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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 ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i
Registreringsdokumentet. 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
Verdipapirdokumentet. 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.
Det er kun Selskapet og Tilretteleggerne som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i
Verdipapirdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til
Verdipapirdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på.
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. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Verdipapirdokumentet innebærer
at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. 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 eller Tilretteleggerne.
Dette Verdipapirdokumentet må sees i sammenheng med Registreringsdokumentet datert 28. april 2014, som
sammen utgjør Prospektet.
* Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i kapittel 3
Verdipapirinformasjon.
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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. Det er tre
risikoforhold som samlet utgjør investors totale risikoeksponering ved investering i et obligasjonslån;
likviditetsrisiko, renterisiko og 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.
Obligasjonslånet løper med en årlig kupongrente på 4,52 % p.a. Kursen på obligasjoner med fast rente vil være
følsom for endringer i markedsrentene. Stiger markedsrentene i perioden, vil prisen på obligasjonslånet falle.
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.
Investor har kredittrisiko på sin plassering dersom Eidsiva Energi AS ikke klarer å gjøre opp sine forpliktelser ved
forfallstidspunktet. Prisen på obligasjonslånet vil i hele Lånets løpetid variere med kredittmarkedets oppfatning av
Eidsiva Energi AS som utsteder.
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2. Personer
2.1 Utarbeidelse av Prospektet
Ansatte i følgende selskaper har deltatt i utarbeidelsen av Prospektet:
Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar

2.2 Ansvarserklæring
Eidsiva Energi AS bekrefter at opplysningene i dette Prospektet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med
de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Prospektet som er av en slik art at de kan endre
Prospektets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette.
Hamar, 28. april 2014

____________________
Eidsiva Energi AS
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3. Verdipapirinformasjon
ISIN:

NO 0010704414

Lånet/Lånets navn:

”4,52 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2029”

Låntaker/Utsteder/Selskap:

Eidsiva Energi AS, organisasjonsnummer 983 424 082

Type lån:

Åpent obligasjonslån med fast rente

Låneramme:

NOK

1.000.000.000

Lånebeløp - 1. transje:

NOK

500.000.000

Obligasjonsandeler á:

NOK

Obligasjonsandelenes form:

Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregistret.

Inn-/ Utbetalingsdato:

26. februar 2014

Rentebærende fra dato:

Innbetalingsdato

Rentebærende til dato:

Forfallsdato

Forfallsdato:

26. februar 2029

Pålydende rentesats/Kupong:

4,52 % p.a.

Renteberegningsmetode Kupong:

30/360. Ved denne renteberegningsmetoden 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:

Renteberegningsmetode 2.hånds
omsetning:

1.000.000 - likestilte og sideordnede.

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.

Act/365

Rentetermindato:

Årlig, hver 26. februar. Første rentetermin forfaller 26. februar 2015 og
siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.

Bankdagkonvensjon:

Ujustert

Effektiv rente:

Avhengig av markedskurs. Kurs 100 % gir effektiv rente er 4,52 % p.a.

Emisjonskurs:

100 %

Bankdag:

Dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og som
også er åpningsdag for Norges Banks oppgjørssystem (NBO).

Innløsninsgretter (Put/call)

N/A

Avdrag:

Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet til betaling på
Forfallsdato.

Innløsning:

Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte
obligasjonseier direkte fra Verdipapirregisteret. Foreldelsesfristen for
eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år
for renter og 10 år for hovedstol.
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Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av Lånet.
Obligasjonslånet utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for Låntaker, og står
bare tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran ordinære
gjeldsforpliktelser.

Utsteders særskilte forpliktelser i
løpet av Lånets løpetid:

I henhold til Låneavtalens punkt 3.5.1 forplikter Utstederen seg til ikke
(enten dette skjer som én, eller flere handlinger, frivillig eller ufrivillig):
(a)
(b)
(c)

å overdra hele eller deler av virksomheten,
å endre virksomhetens art eller
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 Låneavtalen.
Så lenge Lånet løper forplikter Låntageren seg til ikke å oppta lån i
Låntagerens datterselskap samt til å sørge for at Låntageren eller
Låntagerens datterselskap, jfr aksjelovens § 1-3, ikke stiller eller opprettholder pant eller annen form for sikkerhet i noen av Låntagerens eller
Låntagerens datterselskaps nåværende eller fremtidige eiendeler eller
øvrige aktiva eller avgi noen form for kausjonserklæring/garanti som
samlet utgjør mer enn NOK 300.000.000,- (norske kroner trehundremillioner) eller motverdien derav i valuta. Denne bestemmelse skal dog
ikke være til hinder for at Låntageren 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, samt
(c) opprettholder sikkerheter som hefter på aktiva tilhørende
selskap som erverves av eller fusjoneres med Låntageren (der
Låntageren er overtagende selskap), forutsatt at heftelsene ikke
etableres i forbindelse med ervervet og at de forpliktelser
heftelsene sikrer ikke ved ervervet eller senere utvides.
Overholdelse av ovennevnte bestemmelser, skal på anmodning fra
Tillitsmannen dokumenteres overfor Tillitsmannen ved erklæring fra
Utsteder.
Notering av Lånet:

Lånet vil bli søkt opptatt til notering på Oslo Børs.
Søknad om notering vil bli sendt etter innbetalingsdato og så raskt som
mulig etter at Prospektet er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet.
Obligasjonene er fritt omsettelige.

Formål:

Formålet med emisjonen er generell finansiering av Utstederens
virksomhet.

Godkjennelser/Tillatelser:

Fullmakt til opptak av Lånet er gitt i Låntakers styre den 12. desember
2013.
Prospekt vil forelegges Finanstilsynet for kontroll og godkjenning og til
Oslo Børs i forbindelse med søknad om notering av Lånet.
Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller
fullstendigheten av opplysningene som gis i Registreringsdokumentet.
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
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annen måte omfattet av Verdipapirdokumentet.

Låneavtale/-n:

Det vil før Innbetalingsdato bli 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.
Låneavtalen er tilgjengelig for enhver og kan fås ved henvendelse til
Tillitsmannen eller Låntakeren og er vedlagt dette Verdipapirdokumentet.

Obligasjonseiermøte/
stemmerettigheter:

Obligasjonseiermøtet er obligasjonseierfellesskapets øverste organ.
Dersom obligasjonseiernes beslutning eller samtykke er nødvendig etter
Låneavtalen eller etter lov, treffes vedtak om dette på
obligasjonseiermøte. Vedtak truffet på obligasjonseiermøte er bindende
og gjelder for alle obligasjoner.
Innkalling og gjennomføring av obligasjonseiermøte
Obligasjonseiermøte avholdes etter begjæring fra:
(a)
(b)
(c)
(d)

Utstederen,
obligasjonseiere som representerer minst 1/10 av
stemmeberettigede obligasjoner,
Tillitsmannen, eller
Markedsplassen.

På obligasjonseiermøtet gir hver stemmeberettigede obligasjon rett til én
stemme i henhold til registrerte obligasjoner i Verdipapirregisteret ved
utløpet av dagen før avholdelse av obligasjonseiermøtet. Den som åpner
obligasjonseiermøtet avgjør hvilke obligasjoner som skal anses som
egne obligasjoner. Egne obligasjoner har ikke stemmerett.
I alle saker som behandles på obligasjonseiermøtet kan Utstederen,
Tillitsmannen og enhver obligasjonseier kreve skriftlig avstemning. Ved
stemmelikhet gjelder det møtelederen slutter seg til, selv om møtelederen
ikke er obligasjonseier.
For at obligasjonseiermøtet skal kunne fatte gyldig vedtak må minst
halvparten (1/2) av stemmeberettigede obligasjoner være representert, jf.
dog Låneavtalens pkt 5.4. Selv om mindre enn halvparten (1/2) av
stemmeberettigede obligasjoner er representert, skal obligasjonseiermøtet avholdes og avstemning gjennomføres.
Et vedtak på obligasjonseiermøtet krever tilslutning fra et flertall av de
avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i Låneavtalens punkt 5.3.5.
I følgende saker kreves tilslutning fra minst to tredeler (2/3) av de avgitte
stemmer:
(a)

(b)
(c)

endringer av Låneavtalens bestemmelser om
obligasjonsrenten, løpetid, innløsningskurs og øvrige
bestemmelser som har betydning for obligasjonenes
kontantstrøm,
overføring av Låneavtalens rettigheter og forpliktelser til
annen utsteder (skyldner), eller
bytte av Tillitsmannen.

For nærmere informasjon om Obligasjonseiermøte, se Låneavtalens
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punkt 5.

Tilgang til dokumentasjon:

www.eidsivaenergi.no

Tillitsmann/-en:

Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo

Tilretteleggere:

DNB Bank ASA, DNB Markets, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
og Nordea Bank Norge ASA, Nordea Markets, P.O. Box 1166 Sentrum,
0107 Oslo

Registerfører/Noteringsagent:

DNB Bank ASA, DNB Markets, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo.
Registerfører er ansvarlig for å føre registeret.

Verdipapirregisteret:

Det foretak med tillatelse etter Vprl. til å drive registrering av finansielle
instrumenter, hvor Lånet er innført.
Fra Innbetalingsdato: Verdipapirsentralen ASA (VPS), Postboks 4, 0051
OSLO

Markedspleie:

Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet

Prospekt:

Prospektet består av dette Verdipapirdokumentet datert 28. april 2014
sammen med Registreringsdokument datert 28. april 2014

Registreringsdokument:

Dokument som beskriver Låntaker utarbeidet som en del av Prospektet.
Gyldig i 12 måneder etter godkjennelse. Prospekt vil i denne perioden
kunne utgjøres av Registreringsdokumentet sammen med nytt
Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som utstedes.

Verdipapirdokument:

Dette dokumentet. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt
obligasjonslån som tas opp av Selskapet.

Prospekt og noteringsavgifter:

Prospektkontroll for Verdipapirdokumentet er NOK 13.000.
Prospektkontroll for Registreringsdokumentet er NOK 50.000
Kursnoteringsavgift for første transje 2014: NOK 14.303
Registreringsavgift (Oslo Børs) NOK 5.175
Annonsering i en riksdekkende avis (estimert) NOK 7.000

Lovgivning:

Utstedelse av Lånet er regulert av norsk lov, og eventuelle søksmål skal
reises ved Oslo Tingrett som Tillitsmannens alminnelige verneting.

Avgifter:

Låntaker 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.
Låntaker er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir
tilbakeholdt.
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4. Annet
Det foreligger ikke offisiell rating av Låntaker eller dette Lånet.
De involverte personer i Eidsiva Energi AS har ingen interesse, og heller ikke motstridende interesser som har
betydning for Lånet.
DNB BANK ASA, DNB Markets og Nordea Bank Norge ASA, Nordea Markets har vært tilretteleggere av Lånet,
og har bistått Eidsiva Energi AS i forhold til prising av Lånet.
Tilretteleggerne og eller noen av Tilretteleggernes tilknyttede selskaper og/eller ledelse, styremedlemmer og
ansatte kan inneha posisjoner i et instrument eller relatert instrument som omtales i dette Verdipapirdokumentet,
og kan utføre eller søke å utføre finansiell rådgivning eller banktjenester knyttet til slike instrumenter.
Tilretteleggernes corporate finance avdeling kan opptre som tilrettelegger eller co-tilrettelegger for Utsteder for
private og offentlige plasseringer og/eller videresalg som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent.
Erklæring fra Tilretteleggerne:
DNB Bank ASA, DNB Markets og Nordea Bank Norge ASA, Nordea Markets har som Tilretteleggere for
Selskapet bistått med å utarbeide dette Verdipapirdokumentet. De opplysninger som fremkommer i
Verdipapirdokumentet er så langt Tilretteleggerne kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er
ikke særskilt kontrollert av Tilretteleggerne og Tilretteleggerne eller ansatte hos Tilretteleggerne kan derfor ikke
påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i
Verdipapirdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilretteleggerne påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende
opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet 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.
Oslo, 28. april 2014
DNB Bank ASA, DNB Markets
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5. Vedlegg: Låneavtale
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.

Obliga£;jonet'~om eies av Utstederen, noelJ som har bestemmende
innflYte~e oVedJtstederen ellt;r I'l.oenspmUtstederen hår bestemmende

innflyt,e~e ~yet·

'

tJtstedel$~å~ (),bligjlSjoner i henhol4 til.Åvtalen.
SU:mtne)l~av,~lllydende på de Obligasjoner som (minimum.) skal inngå i
først.e'~illisjøm
Dato for 'før$t~"Etnisjon.
net hekip.sCini:s1lIliliIen av Pålydenrle av samtligeObHgasjonerlwyst kan
utgjøre~,EriNA,'<3.ngi1fifeitetforEmisJonsf<l.lIlIDe,kan det ikte·emitteres .
ut over, de~'beUap S0lner anf9.UtillderEmisjonsbelJilp.
Føtetåkined.til,latelSe

ette~'finansieringl!vfrksomhetsloven(l6v

ba'toep:C)b~sjonene
til ~~da~lJV'ensjon,

fQrfallertilbe~g.

Kiusen:,f$t:Saft.l

1988/40) •..

forfallsdatO justeres iheltholrl

prosent aV PålYdende, som Obligasjonene skalinnløSelI

tilJ)å }19tfå!I~dato.

IåeJitij;I<asJ6l;lSIiWllIJleiet'!or.'Oblig!lSjonene
(Illte~riiUSeoUrii:ies
Identification Number).
Det tillegg, 'imgitt iprosentpoeng, som skal tillegges Referanserenten.
Er Margin iuigitt som NA anvendes' ikke Margin.
Den: vetdipp.pirJ>ør~eller .~en ~erkjentmarkedsPlass
for vermpapfrer,
hvor Utst'ed~rell hat. eller søker Obli&lIlIJonene notert. Om NEI 0/ angitt
undi;:r.NptP1:!ng gjelder ~e besteimnelsene iAvtalen som henviser til
Mark~dSpfiijs.·

.i :

NorskTil1i1srr1aonASA

(NQnvegia~ Inteibånk Ofl'eIilØ'Rate)tflntesats for en næriDere angitt
~ri~TastSatt
på Oslo Børs b,jemIIleside cakl12.15 påavlesningsdagen.'
Dersoni,,~e'siden
ikke er tilf;iengelig, fjernet, eUer endret slik at den '
opp~
rente ~tte~ Tillitsmannens oppfaining ikke gir et .rilctig uttrykkfor ".
Referans~rentel1.lIkal detbenyttes enrelevant side hos en annen
elektr~J(J(y~etsformidler'som
Tillitsnumhen mener angir den' sænme
rente$~iSen':Erdfltte ikkemu1~ b~gnerTillitsmannen
rentesatsen basert .
på saminifulijØbare kvote~g meUOll1Da:nker.
.
AvgjØellP~!let'om ll()tering påMarkedsplass av Obligasjonene. Er jA:
an,gitt'j fel~tf0rNotering
er Ut~ederen fotplikt~ttil å søke
ObligasjQDe,iieJilotei't på Mai"ked!jp]ass. ErNEI angitti feltet for Notering'
foreH~er mg~nforpliktelse til å søkfl notering på Markedsplass, men et
samtidig, ~e ~ hinder for atdette kan gjøres.
.

nente~teslll$ :$om Oblisasjollene±'orrentes
(il

med:
. .....
..
.Et.O:P!i~jonsrente~
anfP,tt'soDlen prosentsats skal0bligasjon~~
f()~entestildenne prosentsatsen pro anno (basert.~

Ret;l~l<onvensjotienangitt:lkaplYfra.ogmed

Rentestårtdato til

JJPff~i,Iato.
(ii) 'RrQl)ligaSjollSrenten angi~ s~ Referanserente +Margin skal
Obli~jonene' forrentes FO anno med den rentesats som svarer til
"':t{eferall.1!erente + Margin ,(basert på denJ kap l angitte
~nte~nvensJonen).
fra og med Rentesta.rtdatO tilfØl'Ste Rente"
·betaliugsdaWog,derettedøpendefra·ogmed·hver.Renw.
'bet81m~dato til nl;lste Rentebeta:lingsdato inntil Forfallsdato .
. ' Re~riinserenten' regUleres 'riled virkning fra og med hver
.'~nt,~1!e:tallngsdat6 tillie~·RtnteDetalingsdato/Forfa11sdat6.
Ob1ig~sjQ#lemestett til wmdlgÅ innløse. Obligasjoner til arigitie
tidsp~et)
C',?ritdB;t6") ogtilliørende ktu;s(er) (Putkurs"ljf pkt 3.6 9g
pkt .3:'l.~PUtdåto: skalJusreres ihl;l~()ld til BankliagkonvensjoD. Et Pot
angitt ~nt N,f...gjelder ikke bestemmelSene om Put.

NIBO:Rpå ~y~ ReriiefåstsettelSesclato,. avrundet til nættnflste hundtedels
proll~tgo:efig.for den rellteperiode som er angitt under Referanserente.
Refe~~rcPiteii.,.e~leres
1l1ed virtqtmifra o~ med hver
Rentlilietåli}igsdåto til neste Rentebe1.1UlngsdatO,
Er Referanset~ntenangitt
som,NÅ anVendes·ikke Refer~nte.

3
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Det fo~ta:k.s()fu.;tY'1Jtsteder'eIutll~kt til,. a:<briinistl'ere'{fØte
uts:te®~~ll~for}Oblig!lSjo.l),en,e,iV'~tdipa:pi:n'(lgistere£
Ile(n, ~~r).()bli.iiisj6liSrentenf()l'fa11er tll betåling (hvert år),
RentebetitWigsilatq ju!Mres i b.enholp.1ilBaDk!f~gk:onveIl.Sjon.
De ilatO.er':1ieferanseien:ten iastsette~ forkommellde reateperisde for
ObHgaSjon:~,llj.ediregu1erbarreJ,lte.FørsteReDtefasfsettelsesdato er to', "
Bankdåg~~ fii!i'1;tentesfartdato. De~etter et Rentefastsettelsesdatoto
'
Biulkdåger'¥#;hvetRen,tebetaIfug$.(lato.
Konve j6p fofheregning av Obligasjonsrenten.
Cl)
Er·Renh~koDvensjonilllgJ.tt som3()1360 skal rentebetaling fra
og ntea en; ,Rentestartdatølltenteoo1:alingsdato til neste. , '
. '.Rbnfeb~taJihgSdato beregnes På grUnnlag a'l'~ år S01l1 be$t4r,av
36Q 4ag~r med 12JlI.Bnel4:r å SO dager; Unntatt fra dette er:
(~t:&$:,densiste dag iperioden er, den31. kalenderdag i
lp.~e<l~ndgdenføi:ste"dagipe~odenikke erden30. eller den '
31:'~~r!fa:glmå»eden,så.
skal den maned som inneholder
siste dågJ ~eriodeilil<ke avkortes erse dager.
, (b) R"Vis dell siste qagiperioden er den siste kalenderdag i
,
, f~bIWltmåned, såskal februar måned ikkdoilenges til.en måned
beStiten<ieav dager." "
(ii) , ", Ei-)~.f#el(onvensjoltangitt $$Ea1ctiskl360skål~ntebetaling
" ,beregp.es på .grunl'llagav faktiSk..
påløpte kalenderdager fra ,
. ~g~ed'Rentestarldatol R.entebetålingsda1otil'neste
it~~~l)etalings(lato, Antållefrllnteqaget ØJvideres med 360,
Dell da't:Q0J11~j()11l\illeør tenteQ~~~ fra. Er R.eritestaftdåtOangitt som
NA.åJ:lV~aes,ikke' Renteatarldåto.

ns

se

antall

Hvis.JA.:er arlgittllllder Ti11eggSbe~ gjelder særlige bestemmelser for
.Ob1ig~i>Joll,en~~
avkastnilig m.v; fastsatt i V~legg. Er Tilleggsbeløp
angitt- i!!oin: .NÅ: f()r~1igger ~e be!Mnun(j1Set om Tilleggsbeløp.
NorsR'Timtilmlmn'ASAelIer.denSettvifølger(e)~
SUlllDltn ~v,'Pålyderi.de,av alle Øbll~onefsom ikkeer innfridd og
sleti¥ti: Verdipapirregisteret.
'
Den(d.ettciN~ sopt er S}{ylqner(d.ellltor) ,for Obligasjonene.
Eventufllle'vedlegg tilAvtalen.
Detregisfurder Obligasjonene er reglstrert.

4
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QbJigasjonens wv:rlgeYiIkår ..
. FoX'DiiletmedErnisjonen
.....Fo:tmål~ tried' EriiisJonenercgeneteU
fmansieri11gåvUfstedCrens
...
':':,:'

"~,o

' .....

,

••

','

•

",",

::'

••

",

virksomhet.

,

';,

\,:'>,

:'.';','

".;';(}bligasjonenes note~~gproSpekt
:~::. ;:«:'" "'.'..... ,....'..:, " .. ' .: ", ',:-.>, ','..'><~".'",: ...... -.~
.'i' ;Y~d1).o:te~g av()l>li~one.9'epå.'M:arkedsp1asSska1SPØ:rslllål om noferingensomkrever
:9bligasjonseiemes samtyllke:avgjøres etter bestelIl.Ilielsene i Avtalen.

.: ,Et bpIigasjonenelloteftI!i'.Måt~dsPlåss· sk:alUtsteaeren.tremskatTe de dokumenter og
,;···ilep~Onnasjon.·somer nød~~gfor
å. Q:Pprettholde.noterlngen.
.•.•.•..
'i"

.

,i.

:i

..

:I.J~~eren skal sørge førafA~a1eD.xedlegges
.sont en ge1av ptos~kt og annettegnings .. ·
. \)g:.iijf(,)nnasjons:rnatrmellf()r>Øbljgasjo~p.e.
. .

"

,:;.:.,.:/;;c',;.j','.'

i": ..",,,//~:;.:

•

,r'>.,:f:":":>.':'.:"';;>', ", ','::""":"""':'

X;·~.$:.'.

.v-;

" ..',

, "..' :..:

;

.'

,

."'

O~ligllsj(lnene$ .~tlls
.
Qb~gasjoneI1e\lt~ør'6~·9t<lill.~gje14SfOl'pIiktelse fqtlitsfederen, som bare stArtilbllke .
......•...;,;.:.,."': '("':" ::' , t"orfowIiktelser sanl'vealQ~ skål di,ikke~ foran ordi.il.æte gjeldsforpliktelser.
\'·:·./}·:;.f,:';!1W~'t;·\?·;':~PhIijll8jOneJle.S"Sikkei!hei.~
,
, • •

":,,,

J

. :;';::~Ll'... -: ;;,'.

.' '; ..;;;';";,:::;~';, .'.....
>, :~t~
-"

..

,

',,;.

ikke etablert særskilt ~il9cerhetti1
dekning
,;;
",

Utiltederens

av Qbligllsjonene.
,

s~lige forPliktelser

. ]Jtstede~enforplikter slj,ti1ilcli:e (enten dette skjer som en" eller flere handlinger, frivillig
" ".
: (~J,å overdra hele ellef~el~f virbomhetep..
•(b) '; endre virksonl11~te$ ~,~~er
'····(9).' .';å foreta. fusjon.fisj91\·el!~r;ann~nfo1'Ili·f(JtreOrgllIli.$e~ ·!lV·virksQl'Iih.eteIl;

LE'" ,~ller ufi!ivjJlig):

av

..~s,~®

fue~r

en~eseritli:g svekkeI$e ay Utsti@etefi!! evne. til å oppfylle sine

; "f'Ofpliktels6T efter Avta1en.:~,~.,,'. .

.

_".",

'Sålenge Lånet1øperførpltktetLåntågerell seg tilikke å oppta lån i Låntagerens
"" :datte~eIskap samt ti~å.s~gefm: åfLåIitageren eller Låntagerens datterselsklW. jfr .
. '.aksj~lovens § 1-3,
ei1er oppretthOl<.1erminteller annen form for sikkerhet i
noep:av LålltagerellS eller.:t;åDfligeret18datterselsqps !låværende eller fremtidige
eiøn.4eler eller øvrige likti:Va"e~in'avgi MI.'lIi forin for kållSjonserk1.ærlng/garanti som

~.still'*".

;",

·sjUnletutgjør.llletennNOK·300;OOO:Om),-·(norSk:~kronei'·frehundretnil1ioher)

eller

. nlotverruen derav ivallita'I)enhe bestemmelse sk:aldOg ikke være tilbinder for at
~~~nm lJtOver ove~evn~iaJIune:
.
;(aJff'(Ir~iI1delse m€l4l1ÆuIa~ray verdipapirer og fimmsIelle instrumenter, stiller sedvatt1ige .
-.. sikkerheter knyttet"til oppgjør for slik ha.ndi,il,

(b).aigir s~varilige' sjkkøi'n6ter(~atgspllllt)ved ievenmset av Varet og tjenester på
. '", kreditt, satnt
.

',' , :JF

. :(cloppretthollletsikkerhetbr:som hefter på aktiva tilliørende selskap som. erverves ay
. eller fusjoneres meatåh~en(der
Låntageren. er.overtagende selskap); forutSatt at
hifl:elsep.e ikke·ef.l'lo)eresl'forpind,elsemed ervCrveiog.at de fOJ:p1ik:telserheftelsene
'.....,·sikreriJCke·vederv:eiy~t:~llet $eneie trtvl(ies,

5
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'l?~~,t,}~;!~:~j>
,~erholdel$e
" '" ;i\~''''';\ ,-- dOkumenteres

'

aV Qe~eImltejgpne'idette pkt. skalp! anmodning fra Tillitsmannen
overfor Tillitsmåtmen ved erklærlngrra Utsteder.

..'Eor Utstederens opplysningsplikf,. se pk:t4.1.

tItiitederens betalinger'
~::~:~utstederen skål!'å hver'li.enkbetalings~to

,,{}D;,: >, ()~ligasjonsrenter

':~,6.:~>'¥tStederen

,..lr; :',.;' ',·.:m:tiltiplisert

,.'~ "

d;

..

""..

,

-

etterskuddsVis betale påløpte

til, Obli$tsJg~eie~:

skal på'Forfallst1at<}l)etale tilObligasjonseierlie
med InnfrieJsi;Si®~.
"
,

"

"',

"

, ' .

,

'

.

,

Pålydende på Obligasjonen

3':;~ ti~tederen ~ka1 på.FgrfåU;dåtQ beta1e,eventu.elle:TIlleggsbeJøp til ObligasjoIlfjeieme.
,i:~_;.6~4."UtStederen kan ikke påberppe
motkrav eller gjenJi()1llføre ttlotregning i

: ,-::,'::,+\~

>: :J;~" ' , .:;.", - - . ; tieWIDSSfw:pliktelser
.,:,_,

s~g

s9mf~lgetavAvtalen.

.. .

c';',:Y~litØvel~eaveyeritm:~Øålt'ellerPu1~alUtste4~n~dato
angittllUderCall ellerPlif
~t;l
til Obligasjonsetem~,~ål):'dende på Obligl!Sjonøne SOmskal innfris multipli~ert med
,;'f~j:Si";,C': :4i'irkUfs SOm~ka1gjelde f9r.*n angitte dato, med tillegg av påløptObligasj omrente ..'
': i .:,".

,·;.nt:<·'j':,:',.Ethybttbeløp som Uts~~;~
/. , ,i

..•..'

<

";', Obligasjonseierne

skafbetale ul 01}~gasjon~ierne skalvære disponibelt for'
deo' dato b,elØpet skal betales ihenhold ill Avtalen.

. . krR-vetillsvarentie

dethøyes~.aV:

:?3,:~~1.·
',

..':~~',~i'
'H~Utstederen ikke harb~taitfoifalte krav etter 4vtalen, uaVhengi~ av om . '. . ."
, " .<~T. ~.~:.':;,';'1':' .••,' -,()bli,~Jonene er er~misli~oldt,
s~14et betales euforsirikel$esrente av det forfalte'
· <' "

,,'

før

; NISC),Rfor en,p~ii.O¥ ~i~irllkerri~d tilIeggåv:3 % p.a. (fastsettes to SaDkdager
" 'fOffallet,. og deretter Ukentlig). og: "
:gjeldende ObIigasjpn,srehte på ®tåldueUe forfllIfsud,SpunktntedtiIlegg av3
p.a,
~,,- ',_<~',:/'-,'

\:~)

ro

.Fo\;$~e)$esr#nwl;'·skIil~imecuJg legges til detfot,fMte krav og forrentes med,'dette (renters
,<~p1e).

."::,

'.

. ~~', ',i':;: ,

:\

·,·····:lr~eI8eåvfØrticli.giI1ril.Ø~JliDgsrett.';ObHgalijoh.ene
A

"

,

>

':.'

""~.

,'"

•

•

· 'lIVis Utstecl,eren øn$k'6r~trteye eventuell eau, SIåil (lette meldes ul Obligasjonseierne
tiJlitsmanrien Senest .30 ~ tl'~tg,~BaiIkdager før io1I1øsning skal gjennomføres.

:.':i>: \~Si?:~,~",'{jtsteaers
inhlØ'sninga~'infu~elillalIeObligasjonepe
,

~':,t'f',' :q.tel1otnObligasjonen~ •.:, : : .....

skal gjennomføres

og

ved uttreknin.g.

'

.;~('{'~'~~!~S'/
Hiris ab1i~asJon$ier~n ~i~r~å
utøve eventuell

PUt., skal dette meldes Obligasjons~ietenS
egeJi.'.registerfører i Verdipapiitegisteret senest 15 ..fel.1lten .. Bankdagerførinnløsnmg
'';'.: ' ;;;;',; ;,,:. ska1g;ImD°mføres;
.

·:.'.</'>~~~
..<,.'':'

·.~;~~2:
'.Mi$l'~old ••av øbJiga~j(lDene
,, ¥.

· ";':::.:' "X:;:lS" '

0pligasjonene kan av TilU:~~nen

er~ætes miJligholdt dersQm:

· (l;I) Utstederen 11ckerettidig,h!l.t overholdt sine betalmgsforpIiktels~J' etler pkt. 3.6, med
mindre betaliJig etler TillitSmannens oppfatlling !penbart vil bli gjennomført, og er
;. . 'gjennClll1ført, mnehS ""'ifem.~Bankdager etterat beløpet forfalt,
, (b) ,.utstederen i1dce øpptYi\~r'øVrige vesentlige forPliktelser etter Avtaleo, med ro.in.dre
·
..forholdet etter Tillits~aj)ilens oppfatning kan rettes og er rettet, innen 10 ~ ti}3ll,llk,dageretler at Utstederen ble oppmerksoIO·på forholdet,
T,J~tederen, eUer 'antlet seThkapi Gruppe~ ikke er f stalld til å oppfylle andre
låneforpliktelSer (llikl~jve garantiforP~ik:tel~):>Otn e~forfalt. ener ,kan bringes til
førtidigforfall
somJ~g~I;l.y.Utstederens
mlsligh:old, forutsartat su.mmen Sevnevnte
/'"
","
o', _",;,'_'
-'0;

6
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lhl.efol'Pliktelserut~lH mer .elln®thØye~te av NOKI O olm 000 (llOfske kroner ti
;, t:riillioner) eller! :pr()se~tav UtstedeteDs bokførte egeilkåpitalved avgivelsen av siste
~eghskaJl~

> ':"

.'

".'.. ' ' '. . " ... ..•

.

.'

,

Utstederen tas undillikøøkursbehandlilig, offentlig lidmihisti'asjon, inllleder
'.gjeldsfCll'bandlin&'~kje,nner åværilins6Ivetit, celterenvesentlig andel·av UtstederenS'
aktiva er gjens1IDldJoi4rlpingssalg, tvangsfullbytdelse. arrest; utlegg eller beslag,
Vt!>te4eren.blir beslu.ttet.oppløst,
iti1knytriirigfi1,.Obli~sjonene eller Avtalen (etter Tillitsmannens
'~~g)
..Pa.r aY~ttitmngelfulle eller.feilaktige. opplysninger,' erklæringer,
bl)kfeftel$er •.eller. inhe~lSc~ avve~t1ig betydning, eller
.Utstederen er i en situåiijon'som gir Tillitsnt;UInen, ettet konsultasjon med
Utstederen, rimelig gr~~n:til å anta atUtstedeten ikke et i stand til å oppfYllesine '
, forpliktelser erlerAVtaielL,:

Utstederen.

. ~'.',';~1~1~':f(·L,:"_':j;c

_

~

ållare bestemmelser

;'. ",:.; ')I':"
':::_':'.;;i'~~"

•

'!~:"~,{i:'

.

.~l<r:itv til døkuJrientasfoh"
,i'riutsiIianneri skal ha tllotiait'1raUtstedereri den dhlrumeritasjori som er IIltgittnedenfor
senest to. Bankdager'fØr"~ for.første Emisjon.
(~). ~V'tålen undertegn~t;

"~;;"<~i' Utstede~sbeslutDhig;O~
\'c'!:' (9). dokumentasjon

.

EtllisjoD,
.
.'. ....
somundertegner Avfal~n har rett til åforplikte

som, \d~ratden

. .., UtStederen(~tte~;:ft!Umakter~''V.),
.Ut$tedeisvedrektet;'· y: ..::
(øj. }jenetlelse På~tt$v~~~.ryer~plLIJfrhandelloyCli kåp 7(prospektktav)

,. -'(d)

(1)' eventuelle offen~

er oppfYlt.

g6~leI1tlelsersOIn er nødvendige forEniisjonen,

.
'..(g) '}jelti'efte1se på atObiig~j~net)e et registrert i VerdiplipirreWSteret,
',:--.... (li) eventuell underskrevet':avthle otll·dektiillgav T$tslriåtnlens honorarer og utglfteri
.' .
. - b.enholdtIl pktk'9.2, ::
,

:i.'·

"_;\!/,_ .d,{··: <, .'
";0::':" ;.;{t:.,r§ i

{i) .' ey~tuell erklærinå ili~6idtilpkt4.2.2,
q)' -.alløvrig releVant dØkili#entaSjon som erfrem~
~)'
~vlmtuelleer~ringet(hFrun~radvokaterklæringer)

.~,-i.'·}:. • ". forbindelse med'for1161d:lleVnt
under dette pkt4,L
.

i'/:"

.'~~~

itilknytningfil Eniisjonen, og
som Tillitsmannen ber om i
L

. .-' '\', '.,._. ';2... _Tillitsmannen klin, når

Tillitkaimen fitliler det forsvarlig, endte fristen eller
:' .,.'_,.'•..':::'":'.':.:'.':..,doWmentasjonSlo'avene etter 'pkt 4.1.1...
. '.'. .. _
.::,';'-',::.;:'1~;l:3~·
F~0bligasjonene
skal Tilli~mannen·skrift1ig.meddele
Utstederen,
.
. :E:J:nisjonenstilrettelegger cig'R:e~rføreren atdoldtirienwne er kontrollert og at
. :~kumeDtasjonskravene ei: O{5pfYll
_

kart.ePn~~s

;)·;>w{~r".> ''Er~ring

tra IJtst~er

V¥~nb.ver EJDisjoD:erIJtste4~en.ans'Var1igforat:
, '..

. Fi",: »i>:'

(a). alle opplysning!)! soiJf~:avgitt iforbindelse m~dfunisjonen, sålangt Utstederen
' kjennertiI. er i saitisva:{!l1edd.ef~ske forhold. og atdetikkeforekoIDlIler
utelatelSer som er aveJl, slik arta! de kall endre de gitte opplysningenes

}jetylf;ningsfurihold.medJlensfl til~d!~gt;ri
av Obligasjonene!
. . . .' ..' .¥r
gjort alle rirIl:e.lige:Pltf:il:<. ~orå ~ikre I.lI:.'tte,

-, ' ..'....,. /':"",'.'.,.•~.,~.:,....'.~;.. ;.•....;,;.i:.•.,.•,..::,:,i...:::
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og at Utstederen

Norsk T11l~smannASA

;. @) TJtsfi:der!:n hatfåit~t,gyidigbe~lu'tning 011l>EinisjQnen~og atEniisjonen ikke eri
, -'

k:oiftliktmedtr~d~ifu
~geforpliktelser.
og
.
,
offentlige lOav~ oppfYlt C4erunder:yerdiPøPlthandelloven kap. 7o~
em.isjorisforsk:fiff~ av ~J.,9~6nr, 1247), og at påktevde offentlige godkjennelser'
foreligger.
"
.

::' .~iUitstnannen kait før e~'ve;r:Eririsjonkreve
fulp:(yllelsenavpkt.4,Z.L,'
'

at Utstederen ved

særskilt

erklæring bekrefter

EmidoDer etter første,Enli,sjoh

';, ,:I)ers61U det er angitt

Elnisj6!l.sråmme i pkt l, kanU!stederen foreta ytterligere Emisjoner .
~enfo'J: Etnisjonsrammen.~fbrutsatt at: '
..'
.

'(å): EnlisjQnen, skjer sen~~ ferit (s.rB!Illkdager før FQi:fa11sdato,og at
;. (b) lcra,venesom følger!l';·pkr4.l.1ogpkt4,2.1forts~er
oppfjtlt
j

,;,.,.

.'

-

.:GJFnil0tilføring

'~";:"7

aV'

..

,,-"

'.

',_.-

-'"

ytt~~!!#ri~isjqnerkTeVer skfftllg :bekreftelsefra Tillitsmann~n,til

,.'.'" U~eren pa at vilkårene fi;jfeligger,'med mindte{i) Utstederen er en Finansinstitusjon og
i)<liJ)Pbligruijonenefor
U~ren utgjør en usikretoidinær gjeldforpliktelse (ikke
, ~arlig.lån);

:,,'{(;TlStederellkan med.skrilili~·~arittykkefi:il: TilJ.itsWatu:lenutVide EtnisjollSrainnIen. '
'Evejj.ttumUtvidelse Ilv:EiriisjQ~tanrinell $kal meddeles QbligaSjonseierne og
i

~keasplassen.

" "~>

.("

.

•

,·····Rigistterlng.av()bJl~~h~~e
~tt:::··Q~'ren skalløperid~'hes~~gekorreJct
; :;)ii ¥~JliiP~giS~en.;t.
"'"

t~fi.•$ts. e.tteIs~..

}.'.';.'~i lien.·.·
.

registrenng.av·Obligasjonene i

'. ';';L '
";,:'

,} ,.;-,'

,.~

$;1;::; 'P~sofuÅ~1en.fusts~eta~OhilMsjorisrentep sk~):egU1eres.idbligasjoneIl~s.1øPetid,
renje~ast$e~elSe;,VTillit$nJ!lllllen. Obligasjousl'tlnten:fremtil neste
:Rentebefulingsdatoskål,ine~e~s Obligasjonseierne, Utstedci:en, Registerføreren og
'; -.Markedsplassen.
'

;,,'",,';'f(j~

,'.<

/;«

Utsteders·erverv,av p~JigasjoDer
1~," U~deren kan eryerire Obij~asjoner og beholde, avhende eller slette disse Obligasjimene
.,, '!yeitdipapi:rregisteret.
..
.
.
~
:'

'

'

.-

' "

; ',:,U~t~ikrens opplysn1Dg~plikt .

!·,i(t~~·,·'utstederen skål:

.

s.. -.

"(a) str;il{s,informere ~ilijt~en

om 'ethvert mislighold avAvWen, og om ethvert
'bur4e forstå Vil ktIllne føre til misligh(lld, .
'~j , uOppfordret ihformere' 'J,'illitsmllI11lenom øvrige forhold 'hos Vtstederen·av vesentlig
, 'betydiiing forUtSted~~eDs:oppfyllelse avAVtlIlen,
uoppfordret informw-e ',fiJlliSIllallhenfør Utstederen. gjennomfører overdragelse av
4ele eller deler av Yfrks~irlh~tenenet endrer virksomhetens art,
, på am:n.odnitigoversende TiIlitsIl1alinen Utstederens årsrapport og detarsrapport samt
$l1iiell infor11liisjOIi)loJP. 'Tillitsm,åw:iel,1har såkllg bel;lovfor,
(e)' på anmodniligfr(i J-iilitm1\lIlllen sende oversikt overUtstederellS beholdning av Egne
,.

, fotllold somlTt$te'd~~ri'fotst4t ener

. ',O~ligasjolier,

, '

Il
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Norsk Tillitsmann ASA

.

poppfof(1retse~!lek9Pi'.till'illitsmani1e~ av Jlle1qingør som in11eb~l'·at
kreditorvarselskal·ui~q_eS.jhenholdtillovQg,fol'S~r,
Ucippfordretsend~kopi·pi:Tillitsma.nneil ay l1leldinger til Markedsplassen som er
relevante forUtilteiiel'eiiS:forpliktelser i hetili.oICltilAvtalen,
uoppfordrefiIJforn1~re ¥iuitsIrtannen om endringer iregi$trerfugen ay Obligasjonene -'
iVeidipapirregisteæt, (ig' ' .
,

riie4

uoppfordrefirorbin.®l#e
avleggelse. av å1-sriWport~ ell~r P3foresp.~el fra
~~~e'till'il1itsmann.en bekreftelse På oyerlioldelse av særskilte
f(lwlj1åelSe.r spmfølger,avAvtålen,
gang pr, år, smnn(ij_gIIled avleggelseav årsrapPØtt. dog ikke senere enn Ljuni,
--overSende til Ti1.litsl1illng.en en erkllerin.g fra-Utstederens revisor om atdet ikke er,
.gjerinomført t)ants~Iier ~lle~ sikkerhetsstillelser i strid med bestemmelsen ipkt.
3.?2
. .
.

Tillitsmannen,

en

-,

vØf$ler, jnNcaUfnger mv. til ObligasjonSeierne, skal.
kapitil Utslederen og MarkedSplassen.lriforillaSjo~
til Obligasjonseierne kåti ogs~ bli publisert på.web"siden www.stamdata.no,
.

'~ll~Uijri~~~
S~~~'Ul~4~ieJser,
s~p.a~via Verdipap~gist~~ts,med

,rns~~rens
,

..

e

slpiftlige nie4dpi~lser til Ob_ligaSjons~ieine slqU sendes via tillitsni~en;
~'ventUeltvia Verdipapit±egiSfiiretmed kopi Tillit$lfiat!rien og Markedsplassen.

> :_':;t(,:/~.~~i'-'
·.,OJilkØstmnger .

i,

m

" '.. ".

. . .

, lJjsted~renskal dekk~ ,IlUe'e~e Utgifterf fotJjindelSemedAVfalen og gjennomførblg IlV .
"_.,,,"~:;; .A~e~ bestemm~lser;berUn4el'.utarb~idelSe aYJ\VtaJen, eventuell notering av
P.;"i;i!. ";<.';. (>:bligasjonenepå N.1arldldSPI#ss-.ogregistrering (l~.adttiliristtasjon'avObligasjonenei
'h::l1:';:;;2?;i/(;~'< )Vøtdlpapirregjs1;eret, .';' '.:.'/:.....
.
Ti!litsrfi,ålmens'vedel'lllg jog .oihl,(o$itringerskål dekkes av 'qtstedere~ ..For
.,·pmansinstitusjoner, ~oIl111lln1pr·og·fylkesk~mmunerfastsett~s
••årJig hono~.i.bel1h~ld tU
,gj.~l4ønde IWn01'll1'satsQgtvi~Pit til)it~anne~~ bJ~~ide
(~,trustl:e.no)~
...' '
.•....••...............•
' .....;';"~:. ·.F40j.$j()ns~, Wed mblih'~Jl'fuJ~i~F.sæ~ldU
~vtlUtnu~d·l'iIUtsm~e~, Fpr lIIid1'~utstedere ",';
...•....
~...f,·'.dJ:)~·;',;,{;<:,-,-...•fastsettes bonorari.e.gell·J1yUl~~.Tillitsmannens. <fulkClstmngersom.ikke.kan.inndrivespå, .
" " .'. >::;;~:;;';i,.:-'" ;:,',;', grunn av insolvens eUer:.li~ende hos Utsfudeæn, .skal kunne dekkes ved å avkorte
';i:{:j:··.'::'·\:~:1\:i.: :',utbetalmg.tilObligaSjonseiernfk
'
<

';;;:

••

"

-r

.." ",;! ':,";';~,9:~;'.Eventuelle

offentlige avgifulr lforbindelse med Avtalen og gjermo1l1føring av Avtalens
;:":C:;'X'. ::;_;'; .C.· •..' bes~nnn~lser skal'dekk~ av Utstederen. Utstederen har ikke ansvar for eventuelle
..•..• < ~:'::\.}':.
'G•...•()!fentlige avgifter.på°nlsetnitIgav·Obligasjonene.

=; ':)

-..:," "~~~i';'··
Uts~deten. er·ansvarlig forat6vøtuell kildes!:ca-#iheiili61d til no.rsk.l(lvblfr tilbakeholdt.
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Norsk Tillitsmann ASA
i

•

'.' .... " ~:<::.. " .iOblig3sjQnseierxnøt~··' .

{~"q~ugQJ(nlS~ierDuJtetfi~yn~iJlet

~i.:.OJjJigB$j()J.J.SeiennØtet er:q~ligasjonseierfelleSsl<llpets

~erste. organ ..Dersom
Qbli~jOn&eiernes be~ltitit® eller samtYkke.er nø~vendig etter Avtalen eller etter lov, .
, ~ffesvedthlC om dette Jlå·Qbligasjonse~ermøte. Veataldruffe~på ObJigasjonseiennøte er
,....b~ende og gjelderf6t ålle';ObligaSjoner.

';>"

gjeJlJlC!ndøriiigavOhHga.~j(jnselermøte

(~ka1ling(Jg

.:~'i,~~;;·.,~~~;.l<:,
~~li~jonseiennøte" avJiol<le.setter begjæring fra.
,:;,;.:;.,.;.~"'y;:"'. :.:"(a;) Utstederen,
." ..•.." ....
.
,''';1;'2:'''
•
>t
.
(b)
.
Obligasjonseiere
som,~ptesellterermmstl/1Q'avStemmeberettlgede
~/-':':"::.i'"
...,.,
\'.'.' .(~) l'illi.tsmlUmen,~ller,
<':.~;/;';:~: ;.\_:'._";"~,

:.'._

,.-

','

_

."

""',,';--':""'"

,".

,".

"'..

,,'

.. '

.

' ....

'

Obliga!ljorier, ..
O"

"

",

;,i;(al M8:rke~p41ss~~ '.,

. ~~,!~~:,:"'~,:i,<"

. Q~lig~jQU$eiern1øtet i~k:i1)e~'~YTillifSIllånnen: Begjæring om åvhQldelSeav
.; :(1)1~onseietJnøte. sentlesfullifSmannen skriftlig og skalpresist Angi de saker som
<2\ .ønsKes behandlet
.
.

\,""~

'(iUitsmannen. ikK~'~øl'~ømnietengyI4ig~egjleringon1 ..avholdelse 'av
@bligasjonseiennøte illnep.,lQ .~.ti· :Elankdag~reJferIDottak:av begjæringen. kan den Som
'he'Siærte Obligasjon.sei'erinøtet
.
. '.~ .selvfote$lå. iIlIlkålling;
-

"

'~;',9pli~~j()JiSeietnW1tet~å1les'senest lO•••ti••.
BånlhJager.tØr Obli~jonseietmøtet"
',:,.~a.IIiri~ og ov:e~ikt;civei d\m erikelte ObIi~jonseierens beholdning av Obligasjoner
~:;t, ~\mdes til de ObligasjonSejcr!le som er registrertiVerdipllpirtegisteret
på. . . .
.•
'.. ~ej,ldelsesti£mpunIctetInnkiil)mgensendes også MarkedSplassen for offentlfggjørilig.
;:'J~~!difugen.skål~gid~·i~br~ni
..sk81behandles.paObligasj0n.seiermøtet
.,,: : 'Til1ifS~en
i~ljiigen også sette andre Sake..på cJagsordenenenn de som
':',: i'OJ:rdllttes.av begj~iugeiJ.. ·.Et ·A~len foreslått endret skal.hovedinnholdet av forslaget
, angisi ltitJk:hlIUlgen. . . '" '

kan

Ti,ll1tStttanl1enkan krev~åt trtstederen·ikke endrer·åntalISte~eberettigede.
Obligasjoner .:
, '~l'eriodenfra Oblij?;asjonseierttløte er begjært til :m.øteteravholdt.
. ·;'c::;:if}~~~.:1i~,·.
:Sake~.'somikke erllleddeltObl)gaSjOIiSei.em,e etterreglene om .intika1lingti1
. Cf'li:·. ({ .?J~.,j.,;;·\:<)~1igasjon.seieIll1Øtet,.k!Ji:t
bare avgjøres med.samtyldce.fi"!lsamtlige. Stemmeberettigede
':. '','',;.', ' ,: l'''b·Ii".,..."ioner
"Y" ..

';J>::.'

','"_-~"~:<';';\i·,:'"':~:tf''.''F_-~

,'.~J:

.. ' ..

~

':',','\:~i,~i.~.
'.'·Øbii~jØIiSe'ier$1tetaYhoi~es.
i.lokalet aD,Vlståy l'~llitstfuuulen. Obligasjoilseiennøtet
.'~e$ og, JJledmindre OBlig!iSjonseiermøtetvedtainoe annet, ledes av TIIlitsmannen.Er

;;",:....
'" .

.'.'Tillits1:ruumenikke til ste'd,eåpnes Obligasjonseierm",tetaven Obligasjonseier, og ledes av
~'..•...en representant somvelges·ay.Qbligasjonseiennøteti
.•••......
~ skål føres protokolifr~'bb]Igasjonseiermøtet
Ipr9tok()lle~.s~ det.angis .hvilke
r, 9~~jonseiere
sOlll'efrepresentert. og an.tallObligasjo~er de l<ån avgi stemme for .
. ..c.' ..•.•...•..•...•.
:.......... •..•... <' ¥itlere'skfll protoitollenmnehQlde de"edtaksomfattes
på llløtetog uffålletav
.' i)~: "~;:J;T~_;;<.[::' ;;,. stemmegivningen. ProtoKollen skaluriderskrives av møtelederen og minst en annen
".'" >"';"'.'
Peisoh. som velges;av 01:.)Iig!1SjonseiennøtetPrptokollen skal oppbevares av T'tllitsmannen
..,•...,
ogværetHgjengeligfor Obli~sjonseieme,

:,:~;i~m~,;
10

\

Norsk TJllitsmann

ASA

l'~bbligasjonseierrnøtethait()l>ligasjonseieme,TillitSmannen og Markedsplassen åligog
.tU4n1øte·Møteleder:klll!gi··~!lte·adgang.tilmøtet,lIledmindreOb1igasjonseiermøtet
ri> ~~emmer n~e linnet QQl~jonseier kan ~ yed fullmektig..Obligasjonseierlutt rett
"" r'tiI'idtil1e medrådgiyer,;''l!dUtS~en avgjm' i tviIstilftl1lehvem som hat m0Wreti for

'. <':'

i:' ';';i "<;,c ••,::'· ••~~jønen.

. ..

,'.:':":,.,

....•......'....

.:' ., '.,:' ,.,.' ".

.
,,' ". .',',
deltar ibehandl#igen .'

, .'. :'.',;J'T,::I,i;;',',ii2+F ,1¥~sentariterforUtstede~~'!Wadgø~ti1Atf)øl:epåObligasjo~iennøtet."

'.

,\:;·t:':?:":>i'.'Y' ·'O~Uia'SjonseiellllØtetk3I!~~e,atUtsteaersr~sentariterikke
,,>,;,,;,,'~>·~:sr:;:,r.>av'~~,sak.Utsteaeren luttrefftilå være til stede undetavstemningen.

, ',' _.,,:'
.

;"",

,.. ,.

, ,,:' Vea.td:påOb1igasjonselel'~tet

,j',

. ", ,.':_' ',:"~13:t , På Obligasjonseiel'lllØttit gir hver Stemmeberettigede Obligasjon rett til en stemme i
":" ,,<! , ."
,i;',

"'c

til registrerte Obllgasjoner iVermpapirregisteret ved utløpet av dagen før
avholdelSe av ObIigasjonsei~rfuØtet. Den som åpner ObligasjonseieJllløtet avgjør hvilke
:." " ,Obligasjoner som skal anses som Egne Obligasjoner. Egne Obligasjoner båt ikke
h~old

':','

•

"!

'

"

.....;~::i,'~'~~;:,:
',.......~merett

(,';;y:!.~·~{9,1~.·
' l ane saker som befuirldles på,9bligågjonseici'i1iøtt;tpn
, i'" ,;' ! ..
,'

;'k,;, ';;>. ~nh'v~rObli~o~ier

'.;~

\;

._l¥derenslutt~r

,'<4.

'Utstedet~ Tillitsmannen og.

k,.reveskjiftlig avstemning.Vea stemmelikhet gjelder det

~egtil,:¥~v,pm01Øtele&eren~e er 01,lligasjonseier.

'·""c;.}lQl';!ltObliga~on,se~fS~l~e.fa~gyl~igYed~Wå

mmstba1yp~en(lI~)

Stt;mmeoorett~edeOb~asJ~n~i væIl!rep~senteU: jf: d~g ~kt S,~,Selv om mindre
~llalyParten(1~)' ay8teJ.ilnj~l:ie~gede ObligasJc:merer rep~sentert, sk:al

'c

.C

,.;,9bliga~j()nseiennøtØ·llv.q?W~'ogavste~gje~omtØres.

"'.~' ;;,:.¥t'~eatak~aObligasj~nsei~~tKrevertilslutningfra
'.'

a~ .:',

enn,.

9mlkke 8tlIl~~erl>l'stellitiPk.f:s.3S.

', c'..

'.,~i:s:;~:.s, lfø1geride saker kreves tilSlufuii.g fra ~
r-

efflertallav de avgitte stemmer,

to tr~delet(213) av de avgitte stemmer:

,"j~: (~)'
eridrin~t~ A~#'6esienlIIlØlset o~ b~ijg~j~nsfenten,
".

'. '. o~ ØvrigebestentnIe1¥t·s()~

løpetid,. iInlløsningskurs

hat betydWrtgforO~ligasj()nenes

kontantstrøm,

; -,

.•..•....
,....••...
" .:'(I) ~.oveITøringavA\1å1enk r6ttigheier og fornlllqelser..tilannen utsteder (skylcinclr),ener
;:.;;,,';~r:,);i":f', "f; {Cl.. b,ytte av Tilli,tsfu~e~.':, .','
'. .
.

,,"" '~,d,'
"

:

..

',~','DbllgasJonseiermØtet~~;

" 'P;,:,.!~~!
~
, ;

'eller

treffe vedtak som er egnet til å gi enkelte Obligasjonseiere
andre en urimelig fordel på andre Obligasjonseieres bekostrllng.
,

::- - .

Tillitsrirailnen skal sm'~'for!atvedtak truffetpå Obligasjonseiemiøtet blir iverksatt

:~'"~~-/-:'j~;,~>\.::-:.
:,::i::.:~;;

"

.. "-'.'.

V:ed~ truffet på Obligasjonsøi8nnøtet skal medOelesUtstedete~
,,:'-,_

Obligasjonseierne og .

Mark.edsplassen.

,Gltntaff ObUgllsj"nsclernUJte

li~.bbligasj(lnse~e~t'#~

kan fatte ,gyl<ligvedtaketter pkt. 5 .j3~kan det innkalles
avsaDlll1esak.linnkallingen til gjentatt
c. ,~"%i,;.{!:: ; Obligåsj?nseiermøte s~.d.et:opplys~
om freIlliIlØtetog resllltatet av avstemninger på det
,?,';::·\;h~.' '. fØ1'StePbU~jonseiennftet;::. ,':
,.
.
, '
,'. > "" ,.." ::';,
av sak~nt gj'e~~ Obligasjonseiermøte,.kan dettre:ffes gylOigvedtak selv '
;C, o~ ~·e.®
hal;vp~ri(l.Y2Jav Stemme~rettigedeObligasjoner er representert.
.
"'c'

til gjeAtåttnbliga~Jonse¥~~\for.behaltdling

'led behlmdllng

11

Norsk T/lllhmlannASA

, .;l~~'~f;
~';':
_mannen
, • tnutsmannens

oppglive~ o~myndighet

av·

Til1its~annenskal.ove~e'UtStedetens
.C1t>pfylleJs~ sine.forpliktelser etter'Avtalen,"og
ogforskrift·if~h.oI9.'sO:mharsitt~giAvtalen.
herunder kontrollere
.
.' ..>~:.>:-:.,;!.; ;.'.'. rettitfigog korrekt betaling Obligasjcjnene og ObugasjpllSrente, ilif9rmere. ". . .'
';',
'.. ' ..•;- P1:)li~jonseieme, RegisteifØl:e~n..og eventuell Maikedsplassom relevantfuformasjon
· . ,:' ·SOll). innhentes pg mottas f. egenilkapav Tillitsmann (~ette er ikke til bin.derfor at
../:., ;'rnJitsJruUlllen drøfter kO#fid~ielle.fO:i'hold medUfStederen). gjennomføre
,C{,;:',' ~Jj~g8sjonseie~er og ~'JIe beslutnin~er' og iverksette ve~ trIlffet i.henhold til
.' ". '. Avtalen. Tillitsmannen etnqceforplik:tet til å vurdere ptstederens firnmsielle stilling
'.; . utoyerdeforpliktelser som ltilttte følge djrekte av A.vtalen.
••

••.•...• C'",

•••

'

r,

<: ••.•.•......
'e~rlov

av

.:::"··::.~:.~j')/,
..~\:hlL·"ftllitsmannenkan.ta ~thye~:sk;!'ittfQr åi~ateta.Obli~~opseiemes rettigheter ialle' forhold

:s:·./l:i>&;{· :,.~0Jll~ar sitt grunn,lagi AVtalep: Tillltsmannen klIll.avvente,handlinger til saken erforeltJ,gt· '
'. .. '.~';:" QbMgasjonseienrt.øtet.·

'o.' ";:

••

'Jii~.(:TiimsIIl~.·~.medbt1d~d~Virlfuingfor.Obligasjonseierne.·tJ;eff'e.•beslutninget

.;'c;:' . -v~deAytiI.len,
hei'll4d~r.foreta endrirlger i Avtal~n, som etter Tillits1'Xl.åJUl.ens
.-' •.~g
ikke vesentlig~fo~ger Obligasjonseiernes rettigheter eller interesser etler
, Avtalen, jf dog pkt 6J.5: .:"
..'".,
.

, l~tsID311nenkan med. blhd~hde'vi!kning'for Opli$SSjonSeietne.treffe··.beSlutningeri.~dre·"
'.~ller enn neynti pkt6.1,3c#fer forhåridSvarseltilObligasjonseieme, jfdog pkt 6.15 '
;Y~~let skal innehold~'f0rSlilget til endring og Tilli~malllliIDSvurdering av dette. Det' ..
" s~ opplyses om at forslageteil(ke kan. besluttes av Tillitsmannen alene med bindende .
:;};,~~;:;;',.;
te;. ~ :" . Virkning for obligasjonseiqne Ilersom en ObIigasjClnseier inngir skriftlig protest mot
, i' ,-,.,'
"t£}:' ,", ibrs1age,tinnenen .:ffist.f~
~vT~amien.
Fristen kan ikke være kortere enn 5 ~
<;:,~ ; .."2,'"
f@i-~ankdagerfra$end~lsenavvarselet.
1'0 <, h~.il·~S:;1
kan ikke',tieff~b~sluttiiriger etter pkt 6.1.3,eller MA som angår forhold
, .. ':..';'
;. ~)iD,.tjpkt $,35, unntatt for årette åpenbare miktigheter, uklarheter eller
· Ui\tl1Sttmdigheter.
."

.l'i1li~ell

';6.~> 'I'il~tillpaDnenkan ~e'1re~

som er.egn~t til.!· gi enk~lte.Obligasjonseiere'

b,es_ger

:: :,>' eller andre en urimelig:r()rdel~!l'!Uldre Obligasjonseieres bekostning.

;.~.·'"BeslJitninger trnffetaYTim~eIi·ettert>kt
6;1·Skå1111eddel~sUtstederen.
": ,•.,', 0bligasjonseieme og Mar~ed$plassen,-med mindre !let er åpenbart unødvendig .
. ~li. 'Obligasjonseiertnøtet kari :v~
, .;' .'::<.. .pkt 5.3.5.
.

bytte av Tillitsmannen uten samtykke fra Utstederen. jf
,

";,,,.\
::~~~#~
.•

l:".:
..- ~'_'~rjJig
av 'misUghijl~ h~Ving ol: inndrive1se
· ~IIl
detlnntrei't'et fClrlu>14'
~6in nevnt i pkt.3.8 kBll Tillitsmannen gjennomføre ethvert
-,,') ,·tiltl1.k:.Ti1litt;mannen.:firiner·påktevdfot.å..ivare~.Ob¥gasjonseiernes.interesser,.heJ.;1llldef·å
'".,;\:_ . eildære mislighold, hev.e A.$leri og erklære ObligaSjonene med tillegg aV renter og .
_.. ".r :)" ~stninger
fClr;t'alttil.beWillg, samt fqrestå inndJ:iYelseav alle uteStående beløp under .
,\; r:._;:.Aytalen.
.,
,

~~.ø.' l)e~9Dl lil1itsmlUiIlert fM. sKi'iftl~¥ktåY om å. gjenndnrlØie tiltak som nevnH

pkt 6.2.1 ftfl
somrep~~~rerminstlZ5
.av Stemme~ettigede Obligasjoner skal
1;illltilJnannen gjel111on1føfeijltåkene med mindreObligasjonseiermøtetharftlJffet

_;'0.~;" c:. Ol?li~jonseiere
".

;,',0

<:::::.? .,

:'-)',_:

. \ ,-:!;;~:;,r·~i{~;::;:.,,;,:,'~lutning
, " '~,."

,

2,,: -.. •

.:;

om andre lø~er.·

,'

;;:~'-<:;~':;,

,','

;;~,:5:~~"
:
.. :',:2>:>< ~~::....

12,

:~/:.:.:;::'\<'):.~(':::.;:",.::
."

:<:_
('_';

_-,,-

.,,';

~>''''''-''_/:~'-:'':
"-'~.-,.

--.:_-._:-.:_-_-_-_----

--

~---.:_---.:_---_
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'l'iliitslJlannen ska1holdes

t',':
J,' ,·•,·•.. ,:,i.•.••.
"i.••.•.:.;'"{;.:"":"
'.;"

"i"

') i

"

...,<,.",,,"'."..",.:.",

,',".,

. "',' :,':' ,(o; "'>", ~y;;" (jbligasjonseiere

.-,.':,:!;","'"

av tiltak

omlrosfu,ingerog ansvar) som er iverksattettet p)rt 6.2.2 .. eller ettervedtak om
på ObIigasjonsei~'n;i:i..øtet"og kan krf;lve~adesløsholdelse
og sikkerhet fra.. de

(ll~der
~lignold

..: .• c,... '.:'.·'

.. ,.',

s1md~sti;,s av Obligasjonseieme.forviikningen

som bår'ftenlsatt krav etter pkt 6.2.2 eller stemt for besfutningen på et

Ob:!igasjonseie.r:ttlØte:'

,

:".ADs~ar

,-'-,"

''lTdlitsmannen er kUri ansv1-lig:fuia.rre1ffi:tap

ObUiåSjonseierne eller Utstede~ Iidetsom
fØlge av'at Tillitsmannen 1lå.1$bmtell~rfo~ettlig hlir forsømfsine oppgaveret1erAvtalen. '
~ijli~~n,fuir
ikke ån~varful'lnrthcildetavmt;orIllIlajon som Tillitsmannen
~¥J:e~ormi41er til Oblig~j~tl~eierne på vegne av Vtste®i'eIl;

,~);tltste~t~eransvlll"%foI"iliie~taP
..(iiel'Utider o!filcostnfuger og ållSv~) TiIlitsrilånnen '
' ;,~~ seg somføJge a.y ati.t~t(!(leren har forsømt $@e p1n®I" etter Avtålen. henur4Crta.p',
',,;< -;,,/,;, '~,": ',.. som føigi,avat TiIlitstnaOOen liår illnfettCt seg etter er~rjhg~r
Og opplysninger
, i ,:\/.;':i\"
.'U~~deren,bar
avgitU
forbindelSe·med
etableringog'~ennomføring
av Avtalen.
" -:;.
. .:"- ;!"',' -.~.
• . '.
'.; _."

,i> ,

,-{,:,·~yfte ay tillitsmann

"'

,

''"

~~Y¥.aV' ti11itsmann aygj~ 'ltvOblig~jonseiermøtet
,(':', n.wgerer inntil nyt~e~entueltervålgt.
)i,J

"';' 'Utgift~ttilpy tillitsJ:ti~'~~~~

etler reglene ikap 5. Tillitsmannep
'

ay U~tederen ette~!)1ct ~~9.men kan - helteller delvis -

:~~s refUb,dert ~y 'I"~tsin~ll~~~
d~rsOIl\byttøt, slcyl<1esbrudd på TilIit&mannens
!orpliktelsere~rAVtaten.e~,~f{Utd:te forholdTillitsmanneneransvarIig
for.

" .. ' '.".

.. en pliktet
'Pbli~jonseie~øtet,

.

å ~edyjr!l:e til åt den nye tillitsDlannen

uten ugrunnet opphold etter
.J1l.rdeJiMvetidige dokumenter og opplysniIlger for utføre. sine

, opP-gaver etter A~len:)"

å

, ' i'
~.

'

.

":,t:;:!,/,:,, ,'~~ne],"ellebestemmel$~r
~,';;'",bb~g.sJoruei~rf~lle.slØlP' J
~;lf·· $je®oDl tegning. kjøp:~ll~aI)JelJ. overføring a.y.ohliga.sjo~.vi1 Obliga.sjonsei~rne '
" ~;i.~ø$,a ha tiltrådtA'viaIen.

ogl1etunder

Ilkseptert

..K";)i;n>;,'(~) . ()bligasjolJ.seienteef~Ån~etaYAVtale1li

at: ,.' .

.

'

,.·...;~;j,3t~~~::~~,{?·:·,,·~j,
.!!~=:::,~l!:t:~::a::~:::~b:::::;~::~yn,i
, " ':.:' :';_i, •.

om eierforholdet tilo.jo:hene i Verdipapirregisteret
Avtalen etå&lerer et felles~kap me1tom·ObIigasjonseierne' som innebærer. at:

. VerdiPapirrelij.steret

r' ,.",.,

(i)
,(it')
(ill)
.(iv)

(v)

sidooTc.ln:edeogl~estilte,
Obli~asjonseieril.e ikke med. grunnlag iAvtalen kan opptre.direkte 'overfor
tJtstooefell;henlriderikke selv ta lit søksmål DlotUtstederen,
Utsted~ren iKk~ kån med grul1l:l1ag i Avtalen opptre direkte overfor
ObIigasjopsei~e>
Obli~jo~~ie~e
ilOOl kan oppheve oblig~jQnseierfellesskapet, Og
atdell enl,{elte:;9bUgIilsJonseier.·ikkelOut tre ut av obligasjonse:ierfellesskapet,

,()bligaSJo~enil 'et segJmelIom

:",
",

•...'A~eit

et. tilgjengeugfot

.' (-

--

-,

-~'.

eliliv'er og kart f8$ bes
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:::;<"'j-

to~aIg og verneting
måtte oPPStå\riiderAvtalen og som ikke kan løses iminnelighet,
a.YgjiMes etter. norsk:rett og'ip.ed;Oslo Tmgrett som verneting.

1..•..
"v; '.':,:'.',1"
.;; ~nf1ikter som

'...,;:.; .•.~..'.:.'.:.•,.,.'e.·'•:.:.'.,.[.•.,.·.,·.:.'.',~-,:,·•.

... ' .,',:

"

i,",:: •• ~.. ,·,:.'.,.

"

i!~~~'":E~clt-Qtg av Avfålen

'!;~~::>i

''

".

','o

.:'" ,T;"?"1f~;4':,,'.en#t~avAvtalens bes~rhtiie~er

Frbare foretas il1edsamty~

T',;:~jl!iPff~~;~
~:77,'O"--i"'6.U'
, "::':~'''':,;

i~.· tJf.ij~n
i

skal

fra Partene i.denne

..

og l'illits~eJi
sl§å1holde hverandre ,inform.ertolll ~dring ipl)~sse,
··':pp$~sse~telefon ..,ogt~le~Uti)met;,l)g.koritåk1:pers(.mer ••
"',,"
,'.""'.'
.~
.

....~~.~

e-

.

~
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