
I

Obligasjonsavtale

Utstederen har forpliktet seg til å emittere obligasjonene på de vilkår som følger av denne
Avtalen, og vilkårene skal gjelde så lenge det er ùtstedt obligasjoner under Avtalen.

OBLIGASJONENES HOVEDVILKÅR

Utsteder: Agder Sparebank

med org nr / LEI kode 937 894 260 I 
'967007LLEEXZX7LQG72og Tillitsmannen: Nordic Trustee AS

med org nr / LEI kode 963 342 624 I 549300XAKTM2BMK r p.r8s

på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Agder Sparebank Senior usikrer (MREL Eligible) åpent
obl igasj onslån 2022 12027

med ISIN NO00126983s8

Datert: 7. september 2022

Maksimal Emisjonsramme: l 50 000 000

Initialt Emisj onsbeløp: 100 000 000

Opprinnel i g Pålydende: I 000 000

Valuta NOK

Emisjonsdato 9. september 2022

Forfallsdato 9. september 2027

Innfrielseskurs 100 % av Pålydende (lnnfrielseskurs kan justeres
intern oppkapitalisering i henhold til Klaúsul 3.1

i forbindelse med
(Formål))

Call NA NA

Obligasjonsrente: Referanserente + Margin

Referanserente: 3 måneder $fBOR)
Margin: 1,40 prosentpoeng p.a.

Renteperiode: Peri
är

oden mellom 9. mars, 9. juni, 9. september og 9. desember hvert

Rentekonvensjon Fakriske/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 ha den betydningen som er fastsatt i Klausul 1

(Oitigasjonenes hovedvilkår), o! i tittêgg skal definerte ord og uttrykk ha den betydning eller

presisering som er fastsatt nedenfor:

Kj
Tilleggskapital

delDen kapi somtal oppfy kraveneller til ernekapitalav Utsteders
og for inansforetak,F e1 er italkap etter eavtal skalsom

stå lbakeri havere.Øvflge fordringsfor Utsteders

Ansvarlig Kapital

Denne obl
hensyntatt

igasjonsavtalen inkludert alle dens vedlegg, til enhver tid
wentuelle endringer og tilleggsvilkår mellom partene'

Avtalen

Alle dager hvor både oppgiørssystemet for
det sentrale oppgiørssystemet i Verdipapirre

den relevante Valuta og
gisteret er åpent.

Bankdag:

skal ha følgende betydning som angitt i Klausul 1 (obligasionenes

hovedvilkår):
a) Er Bankdagskonvensjon angitt som "Modifisert påfølgende" (ved

FRN), vii Renteperioden utvides til å omfatte den første

påføÍgende Bankdág. Medfører flyttingen at Renteperioden utløper

i n..ìã kalendermåned, skal derimot Renteperioden forkortes og

flyttes til siste Bankdag forut
b) Er Bankdagskonvensjon angi

ikke være noen justeringer av

for opprinnelig Betalingsdato.
tt som 'oUjustert" (ved FIX) vil det

Renteperioden.

Bankdagskonvensjon

Betyr enhver Rentebetalingsdato eller Tilbakebetal ingsdato'
Betalingsdato

utsteders rett til førtidig å innløse obligasjoner på angitte

tidspunkt(er) jf. Klausul 1 (Obtigasionenes hovedvilkår), og

tilhårendò kírsieÐ (<Caltkurs>) jf. Klausul 4.6 (Betalinger knyttet til
Obligasionene).

Call

Obligasjoner som eies av Utstederen, noen som har bestemmende

innnÿtelse over Utstederen eller noen som Utstederen har

bestemmende innfl Ytelse over.

Egne Obligasjoner

Utstedelse av Obligasjoner i henhold til AvtalenEmisjon

Den del av Utsteders forpliktelser som ikke er Ansvarlig Kapital-men

som likevel står bak alminnelig usikret seniorgjeld og som oppfyller

vilkårene for konvertibel gjeld som skal inngå i MREL

Etterstilt MREL-tellende Gj eld :

Foretak med tillatelse etter den norske Finansforetaksloven'Finansforetak

Lov om finansforetak og finanskonsern 10. april 201 5 nr' 17
Finansforetaksloven:

Fastrente, dvs hvis Obligasjonsrenten er angitt i prosent (%)'
FIX:

Flytende rente, dvs hvis
Referanserente + Margin.

Obligasjonsrenten er angitt som
FRN

1 (Obli gasj onenes hovedvilkår).
I Bankdagskonvensj onen.

Datoen angitt som sådan i Klausul
Forfallsdato skal justeres i henhold ti

Forfallsdato:

Summen av Pålydende på de Obligasjoner som (minimum) skal

i første Emisjon.

inngåInitialt Emisj onsbeløp:

Betyr enten en innkalling til et Obligasjonseiermøte eller for å delta I

en Skriftlig Prosedyre.
Innkalling:
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Kjernekapital Den del av Ansvarlig Kapital som oppfyller kravene til klassifiserino
som kjernekapital ãuer' de gjeroånoe r.gi.r 1li ;"il;; ñ; ji
Finansforetaksloven g 1 4-1 (2).

LEI-kode: Legal Entity Identifier, en unik kode pâ20karakterer som identifiserer
selskaper som er engasjert i finansielle transaksjoner.

Lånedokument: Denne Avtalen og Tillitsmannsavtalen, og eventueile andre avtaler og
dokumenter som defineres som et Lånedokument.

Margin: Gj.elder v9d FRN og utgjør marginelementet av obligasjonsrenten, det
vil 

^ 
si det tillegg, angitt i prosentpoeng, som ital tillegges

Referanserenten. Bestemmelsene om Margin gjelder ikke ved Flil
Mislighold: Se Klausul 5 (Mislighold)

MREL: Minstekravet til summen av Ansvarlig kapitar og konvertibel gjeld
angitt i krisehåndteringsregelverket for banker mv. slik det til enïver
tid gjelder (ved inngåelse av Avtalen gjelder Finansforetaksloven
kap. 20 og ti I hørende forskri ftsbestem m eüer).

MREL-tellende Gjeld: Den del av utsteders forpliktelser som ikke er Ansvarlig Kapital ogro1 har. 
_ 
samme prioritet som Utsteders alminnelþ usikrede

seniorgle^ld_oe m9q prioritet foran Ettersrilt MREl-tellenãe Gjeld og
som oppÿller vilkårene for konvertibel gjeld som skal inngå i ir¿npl.
MREL-tellende Gjeld skal ha prioritet i henhold til Klausù 3.2.

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 bestemt Renteperiode og publisert av

Global Rate Set Systems (GRSS) ca. kl. 12.00 (ñorsk tid) på
Rentereguleringsdatoen; eller

b) om bokstav a) ovenfor ikke er tilglengerig for den aktueile
Renteperiode;
(i) den lineære interpolering mellom de to nærmeste aktuelle

renteperiodene, og med det samme antall desimaler som blir
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 lenger er tilgjengelig
vil rentesatsen bli bestemt av Tillitsmannen i [onsultas]on--m"ã
Utsteder til:
(i) en rentesats som er generelt akseptert i markedet som

erstatningsrentesats til NIBOR; eller
(ii) en rentesats som reflekterer rentesatsen tilbudt i markedet

for innskudd i NOK for den relevante Renteperioden.
Notering: spørsmålet noteringom obav påIigasjonene Noteriet ngssted.Gjelder

Er AJ angitt forfeltet erNotering forpUtstederen rilliktet søkea
ob gasJonene panotert oteringssted.N NEIEr ttangl fel fortet

oteringN foreligger lngen forplikte SC til a søke notering på
oteringssted, enm samtier lg kke ri forhinder detteaï gJkan øresN

Noteringssted: kalS betydningenha angitt Klausul Obligasjonenes( lkår),hovedvi
anerkj entannetmarkedsp lassautoriseftangir el ersomog

fornoteringssted rer Utstederenhvor e villler søkeharverdipapi
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Obligasjonene notert. Om NEI er angitt under Notering gjelder ikke

bestemmelsene i denne Avtalen som henviser til Noteringssted.

Gjeldsinstrumenter utstedt av utstederen på Emisjonsdatoen i henhold

tii denne Avtalen, inkludert eventuelle Tilleggsobligasjoner og et

hvert krav på ubetalt hovedstol som er forfalt og tildelt eget ISIN etter

Verdipapirregisterets gjeldende regler til enhver tid

Obligasjoner:

Den person som er registrert i verdipapirregisteret som direkte

registiert eier eller som forvalter av en Obligasjon, med de

présiseringer som følger av Klausul 6.3 (Obligasionseiernes

rettigheter).

Obligasjonseier

Møte av Obligasjonseiere avholdt i henhold til Avtalens Klausul 7
(B e s lutninger fr a obligasi ons e i erne).

Obligasjonseiermøte:

Den rentesats som Obligasjonene forrentes med som følger:

a) ved FIX skal obligasjonene forrentes til den prosentsatsen som er

angitt i Klausul 1 (Obligasionenes hovedvilkår).
b) Veã FRN skal Obligasjonene forrentes pro anno med den rentesats

som svarer til Referanserente + Margin som angitt i Klausul 1

(Obligasj onenes hovedvi lkår). Hvis ob ligasj onsrenten b11r

negativ Skal Obligasj onsrenten settes til null.
)

Obligasjonsrente:

Det foretak som av utsteder er utpekt til å administrere obligasjonene

i Verdipapirregisteret.
Registerfører:

Betyr den dato en obligasjonseiers eierskap av obligasjonene skal

være registrert i Verdipapirregisteret ved ulike omstendigheter:

a) for betalinger i henhold til denne Avtalen, den datoen som er

fastsatt som Releuunt Registreringsdato i samsvar med reglene i

Verdipapirregisteret til enhver tid;
b) for det formål å avgi stemme i henhold til Klausul 7 (Beslutninger

fra Obligasionseiàrne), den Bankdagen som faller umiddelbart

forut før-datoen for obligasjonseiernes beslutning eller en annen

dato akseptert av Tillitsmannen

Rel evant Registreringsdato

Den siste dagen i hver RenteperiodeRentebetalingsdato:

Konvensjon for beregning av rentebetalinger'

a) Ved FIX skal renten beregnes på grunnlag ay 9! :ýO dager.s.år

bestående av 12 måneder, hver på 30 dager og, itilfelle av en ikke

fuflført måned, det faktiske anfall päløpte kalenderdager (30/360-

dagers grunnlag), med unntak av en Renteperiode der:

(i) den siste dag i Renteperioden er den 3 1. kalenderdag og den

første dag i Renteperioden ikke er den 30. eller den 31'

kalenderdãg, skal den måned 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^anlall

dager i den Renteperioden betalingen gielder delt på 360

(fakti sk/3 6O-dagers grunnlag)

Rentekonvensjonen

Betyr, for enhver tidsperiode hvor det skal fastsettes en

Referanserente, datoen som faller to Bankdager før første dag i den

relevante RentePerioden.

Rentereguleringsdato :
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Renteperiode:
RenteperiodesomangittBetyr de periodene ausKI ul

Obligasjonenes hovedvilkår), ngjusteri medSAlnSVAT
oh,Bankdagskonvensj og atforutsatt Renteperiodeen skalikke

segstrekke Futover orfal sdato.

Skriftlig Prosedyre: Betyr skrien ftlig llere lektronie sk) ningøS enfor lutningbes ortgl AVob onseiere,lgasj angittsom KI 7ausul (Skrtft.5 Prosedyrelie ).
Stemmeberettigede Obl i gasj oner: Utestående Obl i gasj oner fratrukket Egne Obligasjoner
Ti lbakebetalingsdato: Betyr enhver dato

Forfallsdatoen, el
Obligasjoner.

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

Tilleggsemisjoner Skal ha den betydning
(Tilleggsemisjoner). Hvis NA spesifier Isert fe for MaksimalItet

I4. 2fremgår Klausulsom

(Obligasjonenes hovedvilkår), kanIK IlausuEmisj onsramme
ikkeUtstederen Tiforeta I ISJeggsem underoner vtalA Eventuelleen.

ITi eggsemisjoner ûl
b,skal påØres vilkårde ersom fastsatt Klausul

I4. (.2 Tilleggsemisjoner).

Tilleggskapital Den del av Ansvarlig Kap
som tilleggskapital etter
Finansforetaksloven $ I 4-

ital som oppÿller kravene til klassifisering

. 
de gjeldende regler til enhver tid, ji

r(2).
Tilleggsobligasjoner:

e)

emgieldsinstrumenter ittert under en leggs emisjonTillealetyrB
erunderh IM digedleti lgasJobl somoner Idefinert 4.klausul 21 (

Tillitsmann: Det selskapet som er angitt som
dennes rettsetterfølgere, og
Obligasjonseierne i henhold til

sådan i innledningen til Avtalen, samt

_som skal opptre på vegne av
denne Avtalen.

Tillitsmannsavtale En somavtale l.Ileinngås Ullom ogtstederen forTillitsmannen a
lant detannet lagetveder Utstederen skal ebetal tibregulere

Ti itsmannenI edm m noendre erannet Iavtalt Adenne en.vtal
Utestående Obligasj oner: Betyr oballe rgasJoner den degrad erikke ddinnfri slog ettet.
Utsteder: Selskapet angitt som sådan i innledningen til denne Avtalen.
Vedlegg: Eventuelle vedlegg til Avtalen
Verdi papirregi steret: Verdipapirregisteret hvor

ved inngåelsen av denne
(vPS).

Obligasjonene til enhver tid er registrert,
Avtalen er dette Verdipapirsentralen ASA
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3.3

3.4

3. OBLIGASJONENES S,IÐRLIGE VILKÅR

3.1. Formål

3.2

4.

4.1

4.t.1
(a)

obligasjonene skal bidra til Utsteders oppfyllelse av MREL ved at obligasjonene skal.kunne

nedskrives eller tonvertãr.r tif r.n kjernekápital i forbindelse med en intern oppkapitalisering

(v)

(vi)

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 senìorgield

og åndre 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, nãuorende og fremtidige Ansvarlige Kapital og Etterstilt

MREL-tellende Gjeld.

Endringsadgang

ved ulikheter mellom (i) krav til MREl-tellende Gjeld eller-(ii) ved fremtidige krav innført av

norske myndigheter, i,á *g1., fastsatt i Avtalen, har Tillitsmannen etter anmodning fra

utstederen og etter gãíki"tining fra Finanstilsynet (dersom.slik,godkjennelse er påkrevet)

*i.á"i"g tif ,î"n ., if.f..iorpf if.i.ttil, ägSøreendringer i Avtalen slik at Obligasjonene forlsatt

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 signert,

(ii)UtstedersrelevanteselskapsbeslutningeromåutføreEmisjonen,

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

dokumenter i foøin¿etse med Emisjonen har fullmakt til å signere på vegne av Utsteder

(fi rmaattest, fullmakt, etc.),

(iv) Utstedersvedtekter,

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 som er fremlagt i tilknytning til Emisjonen,
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(b)

(c)

4.1.2

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

4.1.3

(a)

(b)

(xi) eventuelle erklæringer (herunder advokatbekreftelser) som Tillitsmannen ber om i
forbindelse med dokumentasjon under Klausul4.l (Beíingelser) og

(xii) bekreftelse på at Finanstilsynet vil godkjenne at Obligasjonene får status som MREL-
tellende Gjeld (dersom slik godkjenñelse er påkrevet).- "

Tillitsmannen kan, når Tillitsmannen finner det
dokumentasj onskavene etter Klausu I 4. I (B e t in ge I s e r).

Før Obligasjonene kan emitteres skal Tillitsmannen skriftlig meddele Utstederen, Emisjonens
tilrettelegger og Registerføreren at dokumentene er kontroiÍeft og at dokumentaijonsk'ravene
er oppÿlt.

Tilleggsemisjoner

Dersom det er angitt Maksimal Emisjonsramme (ref. Klausul 1 (Obligasjonenes hovedvilkår),
kan Utstederen deretter ved ett eller flere tilfeller utstede fitteggiobtigasjoner (hver slik
utstedelse e.n <Tilleggsemisjon>) frem til det tidspunkt hvor det räi.rl"¿.-pAydend'e for alle
Tìlleggsobligasjoner med tillegg av Initialt Emisjonsbel øp utg¡ør Maksimal Emis;onsramme.
Slike Tilleggsemisjoner kan bare skje under foruisetning àu ul
(i) Tilleggsemisjonen skjer senest 5 - fem - Bankdager før Forfallsdato, og at

(ii) kravene som følger.av Klausul 4.1 (Betingelser) fortsaft er oppÿlt, eller at gyldig
relevant dokumentasj on er fram lagt.

Hver Tilleggsemisjon kryy9r skriftlig tillatelse fra Tillitsmannen, med mindre (i) Utstederen er
et Finansforetak og (ii) obligasjonene urgiør MREL-tellende c¡ãto for utstedòíen.

Utstederen kan med skriftlig samtykke fra Tillitsmannen utvide den Maksimale
Emisjonsrammen. Slik utvidelse skal meddeles Obligasjonseierne og Noteringsstedet.

Tilleggsobligasjoner er rentebærende etter reglene i Klausul 4.6.2 (Fastsettelse qv
Obligasj onsrenten) .

D.ersom Obligasjonene er_notert på et Noteringssted og det er krav om nytt prospekt for at
Tilleggsobligasjonene skal kunne noteres sammen med ouiigas.¡onen" 

-tun

Tilleggsobligasjonene utstedes under et separat ISIN ((Midtertidige Onü"gasjoner>). Når
prosp.ektet er godkjent skalUtsteder (i) informere Tillitsmannen, Noteiingssted-et óg kontãfør"r"
og(ii) påse at de Midlertidige_obligasjonene konverteres inn i istN ror-outigas¡oîene utstedt
på Emisjonsdato. Denne Avtalen vii også omfatte slike Midlertidige Obligas¡ãnËr.

Utsteders inneståelser

Generelt: Utstederen avglr de opplysninger og inneståelser som følger av denne Klausul 4.1 .3
(Utsteders inneståelser) til Tillitsmannen på vegne av obligasjonseiõrne på følgende tidspunkt
og i samsvar med de til enhver tids gjeldende faktiske fornãlci og omstenäigheier:

(i) på Emisjonsdaro; og

(ii) på tidspunktet for utstedelse av eventuelle Tilleggsobligasjoner.

Wrmasior All informasjon som .er avgitt til Tillitsmannen eller Obligasjonseierne i
forbindelse med obligasjonene er, så langt ùtstederen kjenner til:
(i) sann og nøyaktig i det alt vesentlige på det tidspunkt den relevante informasjonen er

avgitt; og

(ii) komplett og uten utelatelse av materielle forhold som det må forventes at kan påvirke
b.eslutningsgrunnlaget for å vurdere Obligasjonene på en vesentlig måte, med mindre
slik utelatt informasjon likevel er meddelt TiÍlitsmannen skriftlig eñer på ánn.n ¡¡át" .1.
gjort offentlig kjent,

forsvarlig, endre fristen eller
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(c)

(d)

(e)

og Utstederen innestår for å ha utført alle rimelige tiltak for å sikre korrekt informasjon.

Beslutníngslcrav:

(i) Utsteder har fattet en gyldig selskapsbeslutning om å utstede Obligasjonene, og-innestår

for at bestemmelsene ì--l-anã¿otu*entene ikke bryter med Utsteders øvrige forpliktelser.

(ii) Alle offentlige krav for å gjennomføre Emisjonen er oppfylt (herunder.krav etter\--l 
Verdipapirhuîd.llou.n kapittel 7), og eventuelle påkrevde offentlige godkjennelser

foreligger.

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

eller iom en følge av å inngå eller oppfylle denne Avtalen, eller som en følge av noen annen

iransat s¡on som"er forutsatt-under dennè Avtalen eller noen av de øvrige Lånedokumentene.

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

samsvar med sine erklæringer etter denne Klausul 4.1.3 (Utsteders inneståelser) pä de

tidspunkt som er angitt ovenfor.

Generelle lånevilkår

Utstederen forplikter seg til ikke (enten dette skjer som én eller flere handlinger, 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 fus.ion, fisjon eller annen form for reorganisering av virksomheten,

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

svekkelse av Utsteders evne til å oppfylle sine forpliktelser etter denne Avtalen'

Utsteders opplysningsPlikt

Utstederen forplikter seg til å:

straks informere Tillitsmannen om ethvert Mislighold under denne Avtalen, og oT ethvert

forhold som Utstederen forstår eller med rimelighet burde forstå at ville kunne føre til et

Mislighold,

informere Tillitsmannen før Utstederen gjennomfører overdragelse av hele eller deler av

virksomheten eller endrer virksomhetens aft,

på anmodning fra Tillitsmannen, oversende sin årsrapporl og delårsrapporter samt annen

informasjon sóm Tillitsrnannen måtte ha en rimelig grunn for å motta,

på anmodning fra Tillitsmannen, rapportere beholdningen av Egne Obligasjoner til

Tillitsmannen,

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

forskrifter,

sende kopi til Tillitsrnannen av alle meldinger til Noteringsstedet i den grad meldingene må

anses relévante for Utsteders 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 Tillitsmañn-en hvor Utstedèren bekrefter at alle 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)

(d)

(e)

(Ð

(h)

(e)

4.4
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4.5

(a)

(b)

(c)

4.6

4.6.1

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Noteringssted og prospekt
Dersom_Obligasjonene. er listet på et Noteringssted skal alle spørsmål vedrørende noteringen
og som krever Obligasjonseiernes samtykke a-vgjøres etter bestìmmelsene i denne Avtalen.

Dersom Obligasjonene er listet på et Noteringssted skal Utstederen oppfylle Noteringsstedets
dokumentasjonskrav og oversende Noteringsitedet den informasjon sð,r., e, nødvenãig for å
opprettholde noteringen.

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

Betalinger knyttet til Obligasjonene

Forpliktelse til å betate

Utstederen skal betale pâløpte Obligasjonsrenter til Obligasjonseierne etterskuddsvis på hver
Rentebetalingsdato.

Utstederen skal på Forfallsdato innfri Utestående Obligasjoner til Innfrielseskurs som angiu i
Klausul 1 (Obligasjonenes hovedvilkår).

D¡¡s9m en Betalingsdato faller på en dag som ikke er en Bankdag, skal betaling skje på den
påfølgende Bankdagen.

U.lstederen forplikter seg til å betale Tillitsmannen alle andre beløp som skal betales i henhold
til Lånedokumentene på den relevante Betalingsdato.

Utstederen kan ikke påbelope seg noen motkrav eller foreta en motregning under noen
betalinger som følger av Lånedokumentene.

llhyert beløp som Utstederen skal betale til Obligasjonseierne skal være disponibelt for
Obligasjonseierne den dato beløpet skal betales i ñentrol¿ til Avtalen og vil bt¡ betatt t¡l
Obligasjonseiere registrert i Verdipapirregisteret på Relevant Registrerìngsdato for den
aktuelle betalingen.

Hvis Utstederen ikke har betalt forfalte kav etter Avtalen skal det betales en forsinkelsesrente
av det forfalte kravet tilsvarende gieldende Obligasjonsrente med tillegg av 3 prosent poeng
p.a.

Det skal påløpe forsinkelsesrenter på forfalte men ubetalte beløp, og disse skal tillegges
hovedstol hver Rentebetalingsdato og deretter forrentes sammen t éd d"nne.

Fastsettelse av Obligasjonsrenten
F_or hver Renteperiode skal det päløpe Obligasjonsrente beregnet av det samlede pålydende for
alle Utestående Obligasþner. Renteberegningen skal startã fra og med den førsie dagen i
Renteperioden (eller på Emisjonsdatoen, for den første Renteperiodin), og skal slutte påimen
ikke inkludere den siste dagen i Renteperioden. En Rentèperiod"'.tä ikke løpe utou.t
Forfallsdato.

Renten skal beregnes ut i henhold til Rentekonvensjonen.

Ved FRN skal Obligasjonsrenten reguleres av Tillitsmannen på hver Rentereguleringsdato
ql."lnoT Avtalens løpetid. Obligasjonsrenten frem til neste Renìebetalingsdato sÉal meãdeles
Obligasj onseierne, Utstederen, Registe rføreren og Noteringsstedet.

Tilleggsobligasjoner er rentebærende med virkning fra den Renteperioden som starter på den
siste . Rentebetalìngsdatoen forut før Emisjonén av Tilleggsobligasjonene (ellår fra
Em i sj onsdatoen for Avtalens første Renteperi ode).

Utøvelse av førtidig innløsningsrett for Obligasjonene
Hvis Utstederen ønsker å utøve eventuell Call, skal dette meldes til Tillitsmannen senest 10 -
ti - Bankdager før den relevante Tilbakebetalingsdato.

(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)

5.

5.1

6.

6.1

(a)

Utsteders innløsning av færre enn alle Obligasjoner skal foretaspro rqtamellom Obligasjonene

i henhold til gjeldende prosedyrer i Verdipapirregisteret.

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

samtlige utestående obligasjoner innløses (ca11) til Innfrielseskurs.

Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som giør at Obligasjonene helt eller delvis

ikke kan ..gn..iorn tr¿REL-t"ll"nde Gjeld, og endringen ikke med rimelighet kunne _forutsees
på Emisjonidato, har Utsteder rett til å innløse samtlige Utestående Obligasjoner (Call) til 100

o/o av Pàlydende (regulatorisk call).

Dersom det innføres vesentlige endringer i den skaftemessige behandlingen av Obligasjonene

for Utsteder, og endringen ik[e med rimelighet kunne forutsees på Emisjonsdato, har Utsleder

rett til å innløie Utesiáende Obligasjoner (Call), helt eller delvis, til 100 % av Pålydende

(skatterelatert call).

Call i henhold til bokstav (d) og (e) i Klausul 4.6.3 (Utøvelse av førlidig innløsningsrett for

Obligasjonene) kan etter at endringen trer i kraft giennomføres på hver Rentebetalingsdato'

Ved utøvelse av Call må myndighetenes (Finanstilsynets) forhåndsgodkjennelse innhentes,

dersom slik godkjennelse er påkievet. Dersom nedskrivning av Obligasjonene i henhold til
Klausul 3.1 (Formåt) er besluttet, kan ikke Call utøves, uavhengig av om det er gitt melding

om Call i hènhold til bokstav (a) i Klausul 4.6.3 ((ltøvelse av þrtidig innløsningsrett for
Obligasjonene,

Delbetalinger

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

forfalte krav undei Lånedokumenténe (en <Delbetaling>), skal Delbetalingen i forhold til
Utsteders gjeld under Lånedokumentene anses betalt etter følgende prioritet;

(i) først eventuelle utestående krav knyttet til honorar, utlegg eller ansvar fra Tillitsmannen,

(ii) dernest forfalte ubetalte Obligasjonsrenter,

(iii) til slutt ethvert krav utestående under Lånedokumentene.

Uavhengig av bokstav (a) ovenfor skal en Delbetaling som distrjbueres ut til Obligasjonseierne,

etter betãlì-ng av ovennevnte honorar, utlegg eller ansvar fra Tillitsmannen, fordeles (i) først til
betaling ai OUtigas¡onenes hovedstol og (ii) deretter til betaling av forfalte ubetalte

Obligaljonsrenter dórsom dette vedtas i henhold til Klausul 7 (Beslutninger fra
Obligasjonseierne).

MISLIGHOLD

Mislighold
Det følger av Obligasjonens status som MREl-tellende Gjeld hos Utstederen, jfr. Klausul 3.2

(Statusi,at Obligaljonseierne ikke kan kreve Obligasjonene eller renter førtidig tilbakebetalt i

andre tilfeller enn 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 av denne Ar4alen 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 Tillitsrnannen, Obligasjonseierne, Utsteder eller

andre.

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

6,2

(a)

(b)

6.3

(a)

(b)

Tillitsmannen vil utøve sine ret:tigheter og plikter under denne Avtalen med bindende virkningfor- og på vegne av samtlige Oblìgasjonseíere.

Begrenset mulighet til å fremme krav
Ingen obligasjonseier har rett til å rette noen direkte kreditorpågang, iverksette noeninnkreving eller andre tvangstiltak, begjære gjeldsforhanJfing rtì.." kJnkurs, éiiãr, utensamtykke fra Tillitsmannen, iverksette noãn andre tiltak mot Utsiederen eller no"n unn"n nr"¿utgangspunkt i Utsteders forpliktelser eller slik annen part i forbindelse med no.n uuLånedokumentene, uten.lt \.*:1 rettes giennom rillitsniannen og i samsvar r"á-ã.nn"Avtalen' Dette skal imidlertid ikke forhiñdre obligasjonseierne fra ât utøve noen av sineindividuelle rettigheter under denne Avtalen, herundãr ietten til å erklære .n .u"nir.lt, i dengrad det er relevant, avtalefestet innløsning (put opsjon).

Hver obligasjonseier skal umiddelbart etter anmodning fra Tillitsmannen gi Tillitsmannen alleslike dokumenter som Tillitsmannen finner nødvendi! for det foimål ât ítøve.ì". *üìÁrr"t*og/eller utføre sine plikter i henhold til Lånedokuñentene, inHu¿ert å utstede .nîrttig.fullmakter (i slik form og med slikt innhold som Tillitsmunn"á b", om). Tillitsmannen er ikkefo.rpliktet til,å represenlere en obligasjonseier som ikk. ;p;iro i overensstemmelse med enslik anmodning fra Tillitsmannen.

Obligasj onseiernes rettigheter
Hvis en reell eier av en Obligasjon ikke står som den registrerte eier i Verdipapirregisteret, men
ønsker â utøuj rettigheter i henhold til vilkårene i Linedokumentene, rå öufigär¡on..i"..n
fremlegge dokumentasjon som er akseptabel for Tillitsmannen for det ieelle ri"ríf.àf,"i. 

-'

En-obligasjonseier (enten denne er registrert som sådan i Verdipapirregisteret eller hargodtgjort overfor Tillitsmannen å være den reelle eieren av Obligasjonen som fastsatt i bokstav(a) ovenfor) kan gi en eller flere fullmakter til.tredjepart". ror a"iepresentere seg og opptre på
sine vegne for enten noen av- eller alle de obligasjän.n. ,oÀ ooti!ur3onr.i"r.n"..!..!ãnì.r.1'
eller rettmessig eier. Tillitsmannen skal ha retùil"å kunne baser" J.gþa og legge i¡l g¡¡nn utfullmakter eller tilsvare¡de dokumentasjon for autorisasjon 

"À 
r"r tiryn"lãt.,ä"" oppîiäio 

"tfullmaktsforhold etter bestemmelsene i denne.Klausul 6.3 (oøtigot¡orreiernes ,àiighrtur¡,
kan antas âvæte fullt ut.gyldig utstedt og juridisk bindende io. úft.fiu"ren, med ,ninî.e no.
annet fremstår som åpenbart eller Tillitsmãnnen har faktisk kunnskap om dei motsatte.

BESLUTNINGER FRA OBLIGASJONSEIERNE

Obligasjonseiermøtets myndighet
obligasjonseiermøtet kan, på vegne av samtlige obligasjonseiere, beslutte å endre vilkårene i
denne Avtalen eller noen av_de øirige Lånedof,umentãne, se likevål rlausul 9.1 (øririrÇ, og
ynnta!). Slike endringer inkluderei, men er ikke begrenset til, en reduksjon àv utest"aende
hovedstol, päløpte renter, rentebetingelser, samt en evèntuell konvertering ãv obligasjãner til
andre kapitalklasser.

Et obligasjonseiermøte kan bare vedta red.uksjol av avdrag ved tilsvarende reduksjon ihovedstol, men obligasjonseiermøtet kan vedta ãt forfalte ubeiälte renter kan nedskrives uten
tils-varende reduksjon av hovedstol eller avdrag, uavhengig av om rentekravet er tildelt egetISIN etter verdipapirregisterets gjerdende regrei tir enhve"r íid.
obligasjonseiermøtet kan ikke treffe vedtak som vil gi enkelte obligasjonseiere en urimelig
fordel på andre Obl i gasj onseieres bekostning.

Dersom en beslutning. eller et samtykke fra Obligasjonseierne er nødvendig, skal en slikbeslutning eller et slikt samtykke, 
-bortsatt 

fra fo-r ãe tilfeller hvor Tillitsñannen er gittmyndighet til å foreta seg visse handlinger som beskrevet i Klausul t.t-- (il'ii*àù' n a
repres.entere. Obligasionseierne), vedtas av Obligasjonseiermøtet med bindenà" uirtning-ø,
alle Obligasjonseierne.

7.

7.1

(a)

(b)

(c)

(d)

t1 (20)



(e)

(e)

(Ð

7.2

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(Ð

enten:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Minst 50 yo av de Stemmeberettigede Obligasjonene må være representert for aI

Obl i gasj onseiermøtet skal være besl utnin gsdykti g'

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

på Obligasjonseiermøtlt, med mindre et annet flertallskrav er fastsatt i bokstav (g) nedenfor'

Med unntak f'or eventuelle endringer eller fritak som kan gjøres uten vedtak etter Klausul 9.1 '2

@ràsi;edyrefor endringer ogfritãk¡, pkt. (i) og (ii), må et.flertall bestående av minst 213 av

5t"r*óU"réfiigede Ot'ligasJoner som er repreienteft på Obligasjonseiermøtet stemme for en

endring av- ellãr et fritak for bestemmelsene i denne Avtalen'

Gjennomføring av Obligasjonseiermøte

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

(e)

Utstederen,

Obligasjonseiere som representerer minst 1/10 av Stemmeberettigede Obligasjoner,

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

kreve dãtte ettei de alminneligé régler og forskrifter for Noteringsstedet; eller

Tillitsmannen selv.

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

behandles og avgiøres.

Har Tillitsmannen ikke etterkommet en gyldig begiæring om qvlgt{glse. av

ób¡gu.¡onr.iermøte innen 10 - ti - Bankdager etter mottak av begjæringen i henhold til bokstav

(uj ãu"ïfo., kan den som begjærte innkallelse til Obligasjonseiermøte selv forestå slik

innkalling.

Innkalling til Obligasjonseiermøte skal sendes senest 10 - ti - Bankdagy !øt den foreslåtte dato

ior avholãelr. uubbligusjonseiermøtet. Innkallingen sendes til de Obligasjonseierne som er

r.giJ..tt i Verdipap"irregisteret på innkallingstidspunktet..Dersom Obligasjonene er

børsnoterte skal Utstede..n"r".g. foi at Innkallingên også blir publisert i henhold til gieldende

,.gt"¡. for Noteringsstedet. Inn-kallingen skal også publiseres på nettsiden til Tillitsmannen,

alérnativt som preisemelding eller på annen relevant informasjonsplattform'

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

kan i innñallingen også sJte andre saker på dagsordenen enn de som omfattes av begiæringen'

D.rro* Innkal-linge-n omfatter forslag tii endrìnger i denne Avtalen, skal hovedinnholdet av

endringsforslaget beskrives i Innkallingen.

Saker som ikke er inkluderl i Innkallingen kan heller ikke tas opp til avstemming på

Obligasj onseiermøtet.

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

avhende Obligasjoner i peiioden fra innkallingsdagen _til .dato for avholdelse av

Obligas¡onse ielmätet,med mindre et slikt forbud vil utgiøre et brudd på Utsteders forpliktelser

i heniold til Klausul 4.6.1 (Forpliktelse til å betale)'

Obligasjonseiermøtet avholdes på et sted angitt av Tillitsmannen, eller for det tilfelle at bokstav

(b; oîeåfor kommer til anvend'else, av den personen som kaller inn til Obligasjonseiermøtet

ìní"n rLul uansett holdes i Oslo). Obligasjonseiermøtet vil bli åpnet og ledet av Tillitsmannen

iuMrt.l"d"ren>), med mindre noe ãnnet blir bestemt av Obligasjonseiermøtet. Dersom

Tillitsmannen 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 9t-t9l fullmakt på

u.gn" uu Jn öutigar¡onseier, samt representanter for Noteringsstedet (hvis obligasjonene er
(h)
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(l)

(i)

û)

(k)

7,3

(a)

(b)

(c)

(d)

gienstand for Notering), har alle rett til å møte på Obligasjonseiermøtet (hver slik
møleberettiget part heretter benevnt som en <<Represeniant>). N7øtêlederen kan beìluue å gi
andre enn Representantene adgang til Obligasjonieiermøtet *"d *indr. Obligasjonse ¡ü^rt"t
bestemmer noe annet. Hver Representant har også rett til å ta med r"! Ën rådgiver i
obligasjonseiermøtet. I tilfelle tvist eller tvil med hãnsyn til om en person erãn Repreõentant
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 Utsfed"r"n õg/äll"r en obligasjonrãi"i .o- kun innehar
PgL. obligasjoner (eller Representanter for en slik obigäsjonseier) skal forlate
Obligasjonseiermøtet.når_nærmere angitte temaer skal diskuter"r,--"n Utstáderen og andre
Representanter skal alltid ha rett til å være til stede under selve avsiemmingen.

Møtelederen eller den som__ blir bemyndiget av Møteleder skal føre protokoll fra
Obligasjonseiermøtet. Protokollen skal angi añtall Stemmeberettigede Obligasþner som var
representert på Obligasjonseiermøtet, de vedtak som ble fattel o! stemmeiesúltatene av de
sakene som ble behandlet av obligasjonseiermøtet. Prototolin skal uná.rt"!"Ã uu
Møtelederen og minst en a¡nen person. Protokollen skal oppbevares av Tillitsmannen]som på
forespørsel skal giøre tilgjengelig en kopi av protokôlìen til Obligasjonseiere eller til
Utstederen.

Tillitsmannen skal sørge for at Utstederen og Obligasjonseierne blir varslet om vedtak som er
fattet av obligasjonseiermøtet,og at vedtakeñe btiipuLtisert på nettsiden til Tillitsmannen eller
annen rel evant elektronisk p lattform (eller pressemòt Oing¡.

Utstederen skal dekke kostnader og utgifter som påløper i forbindelse med innkalling til
obligasjonseiermøtet uavhengig av hvern som hai innlalt obligasjonseiermøtet, inkluïert
eventuelle kostnader og utgifter som har päløpt 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 oblþsjon'som iînehas på
Relevant Registreringsdato slik dette følger av Klausul A3 (Obligas¡*r"i"rr", rettigheter).
Møtelederen skal ettereget skjønn avg¡øie hvilke dokumentàsjotisk.au og bevis for eierskíp
av Stemmeberettigede Obligasjoner som skal kreves fremlagt.

Det kan ikke utøves stemmerett for Egne Obligasjoner. Møtelederen avgSør eventuelle
spørsmål som måtte oppstå om hvorvidt Obligasjonei eventuelt skal anses fõ å være Ègne
Obligasjoner.

En Obligasjon som er registrert i navnet til en forvalter i samsvar med Klausul 6.3
(Obligasionseiernes Rettigheter) skal, ved avgiørelser etter denne Klausul 7 (Bestutningerfra
obligasionseierne), anses for ävære eid av dãn reelle Obligasjonseieren og ikk" forufrt"r.n.
Forvalteren kan ikke stemme for Obligasjonen dersom obligasjonseieren sJlv stemmer og harinngitt relevant dokumentasjon til Tillitsmannen i .u-rrru. med Klausul 6.3
(obligasjonseiernes Rettigheter) og som sannsynliggj ør at han er den reelle eieren av
Obligasjonen' Hvis Obligasjonseier har stemt diiektJlor noen av sine Obligasjoner som er
forvalterregistrert, skal Obligasjonseierens stemmer telle i stedet for steñmer avgitt av
forvalteren for de samme Obligasjonene.

Utstederen og Tillitsmannen så vel som enhver Obligasjonseier har alle rett til å kreve at
avstemmingen skjer ved skriftlig avstemning. Ved siemmelikhet vil Møtelederen ha den
avgiørende stemmen.

Gjentatt Obligasj onseiermøte

9gl.u.ot Obligasjonseiermøtet ikke er beslutningsdyktig i henhold til bokstav (e) i Klausul 7.1
(Obligasionseiermøtets myndighet) skal Obligasjonseiermøtet avholdes og ávstemmingen

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

öm innkalte til det første Obligasjonseiermøtet kan, innen 10 - ti - Bankdager etter

Obligasjonseiermøtet, innkalle til ãt 
-Gjentatt 

Obligasjonseiermøte for ny behandling av de

samme sakene.

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

7.1 (ObtigasjonseTermøteis myndighet), KlausulT.2 (Gjennomføringav Obligasionseiermøtet)

og ftuuJrt i.3 çStn**nregler) får tilsvarende anvendelse, så langt de passer, på et Gjentatt

Oîligasjonseiermøte. nettõ gjelder likevel ikke reglene for beslutningsdyktighet som angitt i

Uoksiav (e) i Klausul 7.1 (-Obtigasjonseiermøtets myndigheÐ¡ s9m ikke skal gielde for et

Gjenratte'óbligas¡onseiermàte. En lnnkalling ti1 e1 Gjenlatt Obligasjonseiermøte skal også

inieholde avstõmmingsresultatene som ble oppnådd i det første Obligasjonseiermøtet.

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

Obligasjonseiermøte. Det kaã olså innkalies til et Gjentatt Obligasjonseiermøte i henhold til
prorídyi.n. for Skiftlig Prosedýre i samsvar med Klausul 7.5 (Skriftlig Prosedyre),-selv om

äet føiste Obligasjonseìermøtef ble holdt i samsvar med Klausul 7.2 (Giennomføring av

Obligasj ons eiermøtet) og vice versa.

Skriftlig Prosedyre

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

Obligasjonseiermøtet i henhold til Klausul 7.1 (Obligasionseiermøtets myndighet) ogsât

augiäer ved hjelp av Skriftlig Prosedyre. En sak som er avgiort ved Skriftlig Prosedyre med

ã"ipan"uA. fleriall er like gytOig som om det hadde blitt vedtatt av Obligasjonseierne i et

Obligasjonseiermøte, og enhvêr hénvisning i ethverl Lånedokument til Obligasjonseiermøtet

skal tolkes i samsvar med dette.

Den som begjærer innkalling til et Obligasjonseiermøt. \T.i stedet begiære at de aktuelle

sakene skal aîgjøres ved Skrlftlig Prosedyre, med mindre Tillitsmannen beslutter noe annet.

Innkalling til avgjørelse ved Skriftlig Prosedyre skal sendes til de Obligasjonseierne som er

r"!iti..rtÏ Verdiþ"apirregisteret på deitidspunkt slik Innkalling sendes fra Verdipapirregisteret,

og"Uti puUlisert påîillitsmannen hjemmeside, annen relevant elektronisk plattform eller som

en pressemelding.

Bestemmelsene i Klausul 7.1 (Obligasjonseiermøtets myndighet), Klausul 7.2 (Giennomføring

av Obligasjonseiermøtet), Klausul 7.3 (Stemmeregler) og Klausul 7.4 (Gientatt

Obtigasjãnsiiermøte) får tiisvarende anvendelse så langt de passer ved en Skriftlig Prosedyre,

med unntak for:

(i) bestemmelsene i bokstav (g) til (i) i Klausul 7.2 (Giennomþring aÿ

Ob li gasi ons e i erm øt et) ; eller

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

7 .5 (Slcr iftli g P r o s e dYr e),

som ikke skal glelde ved Skriftlig Prosedyre.

Innkalling til avgiørelse ved Skriftlig Prosedyre skal inneholde:

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

(inkludõrt instruksjoner om hvordan stemmegivningen kan foretas elektronisk om dette

er relevant); og

(ii) den siste frist som skal gjelde for når Tillitsrnannen skal ha mottatt alle stemmene som

er nødvendige for at ien Skriftlige Avstemningen skal kunne godkjennes rned

tilstrekkelig ãertall (heretter kalt foi <Stemmeperioden>), som skal vare i minst 10

- ti - , men ikke i mer enn l5 - femten - Bankdager fra datoen for Innkallingen.

Bare Obligasjonseiere som innehar Stemmeberettigede Obligasjoner .registrert i
Verdipapirrãgiõteret på Relevant Registreringsdato vil ha anledning til å delta i en Skriftlig

(Ð
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(e)

Prosedyre. Alternativt kan den reelle eieren av en forvalterregistreft Obligasjonen stemme ved
å dokumentere slikt eierskap til Tillitsmannen etter reglene i Klausul 6.3 (Obtigasjonseiernes
Rettigheter).

En avgiørelse fattet ved Skriftlig Prosedyre er gyldig vedtatt ved tilslutning fra et fleftall som

lngitt i bokstav (f) eller (g) i Klausul 7.1 (Obligasjonseiermøtets myndlghel), basert på er
flertall av det totale antall Stemmeberettigede Obligasjoner. Dette 

-gjeider selv om
Stemmeperioden ennå ikke er utløpt. Avgjørelse ved Skriftlig Prosedyre kan også fattes dersom
et tilstrekkelig antall negative stemmer er mottatt før utløpef av Stemmeperioãen.

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 ulløpefav Stemmeperioden, skal antallet stemmer beregnes
ved arbeidsdagens slutt den siste dagen i Stemmeperioden, og et avstemmingsresultat ikal
{astsetles basert på beslutningsdyktighet og flertallskrav som angitt i boksrav (e) tìl (g) i Klausul
7 .1 (Obligasj onseiermøtets myndighet).

TILLITSMANNEN

Fullmakt til å representere Obligasjonseierne
Tillitsmannen har fullmakt til å opptre på vegne av, oýeller 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,
gieldsforhandling, vedtak om offentlig administrasjon eller tilsyn eller fremme andre krav mot
Utstederen eller andre.

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 ä uf.øve sin og Obligasjonseiernes
rettigheter og/eller utføre sine plikter i henhold til Lånedokurnentene.

Tillitsmannen har, for sin saksbehandling vedrørende Avtalen, rett til innsyn i
Verdipapirregisteret til opplysninger om eierforholdet til Obligasjonene i Verdipapirregisteret.

Tillitsmannens oppgaver og myndighet
Tillitsmannen skal representere Obligasjonseierne i samsvar med vilkårene i
Lånedokumentene, herunder blant annet ved àfølge opp Utsteders levering av egenerklæringer
og andre slike dokumenter som Utstederen er forpliktet til å legge frem eller levere til
Tillitsmannen i henhold til Lånedokumentene og, når det er relevanf, for å tvangsfullbyrde og
inndrive Obligasjonene på vegne av Obligasjonseieme.

Tillitsmannen skal ikke være forpliktet til å overvåke eller vurdere den finansielle stillingen til
Utstederen eller noen andre som har forpliktelser under Lånedokumentene med mindre ãet er
uttrykkelig angitt i denne Avtalen. Tillitsmannen har heller ingen forpliktelse til å ta stilling til
eller fastslå om et eventuelt Mislighold har inntruffet, og har, inntil faktisk kunnskap om det
motsatt er mottatt, rett til å anta at det ikke foreligger noe Mislighold. Tillitsmannen har ikke
ansvar for at Lånedokumentene er gyldig inngått eller at de danner grunnlag for
tvangsinndrivelse, og skal heller ikke være ansvarlig for eventuelle avvik mellom indikative
lånevilkår som er beskrevet i markedsføringsmateriale presentert for Obligasjonseierne før
utstedelse av Obligasjonene, og bestemmelsene i denne Avtalen.

Tillitsmannen kan etter eget skjønn utføre enhver handling som Tillitsmannen anser nødvendig
eller tilrådelig for å ivareta Obligasjonseiernes rettigheter i alle forhold som springer ut av
Lånedokumentene. Tillitsmannen kan forelegge enhver instruksjon mottatt fra
Obligasjonseierne for et Obligasjonseiermøte før Tillitsmannen utfører noen handling i
henhold til instruksjonen.

(h)

(i)

8.

8.1

(a)

(b)

(c)

8.2

(a)

(b)

(c)
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(e)

(h)

(d)

(e)

c)

8.3

(a)

(b)

8.4

(a)

Tillitsmannen har rett til å engasjere eksterne eksperter 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 Tillitsmannen skal kunne nekte å gjennomføre vedtak som kan stride mot
vilkårene i denne Avtalen eller et annet Lånedokument, eller være i strid med gieldende

lovverk.

Tillitsmannen er under enhver omstendighet ikke forpliktet til å gjøre eller unnlate å gjøre noe

hvis slik handling eller utelatelse vil eller kan sies å utgjøre et brudd på noen lov eller forskrift,
og selv om slik handling eller utelatelse av handling skulle stride mot en bestemmelse i

Lånedokumentene som tilsier det motsatte.

Dersom en kostnad, et tap eller et ansvar som Tillitsmannen kan pådra seg (inkludert rimelige
honorarer som skal betales 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 vi1 kunne dekkes av Utstederen eller de aktuelle
Obligasjonseiere i henhold til bokstav (e) og (g) i Klausul 8.4 (Utgifter, onsvar og erstatning),
kan Tillitsmannen avstå fra å handle i tråd med slik instruksjon, eller avstå fra å ta en slik
handling, inntil en slik finansiering eller kostnadsdekning (eller tilstrekkelig sikkerhet) er gitt
som Tillitsmannen med rimelighet kan kreve.

Tillitsmannen skal gi et varsel til Obligasjonseierne før den slutter å utføre sine plikter etter

Lånedokumentene på grunn av manglende betaling fra Utstederen for noe honorar eller
kostnadsdekning som Tillitsmannen 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 å gjennomføre delvise innløsninger, nedskrivninger, restruktureringer eller ved andre

situasjoner hvor slik instruksjon må anses påkrevet.

Likebehandling og interessekonflikter

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 Obligasjonseiernes interesser, og skal ikke være

forpliktet til å hensynta noen utenforstående parters interesser med mindre noe annet er
uttrykkelig angitt i Lånedokumentene.

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.

Utgifter, ansvar og erstatning

Tillitsmannen er ikke ansvarlig overfor Obligasjonseierne 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 sarnsvar med instruksjoner gitt av Obligasjonseierne i henhold til denne Avtalen.

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

utførelse eller utelatelse av eventuelle handlinger som Tillitsrnannen har foretatt under eller i

(i)

(b)
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(c)

(d)

(e)

forbindelse med Lånedokumentene, med mindre dette er direkte forårsaket av Tillitsmannens
åilï""i*li:îHlji[:,3'sett' ritíiÀmànnen skar ir.r.ã uä.ä'ànsvarrig ror noe'rnaî,erce tap

Tillitsmannent un,t.:ï^lr skade eller tap skal være begrenset tir samret berøp avuteståendeobligasjoner' Tillitsmannen har ikke ná'e ansvar ro, irñirordet av informasjon som er gitt tilobligasjonseierne av erter pa-vegnäìu'üor.¿.ren eter en annen person.
Tillitsmannen skal ikke anses å ha handlet uaktsomt hvis den:(i) Har handlet i samsvar med råd eller uttalelser fra anerkjente eksterne eksperter; erer(ii) med rimeligakfsomhet har foretatt, utsatt elrer unnratt å foreta en handling, i en situasjonhvor Tititsmannen mener dette ãr gunstig for obrigasjonseiernes interesser.
utstederen er ansvarlig for og vil erstatte Tillitsmannen fullt ut alletap,utgifter og forpliktelserpådratt av Tillitsmannen som følge ,av uaktsomhet tår' ut.t.¿.r.n (i;kruje;t detsstyremedremmer, rederse, unsatte-oi u.rynàìt.J.j-'i 'räru¡n¿rrr" 

med urførersen avTillitsmannens rorprikrerr;. ;;; Lå"?dokumenffi-î.;#;; rap som Tirirsmannen harpãdratt seg som 
"n. ?tg" * iilllrr"t"îîens ìr.andrinþ., *roärge av opprysningssvikr frautstederen i forbindelse"t.o ,ì.ì"J.1ön'uu obrigasjãnene,'ïn'ga.t.rn e¡er oppÿ¡ersen av

ffåì, ft :i ü:1;trn::lm:l**ffi ;", .r r ; ;"ä;ffi 'il;ii," i ngssvi kt frå n áen .o, 
".

utstederen skal dekke alle kostnader og utgifter som Tillitsmannen pädrarseg i forbindelsemed utførelsen av sine rotpliLieiserl ¡.?n.ia tir lánå¿oîräï;¿".. Tiilirsmannen har ren tilhonorar for sitt arbeid,.os tä lüäi,älåi'iäå"rr". r;rïå.ràäå.,'iåî 
"* 

forprikterser på de virkårsom er rastsatt i Lånedokum.nt.n.. Ëår'i*ùär"t'"d;Ë;il;Tii!.rtutrig. 
utstedeie skar årrighonorar rastsetres i rr.nqã! ìi1 ãi.räå,ij",hg";;;".rr'åã'ä"'ìirm, som rremr<tmme. paTillitsmannens hiemmeside pa îÅìfàî.auto, me¿ ,incr" noe annet er avrarr medTillitsmannen' Foi utt¿tt uttt.ã;r.;;i'#';gen Tiilitsmannr*tur. bri inngårt. Tirirsmannens

f*.il5fiåîunder 
Lån ed"d; ;;t;";'å. ¡"ìiîe* 

"" 
;;;,ü d;;;r ig av s r i ke honorarer, utgi rter

utstederen skal etter påkrav fra Tillitsmannen^betare aile kostnader forbundet med eksterneeksperter som e*nnaé;"rt .,t"ìãr ã"i'iäiäio'lg 
"i 

rt¿rciienàìääîL, i ¿.n hensikt å undersøkeeller vurdere r¡l enr'îe'.¡g''d;j;ir"i;;ÏLno'*n"r r"; ïiirii;änn"n m"d rimerighet menerer eller kan føre til et M.isligrrolã.JIo'riij unðt" ruL., tnyìì.i'îil urr,"¿.ren eilä noen avLånedokumentene som rillitírànnr" r.ìì'1ir.li;n"t;;Täî ,lr*¡rr" errer føre rir et brudd
åi'ä":ïi::tJlliffå.iîå'":rt"îî'j:låîïtene-eler pt u;;;;"'åre være tir ugunJ ror

Honorarer' kostnader eller utgifter som skal.betales til Tillitsmannen men som ikke er dekketpå annen måte på stuln..uy r'i'çrigholá, äiït.t.¿"rrn rr". üi'tïîåtäringsudyktig erer risnendeomstendigheter knvttet til skyldnein. 
"nJ.ri¿".d"kil;;r";à, iã" ¿"r.t"s vedTorhordr-r"r.igreduksjon i urbetarinse"" tirborì!å.¡JÅ;är", r.r"runã.r.u";ï*;il" kosrnader og urgifrer somhar påtløpt i forbindeise med slik i"É""ãrãår.ning- riiiitr,,'uîïJ;'l.;, horde rirbake midrer fra;åffå:ffij"r:i:l tillvlelde 

"'á"i"lj-àn"'î",;;;^;iäiå,ì,"n"n rra utsrederen errer
¿ir..,,nioi."'-'r 

vvrouÍr, og motregne og dekke inn evenrueile srike r.oitnu¿"r-àä *gir"i rr"
som betingelse for å utføre noen instruksjon fra,obligasjonseierne, kan Tillitsmannen krevetilfredsstillende sikkerhetrttiil"irl, gä;#l oÿener-erkræri;;;;-", skadesrøshorderse foreventuelr ansvar os rorvenred. r,orinãJàì';:*i"'"r,:i";:r'i;"o*;,T*rr:nseierne 

som hai gitt;llliîåïfiî,*'ilï:'.t; ;i;rË'öiigilonseiere som sremìÉ ror besrutningen om å

(Ð

(e)

(h)

(i)
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8.5

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

9.

9.1

9.1.1

9.1.2

Ëii:;J iiläi#"-an roretas med2t3^rterïatloii:i.9:,Ì"åî:l:,:'Ílåå*."¡ilï:lîffii"'
hénhold til Klausul t tü"rni"îrgii þa, -obtii'i¡"äà:i'î"ni' 

óùlieu'jonse-ierne kan beslutte et

iilr;; iiriititnunn utìn samtvlike fra utstederen'

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

en erterfølgen¿" r'riisäîni """is;; 
i rrã"n"ü'iìilîn"" Rru*õr t.s çnvnu av Tírirsmann),

initiert av fratredende Tillitsmann'

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

sine forpliktelser i nååf,it¿'riì *ä;":;\d rillitsmannen ans-es- for å ha trukket seg fra

oppdraget og.n "tt"råi;"d;'iilìl't'"'#1':; 
;ö;î9f i1Ary til denne Klausul 8'5 (Bvtte

av Tí¡itsmann). Utstedeien kan oppnev". ;;î;i;;iiáig riltitt*ann inntil en nv Tillitsmann

;; ;;isú h""nóto tit bokstav (a) ovenror'

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

tiltak for å effektivt'#;;; il fratredende Tillitsmannen'.oø fratredende Tillitsmann

forprikter segtil å #";ù.iî;;iãii" ri."rig.ür.år'i,e "i"n 
unr¿ie"opphord for å sikre et slikt

bvtìe. Den fratredende Tillitsmannen 'täì'i;tt^"?'; 
yfterligere'iorpliktelse knyttet til

Lånedokumentene fra endringen trer i' ä"ft'';; ;54^ foltutt u-" untuurlig under

Lånedokumenten" nár det gielder enr'r.u., rrinärìng ,o* ble foretatt eller unnlatt å ta så lenge

den akruelle parten fungerte som TillitsmJÏ:il?ä;"åt"ãà ilrlitsmannen er berettiget tìl

sine rettigheter under tånedokume*.r.^ i"*l uvü.i rtut funnet sted' og eventuelle krav

Tillìtsmannen har ettîr Kil;îã.ti.utgifte:r"'inr;;; "s 
erstatning) vil bestå til de er betalt'

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

å erstatte fratr"¿enää'îtlüñ; ãg rti'"îãn^ no:t"¿tn¿e-Tillitsmãnnen fra eventuelle

fremri di ge forpl ikteliãr ""å., 
la".âokirm entene o g andre dokumenter'

ANDRE BESTEMMELSER

Endringer og unntak

;îiiËÏJîÏi:i#:i\ur -b.1,. 
r"î'i": med samtvkke rra begge partene i Avtalen' med

unntak av endringer i rrå"n"rJìii rluurut g.5 (Bytte av Tillitsmann).

ProsedYre for endringer og unntak

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

Lånedokument.n" .tt.î ïrãi¡ìã-.i lînt*n"t"ã;t?ËilãJ eller^ innvilge et unntak fra en

forventet manglende "î"iiliã;ù. 
uu tn Ut'tá*äåitá-i ttttu"tt Lånedokument' forutsatt at en

siit enOring eller et slikt unntak:

(i)ikkeertilvesentligskadeforoblig.asjonseiernesrettigheter,ellerbliravtaltutelukkende' 
i den hensikt å;?;tp åpenbare feii og mangler; eller

(ii)erpåkrevetetterg]eldendelover,rettsavgjørelserelleretvedtakfattetavenrelevant
mYndighet;eller

(iii)harblittbehøriggodkjentavobligasjonseierneihenholdtilKlausulT(Beslutningerfra
Obligasionseíerne)'

Kompetanse i forhotd til dokumentasjon

HvisobligasjonseierneharbesluttethovedprinsipPlnelvenendrins.foretLånedokument'
men uten å ha vedtatì ääiî".ii;t5e ellerå"¿!'ilg utfonningen ai en slik endring' skal

riuitsmannen anses ill ¿;;ï"äá[itil a uturu.ìää, öiqüiå;". 9ø3t1* 
rullrøre (i den grad dette

måtte være relevant) all påkrevd dokumentffi ätti tut'ttñtlle. utestående forhold i slik

dokumentasjon uten at dei skal kreves no"n Tåit'go¿rt;*,'inger eller ytterligere involvering

fra Obli gasj onsei erne'

9.1.3
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9.1.4

(a)

(b)

9.2

(a)

(b)

9.3

(a)

(b)

(c)

Melding om endringer eller unntak
Tillitsmannen skal snarest mulig varsle obligasjonseierne om eventuere endringer erer unntaksom er akseprert i samsvar ,"ã d.nn.-K Ërril i.l |Ëiìiääì og. unntak), og varselet skalrasrsrå rra hïirken,orr" ."ári"g;';i[iunnraker 

"ìl;;;*;i"krrvr, med mindre defte eråi'Í,liTif; ;ffi ill.'J.in:läV::tl#:f 
'kif 

ilfr l?.iå.;;.;;;;äïi*ïo.nn"
Før Tillitsmannen aksepterer en endring, frafaller et inntruffet avtarebrudd elrer innvirger etunntak i henhord r" 

fliy^'-{ 
n i:zÇ)i(ilí1"/t,i,,r*-;|;;;;;;r')tf,, 

un,tor,¡, kan rirr.smanneninformere obr igasj onseierne om àétì. pã 
"n 

rer evant i nform asj onsprattfonn.
Utsteders kjøp av Obtigasjoner
utstederen' utsteder,s datterforetak eller andre foretak der utstederenirar en deltakerinteresse,kan i kke erverve our r gur; ãn.î ilì#äJ nærm ere godkj enni ng fra Finansri I synet.
utsteder kan ikke direkte erer indirekte finansiere erverv av obligasjoner.

"uJ',ÎlT:X3ä¿:iî'îJ;#;,;Ï:,i1,î;"ru*"' 
obrigasjoner i verdipapirregisrerer, unnran ener

Kostnadsdekning

utstederen skal dekke alle egne kostnader i forbindelse med inngåersen av Avtalen ogoppÿllelsen av aile rt1't9 ro.pfi[t.rcãr'i'ä".øruino.rr.,;";;;î", 
urarbeiderse av Avtaren,

åiTî¿::jfJJ:Tîÿ.1J,fiillfäi.",:ff pa **N"i..ü;,ä ääî"äo..rng og opprørgning av

Honorar og omkostninger til Tillitsmannen sk^al dekkes av utstederen.-For Finansforetak ognordiske statlise utstedãre, tL"l ãriig rrå"ãrar fasrsettesl rr*iåiãîirgierdende honor.arsas ogvilkår presentert o¿ rirriirrãì".ä ü:u"ri"Jjfu" pt,ET,ìÿ;ir1i"öïLo ,,n0.. anner er særskirtavtalt med Tillititunntn' For u"¿i'. ,trt"äere skar aät i""!ã.'åì .g.n Ti¡itsmanns avtare.Honorar eller omkostninger ràr'.îrrrä'iäi u."ì; tiîïriiii,ïå,rîen, men som på srunn avn'-i;:miîilå;:"ffi h"Hjï",Í¡åî,$1,ï31ä.o;äiliïi:ïå?l"derrpåunn.ã,,'åä,'un
utstederen skal dekke eventuelle offentlige avgifter eller omkostninger i forbindelse medinngåelsen av Avtalen gF "ùfvì.Ë;;iïå"" roiprir.t.rr.r rn"¿".äïra.n. urstederen har ikkeansvar for evenruerI" on nitigé 

""gift;;;';;serningen av obrigasjonene.
utstederen er ansvarrig for at eventue, kirdeskatt dekkes i henhord tir gjerdende ,ov.
Korrespondanse

Skriftlige meddelelserl.:î:t]:i:.iLlkallinger 
mv ril.obrigasjonseierne avgitt avTiilitsmannenskal sendes via Verdinapirregisteret, med-kopi t¡l utste¿?rãïäfñät.ringsstedet. Informasjon

i1,uo,,':'"-,if îïntrï 3[:îf,,,:;:,,,,ffi! ;;m;;ürî'i'iJì,î"neñe,er,"""" ,"iJ"un,

utsteders skriftlise meddelelser til obligasjonseierne skal sendes via Tillitsmannen, eventueltvia Verdipapirre{isteret med kopi ,il ril"nt.',iunnen og Noreringsstedet.

(d)

9.4

(a)

(b)

9.5

9.6

Kontaktinformasjon

Gjeldende rett

utstederen og Tillitsmannen skal holde hverandre informert om endring i postadresse, e-postadress e, te I efon - og te r efaksn ;ñ;;-#ì konraktpers oner.

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

(a)

(b)

i;i'i,*"-""n og utstederen avtarer'ir f"'q:1i":Ï':':1?ÎÏi,?å":,:ffï:"i;i;:";"":t?t"
rineretr skal utgiøre ";äü'ä, 

Lrr,r., i"ltt"t"* "ip;Ját 
u"¿i-' toñ.t õn følge av eller i

forrbindelse .n.o ¿",.rîå*î;î"i;; 
-(en 

"Re'täwïi"i'"u"tederen, erklærer til fordel for

Tillitsmannen og obligasjonseierne ut tu"ntutät äät'í*iutt *ol Utstederen eller noen av dets

aktiva kan bli uratt in'î?Jr'ä^;;;lt; d"#;i* ;f uiÚt'tto"ren 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.rr.r.tt" j"ridi;ï;;;;sessä elteireitsforhandlinger i forhold

ril en Rettstvirt ro, noåî""ãr" ¿ã"rrt"l"i*;iìiì"iî"t¡-'itJi\:iol I den grad loven tillater

det kan Till*smanne;;rål; ui*.tioig" Jl#åiìñi..i*.iroitt:"ner eller rettskretser' slik

at oslo tingrert ,0", ",Ë¡?ìiälä-äkü.i;i".iï.,i"e 
tiÅ awsJøre énhver Rettstvist'

***

SIGNATURER:

ÀädeÏ späiööànli
O-tg.nr.937 894 260

Utstederen:
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