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Utfyllende om Sikkerhet: 10) Obligasjonene utgjør en ordinær låneforpliktelse utstedt som obligasjoner med fortrinnsrett i henhold 
til Finansinstitusjonsloven, og som er pari passu med hverandre og med alle øvrige krav som er 
registrert i Sikkerhetsmasseregisteret. I den grad krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret 
ikke kan dekkes av Sikkerhetsmassen, vil restkravet være pari passu med Utstederens øvrige 
ordinære usikrede gjeldsforpliktelser. 
 
følge Finansinstitusjonsloven skal Obligasjonene, sammen med krav som er registrert i 
Sikkerhetsmasseregisteret, i tilfelle av insolvensbehandling (konkurs, offentlig administrasjon eller 
gjeldsforhandling etter konkursloven) eller avvikling av Utstederen, ha et eksklusivt, likt og 
forholdsmessig fortrinnsberettiget krav over de særskilte aktiva i Sikkerhetsmassen. 
 

 
 
 
Standardtermer: Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil Vilkår gå 

foran. 
Låneavtale: 1) Det vil før Innbetalingsdato bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. 

omhandler obligasjonseiernes 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 rekker. 
 
Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de 
vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert 
beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter 
gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved 
henvendelse til Tillitsmannen og Låntager. 

Åpning / Lukking: 3)4) Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato. 

Innbetaling: 3) Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen betaling 
beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 
om renter ved forsinket betaling m.m. 

Utvidelser - Åpne lån: 2) For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut for innbetaling 
av 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som 
vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. 
Lånerammen kan søkes utvidet. 

Emisjonskurs - Åpne lån:11) Senere utvidelser vil skje til markedskurs, dog i henhold til emisjonsforskriften av 20. desember 
1996. 

Rentefastsettelsesdato: 7) 2 bankdager før Rentereguleringsdato. 

Renteregulering: 6)7) Lånets Rentesats reguleres med virkning fra hver Rentereguleringsdato, første gang på 
Innbetalingsdato.  Den nye Rentesatsen fastsettes på Rentefastsettelsesdato i henhold til NIBOR 
med tillegg av Margin. 
 
Dersom NIBOR ikke er tilgjenglig fastsettes den nye Rentesatsen på Rentefastsettelsesdato i 
henhold til NIBOR-Referansebanker med tillegg av Margin. Ved Renteregulering vil den nye 
renten og neste Rentetermin meddeles obligasjonseierne skriftlig via Verdipapirregister. Dette skal 
også umiddelbart meddeles Tillitsmannen og ABM. 
 
Ved eventuell uenighet i oppfatning mellom Låntager og Tillitsmannen vedrørende bruk av ny 
side, eller dersom Lånets rentesats blir fastsatt i henhold til NIBOR-Referansebanker, kan 
Låntager eller obligasjonseiere som representerer minst 1/10 av Utestående Lån påklage 
rentefastsettelsen. Slik klage må fremsettes skriftlig overfor Tillitsmannen innen 20 Bankdager 
etter at Rentesatsen er meddelt obligasjonseierne. Klagen behandles av et utvalg som skal bestå av 
tre medlemmer, hvorav en representant oppnevnes av Låntakeren, en representant oppnevnes av 
Tillitsmannen, og en formann som de to parters representanter blir enige om. Blir ikke partene 
enige om formann, oppnevnes denne av Byrettsjustitiarius i Oslo. Utvalgets avgjørelse er endelig. 
 
Melding om at rentefastsettelsen er påklaget, samt den endelige rentefastsettelsen, skal sendes 
obligasjonseierne via Verdipapirregister. Dersom rentefastsettelsen påklages skal meldingen som 
sendes obligasjonseierne også sendes ABM. 

NIBOR – definisjon: 5) Den rentesats, avrundet til nærmeste hundredels prosentpoeng, for en tilsvarende tidsperiode som 
nevnt i NIBOR som fremkommer på Reuters side NIBR kl. 12.00 i Oslo på Rentefastsettelsesdato. 
 
Dersom innholdet av Reuters side NIBR skulle bli endret slik at den oppgitte rentesats, som etter 
Tillitsmannens og Låntagers oppfatning ikke lenger representerer den samme rentesats som ved 
lånets utbetaling eller dersom den aktuelle siden er fjernet fra Reuterssystemet, skal en annen side 
på Reuters eller eventuelt hos en annen elektronisk nyhetsformidler som etter Tillitsmannens og 
Låntagers oppfatning angir den samme rentesats som Reuters side NIBR gjorde ved utbetalingen, 
benyttes. 
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