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Ord med stor forbokstav som benyttes i Endelige Vilkår skal ha betydning som beskrevet i Grunnprospektets 
kapittel 2 Definisjoner og 14.1.2 Definisjoner, i disse Endelige Vilkår og vedlagte Avtale. 

MiFID II-produktstyring / Profesjonelle investorer og kvalifiserte motparter målgruppe – I henhold til 
produsentens produktgodkjenningsprosess har vurderingen av identifisert målgruppe for produktet ført til 
konklusjonen om at: (i) identifisert målgruppe for produktet er kun kvalifiserte motparter og profesjonelle investorer, 
begge som definert i direktiv 2014/65/EU ("MiFID II", med senere endringer); og (ii) alle kanaler for distribusjon av 
produktet til kvalifiserte motparter og profesjonelle investorer er hensiktsmessige. Enhver som senere tilbyr, selger 
eller anbefaler produktet (en "distributør") bør ta hensyn til [produsentens/ produsentenes] vurdering av identifisert 
målgruppe. En distributør som er underlagt MiFID II er uansett ansvarlig for å gjennomføre sin egen vurdering av 
identifisert målgruppe for produktet (enten ved å adoptere eller justere vurderingen utført av 
[produsenten/produsentene) og bestemme passende distribusjonskanaler. 

FORBUD MOT SALG TIL IKKE-PROFESJONELLE INVESTORER I EØS – Produktet er ikke ment å bli tilbudt, 
solgt eller på annen måte gjort tilgjengelig for og bør ikke tilbys, selges eller på annen måte gjøres tilgjengelig for 
ikke-profesjonelle investorer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og England. I denne 
sammenheng betyr en ikke-profesjonell investor en person som er en (eller flere) av: (i) en ikke-profesjonell investor 
som definert i punkt 11 i artikkel 4(1) i MiFID II; (ii) en kunde i henhold til direktiv 2002/92/EF 
("Forsikringsformidlingsdirektivet", som senere endret eller erstattet), der kunden ikke vil kvalifisere som en 
profesjonell kunde som definert i punkt 10 i artikkel 4(1) i MiFID II; eller (iii) ikke en kvalifisert investor som definert 
i prospektdirektivet. Følgelig er det ikke utarbeidet noe nøkkelinformasjonsdokument som kreves i henhold til 
forordning (EU) nr. 1286/2014 («PRIIPs-forordningen» med senere endringer) for å tilby eller selge produktet eller 
på annen måte gjøre produktet tilgjengelige for ikke-profesjonelle investorer i EØS eller i England. Tilbud eller salg 
av produktet eller på annen måte å gjøre produktet tilgjengelig for ikke-profesjonelle investorer i EØS eller i England 
kan derfor være ulovlig i henhold til PRIIPS-forordningen. 

Endelig vilkår er utarbeidet i henhold til Prospektforordningen (EU) 2017/1129 og må leses i sammenheng med 
Akershus Energi AS’s Grunnprospektet datert 17. februar 2021. 

Grunnprospektet datert 17. februar 2021 et grunnprospekt i henhold til Prospektforordningen (EU) 2017/1129. 

Endelige vilkår inneholder et sammendrag av hvert enkelt lån. 

Dette Endelige Vilkår, Grunnprospektet er tilgjengelig på Utsteders hjemmeside: 
https://akershusenergi.no, eller på Utsteders besøksadresse, Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss., eller etterfølger(e) 
til disse. 

https://akershusenergi.no/
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1 Sammendrag  
Nedenfor gis opplysninger i tråd med Artikkel 7 i Prospektforordning (EU) 2017/1129 om krav til sammendrag i 
prospekter.  

Introduksjon og advarsler 
Innholdskrav Innhold 
Advarsel. Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en 

introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke 
uttømmende.  Enhver investeringsbeslutning må baseres på 
investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell 
oppdatert informasjon om Utsteder og/eller Lånet. Investor 
kan tape hele det investerte beløp. Eventuell rettstvist knyttet 
til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende 
investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut 
for behandling av saken. Utsteders styre kan holdes 
erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget 
dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller 
selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av 
Prospektet. 

Lånets navn og ISIN 2,015 % Akershus Energi AS Senior usikret åpent grønt 
obligasjonslån 2020/2030. ISIN NO0010914740. 

Utsteders navn og kontaktdetaljer inkludert 
LEI-kode. 

Akershus Energi AS, Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss. 
Telefon: 38 60 70 00. Organisasjonsnummer 976 542 606.  
LEI 539120079NCP0FPQDJK63. 

Navn og kontaktinformasjon til tilbyderen 
eller den som ber om opptak til handel på et 
regulert marked. 

Det er ingen tilbydere, Grunnprospektet er utarbeidet i 
forbindelse med notering av obligasjonene på en 
Markedsplass. Utsteder vil søke om opptak til handel på et 
regulert marked. 

Navn og kontaktdetaljer til kompetent 
myndighet som har godkjent prospektet 

Finanstilsynet, Revierstredet 3, 0151 Oslo. Telefon: 22 83 39 
50 E-mail: prospekter@finanstilsynet.no

Dato for godkjennelse av prospektet Grunnprospektet ble godkjent den 17. februar 2021 

Nøkkel opplysninger om utsteder 
Innholdskrav Innhold
Hvem er verdipapirenes utsteder
Selskapsform og hvilken lovgivning 
selskapet er underlagt. 

Utsteder er et aksjeselskap som er registrert i Norge og er 
underlagt norsk lovgiving. Den mest relevante loven for 
konsernets virksomhet er Lov om aksjeselskaper 
(aksjeloven). LEI 39120079NCP0FPQDJK63. 

Hovedaktivitet Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi 
konsernet. Konsernselskapenes virksomhet er 
i hovedsak lokalisert i Viken fylke, med morselskapets 
hovedkontor på Rånåsfoss i Nes kommune. 

2020 har konsernets virksomhet bestått av produksjon 
og omsetning av elektrisk energi basert på vannkraft, samt 
produksjon og levering av fjernvarme og fjernkjøling. I tillegg 
har konsernet en portefølje hovedsakelig bestående av 
eierandeler i datasenter, industrieiendom og sol samt 
anskaffet konsesjon for utbygging av konsernets første 
vindkraftverk. 

Vannkraft 
Vannkraftvirksomheten drives gjennom datterselskapene 
Akershus Energi Vannkraft AS (100 %), Glomma Kraft-
produksjon AS (100 %), Halden Kraftproduksjon AS (100 %), 
Skien Kraftproduksjon AS (100 %), Lågen og Øvre Glomma 
Kraftproduksjon AS (100 %) og Øvre Hallingdal 
Kraftproduksjon AS (100 %). I tillegg har konsernet en 
eierandel på 25 prosent i selskapet NGK Utbygging AS som 
utvikler og bygger ut småkraftverk. 

Fjernvarme 
Konsernets fjernvarmevirksomhet drives gjennom 
datterselskapet Akershus Energi Varme AS (66,67 %). 

mailto:prospekter@finanstilsynet.no
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Vindkraft 
Akershus Energi Vind AS (100 %) kjøpte i april 2020 Odal 
Vindkraftverk AS (opprinnelig Songkjølen Wind Farm DA) 
som eies 43,5 %. Odal Vindkraftverk AS innehar konsesjon 
for utbygging av 34 vindmøller i Nord-Odal kommune som 
skal stå ferdig i desember 2021. 

Solenergi 
Akershus Energi Sol AS (100 %) skal drive selskapets 
virksomhet og satsing innenfor sol. Selskapet eier 33,4 % av 
selskapet Solenergi FUSen AS som leverer storskala anlegg 
med solcellepaneler for tak og fasade, hovedsakelig til 
næringsbygg. I tillegg eier konsernet Soleie AS (100 %) som 
skal eie, drifte og leie ut tilsvarende anlegg. Konsernet har 
også en eierandel på 22,7 % i selskapet Solgrid AS som skal 
utvikle solkraftverk i Norge og Sverige samt ca. 10 prosent i 
selskapet Otovo AS som i hovedsak leverer solcelleløsninger 
til private husholdninger. 

Infrastruktur 
Datterselskapet Akershus Energi Infrastruktur AS (100 %) 
driver konsernets satsning mot eiendom og grønn 
infrastruktur. Virksomhetsområdet består av investeringer i 
eiendomsfond på 150 millioner kroner samt en opsjonsavtale 
for kjøp av tomt i Lillestrøm gjennom Energihuset Lillestrøm 
AS (100 %). 

I det industrielle samarbeidet med Bulk Eiendom AS eier 
Akershus Energi 50 prosent av OS-IX Eiendom Holding AS 
samt 50 prosent i AE Bulk Co-Invest AS som har en eier-andel 
på 25 prosent i selskapet Berger Terminal Invest I AS.  
Konsernet har også gått inn med 16,7 % eierandel i Nordisk 
Energikontroll AS som leverer desentraliserte energiløsninger 
for varme og kjøling. I tillegg eier konsernet 33,3 % av Svalun 
AS som skal eie, drifte og leie ut tilsvarende anlegg.  

Energihandel 
Enheten Energihandel har som formål å estimere produksjon, 
optimere inntektene knyttet til krafthandel samt søke å sikre 
forutsigbare økonomiske resultat for selskapet. 

Prisene i kraftmarkedet er svært volatile, og en aktiv 
tilstedeværelse med deltagelse i markedene er avgjørende 
for å sikre forutsigbarhet. Konsernets forvaltere/analytikere 
har høy kompetanse, mangeårig erfaring og god innsikt og 
forståelse av markedsforholdene og hvilke variabler som 
påvirker kraftprisene. 

Enheten er ansvarlig for valutahandel relatert til aktiviteten i 
kraftmarkedet og har egen forvalter-/analysekompetanse som 
dekker makroøkonomi og valutamarkedet. 

Hovedaksjonærer Aksjonæroversikt Akershus Energi AS
Akershus Energi AS eies 100 prosent av Viken fylkeskommune, som dermed kontrollerer 
utsteder direkte. 

Begrensninger i omsetning av aksjer 
Aksjer i Selskapet kan bare innehas av Viken fylkeskommune. 
Selskapsledelse Eskil Lunde Jensen Konsernsjef 

Bente Nordlie Direktør Organisasjon og 
utvikling 

Astri England Garshol Økonomi- og finansdirektør 
Tom Flattum Produksjonsdirektør Vannkraft 
Ida Matilde Falch Daglig leder Varme 
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Sigvald Maldal Direktør Energihandel 
Emil Orderud Direktør Vindkraft 
Frank Sagvik Leder Ny, fornybar energi og 

Datasenter og Eiendom 
Statsautorisert revisor Ernst & Young AS, Dronning Eufemias gate 6, 0051 Oslo 
Hva er utsteders finansielle 
nøkkelinformasjon
Finansiell nøkkelinformasjon 

Beløp i mill kr 2019 2018 Q3 2020 Q3 2019 Q2 2020 Q2 2019 Q1 2020 Q1 2019
Driftsresultat 573 574 53 415 76 307 78 162 

Netto finansiell 
gjeld (langsiktig 
gjeld pluss 
kortsiktig gjeld 
minus kontanter) 1 642 1 966 1 893 1 788 2 077 1 768 1 603 1 685
Netto 
kontantstrøm fra 
driften

581 193 -215 504 -171 372 -100 315 

Netto 
kontantstrøm fra 
finansierings-
aktiviteter

-308 -159 486 -174 -92 -180 -18 -20 

Netto 
kontantstrøm fra 
investerings-
aktiviteter 

-223 -466 -26 -286 161 -231 52 -266 

Revisors beretning i Årsrapport 2019 og 2018 inneholder ingen bemerkninger. 

Nøkkelinformasjon om de viktigste 
risikofaktorene som er spesifikk for 
Selskapet 
Viktigste risikofaktorer Prisrisiko 

Konsernets kraftproduksjon selges hovedsakelig gjennom 
kraftbørsen Nord Pool til spotpris som er utsatt for vesentlige 
svingninger ut fra blant annet etterspørsel og tilbud i 
markedet og alternativkostnad for fossile energikilder. 
Fremtidig pris er derfor ukjent.  

Valutarisiko 
Konsernets valutarisiko oppstår primært ved at inntekter 
gjennom kraftbørsen Nord Pool kvoteres i EUR/MWh. I tillegg 
har større investeringer i ny fornybar produksjon gjerne 
vesentlige innkjøp i euro.  

Operasjonell risiko 
Konsernets operasjonelle risiko inkluderer risiko for ulykker, 
klimarisiko, sabotasje, havari, skade på ytre miljø osv som 
kan medføre vesentlig økte kostnader, tap av 
produksjonskapasitet og derigjennom tapte inntekter samt 
medføre omdømmerisiko.    

Nøkkel opplysninger om verdipapiret 
Innholdskrav Innhold
Hva er obligasjonenes hovedtrekk 
Beskrivelse av obligasjonene, inkludert ISIN. ISIN NO0010914740 2,015 % Akershus Energi AS Senior 

usikret åpent grønt obligasjonslån 2020/2030. Usikret åpent 
grønt obligasjonslån med fast rente som forfaller i sin helhet 
til pari kurs. 

Obligasjonslånets valuta NOK 
Maksimal emisjonsramme og Emisjonsbeløp 
første og andre transje  

Maksimal emisjonsramme er NOK 500.000.000. Første 
transje NOK 400.000.000 og andre transje NOK 
100.000.000. 

Obligasjonsandel – for hver obligasjon NOK 1 000 000 
Beskrivelse av eventuelle begrensinger i 
omsetning av verdipapiret. 

Lånet er fritt omsettelig. 
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Beskrivelse av rettigheter tilknyttet 
obligasjonene, begrensninger i disse 
rettighetene og obligasjonenes status og 
sikkerhet

Obligasjonseiers rettigheter følger av Avtalen. 
Obligasjonseier har ved kjøp av obligasjoner i Lånet tiltrådt 
Avtalens vilkår og er således bundet av disse. 
Hver obligasjonseier (eller den person som i henhold til 
fullmakt opptrer på vegne av en obligasjonseier) kan avgi én 
stemme for hver stemmeberettigede obligasjon som innehas 
på relevant registreringsdato. 

Pålydende NOK 1 000 000. Obligasjonene er likestilte og 
skal ha lik prioritet seg imellom.

Opplysninger om Emisjons- og Forfallsdato, 
rente, avdrag og representant for 
obligasjonseierne

Emisjonsdato for 1. transje: 17. desember 2020 og for 2. 
transje 8. januar 2021. Forfallsdato er 17. desember 2030. 
Lånet forrentes med 2,015 % årlig, hver 17. desember. 
Lånet forfaller i sin helhet til pari kurs 17. desember 2030. 

Nordic Trustee AS er tillitsmann for Lånet og har fullmakt til å 
opptre på vegne av og/eller representere obligasjonseierne.

Status og sikkerhet Obligasjonene utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for 
Utstederen som skal ha prioritet foran ansvarlig kapital, og 
bare stå tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes 
foran ordinære gjeldsforpliktelser. Obligasjonene skal ha lik 
prioritet seg imellom. 

Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av 
Obligasjonene. 

Utstederen forplikter seg til ikke (enten dette skjer som én, 
eller flere handlinger, frivillig eller ufrivillig):  

(a) å overdra hele eller deler av virksomheten,  

(b) å endre virksomhetens art, eller 

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

hvis dette medfører en vesentlig svekkelse av Utstederens 
evne til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. 

1) Utstederen forplikter seg til ikke å stille eller 
opprettholde pant eller annen form for sikkerhet i noen 
av Utstederens nåværende eller fremtidige eiendeler 
eller øvrige aktiva, med unntak av 2 (i). 

2) Utstederen forplikter seg til å sørge for at Utstederen 
eller Utstederens Datterselskaper ikke (i) stiller eller 
opprettholder pant eller noe form for sikkerhet i noen av 
Utstederens eller Datterselskapers nåværende eller 
fremtidige eiendeler eller øvrige aktive eller (ii) at 
Datterselskaper ikke har ekstern rentebærende gjeld 
som i sum for (i) og (ii) utgjør mer enn 20 % av 
Gruppens samlede konsoliderte eiendeler (beregnet iht. 
gjeldende regnskapsrapportering prinsipper). 

3) 1) og 2) (i) er ikke til hinder for at Utstederen eller 
Utstederes Datterselskaper: 

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

b) Avgir sedvanlige sikkerheter (salgspant) ved 
leveranse av varer og tjenester på kreditt samt, 

c) Opprettholder sikkerheter som hefter på aktiva 
tilhørende selskap som erverves av eller fusjoneres 
med Utsteder (der Utstederen er overtagende 
selskap), forutsatt at heftelsene ikke etableres i 
forbindelse med ervervet og at de forpliktelser som 
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heftelsene sikrer ikke ved ervervet eller senere 
utvides. 

Hvor vil verdipapirene bli handlet/omsatt
Angivelse av om verdipapiret vil søkes notert 
på en markedsplass. 

Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs, Euronext’s liste for 
ESG Bonds. 

Nøkkelinformasjon om sentrale risikofaktorer 
for verdipapiret
Viktigste risikofaktorer Risikoer relatert til markedet 

Kursen på Lånet vil svinge i forhold til rente- og 
kredittmarkedet generelt, markedets syn på risikoen knyttet 
til Lånet og omsetteligheten til Lånet i markedet. Til tross for 
underliggende positiv utvikling i Utsteders 
forretningsmessige aktiviteter, vil kursen på Lånet kunne gå 
ned uavhengig av dette.  

Status og sikkerhet 
Obligasjonens status vil ha betydning i et eventuelt 
konkurstilfelle hos Utsteder, ettersom pantesikret gjeld og 
gjeld som har prioritet i kraft av lov vil dekkes før de 
ordinære gjeldsforpliktelsene, mens ordinære 
gjeldsforpliktelser vil dekkes før ansvarlig kapital og 
egenkapital. Obligasjonene er etablert uten særskilt 
sikkerhet. Generelt sett har obligasjoner uten sikkerhet 
høyere risiko enn obligasjoner med sikkerhet.  

Grønt obligasjonslån 
For obligasjoner utstedt som “grønne obligasjoner” er det 
ingen garanti for at de relevante formålene definert under 
Utsteders Green Finance Framework oppfyller hver enkelt 
investors investeringskriterier. 

Nøkkelopplysninger i forbindelse med omsetning på en regulert markedsplass 
Innholdskrav Innhold
Under hvilke betingelser og tidsplan kan det 
investeres i Lånet.

Lånet ble tilbudt (MIFID II produkthåndtering) kvalifiserte 
motparter og profesjonelle investorer før emisjonsdato 17. 
desember 2020.  

Lånet vil bli søkt notert på et regulert marked (Oslo Børs, 
Euronext’s liste for ESG Bonds) så raskt som mulig etter 
datering av Endelige Vilkår. 

Estimerte kostnader ifb med noteringen, se punkt 14.1.3.5 

Noteringsavgift Oslo Børs: NOK 24.000 
Registreringsavgift Oslo Børs: NOK 17.120 

Bakgrunn for notering på en regulert 
markedsplass
Hva er grunnen til utarbeidelse av 
Grunnprospektet? 

Grunnprospektet er utarbeidet i forbindelse med notering av 
Utsteders obligasjoner på Oslo Børs. 

Låneform og estimert nettobeløp Utstederen vil bruke nettoprovenyet fra enhver Emisjon 
under denne Avtalen til å finansiere og refinansiere grønne 
prosjekter som definert i henhold til Utsteders grønne 
rammeverk (tilgjengelig på www.akershusenergi.no). 

Estimert nettobeløp NOK 499.158.880 

Beskrivelse av vesentlige interessekonflikter 
inkludert motstridende interesser knyttet til 
utstedelsen av obligasjoner. 

Det foreligger ikke interesser, herunder interessekonflikter, 
som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Lånet. 
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2 Betingelser 

Generelt:
ISIN: NO0010914740 

Lånet/Obligasjonene: 2,015 % Akershus Energi AS Senior usikret åpent grønt obligasjonslån 
2020/2030. 

Låntaker/Utsteder: Akershus Energi AS som er underlagt norsk lovgivning med 
organisasjonsnummer 976 542 606. LEI 39120079NCP0FPQDJK63. 

Konsernet: Akershus Energi AS med tilhørende datterselskaper. og tilknyttende 
selskaper. 

Type lån: Usikret grønt obligasjonslån med fast rente 

Låneramme: NOK  500 000 000

Emisjonsbeløp 1. transje: NOK 400 000 000

Emisjonsbeløp 2. transje: NOK                                                       100 000 000 

Obligasjonsandel – hver obligasjon: NOK 1 000 000 - likestilte og 
sideordnede.  

Obligasjonenes form: Som beskrevet i Grunnprospektet punkt 14.1 
Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregisteret. 

Offentliggjøring Som spesifisert i Grunnprospektet punkt 14.1.3.2. 

Emisjonskurs: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2 

Emisjonskurs 1. transje 100 % og 2. transje 99,75 % 

Emisjonsdato: For 1. transje 17. desember 2020 og for 2. transje 8. januar 2021. 

Forfallsdato: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2 

17. desember 2030 

Rente:
Rentebærende fra og med dato: Emisjonsdato 17. desember 2020 

Rentebærende til dato: Forfallsdato  

Referanserente: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2 
N/A 

Margin: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2 
N/A 

Obligasjonsrenten: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2:
2,015 % p.a. 

Renteberegningsmetode/ 
Rentekonvensjon: 

Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2 

Renteberegningsmetode 2.hånds 
omsetning: 

Som spesifisert i Grunnprospektet punkt 14.1.4.2.a 

Rentefastsettelsesdato: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2  
N/A 

Rentereguleringsdato: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2  
N/A 
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Rentetermindato: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2 og spesifisert i 
Grunnprospektet punkt 14.1.4.2. a  

17. desember hvert år.  

Første rentetermin forfaller 17. desember 2021.  

Antall rentedager 1. termin: 360 dager 

Effektiv rente: Avhengig av markedskurs. Effektiv rente for renteperioden 

17. desember 2020 – 17. mars 2021 er 2,015 % forutsatt pari kurs.

Bankdag: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2. 

Amortisering og innløsning:
Innløsning: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2 og spesifisert i 

Grunnprospektet punkt 14.1.3.3, 14.1.4.1.b og 14.1.4.2.b 

Forfallsdato er: 17. desember 2030 

Forpliktelser:
Utsteders særskilte forpliktelser i 
løpet av Lånets løpetid: 

Som definert i Utsteders særskilte forpliktelser i løpet av Lånets løpetid i 
Grunnprospektet punkt 14.1.2. 

Notering og formalia:
Notering av Lånet/Markedsplass: Som definert i Notering av Lånet i Grunnprospektet punkt 14.1.2 og 

spesifisert i Grunnprospektet punkt 14.1.3.5. 

Markedsplass for notering av obligasjonene: Oslo Børs, Euronext’s liste for 
ESG Bonds.

Eventuelle begrensninger i 
obligasjonenes frie omsettelighet: 

Som spesifisert i Grunnprospektet punkt 14.1.3.10 

Obligasjonene er fritt omsettelig. 

Låneformål og estimert nettobeløp: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2 og spesifisert i 
Grunnprospektet punkt. 14.1.3.1 

Estimerte totale kostnader i forbindelse med obligasjonslånet:  

Navn Kostnad 
Finanstilsynet NOK 101.000 
Oslo Børs NOK 41.120 
Nordic Trustee AS (årlig fee) NOK 54.000 
Tilrettelegger 
Second opinion rammeverk 

NOK 545.000 
NOK 100.000 

Estimerte nettobeløp: NOK 499.158.880 

Låneformål: Utstederen vil bruke nettoprovenyet fra enhver Emisjon under 
denne Avtalen til å finansiere og refinansiere grønne prosjekter som definert 
i henhold til Utsteders grønne rammeverk (tilgjengelig på 
www.akershusenergi.no). 

Prospekt- og noteringsavgifter: Som spesifisert i Grunnprospektet punkt 14.1.3.5 

Noterings- og registreringsavgift Oslo Børs: NOK 41.120. 

Markedspleie: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2. 

Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. 

Godkjennelser/Tillatelser: Som spesifisert i Grunnprospektet punkt 14.1.3.9 
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Dato for styrets godkjennelse/vedtak: 21. oktober 2020.

Avtale /-n: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2 og spesifisert i 
Grunnprospektet punkt 14.1.3.7. I kraft av å være registrert som 
obligasjonseier (direkte eller indirekte) i Verdipapirregisteret, er 
obligasjonseierne bundet av Avtalen og vilkårene i eventuelle andre 
Lånedokumenter. 

Status og sikkerhet: Som spesifisert i Grunnprospektet punk 14.1.3.6. 

Obligasjonseiermøte/ 
stemmerettigheter: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2. 

Tilgang til dokumentasjon: https://akershusenergi.no

Tilrettelegger(e): DNB Bank ASA, DNB Markets 

Tillitsmann/-en: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2. 

Nordic Trustee AS, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo, eller dens 
etterfølger(e). Hjemmeside: https://nordictrustee.com 

Registerfører: Som definert i Registerfører i Grunnprospektet punkt 14.1.2. 

Registerfører er: DNB Bank ASA, Verdipapirservice 

Verdipapirregister: Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2 og spesifisert i 
Grunnprospektet punkt 14.1.3.5. 

Kalkulasjonsagent: Som definert i Kalkulasjonsagent i Grunnprospektet punkt 14.1.2  
N/A 

Noteringsavgifter: Prospektavgift for Grunnprospektet med vedlagt mal for Endelige Vilkår er 
NOK 101.000 

Noteringsavgift Oslo Børs: NOK 24.000  
Registreringsavgift Oslo Børs: NOK 17.120 

https://akershusenergi.no/
https://nordictrustee.com/
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3 Øvrig informasjon 
Rådgiver 
DNB Bank ASA, DNB Markets har vært Tilrettelegger av Lånet, og har bistått Akershus Energi AS i forhold til 
prising av Lånet og med utarbeidelse av Endelige Vilkår. 

Tilrettelegger vil kunne inneha posisjoner i Lånet.  

Interesser og interessekonflikter 
Det foreligger ikke interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for utstedelsen av 
Lånet. 

Rating 
Det foreligger ikke offisiell rating av Lånet. 

Se Grunnprospektet punkt 14.1.5.  

Notering av Lånet 
Som definert i Grunnprospektet punkt 14.1.2 

Grunnprospektet vil bli publisert i Norge. En søknad om notering på Oslo Børs, Euronext’s liste for ESG Bonds vil 
bli sendt så raskt som mulig etter Emisjonsdato. Hver obligasjon er omsettelig. 

Erklæring fra Tilrettelegger 
DNB Bank ASA, DNB Markets har som Tilrettelegger bistått Selskapet med å utarbeide prospektet. De opplysninger 
som fremkommer i prospektet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene 
er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg 
noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i prospektet. Tilsvarende kan 
ikke Tilrettelegger påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med 
presentasjon av Selskapet eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette prospektet, bør selv vurdere 
innholdet i dette prospektet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før 
vedkommende tar sin investeringsbeslutning. 

Oslo, 18. februar 2021 

DNB Bank ASA, DNB Markets 
(https://www.dnb.no) 

https://www.dnb.no/














































  Nordic Trustee AS 

 

 

 

Tilleggsavtale 
for 

2. emisjon 
 

 

 

1. Med bakgrunn i avtale for nedenstående obligasjonslån (”Låneavtalen”), har Utsteder og 

Tillitsmannen inngått følgende tilleggsavtale (”Tilleggsavtalen”) for utvidelse av Lånet: 

 

Utsteder : Akershus Energi AS 

Tillitsmann: Nordic Trustee AS 

ISIN (Lånet): NO0010914740 

Låneramme: NOK 500 000 000  

Lånet er åpent inntil: Fem Bankdager før dd.mm.år 

Lånet økes med: NOK 100 000 000  

Lånebeløp etter utvidelsen: NOK 500 000 000  

Dato tilleggsavtale: 07.01.2021 

Utbetalingsdato: 08.01.2021 

 

2.  Alle ord og uttrykk som brukes i Tilleggsavtalen skal ha samme betydning som i Låneavtalen. 

Låneavtalen og Tilleggsavtalen skal leses og forstås under ett. 

 

3. Låneavtalen kommer til anvendelse på ethvert beløp som tegnes i det åpne Lånet etter 

inngåelsen av Låneavtalen, og partenes rettigheter og forpliktelser gjelder også for senere 

utstedte obligasjoner innenfor angitt låneramme. 

 

4. De dokumenter som skal foreligge forut for utbetaling av utvidelse i Lånet fremgår av 

Låneavtalen, og Tillitsmannen legger til grunn at nevnte dokumenter og låntagers erklæringer i 

forbindelse med emisjonen fortsatt er gyldige, står ved makt og er korrekte som om de skulle 

være avgitt på tidspunktet for utbetaling av låneutvidelsen. Dersom det har inntrådt forandringer 

i de aktuelle dokumenter, herunder i vedtekter, firmaattest, fullmakter og øvrige dokumenter, 

forplikter Utstederen seg på eget initiativ til å oversende Tillitsmannen - i rimelig tid før 

utbetaling av låneutvidelsen - oppdaterte dokumenter. Tillitsmannen kan utsette fristen for 

oppfyllelsen av dokumentasjonskravet. 

 

5. Utstederen bekrefter og forsikrer at det - utover eventuelle forhold som Utsteder måtte ha gjort 

offentlig kjent - ikke har inntruffet forhold, herunder at noen har reist eller har til hensikt å reise 

sak mot Utstederen, som kan ha vesentlig innvirkning på Utsteders økonomiske situasjon eller 

oppfyllelsen av Låneavtalens vilkår. 

 

 

 

 

 .......................................... .......................................... 

 Utstederen  Tillitsmannen 
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