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1. Databeskrivelse 
Verdipapirstaistikken er en løpende statistikk over sertifikater og obligasjoner (gjeldsinstrumenter), 

utstedt i Norge og utstedt av norske låntagere i utlandet.  

 

Dataleverandører er Verdipapirsentralen og Norges Bank. Verdipapirsentralen er hovedleverandør, 

men siden lånene utstedt i utlandet av norske låntagere ikke er registreringspliktige i VPS brukes 

data fra Norges Bank som supplement. 

1.1 Verdipapirsentralen 
VPS ble opprettet i 1985 og dens formål og oppgaver er regulert gjennom Verdipapirsentralloven av 

14. juni 1985. Følgende obligasjoner/sertifikater skal registreres i VPS:  

- Obligasjoner/sertifikater utstedt av norsk utsteder i Norge 

- Obligasjoner/sertifikater utstedt av utenlandsk utsteder i Norge i NOK når lånet er beregnet på 

norsk långiver 

- Obligasjoner/sertifikater utstedt av norsk utsteder i utlandet i NOK (eurokroner) 

 

VPS tildeler ISIN til sertifikater, obligasjoner, grunnfondsbevis og aksjer. VPS tildeler ikke ISIN 

uten informasjon om organisasjonsnummer og det er ikke mulig å reservere ISIN.  

 

Fra 01.01.1999 skjedde det en forandring i rutinene rundt tildelingen av ISIN. Tidligere fikk alle 

sertifikater nummer som startet på 2 og alle obligasjoner nummer som startet på 1. Etter 01.01.1999 

blir alle verdipapirer, uansett type, tildelt ISIN løpende. VPS har andre koder de bruker for å skille 

de ulike typene av verdipapirer fra hverandre. Det ble fra samme dato innført en ny kode i VPS, 

CFI, som står for Classification of Financial Instruments. Denne er lagt inn i SSB's database.  

 

Sertifikater kan etter de nye emisjonsforskriftene ha inntil 2 års løpetid. Tidligere var sertifikaters 

løpetid begrenset til 1 år. SSB skal foreløpig fortsatt opprettholde en løpetid på 1 år grunnet regler i 

internasjonale statstikkstandarder. I meldingene som Norges Bank mottar i henhold til forskriften 

om meldeplikt skilles det på løpetid over og under ett år (dvs. Norges Bank opprettholder krav om 

dette skille i denne rapporteringen). VPS er oppmerksom på dette, og prøver å etterleve det, men 

om det lar seg gjøre fullt ut er uvisst. Dette burde imidlertid være mulig, siden innbetalingsdato og 

forfallsdato er kjent.  
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Forskriftene skiller vel egentlig ikke mellom sertifikater og obligasjoner, men har spesielle regler 

for obligasjoner med løpetid under to år, regler som tilsier at dette er sertifikater. Selv om 

sertifikater i henhold til forskriftene kan ha løpetid på inntil to år, setter de internasjonale 

statistikkstandardene krav om skille på over og under ett år. Derfor opprettholder vi dette skillet, 

selv om vi vet at dette skillet kan bli litt "grumsete". 

 

Obligasjoner kan ha maskimalt 30 års løpetid. Evigvarende obligasjoner har 30 års løpetid. Inntil 5 

av disse årene kan være avdragsfrie. 

 

Lånet må uansett emisjonens størrelse tilbys alle ved offentlig tegning. Det publiseres da, før 

emisjonen, en tegningsinnbydelse med nøkkeldata om emisjonen. Tegningsinnbydelsen sendes Oslo 

Børs, og obligasjonene må søkes opptatt til kursnotering straks emisjonen er fullført. Obligasjoner 

er selvstendige verdipapirer som fortløpende prises og omsettes i kapitalmarkedet på lik linje med 

aksjer.  

 

Det totale lånebeløpet i et obligasjonslån blir fordelt over mange långivere. Obligasjoner utstedes 

ikke til navngitte personer, men er omsetningsgjeldsbrev som automatisk gir eiendomsretten til 

innehaver. Da VPS ble opprettet i 1985 forsvant det fysiske gjeldsbrevet. Alle data om lånet og alle 

transaksjoner rundt det foregår papirløst på den enkelte obligasjonseiers verdipapirkonto. 

 

Obligasjonslån må avdras som serielån (dvs. med like store avdrag), hel- eller halvårlig. 

 

Hvis lånet har fast rente i hele løpetiden, vil selskapet normalt forbeholde seg retten til å 

tilbakekalle (innfri) hele lånet før forfall. Gjennom denne innløsningsretten eliminerer selskapet 

risikoen for å bli sittende med et høyrentelån hvis fremtidig markedsrente skulle falle. I de senere år 

er det blitt mer og mer vanlig med renteendringsklausul i tegningsinnbydelsen, f.eks. rentejustering 

hvert tredje år i forhold til aktuell markedsrente.  

 

Obligasjonslån i fremmed valuta har ofte flytende rente uten tilbakekallingsrett, dvs. at 

obligasjonsrenten på ethvert tidspunkt binder seg til gjeldende markedsrente i det fremmede lands 

valuta, f.eks. LIBOR-renten (London Inter Bank Offered Rate). Dermed faller også den ensidige 

beskyttelse av låntaker bort.  

 

Kupongrente er det samme som nominell rente (den rentesats selskapet betaler kreditor). 
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De formelle rammene rundt lånene registreres og vedlikeholdes av kontoførerne til de enkelte 

utstederne. 

1.1.1 CFI-koden 
CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og ble innført i VPS fra 

01.01.1999. Alle nye lån tildeles denne koden og alle eksisterende gamle lån fikk tildelt en kode. 

Det er kontoførerne som vedlikeholder denne koden.   

 

Endringene innebærer en tilpasning til internasjonal standard. ISIN tildeling følger ISO 6166 som er 

en internasjonal standard for tildeling av ISIN. CFI følger ISO 10962 som er en internasjonal 

standard for tildeling av CFI (standarden ligger i permen "Obligasjonsregisteret, dokumentasjon, 

brev, tabeller lister, diverse). 

 

CFI-koden består av 6 bokstaver. Den første bokstaven er kategori, den andre undergruppe og den 

tredje til den sjette er attributter (mer spesifikke egenskaper tilknyttet lånene). 

 

Gjennom CFI-koden vil vi kunne skille vanlige ihendehaverobligasjoner fra konvertible 

obligasjoner, obligasjoner med aksjekjøpsrett, medium-term notes og sertifikater.  

 

Forklaring: 

Alle lån som kommer på fil fra VPS skal ha første bokstav D (debts).  

 

Andre bokstav kan enten være B (bonds), C (Convertible bonds), W (Warrants), T (Medium- term 

Notes) eller Y (Money Market Instruments).   

 

Lån som er klassifisert med bokstaver som starter med DY.. er sertifikater. Resten er obligasjoner. 

1.2 Norges Bank 
Fra VPS kommer alle lån lagt ut i Norge av norske og utenlandske låntagere både i norsk og 

utenlandsk valuta. Lån lagt ut i utlandet av norske låntagere registreres kun i Norges Bank, de er 

ikke registreringspliktige i VPS. På basis av opplysningene fra Norges Bank registreres disse lånene  

manuelt i databasen i SSB på konstruerte ISIN nummer og CFI koder (se punkt 4.6). Vi har ikke 

informasjon om avdragene eller utestående gjeld i disse lånene, det er kun emisjoner som 

publiseres. 
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1.3 Forskjellige typer obligasjoner 
Vi har utenom vanlige ihendehaverobligasjoner, forskjellige typer obligasjoner: 

 

Konvertible obligasjoner (convertible bonds).  Dette er obligasjoner som kan konverteres/byttes 

inn i aksjer i samme selskap. Kjøper av obligasjonen har en rett (opsjon) til å bytte den i aksjer, men 

ingen plikt. Kravet på selskapet blir gjort om fra gjeld til egenkapital. Hvis innehaver av en 

konvertibel obligasjon bestemmer seg for å konvertere, leveres obligasjonen inn til selskapet, og de 

får et på forhånd avtalt antall aksjer i bytte. Hvis innehaveren velger å ikke konvertere, kan 

obligasjonen enten selges på børsen eller han kan sitte med obligasjonen til den forfaller og få 

utbetalt renter og avdrag på vanlig måte. 

En konvertibel obligasjon er et finansielt instrument som består av både en gjeldskomponent og en 

egenkapitalkomponent. Det er en vanlig obligasjon pluss en opsjon (rett, men ikke plikt) på 

selskapets aksjer. Obligasjonen er dyrere enn en vanlig obligasjon på grunn av denne opsjonen. En 

konvertibel obligasjon har ofte lavere nominell rente enn en tilsvarende ren obligasjon. 

 

Konverteringsforholdet (hvor mange aksjer en konvertibel obligasjon kan byttes mot) er 

obligasjonens pålydende verdi dividert med konverteringskursen (forhåndsavtalt pris pr. aksje). 

 

En konvertibel obligasjon vil øke selskapets egenkapital gjennom senere konvertering. En slik 

obligasjon kan bli emittert hvis ledelsen i selskapet mener at aksjekursen for tiden er for lav i 

forhold til virkelige verdier slik at de ikke vil foreta aksje-emisjon. 

 

Obligasjoner med aksjekjøpsrett (warrants).  Dette er et finansielt instrument utstedt av et 

aksjeselskap. Verdipapiret gir innehaveren rett, men ikke plikt til å kjøpe et bestemt antall av 

selskapets aksjer i løpet av en bestemt periode til en forhåndsavtalt pris (kontraktspris). Selskapet 

emitterer vanligvis denne opsjonen i en pakke sammen med ihendehaverobligasjoner (vanlige 

obligasjoner). Etter emisjonen børsnoteres obligasjonen både med og uten kjøpsrett. 

 

Sammenlignet med en konvertibel obligasjon ser vi at så lenge innehaverne sitter med de to 

pakkene intakt (obligasjon med konverteringsrett hhv. obligasjon med kjøpsrett), er den 

økonomiske effekten for selskapet den samme som ved ordinære ihendehaverobligasjoner. Åpnes 

imidlertid pakkene, blir virkningen ulik. 

 



 7

En åpning av en konvertibel obligasjon betyr at obligasjonen forsvinner. Nye aksjer utstedes, men 

det skjer ingen innbetaling til selskapet. Gjøres tilsvarende for en obligasjon med aksjekjøpsrett, 

fortsetter denne å leve som en ren obligasjon. Selskapet utsteder nye aksjer i bytte for innbetalt 

kontraktspris. Selskapet får her tilført ny kapital. 

Både konverteringsretten og kjøpsretten er derfor latent egenkapital som blir reell i det øyeblikk de 

respektive opsjonene utøves. Brukes konverteringsretten, synker samtidig utestående gjeld med 

pålydende obligasjonsverdi. Utøves kjøpsretten, påvirkes derimot ikke utestående gjeld, og 

selskapet tilføres kontanter lik kontraktsprisen på aksjene. Uansett utstedes nye aksjer, og bokført 

egenkapital økes tilsvarende.    

 

Medium-term notes. Disse utstedes stort sett i utlandet og kan være alle typer obligasjoner. De har 

vært lagt ut i Norge, men er mest brukt ute i det europeiske markedet.  

 

Fondsobligasjoner (Perpetual Hybrid Bonds). Fondsobligasjoner er hybridinstrumenter som har 

egenskaper til felles både med gjelds- og egenkapitalinstrumenter. De har prioritet før aksjekapital, 

men etter ansvarlig lånekapital. Renter på slike instrumenter er fastsatt på forhånd. Det er imidlertid 

ikke en plikt for utsteder til å utbetale renter dersom det ikke utbetales utbytte i en periode. Betales 

det ikke rente i en periode, vil rentene ikke akkumuleres. Etter forslag fra Finansdepartementet er 

skatteloven endret slik at fondsobligasjoner som kan likestilles med kjernekapital i 

finansinstitusjoner skal anses som gjeldsinstrument i skattemessig sammenheng. Dette medfører at 

utstedere av slike obligasjoner vil ha fradragsrett for utbetaling av avkastningen, og at utbetalingen 

anses som renteinntekt på mottakers hånd. De regnes som evigvarende instrumenter.  

2. Om statistikken 

2.1 Historie 
Tidligere ble data fra Norges Bank brukt til de kvartalsvise statistikkene og vi publiserte kun 

emisjoner og ikke avdrag eller utestående gjeld.  

Data fra VPS, over obligasjoner, ble innhentet en gang året. Det ble da foretatt en grundig 

gjennomgang av hele årets emisjonsvolum på mikronivå mot data fra Norges Bank (vi fikk tilsendt 

mikrodata på Excel filer). De reviderte VPS dataene ble brukt til å utarbeide BK- heftet:   

Obligasjonslån utstedt i Norge 
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Fra 2. kvartal 1999 gikk vi over til å benytte VPS som hovedleverandør. Det vil si av det innhentes 

mikrodata hvert kvartal fra VPS som benyttes som statistikkgrunnlag istedenfor data fra Norges 

Bank. Emisjoner av både sertifikater og obligasjoner blir kontrollert mot Norges Bank på sektornivå 

(ikke enkeltlån). Data fra Norges Bank registreres på lån utstedt i utlandet.   

 

2. kvartal 1999 er dermed det første kvartalet med obligasjonsdata levert av VPS. For sertifikater 

har vi VPS-data fra 3. kvartal 1999. Det blir publisert utestående gjeld hvert kvartal, mot tidligere 

en gang i året.  

 

Obligasjoner og sertifikater ligger i den samme databasen og CFI-koden benyttes til å definere 

grensene mellom disse. 

2.2 Publiseringsrutiner  
Hvert kvartal publiseres disse tabellene på Internett: 

• Tabell 1 Emisjoner av sertifikater i Norge. 3. kvartal 2004 og 2005. Pålydende verdi. Millioner 
kroner  

• Tabell 2 Innenlandsk sertifikatgjeld. 3. kvartal 2004-3. kvartal 2005. Pålydende verdi. Millioner 
kroner  

• Tabell 3 Emisjoner av obligasjoner i Norge. 3. kvartal 2004 og 2005. Pålydende verdi. Millioner 
kroner  

• Tabell 4 Innenlandsk obligasjonsgjeld. 3. kvartal 2004-3. kvartal 2005. Pålydende verdi. Millioner 
kroner  

• Tabell 5 Obligasjoner og sertifikater utstedt i utlandet av norske låntakere. 3. kvartal 2004 og 2005. 
Millioner norske kroner   

 
 
Tabell 1, 2, 3 og 4 er utarbeidet på grunnlag av VPS data. Tabell 5 er basert på data fra 

finansstatistikk i  Norges Bank. 

 

Tidligere ble det en gang i året utarbeidet et BK-heftet "Obligasjonslån lagt ut i Norge" hvor 

årsstatistikken over obligasjoner ble publisert. Årstatistikken 2003 (kom i mai 2004) er det siste året 

dette heftet kom ut. Fra året 2004 legges dataene ut på web som en utvidet DS.  
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Årstabeller: 

• Tabell 1 = Obligasjonsgjelden tatt opp i Norge. Emisjoner, avdrag og gjeld. 
• Tabell 2 = Obligasjonsgjelden tatt opp i Norge, siste 3 år, med rentesatser pr. 31/12 
• Tabell 3 = Emisjoner siste 3 år, med opprinnelige rentesatser 
• Tabell 4 = 10 års serie obligasjonsgjeld, pålydende verdi 
• Tabell 5 = 10 års serie obligasjonsgjeld, markedsverdi 
• Tabell 6 = 10 års serie emisjoner 
• Liste over alle enkeltlån  
• Alfabetisk liste over alle enkeltlån (utgått fom 2004). 
• Liste over lån som har endret navn, sektor eller orgnr. fra forrige utgave.  
 
Datoene for det planlagte publiseringstidspunktet oppdateres på q:\kalender\250-kal.xls og bør 

legges inn 3-4 uker i forkant av publiseringen. Emnet er 11.01 og statistikken heter: Obligasjoner og 

sertifikater (Bonds and Commercial papers). 

3. Beskrivelse av de tekniske løsningene 
De tekniske løsningene er programmert og utarbeidet av Solveig Lyby.  

 

Selve databasen er en Oracel database som er satt sammen av tre forskjellige filer. En fil som 

inneholder alle hovedlånene, en fil med valutakursene og en fil med andelslånene. Databasen kan 

startes fra x:/250/Felles/startmeny/obligstart. 

 

I tillegg til Oracel databasen er det bygget en SAS applikasjon i UNIX som heter obligstart. Her 

utføres en rekke operasjoner:    

- Kontrollprogrammer 

- UTWORK (kopiere fra databasen til flat fil) 

- lese data inn i databasen fra VPS fil 

- kontroll mot BOF 

- lister  

- se på og skrive ut resultatet av diverse kjøringer 

 

Ved UTWORK kobles de tre databasefilene til èn fil, enten en kvartals- eller årsfil. Når årsfilen 

gjeldende år er klar brukes denne som utgangspunkt for kvartalsfiler det året. Dette fordi det alltid 

er årsfila som inneholder de siste oppdaterte opplysningene. 

 

Katalogen hvor alle filene er lagret heter $OBLIG. Her ligger alle tabellprogrammene. De kjøres 

ved at de hentes inn i SAS-editoren. 
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Vi har historiske VPS data tilgjengelig på obligasjoner (mikrodata) fra 1988. På sertifikater har vi 

ikke mikrodata før fra 3. kvartal 1999. Tidligere brukte vi Norges Banks data til disse tabellene og 

registrerte makrodata på en flat fil. Disse historiske filene er tatt vare på og ligger lageret på UNIX 

under $OBLIG/data/gmlsert. 

 

Fra år 2000 gikk vi over til å bruke fullstendige ISIN. Tidligere ble det siste sifferet kuttet og 

erstattet med null. Dette førte til forvirring når lånene skulle identifisere i Norges Bank og mot 

låntagerne. Dessuten utgir vi informasjon i obligasjonsheftet som inneholder ISIN. Det mest 

korrekte er da å bruke det fullstendige nummeret. I tidligere årganger (1988-1999) ligger alle ISIN 

med en null som siste siffer.  

4. Rutinebeskrivelse 
Kontaktperson i VPS (Anne Gro Westberg) sender en fil på mail, som inneholder både sertifikater 

og obligasjoner. Dataomfanget hvert kvartal er alle transaksjonsdata fra årets begynnelse til det 

gjeldende kvartalets utløp. Dette betyr at vi hvert kvartal mottar data for alle tidligere kvartaler 

innen året. Det er laget programmer som gjør det mulig å overføre endringer vi har foretatt på 

dataene i de foregående kvartaler til det nye kvartalet.  

 

Hele fila lastes inn i obligasjonsdatabasen. Som tidligere nevnt skilles obligasjoner og sertifikater 

fra hverandre via CFI-koden (i fremtiden kan det bli flytende grenser mellom sertifikater og 

obligasjoner).  

4.1 Innlegging i databasen 
1. Fila lagres fra mail og til PC på X-disken  og område X:/250/KMS/verdipapirstatistikk/FraVPS.  

 
2. Fila overføres fra X-disken til Unix ved filoverføring på SSB's verktøy og maskiner. Kopier den 

til katalogen $OBLIG/data/fravps. Filen må ha et navn som senere SAS programmer forstår. De 

kalles:  g2005m12 (som er 4. kvartal 2005).  

 
3. Gå til UNIX og sjekk at fila er OK (ved kommando nedit).  

 
Første gang vi mottok kvartalsfil fra VPS manglet bokstavene Æ,Ø og Å. Det ble da laget et    

program som omkoder dette. Det har ikke gjentatt seg, men her følger imidlertid oppskriften i 

tilfelle det skulle oppstå: Gå ut av nedit (velg FILE og EXIT), skriv XON LYNX, enter, skriv 
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pep -o -gibm2iso ssbxxx.txt (navnet på fila som skal omkodes), enter. Da er jobben utført. Gå 

inn og se på fila igjen (nedit) for å sjekke resultatet.  

 

4. Fila skal nå leses inn i selve databasen, men først må den gjennomgå en del kontroller. Gå til 

SAS applikasjonen Obligstart i unix. Sett inn riktig periode (eks.200512). Velg punkt 3, lese data 

fra VPS og inn i databasen. Velg så punkt 1, grovkontroll. 

 

Grovkontroll må utføres før dataene lastes inn i databasen. Det kommer en mail når kontrollen er             

utført, som inneholder resultatet av den. Vent på denne før du går videre. 

Fra mars 2003 virker ikke lenger punkt 2 og 3 fra denne menyen fordi det ikke er mulig å kalle 

opp sas fra oryx. Resten må derfor gjøres som beskrevet under: 
 
Logg på oryx på vanlig måte med xon oryx (Rutinen virker ikke fra Ovibos) :  
Passordet er nizza2, maskin er OPR6 
 
Punkt 2 
skriv 
cd $OBLIG/prog/bin 
trykk enter 
load_obldatal.sh 2002 12 passordet@OPR6 & 
trykk enter 
 
Punkt 3 Startes når mail har kommet om at kjøringen over gikk greit. 
Punkt 3 
skriv 
cd $OBLIG/prog/bin 
trykk enter 
innbas.sh 2002 12 passordet@OPR6 & 
trykk enter 
 
Det kommer mail når jobbene er ferdig. 

4.2 Overføring av data fra forrige kvartal 
Det overføres kjennemerker for låneidentifikasjon, felter for transaksjonsdata og alle utenlandslån 

fra kvartal til kvartal. 

4.2.1 Overføring av låneidentifikasjoner 
For å forenkle de manuelle rutinene overfører vi orgnr, navn og sektor fra vår siste bearbeidede fil 

til alle lån på den nye fila som har kobling via ISIN eller ORGNR. Dette er viktig for å oppnå 

konsistens. Eventuelle endringer som er foretatt i VPS siden forrige kvartal blir overkjørt med  

denne rutinen. Et av kontrollprogrammene som kjøres siden tar tak i dette (punkt 3.3.1 kontroll på 

rådatafiler).  
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1. Alle lån som har kobling via ISIN gis samme orgnr, navn og sektor som ved forrige 

kvartal.  Dette gjøres fra Oracel databasen obligstart. Fra hovedmenyen velges Endring og 

videre 7. Kopiere felt fra forrige periode. Pass på at det står riktige perioder i kopiere til 

og fra feltene. Skriv HEL i orgnr feltet. Skriv ORGNR,NAVN,SEKT,CFIKODE (uten 

mellomrom) der du kan velge hva som skal kopieres. Utfør kopieringen ved å trykke på 

oppdater.CFI kodene fra forrige kvartal føres også over. Sertifikater med spesielle 

rentebetingelser blir feilklassifisert i VPS som obligasjoner, disse må føres over på en CFI 

kode som tilsier sertifikat (DYFXXR).  Alle nye sertifikatlån med feil CFI kode må rettes 

manuelt (se kontrollprogram, gruppe 10). 

 

2. Deretter gis alle lån som har kobling via ORGNR, samme navn og sektor som registrert hos 

oss ved forrige kvartal. Denne rutinen gir alle nye lån som har et orgnr som eksisterer på vår 

forrige fil, samme navn og sektor som dette. Uten denne rutinene blir det flere hundre lån 

som må oppdateres manuelt hvert kvartal med sektor. Velg punktet Endring fra 

hovedmenyen, videre punkt 8. Kopiering innen samme orgnr. Trykk på Utfør 

kopieringen og arbeidet gjøres. Resultatet kan hentes direkte inn i Word (ligger på C:/temp) 

eller skrives ut fra skjermbildet.  

 

OBS: Jeg har flyttet alle lån som lå med navnet Den norske bank (bykredittfor.) til et eget fiktivt 

orgnr 999 999 999. Dette fordi ved kopieringsrutinen fikk hele DNB navnet Bykreditt i tillegg og 

hvert lån måtte tilbakestilles manuelt. Ved kopiering velger programmet navn og sektor til det 

eldste ISIN innen det aktuelle orgnr. 

 

Alle nye lån utstedt av et foretak som allerede finnes i registeret tildeles samme navn og sektor som 

dette (fra forrige kvartal). Sannsynligheten for at VPS tildeler et lån orgnr som tilhører et annet 

foretak enn låntagers er minimal. Erfaringen er at tildelingen av orgnr i VPS er pålitelig (orgnr 

tildeles av de enkelte kontoførerne). Det er lite sannsynlig at et lån vil få tildelt et galt orgnr som i 

tillegg eksisterer på vår fil. Skulle dette skje vil det oppdages ved gjennomgang av 

kopieringsresultatet, det vil ikke være overensstemmelse med navn før og etter kopieringen. Skulle 

det likevel bli oversett, vil det oppdages ved gjennomgang av alle årets emisjoner registrert i VPS 

mot hva som er rapportert til Norges Bank. Alle enkeltlån kobles da mot Norges Bank sine data.    
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4.2.2 Overføring av transaksjonsdata 
Fordi vi hvert kvartal mottar data fra VPS som gjelder fra årets begynnelse mister vi de endringene 

vi har foretatt underveis ved hvert kvartal på emisjoner, avdrag og ekstraordinære avdrag. Det er en 

del korreksjoner av disse feltene, særlig i forbindelse med korrigering av put og call. Det er 

unødvendig å foreta de samme korreksjonene hvert kvartal derfor kopieres disse feltene fra kvartal 

til kvartal (ikke relevant ved 1. kvartal).  

 

Gå til oracel databasen obligstart og velg manuell bearbeiding av en årgang, videre kopiere felt 

fra en periode til en annen. Sett inn riktig periode det kopieres til og fra. Nå kommer det opp flere 

valgmuligheter, de vanligste er emisjoner, avdrag og ekstraordinære avdrag. Velg "alle" og trykk 

på oppdater. 

 

Faren ved dette er at det kan ha vært foretatt korreksjoner i VPS. For å fange opp dette har vi 

kontroll gruppe 8 (se avsnitt 3.3.1), alle lån med endringer i disse feltene listes ut. 

4.2.3 Overføring av utenlandslån 
Lån lagt ut i utlandet av norske låntagere kopieres fra forrige kvartal, disse er ikke inkludert i VPS 

dataene (de er ikke registreringspliktige). Emisjonene foretatt i det gjeldende kvartalet legges til 

manuelt (se avsnitt  4.6). 

 

Alle utenlandslån fra forrige fil (UTOBL,UTSER og EUOBL) kopieres. Velg fra hovedmenyen: 

manuell bearbeiding av en årgang, videre Kopiere ISIN med alle felt fra en periode til en 

annen. Markøren skal stå på spesifiser ISIN i felt. De må tas hver for seg ved å skrive  EUOBL% , 

UTSER% og UTOBL%. Trykk på kopier hver gang. 

4.3 Kontrollprogrammer 
Diverse kontroller utføres både på ubearbeidede filer fra VPS (rådatafiler) og databasefiler. 

Det er laget et program, kontrollprogram 1, som utfører alle kontrollene. Kontrollene er inndelt i 

grupper fra 1 - 12.  

 

Programmet utføres i SAS applikasjonen Obligstart på Unix. Velg punktet kontroller og videre 

kontrollprogram 1. Velg riktige filer som skal kobles og kjør kontrollen på hele fila 

(valgmulighetene er enten hele fila, kun obligasjoner eller kun sertifikater). Programmet utføres ved  

å trykke på kontrollprogram 1. 
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4.3.1 Kontroll på rådatafiler 
Først kjøres et kontrollprogram på de ubearbeidede filene slik de kom fra VPS. Velg fraVPS mot 

fraVPS og bruk siste kvartal som sammenlignings periode. De aktuelle gruppene ved kontroll på 

rådatafiler er gruppe 1a, 1c og 8. 

 

Gruppe 1a 

Denne kontrollen må utføres for å få tak i de lånene hvor VPS har endret på låneidentifikasjonene 

(orgnr eller navn). Disse endringene er nå overkjørt ved de tidligere kopieringsrutinene. Foretakene 

som er endret i VPS siden sist, og som inneholder korrekte opplysninger, må oppdateres manuelt i 

oracel databasen. Sjekk mot BOF hvis det er tvil om hva som er korrekt. 

 

Gruppe 1c 

Lån som har endret CFI kode.  

 

Gruppe 8 

Her kommer en oversikt over eventuelle lån hvor selve transaksjonsdataene er endret (emisjoner, 

avdrag eller ekstraordinære avdrag) ved siste kvartal. Korrekte opplysninger må manuelt oppdateres 

i oracel databasen. 

 

4.3.2 Kontroll på bearbeidede filer 
Etter at kontrollprogrammet på rådatafilene er utført må det tas samme kontroll på database filer 

(våre bearbeidede filer). Velg uten omregning til NOK og uten andelsfordeling (det listes en del 

valutaavvik som unngås når det kjøres uten omregning). Følgende kontroller er viktige: 

 

Gruppe 1e 

Nye ISIN utstedt av foretak som ikke eksisterte forrige kvartal. Disse må behandles manuelt (nye 

låntakere). De ligger nå i databasen med kjennemerker fra VPS, med orgnr, men uten sektorkoder 

(sektorkoder kommer ikke fra VPS).  

 

En årsak til at det ikke finnes match på orgnr mot forrige kvartal kan være at VPS har brukt et galt  

orgnr som ikke eksisterer.  De øvrige er nye selskaper. Alle må tildeles sektorkode manuelt. Bruk  

BOF til oppslag for å finne riktig sektor og eventuelt orgnr. 
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Gruppe 4 

Programmet lister ut alle lån hvor det har vært put/call og alle lån som har avvikende saldo fra VPS 

registrert saldo. Vi beregner våre egne saldoer ved:  inngående saldo + emisjoner – avdrag – 

ekstraordinære avdrag. 

 

Put/call: Feltet inkluderes ikke i saldoen hos oss, derfor vil lån som er innfridd via en call opsjon 

ende ut med en differanse i utgående saldo (de vil ha beløp i utgående saldo hos oss, mens VPS 

saldoen er 0). Korriger dette ved å legg inn beløpet som et ekstraordinært avdrag i samme måned 

som call'en er foretatt.  

 

Videre hender det at en emisjon er trukket tilbake via put/call (put/call med likt beløp i samme 

måned som en emisjon). Fjern beløpet fra både emisjonsfeltet og fra put/call-feltet. Beløpet må 

fjernes fra emisjonsfeltet, selv om det ikke er differanse i utgående saldo. Dette er ingen reell 

emisjon og vil generere opp emisjonsvolumet. 

 

Avvikende saldo: En av årsakene kan være at et avdrag som kommer i måneden etter kvartalets 

utløp allerede er skrevet ned på saldoen. Dette kan undersøkes ved å slå opp på lånet på årsfila, 

foregående år og se når avdragene forfaller. 

 

Gruppe 9 

Her listes alle lån som har differanse mellom utgående saldo året før og inngående saldo 

statistikkåret.  

 

Gruppe 10 

Løpetid. Obligasjonslån med løpetid under ett år eller sertifikatlån med løpetid over et år. 

Obligasjonslån med løpetid akkurat på dagen ett år er sertifikat. CFI koden korrigeres til sertifikat 

(DYFXXR). Hele kontrollen tar utgangspunkt i CFI koder (se egen standard over CFI kodene, ISO 

10962). Fondsobligasjoner blir registrert med CFI kode, men uten løpetid (de er evigvarende).     

  

Gruppe 11 

Oversikt over lån som har både emisjoner og ekstraordinære avdrag i løpet av siste kvartal. Hvis 

dette forekommer kan det tyde på at emisjonsbeløpet er korrigert med et ekstraordinært avdrag 

istedenfor å korrigere i selve emisjonsfeltet. Dette blir galt, vi fjerner både avdraget og emisjonen. 

OBS! gjelder kun hvis beløpene er identiske og forekommer i samme måned. Kan sjekkes mot filer 
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fra Norges Bank, hvis det ikke er rapportert noen emisjon i det aktuelle foretaket i den aktuelle 

måneden kan den slettes.   

 

Gruppe 12 

Dette gjelder kun 4. kvartal og år. Kontrollen lister ut alle lån som mangler markedskurs 

(BM_kurs). I 1-3. kvartal vil alle lånene ligge uten markedskurser fordi dette feltet kun oppdateres 

ved årets utgang. I tilfeller hvor kursene mangler, og utgående saldo er forskjellig fra 0, erstattes 

disse med verdi = 100000. Saldoen blir da multiplisert med 1.  

4.3.3 Korrigering i databasen  
Resultatene fra punkt 4.3.1 og 4.3.2 må oppdateres manuelt. Bruk endringsrutinen i oracel 

databasen til korrigere navn, orgnr. og sektorkoder. Det hender det dukker opp ISIN under punkt 

4.3.2 som tilhører et foretak som finnes i registeret, men hvor VPS bruker et ikke-eksisterende 

orgnr. Her må riktig orgnr identifiseres, bruk Bof.  

4.3.4 Beskrivelse av alle kontrollene  
Nedenunder følger en oversikt over alle kontrollene som er laget. I avsnittet ovenfor er det kun 

nevnt de kontrollene som må tas hensyn til hvert kvartal.  

 

Kontrollene som utføres under kontrollprogram1 kan deles i 12 grupper: 

 

Gruppe 1: 

Gruppe 1 deles i fire kontroller; 1a, 1b, 1c og 1e. 

 

Gruppe 1a: 

Endringer i VPS på orgnr og/eller navn. Match ISIN. 

Denne kontrollen brukes til å fange opp endringene på orgnr eller navn i VPS fra forrige kvartal. 

Kjøres på ubearbeidede filer fra VPS. Programmet lister ut alle ISIN med avvik fra forrige periode. 

Se også avsnitt 4.3.1. 

 

Gruppe 1b: 

Liste over nye ISIN fra VPS: 

Kontrollen kobler ISIN. ISIN fra den siste filen som ikke matcher med ISIN fra forrige fil listes ut. 

Her listes alle nye ISIN uavhengig om de er blitt behandlet hos oss via orgnr eller ikke.  



 

Gruppe 1c:  

Liste over alle lån som har endret CFI kode 

 

Gruppe 1e: 

Liste over ISIN med orgnr som ikke eksisterer på forrige fil. Kontrollen kobler orgnr. og 

lister ut ISIN med orgnr som ikke har match mot forrige fil.  

 

Gruppe 2 :  

ISIN hvor det er differanser i følgende opplysninger mellom siste VPS fil og forrige VPS fil: 

- Oppkjøpsklausul       

- Garantier       

- Lånetype        

- Avdragstype       

 

Gruppe 3: 

Gruppe 3 deles i to kontroller, gruppe 3a og gruppe 3b. 

 

Gruppe 3a: 

 Lister ISIN hvor det er differanser i følgende opplysninger mellom siste VPS fil og forrige VPS fil: 

- Innbetalingsdato         

- Åpningsdato      

- Lukningsdato      

- Innfrielsedato         

- Dato for første mulig ekstra ord. avdrag     

- Valutaslag 

 

Gruppe 3b: 

Lister ISIN hvor det er differanser i følgende opplysninger mellom siste VPS fil og forrige VPS fil: 

- Opprinnelig nominell rente       

- Lånets navn (opprinnelig navn).      
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Gruppe 4: 

Lister alle ISIN hvor det er differanser i transaksjonsdataene og alle lån hvor det har vært foretatt 

put/call. Kontrollerer databasens beregnede utgående saldo med utgående saldo slik den kommer fra 

VPS. Det er VPS saldo som benyttes i tabellene.  

 

Gruppe 5 
 
Sammenhengen mellom lån som har forfall i år t, og lån med restanse. 
Her vil vi ha utskrift av de lånene som har: 
 
- Saldo>0 og forfall =t  
felt 52   felt13 
 
- De lånene som har lån med restanse. (ja i felt 4e) 
 
 
Gruppe 6 

Lister alle obligasjoner som mangler åpningsdato fra VPS. Sertifikater er utelatt i kontrollen fordi 

alle sertifikater mangler åpningsdato. Dato for 1. emisjon blir brukt (måneden og året det første 

gang var en emisjon i lånet).  

 

Gruppe 7 

Oversikt over alle brukte kombinasjoner av CFI-KODE 

 

Gruppe 8 

Oversikt over lån hvor VPS har endret transaksjonsdata (emisjoner, avdrag og ekstraordinære 

avdrag i tidligere kvartaler). Denne er aktuell ved 2., 3. og 4. kvartal. Fordi vi kopierer data og 

overskriver VSP opprinnelige data, må vi vite om VPS har endret historiske transaksjonsdata.  

 

Gruppe 9 

Sammenligner utgående saldo året før med inngående saldo og skriver ut ISIN med differanser. 

Denne kontrollen tas på databasefiler. Det skal ikke være differanse mellom utgående og inngående 

saldo. OBS: det er kun utgående 31.12 og inngående 1.1 vi kontrollerer, ikke mellom kvartalene. 

 

Gruppe 10 

Det er laget en kontroll som lister ut alle obligasjoner med løpetid under ett år (skal ikke 

forekomme), og alle sertifikater med løpetid over et år. CFI koden er brukt som utvalgsparameter.  
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Gruppe 11 

Oversikt over lån som har både emisjoner og ekstraordinære avdrag i samme måned, i løpet av siste 

kvartal.  

 

Gruppe 12 

Lån som mangler markedskurs. Alle lån som har utgående saldo må ha verdi i feltet markedskurs 

(B/M kurs). Der kursen mangler verdi må verdien 100 000 legges inn. Gjelder kun 4 kvartal.  

4.4 Kontroll mot Bedrifts- og foretaksregistert (Bof) 
For å fange opp endringer i navn, sektor eller opphør av foretak kobles filen mot Bof hvert kvartal. 

Kontrollen mot Bof utføres etter at kopieringene i avsnitt 4.2.1 er utført og etter at resultatene fra 

kontrollprogram 1, gruppe 1a og 1e (endringer i VPS på orgnr og navn) er korrigert.  

 

Filen fra obligasjonsregisteret kobles mot et situasjonsuttak fra Bof, enten siste uttak i måneden 

kvartalet utløper eller første i måneden etter. Det hender det tar litt tid før endringer i Bof blir 

registrert, det anbefales å velge det første uttaket måneden etter.  

 

1. Først tas et uttak av databasen (UTWORK). Logg inn på UNIX, ORYX og SAS applikasjonen 

obligstart.  Velg riktig periode og deretter punkt 2, kopiere fra databasen til flat fil. Det 

kommer da et spørsmål om passord og maskin. Dette er NIZZA2 og OPR6. Trykk på UTFØR. 

Det kommer mail når uttaket er ferdig. 

2. Til det resterende må man være pålogget en Kongsvinger maskin, eks Sarepta. Logg inn på 

sarepta (xon sarepta). 

3. Undersøk hvilken situasjonsfil fra Bof som bør brukes. Gå til:  cd $DSB/sbbofsit/wk6/. Her 

legges alle situasjonsuttakene.  

4. Gå til $OBLIG/prog/sas, hent opp sasx.  Velg programmet koblbof.sas. Sett inn riktige filer 

som skal kobles og submit programmet. Resultatet ligger under $OBLIG/wk1/ koblbof. Listen 

skrives ut ved kommando: ps3b13 -r -fCourier8 koblbof eller ved filøverføring til PC. 

5. Listen er delt i to:  -oversikt over foretak som mangler i Bof . Dette er gjerne utenlandske foretak 

som ikke har gyldig orgnr. Disse vil alltid komme ut som feil. Videre finnes det noen lån som 

tilhører foretak som ikke har eksisterende orgnr. De norske bykredittforeninger (har fiktivt 

orgnr), Den norske Bank ASA (bykredittfor.) har fiktivt orgnr for å holde de adskilt fra DNB's 

ordinære lån, i kopieringsrutinene over får DNB navnet bykredittfor.  
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-oversikt over avvik på navn og sektor, og opphørte orgnr mellom obligasjonsregisteret og Bof. 

 

I enkelte tilfeller er organisasjonsnummer slettet i BOF uten at lån er registrert overtatt av noen 

andre i VPS. Norsk Tillitsmann er grei å kontakte for informasjon om overtagelser, tlf. 22 87 94 00, 

Erik Sørli. 

4.5 Valutakurser 
For å omregne alle lån i utenlandsk valuta til norske kroner er det nødvendig å ha alle nødvendige 

valutakurser tilgjengelig på en egen fil i obligasjonsregisteret. Emisjoner skal omregnes til NOK 

med gjennomsnittlige valutakurs den måneden emisjonen ble foretatt (månedskurs). Utestående 

gjeld skal omregnes til NOK med valutakursen siste dag i kvartalet (dagskurs). Vi må derfor ha 

dagskursene for 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Som inngående valutakurs 1/1 brukes valutakursen 

31/12 året før, dette for å unngå differanser mellom inngående og utgående saldo grunnet endringer 

i valutakurser. Valutakursene hentes fra www.Norges-Bank.no, under Statistikk og valutakurser.  

 

Kursene registreres i oracel databasen under punktet Vedlikehold av valutakurser. Det opprettes 

en fil pr. årgang, ikke pr. kvartal. Dette betyr at alle kursene innen året skal registreres på årsfilen 

(eks. 200512).  Det kan tas UTWORK for å undersøke hvilke valutakurser som trengs. Det kommer 

her en liste i mailen over alle lån som omkodes fra en annen valuta til NOK. Mangler valutakursen 

kommer det beskjed om det. 

4.6 Emisjoner i utenlandsk valuta og norske kroner, i utlandet 
Emisjoner i utlandet i utenlandsk valuta eller i norske kroner av norske låntakere, er ikke registrert i 

VSP, men de rapporteres til Norges Bank. For tiden er det Anne Frøberg og Kim Winter i Norges 

Bank som er ansvarlig for dette. Disse tallene skal inn i en egen tabell (tabell 5) i den kvartalsvise 

publiseringen. 

 

Dataene innhentes fra Norges Bank ved forespørsel. De kommer på en Excel fil som heter 

Tab3Utland2005.xls. Herfra registreres de i databasen med konstruerte ISIN. Tallene som fremgår i 

filen er ikke enkeltlån, men sum over hvert foretak innen hver måned.  De er i mill kroner.  

 

Excel filen:  x:/250/KMS/verdipapirstatistikk/valutalån/VALUTA2005.xls inneholder informasjon 

fra Norges Bank tilrettelagt slik at de enkelt kan registreres i obligasjonsregisteret.   
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Det er laget et opplegg for konstruert ID (ISIN) tildeling som er følgende: 

 

UTOBL2005001-obligasjoner lagt ut i utlandet i år 2005 nr. 001 osv. 

UTSER2005001-sertifikater lagt ut i utlandet i år 2005 nr. 001 osv. 

EUOBL2005001-obligasjoner i norske kroner i år 2005 nr. 001 osv. 

 

Norges Bank skiller sertifikater og obligasjoner ved at det gis opplysninger om løpetiden er kort 

eller lang. De publiserer ikke obligasjoner og sertifikater separat slik som vi gjør, men samlet i en 

tabell.  

 

Når dataene er omregistrert og tildelt ISIN legges de inn i databasen. Det første som gjøres er å 

opprette ISIN, gå til "legge inn nytt VPNR" fra hovedmenyen og opprett nye ISIN. Orgnr 

registreres samtidig. Det neste som må gjøres er å legge inn navn og sektor. Gå til "endring" fra 

hovedmenyen og kopier navn og sektor via orgnr. 

 

Nå kan selve beløpene registeres i databasen. Det må også legges inn riktig valutakode og landkode 

UTL (utlandet). Dette for å skille de fra de lån som er lagt ut i NOK. Lån i NOK legges inn med 

valutakode NOK og landkode UTL. Sertifikater skal i tillegg ha CFI-kode, DYUTLA (sertifikater, 

utlandet) for å skille de fra obligasjoner. Når det registreres en valutakode forskjellig fra NOK, 

kommer det automatisk opp et omregningsfelt når vi legger inn emisjonen, slik at vi kan kontrollere 

at det omregnes riktig (valutakursen må være lagt inn i valutakursregisteret på forhånd).  

 

OBS: datagrunnlaget fra Norges Bank pleier å inneholde en del mangler, gale valutakurser, 

henvisninger til andre valutakurser, manglende informasjon om løpetid osv. 

4.7 Tabeller kvartal 
Som nevnt i avsnitt 2.2 er det disse tabellene som utarbeides hvert kvartal: 

• Tabell 1 Emisjoner av sertifikater i Norge. 3. kvartal 2004 og 2005. Pålydende verdi. Millioner 
kroner  

• Tabell 2 Innenlandsk sertifikatgjeld. 3. kvartal 2004-3. kvartal 2005. Pålydende verdi. Millioner 
kroner  

• Tabell 3 Emisjoner av obligasjoner i Norge. 3. kvartal 2004 og 2005. Pålydende verdi. Millioner 
kroner  

• Tabell 4 Innenlandsk obligasjonsgjeld. 3. kvartal 2004-3. kvartal 2005. Pålydende verdi. Millioner 
kroner  
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• Tabell 5 Obligasjoner og sertifikater utstedt i utlandet av norske låntakere. 3. kvartal 2004 og 2005. 
Millioner norske kroner  

 

Tabell 1-4 er utarbeidet på grunnlag av VPS data. Tabell 5 er data fra Norges Bank som manuelt er 

lagt til VPS dataene (se avsnitt 4.6). 

4.7.1 Tabeller 
Det er laget nye tabellprogrammer i MYFAME våren 2003. De tidligere SAS programmene må 

kjøres likevel fordi fame ikke automatisk har kontroll over utenlandsk valuta, slik som SAS. Er det 

beløp i valuta på en ny sektor må fame tabellen rettes manuelt. 

  

De tidligere tabellprogrammene er SAS programmer som ligger under katalogen: 

OBLIG/prog/tabeller. 

Det må først tas UTWORK (utføres i sas applikasjonen obligstart). Gå deretter til 

$OBLIG/prog/tabeller og start sasx. Sett inn riktig perioder på filene og kjør tabellene 

 

Tabell 1: Emi_sert.sas  

Tabell 2 og 4: Gjeld_kv.sas (samme program, sett inn obl eller ser). 

Tabell 3: Emi_obl.sas  

Tabell 5: Emi_utl.sas  

 

 

Tabellprogrammet: 

Eks. Emi_sert.sas: 
* årstall på venstre side i tabellen; 
%let aar2     = 2000;    Sett inn året det sammenlignes mot 
%let mnd2     = 03;    Sett inn det kvartalet du skal ha ut tall for 
%let fil2     = g&aar2.m03;   /* se linje 37 */ Må stå 03 for 1.kv.. 06 for 2kv osv. 
%let katalog2 = aarfil;       /* se linje 37 */ Ikke rett noe her. For fjoråret brukes  
             alltid årsfil, uansett kvartal. 
* årstall på høyre side i tabellen; 
%let aar1     = 2001;    Sett inn riktig år 
%let mnd1     = 03;    Sett inn det kvartalet du skal ha ut tall for 
%let fil1     = g&aar1.m03;   /* se linje 39 */     Må stå 03 for 1.kv.. 06 for 2kv osv. 
%let katalog1 = kvfil;        /* se linje 39 */ Må stå kvfil ved kjøring på kvartal 03,06  
           og 09 og aarfil ved kjøring av 4. kvartal  

 

Endre de aktuelle parametrene og utfør programmet ned å velge Run og Submit.  
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Hente opp tabellene og skrive ut resultatet: 

Gå så inn i SAS applikasjonen Obligstart på unix. Velg "se på en fil". Sett inn riktig periode og  

velg "list filer". Skriv ut tabellene herfra.  

 

Kontroller resultatet mot tilsvarende data fra Norges Bank, i første omgang på makronivå. Det bør 

ikke være for store avvik. Bruk filene med mikrodata over alle emisjoner som er rapportert til 

Norges Bank til kontroll.  

 

4.7.2 Figurer 
Hvert kvartal lages en figurer som flettes inn i artikkelen som skal i DS'en. 

 

Figurgrunnlaget ligger på:  

x:\250\kms\verdipapistatistikk\kvartalsstatistikk\figur1.xls 

 

4.7.3 Artikkel 
Artikkel skrives på nynorsk og engelsk. Grunnlagene ligger på: 

x:\250\kms\verdipapirstatistikkt\artikler.  

 

Vi har innvilget en forkortet artikkelversjon på kvartalsstatistikken.   

 

4.7.4 DS Publisering 
Først må filen fra obligasjonsregistertet overføres til fame. Dette gjøres slik (fra Ovibos): 

  

Under katalogen $FINMAKR/prog/felles/bin ligger to programmer som kjøres:   

1. kjor_oblig_kv.sh 2005 12  

2. kjor_oblig_md.sh 2005 12 

 

Hvis historiske data har vært korrigert lastes de inn på samme måte. 

 

Fra mai 2003 kjøres tabellene direkte ut på web fra fame.   

 

Gå til område: $FINMAKR/fame/fametabapp/oblig/prog  fra Ovibos  

 

Kjør fila: start_tab,sh (eller start_tab_v40.sh) 
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Herfra kan tabellene kjøres.  De engelske versjonene må kjøres til Web separat.  

 

I applikasjon må det defineres frekvens, emisjonstabellene har frekvens monthly og gjeldstabellene 

har frekvens quarterly. 

 

For å sende til Web: 

Marker tabell og riktig dato. Velg dato det skal publiseres og YES for kjør til intern web. Format 

skal vært html/gif og send til Intern Web. Det som blir overført arkiveres sentralt. Tabellene sendes 

samme dag de skal publiseres mellom kl. 08.30 og kl. 09.15 med samtidig mail til webgruppa med 

beskjed om at tabellene er overført og hvilken statistikk det gjelder.  

 

Endring av FAME tabellene: 

Fame legger ikke inn automatisk informasjon om "herav i utenlandsk valuta". Derfor må de gamle 

sas programmene kjøres i forkant. Har en ny sektor valuta skal denne legges til. Dette gjøres slik: 

  

Endre forspalten:  Marker tabellen. Gå til Tabell og editer tabell. Velg "lag tidsuavhengig del" og 

editer den markerte. Videre editer seksjon. Korriger det som er nødvendig. "Herav" postene skal ha 

innrykk 2. Trykk OK til du er tilbake til utgangsbildet. For å kjøre og se hvordan den ble; velg 

format -ren tekst og send til skjerm. For å fjerne en rad, velg slett seksjon.  

 

4.7.5 Til statistikkbanken 
 
Koding mellom statistikkbanken og FAME er gjort en gang for alle og finnes på: 

$FINMAKR/fame/kat/oblig som tre filer 

 

Det eneste som trengs for å sende data over til statistikkbanker fra FAME er å kjøre prgrammet: 

$FINMAKR/prog/felles/bin/sb_oblig.sh  (Det er kun nye perioder som kommer til) 

 

Kjør dette programmet fra OVIBOS. Filene blir nå kodet automatisk og lagt på området 

$FINMAKR/wk1 og på området $STATBAS/last/wk24. 
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Velg så Statistikkbanken administrasjon. Bruker og passord i statistikkbanken er følgende: 

Bruker: last250 

passord: bu#dsj1tt 

DB: sbd1 

Ved innlegging må de forrige filene slettes. Dette gjøres ifra Statdata Rediger, slett lasteoppdrag. 

Det som ligger i Statistikkbanken blir nå slettet. Legg inn nytt med en gang.  

 

Gå så til STATDATALAST. (Se også side 8-12 i Statistikkbanken, brukerdokumentasjon for 

oppretting og vedlikehold av tabeller av Marianne Vik Dysterud for videre instruks). 

 

Sett inn ny linje ved å sette markøren et vilkårlig sted under hovedtabell. Trykk på grønn + på 

øverste linje. Velg bla igjennom og hent inn riktig fil. Sett inn initialer og publiseringstidspunkt. 

 

Trykk bla igjennom under lastefiler og hent inn riktig fil. Noter lastenummer. Gå så til arkfanen 

Avanserte lastefunksjoner og sett kryss i boksen Automatisk overskriving av gamle data. Gå tilbake 

til forsiden og trykk send til lastekø. Gjør tilsvarende med de to andre filene. 

 

Dataene må så godkjennes. Sjekk at de stemmer i PC Axis Statistikkbanken (eget ikon). Samme 

bruker og passord. Gå så tilbake til statistikkbanken administrasjon, velg Statgodkjenn og godkjenn 

filene. 

4.8 Utarbeiding av Årstatistikk 
BK-heftet Obligasjonslån utstedt i Norge publiseres ikke lenger, i stedet legges disse tabellene ut 

som en utvidet DS. Når årsfila er mottatt og bearbeidet slik beskrevet ovenfor kan vi starte de siste 

kontrollene før fila er endelig. Det som gjenstår er å foreta en gjennomgang av alle årets emisjoner 

mot mikrodata fra emisjonsstatistikken i Norges Bank. Regnearkene med disse dataene får vi 

oversendt på mail fra Kim Winter. Det er også han som tar imot alle korreksjoner (som regel 

sektorfeil).  

 

Fra 2001 er det laget et sas program som omformer data fra Norges Bank og kobler mot fil fra 

obligasjonsregisteret. Programmet heter: $OBLIG/prog/sas/kont_nb.sas 

 

Før dette kan utføres må alle regnearkene som inneholder data over obligasjoner lagres som 

separate sdv filer (se x:\250\kms\verdipapirstatistikk\konvertering). Hvert ark i hver fil må lagres 
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som en egen sdv fil. Ark som inneholder flere orgasnisasjonsnummer må ha navn som starter med 

"alle". De skal behandles i programmet på en spesiell måte. 

 

Deretter må alle filene overføres til UNIX via filoverføringssystemet. Filene overføres fra Local 

system (x-disken hvor alle er lagret), til Unix. De må legges inn under katalogen:  

 

ssb/ovibos/a1/oblig/wk24/NB_kontroll/g2001k4 

 

Nå kan sas programmet kjøres. 

 

Det lages fire resultatfiler:  

1. Kont_nb.g2001m12 

2. Kont_nb2.g2001m12 

3. Kont_nb_nbfil.g2001m12 

4. Kont_nb_org.g2001m12 

 

De kan skrives ut fra Obligstart, eller de kan overføres via filoverføiring til PC. Det er fil nr. 4 som 

egner seg best til å kontrollere avvik på enkeltlån. 

 

Sektor 110 staten, inkluderes ikke i programmet. Det var for komplisert og lånene må kontrolleres 

manuelt. 

 

Programmet kan ha problemer med å tolke ISIN fra Norges Bank der hvor det er forkortet eller 

ufullstendig, eller det er lagt flere enn to ISIN på samme linje. Undersøk derfor datagrunnlaget hvis 

det ser ut til at lån mangler fra Norges Bank. 

 

4.8.1 Årstabeller og lister 
Tabellprogrammene er SAS programmer som ligger under katalogen $OBLIG/prog/tabeller. Det 

må først tas UTWORK (utføres i sas applikasjonen obligstart). Gå deretter til $OBLIG/prog/tabeller 

start sasx herfra. Sett inn riktig perioder og kjør de tabellene som er aktuelle.  

 

Oversikt over tabellprogrammene og listeprogrammene: 

Nytab1.sas = Tabell 1: Obligasjonsgjelden tatt opp i Norge. Emisjoner, avdrag og gjeld. 

Nytab2.sas = Tabell 2: Obligasjonsgjelden tatt opp i Norge, siste 3 år, med rentesatser pr. 31/12 
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Nytab3.sas = Tabell 3: Emisjoner siste 3 år, med opprinnelige rentesatser 

Nytab5.sas = Tabell 4: 10 års serie obligasjonsgjeld, pålydende verdi 

Nytab6.sas = Tabell 5: 10 års serie obligasjonsgjeld, markedsverdi 

Nytab4.sas = Tabell 6: 10års serie emisjoner 

Oblig_nyliste_sdv.sas = Liste over alle ISIN med utvalgte kjennemerker (tidligere oblig1 og oblig2) 

Oblig2.sas = Liste over alle ISIN gruppert alfabetisk (denne brukes ikke lenger) 

Oblig3.sas = Liste over ISIN som har endret navn eller sektor fra forrige utgave.  

 

Gå så ut av SAS og inn i UNIX på nytt og inn i sas applikasjonen Obligstart. Velg "se på en fil". og 

velg list filer.  

 

Listene Oblig_nyliste_sdv og oblig3 må overføres til Excel. Liste 2 er ikke lenger nødvendig. Liste 

1 kan lastes ned fra internett i excel format og sorteres. Alle data fra liste 2 er innbakt i liste 1. 

 

Tabell grunnlagene finnes i Excel og ligger på: 

x:/250/KMS/verdipapirstatistikk/obligasjonsheftet/hefte2005/.  

 

Tabellene registreres og sendes via mail til DS redaksjonen (eller lagres på Q disken). 

 

4.8.2 Figurer 
De to figurene som skal til obligasjonsheftet ligger under:  

x:/250/kms/verdipapirstatistikk/obligasjonsheftet. 

 

4.8.3 Innledning og diverse oversikter  
Innledningen til heftet ligger på: 

x:/250/kms/verdipapirstatistikk/obligasjonsheftet/innledning.doc 

Her ligger også alle andre dokumenter som er nødvendige til heftet. 

 

OBS: all informasjon som tidligere fulgte med publiseringen er nå lagt ut på web.  Det er bare 

listene, tabellene, figurene og artikkel som skal sendes. 
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4.9 Diverse oversikter/utlistinger fra databasen  
Det er laget sas programmer som kan foreta forskjellige utlistinger fra databasen. Det er nødvendig i 

de tilfellene hvor det trengs oversikter over mikrodata eller andre oversikter. 

 

Gå inn i Obligstart og velg punkt 5, tabeller. Her kan flere forskjellige lister skrives ut. Du kan 

velge om du skal skrive ut obligasjoner, sertifikater eller begge deler. 

1. Tabell over emisjoner. Dette lister ut alle ISIN med oversikt over emisjoner i året, fordelt på 

måned. Alle ISIN listes, hvis du bare skal ha de med emisjoner må lista tas inn i Excel og sorteres. 

De som er lagt ut i utlandet i valuta kommer også ut. 

 

2. Tabell over saldo. Dette lister alle eksisterende ISIN, med oversikt over inngående og utgående 

saldo, emisjoner og avdrag.  Det kommer ut 3 lister (ligger rette under hverandre): 

1. Utestående gjeld fordelt på ISIN, med orgnr og sektor, sortert etter sektor 

2. Utestående gjeld summert over orgnr, sortert etter sektor 

3. Utestående gjeld summeret over sektor 

 

Tabellene kan føres over til PC via filoverføring.  

 

5. Motsektorkontroll 
Når heftet er ferdig (på vårparten) er det på tide å sende oversikt over utestående gjeld/emisjoner til 

de sektoransvarlige. Dette gjøres for at det skal tas hensyn til obligasjons/sertifikatgjeld under 

revisjonsarbeidet på de forskjellige statistikkene. Oversikt lagres også på X disk under 

X:\250\KMS\verdipapirstatistikk. 

 

Skriv ut liste/tabell 2 fra databasen (se avsnitt 4.9), på både obligasjoner og sertifikater. (Liste over 

utestående gjeld fordelt på orgnr og sektor) 

Sektor 190 – 370: Oversikt sendes Kjell Hammer  

Sektor 510 og 550: sendes ansvarlig for kommune/fylkeskommune 

Sektor 660 og 680: sendes til ansvarlig for kommuneforetak. 

 

De andre sektorene kontrollerer vi selv.  
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Det er laget et SAS program som kobler obligasjonsregisteret mot ORBOF og kontrollerer 

utestående obligasjons- og sertifikatgjeld på foretaksnivå. Programmet heter  

kont_orbof_fort.sas og ligger under katalogen $OBLIG/prog/sas.  

 

Før dette kan kjøres må datafilene fra Norges Bank overføres til $OBLIG/wk24/orbof_fort. 

  

6. Andre problemområder 

Her følger en oppsummering av hva vi har erfart som problemer i forbindelse med avstemming av 

emisjoner og utestående gjeld. 

 

Kjøp av egne obligasjoner. Tilbakekjøp av egne obligasjoner. Låntakerne sitter da med en 

egenbeholdning. Noen ganger vet de ikke hva som er egne oppkjøpte obligasjoner (som har vært ute 

i markedet) og hva som er ikke- emitterte obligasjoner (har ikke vært ute i markedet). 

Egenbeholdningen skal ikke trekkes fra emisjonsbeløpet. Vi skal ha det som faktisk har vært 

emittert i markedet uavhengig om de har kjøpt de opp selv eller om de er kjøpt av noen andre.  

 

De legger inn rammen på lånet i VPS. Dette behøver ikke å være den reelle emisjonen, men hva 

de maksimalt skal emittere i lånet. Den første emisjonen kan være kun en brøkdel av rammen, så 

legger de ut resten etter hvert. Mange ganger rapporterer de det reelle beløpet til Norges Bank og 

legger inn rammen i VPS som et engangsbeløp. Det er da det som er rapportert til Norges Bank som 

er riktig. Vi skal ha det som reellt er ute i markedet slik at VPS dataene må rettes. Vi skal ikke ha 

med det som ennå ikke er emittert. 

 

Noen glemmer å sende melding til Norges Bank, eller de vet ikke at de også skal rapportere til 

Norges Bank i tillegg til å registrere det i VPS. Dette gjelder særlig små foretak. Norges Bank må få 

beskjed om dette slik at de kan ta det inn i sin statistikk. 

 

Når det gjelder kontrollen mot regnskapsstatistikkene/bankstatistikken er det, i tillegg til de nevnte 

problemstillinger, vanlig at statistikkrapportørene ikke fører obligasjonslån eller sertifikatlån på 

riktig post i skjemaet. Dette er den desidert største feilkilden, særlig på kommune-/fylkeskommune 

og kommunale foretak. Ellers kan det forekomme at lån som står oppført på 
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fylkeskommunen/kommunen egentlig er utstedt av et kommuneforetak. Men dette skal være ryddet 

opp hos oss i og med at alle lån er identifisert i kommuneregnskapene/kommueforetakenes 

regnskaper. Det kan selvsagt forekomme på nye lån. I slike tilfeller må VPS data korrigeres og den 

riktige låntager må legges inn. 
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 VEDLEGG 1 

PPO/Statistikkavdelingen 
Ole Petter Rygvold 
25.05.2005 
 
 
 
 
 

FORPROSJEKT OM NY OBLIGASJONSRUTINE VPS. BEHOV SOM 
NORGES BANK OG SSB HAR I FORBINDELSE MED EN SLIK 
OMLEGGING 
 
Det vises til møtet mellom Norges Bank, SSB og VPS den 5.1.2005. Her informerte VPS om arbeidet som er 
påbegynt for å legge om dagens rutiner for obligasjoner og sertifikater. Norges Bank og SSB ga på sin side 
uttrykk for behov og forbedringer som bør tas hensyn til i forbindelse med en slik omlegging. Det var 
enighet om at Norges Bank i etterkant av møtet skulle utarbeide et notat hvor de ulike behovene fremgår.. 
 
Innledningsvis bør det generelt understrekes at det essensielle ved en ny obligasjonsrutine er hvilke 
opplysninger som faktiske registreres der og at de opplysningene som registreres er korrekte. Det er i denne 
sammenheng viktig at VPS sentralt har et overordnet ansvar for å kvalitetssikre opplysningene, ettersom  
kundene, etter det vi kjenner til, i en viss grad skal kunne legge inn opplysninger selv i registeret. 
 
 
1. Skille mellom sertifikater og obligasjoner 
 
Dagens VPS rutiner forutsetter at pengemarkedsinstrumenter ikke kan ha rentebetaling/renteregulering i 
løpet av verdipapirets løpetid.  Denne forutsetningen holder ikke i praksis, og fører til at sertifikater som har 
flere renteutbetalinger i løpet av lånets løpetid, feilaktig blir klassifisert som obligasjoner og ikke som 
pengemarkedsinstrumenter. 
 
I statisttikken er det et ønske å benytte CFI-koden som skille mellom kortsiktige og langsiktige rentebærende 
verdipapirer, ettersom sertifikater ikke lenger er et begrep i norsk lovgivning.  Det er også ventet at CFI-
koden i større grad vil bli tatt i bruk som kjennetegn på verdipapirer både i Norge og utlandet, slik at 
sammenlignbarhet i statistikken vil forutsette bruk av CFI-koden.  Vi ber derfor VPS rydde opp i 
begrensningen som i dag eksisterer i klassifiseringen av pengemarkedsinstrumenter.  
 
I dag skiller Norges Bank mellom kortsiktige og langsiktige rentebærende verdipapirer ut fra opprinnelig 
løpetid på opp til og med ett år (sertifikater) og over ett år (obligasjoner). I praksis betyr det at 
utleggelsestidspunkt/emisjonstidspunkt og forfallstidspunkt må være kjennetegn som registreres om hvert 
rentebærende papir. 
 
Det er også ønskelig å kunne gruppere lån etter gjenstående løpetid . 
 
2. Statistisk kjennetegn i VPS-registeret, herunder registeret for rentebærende verdipapirer 
 
VPS-registeret er i første rekke et rettighetsregister hvor de juridiske låntakerne og eierne skal være 
registrert.  Men VPS-registeret skal også danne grunnlag for statistikk om verdipapirmarkedet.  Statistikken 
er imidlertid basert på institusjonelle enheter som i enkelte tilfeller utgjør kun deler av juridiske enheter.  
Eksempler her er kommunal og statlig forretningsdrift hvor kommunene og staten er de juridiske enhetene, 
mens forretningsdriften/foretakene er de institusjonelle enhetene. 
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For statistikken er det viktig at de institusjonelle låntakerene av rentebærende verdipapir til enhver tid er 
registrert med riktige organisasjonsnr. Det samme gjelder for de institusjonelle långiverne. På denne måten 
kan riktig sektorkode og næringskode påføres ved å kobling mot Enhetsregisteret. 
 
Korrekte organisasjonsnummer og statistiske kjennetegn som sektor- og næringskode for statistisk bruk, 
forutsetter at registeret tilrettelegges med egne felt for organisasjonsnummer, sektor- og næringskode for 
institusjonell låntaker/eier.  Etter at feltet er opprettet, kan Statistisk sentralbyrå være behjelpelig med 
informasjon om organisasjonsnummer på institusjonell låntaker for obligasjons- og sertifikatlån, når 
institusjonell låntaker er en annen enn juridisk låntaker.  
 
Feltene knyttet til institusjonell låntaker/eier må være grunnlaget for uttrekk til statistisk bruk.  Det må også 
legges opp til en prosedyre hvor endring i juridisk låntaker fører til endring i institusjonell låntaker.  Videre 
må organisasjonsnummer/fødselsnummer, sektor- og næringskode oppdateres jevnlig mot Enhetsregister og 
Folkeregister, slik at man sikrer at organisasjons- og fødselsnumrene er gyldige og ikke tilhører opphørte 
foretak/døde personer.  Sikring av gyldige organisasjons- og fødselsnumre er vel allerede en rutine i VPS-
registeret, ettersom registeret er et rettighetsregister som må sikre korrekt registrering av juridisk låntaker og 
eier. 
 
 
 
3. Merking av verdipapirer som underlagt ekte repoavtaler 
 
Det er ønskelig at ekte gjenkjøpsavtaler for obligasjoner/sertifikater merkes, slik at de ikke føres som 
transaksjoner i 2. håndsmarkedet. Hensikten er at det ikke blir registrert eierskifte i forbindelse med 
inngåelse av slike avtaler slik at registreringen blir i samsvar med norsk regnskapslovgivning, som regner 
ekte gjenkjøpsavtaler som låneavtaler. Det er også behov for informasjon om partene i avtalen. 
 
4. Føring av åpne lån som skjer via låntaker eller megler 
 
I tilfeller der åpne obligasjons-/sertifikatlån blir emittert via utsteder eller mekler (som opptrer på vegne av 
utsteder) vil ofte hele lånerammen bli lagt ut og dermed registrert i VPS med en gang, selv om bare deler av 
lånet reelt sett blir emittert. Utsteder eller mekler (som opptrer på vegne av utsteder) vil i slike tilfeller sitte 
på en fiktiv egenbeholding ("skuffebeholdning") på sine investorkonti.  Denne beholdningen inngår i dag i 
lånesaldiene på samme måte som reelt emitterte beløp.  Dette skaper problemer for statistikken.. Fra et 
statistikkfaglig synspunkt er det ønskelig å motta opplysninger om de til enhver tid reelt emitterte 
beholdingene, samt at beløp som emitteres fra "skuffebeholdningen" blir registrert som emisjon, og ikke salg 
i 2.-håndsmarkedet.    
 
5. Opplysninger som skal fremgå av et verdipapirregister iht forskrift 
 
Ifølge § 12 ”Opplysninger om transaksjoner” i forskrift om hvilke opplysninger som skal fremgå av et 
verdipapirregister, som er hjemlet i verdipapirregisterloven, skal det registreres ”sluttseddelinformasjon” om 
de enkelte transaksjonene som gjennomføres. Det gjelder bl.a. opplysninger om handelsdag og oppgjørsdag 
og hvilken handelskurs som transaksjonen er gjennomført til. 
 
Ifølge forskriften § 9 punkt 7, skal det fremgå om en investorkonto er en forvalterkonto eller ikke. Fra et 
statistikksynspunkt er det viktig å vite hvem som er den reelle investoren og det er derfor nødvendig å kunne 
skille mellom reelle og nominelle eiere.  
 
Ifølge forskriftens § 2 punkt 4, skal det finansielle instrumentets navn og type fremgå. Det er i denne 
sammenheng behov for at VPS-registeret i nødvendig utstrekning kan skille mellom ulike typer finansiell 
instrumenter for å unngå at ulike typer instrumenter registreres under en og samme kode. 
.  
Det er viktig at VPS følger opp denne forskriften både når det gjelder nevnte forhold og andre krav til 
opplysninger som skal fremgå av et verdipapirregister og hvor dette ikke allerede fremgår av VPS-registeret. 
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6. Fortløpende oppdatering av et verdipapirs børskode 
 
Det er ønskelig at et verdipapirs børskode blir oppdatert automatisk på det tidspunktet det flyttes til/fra børs. 
 
 
7. Registrering av alle reelle transaksjoner i løpet av en dag 
 
Pr i dag registreres ikke alle reelle transaksjonene som foretas i løpet av en dag. Transaksjoner som foretas 
samme dag og som ikke resulterer i beholdningsendringer på en investorkonto på slutten av dagen 
sammenlignet med foregående dag, er ikke registreringspliktige. Tilsvarende vil ofte bare nettotransaksjoner 
i løpet av dagen bli registrert, dersom en investor både kjøper og selger samme verdipapir via en mekler i 
løpet av dagen. Dette er lite ønskelig, ettersom vi ønsker å ha med alle reelle transaksjoner som er foretatt i 
løpet av dagen. Det gjelder spesielt nå når også opplysninger om omsetningskursen på den enkelte 
transaksjon skal registreres. 
 
8. Informasjon om delregistrene i VPS 
 
I det senere har det dukker opp flere lån registrert i VPS med prefiks XS i verdipapirnummeret. I tillegg har 
vi informasjon om at lån som fysisk utstedes i utlandet er VPS registrert under norsk verdipapirnummer.  
 
I statistikksammenheng er det meget viktig å opprettholde skillet mellom Norge og utlandet. Vi har derfor 
behov for informasjon som gjør at vi kan skille utenlandske lån fra norsk sektor.  
 
Dette gjelder også i tilfeller der utsteder selv er utenlandsk. Her har vi mottatt informasjon fra VPS om at 
disse fysisk er utstedt i utlandet selv om de er registrert i Norge. Dersom lånet fysisk et utstedt i flere land 
bør vi har informasjon om hvor stor del av lånet som er utstedt i Norge.  
 
Vi har informasjon fra VPS om at disse lånene befinner seg i delregistre. Dersom dette er korrekt ønsker vi 
full informasjon om hva de forskjellige delregisterne inneholder. I tillegg har vi behov for kjennemerker som 
gjør det mulig å skille disse lånene fra lån som er registrert i hovedregisteret eller i Norge. For eksempel 
tildele landkode på lånets utstedelsesland. I tilfeller der et lån utstedes i flere land kan det innføres 
andelsfordelinger som viser hvor stor andel av lånet som er utstedt i de forskjellige landene.     
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Norsk Tillitsmann ASA 

Denne Låneavtale er inngått den 18. april 2005 mellom Gjerpen og Solum Sparebank 
(orgnr. 937 891 334) som Låntageren og Norsk Tillitsmann ASA (orgnr. 963 342 624) som 
Tillitsmann. 
 
Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner i Lånet tiltrådt Låneavtalen: 
 
* Obligasjonseierne er bundet av Låneavtalens vilkår så fremt det i 

tegningsinnbydelsen/lånebeskrivelsen er gitt opplysninger om tiltredelsen. 
  
* Lånets Tillitsmann har ved tegningen fått fullmakt til å opptre på vegne av 

obligasjonseierne i det omfang Låneavtalen gir grunnlag for. 
 
 
Låneavtalen er tilgjengelig for enhver og kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen eller 
Låntageren. Låntageren plikter å holde Låneavtalen tilgjengelig for allmennheten i hele 
Lånets løpetid. 
 
 
1  Definisjoner 

I denne Låneavtale skal nedenstående ord og uttrykk ha følgende mening: 
 
Bankdag:  åpningsdag for Norges Banks Oppgjørssystem (NBO). 
 
Egne Obligasjoner:  Obligasjoner i Gjenstående Lån som eies av Låntageren, noen 

som Låntageren har bestemmende innflytelse over eller noen 
som har bestemmende innflytelse over Låntageren. 

 
Gjenstående Lån:  Sum av pålydende av alle utestående obligasjoner i Lånet som 

ikke er nedskrevet og slettet i Verdipapirregisteret. 
 
Kapitaldekning:  Låntagerens kapitaldekning i henhold til de til enhver tid 

gjeldende kapitaldekningsregler. På tidspunktet for inngåelsen 
av Låneavtalen er dette Finansdepartementets forskrift av 22. 
oktober 1990 nr 875 (Forskrift om minstekrav til kapitaldekning 
i finansinstitusjoner og verdipapirforetak). 

 
Kjernekapital:  Låntagerens kjernekapital i henhold til de til enhver tid 

gjeldende krav til kjernekapital. På tidspunktet for inngåelsen av 
Låneavtalen er dette Finansdepartementets forskrift om 
beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner m.v. av 1. 
juni 1990 nr 435 § 3.  

 
NIBOR: Den rentesats, avrundet til nærmeste hundredels prosentpoeng, 

for en 3 - tre - måneders periode som fremkommer på Reuters 
side NIBR kl 12.00 i Oslo på Rentefastsettelsesdato. 

 
   Dersom innholdet av Reuters side NIBR skulle bli endret slik at 

de oppgitte rentesatser, etter Tillitsmannens og Låntagerens 
oppfatning, ikke lengre representerer de samme rentesatser som 
ved Lånets utbetaling eller den aktuelle side er fjernet fra 
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Reuterssystemet, skal en annen side på Reuters eller eventuelt 
hos en annen elektronisk nyhetsformidler og som etter 
Tillitsmannens og Låntagerens oppfatning angir de samme 
rentesatser som Reuters side NIBR gjorde ved Lånets utbetaling, 
benyttes. En eventuell uenighet i oppfatning mellom Låntageren 
og Tillitsmannen vedrørende bruk av ny side behandles som 
beskrevet i Låneavtalens pkt. 9.3. 

 
NIBOR- 
Referansebanker: Rentesats bestemt på grunnlag av den rente på innskudd som 

kvoteres av de fire største valutabankene i det norske markedet 
omtrent kl 12.00 i Oslo på Rentefastsettelsesdatoen overfor 
banker i interbankmarkedet i Oslo for en 3 - tre - måneders 
periode som starter på Rentereguleringsdato og gjeldende for et 
representativt beløp. Tillitsmannen skal be hovedkontoret til 
hver av bankene om kvotering på slik rente. Hvis to eller flere 
kvoteringer gis, skal rentesatsen fastsettes til det aritmetiske 
gjennomsnitt av kvoteringene. Hvis det gis mindre enn to 
kvoteringer, skal renten fastsettes til det aritmetiske gjennom-
snitt av de rentesatser som banker, valgt av Tillitsmannen, 
kvoterer omtrent kl 12.00 i Oslo på Rentefastsettelsesdatoen for 
lån i norske kroner til ledende banker i Europa for en 3 - tre -
måneders periode som starter på Rentereguleringsdato gjeldende 
for et representativt beløp. En rentesats basert på aritmetisk 
gjennomsnitt avrundes til nærmeste hundredels prosentpoeng. 

 
Registerfører: Foretak godkjent av Verdipapirregisteret som fører av 

utstederkonto for Lånet. 
 
Rentefastsettelses- 
dato:  25. april 2005 og deretter to Bankdager før hver 

Rentereguleringsdato. 
 

Rentereguleringsdato:  27. januar, 27. april, 27. juli og 27. oktober hvert år. Er 
Rentereguleringsdato en dag som ikke er Bankdag flyttes 
Rentereguleringsdato til første påfølgende Bankdag. Medfører 
flytting av Rentereguleringsdato til første påfølgende Bankdag 
at Rentereguleringsdato derved faller i påfølgende 
kalendermåned, flyttes imidlertid Rentereguleringsdato til siste 
Bankdag forut for Rentereguleringsdato. 

 
Reuters:  Finansiell informasjon elektronisk formidlet av nyhetsbyrået 

Reuters Norge AS. 
 
Utestående Lån:  Sum av pålydende av obligasjoner i Gjenstående Lån med 

fradrag av Egne Obligasjoner.  
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Verdipapir- 
registeret:  Det foretak med tillatelse etter Vprl. til å drive registrering av 

finansielle instrumenter, hvor Lånet er innført. 
 
Vphl.:  Lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel. 
 
Vprl.:  Lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle 

instrumenter. 
 
 

2  Opplysninger om Lånet 

2.1 Låntageren har besluttet å oppta et fondsobligasjonslån på NOK 75 000 000,- (norske 
kroner syttifemmillioner), i denne avtale kalt Lånet. 

 
 Obligasjonene er hver pålydende NOK 1 000,- og er sideordnede og likestilte. 
 

Lånets offisielle navn er "Flytende rente Gjerpen og Solum fondsobligasjonslån med 
ubegrenset løpetid". 

  
 Lånets ISIN er NO 001 026377.5. 
 
 Lånet utbetales 27. april 2005 og har ubegrenset løpetid, se dog pkt. 12.1.  
 
 Formålet med låneopptaket er å styrke Låntagerens kapitaldekning. 
 
 
3  Børsnotering 

Lånet vil ikke bli søkt tatt opp til notering på Oslo Børs. 
 
 
4  Registrering i verdipapirregister 

4.1 Lånet skal innføres i et verdipapirregister, jfr. Vprl. § 2-1 første ledd nr. 2, og 
registreres med de verdipapiropplysninger som til enhver tid er nødvendige i henhold til 
gjeldende lov og forskrift. Beløp i Lånet vil ikke bli stilt til rådighet for Låntageren før 
Lånet er innført og opplysningene registrert. 

 
4.2 Låntageren skal sørge for at enhver endring av Lånets verdipapiropplysninger uten 

unødig opphold blir registrert på utstederkonto for Lånet i Verdipapirregisteret. Kopi av 
dokumentasjon for registerendringen skal sendes Tillitsmannen. 

 
4.3 Låntageren er selv ansvarlig for at innføring og registrering i Verdipapirregisteret blir 

gjennomført. Innføring av Lånet og registrering av verdipapiropplysninger kan på vegne 
av Låntageren likevel foretas av andre som har tillatelse til dette etter gjeldende lov og 
forskrift. 
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5  Tillitsmannens funksjoner, oppgaver og ansvar 

5.1  Tillitsmannen skal i henhold til denne Låneavtale samt lover og forskrifter ivareta 
obligasjonseiernes interesser og rettigheter overfor Låntageren, herunder bl.a. 
 
- kontrollere at Låntageren oppfyller sine forpliktelser etter Låneavtalen, 
- utøve nødvendig skjønn ved gjennomføring av de oppgaver Tillitsmannen er tillagt 

etter Låneavtalen, 
- besørge gjennomføring av de beslutninger som gyldig treffes på 

 obligasjonseiermøte 
- treffe de beslutninger og iverksette de tiltak som er tillagt eller blir pålagt 

 Tillitsmannen etter Låneavtalen 
- formidle til obligasjonseierne nødvendig informasjon som innhentes og mottas i 

egenskap av tillitsmann, 
- kontrollere rettidig og korrekt nedbetaling av Lånet og betaling av renter, 
- dersom Lånet er børsnotert, informere Oslo Børs om forhold som har vesentlig 

betydning for kursnoteringen, dog bare i de tilfeller Tillitsmannen blir eller burde være 
kjent med slike forhold og Låntageren unnlater, på tross av oppfordring fra 
Tillitsmannen, å oppfylle sin informasjonsplikt overfor Oslo Børs. 

 
5.2  Under utførelsen av sin funksjon som tillitsmann er Tillitsmannen ikke forpliktet til å 

vurdere Låntagerens finansielle stilling eller evne til å betjene Lånet utover det som 
naturlig følger av Låneavtalen. 

 
5.3  Tillitsmannen er erstatningsansvarlig for obligasjonseiernes økonomiske tap som følge 

av at Tillitsmannen uaktsomt har forsømt sine funksjoner og oppgaver etter 
Låneavtalen. Tillitsmannen har ikke ansvar for innholdet av den informasjon som 
Tillitsmannen viderebefordrer på vegne av Låntageren. 

 
 
6  Vilkår for utbetaling av Lånet 

6.1  Lånet utbetales på betingelse av at Tillitsmannen har mottatt fra Låntageren de 
dokumenter som er angitt nedenfor senest tre Bankdager før utbetalingsdato, jfr. pkt. 
6.3, og Tillitsmannen skriftlig har meddelt at disse i form og innhold er kontrollert og 
funnet i orden. Følgende dokumenter skal sendes/leveres Tillitsmannen: 

 
(a) Låneavtalen i undertegnet stand, 
 
(b) bekreftet utskrift av nødvendige beslutninger i eller fullmakt fra Låntagerens 

selskapsorganer om opptak av Lånet,  
 
(c) Låntagerens vedtekter og firmaattest, 
 
(d) alternativt; 

i) dersom utleggelsen av Lånet faller inn under bestemmelsene i Vphl. kapittel 5  
 om prospektkrav ved offentlig tilbud, meddelelse fra angjeldende børs om at  
 prospektet er kontrollert dersom Lånets obligasjoner skal børsnoteres, 
 alternativt, meddelelse fra Foretaksregisteret om at prospektet er registrert 
eller 
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ii) bekreftelse fra Låntageren eller det verdipapirforetak som tilrettelegger Lånet 

om at utleggelsen av Lånet ikke faller inn under bestemmelsene i Vphl. kapittel 
5  

 om prospektkrav ved offentlig tilbud,   
 

(e) bekreftelse fra Registerfører på at Lånet er registrert i Verdipapirregisteret, 
 
(f) undertegnet avtale mellom Låntageren og Tillitsmannen om dekning av 

tillitsmannsutgifter,  
 

(g) tillatelse fra Kredittilsynet for etablering av Lånet som tellende i Låntagerens 
Kjernekapital og Låntagerens Kapitaldekning, samt 

 
(h) all skriftlig dokumentasjon som måtte være offentliggjort i forbindelse med 

etableringen av Lånet. 
  

6.2  Tillitsmannen kan utsette fristen for oppfyllelse av ovennevnte dokumentasjonskrav. 
 
6.3  Dersom betingelsene for utbetaling av Lånet foreligger, utbetales Lånet den 27. april 

2005. 
 
 
7  Erklæring fra Låntageren - opplysningsplikt og ansvar 

7.1  Låntageren bekrefter og innestår for følgende ved utbetaling av lånet: 
 

(a)  alle opplysninger avgitt i forbindelse med Lånet er korrekte og i overensstemmelse 
med kjente forhold, og at ingen forhold som kan ha vesentlig innvirkning på 
Låntagerens økonomiske situasjon eller oppfyllelse av Låneavtalens vilkår er holdt 
tilbake, 

 
(b)  alle nødvendige godkjennelser og tillatelser fra offentlig myndighet og Låntagerens 

besluttende organer om etablering av Lånet, foreligger og 
 
(c) Låntageren, utover de forhold som eventuelt er nevnt i Låntagerens årsberetning og 

dokumenter som måtte være utgitt i forbindelse med Lånet, ikke er kjent med at 
noen har reist eller har til hensikt å reise sak eller granskning mot Låntageren som 
kan gjøre det vanskelig å oppfylle Låneavtalens forpliktelser. 

 
7.2  Låntageren skal holde Tillitsmannen skadesløs for økonomisk tap som påføres ham ved 

at han har innrettet seg etter de erklæringer og opplysninger Låntageren har avgitt før 
utbetaling av Lånet og i Lånets løpetid. 

 

7 



Norsk Tillitsmann ASA 

8  Lånets prioritet og status – adgang til nedskrivning av Lånet 

8.1  Lånet er tatt opp for å kunne utgjøre Kjernekapital ved beregningen av Låntagerens 
Kapitaldekning. 

 
8.2  Det følger av Lånets status som Kjernekapital i form av fondsobligasjonslån (jfr 

forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner m.v. av 1. juni 1990 
nr 435, § 3 punkt 12) at Lånet ikke kan innfris eller kreves innfridd uten myndighetenes 
(Kredittilsynets) samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle 
tidspunkt, se også pkt. 12.1. 

 
8.3 Ved en eventuell avvikling av Låntageren skal Lånet med renter stå tilbake for all annen 

gjeld Låntager har, dog slik at Lånet med renter skal være likestilt og sideordnet med 
eventuelt andre fondsobligasjonslån eller lignende (jfr forskrift om beregning av 
ansvarlig kapital for finansinstitusjoner m.v. av 1. juni 1990 nr 435, § 3 punkt 12) og 
skal dekkes før Låntagers egenkapital, herunder grunnfondsbeviskapital. 

 
8.4 Dersom en situasjon oppstår der Låntager  

i) ikke lenger innehar fri kapital som kunne vært benyttet til betaling av utbytte 
på aksjekapital eller grunnfondsbeviskapital, eller   

ii) ikke lenger oppfyller de av myndighetene fastsatte minstekrav til Kjernekapital 
tillagt en margin på 0,2 prosentpoeng og Kapitaldekning tillagt en margin på 
0,2 prosentpoeng (påløpte renter på lånet hensyntatt) 

 
opphører forrentningen av Lånet og krav på påløpte ikke betalte renter bortfaller med 
endelig virkning (påløpte renter på Lånet skal dog betales i den utstrekning 
begrensningene ovenfor tillater), forutsatt at  
i) det samtidig ikke akkumuleres eller betales renter eller utbytte eller andre 

former for kapitalavkastning på Kjernekapital og at  
ii) det ikke gjennomføres hel eller delvis innfrielse eller tilbakekjøp av 

Kjernekapital.  
 

Renter på Lånet vil begynne å påløpe igjen så snart  
i) Låntager igjen oppfyller de av myndighetene fastsatte minstekrav til 

Kjernekapital tillagt en margin på 0,2 prosentpoeng og Kapitaldekning tillagt 
en margin på 0,2 prosentpoeng  

ii) Låntager akkumulerer eller betaler rente, betaler utbytte eller andre former 
for kapitalavkastning på Kjernekapital eller 

iii) Låntager gjennomfører tilbakekjøp av Kjernekapital eller hel eller delvis 
innfrielse Kjernekapital, dog med unntak av innfrielse av Kjernekapital som 
faller inn under forskrift om beregning av ansvarlig kapital for 
finansinstitusjoner m.v. av 1. juni 1990 nr 435, § 3 punkt 12 (fonds-
obligasjonslån) og som erstattes med ny Kjernekapital. 

 
Se også pkt 14.1 (h). 

 
8.5 Dersom en situasjon oppstår der Låntagers Kapitaldekning på grunn av tap eller 

underskudd ved løpende drift faller under 8,00 % eller Låntagers Kjernekapital faller 
under 5,00 % har Låntageren gjennom vedtak i Låntagerens relevante besluttende 
organer rett til å nedskrive Lånet og påløpte renter på Lånet under forutsetning av at  
i) myndighetene (Kredittilsynet) gir sitt samtykke til at Lånet nedskrives, 
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ii) Låntagerens frie kapital i sin helhet er tapt, 
iii) nedskrivningen av Lånet er ledd i en rekapitalisering (herunder en 

fusjonsprosess) som gir grunnlag for en videreføring av Låntagers virksomhet 
og  

iv) at all annen Kjernekapital nedskrives minst forholdsmessig med Lånet. 
 

Nedskrivning gjennomføres ved at det først nedskrives på eventuelle påløpte renter av 
Lånet og deretter på Lånets hovedstol (til sammen kalt ”Nedskrevet Beløp”). Etter en 
eventuell nedskriving skal Låntageren betale renter etter Låneavtalens bestemmelser på 
det beløp Lånet er nedskrevet til. 
 
Låntageren er forpliktet til å skrive opp Lånet med Nedskrevet Beløp dersom Låntager 
i) vedtar å betale utbytte eller andre former for avkastning på Kjernekapital eller  
ii) gjennomfører hel eller delvis innfrielse eller tilbakekjøp av Kjernekapital eller  
iii) gjennomfører oppskrivning av Kjernekapital.  

 
Se også pkt 14.1 (h). 

 
8.6 Dersom en situasjon oppstår der Låntagers Kjernekapital i sin helhet er tapt, skal Lånet 

med tillegg av påløpte renter kunne nedskrives i sin helhet med endelig virkning og 
benyttes til dekning av tap i Låntagers virksomhet under forutsetning av at  
i) myndighetene gir sitt samtykke til at Lånet benyttes til dekning av tap, 
ii) nedskrivningen av Lånet er et ledd i en rekapitalisering (herunder 

fusjonsprosess) som gir grunnlag for en videreføring av Låntagers virksomhet og 
iii) all annen Kjernekapital nedskrives tilsvarende. 
 
Se også pkt 14.1 (h). 

 
 
9  Renter og renteberegning 

9.1  Lånet forrentes fra og med 27. april 2005 med grunnlag i NIBOR med tillegg av 
1,20 prosentpoeng. Rentesatsen fastsettes på første Rentefastsettelsesdato. Dersom 
NIBOR ikke er tilgjengelig fastsettes rentesatsen i henhold til NIBOR-Referansebanker 
med tillegg av 1,20 prosentpoeng.   

 
 Rentesatsen reguleres i henhold til pkt. 9.2. 
 
 Renten betales etterskuddsvis på Rentereguleringsdato, første gang på 

Rentereguleringsdato i juli 2005. 
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9.2 Lånets rentesats reguleres med virkning fra hver Rentereguleringsdato, første gang på 
Rentereguleringsdato i juli 2005. Den nye rentesatsen fastsettes på 
Rentefastsettelsesdato i henhold til NIBOR eller - dersom NIBOR ikke er tilgjengelig - i 
henhold til NIBOR-Referansebanker, med tillegg av 1,20 prosentpoeng. 

 
Ved renteregulering i april 2015 og senere rentereguleringer skal tillegget til 
henholdsvis NIBOR eller NIBOR-Referansebanker være 2,20 prosentpoeng. 

 
 Ved rentefastsettelse første gang og ved senere rentereguleringer skal neste 

Rentereguleringsdato og faktisk antall kalenderdager frem til denne meddeles 
obligasjonseierne skriftlig via Verdipapirregisteret. I samme melding skal også 
rentesatsen frem til neste Rentereguleringsdato meddeles. Den nye rentesatsen skal også 
umiddelbart meldes Oslo Børs dersom Lånet er børsnotert. 

 
9.3  Dersom Lånets rentesats blir fastsatt i henhold til NIBOR-Referansebanker kan 

Låntageren eller obligasjonseiere som representerer minst 1/10 av Utestående Lån 
påklage rentefastsettelsen. Slik klage må fremsettes skriftlig overfor Tillitsmannen 
innen 20 Bankdager etter at rentesatsen er meddelt obligasjonseierne. Klagen behandles 
av et utvalg som skal bestå av tre medlemmer, hvorav en representant oppnevnes av 
Låntageren, en representant oppnevnes av Tillitsmannen, og en formann som de to 
partenes representanter blir enige om. Blir ikke partene enige om formann, oppnevnes 
denne av Byrettsjustitiarius i Oslo. Utvalgets avgjørelse er endelig. 

 
 Melding om at rentefastsettelsen er påklaget i henhold til punkt 9.3, samt den endelige 

rentefastsettelsen, skal sendes obligasjonseierne via Verdipapirregisteret og - dersom 
Lånet er børsnotert - Oslo Børs. 

 
9.4 Renten beregnes på grunnlag av faktisk antall påløpte kalenderdager, dividert med 360. 

Om beregningsmetoden som ligger til grunn for beregning av antallet rentedager for 
referanserenten endres, skal beregningsmetoden for antallet rentedager for Lånet endres 
tilsvarende.  

 
9.5 Se også Låneavtalens pkt 8.4-8.6.  
 
 
10  Løpetid 

10.1  Lånet har ubegrenset løpetid, jfr. dog pkt. 12.1. 
 
 
11  Renter ved forsinket betaling 

11.1 Såfremt rentetermin og/eller hovedstol ikke betales rettidig svares fra forfallsdato en 
forsinkelsesrente svarende til lånerenten mellom ledende norske banker for den 
angjeldende periode med tillegg av 4,00 prosentpoeng. 

 
11.2  Forsinkelsesrenten løper inntil forholdet er rettet. 
 
 

10 



Norsk Tillitsmann ASA 

12  Låntagers innløsningsrett (call) av obligasjonene 

12.1  Forutsatt at Låntageren har gitt obligasjonseierne minimum 30 (tretti) Bankdagers 
forutgående skriftlig varsel om førtidig innfrielse via Verdipapirregisteret og at 
vilkårene for innfrielse, jfr pkt. 8.2 er oppfylt på varslingstidspunktet, kan Låntageren 
på Rentereguleringsdato i april 2015 og senere Rentereguleringsdatoer i april hvert år 
innfri Lånet helt eller delvis ved loddtrekning til kurs 100 % (call option). 

 
 Dersom Låntageren benytter retten til førtidig innfrielse skal - samtidig med melding 

om innfrielsen sendes obligasjonseierne - melding om innfrielsen sendes til Oslo Børs, 
dersom Lånet er børsnotert. 

  
 
13  Låntagerens erverv av obligasjoner 

13.1  Låntageren har rett til å erverve og eie obligasjoner (Egne Obligasjoner). Egne 
Obligasjoner kan etter Låntagerens beslutning beholdes av Låntageren, avhendes eller 
benyttes til nedskrivning av Gjenstående Lån, jfr. dog pkt. 13.2. 

 
13.2  Erverv av Egne Obligasjoner kan ikke skje uten Kredittilsynets samtykke, forutsatt at 

slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt. 
 
 
14  Låntagerens forpliktelser i Lånets løpetid 

14.1  I Lånets løpetid forplikter Låntageren seg til: 
 
(a) uoppfordret å oversende til Tillitsmannen års- og delårsrapporter straks de 

foreligger, 
 

(b)  uoppfordret å varsle Tillitsmannen om Låntagerens utnyttelse av sin rett i flg. 
Låneavtalens pkt. 12.1 til førtidig innfrielse av Lånet, 

 
(c) på oppfordring fra Tillitsmannen å sende oversikter over Låntagerens beholdning 

av Egne Obligasjoner, 
 
(d) å besørge at tilsvarende klausuler som er inntatt i Låneavtalens kapittel 8 også blir 

gjort gjeldende for fondsobligasjonslån etablert på et senere tidspunkt, 
 
(e)  ikke å betale utbytte eller annen avkastning på annen Kjernekapital dersom Lånet 

ikke er fullt ut betjent etter Låneavtalens bestemmelser, 
 
(f) å skaffe tilveie de dokumenter og den informasjon som er nødvendig for å beholde 

eventuell børsnotering av Lånet og for at Tillitsmannen skal kunne ivareta sine 
rettigheter og plikter etter Låneavtalen, lover og forskrifter, 

 
(g) på anmodning fra Tillitsmannen innen rimelig frist å gi nødvendige opplysninger 

om Låntagerens økonomiske situasjon, som Tillitsmannen har saklig behov for, 
 
(h) uoppfordret å orientere Tillitsmannen og obligasjonseierne om det oppstår en 

situasjon som beskrevet i Låneavtalens pkt 8.4- 8.6. 
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14.2  Låntageren må ikke uten samtykke fra Tillitsmannen eller obligasjonseiermøtet hvor det 
er nødvendig,  
 
(a)  innstille sin forretningsvirksomhet eller  
 
(b) overdra en vesentlig del av virksomheten når dette medfører en vesentlig svekkelse 

av Låntagerens evne til å oppfylle sine forpliktelser etter Låneavtalen eller  
 
(c) i vesentlig grad endre virksomhetens art når dette medfører en vesentlig svekkelse 

av Låntagerens evne til å oppfylle sine forpliktelser etter Låneavtalen. 
 
 
15  Godtgjørelse og dekning av utgifter 

15.1  Låntageren skal betale en årlig godtgjørelse til Tillitsmannen. Beløpets størrelse er 
fastsatt i særskilt avtale. 

 
15.2  Låntageren skal dekke alle utgifter i forbindelse med Lånet så som utarbeidelse av 

Låneavtale, notering av Lånet på Oslo Børs og registrering og administrasjon av Lånet i 
Verdipapirregisteret. 

 
15.3  Låntageren skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i 

forbindelse med etableringen av Lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på 
annenhåndsomsetning av obligasjoner skal betales av obligasjonseierne, med mindre 
annet er bestemt i lov eller forskrift. 

 
 Låntageren er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. 
 
15.4  Utover tillitsmannsgodtgjørelsen i pkt. 15.1 og ordinære utgifter i pkt. 15.2 og15.3, skal 

Låntageren ved påkrav dekke ekstraordinære utgifter som Tillitsmannen måtte ha i 
forbindelse med Lånet, så som innkalling og avholdelse av obligasjonseiermøte og bytte 
av tillitsmann, med mindre annet er særskilt avtalt. Se dog pkt. 20.2. 

 
 
16  Mislighold 

16.1  Det følger av Lånets status som Kjernekapital, jfr. Låneavtalens  pkt. 8, at Lånet ikke 
kan tilbakebetales uten ved avvikling.  

 
16.2  Den enkelte obligasjonseier kan ikke på egen hånd søke dekning for sin(e) 

obligasjon(er) direkte hos Låntageren. 
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17  Obligasjonseiermøtets og Tillitsmannens myndighet 

17.1  I den utstrekning kreditors beslutning/samtykke er nødvendig etter lov, forskrift eller 
avtale, kan obligasjonseiermøtet treffe beslutning i alle spørsmål vedrørende Lånet så 
som: 

 
(a)  bytte av Tillitsmann, 
 
(b)  debitorskifte, 
 
(c)  samtykke til endring av Låneavtalens bestemmelser vedrørende renter, nedbetaling, 

løpetid eller andre avtalevilkår, 
 
(d)  godkjennelse av selskapsrettslige endringer hos Låntageren som fusjon, fisjon, 

kapitalnedsettelse eller omdanning, 
 
(e)  godkjennelse av salg, pantsettelse eller andre disposisjoner over Låntagerens 

aktiva, 
 

 Obligasjonseiermøtet kan knytte vilkår til beslutningen. 
 
 Obligasjonseiermøtet kan ikke treffe beslutninger som er egnet til å gi enkelte 

obligasjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre obligasjonseieres bekostning. 
 
17.2  Tillitsmannen kan treffe beslutning som nevnt i pkt. 17.1 d) og e), så fremt disse 

disposisjoner over Låntagerens aktiva eller selskapsrettslige endringer hos Låntageren, 
etter Tillitsmannens skjønn ikke er av vesentlig betydning for oppfyllelsen av 
Gjenstående Lån. 
 

 Tillitsmannen kan treffe beslutning om andre endringer i Låneavtalen som omhandlet i 
pkt. 17.1 første ledd bokstav c), dersom det etter Tillitsmannens skjønn gjelder et 
forhold av uvesentlig betydning for obligasjonseiernes økonomiske og juridiske 
rettigheter i låneforholdet. Før slik beslutning treffes skal obligasjonseierne varsles 
skriftlig via Verdipapirregisteret. Varselet skal bestemt angi forslaget og Tillitsmannens 
vurdering av dette, samt opplysning om at forslaget ikke kan vedtas av Tillitsmannen 
alene dersom noen obligasjonseier inngir skriftlig protest mot forslaget, og protesten er 
avsendt innen en frist som ikke skal være kortere enn 5 - fem - Bankdager fra utsendelse 
av varselet. 

 
 Tillitsmannen kan knytte vilkår til beslutningen. 
 
 Tillitsmannen kan ikke treffe beslutning etter Låneavtalen som er egnet til å gi enkelte 

obligasjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre obligasjonseieres bekostning. 
 
17.3  Tillitsmannen står fritt til å forelegge ethvert spørsmål for obligasjonseiermøtet. 
 
17.4  Tillitsmannen har rett og plikt til å gjennomføre de beslutninger som gyldig besluttes på 

obligasjonseiermøtet. 
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17.5  Beslutninger som omhandlet i pkt. 17.1 og 17.2 skal snarest mulig og på hensiktsmessig 
måte meddeles Låntageren, obligasjonseiere og - dersom Lånet er børsnotert - Oslo 
Børs. 

 
 
18  Saksbehandling 

18.1  Obligasjonseiermøte skal avholdes etter begjæring fra: 
 

(a)  Låntageren, 
 
(b)  obligasjonseiere som representerer minst 1/10 av Utestående Lån, 
 
(c) Oslo Børs - dersom Lånet er børsnotert - eller 
 
(d)  Tillitsmannen. 
 

 Begjæring om avholdelse av obligasjonseiermøte skal være skriftlig og bestemt angi de 
saker som ønskes behandlet. Begjæringen sendes Tillitsmannen. 

 
18.2  Obligasjonseiermøtet innkalles av Tillitsmannen etter reglene i pkt. 18.3. Samtidig med 

beslutningen om innkallelse til obligasjonseiermøte kan Tillitsmannen kreve at 
Låntageren ikke øker Utestående Lån. 

 
 Har Tillitsmannen ikke etterkommet en gyldig begjæring om avholdelse av 

obligasjonseiermøte som angitt i pkt. 18.1, innen 5 - fem - Bankdager etter mottak av 
begjæringen, har Låntageren eller vedkommende obligasjonseier(e) og eventuelt Oslo 
Børs rett til selv å innkalle til møte etter reglene i pkt. 18.3. 

 
18.3  Innkalling til obligasjonseiermøte skal være avsendt og eventuelt kunngjort senest 

5 - fem - Bankdager før møtetidspunktet. 
 
 Innkallingen skjer ved skriftlig melding via Verdipapirregisteret til den enkelte 

obligasjonseier med kjent oppholdssted og - dersom Lånet er børsnotert - til Oslo Børs 
for offentliggjøring. Meldingen via Verdipapirregisteret skal også angi antallet 
obligasjoner i Lånet (utskrift) som vedkommende eier på utskriftstidspunktet. 

 
 Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på obligasjonseiermøtet. 

Med innkallingen skal det følge kopi av sakens dokumenter alternativt skal det i 
innkallingen opplyses om at saksdokumentene er tilgjengelige hos Tillitsmannen, og 
eventuelt annet sted oppgitt i innkallingen. Er Låneavtalen foreslått endret skal 
hovedinnholdet av forslaget angis i innkallingen. 

 
 Møtet kan bare treffe beslutninger om de saker som er angitt i innkallingen, med mindre 

samtlige obligasjonseiere i Utestående Lån samtykker i noe annet. 
 
 Er det etter Låneavtalens pkt. 19 nødvendig for gyldig beslutning at det avholdes nytt 

obligasjonseiermøte for annen gangs behandling av en sak, kan det ikke innkalles til 
nytt obligasjonseiermøte før det første er avholdt. I innkallingen til nytt møte for annen 
gangs behandling skal det opplyses om fremmøtet og utfallet av avstemningen på det 
første obligasjonseiermøtet. 
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18.4  Møtet avholdes i Tillitsmannens lokaler eller lokaler anvist av Tillitsmannen. 
 
 Møtet ledes av Tillitsmannen, med mindre obligasjonseiermøtet beslutter noe annet. Er 

Tillitsmannen ikke til stede ledes møtet av en obligasjonseier eller en representant for 
obligasjonseierne, valgt av obligasjonseiermøtet. 

 
 Det skal føres møteprotokoll. Det skal i protokollen angis hvilke obligasjonseiere som 

møter - personlig eller ved fullmakt - og hvor mange stemmer hver kan avgi. Videre 
skal protokollen inneholde de beslutninger som fattes på møtet med angivelse av utfallet 
av stemmegivningen. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to 
obligasjonseiere eller fullmektiger, som velges av obligasjonseiermøtet. Protokollen 
skal på en betryggende måte oppbevares av Tillitsmannen og være tilgjengelig for 
obligasjonseierne. 

 
18.5  På obligasjonseiermøtet har obligasjonseierne, Låntageren, Tillitsmannen og - dersom 

Lånet er børsnotert - representanter for Oslo Børs adgang til å møte. 
Obligasjonseiermøtet kan gi andre adgang til møtet. Deltagerne på obligasjonseiermøtet 
har rett til å møte med rådgiver og/eller ved fullmektig. 

 
18.6  På obligasjonseiermøtet har hver obligasjonseier en stemme for hver obligasjon han 

eier. Meldingen med angitt obligasjonsbeholdning i Lånet (utskrift) som ble sendt den 
enkelte obligasjonseier via Verdipapirregisteret ved innkallingen til møtet, jfr. pkt. 18.3, 
tjener som bevis for eierforholdet til obligasjonene og stemmeretten til den enkelte 
obligasjonseier. Dersom obligasjoner er overdratt etter utskriftstidspunktet må den nye 
obligasjonseier medbringe (original) innkalling og utskrift i transportert stand. 

 
 Egne Obligasjoner gir ikke stemmerett og regnes ikke med ved beregning av 

stemmeberettigede obligasjoner. 
 
 Obligasjonseiermøtet avgjør i tvilstilfelle hvilke obligasjonseiere som kan stemme og 

hvilke stemmetall den enkelte har. 
 
18.7  For at obligasjonseiermøtet skal kunne fatte gyldige beslutninger må obligasjonseiere 

som representerer minst 2/10 av Utestående Lån være representert, se dog pkt. 19. 
 
 Dersom fremmøtte obligasjonseiere representerer mindre enn 5/10 av Utestående Lån 

treffes vedtak kun med 2/3 flertall av de representerte obligasjoner. Dersom fremmøtte 
obligasjonseiere representerer 5/10 eller mer av Utestående Lån kan gyldige 
beslutninger fattes med simpelt flertall, jfr. dog pkt. 18.8. 

 
18.8  I følgende saker kreves at et kvalifisert flertall på 2/3 av de representerte obligasjoner 

på møtet har stemt for beslutningen: 
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(a) bytte av Tillitsmann, 
 
(b) debitorskifte, 
 
(c) endringer i Låneavtalens bestemmelser, herunder renter, nedbetaling, løpetid og 

sikkerhet eller 
 
(d) selskaps- eller forretningsmessige endringer hos Låntageren som er av vesentlig 

betydning for oppfyllelse av Gjenstående Lån. 
 
18.9  I alle saker, hvor det ikke er enstemmighet, skal det stemmes skriftlig og stemmetallene 

tilføres protokollen. I tilfelle stemmelikhet, gjelder det som møtelederen slutter seg til, 
selv om møtelederen ikke er obligasjonseier eller representant for denne. 

 
 Beslutninger på obligasjonseiermøte som medfører endringer i Låneavtalen vedlegges 

Låneavtalen som bekreftet kopi av møteprotokollen. 
 
 
19  Gjentatt obligasjonseiermøte 

 Er under 2/10 av Utestående Lån representert kan det ikke fattes gyldig beslutning på 
det første obligasjonseiermøtet hvor saken behandles. Etter ny møteinnkalling og annen 
gangs behandling av saken i nytt møte, kan det fattes gyldig beslutning etter 
avstemningsreglene ovenfor, også i de tilfelle hvor mindre enn 2/10 av utestående Lån 
er representert. 

 
 
20  Bytte av Tillitsmann 

20.1  Dersom Låntageren og/eller obligasjonseiere som nevnt i pkt. 18.1 b) ønsker bytte av 
Tillitsmann, bytte av Tillitsmann er nødvendig i henhold til lov, forskrift eller offentlig 
vedtak eller Tillitsmannen selv ønsker slikt bytte, skal Tillitsmannen straks innkalle til 
obligasjonseiermøte for behandling av saken. 

 
 Tillitsmannen skal legge frem for obligasjonseiermøtet forslag til ny tillitsmann. 

Obligasjonseierne, Låntageren og Oslo Børs - dersom Lånet er børsnotert - kan 
fremsette forslag. 

 
 Obligasjonseierne og Oslo Børs - dersom Lånet er børsnotert - skal etter 

obligasjonseiermøtet varsles om beslutningen og fra hvilken dato bytte av tillitsmann 
trer i kraft. 

 
20.2  Tillitsmannen fungerer inntil ny tillitsmann er valgt. Dersom Tillitsmannen ikke 

fungerer forsvarlig og obligasjonseiernes interesser kan bli skadelidende kan Oslo Børs 
oppnevne en ny midlertidig tillitsmann. Utgifter til den midlertidige tillitsmann dekkes 
av Låntageren etter pkt. 15.4, men kan - helt eller delvis - kreves refundert av den 
tidligere tillitsmann dersom byttet skyldes brudd på tillitsmannens forpliktelser etter 
Låneavtalens eller andre forhold tillitsmannen er ansvarlig for. 

 

16 



Norsk Tillitsmann ASA 

20.3  Tillitsmannen plikter å medvirke til at den nye tillitsmannen uten ugrunnet opphold 
etter obligasjonseiermøtet, får de nødvendige dokumenter og opplysninger for å utføre 
sine funksjoner og oppgaver etter Låneavtalen. Tillitsmannen plikter å gi en oversikt 
over oppfølging av vilkår i Låneavtalen. 

 
 
21  Foreldelse 

21.1  Krav om renter og kapital foreldes etter reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 
18. mai 1979 nr. 18. 

 
 
22  Konfliktløsning og verneting 

22.1  Konflikter som måtte oppstå med utgangspunkt i Låneavtalen og som ikke kan løses i 
minnelighet, skal avgjøres etter norsk rett og ved norsk domstol. 

 
22.2  Søksmål skal reises ved Tillitsmannens alminnelige verneting, jfr lov av 13. august 

1915 nr. 6 (tvistemålsloven) § 36. 
 
 

Skien/Oslo, den 18. april 2005 
 
 
 

Gjerpen og Solum Sparebank 
 
 

............................................... 
Låntageren 

Norsk Tillitsmann ASA 
 
 

...................................................... 
Tillitsmann 

 
 
Låneavtalen er utstedt i to eksemplarer (originaler), hvorav Låntageren og Tillitsmannen 
beholder ett hver. 
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Statistisk sentralbyrå
Seksjon for offentlige finanser og kredittmarkedsstatstikk
Anne Karin Linderud

2251 - Obligasjons- og sertifikatstatistikk

FILBESKRIVELSE

Variabel Beskrivelse Type variabel Lengde start Merknader
ISIN Verdipapirnummer Tekst (alfanum.) 12 1
Org.nr Organisasjonsnummer Tekst (alfanum.) 12 13
Navn Låntakers navn Tekst (alfanum.) 36 25
IB-dato Innbetalingsdato Dato (ddmmåååå) 12 61 Første rentebærende dato. Skilles ikke med / eller .
Kj-dato År/mnd/dato for kjøring Dato (ååååmmdd) 6 73 Påføres av SSB
IN-AAR Statistikk år/måned Dato (ååååmm) 6 79 Fire siffer for år, to siffer for måned
OP-KLAU Oppkjøpsklausul Tekst (alfanum.) 1 85 1 = ja, 2 = nei
RESTANS Lån med restanse Tekst (alfanum.) 1 86 1 = ja, 2 = nei
REFUND Refunding Tekst (alfanum.) 1 87 1 = ja, 2 = nei
BLANK1 Blank 1 88
SEKT Sektor Tekst (alfanum.) 3 89 Påføres av SSB
NAER Næring Tekst (alfanum.) 5 92 Påføres av SSB
KOMM Kommunekode Tekst (alfanum.) 4 97 Påføres av SSB
F-NR Foretaksnummer i Bof Tekst (alfanum.) 12 101 Påføres av SSB
ADR_1 Låntaker adresse Tekst (alfanum.) 36 113 Påføres av SSB
ADR_2 Låntakers postnr/sted Tekst (alfanum.) 24 149 Påføres av SSB
GAR Garantier Tekst (alfanum.) 4 173 1 = Statsgarantert, 2 = ansvarlig lånekapital, 3 = andre
S_DATO Åpningsdato Dato (ddmmåååå) 12 177 Utleggelsesdato
L_DATO Lukningsdato Dato (ddmmåååå) 12 189 Dato for siste mulige tegning
I_DATO Innfrielsesdato Dato (ddmmåååå) 12 201
A1_DATO Dato for første mulige ekstraordinære avdrag Dato (ddmmåååå) 12 213
TOT_SIRK Total sirkulerende mengde pr. 31/12 Numerisk 12 225 i 1000 av valutaenheten
E_KURS Emisjonskurs Tekst (alfanum.) 12 237 angis i prosent x 1000
OPP_REN Opprinnelig nominell rente Tekst (alfanum.) 12 249 Rentesats på emisjonstidspunktet i prosent x 1000
L_TYPE Lånetype Tekst (alfanum.) 4 261 1 = åpne serielån, 2 = konvertible lån, 3 = andre lån
E_1 dato Dato for første emisjon Tekst (alfanum.) 12 265 Påføres av SSB
E1 Emisjon i jaunar Numerisk 12 277 Beløp i 1000 av valutaenheten
E2 Emisjon i februar Numerisk 12 289 Beløp i 1000 av valutaenheten
E3 Emisjon i mars Numerisk 12 301 Beløp i 1000 av valutaenheten
A1 Avdrag i januar Numerisk 12 313 Beløp i 1000 av valutaenheten
A2 Avdrag i februar Numerisk 12 325 Beløp i 1000 av valutaenheten
A3 Avdrag i mars Numerisk 12 337 Beløp i 1000 av valutaenheten
A_TYPE Avdragstype Tekst (alfanum.) 4 349 1= fast lån, 2 = ordinært lån, 3 = annuiteteslån, 4= andre lån
E_AAR Emittert beløp pr. 1/1 i statistikkåret Numerisk 12 353 Beløp i 1000 av valutaenheten, beregnes av ssb
E4 Emisjon i april Numerisk 12 365 Beløp i 1000 av valutaenheten
E5 Emisjon i mai Numerisk 12 377 Beløp i 1000 av valutaenheten
E6 Emisjon i juni Numerisk 12 389 Beløp i 1000 av valutaenheten
A4 Avdrag i april Numerisk 12 401 Beløp i 1000 av valutaenheten
A5 Avdrag i mai Numerisk 12 413 Beløp i 1000 av valutaenheten
A6 Avdrag i juni Numerisk 12 425 Beløp i 1000 av valutaenheten
PUTCALL Put/Call Tekst (alfanum.) 4 437 1 = ja (hvis put, call eller begge deler, 2 = nei
E_AARH Emittert hittil i år Numerisk 12 441 Beløp i 1000 av valutaenheten
E7 Emisjon i juli Numerisk 12 453 Beløp i 1000 av valutaenheten
E8 Emisjon i august Numerisk 12 465 Beløp i 1000 av valutaenheten
E9 Emisjon i september Numerisk 12 477 Beløp i 1000 av valutaenheten
A7 Avdrag i julli  Numerisk 12 489 Beløp i 1000 av valutaenheten
A8 Avdrag i august Numerisk 12 501 Beløp i 1000 av valutaenheten
A9 Avdrag i september Numerisk 12 513 Beløp i 1000 av valutaenheten
UVL Valutakode Tekst (alfanum.) 4 525 Valutakode
E_TOT Totale emittert beløp Numerisk 12 529 Emittert pr.. 1/1 + emittert hittil i år, beregnes av ssb
E10 Emisjon i oktober Numerisk 12 541 Beløp i 1000 av valutaenheten
E11 Emisjon i november Numerisk 12 553 Beløp i 1000 av valutaenheten
E12 Emisjon i desember Numerisk 12 565 Beløp i 1000 av valutaenheten
A10 Avdrag i oktober Numerisk 12 577 Beløp i 1000 av valutaenheten
A11 Avdrag i november Numerisk 12 589 Beløp i 1000 av valutaenheten
A12 Avdrag i desember Numerisk 12 601 Beløp i 1000 av valutaenheten
L_KODE Landkode Tekst (alfanum.) 4 613 SSB's landkode
S_DAT Saldo pr. 31/12 i statistikkåret Numerisk 12 617 Beløp i 1000 av valutaenheten (VPS-registrerte, hovedbok)
S_AAR Saldo pr.. 1/1 i statistikkåret Numerisk 12 629 Beløp i 1000 av valutaenheten (VPS-registrerte, hovedbok)
AK_RENT Akkumulerte renter Tekst (alfanum.) 12 641 (gjelder utenlandske underkurs lån)
BM_KURS Børs-/markeds-/lign. kurs Tekst (alfanum.) 12 653 i prosent x 1000
N_RENT Nominell rente pr. 31/12 Tekst (alfanum.) 12 665 i prosent x 1000
UTBYTTE Utbytte/utbetalt rente hittil i år Tekst (alfanum.) 12 677 Beløp i 1000 av valutaenheten (VPS-registrerte, hovedbok)
A_AAR Avdrag hittil i år Numerisk 12 689 Beløp i 1000 av valutaenheten (VPS-registrerte, hovedbok)
SWAP Swapmulighet Tekst (alfanum.) 4 701 1= ja, 2= nei (gjelder utenlandslån)
EXA1 Ekstraordinære avdrag i januar Numerisk 12 705 Beløp i 1000 av valutaenheten
EXA2 Ekstraordinære avdrag i februar Numerisk 12 717 Beløp i 1000 av valutaenheten
EXA3 Ekstraordinære avdrag i mars Numerisk 12 729 Beløp i 1000 av valutaenheten
EXA4 Ekstraordinære avdrag i april Numerisk 12 741 Beløp i 1000 av valutaenheten
EXA5 Ekstraordinære avdrag i mai Numerisk 12 753 Beløp i 1000 av valutaenheten
EXA6 Ekstraordinære avdrag i juni Numerisk 12 765 Beløp i 1000 av valutaenheten
EXA7 Ekstraordinære avdrag i juli Numerisk 12 777 Beløp i 1000 av valutaenheten
EXA8 Ekstraordinære avdrag i august Numerisk 12 789 Beløp i 1000 av valutaenheten
EXA9 Ekstraordinære avdrag i september Numerisk 12 801 Beløp i 1000 av valutaenheten
EXA10 Ekstraordinære avdrag i obtober Numerisk 12 813 Beløp i 1000 av valutaenheten

VEDLEGG 3



Variabel Beskrivelse Type variabel Lengde start Merknader
Variabel Beskrivelse Type variabel Lengde start Merknader
EXA11 Ekstraordinære avdrag i november Numerisk 12 825 Beløp i 1000 av valutaenheten
EXA12 Ekstraordinære avdrag i desember Numerisk 12 837 Beløp i 1000 av valutaenheten
EXA_AAR Ekstraordinære avdrag hitiil i år Numerisk 12 849 Beløp i 1000 av valutaenheten
PC1 Put/Call i januar Numerisk 12 861 Beløp i 1000 av valutaenheten
PC2 Put/Call i februar Numerisk 12 873 Beløp i 1000 av valutaenheten
PC3 Put/Call i mars Numerisk 12 885 Beløp i 1000 av valutaenheten
PC4 Put/Call i april Numerisk 12 897 Beløp i 1000 av valutaenheten
PC5 Put/Call i mai Numerisk 12 909 Beløp i 1000 av valutaenheten
PC6 Put/Call i juni Numerisk 12 921 Beløp i 1000 av valutaenheten
PC7 Put/Call i juli Numerisk 12 933 Beløp i 1000 av valutaenheten
PC8 Put/Call i august Numerisk 12 945 Beløp i 1000 av valutaenheten
PC9 Put/Call i september Numerisk 12 957 Beløp i 1000 av valutaenheten
PC10 Put/Call i oktober Numerisk 12 969 Beløp i 1000 av valutaenheten
PC11 Put/Call i november Numerisk 12 981 Beløp i 1000 av valutaenheten
PC12 Put/Call i desember Numerisk 12 993 Beløp i 1000 av valutaenheten
Vekslet Vekslet beløp Numerisk 12 1005 Beløp i 1000 av valutaenheten
O_NAVN Lånets opprinnelig navn Tekst (alfanum.) 50 1017 Endres ikke, varer hele lånets løpetid
CFI_KODE Lånets CFI-kode Tekst (alfanum.) 12 1067 Se egen standard for forklaring av kodene
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