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1. Risikofaktorer 

 

Alle obligasjonsinvesteringer er forbundet med risiko. Risikoen knytter seg til 

generelle svingninger i verdipapirmarkedet, varierende likviditet i en obligasjon 

og selskapsspesifikke risikofaktorer. Kjente og vesentlige risikofaktorer beskrives 

i dette kapittelet. Tre risikoforhold utgjør investors risikoeksponering ved 

investering i et obligasjonslån; likviditetsrisiko, renterisiko og generell 

markedsrisiko. 

 

Kursen på lånet vil svinge i forhold til rente- og kredittmarkedet generelt, 

markedets syn på risikoen knyttet til lånet og omsetteligheten til lånet i 

markedet. Til tross for underliggende positiv utvikling i Låntakers 

forretningsmessige aktiviteter, vil kursen på lånet kunne gå ned uavhengig av 

dette. 

 

Likviditetsrisiko: 

Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet, slik at omsetteligheten til lånet 

vil avhenge av de til enhver tid tilgjengelige og etablerte kredittlinjer hos de ulike 

markedsaktørene. 

 

Renterisiko: 

Siden lånet løper med fast rente vil renterisikoen være knyttet til svingninger i 

rentene generelt. Hvis rentene i markedet stiger vil kursen på lånet kunne gå 

ned. 

 

Investor har risiko på sin plassering dersom SpareBank 1 SR-Bank ASA ikke 

klarer å gjøre opp sine forpliktelser ved forfallstidspunktet. Prisen på 

obligasjonslånet vil i hele lånets løpetid variere med kredittmarkedets oppfatning 

av SpareBank 1 SR-Bank ASA som utsteder. 
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2. Erklæringer 

 

2.1 Ansvarserklæringer 

 

Utsteders ansvarserklæring: 

 

SpareBank 1 SR-Bank ASA med forretningsadresse Bjergsted Terrasse 1, 4007 

Stavanger, er ansvarlig for opplysningene i dette prospektet. SpareBank 1 SR-

Bank ASA erklærer med dette at opplysningene i dette prospektet, så langt 

SpareBank 1 SR-Bank ASA kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, at 

det ikke forekommer utelatelser fra dette prospektet som er av en slik art at de 

kan endre prospektets betydningsinnhold og at SpareBank 1 SR-Bank ASA har 

gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. 

 

 

Stavanger, 03. juni 2016 

 

 

 
Inge Reinertsen 

Konserndirektør Økonomi og finans 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

2.2 Tredjepartsinformasjon 

Det er enkelte steder i dette prospektet gjengitt informasjon som stammer fra 

tredjepart. I slike tilfeller er kilden alltid oppgitt. Slik informasjon er korrekt 

gjengitt, og så langt SpareBank 1 SR-Bank ASA kjenner til og kan kontrollere ut 

fra offentliggjorte opplysninger fra tredjepart, bekreftes at det ikke er utelatt 

fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller 

villedende. 
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3. Verdipapirinformasjon 

 
ISIN: NO0010760341 

 

Utsteder/ Lånetaker: SpareBank 1 SR-Bank ASA 

 

Type lån: Åpent obligasjonslån med fastsatt løpetid og 

med fast rente. 

 

Obligasjonsform: Kun elektroniske verdipapirer registrert i 

Verdipapirregisteret 

 

Emisjonsramme: NOK 2 000 000 000 

 

Utestående beløp: NOK 300 000 000 

 

Pålydende: NOK 1 000 000 

 

Emisjonsdato/ 

Innbetalingsdato: 

 

22. mars 2016 

 

Forfallsdato: 22. mars 2021 

 

Rentestartdato Emisjonsdato 

 

Obligasjonsrente:  2,05 prosentpoeng p.a. 

 

Effektiv rente: 2,05 prosentpoeng p.a. 

 

Referanserente: N/A 

 

Margin: N/A 

 

Renteutbetalingsdato: 22. mars hvert år 

 

Rentekonvensjon: 30/360 

 

Bankdagkonvensjon: Ujustert 

 

Formål: Formålet med emisjonen er generell 

finansiering av Utstederens virksomhet 

 

Status: Obligasjonene utgjør en ordinær 

gjeldsforpliktelse for Utstederen, som bare står 

tilbake for forpliktelser ved lov skal dekkes 

foran ordinære gjeldforpliktelser. 

  

Sikkerhet: Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til 

dekning av Obligasjonene.  

 

Særlige forpliktelser: Utstederen forplikter seg til ikke (enten dette 

skjer som én, eller flere handlinger, frivillig eller 

ufrivillig): 

(a) å overdra hele eller deler av virksomheten, 

(b) å endre virksomhetens art eller 

(c) å foreta fusjon, fisjon eller annen form for 

reorganisering av virksomheten, 
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hvis dette medfører en vesentlig svekkelse av 

Utstederens evne til å oppfylle sine forpliktelser 

etter Avtalen. 

 

Avdrag: Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet 

på Forfallsdato til pari kus. Utstederen skal på 

Forfallsdato betale til Obligasjonseierne 

eventuelle tilleggsbeløp til Obligasjonseierne. 

 

Innløsning: Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli 

godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte 

fra Verdipapirregisteret. Foreldelsesfristen for 

eventuelle krav på renter og hovedstol følger 

norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år 

for hovedstol. 

 

Notering: Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs. 

 

Godkjennelser/ Tillatelser: Fullmakt til låneopptaket ble gitt av Lånetakers 

styre den 17. Desember 2015 

 

Låneavtale/-n: Det ble før Innbetalingsdato inngått en 

Låneavtale mellom Låntaker og Tillitsmannen 

som regulerer rettigheter og plikter i 

låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på 

vegne av obligasjonseierne og gis også 

myndighet til å opptre på vegne av disse så 

langt Låneavtalen gir grunnlag for. 

 

Obligasjonseierne har ved tegning av 

obligasjoner i lånet tiltrådt Låneavtalen. 

Låneavtalen kommer til anvendelse på ethvert 

beløp som tegnes i det åpne lånet etter 

inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter 

og forpliktelser gjelder også for senere utstedte 

obligasjoner innenfor angitt ramme. 

 

Obligasjonseierne er bundet av Låneavtalens 

vilkår så fremt det i Verdipapirdokumentet er 

gitt opplysninger om tiltredelsen. 

 

Se Låneavtalens punkt 6 for informasjon om 

Tillitsmannens oppgaver. 

 

Låneavtalen er vedlagt dette 

Verdipapirdokumentet. 

 

Obligasjonseiermøte: Obligasjonseiermøtet er 

obligasjonseierfellesskapets øverste organ. 

Dersom obligasjonseiernes beslutning eller 

samtykke er nødvendig etter Låneavtalen eller 

etter lov, treffes vedtak om dette på 

Obligasjonseiermøte. Vedtak truffet på 

Obligasjonseiermøte er bindende og gjelder for 

alle obligasjoner. 
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Innkalling og gjennomføring av 

obligasjonseiermøte: 

 

Obligasjonseiermøte avholdes etter begjæring 

fra: 

(a) Utstederen, 

(b) obligasjonseiere som representerer minst 

1/10 av stemmeberettigede obligasjoner, 

(c) Tillitsmannen, eller 

(d) Markedsplassen. 

 

På obligasjonseiermøte gir hver 

stemmeberettigede obligasjon rett til én 

stemme i henhold til registrerte obligasjoner i 

Verdipapirregisteret ved utløpet av dagen før 

avholdelse av Obligasjonseiermøtet. Den som 

åpner Obligasjonseiermøtet avgjør hvilke 

obligasjoner som skal anses som egne 

obligasjoner. Egne obligasjoner har ikke 

stemmerett. 

 

I alle saker som behandles på 

Obligasjonseiermøtet kan Utstederen, 

Tillitsmannen og enhver obligasjonseier kreve 

skriftlig avstemming. Ved stemmelikhet gjelder 

det møtelederen slutter seg til, selv om 

møtelederen ikke er obligasjonseier. 

 

For at Obligasjonseiermøtet skal kunne fatte 

gyldige vedtak må minst halvparten (1/2) av 

stemmeberettigede obligasjoner være 

representert, jf. dog Låneavtalens pkt 5.4. Selv 

om mindre enn halvparten (1/2) av 

stemmeberettigede obligasjoner er 

representert, skal Obligasjonseiermøtet 

avholdes og avstemming gjennomføres. 

 

Et vedtak på Obligasjonseiermøtet krever 

tilslutning fra et flertall av avgitte stemmer, om 

ikke annet er bestemt i Låneavtalens punkt 

5.3.5. 

 

I følgende saker kreves tilslutning fra minst to 

tredeler (2/3) av de avgitte stemmer: 

(a) endring av Låneavtalens bestemmelser om 

obligasjonsrenten, løpetid, innløsningskurs og 

øvrige bestemmelser som har betydning for 

obligasjonenes kontantstrøm, 

(b) overføring av Låneavtalens rettigheter og 

forpliktelser til annen utsteder (skyldner), eller 

(c) bytte av Tillitsmannen 

 

For nærmere informasjon om 

Obligasjonseiermøtet, se Låneavtalens punkt 5. 

 

Dokumentasjon: Tilgang på dokumentet finnes på www.sr-

bank.no/ir 

 

Tillitsmann: Nordic Trustee ASA, postboks 1470 Vika, 0116 

Oslo 

http://www.sr-bank.no/ir
http://www.sr-bank.no/ir
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Registerfører: SpareBank 1 SR-Bank ASA 

 

Kalkulasjonsagent: Nordic Trustee ASA, postboks 1470 Vika, 0116 

Oslo 

 

Tilrettelegger: Nordea Bank Norge ASA 

 

Verdipapirregisteret: Verdipapirsentralen ASA (VPS), postboks 4, 

0051 Oslo 

 

Lovvalg og verneting: Lov om finansieringsvirksomhet og 

finansinstitusjoner 

(finansieringsvirksomhetsloven). Konflikter som 

måtte oppstå under Låneavtalen og som ikke 

kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter 

norsk rett med Oslo Tingrett som verneting. 

 

Avgifter: Kostnader i forbindelse med børsnotering er ca 

NOK 116 000,- 

 

Utsteder 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. Utsteder er ansvarlig for at eventuell 

kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. 
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4. Annet 

 

Det foreligger ikke offisiell rating av dette lånet. Låntaker har issuer rating fra; 

 

Moody’s: A1 (negative outlook) 

Fitch:  A- (stable outlook) 

 

Originalteksten til kreditturderingsskalaene samt ytterliggere forklaring finnes på 

engelsk språk på www.moodys.com og www.fitchratings.com. 

 

Moody’s og Fitch er etablerte i EU og de er registrert iht. artikkel 4 (1) i 

kommisjonsforordning 1060/ 2009 (forordning om kredittratingbyråer). 

 

Liste over registrerte ratingbyråer: 

http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs 

 

Opplysningene om rating er korrekt gjengitt og etter det SpareBank 1 SR-Bank 

ASA kjenner til og kan kontrollere ut fra offentlige opplysninger, er ingen fakta 

utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysninger er unøyaktige eller 

villedende. 

 

SpareBank 1 SR-Bank ASA er ikke kjent med at det foreligger særskilte 

interessekonflikter knyttet til lånet. 

 

Nordea Markets har vært tilrettelegger av Lånet. 

 

Verdipapirdokumentet bør leses sammen med registreringsdokument datert 26 

april 2016. Disse dokumentene utgjør til sammen et prospekt. 

 

SpareBank 1 SR-Bank ASA har i perioden mellom datering av 

registreringsdokumentet 26 april 2016 og dato for verdipapirdokumentet 3 juni 

2016 avlagt kvartalsregnskap for første kvartal 2016. Rapporten er tilgjengelig 

på: https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/sr-bank/om-

oss/Investor/Rapporter/2016/Kvartalsrapport%20Q1%202016.pdf 

 

Finanstilsynets godkjennelse av prospektet ble mottatt 03. juni 2016. Prospektet 

er gyldig 12 måneder fra Finanstilsynets godkjennelse. 
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5. Vedlegg: Låneavtale 

 

 

 

 

 

 

 




























