SEK Communications 
26 TELENOR NO0010063308 NOK Communications 
27 TELIASONERA SE0000667925 SEK Communications 
28 UNITED UTILITIES GRP GB00B39J2M42 GBP Utilities 

 

Data de Emissão 26 de fevereiro de 2015. 

Valor Nominal 1.000 EUR (mil Euros). 

Valor Mínimo de 
Subscrição 

1 Note, equivalente a 1.000 EUR (mil Euros). 

Valor Mínimo de 
Negociação 

1 Note, equivalente a 1.000 EUR (mil Euros). 

Data de 
Maturidade 

4 de março de 2019. 

Período de 
Subscrição 

De 5 de fevereiro de 2015 (inclusive) a 24 de fevereiro de 2015 (inclusive). 

Datas de 
Observação 

− 26 de fevereiro de 2015 (“Data de Observação Inicial”); 

− 19 de fevereiro de 2019 (“Data de Observação Final”). 

Dia Útil  Um dia em que: (a) os bancos comerciais estão abertos ao público e em que os mercados de 
câmbio efetuam pagamentos (incluindo pagamentos e depósitos em moeda estrangeira) em 
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Londres; e (b) o sistema de pagamento TARGET2 está aberto. Sempre que determinada data 
mencionada no presente documento não ocorra num Dia Útil, será a mesma transferida para o Dia 
Útil seguinte. 

Principais Fatores de Risco 

Risco de 
Mercado 

Um investimento nas Notes comporta o risco de o valor do Índice poder variar e tal ter impacto 
na garantia de capital e remuneração das Notes. 

Risco de 
Capital 

Um investimento nas Notes comporta o risco de que os pagamentos devidos aos seus titulares 
sejam inferiores ao valor do montante inicialmente investido. 

Risco de 
Crédito 

Um investimento nas Notes comporta o risco de perdas decorrentes da incapacidade dos agentes 
pagadores cumprirem os seus compromissos financeiros. Um investimento nas Notes comporta o 
risco de a Société Générale, enquanto Emitente, não ser capaz de cumprir com as obrigações de 
pagamento ao abrigo das Notes, nomeadamente em caso de insolvência (risco de crédito). 

Risco de Taxa 
de Juro 

Um investimento nas Notes comporta os riscos de variação da taxa de juro, podendo originar 
custos a suportar pelo investidor no âmbito da remuneração das Notes. Existe ainda o risco de 
uma variação da taxa de juro afetar eventuais operações de cobertura de risco contratadas, 
dando origem a custos de cancelamento que podem ter impacto na rentabilidade das Notes. 

Risco de 
Liquidez 

Um investimento nas Notes comporta o risco de, até à Data de Maturidade, o investidor não ser 
capaz de encontrar um comprador para as suas Notes, ou de vendê-las por um preço pelo menos 
igual ao valor nominal ou, em determinadas circunstâncias, até inferior. 

O investidor deverá ser capaz de manter o seu investimento pelo período das Notes 
independentemente da falta de liquidez que se possa verificar. 

Risco de 
Conflito de 
Interesses 

Os conflitos de interesses poderão verificar-se aquando da distribuição, gestão e pagamento das 
Notes, em particular advenientes das seguintes situações:  

(i) O Emitente e o Agente de Cálculo serem a mesma entidade (Société Générale); 

(ii) O Emitente e empresas do mesmo grupo poderão efetuar transações com impacto nas 
Empresas e/ou sobre o Ativo Subjacente e agir em determinados casos sobre as Notes, as 
Sociedades e/ou o Ativo Subjacente (e.g. Agente de Cálculo ou criador de mercado), ou 
poderão emitir instrumentos financeiros em concorrência com as Notes; 

(iii) O Emitente e as empresas do mesmo grupo poderão deter informações não públicas sobre as 
Empresas e/ou o Ativo Subjacente, não sendo obrigados a divulgar tal informação aos 
investidores, e podem elaborar relatórios de pesquisa relativamente a cada uma das 
Empresas e/ou o Ativo Subjacente; 

(iv) O Emitente poderá ter ou desenvolver relações comerciais com uma ou mais Empresas 
(incluindo empréstimos, custódias, gestão de risco, consultoria e/ou relações bancárias), 
cada parte agindo de acordo com os seus respetivos interesses, desconsiderando quaisquer 
consequências para os investidores das Notes; 

(v) Uma contraparte poderá ser contratada relativamente a transações de cobertura de risco, 
efetuando, nessa medida, determinados ajustes que poderão afetar o pagamento das Notes. 

Risco Jurídico 
e Fiscal 

O investimento nas Notes encontra-se sujeito ao risco de alteração da legislação em vigor, 
incluindo fiscal, com consequências sobre o retorno do produto. 

Podem existir outros fatores de risco com impacto direto 
e relevante no capital e na rentabilidade das Notes. 

Cenários e Probabilidades 

Pior Resultado 
Possível 

No pior resultado possível, o investidor perderá a totalidade do capital investido, o que ocorrerá 
em caso de cancelamento das Notes, se (i) o evento de cancelamento ocorrer antes da data de 
Reembolso Parcial Antecipado Obrigatório; e (ii) o montante de reembolso pelo cancelamento for 
nulo. 

Melhor 
Resultado 
Possível 

No melhor resultado possível, o investidor receberá 50% do valor nominal a 26 de maio de 2015, 
juntamente com uma TANB de 2% sobre o montante total investido (equivalente a 4% TANB sobre 
50% do valor nominal a 3 meses). Adicionalmente, o investidor receberá o montante 
remanescente do valor nominal (50%) remunerado a 25% (bruto, efetivo) caso o Ativo Subjacente 
tenha uma Performance igual ou superior a 25% na maturidade. 
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Cenário 
Pessimista 

Neste cenário, 50% do valor nominal das Notes é reembolsado no primeiro trimestre à TANB de 2% 
sobre o montante total investido. Adicionalmente, na Data de Observação Final (19 fevereiro de 
2019) o Ativo Subjacente apresenta uma cotação de 91,48% face ao Valor Inicial. O reembolso de 
50% do valor nominal das Notes é efectuado a 45,74% do valor nominal. Neste cenário, o 
investidor auferirá uma taxa interna de rentabilidade de -1,83%. Estima-se uma probabilidade de 
10% de a taxa de rentabilidade ser inferior à referida. Este cenário corresponde ao percentil 10 
das taxas de rentabilidade estimadas. 

Cenário Central Neste cenário, 50% do valor nominal das Notes é reembolsado no primeiro trimestre à TANB de 2% 
sobre o montante total investido. Adicionalmente, na Data de Observação Final (19 fevereiro de 
2019) o Ativo Subjacente apresenta uma cotação de 125% face ao Valor Inicial. O reembolso de 
50% do valor nominal das Notes é efectuado a 125% (i.e., o investidor recebe 62,50% do valor 
nominal na Data de Maturidade). Neste cenário, o investidor auferirá uma taxa interna de 
rentabilidade de 5,61%. Estima-se uma probabilidade de 50% de a taxa de rentabilidade ser 
inferior à referida. Este cenário corresponde ao percentil 50 das taxas de rentabilidade 
estimadas. 

Cenário Otimista Neste cenário, 50% do valor nominal das Notes é reembolsado no primeiro trimestre à TANB de 2% 
sobre o montante total investido. Adicionalmente, na Data de Observação Final (19 fevereiro de 
2019) o Ativo Subjacente apresenta uma cotação de 125% face ao Valor Inicial. O reembolso de 
50% do valor nominal das Notes é efectuado a 125% (i.e., o investidor recebe 62,50% do valor 
nominal na Data de Maturidade). Neste cenário, o investidor auferirá uma taxa interna de 
rentabilidade de 5,61%. Estima-se uma probabilidade de 90% de a taxa de rentabilidade ser 
inferior à referida. Este cenário corresponde ao percentil 90 das taxas de rentabilidade 
estimadas. 

Os cenários apresentados correspondem a simulações, não existindo garantia da sua ocorrência. 

Encargos 

Comissões e 
Encargos 
impostos ao 
investidor 

Apesar de a subscrição das Notes no mercado primário não implicar o pagamento de quaisquer 
custos ou encargos pelo investidor, a sua aquisição e negociação pelo investidor no mercado 
secundário poderá estar sujeita a comissões de negociação ou outros encargos. 

Adicionalmente, o investidor poderá ter que pagar as devidas comissões de depósito ou custódia 
que sejam impostas pela Entidade Comercializadora, dependendo de cada situação (venda ou 
reembolso), de acordo com os preços definidos no preçário disponível em www.cmvm.pt. 

Não serão devidas quaisquer comissões de reembolso. 

Outras Informações 

Montante Global 
da Emissão 

Até EUR 20.000.000 (vinte milhões de Euros). 

Oferta As Notes serão distribuídas em Portugal através de uma oferta pública.  

Admissão à 
Negociação 

As Notes serão admitidas à negociação na Bolsa de Valores do Luxemburgo. 

Entidade 
Comercializadora 

Banco BEST, S.A., sito em Praça Marquês de Pombal, 3-3.º, 1250-161 Lisboa, Portugal. 

Autoridades de 
Supervisão 

 

Entidade de Supervisão do Emitente: Autorité des Marchés Financiers (“AMF”), a autoridade 
de supervisão francesa. 

Entidade de Supervisão em relação à documentação da oferta pública das Notes: 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”), a autoridade de supervisão 
luxemburguesa. 

Entidade de Supervisão em relação à distribuição das Notes: Comissão do Mercado dos 
Valores Mobiliários (“CMVM”). 

Agente de 
Cálculo 

Société Générale, sociedade anónima constituída ao abrigo da lei francesa, com sede social sita 
em Tours Société Générale, 17, cours Valmy, 92987 Paris-La Défense Cedex, França. 

Regime Fiscal  Pagamento de Juros a Pessoas Singulares Residentes em Portugal: Os rendimentos obtidos 
estão sujeitos a uma taxa especial de 28%, sem prejuízo da opção pelo englobamento. Caso os 
rendimentos sejam colocados à disposição por intermédio de entidades residentes em território 
português, que estejam mandatadas pelos devedores, ou ajam por conta destes, haverá lugar a 
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retenção na fonte de IRS, à taxa liberatória de 28%, sem prejuízo da opção pelo englobamento. 
Sendo realizada a opção pelo englobamento, o rendimento coletável será tributado à taxa que 
resultar da aplicação da tabela prevista no artigo 68.º do Código de IRS (acrescido de uma taxa 
de solidariedade e sobretaxa) e a retenção que tenha eventualmente sido realizada terá a 
natureza de pagamento por conta do imposto devido a final. 

Pagamento de Juros a Pessoas Coletivas Residentes em Portugal: Os rendimentos obtidos 
estão sujeitos a IRC, à taxa geral de 21%, a que pode acrescer imposto adicional (Derrama 
Estadual) e, ainda, imposto municipal (Derrama Municipal). Não é aplicada retenção na fonte 
em sede de IRC. 

Pagamento de Juros a Pessoas Singulares ou Coletivas Não-Residentes em Portugal: Os 
rendimentos obtidos não se encontram sujeitos a IRS ou IRC (respetivamente), por força das 
regras de territorialidade dos impostos. 

Mais-Valias e Menos-Valias obtidas por Pessoas Singulares Residentes em Portugal: O saldo 
anual de mais-valias e menos-valias mobiliárias, quando seja positivo, está sujeito a tributação 
em IRS a uma taxa especial de 28%, sem prejuízo da opção pelo englobamento. 

Mais-Valias e Menos-Valias obtidas por Pessoas Coletivas Residentes em Portugal: As mais-
valias e menos-valias realizadas num dado exercício concorrem positiva ou negativamente, 
respetivamente, para a formação do lucro tributável. A taxa de IRC é de 21%, à qual pode 
acrescer imposto adicional (Derrama Estadual) e, ainda, imposto municipal (Derrama 
Municipal). 

Mais-Valias e Menos-Valias obtidas por Pessoas Singulares ou Coletivas Não-Residentes em 
Portugal: As mais-valias e menos-valias realizadas num dado exercício não se encontram 
sujeitas a IRS ou IRC (respetivamente), por força das regras de territorialidade dos impostos. 

Entidade 
Responsável pela 
IFI 

Banco BEST, S.A. (a “Entidade Comercializadora”). 

Reclamações O investidor poderá apresentar reclamações ao cuidado da Direção de Qualidade da Entidade 
Comercializadora para a seguinte morada de comunicações: BEST – Banco Electrónico de Serviço 
Total, S.A., Praça Marquês de Pombal, n.º 3, 3.º andar,1250-216 Lisboa. O investidor poderá 
ainda apresentar reclamações junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários através do 
site www.cmvm.pt. ou através da linha verde 800205339. 

Data de 
Elaboração das 
presentes 
Informações 
Fundamentais ao 
Investidor 

Data de elaboração: 19 de janeiro de 2015 

Data de actualização: 04 de fevereiro de 2015 

Documentação e 
Consulta 

Para mais informação relativa às Notes, é favor consultar os documentos da oferta respeitantes 
ao prospeto da oferta, datado de 28 de outubro de 2014, disponíveis em 
http://prospectus.socgen.com, ou contatar o Emitente para o efeito. O Sumário do Prospeto da 
oferta está disponível em Português. As presentes Informações Fundamentais ao Investidor 
encontram-se disponíveis em www.cmvm.pt e poderão ser solicitadas à Entidade 
Comercializadora, em horário de expediente, em qualquer das suas sucursais. 

Lei e Foro 
Aplicáveis 

Nos termos do Prospecto Base e do Prospeto da oferta aplicáveis às Notes, a lei aplicável às 
Notes será a Lei Inglesa. Quaisquer litígios emergentes das Notes serão dirimidos pelos tribunais 

ingleses. 

Recebi um exemplar deste documento previamente à aquisição (texto a manuscrever pelo cliente): 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data: __________________________________________ Hora: ________________________________ 

 

Assinatura do Cliente: ________________________________________________________________________ 

 


