
Nordic Trustee 

Sertifikatlaneavtale 

Denne sertifikatlaneavtale ("Avtalen") er inngatt mellom Utstederen og Tillitsmannen. Utstederen kan under Avtalen 
utstede sertifikater ("Sertifikatene") pa vilkar som fremkommer nedenfor ("Emisjonen"). De som tegner sertifikater 
under Avtalen ("Sertifikateierne") forutsettes a ha satt seg inn i alle dokumenter som er relevante for a vurdere 
Utstederen og Sertifikatenes vilkar. Avtalen, Utstederens arsrapporter, delarsrapporter og vedtekter, samt annen 
generell informasjon om Utstederen er evt. tilgjengelig pa Utstederens hjemmeside og kan ogsa fas tilsendt ved 
henvendelse til Utstederen. Sertifikateierne vii gjennom tegningen vrere bundet av Avtalen. Det samme gjelder 
senere erververe i annenhandsmarkedet. Tillitsmannen har fullmakt til a opptre pa vegne av Sertifikateierne sa langt 
Avtalen rekker. Den enkelte Sertifikateier kan ikke pa egen hand s0ke dekning for sitUsine sertifikat(er) direkte hos 
Utstederen. 

1. 

Utstederen: 
-----··· 

Org.nr 
ISIN: 

........................ - ··········· 

Utstederens hjemmeside: 
Tillitsmann: 

Statnett SF 
.......... ...... ......... 

962986633 
N00010872278 

···· ··•··· 

www.statnett.no/ 
Nordic Trustee AS (org.nr. 963 342 624) 

········· ................... ........... 

Emisjonsramme: NOK 1 000 000 000,- ' 

Emisjonsrammen kan utvides etter skriftliQ samtykke fra Tillitsmannen, 
Sertifikatenes palydende: NOK 1 000 000,- sideordnede og likestilte ' 

' 

... 

Emisjonskurs: 100 % 
' Eventuelle senere utvidelser vii s�je til mark�_c:J§_�urs. 

--·-···· ....... 

Emisjonsdato: 20.12.2019 
I Sertifikatene er Emisjonsdato 
[ ... rentebrerende fra og med: 

.... 

I Sertifikatene forrentes med: 2, 18 % p.a. 
•········· .......... 

' 
Rentekonvensjon: Faktiske/365 

------ ............... •··•·•···· 

Forfall renter og hovedstol: 17.02.2020 (hovedstol forfaller til pari kurs 100 %) 
............... 

1 Forsinkelsesrente: lht. forsinkelsesrenteloven 1976 nr 100. ----....---- ----- ----------- ----- - ----; 
1 Tilrettelegger: Nordea Bank Abp, filial i Norge 
•···---···· 

• Registerf0rer: Nordea Bank Abp, filial i Norge 
----------······· ··················-·· 

Dato for Avtalens inngaelse: 18.12.2019 
S0kes notert: Ja, OSE 

-----············· 

l 
' ------------······· 
! 

Markedsplassen: Verdipapirb0rs eller annen anerkjent markedsplass for verdipapirer der det I 

stilles tilfredsstillende krav til notering og handel, hvor Sertifikatene er eller 1
s0kes notert. 

-----------·············· ..... ········---------------··-·-····· 

Negativ pantsettelsesklausul: Sa lenge Sertifikatet l0per forplikter Utstederen seg til ved siden av allerede 
bestaende pantsikrede forpliktelser ikke a oppta nye Ian med srerskilt 
sikkerhet i selskapets eiendeler uten at Sertifikatet blir sikret pa tilsvarende 

! 
mate. Denne bestemmelse skal dog ikke vrere til hinder for at Utstederen: 

a) i forbindelse med handel av verdipapirer og finansielle instrumenter, stiller
sedvanlige sikkerheter knyttet til oppgj0r for slik handel,

b) avgir sedvanlige sikkerheter (salgspant) ved leveranser av varer og
tjenester pa kreditt, samt

c) opprettholder sikkerheter som hefter pa aktiva tilh0rende selskap som
fusjoneres med Utstederen (der Utstederen er overtagende selskap),

' forutsatt at heftelsene ikke etableres i forbindelse med fusjonen og at de
' for�liktelser heftelsene sikrer ikke utvides ved fusjonen eller senere.

Utstederen har rett til a eie Egne Sertifikater (sertifikater som eies av Utstederen, noen som Utstederen har 
bestemmende innflytelse over eller noen som har bestemmende innflytelse over Utstederen) og innl0se Egne 
Sertifikater i VPS. 

2. Emisjonens formal er generell finansiering av Utstederens virksomhet. Utstederen innestar for at alle opplysninger
fremlagt i forbindelse med Emisjonen er riktige, at ingen forhold som kan ha vesentlig innvirkning pa Utstederens
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