
Obligasjonsavtale 
Utsteder: Eiendomskreditt AS 

med org nr / LEI kode 979 391 285 / 5967007LIEEXZX995C74 
og Tillitsmannen: Nordic Trustee AS 
med org nr / LEI kode 963 342 624 / 549300XAKTM2BMKIPT85 
pä vegne av Obligasjonseieme i: FRN Eiendomskreditt AS evigvarende fondsobligasjon 2019 med 

innlosningsrett for Utsteder 
med ISIN: N00010850712 
Datert: 26. april 2019 

I. 

Utstederen har forpliktet seg tu l ä emittere Obligasjonene pä de vilkär som folger av demie 
Avtalen, og vilkärene skal gjelde sä lenge det er utstedt Obligasjoner under Avtalen. 

OBLIGASJONENES HOVEDWLKÁR 

Maksimal Emisjonsramme: NA 
Initielt Ernisjonsbelop: 45 000 000 
Opprinnelig Pälydende: 100 000 
Valuta: NOK (norske kroner) 
Emisjonsdato: 3. mai 2019 

Forfallsdato: Evigvarende 
Innfrielsesk-urs: 100 % av Pälydende (kan justeres i henhold tu l Klausul 3.2.5) 
Call: Calldato: 

Ordinwr call; Forste gang 
3. mai 2024 og deretter pä liver 
Rentebetalingsdato, se Klausul 4,6.3 
(Utovelse avfortidig innlosningsrett for 
Obligasjonene). 

Regulatorisk eher skatterelatert call se 
Klausul 4.6.3 (Utovelse av fortidig 
innlosnin,gsrett for Obligasjonene). 

Callkurs: 

Callkurs -- Innfrielseskurs 

Obligasjonsrente: Referanserente -1-- Margin 
Referanserente: 3 mäneder NIBOR 
Margin: 3,70 % . . 
Rent eperiode: Perioden mellom 3. februar, 3. mai, 3. august og 3. november hvert är 
Rentekonvensjon: Faktiske/360 
Bankdagskonvensjon: Modifisert päfolgende 
Notering: JA Nordic ABM 
Srlige vilkär: Se Klausul 3 (Obligasjonenes scerlige vilkiir). 

1 (2 1 ) 



2. DEFINISJONER 
I Avtalen skal definerte Ord og uttrykk ha den betydningen som er fastsatt i Klausul 1 
(Obligasjonenes hovedvillair), og i tillegg skal clefinerte ord og uttryklc ha den betydning eher 
presisering som er fastsatt nedenfor: 

Annen go dkj ent kj emekap i t al: Kjernekapital i henhold til Beregningsforslcriften § 15. 
Ansvarlig kapital: Kapital som er subordinert, enten ved avtale eher soin folge av 

myndighetsfastsatte kapitalkrav for Finansforetak. 
Avtalen: Derme obligasjonsavtalen inkludert alle dens vedlegg, tu l enhver tid 

hensyntatt eventuelle endringer og tilleggsvilkär mellom partene. 
Bankdag: Alle dager hvor bade oppgjorssysternet for den relevante Valuta og 

det sentrale oppgjorssystemet i Verdipapirregisteret er apent. 
Bankdagskonvensjon: Skal ha folgende betydning som angitt i Klausul 1 (Obligasjonenes 

hovedvilkár): 
a) Er Bankdagskonvensjon angitt som "Modifisert páfolgende" (ved 

FRN), vil Renteperioden utvides tu l ä omfatte den forste 
pafolgende Banlcdag. Medforer flyttingen at Renteperioden utloper 
i neste kalendermäned, skal derimot Renteperioden forkortes og 
flyttes tu l siste Bankdag fond for opprinnelig Betalingsdato. 

b) Er Bankdagskonvensjon angitt som "Ujustert" (ved FIX) vil det 
ikke vwre noen justeringer av Renteperioden. 

Beregningsforskri ften: Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansforetak m.v. av 
1J uni 1990 nr 435. 

Betalingsdato: Betyr enhver Rentebetalingsdato eher Tilbakebetalingsdato. 
Call: Utsteders rett tu l fortidig a innlose Obligasjoner pa angitte 

tidspunkt(er) («Candato») og tilhorende kurs(er) («Cankurs») jf. 
Klausul 4.6 (Betalinger knyttet ti! Obligasjonene). 

CRIVCRD IV-forskriften: Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV 22. 
august 2014 nr 1097. 

Deltakende Foretak: Foretak som er en del av en selskapsgruppe konsolidert i henhold tul 
Finansforetaksloven og CRR/CRD IV-forskriften. 
(i) der Utsteder er morselskap, ogieller 
(ii) har en kapitalinteresse i atmet Finansiell Sektor Selskap og/eller 
(iii) er underlagt felles ledelse med atmet Finansiell Sektor Selskap, 

og/eller 
(iv) deltar i samarbeidende gruppe der foretaket skal foreta 

konsolidering i henhold tu l Finansforetaksloven § 17-13 atmet 
ledd. 

Egne Obligasjoner: Obligasjoner som ejes av Utstederen, noca soin har bestemmende 
innflytelse over Utstederen eller noen soin Utstederen har 
bestenunende innflytelse over. 

Emisj on: Utstedelse av Obligasjoner i henhold tul Avtalen. 
Finansforetak: Foretak med tillatelse etter den norske Finansforetaksloven. 
Finansforetaksloven: Lov om finansforetak og finanskonsem 10. april 2015 nr. 17. 
Finansiell Sektor Selskap: Selskap soin defmert i § 12 forste ledd i Beregningsforslcriften. 

Forsilcringsselskap og morselskap til forsikringsselskap eat ikke 
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omfattes av definisjonen i den grad dette &tiger av de tu l enhver tid 
relevante konsolideringsregler. 

FIX: Fastrente, dvs hvis Obligasjonsrenten er angitt i prosent (%). 
FRN: Flytende rente, dvs hvis Obligasjonsrenten er angitt som 

Referanserente + Margin, 
Forfallsdato: Datoen angitt som sädan i Klausul 1 (Obligasjonenes hovedvilkár), 

eher enhver atmen dag hvor Utestäende Obligasjoner betales i sin 
helhet. Forfallsdato skal justeres i henhold tu l Bankdagskonvensjonen. 

Initielt Ernisjonsbelop: Summen av Pälydende pä de Obligasjoner som (minimum) skal inngä 
i forste Emisjon. 

Innkalling: Betyr enten en innkalling tu l et Obligasjonseiermote eher for ä delta i 
en Skriftlig Prosedyre. 

Innslagsnivä Nedskrivning: När dekningen av Ren Kjemekapital faller under 5,125 prosent pä 
Utsteders selskapsnivä eller pä konsolidert nivä, regnet bäde for (i) 
Utsteder alene og (ii) den gruppe der Utsteder er Deltakende Foretak. 
Dersorn utsteder er datterselskap av et holdingselskap, jf 
Finansforetaksloven § 17-3, skal Innslagsnivä Nedskrivning ogsä 
gjelde holdingselskapet pä konsolidert basis. 

Kapitaldekning: Utstederens kapitaldekning basert pä de tu l enhver tid gjeldende 
Kapitälkrav. 

Kapitalkrav: Det tu l en.hver tid gjeldende offentlige kapitalkrav fastsatt av 
Finanstilsynet eher annen kompetent myndighet, og soin gjelder krav 
tu l Finansforetaks kapitaldekning, herunder krav tu l Kjemekapital. 

Kjernekapital: Den del av Utsteders kapital som oppfyller kravene til klassifisering 
som kjernekapital i henhold tu l de tu l enhver tid gjeldende regler. (Ved 
inngäelse av Avtalen gjelder Beregningsforslcriften §§ 14 (Ren 
kjernekapital) og 15 (Annen godkjent kjemekapital)). 

LEI-kode: Legal Entity Identifier, en unik kode pä 20 karalcterer som identifiserer 
selskaper som er engasjert i finansielle transaksjoner. 

Länedokument: Denne Avtalen og Tillitsmannsavtalen, og eventuelle andre avtaler og 
dolcumenter som defineres soin et Länedokument. 

Margin: Gjelder ved FRN og utgjor marginelementet av Obligasjonstenten, det 
vil si det tillegg, angitt i prosentpoeng, som skal tillegges 
Referanserenten. Bestenunelsene om Margin gjelder ikke ved FIX. 

Mislighold: Se Klausul 5 (Mislighold). 
NA: Betyr at den bestemmelsen som NA er angitt for, ikke er aktuell for 

denne Avtalen. 
NIBOR: Er, ved FRN, Norwegian Interbank Offered Rate, og angir 

a) den rentesats fastsatt for en besternt Renteperiode pä Oslo Bors' 
hjemmesider ca. kl. 12.15 (norsk tid) pä Rentereguleringsdatoen. 
PA dager hvor Oslo Bors har kortere äpningstider (nyttärsaften og 
onsdagen for skjzertorsdag), skal den rentesatsen som blir publisert 
ca. kl. 10.15 (norsk tid) pä Rentereguleringsdatoen brukes; eher 

b) om bokstav a) ovenfor ikke er tilgjengelig for den aktuelle 
Renteperiode; 
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(i) den linere interpolering mellom de to nwrineste aktuelle 
renteperiodene, og med det sanune antall desimaler som blir 
kvotert under bokstav a) ovenfor; eher 

(ii) en an.nen tilgjengelig rentesats for innskudd for tilsvarende 
valuta og Renteperiode, eher; 

e) om rentesatsen etter bokstav a) ovenfor ikke lenger er tilgjengelig 
vil rentesatsen bli besternt av Tillitsmannen i konsultasjon med 
Utsteder ti!: 
(i) en rentesats soin er generelt akseptert i markedet som 

erstatningsrentesats tu l NEBÖR, eher 
(ii) en rentesats som reflekterer rentesatsen tilbudt i markedet 

for innskudd i NOK for den relevante Rentepetioden. 
Notering: Gj elder sporsmälet om notering av Obligasjonene pä et Noteringssted. 

Er JA angitt i feltet for Notering er Utstederen forpliktet til ä soke 
Obligasjonene notert pä Noteringssted. Er NET angitt i feltet for 
Notering foreligger ingen forpliktelse til ä soke notering pä 
Noteringssted, men er samtidig ikke til hinder for at dette kan dines. 

Noteringssted: Skal ha betydningen angitt i Klausul 1 (Obligasjonenes hovedvilkär), 
og som angir autorisert markedsplass eher annet anerkjent 
noteringssted for verdipapirer hvor Utstederen bar eher vil Soke 
Obligasjonene notert. Om NEI er angitt under Notering gjelder ikke 
bestemmelsene i demie Avtalen som henviser tu l Noteringssted. 

Obligasjoner: Gjeldsinstrumenter utstedt av Utstederen i henhold ti! denne Avtalen, 
inldudert eventuelle Tilleggsobligasjoner. 

Obligasjonseier: Den person som er registrert i Verdipapirregisteret som direkte 
registrert eier eller som forvalter av en Obligasjon, med de 
presiseringer soin folger av Klausul 6.3 (Obligasjonseiernes 
rettigheter). 

Obligasjonseierinote: Mote ay Obligasjonseiere avholdt i henhold ti! Avtalens Klausul 7 
(Beshaninger.fra obligasjonseierne). 

Obligasjonsrente: Den rentesats soin Obligasjonene forrentes med soul folger: 
a) Ved FIX skal Obligasjonene forrentes tu l den prosentsatsen som er 

angitt i Klausul 1 (Obligasjonenes hovedvilkär). 
b) Ved FRN skal Obligasjonene forrentes pro aimo med den rentesats 

som svarer tu l Referanserente + Margin soin angitt i Klausul 1 
(Obligasjonenes hovedvilke Elvis Obligasjonsrenten blir 
negativ, skal Obligasjonsrenten settes ti! null. 

Pälydende: Betyr Opprinnelig Pälydende fratrukket det sainlede belopet som for 
hver Obligasjon har blitt delvis inntricid i henhold til bestemmelsene i 
Klausul 4.6 (Betalinger knyttet ti! Obligasjonene). 

Registerforer: Det foretak som av Utsteder er utpekt tu l ä administrere Obligasjonene 
i Verdipapirregisteret. 

Relevant Registreringsdato: Betyr den dato en Obligasjonseiers eierskap av Obligasjonene skal 
vmre registrert i Verdipapirregisteret ved ulike omstendigheter: 
a) for betalinger i henhold ti! derme Avtalen, den datoen som et 

fastsatt som Relevant Registreringsdato i samsvar med reglene i 
Verdipapirregisteret til enhver tid; 

b) for det formál ä avgi stemme i henhold tu l Klausul 7 (Beslutninger 
fi-a Obligasjonseierne), den Bankdagen soin faller tuniddelbart 
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forut før datoen for Obligasjonseiernes beslutning eller en annen 
dato akseptert av Tillitsmannen. 

Rentebetalingsdato: Den siste dagen i hver Renteperiode. 
Rentekonvensjonen: Konvensjon for beregning av rentebetalingen 

a) Ved FIX skal renten beregnes på grunnlag av et 360 dagers år 
bestående av 12 måneder, hver på 30 dager og, i tilfelle av en ikke 
fullført måned, det faktiske antall påløpte kalenderdager (30/360-
dagers grunnlag), med unntak av en Renteperiode der 
(i) den siste dag i Renteperioden er den 31. kalenderdag og den 

forste dag i Renteperioden ikke er den 30. eller den 31. 
kalenderdag, skal den inbed som inneholder siste dag i 
Renteperioden ikke avkortes til 30 dager, eller 

(ii) den siste dag i Renteperioden er den siste kalenderdag i 
februar, skal februar ikke forlenges til en måned bestående 
av 30 dager. 

b) Ved FRN skal renten beregnes på grunnlag av det faktiske antall 
dager i den Renteperioden betalingen gjelder delt på 360 
(faktisk/360-dagers grunnlag). 

Rentereguleringsdato: Betyr, for enhver tidsperiode hvor det skal fastsettes en 
Referanserente, datoen som faller to Bankdager for forste dag i den 
relevante Renteperioden. 

Renteperiode: Betyr de periodene angitt som Renteperiode i Klausul 1 
(Obligasjonenes hovedvilkår), justering i samsvar med 
Bankdagskonvensjon, og forutsatt at en Renteperiode ikke skal 
strekke seg utover Forfallsdato. 

Ren Kjernekapital: Den del av Utsteders kapital som oppfyller kravene til klassifisering 
som ren kjernekapital i henhold til de til enhver tid gjeldende regler 
(ved inngåelse av Låneavtalen gjelder Beregningsforskriften § 14). 

Skriftlig Prosedyre: Betyr en skriftlig (eller elektronisk) løsning for en beslutning gjort av 
Obligasjonseiere, som angitt i Klausul 7,5 (Skriftlig Prosedyre). 

Stemmeberettigede Obligasjoner: Utestående Obligasjoner fratrukket Egne Obligasjoner. 
Tilbakebetalingsdato: Betyr enhver dato for betaling av avdrag, betalinger av Call eller 

Forfallsdatoen, eller enhver annen dag for tilbakebetaling av 
Obligasjoner. 

Tilleggsemisjoner: Skal ha den betydning som fremgår av Klausul 4.1.2 
(Tilleggsenlisjoner). Hvis NA er spesifisert i feltet for Maksimal 
Emisjonsrannne i Klausul 1 (Obligasjonenes hovedvilkår), kan 
Utstederen ikke foreta Tilleggsemisjoner under Avtalen. Eventuelle 
Tilleggsemisjoner skal gjøres på de vilkår som er fastsatt i Klausul 
4.1.2 (Tilleggsemisjoner). 

Tilleggsobligasjoner: Betyr alle Obligasjoner emittert under en Tilleggsemisjon. 
Tillitsmann: Det selskapet som er angitt som sådan i innledningen til Avtalen, samt 

dennes rettsetterfølgere, og som skal opptre på vegne av 
Obligasjonseierne i henhold til denne Avtalen. 

Til litsmannsavtale: En avtale som inngås mellom Utstederen og Tillitsmannen for å 
regulere blant armet det vederlaget Utstederen skal betale til 
Tillitsmannen med mindre noe annet er avtalt i denne Avtalen. 
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Utestående Obligasjoner: Betyr alle Obligasjoner i den grad de ikke er innfridd og slettet. 
Utsteder: Selskapet angitt som sådan i innledningen til denne Avtalen. 
Vedlegg: Eventuelle vedlegg til Avtalen. 
Verdipapirregisteret: Verdipapirregisteret hvor Obligasjonene til enhver tid er registrert, 

ved inngåelsen av denne Avtalen er dette Verdipapirsentralen ASA 
(VPS). 
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3. OBLIGASJONENES SÆRLIGE VILKÅR 

3.1 Forrnál 
Obligasjonene er utstedt for á kunne utgjøre Kjernekapital ved beregning av Utsteders 
Kapitaldekning. 

3.2 Obligasjonenes Status 
3.2.1 Det følger av Obligasjonenes status som Kjernekapital i form av fondsobligasjonskapital (jf. 

Beregningsforskriften § 15) at Obligasjonene ikke kan kreves innfridd av Obligasjonseieme. 
Videre kan ikke Obligasjonene innfris av Utsteder uten Finanstilsynets samtykke. Ved en 
eventuell avvikling av Utstederen skal Obligasjonene stå tilbake for all annen gjeld Utstederen 
har, dog slik at Obligasjonene med renter skal, med mindre annet er avtalt eller fremkommer 
av offentlige reguleringer, ha prioritet likt med annen fondsobligasjonskapital og skal dekkes 
foran Ren Kjernekapital. 

3.2.2 Utstederen skal kunne la være å utbetale Obligasjonsrente. Ikke betalt Obligasjonsrente skal 
ikke akkumuleres eller erstattes med andre former for betaling. 

3.2.3 Finanstilsynet kan pålegge Utsteder å stoppe renteutbetalinger. 
3.2.4 Obligasjonsrente kan kun utbetales innenfor rammen av de midler som i henhold til enhver tid 

gjeldende regler og lovverk tillates benyttet for betaling av rente. Bortfall eller redusert betaling 
av Obligasjonsrente utgjør ikke et mislighold av Avtalen og krav på påløpte og ikke-betalte 
Obligasjonsrenter bod faller med endelig virkning. 

3.2.5 Hvis Innslagsnivá Nedskrivning inntreffer skal Obligasjonene med tillegg av påløpte renter 
kunne skrives ned. 
Delvis nedskrivning gjennomføres ved at eventuelle påløpte renter på Obligasjonene 
nedskrives først, og deretter nedskrives Obligasjonene ved pro rata uttrekk av Obligasjoner 
mellom Obligasjonseierne, eller ved at lnnfrielseskursen reduseres, eventuelt på andre måter 
som gir det tiltenkte finansielle resultat. 
Etter nedskrivning av Obligasjonene kan Utstederen skrive opp Obligasjonene ved at de 
tillegges en andel av akkumulert overskudd. Eventuell rente skal beregnes av nedskrevet beløp. 
Samlet oppskrivning og rente skal ikke overstige årsoverskudd etter skatt multiplisert med 
annen godkjent kjernekapitals andel av kjernekapitalen. Årsoverskudd etter skatt skal være det 
laveste av overskuddet på selskapsnivå og på konsolidert nivå regnet for Utsteder og den 
gruppe der Utsteder er Deltakende Foretak. Andelen skal beregnes som annen godkjent 
kjernekapital som har vært gjenstand for nedskrivning, før nedskrivning, dividert på 
kjernekapitalen på beregningstidspunktet. 
Samlet oppskrivning og rente på annen godkjent kjernekapital skal sammen med andre 
disponeringer være innenfor maksimalt disponeringsbelop etter CRR/CRD IV-forskriften § 6. 
Obligasjonene kan nedskrives med endelig virkning eller konverteres til Ren Kjernekapital 
dersom Finanstilsynet eller armen kompetent offentlig myndighet instruerer slik nedskrivning 
eller konvertering i henhold til enhver tid gjeldende lovverk (herunder i henhold til 
Finansforetaksloven § 20-14), herunder ved alvorlige former for soliditetssvikt og hvor 
myndighetene vurderer nedskrivningen eller konverteringen som nødvendig for å unngå 
avvikling. 

3.2.6 Tillitsmannen kan splitte Pålydende i forbindelse med nedskrivning eller konvertering. 

3.3 Endringsadgang 
Ved fremtidige ulikheter mellom krav innført av norske myndigheter, og regler fastsatt i 
Avtalen, har Tillitsmannen etter anmodning fra Utstederen og etter godkjenning fra 
Finanstilsynet anledning til, men er ikke forpliktet til, å gjøre endringer i Avtalen slik at 
Obligasjonene tilfredsstiller kravene for å kunne utgjøre Kjernekapital. 
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4. OBLIGASJONENES GENERELLE VILKÅR 

4.1 Betingelser 
4.1.1 Betingelser forut for Emisjonsdato 
(a) Tillitsmannen skal ha mottatt den dokumentasjonen som er angitt nedenfor senest 2 — to — 

Bankdager før Emisjonsdato: 
(i) denne Avtalen signert, 

(ii) Utsteders relevante selskapsbeslutninger om á utføre Emisjonen, 

(iii) dokumentasjon som viser at den som undertegner denne Avtalen og eventuelt andre 
dokumenter i forbindelse med Emisjonen har fullmakt til á signere på vegne av Utsteder 
(firmaattest, fullmakt, etc.), 

(iv) Utsteders vedtekter, 

(v) bekreftelse på at kravene i Verdipapirhandelloven kapittel 7 (prospektkrav) er oppfylt, 

(vi) i den grad det er nødvending, eventuelle offentlige godkjennelser som er nødvendige for 
Emisjonen, 

(vii) bekreftelse på at Obligasjonene er registrert i Verdipapirregisteret, 

(viii) Tillitsmannsavtalen er undertegnet (i den grad det er aktuelt), 

(ix) bekreftelse i henhold til bokstav (e) i Klausul 4.1.3 (Utsteders inneståelser) hvis aktuelt, 

(x) all øvrig relevant dokumentasjon som er fremlagt i tilknytning til Emisjonen, 

(xi) eventuelle erklæringer (herunder advokatbekreftelser) som Tillitsmannen ber om i 
forbindelse med dokumentasjon under Klausul 4.1 (Betingelser), og 

(xii) bekreftelse på at Finanstilsynet vil godkjenne at Obligasjonene får status som 
Kjernekapital hos Utstederen. 

(b) Tillitsmannen kan, når Tillitsmannen finner det forsvarlig, endre fristen eller 
dokumentasjonskravene etter Klausul 4.1 (Betingelser). 

(c) For Obligasjonene kan emitteres skal Tillitsmannen skriftlig meddele Utstederen, Emisjonens 
tilrettelegger og Registerføreren at dokumentene er kontrollert og at dokumentasjonskravene 
er oppfylt. 

4.1.2 Tilleggsemisjoner 

(a) Dersom det er angitt Maksimal Emisjonsramme (ref. Klausul 1 (Obligasjonenes hovedvilken), 
kan Utstederen deretter ved ett eller fiere tilfeller utstede Tilleggsobligasjoner (hver slik 
utstedelse en «Tilleggsemisjon») frem til det tidspunkt hvor det samlede Pålydende for alle 
Tilleggsobligasjoner utgjør Maksimal Emisjonsramme fratrukket Initielt Emisjonsbelop. Slike 
Tilleggsemisjoner kan bate skje under forutsetning av at: 

(i) Tilleggsemisjonen skjer senest 5 - fem Bankdager før Forfallsdato, og at 

(ii) kravene som følger av Klausul 4.1 (Betingelser) fortsatt er oppfylt, eller at gyldig 
relevant dokumentasjon er framlagt. 

(b) Hver Tilleggsemisjon krever skriftlig tillatelse fra Tillitsmannen, med mindre (i) Utstederen er 
et Finansforetak og (ii) Obligasjonene utgjør en (senior) usikret ordinær gjeldsfoipliktelse for 
Utstederen (og ikke Ansvarlig kapital). 

(c) Utstederen kan med skriftlig samtykke fra Tillitsmannen utvide den Maksimale 
Emisjonsrainmen. Slik utvidelse skal meddeles Obligasjonseierne og Noteringsstedet. 
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(d) Tilleggsobligasjoner er rentebwrende etter reglene i Klausul 4.6.2 (Fastsettelse av 
Obligasjonsrenten), 

4.1.3 Utsteders innestäelser 

(a) Generelt: Utstederen avgir de opplysninger og innestäelser soin folger av denne Klausul 4.1.3 
(Utsteders innestcrelser) tu l Tillitsmannen pä vegne av obligasjonseierne pä folgende tidspunkt 
og i samsvar med de til enhver tids gjeldende falctiske forhold og omstendigheter: 
(i) pä Emisjonsdato; og 
(ii) pä tidspunktet for utstedelse av eventuelle Tilleggsobligasjoner. 

(b) Informasjon: All informasjon som er avgitt ti! Tillitsmannen eher Obligasjonseierne i 
forbindelse med Obligasjortene er, sä langt Utstederen kjenner tu: 
(i) sann og noyaktig i det alt vesentlige pä det tidspunkt den relevante infonnasjonen er 

avgitt; og 

(ii) komplett og uten utelatelse av materielle forhold soin det mä forventes at kan pävirke 
beslutningsgrunnlaget for ä vurclere Obligasjonene pä en vesentlig mâte, med mindre 
slik utelatt informasjon likevel er meddelt Tillitsmannen skriftlig eher pä amen mâte er 
gjort offentlig kjent, 

og Utstederen innestär for ä ha utfort alle rimelige tiltak for ä sikre konekt informasjon. 

(e) Beshiblingskrav: 

(i) Utsteder har fattet en gyldig selskapsbeslutning om ä utstede Obligasjonene, og innestär 
for at bestemmelsene i Länedolcumentene ikke bryter med Utsteders ovrige foipliktelser. 

(ii) Alle offentlige krav for ä gjennornfore Emisjonen er oppfylt (herunder krav etter 
Verdipapirhandelloven kapittel 7), og eventuelle päkrevde offentlige godkjennelser 
forel igger. 

(d) Mislighold: Intet Mislighold har innträdt eher er forventet ä oppstä som en folge av Emisjonen 
eher soin en folge av ä inngä eher oppfylle denne Avtalen, eher som en folge av noen annen 
transaksjon soin er forutsatt under denne Avtalen eher noen av de ovrige Länedokumentene. 

(e) Bekrefielse; Tillitsmannen kan kreve en uttalelse fra Utsteder soin bekrefter at Utstederen er i 
samsvar med sine erklwringer etter denne Klausul 4.1.3 (Utsteders innestdelser) pä de 
tidspunkt SOM er angitt ovenfor. 

4.2 Generelle länevilkär 
Utstederen forplikter seg ti! ikke (enten dette skjer som én eher fiere handlinger, hverken 
frivillig eller ufrivillig) ä: 

(a) overdra Me eher deler av virksotnheten, 

(b) endre virksornhetens art fra den soin utoves pä dato for denne Avtalen, eller 

(e) foreta noen fusjon, fisjon eher amen form for reorganisering av virksomheten, 
hvis dette, for hvert enkelt av alternativene i bokstav (a) til (e) ovenfor, vil medfore en vesentlig 
svekkelse av Utsteders evne tu l ä oppfylle sine forpliktelser etter denne Avtalen. 

4.3 Utsteders opplysningsplikt 
Utstederen foiplikter seg tu l ä: 

(a) straks informere Tillitsmannen om ethvert Mislighold under derme Avtalen, og om ethvert 
forhold som Utstederen forstär eher burde forstä at vil kunne fore til et Mislighold, 
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(b) informere Tillitsmannen om øvrige forhold av vesentlig betydning for Utsteders evne til á 
oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, 

(e) informere Tillitsmannen før Utstederen gjennomfører overdragelse av hele eller deler av 
virksomheten eller endrer virksomhetens art, 

(d) på anmodning fra Tillitsmannen, oversende sin årsrapport og delársrapporter samt annen 
informasjon som Tillitsmannen måtte ha en rimelig grunn for å motta, 

(e) på anmodning fra Tillitsmannen, rapportere beholdningen av Egne Obligasjoner til 
Tillitsmannen, 

(0 sende kopi til Tillitsmannen av ethvert kreditorvarsel som skal utstedes i henhold til lover og 
forskrifter, 

(g) sende kopi til Tillitsmannen av alle meldinger til Noteringsstedet i den grad meldingene må 
anses relevante for Utsteders forpliktelser under denne Avtalen, 

(h) informere Tillitsmannen om alle endringer i registreringen av Obligasjonene 
Verdipapirregisteret, 

(i) i forbindelse med avleggelse av årsrapport, og på forespørsel fra Tillitsmannen, sende en 
bekreftelse til Tillitsmannen hvor Utstederen bekrefter at alle særskilte forpliktelser som følger 
av Avtalen er overholdt, og 

(j) straks og uoppfordret varsle Tillitsmannen og Obligasjonseierne hvis en situasjon som 
beskrevet i Avtalens Klausul 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.5 oppstår. 

4.4 Registrering av Obligasjonene 
Utstederen skal lopende sørge for korrekt registrering av Obligasjonene i Verdipapinegisteret. 

4.5 Noteringssted og prospekt 
(a) Dersom Obligasjonene er listet på et Noteringssted skal alle spørsmål vedrørende noteringen 

og som krever Obligasjonseiernes samtykke avgjøres etter bestemmelsene i denne Avtalen. 

(b) Dersom Obligasjonene er listet på et Noteringssted skal Utstederen oppfylle Noteringsstedets 
dokumentasjonskrav og oversende Noteringsstedet den informasjon som er nødvendig for å 
opprettholde noteringen. 

(c) Utstederen skal sørge for at denne Avtalen vedlegges som en del av prospekt og annet tegnings-
og informasjonsmateriell for Obligasjonene. 

4.6 Betalinger knyttet til Obligasjonene 
4.6.1 Forpliktelse til á betale 
(a) Utstederen skal betale påløpte Obligasjonsrenter til Obligasjonseierne etterskuddsvis på hver 

Rentebetalingsdato. 

(b) Utstederen skal på Forfallsdato betale til Obligasjonseierne det bek som utgjør Pålydende av 
hver Obligasjon, multiplisert med Innfrielseskurs som angitt i Klausul I (Obligasjonenes 
hovedvilkår). 

(c) Dersom en Betalingsdato faller på en dag som ikke er en Bankdag, skal betaling skje på den 
påfølgende Bankdagen. 

(d) Utstederen forplikter seg til á betale Tillitsmannen alle andre beløp som skal betales i henhold 
til Lånedokumentene på den relevante forfallsdato. 

(e) Utstederen kan ikke påberope seg noen motkrav eller foreta en motregning under 
rentebetalingen som følger av Lånedokumentene. 
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Ved utøvelse av Cali skal Utstederen på den relevante dato angitt under Cali i Klausul 1 
(Obligasjonenes hovedvilkai) betale til Obligasjonseierne et beløp tilsvarende Pålydende på 
Obligasjonene som skal innfris multiplisert med den kurs som skal gjelde for den angitte dato, 
med tillegg av påløpt Obligasjonsrente for Obligasjonene som skal innfris. 
Ethvert beløp som Utstederen skal betale til Obligasjonseierne skal være disponibelt for 
Obligasjonseierne den dato beløpet skal betales i henhold til Avtalen og vil bli betalt til 
Obligasjonseiere registrert i Verdipapirregisteret på Relevant Registreringsdato for den 
aktuelle betalingen. 

4.6.2 Fastsettelse av Obligasjonsrenten 
(a) For hver Renteperiode skal det påløpe renter beregnet av Pålydende for alle Utestående 

Obligasjoner. Renteberegningen skal starte fra og med den forste dagen i Renteperioden (eller 
på Emisjonsdatoen, for den forste Renteperioden), og skal slutte på, men ikke inkludere den 
siste dagen i Renteperioden. En Renteperiode skal ikke løpe utover Forfallsdato. 

(b) Renten skal beregnes ut i henhold til Rentekonvensjonen. 
(c) Ved FRN skal Obligasjonsrenten reguleres av Tillitsmannen på hver Rentereguleringsdato 

gjennom Avtalens løpetid. Obligasjonsrenten frem til neste Rentebetalingsdato skal meddeles 
Obligasjonseierne, Utstederen, Registerføreren og Noteringsstedet. 

(d) Tilleggsobligasjoner er rentebærende med virkning fra den Renteperioden som starter på den 
siste Rentebetalingsdatoen forut før Emisjonen av Tilleggsobligasjonene (eller fra 
Emisjonsdatoen for Avtalens forste Renteperiode). 

4.6,3 Utøvelse av fortidig innlosningsrett for Obligasjonene 
(a) Hvis Utstederen ønsker å utøve eventuell Call, skal dette meldes til Tillitsmannen senest 10 - 

ti - Bankdager tbr den relevante Calldato. 
(b) Utsteders innløsning av færre enn alle Obligasjoner skal foretas pro rata mellom Obligasjonene 

i henhold til gjeldende prosedyrer i Verdipapirregisteret. 
(c) Hvis Utstederen utøver ordinær Call i henhold til Klausul 1 (Obligasjonenes hovedvilkår) skal 

samtlige Utestående Obligasjoner innløses (Call) til 100 % av Pålydende. 
(d) Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som gjør at Obligasjonene helt eller delvis 

ikke kan regnes som Kjernekapital, og endringen ikke med rimelighet kunne forutsees på 
Emisjonsdato, har Utsteder rett til å innløse samtlige Utestående Obligasjoner (Cali) til 100 % 
av Pålydende (regulatorisk cal». 
Dersom det innføres vesentlige endringer i den skattemessige behandlingen av Obligasjonene 
for Utsteder, og endringen ikke med rimelighet kunne forutsees på Emisjonsdato, har Utsteder 
rett til å innløse Utestående Obligasjoner (Cali), helt eller delvis, til 100 % av Pålydende 
(skatterelatert eau). 

(f) Cali i henhold til bokstav (d) og (e) i Klausul 4.6.3 (Utøve/se av fortidig innlosningsrett for 
Obligasjonene) kan etter at endringen trer i kraft gjennomføres på hver Rentebetalingsdato. 
Utøvelse av Call forutsetter myndighetenes (Finanstilsynets) forhåndsgodkjennelse. Dersom 
nedskrivning av Obligasjonene i henhold til Klausul 3.2.5 er besluttet, kan ikke Call utøves, 
uavhengig av om det er gitt melding om Cali i henhold til bokstav (a) i Klausul 4.6.3 (Utøve/se 
avfortidig innlosningsrettfor Obligasjonene). 

(0 

(g) 

(e) 

(g) 

4.6.4 Delbetalinger 
(a) Dersom en betaling knyttet til Obligasjonene ikke er tilstrekkelig til á dekke alle de aktuelle 

forfalte krav under Lånedokumentene (en «Delbetaling»), skal Delbetalingen i forhold til 
Utsteders gjeld under Lånedokumentene anses betalt etter følgende prioritet; 
(i) forst eventuelle utestående krav knyttet til honorar, utlegg eller ansvar fra Tillitsmannen, 



(b) 

(ii) dernest forfalte ubetalte Obligasjonsrenter, 

(iii) til slutt ethvert krav utestående under Lånedokumentene. 

(b) Uavhengig av bokstav (a) ovenfor skal en Delbetaling som distribueres ut til Obligasjonseierne, 
etter betaling av ovennevnte honorar, utlegg eller ansvar fra Tillitsmannen, fordeles (i) først til 
betaling av Obligasjonenes hovedstol og (ii) deretter til betaling av forfalte ubetalte 
Obligasjonsrenter dersom dette vedtas i henhold til Klausul 7 (Beslutninger fra 
Obligasjonseierne). 

5. MISLIGHOLD 

Det følger av Obligasjonens status som Kjernekapital hos Utstederen, jfr. Klausul 3.2 
(Obligasjonenes status), at Obligasjonene ikke kan kreves tilbakebetalt uten ved avvikling. 

6. OBLIGASJONSEIERNE 

6.1 Bindende vilkår for alle Obligasjonseiere 
(a) I kraft av å bli registrert som Obligasjonseier (direkte eller indirekte) i Verdipapirregisteret, 

blir Obligasjonseierne bundet av denne Avtalen og vilkårene i eventuelle andre 
Lånedokumenter, uten at det behøves foretatt noen ytterligere handlinger eller avgitt noen 
andre bekreftelser som en folge av dette, fra Tillitsmannen, Obligasjonseierne, Utsteder eller 
andre. 

(b) Denne Avtalen skal være offentlig tilgjengelig hos Tillitsmannen eller Utstederen. 

(c) Tillitsmannen vil utøve sine rettigheter og plikter under denne Avtalen med bindende virkning 
for- og på vegne av samtlige Obligasjonseiere.. 

6.2 Begrenset mulighet til á fremme krav 
(a) Ingen Obligasjonseier har rett til å rette noen direkte kreditorpågang, iverksette noen 

innkreving eller andre tvangstiltak, begjære gjeldsforhandling eller konkurs, eller, uten 
samtykke fra Tillitsmannen, iverksette noen andre tiltak mot Utstederen eller noen annen med 
utgangspunkt i Utsteders forpliktelser eller slik annen part i forbindelse med noen av 
Lånedokumentene, uten at kravet rettes gjennom Tillitsmannen og i samsvar med denne 
Avtalen. Dette skal imidlertid ikke forhindre Obligasjonseierne fra å utøve noen av sine 
individuelle rettigheter under denne Avtalen, herunder retten til å erklære en eventuell, i den 
grad det er relevant, avtalefestet innløsning (put opsjon). 

Hver Obligasjonseier skal umiddelbart etter anmodning fra Tillitsmannen gi Tillitsmannen alle 
slike dokumenter som Tillitsmannen finner nødvendig for det formål á utøve sine rettigheter 
og,/eller utføre sine plikter i henhold til Lånedokumentene, inkludert å utstede skriftlige 
ftilhnakter (i slik form og med slikt innhold som Tillitsmannen ber om). Tillitsmannen er ikke 
forpliktet til å representere en Obligasjonseier som ikke opptrer i overensstemmelse med en 
slik anmodning fra Tillitsmannen. 

6.3 Obligasjonseiernes rettigheter 
(a) Hvis en reell eier av en Obligasjon ikke står som den registrerte eier i Verdipapirregisteret, men 

ønsker å utøve rettigheter i henhold til vilkårene i Lånedokumentene, må Obligasjonseieren 
fremlegge dokumentasjon som er akseptabel for Tillitsmannen for det reelle eierskapet. 

(b) En Obligasjonseier (enten denne er registrert som sådan i Verdipapirregisteret eller har 
godtgjort overfor Tillitsmannen å være den reelle eieren av Obligasjonen som fastsatt i bokstav 
(a) ovenfor) kan gi en eller fiere fullmakter til tredjeparter for å representere seg og opptre på 
sine vegne for enten noen av- eller alle de Obligasjonene som Obligasjonseieren representerer 
eller rettmessig eier. Tillitsmannen skal ha rett til å kunne basere seg på og legge til grunn at 
fullmakter eller tilsvarende dokumentasjon for autorisasjon og som tilsynelatende oppstiller et 
fullmaktsforhold etter bestemmelsene i denne Klausul 6.3 (Obligasjonseiernes rettigheter), 
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kan antas å være fullt ut gyldig utstedt og juridisk bindende for løftegiveren, med mindre noe 
annet fremstår som åpenbart eller Tillitsmannen har faktisk kunnskap om det motsatte. 

7. BESLUTNINGER FRA OBLIGASJONSEIERNE 

7.1 Obligasjonseiermotets myndighet 
(a) Obligasjonseiermatet kan, på vegne av samtlige Obligasjonseiere, beslutte á endre vilkårene i 

denne Avtalen eller noen av de øvrige Lånedokumentene, se likevel Klausul 9.1 (Endringer og 
unntak). Slike endringer inkluderer, men er ikke begrenset til, en reduksjon av utestående 
hovedstol, påløpte renter, rentebetingelser, samt en eventuell konvertering av Obligasjoner til 
andre kapitalklasser. 
Et Obligasjonseiermote kan bare vedta reduksjon av avdrag ved tilsvarende reduksjon i 
hovedstol, men Obligasjonseiennøtet kan vedta at forfalte ubetalte renter kan nedskrives uten 
tilsvarende reduksjon av hovedstol eller avdrag. 
Obligasjonseiermøtet kan ikke treffe vedtak som vil gi enkelte Obligasjonseiere en urimelig 
fordel på andre Obligasjonseieres bekostning. 
Dersom en beslutning eller et samtykke fra Obligasjonseierne er nødvendig, skal en slik 
beslutning eller et slikt samtykke, bortsatt fra for de tilfeller hvor Tillitsmannen er gitt 
myndighet til å foreta seg visse handlinger som beskrevet i Klausul 8.1 (Fullmakt til å 
representere Obligasjonseierne), vedtas av Obligasjonseiermøtet med bindende virkning for 
alle Obligasjonseierne. 

Minst 50 % av de Stemmeberettigede Obligasjonene må være representert for at 
Obligasjonseiermotet skal være beslutningsdyktig. 
Vedtak fattes med simpelt flertall av de Stemmeberettigede Obligasjonene som er representert 
på Obligasjonseien-nøtet, med mindre et annet flertallskrav er fastsatt i bokstav (g) nedenfor. 
Med unntak for eventuelle endringer eller fritak som kan gjøres uten vedtak etter Klausul 9.1.2 
(Prosedyre _tbr endringer og fritak), pkt. (i) og (ii), må et flertall bestående av minst 2/3 av 
Stemmeberettigede Obligasjoner som er representert på Obligasjonseiermotet stemme for en 
endring av- eller et fritak for bestemmelsene i denne Avtalen. 

7.2 Gjennomføring av Obligasjonseiermote 
(a) Tillitsmannen skal innkalle til Obligasjonseiennote, som skal avholdes etter begjæring fra 

enten: 
(i) Utstederen, 
(ii) Obligasjonseiere som representerer minst 1/10 av Stemmeberettigede Obligasjoner, 
(iii) Noteringsstedet, dersom Obligasjonene er børsnotert og Noteringsstedet har rett til á 

kreve dette etter de alminnelige regler og forskrifter for Noteringsstedet; eller 
(iv) Tillitsmannen selv. 
Begjæringen om á inrikalle til Obligasjonseiennøte skal tydelig angi de saker som skal 
behandles og avgjøres. 

(b) Har Tillitsmannen ikke etterkonunet en gyldig begjæring om avholdelse av 
Obligasjonseiennøte innen 10 - ti - Bankdager etter mottak av begjæringen i henhold til bokstav 
(a) ovenfor, kan den som begjærte innkallelse til Obligasjonseiermsate selv forestå slik 
innkalling. 

(c) Innkalling til Obligasjonseiermote skal sendes senest 10 - ti - Bankdager for den foreslåtte dato 
for avholdelse av Obligasjonseiermøtet. Innkallingen sendes til de Obligasjonseierne som er 
registrert i Verdipapirregisteret på innkallingstidspunktet. Dersom Obligasjonene er 
borsnoterte skal Utstederen sørge for at Innkallingen også blir publisert i henhold til gjeldende 
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regler for Noteringsstedet. Innkallingen skal også publiseres på nettsiden til Tillitsmannen, 
alternativt som pressemelding eller på annen relevant informasjonsplattform. 

(d) Innkallingen skal klart angi de saker som skal besluttes av Obligasjonseiermøtet. Tillitsmannen 
kan i innkallingen også sette andre saker på dagsordenen enn de som omfattes av begjæringen. 
Dersom Innkallingen omfatter forslag til endringer i denne Avtalen, skal hovedinnholdet av 
endringsforslaget beskrives i Innkallingen. 
Saker som ikke er inkludert i Innkallingen kan heller ikke tas opp til avstemming på 
Obligasjonseiermøtet. 
Tillitsmannen kan, ved skriftlig henvendelse til Utstederen, nekte Utstederen å anskaffe eller 
avhende Obligasjoner i perioden fra innkallingsdagen til dato for avholdelse av 
Obligasjonseiermøtet, med mindre et slikt forbud vil utgjøre et brudd på Utsteders forpliktelser 
i henhold til Klausul 4.6.1 (Forpliktelse til å betale). 
Obligasjonseiermøtet avholdes på et sted angitt av Tillitsmannen, eller for det tilfelle at bokstav 
(b) ovenfor kommer til anvendelse, av den personen som kaller inn til Obligasjonseiermøtet 
(men skal Uansett holdes i Oslo). Obligasjonseieimøtet vil bli åpnet og ledet av Tillitsmannen 
(«Møtelederen»), med mindre noe annet blir bestemt av Obligasjonseiermøtet. Dersom 
Tillitsmannen ikke er representert skal Obligasjonseiennøtet åpnes av en Obligasjonseier, og 
Møteleder kan deretter velges av Obligasjonseiermøtet. 

(h) Hver Obligasjonseier, Tillitsmannen, en person eller personer som opptrer etter fullmakt på 
vegne av en Obligasjonseier, samt representanter for Noteringsstedet (hvis Obligasjonene er 
gjenstand for Notering), har alle rett til å møte på Obligasjonseiermøtet (hver slik 
møteberettiget part heretter benevnt som en «Representant»). Møtelederen kan beslutte å gi 
andre enn Representantene adgang til Obligasjonseiermøtet med mindre Obligasjonseiermøtet 
bestemmer noe annet. Hver Representant har også rett til å ta med seg én rådgiver i 
Obligasjonseiermøtet. I tilfelle tvist eller tvil med hensyn til om en person er en Representant 
eller har rett til å avgi stemme, vil Møtelederen beslutte hvem som kan delta på 
Obligasjonseiermøtet og utøve stemmerett. 
Utstederen har rett til å være til stede på Obligasjonseiermøtet. Obligasjonseiermøtet kan 
imidlertid vedta at representanter for Utstederen og/eller en Obligasjonseier som kun innehar 
Egne Obligasjoner (eller Representanter for en slik Obligasjonseier) skal forlate 
Obligasjonseiennøtet når nærmere angitte temaer skal diskuteres, men Utstederen og andre 
Representanter skal alltid ha rett til å være til stede under selve avstemmingen. 
Møtelederen eller den som blir bemyndiget av Møteleder skal føre protokoll fra 
Obligasjonseiermøtet. Protokollen skal angi antall Stemmeberettigede Obligasjoner som var 
representert på Obligasjonseiermøtet, de vedtak som ble fattet, og stemmeresultatene av de 
sakene som ble behandlet av Obligasjonseiermøtet. Protokollen skal undertegnes av 
Møtelederen og minst en annen person. Protokollen skal oppbevares av Tillitsmannen, som på 
forespørsel skal gjøre tilgjengelig en kopi av protokollen til Obligasjonseiere eller til 
Utstederen. 

(e) 

(g) 

(i) 

(i) 

Tillitsmannen skal sørge for at Utstederen og Obligasjonseierne blir varslet om vedtak som er 
fattet av Obligasjonseiermøtet, og at vedtakene blir publisert på nettsiden til Tillitsmannen eller 
annen relevant elektronisk plattform (eller pressemelding). 
Utstederen skal dekke kostnader og utgifter som påløper i forbindelse med innkalling til 
Obligasjonseiermøtet uavhengig av hvem som har innkalt Obligasjonseiermøtet, inkludert 
eventuelle kostnader og utgifter som har påløpt for Tillitsmannen. 

Stemmeregler 
Hver Obligasjonseier (eller den person som i henhold til fullmakt opptrer på vegne av en 
Obligasjonseier) kan avgi én stemme for hver Stemmeberettigede Obligasjon som innehas på 
Relevant Registreringsdato slik dette følger av Klausul 6.3 (Obligasjonseiernes rettigheter). 
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Møtelederen skal etter eget skjøiin avgjøre hvilke dokuinentasjonskrav og bcvis for eierskap 
av Stenirneberettigede Obligasjoner sorn skal kreves freinlagt. 

(b) Det kan ikke utøves stetnrnerett for Egne Obligasjoner. Møtelederen avgjøi• eventuelle 
spørsrnãl soni niåtte oppstå orn hvoi•vidt Obligasjol1cl• eventuelt skal anses for å være Egne 
Obligasjoner. 

(c) En Obligasjon sorn er registrert i navnet til eil forvalter i sanisvar niecl Klausul 6.3 
(Obligasjoiis'eiei'iies Retiigheiei) skal, ved avgjørelser ettei• denne Klausul 7 (ßeslutningerfra 
Obligasjonseierne,), anses for å væi•e eid av den i'eelle übligasjonseieren og ikke forvalteren. 
Forvalteren kan ikke stenirne foi• Obligasjoneii dersorn Obligasjonseieren selv sternmer õg hai' 
ìnngitt relevant dokun-iei1tasjon til Tillitsinannen i sanisvar nled Klausul 6.3 
(Obligasjonseiernes Reitighetei) og soin sannsynliggjor at liaii er den reelle eiei'eil av 
Obligasjonen. ilvis Obligasjonseier liar sternt direkte foi• noen av sine Obligasjoner soni ei' 
forvalterregis'trert, skal Obligasjonseierens steninier telle i stedet for stenirner avgitt av 
forvalteien for de samine Obligasjoilelie• 

(d) Utstederen og Tillitsniannen så vel soin enhvei obligasjonseier har alle rett tìl å kreve at 
aysteniniingen skjer ved skriftlig aysteinnirig. Ved sternrnelikhet vil Møtelederen lia den 
avgjørende sternrnen. 

7.4 
(a) 

Gjentatt Obligasjonseiermote 
Selv oin Obligasjonseierniøtet ikke er beslutningsclyktig i heiihold til bokstav (d) i Klausul 7. 1 
('Obiigasjonseiei'iìzøtets inyndighet) skal übligasjonseierrnøtet avlloldes og aystenitningen 
gjennoniføres nied det forinål å pi-otokollere aysteiriiningsresultatene. Tillitsrnannen eller dcn 
soiri innkalte til det føi'ste Obligasjonseierrnøtet kan, innen 10 - ti - Bankdager ettei• 
obligasjonseierniotet, iniìkalle til et Gjentatt Obligasjoilseierliiøte for ny beliatidling av de 
sanitrie sakeiie, 

(b) Besteiiirnelsene og pi'osedyreiìe for avlioldelse av et Obligasjonseierrnøte sorn fastsatt i Klausul 
7.1 (Obligasfoizseierinoiets iìiyndigliet,), Klausul 7,2 (Gjennòrnføring av Obligasjonseier,nøief) 
og Klausul 7.3 (Steinineregler får tilsvarende anvenclelše, så langt de passer, på et Gjeiitatt 
Obligasjoiiseierrnøte. Dette gjelder likevel ikke regleiie foi' beslutiìiiigsdyktighet soni aiigitt i 
bokstav (d) i Klausul 7. 1 (Obligasjonseier,nøtets niyl7dighel), sonì ikke skal gjelde for et 
Gjentatte Obligasjoiiseierinote. En innkalling til et Gjeiitatt Obligasjonseierirtøte ska1 også 
inneholde aysternn-iingsresultatene sonì ble öppiiådd i det forste obligasjonseiermøtet. 

(c) Det kan kun innkalles én gang til et Gjeiitatt Obligasjonseierrnøte foi' hvert oppi'innelig 
obligasjonseierniøte. Det kan også înnkalles til et Gjeiitatt Obligasjonseiermøte i henhold til 
prosedyreiie foi' Skriftlig Prosedyre i sanisvar rned Klausul 7.5 (skriftlig Prosedyre), selv orn 
det forste obligasjonseierinotet blc holdt i satnsvar rned Klausul 7.2 (G/eniioi;zfri,ig ctv 
ûbligasjonseierniotet) og vice vei•sa. 

7.5 
(a) 

Skriftlig Prosedyre 
Med iiiiiidre noe aniiet fi'erngåi' av deiitie Avtalen kaii alle vedtak sotii kaii fattes av 
übligasjonseieriiiøtet i heiihold til Klausul 7. 1 (Obligasjonseier!J?øtets niyndighet) også 
avgjøres ved hjelp av Ski'iftlig Pt'osedyi'e. En sak sorn er avgjort ved Ski'iftlig Prosedyre iiied 
det påkrevde flertall er like gyldig soiii oin det liadde blitt vcdtatt av Obligasjonseierne i et 
Obligasjonseierniøte, og enhver henvisning i etlivert Låiiedokunìent til Obligasjoiiseiemiøtet 
skal tolkes i sairisvar nied dette, 

(b) Den soni begjærer innkalling tíl et obligasjonseierinøte kaii i stedet begjære at de aktuelle 
sakene skal avgjøres ved Skrift1ig Pi•osedyre, rncd iniiidre Tillitsrnannen beslutter noe arinet. 

(c) Innka1Iing til avgjørelse ved Skriftlig Prosedyre ska1 seiides til de Obligasjonseierne soni ei• 
registrert i Vei'dipapirregistei'et på det tidspuiikt slik Itinka11ing sendes fra Verdipapirregisteret, 
og bli publisert på Tìllitsrnannen hjeinrneside, aniicn relevant elektronisk plattfonii ellei' soiri 
en pressernelding. 
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(d) Bestemmelsene i Klausul 7.1 (Obligasjonseiermøtets myndighet), Klausul 7.2 (Gjennomfiring 
av Obligasjonseiermøtet), Klausul 7.3 (Stemmeregler) og Klausul 7.4 (Gjentatt 
Obligasjonseiermøte) får tilsvarende anvendelse så langt de passer ved en Skriftlig Prosedyre, 
med unntak for: 

(e) 

(g) 

(h) 

(i) 

(i) bestemmelsene i bokstav (g) til (i) i Klausul 7.2 (Gjennomføring av 
Obligasjonseiermøtet); eller 

(ii) bestemmelser som ellers er i strid med fremgangsmåten som oppstilles i denne Klausul 
7.5 (Skriftlig Prosedyre), 

som ikke skal gjelde ved Skriftlig Prosedyre. 
Innkalling til avgjørelse ved Skriftlig Prosedyre skal inneholde: 
(i) instruksjoner om hvordan man kan stemme for hver enkelt sak som står på dagsorden 

(inkludert instruksjoner om hvordan stemmegivningen kan foretas elektronisk om dette 
er relevant); og 

(ii) den siste frist som skal gjelde for når Tillitsmannen skal ha mottatt alle stemmene som 
er nødvendige for at den Skriftlige Avstemningen skal kunne godkjennes med 
tilstrekkelig flertall (heretter kalt for «Stemmeperioden»), som skal vare i minst 10 
- ti - , men ikke i mer enn 15 - femten - Bankdager fra datoen for Innkallingen. 

(0 Bare Obligasjonseiere som innehar Stemmeberettigede Obligasjoner registrert i 
Verdipapirregisteret på Relevant Registreringsdato vil ha anledning til å delta i en Skriftlig 
Prosedyre. Alternativt kan den reelle eieren av en forvalterregistrert Obligasjonen stemme ved 
å dokumentere slikt eierskap til Tillitsmannen etter reglene i Klausul 6.3 (Obligasjonseiernes 
Rettigheter), 
En avgjørelse fattet ved Skriftlig Prosedyre er gyldig vedtatt ved tilslutning fra et flertall som 
angitt i bokstav (e) eller (0 i Klausul 7.1 (Obligasjonseierznøtets myndighet), basert på et flertall 
av det totale antall Stemmeberettigede Obligasjoner. Dette gjelder selv om Stemmeperioden 
ennå ikke er utløpt. Avgjørelse ved Skriftlig Prosedyre kan også fattes dersom et tilstrekkelig 
antall negative stemmer er mottatt før utløpet av Sternmeperioden. 
Beslutningstidspunktet ved Skriftlig Prosedyre hvor vedtaket fattes før utløpet av 
Stemmeperioden er den datoen hvor vedtaket har mottatt tilslutning fra den siste 
Obligasjonseieren som resulterer i at det nødvendige stemmeflertallet blir oppnådd. 
Hvis vedtaket ikke er godkjent før utløpet av Stemmeperioden, skal antallet stemmer beregnes 
ved arbeidsdagens slutt den siste dagen i Stemmeperioden, og et avstemmingsresultat skal 
fastsettes basert på beslutningsdyktighet og flertallskrav som angitt i bokstav (d) til (0 i Klausul 
7.1 (Obligasjonseiernzøtets myndighet). 

8. TILLITSMANNEN 

8.1 
(a) 

(c) 

Fullmakt til å representere Obligasjonseierne 
Tillitsmannen har fullmakt til å opptre på vegne av, og/eller representere, Obligasjonseierne i 
alle saker, inkludert men ikke begrenset til ved bruk av rettsmidler eller juridiske handlinger, 
herunder enhver handling for å tvangsfullbyrde denne Avtalen, begjære konkurs, 
gjeldsforhandling eller andre krav mot Utstederen, eller andre, for å begjære insolvens. 

(b) Utstederen skal umiddelbart på forespørsel levere til Tillitsmannen ethvert dokument, 
informasjon og annen bistand (som i form og innhold er tilfredsstillende for Tillitsmannen), og 
som Tillitsmannen finner nødvendig for det formål å utøve sin og Obligasjonseiernes 
rettigheter og/eller utføre sine plikter i henhold til Lånedokumentene. 
Tillitsmannen har, for sin saksbehandling vedrørende Avtalen, rett til innsyn i 
Verdipapirregisteret til opplysninger om eierforholdet til Obligasjonene i Verdipapirregisteret. 
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8.2 
(a) 

Tillitsmannens oppgaver og myndighet 
Tillitsmannen skal representere Obligasjonseierne i samsvar med vilkärene i 
Läneclokumentene, herunder blant annet ved ä folge opp Utsteders levering av egenerklaeringer 
og andre slike dokumenter som Utstederen er forpliktet til ä legge frem eller leyere til 
Tillitsmannen i henhold til Länedokumentene og, när det er relevant, for ä tvangsfullbyrde og 
inndrive Obligasjonene pä vegne av Obligasjonseierne. 

(b) Tillitsmannen skal ikke vare forpliktet til ä overväke eller vurdere den finansielle stillingen til 
Utstederen eller noen andre som har forpliktelser under Länedolcumentene med mindre det er 
uttrykkelig angitt i demie Avtalen. Tillitsmannen har heller ingen foipliktelse til ä ta stilling til 
eller fastslä om et eventuell Mislighold har inntruffet, og har, inntil faktisk lcunnskap orn det 
motsatt er mottatt, rett til ä anta at det ikke foreligger noe Mislighold. Tillitsmannen har ikke 
ansvar for at Länedolcumentene er gyldig irmgätt eller at de claimer grunnlag for 
tvangsinndrivelse, og skal heller ikke vxre ansvarlig for eventuelle avvik mellom indikative 
länevilkár som er beskrevet i markedsforingsmateriale presentert for Obligasjonseierne for 
utstedelse av Obligasjonene, og bestemmelsene i denne Avtalen. 
Tillitsmannen kan etter eget skjonn utfore enhver handling som Tillitsmannen anser nodvendig 
eller tilrädelig for ä ¡vareta Obligasjonseiemes rettigheter i alle forhoid som springer ut av 
Länedokumentene. Tillitsmannen kan forelegge enhver instruksjon mottatt fra 
Obligasjonseierne for et Obligasjonseiermote for Tillitsmannen utforer noen handling i 
henholcl til instruksjonen. 

(d) Tillitsmannen hat rett til ä engasjere eksterne eksperter ved utforelse av sine plilcter i henhold 
til Länedokumentene. 

(e) 

(e) Tillitsmannen skal holde alle inridrevne belop som er mottatt pä vegne av Obligasjonseierne pä 
separate bankkonti. 

(0 Tillitsmannen skal sorge for at vedtak truffet pä Obligasjonseierinotet blir iverksatt, med 
forbehold for at Tillitsmannen skal kunne nekte ä gjennomfore vedtak som kan stride mot 
vilkärene i detme Avtalen eller et atmet Länedokument, eller vre i strid med gjeldende 
lovverk. 

(g) Tillitsmannen er under enhver omstendighet ikke forpliktet til ä gjore eller unnlate ä gjore noe 
hvis slik handling eller utelatelse vil eller kan sies ä utgjore et brudd pä noen by eller forskrifi, 
og selv om slik handling eller utelatelse av handling skulle stride mot en bestemmelse 
Länedokumentene som tilsier det motsatte. 

(h) Dersom en kostnad, et tap eller et ansvar som Tillitstnannen kan pädra seg (inkludert rimelige 
honorarer som skal betales til Tillitsmannen selv): 
(i) i samsvar med instruksjoner fra Obligasjonseierne; eller 
(ii) ved ä utfore en handling pä eget initiativ, 
etter Tillitsmannens rimelige oppfatning ikke vil kunne dekkes av Utstederen eller de aktuelle 
Obligasjonseiere i henhold til bokstav (e) og (g) i Klausul 8.4 (Utgifter, ansvar og erstatning), 
kan Tillitsmannen aystä fra ä handle i träd med slik instruksjon, eller aystä fra ä ta en silk 
handling, ¡until en slik finansiering eller kostnadsdekning (eller tilstrekkelig sikkerhet) er gitt 
soin Tillitsmannen med rimelighet kan kreve. 
Tillitsmannen skal gi et varsel til Obligasjonseierne for den slutter ä utfore sine pliicter etter 
Länedokumentene pä grtum av manglende betaling fra Utstederen for noe honorar eller 
kostnadsdekning som Tillitstnannen har krav pä og soin er forfait til betaling under 
Länedokumentene. 
Tillitsmannen kan instruere Verdipapirregisteret til ä splitte Obligasjonene i et lavere nominelt 
belop for ä forenlde delvise innlosninger, restrukturere Obligasjonene eller ved andre 
situasjoner hvor slik instruksjon mä anses päkrevet. 
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(e) 

(0 

(g) 

8.3 Likebehandling og interessekonflikter 
(a) Tillitsmannen skal ikke ta avgjørelser som vil gi enkelte Obligasjonseiere en urimelig fordel 

på andre Obligasjonseieres bekostning. Tillitsmannen skal, ved utførelsen av sine oppgaver i 
henhold til Lånedokumentene, kun handle i Obligasjonseiemes interesser, og skal ikke være 
forpliktet til å hensynta noen utenforstående parters interesser med mindre noe annet er 
utttykkelig angitt i Lånedokumentene. 

(b) Tillitsmannen kan opptre som agent, fullmektig, representant og/eller sikkerhetsagent for flere 
obligasjonslån knyttet til Utstederen, til tross for potensielle interessekonflikter. Tillitsmannen 
har rett til å delegere sine oppgaver til andre profesjonelle parter. 

8.4 Utgifter, ansvar og erstatning 
(a) Tillitsmannen er ikke ansvarlig overfor Obligasjonseieme for noe tap eller skade hverken som 

følge av utførelse eller utelatelse av eventuelle handlinger som Tillitsmannen har foretatt under 
eller i forbindelse med Lånedokumentene, med mindre dette er direkte forårsaket av 
Tillitsmannens grove uaktsomhet eller forsett. Tillitsmannen skal ikke være ansvarlig for noe 
indirekte tap eller for tap av fortjeneste. Tillitsmannen skal, uavhengig av det foregående, ikke 
være ansvarlig ovenfor Obligasjonseierne for noe tap forårsaket så' lenge Tillitsmannen har 
handlet i samsvar med instruksjoner gitt av Obligasjonseierne i henhold til denne Avtalen. 

(b) Tillitsmannen er ikke ansvarlig overfor Utsteder for noe tap eller skade hverken som følge av 
utførelse eller utelatelse av eventuelle handlinger som Tillitsmannen har foretatt under eller i 
forbindelse med Lånedokumentene, med mindre dette er direkte forårsaket av Tillitsmannens 
grove uaktsomhet eller forsett. Tillitsmannen skal ikke være ansvarlig for noe indirekte tap 
eller for tap av fortjeneste. 

(c) Tillitsmannens ansvar for skade dier tap skal være begrenset til samlet beløp av Utestående 
Obligasjoner.. Tillitsmannen har ikke noe ansvar for innholdet av informasjon som er gitt til 
Obligasjonseierne av eller på vegne av Utstederen eller en annen person. 

(d) Tillitsmannen skal ikke anses å ha handlet uaktsomt hvis den: 
(i) Har handlet i samsvar med råd eller uttalelser fra anerkjente eksterne eksperter; eller 
(ii) med rimelig aktsomhet har foretatt, utsatt eller unnlatt å foreta en handling, i en situasjon 

hvor Tillitsmannen mener dette er gunstig for Obligasjonseiemes interesser. 
Utstederen er ansvarlig for og vil erstatte Tillitsmannen fullt ut alle tap, utgifter og forpliktelser 
pådratt av Tillitsmannen som følge av uaktsomhet hos Utstederen (inkludert dets 
styremedlemmer, ledelse, ansatte og bemyndigede) i forbindelse med utførelsen av 
Tillitsmannens forpliktelser etter Lånedokumentene, herunder tap som Tillitsmannen har 
pådratt seg som en følge av Tillitsmannens handlinger som følge av opplysningssvikt fra 
Utstederen i forbindelse med utstedelsen av Obligasjonene, inngåelsen eller oppfyllelsen av 
dens forpliktelser under Lånedokumentene, eller en annen opplysningssvikt fra noen som er 
forpliktet under Lånedokumentene. 
Utstederen skal dekke alle kostnader og utgifter som Tillitsmannen pådrar seg i forbindelse 
med utførelsen av sine forpliktelser i henhold til Lånedokumentene. Tillitsmannen har rett til 
honorar for sitt arbeid, og til å bli holdt skadesløs for kostnader, tap og forpliktelser på de vilkår 
som er fastsatt i Lånedokumentene. For finansforetak og nordiske statlige utstedere skal årlig 
honorar fastsettes i henhold til gjeldende honorarsats og de vilkår som fremkommer på 
Tillitsmannens hjemmeside på Emisjonsdato, med mindre noe annet er avtalt med 
Tillitsmannen. For andre utstedere vil en egen Tillitsmannsavtale bli inngått. Tillitsmannens 
forpliktelser under Lånedokumentene er betinget av rettidig betaling av slike honorarer, utgifter 
og kostnader. 
Utstederen skal etter påkrav fra Tillitsmannen betale alle kostnader forbundet med eksterne 
eksperter som er engasjert etter at det har oppstått et Mislighold eller i den hensikt å undersøke 
eller vurdere (i) enhver hendelse eller omstendighet som Tillitsmannen med rimelighet mener 
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er eller kan fore til et Mislighold eller (li) andre saker knyttet til Utstederen eller noen av 
Lånedokumentene som Tillitsmannen med rimelighet mener kan utgjøre eller fore til et brudd 
på noen forpliktelser under Lånedokumentene eller på annen måte være til ugunst for 
Obligasjonseierne under Lånedokumentene. 

(h) Som betingelse for å utføre noen instruksjon fra obligasjonseierne, kan Tillitsmannen kreve 
tilfredsstillende sikkerhetsstillelse, garantier og/eller erklæringer om skadesløsholdelse for 
eventuelt ansvar og forventede kostnader og utgifter fra de Obligasjonseierne som har gitt 
Tillitsmatmen slik instruks og/eller Obligasjonseiere som stemte for beslutningen om á 
instruere Tillitsmannen. 

8.5 Bytte av Tillitsmann 
(a) Bytte av Tillitsmann kan foretas med 2/3 flertall blant de Stemmeberettigede Obligasjonene i 

henhold til Klausul 7 (Beslutninger fra Obligasjonseierne). Obligasjonseierne kan beslutte et 
bytte av Tillitsmann uten samtykke fra Utstederen. 

(b) Tillitsmannen kan fratre ved å gi melding til Utstederen og Obligasjonseierne og i så fall skal 
en etterfølgende Tillitsmann velges i henhold til denne Klausul 8.5 (Bytte av Tillitsmann), 
initiert av fratredende Tillitsmann. 

(c) Dersom Tillitsmannen går konkurs, eller på annen måte er permanent ute av stand til á oppfylle 
sine forpliktelser i henhold til Avtalen, skal Tillitsmannen anses for å ha trukket seg fra 
oppdraget og en etterfølgende Tillitsmann skal utpekes i henhold til denne Klausul 8.5 (Bytte 
av Tillitsmann). Utstederen kan oppnevne en midlertidig Tillitsmann inntil en ny Tillitsmann 
er valgt i henhold til bokstav (a) ovenfor. 

(d) Det faktiske byttet av Tillitsmann skal kun iverksettes etter gjennomføring av alle nødvendige 
tiltak for å effektivt erstatte den fratredende Tillitsmannen, og fratredende Tillitsmann 
forplikter seg til á samarbeide på alle rimelige vilkår og uten unødig opphold for á sikre et slikt 
bytte. Den fratredende Tillitsmannen skal fritas fra ytterligere forpliktelse knyttet til 
Lånedokumentene fra endringen trer i kraft, men skal fortsatt være ansvarlig under 
Lånedokumentene når det gjelder enhver handling som ble foretatt eller unnlatt á ta så lenge 
den aktuelle parten fungerte som Tillitsmann. Den fratredende Tillitsmannen er berettiget til 
sine rettigheter under Lånedokumentene inntil byttet har funnet sted, og eventuelle krav 
Tillitsmannen har etter Klausul 8.4 (Utgifter, ansvar og erstatning) vil bestå til de er betalt. 

(e) Ved bytte av Tillitsmann skal Utstederen samarbeide på rimelige måte og uten forsinkelse for 
á erstatte fratredende Tillitsmann, og frita den fratredende Tillitsmannen fra eventuelle 
fremtidige forpliktelser under Lånedokumentene og andre dokumenter. 

9. ANDRE BESTEMMELSER 

9.1 Endringer og unntak 
9.1.1 Samtykke fra begge parter 

Endringer av denne Avtalen kan bare foretas med samtykke fra begge partene i Avtalen, med 
unntak av endringer i henhold til Klausul 8.5 (Bytte av Tillitsmann). 

9.1.2 Prosedyre for endringer og unntak 
Utstederen og Tillitsmannen (på vegne av Obligasjonseierne) kan bli enige om á endre 
Lånedokumentene eller frafalle et inntruffet avtalebrudd eller innvilge et unntak fra en 
forventet manglende overholdelse av en bestemmelse i ethvert Lånedokument, forutsatt at en 
slik endring eller et slikt unntak: 

(i) ikke er til vesentlig skade for Obligasjonseiernes rettigheter, eller blir avtalt utelukkende 
i den hensikt å rette opp åpenbare feil og mangler; eller 

(li) er påkrevet etter gjeldende lover, rettsavgjørelser eller et vedtak fattet av en relevant 
myndighet; eller 
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(iii) har blitt behørig godkjent av obligasjonseierne i henhold til Klausul 7 (Beslutninger, fra 
Obligasjonseierne). 

9.1.3 Kompetanse i forhold til dokumentasjon 
Hvis Obligasjonseierne har besluttet hovedprinsippene av en endring for et Lånedokument, 
men uten å ha vedtatt den spesifikke eller endelig utformingen av en slik endring, skal 
Tillitsmannen anses til å ha fullmakt til å utarbeide, godkjenne og/eller fullføre (i den grad dette 
måtte være relevant) all påkrevd dokumentasjon eller eventuelle utestående forhold i slik 
dokumentasjon uten at det skal kreves noen flere godkjenninger eller ytterligere involvering 
fra Obligasjonseierne. 

9.1.4 Melding om endringer eller unntak 
(a) Tillitsmannen skal snarest mulig varsle Obligasjonseierne om eventuelle endringer eller unntak 

som er akseptert i samsvar med denne Klausul 9.1 (Endringer og unntak), og varselet skal 
fastslå fra hvilken dato endringen eller unntaket vil være effektivt, med mindre dette er 
unødvendig etter Tillitsmannens vurdering. Utstederen skal sørge for at enhver endring i denne 
Avtalen blir behørig registrert hos Verdipapirregisteret. 

(b) For Tillitsmannen aksepterer en endring, frafaller et inntruffet avtalebrudd eller innvilger et 
unntak i henhold til Klausul 9.1.2(i) (Prosedyrer for endringer eller unntak), kan Tillitsmannen 
informere Obligasjonseierne om dette på en relevant informasjonsplattform. 

9.2 Utsteders kjøp av Obligasjoner 
(a) Utstederen, Utsteders datterselskaper eller andre selskap der Utstederen har en kapitalinteresse, 

kan ikke erverve Obligasjoner unntatt etter nærmere godkjenning fra Finanstilsynet. 
(b) Utsteder kan ikke direkte eller indirekte finansiere erverv av Obligasjoner. 

(c) Utsteder kan ikke avhende eller slette Egne Obligasjoner i Verdipapirregisteret, unntatt etter 
nærmere godkjenning fra Finanstilsynet. 

9.3 Kostnadsdekning 
(a) Utstederen skal dekke alle egne kostnader i forbindelse med inngåelsen av Avtalen og 

oppfyllelsen av alle sine forpliktelser i den forbindelse, herunder utarbeidelse av Avtalen, 
eventuell notering av Obligasjonene på en Noteringssted og registrering og oppfølgning av 
Obligasjonene i Verdipapirregisteret. 

(b) Honorar og omkostninger til Tillitsmannen skal dekkes av Utstederen. For finansforetak og 
nordiske statlige utstedere, skal årlig honorar fastsettes i henhold til gjeldende honorarsats og 
vilkår presentert på Tillitsmannen hjemmeside på Emisjonsdato, med mindre annet er særskilt 
avtalt med Tillitsmannen. For andre utstedere skal det inngås en egen Tillitsmannsavtale. 
Honorar eller omkostninger som skulle vært betalt til Tillitsmannen, men som på grunn av 
insolvens eller lignende hos Utstederen ikke blir betalt eller refundert på annen måte, kan 
dekkes ved å avkorte utbetalingen til Obligasjonseierne. 

(c) Utstederen skal dekke eventuelle offentlige avgifter eller omkostninger i forbindelse med 
inngåelsen av Avtalen og oppfyllelsen av sine forpliktelser under Avtalen. Utstederen har ikke 
ansvar for eventuelle offentlige avgifter på omsetningen av Obligasjonene. 

(d) Utstederen er ansvarlig for at eventuell kildeskatt dekkes i henhold til gjeldende lov. 

9.4 Korrespondanse 
(a) Skriftlige meddelelser, varsler, innkallinger mv til Obligasjonseierne avgitt av Tillitsmannen 

skal sendes via Verdipapirregisteret, med kopi til Utstederen og Noteringsstedet. Informasjon 
til Obligasjonseierne kan også bli publisert på nettsiden til Tillitsmannen eller annen relevant 
elektronisk plattform (etter pressemelding). 
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(b) Utsteclers skriftlige meddelelser til Obligasjonseierne skal sendes via Tillitsmannen, eventuelt 
via Verdipapin-egisteret med kopi til Tillitsmannen og Noteringsstedet. 

9.5 Kontaktinformasjon 
Utstederen og Tillitsmannen skal holde hverandre informert om endring i postadresse, e-
postadresse, telefon- og telefaksnummer samt kontaktpersoner. 

9.6 Gjeldende rett 
Denne Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. 

9.7 Verneting 
(a) Tillitsmannen og Utstederen avtaler til fordel for Tillitsmannen og Obligasjonseierne at Oslo 

tingrett skal utgjøre verneting for enhver tvist som oppstår under-, som en folge av eller i 
forbindelse med denne Avtalen (en "Rettstvist"). Utstederen erklærer til fordel for 
Tillitsmannen og Obligasjonseierne at eventuelle Rettstvister mot Utstederen eller noen av dets 
aktiva kan bli brakt inn for den avtalte domstolen, og at Utstederen ikke skal kunne anlegge 
søksmål om en Rettstvist i noen annen domstol. 

(b) Bokstav (a) ovenfor er avtalt til fordel for Tillitsmannen og Obligasjonseierne. Tillitsmannen 
skal ikke være forhindret fra á iverksette juridiske prosesser eller rettsforhandlinger i forhold 
til en Rettstvist for noen andre domstoler med relevant jurisdiksjon. I den grad loven tillater 
det kan Tillitsmannen også ta ut samtidige søksmål i fiere jurisdiksjoner eller rettskretser, slik 
at Oslo tingrett skal utgjøre ikke-eksklusivt verneting til á avgjøre enhver Rettstvist. 

*** 

SIGNATURER: 

Utstederen: 
i—cîï-

LAi22 &X. Q:b 

Tillitsmannen: 

Pi— c /A-67 
Morten S. S. Bredesen 
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