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Viktig informasjon 
 

Verdipapirdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av 
Lånet på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Verdipapirdokumentet i henhold til 
Verdipapirhandellovens § 7-7. Finanstilsynet har den 07.12.2016 kontrollert og godkjent 

Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens § 7-7. Registreringsdokumentet er 
gyldig 12 måneder fra Finanstilsynets godkjennelse. Verdipapirdokumentet bør leses sammen med 
Registreringsdokumentet. Disse dokumentene utgjør til sammen et Prospekt. Finanstilsynet har 
ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i 
Prospektet. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt 
beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har heller 
ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet 

eller på annen måte omfattet av Prospektet. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet 
eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Verdipapirdokumentet, men før notering 
av Lånet. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Verdipapirdokumentet i henhold til 
Verdipapirhandellovens § 7-15. Verken utgivelsen eller utleveringen av verdipapirdokumentet skal, 
under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et 
tidspunkt etter datering av verdipapirdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers 

forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. 

 
Verdipapirdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver 
uenighet vedrørende Verdipapirdokumentet skal bli løst ved norsk rett.  
 
Distribusjon av Verdipapirdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette 
kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling 

for å få tillatelse til å distribuere Verdipapirdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er 
påkrevd. Enhver person som mottar Verdipapirdokumentet er pålagt av Selskapet og 
Tilretteleggerne til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner.  
 
Dette Verdipapirdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe 
Obligasjoner.  
 

Innholdet i Verdipapirdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. 
Enhver Obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske og/eller økonomiske rådgiver og/eller 
skatterådgiver.  
 

Kopier av Verdipapirdokumentet kan fås ved henvendelse til Selskapet. 
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1. Risikofaktorer 
 
Alle obligasjonsinvesteringer er forbundet med risiko. Risikoen knytter seg til generelle svingninger 
i verdipapirmarkedet, varierende likviditet i en obligasjon og selskapsspesifikke risikofaktorer. I 

hovedsak er det fem risikoforhold som samlet utgjør investors totale risikoeksponering ved 
investering i et obligasjonslån; generell markedsrisiko, renterisiko, oppgjørsrisiko, likviditetsrisiko 
og kredittrisiko. 
 
Generell markedsrisiko 
Kursen på Lånet vil svinge i forhold til rente- og kredittmarkedet generelt, markedets syn på 

risikoen knyttet til Lånet og omsetteligheten til Lånet i markedet. Til tross for underliggende positiv 
utvikling i Låntakers forretningsmessige aktiviteter, vil kursen på Lånet kunne gå ned uavhengig av 
dette.  
 
Renterisiko 
Obligasjonslånet løper med en årlig kupongrente på 2,68 % p.a. Kursen på obligasjoner med fast 
rente vil være følsom for endringer i markedsrentene. Stiger markedsrentene i perioden, vil prisen 

på obligasjonslånet falle. 
 
Oppgjørsrisiko 
Oppgjørsrisiko er risikoen for at oppgjøret av obligasjonene ikke finner sted som avtalt. 
Oppgjørsrisikoen består av unnlatelse av å betale eller unnlatelse av å levere obligasjonene. 
 
Likviditetsrisiko 

Med likviditetsrisiko menes liten eller ingen mulighet til å omsette obligasjonene i 
annenhåndsmarkedet. 
 
Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet, slik at omsetteligheten til Lånet vil avhenge av 
de til enhver tid tilgjengelige og etablerte kredittlinjer hos de ulike markedsaktørene. 
 

Kredittrisiko 
Investor har kredittrisiko på sin plassering dersom TrønderEnergi AS ikke klarer å gjøre opp sine 
forpliktelser ved forfallstidspunktet. Prisen på obligasjonslånet vil i hele Lånets løpetid variere med 
kredittmarkedets oppfatning av TrønderEnergi AS som utsteder. 
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3. Opplysninger om Lånet 
 
ISIN:     NO0010771702 
 

Lånet / Lånets navn:   2,68% Trønderenergi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 
 
Låntaker/Utsteder/Selskapet: TrønderEnergi AS 
 
Type lån:    Åpent obligasjonslån med fast rente. 
 

Obligasjonsform:  Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregisteret. 
  
Emisjonsramme:  NOK 1 000 000 000 
 
Emisjonsbeløp:   NOK 200 000 000 
 
Pålydende:    NOK 1 000 000 – likestilte og sideordnede. 

 
Emisjonsdato /  
Innbetalingsdato:   8. september 2016. 
 
Forfallsdato:   8. september 2026. 
 
Rentestartdato:   Emisjonsdato. 

 
Obligasjonsrente:   2,68%. 

Obligasjonene forrentes til denne prosentsatsen pro anno (basert på 
angitt Rentekonvensjonen) fra og med Rentestartdato til 
Forfallsdato. 

 

Rentebetalingsdato:   8. september hvert år. 
 
Rentekonvensjon: 30/360, Konvensjon for beregning av Obligasjonsrenten. 

Rentekonvensjon er angitt som 30/360 skal rentebetaling fra  og 

med en Rentestartdato/Rentebetalingsdato til neste 
Rentebetalingsdato beregnes på grunnlag av et år som består av 
360 dager med 12 måneder à 30 dager. Unntatt fra dette er:  

(a) Hvis den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag i 
måneden og den første dag i perioden ikke er den 30. eller 
den 31. kalenderdag i måneden, så skal den måned som 
inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager. 

 (b) Hvis den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i 
 februar måned, så skal februar måned ikke forlenges til en 
 måned  bestående av 30 dager. 

 
Bankdagkonvensjon: Ujustert 
 
 Konvensjon som angir hva som skal gjelde dersom Betalingsdato 

ikke er en Bankdag.  
 

Betalingsdato fastholdes selv om den ikke er Bankdag (betalinger 

gjennomføres da på første Bankdag etter Betalingsdato). 
 
Betalingsdato: Dag som beløp skal betales etter Avtalen (kan for eksempel være 

Forfallsdato, Rentebetalingsdato, Putdato eller Calldato). 
Betalingsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjon. 

 

Bankdag: Dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og 
som også er åpningsdag for Norges Banks oppgjørssystem (NBO). 
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Effektiv rente: Investorer som ønsker å investere i Lånet etter selve emisjonen må 
betale den markedsprisen for obligasjonene som gjelder i 

annenhåndsmarkedet på det tidspunktet de kjøper. Avhengig av 
utviklingen i obligasjonsmarkedet generelt og utviklingen i 
TrønderEnergi AS, vil prisen på obligasjonene kunne ha økt (over 

100 % kurs) eller redusert (under 100 % kurs). Kurs 100 % gir 
effektiv rente på 2,68 % p.a. 

 
Emisjonskurs: 100 % 
 
Formål: Formålet med emisjonen er generell finansiering av Utstederens 

virksomhet. 

 
Status: Obligasjonene utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for Utstederen, 

som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran 
ordinære gjeldsforpliktelser. 

 
Sikkerhet: Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av Obligasjonene. 

 

Særlige forpliktelser: Utstederen forplikter seg til ikke (enten dette skjer som én, eller 
flere handlinger, frivillig eller ufrivillig):  
(a) å overdra hele eller deler av virksomheten,  
(b) å endre virksomhetens art eller 
(c) å foreta fusjon, fisjon eller annen form for reorganisering av 

virksomheten, 

hvis dette medfører en vesentlig svekkelse av Utstederens evne til å 
oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. 
 
Så lenge Lånet løper forplikter Utstederen seg til å sørge for at 
Utstederen eller Utstederens datterselskap, jfr aksjelovens § 1-3, 
ikke stiller eller opprettholder pant eller annen form for sikkerhet i 
noen av Utstederens eller Utstederens datterselskaps nåværende 

eller fremtidige eiendeler eller øvrige aktiva eller avgi noen form for 
kausjonserklæring/garanti som samlet, for egen og datterselskapers 
forpliktelser, som samlet utgjør mer enn NOK 500 000 000 (norske 
kroner femhundredemillioner) eller motverdi derav i valuta. Denne 

bestemmelse skal dog ikke være til hinder for at Utstederen utover 
ovennevnte ramme:  

(a) i forbindelse med handel av verdipapirer og finansielle 
instrumenter, stiller sedvanlige sikkerheter knyttet til 
oppgjør for slik handel, 

(b) avgir sedvanlige sikkerheter (salgspant) ved leveranser av 
varer og tjenester på kreditt, 

(c) stiller pant i forbindelse med lovbestemt krav til pant, 
(d) opprettholder sikkerheter som hefter på aktiva tilhørende 

selskap som erverves av eller fusjoneres med Utstederen 
(der Utstederen er overtagende selskap), forutsatt at 
heftelsene ikke etableres i forbindelse med ervervet og at 
de forpliktelser heftelsene sikrer ikke ved ervervet eller 
senere utvidelse, 

(e) tillater Prosjektselskaper å stille pant. 
 

For Utstederens opplysningsplikt, se Låneavtalens punkt 4.7. 

 
Prosjektselskap: Selskap opprettet for Utsteders investeringer i utlandet, og som 

etableres med isolert og selvstendig risiko. 
 
Avdrag: Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til 

pari kurs. 
 
Innløsning: Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte 

obligasjonseier direkte fra Verdipapirregisteret. Foreldelsesfristen 
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for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning, 
p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol. 

 
Eierskifte: Dersom Foretak, direkte eller indirekte, eier mindre enn 2/3 av 

aksjekapitalen i Utstederen, har Obligasjonseierne rett til førtidig 

innløsning til kurs 100 % inkludert påløpte renter (Put). 
 
Notering: Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs. 
 
Godkjennelser / Tillatelser: Fullmakt til låneopptaket ble gitt av Låntakers styre den 

18.12.2015. 
  

Avtalen / Låneavtale/-n: Det ble før Innbetalingsdato inngått en Låneavtale mellom Låntaker 
og Tillitsmannen som regulerer rettigheter og plikter i låneforholdet. 
Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis 
også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen 
gir grunnlag for. 
 

Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner i Lånet tiltrådt 

Låneavtalen. Låneavtalen kommer til anvendelse på ethvert beløp 
som tegnes i det åpne Lånet etter inngåelse av Låneavtalen. 
Partenes rettigheter og forpliktelser gjelder også for senere utstedte 
obligasjoner innenfor angitt ramme. 
 
Obligasjonseierne er bundet av Låneavtalens vilkår så fremt det i 

Verdipapirdokumentet er gitt opplysninger om tiltredelsen.  
 
Se Låneavtalens pkt 6 for informasjon om Tillitsmannens oppgaver. 
 
For nærmere informasjon om Obligasjonseiermøte, se Låneavtalens 
punkt 5. 
 

Låneavtalen er vedlagt dette Verdipapirdokumentet. 
 
Dokumentasjon:  Tilgang til dokumentasjonen finnes på www.tronderenergi.no  
 

Verdipapirdokumentet:  Dette dokumentet datert 07.12.2016. 
 

Registreringsdokumentet: Selskapets registreringsdokument datert 07.12.2016. 
 
Prospekt: Registreringsdokumentet sammen med Verdipapirdokumentet 

utgjør samlet et Prospekt. 
 
Tillitsmann:   Nordic Trustee ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo. 
 

Tilrettelegger:   DNB Bank Markets, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norge. 
     
Registerfører: Danske Bank Markets, Norwegian Branch, Bryggetorget 4, NO-0107 

Oslo 
 
Noteringsagent: NT Services AS, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo. 
 

Verdipapirregisteret: Verdipapirsentralen ASA (VPS), Postboks 4, 0051 Oslo. 
 

Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet. 
 
Lovvalg og verneting: Konflikter som måtte oppstå under låneavtalen og som ikke kan 

løses i minnelighet, skal avgjøres etter norsk rett og med Oslo 

Tingrett som verneting. 
 
Avgifter: Samlede kostnader i forbindelse med notering av ISIN 

NO0010769185 og ISIN NO0010771702 er ca. NOK 190 000,- 
  
  

http://www.tronderenergi.no/


TrønderEnergi AS, 07.12.2016 
 
Verdipapirdokument  ISIN NO0010771702 

 9 av 11 

 Utsteder skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre 
offentlige avgifter i forbindelse med Lånet. Eventuelle offentlige 

avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner skal 
betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov 
eller forskrift. Det er ikke kildeskatt på obligasjoner i Norge pt. 

Utsteder er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir 
tilbakeholdt. 
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4. Tilleggsopplysninger 
 
TrønderEnergi AS er ikke kjent med at det foreligger særskilte interessekonflikter knyttet til Lånet. 
 

DNB Bank Markets har vært tilrettelegger av Lånet. Tilrettelegger bekrefter, så langt tilrettelegger 
kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av betydning for utstedelsen av 
obligasjonslånet. Tilrettelegger kan imidlertid ta eller inneha posisjoner i Lånet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Noteringsagentens erklæring: 
NT Services AS har som Noteringsagent for TrønderEnergi AS bistått med å utarbeide dette 

Verdipapirdokumentet. Noteringsagenten bekrefter, så langt noteringsagenten kjenner til, at det 
ikke foreligger interessekonflikter som er av betydning for utstedelsen av obligasjonslånet. Den 
informasjon som fremkommer i Verdipapirdokumentet er så langt Noteringsagenten kjenner til i 
samsvar med de faktiske forhold, men er ikke særskilt kontrollert av Noteringsagenten, og 
Noteringsagenten kan derfor ikke påta seg noe ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av 
informasjonen i Verdipapirdokumentet, eller annen informasjon som blir gitt i forbindelse med 

presentasjon av TrønderEnergi AS eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette 
Verdipapirdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette Verdipapirdokumentet og sitt behov for å 
innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin 
investeringsbeslutning. 
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5. Vedlegg  
 

1. Låneavtale 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Nordic Trustee

Obligasj onsavtale

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som føiger av Avtalen'

l. Obligasjonenes særlige vilkår

Med de presiscringer og definisjoner som følger av Avtalens kap2har Obligasjonene følgende

sær1ige vilkår:

Inngått: l.september 2016

mellom Utstederen: Trønder.Energi AS

med org nr': 98A 4fi 824

og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA

med org nr: 963 342 624

på vegne av Obligasjonseierne i: 2,68Yo Tr'ønderenergi AS åpent obligasjonslån 201612026

med ISIN NO0010771702

Emisjonsramme: 1 000 000 000

Emisjonsbeløp 200 000 000

Pålydende 1 000 000

Valuta: NOK

Emisjonsdato 8. september2Aß

Forfallsdato 8. september2026

Innfrielseskurs l0A % av Pålydencie

Call NA NA

Put: Ved eierskifte, se klausul
-). / .)

100 % av Pålydende

Rentestartdato: Emisjonsdato

Obligasjonsrente: 2,68 o/o

Referanserente: NA

Margin NA

Rentcbetalingsdato: 8, septembet hvefi år

Rentekonvensjon 3Aß60

Tilieggsbeløp: NA

Bankdagkonvensjon: Idustert

Notering: JA

Noteringssted Oslo Bø¡s

NT

0l,l



Nordic Truslee

2. Presiseringer og definisjoner

I Avtalen gjelcler følgende presiseringer og definisjoner av ord og uftryltk:

Avtalen Denne avtale mecl tillegg av de eventuelle Vecllegg avtalen viser til, og

eventuelle senere endringel og tillegg som partene avtaler.

Bankdag: Dag som norske banl<er kan gjennomføre valutatransaksjoner og som

også er åpningsclag for Nolges Banks oppgiørssystcm Q'{BO).

Bankdagkonvensjon: I(onvensjon som angir hva som skal gjelde dersom Betalingsclato ilcke er

en Bankdag,
(Ð Er Bankdagkonvensjon angitt som "Modifisett" fly*es

Betalingsdato til første påfølgende Bankdag.
(iÐ Er Bankdagkonvensjon angitt som "Modifisert påf'ølgende"

flyttes Betalingsdato til første påfølgende Bankdag. Meclfører
fl ¡tingen at Rentebetalings dato/F orfal 1 sdato faller i
påfølgende kalendermåned, flyttes derimot Betalingsdato ti1 siste

Bankdag forut for opprinaelig Betalingsdato.
(iiÐ Er Bankdagkonvensjon angitt som "Ujusterl" fàstholdes

Betalingsdato selv om den ilcke er Bankclag (betalinger
giennomføres da på fbrste Bankdag etter Betalingsdato).

Betalingsdato: T)ag som beløp skal betales etter Avtalen (kan for eksempel være

Folfallsdato, Rentebetalingsclato, Putdalo eller Calldato). Betalingsdato
justeres i henhold ti1 Bankdagkonvensjon.

Call Utstederens rett tii før'tidig å innløse Obligasjoner på angitte tidsptmkt(er)
("Calldato") og tilhørencie kurs(er) ("Callkurs")jf. pkt 3.6 og pkt 3 ,7 .

Calldato skal justeres i henholcl til Bankdagkonvensjon, Er Cali angitt
som NA gjelder ikke bestemmelsene om Call.

Egne Obligasjoner: Obligasjonel'som eies av Utstederen, tloen som har bestemmencle

iunflytelse ovel Utstederen eller nocn som Utstederen har bestemmende

innfl¡else over.

Emisjon: IJtsteclelse av Obligasjonet i henhold til Avtalen.

Emisjonsbeløp Summen av Pålydencle på de Obligasjonet som (minimum) skal inngå i
første Emisjon.

Emisjonsdato Dato for første Emisjon.

Emisjonsramme Det beløp som sunmen av Pålydende av samtlige Obligasjoner høyst kan

utgjøre. Er NA angitt i feltet for Emisjonsramme, kan clet ikke emitteres

ut over det beløp som er angitt under Emisjonsbeløp.

Finansforetaksloven: Lov om finansfbretak og finanskonsern 10. april 2015 ru' 17

F'ransforetak Foretak med tillatelse etter Finansfoletaksloven

Foretak: Alle foretak organiseft etter lov om statsforetak, norske kommuner og

S,lkeskommuner, som beslaevet i industrikonsesjonsloven $ 2,

Forfallsdato: Datoen Obiigasjonene forfallcr til betaling. Forfallsdato justeres i henholcl

til Bankdagkonvensj on,

Gruppen Utsteder med datterselskaper, unntatt Prosjektselskaper.

Irulfi'ielseskurs I(ursen, fastsatt i prosent av Pålydende, som Obligasjonene skal imrløses

titpå Forhllsdato.

2

,af/

NITr( |



Nordic Trustee

iSIN Identifikas.j onsnummeret for Obli gasj onene
(international S ecuriti es Iclentific ati on Nurnber).

Margin Det tillegg, angitt i ptosentpoeng, som skal tiilegges Referanserenten.

Er Margin angitt som NA anveudes ikke Margin.

Markedsplass Den verdipapirbørs eller annen anerkjent markedsplass for verdipapirer,
hvor {Jtstederen har eller søker Obligasjonene note$. Om NEI er angitf

under Notering gjeider ilcke bestemmelsene i Avtalen som henvisel til
Markedsplass.

NIBOR: Qrlorwegian Interbank Offbred Rate) rentesats for en nælmere angitt
pcriode fastsatt på Oslo Børs hjernmeside ca kl 12.15 på

Rentefastsettelsesdatoen. Dersom denne siden ild<e er tilgjengelig, f ernet,

eller endret slik at den oppgitte rente etter Tillitsmannens oppfatning ildce

gir et riktig uttryld< for ReferanseLenten, skal det benyttes en relevant side

hos en annen elektronisk nyhetsformidler som Tillitsrnannen mener angir
den samme rentesatsen. Er dette ildce mulig beregner Tillitsmamen
rentesatsen baserl på sammenlignbare kvotering mellom banker.

Notering: Avgjør spørsmå1et om notering på Markedsplass av Obligasjonene. Er JA
angitt i feltet for Notering er Utstederen forplilctet til å søke

Obligasjonene noteft på Markedsplass, Er NEI angitt i feltet fcr Notering
foreligger ingen fbrpiiktelse til å søke notering på Markedsplass, men eL

samtidig ikke et hinder for at dette kan gjøtes.

Noteringssted: Markedsplass(er) hvor Obligasjonene søkes noteú ved første Emisjon.

Obligasjon: Verclipapirer emíttert under Avtalen og som er registrert i
Verdipapinegisteret.

Obiigasjonseier: De(n) som et registrefi i Verdipapiregisteret som eier av

Obligasjon(ene).

Obligasjonseiermøte Møte av Obligasjonseiere avholdt i henhold til Avtalens kap 5.

Obligasjonsrente I)en rentesats som Obligasjonene forrcntes mecl:

(Ð Er Obligasjonslenten angitt som en prosentsats skai Obligasjonene
forrentes til denne prosentsatsen pto arìno (baserl på

Rentekonvcnsjonen angitt i kap l) fra og med Rentestartdato til
Forfallsdato.

(ii) Er Obligasjonsrenten angitt som Referanserente * Margin skal

Obligasjonene farrentes pro anno med den rentesats som svarer til
Referanserente * Margin (baserl på den i lcap 1 angitle
Rentekonvensjonen), h'a og med Rentestartclato til første Rente-

betalingsclato og deretter løpende f}a og med hver Rente-

betalingsdato til neste Rentebetalingsdato irurtil Folfallsdato.
Referanserenten reguieres med virkning fi'a og med hver
Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato/Forfallsdato. Hvis
Obligasjonsrenten blil negativ, skal Obligasjonsrenten settes til
null.

Plosjektselskap: Seiskap opplettet for Utsteders investeringel i utlandet, og som etabieres

mcd isolert og selvstendig lisiko.

Put: Obligasjonseiernes rett til løttidig å innløse Obligasjoner til angitte
tidspunht(er) ("Putdato") og tilhørende kurs(er) (Putkurs") jf pkt 3.6 og

pkt3,7. Putdato skal justeres i henhold tii Bankdagkonvensjon. Er Put

angitt som NA gjelder ikke bestemmelsene om Put.

J Nr
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Nordic Trustee

Pålydende Det nominelle beløp på hver Obligasjon.

Releranserente: NIBOR på hver Rcntefastsettelsesdato, avrunclet til nærmeste hundredels

prosentpoeng, for clen renteperiode som er angitt under Ret-eranserente.

Refèranserenten reguleres med vilkning fra og med hver

Rentebctalingsdato til neste Rentebetalingsdato. Er Referanselenten angitt
sorn NA anvendes ikke Referanserente.

Registerfører: Det foletak som av Utstedcr er utpekt til å administrere (fbre

utstederkonto for) Obligasj onene i Verdipapirregisteret'

Rente betalingsdato De(n) clato(er) Obligasjonsrenten forf'aller til bctaling (hvefi år).

Rentebetalingsdato justeres i henhold tll Bankdagkonvensj on.

Rentefastsettel ses dato : De datoer Referanserenten fastsettes for lcommende rentepeliode for
Obligasjonel med regulerbar rente. Første Rentefastseltelsesdato er to

B ankdager før Rentestarldato. Deretter el Rentefastsettel sesdato to

Ban-i<dager før hver Rentebetalingsdato.

Renteiconvensjon: Konvensj on for bere gnin g av Obli gasj o nsrenten.
(Ð Er Rentekonvensjon angitt som 30/360 skai rentebetaling fra

og med en RentestartdatolRentebetalingsdato til neste

Rentebetalingsdato beregnes på grunnlag av et år som består av

360 dager med 12 måneder à 30 dager, Unntatt fi'a dette er:

(a) Ilvis den siste dag i perioden er den 31. ltalenderdag i
måneclen og den første dag i perioden ikke er den 30. ellel den

31. kaienderdag i måneden, så skai den måned som inneholcler

siste dag i perioden ikke avkortes tii 30 dager'.

(b) Hvis den siste dag i perioden er den sistc kalenderclag i
februar måned, så skal fèbrual måned ikke forlenges til en måned

bestående av 30 dager.

(ii) Er Rentekonvensjon angitt som Faktisk/360 slcal rentebetaling

beregnes på grunnlag av faktisk antall påløpte kalenderdager fi'a
og med Rentestartdato/ Rentebetalingsdato til neste

Rentebctalingsdato. Antallet rentedager divicleres med 3 60'

Rentestarldato Den dato Obligasjonene er rentebætencle fra. Er Rentestartdato angitt som

NA anvendes ikke Rentestartdato.

Sternmeberettigede
Obligasjoner:

lJte stående Ob I i gasj oner fl'atrukket E gne O bli gasj oner

'I'ilieggsbeløp: Hvis JA er angitt under Tilleggsbeløp gjelder særlige bestemmelser fol
Obiigasjonenes avkastning m.v. fastsatt i Vedlegg. Er Tilleggsbeløp

angitl som NA foreligger ikke besternmelser om Tilieggsbeløp,

Tillitsmann: Nordic Trustee ASA eiler dens etterfølger(e).

Utestående
Obiigas,joner:

Summen av Pålydende av alle Obligasjoner som ild<e er irurfliclcl og

sleltet i Verdipapin egisteret.

Utstecler Den/det foretak som er sþldner (debitor) for Obligasjonene

Valuta: Den valuta Obligasjonene er clenominert i.

Vedlegg Evenluelle vedlegg til Avtalen.

Verdipapirlegister: Det register der Obligasjônene el registtert.
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3.1.

'ì11

3.2.

3.2.r.

3.4.

3.4.1

3.5.

3.5.1

3. Obligasjonens øvrigevilkår

3.2.2.

tr'ormålet med Emisjonen

Formålet med Emisjonen er genereii finansiering av lJtstederens vilksomhet.

Obtigasjonenes notering og prospekt

Ved notcring av Obligasjonene på Markedsplass skal spørsmål om noteringen som klever
obli gasj onseier nes samtyld<e avgi øres etter bestemmelsene i Ar,talen,

Er Obligasjonene notert på Markedspiass skal Utstederen fi'emskaffe de dokumenter og

den informasjon som er nøclvendig for å opprettholde noteringen.

Utstederen skal sørge for at Avtalen vecllegges solrì en del av prospekt og annet tegnings-

og informasj onsmateriell for Obligasj onene.

Obligasjonenes status

Obligasjonene utgjør en ordinær gjeldsforplikteise for Utstederen, som bare står tilbake
fbr forplilctelser som ved 1ov skal dekkes foran ordinære gieldsforpiiktelser,

Obligasjonenes sikkerhet

Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av Obligasjonene.

Utstedetens særlige forpliktelser

Utstederen forplikter seg til ikke (enten dette skjer som én, eller flere handlinger, frivillig
eller ufi'ivillig):

(a) å oveldra hele eiler deler av vilksomheten,

(b) å endre vilksomhetens ad eller

(c) å foreta fusjon, fîsjon eller annen fonn for reorganisering ar.'virksomheten,

-t.J.

3.3.1

Nordic Trustee

hvis dette medfbler en vesentlig svei<kelse av Utstederens evne til å oppfylie sine

forplilctelser etter Avtalen.

Så lenge Obligasjonen løper forplikter Utstederen seg til ä søtge for at Utstederen eller
Utstederens datterselskap, jfi' aksjelovens $ l-3, ikke stiiler eller opprettholder pant eller
annell tbnn for siki<erhet i noen av Utstederens eller Utstederens datterselskaps

nåvælende eller fremtidige eiendeler eiler øvrige aktiva eller avgi noen form fol
kausjonserklæringlgarcnti som sarnlet, for egen og datterselskapers forpliktelser, som

samlet utgjør mer enn NOK 500 000 000 (norske kloner femhundredernillioner) eller
motverdi derav i valuta. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hincler lbr at

Utstederen utovel ovennevnte rafilme :

a) i f'olbindelse med handel av verdipapirer og finansielle instrumenter, stiller
sedvanlige sild<erheter knyltet til oppgjør for slik handel,

b) avgir sedvanlige sikkelheter (salgspant) vecl leveranser av valer og tjenester på

la'editt,
c) stiller pant i fotbindelse med lovbestemt krav til pant,

d) opprettholder sikketheter som hefter på aktiva tiihørende selskap som erverves av

eller fusjoneres med Utstederen (dcr Utstederen er overtagende selskap), forutsatt at

heftelsene ildce etableres i forbinclelse med ervetvet og at de forpliktelser heftelsene

silaer ikke ved ervervet el1er senere utvidelse,

e) tillater Prosjektselskaper å stille pant.

3.5.2.
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J.O.J

3.6.4

3.6.s

J.O,0

-J.O. /

3.5.3

3.6.

3.6. 1

3. t.

3,7 .t.

Nordic Trustee

For UtstedeTcns opplysningsplikt, se pkt 4.7.

Utstederens betalinger

Utstederen skai på hver Rentebetalingsclato ettelslcuddsvis betale påiøpte

Obligasj onstenter til Obligasj onseierne.

Utstederen skal på Forfàllsdato betale til Obiigasjonseietne Pålydende på Obiigasjonen
niultip lisert med Innfi ielseskursen.

Utstederen skal på Forfallsdato betale eventuelle Tilleggsbeløp til Obligasjonseierne.

Utstederen kan ikke påberope seg motklav eller gjennomløre motregning i
betalingslb rpliktelser sorn føl ger av Avtalen.

Ved utøvelse av eventuell Call eller Put skal Utstederen på dato angitt under Call eller Put
betale til Obligasjonseierne Påiydende på Obligasjonene som skal innfris rnultiplisert med

den kurs som skal ejelde for den angitte dato, med tiilegg av päLøpf Obligasjonsrente.

E1 hvert beløp sorn Utstederen skal betale til Obligasjonseierne skal være disponibelt for
Obligasjonseierne den dato beløpet skal betales i hcnhold til Artalen.

Hvis Utstederen ikke hal betalt forfalte klav etter Avtalen, uavhengig av om
Obligasjonene er erklært misligholdt, skal det betales en forsinkelsesrente av det forfalte
kravet tilsvarende det høycste av:

a) NIBOR for en periode på en uke mecl tillegg av 3 o/o p.a. (fastsettes to Banlcdager før
folfallet, og deretter ukentlig), og

b) gjeldencle Obligasjonsrente på ciet aktuelle forfallstidspunkt med tillegg av 3 Vo p.a.

Forsinkelsesrenter skal månedlig legges til det forfalte luav og fbrrentes rned dette (renters

rente).

Utøvelse av førtidig innløsningsrett av Obligasjonene

I{vis Utstederen ønsker å utøve eventuell Call, skai dette meldes til Obligasjonscierne og

Tillitsmannen senest 30 - tretti - Bankdager før innløsning skai giennomføres.

Utsteclers innløsning av mindre em alle Obligasjonene skal gjennomlbres pro rata mellom
Obligasjonene (i henhold til prosedyrene i Verdipapinegisteret).

Dcrsom Foretak, direkte elier inclirelrte, eier mindre enn2l3 av aksjekapitalen i
IJtstederen, har Obligasjonseierne rett til fbrtidig innløsning til kurs 100 % inkiudert
påløpte renter (Put).

Hvis Obligasjonseieren ønsker ãutøve eventuell Put, skal dette meldes Obligasjonseierens
egen registerførel' i Verdipapinegisteret senest 15 - femten - Bankdager før innløsning
skal gjennomføres.

Mislighold av Obligasjonene

Obligasjonene kan av Tillitsmannen erklæres misligholdt dersom:

(a) Utstecleren ikke retticiig har overholdt sine betalingsforpliktelser etter pkt. 3.6, med

mindre betaling etter Tillitsmannens oppfatning åpenbart vil bli gjennomfør1, og er

gjennomfør1, innen 5 - fem - Bankdager etter at beløpet forfalt,

(b) Utstederen ikke oppffller øvrige vesentlige forpiiktelser etter Avtalen, rned mindre
lorholdet etter Tillitsmarìnens oppfatning kan lettes og er rettet, innen 10 - ti -
Bankdagel efter at Utstederen ble ripprncrksom på forhoidet,

(c) Utstederen, eller annet selskap i Gruppen, ikke er i stand eiler villig til å oppfille
andrc låneforpliktelser'(inklusive garantiforpliktelser) som er forfalt, eller kan

271
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3.8.

3.8.1
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Nord¡c Trustee

4.

4.t.

4,1.1

4.1.2

4.r.3.

4.2.

4.2.1

bringes til førtidig folfall som følge av Utstedereus mislighold, forutsatt at summen

av nevnte låneforpliktelser utgjør mer enn det høyeste av NOK 10 000 000 (norske

kroner ti millioner) eller 1 prosent av lJtstederens boldørte egenkapital ved

avgivelsen av siste årsregnskap,

(ci) Utstederen ias rmder konlcursbehandling, offentlig administrasjon, innleder
gjeldsforhandling, erkjenner å være insolvent, eller en vesenllig andel av Utstederens

aktiva er gjenstand for dei<ningssalg, tvangsflillbyldelse, affest, utlegg eller beslag,

(e) Utstederen blir besluttet oppløst,

(Ð Utstederen i tilknytning ti1 Obligasjonene eiler Avtalen (etter Tillitsmannens
wrdering) har avgitt niangelfulle eller tèilaktige opplysninger, elklæringer,
bekrellelser, eller inneståelser av vesentlig betydning, eller

(g) Utstecleren er i en situasjon som gir Tillitsmannen, ettet konsultasjon med
Utstederen, rimelig glunn til å anta at Utstederen iid<e er i stand til å oppfylle sine

forpliktelser etter Avtalen.

Ändre bestemmelser

Krav til dokumentasjon

Tiilitsrnannen skal ha mottatt fra lltstederen den ciokumentasjon som er angitt nedenfor
senest to Bankdager før dato for første Emisjon.

(a) Avtalenuuderlegnet,

(b) Utstederens besiutning om Emisjon,

(c) dokumentasjon sorn viser at den som undertegner Avtalen hal rett til å forylikte
Utstederen (firmaattest, fu llmaktcr *.t.),

(d) Utstedersvedtekler,
(e) bekreftelse pä at kravene i verdipapirhandelloven kap 7 (prospektklav) er oppfylt,

(Ð eventuelle ofïèntlige godkjennelser som er nødvendige for Emisjonen,

(g) bekreftelse på at Obligasjonene er rcgistrett i Verdipapinegisteret,

(h) eventuell underslcevet ar,tale om dekning av'Iillitsmannens honorater og utgifter i
henhold til pL<t 4.9.2,

(i) eventuell erklæring i henhoid til pkt 4.2.2,

6) all øvrig relevant dokumentasjon som er fi'ernlagt i tilknytning til Emisjonen, og

(19 eventuellc crklæringer (herunder advokaterklæringer) sorn T'illitsmannen ber om i
forbinclelse rned forhold nevnt under defte pkt 4.1.1.

Tillitsmamen kan, når Tiilitsmannen linnel clet forsvarlig, endre fristen elier
dohumentasjonsi<r'avene etter pkt 4.1 . i .

Før Obligasjonenc kan emitteres slcal Tillitsmâru1en sle'iftlig meddeie Utstederen,
Emisjonens tilrettelegger og Registerføreren at dolcumentene er kontrollert og at

dokumentasj onsklavene er oppfylt.

Erklæring fra Utsteder

Vecl enhver Emisjon cr Utstederen ansvarlig for at:

(a) alle opplysninger so1l1er avgitt i fblbindelse med Emisjonen. så langt Utstederen

$emer til, er i samsvat mcd de faktiske forhold, og at det ikke forekornmer
rúelatelser som er av en slik atl at cle kan endre de gitte opplysningenes
betydningsinnhold med hensyn til vurdcringcn av Obligasjonene, og at Utstedet'en

har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette,
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4.3.

4.3.1.

Àaa

4.3.2

Nordic Trustee

(b) utstederen haï fattet gyldig beslutning om Emisjonen, og at Emisjoncn ild<e er i
konflikt med Utstederens øvrige forpliktclser, og

(c) offentlige klav er oppfylt (herundel verdipapirhandelloven kap. 7), og at påkrevde

offentli ge godkj ennelser foleligger.

Tiiiitsmannen kan føl enhver Emisjon kreve at Utstederen ved særskiit erklæring bekrefter

oppfyllelsen av pkt, 4,2.1.

Emisjoncr etter første Emisjon

Dersorn det er angitt Emisjonsramme i pkt. 1 , kan Utstederen foleta ylterligere Emisj oner

innenfor Emisj onsrammen, forutsatt at:

(a) Emisjonen skjer senest fem (5) Bankdager før Forfalisdato, og at

(b) kravene sorn følgcr av pkt 4, L I og pl<t 4.2.1fortsatl er oppf¡'lt.

Gjennomføring av ytterligere Emisjoner krever skriftlig bekreftelse fi'a Tillitsmaruten til
Utstederen på at vilkårene foreligger med mindre (i) Utstederen eï en Finansforetak og (ii)
Obligasjonene for Utstecleren utgjør en usiloet ordinær gjeldsforpliktelse (ikke ansvar'lig

lån).

Utstederen kan med skriftlig samtykke fi'a Tillitsmannen utvide Emisjonsrammen.
Eventuell utvidelse av Emisjonsrammen skal meddeles Obligasjonseierne og
Markedsplassen.

Registrering av Ohligasjonene

Utstederen skai løpende besørge kolrekt regish'ering av Obiigasjonene i

Verdipapi rre gisteret.

Rentefastsettelse

Dersom Avialen fastsetter at Obligasjonsrenten skal reguleres i Obligasjonenes løpetid.
foretas rentefastsettelse av Tillitsmamen. Obiigasjonsrenten frem til neste

Rentebetalingsdato s[<al meddeles Obligasjonseietne, Utstederen, Registetføreren og

Markedsplassen.

Utsteders erverv av Obligasjoner

Utstederen kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende ellel slette disse Obligasjonene
i Verclipapirregisteret,

Utstederens opplysnin gsplikt

Utstederen skal;

(a) straks infblmere Tiilitsmamen om ethvert mislighold av Avtalen, og om ethvert
forhold som Utstederen fbrstår eller burde forstå vii lanme føre til mislighoid,

(b) uoppfbrdret informere Tillitsmannen om øvrige .ft.trhold hos Utstedet'en av vesentiig
betydning for Utstederens oppfyllelse av Avtalen,

(c) uoppfordlet informere Tillitsmannen før Utstederen gieruromfører overdragelse av

hele eller deler av virksomheten eller endrer virksomhetens at1,

(d) på anmodning oversende Tillitsmannen Utstedelens årsrapport og delårsrapport samt

annen infolmasjon som Tillitsmannen har saklig behov for,

(e) på anmodning fra Tiliitsmamen sende oversikt over Utstederens beholdning av Egne

Obligasjoner,

(f) uoppfordret sencle kopi til Tillitsmannen av meidinger som innebærer at

laeditorvarsel slcal utstecles i henhold til lov og fbrskrifter,

4.4.

4.4.1

4.5.

4,5.1

4.6,

4.6.t

4.7.

4.7 .r,
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4.8.

4.8.1

4.9.

4.9.1

4.8.2.

Nordic Trustee

(g) uoppfordret sende kopi til Tillitsmannen av meldinger til Markedsplassen som er
relevante for Utstederens forpliktelser i henhold til Avtalen,

(h) uoppfordret informere Tillitsmannen om endringer i legistreringen av Obligasjonene
i Verdipapimegisteret,

(Ð uoppfordret i forbindelse med avleggelse av årsrapporl, ellel på forespørsel fra
Tillitsmaruren, sende til Tillitsmannen bekleftelse på overholdelse av særskilte
forpliktelser som følger av Avtalen,

ú) uoppfordret informere Tillitsmannen dersom det oppstår en situasjon som utløser Put
i henhold til pkt 3.7.3, og

(k) en gang pr. år, samtidig med avleggelse av årsrapporl, dog ilike senere enn 1. juni,
oversende til Tillitsmannen en erklæring fra Utstederens revisor om at det ikke er
gjennomført pantsettelser eller sikkelhetsstillelser i strid med bestemmelsen i pkt.
3.5.2.

Meddelelser

Tillitsmannens slaiftlige meddelelser, varsler, irurkallinger mv. til Obligasjonseierne, skal
sendes via Verdipapinegisteret, med kopi til Utstederen og Markedsplassen. Informasjon
til Obligasjonseierne kan også bli publisert på web-siden www.stamdata.no.

Utstederens skriftlige meddelelser til Obligasjonseierne skal sendes via Tillitsmannen,
eventuelt via Verdipapinegisteret med kopi til Tillitsmannen og Markedsplassen.

Omkostninger

Utstederen skal dekke alle egne utgifter i forbindelse med Avtalen og gjennomføring av

Avtalens bestemmelser, herunder utarbeidelse av Avtalen, eventuell notering av
Obligasjonene på Markedsplass og registrering og administrasjon av Obligasjonene i
Verdipapilregisteret.

Tillitsmannens vederlag og omkostninger skal dekkes av Utstederen. For Finansforetaker,
kommuner og Slkeskommuner fastsettes arlig honorar i henhold til gjeldende honorarsats

ogvilkårpåtillitSmamenshjemmeside@)påEmisjonsdato,med
mindre annet er særskilt avtalt med Tillitsmannen. For andre utstedere fastsettes honorat i
egen avtale. Tillitsmannens omkostninger som ikke kan inndrives på grunn av insolvens
ellel lignende hos Utstederen, skal kunne dekkes ved å avkode utbetaling til
Obligasjonseieme.

Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Avtalen og gjeruromfwing av Avtalens
bestemmelser skal dekkes av Utstederen. Utstederen hal ikke ansvar for eventuelle

offentlige avgifter på omsetning av Obligasjonene.

Utstederen er ansvarlig for at eventuell kildeskatt i henhold til norsk lov blir tilbakeholdt.

Obligasjonseiermøte

Obligasj onseiermøtets myndighet

Obligasjonseielmøtet er obligasjonseierfellesskapets øverste organ i alle saker som

vedlører Obligasjonene. Dersom Obligasjonseiemes beslutning eller samtykke er

nødvendig, treffes vedtak om detle på Obligasjonseielmøte. Vedtak truffet på

Obligasjonseiermøte er bindende og gjelder fbr alle Obligasjoner.

4.9.2

4.9.3.

4.9.4

5.

5.1.

5.1.1
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5.2.t

5.2.2.

5.2.3

5.2.4.

5.2.5

5.2.6.

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

Nordic ïrustee

Innl<alling og giennomføring av Obligasjonseiermøte

Obligasjonseiemrøte avholdes etter begj æring fi'a:

(a) lltstederen,

(b) Obligasìonseiere som representerer minst U7A av Stemmeberettigede Obligasjoner,

(c) Tillitsmannen, eller

(d) Markedsplassen.

Obligasjonseiemøtet iruúalles av Tillitsmamen. Begiæring om avhoideise av

Obligasjonseiermøte sendes Tillitsmannen skriftlig og skal presist angi de saker som

ønskes behandlet.

Har Tiliitsrnannen ikl<e etterkommet en gyldig begjæring om avholdelse av

Obligasjonseiermøte innen 10 - ti - Bankdager etter mottak av begjæringen, kan den som

be gj ærte Ob I i gasj onseiernøtet selv forestå innkalling.

Obligasjonseiermøtet in¡kailes senesl l0- ti - Bankdager lbr Obligasjonseietmøtet.
Innkallingen og oversikt over den enkelte Obligasjonseierens beholdning av Obligasjoner
sendes til de Obligasjonseieme som cr registrert i Vetdipapinegisteret på

utsendeisestidspunktet. hurkailingen sencies også Markeclsplassen for olfèntliggjør'ing.

innkallingen skal angi de saker som skal behandles på Obligasjonseiermøtet.
Tillitsmannen kan i irurkallingen også sette andle saker på dagsordenen enn de som

omfattes av begjæringen. Er Avtalen foreslått endret skal hoveciinnholdet av forslaget
angis i innkallingen.

Tillitsmamren kan kreve at Utstederen ikke endrer antall Stemmebereftigede Obligasjoner
i perioden fì'a Obligasjonseiermøte er begjært til møtet er avholdt.

Saker som ikke er rneddelt Obligasjonseierne ettcr rcglene om innkalling til
Obligasjonseiermøtet, kan bare avgjøres med samtykke fra samtlige Stemmeberettigede

Obligasjoner.

Obligasjonseiermøtet avholcles i lokaler anvist av Tillitsmannen. Obligasjonseiermøtet
åpnes og, ned mindrc Obligasjonseiermøtet vedtar noe annet, ledes av 'Iiliitsmannen. Er
Tiliitsmannen ikke til stede åpnes Obligasjonseiermøtet av en Obligasjonseiet, og ledes av

en representant sorn veiges av Obligasjonseiermøtet.

l)et skal føres protokoll f}a Obligasjonsciermøtet. I protokollen skal det angis det antall
Obligasjonseiere som er representert og de vecltak som fättes på møtet og ut.fallet av

stemmegivningen. Protokollen skal unclerskrives av møtelederen og minst en arulen

person som velges av Obligasjonseiermøtet. Protokoilen skal oppbevares av Tillitsmannen
og væïe tilgf engelig for Obligasjonseierne.

På Obligasjonseiermøtet har Obligasjonseierne, Tillitsmannen og Markedsplassen adgang

til å nøte. Møteleder kan gi andre adgang til møtet, med mindre Obligasjonseiemøtet
bestemmer noe annet. Obligasjonscier kan møte ved fullmektig. Obligasjonseier har rett

til å stille mecl rådgiver. Møteledet avgsør i tvilstillelle hvem som har møte- og stemmcrett
for Obligasjonen.

Representanter for Utstederen liar adgang til å møte på Obtigasjonseiermøtet.
Obligasjonseiermøiet kan bestemme at Utsteders reprcscntanter ikke deltar i behandlingen
av en sak, Utstederen har rett tii å være til stede uncler avstemningen.

À/ ¡f\ I
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7f,t



Nordic Trustee

5.3.

5.3.1

Vedtak på Obligasjonseiermøtet

På Obligasjonseiermøtet gir hver Stcmrneberettigede Obligasjon rett til én stemme i
henhold til registrerte Obligasjonel i Verdipapiregisteret ved utløpet av dagen lìzr
avlroldelse av Obligasjonseiermøtet. Den som åpncr Obligasjonseiermøtet avg¡ør hvilke
Obligasjoner som skal anses som Egne Obligasjoner. Egne Obligasjoner hat ikke
sternmerett.

I alle saker som bchandles på Obligasjonseiermøtet kan Utstederen, Tillitsmannen og
enhver Obligasjonseier kreve skliftiig avstemning. Ved stemmelikhet gjelder det
møtelecleren slutter seg til, selv om møtelederen ikke er Obligasjonseier.

F'or at Obligasjonseielmøtet skal kunne fatte gyldig vedtak må minst halvpartcn (1/2) av
Stemrneberettigede Obligasjoner være rcpresentert, jf. dog pkt 5.4. Selv om minclre enn
halvparten (I/2) av Stemmeberettigede Obligasjoner el rept'esentert, skal
Obli gasj onsei ermøtet avho lcles o g avstemning gj eruromføt'es,

Et vedtak på Obligasjonseiermøtet kl'ever tilslutning fì'a et flertall av de avgitte stentmet,
om ikhe annet er bestemt i pkt 5,3.5.

I følgende saker kreves tilslutning fra minst to trecleler (213) av de avgitte stemmer:

(a) endringer av Avtalens besternmelser om Obligasjonsrenten, løpetid, innløsningskurs
og øvrige bestemmelser som har betydning for Obligasjonenes kontantstrøm,

(b) overføring av Avtalens reftigheter og forpliktelser til alrnen utsteder (skyldner), eller

(c) bytte av Tillitsmamen.

Obligasjonseiermøtet kan ikke trefïe vedtak sorn er egnet til å gi enkelte Obligasjonseiere
eller andre en urimelig lbrdel på andre Obligasjonseieles bekostning,

Tillitsrnannen skal sørge for at vedtak truffet på Obligasjonseiermøtet blir iverhsatt.

Vedtak truffet på Obligasjonseiermøtet skai rneddeles Utstederen, Obligasjonseierne og
Markeclsplassen.

Gi entatú O bligasj onseiermøte

Hvis Obligasjonseiermøtet ikke kan fatte gyldig vedtak etter pkt. 5.3.3, lcan det imkalles
til gjentatt Obligasjonseiermøte for behandiing av samrne sak. I innkallingen til gjentaft
Obligasjonseiermøte skal det opplyses om fì'emmøtet og resultatet av avstemninger på det
første Obligasj onseietmøtet.

Ved behandling av saken i gjentatt Obligasjonseiemøte, kan det treffes gylclig vedtak selv
om mindre enn halvparten (112) av Stemmeberettigede Obiigasjonet er lepresenterl.

Tillitsmannen

Tillitsmannens oppgaver og myndighct

Tillitsmannen skal overvåke Utstedclens oppfyllelse av sine forpliktelsel etter Avtalen, og
etter lov og forskrift i forhold som har sitt grumrlag i Avtalen, hemnder kontrollere
rettidig og korekt betaling av Obligasìonene og Obligasjonstente, infot'mere
Obligasìonseiemc, Registerføreren og eventuell Markedsplass om relevant informasjon
som irurhenles og mottas i egenskap av Tillitsmann (dette el ikke til hinder for at
Tillitsmannen drø1ìer konfi densielle forhold med Utstederen), giennomføre
obligasjonseiermøter og treffe besiutninger og iverksette vedtak truffet i henhold til
Avtalen. Tillitsmannen er ikke tbrpliktet til å wrdcre Utstederens finansielle stilling
utover dc fbryliktelsersom måtte følge direkte av Avtalen.

5.3.2

5.3.3

5.3.4.

5,3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.4.

5,4.1

5.4.2.

6.

6.1.

6.r.1
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6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.t.7

6.1.8

Nordic Trustee

Tillitsmannen kan ta elhvert skritt for å ivareta Obligasjonseiemes rettigheter i alle forhol<l
som hal sitt grunnlag i Avtalen. Tillitsmaruren kan avvente handlinger til saken er f'orelagt

Obli gasj onscietmøtet.

Tillitsmannen kan mecl bindende virkning tbL Obligasjonseierne treffe beslutninger
vedrørende Al.talen, herunder foreta endringer i Awalen, som ettel Tillitsmannens
vurdering ikke vesentlig foringer Obligasjonseiernes rettigheter eiler interesser etter
Avtalen, jf dog pict 6.1,5.

Tiilitsmannen lcan med bindende vilkning for Obligasjonseierne trefTè beslutninger i andre

tilfellerennnevnti pkt 6.1.3 elterforhåndsvarseltil Obligasjonseierne, jf dogpkt 6.1.5.

Varselet skal inneholde forslaget til endring og Tillitsrnannens vurdering av dette. Det
skal opplyses om at forslaget ikke kan besluttes av Tillitsmannen alene mecl bindende
virkning for obligasjonseierne dersorn en Obligasjonseiel imgir shiftlig protest mot
forslaget innen sn frist fastsatt av Tiilitsmannen. Fristen kan ikke være kot'tere enn 5

lbm - Bankdager fra utscncielsen av varselet.

Tillitsmannen kan ikke treffe besiutninger etler.. pkr 6.1.3 eller 6.1 ,4 sorn angår forhold
nevnt i pkt 5.3.5, unntatt for å rette åpcnbare urilttigheter, uklarhetel eller
uftrllstendigheter.

Tillitsmannen kan ildce treffe beslutninger som er egnet til å gi enkelte Obligasjonseiere
eller andre en r"rrimelig fordel på anch'e Obligasjonseieres bekostning.

Beslutninger truflbt av Tillitsmannen etter pkt 0.i skal meddeles Utstederen,
Obligasjonseieme og Markedsplassen, mecl mindre det er åpenbart r,rnødvendig.

Obligasjonseiermøtet kan vedta bytte av Tillitsmannen uten samtyld<e fi'a Utstederen, jf
pkt 5.3.5.

Erklæring av mislighold, heving og inndrivelse

Dersom det inntreffèr forholcl som nevnt i pkt 3.4 kan Tillitsmannen gjeruromføre ethvert
tiltak Tillitsmannen finner påklevd for å ivareta Obligasjonseiemes interesser, herunder å

erklære mislighold, heve Avtalen og erklære Obligasjonene med tiilegg av renter og
omkostninger forfalt til betaling, samt lorestå inndrivelse av allc utestående be1øp under

Avtalen.

Dersom Tillitsmannen ür skriftlig krav om å gjennomføre tiltak som nevnt i pkt 6.2.1 f}a
Obligasjonseiele som representerer minst 715 av Stemmeberettigede Obligasjonel skal

Tillitsmannen gjennomfbre tiltakene med minclre Obligasjonseiermøtet har truffct
beslutning om andle løsninger.

Tiilitsmannen skal holdes skadesløs av Obligasjonseieme for vilkningen av tiltak
(herunder omkostninger og ansvar) som er iverksaft etter pkt 6.2.2. eller etter r.edtak om
mislighold på Obligasjonseieunøtet, og kan keve skadesløsholdelse og sikkerhet fra de

Obligasjonseierc som har fl'emsatt krav etter p\.1. 6.2.2 ellcr sternt for beslutningen på et

ObiigasjonseiennøTc.

Ansvar

Tillitsmannen er kun ansvarlig for dirckte tap Obiigasjonseierne eller Utstederen lider som
føLge av at Tillitsmamen uaktsomt eller forsettlig har forsømt sine oppgavcr etter Avtalen.
T'illitsmannen har ikke ansvar for innholdet av informasjon som Tillitsrnannen
vidcreformidler til Obligasjonseierne på vegne av lJtstederen.

Utstecleren er ansvarlig for direkte tap (herunder omkostninger og ansvar) Tiliitsmannen
pådrar seg som følge av at Lltstecleren har forsømt sine plikter etter Avtalen, herundel tap

som følge av at Tillitsmannen har innrettet seg etter erklæringer og opplysningel
Utstederen har avgitt i fbrbindelse med etablering og giennomføring av Avtalen.

6.2.

6.2.t.

6.2.2

6.2.3

6.3.

6.3.t
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6.4.

6.4.1

6.4,2

6.4.3.

7.

7.I.

7 .r.1

7 .1.2.

7.2.

7.2.1.

7.3.

7 .3.1

7.4.

7.4.1
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Bytte av tillitsmann

Bytte av tillitsmann avgjøres av Obligasjonseiermøtet ettet reglene i kap 5. Tillitsmannen
ftingerer inntil ny tillitsmann eventuelt er valgt.

Utgifter til ny tillitsmann dekkes av Utstederen etter pkt 4.9, men kan - helt eller delvis -

kreves refundert av Tillitsmannen dersom bynet skyldes brudd på Tillitsmannens
forpliktelser etter Avtalen eller andre forhold Tillitsmannen er ansvarlig for.

Tillitsmamen plikter å medvirke til at den nye tillitsmannen uten ugrunnet opphold etter

Obligasjonseiermøtet, fär'de nødvendige dokumenter og opplysninger for å utføre sine

oppgaver etter Avtalen.

Generelle bestemmelser

Obligasj onseierfelleskap

Gjennom tegning, kjøp eller annen overføring av Obligasjoner, vil Obligasjonseierne
anses å ha tiltrådt Avtalen og herunder akseptert at:

(a) Obligasjonseieme er bundet av Avtalen.

(b) Tillitsmannen har fullmakt til å opptre på vegne av Obligasjonseierne.

(c) Tillitsman¡ren har, for sin saksbehandling vedrørende Avtalen, rett til innsyn i
Verdipapirregisteret om eierforholdet til Obligasjonene i Verdipapirregisteret.

(d) Avtalen etablerel et fellesskap mellom Obligasjonseierne som innebærer at:

(Ð Obligasjonene er seg i mellom sideordnede og likestilte,
(iÐ Obligasjonseierne ikke med grunnlag i Avtalen kan opptre direkte overfor

Utstederen, herunder ikke selv ta ut søksmål mot Utstederen,
(iiÐ Utstederen ikke kan med grunnlag i Avtalen opptre direkte overfor

Obligasjonseierne,
(iv) Obligasjonseierne ikke kan oppheve obligasjonseierfellesskapet, og
(v) at den enkelte Obligasjonseier ikke kan tre ut av obligasjonseierfellesskapet.

Avtalen er tilgjengelig for enhver og kan fås hos Tillitsmannen eller Utstederen.

Lowalg og verneting

Konflikter som måtte oppstå under Avtalen og som ikke kan løses i minnelighet, skal

avgjøres ettel norsk rett og med Oslo Tingrett som vetneting.

Endring av Avtalen

Endring av Avtalens bestemmelser kan bare foretas med samtyldce fra par-tene i denne

Avtale, med unntalc av endring som nevnt i pkt 6.1.8.

Kontaktopplysninger

Utstederen og Tillitsmannen skal holde hverandre informefi om endring i postadresse, e-

po stadresse, telefon- o g telefaksnummer o g kontalctpersoner.

0/*S^ ñ,rÅ*
TillitsmannenUtstederen

Lars Erik Lærum


