Lånebeskrivvelse utarbeidet i forbindelse med søknad om noterring på Nordic AB
BM
Dato:

211/12/2015

ISIN: NO 001 0754849

Endeelig

3,30 % Sparrebanken S
Sør åpent ob
bligasjonslån 2015/20025
Vilkår:

Relevante ssteder:

Før tegning/kjøp
t
i lån
ånet oppfordres in
nvestor til å sette
e seg inn i alle rrelevante dokumeenter så som
låneb
beskrivelse, Låneeavtale, årsrappo
ort, delårsrapport, vedtekter og evventuelt Noteringsdokument.
Doku
umentene er tilgjjenglig hos Lånttager og på Relevante steder. Veed eventuell motsstrid mellom
låneb
beskrivelsen og L
Låneavtalen, går Låneavtalens
L
besttemmelser foran.
www
w.sor.no og www
w.dnb.no

Låntager:

Sparebanken Sør

me – Åpent lån:
Låneramm

NOK
K 1.500.000.000

1. transje / Lånebeløp: 2)

NOK
K 300.000.000

Dokumentaasjon:
[Låneavtaleen 1) er nærmere omtalt
o
under Standdardtermer]

Innbetalinggsdato:

3)

23. desember
d
2015

Forfallsdatto: 4)

23. desember
d
2025

Kupong:

3,30 % p.a.
3,30 % p.a.

Effektiv rente – Åpning:
Rentebrøk – Kupong:
Rentetermiindato:

5)

60 (ujustert)
30/36

6)

23. desember
d
hvert årr.

Rentebæreende f.o.m.:

Innbetalingsdato

Rentebæreende til:

Forfaallsdato

Sikkerhet: 7)

Ingen
n særskilt sikkerhhet.

urs:
Emisjonsku

8)

100.0
00 %
NOK
K 1.000.000

Obligasjon
nsstørrelse:
Obligasjon
nseiers Innløsnin
ngsrett:
Låntagers Innløsningsrett:: 10)

9)

Dato
o:

N/A

Til kurrs:

N/A

Dato
o:

N/A

Til kurrs:

N/A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organisasjjonsnummer:

NO 937
9 894 538

Nummer / Koder:

Sekttorkode: 3200

Formål:

Låneeformålet er generrell finansiering av
a Låntagers virk
ksomhet.



Godkjenneelser / Tillatelserr:

001
Geog
grafisk kode: 10

Fullmakt ttil låneopptaket er gitt i Låntagers styre den 16. dessember 2014
Noteringsddokumentet er ko
ontrollert av Oslo Børs

Tillitsmann
n:

dic Trustee ASA, Postboks 1470 Vika,
V
0116 Oslo
Nord

Tilretteleggger(e):

DNB
B Bank ASA, DN
NB Markets

Registerførrer:

Sparebanken Sør

Verdipapirrregister:

Verd
dipapirsentralen V
VPS

Markedsplleie:

Det er
e ikke inngått maarket-maker avtale for lånet.
N/A

Særskilte fforhold:
Utfyllende om Sikkerhet:

4190
æringskode: 64
Næ

7
7)

FAST Bulllet Obligasjonsllån

Det er
e ikke etablert sæ
ærskilt sikkerhet for lånet. Lånet utgjør
u
en ordinær gjeldsforpliktelsee for
Låntager, som bare sttår tilbake for forp
pliktelser som ved lov skal dekkess foran ordinære
gjeld
dsforpliktelser.
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Standardttermer:
Låneavtalee:

1)

Ved eventuell motstrid mellom Sttandardtermer og
g opplysninger an
ngitt under Vilkårr, vil Vilkår gå foran.
Det vil bli inng
gått en Låneavtalle mellom Låntager og Tillitsman
nnen som bl.a. oomhandler obligaasjonseiernes
rettigheter og plikter
p
i låneforhooldet. Tillitsmann
nen inngår denne på vegne av oobligasjonseierne og gis også
myndighet til å opptre på vegne aav disse så langt låneavtalen
l
rekke
er.
L
og err bundet av de vilkår
v
som er
Obligasjonseier har ved tegningg/kjøp av obligasjjoner akseptert Låneavtalen
vtalen. For åpne llån kommer Låneeavtalen til anven
ndelse på ethvertt beløp som selgees i det åpne
inntatt i Låneav
lånet etter inngååelse av Låneavtaalen. Partenes retttigheter og plikte
er gjelder også for
or senere utstedte obligasjoner
innenfor gitt ram
mme. Kopi av Lånneavtalen kan fåss ved henvendelse
e til Tillitsmannen
en og Låntager.

Åpning / Lukking: 3) 4)
Innbetalingg:

3)

Utvidelser – Åpne lån: 2)

Åpne lån vil åpn
nes på Innbetalinggsdato og lukkes senest fem bankd
dager før Forfallssdato.
Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp fiinner sted på Innbetalingsdatoo. Ved for sen betaling
kelsesrente etter dden til enhver tid
d gjeldende sats, jf. lov 17. desem
mber 1976 nr. 10
00 om renter
beregnes forsink
ved forsinket beetaling m.m.
For åpne lån kan
n Låntager utvidee lånet utover dett beløp som utgjø
ør 1. transje forutt for innbetaling av
a 1. transje.
Ved utvidelser utenom
u
Renteterm
mindato betales påløpt
p
rente på ob
bligasjonene som
m vil bli beregnet etter reglene
for renteberegniing i annenhåndsm
markedet for obliigasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.

er vil skje til markkedskurs.
Emisjonsku
urs - Åpne lån:8) Senere utvidelse
Rentetermiiner: 6)

Rentebrøk konvensjon: 5)

Påløpte ren
nter:

Renten betales etterskuddsvis påå Rentetermindatto. Første renteterrmin forfaller påå første Renteterm
mindato etter
o. Neste termin løøper f.o.m. dennee dato frem til ne
este rentetermin. Siste rentetermin
n forfaller på
Innbetalingsdato
Forfallsdato.
Renten beregnes på grunnlag av et år som bestårr av 360 dager me
ed 12 måneder, à 30 dager, med unntak
u
av en
periode der
s
dag i periodden er den 31. kalenderdag og den første dag i periooden ikke er den 30. eller den
a) den siste
31. kalenderdag,
k
skal den måned som inneholder siste dag
d i perioden ikkke avkortes til 30
0 dager, eller
b) den siste
s
dag i periodden er den siste kalenderdag
k
i februar, skal februar
ar ikke forlenges til en måned
beståående av 30 dagerr.
Rentetermindato
o vil ikke flyttes selv om den sku
ulle falle på en da
ag som ikke er baankdag. Kupongu
utbetaling vil
være på første påfølgende
p
bankddag.
Påløpte renter for
f annenhånds oomsetning beregn
nes etter de til enhver tid gjeldennde retningslinjer fra Norske
Finansanalytikeres Forening.

Vilkår –
nseiers
Obligasjon
Innløsningsrett: 9)

Obligasjonseierens
nseieren ønsker å utøve eventuell innløsningsrett,
i
sk
kal dette meldes O
Hvis Obligasjon
egen registerfører i Verdipapirreggisteret senest 15
5 - femten - Bankd
dager før innløsnning
skal gjennomførres.

Vilkår – Lååntagers
Innløsningsrett: 10)

Hvis Låntager ønsker
ø
å utøve eveentuell innløsningsrett, skal dette meldes til Obligaasjonseierne og Tillitsmannen
T
senest 30 - trettii - Bankdager før innløsning skal gjennomføres.
g
Utsteders innløssning av mindre eenn alle Obligasjo
onene skal gjenno
omføres ved uttreekning
mellom Obligassjonene.

Registrerin
ng:

Lånet skal være registrert i Verdiipapirregister sen
nest dagen før Inn
nbetalingsdato. Ob
Obligasjoner registreres på den
apirregister konto.
enkelte obligasjonseiers Verdipap
Låntager kan erv
verve Obligasjonner og beholde, av
vhende eller slette
e disse Obligasjonnene i Verdipapirrregister.
For ansvarlige låån utstedt av finaansinstitusjoner kan
k låntager ikke erverve
e
egne obliigasjoner uten Fin
nanstilsynets
samtykke, forutssatt at slikt samtyykke er påkrevet på
p det aktuelle tid
dspunkt.

Erverv av eegne
obligasjoneer:
Avdrag: 4)

Lånet løper uten
n avdrag og forfalller i sin helhet påå Forfallsdato til pari kurs.

Innløsning:

Forfalt rente og
g forfalt hovedstool vil bli godskreevet den enkelte obligasjonseier
o
ddirekte fra Verdip
papirregister.
Foreldelsesfristeen for eventuelle krav på renter og
g hovedstol følgerr norsk lovgivninng, p.t. 3 år for renter og 10 år
for hovedstol.
1. transje / Låneebeløp er plassertt av Tilretteleggerr(e). Eventuelle senere utvidelser kkan finne sted ho
os autoriserte
verdipapirforetaak.

Salg:
Lovgivningg:
Avgifter:

Utstedelse av obligasjonene er rregulert av norsk
k lov, og Tillitsm
mannens alminneelige verneting sk
kal være rett
verneting.
Eventuelle offen
ntlige avgifter i fforbindelse med Låneavtalen og gjennomføring
g
avv Låneavtalens bestemmelser
b
skal dekkes av Låntageren. Lånntageren har ikk
ke ansvar for eventuelle offentligge avgifter på omsetning av
L
er ansvaarlig for at eventu
uell kildeskatt i henhold til norsk llov blir tilbakeholdt.
Obligasjonene. Låntager

Kristiansan
nd/Oslo, 21. desember 2015

FAST Bulllet Obligasjonsllån
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