FRN Entra Eiiendom A
AS obligasjonlån
n 2013/2
2018
Vilkår og betin
ngelser
ISIN
N:

NO0
0010673700

Låntager/Utste
eder:

Entrra Eiendom AS
A

e lån:
Type

Åpe nt lån med flytende
f
rentte

Løpe
etid:

mber 2018
20. mars 2013 – 20. septem

1. tra
ansje:

NO
OK

50
00,000,000

Emis
sjonsramme
e:

NO
OK

1.50
00.000.000

Ande
elsstørrelse
e:

NO
OK

1.000.000

Kupo
ong:

NIBO
OR 3 måned
der + 1,25% p.a. (act/36
60)

Rentteterminer::

Kva rtalsvise – hver
h
20. marrs, 20. juni, 20. septemb
ber og
20. desember, modifisert
m
på
åfølgende ba
ankdag

Put/
/Call:

Nei

Avdrrag:

Nei

Innb
betaling:

20. mars 2013

Eiers
skifte:

Derssom en av aksjeeierne eller
e
en grup
ppe av aksjee
eiere i
felle
esskap, med unntak av Eksisterende
E
e Majoritetse
eier,
dire kte eller indirekte, oppnår (ved kjøp
p, fusjoner etc.)
e
er enn 50 % av stemme
ene på ordinær
rett til å avgi me
gene
eralforsamlin
ng i Utsteder.
Med
d Eksisterend
de Majoritets
seier menes Den norske stat.
Ved et Eierskifte
e vil Obligasjjonseierne h
ha retten til å selge
Obli gasjonene tilbake til Uts
stederen til e
en pris lik 10
00 %
av p
pålydende pluss påløpte renter (en ””Put Opsjon””). Hvis
Obli gasjonseiere
en ønsker å utøve eventtuell Put Ops
sjon,
es Obligasjonseierens eg
gen registerffører i
skal dette melde
Verd
dipapirregistteret senest 60 - seksti – kalenderda
ager
ette
er at Ustederr har informe
ert om at et Eierskifte ha
ar
funn
net sted (”Pu
ut Frist”). Be
etaling vil fin
nne sted 60 sekssti - kalende
erdager etterr Put Fristen .

Sikke
erhet:

Så l enge det er Utestående Obligasjone
er forplikter
Utstteder seg til å sørge for at Utsteder e
eller Utstede
ers
dattterselskap, jffr aksjeloven
ns § 1-3, ikk
ke stiller eller
opprrettholder pa
ant eller ann
nen form forr sikkerhet i noen
av U
Utsteders eller Utsteders
s datterselsk
kaps nåværende
ellerr fremtidige eiendeler eller øvrige ak
ktiva eller av
vgi
noen
n form for kausjonserklæ
æring/garantti som samle
et
utgjjør mer enn 15 % av Uts
steders konssoliderte aktiva.
Den
nne bestemm
melse skal do
og ikke være
e til hinder fo
or at

Utstteder eller Utsteders datterselskap u
utover ovenn
nevnte
ram
mme:
a) i forbind
delse med ha
andel av verrdipapirer og
finansielle instrumen
nter, stiller ssedvanlige
sikkerhe
eter knyttet til oppgjør fo
or slik hande
el,
algspant) ved
d
b) avgir sedvanlige sikkerheter (sa
leverans
ser av varer og tjenesterr på kreditt,
c)

kan stille eller oppre
ettholde sikk
kerhet for
datterse
elskaps forpliktelser i ang
gjeldende
datterse
elskaps aktiv
va der Utsted
ders ansvar er
begrens
set til de sikk
kerheter som
m er stillet, dog
d
slik at balansen til datterselskap
d
p som avgir slik
sikkerhe
et skal trekkes ut av gru
unnlaget for
beregnin
ng av ovennevnte ramm
me for
sikkerhe
etsstillelse på
å 15 % av U
Utsteders tottale
aktiva på
p konsoliderrt basis, elle r

old av
d) avgir slike sikkerhetter som oppsstår i medho
lov, og ikke
i
som følg
ge av Utsted
derens eller
Utstederrens datterselskaps misllighold eller
forsømm
melse, og som sikrer forp
pliktelser me
ed 30
dager elller kortere forfallstid.
f
Låne
eformål:

et er en del av låntagers
s generelle fi
finansiering
Låne

Note
ering:

Ja, llånet vil bli søkt
s
notert på
p Oslo Børss.

Tillitsmann:

Norssk Tillitsman
nn ASA

umentasjon
n:
Doku

Stan
ndard låneav
vtale

Konttofører Utstteder:

DNB
B Bank ASA, Verdipapirservice

Tilretteleggere::

DNB
B Markets og
g Nordea Markets

Rating
D
DNB Mark
kets:

A-

N
Nordea Ma
arkets:

A-

