
Tilläggsavtal VI 

Mellan Fabege AB (publ) (org. nr 556049-1523) (”Bolaget”) å ena sidan och Svenska Handelsbanken 
AB (publ) och Swedbank AB (publ) (”Emissionsinstituten”) å andra sidan har den 21 april 2016 avtal 
träffats om uppläggande av ett svenskt Medium Term Note-program (”Emissionsavtalet”), under vilket 
Bolaget avser att uppta lån på kapitalmarknaden genom att utge obligationer med en löptid om lägst 
ett år, så kallade Medium Term Notes. 
 
Definitioner i det Ändrade Emissionsavtalet (såsom definierat nedan) ska äga tillämpning i detta 
tilläggsavtal.  
 
Tidigare tilläggsavtal: 

- Genom Tilläggsavtal I daterat 29 juni 2016 anslöt Nordea Bank AB (publ) (numera Nordea Bank 
Abp) till Emissionsavtalet i egenskap av Emissionsinstitut. 

- Genom Tilläggsavtal II daterat 14 oktober 2016 anslöt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
till Emissionsavtalet i egenskap av Emissionsinstitut. 

- Genom Tilläggsavtal III daterat 19 maj 2017 ersattes Allmänna Villkor daterade 21 april 2016 
med nya Allmänna Villkor daterade 19 maj 2017. 

- Genom Tilläggsavtal IV daterat 6 september 2017 höjdes Rambeloppet till SEK 5.000.000.000 
eller motvärdet därav i EUR. 

- Genom Tilläggsavtal V daterat 23 maj 2018 (i) höjdes Rambeloppet till SEK 8.000.000.000 eller 
motvärdet därav i EUR, (ii) Allmänna Villkor daterade 19 maj 2017 ersattes med nya Allmänna 
Villkor daterade 23 maj 2018 och (iii) en ny punkt 3.3 infördes i Emissionsavtalet. 

Bolaget och Emissionsinstituten överenskommer härmed att följande ska gälla från och med dagen för 
detta tilläggsavtals undertecknande: 

− Rambeloppet höjs från SEK 8.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR till SEK 10.000 000 000 
eller motvärdet därav i EUR eller norska kronor (”NOK”). 

− Emissionsavtalet uppdateras och ska läsas i sin helhet på det sätt som framgår av Bilaga A till 
detta tilläggsavtal (det ”Ändrade Emissionsavtalet”). 

− Allmänna Villkor daterade 23 maj 2018 ersätts med Allmänna Villkor daterade 12 juni 2019 
(”Nya Allmänna Villkor”) vilka biläggs som Bilaga 1 till det Ändrade Emissionsavtalet. Detta 
innebär att Nya Allmänna Villkor kommer att gälla för de MTN som utges av Bolaget under 
MTN-programmet från och med detta tilläggsavtals undertecknande. MTN utgivna tidigare 
än dagen för detta tilläggsavtals undertecknande kommer inte att påverkas. Bolaget åtar sig 
att inte emittera några ytterligare MTN under Allmänna Villkor daterade 23 maj 2018 från 
och med dagen för detta tilläggsavtals undertecknande. Bolaget äger dock rätt att även efter 
detta tilläggsavtals undertecknande göra utökningar (dvs ge ut lån i ytterligare trancher) av 
per denna dag utestående lån under MTN-programmet för vilka tidigare Allmänna Villkor 
gäller.  

− Bolaget och Handelsbanken NUF som IPA för obligationer i NOK, har ingått ett IPA-avtal som 
ska gälla för emissioner i NOK under MTN-programmet såsom framgår av Bilaga 2 till det 
Ändrade Emissionsavtalet. 
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EMISSIONSAVTAL AVSEENDE MTN-PROGRAM 
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Detta EMISSIONSAVTAL (”Avtalet”) har träffats mellan: 

(1) FABEGE AB (publ), org.nr 556049-1523 (”Bolaget”);  

(2) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) (”Ledarbanken”); och 

(3) NORDEA BANK Abp, SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) och 
SWEDBANK AB (publ) (tillsammans med Ledarbanken ”Emissionsinstituten”). 

BAKGRUND 

Bolaget har den 21 april 2016 etablerat ett svenskt Medium Term Note-program, under vilket Bolaget 
kan uppta lån på kapitalmarknaden genom att utge MTN med en löptid av lägst ett år. 
Emissionsinstituten är villiga att agera som emissionsinstitut under MTN-programmet. Etableringen 
av MTN-programmet skedde genom ingående av ett emissionsavtal daterat den 21 april 2016 mellan 
Bolaget, å ena sidan, och Svenska Handelsbanken AB (publ) samt Swedbank AB (publ), å andra sidan 
(det ”Ursprungliga Emissionsavtalet”). Genom tilläggsavtal daterade 29 juni 2016, 14 oktober 2016, 
19 maj 2017, 6 september 2017 och 23 maj 2018 till det Ursprungliga Emissionsavtalet har bland 
annat följande förändringar överenskommits; Nordea Bank AB (publ) (som genom 
gränsöverskridande fusion upptagits av Nordea Bank Abp) och Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(publ) har anslutit som Emissionsinstitut, nya Allmänna Villkor har tillkommit och Rambeloppet har 
höjts vid två tillfällen. Bolaget och Emissionsinstituten har per 12 juni 2019 genom tilläggsavtal till 
det Ursprungliga Emissionsavtalet överenskommit att det Ursprungliga Emissionsavtalet ska 
uppdateras och läsas i sin helhet på så sätt som framgår av detta Avtal. 

Genom ett avtale om føring av utsteders konto for obligasjoner i VPS (”IPA-avtal”), Bilaga 2, har 
Bolaget och Handelsbanken NUF, org.nr 971 171 324, såsom kontofører utsteder (”IPA”) kommit 
överens om att IPA, för Bolagets räkning, avseende Lån registrerade i Verdipapirsentralen ASA 
(”VPS”), ska upprätta och förvalta Bolagets emittentkonto i VPS enligt den norska 
Verdipapirregisterloven kapitel 2, registrera Bolagets emissioner av Lån i NOK i VPS samt utföra 
betalning av ränte- eller kapitalbelopp avseende Lån i VPS, i enlighet med de villkor som följer av 
IPA-avtalet. 

1. DEFINITIONER 

1.1 Utöver ovan gjorda definitioner ska i detta Avtal följande benämningar ha den innebörd 
som anges nedan. 

”Affärsdag” är dag då överenskommelse träffas mellan relevanta Utgivande Institut och 
Bolaget om placering av Lån. 

”Allmänna Villkor” är allmänna villkor daterade 21 april 2016, allmänna villkor daterade 
23 maj 2018 eller, som framgår av Bilaga 1 (Allmänna Villkor), allmänna villkor daterade 
12 juni 2019, med de ändringar och tillägg som från tid till annan kan komma att göras på 
det sätt som framgår däri.  

”Emissionsinstitut” är parterna (2) till (3) ovan samt varje annat emissionsinstitut som av 
Euroclear Sweden erhållit särskilt tillstånd att hantera och registrera emissioner i VPC-
systemet och som ansluter sig till MTN-programmet i enlighet med punkt 11.2 såvida inte 
detta Avtal upphört att gälla i förhållande till sådant emissionsinstitut enligt avsnitt 11. 



 

 

”Likvidbelopp” är avräknat belopp enligt överenskommelse mellan Bolaget och 
Utgivande Institut i enlighet med punkterna 5.3 och 5.4.  

”Likviddag” är dag då Likvidbeloppet ska betalas, normalt femte Bankdagen efter 
Affärsdagen.  

”Programdokument” är detta Avtal, IPA-avtalet, Allmänna Villkor, Slutliga Villkor 
upprättade under MTN-programmet samt alla övriga avtal och åtaganden som Bolaget 
ingått eller kan komma att ingå under MTN-programmet.  

”Rambelopp” är SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR eller NOK alternativt 
det rambelopp som Bolaget och Emissionsinstituten kommer överens om från tid till annan 
enligt punkt 11.4, i varje fall utgörande det högsta sammanlagda Nominella Belopp av 
MTN som vid var tid får vara utestående och beräknat i enlighet med punkt 2.5.  

”Sanktioner” är ekonomiska eller finansiella sanktioner (genom lag, förordning, 
resolution, embargo och/eller annan inskränkande bestämmelse eller åtgärd) som från tid 
till annan administreras, utfärdas och/eller verkställs av Förenta Nationerna, Europeiska 
Unionen, USA (inklusive U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets 
Control (OFAC)), Storbritannien, Sverige, Norge eller någon annan myndighet som agerar 
på uppdrag av någon av de nyssnämnda. 

1.2 De definitioner och tolkningsregler som återfinns i Allmänna Villkor ska tillämpas också 
för detta Avtal. 

2. ALLMÄNT OM MTN-PROGRAMMET 

2.1 Med iakttagande av bestämmelserna i detta Avtal och Allmänna Villkor äger Bolaget uppta 
Lån på kapitalmarknaden genom att utge MTN i SEK, EUR och NOK under MTN-
programmet upp till ett belopp motsvarande Rambeloppet. Varje Lån ska ha ett 
Lånebelopp om minst SEK 25.000.000, EUR 2.500.000 eller NOK 25.000.000. 

2.2 MTN ska registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att ges ut. 

2.3 Betalning av ränta (i förekommande fall) och återbetalning av kapitalbelopp avseende varje 
MTN sker genom relevant VP-centrals försorg. 

2.4 Bolaget kan avtala med Utgivande Institut om annan räntekonstruktion än sådan som anges 
i Allmänna Villkor. 

3. EMISSIONSINSTITUTENS ÅTAGANDEN 

3.1 Varje Emissionsinstitut åtar sig att i sin egenskap av Utgivande Institut under visst Lån, på 
Bolagets anfordran och för dess räkning, efter bästa förmåga utbjuda MTN för placering på 
kapitalmarknaden i Sverige, Norge eller i den utsträckning särskild överenskommelse 
träffas på kapitalmarknaden andra länder. Efter överenskommelse mellan Bolaget och 
respektive Emissionsinstitut kan Emissionsinstitut(en) avseende visst Lån åta sig att ange 
köpräntor för MTN och, när respektive Emissionsinstituts eget innehav av därunder 
utgivna MTN möjliggör detta, säljräntor. 



 

 

3.2 Emissionsinstitutens åtaganden gentemot Bolaget enligt punkt 3.1 gäller under 
förutsättning att: 

(a) det inte föreligger några hinder eller inskränkningar för uppfyllande av dess 
åtaganden enligt lag eller enligt regler, anvisningar, rekommendationer, beslut, 
åtgärder eller dylikt från svensk eller relevant utländsk statsmakt, centralbank eller 
myndighet; 

(b) relevant Lån ryms inom Rambeloppet och har ett belopp som minst uppgår till det 
som anges i punkt 2.1 ovan; 

(c) Bolaget ingått avtal med Euroclear Sweden om anslutning av finansiella 
instrument (annat än aktier) till Euroclear Swedens kontobaserade system och att 
relevant Lån i SEK eller EUR är anslutet till Euroclear Sweden; 

(d) IPA-avtalet inte upphört att gälla vid emission av MTN i NOK; 

(e) ingen händelse inträffat eller omständighet föreligger som skulle utgöra grund för 
uppsägning av något utestående Lån, att Bolaget uppfyller garantierna enligt punkt 
4.1 nedan och att Bolaget i övrigt fullgjort sina åtaganden enligt detta Avtal; 

(f) relevant Lån, enligt vederbörande Emissionsinstituts skäliga bedömning, kan 
placeras på kapitalmarknaden på av Bolaget önskade villkor; 

(g) det inte inträffar några förändringar på den internationella eller nationella 
marknaden för lån och skuldinstrument eller någon händelse eller annan 
omständighet avseende Bolaget som enligt respektive Emissionsinstituts skäliga 
bedömning väsentligt negativt påverkar Emissionsinstitutets möjligheter att 
fullgöra sina åtaganden under detta Avtal;  

(h) ett av Bolaget undertecknat exemplar av Allmänna Villkor överlämnats till 
Ledarbanken för Emissionsinstitutens och Fordringshavarnas räkning;  

(i) ingen omständighet inträffat som, såvitt Bolaget känner till, innebär att Bolaget 
eller annat bolag i Koncernen (i) är föremål för utredning, krav, förfarande eller 
annan åtgärd avseende Sanktioner, eller (ii) finansierar verksamhet som bedrivs av 
person eller företag som vid den relevanta tidpunkten är föremål för Sanktioner; 
samt att 

(j) Ledarbanken erhållit kopia av justerat protokoll från sammanträde med Bolagets 
styrelse (eller utdrag av relevanta beslut från sådant protokoll), varav ska framgå 
att beslut tagits om att etablera MTN-programmet, samt utdrag från Bolagets 
finanspolicy som visar att Bolagets verkställande direktör är behörig att ingå 
Programdokumenten samt fatta beslut om att uppta Lån genom utgivande av MTN. 

3.3 Med anledning av produktstyrningskraven i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 
2017/593 om komplettering av EU-direktivet 2014/65/EU om marknader för finansiella 
instrument (”MiFID II”) (”MiFIDs Produktstyrningskrav”) bekräftar varje 
Emissionsinstitut mellan varandra att de i anslutning till varje emission kommer att göra en 
bedömning av huruvida ett Emissionsinstitut som deltar i emissionen är en s.k. producent 
(eng. manufacturer) i förhållande till den emissionen, men att varken det Administrerande 



 

 

Institutet eller Emissionsinstituten (som inte deltar i relevant emission) kommer att vara en 
producent i enlighet med MiFIDs Produktstyrningskrav. 

4. BOLAGETS GARANTIER OCH ÅTAGANDEN 

4.1 Bolaget garanterar, vid undertecknandet av detta Avtal och fortlöpande i samband med 
varje Affärs- och Likviddag för Lån under MTN-programmet samt vid överenskommelse 
om utökning av Rambeloppet, att: 

(a) Programdokumenten och MTN inte står i strid med lag, bolagsordning, avtal, 
föreskrifter eller andra regler som vid var tid är gällande och bindande för Bolaget; 

(b) Programdokumenten och MTN är rättsligt bindande för Bolaget och, med förbehåll 
för vad som följer av relevant konkurslagstiftning och annan relevant lagstiftning 
som behandlar borgenärers rättigheter i allmänhet, verkställbara i enlighet med 
sina villkor; 

(c) Bolaget iakttagit vid var tid gällande svenska och relevanta utländska regler för 
MTN-programmet rörande grundprospekt, marknadsföring och försäljning av 
MTN; samt 

(d) ingen händelse inträffat eller omständighet föreligger som skulle utgöra grund för 
uppsägning av något Lån enligt avsnitt 11 (Uppsägning av Lån) i Allmänna 
Villkor. 

4.2 Bolaget åtar sig vidare att: 

(a) så länge någon MTN är utestående, tillse att relevant Lån är anslutet till relevant 
VP-central samt att betala de avgifter och kostnader som respektive VP-central 
debiterar för sina tjänster i anledning därav; 

(b) tillse att, så länge någon MTN i NOK är utestående, betalningar och inlösen därav 
kan ske hos IPA enligt bestämmelserna i IPA-avtalet och relevanta Allmänna 
Villkor; 

(c) förse IPA med erforderliga medel för inlösen, utföra betalning av kapitalbelopp 
och ränta (i förekommande fall) av MTN emitterad i NOK enligt IPA-avtalet; 

(d) vid betalning av ränta (i förekommande fall) och kapitalbelopp avseende varje 
MTN iaktta de av relevant VP-central vid var tid tillämpade 
likvidhanteringsreglerna; 

(e) efterleva vid var tid gällande regler och anvisningar, som utfärdats av svensk eller 
relevant utländsk statsmakt, centralbank eller annan myndighet eller Reglerad 
Marknad vid vilken Lån upptagits till handel, avseende MTN; 

(f) tillse att MTN inte utges så att begränsningarna avseende Rambelopp överskrids;  

(g) utan dröjsmål meddela varje Emissionsinstitut om någon förändring inträffar i 
kretsen av Emissionsinstitut enligt bestämmelserna i punkterna 11.1 till 11.2; 

(h) tillse att inget Lån eller medel från emission av MTN, direkt eller indirekt, lånas ut, 
investeras eller på annat sätt används i strid med Sanktioner; 



 

 

(i) omedelbart meddela varje Administrerande Institut om Bolaget fått faktisk 
kännedom om att Bolaget eller annat bolag i Koncernen (i) är föremål för relevant 
myndighets utredning, krav, förfarande eller annan åtgärd avseende Sanktioner 
eller (ii) finansierar verksamhet som bedrivs av person eller företag som vid den 
relevanta tidpunkten är föremål för någon Sanktion; 

(j) med avseende på visst Lån, till vederbörande Utgivande Institut erlägga avgifter 
och kostnadsersättning enligt särskild överenskommelse mellan Bolaget och 
respektive Utgivande Institut;  

(k) till Utgivande Institut utge försäljningsprovision enligt överenskommelse vid var 
emissionstillfälle; samt  

(l) att utge ersättning till Administrerande Institut för dess arbete, kostnader och 
utlägg i anledning av Fordringshavarmöte i enlighet med avsnitt 12 
(Fordringshavarmöte) i Allmänna Villkor. 

4.3 Emissionsinstituten förbehåller sig rätten att, för det fall mervärdesskatt enligt lag, 
förordning, föreskrift, myndighetsbeslut eller liknande ska utgå på tillhandahållna tjänster, 
fakturera Bolaget all eventuell mervärdesskatt som kan komma att utkrävas med anledning 
av Emissionsinstitutens tillhandahållande av tjänster till Bolaget. Detta gäller, med 
retroaktiv verkan, även för redan fakturerade och sedermera betalda tjänster under detta 
Avtal. Bolaget ska utan dröjsmål erlägga fakturerat belopp till Emissionsinstituten. 

5. EMISSIONSFÖRFARANDE, AVSLUT, REGISTRERING, AVRÄKNING 

5.1 Försäljning av MTN sker genom att Bolaget riktar önskemål därom till ett eller flera av 
Emissionsinstituten. Bolaget överenskommer med Utgivande Institut om den 
emissionsteknik som ska tillämpas vid försäljningen.  

5.2 Om ett Lån ska emitteras genom två eller flera Utgivande Institut ska Bolaget utse ett av 
dem till Administrerande Institut. Administrerande Institut ska ansvara för vissa 
administrativa uppgifter såsom bland annat upprättande av Slutliga Villkor, anslutning av 
Lån till Euroclear Sweden (avseende Lån i SEK eller EUR), instruktioner till IPA 
(avseende Lån i NOK), upptagande av Lån till handel på Nasdaq Stockholm, Sustainable 
Bonds List eller annan Reglerad Marknad, marknadsföring, ingivande av Slutliga Villkor 
till Finansinspektionen och i övrigt i enlighet med Allmänna Villkor. Finns endast ett 
Utgivande Institut ska detta vara Administrerande Institut. Vid en höjning av Lånebelopp 
genom ett Utgivande Institut ska sådant Utgivande Institut ansvara för upprättande av 
Slutliga Villkor, marknadsföring och ingivande av Slutliga Villkor till Finansinspektionen, 
underrätta Reglerad Marknad (om tillämpligt) och relevant VP-central samt underrätta 
Administrerande Institut om höjningen med kopia av Slutliga Villkor. 

5.3 Utgivande Institut ska senast kl 16.00 (eller annan särskilt överenskommen tidpunkt) på 
Affärsdagen till Bolaget översända avtalsbekräftelse innehållande uppgift om Lånebelopp, 
Likvidbelopp, Likviddag, Startdag för Ränteberäkning, Räntekonstruktion, eventuella 
Ränteförfallodagar, Valuta, Återbetalningsdag, Nominellt Belopp som MTN ska utfärdas i 
samt om upptagande av Lån till handel på Reglerad Marknad ska ske.  

5.4 Bolaget ska senast kl 16.00 (eller annan särskilt överenskommen tidpunkt) Bankdagen 
efter Affärsdagen meddela Utgivande Institut om avtalsbekräftelse enligt punkt 5.3 ej 
överensstämmer med vad som avtalats.  



 

 

5.5 Varje Lån anmäls för registrering hos Euroclear Sweden eller VPS (såsom tillämpligt) av 
(i) Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) avseende Lån i SEK 
eller EUR och (ii) IPA avseende Lån i NOK. I samband därmed ska varje Lån åsättas en 
ISIN-kod. 

5.6 Avräkning med Bolaget i samband med placering av visst Lån ska ske på så sätt att 
Utgivande Institut (avseende Lån i SEK eller EUR) eller IPA (avseende Lån i NOK) 
insätter Likvidbeloppet på av Bolaget anvisat konto på Likviddagen. Om Likviddagen 
infaller före Startdag för Ränteberäkning, ska Bolaget erlägga förskottsränta efter 
Räntesatsen för, i fråga om Lån i SEK eller EUR, perioden från (men exklusive) 
Likviddagen till och med Startdag för Ränteberäkning och, i fråga om Lån i NOK, 
perioden från och med Likviddagen till (men exklusive) Startdag för Ränteberäkning. Om 
Likviddagen infaller efter Startdag för Ränteberäkning ska Bolaget i stället gottgöras 
upplupen ränta efter Räntesatsen för, i fråga om Lån i SEK eller EUR, perioden från (men 
exklusive) Startdag för Ränteberäkning till och med Likviddagen och, i fråga om Lån i 
NOK, perioden från och med Startdag för Ränteberäkning till (men exklusive) 
Likviddagen. 

5.7 Administrerande Institut ska snarast på grundval av Bilaga 1 till Allmänna Villkor upprätta 
Slutliga Villkor för Lån baserade på uppgifterna i aktuell avtalsbekräftelse (eller annat 
relevant dokument) enligt punkt 5.3, och därefter översända densamma till Bolaget.  

5.8 Innan utbetalning av Likvidbeloppet sker, ska Administrerande Institut (eller i 
förekommande fall Utgivande Institut) ha erhållit likvid från investerare och senast kl 
09.00 tre Bankdagar innan Likviddag erhållit ett av Bolaget behörigen undertecknat 
exemplar av Slutliga Villkor för aktuellt Lån.  

6. GRUNDPROSPEKT OCH MARKNADSFÖRING, 
FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER M.M. 

6.1 Bolaget ska, när så erfordras, upprätta grundprospekt och tilläggsprospekt för MTN-
programmet samt hos Finansinspektionen ansöka om registrering och godkännande av 
dessa. Grundprospektet och tilläggsprospekt ska uppdateras i sin helhet när så erfordras 
enligt gällande regler. Bolaget och Bolagets styrelse är ensamt ansvarigt för att uppgifterna 
rörande Bolaget i grundprospekt, tilläggsprospekt och eventuell marknadsföring är 
korrekta.  

6.2 Marknadsföringsmaterial och annan försäljningsdokumentation avseende utgivande av 
visst Lån under MTN-programmet ska godkännas av relevanta Utgivande Institut och 
Bolaget innan distribution därav sker och det sätt på vilket Emissionsinstituten omnämns i 
grundprospekt för MTN-programmet ska godkännas av Emissionsinstituten och Bolaget 
innan Finansinspektionens godkännande sker. 

6.3 Marknadsföring i samband med utbjudande av MTN ska ombesörjas av Utgivande Institut 
i samråd med Bolaget. 

6.4 Kostnader för godkännande, eventuell tryckning och utsändande av grundprospekt och 
Slutliga Villkor samt för meddelanden ska betalas av Bolaget. 

6.5 Grundprospektet ska innehålla upplysning om s.k. försäljnings- och andra restriktioner 
(”Restriktioner”). Varje Emissionsinstitut och Bolaget åtager sig därför att följa de 
Restriktioner som återfinns i vid var tid gällande grundprospekt för MTN-programmet som 
utfärdas av Bolaget. 



 

 

7. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN 

7.1 Av Bolaget i avsnitt 10 (Särskilda åtaganden) i Allmänna Villkor gjorda åtaganden ska 
vara bindande även gentemot relevanta Utgivande Institut vid begäran om försäljning av 
MTN enligt punkt 5.1 samt så länge relevant Lån är utestående. 

7.2 Bolaget ska på begäran tillställa Utgivande Institut upprättade och fastställda 
delårsrapporter och årsredovisningar avseende Koncernen, för de fall dessa inte finns 
tillgängliga på Bolagets hemsida.  

7.3 Bolaget åtar sig gentemot Emissionsinstituten att följa punkt 11.3 i Allmänna Villkor så 
länge Lån är utestående. Bolaget och Emissionsinstituten kan ha andra affärsrelationer 
utanför detta avtal i vilka Emissionsinstituten får information från Bolaget av den art som 
avses i punkt 11.3 i Allmänna Villkor. Emissionsinstituten kan vara förhindrade att sprida 
sådan information vidare till Fordringshavare. Emissionsinstituten ska därför inte anses ha 
någon information om Bolaget om inte sådan information har lämnats av Bolaget i enlighet 
med punkt 11.3 i Allmänna Villkor. Emissionsinstituten äger rätt att vidarebefordra sådan 
information som erhålls i enlighet med punkt 11.3 i Allmänna Villkor till 
Fordringshavarna.   

7.4 Skulle Bolaget eller något annat Koncernföretag träffa avtal om uppläggande av annat 
marknadslåneprogram än MTN-programmet under tid då Emissionsinstitut har ett 
pågående uppdrag att placera MTN under detta MTN-program ska Emissionsinstitutet 
omedelbart informeras härom, dock endast om marknadsföringen av sådant annat 
marknadslåneprogram påbörjas före det att relevant MTN avses placeras. 

7.5 Om Emissionsinstituten har skäl att anta att någon uppsägningsgrund enligt punkt 11.1 i de 
Allmänna Villkoren föreligger ska Bolaget på deras begäran tillhandahålla 
Emissionsinstituten ett intyg avseende sådana förhållanden. Bolaget ska vidare lämna 
Emissionsinstituten de närmare upplysningar som Emissionsinstituten skäligen kan komma 
att begära rörande sådana förhållanden samt på begäran av Emissionsinstituten 
tillhandahålla alla de handlingar som kan vara av betydelse härvidlag. 

8. UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD 

Ansökan om upptagande till handel av MTN på Nasdaq Stockholm, Sustainable Bonds List 
eller annan Reglerad Marknad ska, om så överenskommits enligt punkt 5.3, inges av 
Administrerande Institut. Avgifter till sådan Reglerad Marknad samt därmed förenliga 
kostnader erlägges av Bolaget. Upptagande till handel av MTN kan endast ske under 
förutsättning att grundprospekt för MTN-programmet har godkänts och offentliggjorts 
enligt gällande regler. 

9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR M.M. 

9.1 I fråga om de på Emissionsinstituten ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte 
kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller 
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller 



 

 

även om vederbörande Emissionsinstitut själv är föremål för eller vidtar sådan 
konfliktåtgärd. 

9.2 Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Emissionsinstitut om vederbörande 
Emissionsinstitut varit normalt aktsamt. Om flera Emissionsinstitut är ansvariga för samma 
skada med anledning av visst Lån ska varje Emissionsinstitut endast ansvara för dess andel 
av skadan som motsvarar den andel av Lånet som placerats av sådant Emissionsinstitut. 
Om flera Emissionsinstitut är ansvariga för samma skada i annat fall ska varje 
Emissionsinstitut ansvara för dess andel av skadan beräknat enligt huvudtalet. 

9.3 Föreligger hinder för Emissionsinstitut på grund av sådan omständighet som angivits i 
punkt 9.1 att vidta åtgärd enligt villkoren i detta Avtal, får åtgärden uppskjutas tills hindret 
har upphört.  

9.4 Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lag (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

9.5 Bolaget ska hålla Emissionsinstitut skadeslösa och vid anfordran ersätta dessa för direkt 
skada som åsamkas Emissionsinstitut i samband med detta Avtal, såvida inte skadan 
uppkommit som ett resultat av relevant Emissionsinstituts egen oaktsamhet eller uppsåtliga 
agerande. 

9.6 Ingen part ska bära något ansvar för indirekt skada. 

9.7 Vad som sägs i detta Avtal avseende lämnande av upplysningar, information och 
handlingar ska tillämpas i den mån det inte strider mot lag, börsregler eller andra bindande 
föreskrifter som gäller för Bolaget. 

10. MEDDELANDEN 

10.1 Meddelande rörande detta Avtal från Emissionsinstituten ska skickas till Bolaget under 
nedanstående adress: 

Fabege AB (publ) 
Attn: Finansavdelningen  
Box 730 
169 27 SOLNA 

E-post: finans@fabege.se med kopia till asa.lind@fabege.se 

10.2 Meddelanden från Bolaget till Emissionsinstituten ska skickas till nedanstående adresser:  

Nordea Bank Apb 
c/o Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland 
Att: Transaction Management (Metro D1.C2) 
Grønjordsvej 10, 
0900 KÖPENHAMN C 
Danmark 
 
E-post: transaction.management@nordea.se 
 
Svenska Handelsbanken AB (publ) 
Debt Capital Markets 



 

 

Blasieholmstorg 11 
106 70 STOCKHOLM 
 
E-post: dcm.ltm@handelsbanken.se 
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
Debt Capital Markets Legal 
Kungsträdgårdsgatan 8 
106 40 STOCKHOLM 
 
E-post: dcmlegal@seb.se 
 
Swedbank AB (publ) 
Large Corporates & Institutions 
Legal 
105 34 STOCKHOLM 
 
E-post: dcm.legal@swedbank.se 
 

10.3 Har meddelande som rör detta Avtal eller annat Programdokument av part i 
rekommenderat brev avsänts till angiven adress ska meddelandet anses ha kommit 
mottagaren tillhanda senast på tredje Bankdagen efter avsändandet. Har meddelande 
avsänts genom e-postmeddelande ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda 
när det faktiskt mottagits i läslig form. Det åligger adressaten att snarast underrätta 
avsändaren om e-postmeddelandet är oläsligt. Har meddelande avsänts med bud ska 
meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda när det avlämnats på angiven adress. 
Om e-postmeddelande eller budmeddelande når mottagaren efter normal affärstid, ska 
meddelandet dock anses ha kommit mottagaren tillhanda i början av påföljande Bankdag. 

11. AVTALSTID, ÄNDRINGAR, FÖRTIDA UPPSÄGNING M.M. 

11.1 Detta Avtal gäller tills vidare. Varje Emissionsinstitut äger rätt att säga upp sina åtaganden 
enligt detta Avtal till upphörande från dag som infaller tidigast en månad efter 
uppsägningen. Bolaget ska äga rätt att, avseende ett eller flera av Emissionsinstituten, säga 
upp detta Avtal till upphörande från dag som infaller tidigast 14 dagar efter uppsägningen. 

11.2 Bolaget äger rätt att ansluta nytt emissionsinstitut till MTN-programmet under 
förutsättning att sådant institut tillträder detta Avtal genom att Bolaget, Emissionsinstituten 
och sådant nytt emissionsinstitut undertecknar ett tilläggsavtal. Varje Emissionsinstitut, 
som inte har sagt upp sina åtaganden enligt punkt 11.1 ovan, ska medverka till att sådant 
tilläggsavtal ingås utan oskäligt dröjsmål. 

11.3 Skulle Ledarbankens åtaganden enligt detta Avtal upphöra att gälla, av annat skäl än att 
hela Avtalet upphör att gälla, ska Bolaget omedelbart bland Emissionsinstituten utse ny 
ledarbank. 

11.4 Ändring av detta Avtal såsom, men inte begränsat till, höjning eller sänkning av 
Rambeloppet och ändring av Allmänna Villkor förutsätter skriftlig överenskommelse 
mellan Bolaget och Emissionsinstituten.  



 

 

11.5 Emissionsinstituten ska äga rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal till 
upphörande i förtid vid tidpunkt som Emissionsinstituten bestämmer om: 

(a) Bolaget bryter mot bestämmelserna i detta Avtal på ett väsentligt sätt; eller  

(b) grund för uppsägning av något Lån föreligger enligt avsnitt 11 (Uppsägning av 
Lån) i Allmänna Villkor. 

11.6 Byte av IPA eller ändring av bestämmelserna i IPA-avtalet (utom vad gäller IPA:s rätt till 
ersättning eller ändring som föranleds av förändring av de av VPS vid var tid tillämpade 
reglerna för registerföring, clearing och avveckling) kan efter underrättelse till samtliga 
Emissionsinstitut ske i enlighet med Allmänna Villkor och IPA-avtalet. Om IPA 
efterträdes av annan IPA skall med ”IPA” avses sådan efterträdare och med ”IPA-avtalet” 
avses sådant efterföljande avtal. 

11.7 Bolaget ska äga rätt att i förhållande till visst Emissionsinstitut med omedelbar verkan säga 
upp detta Avtal till upphörande i förtid vid tidpunkt som Bolaget bestämmer om sådant 
Emissionsinstitut bryter mot bestämmelserna i detta Avtal på ett väsentligt sätt. 

11.8 Uppsägning från Bolagets sida enligt punkt 11.1 eller 11.7 ska skickas till relevant 
Emissionsinstitut. 

11.9 Punkt 4.2 samt avsnitt 7 (Särskilda åtaganden), 9 (Begränsning av ansvar m.m.), 
10 (Meddelanden) och 12 (Tillämplig lag, jurisdiktion) ska fortsätta gälla även efter 
uppsägning av detta Avtal. Att detta Avtal upphör att gälla påverkar inte Bolagets och 
Emissionsinstitutens rättigheter och skyldigheter enligt övriga Programdokument. Utan 
hinder av att detta Avtal upphört att gälla kvarstår Bolagets förpliktelser enligt 
bestämmelserna i detta Avtal så länge något Lån är utestående. Utan hinder av att detta 
Avtal upphört att gälla kvarstår Administrerande Instituts förpliktelser enligt detta Avtal 
och/eller Lånevillkor till och med sista förfallodagen för utestående MTN.   

12. TILLÄMPLIG LAG, JURISDIKTION 

12.1 Svensk lag ska tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta Avtal. 

12.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom 
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 
(SCC) (”Institutet”) med följande tillägg: 

(a) skiljenämnden ska bestå av tre (3) skiljemän som väljs av Institutet; 

(b) sätet för förfarandet ska vara Stockholm, Sverige; och  

(c) språket för förfarandet ska vara svenska om parterna inte överenskommer om 
annat. 

12.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av 
sekretess. Sekretessen omfattar förefintligheten av skiljeförfarandet, all information som 
framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av 
förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras 
till tredje person utan övriga relevanta parters skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte 
vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt 
mot den andra relevanta parten med anledning av tvisten eller om part enligt författning, 



 

 

föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan 
information.  

 

 

  



BILAGA 1 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER 
MTN-PROGRAMMET FÖR FABEGE AB (publ) 

Följande allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) ska gälla för lån som Fabege AB (publ) (org. nr 556049-1523) 
(”Bolaget”) emitterar på kapitalmarknaden under avtal som ingåtts mellan Bolaget, Svenska Handelsbanken AB 
(publ) och Swedbank AB (publ), till vilket Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
tillträtt, om MTN-program (”MTN-program”) genom att utge obligationer med varierande löptider, dock lägst 
ett år, s.k. Medium Term Notes. 

1. DEFINITIONER

1.1 Utöver ovan gjorda definitioner ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 

”Administrerande Institut” enligt Slutliga Villkor, är (i) om Lån utgivits genom två eller flera 
Utgivande Institut, det Utgivande Institut som Bolaget har utsett att ansvara för vissa administrativa 
uppgifter beträffande Lånet, och (ii) om Lån utgivits genom endast ett Utgivande Institut, det 
Utgivande Institutet. 

”Avstämningsdag” är: 

(a) avseende Euroclear MTN, den femte Bankdagen före (eller annan Bankdag före den
relevanta dagen som generellt kan komma att tillämpas på den svenska
obligationsmarknaden) (i) förfallodag för ränta eller kapitalbelopp enligt Lånevillkoren, (ii)
annan dag då betalning ska ske till Fordringshavare, (iii) dagen för Fordringshavarmöte,
(iv) avsändande av meddelande (förutom vid meddelande enligt punkt 12.2), eller (v)
annan relevant dag; och

(b) avseende VPS MTN:

(i) den tredje Bankdagen före (eller annan Bankdag före den relevanta dagen som
generellt kan komma att tillämpas på den norska obligationsmarknaden) (A)
förfallodag för kapitalbelopp enligt Lånevillkoren, (B) annan dag då betalning
(förutom avseende ränta) ska ske till Fordringshavare, (C) dagen för
Fordringshavarmöte, (D) avsändande av meddelande (förutom vid meddelande
enligt punkt 12.2), eller (E) annan relevant dag; och

(ii) den fjortonde dagen före (eller annan Bankdag före den relevanta dagen som
generellt kan komma att tillämpas på den norska obligationsmarknaden)
förfallodag för ränta enligt Lånevillkoren.

”Bankdag” är: 

(a) avseende Euroclear MTN, dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag i Sverige
eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i
Sverige. Lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton ska avseende Euroclear MTN
anses vara likställda med allmän helgdag; och

(a) avseende VPS MTN, dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag i Norge
eller annan dag som beträffande betalning av skuldebrev är dag då den Norska
Centralbankens och VPS avvecklingssystem är öppet.

”Dagberäkningsmetod” är vid beräkningen av ett belopp för viss beräkningsperiod, den 
beräkningsgrund som anges i Slutliga Villkor. 

(a) Om beräkningsgrunden ”30/360” anges som tillämplig ska beloppet beräknas på ett år med
360 dagar bestående av tolv månader med vardera 30 dagar och vid bruten månad det
faktiska antalet dagar som löpt i månaden.

(b) Om beräkningsgrunden ”Faktisk/360” anges som tillämplig ska beloppet beräknas på det
faktiska antalet dagar i den relevanta perioden dividerat med 360.

”Emissionsinstitut” är Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska 
Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ), samt varje annat emissionsinstitut som av 
Euroclear Sweden erhållit särskilt tillstånd att hantera och registrera emissioner i VPC-systemet och 
som ansluter sig till detta MTN-program, dock endast så länge sådant institut inte avträtt som 
emissionsinstitut.  



”EURIBOR” är: 

(a) den årliga räntesats som omkring kl. 11.00 på aktuell dag anges på Reuters sida
EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter
nämnda system respektive sida) för lån eller depositioner i Euro under en period jämförbar
med den relevanta Ränteperioden; eller

(b) om ingen sådan räntesats anges för den relevanta Ränteperioden enligt punkten (a),
medelvärdet (avrundat uppåt till tre decimaler) av de räntesatser som fyra större
affärsbanker som vid aktuell tidpunkt kvoterar EURIBOR (och som utses av
Administrerande Institut) anger till Administrerande Institut på dennes begäran för
depositioner av EUR 10.000.000 för den relevanta Ränteperioden; eller

(c) om ingen räntesats anges enligt punkten (a) och (b), den räntesats som enligt
Administrerande Instituts skäliga uppskattning bäst motsvarar räntesatsen för depositioner i
Euro för den relevanta Ränteperioden.

”Euro” och ”EUR” är den valuta som används av de deltagande medlemsstaterna i enlighet med 
den Europeiska Unionens regelverk för den Ekonomiska och Monetära Unionen (EMU).  

”Euroclear MTN” är MTN som är anslutna till Euroclear Sweden. 

”Euroclear Sweden” är Euroclear Sweden AB (org. nr 556112-8074). 

”Fordringshavare” är den som är antecknad på VP-konto som direktregistrerad ägare eller 
förvaltare av MTN. 

”Fordringshavarmöte” är ett möte med Fordringshavarna i enlighet med avsnitt 12 
(Fordringshavarmöte). 

”Gröna Villkor” är, i förhållande till visst Lån, de gröna villkor som framgår i det gröna ramverk 
för finansiering som på Lånedatum för sådant Lån återfinns på Bolagets hemsida i sin senaste 
version. 

”IPA” är Handelsbanken NUF, dock endast så länge sådant Kontoförande Institut inte har avträtt 
eller ersatts i enlighet med punkt 13.4. 

”Justerat Lånebelopp” är det sammanlagda utestående Nominella Beloppet av MTN avseende 
visst Lån med avdrag för MTN som ägs av ett Koncernföretag, oavsett om sådant Koncernföretag är 
direktregistrerat som ägare av sådan MTN.  

”Koncernen” är den koncern i vilken Bolaget är moderbolag (med begreppet koncern och 
moderbolag avses vad som anges i lag (2005:551) om aktiebolag).  

”Koncernföretag” är varje juridisk person som ingår i Koncernen. 

”Kontoförande Institut” är bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut 
enligt LKF eller Verdipapirregisterloven, såsom tillämpligt, och hos vilken Fordringshavare öppnat 
VP-konto avseende MTN.  

”Ledarbank” är Svenska Handelsbanken AB (publ) eller annat Emissionsinstitut vilket enligt 
överenskommelse med Bolaget kan komma att överta denna roll.  

”Likviddag” är den dag då emissionslikviden för MTN ska betalas. 

”LKF” är lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

”Lån” är varje lån, omfattande en eller flera MTN, som Bolaget upptar under detta MTN-program. 

”Lånevillkor” för visst Lån, är dessa Allmänna Villkor samt de Slutliga Villkoren för sådant Lån.  

”Marknadslån” är lån mot utgivande av certifikat, obligationer eller andra värdepapper (inklusive 
lån under MTN- eller annat marknadslåneprogram), som säljs, förmedlas eller placeras i organiserad 
form och vilka är eller avses att bli föremål för handel på Reglerad Marknad.  

”MTN” är en ensidig skuldförbindelse om Nominellt Belopp som utgör del av Lån som utgivits av 
Bolaget under detta MTN-program och som (i) avseende Euroclear MTN registrerats enligt LKF, 
alternativt (ii) avseende VPS MTN registrerats enligt Verdipapirregisterloven. 



”NIBOR” är: 

(a) den årliga räntesats som omkring kl. 12.15 (norsk tid) på aktuell dag anges på Reuters sida 
NIBR (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda 
system respektive sida) för depositioner i Norska Kronor under en period jämförbar med 
den relevanta Ränteperioden;  

(b) om ingen sådan räntesats anges för den relevanta Ränteperioden enligt punkten (a), 
medelvärdet (avrundat uppåt till tre decimaler) av de räntesatser som ledande banker som 
vid aktuell tidpunkt kvoterar NIBOR (och som utses av Administrerande Institut) anger till 
Administrerande Institut för depositioner av NOK 100.000.000 för den relevanta 
Ränteperioden; eller  

(c) om ingen räntesats anges enligt punkten (a) och (b), den räntesats som enligt 
Administrerande Instituts skäliga uppskattning bäst motsvarar räntesatsen för depositioner i 
Norska Kronor på interbankmarknaden i Norge för den relevanta Ränteperioden. 

”Nominellt Belopp” är det belopp för varje MTN som anges i Slutliga Villkor (minskat med 
eventuellt återbetalt belopp). 

”Norska Kronor” och ”NOK” är den lagliga valutan i Norge. 

”Reglerad Marknad” är en reglerad marknad såsom definieras i Direktiv 2014/65/EG om 
marknader för finansiella instrument. 

”Slutliga Villkor” är de slutliga villkor vilka upprättas för ett visst Lån under detta MTN-program i 
enlighet med Bilaga 1 (Mall för Slutliga Villkor). 

”Startdag För Ränteberäkning” enligt Slutliga Villkor, är den dag från vilken ränta (i 
förekommande fall) ska börja löpa.  

”STIBOR” är: 

(a) den årliga räntesats som omkring kl. 11.00 på aktuell dag anges på Nasdaq Stockholms 
hemsida för STIBOR fixing (eller på sådan annan hemsida som ersätter denna) för 
depositioner i Svenska Kronor under en period jämförbar med den relevanta 
Ränteperioden; eller  

(b) om ingen sådan räntesats anges för den relevanta Ränteperioden enligt punkten (a), 
medelvärdet (avrundat uppåt till tre decimaler) av den räntesats som Nordea Bank Abp, 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och 
Swedbank AB (publ) (eller sådana ersättande banker som utses av Administrerande 
Institut) anger till Administrerande Institut på dennes begäran för depositioner av 
SEK 100.000.000 för den relevanta Ränteperioden; eller  

(c) om ingen räntesats anges enligt punkten (a) och (b), den räntesats som enligt 
Administrerande Instituts skäliga uppskattning bäst motsvarar räntesatsen för depositioner i 
Svenska Kronor på internbankmarknaden i Stockholm för den relevanta Ränteperioden. 

”Svenska Kronor” och ”SEK” är den lagliga valutan i Sverige.  

”Utgivande Institut” enligt Slutliga Villkor, är det eller de Emissionsinstitut under detta MTN-
program varigenom ett visst Lån har upptagits. 

”Verdipapirregisterloven” är den norska lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle 
instrumenter. 

”VP-central” är den värdepapperscentral till vilken MTN är ansluten och anges i Slutliga Villkor 
som Euroclear Sweden avseende Euroclear MTN och VPS avseende VPS MTN. 

”VP-konto” är värdepapperskonto: 

(a) avseende Euroclear MTN, hos Euroclear Sweden i enlighet med LKF; och  

(b) avseende VPS MTN, hos VPS i enlighet med Verdipapirregisterloven, 

i vilket (i) en ägare av ett värdepapper är direktregistrerad som ägare av värdepapper eller (ii) en 
ägares innehav av värdepapper är förvaltarregisterat i en förvaltares namn.  

”VPS” är Verdipapirsentralen ASA (norskt org. nr 985 140 421). 



”VPS MTN” är MTN som är anslutna till VPS. 

”Väsentligt Koncernföretag” är (a) Bolaget och (b) varje Koncernföretag vars:  

(i) totala konsoliderade tillgångar utgör minst fem procent av Koncernens totala 
konsoliderade tillgångar, i enlighet med senast publicerade årsredovisning; eller 

(ii) konsoliderade resultat före ränta och skatt utgör minst fem procent av Koncernens 
konsoliderade resultat före ränta och skatt, i enlighet med senast publicerade 
årsredovisning. 

”Återbetalningsdag” enligt Slutliga Villkor, är dag då MTN ska återbetalas. 

”Återköpsdag” är den dag som angivits enligt punkt 8.1. 

1.2 Vid beräkningen av huruvida en gräns beskriven i Svenska Kronor har blivit uppnådd eller 
överskriden ska ett belopp i annan valuta beräknas utifrån den växlingskurs som gällde Bankdagen 
närmast före den relevanta tidpunkten och som publiceras på Reuters sida ”SEKFIX=” (eller genom 
sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller, om 
sådan kurs inte publiceras, enligt den kurs för Svenska Kronor mot den aktuella valutan på nämnda 
dag som publiceras av Riksbanken på sin hemsida (www .riksbank . se ). 

1.3 Ytterligare definitioner såsom Räntekonstruktion, Räntesats, Räntebas, Räntebasmarginal, 
Räntebestämningsdag, Ränteförfallodag/ar, Ränteperiod och Valuta återfinns (i förekommande fall) 
i Slutliga Villkor.  

1.4 De definitioner som återfinns i dessa Allmänna Villkor ska tillämpas också för Slutliga Villkor.  

2. UPPTAGANDE AV LÅN 

2.1 Under detta MTN-program får Bolaget ge ut MTN i Svenska Kronor, Euro och Norska Kronor med 
en löptid på lägst ett år. Under ett Lån kan MTN ges ut i flera trancher utan godkännande från 
Fordringshavare under förutsättning att villkoren för sådana trancher är identiska förutom 
Likviddag, Lånebelopp, Pris per MTN och Utgivande Institut.  

2.2 Genom att teckna sig för MTN godkänner varje initial Fordringshavare att dess MTN ska ha de 
rättigheter och vara villkorade av de villkor som följer av Lånevillkoren. Genom att förvärva MTN 
bekräftar varje ny Fordringshavare sådant godkännande. 

2.3 Bolaget åtar sig att göra betalningar avseende utgivna MTN och även i övrigt följa Lånevillkoren för 
de Lån som tas upp under detta MTN-program.  

2.4 Önskar Bolaget ge ut MTN under detta MTN-program ska Bolaget ingå särskilt avtal för detta 
ändamål med ett eller flera Emissionsinstitut vilka ska vara Utgivande Institut för sådant Lån. 

2.5 Vid beräkningen av huruvida en gräns beskriven i SEK har blivit uppnådd eller överskriden ska ett 
belopp i annan valuta beräknas utifrån den växlingskurs som gällde Bankdagen, enligt paragraf a) av 
sådan definition, närmast före den relevanta tidpunkten och som publiceras på Thomson Reuters 
sida ”SEKFIX=” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda 
system respektive sida) eller, om sådan kurs inte publiceras, enligt den kurs för SEK mot den 
aktuella valutan på nämnda dag som publiceras av Riksbanken på sin hemsida (www.riksbank.se). 

3. REGISTRERING AV MTN  

3.1 MTN ska för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper 
kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende MTN ska riktas till 
Kontoförande Institut.  

3.2 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente 
eller gåvobrev eller annars förvärvat rätt att ta emot betalning under en MTN ska låta registrera sin 
rätt för att erhålla betalning.  

3.3 Administrerande Institut har rätt att erhålla information från relevant VP-central om innehållet i dess 
avstämningsregister för MTN i syfte att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med punkt 11 
(Uppsägning av Lån) och 12 (Fordringshavarmöte), och om relevant VP-central tillåter, även för 
annat ändamål. Administrerande Institut ska inte vara ansvarig för innehållet i sådant utdrag eller på 
annat sätt vara ansvarigt för att fastställa vem som är Fordringshavare. 



4. RÄTT ATT AGERA FÖR FORDRINGSHAVARE 

4.1 Om annan än Fordringshavare önskar utöva Fordringshavares rättigheter under Lånevillkoren eller 
rösta på Fordringshavarmöte, ska sådan person kunna uppvisa fullmakt eller annan 
behörighetshandling utfärdad av Fordringshavaren eller en kedja av sådana fullmakter och/eller 
behörighetshandlingar från Fordringshavaren.  

4.2 Fordringshavare, eller annan person som utövar Fordringshavares rättigheter enligt punkt 4 ovan, 
kan befullmäktiga en eller flera personer att representera Fordringshavaren avseende vissa eller 
samtliga MTN som innehas av Fordringshavaren. Envar sådan befullmäktigad person får agera 
självständigt.  

5. BETALNINGAR 

5.1 Betalning avseende MTN utgivna i Svenska Kronor ska ske i Svenska Kronor, avseende MTN 
utgivna i Euro ska ske i Euro och avseende MTN utgivna i Norska Kronor ska ske i Norska Kronor. 

5.2 Betalningar avseende MTN ska göras till den som är registrerad som Fordringshavare på 
Avstämningsdagen för respektive förfallodag eller till sådan annan person som är registrerad hos 
relevant VP-central som berättigad att erhålla sådan betalning. 

5.3 Bolaget har uppdragit åt IPA att via VPS ombesörja betalningar av ränta och återbetalning av 
kapitalbelopp för VPS MTN och IPA har åtagit sig detta uppdrag under förutsättning att Bolaget 
tillhandahåller IPA erforderliga medel härför. Bolaget åtar sig att tillse, så länge någon VPS MTN är 
utestående, att betalning av ränta eller återbetalning av VPS MTN kan ske hos IPA enligt 
bestämmelserna i Lånevillkoren, de av VPS vid var tid tillämpade reglerna för registerföring 
clearing och avveckling och relevanta avtal mellan Bolaget och IPA. 

5.4 Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att kapitalbelopp respektive ränta 
ska insättas på visst bankkonto, sker insättning genom relevant VP-centrals försorg på respektive 
förfallodag. I annat fall översänder relevant VP-central beloppet på respektive förfallodag till 
Fordringshavaren på dennes hos relevant VP-central på Avstämningsdagen registrerade adress.  

5.5 Skulle IPA eller relevant VP-central på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat 
hinder inte kunna utbetala belopp enligt vad nyss sagts, ska Bolaget tillse att beloppet utbetalas så 
snart hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare.  

5.6 Om Bolaget ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom IPA eller relevant VP-central på grund av 
hinder för relevant VP-central ska Bolaget ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen tills dess 
hindret har upphört. I sådant fall ska ränta utgå enligt punkt 7.2. 

5.7 Visar det sig att den som tillställts belopp i enlighet med detta avsnitt 5 saknade rätt att mottaga 
detta, ska Bolaget, IPA (vid VPS MTN) och relevant VP-central likväl anses ha fullgjort sina 
ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Bolaget, IPA (vid VPS MTN) eller relevant VP-
central, såsom tillämpligt, hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller inte varit 
normalt aktsam. 

6. RÄNTA 

6.1 Ränta på visst Lån beräknas på Nominellt Belopp och utgår (i förekommande fall) i enlighet med 
Lånevillkoren. 

6.2 I Slutliga Villkor ska relevant Räntekonstruktion anges enligt något av följande alternativ:  

(a) Fast Ränta  

Om Lånet är specificerat som Lån med Fast Ränta ska Lånet löpa med ränta enligt 
Räntesatsen: 

(i) avseende Euroclear MTN, från (exklusive) Lånedatum, eller om tillämpligt, 
Startdag För Ränteberäkning, till och med (inklusive) Återbetalningsdagen; och 

(ii) avseende VPS MTN, från och med (inklusive) Lånedatum, eller om tillämpligt, 
Startdag För Ränteberäkning, till (exklusive) Återbetalningsdagen 

Ränta som upplupit under en Ränteperiod erläggs i efterskott på respektive 
Ränteförfallodag och beräknas enligt Dagberäkningsmetoden 30/360. 



(b) Rörlig Ränta (FRN) 

Om Lånet är specificerat som Lån med Rörlig Ränta ska Lånet löpa med ränta: 

(i) avseende Euroclear MTN, från (exklusive) Lånedatum, eller om tillämpligt 
Startdag För Ränteberäkning, till och med (inklusive) Återbetalningsdagen; och  

(ii) avseende VPS MTN, från och med (inklusive) Lånedatum, eller om tillämpligt 
Startdag För Ränteberäkning, till (exklusive) Återbetalningsdagen. 

Räntesatsen för respektive Ränteperiod beräknas på respektive Räntebestämningsdag: 

(i) avseende Euroclear MTN, av Administrerande Institut; och 

(ii) avseende VPS MTN, av IPA. 

Räntesatsen utgörs av Räntebasen med tillägg av Räntebasmarginalen för samma period. 
Om beräkningen av Räntesatsen innebär ett värde lägre än noll, ska Räntesatsen anses vara 
noll. 

Kan Räntesats inte bestämmas på Räntebestämningsdagen på grund av sådant hinder som 
avses i punkt 17.1 ska Lånet fortsätta att löpa med den räntesats som gällde för den närmast 
förutvarande Ränteperioden. Så snart hindret upphört ska Administrerande Institut (för 
Euroclear MTN) eller IPA (för VPS MTN) beräkna ny Räntesats att gälla från den andra 
Bankdagen efter dagen för beräknandet till utgången av den då löpande Ränteperioden.  

Ränta som upplupit under en Ränteperiod erläggs i efterskott på respektive 
Ränteförfallodag och beräknas enligt Dagberäkningsmetoden Faktisk/360. 

6.3 Infaller Ränteförfallodag för Lån med Fast Ränta på dag som inte är Bankdag utbetalas ränta först 
följande Bankdag. 

6.4 Infaller Ränteförfallodag för Lån med Rörlig Ränta på dag som inte är Bankdag ska som 
Ränteförfallodag istället anses närmast påföljande Bankdag förutsatt att sådan Bankdag inte infaller 
i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag. Ränta 
beräknas och utgår till och med respektive Ränteförfallodag. 

7. DRÖJSMÅLSRÄNTA 

7.1 Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen till och 
med den dag då betalning erläggs efter en räntesats som motsvarar genomsnittet av en veckas 
STIBOR för MTN utgivna i Svenska Kronor, EURIBOR för MTN utgivna i Euro respektive 
NIBOR för MTN utgivna i Norska Kronor under den tid dröjsmålet varar, med tillägg av två 
procentenheter. STIBOR, EURIBOR respektive NIBOR ska därvid avläsas den första Bankdagen i 
varje kalendervecka under vilket dröjsmålet varar. Dröjsmålsränta enligt denna punkt 7.1 för Lån 
som löper med ränta ska dock aldrig utgå efter lägre räntesats än som motsvarar den som gällde för 
aktuellt Lån på förfallodagen i fråga med tillägg av två procentenheter. Dröjsmålsränta ska inte 
kapitaliseras.  

7.2 Beror dröjsmålet på hinder för Emissionsinstituten, IPA eller relevant VP-central utgår 
dröjsmålsränta efter en räntesats motsvarande den räntesats som gällde för aktuellt Lån på 
förfallodagen.  

8. ÅTERBETALNING OCH ÅTERKÖP 

8.1 Lån förfaller till betalning på Återbetalningsdagen med det belopp per MTN som anges i Slutliga 
Villkor, tillsammans med upplupen ränta. Infaller Återbetalningsdagen på dag som inte är Bankdag 
återbetalas Lånet dock först följande Bankdag. Ränta enligt avsnitt 6 (Ränta) betalas på aktuell 
Ränteförfallodag. 

8.2 Slutliga Villkor kan innehålla bestämmelse (som ska anges i eventuellt prospekt) som medför att 
Bolaget har rätt eller skyldighet att helt eller delvis återbetala Lån tillsammans med upplupen ränta 
före Återbetalningsdagen. 

8.3 Bolaget får efter överenskommelse med Fordringshavare återköpa MTN vid varje tidpunkt under 
förutsättning att det är förenligt med gällande rätt. MTN som ägs av Bolaget får enligt Bolagets eget 
val behållas, överlåtas eller lösas in. 



9. ÅTERKÖP VID INLÖSENHÄNDELSE

9.1 Envar Fordringshavare har rätt att begära återköp av alla, eller vissa, av MTN som innehas av denne 
om (i) aktierna i Bolaget upphör att vara upptagna till handel på en Reglerad Marknad, eller (ii) mer 
än 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, direkt eller indirekt, ägs eller kontrolleras av en 
enskild fysisk eller juridisk person (”Inlösenhändelse”). 

9.2 Det åligger Bolaget att så snart Bolaget fått kännedom om en Inlösenhändelse enligt punkt 9.1 
meddela Fordringshavarna om detta genom pressmeddelande, på Bolagets hemsida och i enlighet 
med avsnitt 15 (Meddelanden). Meddelandet ska innehålla instruktioner avseende hur en 
Fordringshavare som vill få MTN återköpta ska agera samt specificera Återköpsdagen. 

9.3 Återköpsdagen ska infalla tidigast 20 och senast 40 Bankdagar efter att meddelande om 
ägarförändringen avsänts till Fordringshavare i enlighet med punkt 9.1, dock att om Återköpsdagen 
inte är en Bankdag ska som Återköpsdag anses närmast påföljande Bankdag. 

9.4 Om rätt till återköp föreligger ska Bolaget, om Fordringshavare så begär, återköpa relevanta MTN 
på Återköpsdagen till det pris per MTN som skulle återbetalats på den slutliga Återbetalningsdagen, 
tillsammans med upplupen ränta.  

9.5 Meddelande från Fordringshavare avseende påkallande av återköp av MTN ska tillställas Bolaget 
senast 10 Bankdagar före Återköpsdagen. 

10. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

Så länge någon MTN utestår åtar sig Bolaget följande.

10.1 Emissionslikvidens användande

Bolaget ska använda nettolikviden från Lån i enlighet med de Gröna Villkoren.

10.2 Status

Bolaget ska tillse att dess betalningsförpliktelser enligt Lån i förmånsrättsligt hänseende jämställs
med Bolagets övriga icke efterställda och icke säkerställda betalningsförpliktelser, förutom sådana
förpliktelser som enligt gällande rätt har bättre förmånsrätt.

10.3 Bolagets verksamhet och anläggningstillgångar

Bolaget ska (i) inte väsentligt förändra karaktären av Koncernens verksamhet, och (ii) inte avyttra
eller på annat sätt avhända sig anläggningstillgång om sådan avhändelse på ett väsentligt negativt
sätt påverkar Bolagets förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser gentemot Fordringshavarna.

10.4 Säkerställande av andra Marknadslån

Bolaget ska:

(a) inte självt ställa säkerhet eller låta annan ställa säkerhet, vare sig i form av
ansvarsförbindelse eller på annat sätt, för annat Marknadslån som upptagits eller kan
komma att upptagas av Bolaget;

(b) inte självt ställa säkerhet i annan form än (i) genom ansvarsförbindelse, vilken i sin tur inte
får säkerställas, eller (ii) indirekt säkerhet, för annat Marknadslån som upptagits eller kan
komma att upptagas av annan än Bolaget; samt

(c) tillse att Koncernföretag vid eget upptagande av Marknadslån efterlever bestämmelserna
enligt (a) och (b) ovan, varvid på vederbörande Koncernföretag ska tillämpas det som
gäller för Bolaget (med beaktande av att Koncernföretaget får motta sådan
ansvarsförbindelse som Bolaget äger lämna enligt bestämmelse i (b) ovan).

10.5 Upptagande till handel på Reglerad Marknad 

För Lån som enligt Slutliga Villkor ska upptas till handel på Reglerad Marknad kommer Bolaget att 
ansöka om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm, Sustainable Bonds List eller annan 
Reglerad Marknad och att vidta de åtgärder som kan erfordras för att bibehålla upptagandet till 
handel så länge det relevanta Lånet är utestående, dock längst så länge detta är möjligt enligt 
tillämpliga regler.  



10.6 Tillhandahållande av Lånevillkor 

Bolaget åtar sig att hålla den aktuella versionen av dessa Allmänna Villkor samt de Slutliga 
Villkoren för samtliga utestående Lån som är upptagna till handel på Reglerad Marknad tillgängliga 
på Bolagets hemsida. 

11. UPPSÄGNING AV LÅN

11.1 Administrerande Institut ska: 

(i) om så begärs skriftligt av Fordringshavare som vid tidpunkten för begäran representerar minst en
tiondel av Lånebelopp under relevant Lån (sådan begäran kan endast göras av Fordringshavare som
ensam representerar en tiondel av Lånebelopp eller av Fordringshavare som gemensamt
representerar en tiondel av Lånebelopp vid aktuell Bankdag, samt vid begäran företer bevis om
detta); eller

(ii) om så beslutas av Fordringshavarna under ett Lån på Fordringshavarmöte,

skriftligen förklara relevant Lån tillsammans med ränta förfallet till betalning omedelbart eller vid 
den tidpunkt Administrerande Institut eller Fordringshavarmötet (såsom tillämpligt) beslutar, om: 

(a) Bolaget inte i rätt tid erlägger förfallet kapital- eller räntebelopp avseende något Lån under
detta MTN-program, såvida inte dröjsmålet:

(i) är en följd av tekniskt eller administrativt fel; och

(ii) inte varar längre än tre Bankdagar;

(b) Bolaget i något annat avseende än som anges i (a) ovan eller i punkt 10.1
(Emissionslikvidens användande) inte fullgör sina förpliktelser eller åtaganden enligt
Lånevillkoren avseende relevant Lån under förutsättning att Bolaget skriftligen uppmanats
av Administrerande Institut att vidta rättelse och rättelse inte skett inom 20 Bankdagar;

(c) Väsentligt Koncernföretag inte i rätt tid eller inom tillämplig uppskovsperiod erlägger
betalning avseende annat lån och lånet ifråga på grund därav sagts upp till betalning i förtid
eller, om uppsägningsbestämmelse saknas eller den uteblivna betalningen skulle utgöra
slutbetalning, om betalningsdröjsmålet varar 15 Bankdagar, allt under förutsättning att
summan av utestående skuld under de lån som berörs uppgår till minst SEK 50.000.000;

(d) Väsentligt Koncernföretag inte inom 20 Bankdagar efter den dag då det Väsentliga
Koncernföretaget mottagit berättigat krav infriar borgen eller garanti som det Väsentliga
Koncernföretaget ställt för annans förpliktelse, under förutsättning att summan av
berättigade krav som inte infriats inom sådan tid uppgår till minst SEK 50.000.000;

(e) anläggningstillgångar som ägs av ett Väsentligt Koncernföretag och som har ett värde
överstigande SEK 10.000.000 utmäts eller blir föremål för liknande utländskt förfarande
och sådan utmätning eller liknande utländskt förfarande inte undanröjs inom 30 Bankdagar
från dagen för utmätningsbeslutet eller beslutet om sådant liknande utländskt förfarande;

(f) Väsentligt Koncernföretag ställer in sina betalningar;

(g) Väsentligt Koncernföretag ansöker om eller medger ansökan om företagsrekonstruktion
eller liknande förfarande;

(h) Väsentligt Koncernföretag försätts i konkurs;

(i) beslut fattas om att Bolaget ska träda i likvidation eller att Väsentligt Koncernföretag ska
försättas i tvångslikvidation (med undantag för frivillig likvidation av Väsentligt
Koncernföretag som inte sker på grund av att det Väsentliga Koncernföretags egna kapital
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller insolvens); eller

(j) Bolagets styrelse upprättar fusionsplan enligt vilken Bolaget ska uppgå i nytt eller
existerande bolag.

Begreppet ”lån” i punkten (c) ovan omfattar även kredit i räkning samt belopp som inte erhållits 
som lån men som ska erläggas på grund av skuldebrev uppenbarligen avsett för allmän omsättning. 

11.2 Administrerande Institut får inte förklara relevant Lån tillsammans med ränta förfallet till betalning 
enligt punkt 11.1 genom hänvisning till en uppsägningsgrund om det har beslutats på ett 



Fordringshavarmöte att sådan uppsägningsgrund (tillfälligt eller permanent) inte ska medföra 
uppsägning enligt punkt 11.1. 

11.3 Det åligger Bolaget att omedelbart underrätta Emissionsinstituten och Fordringshavarna i enlighet 
med avsnitt 15 (Meddelanden) i fall en uppsägningsgrund som anges i punkt 11.1 skulle inträffa. I 
brist på sådan underrättelse ska varken Administrerande Institut eller Emissionsinstitut, oavsett 
faktisk vetskap, anses känna till en uppsägningsgrund. Varken Administrerande Institut eller 
Emissionsinstituten är själva skyldiga att bevaka om förutsättningar för uppsägning enligt punkt 
11.1 föreligger. 

11.4 Bolagets skyldigheter att lämna information enligt föregående stycke gäller i den mån så kan ske 
utan att Bolaget överträder regler utfärdade av eller intagna i kontrakt med börs eller Reglerad 
Marknad där Koncernföretags aktier eller skuldförbindelser är noterade eller annars strider mot 
tillämplig lag eller myndighetsföreskrift. 

11.5 Vid återbetalning av Lån efter uppsägning enligt punkt 11.1 ska varje MTN återbetalas till det 
belopp som skulle ha återbetalats på den slutliga Återbetalningsdagen, tillsammans med upplupen 
men obetald ränta.  

12. FORDRINGSHAVARMÖTE

12.1 Administrerande Institut får och ska på begäran från Bolaget eller Fordringshavare som vid 
tidpunkten för begäran representerar minst en tiondel av Justerat Lånebelopp under ett visst Lån 
(sådan begäran kan endast göras av Fordringshavare som är registrerade i det av relevant VP-central 
förda avstämningsregistret för MTN den Bankdag som infaller närmast efter den dag då begäran 
inkom till Administrerade Institut och måste, om den görs av flera Fordringshavare, göras 
gemensamt), sammankalla ett Fordringshavarmöte för Fordringshavarna under relevant Lån. 

12.2 Administrerande Institut ska sammankalla ett Fordringshavarmöte så snart som praktiskt möjligt och 
i varje fall inte senare än tio (10) Bankdagar (eller senare dag som kan fordras av tekniska eller 
administrativa skäl) efter att det mottagit en giltig begäran från Bolaget eller Fordringshavare, 
genom att sända en kallelse till varje Fordringshavare som är registrerad som sådan vid det datum 
som väljs av Administrerande Institut och som infaller minst en (1) Bankdag före dagen då kallelsen 
skickas. Administrerande Institut ska utan dröjsmål skriftligen för kännedom underrätta Utgivande 
Institut och IPA (om Lånet består av VPS MTN) om nyss nämnt meddelande.  

12.3 Administrerande Institut får avstå från att sammankalla ett Fordringshavarmöte om (i) det 
föreslagna beslutet måste godkännas av någon person i tillägg till Fordringshavarna och denne har 
meddelat Administrerande Institut att sådant godkännande inte kommer att lämnas, eller (ii) det 
föreslagna beslutet inte är förenligt med gällande rätt. 

12.4 Kallelsen enligt punkt 12.2 ska innehålla (i) tid för mötet, (ii) plats för mötet, (iii) dagordning för 
mötet (inkluderande varje begäran om beslut från Fordringshavarna), (iv) dagordning för 
Fordringshavarmötet (inklusive eventuella beslutsförslag som tillhandahållits av en eller flera 
Fordringshavare), (v) datum då en person måste vara registrerad som Fordringshavare för att kunna 
utöva sin rätt som sådan vid Fordringshavarmötet, samt (vi) ett fullmaktsformulär. Endast ärenden 
som har inkluderats i kallelsen får beslutas om på Fordringshavarmötet. Om det krävs att 
Fordringshavare meddelar sin avsikt att närvara på Fordringshavarmötet ska sådant krav anges i 
kallelsen. 

12.5 Fordringshavarmötet ska inte hållas tidigare än femton (15) Bankdagar och inte senare än trettio 
(30) Bankdagar från kallelsen. Fordringshavarmöte för flera lån under MTN-programmet kan hållas
vid samma tillfälle.

12.6 Utan att avvika från bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor får Administrerande Institut 
föreskriva sådana ytterligare bestämmelser kring kallelse till och genomförande av 
Fordringshavarmötet som detta finner lämpligt. Sådana bestämmelser kan bland annat innefatta 
möjlighet för Fordringshavare att rösta utan att personligen närvara vid mötet, att röstning kan ske 
genom elektroniskt röstningsförfarande eller genom skriftligt röstningsförfarande. 

12.7 Endast personer som är, eller har blivit befullmäktigad i enlighet med avsnitt 4 (Rätt att agera för 
Fordringshavare) av någon som är, Fordringshavare på Avstämningsdagen för Fordringshavarmötet 
får utöva rösträtt på sådant Fordringshavarmöte, förutsatt att relevanta MTN omfattas av Justerat 
Lånebelopp. Administrerande Institut ska tillse att det vid Fordringshavarmötet finns en utskrift av 



det av relevant VP-central förda avstämningsregistret från Avstämningsdagen för 
Fordringshavarmötet. 

12.8 Vid Fordringshavarmöte äger Fordringshavare och Administrerande Institut, samt deras respektive 
ombud och biträden, rätt att närvara. På Fordringshavarmötet kan beslutas att ytterligare personer får 
närvara. Ombud ska förete behörigen utfärdad fullmakt som ska godkännas av 
Fordringshavarmötets ordförande. Fordringshavarmöte ska inledas med att ordförande, 
protokollförare och justeringsmän utses. Ordföranden ska upprätta en förteckning över närvarande 
röstberättigade Fordringshavare med uppgift om den andel av Justerat Lånebelopp varje 
Fordringshavare företräder (”Röstlängd”). Därefter ska Röstlängden godkännas av 
Fordringshavarmötet. Fordringshavare som avgivit sin röst via elektroniskt röstningsförfarande, 
röstsedel eller motsvarande, ska vid tillämpning av dessa bestämmelser anses såsom närvarande vid 
Fordringshavarmötet. Endast de som på femte Bankdagen före dagen för Fordringshavarmöte var 
Fordringshavare, respektive ombud för sådan Fordringshavare och som omfattas av Justerat 
Lånebelopp, är röstberättigade och ska tas upp i Röstlängden. Bolaget ska få tillgång till relevanta 
röstberäkningar och underlaget för dessa. Protokollet ska snarast färdigställas och hållas tillgängligt 
för Fordringshavare, Bolaget och Administrerande Institut. 

12.9 Beslut i följande ärenden kräver samtycke av Fordringshavare representerande minst 75 procent av 
den del av Justerat Lånebelopp för vilket Fordringshavare röstar under det relevanta Lånet vid 
Fordringshavarmötet: 

(a) ändring av Återbetalningsdagen, nedsättning av Nominellt Belopp, ändring av villkor
relaterande till ränta eller belopp som ska återbetalas (annat än enligt vad som följer av
Lånevillkoren) och ändring av föreskriven Valuta för Lånet;

(b) ändring av villkoren för Fordringshavarmöte enligt detta avsnitt 12;

(c) gäldenärsbyte; och

(d) obligatoriskt utbyte av MTN mot andra värdepapper.

12.10 Ärenden som inte omfattas av punkt 12.9 kräver samtycke av Fordringshavare representerande mer 
än 50 procent av den del av Justerat Lånebelopp för vilket Fordringshavare röstar under det 
relevanta Lånet vid Fordringshavarmötet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ändringar och 
avståenden av rättigheter i förhållande till Lånevillkoren som inte fordrar en högre majoritet (annat 
än ändringar enligt avsnitt 13 (Ändringar av villkor, m.m.)) samt förtida uppsägning av Lån. 

12.11 Ett Fordringshavarmöte är beslutsfört om Fordringshavare representerande minst 50 procent av det 
Justerade Lånebeloppet under det relevanta Lånet avseende ett ärende i punkt 12.9 och annars 20 
procent av det Justerade Lånebeloppet under det relevanta Lånet närvarar vid mötet personligen 
eller via telefon (eller närvarar genom en befullmäktigad representant). Om beslutsförhet föreligger 
för vissa men inte alla ärenden som behandlas vid ett Fordringshavarmöte, får beslut fattas i de 
frågor där beslutsförhet föreligger.  

12.12 Om Fordringshavarmöte inte är beslutsfört ska Administrerande Institut kalla till nytt 
Fordringshavarmöte (i enlighet med punkt 12.2) förutsatt att den eller de som initierade 
Fordringshavarmötet bekräftar att det relevanta förslaget inte har dragits tillbaka. Vid händelse att 
ett andra Fordringshavarmöte enligt denna punkt 12.12, ska dagen för begäran om ett andra 
Fordringshavarmöte enligt punkt 12.1 anses vara dagen då beslutsförhet saknades. Kravet på 
beslutsförhet i punkt 12.11 ska inte gälla för sådant nytt Fordringshavarmöte. 

12.13 Ett beslut vid Fordringshavarmöte som utsträcker förpliktelser eller begränsar rättigheter som 
tillkommer Bolaget eller Utgivande Institut under Lånevillkoren kräver även godkännande av 
vederbörande part. 

12.14 En Fordringshavare som innehar mer än en MTN behöver inte rösta för samtliga, eller rösta på 
samma sätt för samtliga, MTN som innehas av denne. 

12.15 Bolaget får inte, direkt eller indirekt, betala eller medverka till att det erläggs ersättning till någon 
Fordringshavare för att denne ska lämna samtycke enligt Lånevillkoren om inte sådan ersättning 
erbjuds alla Fordringshavare som lämnar samtycke vid relevant Fordringshavarmöte. 

12.16 Ett beslut som fattats vid ett Fordringshavarmöte är bindande för samtliga Fordringshavare under 
det relevanta Lånet oavsett om de närvarat vid Fordringshavarmötet. Fordringshavare som inte har 
röstat för ett beslut ska inte vara ansvarig för skada som beslutet vållar andra Fordringshavare.  



12.17 På Administrerande Instituts begäran ska Bolaget utan dröjsmål tillhandahålla det Administrerande 
Institutet ett intyg som anger sammanlagt Nominellt Belopp för samtliga MTN som ägs av 
Koncernföretag på sådan Bankdag som anges i punkt 12.1 samt relevant Avstämningsdag före ett 
Fordringshavarmöte, oavsett om sådant Koncernföretag är direktregistrerat som ägare av MTN. 
Administrerande Institut ska inte vara ansvarigt för innehållet i sådant intyg eller annars vara 
ansvarigt för att fastställa om en MTN ägs av ett Koncernföretag. 

12.18 Information om beslut taget vid Fordringshavarmöte ska utan dröjsmål meddelas Fordringshavarna 
under relevant Lån genom pressmeddelande, på Bolagets hemsida och i enlighet med avsnitt 15 
(Meddelanden). Administrerande Institut ska på Fordringshavares och Utgivande Instituts begäran 
tillhandahålla protokoll från relevant Fordringshavarmöte. Underlåtenhet att meddela 
Fordringshavarna enligt ovan ska inte påverka beslutets giltighet. 

13. ÄNDRING AV VILLKOR M.M.

13.1 Bolaget och Emissionsinstituten får, utan Fordringshavares medgivande, överenskomma om 
justeringar av klara och uppenbara fel i dessa Allmänna Villkor. 

13.2 Bolaget och Administrerande Institut får, utan Fordringshavares medgivande, överenskomma om 
justering av klara och uppenbara fel i Slutliga Villkor för visst Lån. 

13.3 Anlitande av Emissionsinstitut ska ske genom överenskommelse mellan Bolaget, aktuellt institut 
och Emissionsinstituten, och får ske utan Fordringshavares medgivande. Emissionsinstitut kan 
frånträda som sådant, dock att Administrerande Institut med avseende på visst Lån inte får avträda 
med mindre än att ett nytt Administrerande Institut utses i dess ställe. 

13.4 Bolaget, Emissionsinstituten och IPA får, utan Fordringshavares medgivande, överenskomma om att 
ersätta IPA med ett annat Kontoförande Institut. 

13.5 Ändring eller eftergift av Lånevillkor i andra fall än enligt punkterna 13.1 till 2 ska ske genom 
beslut på Fordringshavarmöte enligt avsnitt 12 (Fordringshavarmöte).  

13.6 Ett godkännande på Fordringshavarmöte av en villkorsändring kan omfatta sakinnehållet av 
ändringen och behöver inte innehålla en specifik utformning av ändringen.  

13.7 Ett beslut om en villkorsändring ska också innehålla ett beslut om när ändringen träder i kraft. 

13.8 Ändring eller eftergift av Lånevillkor i enlighet med detta avsnitt 13 ska av Bolaget snarast 
meddelas till Fordringshavarna i enlighet med avsnitt 15 (Meddelanden) och publiceras i enlighet 
med punkt 10.6.  

14. PRESKRIPTION

14.1 Fordran på kapitalbelopp preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. Fordran på ränta 
preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. Om fordran preskriberas tillkommer de medel 
som avsatts för betalning av sådan fordran Bolaget.  

14.2 Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om kapitalbelopp och tre år 
beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av bestämmelser om verkan av 
preskriptionsavbrott i preskriptionslagen (1981:130). 

15. MEDDELANDEN

15.1 Meddelanden ska tillställas Fordringshavare för aktuellt Lån på den adress som är registrerad hos 
relevant VP-central på Avstämningsdagen (förutom vid meddelande enligt punkt 12.2). Ett 
meddelande till Fordringshavarna ska också offentliggöras genom pressmeddelande och publiceras 
på Bolagets hemsida.  

15.2 Meddelande ska tillställas Bolaget och Emissionsinstitut på Avstämningsdagen (förutom vid 
meddelande enligt punkt 12.2).  

15.3 Ett meddelande till Bolaget eller Fordringshavare enligt Lånevillkoren som sänds med normal post 
till angiven adress ska anses ha kommit mottagaren tillhanda tredje Bankdagen efter avsändande och 
meddelande som sänds med bud ska anses ha kommit mottagaren tillhanda när det avlämnats på 
angiven adress.  

15.4 För det fall ett meddelande inte sänts på korrekt sätt till viss Fordringshavare ska detta inte påverka 
verkan av meddelande till övriga Fordringshavare.  



16. BEGRÄNSNING AV ANSVAR M.M.

16.1 I fråga om de på Emissionsinstituten och IPA ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte 
kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande 
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om 
vederbörande Emissionsinstitut eller IPA själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.  

16.2 Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Emissionsinstitut eller IPA om vederbörande 
Emissionsinstitut varit normalt aktsamt. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada.  

16.3 Föreligger hinder för Emissionsinstitut eller IPA på grund av sådan omständighet som angivits i 
punkt 16.1 att vidta åtgärd, får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.  

16.4 Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av LKF eller Verdipapirregisterloven, såsom 
tillämpligt. 

17. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

17.1 Svensk rätt ska tillämpas på Lånevillkoren och samtliga icke kontraktuella förpliktelser som 
uppkommer i samband med tillämpning av Lånevillkoren. 

17.2 Tvist ska avgöras av svensk domstol. Stockholms tingsrätt ska vara första instans. 

Härmed bekräftas att ovanstående Allmänna Villkor är för oss bindande.

Solna den 12 juni 2019 

Fabege AB (publ) 



 

MALL FÖR SLUTLIGA VILLKOR 
Slutliga Villkor 

för lån nr [•] 

under Fabege AB (publ) (”Bolaget”) 

svenska gröna MTN-program 
För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 12 juni 2019 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna 
Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets gröna MTN-program återges i Bolagets grundprospekt 
daterat den 12 juni 2019 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för det gröna MTN-
programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta 
implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive 
ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt 
”Prospektdirektivet”) (”Grundprospektet”) för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår 
antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.  

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. Fullständig information om Bolaget 
och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i 
kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans 
med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. Bolagets Gröna Villkor, Grundprospektet samt tilläggsprospekt 
finns att tillgå på  www .fabege .se.  

[Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den [datum], varvid Lånebeloppet höjts med 
[SEK/EUR/NOK] [belopp i siffror] från [SEK/EUR/NOK] [belopp i siffror] till [SEK/EUR/NOK] [belopp i 
siffror].] 

ALLMÄNT 

1. Lånenummer: [•] 

 (i) Tranchbenämning [•] 

2. Lånebelopp:  

 (i)  för Lånet: [•] 

 (ii)  för denna tranch: [•] 

 [(iii)  tidigare tranch(er):] [•] 

3. Valuta: [SEK/EUR/NOK] 

4. Nominellt Belopp: [SEK/EUR/NOK] [•] 

5. Pris per MTN: [•] % av [Nominellt Belopp/[•]] 

6. Lånedatum: [•] 

7. Startdag För Ränteberäkning: [Ej tillämpligt] [•] 

8. Likviddag: [•] 

9. Återbetalningsdag: [•] 

10. Räntekonstruktion: [Fast Ränta] 

[Rörlig Ränta (FRN)] 

 
  



BERÄKNINGSGRUND FÖR AVKASTNING 

11. Fast Ränta: [Tillämpligt/Ej tillämpligt] 

(Om ej tillämpligt, radera resterande 
underrubriker av denna paragraf) 

 (i) Räntesats: [•] % årlig ränta beräknat på [Nominellt 
Belopp/[•]] 

 (ii) Ränteperiod: [Euroclear MTN: Tiden från den [•] till och med 
den [•] (den första Ränteperioden) och därefter 
varje tidsperiod om [•] månader med slutdag på en 
Ränteförfallodag] 

[VPS MTN: Tiden från och med den [•] till den [•] 
(den första Ränteperioden) och därefter varje 
tidsperiod om [•] månader med slutdag på en 
Ränteförfallodag] 

 (iii) Ränteförfallodag(ar): [Årligen/Halvårsvis/Kvartalsvis] den [•], första 
gången den [•] och sista gången den [•] 

(Ovan förändras i händelse av förkortad eller 
förlängd Ränteperiod) 

 (iv) Dagberäkningsmetod: 30/360 

 (v) Riskfaktorer: [I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”MTN med 
fast ränta” i Grundprospektet.] 

12. Rörlig Ränta (FRN): [Tillämpligt/Ej tillämpligt]  

(Om ej tillämpligt, radera resterande 
underrubriker av denna paragraf) 

 (i) Räntebas: [•]-månaders [STIBOR/EURIBOR/NIBOR] 

[Den första kupongens Räntebas ska interpoleras 
linjärt mellan [•]-månader 
[STIBOR/EURIBOR/NIBOR] och [•]-månader 
[STIBOR/EURIBOR/NIBOR]] 

 

 (ii) Räntebasmarginal: [+/-][•] % årlig ränta beräknat på [Nominellt 
Belopp/[•]] 

 (iii) Räntebestämningsdag: [Två/[•]] Bankdagar före varje Ränteperiod, första 
gången den [•] 

 (iv) Ränteperiod [Euroclear MTN: Tiden från den [•] till och med 
den [•] (den första Ränteperioden) och därefter 
varje tidsperiod om ca [•] månader med slutdag på 
en Ränteförfallodag] 

[VPS MTN: Tiden från och med den [•] till [•] (den 
första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod 
om ca [•] månader med slutdag på en 
Ränteförfallodag] 

 (v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, [den [•], den [•], 
den [•] och den [•] varje år], första gången den [•] 
och sista gången [på Återbetalningsdagen/den [•]] 

 (vi) Dagberäkningsmetod: Faktisk/360 

 (vii) Riskfaktorer: [I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”MTN med 
rörlig ränta” i Grundprospektet.] 

 



ÅTERBETALNING 

13. MTN med frivillig förtida 
återbetalningsmöjligheter för 
Bolaget före 
Återbetalningsdagen: 

[Tillämpligt/Ej tillämpligt]  

(Om ej tillämpligt, radera resterande 
underrubriker av denna paragraf) 

 (i) Tidpunkter för återbetalning : [•] 

 (ii) Pris per MTN vid 
återbetalning: 

[•] % av [Nominellt Belopp/[•]] 

 (iii) Minsta Nominella Belopp som 
får återbetalas per MTN: 

[•] 

 (iv) Högsta Nominella Belopp som 
får återbetalas per MTN: 

[•] 

 (v) Frister: [•] 

14. MTN med frivillig förtida 
återbetalningsmöjligheter för 
Fordringshavare före 
Återbetalningsdagen: 

[Tillämpligt/Ej tillämpligt]  

(Om ej tillämpligt, radera resterande 
underrubriker av denna paragraf) 

 

 (i) Tidpunkter för återbetalning: [•] 

 (ii) Pris per MTN vid 
återbetalning: 

[•] 

 (iii) Frister: [•] 

 

ÖVRIGT 

15. Upptagande till handel på 
Reglerad Marknad: 

[Tillämpligt/Ej tillämpligt] 

 (i) Reglerad Marknad: [Nasdaq Stockholm][Sustainable Bonds 
List][specificera reglerad marknad] 

 (ii) Uppskattning av sammanlagda 
kostnader i samband med 
upptagandet till handel: 

[•] 

 (iii) Totalt antal värdepapper som 
tas upp till handel: 

[•] 

 (iv) Tidigaste dagen för 
upptagande till handel: 

[Specificera] 

16. Intressen hos fysiska och 
juridiska personer som är 
inblandade i emissionen: 

[Specificera/Ej tillämpligt]  

(Intressen och eventuella intressekonflikter hos 
personer som är engagerade i emissionen och som 
har betydelse för Lånet ska beskrivas) 

17. Kreditbetyg för Lån: [Specificera/Ej tillämpligt] 

18. Beslut till grund för 
upprättandet av emissionen: 

I enlighet med Grundprospektet [Infoga annat 
datum om beslut om emission tagit vid annat 
tillfälle] 

19. VP-central: [Euroclear Sweden/VPS] 

20. Betalning och depåombud: 
 
Administrerande Institut: 
 

 
 
[Nordea Bank Abp]/[Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ)]/[Svenska Handelsbanken AB 



 
 
Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna 
Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget 
bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som 
skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts. 

Solna den [●] 

Fabege AB (publ) 

 

 
 
Utgivande Institut: 
 
 
 
 
IPA: 

(publ)]/[Swedbank AB (publ)]/[•] 
 
[Nordea Bank Abp]/[Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ)]/[Svenska Handelsbanken AB 
(publ)]/[Swedbank AB (publ)]/[•] 

 

[Handelsbanken NUF/Ej tillämpligt] 

21. ISIN: [SE/NO][•] 



BILAGA 2 
 
Handelsbanken 
 

 
 
 
 
 
 

AVTALE 

OM 

FØRING AV UTSTEDERS KONTO FOR OBLIGASJONER  

I VPS  

 

 
 
 

mellom 
 

Fabege AB (publ) 
Org.nr. 556049-1523 

(”Utsteder”) 
 
 

og 
 
 

Handelsbanken NUF 
Org.nr. 971 171 324 

(”Kontofører Utsteder”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handelsbanken 
 

 2 

 
 
1. INNLEDNING   

1.1 Mellom Utsteder og Kontofører Utsteder, heretter i felleskap benevnt som ”Partene”, er det i dag 

inngått følgende avtale om føring av Utsteders konto for Obligasjoner i VPS, heretter benevnt som 

”Avtalen”. 

 

1.2 Kontofører Utsteder er autorisert av VPS.  

 

1.3 I tillegg til denne Avtale gjelder de til enhver tid gjeldende Standardvilkår for Registerfører i VPS 

med vedlegg (”Standardvilkårene”) og VPS’ Regelverk for registrering av finansielle instrumenter 

(”Regelverket”). Gjeldende versjon av Standardvilkårene og Regelverket er tilgjengelig på 

www.vps.no.  

2. DEFINISJONER  

2.1 I denne Avtale skal følgende ord og uttrykk ha følgende betydning;  

”Obligasjon(er)” Instrumenter som angitt i Verdipapirhandelloven § 2-2 annet ledd 

nr. 2, herunder sertifikater. 

”Bankdag” Enhver dag som norske forretningsbanker er ordinært åpne og 

som ikke er lørdag eller søndag.  

”Begrensede Rettigheter” Andre rettigheter enn eierrettigheter til VPS-konto eller til hele 

eller deler av en eller flere Beholdninger på VPS-kontoen som ikke 

er Fullmakt, typisk pant, utlegg eller arrest.  

”Beholdning” Det totale antall Obligasjoner på en VPS-konto.  

”Brukersystemet” Det programvareverktøy Kontofører Utsteder får tilgang til i 

henhold til sin autorisasjon i VPS.  

”Corporate Action” Registrering på VPS-konto som følge av beslutning av Utsteder 

som innebærer at det totale antall enheter av Obligasjoner endres, 

eller som på annen måte innvirker på rettigheter til Beholdninger.  

”Feilregistrering” Rettighetsregistrering som ikke er gjort i samsvar med rettmessig 

Registreringsbegjæring fremsatt av en Registreringsberettiget, 

herunder også feilaktig nektelse av rettmessig 

Rettighetsregistrering. 

”Finansielle instrumenter”  Instrumenter som angitt i Verdipapirhandelloven § 2-2. 

”Forvalter” Foretak med offentlig tillatelse til å opptre som forvalter og som 

innehar en eller flere Forvalterkontoer i VPS. 
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”Fullmakt” Fullmakt registrert i VPS i form av Disposisjonsfullmakt, 

Handelsfullmakt eller Innsynsfullmakt.  

”Innføring” Registrering av Obligasjoner i VPS med rettsvirkning etter 

Verdipapirregisterloven. 

”Innføringsregister” Register over eiere, Forvaltere og innehavere av Begrensede 

rettigheter på tidspunktet for Innføring i VPS.  

”Kontofører Utsteder” Registerfører med autorisasjon til å Innføre blant annet 

Obligasjoner i VPS og administrere Utstederregisteret til disse, 

samt til å foreta registrering av Corporate Action. 

”Kontohaver” Den som er registrert som innehaver av VPS-konto. 

”NETS” Nets Norway AS. 

”Registerfører” Foretak som er autorisert av VPS til å opptre som Kontofører 

Investor, Kontofører Utsteder eller Kontofører Fond. 

”Registreringsforskriften” Forskrift til Verdipapirregisterloven av 21. mai 2003 nr. 620.  

”Reglement(et)” Regelverket og Standardvilkårene i fellesskap. 

”Rettighetsregistrering” Overføring av eierskap eller Registrering av Begrensede Rettighet 

på en VPS-konto eller til en Beholdning av Obligasjoner på VPS-

konto, herunder Sletting av slik rettighet. 

”Sekundærinnføring” Innføring av hele eller deler av den utstedte mengde av 

Obligasjoner når enten (1) Obligasjonen allerede er innført i et 

norsk verdipapirregister annet enn VPS, eller et utenlandsk 

register hvor registrering av rettigheter har tilsvarende 

rettsvirkninger som i VPS, som nærmere beskrevet i 

Standardvilkårene pkt C7.2, eller (2) det er utstedt et eller flere 

dokumenter som representerer Obligasjonen som nærmere 

beskrevet i Standardvilkårene pkt C7.2. 

”Sletting” Avregistrering av en Obligasjon i VPS. 

”Utstederregister” De opplysninger om Obligasjoner som i henhold til lov, forskrift og 

Reglementet til enhver tid skal være registrert om Obligasjoner. 

”Verdipapirhandelloven” Lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75.  

”Verdipapirregisterloven” Lov om registrering av finansielle instrumenter av 5. juli 2002 nr. 

64. 

”Verdipapiroppgjørssystem” System for avregning og oppgjør av handler i Finansielle 

Instrumenter Innført i VPS.  
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”VPS” Verdipapirregister operert av Verdipapirsentralen ASA, med 

konsesjon etter Verdipapirregisterloven § 3-1. 

”VPS-konto” Konto for registrering av eierrettigheter og Begrensede 

Rettigheter til Beholdning i blant annet Obligasjoner Innført i VPS. 

3. INNFØRING AV OBLIGASJONER I VPS  

3.1 Kontofører skal på vegne av og etter begjæring fra Utsteder forestå Innføring av Obligasjoner 

utstedt av Utsteder i VPS, samt løpende ajourføre opplysningene om Obligasjonene, jf. pkt. 4.2.  

 

3.2 Ved Innføring i VPS skal Utsteder oppgi til Kontofører Usteder den informasjon som lov, forskrift 

eller Reglementet krever.   

 
3.3 Til begjæring som omhandlet i pkt. 3.1 skal beslutning om Innføring truffet av kompetent organ 

hos Utsteder, samt obligasjonslånets betingelser ) og eventuell låneavtale med tillitsmann, 

vedlegges i bekreftet kopi. Beslutningen om Innføring skal oppfylle de krav lovgivningen setter for 

at den skal være gyldig. Til begjæringen skal det også, dersom dette følger av svensk rett, , 

vedlegges dokumentasjon for at Utsteder har gitt varsel i henhold til gjeldende lovgivning til 

eventuell tillitsmann, eiere, Forvaltere og innehavere av Begrensede Rettigheter, eller der 

lovbestemt varslingsprosedyre ikke foreligger, dokumentasjon for at eventuell tillitsmann, eiere, 

Forvaltere og innehavere av Begrensede Rettigheter har fått varsel slik at de har fått rimelig tid og 

nok informasjon til å ivareta sine rettigheter. 

3.4 Dersom Innføring i VPS fører til berettiget krav mot Kontofører Utsteder om betaling av offentlige 

avgifter er Utsteder overfor Kontofører Utsteder ansvarlig for disse.  

3.5 Kontofører Utsteder skal ved Innføring:  

3.5.1  Registrere de opplysninger som følger av pkt. 4.1.  

3.5.2  Innhente Innføringsregister som er bekreftet av organ som i henhold til lov er kompetent 

til å gi slik bekreftelse.  

3.5.3  Påse at Utsteder har gitt slikt varsel til eventuell tillitsmann, eiere, Forvaltere og 

innehavere av Begrensede Rettigheter som omhandlet i pkt. 3.3.  

3.5.4 Sørge for at Beholdning blir registrert på den VPS-konto som eier eller Forvalter har 

oppgitt, eller, dersom slik VPS-konto ikke er oppgitt, sørge for registrering på en VPS-

konto Kontofører Utsteder åpner i eiers eller Forvalters navn.  

3.5.5  Sørge for at eventuelle andre rettigheter som fremgår av Innføringsregisteret blir 

registrert på adekvat måte i VPS.  

3.6 Kontofører Utsteder skal sørge for at VPS-konto som er opprettet i henhold til pkt. 3.5.4 annet 

alternative ikke skal kunne disponeres før alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendige 

etter lov eller Reglementet er registrert, og det er foretatt de undersøkelser som i henhold til lov, 

forskrift eller Reglementet skal foretas ved kontoopprettelse.  
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3.7 Kontofører Utsteder er ikke forpliktet til å forestå Innføring før vilkårene i henhold til dette pkt. 3 er 

oppfylt i sin helhet.  

4. UTSTEDERREGISTER  

4.1 Kontofører Utsteder skal sørge for at all informasjon om Obligasjonen som kreves i henhold til lov, 

forskrift og Reglementet registreres i Utstederregisteret.  

4.2 Utsteder skal uten ugrunnet opphold gi Kontofører Utsteder melding om endringer i opplysninger 

som er registrert i VPS. Det samme gjelder dersom Utsteder får kjennskap til andre forhold som 

kan ha betydning for registreringen. Utsteder skal for øvrig oppfylle Regelverket pkt. 5, jf. 

Standardvilkårene pkt. 2.1.2.1, herunder uten ugrunnet opphold informere Kontofører Utsteder om 

alle forhold som kan ha betydning for Utstederregisteret, og oppfylle andre krav i henhold til Avtalen 

som implementerer Reglementet.  

4.3 Kontofører Utsteder skal uten opphold registrere nye eller endrede opplysninger som Kontofører 

Utsteder blir kjent med om Utsteder eller Obligasjonen såfremt Kontofører Utsteder ikke har saklig 

grunn for å nekte registrering.  

4.4 Dersom Kontofører Utsteder har grunn til å tro at opplysninger i Utstederregisteret ikke er 

oppdaterte, skal Kontofører Utsteder kontakte Utsteder for å undersøke forholdet nærmere, og 

foreta slik oppdatering dersom det viser seg å være nødvendig.   

4.5 I henhold til Standardvilkårene kan VPS pålegge Kontofører Utsteder å dokumentere hvilke tiltak 

som er satt i verk for å innhente opplysningene fra Utsteder. VPS kan også pålegge Kontofører 

Utsteder å gjennomføre ytterligere tiltak for å innhente opplysninger fra Utsteder. Utsteder er 

forpliktet til for egen regning og risiko å bistå Kontofører Investor i forbindelse med ethvert pålegg 

fra VPS.    

4.6 Kontofører Utsteder har i henhold til Regelverket pkt. 11.1 rett til å disponere over de opplysninger 

som er registrert på VPS-konto som Kontofører Utsteder fører, eller som er registrert om 

Obligasjoner vedkommende er Kontofører Utsteder for, så fremt bruken ikke er i strid med 

taushetsplikt eller andre bestemmelser som følger av lov, forskrift eller Regelverket.  

5. CORPORATE ACTION  

5.1 Kontofører Utsteder skal på vegne av og etter begjæring fra Utsteder forestå registrering av 

Corporate Action.  

5.2 Utsteder skal varsle Kontofører Utsteder så tidlig som mulig om beslutning om å gjennomføre 

registrering av Corporate Action. Pkt. 3.3 ovenfor gjelder tilsvarende for beslutning om Corporate 

Action.    

5.3 Dersom gjennomføringen av Corporate Action krever medvirkning fra VPS, jf. pkt. 5.7 skal 

Kontofører Utsteder snarest varsle VPS.  

5.4 Kontofører Utsteder skal sammen med Utsteder, og om nødvendig VPS, utarbeide en plan for 

hvordan registrering av en Corporate Action skal gjennomføres. Registreringen skal inneholde de 
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opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av en Corporate Action i VPS og som ellers 

følger av internasjonal praksis.  

5.5 Kontofører Utsteder skal påse at beslutning som ligger til grunn for registrering av Corporate Action 

er truffet av kompetent organ hos Utsteder, og at den ellers oppfyller de krav lovgivningen setter 

for at beslutningen skal være gyldig, jf. pkt. 5.2 og 3.3.  

5.6  Utsteder skal holde Kontofører Utsteder skadesløs og på anmodning erstatte Kontofører Utsteders 

direkte tap knyttet til Avtalen, med mindre tapet skyldes Kontofører Utsteders egne uaktsomme 

eller forsettlige handlinger.  

5.7 Dersom registrering av Corporate Action innebærer at det må foretas Rettighetsregistreringer på 

en eller flere VPS-kontoer, og Kontofører Utsteder ikke kan gjennomføre disse innenfor sin 

autorisasjon, skal Kontofører Utsteder i god tid fremsette skriftlig begjæring til VPS om at VPS 

gjennomfører Rettighetsregistreringene. Kontofører Utsteder skal sammen med nevnte begjæring 

gi en kort redegjørelse for grunnlaget for begjæringen, og gi VPS den dokumentasjon som er 

nødvendig for at VPS skal kunne avgjøre om den er berettiget. Bestemmelsen i dette punkt får også 

anvendelse på andre registreringer av Corporate Action som Kontofører Utsteder av praktiske 

årsaker ønsker VPS' medvirkning til å gjennomføre.  

5.8 Utsteder kan i henhold til Reglementet benytte en annen Registerfører enn Kontofører Utsteder ved 

gjennomføring av visse typer Corporate Action, på de nærmere vilkår som angitt i 

Standardvilkårene.  

6. ANDRE RETTIGHETSREGISTRERINGER SOM KAN FORETAS AV KONTOFØRER UTSTEDER  

6.1 Kontofører Utsteder kan etter avtale med Utsteder og VPS gis adgang til å foreta registrering direkte 

på VPS-kontoer dersom dette er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre en 

registreringsbegjæring som innbefatter samtidige overføringer av flere Beholdninger i et bestemt 

Finansielt Instrument (oppkjøp og lignende). Bestemmelsene i pkt. 5 gjelder tilsvarende så langt 

de passer for denne type Rettighetsregistreringer.  

7. FEILREGISTRERING  

7.1 Regler om Feilregistrering og retting av Feilregistrering som følger av Standardvilkårene pkt. B3.6 

gjelder tilsvarende for registreringer som foretas etter Avtalen.   

8. SLETTING AV OBLIGASJONER    

8.1 Kontofører Utsteder foretar Sletting av Obligasjoner i VPS etter begjæring fra Utsteder.  

8.2 Kontofører Utsteder skal kontrollere at beslutning om Sletting er truffet av kompetent organ hos 

Utsteder, og at beslutningen ellers oppfyller de krav lovgivningen setter for at den skal være gyldig. 

Pkt. 3.3 ovenfor gjelder tilsvarende for beslutning om Sletting. Til begjæringen skal det også, 

dersom dette følger av svensk rett, vedlegges dokumentasjon for at Utsteder har varslet eventuell 

tillitsmann, Kontohavere og innehavere av Begrensede Rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning 

før Sletting finner sted, eller der lovbestemt varslingsprosedyre ikke foreligger, dokumentasjon for 
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at eventuell tillitsmann, Kontohavere og innehavere av Begrensede Rettigheter har fått slikt varsel 

at de har fått rimelig tid og nok informasjon til å ivareta sine rettigheter.  

8.3  Ved Sletting skal Kontofører Utsteder utlevere til den Utsteder anviser og som lovlig kan motta 

denne, en oversikt over Kontohavere og innehavere av Begrensede Rettigheter til Beholdninger på 

slettetidspunktet.  

8.4 Når Sletting har skjedd skal Kontofører Utsteder umiddelbart varsle Utsteder om dette.  

8.5 Dersom en Obligasjon ikke lengre oppfyller vilkårene for å være registrert i VPS, kan (i) Kontofører 

Utsteder av eget tiltak gjennomføre Sletting, eller (ii) VPS pålegge Kontofører Utsteder å 

gjennomføre Sletting.  

8.6 VPS kan i henhold til Regelverket pkt. 5.7.8 beslutte Sletting av Obligasjoner dersom Utsteder har 

foretatt vesentlig brudd på Regelverket, eller dersom det Obligasjonen ikke lenger oppfyller 

vilkårene for å være registrert i VPS. Ved slik oppsigelse skal VPS varsle Utsteder, Kontohaver 

Utsteder og innehavere av Begrensede Rettigheter om at Sletting vil bli foretatt. Varselet skal gis 

senest to måneder før den foretas.  

9. OVERFØRING TIL NY KONTOFØRER UTSTEDER  

9.1 Utsteder kan beslutte å avslutte Avtalen og kreve overføring til ny Kontofører Utsteder i henhold til 

oppsigelsestid som regulert i pkt. 18.1 nedenfor.   

9.2 Utsteder fremsetter begjæring om overføring overfor Kontofører Utsteder.  

9.3 Ved mottak av begjæring om overføring skal Kontofører Utsteder varsle VPS, som forestår 

overføringen.  

9.4 Kontofører Utsteder plikter i henhold til Standardvilkårene å medvirke til overføring på den måten 

som fastsettes av VPS, og ellers i samsvar med god forretningsskikk.  

9.5 VPS vil fakturere ny Kontofører Utsteder for den bistand VPS gir i forbindelse med overføring av 

Utsteder til vedkommende som ny Kontofører Utsteder.  

10. HÅNDTERING AV INNSYNSBEGJÆRING  

10.1 Kontofører Utsteder og andre har innsyn i opplysninger om Obligasjonen, Utsteder og eiere av 

Beholdning av Obligasjoner i den utstrekning slik innsynsrett følger av lov, forskrift eller avtale med 

den enkelte eier av Beholdning i Obligasjonen. Utsteder har ikke rett til opplysninger om eiere av 

Beholdning av Obligasjoner uten etter avtale med den enkelte eier av Beholdning av Obligasjoner.   

10.2 Kontofører Utsteder skal motta og behandle begjæringer om innsyn i opplysninger om Utsteder eller 

dens Obligasjoner.    

10.3 Kontofører Utsteder skal kontrollere om den som krever innsyn er berettiget til det innsynet som 

kreves og eventuelt foreta nødvendig identitetskontroll.  
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10.4 Dersom innsynsbegjæringen er berettiget, skal Kontofører Utsteder ta innsynsbegjæring til følge og 

sørge for at vedkommende får de opplysninger som kreves.  

10.5 Dersom Kontofører Utsteder mottar en innsynsbegjæring som ikke kan effektueres innenfor 

Kontofører Utsteders autorisasjon, skal Kontofører Utsteder henvise den som krever innsyn til VPS, 

dersom det ikke fremstår som åpenbart at innsynsbegjæringen ikke kan bli tatt til følge.  

10.6 Kontofører Utsteder er for øvrig underlagt taushetsplikt etter Verdipapirregisterloven § 8-1.  

11. SEKUNDÆRINNFØRING AV OBLIGASJONER OG INNFØRING AV UTENLANDSKE 

OBLIGASJONER   

11.1 Når en Obligasjon er innført i et norsk verdipapirregister annet enn VPS, eller et utenlandsk register 

hvor registrering av rettigheter har tilsvarende rettsvirkninger som i VPS, kan en delmengde av 

denne Obligasjonen innføres i VPS. Dette gjelder likevel bare dersom rettighetene til delmengden 

er sikret på en slik måte at rettigheter som er registrert i VPS ikke kan komme i strid med rettigheter 

som er registrert i det andre registeret.  

11.2 Dersom det er utstedt et eller flere dokumenter som representerer Obligasjonen kan det innføres i 

VPS dersom slike dokumenter er makulert, lagt i sikker forvaring eller på annen måte sikret mot å 

komme i omsetning.  

11.3 Utsteder fremsetter anmodning om Sekundærinnføring overfor Kontofører Utsteder.  

11.4 Kontofører Utsteder skal før Sekundærinnføring finner sted sørge for at rettighetene til delmengden 

er betryggende sikret som beskrevet i pkt. 11.1 og 11.2. Utsteder skal ved behov bistå Kontofører 

Utsteder med dokumentasjon for på hvilken måle rettighetene er sikret. Kontofører Utsteder og VPS 

kan fastsette nærmere krav til hvilken informasjon slik dokumentasjon skal inneholde.  

11.5 Utsteder skal for egen regning innhente og overlevere til Kontofører Utsteder en juridisk bekreftelse 

(legal opinion) om at det ikke er legale hindringer i Obligasjonens hjemland for Sekundærinnføring 

i VPS. Kontofører Utsteder og VPS kan fastsette nærmere krav til innholdet i en slik legal opinion.  

11.6 Kontofører Utsteder skal etablere dokumenterte rutiner som sikrer at de Beholdninger av 

Obligasjoner som er registrert i VPS til enhver tid samsvarer med den delmengden som er registrert 

i henhold til pkt. 11.1 eller holdes i sikker forvaring etter pkt. 11.2, samt at Utstederregisteret for 

delmengden i VPS til enhver tid er oppdatert.  

11.7 Kontofører Utsteder skal kontrollere at Sekundærinnføring skjer i henhold til offentlig regulering 

relatert til Sekundærinnføringen i VPS, herunder utenlandsk regulering. Dette gjelder også 

regulering som blir relevant som en følge av at transaksjoner i den Sekundærinnførte Obligasjonen 

kan gjøres opp gjennom Verdipapiroppgjørssystem. Kontofører Utsteders kostnader forbundet med 

slik kontroll skal dekkes av Utsteder.   

11.8 Utsteder skal holde Kontofører Utsteder skadesløs for ethvert berettiget krav som måtte rettes mot 

Kontofører Utsteder som oppstår som følge av Sekundærinnføring, herunder for ethvert krav fra 

VPS eller offentlig avgift, norsk eller utenlandsk, som måtte utløses av Sekundærinnføringen. 
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Kontofører Utsteder skal uten ugrunnet opphold varsle Utsteder dersom Kontofører Utsteder mottar 

krav knyttet til forhold som omfattes av skadesløsholdelsen.  

11.9 Øvrige bestemmelser om Finansielle Instrumenter i Reglementet gjelder tilsvarende for 

Sekundærinnførte Obligasjoner.   

11.10 Ved innføring av den totale mengde av en utenlandsk Obligasjoner gjelder dette pkt. 11 tilsvarende.  

12. OPPBEVARING AV DOKUMENTASJON  

12.1  Kontofører Utsteder plikter å oppbevare underliggende dokumentasjon knyttet til registreringer i 

10 år fra Obligasjonen er Slettet i VPS.  

13. DEBETBANK OG ØVRIGE TJENESTER  

13.1 Kontofører Utsteder skal utføre følgende tjenester;  

 13.1.1 emittere obligasjonslånet til den VPS-konto som Utsteder anviser;  

13.1.2 formidle rente-/kupongbetalinger til eiere av Obligasjoner på angjeldende forfalls-datoer;  

13.1.3 formidle tilbakebetaling av obligasjonslånet til eiere av Obligasjoner på lånets forfalls-

dato;  

13.1.4 formidle informasjon til Utsteder om hvilke rente- og tilbakebetalingsbeløp som skal 

utbetales til eier av Obligasjoner i god tid før angjeldende forfallsdato.     

13.2 Kontofører Utsteder skal være Utsteders debetbank, og skal i denne egenskap;  

13.2.1 være den bank som VPS belaster når Utsteder skal foreta rentebetalinger og/eller 

innløsning av Obligasjoner til eierne. Utsteder skal se til at Utsteders bank dokumenterer 

at utbetalingsbeløpet er overført til Kontofører Utsteder senest kl. 15:00 norsk tid, 2 – to 

– Bankdager før utbetalingsdato. Utbetalingsbeløpet må i sin helhet være synlig og med 

valuteringsdato tilsvarende som utbetalingsdato på konto nr. 9055.01.99970 eller den 

konto Kontofører Utsteder anviser, senest kl. 09:00 norsk tid, 1 – én – Bankdag før 

utbetalingsdato;  

13.2.2 kontakte Utsteder umiddelbart dersom det ikke er tilstrekkelige midler på kontoen til 

angitt tid, jf. pkt. 13.2.1.  

13.3 Ved forsinket eller manglende dekning på konto som angitt i pkt. 13.2.1 kan utbetalinger gjennom 

VPS til eiere av Obligasjoner bli stoppet. Utsteder skal konsulteres før en eventuell beslutning om å 

stoppe utbetalingen gjennom VPS bli truffet. Utsteder skal dekke ethvert berettiget krav som måtte 

oppstå som følge av at utbetalingen er stoppet.    

13.4 Seneste 1 – én – måned før eventuell utbetaling til eier av Obligasjoner må Utsteder opprette direkte 

remitteringsavtale i NETS for belastningskonto.       

14. KOSTNADER  
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14.1 Utsteders kostnader for tjenester regulert av Avtalen består av;  

• VPS-kostnader;  

• Honorar til Kontofører Utsteder som nærmere angitt i Vedlegg 1.   

• Kostnader knyttet til eventuell Sletting.  

 

14.2 Alle kostnader faktureres etterskuddsvis hvert kvartal, dog slik at kostnader knyttet til Corporate 

Action kan faktureres separat etter registrering av Corporate Action. Underliggende 

faktureringsgrunnlag for VPS-kostnader oversendes kun på Utsteders anmodning.    

 

14.3 Ved Sletting, uansett årsak, vil ikke forskuddsbetalte kostnader bli refundert.  

15. ANSVAR  

15.1  I tillegg til det ansvar som Utsteder har overfor Kontofører Utsteder i henhold til særskilte 

bestemmelser i Avtalen, skal Utsteder holde Kontofører Utsteder skadesløs for ethvert direkte tap 

som Kontofører Utsteder måtte påføres med tilknytning til Avtalen, med mindre tapet er oppstått 

som en følge av Kontofører Utsteders eget uaktsomme mislighold av Avtalen.   

15.2 Kontofører Utsteder er ikke ansvarlig for direkte tap som Utsteder måtte lide dersomat Kontofører 

Utsteder har handlet med normal aktsomhet. 

15.3 Kontofører Utsteder er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for (i) indirekte tap, (ii) tap som 

er forårsaket av manglende opplysninger fra Utsteder, (iii) tap som er forårsaket av VPS eller feil i 

Brukersystemet, (iv) norsk eller utenlandsk lovregel, (v) beslutning av norsk eller utenlandsk 

myndighet, krigshendelse, streik, blokade, boikott, lockout eller annen lignende omstendighet. 

Forbeholdet vedrørende streik, blokade, boikott og lockout gjelder selv om Kontofører Utsteder selv 

er gjenstand for eller gjennomfører slike konflikttiltak. 

15.4 Dersom det foreligger en omstendighet som omhandlet i pkt. 15.3 (v), og som medfører at 

Kontofører Utsteder ikke kan gjennomføre utbetalinger eller utføre andre tjenester etter Avtalen, 

kan Kontofører Usteder avvente utbetalingene og/eller tjenestene til omstendigheten er opphørt. 

Dersom slike omstendigheter medfører forsinkelser i utbetalinger fra henholdsvis Utsteder eller 

Kontofører Utsteder, er ingen av Partene forpliktet til å betale forsinkelsesrenter.    

16.  ENDRING AV AVTALEN  

16.1 Avtalen kan bare endres i henhold til skriftlig avtale mellom Partene. 

16.2 Kontofører Utsteder kan uavhengig av pkt. 16.1 ensidig endre vilkår og betingelser i Avtalen dersom 

dette anses nødvendig for å oppfylle Reglementet til enhver tid.  

17. KLAGEBEHANDLING   

17.1 Utsteders klage på avgjørelse truffet i forbindelse med Kontofører Utsteders verdipapirregister-

virksomhet, eller avgjørelse fattet av VPS, må fremsettes innen tre uker fra den dag Utsteder har 

eller burde fått kjennskap til det forhold klagen gjelder.  
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17.2 Klager skal behandles i henhold til Verdipapirregisterloven § 9-5 og Regelverket kapittel 12, jf. 

Standardvilkårene kapittel 10.   

18.1 OPPSIGELSE OG VPS’ NEKTELSE AV TJENESTEYTELSE   

18.1 Hver av Partene kan si opp Avtalen med 1 – én – måneders skriftlig varsel.  

18.2 Oppsigelse fra Kontofører Utsteder kan likevel bare skje i de tilfeller hvor det foreligger saklig grunn 

for oppsigelse, jf. verdipapirregisterloven § 2-3 annet ledd.  

18.3 Ved oppsigelse fra Kontofører Utsteder må Utsteder innen oppsigelsesfristens utløp inngå avtale 

med ny Kontofører Utsteder. Punkt 9.2 – 9.5 ovenfor gjelder tilsvarende. Dersom Utsteder ikke har 

inngått avtale med ny Kontofører Utsteder innen oppsigelsesfristens utløp, skal Kontofører Utsteder 

varsle eventuell tillitsmann, Utsteder, Kontohavere og innehavere av Begrensede Rettigheter om at 

Sletting vil bli foretatt. Varselet skal gis senest to måneder før Sletting foretas.  

18.4 Utsteder er forpliktet til å dekke kostnadene som omhandlet i pkt. 14 frem til overføring til ny 

Kontofører Utsteder er gjennomført, eller Sletting foretatt.  

18.5 I henhold til Standardvilkårene pkt. 3.9 har VPS adgang til å nekte å yte tjenester til Utsteder, ut 

over selve opprettholdelsen av registreringen, dersom Utsteder misligholder sine forpliktelser etter 

Regelverket. VPS skal i så fall varsle Kontofører Utsteder om tiltaket, og Kontofører Utsteder skal i 

den grad det er mulig konsulteres før tiltaket iverksettes. Kontofører Utsteder har rett til å melde 

fra til VPS dersom Utsteder misligholder sine forpliktelser etter Regelverket eller Avtalen. Ved slik 

nektelse vil Kontofører Utsteders tjenesteytelse overfor Utsteder begrenses tilsvarende.  

19. LOVVALG OG JURISDIKSJON  

19.1 Avtalen reguleres av norsk rett.  

19.2 Eventuelle tvister skal løses for norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.  

 
 
 

Sted/Dato 
 
 

Sted/Dato 
 
 

Fabege AB (publ) 
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	Fabege MTN Allmänna villkor 2019 - underskriftsversion
	1. DEFINITIONER
	1.1 Utöver ovan gjorda definitioner ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
	1.2 Vid beräkningen av huruvida en gräns beskriven i Svenska Kronor har blivit uppnådd eller överskriden ska ett belopp i annan valuta beräknas utifrån den växlingskurs som gällde Bankdagen närmast före den relevanta tidpunkten och som publiceras på R...
	1.3 Ytterligare definitioner såsom Räntekonstruktion, Räntesats, Räntebas, Räntebasmarginal, Räntebestämningsdag, Ränteförfallodag/ar, Ränteperiod och Valuta återfinns (i förekommande fall) i Slutliga Villkor.
	1.4 De definitioner som återfinns i dessa Allmänna Villkor ska tillämpas också för Slutliga Villkor.

	2. Upptagande av lån
	2.1 Under detta MTN-program får Bolaget ge ut MTN i Svenska Kronor, Euro och Norska Kronor med en löptid på lägst ett år. Under ett Lån kan MTN ges ut i flera trancher utan godkännande från Fordringshavare under förutsättning att villkoren för sådana ...
	2.2 Genom att teckna sig för MTN godkänner varje initial Fordringshavare att dess MTN ska ha de rättigheter och vara villkorade av de villkor som följer av Lånevillkoren. Genom att förvärva MTN bekräftar varje ny Fordringshavare sådant godkännande.
	2.3 Bolaget åtar sig att göra betalningar avseende utgivna MTN och även i övrigt följa Lånevillkoren för de Lån som tas upp under detta MTN-program.
	2.4 Önskar Bolaget ge ut MTN under detta MTN-program ska Bolaget ingå särskilt avtal för detta ändamål med ett eller flera Emissionsinstitut vilka ska vara Utgivande Institut för sådant Lån.
	2.5 Vid beräkningen av huruvida en gräns beskriven i SEK har blivit uppnådd eller överskriden ska ett belopp i annan valuta beräknas utifrån den växlingskurs som gällde Bankdagen, enligt paragraf a) av sådan definition, närmast före den relevanta tidp...

	3. Registrering av MTN
	3.1 MTN ska för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende MTN ska riktas till Kontoförande Institut.
	3.2 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller annars förvärvat rätt att ta emot betalning under en MTN ska låta registrera sin rätt för att erhålla betalning.
	3.3 Administrerande Institut har rätt att erhålla information från relevant VP-central om innehållet i dess avstämningsregister för MTN i syfte att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med punkt 11 (Uppsägning av Lån) och 12 (Fordringshavarmöte), ...

	4. Rätt att agera För foRdringshavare
	4.1 Om annan än Fordringshavare önskar utöva Fordringshavares rättigheter under Lånevillkoren eller rösta på Fordringshavarmöte, ska sådan person kunna uppvisa fullmakt eller annan behörighetshandling utfärdad av Fordringshavaren eller en kedja av såd...
	4.2 Fordringshavare, eller annan person som utövar Fordringshavares rättigheter enligt punkt 4 ovan, kan befullmäktiga en eller flera personer att representera Fordringshavaren avseende vissa eller samtliga MTN som innehas av Fordringshavaren. Envar s...

	5. Betalningar
	5.1 Betalning avseende MTN utgivna i Svenska Kronor ska ske i Svenska Kronor, avseende MTN utgivna i Euro ska ske i Euro och avseende MTN utgivna i Norska Kronor ska ske i Norska Kronor.
	5.2 Betalningar avseende MTN ska göras till den som är registrerad som Fordringshavare på Avstämningsdagen för respektive förfallodag eller till sådan annan person som är registrerad hos relevant VP-central som berättigad att erhålla sådan betalning.
	5.3 Bolaget har uppdragit åt IPA att via VPS ombesörja betalningar av ränta och återbetalning av kapitalbelopp för VPS MTN och IPA har åtagit sig detta uppdrag under förutsättning att Bolaget tillhandahåller IPA erforderliga medel härför. Bolaget åtar...
	5.4 Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att kapitalbelopp respektive ränta ska insättas på visst bankkonto, sker insättning genom relevant VP-centrals försorg på respektive förfallodag. I annat fall översänder relevant VP...
	5.5 Skulle IPA eller relevant VP-central på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala belopp enligt vad nyss sagts, ska Bolaget tillse att beloppet utbetalas så snart hindret upphört till den som på Avstäm...
	5.6 Om Bolaget ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom IPA eller relevant VP-central på grund av hinder för relevant VP-central ska Bolaget ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen tills dess hindret har upphört. I sådant fall ska ränta utg...
	5.7 Visar det sig att den som tillställts belopp i enlighet med detta avsnitt 5 saknade rätt att mottaga detta, ska Bolaget, IPA (vid VPS MTN) och relevant VP-central likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om B...

	6. RäntA
	6.1 Ränta på visst Lån beräknas på Nominellt Belopp och utgår (i förekommande fall) i enlighet med Lånevillkoren.
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	11.4 Bolagets skyldigheter att lämna information enligt föregående stycke gäller i den mån så kan ske utan att Bolaget överträder regler utfärdade av eller intagna i kontrakt med börs eller Reglerad Marknad där Koncernföretags aktier eller skuldförbin...
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