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I forbindelse med implementering af ”EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 

2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle 

kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 

2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014” offentliggøres hermed nedenstående tillæg 

til Nordea Kredits basisprospekt for udstedelse af realkreditobligationer (RO) og særligt dækkede realkredit-

obligationer (SDRO) af 21. december 2017. 

Tekst markeret med citationstegn i afsnittet nedenfor erstatter teksten i det tilsvarende afsnit i det oprindelige 

basisprospekt i den fulde ordlyd. 

I afsnit 6 ”Vilkår for obligationerne” på side 34 slettes § 5 i sin helhed og erstattes af: 

”§ 5. Renter  

Kuponrenten (den nominelle rente) for Obligationer med fast rente vil fremgå af de Endelige Vilkår. Den no-

minelle rente for Obligationer med variabel rente består af en referencerente med et rentetillæg eller -fradrag, 

som nærmere beskrevet nedenfor. Den relevante referencerente og rentetillægget eller -fradraget fremgår af 

de Endelige Vilkår.  

For Obligationer omfattet af reglerne om regulering af refinansieringsrisikoen vil det være angivet i de Ende-

lige Vilkår, om de er omfattet af reglerne. Ved forlængelse af løbetiden fastsættes den pålydende rente som 

anført i § 7 nedenfor.  

Den variable rente reguleres med et fast interval. Dette fremgår af de Endelige Vilkår for Obligationerne.  

Nordea Kredit er berettiget til at fastsætte en anden tilsvarende referencerente hvis: 

• den nuværende referencerente midlertidig eller permanent ikke længere fastsættes, eller 

• den nuværende referencerente midlertidig ikke er egnet til at tjene som referencerente som følge af 

væsentlige ændringer eller øvrige lignende forhold 

Nordea Kredit er i ovenstående tilfælde berettiget til:  

• at erstatte den nuværende referencerente med en forudbestemt referencerente (såfremt Nordea Kredit 

på forhånd har besluttet en tilsvarende referencerente som alternativ); eller 

• hvor en sådan forudbestemt referencerente ikke er tilgængelig eller egnet, at erstatte den nuværende 

referencerente med en ikke-forudbestemt referencerente (som efter Nordea Kredits vurdering er en 

tilsvarende referencerente); eller 

• hvor der ikke er sådanne referencerenter (både forudbestemte eller ikke-forudbestemte), at erstatte 

den nuværende referencerente med en af Nordea Kredit fastsat rente baseret på de på tidspunktet 

gældende markedsforhold. 

Alle beregninger af denne variable rente vil i givet fald blive foretaget af Nordea Kredit i samarbejde med 

Banken.  

Oplysninger om hvor man kan finde information om den historiske udvikling i referencerenten oplyses i de 

Endelige Vilkår, hvis oplysningerne er tilgængelige.  

Der henvises i øvrigt til de Endelige Vilkår.  

Nordea Kredits betaling af rente og hovedstol til Obligationsejerne sker ved overførsel til de over for VP Se-

curities A/S eller VP LUX S.à.r.l. (som anført i de Endelige Vilkår) anviste konti m.v.  

Datoen for forrentningens begyndelse (åbningsdatoen) fremgår af de Endelige Vilkår.  
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Udbetalinger af renter og udtrukne Obligationer sker med forfald den 1. bankdag i en given måned efter en 

netop afsluttet terminsperiode. Nordea Kredit kan fastsætte en anden forfaldsdag.  

Forfaldsdagen på udbetaling af renter på Obligationerne fremgår af de Endelige Vilkår.  

Nordea Kredit kan i de Endelige Vilkår for variabelt forrentede Obligationer fastsætte et eller flere rentelofter 

og/eller rentegulve for hele eller dele af Obligationernes løbetid.  

Krav på udbetaling af renter forældes 3 år efter forfald og krav på betaling af hovedstolen forældes 10 år efter 

forfald, jf. lov om forældelse af fordringer. Forfaldne renter forrentes ikke fra forfaldsdagen. Hvis beløb ikke 

er hævet inden forældelsesfristens udløb, tilfalder de Nordea Kredit.”   

Ledelseserklæring om tillægget til basisprospektet: 

Vi erklærer, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i dette tillæg til basisprospekt for udste-

delse af realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer af 21. december 2017 efter vores 

bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets 

indhold. 

Tilbagekaldelse jf. Prospektbekendtgørelsens § 30, stk. 3 

Investorer, der har accepteret at købe obligationer omfattet af prospektet inden offentliggørelsen af tillægget, 

kan i 2 hverdage efter tillæggets offentliggørelse - det vil sige frem til og med 26. marts 2018 - tilbagekalde 

deres accept jf. Prospektbekendtgørelsens §30, stk. 3. 

Taastrup, den 22. marts 2018 

I henhold til bemyndigelse fra bestyrelsen for Nordea Kredit 

 

Kamilla Hammerich Skytte   Claus Henrik Greve 

Direktør     Direktør  


