
Obligasjonsavtale

utstederen har-forpliktet seg til å emittere obligasjonene på de vilkår som følger av denneAvtalen, og vilkårene skal gjèlde så lenge det er u:tstädt obligasjoner under Avtalen.

I OBLIGASJONENES HOVEDVILKÅR

Utsteder: Agder Sparebank

med org nr / LEI kode 937 894260 I 5967007LTEEXZXTLQGT2
og Tillitsmannen Nordic Trustee AS
med org nr / LEI kode 963 342 624 / 549300XAKTM2BMKIpT8s
på vegne av Obligasjonseierne i FRN Agder Sparebank

obl i gasj onslå n 2022 I 20
Senior usikret (MREL Eligible) åpent
26

med ISIN: NO0012698341

Datert 7. september 2022

Maksimal Emisjonsramme: ls0 000 000

Initialt Emisjonsbeløp:
1 00 000 000

Opprinnelig Pålydende: r 000 000

Valuta: NOK
Emisjonsdato 8. september 2022

Forfallsdato: 8. apúl 2026

Innfrielseskurs:

(Formål)

001 av% (lnnfriePålydende kanlseskurs justeres ndelforbi medSE
oppkapitalintern senng henhold Iri JKlausul I )

Call NA NA

Obligasjonsrente Referanserente + LzJ¿ptin

Referanserente:
BOR)renteterminFørste månede1 IBOR,N 3deretter (Nmåneder

Margin 1,25 prosentpoeng p.a.

Renteperiode april,odenPeri em lom jan8 uar 8 J8. oguli 8 berokto arhvert
Rentekonvensjon: Faktiske/360

Bankdagskonvensjon Modifisert påfølgende

Notering: JA Nordic ABM
Særlige vilkår: Se Klausul 3 (Obligasjonenes særlige vilkår)
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2, DEFINISJONER
I Avtalen skal definerte ord og uttrykk
(Obtigasi onenes hovedvilkår), og i tillegg
presisering som er fastsatt nedenfor:

ha den betydningen som er fastsatt i Klausul 1

skal definerte ord og uttrykk ha den betydning eller

de AV tstedersU oppsom fy ernekap italKjkravene rierkapitalDen
obo Finansforetak, e kapital1er avtale skalsom etterleggskapital forTil

tilstå for øvrigeUtsteders fordringshavere.bake

Ansvarlig Kapital

rill
oDenne bl en nkludert 1e vedldens eoo

"bÞt enhverril tidalgasJons avtal
eventue le og eggsvilkår llomme parteneendringerhensyntatt

Avtalen:

dager bådehvor ørssystem foret levante al ogutaden reoppglAll e

sentraledet ørssystemet erdipapirregisteret åpent.eroppgl
Bankdag:

Skal ha følgende betydning som angitt i Klausul 1 (Obligasionenes

hovedvilkår):
a)ErBankdagskonvensjonangittsom..Modifisertpåfølgende,'(ved

FRN), vii Renteperiod.n utvides til å omfatte den første

påføígende Bankdag. Medfører flyttingcn at Renteperioden utløper

i n..ìÉ kalendermåãed, skal derimot Renteperioden forkortes og

vil
Bankdag forforut 1g etalB ingsdato.opprinneltil sisteflyttes

)b BankdagskonEr vensJ angitton som *u (ustert" Fved tx) det

ger RenteperiodenavusterinVæfC noenikke

Bankdagskonvensjon:

enhver Rentebetal ingsdato eller Tilbakebetalingsdato'BetyrBetalingsdato

Utsteders rett til førtidig âr

tidspunkt(er) jf' Klausul 1

tilhørende kurs(er) (<Callkurs>)

innløse Obligasjoner På angitte
(Obligasionenes hovedvilkår), og
jf. Klausul 4.6 (Betalinger lcnyttet til

Obligasjonene).

Call

Obligasjoner som eies av Utstederen, noen som har

innflýteise over Utstederen eller noen som U
bestemmende innflYtelse over

bestemmende
tstederen harEgne Obligasjoner:

Utstedelse av Obligasjoner i henhold til Avtalen
Emisjon:

Den del av Utsteders forpliktelser som ikke er Ansvarli

som likevel står bak alminnelig usikret seniorgjeld og
g Kapital men
som oppfyller

vilkårene for konvertibel gjeld som skal inngå i MREL

Etterstilt MREL-tellende Gjeld :

Foretak med tillatelse etter den norske Finansforetaksloven'
Finansforetak:

Lov om finansforetak og finanskonsern 10. aptil2015 nr' 17'
Finansforetaksloven

Fastrente, dvs hvis Obligasjon srenten er angitt i Prosent (%)
FIX:

Flytende rente, dvs hvis Obligasjonsrenten

Referanserente + Margin.

somer angitt
FRN

i Klausul 1 (Obligasionenes hovedvilkår)
i henhold til Bankdagskonvensjonen.

Datoen angitt som sådan

Forfallsdato skal j usteres
Forfallsdato:

summen av Pålydende på de obligasjoner sorn (minimum) skal inngå

i første Emisjon
lnitialt EmisjonsbeløP:

Betyr enten en innkalling til et obligasjonseiermøte eller for å delta i

en Skriftlig ProsedYre.
lnnkalling:
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Kjernekapital Den del av Ansvarlig Kapital
som kjernekapital etter de
Finansforetaksloven $ I 4- 1 (2)

som_ oppÿller kravene til klassifisering

.gjeldende 
regler til enhver tid, ji

LEI-kode Entity dentifierLegal en kodeunik pa karakterer20 som fisererdenti
skapersel ersom engasjert finansie lle transaksj oner

Lånedokument: Denne Avtal
dokumenter

en og Tillitsmannsavtalen, og eventuelle andre avtaler og
som defineres som et Lånedokument.

Margin:

Mislighold Se Klausul 5 (Mislighotd).
MREL

(Ved

ser).

ummens Ansvarav kapitallig konog belverti eldgJ
instekravetM ti

angitt kri ngsregelsehåndteri forverket MVbanker detslik enhverril
rid gjelder AVinngåelse A envtal elgJ Finansforetaksder Ioven

20kup. ri hørende elforskriftsbestemmog

MREL{ellende Gjeld av forpUtsteders serliktel ikkesom Ansvarler Kapitalrg ogdelDen
oms prioritet somhar mesam almrnne lg US ikredeUtsteders

sent IdorgJe medog foranprioritet ItEttersti teMREL lende ogGjeld
oppfysom VIller kårene konvertibefor gJe d skalsom inngå L,MRE

MREL+el Gjeldende haskal prioritet holhen tild ausKI -tul 2
NA Betyr at den bestemmelsen

denne Avtalen.
som NA er angitt for, ikke er aktuell for

NIBOR:

b) 
-om 

bokstav a) ovenfor ikke er tirgjengerig for den aktueile
Renteperiode;
(i) den lineære interporering meilom de to nærmeste aktueile

renteperiodene, og med det samme antall desimaler som brir
kvotert under bokstav a) ovenfor; eller(ii) en,annen tilgjengelig rentesats for innskudd for tilsvarende
valuta og Renteperiode, eller;

c) om rentesatsen etter bokstav a) ovenfor ikke renger er tilgjengeligvil rentesatsen bli bestemt av Tiilitsmannen i [onsurtafronïea
Utsteder til:

en rentesats som er generelt akseptert i markedet som
erstatningsrentesats til NIBOR; eller

orwegianN nter Offeredbank ogRate, angirvedEr RNF

den fastsattrentesats enfor Renteperiodebestemt pubog AVsert
a)

( RSG )SSet Systems aa. kllobalG Rate 2. 00 ti(norsk påtd)
ellerRentereguleringsdatoen

en rentesats som reflekterer
for innskudd i NOK for den

rentesatsen tilbudt i markedet
relevante Renteperioden.

(i)

(ii)

Notering: Gje spørsmåletlder noteringom obav oneneligasj etpå Noteringssted
Er AJ angitt Itetfe Noteringfor Utstederener tilforpliktet søkeaob onenelgasJ panotert oteriN Erngssted. angittNEI fe forItet

oteriN ng forel gger ngen forpl kte lse ril a søke ngnoteri på
ngssted,Noteri ermen ikkesamtidig hril forinder detteat gjøres.kan

Noteringssted haSkal ngenbetydni angitt Klausul Obligasj hovedvilkåronenes
somog autorisert eller annetangrr markedspl ASS anerkient

for hverdipapirer Uvor hartstederen e er VI søke
noteringssted
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ob gasJonene notert. NEIOm angitter elder ikkeotertng gJunder N

bestemmel sene denne vtalenA som rilhenviser Noteringssted.

cj AV tstederenU på lsJEm onsdatoen henholdenter utstedteldsinstrum
etligasj onerleggsobTil ogeventue eudertnklvtalen,Aril denne

vert pakrav ubetalt hovedsto forfal og ldetl eget IS etterNItsom erh
ûtd dendeel ti1 tid.enhverregl ererdipapirregisterets

Obligasjoner

Den person som er

registrert eier eller
presiseringer som

registreft i Verdipapirregisteret som direkte

so-m forvalter av en Obligasjon, med de

følger av Klausul 6.3 (Obligasionseiernes

rettigheter)

Obligasjonseier:

Møte av Obligasjonseiere avholdt i henhold til Avtalens K

utninger fr a ob li gasj ons e i erne)

lausul 7

(Besl
Obligasjonseiermøte

Den rentesats som Obligasjonene forrentes med som følget:

kðtr)

ril

ed IXF obskal ligasj forrentesonene prosentsatsen ersomtil dena)
angitt K lausul Obligasjonenes hovedvi(

)b ed RNF kalS obl gasJonene proforrentes anno denmed rentesats

svarer Referanserente Margin+ aus 1ulKIanglttsomsom
). VIH obS lgasJ onsrenten bl rObligasionenes hovedvilkår(

negati kalS Obligasjonsrenten tlsettes nul

Obligasjonsrente

Det foretak som av utsteder er utpekt til å administrere obligasjonene

i Verdipapirregisteret.
Registerfører:

Verdipapirregisteret til enhver tid;
b) for ¿ei fbrmaT å avgi stemme i henhold til Klausul 7 (Beslutninger

fra obtigasjonseilrne), den Bankdagen som faller umiddelbart

forut førlatoen for Obligasjonseiernes beslutning eller en annen

ike
lgasJonene skaloberskap AVeletyrB den endato ob igasjon erssel

regr strert erdiV papirregisteret ulvedVæTE omstendigheter:
den somdatoen ervtalA efl,ldhenho dennerilbetalfor lnger

fastsatt omS RegiRelevant streringsdato SA1TlSVAT regl enemed

dato akseptert av Tillitsmannen.

Relevant Registreringsdato

Den siste dagen i hver Renteperiode.Rentebetalingsdato

Konvensjon for beregning av rentebetalinger'

a) Ved ÉlX ttut ,.nt.n beregnes på grunnlag aY 91 
3-90 dagers år

bestående av 12 måneder, huer 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) d-en siste dag i Renteperioden er den 3 1 ' kalenderdag og den

første dag ì-Rentepèrioden ikke er den 30' eller den 31'

kalenderdãg, skal äen måned som inneholder siste dag i

Renteperioden ikke avkorles til 30 dager' eller

(ii) den siste dag i Renteperioden er den siste kalenderdag i

februar,skal-februarikkeforlengestilenmånedbestående
av 30 dager.

(b)Ved FRN skalienten beregnes på grunnlag av det faktiske^anlall

dager i den Renteperioãen betalingen gielder delt på 360

(faktisk/3 60-dagers grunnlag).

Rentekonvensjonen

Betyr, for enhver tidsperiode hvor - det skal fastsettes en

Råí.rânt.r.nte, datoen som faller to Bankdager før førsTe dag i den

relevante RentePerioden

Renteregul eringsdato :
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Renteperiode B9lyr de periodene angitt som
(Obligasjonenes hovedvltkår), j
Bankdagskonvensjon, og forutsatt
strekke seg utover Forfallsdato.

Renteperiode i Klausul 1

ustering i samsvar med
at en Renteperiode ikke skal

Skriftlig Prosedyre: Betyr skrien (ftlig elektroniskeller løsni) forng beslen ngutni ortotä, av
onselere, angittsom K lausu .57 Prosedyre(SlviftligObligasj

Stemmeberetti gede Obl igasj oner Utestående Obli gasj oner fratrukket Egne Obligasjoner
Ti lbakebetal ingsdato: Betyr enhver dato for

Forfallsdatoen, eller
Obligasjoner.

betaling av avdrag, betalinger ved Call eller
enhver annen dag for tilbakebetaling av

Tilleggsemisjoner: Skal ha den betydning
(Tilleggs emisjoner). Hvis N erA ifisertspes feltet Maksifor mal

.24IK ausulfremgårsom av

Emisj onsramme Klausul I (Obligasjonenes hovedvilkår) , kan
ikkeUtstederen Tforeta underilleggsemisjoner vtalen.A lleEventue

Tilleggsem SJI skaloner pågJøres vilde somkår fastsafter KI lausul
4 2I ).(Tilleggsemisjoner

Tilleggskapital Den del av Ansvarlig Kapital
som tilleggskapital etter de
Finansforetaksloven g I 4-1(2)

som oppfyller kravene til klassifisering
gjeldende regler til enhver tid, jf.

Tilleggsobligasjoner alleBetyr eldsinstrumentergJ emittert under en Ti lleggsem SJI ofl,
Mherunder obtidlertidige somlgasJoner nertdefi klaus 4ul .21 e( ).

Tillitsmann: Det selskapet som er angitt
dennes rettsetterfølgere,
Obligasjonseierne i henhol

som sådan i innledningen til Avtalen, samt
og som skal opptre på vegne av

d til denne Avtalen.
Tillitsmannsavtale: En avtale som

regulere blant
Tillitsmannen m

inngås mellom Utstederen og Tillitsmannen for å
annet det vederlaget Utstederen skal betale til
ed mindre noe annet er avtalt i denne Avtalen.

Utestående Obligasjoner Betyr alle Obligasjoner i den grad de ikke er innfridd og slettet
Utsteder: Selskapet angitt som sådan i innledni ngen til denne Avtalen.
Vedlegg: Eventuelle vedlegg til Avtalen
Verdipapirregisteret Verdipapirregisteret hvor

ved inngåelsen av denne
(vPS).

Obligasjonene til enhver tid er registrert,
Avtalen er dette Verdipapirsentralen ASA
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3.

3.1

3.2

3.3

4.

4.1

4.1.1

(a)

oBLIGASJONENES S,IÐRLIGE VTIXÅN

Formål
obligasjonene skal bidra til utsteders oppfyllelse av MREL ved at obligasjonene skal.kunne

nedskrives eller konvertã..t tif r.n kjerneÏãpital i forbindelse med en intern oppkapitalisering

3.4

av Utstederen.

Status

Obligasjonene med påløpte renter skal ha:

(i) prioritet bak nåværende og fremtidige forpliktelser som har prioritet foran MREL-

tellende Gjeld i henhold til lov;
(ii) lik prioritet med utstederens nåværende og fremtidige alminnelige usikrede seniorgield

og ändre nåværende eller fremtidige forpliktelser som etter lov har samme prioritet samt

annen nåværende og fremtidig MREL-tellende Gjeld; og

(iii) prioritet foran Utstãd.r.n, nãutrende og fremtidige Ansvarlige Kapital og E'tterstilt

MREL-tellende Gjeld.

Endringsadgang

ved ulikheter mellom (i) krav til MREltellende Gjeld eller (ii) ved fremtidige krav innført av

norske myndigheter, àÉ t.glo fastsatt i Avtalen, har Tillitsmannen etter anmodning fra

Utstederen og etter goãti"n'ning fra Finanstilsynet (dersom.slik.godkjennelse er påkrevet)

""i"ã"i"Àtil,ä"n 
., it<t à iorptit iet til, å gjøre endringer i Avtalen slik at Obligasjonene fortsatt

tilfredsstiller kravene for å kunne utgiøre MREl-tellende Gjeld.

Forbud mot motregning

Krav under obligasjonene kan ikke benyttes til motregning eller netting i forbindelse med

krisehåndtering av Utsteder.

OBLIGASJONENES GENERELLE VILKÅR

Betingelser

Betingelser forut for Emisjonsdato

Tillitsmannen skal ha mottatt den dokumentasjonen som er angitt nedenfor senest 2 - Io -
Bankdager før Emisjonsdato :

(i) denne Avtalen signeft,

(ii) utsteders relevante selskapsbeslutninger om å utføre Emisjonen,

(iii) dokumentasjon som viser at den som undeftegner denne Avtalen og eventuelt andre

dokumenter i forUin¿else med Emisjonen har fullmakt til å signere på vegne av Utsteder

(firmaattest, fullmakt, etc.),

(iv)

(v)

(vi)

Utsteders vedtekter,

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

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 sorn er fremlagt i tilknytning til Emisjonen,
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(b)

(c)

4.1.2

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(xi) eventuelle erklæringer (herunder advotatbekrgl.lt.rl som Tillitsmannen ber om iforbindelse med dokumentur;on unJ"r Klausul 4.1 (Betingelser) og(xii) bekreftelse påat Finanstilsynet-vil godkjenne.at obrigasjonene flår status som MREL-tellende Cjeld (dersom slik godkj.ni.,r" er påkrever).
Tillitsmannen kan- når Tillitsmannen finner det forsvarlig, endre fristen ellerdokum entasj onskaíene etter K lausul 4. I (B e tinge I s e r).
Før obligasjonene kan emitteres skal Tillitsmannen skiftlig meddele utstederen, Emisjonens
:Ïïïff,*'og 

Registerføreren at ãoL",nãnt.ne er kontroñ"rt og ut dokumentasjonskiavene

Tilleggsemisjoner

Dersom det er ansitt Maksimal EmisjonsramT..^(Lf. Klausul I (obtigasjonenes hovedvilkår),kan utstederen íeretter ved ett "lü fì;;;'tilfeiler utstede rirlJggsouugasjoner (hver srikutstedelse en <Tilleggsemision>) rr.r tìl ã"i'i¡ãõffiffi å.J]*un,'r.o. pårydende for areI illeggsobligasjoner med tilìegg-av Initialt ÈmßJ;ffiil; 
"iejà. 

M"Lrimal Emisjonsramme.SIike Tilteggsemisjoner kan bãË,kj. ;;;;j"rursernrng av ar:
(i) Tilleggsemisjonen skjer senest 5 - fem - Bankdager før Forfallsd ato, ogat(ii) kravene som førger.av Krausur 4.r (Betíngerser) fortsatt er oppfyrt, e¡er at gyrdigrelevant dokumentasjon er framlagt. 

\

Hver Tilleggsemis-ion kTy:. skriftlig tillatelse fra Tillitsmannen, med mindre (i) utstederen eret Finansroretak og (ii) obligasjon.í. ;isj;;i4ner--t"iËnî.^ð:Liäj¡, utsrederen.
utstederen kan med .skiftlig. samtykke fra Tillitsmannen utvide den MaksimareEmisjonsrammen' slik utvidelsJskar rJ¿i"ì.r obligasjonseierne og Noteringsstedet.
Tilleggsobligasjoner er rentebærende etter reglene i Klausul 4.6.2 (Fastsettelse avObligasj onsrenten) .

Dersom obligasjonene er-noteft på et Noteringssted og det er krav om nytt prospekt for atTilleggsobligasjonene skar kunn. ioterés ,'i*"n meo obrigasjonene kanTilleggsobligasjonene utsredes under et separat_rsIN (<miorerlìoige obrigasjoner>). Nårprospektet er godkient stglÿtst^e.a9r 1i¡ inrãrmere rill¡tsmannen, Noteringssredet og kontoførerog (ii) påse at de Midlertidige.obri.gàíjonene konvert..* i;;-i'iiìñ ro,. outigusjonene utstedtpå Emisjonsdato. Denne aviaren 
"ii 

åËraãrr"tte srike Midrertidige obrigasjoner.
Utsteders inneståelser

Generelt" utstederen 
'Yqil9:..gpplysninger og inneståelser som følger avdenne Klausul 4.1 .3(utsteders inneståerser) tir riliirrä""ríoeìig":.;gbñ;ö;;äi.rn. 

på førgende ridspunkrog i samsvar med de rir enhver tids gter;eÅJe faktiske forhord. og omstendigherer:
(i) på Emisjonsdato; og

(ii) på tidspunktet for utstederse av eventuere Titeggsobrigasjoner.
Informas'ion" All info^rmasj:l toT ,er avgitt til Tillitsmannen eller obligasjonseierne iforbindelse med Obligasjonène er, så langt útrt.d...n kjenner til:
(i) 

;iäil:J*aktig 
i det alt vesentlige på der tidspunkt den relevanre informasjonen er

(ii) komplett og uten utelatelse av materielle forhold som det må forventes at kan påvirkebeslutningsgrunnraget for å vurder" ó,u1ie3¡¡*.* ;å; uår"ntrig måte, med mindreslik utelatt informaJjon likevel 
"r 

rl¿ã"rtiiírits;;n;;;rïiifl¡g erer på annen måre ergjorr offentlig kjent,

4.1.3

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)

ogUtstedereninnestårforåhautførtallerimeligetiltakforåsikrekorrektinformasjon.

Beslutníngslvav:

(i)Utstederharfattetengyldigselskapsbeslutningomåutstedeobligasjonene,oginnestår
for at bestemmelsene i Lånedokum.nt.n. ittt"Uryter med Utsteders øvrige forpliktelser'

(ii)AlleoffentligekravforågiennomføreEmisjonen^eroppfult(herunderkravetter
Verdipapirhandelloven kapittel Ð, d';;n1uJùt-paftt"u¿å äffenttige godkjennelser

foreligger.

Mistighotd:lntet Mislighold har inntrådt eller er forventet å oppstå som en følge av Emisjonen

eller som en følge 
"" 

å-il;å;ir"i ãppr'lr. denne Avtalen, eller som en følge av noen annen

transaksjon som er to.i,t.ätt"un¿.,. ¿"nið ¡'vtalen eller noen av de øvrige Lånedokumentene'

Bekreftelse:Tillitsrnannen kan kreve en uttalelse fra Utsteder som bekrefter at Utstederen er i

samsvar med sine erklæringer etter denne rìuutut 4'l'3 ((Jtsteders inneståelser) pä de

tidspunkt som er angitt ovenfor'

Generelle lånevilkår

UtstederenforplikterSegtilikke(entendetteskjersoménellerflerehandlinger,hverken
frivillig eller ufrivillig) å:

overdra hele eller deler av virksomheten'

endre virksomhetens art fra den som utøves på dato for denne Avtalen, eller

foreta noen fusjon, fisjon eller annen form for reorganisering av virksomheten'

hvis dette, for hverl enkelt av alternativene i bokstav (a) til (c) ovenfor, vil medføre en vesentlig

svekkelse av Utstedeä;; dl ã ;¡pfylte sine forpliì<felser etter denne Avtalen'

Utsteders oPPtYsningsPlikt

Utstederen forPlikter seg til å:

straks informere Tillitsmannen om ethvert Mislighold. under^denne Avtalen, og om ethvert

forhord som utstedå..î^iåirr¿, lt., *"d'rì*ãiiËrråt burde forsrå ar vilre kunne føre tit et

Mislighold,

informere Tillitsmannen før Utstederen gjennomfører overdragelse av hele eller deler av

virksomheten eller endrer virksomhetens afi'

oå anmodning fra Tillitsmannen, oversende sin årsrapport og delårsrapporter samt annen

i,ir*äärË" ,""* iilìitr**nen måne ha en rimelig grunn for å motta,

påanmodningfiaTillitsmannen,rapporterebeholdningenavEgneobligasjonertil
Tillitsmannen'

sende kopi til Tillitsmannen av ethvert kreditorvarsel som skal utstedes i henhold til lover og

forskrifter,

sendekopitilTillitsmannenaVallemeldingertilNoteringsstedetidengradmeldingenemå
anses relevante tor Útsteders forpliktelser under denne Avtalen'

informere Tillitsmannen om alle endringer i registreringen av Obligasjonene i

VerdiPaPirregisteret, og

i forbindelse med avleggelse av årsrapport, og på forespørsel fra Tillitsmannen, sende en

bekreftelse til Tillit;;;;en hvor Utsteàéren'Ue[refter at aile særskilte forpliktelser som følger

av Avtalen er overholdt.

Registrering av Obligasjonene

utstederen skal løpende sørge for korrekt registrering av obligasjonene i verdipapirregisteret'

4.2

4.3

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(e)

(d)

(Ð

G)

(h)

4.4
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4.5

(a)

Noteringssted og prospekt

(b)

(c)

Dersom obligasjonene. er listet på et Noteringssted skal alle spørsmål vedrørende noteringenog som krever obligasjonseiernes samtykke a-vgjøres etter bestãmmelsene i denne Avtalen-
Dersom obligasjonene er listet på elNoteringssted skal utstederen oppfylle Noteringsstedets
dokumentasjonskrav og ouersende Noteringõtedet den lnro*ur¡ãn som er nødvendig for åopprettholde noteringen.

Utstederen skal sørge for at denne Avtalen vedlegges som en del av prospekt og annet tegnings-og informasj onsmateriell for Obligasj onene.

Betalinger knyttet til Obligasjonene

Forpliktelse til å betate

utstederen skal betale påløpte obligasjonsrenter til obligasjonseierne etterskuddsvis på hverRentebetalingsdato.

utstederen skal på Forfallsdato innfri utestående obligasjoner til Innfrielseskurs som angitt iKlausul I (Obligasjonenes hovedvilkår). I

D.titot en Betalingsdato faller på en dag som ikke er en Bankdag, skal betaling skje på denpåfølgende Bankdagen.

u.lstederen forplikter seg til å betale Tillitsmannen alle andre beløp som skal betales i henholdtil Lånedokumentene påden relevante Betalingsdato. 
- - -'-r

utstederen kan ikke på!e^rop9 
_seg noen motkrav eller foreta en motregning under noenbetalinger som følger av Lånédokuñentene.

PllYttt beløp som utstederen skal betale til- obligasjonseierne skal være disponibelt forobligasjonseierne den dato beløpet skal betales i ñenÏold ril Avtalen og vil bli betalt tiloblig:sjonse-iere registrert i verdipapirregisteret på Releváni negistreringsdato for denaktuelle betalingen.

Hvis Utstederen ikke har betalt forfalte krav etter Avtalen skal det betales en forsinkelsesrenteav det forfalte kravet tilsvarende gjeldende obligasjonsr"nt. r"¿ìill"gg uu : prär.nt;;"ne
p.a.

Det skal påtløpe forsinkelsesrenter på forfalte men ubetalte beløp, og disse skal tilleggeshovedstol hver Rentebetalingsdato og deretter forrentes sammen med denne.

Fastsettelse av Obligasjonsrenten
F.or hver Renteperiode skal det Þ31øp2obligasjonsrente beregnet av det samlede pålydende foralle utestående obligasþner. Renieberegãingen skal startã fra og med den ø..í, ãà!.n i
$9nte.n9r1o{en (eller på Emisjonsdatoen, ior !ã1 første Rentep.rio¿?nl, og skal ,lutt. páin,'.nikke inkludere den siste dagen i Renteperioden. En n""iðp"rì"¿"'rür itt" låp"'îtåu..Forfallsdato.

Renten skal beregnes ut i henhold til Rentekonvensjonen.

ved FRN skal obìigasjonsrenten reguleres av Tillitsmannen på hver Rentereguleringsdato
fl,tlnoT Avtalens løpetid. obligasjoñsrenten frem til neste Reniebetalingsdato skal meddelesobl i gasj onseierne, utstederen, R"girterføreren og Noteringsstedet.

Tillegg-sobligasjoner er rentebærende med virkning fra den Renteperioden som starter på densiste. Rentebetalingsdatoen forut før Emisjonõn * riil"gg*bligasjonene f.ilå, 
'r*

Emisjonsdatoen for Avtalens første Renteperiode). eo-

Utøvelse av førtidig innløsningsrett for Obligasjonene
Hvis utstederen ønsker âutøve eventuell call, skal dette meldes til Tillitsmannen senest l0 -ti - Bankdager før den relevante Tilbakebetalingsdato.

4.6

4.6.1

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(Ð

(e)

(h)

4.6.2

(a)

(b)

(c)

(d)

4.6.3

(a)
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(e)

(b)

(c)

(d)

(e)

(Ð

4.6.4

(a)

(b)

6.1

(a)

(i)

(ii)

(iii)

utsteders innløsning av færre enn alle obligasjoner skal foretas pro rata mellom obligasjonene

i henhold til gjeldende prosedyrer i Verdipapirregisteret'

Hvis Utstederen utøver ordinær Call i henhold til Klausul 1 (obligasjonenes hovedvilkår) skal

,u*tli g" Utestående Obl i gasj oner innløses (Call) til Innfriel seskurs.

Dersom offentlige reguleringer medfører endringer lo* glgl at obligasjo.nene helt eller delvis

itt . kun ,""gn..io* tt¿ngl-"t.lt.nde Gjeld, og 
"ndringen.ikke 

med rirnelighet kunne forutsees

;t E;irj"ñdato, har Utsteder rett til åinnløsð samtlige Utestående Obligasjoner (Call) til 100

d/o av Pâtlydende (regulatorisk call).

Dersom det innføres vesentlige endringer i den skattemessige behandlingen av obligasjonene

io,. Ùtrt.d.r, og endrinfi id" *.¿ riñrelighet kunne forutsees på Emisjonsdato, har^Utsteder

rett ril å innløse utest"ående Obligasjoner-(Call), helt eller delvis, til 100 % av Pålydende

(skatterelatert call).

call i henhold til bokstav (d) og (e) i Klausul4.6.3 (Utøvelse av-førtidig innløsningsrett for

ó6ìigur¡on.ne) kan 
"tt"i 

ui"á¿ringén trer i kraft giennomføres på hver Rentebetalingsdato'

ved utøvelse av call må myndighetenes (Finanstilsynets) forhåndsgodkjennelse.innhentes'

dersom slik godkjennelse er påkrevet. Dersom nedskrivning av Obligasjonene i henhold til

ffuïrul l: (for*at) ãr Uesluttet, kan ikke Call utøves, uavhengig av om det er gitt melding

om call i henhold til bokstav (a) i Klausul 4.6.3 (Utøvelse av førtidig innløsningsrett for
Obligasionene.

Delbetalinger

Dersom en betaling knyttet til obligasjonene ikke er tilstrekkelig til å dekke alle de aktuelle

forfalte krav under Låäedokumentãne len <Delbetaling>), skal Delbetalingen i forhold til

Ùirtørrt gleld under Lånedokumentene anses betalt etter følgende prioritet;

uavhengig av bokstav (a) ovenfor skal en Delbetaling som- distribueres ut til obligasjonseierne'

etter betaling av ovennàínte honorar, utlegg eller anivar fra Tillitsmannen, fordeles (i) først til

U.t"fi"g av"Obligasjonenes hovedstol ãã fill deretter._til betaling av forfalte ubetalte

óïliguîonr.enter" ¿ä.roÀ dette vedtas 
- i 

' 
henhold til Klausul 7 (Beslutninger fra

Obligasjonseíerne)'

først eventuelle utestående krav knyttet til honorar, utlegg eller ansvar fra Tillitsmannen'

dernest forfalte ubetalte Obl igasj onsrenter,

til slutt ethvert krav utestående under Lånedokumentene'

5.

5.1

MISLIGHOLD

Mislighold
Det følger av obligasjonens status som MREl-tellende Gjeld hos utstederen, jfr. Klausul 3'2

(Xoturi,at Obligaíjonseierne ikke kan kreve Obligasjoneñe eller renter førtidigtilbakebetalt i

àn¿r" tíít"ll.r eñn ved avvikling giennom offentlig administrasjon.

OBLIGASJONSEIERNE

Bindende vilkår for alle Obligasjonseiere

I kraft av å bli registrert som Obligasjonseier (direkte eller indirekte) i Verdipapirregisteret,

blir Obligasjonse"ierne bundet Ñ -d"nn" 
Avtalen og vilkårene i eventuelle andre

Lånedokumenter, uten at det behøves foretatt noen ytterligere-,handlinger eller avgitt noen

andre bekreftelser som en følge av dette, fra Tillitsmánnen, obligasjonseierne, utsteder eller

6.

andre.

(b) Denne Avtalen skal være offentlig tilgiengelig hos Tillitsmannen eller utstederen
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(c)

6,2

(a)

(b)

6.3

(a)

(b)

7.

7.1

(a)

(b)

(c)

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

Begrenset mulighet til å fremme krav
Ingen Obligasjonseier har rett til å rette noen direkte kreditorpågang, iverksette noen
innkreving eller andre tvangstiltak, begjære gjeldsforhandling eiler- kõnkurs, eller, uten
samtykke fra Tillitsmannen, iverksette noen andiè tiltak mot Utsiederen 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 ã utøve noen av sine
individuelle rettigheter under denne Avtalen, herundãr ieuen 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 å rñøve sine rettigheter
og/eller utføre sine plikter i henhold til Lånedokumentene, inkludert å utstede stiifttige
fullmakter (i slik form og med slikt innhold som Tillitsmannen ber om). Tillitsmannen er ikke
fo.rpliktet til å representere en obligasjonseier som ikke opptrer i overensstemmelse med en
slik anmodning fra Tillitsmannen.

Obligasj onseiernes rettigheter
Hvis en reell eier av en Obligasjon ikke står som den registrerte eier i Verdipapirregisteret, men
ønsker ä tføve rettigheter i henhold til vilkårene i Lånedokumentene, rå ôUtigãr¡onrói.r"n
fremlegge dokumentasjon som er akseptabel for Tillitsmannen for det reelle eierikaþet.

En-Obligasjonseier (enten denne er registrert som sådan iVerdipapirregisteret eller har
godtgjort overfor Tillitsmannen å være den reelle eieren av Obligasjonen som-fastsatt i bokstav
(a) ovenfor) kan gi en eller flere fullmakter til tredjeparter for freþresentere seg og opptre på
sine vegne for enten noen av- eller alle de Obligasþnene som Oblþasjonseiereñrelresfnterer
eller rettmessig eier. Tillitsmannen skal ha rett til å kunne basere s*eg på og legge iil grunn at
fullmakter eller tilsvare¡de dokumentasjon for autorisasjon og som tìisynelãterüe oppãtiller et
fullmaktsforhold etter bestemmelsene i denne Klausul 63 (Obligas¡onseiernes ràiigheter¡,
kan antas å være fullt ut gyldig utstedt og juridisk bindende for løftegiveren, med minãre noe
annet fremstår som åpenbart eller Tillitsmannen har faktisk kunnskap om det motsatte.

BESLUTNINGER FRA OBLIGASJONSEIERNE

Obligasj onseiermøtets myndighet
Obligasjonseiermøtet kan, på vegne av samtlige Obligasjonseiere, beslutte å endre vilkårene i
denne Avtalen eller noen av de øvrige Lånedokumenténe, se likevel Klausul 9.1 (Endringer og
unntak)' Slike endringer inkluderer, men er ikke begrenset til, en reduksjon àv utesáende
hovedstol, påløpte renter, rentebetingelser, samt en evèntuell konvertering ãv Obligasjoner til
andre kapitalklasser.

Et Obligasjonseiermøte kan bare vedta reduksjon av avdrag ved tilsvarende reduksjon i
hovedstol, men Obligasjonseiermøtet kan vedta at forfalte ubetalte renter kan nedskrives uten
tilsvarende reduksjon av hovedstol eller avdrag, uavhengig av om rentekravet er tildelt eget
ISIN etter Verdipapirregisterets gjeldende regler til enhveì iid.

Obligasjonseiermøtet kan ikke treffe vedtak som vil gi enkelte Obligasjonseiere en urimelig
fordel på andre Obl i gasj onsei eres bekostning.

Dersom en beslutning eller et samtykke fra Obligasjonseierne er nødvendig, skal en slik
beslutning eller et slikt samtykke, bortsatt fra foi de tilfeller hvor Tillitsrãannen er gitt
myndighet til å foreta seg visse handlinger som beskrevet i Klausul 8.1 (Fuumaltt ù a
repres.entere Obligasjonseierne), vedtas av Obligasjonseiermøtet med bindende virkning for
alle Obligasjonseierne.

(d)

l l (20)



(e)

(Ð

Minst 50 % ay de Stemmeberettigede Obligasjonene må være representert for at

Obl i gasj onsei ermøtet skal være besl utnin gsdykti g.

Vedtak fattes med simpelt flertall av de Stemmeberettigede Obligasjonene som er representert

på Obligasjonseiermøtèt, med mindre et annet fleftallskrav er fastsatt i bokstav (g) nedenfor.

Med unntak for eventuelle endringer eller fritak som kan giøres uten vedtak etter Klausul 9.1 .2

(Prosedyrefor endringer ogfritak), pkt. (i) og (ii), rnå et flertall bestående av minst 213 av

bt"*ttréU.rêfiigede Obligasjoner som er representert på Obligasjonseiermøtet stemme for en

endring av- eller et fritak for bestemmelsene i denne Avtalen.

Gjennomføring av Obligasjonseiermøte

Tillitsmannen skal innkalle til Obligasjonseiermøte, som skal avholdes etter begiæring fra

enten:

(g)

7.2

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(Ð

(g)

(i)

(i i)

(iii)

Utstederen,

Obligasjonseiere som representerer minst 1110 av Stemmeberettigede Obligasjoner,

Noteringsstedet, dersom Obligasjonene er børsnotert og Noteringsstedet har rett til å

kreve dette etter de alminnelige regler og forskrifter for Noteringsstedet; eller

(iv) Tillitsmannenselv.

Begjæringen om å innkalle til Obligasjonseiermøte skal tydelig angi de saker som skal

behandles og avgjøres.

Har Tillitsmannen ikke etterkommet en gyldig begiæring om avholdelse av

Obligasjonseiermøte innen 10 - ti - Bankdager etter mottak av begjæringen i henhold til bokstav

1a) õveïfor, kan den som begjærte innkallelse til Obligasjonseiermøte selv forestå slik
innkalling.

Innkalling til Obligasjonseiermøte skal sendes senest 10 - ti - Bankdager før den foreslåtte dato

for avholdelse av-Obligasjonseiermøtet. Innkallingen sendes til de Obligasjonseierne som er

registrert i Verdipapirregisteret på innkallingstidspunktet. Dersom Obligasjonene er

børsnoterte skal Utstederen sørge for at Innkallingen også blir publisert i henhold til gieldende

regler for Noteringsstedet. Innkallingen skal også publiseres på nettsiden til Tillitsmannen,

alternativt som pressemelding eller på annen relevant inforrnasjonsplattform.

Innkallingen skal klart angi de saker som skal besluttes av Obligasjonseiermøtet. Tillitsmannen

kan i innÈallingen også sette andre saker på dagsordenen enn de som omfattes av begiæringen.

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

Obl i gasj onseiermøtet.

Tillitsmannen kan, ved skriftlig henvendelse til Utstederen, nekte Utstederen å anskaffe eller

avhende Obligasjoner i perioden fra innkallingsdagen til dato for avholdelse av

Obligasjonseielmøtet,med mindre et slikt forbud vil utgiøre 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) oveñfor kolnmer til anvendelse, av den personen som kaller inn til Obligasjonseiermøtet
(men skal uansett holdes i Oslo). Obligasjonseiermøtet vil bli åpnet og ledet av Tillitsmannen
(<Møtelederen>), med mindre noe annet blir bestemt av Obligasjonseiermøtet. Dersom

iillitgunnen ikke er representert skal Obligasjonseiermøtet åpnes av en Obligasjonseier, og

Møteleder kan deretter velges av Obligasjonseiermøtet.

Hver Obligasjonseier, Tillitsmannen, en person eller personer som opptrer etter fullmakt på

vegne av eì Obligas;onseier, samt representanter for Noteringsstedet (hvis Obligasjonene er
(h)
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(i)

c)

gienstand for Notering), har alle rett til 
-å møte på obligasjonseiermøtet (hver slikmøteberettiget part heretter benevnt som en <<Represeniant¡. ir7ãtäl"deren kan beìiutte a giandre enn Representantene adgang til obligasjonÄeiermøtei mäd niindre obligasjonseiermøtetbestemmer noe annet. Hver-RJpresentanT har også rett tii-ä tta med seg én rådgiver iobligasjonseiermøtet. I tilfelle tvist eller tvil med ¡înryn tir;r;; person er en Representanteller har rett til â avgi stemme, vil Møtelederen beslutte hvem som kan delta påObligasjonseiermøtet og utøve stemmerett.

utstederen har rett til å være til^stede på obligasjonseiermøtet. obligasjonseiermøtet kanimidlertid vedta at representanter for utsiederen oÿeller en obligasjonseier som kun inneharEgne obligasjoner (eller Representanter for "en ritk 
-ö;itgasjonseier) 

skal forlateobligasjonseiermøtet når.nærmere angitte temaer skal diskuterãr, r"n utstederen og andreRepresentanter skal alltid ha rett til å väre til stede unde*elue áurt"rmingen.
Møtelederen eller de¡ som.. blir bemyndiget av Møteleder skal føre protokoll fraobligasjonseiermøtet' Protokollen skal angiantall stemmeberettigede obligasjoner som varrepresentert på obligasjon_seiermøtet, de vedtak som ble ruti.t, áË stemmeresultatene av desakene som ble behandlet av obligasjonseiennøtet. pr;ol;fren skal undertegnes avMøtelederen og minst en annen person.Þrotokollen ttuloppuéuä..s av Tillitsmannen, som påforesp.ørsel skal gjøre tilgjengèlig en kopi uu prototåñ"n tiì- ourigasjonseiere eller tilUtstederen.

Tillitsmannen skal sørge for at Utstederen og obligasjonseierne blir varslet om vedtak som erfattet av obligasjonseiLrmøtet, og at vedtakeãe blir publisert på nettsiden til Tillitsmannen ellerannen rel evant el ektronisk plattfõrm (el ler pressemàlAing;.

utstederen skal dekke kostnader og- utgifter som påløper i forbindelse med innkalling tilobligasjonseiermøtet uavhengig av"hveî som_ hai innlaìt ouillår¡o*eiermøtet, inkluderteventuelle kostnader og utgiftériom har påløpt for Tillitsmann"n. 
o-'

(k)

(l)

7.3

(a)

Stemmeregler

(b)

(c)

(d)

Hver obligasjonseier (eller den person som i henhold til fullmakt opptrer på vegne av enobligasjonseier) kan avgi én stemme for hver stemmeberettigea"-óurigasjon som innehas påRelevant Registreringsdato slik dette følger av,,Klausul ø.2 (oøl¡i"t¡onseiernes rettigheter).Møtelederen skal ettereget skjønn avgJ;re hvilke ¿oLur"ntà.jãï3[.uu og bevis for eierskapav stemmeberettigede obrigasJoner soñ skar kreves fremragt.---'-"
Det kan ikke utøves stemmerett for Egne..obligasjoner. Møtelederen avgiør eventuellespørsmål som måtte oppstå om hvorvidt óutigas¡oîer 

"u"nturlt-rkal 
anses rö a u*r" Ëgn"Obligasjoner.

En- obligasjon som er registrert i navnet til en forvalter i samsvar med Klausul 6.3(obligasionseiernes Rettigheter) skal, ved avgiørelser etter dlnne Klausul 7 (Bestutningerfraobligasionseierne), anseJfor âvære eid av dîn reelle oùirgãq¡ã"..i".rn og ikke forvalteren.Forvalteren kan ikke stemme for obrigasjonen.dersom obli;";j;;;;i...n *ï rìàrn'.. 
"õ'nu,in_ngitt relevant dokumentasjon iil " Tiilit.-r.,n"n i ,u-rru, med Klausul 6.3(Qbligasionseiernes neLttgh.eterl og som sannsynliggjør at han er den reelle eieren avobligasjonen' Hvis obligãsjonseier-har stemt ¿irette"îor no"n uu sine obligasjoner som erforvalterregistrert, skal o-biigasjonseierens stemmer telle i stedet for stemmer avgill avforvalteren for de samme Obllgasjonene.

utstederen og Tillitsmannen så vel som enhver obligasjonseier har alle rett til å kreve atavstemmingen skjer ved skriftlig avstemning. Ved siemmelikhet vil Møtelederen ha denavgjørende stemmen.

Gjentatt Obligasj onseiermøte

9:l:.:t obligasjonseiermøtet ikke er beslutningsdyktig i henhold rit bokstav (e) i Klausul 7.1(obligasionseiermøtets myndighet) skal oblifasjônse"iermøi"i áullolo", og avstemmingen

7.4

(a)
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(b)

(c)

7.5

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

gjennomføres med det formål å protokollere avstemmingsresultatene. Tillitsmannen eller den

som innkalte til det iã*i. OUfigasjonseiermøtet kan, innen 10 - ti - Bankdager etter

Obligasjonseiermøtet, innLált. tilä'Gjentatt Obligasjonseiermøte for ny behandling av de

samme sakene.

Bestemmelsene og prosedyrene for avholdelse av et obligasjonseiermøte som fastsatt i Klausul

7 .1 (Obligasionrr¡ur*áüi, iyndighet), Klausul 1.2 (Gjennômføring av obligasionseiermøtet)

og Klausul 7 .3 (stemmiregtáO fi, tiísvarende anvendelse, så langt de passer, på et Gjentatt

Obligasjonseiermøte. ó.ti! g¡á¿;, likevel ikke reglene for.beslutningsdyktighet som angitt i

bokstav (e) i Klausul 7.1 (Obligasionseiermøteã myndighel).som ikke skal gielde for et

Gjenratre Obligasjonseiermàte. Ën'innkalling til ..i.ôi:T"o,Olligasjonseiermøte 
skal også

i-nïefrol¿e avstãmminjsrerultut.n" som ble ofpnådd i det første Obligasjonseiermøtet'

Det kan kun innkalles én gang til et Gjentatt obligasjonseiermøte for hvert opprinnelig

Obligasjonseiermøte. ó.i tu:" oË.å innkalies til et GjJntãtt Obli.gasjonseiermøte i henhold til

;ñot'r;;; for skriftig prosed"yre i :uT:u?, med (lausul 7 .s (skriftlig Prosedvre), selv om

det første obligasjonsei".r"t.i ble holdt i samsvar med Klausul 7.2 (Giennomføring av

Obligasi ons eiermøtet) og vice versa'

Skrifttig ProsedYre

Med mindre noe annet fremgår av denne Avtalen kan alle vedtak som kan fattes av

Obligasjonseierrnøtet i henho"ld til Klausul 7.1 (Obligasionseiermøtets myndígher) også

avgjøres ved hjelp - SLritlig Prosedyre. En sak to* .t *gort ved Skriftlig Prosedyre med

ã.iláfr."¿. flertatl er like {yldig som.om det hadde blitt vedtatt av Obligasjonseierne i et

obligasjonsei.r*rt",ig ånh%r hËnvisning i ethvert Lånedokument til obligasjonseiermøtet

skal tolkes i samsvar med dette.

Den som begjærer innkalling til et obligasjonse_iermøt. [?l.j stedet begiære at de aktuelle

,ut.n. skal Ñgiøres u.O Stiiftf lg Prosedýre, med mindre Tillitsmannen beslutter noe annet'

Innkallingtil avgjørelse ved Skriftlig Prosedyre.skal sen.des til de Obligasjonseierne som er

;üiJ..|î Ýer¿iõ'upirr"gi.i.r"i pa a.itidspunkt slik Innkalling sendes fra verdipapirregisteret,

;ätï púUtir.n på Tiiff;;nnJn n;"tt..id., unn.n relevant elektronisk plattform eller som

en pressemelding.

Bestemmelsene i Klausul 7.1 (Obligasjonseiermøtets myndighet), Klausul 7 '2 (Giennomføring

av Obligasjonse¡*l*rtut)t, 
'KlaLñui 7.3 (Stemmeregler) og Klausul 7 '4 (Gientatt

Obligasjonseiermøte) får tilsvarende anvendelìe så langtãe passer ved en Skriftlig Prosedyre'

med unntak for:

(i)bestemmelseneibokstav(e)til(i)iKlausul7,2(Gjennomþríngav
Ob I i gasj ons e i erm øt et) ; eller

(ii) bestemmelser som ellers er i strid med fremgangsmåten som oppstilles i denne Klausul

'7 .5 (Skr iftl¡ S P r o s e dYr e),

som ikke skal gielde ved Skriftlig Prosedyre'

InnkallingtilavgjørelsevedSkriftligProsedyreskalinneholde:

(i) instruksjoner om hvordan man kan stemme for hver enkelt sak som står på dagsorden

(inkludert in.trut r¡on"i om hvordan stemmegivningen kan foretas elektronisk om dette

er relevant); og

(ii) den siste frist som skal gielde for.når Tillitsmannen skal ha mottatt alle stemmene som

er nødvendig;" i;; ;i î"n Sf.riftf ige Avstemningen skal kunne godkjennes med

tilstrekkelig ñ.ttulf (heretter kalt foi<Stemmeperioden>), sotn skal-v.are i minst 10

- ti - , menîkf.. i meì enn 15 - femten - Bankdager fra datoen for Innkallingen'

Bare Obligasjonseiere som innehar Stemmeberettigede Obligasjoner .regiýrert 1

ÝËráip"pi.iãgisteret pa Rei"uunt Registreringsdato vil haãnledning til å delta i en Skriftlig(Ð
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(e)

Prosedyre' Alternativt kan den reelle eieren av en forvalterregistrert obligasjonen stemme ved
i:;f;#::::re 

slikt eierskap til riLIìtsmaînån etter reglene iruuurul 6.3 (obtigasionseiernes

En avgiørelse fattet ved Skriftlig Prosedyre er^gyldig vedtatt ved tilslutning fra et flertall somangitt i bokstav (0 eller 1g¡.i [.lausul7.l-<o"øt¡s;rj"r:iiiir*r,à,i myndigher),baseñ þå erflertall av det totale antall Stemmeberetrigede 
_obligasjoner. Dette gjelder selv omStemmeperioden ennå ikke. er utrøpt.Á"gjãrãrrJ".d sk iftfig Ë;;;;yr. kan også fattes dersomet tilstrekkelig antail negative rt.,i,,,,", # *á,,utt f^ utrøpel av Sremmeperioden.

Beslutningstidspunktet. ved. Skriftlig prosedyre hvor vedtaket fattes før utløpet avstemmeperioden er den datoen rrior 
-u"¿tá.et 

nar .o1iån'lirrrurning fra den sisteobligasjonseieren som resurterer i at det nødvendige ,tr*."ti",tâil!t urir oppnådd.
Hvis vedtaket ikke er qodkjent.før utløpet av Stemmeperioden, skal antallet stemmer beregnesved arbeidsdagens sritt.ain s1s1e áõã;'i;;"rreperioden, og er avstemmingsresurtat skalfastsettes baserr på besrurningsdyki;hï;g ñ"nuilrt uu ."rn ä"g?u uoksrav (e) tir (g) i Krausur7 .1 (Obligasj onseiermøtets myiaigñeù

(h)

(i)

8.

8.1

(a)

(b)

(c)

8.2

(a)

(b)

TILLITSMANNEN

Fullmakt til å representere Obtigasjonseierne
Tillitsmannen har fuilma\l 

lir I opptre på vegne. av, oýenerrepresentere, obrigasjonseierne ialle saker, inkludert men. jkke u.Ë*n..iìiiuã¿ orukíu ;n.rä;; eller juridiske handlinger,herunder enhver handring for" t r;;;gsfuilbyrde o.nn.'"Àutur"n, begjære konklrs,gjeldsforhandling, vedtak oñr offentlig aoministrar¡on eiler tilsyn eller fremme andre krav motUtstederen eller andre.

utstederen skal umiddelbart på forespørsel levere til Tillitsmannen ethvert dokument,informasjon og annen bistand tr'or i.rorrñ oÀ innhord * tiirrå¿rriìii"ì¿" ro. Tiilirsmannen), ogsom Tillitsmannen finner. nødvendig for"det fonnår t il;;";" og obrigasjonseiernesrettigheter oÿelrer utføre sine prikter ín.nrror¿ tir Lånedokumenienå.
Tillitsmannen har, for sin saksbehandling vedrørende Avtaren, rett tir innsyn iVerdipapirregisteret til opplvsning"r or åì.rioñ'tor¿.i üiótùs^Ë".'i v".åipäot*åu,Jå*,
Tillitsmannens oppgaver og myndighet
Tillitsmannen skal representere obligasjonseierne i samsvar med vilkårene iLånedokumentene, herunder blant unn.i u"ãã"ølge opp utsìea.*'iãu".lng av egenerklæringerog andre slike dokumenter som utstederen er forpliktet tir å legge frem eller levere tilTillitsmannen i henhord tir Lånedoku;il;;; og, nåi det 

", 
,ereua't, for å tvangsfu¡byrde oginndrive obligasjonene på vegne 

"" 
obiigñ;nseierne.

Tillitsmannen skal ikke være forpliktet til å overvåke eller vurdere den finansielle stillingen tilutstederen eller noen andre som hT forpliktelser under len"¿ãt"*"ntene med mindre det eruttrykkelig angitt i denne Avtalen- TillitÅÀànnen h31 r-,"ll"iìrg"iî.rpliktetse tit ãttastilting tileller rastslå om et eventuelt MislighorJ I"ru. inntruffet, og h".;ì;"tiiäñîä;#ö'ä,n*0",motsatt er mottatt, rett til å anta aidet ikke foreligg";n; vrìrllËîäìd. Tillitsmannen har ikkeansvar for at Lånedokumentene. er gyrdig iiãgftt 
"il". ãi'ï" danner grunnrag fortvangsinndrivelse' os skal heller ikke vãie anlvarti! for eventuélle avvik mellom indikativelånevilkår sot 

"i bãskrevet i ,l"tk.d.flrli"gsmateriale presentert for obligasjonseierne førutstedelse av Obligasjonene, og bestemmelseie i denne Avtalen.
Tillitsmannen kan etter eget skjønn utføre enhver handling som Tillitsmannen anser nødvendigeller tilrådelig for å iv3fqta oltigas¡onseiernes rettighetãr i alre fãrtrolo som springer ut avLånedokumentene. Tiilitsmannãn " ún 

-' 
rorereggî ;"À;; instruksjon monatt fra

fl$-ff,|ï'.'ri|;rfiJ: obligasjonseiermøt" røi"rill¡tsmannen"utrørei 
-no.,r'Àåîåìrng 

i

(c)
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(d)

(e)

(Ð

Tillitsmannen har rett til å engasjere eksterne eksperler ved utførelse av sine plikter i henhold

til Lånedokumentene.

Tillitsmannen skal holde alle inndrevne beløp som er mottatt på vegne av Obligasjonseierne på

separate bankkonti.

Tillitsmannen skal sørge for at vedtak truffet på obligasjonseiermøtet blir iverksatt, med

forbehold for at Tillitsñunn.n skal kunne 
""r.tå 

a g¡enãomtøre vedtak som kan stride mot

vilkårene i denne A;;l"n elter et annet Lt;;dok'î'lent, eller være i strid med gjeldende

lovverk.

Tillitsmannen er under enhver omstendighet ikke forpliktet til.å gi,øre eller unnlate å gjøre noe

hvis slik handling 
"t1"r" 

ui"lut.tse vil ellei kantì.. luigj"t" el.brudg på noen lov. eller forskrift'

og selv om slik rr-åfi"äîller utelatelse "" 
f,ã"¿iiñg skulle stride mot en bestemmelse i

Lãnedokumentene som tilsier det motsatte'

Dersom en kostnad, et tap eller et ansvar som Tillitsmannen kan pådra seg (inkludert rimelige

ll*ãr.* som skal betalès til Tillitsmannen selv):

(i) i samsvar med instruksjoner fra Obligasjonseierne; eller

(ii) ved å utføre en handling på eget initiativ'

etter Tillitsmannens rimelige oppfatning ikke vil kunne dekkes av utstederen eller de aktuelle

Obligasjonseiere i nentrold"til bokstav (él og (e) i K-lausul 8'4 (Utgifter' qnsÿar og erstatning)'

kan Tillitsmunn.n uurlÀ'nå a-r.,un¿r. ì iai iñá¿ stik instrut<s¡on,"eller avstå fra å ta en slik

handling, inntil en .lik fi;;n*;inj ettet Lo.inuJtá"f.ning (ellðr tilstrekkelig sikkerhet) er gitt

som Tillitsmannen med rimelighet kan kreve'

Tillitsmannen skal gi et varsel til obligasjonseierne før den slutter ä utføre sine plikter etter

Lånedokument"n" pã-är|-iln-ãu .ungî.n¿. Ï.i¡ing fra Utstederen for noe honorar eller

kostnadsdekning soÃ îäitr*unnen har krav på-og som er forfalt til betaling under

Lånedokumentene.

Tillitsmannen kan instruere Verdipapirregisteret til å splitte Pålydende til en lavere nominell

verdi for a g¡"nnomiør" ã.luir. lnntøsning"r, n"¿tttluninger, reitruktureringer eller ved andre

,ituår¡on"tîvor slik instruksjon må anses påkrevet'

Likebehandling og interessekonflikter

Tillitsmannen skal ikke ta avgiørelser som vil gi enkelte Obligasjonse-iere en urimelig ford-el

på andre OUtigas¡onìLîr"rîffåri"i"g. Tillitsmänen skal, ved utførelsen av sine oppgaver 1

henhold til Lånedokumentene, kun handle i obligasjonseiernes interesser, og skal ikke være

forpliktet tit å hensffi ;; ;i;"f"rstående pãttðtt interesser med mindre noe annet er

uttiykkelig angitt i Lånedokumentene'

Tillitsmannen kan opptre som agent, fullmektig, representant og/eller sikkerhetsagent for flere

obligasjonslån tnyttLi til Utstedãren, til tross fõi pótensielle interessekonflikter' Tillitsmannen

ttá. i"tt til å delegêre sine oppgaver til andre profesjonelle parter'

Utgifter, ansvar og erstatning

Tillitsmannen er ikke ansvarlig overfor obligasjons-eierne for 
1o.9 

taR eller skade hverken som

følge avutførelse eller utelatelie av eventueii" ftä¿fing"r som Tillitimannen har foretatt under

eller i forbindelse med Lånedokumentene, med ñindtt dette er direkte forårsaket av

Tillitsmannen, grou" uãt tsomhet elter foÀeti. Tillitsmannen skal ikke være ansvarlig for noe

indirekte tap eller for tap av fortjenest". fiiflittunnen skal, uavhengig av det foregående' ikke

være ansvarlig ovenfor obligasjonsei"rn"-ioi noe tap forarsaket sa lenge Tillitsmannen har

handlet i samsvar med instruksjoner gitt av obligas¡onseierne ì henhold til denne Avtalen'

Tillitsmannen er ikke ansvarlig overfor utsteder for noe tap eller skade hverken som følge av

utførelse elter utelaietse ãv euËntu"ff" ttunãiinÀer som Tillitsmannen har foretatt under eller i

(e)

(h)

(i)

c)

8.3

(a)

(b)

8.4

(a)

(b)

16 (20)



(c)

(d)

(e)

(Ð

(h)

(i)

(i)

(i i)

forbindelse med Lånedokumentene, med mindre dette er direkte forårsaket av Tillitsmannens
3il:i'r"i*i':ifl,in:å'sett. riliitsmannen skal itt. uæ.e án.uärrig ror noe i"J;;k;;'ì"p

Tillitsmannens ansvar for skade eller tap skal være begrenset til samlet beløp av uteståendeobligasjoner' Tillitsmannen har ikke noe unruu, for inîhordet uu inrorn-,usjon som er gitt tilobligasjonseierne av eller på u"gn. u,, uiri.à...n eller en annen person.
Tillitsmannen skal ikke anses å ha handlet uaktsomt hvis den:

Har handlet i samsvar med råd eller uttalelser fra anerkjente eksterne eksperter; eller
med rimelig aktsomhet har foretatt, utsatt eller unnlatt å foreta en handling, i en situasjonhvor Tillitsmannen mener dette er gunsiig rl, ourigusjonseiernes interesser.

G)

utstederen er ansvarlig for og vil erstatte Tillitsmannen fullt ut alle tap, utgifter og forpliktelserpâdraft av Tillitsmannen iom følge av uaktsomhet hos utstederen (inkludert detsstyremedlemmer, ledelse, ansatte õe bemyndigede) i fãr¡ln¿else med utførelsen avTillitsmannens forpliktelser etter t-¿n""¿oLrmentane, herunder tap som Tillitsmannen harpädratt seg som en følge av TillitsmannensJrandli"'g"¡r"* ibtg. uu opplysningssvikt frautstederen i forbindelsJmed utstedelsen av ourigasjãnene,'ìnr,!arl..n eller oppÿllelsen avdens forpliktelser under Lånedokumenteni eiler ;; å;;;;-ffiìy'snings.ult t fra noen som erforpliktet under Lånedokumentene

utstederen skal dekke alle kostnader og utgifter som Tillitsmannen pådrar seg i forbindelsemed utførelsen av sine forpliktelser i úho'ld til Lånedo[u;;;1."". Tillitsmannen har rett tilhonorar for sitt arbeid, og til å bli holdrs[áàerø. f";k;;;;;,'i"o 
"* 

forpliktelser på de vilkårsom er fastsatt i Lånedokumentene. For Finansforetak og ná.ãirt!, rt"tlige utstedere skal årlighonorar fastsettes i henho.ld tir gierdende ¡ono*rrut.-åÀ-ã.'ìirm, ío* ir.n,'r.on,,n,,", paTillitsmannens hjemmeside på îmis;onsoato, ,.J ,,,,inor" noe annet er avtart medTillitsmannen' For andre utsteäere vil Ën .g.n Tillitsmannsavtale bli inngått. Tillitsmannens

:ii:[iliîunder 
Lånedokumentene er beiiiget av retidig betaling av slikã r,ãnoru.Lî, uteirt.,"

utstederen skal etter påkrav fra Tillitsmannen betale alle kostnader forbundet med eksterneeksperter.som 
.er engasjert ette.r at aet haróppstått et Mislighold eller i den hensikt å undersøkeeller vurdere (i) enhver hendelse eller omsiendighet.o* iiliit.Àáinen med rimelighet menerer eller kan føre til et M.islighold eller (ii) andre saker knyttet til utstederen eller noen avLånedokumentene som Tillitlmannen màíimetlghet mener kan utgjøre eller føre til et bruddpå noen forpliktelser under Lånedoku*entene-eller på unnÀn'*¿t" være til ugunst forObligasjonseierne under Lånedokument.n..

Honorarer, kostnader eller utgifter som skal betales til Tillitsmannen men som ikke er dekketpå annen måte på grunn.av irllrlighold, ur Útrt.d.r.n har blitt beiaiingsudyktig eller lignendeomstendigheter knvttet til skyldneine under Lånedot urn"ntãnå, látiä.ú... ï.0îorr.,ãìárî.,"rrigreduksion i utbetalinsene til o-bligasjonseierne, herunder 
"u"ntu.ii. 

tostnader og utgifter somhar påløpt i forbindeise med slik fostna¿s¿eilning. Tiilitsm";;; l;" holde rilbake midler fraen sperret konto (eller tilsvarende ordning) ellerTra un¿.".nìáiåi nlottatt fra utstederen eller
ål:r:ïlrl#;n 

person, os motresne og ãôkke inn evenruer. rrìr" ro.tnuJ", åg 
"rgrr". 

r."

Som betingelse for å {føre .199n instruksjon fra obligasjonseierne, kan Tillitsmannen krevetilfredsstillende sikkerhetsstillelse, ga.untiãr oglette.îrttæriü;;;n,' skadesløsholdelse foreventuelt ansvar og forventede koslnader og.uigi{rl, iri ãå'ö¡ïg"sjonseierne ,on,, nãi gittTillitsrnannen stik insrruks oÿeiler obtiga'sjonseiere som ,t"rt. "'rä'"ü:ì;;"ü;;'i"ì 
uinstruere Tillitsmannen.
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8.5

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

9.

9.1

9.1.1

9.1.2

Bytte av Tillitsmann r - ^,-r:_^^:^å^ÿ
Bvtte av Tillitsmann kan foretas med2l3 flertall blant de Stemmeberettigede obligasjonene i

;#"",i,iiKä;i';'î;;r'ri;;;;;sii lrá oøt¡s^ionseierne). obligasjonseierne kan beslutte et

Uylt. uu Tillitsmann uten samtykke fra Utstederen'

Tillitsmannen kan fratre ved å gi melding til utstederen og obligasjonseierne og i så fall skal

en enerfølgende Tilliislunn uËtg., I frãnfioù iif denne klauslt t'S 1nyrc av Tillitsmann)'

initiert av fratredende Tillitsmann'

Dersom Tillitsmannen går konkurs, eller på annen måte er permanent ute av stand til å oppfylle

sine forpliktelser i l1.fifloiJ til Avtalen, skal Tillitsmannen anses for å ha trukket seg fra

oppdraget og en etterffiø. iiliit.t"tin skal utpekes.i henhold til denne Klausul 8'5 (Bytte

av Tillitsmanre). utstederen kan oppnevne en midiertidig Tillitsmann inntil en ny Tillitsmann

er valgt i henhold til bokstav (a) ovenfor'

Det faktiske byttet av Tillitsmann skal kun iverksettes etter giennomføring av alle nødvendige

tiltak for å effektivt'.rri"ti" den fratredende Tillitsmannen, og fratredende Tillitsmann

forptikter seg til å r"*u;ù;id.iå alle rimelige 
"iil.åt "J'ttn 

unødig"opprrol{. ro1 å sikre,et slikt

bvtre. Den frær"¿.nã. lìlfiir*unn"n ,tî fritá. ira ytterligele forpliktelse knyttet til

läiä"íil";";;;;-."j.ñ; i'"r i kraft, men skal fortsatt være ansvarlig under

Lånedokumentene nåldãi'giå'fi.t .nftue, tlunating som ble fgrelr.tl eller unnlatt å ta så lenge

den aktuelle paften fungerte som Tillitsm"*. D.; fratredende Tillitsmannen er berettiget til

sine rettigheter un¿er Lãnedokumenten. inntlt byttet har fulne] sted' og eventuelle krav

Tillitsmannen har etter Klausul 8.4 (utgifter, ànrro, og erstatning) vil bestå til de er betalt'

ved bytte av Tillitsmann skal utstederen samarbeide på rimelige måte og uten forsinkelse for

å erstatte fratredendJ iiriìtr*unn, og rrlta ã"n frátredende Tillitsmannen fra eventuelle

d;iãig. iorpliktelser under Lånedokumentene og andre dokumenter.

ANDRE BESTEMMELSER

Endringer og unntak

Samtykke fra begge Parter

Endringer av denne Avtalen kan bare foretas med samtykke fra begge partene i Avtalen, med

"""t"[î" 
endringer i henhold til Klausul 9.5 (Bytte av Tillitsmann).

Prosedyre for endringer og unntak

utstederen og Tillitsmannen (på vegne av obligasjonseierne) kan bli enige om å endre

Lånedokumentene elleî ItãiUìä et i"nntruffet avãletrudd eller innvilge et u¡ntak fra en

forventet manglende ou".l1oldelre 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 rettle opp åpenbare feil og mangler; eller

(ii) er påkrevet etter gjeldende lover, rettsavglørelser eller et vedtak fattet av en relevant

myndighet; eller

(iii) har blitt behørig godkjent av obligasjonseierne i henhold til Klausul 7 (Beslutninger fra

Obligasjonseierne).

Kompetanse i forhold til dokumentasjon

HvisobligasjonseierneharbesluttethovedprinsipP.enelven.endringforet.Lånedokument,
men uten å ha vedtait åãn-tp.tinn e elle'r 

"na"iig 
utformingen av en slik endring' skal

Tillitsmannen anses til å ha fullmakt til å utarbeide, gõdt¡"nn" oý.eller fullføre (i den grad.dette

måtte være relevantl Ji palr"ua dokumentasjàn ilfo" eventuille utestående forhold i slik

dokumentasjon uten at deî skal kreves noen flåre godkjenninger eller ytterligere involvering

fra Obli gasj onseierne.

9.1.3
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9,1.4 Melding om endringer eller unntak

(b)

(b)

9.3

(a)

(b)

(c)

(d)

Gjeldende rett

Tillitsmannen skal snarest mulig varsle obligasjonseierne om eventueile endringer e¡er unntaksom er akseprerr i samsvar meã denne Kl"î,¡iô.i 1i;;;;;;;;; og unnrak), og varseret skarfastslå fra hvilken,dato endrin!;;i[;'r"nraket ui uor"'"ir"ktivr, med mindre de*e erunødvendig etter Tillitsmannens-vurdeiilîryl:1..0:ren 
skar sørge for at enhver endring i denneAvtalen blir behørig registrerr ho, Ý;;dif;prrregrsrerer.

Før Tillitsmannen aksepterer en endring, frafaller et inntruffet avtalebrudd eller innvilger etunntak i henhold til Klausul g'1'2(i) çrríiuayri.iiyo, iràrnÇïàtirr unntak),kan Tinitsmanneninformere obr igasj onser..n" or àéi; p; ;" rer evant informasj onsprattform.
Utsteders kjøp av Obligasjoner
utstederen' utsteders datterforetak eller andre foretak der utstederen har en deltakerinteresse,kan ikke erverve obligasjoner 

"""1"tïrttËi 
nærmere godkjenning fra Finanstilsynet.

utsteder kan ikke direkte eiler indirekte finansiere erverv av obrigasjoner.
utsteder kan ikke avhende eller slette Egne obligasjoner i verdipapinegisteret, unntatt etternærmere godkj enning fra Fi nansti lsynet.

Kostnadsdekning

utstederen skal dekke alle egne kostnader i forbindelse med inngåelsen av Avtalen ogoppÿllelsen av alle sine forpìikt.rr., I å.n roruin¿erse,-;.;;;;". urarbeidelse av Avtalen,
åi:i¿i:ifJJ:Tiÿ.1;,fiiiliällffä på en Noteri"sJ;å ääî.äu,.,ing og oppi,rgning uu

Honorar og omkostninger til Tillitsmannen skal dekkes av utstederen. For Finansforetak ognordiske srarrige ursred.ére, skar årrig h;;;q fastsettes i ir*rrårãìirgj"rd"nd, ù;;;;;ä, ogvilkår presentert på Tillitsm¿nne" rri.*r.ri¿. på ilìrj;;rd"tqïed mindre annet er særskiltavtalt med Tillitsmannen' For an¿ie utste¿ere skal det inngås en egen Tillitsmannsavtale.Honorar eller omkostninger ror tlullá-ïJrt betalt til Tiliitsî;,.,-n"n, ,n.n som på grunn avinsolvens eller Iisnende -nos 
utste¿ãrå" ì[L. blir betalt .llL.'r.run¿.ft på annen måte, kandekkes ved å avkõrt" uto.tutin!"nì¡l ouìiöàr:"nseierne.

utstederen skal dekke- eventuelle. offentlige avgifter eller omkostninger i forbindelse medinngåelsen av Avtalen og oppÿllelsen uvsi?e fofrliktelser unå.. Âutul.n. utstederen har ikkeansvar for eventueile orrenftigé avgifter pa orr.tning"n uu ôuùgugon.n..
utstederen er ansvarlig for at eventuell kildeskatt dekkes i henhold til gjeldende lov.
Korrespondanse

:fjiT:'ff.ff#i:ffl":*1,¡1farIinF:'Tu.lilobrigasjonseierne avgtt av riIIitsmannen
,r.iþ'öl'ä'åiJ'i'låf ':i.iii'rïil'',:,li?',il,,T,'å:'j;iî,î,?*ï;:s'":tn:i:fl r:årel ektron i sk pl attform (el I er 

-pressem. 
I ¿ i"gj. "

utsteders skriftlige meddelelser til obligasjonseierne skar sendes via Tillitsmannen, eventueltvia verdipapirregisteret med kopi tit tl-lits'mannen og Noteringsstedet.
Kontaktinformasjon
utstederen og Tillitsmannen skal holde hverandre informert om endring i postadresse, e-postadresse, tel efon- og telefaksnurr"rlun.'i kontuktp";o;;;. 

""'

(a)

9.2

(a)

9.4

(a)

(b)

9.5

9.6

Denne Avtalen er underlagt og skal fortorkes i samsvar med norsk rett.
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9.7

(a)

(b)

Verneting
Tillitsmannen og utstederen avtaler til fordel for Tillitsmannen og obligasjonseieme at oslo

ringren skal utgiøre "ñ;;tõ 
il!n¡,u". tuititot opptte'" u¡dãr-' som en følge av eller i

forbinderse med oenìrï'-Ãuîut.n (.n "n ìt.wi.i"j. 'utrt.o.ren erklærer til fordel for

Tillitsmannen og Obligasjonseierne ur.u.ntutilt [tttítuitttt mot Utstederen eller noen av dets

aktiva kan bli brakt inï ior den avtalte ¿ornrtol.n, og at utstederen ikke skal kunne anlegge

søksmål om en Rettstvist i noen annen domstol'

Bokstav (a) ovenfor er avtalt til fordel for Tillitsmannen og obligasionseierne' Tillitsmannen

skal ikke være forhinå;; ñ; lìu"rtrøt. j"ridi;k;;."*¡sã¡ gJleireitsforhandlinger i forhold

til en Retrstvist for noån anáre domstof.i*"äî"fe'vant jurisdi\:iol' I den grad loven tillater

det kan Tillitsmannen også ta ur samtidig. rrfir.Ài i fteie ¡urisOi1sjoner eller rettskretser' slik

at oslo tingretr ,tul utãi}îl ìr.Ë"-"[rr.r"Jvt verneting til åävgiøre enhver Rettstvist'

{. {< {<

SIGNATURER:

Tillitsmannen:Utstederen:

894 260
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