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Viktig informasjon
Dette Verdipapirdokumentet («Verdipapirdokumentet») har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse
med søknad om opptak av obligasjonslånet NO 001 0695067 Sparebanken Hedmark («Lånet»)
NOK 400.000.000 til notering på Oslo Børs.
Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Verdipapirdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens
§ 7-7. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Verdipapirdokumentet innebærer at dokumentet kan
benyttes i enhver annen EØS-stat. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller
fullstendigheten av opplysningene som gis i Verdipapirdokumentet. Kontrollen og godkjennelsen
knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste
med innholdskrav. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av
selskapsrettslige forhold som er beskrevet eller på annen måte omfattet av Verdipapirdokumentet.
Ny informasjon av vesentlig betydning for Sparebanken Hedmark («Banken» eller «Utsteder») eller
dens datterselskaper kan bli kjent etter datering av Verdipapirdokumentet, men før notering av Lånet.
Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Verdipapirdokumentet i henhold til
Verdipapirhandellovens § 7-15. Verken utgivelsen eller utleveringen av Verdipapirdokumentet skal,
under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et
tidspunkt etter datering av Verdipapirdokumentet eller at Utsteders forretningsvirksomhet ikke kan ha
blitt endret etter dette tidspunkt.
Det er kun Utsteder og tilrettelegger, SpareBank 1 Markets AS («Tilrettelegger») som er berettiget til
å gi informasjon om forhold beskrevet i Verdipapirdokumentet. Dersom noen likevel gir slik
informasjon, må disse anses som uberettiget til dette.
Verdipapirdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet
vedrørende Verdipapirdokumentet skal bli løst ved norsk rett.
Distribusjon av Verdipapirdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan
gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Ut over at Verdipapirdokumentet kan benyttes i enhver
annen EØS-stat, er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere
Verdipapirdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar
Verdipapirdokumentet er pålagt av Utsteder og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde
restriksjoner.
Dette Verdipapirdokumentet er ikke tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe Obligasjoner i
Lånet.
Registreringsdokumentet datert 27. januar 2014 og dette Verdipapirdokumentet utgjør sammen
Prospektet.
Innholdet i Verdipapirdokumentet skal ikke under noen omstendighet anses som juridiske,
økonomiske eller skattemessige råd. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske
og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver.
Kopier av Verdipapirdokumentet kan fås ved henvendelse til Utsteder eller Tilrettelegger.
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1

RISIKOFAKTORER

Investering i Obligasjonene er forbundet med risiko. Risikoen knytter seg blant annet til generelle
svingninger i verdipapirmarkedet, varierende likviditet i Obligasjonene samt selskapsspesifikke
faktorer. I hovedsak er det fire typer risikoer som knytter seg til investors investering i Obligasjonene:
kurssrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko og kredittrisiko.
1.1
Kurssrisiko
Kursen på Obligasjonene i Sparebanken Hedmark vil påvirkes av den generelle utvikling i
obligasjonsmarkedene. Dette innebærer at kursen på Obligasjonene vil kunne gå opp eller ned
uavhengig av Bankens underliggende utvikling.
Prissettingen av Obligasjonene vil også kunne påvirkes av likviditetsmessige forhold. Handel i
obligasjoner har vært preget av liten omsetning. Dette kan medføre at eventuelle store handler
innenfor en kort tidshorisont kan føre til store kursutslag.
1.2
Likviditetsrisiko
Det vil ikke bli inngått market-maker-avtale for Obligasjonene, slik at omsetteligheten til Lånet vil
avhenge av de til enhver tid tilgjengelige og etablerte kredittlinjer hos de ulike markedsaktørene.
Verken Utsteder eller Tilrettelegger er forpliktet til å stille tilbakekjøpskurser for Obligasjonene.
1.3
Renterisiko
Obligasjonslånet har en fast rente. Kursen på obligasjoner med fast rente vil være følsom for endringer
i markedsrentene. Stiger markedsrentene i perioden, vil prisen på obligasjonslånet falle.
1.4
Kredittrisiko
Investor har risiko knyttet til sin plassering i Obligasjonene ved at det foreligger en mulighet for at
Utsteder ikke klarer å gjøre opp sine forpliktelser. Prisen på Obligasjonene vil i lånets løpetid variere
med kredittmarkedets oppfatning av Utsteder.
Dersom noen av de risikofaktorer som er beskrevet i Verdipapirdokumentet skulle materialisere seg,
vil utsteders drift, finansielle situasjon og resultat kunne bli påvirket i negativ retning, og således,
indirekte, også påvirke Obligasjonenes verdi og avkastning.
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2

ERKLÆRINGER

2.1
Personer
Følgende selskaper har deltatt i utarbeidelsen av prospektet: Sparebanken Hedmark og SpareBank 1
Markets AS.
2.2
Ansvarserklæring
Sparebanken Hedmark bekrefter at opplysningene i Prospektet så langt Sparebanken Hedmark kjenner
til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Prospektet som er av en
slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å
sikre dette.
Hamar, 27. januar 2014
Sparebanken Hedmark
Richard Heiberg
Administrerende direktør

2.3
Tilretteleggers erklæring
SpareBank 1 Markets AS har som Tilrettelegger for Sparebanken Hedmark bistått med å utarbeide
dette Verdipapirdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Verdipapirdokumentet er så langt
Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert
av Tilrettelegger, og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger, kan derfor ikke påta seg noen slags
form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i Verdipapirdokumentet.
Tilsvarende kan ikke Tilrettelegger påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som
blir gitt i forbindelse med presentasjon av Banken eller av dette Verdipapirdokumentet. Enhver som
mottar dette Verdipapirdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette Verdipapirdokumentet og sitt
behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin
investeringsbeslutning.

Oslo, 27. januar 2014
SpareBank 1 Markets AS
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VERDIPAPIRINFORMASJON

Nedenfor defineres sentrale begreper for Verdipapirdokumentet.
ISIN:

NO 001 0695067

Utsteder:

Sparebanken Hedmark

Type lån:

Obligasjonslån med fast rente

Valuta

NOK

Låneramme – åpent lån:

NOK 750.000.000

1.Transje/Lånebeløp::

NOK 400.000.000

Pålydende:

NOK 1.000.000

Minimumstegning:

NOK 1.000.000

Emisjonskurs

100,00% av Pålydende

Emisjonsdato:

25. november 2013

Tegningsperiode

18. november - 20. november 2013.

Forfallsdato:

25. oktober 2023

Innfrielseskurs

100% av Pålydende

Obligasjonsrente:

Obligasjonsrenten er 4,00 %. Lånet forrentes fra og med 25.11.2013.

Effektiv rente

Avhengig av markedskurs for lån som bærer rente. Kurs 100 % gir
effektiv rente på 4,00 % p.a.

Referanserente:

N/A

Margin:

N/A

Rentebetalingsdato:

25. oktober hvert år

Rentestartdato:

Emisjonsdato

Første
renteutbetalingsdato:

25. oktober 2014

Rentekonvensjon:

30/360

Bankdagkonvensjon:

Ujustert

Organisasjonsnummer:

920 426 530

Lånetagers
innløsningsrett:

Lånetager har ingen innløsningsrett.

Tilbakebetaling

Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari
kurs.
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Formål:

Opplåningen inngår som en del av Låntagers generelle finansiering

Rett/lovgivning

Lånet og Obligasjonene er underlagt norsk rett.

Sikkerhet:

Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for Lånet. Lånet har samme
prioritet som låntagers andre innlån og gjeldsforpliktelser, men skal
dekkes før ansvarlig lånekapital.

Dokumentasjon:

Gjennom tegning, kjøp eller allmen overføring av Obligasjoner, vil
Obligasjonseierne anses å ha tiltrådt Låneavtalen og herunder
akseptert at Tillitsmannen har fullmakt til å opptre på vegne av
Obligasjonseierne.
Tillitsmannen skal overvåke Utstederens oppfyllelse av sine
forpliktelser etter Låneavtalen, og etter lov og forskrift i forhold som
har sitt grunnlag i Låneavtalen, herunder kontrollere rettidig og
korrekt betaling av Obligasjonene og Obligasjonsrente, informere
Obligasjonseierne, Registerføreren og eventuell Markedsplass om
relevant informasjon som innhentes og mottas i egenskap av
Tillitsmann (dette er ikke til hinder for at Tillitsmannen drøfter
konfidensielle
forhold
med
Utstederen),
gjennomføre
obligasjonseiermøter og treffe beslutninger og iverksette vedtak truffet
i henhold til Låneavtalen. Tillitsmannen er ikke forpliktet til å vurdere
Utstederens finansielle stilling utover de forpliktelser som måtte følge
direkte av Låneavtalen. For mer informasjon vedrørende
obligasjonseiermøter vises det til kapittel 5 i Låneavtalen som følger
vedlagt.
Kopi av Låneavtalen blir lagt ved Verdipapirdokumentet, men kan
også fås ved henvendelse til Tillitsmannen eller Utsteder.

Erverv av egne
obligasjoner

Utstederen kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette
disse Obligasjonene i Verdipapirregisteret.

Utsteders betalinger

Utstederen skal på hver Rentebetalingsdato etterskuddsvis betale
påløpte Obligasjonsrenter til Obligasjonseierne. Utstederen skal på
Forfallsdato betale til Obligasjonseierne Pålydende på Obligasjonen
multiplisert med Innfrielseskursen. Et hvert beløp som Utstederen skal
betale til Obligasjonseierne skal være disponibelt for
Obligasjonseierne den dato beløpet skal betales i henhold til
Låneavtalen.
Hvis Utstederen ikke har betalt forfalte krav etter Låneavtalen,
uavhengig av om Obligasjonene er erklært misligholdt, skal det
betales en forsinkelsesrente av det forfalte kravet tilsvarende det
høyeste av:
a) NIBOR for en periode på en uke med tillegg av 3 % p.a. (fastsettes
to Bankdager før forfallet, og deretter ukentlig), og
b) gjeldende Obligasjonsrente på det aktuelle forfallstidspunkt med
tillegg av 3 % p.a.
Forsinkelsesrenter skal månedlig legges til det forfalte krav og
forrentes med dette (renters rente).

Foreldelsesfrist
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renter og 10 år for hovedstol.
Omkostninger:

I forbindelse med noteringen av Lånet på Oslo Børs vil det påløpe
kostnader på totalt ca. NOK 650.000. Kostnadene knyttes til
prospektkontroll
av
Registreringsdokumentet
og
Verdipapirdokumentet, kursnoteringsavgift, annonsering samt tilretteleggingshonorar.
Låntager skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre
offentlige avgifter i forbindelse med lånet. Eventuelle offentlige
avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner skal
betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller
forskrift. Låntager er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved
lov blir tilbakeholdt.

Markedspleie:

Det er ikke inngått avtale om markedspleie for Obligasjonene.

Godkjennelser/tillatelser: Fullmakt til opptakt av lånet er gitt i Styret 24. august 2006.
Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs ifm. noteringen på
OSE.
Tillitsmann:

Tillitsmann for Lånet er Norsk Tillitsmann ASA. Låneavtalen følger
vedlagt.
Norsk Tillitsmann sin besøksadresse er Haakon VII gate 1 0161 Oslo,
mens postadressen er Postboks 1470 Vika 0116 Oslo.
Låneavtalen er tilgjengelig hos Norsk Tillitsmann ASA eller hos
Utsteder.

Notering:

Lånet vil bli søkt notert ved Oslo Børs. Forutsatt at Oslo Børs
godkjenner notering, forventes første noteringsdag å bli ca. 28. januar
2014.

Tilrettelegger:

SpareBank 1 Markets AS har vært Tilrettelegger av Lånet og har
bistått
Sparebanken
Hedmark
med
utarbeidelse
av
Registreringsdokumentet og dette Verdipapirdokumentet.
Tilretteleggers forretningsadresse er:
SpareBank 1 Markets AS: Olav V’s gate 5, 0161 Oslo
Tilrettelegger kan inneha posisjoner i Lånet, eller eventuelt andre
obligasjons- og sertifikatlån samt aksjer utstedt av Utsteder.

Registerfører,
obligasjonseiere,
omsettelighet mv.

Registerfører er DNB Bank ASA, med forretningsadresse Dronning
Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Obligasjonseier er den som er oppført som innehavere av angjeldende
VPS-konto.
Lånet er elektroniske verdipapirer og er registrert i VPS. VPS har
adresse Fred. Olsens gate 1, Postboks 4, 0051 Oslo. Obligasjonene er
fritt omsettelige.
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Interessekonflikter o.l

Banken er ikke kjent med at det foreligger interessekonflikter som er
av vesentlig betydning for obligasjonsutstedelsen.
Tilrettelegger bekrefter for øvrig, så langt Tilrettelegger kjenner til, at
det ikke foreligger interessekonflikter som er av betydning for
utstedelsen av Lånet.

4

TILLEGGSOPPLYSNINGER

4.1
Kredittvurdering/rating
Det foreligger ikke offisiell rating av Lånet.
Sparebanken Hedmark har en langsiktig rating av Moody’s Investor Service på A2 med stabile
utsikter1. Ratingbyrået er etablert i EU og er registrert i henhold til artikkel 4(1) i
kommisjonsforordningen 1060/2009.
4.2
Tredjepartsopplysninger eller ekspertuttalelser
Det foreligger ingen opplysninger fra tredjepart eller ekspertuttalelser.

En ratingen A fra Moodys Investors Service innebærer: ”Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are
subject to low credit risk.” Moodys Investor Service gir selskaper en av følgende ratinger på en skala ordnet fra minst risiko
til størst risko: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C. Fra rating Aa til Caa kan Moody’s moderere hver enkelt overstående
hovedvurdering ved å legge til tallene 1, 2 eller 3. En detaljert redegjørelse for Moody’s ratingsymboler og definisjoner
finnes på følgende URL: http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
1
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DEFINISJONER
Banken

Sparebanken Hedmark

Effektiv rente

Den effektive renten angir den samlede virkningen
av den nominelle renten, gebyrene (etableringsgebyr,
termingebyr mv.) og tidspunktene for de terminvise
betalingene.

Lånet

NO 001 0695067 Sparebanken Hedmark
NOK 400.000.000 obligasjonslån med fast rente.

Låneavtale

Låneavtale for Lånet

Markedsplass

Den
verdipapirbørs
eller
annen
anerkjent
markedsplass for verdipapirer, hvor Utstederen har
eller søker Obligasjonene notert.

Obligasjonen(e)

Obligasjonene som blir utstedt i forbindelse med
Lånet.

Obligasjonseier

Eier av Obligasjoner i Lånet

Obligasjonsrente

Renten på Obligasjonene

Prospektet

Registreringsdokumentet datert 27. januar 2014 og
dette
Verdipapirdokumentet
utgjør
sammen
Prospektet.

Pålydende

Pålydende per Obligasjon

Registreringsdokumentet

Registreringsdokumentet datert 27. januar 2014 som
sammen med dette Verdipapirdokumentet utgjør
Prospektet

Styret

Styret i Banken

Tillitsmannen

Norsk Tillitsmann

Tilrettelegger

SpareBank 1 Markets AS

Utsteder

Sparebanken Hedmark

Verdipapirdokument

Dette dokumentet

Verdipapirregister

Det register der Obligasjonene er registrert.

VPS

Verdipapirsentralen i Norge, et elektronisk register
for vedlikehold av aksjonærregistre
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VEDLEGG: LÅNEAVTALE
OBLIGASJONSAVTALE
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