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Ord med stor forbokstav som benyttes i Endelige Vilkår skal ha betydning som beskrevet i Grunnprospektets 
kapittel 2 Definisjoner og 14.2 Definisjoner, samt i disse Endelige Vilkår. 
 
 
MiFID II-produktstyring / Profesjonelle investorer og kvalifiserte motparter målgruppe – I henhold til den 
enkelte produsents produktgodkjenningsprosess har vurderingen av identifisert målgruppe for produktet ført til 
konklusjonen om at: (i) identifisert målgruppe for produktet er kun kvalifiserte motparter og profesjonelle investorer, 
begge som definert i direktiv 2014/65/EU ("MiFID II", med senere endringer); og (ii) alle kanaler for distribusjon av 
produktet til kvalifiserte motparter og profesjonelle investorer er hensiktsmessige. Enhver som senere tilbyr, selger 
eller anbefaler produktet (en "distributør") bør ta hensyn til produsentenes vurdering av identifisert målgruppe. En 
distributør som er underlagt MiFID II er uansett ansvarlig for å gjennomføre sin egen vurdering av identifisert 
målgruppe for produktet (enten ved å adoptere eller justere vurderingen utført av [produsenten/produsentene) og 
bestemme passende distribusjonskanaler. 
 
UK MiFIR-produktstyring / Profesjonelle investorer og kvalifiserte motparter målgruppe – I henhold til den 
enkelte produsents produktgodkjenningsprosess har vurderingen av identifisert målgruppe for produktet ført til 
konklusjonen om at: (i) identifisert målgruppe for produktet er kun kvalifiserte motparter som definert i FCA 
Handbook Conduct of Business Sourcebook og profesjonelle investorer som definert i Regulation (EU) No 600/2014 
som del av European Union (Withdrawal) Act 2018 (UK MiFIR) ; og (ii) alle kanaler for distribusjon av produktet til 
kvalifiserte motparter og profesjonelle investorer er hensiktsmessige. Enhver som senere tilbyr, selger eller 
anbefaler produktet (en "distributør") bør ta hensyn til produsentenes vurdering av identifisert målgruppe. En 
distributør som er underlagt FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (the UK 
MiFIR Product Governance Rules) er uansett ansvarlig for å gjennomføre sin egen vurdering av identifisert 
målgruppe for produktet (enten ved å adoptere eller justere vurderingen utført av produsentene) og bestemme 
passende distribusjonskanaler. 
 
FORBUD MOT SALG TIL IKKE-PROFESJONELLE INVESTORER I EØS – Produktet er ikke ment å bli tilbudt, 
solgt eller på annen måte gjort tilgjengelig for og skal ikke tilbys, selges eller på annen måte gjøres tilgjengelig for 
ikke-profesjonelle investorer i EØS. I denne sammenheng betyr en ikke-profesjonell investor en person som er en 
(eller flere) av: (i) en ikke-profesjonell investor som definert i punkt 11 i artikkel 4(1) i MiFID II; (ii) en kunde i henhold 
til direktiv 2016/97/EU ("Forsikringsformidlingsdirektivet", som senere endret eller erstattet), der kunden ikke vil 
kvalifisere som en profesjonell kunde som definert i punkt 10 i artikkel 4(1) i MiFID II; eller (iii) ikke en kvalifisert 
investor som definert i prospektforordningen. Følgelig er det ikke utarbeidet noe nøkkelinformasjonsdokument som 
kreves i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014 («PRIIPs-forordningen» med senere endringer) for å tilby eller 
selge produktet eller på annen måte gjøre produktet tilgjengelige for ikke-profesjonelle investorer i EØS. Tilbud eller 
salg av produktet eller på annen måte å gjøre produktet tilgjengelig for ikke-profesjonelle investorer i EØS kan 
derfor være ulovlig i henhold til PRIIPS-forordningen. 
 
FORBUD MOT SALG TIL IKKE-PROFESJONELLE INVESTORER I UK – Produktet er ikke ment å bli tilbudt, 
solgt eller på annen måte gjort tilgjengelig for og skal ikke tilbys, selges eller på annen måte gjøres tilgjengelig for 
ikke-profesjonelle investorer i Storbritannia. I denne sammenheng betyr en ikke-profesjonell investor en person 
som er en (eller flere) av: (i) en ikke-profesjonell investor som definert i punkt 8 i artikkel 2 i Regulation (EU) No. 
2017/565 som del av European Union (Withdrawal) Act 2018 (EUWA); (ii) en kunde i henhold FSMA og enhver 
regel eller regulering under FSMA for implementering av Directive (EU) 2016/97, der kunden ikke vil kvalifisere som 
en profesjonell kunde som definert i punkt 8 i artikkel 2(1) i Regulation (EU) No. 600/2014 som del av EUWA; eller 
(iii) ikke en kvalifisert investor som definert i artikkel 2 i Regulation (EU) 2017/1129 som del av EUWA. Følgelig er 
det ikke utarbeidet noe nøkkelinformasjonsdokument som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014, som 
del av EUWA («UK PRIIPS forordningen»), for å tilby eller selge produktet eller på annen måte gjøre produktet 
tilgjengelige for ikke-profesjonelle investorer i Storbritannia. Tilbud eller salg av produktet eller på annen måte å 
gjøre produktet tilgjengelig for ikke-profesjonelle investorer i Storbritannia kan derfor være ulovlig i henhold til UK 
PRIIPS-forordningen. 
 
 
Grunnprospektet datert 19. mai 2021 og tillegg til Grunnprospektet datert 1. desember 2021 utgjør samlet et 
grunnprospekt i henhold til Prospektforordningen (EU) 2017/1129 («Grunnprospektet»). 
 
Endelige vilkår inneholder et sammendrag av hvert enkelt lån. 
 
Dette Endelige Vilkår, Grunnprospektet og tillegg til Grunnprospektet er tilgjengelig på Utsteders hjemmeside: 
https://www.eidsiva.no/om-eidsiva/finansiell-informasjon/, eller på Utsteders besøksadresse, Vangsvegen 73, 
2317 Hamar, eller etterfølger(e) til disse. 
 

https://www.eidsiva.no/om-eidsiva/finansiell-informasjon/
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1 Sammendrag  
Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU’s prospektforordning 2017/1129 om krav til sammendrag i prospekter.  
 
Introduksjon og advarsler 

Innholdskrav Innhold 

Advarsel. Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en 
introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke 
uttømmende.  Enhver investeringsbeslutning må baseres på 
investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell 
oppdatert informasjon om Utsteder og/eller Lånet. Investor 
kan tape hele det investerte beløp. Eventuell rettstvist knyttet 
til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende 
investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut 
for behandling av saken. Utsteders styre kan holdes 
erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget 
dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller 
selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av 
Prospektet. 

Lånets navn og ISIN 2.75 % Eidsiva Energi AS Senior Unsecured Green Bond 
Issue 2022/2032 
 
ISIN NO0011204299 

Utsteders navn og kontaktdetaljer inkludert 
LEI-kode. 

Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar. Telefon: 
62 12 32 62. Organisasjonsnummer 983 424 082.  
LEI 5967007LIEEXZXJJIO72. 

Navn og kontaktdetaljer til kompetent 
myndighet som har godkjent prospektet 

Finanstilsynet, Revierstredet 3, 0151 Oslo. Telefon: 22 83 39 
50 E-mail: prospekter@finanstilsynet.no 

Dato for godkjennelse av prospektet Grunnprospektet ble godkjent den 19. mai 2021. Tillegg til 
Grunnprospektet ble godkjent 1. desember 2021. 

 
Nøkkel opplysninger om utsteder 

Innholdskrav Innhold 

Hvem er verdipapirenes utsteder  

Selskapsform og hvilken lovgivning 
selskapet er underlagt. 

Utsteder er et aksjeselskap som er registrert i Norge og er 
underlagt norsk lovgiving. Den mest relevante loven for 
konsernets virksomhet er Lov om aksjeselskaper 
(aksjeloven). LEI 5967007LIEEXZXJJIO72. 

Hovedaktivitet Eidsiva Energi AS er morselskap i konsernet, der 
forretningsområdene består av Elvia, Eidsiva Bioenergi, 
Eidsiva Bredbånd, Eidsiva Fiberinvest. Eidsiva Energi er i 
tillegg deleier i virksomheter relatert til forretningsområdene. 
 
Elvia bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet i 
Innlandet, Viken og Oslo. 
 
Eidsiva Bioenergi drifter, prosjekterer og bygger ut 
bioenergianlegg i Innlandet. 
 
Eidsiva Bredbånd er aksesstilbyder og selger og drifter 
høyhastighets fiberbredbånd til privat- og bedriftsmarkedet i 
Innlandet, samt resten av Norden ved hjelp av 
samarbeidspartnere. 
Eidsiva bredbånd leier hovedsakelig fiberinfrastruktur av 
Eidsiva Fiberinvest, men også av andre lokale 
fiberinfrastrukturtilbydere i Innlandet 
 
Eierskapet til fiberinfrastrukturen ligger hos Eidsiva 
Fiberinvest (EFAS).  
 
Eidsiva Energi har et 42,8% eierskap i Hafslund Eco 
Vannkraft, Norges nest største kraftprodusent. 
 
 

  

mailto:prospekter@finanstilsynet.no
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Hovedaksjonærer  

Eidsiva Energi AS eies av Hafslund E-CO (50 %), Innlandet Energi Holding (49,4057 %) og Åmot kommune 
(0,5943 %). 
 
Selskapets aksjekapital er kr 1.037.128.524 fordelt på 691.419.016 aksjer hver pålydende kr 1,50.  
 
Selskapet har 1 aksjeklasse. 
 

Selskapsledelse 
 

 

Navn Rolle 

Øistein Andresen Konsernsjef Eidsiva Energi AS 

Trond Skjellerud Direktør Elvia AS 

Leif Henning Asla Direktør OU og 
konserntjenester Eidsiva 
Energi AS 

Nils Kristian Myhre Direktør for kommunikasjon og 
samfunn Eidsiva Energi AS 

Ola Børke Direktør Eidsiva bredbånd AS 

Petter Myrvold Økonomi- og finansdirektør 
Eidsiva Energi AS 

Marit Storvik Direktør Eidsiva Bioenergi AS 

Anne Mette Askvig Direktør organisasjonsutvikling 
og konserntjenester 

 
 

Statsautorisert revisor Ernst & Young AS, Storgt. 132, 2615 Lillehammer 

Hva er utsteders finansielle 
nøkkelinformasjon 

 

Finansiell nøkkelinformasjon  

Eidsiva Energi AS konsern  
(2020 og 2019 er revidert. Q1 2021, Halvårsrapport første halvår 2021 og Forenklet delårsrapport Q3 2021 
er ikke revidert) 

Beløp i mill kr Forenklet 
delårsrpport 

Q3 2021 

Halårsrapport 
første halvår 

2021 

Q1 2021        2020 2019 

Driftsresultat 716 939 1 028 1 752 944 

Netto finansiell gjeld 
(langsiktig gjeld pluss 
kortsiktig gjeld minus 
kontanter) 

 
 
 

13 276 

 
 
 

12 592 

 
 
 

10 730 11 985 12 268 

Netto kontantstrøm fra 
driften 

 
--- 

 
935 

 
-- 2 898  

 
2.062 

Netto kontantstrøm fra 
finansieringsaktiviteter 

 
--- 

 
-685 

 
-- - 1 001 

 
4.901 

Netto kontantstrøm fra 
investeringsaktiviteter  

 
--- 

 
-973 

 
-- 981 

 
-5.837 

 
Eidsiva Energi AS 

Beløp i mill kr        2020 2019 
Driftsresultat -51 -25 

Netto finansiell gjeld (langsiktig gjeld pluss kortsiktig gjeld minus kontanter) 11 985 12 268 

Netto kontantstrøm fra driften - 797 346 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 639 4.888 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  1 200 -4.846 

 
 

 
Revisors beretning i Årsrapport 2020 og 2019 er uten presiseringer eller forbehold. 
 

Nøkkelinformasjon om de viktigste 
risikofaktorene som er spesifikk for 
Selskapet 

 

Viktigste risikofaktorer • Kraftpris i norske kroner påvirker utbytteevnen i det 
deleide selskapet Hafslund Eco og inntjening i det 
heleide selskapet Eidsiva Bioenergi 

• Rammebetingelser for nettvirksomheten til Elvia – 
spesielt for inntektsramme 
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• Integrasjonsprosesser i etterkant av transaksjonen 
med Hafslund Eco i 2019 er viktig for å realisere 
synergier 

• Effektivitet for nettselskapet (målt av NVE) 

• Varig volumreduksjon for energiproduksjon i det 
deleide selskapet Hafslund Eco Vannkraft eller for 
vårt heleide selskap Eidsiva Bioenergi 

• Operasjonell risiko knyttet til driftsoperasjoner i alle 
virksomheter 

• Cybersecurity for mor-og datterselskaper 
• Kredittrisiko hos store enkeltkunder og ved 

plasseringer og investeringer 
• Likviditetsrisiko ved forfall av forpliktelser 
• Gjennomføring av større utbyggingsprosjekter i 

samsvar med forutsetninger for beslutning 
 

 
Nøkkel opplysninger om verdipapiret 

Innholdskrav Innhold 

Hva er verdipapirenes hovedtrekk  

Beskrivelse av verdipapiret, inkludert ISIN. Senior usikret grønt åpent obligasjonslån med fast rente. 
 
ISIN NO0011204299 

Obligasjonslånets valuta NOK 
Maksimal emisjonsramme og Emisjonsbeløp 
[1. transje] 

Maksimal emisjonsramme: NOK 1.500.000.000 
Emisjonsbeløp 1. transje: NOK 1.000.000.000 

Obligasjonsandel – for hver obligasjon NOK 1.000.000 

Beskrivelse av eventuelle begrensinger i 
omsetning av verdipapiret. 

Obligasjonseiere lokalisert i USA tillates ikke å omsette 
obligasjonene bortsett fra (a) underlagt en gyldig 
registreringserklæring i henhold til lokal verdipapirlovgivning, 
(b) til en person som obligasjonseieren med rimelighet tror er 
en QIB i henhold til regel 144A som kjøper for egen regning, 
eller kontoen til en annen QIB, til hvem det gis melding om at 
videresalg, pant eller annen overføring kan gjøres i henhold 
til regel 144A, (c) utenfor USA i samsvar med regel S under 
lokal verdipapirlovgivning eller (d) i henhold til et unntak fra 
registrering i henhold til lokal verdipapirlovgivning gitt av 
regel 144 (hvis tilgjengelig). Obligasjonene kan ikke, i 
henhold til gjeldende kanadisk lov, handles i Canada i en 
periode på fire måneder og en dag fra datoen obligasjonene 
opprinnelig ble utstedt. 

Beskrivelse av rettigheter tilknyttet 
verdipapiret, begrensninger i disse 
rettighetene og verdipapirets status og 
sikkerhet 

Se Status og sikkerhet nedenfor. 

Opplysninger om Emisjons- og Forfallsdato, 
rente, avdrag og representant for 
obligasjonseierne 

Emisjonsdato var 20. januar 2022 og Forfallsdato er 20. 
januar 2032. 
 
Renten er fast i hele lånets løpetid. Renten er 2.75 % p.a.  
 
Obligasjonslånet forfaller i sin helhet på forfallsdato til kurs 
100 %. 
 
Obligasjonseiernes representant er Nordic Trustee AS. 

Status og sikkerhet Obligasjonene utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for 
Utstederen som skal ha prioritet foran ansvarlig kapital, og 
bare stå tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes 
foran ordinære gjeldsforpliktelser. Obligasjonene skal ha lik 
prioritet seg imellom. Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til 
dekning av Obligasjonene. 
 
Obligasjonene er usikrede. 
 
Det gjelder begrensninger for sikkerhetsstillelse, se 
låneavtalen. 



Eidsiva Energi AS 
 
Endelige Vilkår – 2.75 % Eidsiva Energi AS Senior Unsecured Green Bond Issue 2022/2032
  ISIN NO0011204299 

  6  

 

Hvor vil verdipapirene bli handlet/omsatt  

Angivelse av om verdipapiret vil søkes notert 
på en markedsplass. 

Obligasjonslånet vil søkes notert på Oslo Børs.  

Nøkkelinformasjon om sentrale risikofaktorer 
for verdipapiret 

 

Viktigste risikofaktorer Risikoer relatert til markedet: 
 
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 Utsteders 
forretningsmessige aktiviteter, vil kursen på Lånet kunne gå 
ned uavhengig av dette. Obligasjonenes status og sikkerhet  
 
Obligasjonens status vil ha betydning i et eventuelt 
konkurstilfelle hos Utsteder, ettersom pantesikret gjeld og 
gjeld som har prioritet i kraft av lov vil dekkes før de 
ordinære gjeldsforpliktelsene, mens ordinære 
gjeldsforpliktelser vil dekkes før ansvarlig kapital og 
egenkapital. Obligasjonene er etablert uten særskilt 
sikkerhet. Generelt sett har obligasjoner uten sikkerhet 
høyere risiko enn obligasjoner med sikkerhet. 

 
 
 
 
Nøkkelopplysninger i forbindelse med omsetning på en regulert markedsplass 

Innholdskrav Innhold 

Under hvilke betingelser og tidsplan kan det 
investeres i Lånet. 

Estimerte kostnader ifb med noteringen, se pkt 14.3.5 i 
Grunnprospektet 
 
Noteringsavgift Oslo Børs 2022: NOK 43.890 
Registreringsavgift Oslo Børs: NOK 17.720 

Bakgrunn for notering på en regulert 
markedsplass 

 

Hva er grunnen til utarbeidelse av 
Grunnprospektet? 

Grunnprospektet er utarbeidet i forbindelse med notering av 
Utsteders obligasjoner på Oslo Børs. 

Låneform og estimert nettobeløp Låneformål: 
Finansiere og refinansiere grønne prosjekter som definert i 
henhold til Utsteders grønne rammeverk (tilgjengelig på 
https://www.eidsiva.no/om-eidsiva/finansiell-informasjon/ )  
 
Estimert nettobeløp fra låneopptaket: NOK 998.569.390 

Beskrivelse av vesentlige interessekonflikter 
inkludert motstridende interesser knyttet til 
utstedelsen av obligasjoner. 

Det foreligger ikke interesser, herunder interessekonflikter, 
som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Lånet. 

 

https://www.eidsiva.no/om-eidsiva/finansiell-informasjon/
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2 Betingelser 
 
Generelt:  
ISIN: NO0011204299 
  
Lånet/Lånets navn: 2.75 % Eidsiva Energi AS Senior Unsecured Green Bond Issue 

2022/2032 
  
Låntaker/Utsteder: Eidsiva Energi AS med organisasjonsnummer 983 424 082.  

LEI: 5967007LIEEXZXJJIO72. 
  
Type lån: Usikret åpent obligasjonslån med fast rente 

 
Maksimal Låneramme: NOK  1.500.000.000  
  
Emisjonsbeløp 1. transje: NOK   1.000.000.000  
  
Utestående beløp: NOK      1.000.000.000  
    
Obligasjonsandel: NOK   1.000.000 - likestilte og 

sideordnede.  
 

 Obligasjonsandel som definert i Grunnprospektet pkt. 14.2 
 

Obligasjonsandelenes form: Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregistret. 
  
Offentliggjøring Offentliggjøring av Endelige Vilkår skjer i henhold til Grunnprospektet 

pkt. 14.3.2. 
  
Emisjonskurs: 100 % 
  
Åpning/Lukking Lånet vil åpnes på Emisjonsdato og lukkes senest fem Bankdager før 

Forfallsdato 
  
Emisjonsdato: 20. januar 2022 
  
Forfallsdato: 20. januar 2032 

 
Som definert i Grunnprospektet pkt. 14.2. 

  
Rente:  
Rentebærende fra og med dato: Emisjonsdato 
  
Rentebærende til dato: Forfallsdato 
  
Referanserente: N/A 
  
Margin: N/A 
  
Obligasjonsrente: 2,75 % p.a. 

 
Gjeldende rente: 2,75 % p.a. 
  
Renteberegningsmetode 
Kupong/Rentekonvensjon: 

Som angitt i Grunnprospektet pkt. 14.4.2.a 
 

  
Renteberegningsmetode 2.hånds 
omsetning: 

Som angitt i Grunnprospektet pkt. 14.4.2.a  
 

  
Rentefastsettelsesdato: N/A 
  
Rentereguleringsdato: N/A 
  
Rentetermindato: Som angitt i Grunnprospektet pkt. 14.4.2.a.  
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Rentetermindato: 20. januar hvert år. Første rentetermin forfaller 
20. januar 2023.  

  
Antall rentedager 1. termin: 360 dager 
  
Effektiv rente: Som definert i Grunnprospektet pkt. 14.2. 

 
Effektiv rente: 2,75 % p.a. 

  
Bankdag: Som definert i Grunnprospektet pkt.14.2. 

 
 

  
Amortisering og innløsning:  
Innløsning: Som definert i Grunnprospektet pkt. 14.2 og spesifisert i 

Grunnprospektet punkt 14.3.3, 14.4.1.b og 14.4.2.b.   
 

Forpliktelser:  
Utsteders særskilte forpliktelser i løpet 
av Lånets løpetid: 

Som definert i Utsteders særskilte forpliktelser i løpet av Lånets løpetid i 
Grunnprospektet pkt.14.2. 
 

  
Notering og formalia:  
Notering av Lånet/Markedsplass: Som definert i Notering av Lånet i Grunnprospektet pkt. 14.2 og 

spesifisert i Grunnprospektet punkt 14.3.5. 
 
Markedsplass for notering av obligasjonene: Oslo Børs. 
 

Eventuelle begrensninger i 
verdipapirenes frie omsettelighet: 
 

Som spesifisert i Grunnprospektet punkt 14.3.11. 
 
Begrensninger i obligasjonenes frie omsettelighet: 
 
Obligasjonseiere lokalisert i USA tillates ikke å omsette obligasjonene 
bortsett fra (a) underlagt en gyldig registreringserklæring i henhold til 
lokal verdipapirlovgivning, (b) til en person som obligasjonseieren med 
rimelighet tror er en QIB i henhold til regel 144A som kjøper for egen 
regning, eller kontoen til en annen QIB, til hvem det gis melding om at 
videresalg, pant eller annen overføring kan gjøres i henhold til regel 
144A, (c) utenfor USA i samsvar med regel S under lokal 
verdipapirlovgivning eller (d) i henhold til et unntak fra registrering i 
henhold til lokal verdipapirlovgivning gitt av regel 144 (hvis tilgjengelig). 
Obligasjonene kan ikke, i henhold til gjeldende kanadisk lov, handles i 
Canada i en periode på fire måneder og en dag fra datoen 
obligasjonene opprinnelig ble utstedt. 

  
Låneformål og estimert nettobeløp: Som spesifisert i Grunnprospektet pkt. 14.3.1 

 
Estimerte totale kostnader i forbindelse med obligasjonslånet: 
 

Ekstern part Kostnad 

Finanstilsynet NOK 101.000 
Oslo Børs NOK 61.610 
Nordic Trustee  NOK 68.000 (årlig) 
Tilretteleggere NOK 1.200.000 

 
Estimert nettobeløp fra låneopptaket: NOK 998.569.390 
 
Låneformål:  
Finansiere og refinansiere grønne prosjekter som definert i henhold til 
Utsteders grønne rammeverk (tilgjengelig på https://www.eidsiva.no/om-
eidsiva/finansiell-informasjon/ ) 

  
Markedspleie: Som definert i Markedspleie i Grunnprospektet pkt. 14.2. 
  
Godkjennelser/Tillatelser: Som spesifisert i Grunnprospektet pkt. 14.3.10. 

 

https://www.eidsiva.no/om-eidsiva/finansiell-informasjon/
https://www.eidsiva.no/om-eidsiva/finansiell-informasjon/
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Dato for styrets godkjennelse/vedtak: 10.12.2020 
  
Avtale /-n: Som definert i Grunnprospektet pkt. 14.2 og spesifisert i 

Grunnprospektet punkt 14.3.8. I kraft av å være registrert som 
obligasjonseier (direkte eller indirekte) i den aktuelle 
Verdipapirsentralen, er obligasjonseierne bundet av Avtalen og 
vilkårene i eventuelle andre Lånedokumenter. 

  
Status og sikkerhet: Som spesifisert i Grunnprospektet pkt. 14.3.7.  
  
Obligasjonseiermøte/ 
stemmerettigheter: 

Som definert i Obligasjonseiermøte/Stemmerettigheter i 
Grunnprospektet pkt. 14.2. 

  
Tilgang til dokumentasjon: https://www.eidsiva.no/om-eidsiva/finansiell-informasjon/ 
  
Tilrettelegger(e): DNB Bank ASA, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, med LEI code 

549300GKFG0RYRRQ1414, og 
 
Nordea Bank Abp, filial i Norge, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 
med LEI code 529900ODI3047E2LIV03 

  
Tillitsmann/-en: Som definert i Tillitsmann i Grunnprospektet pkt. 14.2. 

 
Nordic Trustee AS, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo, eller dens 
etterfølger(e). Hjemmeside: https://nordictrustee.com. 
 

Registerfører: Som definert i Registerfører i Grunnprospektet pkt. 14.2  
 
Registerfører er: DNB Bank ASA, Verdipapirservice. 

  
Verdipapirsentral: Som definert i Grunnprospektet pkt. 14.2 og spesifisert i 

Grunnprospektets pkt. 14.3.5. 
  
Kalkulasjonsagent: Som definert i Kalkulasjonsagent i Grunnprospektet pkt. 14.2 
  
Noteringsavgifter: Prospektavgift for Grunnprospektet med mal for Endelige Vilkår er NOK 

101.000. 
 
Noteringsavgifter og andre avgifter på Markedsplassen:  
 
Noteringsavgift 2022: NOK 43.890 
Registreringsavgift: NOK 17.720 
 
 

  
  

https://www.eidsiva.no/om-eidsiva/finansiell-informasjon/
https://nordictrustee.com/


Eidsiva Energi AS 
 
Endelige Vilkår – 2.75 % Eidsiva Energi AS Senior Unsecured Green Bond Issue 2022/2032
  ISIN NO0011204299 

  10  

 

3 Øvrig informasjon 
Rådgiver 
DNB Bank ASA og Nordea Bank Abp, filial i Norge, har vært Tilretteleggere av Lånet, og har bistått Eidsiva Energi 
AS i forhold til prising av Lånet og med utarbeidelse av Endelige Vilkår. 
 
Tilretteleggerne vil kunne inneha posisjoner i Lånet.  
 
 
Interesser og interessekonflikter 
Det foreligger ikke interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for utstedelsen av 
Lånet. 
 
 
Rating 
Lånet er ratet BBB+ ved utstedelse av Scope Ratings AG.  
 
Se Grunnprospektet pkt. 14.5.  
 
 
Notering av Lånet 
Som definert i Grunnprospektet punkt 14.2 
 
Grunnprospektet vil bli publisert i Norge. En søknad om notering på Oslo Børs vil bli sendt så raskt som mulig 
etter Emisjonsdato. Hver obligasjon er omsettelig. 
 
 
Erklæring fra Tilretteleggerne 
DNB Bank ASA og Nordea Bank Abp, filial i Norge, har som Tilretteleggere bistått Selskapet med å utarbeide 
prospektet. De opplysninger som fremkommer i prospektet 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 prospektet. 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 prospektet, bør selv vurdere innholdet i dette prospektet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon 
eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. 

 

Oslo, 21 januar 2022 
 
 

DNB Bank ASA 
(www.dnb.no) 

Nordea Bank Abp, filial i Norge 
(www.nordea.no) 

 
 

http://www.dnb.no/
http://www.nordea.no/











































