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Risikofaktorer for obligasjonslånet
I tillegg til kredittrisiko, vil investeringer i dette obligasjonslånet medføre likviditetsrisiko, generell
markedsrisiko og renterisiko.
Kredittrisiko:
Kredittrisikoen, det vil si risikoen for at utsteder ikke betaler renter og hovedstol i rett tid, anses å være
lav for dette obligasjonslånet. Forretningsrisikoen er lav fordi Hafslund har en stabil inntektsstrøm fra
en veldiversifisert kundemasse. Hafslunds nettdrift, som er monopolvirksomhet, gir en stabil og
forutsigbar kontantstrøm. Kraftproduksjonen har lave faste og variable kostnader.
Likviditetsrisiko
Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet, noe som for investor representerer en
likviditetsrisiko. I dagens marked har flere banker store kredittlinjer på Hafslund, og vil bidra til at
kostnadene ved kjøp og salg av obligasjoner er lave. Dette kan imidlertid endre seg over
tid.
Generell markedsrisiko
Kursen på obligasjonen vil avhenge av spesifikke forhold knyttet til Hafslund som utsteder,
men vil også kunne svinge som et resultat av svingninger i markedet for kraftobligasjoner eller
generelle svingninger i markedet for kredittobligasjoner.
Renterisiko
Obligasjonslånet løper med en årlig kupong på 3,05 % + justering for utviklingen i
konsumprisindeksen. Prisen på obligasjoner er følsom for endringer i markedsrentene. Stiger
markedsrenten, faller prisen på obligasjonslånet. Prisen på obligasjonene vil også være følsom for
endringer i konsumprisindeksen.
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Ansvarserklæring
Hafslund ASA erklærer at opplysningene i prospektet så langt vi kjenner til er i samsvar med de
faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det kan
endre betydningsinnholdet, og at vi har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette.

Oslo 24. september 2012,
Hafslund ASA
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Verdipapirinformasjon
Avgifter:

Bankdag:
Bankdagkonvensjon:
Beregningsagent:
Effektiv rente:
Emisjonsbeløp/1. transje:
Emisjonsdato:
Emisjonskurs:
Emisjonsramme:
Forfallsdato:
Formål:
Godkjennelser/Tillatelser:
Inflasjon:

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.
Dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og
som også er åpningsdag for Norges Banks oppgjørssystem
(NBO).
Ujustert. Betalingsdato fastholdes selv om den ikke er Bankdag
(betalinger gjennomføres da på første Bankdag etter
betalingsdato).
Norsk Tillitsmann ASA
Avhengig av markedskurs. Kurs 100 % gir effektiv rente lik
kupongrenten.
NOK 293 000 000.
27. september 2012.
100 %.
NOK 500 000 000.
27. september 2024. Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin
helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Generell finansiering av Låntakers virksomhet.
Fullmakt til opptak av lånet er gitt av Låntakers styre 7. desember
2011.
Årsveksten i august KPI Totalindeks publisert i september.
Matematisk uttrykt som:
 KPI ( t ) 
Inflasjon = 
 −1
 KPI ( t − 1) 

Hvor:
- KPI(t) er KPI Totalindeksen for august publisert i september i
år t (dvs. året hvor kupongen betales), og
- KPI(t-1) er KPI totalindeksen for august publisert i september i
år t-1 (dvs. året forut for året hvor kupongen betales).
Innbetalingsdato:
Innløsning:

ISIN:
Kostnader ved opptak til notering:
KPI:

KPI(0):
KPI(t):

27. september 2012.
Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte
obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen
for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning,
p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
NO0010657539.
NOK 74 242.
Statistisk Sentralbyrås (eller annet etterfølgende selskaps)
konsumprisindeks, urevidert serie (KPI Totalindeks) – eller hvis
denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks – for
august hvert år, som blir publisert ca. 10. september hvert år.
Indeksen kan bli funnet på www.ssb.no/kpi og på Bloomberg
under kode NOCPI <Index>.
130,0, dvs. KPI for august 2012, som ble offentliggjort 10.
september 2012.
KPI for året for den aktuelle kupongbetalingen (f.eks. for
kupongbetalingen i 2013 så skal man benytte KPI Totalindeks for
august 2013, som offentliggjøres rundt 10. september 2013).
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KPI(t-1):
Kupongrente:
Lovgivning:
Låneavtale:

Låntaker/Utsteder:
Markedspleie:
Obligasjonseiermøte:
Obligasjonsstørrelse:
Registerfører:
Rentebetalingsdato:
Rentekonvensjon:

Rentestartdato:
Sikkerhet:

KPI for året forut for den aktuelle kupongbetalingen (f.eks. for
kupongbetalingen i 2013 så skal man benytte KPI Totalindeks for
august 2012, som ble offentliggjort 10. september 2012).
3,05 % p.a. + Max (Inflasjon; 0)
Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk rett og med Oslo
tingrett som verneting.
Det vil før Innbetalingsdato bli inngått en Låneavtale mellom
Låntaker og Tillitsmannen som bl.a. omhandler
obligasjonseiernes 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 rekker. Obligasjonseier har ved tegning/ kjøp av
obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som
er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til
anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter
inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder
også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi
av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmann og
Låntaker.
Hafslund ASA.
Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet.
Obligasjonseiere har rett til å stemme på obligasjonseiermøter, se
kapittel 5. i vedlagte låneavtale for mer informasjon.
NOK 1 000 000.
Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166
Sentrum, 0107 Oslo.
Første gang 27. september 2013, deretter 27. september hvert
år.
30/360. Rentebetaling skal fra og med en Rentestartdato/
Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato beregnes på
grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder à 30
dager. Unntatt fra dette er: (a) Hvis den siste dag i perioden er
den 31. kalenderdag i måneden og den første dag i perioden ikke
er den 30. eller den 31. kalenderdag i måneden, så skal den
måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30
dager. (b) Hvis den siste dag i perioden er den siste kalenderdag
i februar måned, så skal februar måned ikke forlenges til en
måned bestående av 30 dager.
Emisjonsdato.
Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av
obligasjonene. Obligasjonene utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse
for Utstederen, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov
skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser. Så lenge
Obligasjonen løper forplikter Utstederen seg til ved siden av
allerede bestående pantsikrede forpliktelser ikke å oppta nye lån
med særskilt sikkerhet i selskapets eiendeler uten at
Obligasjonen blir sikret på tilsvarende måte. Denne bestemmelse
skal dog ikke være til hinder for at Utstederen
(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 leveranser av
varer og tjenester på kreditt samt

(c) opprettholder sikkerheter som hefter på aktiva tilhørende

Tillitsmann:

selskap som fusjoneres med Utstederen (der Utstederen er
overtagende selskap), forutsatt at heftelsene ikke etableres i
forbindelse med fusjonen og at de forpliktelser heftelsene
sikrer ikke utvides ved fusjonen eller senere.
Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo
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Tilrettelegger:
Type verdipapir:
Verdipapirregister:

Arctic Securities ASA, P.O. Box 1833 Vika, 0123 Oslo
Rentebærende obligasjon med fast rente pluss årlig endring i
konsumprisindeks dersom denne er positiv, eller null hvis denne
er negativ.
Det utstedes kun elektroniske verdipapirer som registreres i VPS
ASA, Postboks 4, 0051 Oslo.
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Børsnotering
Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Annet
Verken Hafslund ASA, eller dette lånet har offisiell rating.
Hafslund har benyttet Arctic Securities som tilrettelegger for lånet. Tilretteleggernes arbeid har bestått i
å finne riktig rente på lånet og selge lånet til investorer.
Tilrettelegger (Arctic Securities) kan inneha posisjoner i Obligasjonslånet, eller eventuelt andre
obligasjons- og sertifikatlån samt aksjer utstedt av Låntaker. Tilrettelegger bekrefter for øvrig, så langt
den kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av betydning for utstedelsen av
obligasjonslånet.

8

Hafslund ASA
Tillegg til Registreringsdokument datert 26. juni 2012

1. Risikofaktorer
Renterisiko
Per 30. juni 2012 utgjorde andelen fastrente i låneporteføljen cirka 48 prosent.
Likviditetsrisiko
Hafslund ASA hadde uutnyttede trekkrettigheter på 4,1 milliarder kroner per 30. juni 2012.

2. Ansvarserklæring
Hafslund ASA erklærer at opplysningene i dette tillegget til Registreringsdokumentet så langt vi
kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra tillegget til
Registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at vi har gjort
alle rimelige tiltak for å sikre dette.
Oslo 24. september 2012,
Hafslund ASA

3. Finansiell informasjon
Kvartalsrapporter
Den 11. juli 2012 ble resultat for henholdsvis 2. kvartal 2012 godkjent av Hafslund ASAs styre og
offentliggjort. Aksjonærrapportene er tilgjengelige på Hafslunds hjemmeside:
http://www.hafslund.no/om-hafslund/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=118

4. Endringer i styret i Hafslund ASA
Ellen Chr. Christiansen, styremedlem
Ellen Chr. Christiansen jobber til daglig i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og har tidligere vært
fylkesdirektør i NAV Akershus og i Trygdeetaten i Akershus. Hun har vært byråd i Oslo kommune i to
omganger, og har sittet på Stortinget fra Oslo i perioden 1993-1997. Fra 1997-2000 var hun
informasjonssjef i TV 3 Norge. Christiansen har tidligere vært styremedlem i Hafslund i perioden 20032007, videre har hun vært styremedlem i bl.a. Eco Energi Holding, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Universitetssykehus og i Oslo Energi Holding. Hun er utdannet interfakultær Cand Mag med språk,
statsvitenskap samt to-årig økonomisk-administrativ utdanning fra Økonomisk College. Christiansen
ble valgt inn i styret 24. april 2012 med funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling 2014.
Christiansen og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund. Forretningsadresse: Hafslund ASA, 0247
Oslo, Norge.

5. Endringer i konsernledelsen i Hafslund ASA
Heidi Ulmo, konserndirektør Økonomi og finans (CFO)
Heidi Ulmo tiltrådte stillingen som konserndirektør Økonomi og finans 20. august 2012. Ulmo har siden
juni 2010 vært Director i DNB Markets, Corporate Finance. Før det var hun CFO i Infratek ASA (20072010) og ansvarlig for investor relations og konsernstrategi i Hafslund (2005-2007). Ulmo har videre
vært prosjektleder i Carnegie Investment Bankings corporate finance avdeling i Oslo (2000-2005) og
har arbeidserfaring fra PwC i London (1998-2000) og McKinsey i Oslo (1996-97). Ulmo har en MSc i
International Accounting and Finance fra London School of Economics, og er siviløkonom fra
University of Strathclyde, Glasgow. Ulmo er i tillegg utdannet Chartered Financial Analyst (CFA). Ulmo
og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund. Forretningsadresse: Hafslund ASA, 0247 Oslo, Norge.
Johan Chr. Hovland, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt
Johan Chr. Hovland tiltrådte stillingen som konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt
15. august 2012. Hovland har siden 2011 vært direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Orkla
ASA. Hovland har før dette vært direktør for samfunnskontakt i Elkem (2006-2010), divisjonssjef og
daglig leder i Elkem Energi (2009-2010) og produksjonsdirektør i Elkem Energi (2001-2008). Hovland
har også arbeidserfaring fra Prosessindustriens Landsforening og Nærings- og energidepartementet.
Hovland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hovland og nærstående eier ingen
aksjer i Hafslund. Forretningsadresse: Hafslund ASA, 0247 Oslo, Norge.
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6. Aksjonæroversikt

Hafslunds 10 største aksjonærer per 31.august 2012
Navn
1 OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVD. FOR FINANS
2 FORTUM FORVALTNING AS
3 ØSTFOLD ENERGI AS
4 ODIN NORGE
5 MP PENSJON PK
6 FOLKETRYGDFONDET
7 A/S HERDEBRED
8 HAFSLUND ASA
9 NEW ALTERNATIVES FUND, INC
10 HANDELSBANKEN HELSINKI
Sum
sum øvrige
Totalt antall aksjer

A-aksjer
B-aksjer
Totalbeholdning % av total Stemmeandel
67 524 647
37 342 907
104 867 554
53,7 %
58,5 %
37 853 110
28 706 339
66 559 449
34,1 %
32,8 %
5 201 416 .
5 201 416
2,7 %
4,5 %
.
3 723 592
3 723 592
1,9 %
0,0 %
.
1 579 000
1 579 000
0,8 %
0,0 %
85 000
885 214
970 214
0,5 %
0,1 %
107 000
320 917
427 917
0,2 %
0,1 %
.
397 361
397 361
0,2 %
0,0 %
328 074 .
328 074
0,2 %
0,3 %
141 337
173 460
314 797
0,2 %
0,1 %
111 240 584
73 128 790
184 369 374
94 %
96 %
4 187 175
6 629 715
10 816 890
6%
4%
115 427 759
79 758 505
195 186 264
100 %
100 %

7. Betingete utfall
Det vises til informasjon i note 10 i konsernets aksjonærrapport for 2. kvartal 2012. Nedenfor omtales
kun utvikling i sakene fra avleggelsen av konsernets aksjonærrapport for 2. kvartal 2012.
Aksjonærrapporten er tilgjengelig her:
http://www.hafslund.no/om-hafslund/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=118
Skatt på gevinst ved salg av aksjer
Som et ledd i konsernets strategi for å profesjonalisere eiendomsdriften, samt ytterligere rendyrke
netteierfunksjonen, gjennomførte Hafslund-konsernet i 2006 og 2007 utfisjonering av en rekke eiendommer fra Hafslund Nett AS. Samlet omfattet dette 58 eiendommer som ble overført til i alt 11 eiendomsselskaper organisert som en del av konsernets eiendomsvirksomhet. I 2006 og 2007 ble aksjene
i to av selskapene solgt (Hatros I AS og Hatros II AS). Hafslund Nett anså salgene av aksjene som
skattefrie etter fritaksmetoden. Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SfS) hevder at salget av
aksjene i Hatros I rammes av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen.
Hafslund Nett mottok vedtak fra Skatteklagenemnda vedrørende salg av aksjene i Hatros I AS i juni
2011 hvor de stadfestet at det er grunnlag for ulovsfestet gjennomskjæring. Skatt på 95 mill. kr som
følge av vedtaket er betalt. Hafslund Nett tok ut stevning og saken ble behandlet i Oslo tingrett i juni
2012. I dom som ble forkynt 12. juli 2012 tapte Hafslund Nett saken. Det er besluttet å anke saken til
lagmannsretten.
Hafslund Nett mottok videre i juni 2012 endringsvedtak fra SfS knyttet til salget av aksjene i Hatros II
AS. Skattekravet er på 185 mill. kr. Hafslund Nett arbeider med å ta ut stevning.
Hafslund Nett har foretatt en samlet regnskapsmessig skatteavsetning på 95 mill kroner knyttet til de
to sakene per 30. juni 2012, noe som er uendret fra 2011.
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