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Viktig informasjon*

Verdipapirdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Lånet på Oslo
Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Verdipapirdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens § 7-7.
Finanstilsynet har den 23. april 2019 kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til
Verdipapirhandellovens § 7-7. Registreringsdokumentet er gyldig 12 måneder fra Finanstilsynets godkjennelse.
Verdipapirdokumentet bør leses sammen med Registreringsdokumentet. Disse dokumentene utgjør til sammen et
Prospekt. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som
gis i Verdipapirdokumentet. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt
beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen
form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet eller på annen måte omfattet av
Verdipapirdokumentet. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent
etter datering av Verdipapirdokumentet, men før notering av Lånet. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg
til Verdipapirdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens § generell markeds7-15. Verken utgivelsen eller
utleveringen av Verdipapirdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen er
fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Verdipapirdokumentet eller at Selskapets eller dets
datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret.
MiFID II-produktstyring / Ikke-profesjonelle investorer, 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 kvalifiserte motparter,
profesjonelle investorer og ikke-profesjonelle investorer, alle som definert i direktiv 2014/65/EU ("MiFID II", med
senere endringer); (ii) alle kanaler for distribusjon av produktet til kvalifiserte motparter og profesjonelle investorer
er hensiktsmessige; og (iii) følgende kanaler for distribusjon av produktet til ikke-profesjonelle investorer er
hensiktsmessig: investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning, salg uten rådgivning og ren ordreutførelse – i
henhold til distributørens forpliktelser under MiFID II når det gjelder egnethet og hensiktsmessighet. 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 og bestemme passende distribusjonskanaler – i henhold til distributørens
forpliktelser under MiFID II når det gjelder egnethet og hensiktsmessighet.
Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i
Verdipapirdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til
Verdipapirdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på.
Verdipapirdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende
Verdipapirdokumentet skal bli løst ved norsk rett.
Distribusjon av Verdipapirdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde
eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Verdipapirdokumentet innebærer
at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få
tillatelse til å distribuere Verdipapirdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person
som mottar Verdipapirdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde
slike restriksjoner.
Dette Verdipapirdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe Obligasjoner.
Innholdet i Verdipapirdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver
Obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver.
Dette Verdipapirdokumentet må sees i sammenheng med Registreringsdokumentet datert 23. april 2019, som
sammen utgjør Prospektet.
Kopier av Verdipapirdokumentet kan fås ved henvendelse til Selskapet eller Tilrettelegger.
* Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i kapittel 3
Verdipapirinformasjon.
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1. Risikofaktorer
Alle obligasjonsinvesteringer er forbundet med risiko. Risikoen knytter seg til generelle svingninger i
verdipapirmarkedet, varierende likviditet i en obligasjon og selskapsspesifikke risikofaktorer. Det er fem
risikoforhold som samlet utgjør investors totale risikoeksponering ved investering i et obligasjonslån; generell
markedsrisiko, renterisiko, likviditets risiko, oppgjørsrisiko og kredittrisiko.
Generell markedsrisiko
Kursen på Lånet vil svinge i forhold til rente- og kredittmarkedet generelt, markedets syn på risikoen knyttet til
Lånet og omsetteligheten til Lånet i markedet. Til tross for underliggende positiv utvikling i Låntakers
forretningsmessige aktiviteter, vil kursen på Lånet kunne gå ned uavhengig av dette.
Renterisiko
For dette Lånet vil renterisikoen være begrenset da referanserenten NIBOR 3 måneder er gjenstand for
kvartalsvis justering over Lånets totale løpetid på fem år. Videre vil den primære kursrisikoen for et flytende rente
lån være knyttet til en endring i markedets vurdering av gjeldende kredittmarginpåslag i forhold til Lånets avtalte
marginpåslag over NIBOR-referanserenten på et gitt tidspunkt. Et eventuelt økt marginpåslag i forhold til avtalt
marginpåslag kan skyldes generelle endringer i markedsforholdene og/eller selskapsspesifikke forhold. Imidlertid
er det normalt slik at marginpåslaget vil reduseres ettersom gjenværende løpetid for et lån blir kortere.
Likviditetsrisiko
Med likviditetsrisiko menes liten eller ingen mulighet til å omsette obligasjonene i annenhåndsmarkedet.
Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet, slik at omsetteligheten til Lånet vil avhenge av de til enhver tid
tilgjengelige og etablerte kredittlinjer hos de ulike markedsaktørene.
Oppgjørsrisiko
Med oppgjørsrisiko menes risikoen for at oppgjøret for obligasjonene ikke finner sted som avtalt. Oppgjørsrisiko
består av risikoen for ikke å betale eller ikke å levere obligasjonene til avtalt tidspunkt.
Kredittrisiko
Investor har kredittrisiko på sin plassering dersom Lyse AS ikke klarer å gjøre opp sine forpliktelser ved
forfallstidspunktet. Prisen på obligasjonslånet vil i hele Lånets løpetid variere med kredittmarkedets oppfatning av
Lyse AS som utsteder.
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2. Ansvarlige
2.1 Personer
PERSONER ANSVARLIGE FOR INFORMASJON
Personer Ansvarlige for informasjon gitt i dette Registreringsdokumentet er som følger:
Lyse AS
Breiflåtveien 18
4017 Stavanger
Norge
Postboks 8124
4069 Stavanger
Norge

2.2 Ansvarserklæring
Lyse AS bekrefter at opplysningene i dette Prospektet så langt Lyse AS kjenner til er i samsvar med de faktiske
forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Prospektet som er av en slik art at de kan endre Prospektets
betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette.

Stavanger, 23. april 2019

____________________
Lyse AS

Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

5

Lyse AS, Prospekt av 23. april 2019
VERDIPAPIRDOKUMENT

ISIN: NO 0010843105

3. Verdipapirinformasjon
ISIN:

NO 0010843105

Lånet/Lånets navn:

”FRN Lyse AS usikret åpent obligasjonslån 2019/2024”

Låntaker/Utsteder/Selskap:

Lyse AS, organisasjonsnummer 980 001 482

Type lån:

Åpent obligasjonslån med flytende rente

Låneramme:

NOK

500.000.000

Lånebeløp - 1. transje:

NOK

150.000.000

Obligasjonsandeler á:

NOK

Obligasjonsandelenes form:

Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregistret.

Inn-/ Utbetalingsdato:

11. februar 2019

Rentebærende fra dato:

Innbetalingsdato

Rentebærende til dato:

Forfallsdato

Forfallsdato:

11. mars 2024

NIBOR (Referanserente):

Første renteperiode (11.02.2019-11.03.2019) 1 måneder NIBOR,
deretter 3 måneders NIBOR.

Margin:

0,87 % p.a.

Pålydende rentesats/Kupong:

Referanserente + Margin.
Obligasjonene forrentes pro anno med den rentesats som svarer til
Referanserente + Margin (basert på den angitte Rentekonvensjonen), fra
og med Rentestartdato til første Rentebetalingsdato og deretter løpende
fra og med hver Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato inntil
Forfallsdato. Referanserenten reguleres med virkning fra og med hver
Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato/Forfallsdato.

1.000.000 - likestilte og sideordnede.

Gjeldende rente: 2,17 % for renteperioden (11.03.2019 -11.06.2019).
Hvis obligasjonsrenten blir negativ, skal obligasjonsrenten settes til null.
Renteberegningsmetode Kupong:

Faktiske/360, Konvensjon for beregning av Obligasjonsrenten.
Rentekonvensjon er angitt som Faktiske/360 skal rentebetaling
beregnes på grunnlag av faktisk antall påløpte kalenderdager fra og
med Rentestartdato/ Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato.
Antallet rentedager divideres med 360.

Renteberegningsmetode 2.hånds
omsetning:

Act/360

Rentetermindato:

11. mars, 11. juni, 11. september og 11. desember hvert år.

Bankdagkonvensjon:

Modifisert påfølgende
Konvensjon som angir hva som skal gjelde dersom Rentebetalingsdato
eller Forfallsdato (”Betalingsdato”) ikke er en Bankdag. Betalingsdato
flyttes til første påfølgende Bankdag. Medfører flyttingen at
Rentebetalingsdato/Forfallsdato faller i påfølgende kalendermåned,
flyttes derimot Betalingsdato til siste Bankdag forut for opprinnelig
Betalingsdato.

Antall rentedager 1. og 2.
renteperiode:

28 dager i 1. renteperiode og 92 dager i andre renteperiode.
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Effektiv rente:

Avhengig av markedskurs. Effektiv rente for renteperioden (11.03.2019 –
11.06.2019) er 2.188 % forutsatt kurs 100 %.

Emisjonskurs:

100 %

Bankdag:

Alle dager hvor både oppgjørssystem for den relevante valuta og det
sentrale oppgjørssystemet i Verdipapirregisteret er åpent.

Innløsningsretter (Put/call)

N/A

Avdrag:

Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet til betaling på
Forfallsdato.

Innløsning:

Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte
obligasjonseier direkte fra Verdipapirregisteret. Foreldelsesfristen for
eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år
for renter og 10 år for hovedstol.

Sikkerhet og status:

Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av Lånet.
Obligasjonslånet utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for Låntaker 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.
Pantsettelsesforbud
Utstederen forplikter seg til å sørge for at Utstederen eller Utstederens
datterselskaper, jf Aksjelovens § 1-3, ikke, direkte eller indirekte, avgir,
stiller eller opprettholder:
a) pant eller annen form for tilsvarende sikkerhet i noen av
Utstederens eller Utstederens datterselskapers nåværende eller
fremtidige eiendeler eller øvrige aktiva eller proveny; eller
b)

noen form for kausjon eller garantierklæringer overfor eller til
fordel for et annet selskap, enhet eller person, for å sikre noen
form for forpliktelser.

Punkt (a) og (b) skal derimot ikke være til hinder for at:
i.

ii.

iii.

Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

det stilles sikkerhet eller avgis kausjoner/garantierklæringer
som samlet utgjør mindre enn 15 % av Utstederens og
Utstederens datterselskapers konsoliderte bokførte aktiva
(for å unngå enhver tvil så skal sikkerheter etter punkt (a)
og kausjon/ garantierklæringer etter punkt (b) avgitt samme
forpliktelse ikke telle to ganger ved beregning av hvorvidt
man er innenfor 15 % rammen) for:
(A) forpliktelsene til Utstederen eller
Utstederens datterselskaper, eller
(B) forpliktelsene til deleide selskaper hvor
Utstederen eller Utstederens
datterselskaper ikke har en kontrollerende
eierandel så fremt Utstederens og
Utstederens datterselskapers samlede
ansvar under alle slike sikkerheter og
kausjoner/garantierklæringer til enhver tid
ikke overstiger et beløp tilsvarende NOK
500.000.000 minus summen av alle beløp
som har blitt utbetalt under tilsvarende
sikkerheter og kausjoner/garantierklæringer
i løpet av de siste to år;"
det i forbindelse med ordinær handel av verdipapirer og
finansielle instrumenter stilles sedvanlige sikkerheter knyttet
til oppgjør for slik handel;
det avgis sedvanlige sikkerheter (salgspant) ved leveranser
av varer og tjenester på kreditt;

7

Lyse AS, Prospekt av 23. april 2019
VERDIPAPIRDOKUMENT

ISIN: NO 0010843105
iv.
v.

det stilles pant i forbindelse med lovbestemt krav til pant;
eller
del opprettholdes (i) sikkerheter som hefter på aktiva
tilhørende selskap som erverves av eller fusjoneres med
Utstederen eller Utstederens datterselskap eller (ii)
garantierklæringer avgitt av det selskapet som erverves av
eller fusjoneres med Utstederen eller Utstederens
datterselskap, forutsatt at heftelsene eller garantiene ikke
etableres i forbindelse med ervervet og at de forpliktelser
heftelsene sikrer ikke utvides ved ervervet eller senere.

Overholdelse av bestemmelsene i dette pkt. skal på anmodning fra
Tillitsmannen dokumenteres overfor Tillitsmannen ved erklæring fra
Utsteder.
Notering av Lånet:

Lånet vil bli søkt opptatt til notering på Oslo Børs.
Søknad om notering vil bli sendt etter innbetalingsdato og så raskt som
mulig etter at Prospektet er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet.
Obligasjonene er fritt omsettelige.

Formål:

Formålet med låneopptaket er generell finansiering av Utstederens
virksomhet.

NIBOR:

Er, ved FRN, Norwegian Interbank Offered Rate, og angir
a)

den rentesats fastsatt for en bestemt Renteperiode på Oslo
Børs’ hjemmesider ca. kl. 12.15 (norsk tid) på
Rentereguleringsdatoen. På dager hvor Oslo Børs har kortere
åpningstider (nyttårsaften og onsdagen før skjærtorsdag), skal
den rentesatsen som blir publisert ca. kl. 10.15 (norsk tid) på
Rentereguleringsdatoen brukes; eller

b)

om bokstav a) ovenfor ikke er tilgjengelig for den aktuelle
Renteperiode;
(i)
den lineære interpolering mellom de to nærmeste
aktuelle renteperiodene, og med det samme antall
desimaler som blir kvotert under bokstav a) ovenfor;
eller
(ii)
en annen tilgjengelig rentesats for innskudd for
tilsvarende valuta og Renteperiode, eller;

c)

om ingen kvotering er tilgjengelig etter bokstav b) ovenfor, en
rentesats som etter en rimelig vurdering av Tillitsmannens og
Utsteder best angir rentesatsen for innskudd for tilsvarende
Renteperiode.

Godkjennelser/Tillatelser:

Fullmakt til opptak av Lånet er gitt i Låntakers styre den 20. desember
2018.

Obligasjonsavtale(n)/Låneavtale(n):

Det vil før Innbetalingsdato bli inngått en Låneavtale mellom Låntaker og
Tillitsmannen som regulerer rettigheter og plikter i låneforholdet.
Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også
myndighet til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen gir
grunnlag for.
Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner i Lånet tiltrådt
Låneavtalen. Låneavtalen kommer til anvendelse på ethvert beløp som
tegnes i det åpne Lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes
rettigheter og forpliktelser gjelder også for senere utstedte obligasjoner
innenfor angitt ramme.
Obligasjonseierne er bundet av Låneavtalens vilkår så fremt det i
Verdipapirdokumentet er gitt opplysninger om tiltredelsen.
Se Obligasjonsavtalens pkt 8 for informasjon om Tillitsmannens
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oppgaver.
For nærmere informasjon om beslutninger fra obligasjonseierne og
deres rett til å stemme på obligasjonseiermøter, se Obligasjonsavtalens
punkt 6 og 7.
Obligasjonsavtalen er tilgjengelig for enhver og kan fås ved henvendelse
til
Tillitsmannen
eller
Låntakeren
og
er
vedlagt
dette
Verdipapirdokumentet.

Tilgang til dokumentasjon:

https://www.lysekonsern.no

Tillitsmann/-en/Kalkulasjonsagent:

Nordic Trustee AS, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo

Tilrettelegger/Noteringsagent:

DNB Bank ASA, DNB Markets, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo

Registerfører:

DNB Bank ASA, DNB Markets, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo.
Registerfører er ansvarlig for å føre registeret.

Verdipapirregisteret:

Verdipapirregisteret hvor Obligasjonene til enhver tid er registrert, ved
inngåelsen av denne Avtalen er dette Verdipapirsentralen ASA (VPS).

Markedspleie:

Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet

Prospekt:

Prospektet består av dette Verdipapirdokumentet datert 23. april 2019
sammen med Registreringsdokument datert 23. april 2019

Prospekt og noteringsavgifter:

Prospektkontroll for Verdipapirdokumentet er NOK 16 000.
Prospektkontroll for Registreringsdokumentet er NOK 60 000
Kursnoteringsavgift for 2019: NOK 6 825
Registreringsavgift (Oslo Børs) NOK 16 150
Noteringsagent NOK 50 000

Lovgivning:

Utstedelse av Lånet er regulert av norsk lov, og eventuelle søksmål skal
reises ved Oslo Tingrett som Tillitsmannens alminnelige verneting.

Avgifter:

Låntaker skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige
avgifter i forbindelse med Lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter
på annenhåndsomsetning av obligasjoner skal betales av
obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift.
Låntaker er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir
tilbakeholdt.
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4. Annet
Lyse AS er av Scope Ratings tildelt corporate issuer rating på BBB+. Stabile utsikter. Scope
Ratings tildelte Lyse en kortsiktig rating på S-2.
Ratingbyrået Scope Ratings AG er etablert i EU og er registrert iht. artikkel 4 (1) i
kommisjonsforordning 1060/2009 (forordning om kredittratingbyråer). Kredittvurderingene er en
mening/ uttalelse med hensyn til kredittverdighet på Utsteder og på lån utstedt av Utsteder.
Kredittvurderingene er ikke egnet for investorer å basere sine investeringsbeslutninger på.
Ratingrapporten er tilgjengelige på:
https://www.lysekonsern.no/getfile.php/1315638-1525716854/Dokumenter/Prospekt/2018-0507%20Scope%20Rating%20Report%20Lyse%20-%20update.pdf
De involverte personer i Lyse AS har ingen interesse, og heller ikke motstridende interesser som har betydning
for Lånet.
DNB BANK ASA, DNB Markets har vært tilrettelegger av Lånet, og har bistått Lyse AS i forhold til prising av
Lånet.
Tilrettelegger og eller noen av Tilretteleggers tilknyttede selskaper og/eller ledelse, styremedlemmer og ansatte
kan inneha posisjoner i et instrument eller relatert instrument som omtales i dette Verdipapirdokumentet, og kan
utføre eller søke å utføre finansiell rådgivning eller banktjenester knyttet til slike instrumenter. Tilretteleggers
corporate finance avdeling kan opptre som tilrettelegger eller co-tilrettelegger for Utsteder for private og offentlige
plasseringer og/eller videresalg som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent.

Erklæring fra Tilrettelegger:
DNB Bank ASA, DNB Markets har som Tilrettelegger for Selskapet bistått med å utarbeide dette
Verdipapirdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Verdipapirdokumentet 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 Verdipapirdokumentet. 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 Verdipapirdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette
Verdipapirdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før
vedkommende tar sin investeringsbeslutning.
Oslo, 23. april 2019
DNB Bank ASA, DNB Markets
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5. Vedlegg: Låneavtale
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