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PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO 

Um investimento responsável exige que conheça as suas implicações 

e que esteja disposto a aceitá-las 

 

SG Europa e EUA EUR 2017-2022 

 

ISIN: XS1619502203 

 

Emitente: SG Issuer, sociedade anónima de direito 

luxemburguês (société anonyme), com sede social em 33, 

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburgo, Luxemburgo. 

 

1. Advertências Específicas aos Investidores 

Este produto financeiro complexo: 

 Pode implicar a perda da totalidade do capital investido; 

 Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo; 

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

idênticos; 

 Pode ser reembolsado antecipadamente por verificação de evento de reembolso antecipado automático;  

 Pode ser cancelado antecipadamente por opção do Emitente (SG Issuer) ou do Agente de Cálculo (Société 

Générale), caso em que os Investidores receberão um montante que poderá no limite ser nulo, perdendo os 

Investidores a totalidade do capital investido; 

 Está sujeito ao risco de crédito do Emitente (SG Issuer) e do Garante (Société Générale); 

 Implica ou pode vir a implicar que os Investidores suportem custos, comissões ou encargos; 

 Implica ou pode vir a implicar que os Investidores suportem custos de cobertura de risco do Emitente ou outros; 

 Está sujeito a potenciais conflitos de interesses na atuação do Emitente (SG Issuer) e do Agente de Cálculo 

(Société Générale); 

 Não é equivalente à aquisição ou transação inicial dos ativos subjacentes; 

 Não proporciona uma rentabilidade idêntica à taxa de variação dos Indexantes; 

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

qualificados. Texto manuscrito pelo Cliente "Tomei conhecimento das advertências": 

________________________________________________________________ 

 

Data: ___/___/___   Hora: ___h___m 

 

Assinatura do Cliente: ________________________________________________________________ 

 
2. Descrição e Principais Características do Produto 

As Notes SG Europa e EUA EUR 2017-2022 (“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 (“Emitente”) e garantidos, 

no que respeita às obrigações que venham a surgir na esfera do Emitente por via das Notes, pela Société Générale 

(“Garante”). O reembolso e a rentabilidade das Notes depende da variação do índice S&P 500 e do índice Euro Stoxx 50® 

(cada um, um “Índice” e, conjuntamente, os “Índices”). 

a) Quanto, quando e a que título os Investidores pagam ou podem pagar? 

Ao subscrever as Notes, os Investidores adquirem cada uma delas por €1.000 (mil euros), correspondendo ao respetivo 

Valor Nominal. Os Investidores suportarão igualmente os encargos e custos descritos em baixo na secção “Encargos”, se 

aplicáveis. 

b) Quanto, quando e a que título os Investidores recebem ou podem receber? 

 Pagamentos de Juros: Caso as Notes não tenham sido previamente reembolsadas, os Investidores poderão receber, em 

cada Data de Pagamento de Juros, um montante determinado pelo Agente de Cálculo por referência à Data de 

Observação imediatamente anterior, nos seguintes termos:  

(i) Caso, na Data de Observação relevante, o Pior Desempenho dos Índices seja igual ou superior a 60%, os 

Investidores receberão um cupão trimestral correspondente ao número da Data de Observação em causa, 
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multiplicado por 1% (p.e., para a décima Data de Observação, 10%), deduzido da soma de todos os cupões pagos 

anteriormente;  

(ii) Caso, na Data de Observação relevante, o Pior Desempenho dos Índices seja inferior a 60%, os Investidores não 

receberão qualquer cupão.  

 Reembolso Antecipado Automático: Considera-se que um Evento de Reembolso Antecipado Automático teve lugar, 

conforme determinado pelo Agente de Cálculo, se, numa das Datas de Observação, da quarta à décima nona, o Pior 

Desempenho dos Índices for igual ou superior a 100%, no que respeita às Datas de Observação 4 a 7, 95% no que 

respeita às Datas de Observação 8 a 11, 90% no que respeita às Datas de Observação 12 a 15, e 85% no que respeita às 

Datas de Observação 16 a 19. Neste caso, os Investidores receberão um montante correspondente a 100% do Valor 

Nominal das Notes, acrescido do cupão trimestral acima descrito. 

Valor de Reembolso Final: Caso não tenha ocorrido um reembolso antecipado, o Desempenho dos Índices será 

determinado pela última vez no dia 25 de agosto de 2022 (“Data de Observação Final”) e o Valor de Reembolso Final, se 

aplicável, será pago no dia 1 de setembro de 2022 (“Data de Maturidade”). O Valor de Reembolso Final variará de acordo 

com as seguintes circunstâncias: 

(i) Caso, na Data de Observação Final, o Pior Desempenho dos Índices seja igual ou superior a 60%, os Investidores 

receberão um montante correspondente a 100% do Valor Nominal das Notes, acrescido do cupão trimestral acima 

descrito; 

(ii) Caso, na Data de Observação Final, o Pior Desempenho dos Índices seja inferior a 60%, os Investidores receberão um 

montante correspondente a 100% do Valor Nominal das Notes, multiplicado pelo Pior Desempenho dos Índices; 

Significa isto que, na Data de Maturidade, os Investidores estarão expostos à desvalorização dos Índices, podendo 

inclusivamente perder a totalidade dos seus investimentos, caso o nível de qualquer dos Índices sofra uma 

desvalorização de -100% do seu nível desde a Data de Observação Inicial até à Data de Observação Final (i.e., se o 

Desempenho de qualquer dos Índices na Data de Observação Final for 0%). Neste caso, o cálculo do Montante de 

Reembolso Final far-se-á de acordo com a seguinte fórmula: 

Montante de Reembolso Final = Valor Nominal x Pior Desempenho dos Índices 

 Desempenho do Índice: Percentagem correspondente ao nível do índice relevante, na Data de Observação relevante, 

face ao nível desse índice na Data de Observação Inicial. O Desempenho do Índice será assim calculado de acordo com a 

seguinte fórmula:  

Desempenho do Índice (%) = Nível do Índice relevante na Data de Observação relevante / Nível desse Índice na 

Data de Observação Inicial x 100% 

 O nível do Índice em cada Data de Observação é o efetivamente verificado nessa data, no fecho da respetiva sessão. 

 Pior Desempenho dos Índices: Corresponde ao pior Desempenho de qualquer dos Índices na Data de Observação 

Relevante. 

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

Excetuando os casos em que as Notes são reembolsadas na Data de Maturidade, o investimento poderá terminar nas 

seguintes situações:  

(i) Caso tenha lugar um Evento de Reembolso Antecipado Automático, tal como descrito na alínea b) supra; 

(ii) Caso os Investidores alienem as Notes em mercado secundário (v.g. “Risco de Liquidez” na secção sobre “Fatores de 

Risco” infra), caso em que receberá um montante correspondente ao respetivo preço de alienação, que poderá ser 

inferior ao montante investido e por isso determinar a perda de parte do capital investido; 

(iii) Aquando do cancelamento discricionário antecipado das Notes pelo Emitente, uma vez verificado um dos seguintes 

eventos: (a) uma alteração material na fórmula ou método de cálculo de qualquer dos Índices, ou outra alteração 

material aos Índices; (b) o Gestor do Índice de qualquer dos Índices não calcular ou publicar o nível do Índice relevante, 

ou cancelar permanentemente esse Índice; (c) o nível de fecho de qualquer dos Índices desvalorizar pelo menos 80% 

relativamente ao seu nível de fecho na Data de Observação Inicial (Evento de Stop-Loss – cfr. página 458, parágrafo 

3.1.2, do Prospeto de Base) ou (d) uma alteração legislativa (tal como definida no Prospeto Base);  

(iv) Caso as Notes sejam canceladas antecipadamente de forma discricionária pelo Agente de Cálculo pelo facto de os 

acordos de cobertura de risco a elas subjacentes (a) terem sido sujeitos a perturbações de mercado que resultaram na 

impossibilidade de o Emitente contratar, manter ou desfazer tais acordos, ou receber montantes que lhe eram devidos 

no âmbito dos mesmos (hedging disruption event), ou (b) terem sofrido um aumento de custos material (increased cost 

of hedging event), resultante, entre outros, de variações em impostos, taxas, despesas ou comissões de intermediação 

aplicáveis. 

Nos casos referidos nos parágrafos (iii) e (iv) supra, o montante eventualmente a receber pelos Investidores em virtude do 

cancelamento discricionário antecipado das Notes corresponderá ao justo valor de mercado das mesmas, tal como 

determinado pelo Agente de Cálculo. A determinação do justo valor de mercado das Notes pelo Agente de Cálculo deverá ter 

como efeito (já incorporando os custos de cancelamento de quaisquer acordos de cobertura de risco - hedging - celebrados a 

respeito das Notes) preservar, para os titulares de Notes, o equivalente económico das obrigações do Emitente de efetuar os 

pagamentos relativos às Notes que se teriam vencido depois da data de cancelamento discricionário antecipado relevante, 

caso este não tivesse ocorrido. Em conformidade, os Investidores poderão, nesses casos, vir a perder parte ou a totalidade 
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do capital investido. 

d) Ajustamentos  

Se um Índice (a) não for calculado e comunicado pelo seu Gestor do Índice, mas for calculado e comunicado por um Sucessor 

do Gestor do Índice ou por um Sucessor do Agente de Cálculo aceite pelo Agente de Cálculo ou (b) for substituído por um 

Índice Sucessor utilizando, na opinião do Agente de Cálculo, a mesma fórmula ou uma fórmula substancialmente semelhante 

para, e método de, cálculo do Índice; então esse Índice será considerado como o índice assim calculado e comunicado pelo 

Sucessor do Gestor de Índice ou pelo Sucessor do Agente de Cálculo ou o referido Índice Sucessor, conforme aplicável. 

Em certas circunstâncias, os eventos referidos nos parágrafos (iii) e (iv) da alínea c) supra poderão conduzir a ajustamentos na 

fórmula ou composição do Índice relevante, à sua substituição por um novo Índice, ou à aplicação de um evento de 

Monetização até à Data da Maturidade (tal como definido no Prospeto Base), conforme aplicável.  

Por fim, se qualquer preço ou nível publicado na bolsa de valores relevante ou por um dos Gestores dos Índices que seja 

utilizado para efeitos de qualquer cálculo ou determinação feito ao abrigo das Notes for subsequentemente corrigido e tal 

correção for publicada e disponibilizada ao público pela bolsa de valores relevante ou pelo Gestor do Índice depois da 

publicação original, mas não após quatro Dias Úteis antes da Data da Maturidade, o Agente de Cálculo determinará o 

montante a ser pago em resultado dessa correção e, na medida do necessário, ajustará os termos das Notes de modo a ter em 

conta essas correções.  

Data de Emissão e Data 

de Observação Inicial 

25 de agosto de 2017. 

Restantes Datas de 

Observação 

(1) 27 de novembro de 2017; (2) 26 de fevereiro de 2018; (3) 25 de maio de 2018; (4) 27 de 

agosto de 2018; (5) 26 de novembro de 2018; (6) 25 de fevereiro de 2019; (7) 28 de maio de 

2019; (8) 26 de agosto de 2019; (9) 25 de novembro de 2019; (10) 25 de fevereiro de 2020; (11) 

26 de maio de 2020; (12) 25 de agosto de 2020; (13) 25 de novembro de 2020; (14) 25 de 

fevereiro de 2021; (15) 25 de maio de 2021; (16) 25 de agosto de 2021; (17) 26 de novembro de 

2021; (18) 25 de fevereiro de 2022; (19) 25 de maio 2022; (20) 25 agosto de 2022. 

Datas de Pagamento dos 

Juros (o pagamentos de 

juros está sujeito à 

ocorrência da condição 

descrita na alínea b) 

supra, sob a descrição 

“Pagamento de Juros”). 

(1) 4 de dezembro de 2017; (2) 5 de março de 2018; (3) 1 de junho de 2018; (4) 4 de setembro 

de 2018; (5) 3 de dezembro de 2018; (6) 4 de março de 2019; (7) 3 de junho de 2019; (8) 3 de 

setembro de 2019; (9) 2 de dezembro de 2019; (10) 3 de março de 2020; (11) 2 de junho de 

2020; (12) 1 de setembro de 2020; (13) 2 de dezembro de 2020; (14) 4 de março de 2021; (15) 1 

de junho de 2021; (16) 1 de setembro de 2021; (17) 3 de dezembro de 2021; (18) 4 de março de 

2022; (19) 1 de junho de 2022; (20) 1 de setembro de 2022.  

Datas de Reembolso 

Antecipado Automático 

(4) 4 de setembro de 2018; (5) 3 de dezembro de 2018; (6) 4 de março de 2019; (7) 3 de junho 

de 2019; (8) 3 de setembro de 2019; (9) 2 de dezembro de 2019; (10) 3 de março de 2020; (11) 

2 de junho de 2020; (12) 1 setembro de 2020; (13) 2 de dezembro de 2020; (14) 4 de março de 

2021; (15) 1 de junho de 2021; (16) 1 de setembro 2021; (17) 3 de dezembro de 2021; (18) 4 de 

março de 2022; (19) 1 de junho de 2022.  

Data de Maturidade 1 de setembro de 2022. 

Valor Nominal €1.000 (mil Euros), correspondendo a 100% do Valor Nominal de cada Note. 

Período de 

Comercialização 

De 31 de julho de 2017 (inclusive) a 22 de agosto de 2017 (inclusive). 

3. Fatores de Risco 

Risco de Capital Um investimento nas Notes comporta o risco de os pagamentos a efetuar aos seus titulares serem 

inferiores ao capital inicialmente investido, podendo mesmo corresponder a zero, caso em que 

implicará perda da totalidade do investimento. 

Risco de Mercado Um investimento nas Notes comporta o risco de variação negativa dos Índices, o que poderá afetar a 

rentabilidade das Notes e o montante de capital a reembolsar. 

Risco de Crédito Um investimento nas Notes comporta o risco de crédito do Emitente (SG Issuer) e do Garante 

(Société Générale), os quais poderão não ter condições para cumprir com as suas obrigações de 

pagamento ao abrigo das Notes, designadamente em caso de insolvência. 

Risco de Taxa de 

Juro 

Um investimento nas Notes comporta o risco de variação da taxa de juro, o que pode originar custos a 

suportar pelos Investidores no âmbito da remuneração das Notes. Apesar de o cupão aplicável para 

efeitos da remuneração das Notes não estar diretamente dependente da variação de taxas de juro, um 

investimento nas Notes comporta o risco de que uma variação das taxas de juro praticadas no 

mercado afete eventuais operações de cobertura de risco contratadas, o que pode gerar custos de 

cancelamento que podem ter impacto na rentabilidade das Notes, ou mesmo implicar o reembolso 

antecipado das Notes. 
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Risco de Liquidez Um investimento nas Notes comporta o risco de, até à Data de Maturidade, os Investidores não 

conseguem encontrar um comprador para as suas Notes, ou não conseguir vender as Notes por um 

preço pelo menos igual ao seu Valor Nominal ou, em certos casos, mesmo inferior. Os Investidores 

deverão estar dispostos a manter o seu investimento pelo prazo das Notes, com a consequente falta 

de liquidez daí decorrente. 

Risco de 

aplicação de 

Medidas de 

Resolução à 

Entidade 

Emitente (Bail in) 

Um investimento nas Notes comporta o risco de aplicação de medidas regulatórias de bail-in ou de 

outras medidas de resolução bancária ao Agente de Cálculo (Societé Genérale), em consequência das 

quais os Investidores podem ser afetados e, em última análise, ver o valor dos seus direitos de crédito 

contra o Emitente (SG Issuer) reduzidos a zero.  

Para o Grupo Société Générale, o Conselho Único de Resolução (SRB) é responsável por definir o 

plano de resolução que é executado pelas autoridades de resolução nacionais, que no caso do 

Emitente (SG Issuer) é a “Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). O SG Issuer é 

uma instituição financeira e consequentemente está sujeita aos termos da Diretiva de Recuperação e 

Resolução de Instituições de Crédito e de Empresas de Investimento, transposta para a lei 

luxemburguesa por lei de 18 de dezembro de 2015, relativa às medidas de resolução, reorganização e 

liquidação de instituições de crédito e empresas de investimento, bem como ao sistema de garantia de 

depósitos. 

Risco de Conflito 

de Interesses 

Os conflitos de interesses poderão verificar-se aquando da distribuição, gestão e pagamento das Notes, 

podendo decorrer em particular das seguintes situações: 

(i) O Emitente e o Agente de Cálculo pertencerem ao mesmo grupo de empresas (Société Générale); 

(ii) O Garante e o Agente de Cálculo serem a mesma entidade (Société Générale); 

(iii) O Emitente e o Agente de Cálculo e empresas do mesmo grupo poderem efetuar transações com 

impacto nos Índices e/ou nas sociedades cujas ações compõem os Índices e agir em 

determinados casos sobre as Notes, os Índices e/ou as sociedades cujas ações compõem os 

Índices (v.g., enquanto Agente de Cálculo ou criador de mercado), ou poderem emitir instrumentos 

financeiros em concorrência com as Notes; 

(iv) O Emitente e empresas do mesmo grupo poderem deter informações não públicas sobre os 

Índices e/ou as sociedades cujas ações compõem os Índices, não sendo obrigados a divulgar tal 

informação aos Investidores, e poderem elaborar relatórios de pesquisa relativamente ao Índice 

e/ou às sociedades cujas ações compõem os Índices; 

(v) O Emitente e o Agente de Cálculo poderem ter ou desenvolver relações comerciais com uma ou 

mais sociedades cujas ações compõem os Índices (incluindo empréstimos, custódia, gestão de 

risco, consultoria e/ou relações bancárias), cada parte agindo de acordo com os seus respetivos 

interesses, desconsiderando quaisquer consequências para os Investidores nas Notes; 

(vi) Uma contraparte poder ser contratada relativamente a transações de cobertura de risco, 

efetuando, nessa qualidade, determinados ajustes que poderão afetar o pagamento das Notes. 

Risco Jurídico e 

Fiscal 

Um investimento nas Notes comporta o risco de alterações legislativas, incluindo fiscais, com as 

inerentes consequências para a rentabilidade do produto. 

Ajustamentos pelo 
Agente de Cálculo  
 

Os termos e condições das Notes permitirão ao Agente de Cálculo fazer ajustamentos ou tomar as 

medidas apropriadas, caso ocorram circunstâncias em que as Notes ou quaisquer bolsas sejam 

afectadas por perturbações de funcionamento de mercado, eventos de ajustamento ou quaisquer outras 

circunstâncias que afectem o normal funcionamento de mercado. Por outro lado, outras circunstâncias 

poder-se-ão verificar que ou aumentam a responsabilidade da Entidade Emitente em cumprir as 

obrigações constantes das Notes ou aumentam a responsabilidade de quaisquer actividades de 

cobertura relacionadas com tais obrigações, incluindo sem qualquer limitação a adopção de ou qualquer 

alteração na legislação fiscal relacionada com um sistema comum de imposto de transacção na União 

Europeia ou de outro modo. Em tais circunstâncias, o Agente de Cálculo pode optar de acordo com 

critérios de razoabilidade se reembolsa as Notes antecipadamente ou ajusta os termos das Notes, o 

que pode incluir sem limitação ajustamentos no Valor de Referência Inicial, Montante de Reembolso 

Final ou Índices Subjacentes. 

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

4. Cenários e Probabilidades 

Cinco Cenários Exemplificativos da Possível Evolução do Produto (cuja probabilidade de ocorrência não é igual) 

Pior Resultado 

Possível 

No pior resultado possível, os Investidores não receberão qualquer montante na Data de Maturidade, 

perdendo a totalidade do capital investido. Este cenário assume que o Pior Desempenho dos Índices 

na Data de Observação Final é inferior a 60% 
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Melhor Resultado 

Possível 

A Taxa Interna de Rentabilidade (“TIR”) verificada no melhor resultado possível é de 4,04%. Neste 

cenário, os Investidores recebem 119% do capital investido, o que corresponde a uma TANB de 3,93%.  

Cenário Pessimista A Taxa Interna de Rentabilidade (“TIR”) verificada neste cenário é de -14,50%. Estima-se em 10% a 

probabilidade de a TIR vir a ser inferior à indicada. Neste cenário, os Investidores recebem 45,54% do 

capital investido, o que corresponde a uma TANB de -9,86%. 

Cenário Central A Taxa Interna de Rentabilidade (“TIR”) verificada neste cenário é de 3,96%. Estima-se em 50% a 

probabilidade de a TIR vir a ser inferior à indicada. Neste cenário, os Investidores recebem 104% do 

capital investido, o que corresponde a uma TANB de 3,85%.  

Cenário Otimista A Taxa Interna de Rentabilidade (“TIR”) verificada neste cenário é de 4,03%. Estima-se em 90% a 

probabilidade de a TIR vir a ser inferior à indicada. Neste cenário, os Investidores recebem 119% do 

capital investido, o que corresponde a uma TANB de 3,93%. 

Os cenários apresentados correspondem a simulações efetuadas de acordo com o Modelo Estatístico de Monte Carlo 

(baseado numa distribuição normal e em 10.000 simulações), não existindo garantia da sua ocorrência. 

5. Encargos 

Apesar de a subscrição das Notes no mercado primário não implicar o pagamento de quaisquer custos ou encargos pelos 

Investidores, a sua aquisição e negociação pelos Investidores no mercado secundário poderá estar sujeita a comissões de 

negociação ou outros encargos. O reembolso das Notes (em qualquer das circunstâncias descritas acima na alínea c)) 

pode estar igualmente sujeito a uma comissão de reembolso de 0,2% sobre o valor de reembolso. 

Adicionalmente, os Investidores poderão ter que pagar as devidas comissões de depósito ou custódia, conforme 

determinadas pela Entidade Comercializadora, de acordo com os preços definidos no preçário disponível em 

http://www.cmvm.pt. 

6. Outras Informações 

Montante Global da 

Emissão 

Até €50.000.000 (cinquenta milhões de euros). 

Oferta As Notes serão comercializadas em Portugal através de oferta pública. 

Admissão à 

Negociação 

Não aplicável. 

Documentação e 

Informação 

Estas Informações Fundamentais ao Investidor não dispensam nem substituem toda a 

documentação pertinente em relação ao presente produto financeiro complexo, nomeadamente o 

Prospeto de Base datado de 27/06/2017, assim como a as Condições Finais datadas de 27/07/2017 

e a tradução para Português do respetivo Sumário, todos disponíveis em 

http://prospectus.socgen.com. 

As Informações Fundamentais ao Investidor encontram-se disponíveis em http://www.cmvm.pt e 

poderão ser solicitadas à Entidade Comercializadora durante as horas de expediente, em qualquer 

das suas agências. 

Índices Índice Bloomberg 

Ticker 

Gestor do 

Índice 

Bolsa de Valores Website 

S&P Composite 

Stock Price Index 

SPX Standard 

and Poor’s 

New York Stock Exchange, Inc. www.standardandpoors.com 

Euro Stoxx 50® SX5E STOXX 

Limited 

Cada uma das bolsas de valores nas 

quais as ações que compõem o 

Índices estão admitidas à 

negociação, a cada momento, 

conforme combinado pelo Gestor do 

Índice. 

www.stoxx.com 

Valor Estimado pelo 

Emitente 

O Valor das Notes Estimado pelo Emitente é de 98,43% do Montante Global da Emissão e é apenas 

calculado no momento em que as condições das Notes são fixadas. A diferença entre o Montante 

Global da Emissão, acrescido das comissões de venda aplicáveis, e o Valor Estimado pelo 

Emitente, inclui a margem esperada do Emitente e, eventualmente, uma remuneração devida pela 

distribuição do produto. A margem esperada do Emitente inclui, entre outros, os custos de 

estruturação e liquidação das Notes, bem como o ganho esperado pelo Emitente. 

Autoridades de 

Supervisão 

Entidade de Supervisão do Emitente: Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF“), 

a autoridade de supervisão luxemburguesa. 

Entidade de Supervisão da documentação relativa à oferta pública das Notes: Commission de 

Surveillance du Secteur Financier (“CSSF“), a autoridade de supervisão luxemburguesa. 

Entidade de Supervisão da comercialização das Notes: Comissão de Mercado de Valores 

Mobiliários (“CMVM”), autoridade de supervisão portuguesa. 

Emitente SG Issuer, sociedade anónima de direito luxemburguês, com sede social em 33, boulevard Prince 

http://prospectus.socgen.com/
http://www.cmvm.pt/
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Henri, L-1724 Luxemburgo, Luxemburgo, detida indiretamente, na sua totalidade, pela Société 

Générale. 

Garante e Agente de 

Cálculo 

Société Générale, sociedade anónima de direito francês, com sede social em Tour Société 

Générale, 17, Cours Valmy, 92987 Paris-La Défense Cedex, França. 

Entidade 

Comercializadora e 

Responsável pelo IFI 

Banco BPI, S.A., com sede da Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto, Portugal. 

Lei Aplicável e 

Foro 

Nos termos do Prospeto Base e das Condições Finais aplicáveis às Notes, a lei aplicável às Notes 

será a Lei Inglesa. Quaisquer litígios emergentes das Notes serão dirimidos pelos tribunais 

ingleses, podendo no entanto os titulares das Notes intentar a sua ação perante qualquer outro 

tribunal competente. 

Reclamações Os Investidores poderão apresentar reclamações ao cuidado do departamento de Qualidade e 

Atenção ao Cliente da Entidade Comercializadora para a morada de comunicações indicada supra 

ou através de formulário disponibilizado para o efeito no website www.bancobpi.pt. Os Investidores 

poderão ainda apresentar reclamações junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

através do website http://www.cmvm.pt ou da linha verde 800 205 339. 

Direito de Resolução 

na Comercialização à 

Distância 

Os Investidores que sejam considerados consumidores têm, no prazo de 14 dias, o direito de 

resolver livremente o contrato de subscrição destas Notes celebrado à distância, sem necessidade 

de indicação do motivo e sem que haja lugar ao pagamento de qualquer indemnização ou 

penalização. 

7. Resumo do Regime Fiscal 

1. Pagamento de Juros a Pessoas Singulares Residentes em Portugal  

Os rendimentos obtidos estão sujeitos uma taxa especial de 28%, sem prejuízo da possibilidade de opção pelo 

englobamento dos mesmos. Caso os rendimentos sejam obtidos através de entidades residentes, para efeitos fiscais, em 

Portugal, mandatadas para o efeito pelos devedores ou agindo em sua representação, aplicar-se-á retenção na fonte à taxa 

de 28%, sem prejuízo da possibilidade de opção pelo englobamento dos rendimentos. Caso seja escolhida a opção do 

englobamento, o rendimento coletável será tributado à taxa que resultar da aplicação da tabela prevista no artigo 68.º do 

Código do IRS (acrescida, se aplicável, de uma taxa de solidariedade e sobretaxa). 

2. Pagamento de Juros a Pessoas Coletivas Residentes em Portugal 

Os juros obtidos não se encontram sujeitos a retenção na fonte, devendo, no entanto, ser considerados no âmbito do 

resultado tributável e sujeitos a tributação à taxa geral de IRC, acrescida de derrama municipal e derrama estadual, se 

aplicáveis. 

3. Pagamento de Juros a Pessoas Singulares ou Coletivas Não Residentes em Portugal 

Os rendimentos obtidos não se encontram sujeitos a IRS ou IRC, por força das regras de territorialidade dos impostos. 

4. Mais-Valias e Menos-Valias obtidas por Pessoas Singulares Residentes em Portugal 

O saldo anual de mais-valias e menos-valias, quando seja positivo, está sujeito a tributação em IRS a uma taxa especial 

de 28%, sem prejuízo da possibilidade de opção pelo englobamento. 

5. Mais-Valias e Menos-Valias obtidas por Pessoas Coletivas Residentes em Portugal 

As mais-valias e menos-valias realizadas num dado exercício fiscal devem ser consideradas no âmbito do resultado tributável e 

sujeitas a tributação à taxa geral de IRC, acrescida de derrama municipal e derrama estadual, se aplicáveis. 

6. Mais-Valias e Menos-Valias obtidas por Pessoas Singulares ou Coletivas Não Residentes em Portugal 

As mais-valias e menos-valias realizadas num determinado exercício não se encontram sujeitas a IRS ou IRC 

(respetivamente), por força das regras de territorialidade dos impostos. 

Este ponto resume a atual fiscalidade, a qual poderá ser alterada. Não dispensa consulta da legislação aplicável. 

Data de Elaboração deste IFI 27 de Julho de 2017. 

Texto manuscrito pelo Cliente " Recebi um exemplar deste documento previamente à transação inicial": 
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Data: ___/___/___    Hora: ___h___m  

 

Assinatura do Cliente: ________________________________________________________________ 

http://www.cmvm.pt/

