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1. Definitioner

1 dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

“Aff’ärsdag” 31 augusti 2012;

“Agent” Swedish Tmstec AB (publ) torg nr 556822-1879) eller annan som från
tid till annan är behörigen utsedd att förettäda fordtingshavare i enlighet
med dessa Villkor;

“Bankdag” dag som inte är söndag eller annan allmän heigdag i Sverige eller som
beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän heigdag i
Sverige;

“Bolaget” fastighets AB Balder (publ) (org nr 556525-6905);

“Ernissionsinstittit” Nordea Bank AB (pubt);

“Etirocicar Euroclear Sweden AB (org nr 556112-8674);
Sweden”

“fordringshavate” den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att
i andra fall ta emot betalning under en Obligationer samt den som enligt
bestämmelsen i punkt 19 om förvaltarregistrering är att betrakta som
fordringshavare vid tillämpning av punkterna 14 och 17;

“IFRS” i Sverige generellt accepterade principer och frfaranden avseende
redovisning tillämpliga med avseende på den verksamhet Bolaget
bedtivcr, för närvarande Intctnational Financial Reporting Standards
(vedertagen internationell standard för redovisning i börsnoterade
företag);

“Justerat Låne- det sammanlagda nominella beloppet av utclöpande Obligationer med
belopp” avdrag för Obligationer som innehas av Bolaget eller annat bolag inom

Koncernen;

“Kapitalbelopp” enligt 2.1 nedan, det belopp varmed Obligationslånet skall återbetalas;

“Koncernen” dcii koncern i vilken Bolaget ät moderbolag (med begreppet
koncern avses vad som anges i lag (2005:551) om aktiebolag);

“Koncernbolag” vaije företag som ingår i Koncertien utöver Bolaget;

“Kontoibrande bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut
institut” enligt lag (1998:1479) om kontoföting av finansiella instrument och hos

vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende Ob]igationer;

“Lånedatum” 1 oktober 2012;

“Marknadslån” lån mot utgivande av certifikat, obligationer eller andra vitrdepapper
(inklusive lån under Obligationer- eller annat marknadslåneprograrn),
som säljs, förmedlas eller placeras i organiserad form och vilka är eller
kan bli föremål för handel på reglerad marknad eller aiinati
marknadspiats;

“Obligationer” ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om
kontotöring av finansiella instrument och som utgivits av Bolaget i
enlighet mcd dessa Villkor;

“Obligationslånet” det obligationslån — omfattande flera Obligationer som Bolaget upptar i
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enlighet med dessa Villkor;
‘Referensbankcr” Norden Bank AB (publ), Skundbiaviska Enskilda Banken AB (publ) och

Svenska Handelsbanken AB (pubi);
“Rtintebns” 3 månader STIBOR;
‘Rlintebastnarginat” 275 haspunkter;
“Rilute- två Bankdagar fcre vaije RllnteJ)eriod, Ibrsta gången den 8 oktober;
bestrnningsdag”

“Ritnteperiod” tiden från den 10 oktober 2012 till och med den 10 januari 2013 (den
farsta Rnteperiodeii) och därefter vatje tidsperiod om ca tre månader
med shttdag på en Rilntef&fallodag;

“RAnte- sista dagen i varje Rtinteperiod, f&sta gången den 10januari 2013 och
fmfal1odagnr” sista gången den 10 oktober 2015, dock att om någon sådan dag inte tr

Bnnkdag skall som Rllntefbrfatlodag anses nUrmnast påfbljande Bankdag,
f&utsntt att sådan Baukdag inte infaller 1 en ny katendermånad, i vilket
fall RttntefrfatIodagen skall anses vara föregående Bonkdag.

“STfBOR1’ den rtlntesats som fl) ca kl 11.00 aktuell dag publiceras på Reuters sida
“SIOR” (eller genom sådant annat system eller på sådan amman sida som
ersätter nilmuda system respektive sida) eller — om sådan notering ej
finns — (2) vid nyss nflinnda tidpunkt enligt besked från
Emissionsinstitutet motsvarar fe) genomsnittet av Referensbankernas
kvoterade uclåningsrhitor inom marknaden r depositioner 1 SEK fr
aktuell period och aktuellt belopp på interbankmarknaden i Stockholm —

eller — om endast en eller ingen sådan kvoterlug ges — (b)
inlssionsinstitutets bedömning av den ränta svenska afrsbanker
erbjuder för utlåning i $EK tbr aktuell period och aktuellt belopp på
interbankmatknaden 1 Stockholm;

“VP-konto” vltrclepapperskonto cifir respektive Foidriugshavares innehav av
Obligationer lit registrerat enligt lag (1998:1479) om kontof&ing av
finansiella instrunient; samt

“Äterbetatnings- 10oktober2015.
dag”

2. Kapitalbelopp och hetnhilngsåtagande
2.1 lJen sammanlagda stimnum av Obilgationslånet skall uppgå till hligst SEK

250 000 000 (tvåhundrafeintio miljoner och skatt vara 1 formen av Obligationer, vilka
envar skall uppgå till SEK 1 000 000 (en miljon) eller hela multiplar dliiav.

2,2 Bolaget åtar sig att återbetala Obligationslånet, erlligga rltntebetalnlng och nit 1 övrigt
effer]eva och uppfylla dessa Villkor.

2.3 Not’dea Batik AB (pubi) har accepterat att agera som Emissionsinstitut med avseende
på Obligationer 1 enlighet med ett separat avtal mellan Bolaget och Nordea Bank AB
(pubi).

3. Aneilndnlng av likvid

Likviden som Bolaget mottnger vid utftlrdande av Obligationer skall användas av
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Bolaget ft3r att finansiera fn) kostnader som uppstår i samband med sådan emission
samt fb) Koncernens verksamhet,

4. Obligatloners stifilning 1 fimånsr1tttslilinsccnde

Obligationer utgivna i enlighet med dessa Villkor & ovillkorade och icke sAkerstttlida
Rtrpllktclser tbr Bolaget och Fordringimvare lim’ med avseende på Obligationer i
fÖrinånsr1ttshlinseende jllmstliulda med pan passu — Bolagets opriotiterade Icke
efterstMtda borgenlirem.

5. Registrering av Obligationer
5.1 Obligationer skall ibr Fordringshavames rlikning registreras på VP-konto, vnrfbr Inga

fysiska vlirdepappei’ kommer att utilircias.
5.2 Begliran om viss meglstreringsåtgfltd avseende Obligationer skall riktas till

Kotmtofiancle Institut.
5.3 Den soul på grund av nppdmag, pantsttning, bestlimmelserna 1 f&iitdrabatken, villkor 1

testatnente eller gåvobrev eller annars fhvfirvnt rillt att ta emot betalning under en
Obilgation skall låta registrera sin ratt lbr att erhålla betalning.

5.4 Såvttt Bolaget som Etnissionsinstitutet tiger rtitt titt utdg ur det av Euroelear $weden
ftii’daavstlimningsregisttet t& Ohuigationslånet, Bolaget lit skyldig att på begtiran av
Ägenten skyndsamt tillstillfa Ägenten detta utdrag eller utfllrda en fullmakt till
Agenteii att fretrlida Bolaget i syfle att inhlimta sådant utdrag ftån Emiroelear $weden,

6. Rulntckonstruktlo;m

6.1 ObligationsMaet löper med rlinta på nominellt belopp från Lånedatumn till och med
Återbetatnlngsdagen. Röntesatsen Rir respektive Rlimiteperiod berliknas av
Emlssionsinsillmitet på respektive Rtintebesttlmningsdng och utgörs av Rlintebasen med
tililigg av Rllntebasmarginakn tUr samma period,

6.2 Kan rtlntesnts inte berliknas på grund av sådant hinder soni avses 1 punkt 19.1 skall
Obligationslånet fonislitta att löpa imied den rtintesats som glitter fdr den löpande
Rlintepenioden. SA snart hindret upphört skall Emisslonsinstitutet berlikna ny rlintesats
att glilla från den andra Baakdagemt efler dagen lUr bertiknandet till utgången av den då
löpande Rlin(epcnioden.

6.3 Räntan erltiggs 1 efterskott på vmje RllntefUrfallodag och berliknas på faktiskt antal
dagar/360 i respektive Rlinteperlod.

7, Åtem’batnlnlng av Obligationslånet och utbetalnIng av ränta
7,1 Obligatlonstånet fUrfaller till betalning med dess Kapitalbelopp på

Aterbetalningsdagen. Rflnta enligt punkt 6 ovan erlliggs på aktuell Rlinteförfallodng.
7,2 Betalning av Kapftatbelopp och rlinta skall ske 1 SEK och betalas till den som lii’

Fordringshavare på femte Bankdagen tUre respektive Rirfalloclag eller på den Bankdng
nlimmam’e respektive förfallodag som generellt kan komma att tilllimpas på den svenska
obligationsmarknaden (“Avstilmnntngsdagen”).

7.3 Hat’ Fotdningshavaren genom Kontof&ande Institut låtit registrera att Kapitalbetopp
respektive rlinln skall insättas på visst bankkonto, sker inslittning genom Euroc)eam’
Swedens fbrsong på respektive Rirfallodag. 1 annat fall överslinder Euroolear Sweden
beloppet sistnämnda dag till Fordnlngshavarcn under dennes hos Eurocicar $weden på
Avstlimnlngsdagen registrerade adress,
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7.4 Skulle Euroelear Sweden på grtmcl av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av
annat hinder inte kunna utbetula belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av
Euroolear Sweden så snart hindtet upphört IHI den som på Ävsttlnmlngsdagen yat
Pordriugshavure.

7.5 Om Bolaget ej kan fullgöra betalningsfdrpliktelse genom Euroclear $weden enligt
ovan på grund av hinder för Euroetear Sweden som avses f punkt 19.1, skatt Bolaget
ha riitt att skjuta upp betalningsförpllktclscn tills dess hindret har upphört. 1 sådant fall
skall di’jsmålst’Hnta utgå enligt punkt 8.2 nedan.

7.6 Visat’ det sig att den som tillsffilks belopp enligt vad ovan sagts saknade rtttt att
inottaga detta, skal! Bolaget och Euroolear Sweden l!kvlll anses ha fullgjort sitta
ifrågavarande skyldigheter. Detta gtillcr dock ej om Bolaget respektive Euroelear
Sweden hade klinnedont om att beloppet kom 1 oi’ittta bönder eller inte varit normalt
akisam,

8. DröjsmåIsr’nta

$.t Vid betatniiigsdröjsmål utgår dröjsmålsrönta på det förfailna beloppet från
Rlrfallodagen titt och med den dag då betalning crlöggs efter en ritatesats som
motsvarar genomsnittet av en veckas STIBOR under den tid dröjsmåtet vatar, med
tilHigg av två pmcentenhctcr. STIBOR skall dörvid avlösas den första Bankdagcn 1
vatje knlcnderveckn varunder dröjsmålet varar. Dröjsmåtsrönta enligt denna punkt
skall dock aldrig utgå efter Higre röntesats tia som notsvarar den som göltde för
Obligationslånet förfallodagen i fråga med tillögg av två procentetheter.
Dröjsmålsrönta kapitahiseras ej.

8.2 Beror dröjsmålet av sådant hinder för Agenten respektive Euroclenr Sweden som
avses i punkt 19.1, skall dröjsmålsrnta titgå efter en röntesats som motsvarar den
ritntesats som gliltde föt Obligationståtiet på förfaltodagen ifråga.

9. Preskription

9.1 Rtttten till betalning av Kapkalbeloppet preskilberas tio år efter Åteibetatnlngsdagen.
Rtltten 1111 röntebetalniug preskriberas tre åt efter respektive Rönteförfallodag. De
medel som avsatts r betalning men preskilberats tillkommer Bolaget.

9.2 Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om
Kapitalbelopp och tre år betröl’fande rltntebelopp, i båda fallen röknat från dag som
framgår av preskriptionslagens (198 1:130) bestönunelser om verkan av
pieskriptionsavbrott.

10. FörsMjnlngsrcstrlk$ioner

10.1 Spridniitgen av dessa Villkor liksom erbjudande och försötjning av Obligationerna kan
i vlssajurisdiktioner vara begrönsad av lag

10.2 Obligationorna har inte och kommer Inte att registreras 1 enLighet med 13.5. Securitles
Act 1933 eller i enlighet med föreskrifter om finansiella instrument i någon annan
jurisdiktion (förutom Sverige och Ohtigationerna kan dötför inte erbjudas eller söljas 1
något land, 1 någon jurisdiktion eller till någon person vars deltagande förutstitter
prospekt, ieglsiterlngsåtgtlrd, information eller atunatt åtgörd ön vad som fötjem av
svensk rött.

11, Sörsktlda åtaganden

1] .1 Bolaget åtar sig, så Utnge itågon Obligation utestår, att
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(a) inte sjIvt stIlla sIlkerhet eller låta annan stftlin stikerhet — vare sig t form av
ansvarsdtbindclse eliot eljest — f& annat Marknadslån som upptagits eller kan
komma att upptagus av Bolaget;

fb) inte sjitivt stilla sIlkeihet t& Marknadslån — 1 annan form n genom
ansvarsf&bindeise, vilken 1 sin tur Inte fr silkerstilias — som upptagits eller kan
komma att upptagas av annan Iln Bolaget; och

(c tillse att Koneernbolag vid egen upplåning eflerlever bestlimmelserna enligt fn)
och (b) ovan — varvid på t’cderbIlrande Koncerabolag skall tilhtimpas det som
gltei 1& Bolaget = dock med det undantaget att Bolaget fr stilla
ansvarsftlrbindelse f& Koncernbolag, vilken i sin tur inte fr silkerstilhlas.

11.2 Bolaget åtni’ sig vidare, så lilnge någon Obligatlon utestår, att inte vttsentligt f&ndra
karaktilt’en av Bolagets verksamhet.

11.3 Agenten har rlttt att, fdr Fordringsitavarnas räkning, medge att Bolagets åtagande
enligt punkterna 11.1-11.2 ovan helt eller delvis skalL begrlnsas eller efterges med
avseende på silkerhet f& ett Matknadslån om, enligt Agentens bedIlmning, (1) samtliga
Bolagets Marknadslån som sIlkerstiltls på sitt som avses i 11.1 (a-(b) ovan inte
överstiger 10 % av samtliga Koncernens krediter och andra finansiella åtaganden
(berknnt exklusive det aktuella Marknadslåtiet) och (ii) Koncernens konsoliderade
Belåningsgract ovan inte Överstiger 65 % (berliknat inklusive det aktuella
Marknadstånet), eller (if 1) att sådan sikerhet godkilnas vid Fordilngsliavarmöte.
Med “flelåningsgrad” i stycket ovan avses samtliga Koncernens rIlntebirande skulder
uttryckt som en procentandel av inarknadsvflrdet av samtliga Koncernens tillgångar
(berfiknat i enlighet med 1FRS).

11.4 Det åligger Bolaget undenIltta Agenten, 1 enlIghet mcd punkt 16 nedan, om en avsikt
att utnyttja det undantag som avses i Il .3 ovan, Underrttelsen skall inkludera ett
intyg rörande det berikningsundertag som hr nödviladigt fr att Agenten skall kunna
fatta ett beslut om tillimpning av 11.3, Agenten skall meddela Bolaget sitt beslut, 1
enlighet med punkt 16 nedan, inom 14 dagar från det att meddelandet (inklusive
relevant intyg) niottagits från Bolaget. Om beslut Inte meddelats av Agenten inom
sådan tid skall Agenten anses ha medgett undantag från tillimpnhig av 11.1-11.2 med
nt’seemide på det silketstillIcta Maiknodslånet sotii avses i det berIlkningsunderlag som
tillstilltts Agenten. Ägenten skall skyndsmnt efter att beslut fattats ellet vid utgången
av nimnda 14-dngarsfi’ist meddela fordringshavarna, i enlighet med punkt 16 nedan,
om omsthtndigheter rörande tilthmpningen av denna punkt Il.

12. Fäitldn inWsen

121 Rött till RrtIdn Inlösen av Obligationer fttreligget’ om fn) någon (utöver Erik Selin
Fastigheter AB), ensam eller tillsammans iiied sådan alirstående som avses i lag
(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden iå aktietnarknaden, ivilrvnv aktier
som representerar mer ön 50 procent av röstetalet fr samtliga aktiet 1 Bolaget eller
genom avtal eller på annat sitt har riltt att utse eller at’stttta mer an hillften av
ledtuöterna i Bolagets styrelse eller motsvarande ledningsorgaii eller fb) samtliga
Bolagets aktier upphör att vara noterade på Nnsdaq OMX Stockholm eller Bolaget på
något sitt upphör att uppritthålla sin status som noterat bolag på Nasdaq OMX
Stockholm såsom den upprhitthålls vid dagen Rr dessa Villkor. Det åligger Bolaget att
så snart Bolaget fatt kinnedom om sådan IrHndting meddela Ägenten och
Fordringshavarna dilromn i enlighet med punkt 15 nedan.
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12.2 Om lätt 1111 fiIida inlösen re1igger enligt 12,1 ovan skall Bolaget erljudn att köpa
valje Fordtingshavares respektive totala innehav av Obligationer fr ett pris
uppgående till 101 % av de aktuella Obligationeinas nonilnella betoppjmte upplupen
ränta till och med Lösendagen att erläggas till sådan fordringshavare på tösendagen.
Sådant köperbjudande skall inkluderas i det meddelande som Ilimnas av Bolaget 1
enlighet nied 12.1 ovan,

12,3 Meddelande från Fordringshavare om svar på köperbjudande enligt 12.1 ovan skall
tillställas Bolaget senast 30 dagar Rire Lösendagemi.
Med ‘Lt1scndag’ 1 punkterna 12,2-12.3 ovan avses den dag som Infaller p nitrmast
påfbljande Rltntebetalnhigsdag som infaller tidigast 90 dagaL efter att meddelande
enligt 1 1.1 ovan tillstillits Fordringshuvare.

12.4 Vid f&tida inlösen enligt denna punkt skall vad som stadgas om återbetalning av
Obligationer samt betalning av ränta i punkt 7 ovan äga motsvarande tilUtmpning.

13. UppsägnIng av Lån

13.1 Agenten skull om så begärs skriftilgen av Forch’ingshavare som representerar minst
hälften av Jtisterat Lånebelopp vid tidpunkten tr sådan begäran eller om så beslutas
vid Fordringshavarmöte, skriftilgen trklara Obligationslåtiet jämte ränta förfallet till
betalning omedelbart eller vid den tidpunkt Fordingsliavarmötet beslutar om någon
händelse enligt nedan har inträtTat:
(a) Bolaget inte i rätt tid eritlgger frfaHet Kapital- eller räntebelopp avseencte Lån,

såvida inte dröjsmålet endast är en fNjd av tekniskt etter adminisrativt fet, enligt
Agentens bedömning, och litte varnr längre än tre Eankdagar; eller

(b Bolaget i något annat avseende än som anges under punkt (a) inte fullgör sina
f&pliktelscr enligt dessa Villkor — eller ammms handlar i strid mot dem — under
ftsrutstlttning att Bolaget skriftilgen uppmanats av Agenten att vidta rättelse om
rättelse är möjligt och Bolaget inte inom 10 Bankdagar därefter vidtagit rättelse;
etter

(c) lån som upptagits av Bolaget eller ett Koneernbolag sagts upp eller på annat sätt
rfalJer till betalning i ftrtid som ett resultat av att en uppsägningsgrtmcl
oavseU hur denna beskrivs eller formuleras) har Inträffat, under förutsättning att
summati av utestående sktilcl under de lån som berörs uppgår till minst SEK
10 000 000 (eller motvärdet därav 1 annan valuta); eller

fd) Bolaget eller ett Koiicetnbolag inte inom 15 dugat efter den dag då Bolaget eller
Koncernbolng mottagit berättigat krav infriar borgen eller garanti för annans lån
eller åtagande ntl såsom uppdragsglvaie eller borgensman fr uppdragsgivare
ersätta någon vad denne utgivit på grund a’ sådan borgen eller garanti, under
ftiiutsättning att summan av åtaganden under sådana borgensåtaganden eller
garantier som berörs uppgår till minst SEK 10 000 000 (eller motvärdet därav i
annan valuta); eller

(e) anlttggningstif igång tillhörande Bolaget eller ett Koncernbolag utmäts; eller
fl) Bolaget eller ett Konccrnholag inställer sina betalningar; eller
(g) Bolaget eller ett Koncernbolag unsöker om eller medger ansökan om

Riretagsrekonstruktion enligt lag (t996:764) om förctagsrekonstruktion; eller
(h) Bolaget eller ett Koncetnbolng försätts 1 konktits; eller
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(i) beslut fattas om att Bolaget skall trItda 1 likvidation; eller
(j) Bolaget upprlittar fusionsplan enligt vilken Bolaget skall uppgå i nytt eller

existerande bolag förutsatt att Foidringshavainns godknnnnde vid
Fordringshavarmöte ej Inhilintats; eller

(k) Bolaget inte inkommer till Agenten senast 60 dagar efter sista dagen i varje
kvartat med ett villkorsuppfyllandcintyg (“Vlllkorsuppfyllandclntyg”) som (1)
r 1 den form som följer av 31 taga 1, och (ii) baseras på berlikningar gjorda med
underlag utesititande htntat ur Bolagets senast tlllgngliga kvartalsrapport eller
reviderade årsrapport (sont 1 sin tur’ framtagits 1 enlighet med IFRS);

(1) Koncernens konsoliderude resultat fire skatt med återlggning av flnansnetto
vilrdeförndringar saint vvdef&ndringnr och skatt 1 andel 1 resultat från
intresseholag, 1 förhållande till fmnansmiettot (“Rllntetileknlngsgittd”) understiger
1,5 enligt vad son följer ax’ det Villkorstippfyllandeintyg som fallimnats till
Agenten med avseende på den senaste tolvmnåtiadersperioden som avslutas på
sista dagen 1 det kvai’tal titt vilket utiderlaget till Villkorsuppfylfandelatyget
hnft3r sig; eller

(in) Bolagets eget kapital inklusive innehax’ utan besttimmande hiflytande 1
förhållande till bala somstutningen vid periodens slut (“Solldltet”) understiger
20 % enligt vad som följer av det Vitlkorsuppfyltandeintyg som inUimnats till
Agenten med avseende på den senaste tolvrnånadersperioden som avslutas på
sista dagen i det kvartal till vilket underlaget till Villkorsuppfyllandeintyget
hIln för sig.

Begreppet “lån” under punkterna fe) och (d) ovan omfattar tiven kredit 1 rilkning,
Marknadslån samt annat belopp som skall eritiggas på grund av skuldebrev
uppenbarligen avsett för al]mtin omusttning.

13.2 Det åligger Bolaget att omedelbart underrllta Agenten och fordrlmigshavatna (1
enlighet mcd punkt 16 nedan) om en omständighet av det slag soni anges tindet’ punkt
13.1 (a) — (ni) ovan skulle intrllfra. 1 brist på sådan underitittelse tiger Ägenten utgå
från att någon sådan omständighet inte har inträffat, förutsatt att det Inte är känt för
Ägenten att motsatsen är fallet. Bolaget skall vid de tidpunkter Ägenten anser det
skäligen nödvändigt tlllsffihta Agenten ett intyg rörande förhållanden som behandlas 1
punkt 13.1. Bolaget skull vidare lämna Ägenten de närmare upplysningar som
Ageritemi kami komma att begära rörande sådana omständigheter som behandlas i punkt
13.1 samt på begäran av Ägenten tilltiandaliMla alla de handlingar som kan vara av
betydelse härvidlag.

13.3 l3olagets skyldigheter att lämna information enligt punkt 13.2 gäller under
förutsättning att Bolaget inte därigenom övertrtlder regler utfärdade av ollem’ Imitagna 1
kontrakt med reglerad marknad där Bolagets eller Koncembolags aktiet eller
skuldförbindelser är noterade eller annars strIder mot til]Amnpllg Jag eller
inyndighetsföreskrift.

14. Fordringslravaiiirtite

14.1 Agenten och Bolaget tiger rätt att kalla till fordrhmgshavarmöte
(‘FordmIngs1invar’imröte”), vilket kon hållas som ett skriftligt eller ett fysisk förfarande
enligt nedan. Fordringsliavare som på dagen för begäran representerar minst en tiondel
av Justerat Lånebelopp kan begära att sådan kallelse länumas. Sådan begäran från
Fordringshavarc skati göras skriflligett till Bolaget och Ageirten och inkludera (1)
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information rörande de frågor som avses att avhandlas på Forcltingshavnnnötet, och
(ii) handlingar som indikerar de relevanta Fordringshavarnas innehav. Om Agenten
bedömer att begäran behörigen mottegits och ovannämnda mnjoritetskrav uppfyllts
skall Agenten inom 20 Bankdagar kalla till antingen ett skriftligt eller ett fysiskt
Fordringsimvarmöte. Deiuia skyldighet upphör om, enligt Agentens bedömning, (i)
f&slaget måste godkännas av Bolaget och Bolaget meddelar Ägenten att sådant
godkännande inte kommer lämnas, (ii) frslaget strider mot lag eller (iii) det framstår
som uppenbart osannolikt att mötet kommer att kunna bifafla förslaget mot bakgrtmd
av tidigare Fordrlngshavarmöten.

14.2 Kallelsen till Fordringslmvaimöte skall lämnas i enlighet med punkt 16 nedan och
ange tidpunkt och plats för mötet sann dagordning för mötet (eller, om fråga är om
skrifl)igt förfarande, relevant svarsfrist). För det fall att Ägenten bedömer att röstning
kan ske via ett elektroniskt röstningsförfarande skall de närmare detaljerna för detta
tydligt framgå av kallelsen. Vidare skall i kallelsen anges de ärenden som skall
behandlas och besLutas vid mötet. Arendenn skall vara numrerade. Det huvudsakliga
innehållet 1 vrnje framlagt förslag skall anges. Endast ärenden som upptagits i
kallelsen får beslutas vid Fordringshavarmötel. För det fall att Agenten bedömer att
förtida anmälan krävs för att Fordringshavare skall tiga rätt att delta i
Fordringshavatiiiöte skall detta tydligt framgå av kallelsen. Till kallelsen skall bifogas
ett fullmaktsfornmlär.

14.3 Vid fordringsliavarmöte äger, Agenten, Fordrlngshavare samt deras respektive ombud
och biträden, närvara. På mötet kan beslutas att ytterligare personer fr nrvama.
Ombud skall förete behörigen tmtftlrdad fullmakt som skall godkännas av mötets
ordförande, Mötet skall inledns med att oidförancle, eventttell protokollförare och
justeringsmän utses. Agenten skall utse ordföranden, protokollförare och
justeringsmän om Inte Fordringshavarmötet bestämmer annat. 1 fråga om
Fordringshavnrmuöte som hålls genom skriftligt förfarande skall Agenten sörja för
beräkningar och föra protokoll med avseende på sådana beräkningar. Agenten kan
begära Rirlydliganden men är inte skyldig att gbra det och har rätt att förbise otydliga
och irrelevanta svar, Agenten skall lämna utan åtgttrcl svam som inte avser föreskrivna
alternativ eller svar från personer som Inte kunnat styrica relevant innehav av
Obligatiotier eller rösträtt med avseende på dessa. Bolaget skall få tillgång till
relevanta rösteberäkningar och underlaget för dessa Protokollet skall omedelbart
frcligställas och hållas tillgängligt för fotdringshavare, Bolaget och Agenten.

14,4 Agenten skall tillse att det vid Fordringbavarmötet finns en titskrift av det av
Euroelear Sweden förda avstflmningsregistret från slutet av femte Bnnkdagen före
dagen för Fordringshavarmötem. Ordföratiden skall upprätta en förteckning över
närvarande röstberättigade Fordringshavare med uppgift om den andel av Justerat
Lånebelopp varje Fordringshavare företräder (“Röstlftmigd”), fordringshavare som
avgivit sin röst via elektroniskt röstnimmgsförfaratmde, röstsedel eller motsvarande, skall
vid tillämpning av dessa bestämmelser anses såsom närvarande vid
Fordringshavarmnötet. Endast de som på femte Bankdagen före dagen för
Fordringsimvarmöte var Fordringshavare, respektive ombud för sådan
fordringshavare och som omfattas av Justerat Lånebelopp, lii röstberättigade och skall
tas upp 1 Röstlängden. Därefter skall Röstlängden godkännas av Fotdringshavarmätet.

14.5 Genom ordförnndens försorg skatt fömas protokoll vid Fordringshavarmötet, vari skall
antecknas dag och od för mötet, vilka som nätvarat, vad som avhandlats,, hur
omröstning har utfatlit och vilka beslut som har fattats, Röstlängden skall nedtechias 1
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eller billiggas protokollet. Protokollet skall undeitecknas av 1)rOtOkOllfrarefl. Det skall
justetas av otdtranden om denne inte f&t protokollet samt av minst en på
fordringshavartnötet utsedd j usteilagsman. Dhreftei’ skall protokollet övetthnmas till
Agenten. Senast tio Bankdagar efter Fordringshavarmötet skall protokollet tillstltllas
Fordringshavarna enligt punkt 15. Nya eller 1itdrade Villkor skall bllhggas protokollet
och tiHstUilas Euroclear $wcden genom Agentens eller annan av Ägenton utsedd paris
f&sorg. Protokollet skall på ett betryggatidc satt fdi’varas av Agenten.

14.6 Fordringshavnrmötet hr bcslutf&I om fordringshavare rel)feseflterande minst en
femtedel av Jtisterat Låucbelopp r nhivarande vid (eller, om fråga hr om skriftligt
förfarande, har avlagt svar inftir) Fordringshavnrmötet.

14.7 1 Riljande slag av hrenden erfordras dock att Fordringsitavare representerande minst
hhlften av Justeint Lånebelopp hr nhrvarande vid e1ler, om fråga hr om skilftligt
f&fnrande, hat’ avlagt svar hir) Forclringshavmmötet (»Extraordlnllrt fleslut”);

(a) godkhnumtde av överenskommelse med Bolaget eller annan om hiidring av
Ätcrbctalningsdagen, nedshttning av Kapitoibeloppet samt hndring av
Rflntef&fullodag eller annat rhnteviltkor;

(b) godkhnnande av gMclenhrsbyte; och

(c) gocikhimaitde av hndrlng av denna punkt 14.

14,8 Om LTordringshavarmöte smumankallats och den f& bes1uts1rhct erforderliga andel
av Justerat Lånehelopp som 1’ordringshavarna representerar inte har uppnåtts inom
trettio (30) minuter från utsatt tid fbr fordringshavarmötet, skall mötet ajourneras
(eller, om fråga hr om skriftligt förfarande, svarsfristen f&lhngas till den dag som
infaller en vecka senare (eller - om den dagen inte hr en Bankdag - nhstfötjande
Banktag). Om mötet nått beslutsf&Jiet f& vissa men Inte alla frågor som skall
beslutas vid mötet skalt mötet ajourneras eller, om fråga hr om skriftligt förfarande,
svarsfristen förthngas) efter det att beslut fattats 1 frågor för vilka beslutsförhet
föreligger. Meddelande om att Fordringshavarmöte ajoumerats och uppgift om tid och
plats för foilsatt möte skall av Bolaget, eller om Ägenten hat’ kallat till mötet, av
Ägenten snarast tillsthllas Fot’drfngshavarna genom Euroeleai’ Swedens försorg Nhi’
ajoutnetat Fordringsliavarniöte återtipptas tiger mötet fatta beslut, Inklusive
Extraordinlir( Beslut, om Fordrhigshavare som representerar minst en tiondel av
Justerat Lånebelopp enligt den utskrifl av avsttimningsregistret som tillhandahölls
enligt punkt 14.4 ovan (med beaktande av punkt 14,11 nedan) infinner sig till (eller,
om fråga hr om skriftligt förfarande, har avlagt svar inför mötet. Det återtipptagna
mötet skall inledas mcd att ordföranden upprttttar en ny rösttbngd enligt samma
principer som anges 1 punkt 14.4 ovan och på grundval av nhmnda titskiift av
avsthmningsregistret (eller, om fråga hr om skriftligt förfarande, en ny bertikning av
rösterna görs), Endast Fordringshavare som upptas i sådan ny rösilltagd hr
röstberhttlgade vid mötet oeh, om fråga ht’ om skriftligt fi’farande, endast behörigen
inkomna svar kan ligga till grund föt’ beslut). Ett Fordringshavarmöte kan Inte
ajourneras mcm tia en gåtig.

14.9 Beslut vid Fordiingshnvarinöte fattas genom omröstning om någon Fordringshavare
begHr det, Vaije röstbeiitttigacl Fordringshavare skall vid voteting ha en töst per
Obilgation som innehas av denne

14.10 Extraoidinhrl Beslut hr giltigt endast om det bar bitrötts av minst tre Ijlirdedelar av de
avgivna röstetna. För samtliga övriga beslut göuler den mening som fttt mer tia hhlften
av de avgivna röstertia (“Majoi1tct”).
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14. t 1 Vid tit1mpn1ngen av denna punkt 13 skall innehavare av rvattarregistrerad
Obligation betraktas som Fordringshavare Istlillet f& frvnltaten om innehavaren
uppvisar ett intyg från fllrvaltaren som utvisar att vederbörande per den femte
Baakdagen ro Fordrtngshavaunöte var innehavare av Obligationer och storteken på
dennes innehav. Förvaltat’e av f&valtairegistrerade Obligationer skall anses
tiörvarande vid fordringshavarmöte med det antal Obligationer som frvaltnren Mtt 1
uppdrag att Riretrtida.

14.12 Beslut som har fattats vid ett 1 behörig ordning sammankallat och genonirt
Fordringshavartnöte liv bindande f& samtliga Fordringshavate oavsett am de har varit
nilryajande vid, och oberoende av om och hur de har röstat på mötet. fordringshavare
som på Fordringshavarmöte fattat beslut skall inte kunna hållas ansvarig 1r den skada
som beslutet kan komma att Asamka atman Fordrlngshnvare.

14.13 Samtliga Ägentens, Euroctear Swedens och Emissionsinstitutets (dock ej
Fordringshavat’nas) kostnader i samband med Fordringshavarmöte skall betalas av
Bolaget.

14.14 Begliran om Fordringshavarmöte skall tillstillias Agenten till den adress som anges i
prospekt det noteringsdokument. Sådan fbrslindelse skatl ange att lirendet lit
birtclskande.

15. Agenten sant f6retrdarc för Forclrtngslirtvnrc
15.1 Varje Fordringshavare utser Agenten att agera som Ibrettlidare och ombud i

Fordringshavai’nas namn med avseende på dessa Villkor och Ägentens åtaganden ör
uttömmande regtetude höri. Agenten hat ingen skyldighet all övervaka elter
kontrollera Bolagets finansiella stMlning eller hutuvida Bolaget efterföljer dess
åtaganden och skyldigheter, med undantag endast Rh’ vad som uttryckligen fljer av
dessa Villkor,

15.2 Agenten skall inte ha någon redovisnlngsskyldighet gentemot någon fordringshavare
med avseende på belopp som mottagits för egen del.

15,3 Agenten skall inte vara skyldig att göra eller underlåta att göra något som, enligt
Agentens bedömning rimligen inneblir ett brott mot eller ståt’ 1 strid med någon lag
ellet annan föreskrift eller något konfidentia1itetsåtugande

15.4 Även utan en separat och formell instruktion från Foidringshavarnn, Ur Ägenten, el ler
en person utsedd av Agenten, behörig att företrUda Fordringshavarna gentemot
Bolaget i enlighet med dessa Villkor med avseende på samtliga frågor rörande
Obligationei innefattancie även inför domstol eller annan myndighet (inklusIve varje
juridisk eller skiljedomsprocess som avser att uppiötthåtla, bibehålla, lanspråktaga
eller realisera fordringshavnres rittt avseende Obligationer). Varje Fordrlngshavare
skall omedelbart vid uppmaning från Agenten förse Agenten med skriftlig fullmakt fl
sådan form och med sådant innehåll som Agenten finner ilimpligt) eller varje sådan
handling som Agenten finner nödvlindigt för syftet att utföra sitta åtaganden i enlighet
med dessa Villkor, Agenten har ingen skyldighet att företritda Fordringsliavare som
inte röttar sig eftet sådan uppmaning från Agenten. Aven om Agenten lit berlittigad att
f&etvlida fordtingshavarna har Ageimten ingen sådan skyldighet om inte annat
utttyckllgen följer av dessa Villkor.

15.5 Agenten har fUll att förlita sig på varje garanti, meddelande eller handling som
Agenten uppfattat att vara ökta, korrekt och tilirlickligt auktoriserad/-t och varje
utfilstelse Ilimnad av styrelseledamot, ftimatccknare eller anstlilld hos Bolaget med
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avseende på någon fråga som rimligen kan antas ligga i dennes vetskap eller kontroll
att kunna verifiera,

l5. Agenten lr agera genom sin personal och fhrettftdare fr att utfbra sina åtaganden 1
enlighet med dessa Villkor. Agenten fr ivcn anlita ombud oc]i betala ersftnlng fbt’
rådgivning och tjitnster från jurister, revisorer och andra experter. Faktiska och rimliga
kostnader fr detta skall ffickas av Bolaget. Såsom tretrödare fr Fordringshavarna
skall Ägenten anses agera genom sin f&etriklnravdelning vilken skall anses utgöra och
uppfattas som en separat coli avskild enhet av dess övriga avdelningar och funktioner.
Om information erhålls genom en atman sådan avdelning eller funktion hos Ägenten,
kan denna betraktas som konfidentiell för den aktuella avdelningen eller funkttonen
och Ägenten kan då rimligen inte ha ansetts erhållit denna.

15.? ByteavAgent

fn) Agonten för fråntritda sitt företriidarskap genom meddelande till Bolaget oh
fordringshavarna, Fordiingshavare fåt’, genom tueddelande från Fordringstiavare
som på dagen föt’ meddelandet representerat’ minst liltlfIen av Justemt
Lånebelopp, eller som utgöi’ en Majoritet enligt punkt 14.10 ovan vid ett möte
eller genom skriftligt föifatande ktva att Agenten flåntrUder sitt företrildarskap.

(b) Fordiingshavarna skall, genom meddelande från fordringshavare som på dagen
fö meddelandet representerar minst hlfteti av Justerat Lånebelopp, eller som
utgör en Majoritet enligt punkt 14.10 ovan vid ett möte eller genom skriftligt
fbrfarande, utse en ledande svensk eller internationell affrsbank eller
vrdepappersinstitution eller en erkud aktör inom fretrdarskap (vrnje sMati
utgör en “Äcceptabel Ei’sttande Agent”) att tilltrda som en ny Agent vid
samma tidpunkt som den tidigare Agenten ft’ångår sitt företrdarskap Om
Fordrlngshavarna inte hat utsett en ny Agent inom trettio 30) dagar från det att
Agenten gett Bolaget och Fordrlngshaearna meddelande om fiåntrlde eller
erhållit krav om fråntrHde enligt fa) ovan, har Ägenten rfitt att utse en Acceptabel
ErsLtande Agent som ny Agent.

te) Om Agenten blir föteinål för konkurs eller rekonstruktion 1 enlighet med lag
eller ;nyndighetsfbresktift skall Fordringsfiavarna omedelbart utse en ny Agent,

(d) Inget fråntrikte som Agent skall ges effekt förrUn en ny Agent har utsetts och
samtlig doktinientatlon som IIi’ tWdvndig för att ersttn Agenten har behörigen
ingåtts.

(e) NIIr en ny Agent har utsetts skall den fråntrdnnde Ageaten inte löngre ha något
ansvar tr handlingar e]ler underlåtenheter med avseende på tiden efter
successionen av Agenter men ska fortsatt ha de rltttiglieter som tillkom denne 1
enlighet med dessa Villkot’ med avseende på handlingar som utrdes eller Inte
utfördes under tiden då denne agerade som Agent.

(f) Den crsttande Agenten, Bolaget och Fordringshavatna skall ha samma
rttlgbeter och skyldigheter sinsemellan såsom de hade haft om den ersttande
Agenten hade varit deti ursprttngliga Agenten.

15.8 Et’sllttnhig till Ägcnten

Agenten har rtitt till erstttnhttg från Bolaget för att ageta som Agent i enlighet med
dessa Villkor. Om Agenten, av goda sktll, uppfattar att Bolaget & eller kommer att bli
insotvent har Agenten ratt att innehålla rimlig erstittning från Fordringshavnrna för
dess fortsatta arbete i enlighet med dessa Villkor, med undantag för att Agetiten skall



ulRira dc handlingar som Rru(slItts 1 punkt 13 ovan titan att ha erhållit ersiltining dior
hållits skndeslös av Ioidrlngshavarna. Om Agenten meddelar Forfhlngshavarna att
Ägenten inte avser nit utföra några ytterligare handlingar fåt varje Fordringshavare på
egen hand representera sin egen andel av Obligationer 1 fihållande till Bolaget.

16, Meddelanden

15.1 Meddelanden sknll tillstillhis Fordringshavare ttnder dennes hos Euroelear Sweden
registrerade adress Dessutom kati meddelanden som lnmas av Bolaget göras genom
publicering 1 svensk rikstidning (någon av Dagens Industri, Dagens Nyheter och
Sveiiska Dagbladet) med meddelandet 1 sin helhet eller genom angivande om var
meddelandet 1 sin helhet finns tHtgingligt. Varje meddelande som lUinnas av Bolaget
måste också flhnnas med kopia titI Agenten.

15,2 Meddelanden till Bolaget sktl tiltslittlas (med kopia titi Agenten) Bolagets
registrerade adress vid dagen ftlr meddelatidel, atigivet till “CFO” och “Chefsjurist”.

15.3 MeUctefanden till Agenten skall tillstilhins Agentens registrerade adress vid dagen fr
meddelandet.

17. Ändring av dessa Villkor, eftergifter

17.1 Agenten (såsom f&etrttdare fr Fordringshavarna) «ger träffa avtal med Bolaget om
av dessa Villkor och Agenten (såsom fretdldare flir Forddngshavarna) «ger

elerge rilltighet under dessa Villkor under lbrutsttttning att:
fn) sådan «udring eller eftergift enligt Agentens bedönming inte negativt påverkar

fordringshavatnas rifitighieter och intresseii i esentligt hänseende;
(b) sådan «adring eller eftergift enligt Agentens bedömning «r av formell natur soni

syftar till att rutin klart och uppenbart fel;
fc sådan «ndring eller eftergift behörigen godkllnts på forclringsliavarmöte 1

enlighet med punkt 13 ovan; eller
d) samtliga Fordringshavare har blivit meddelade om don föreslagna «udringen

eller eftergiften i enlighet med punkt 16 ovan, och minst 10 Bankdagat har
lbrlöpt sedan sådant meddelande skiøkats och frågan slutligt avgiorts av
Forddngshavarc som representerar minst litilfien av Justerat Belopp eller, om
lindringen eller eftergiften röt’ fråga enligt punkt 147 ovan, Fordringshavare som
representerar tre ärdedetar av Justerat Belopp.

17.2 Ändring av villkoren i enlighet med denna punkt 17 skall av Agetiten snarast
meddelas till Foidringshavarna 1 enlighet med punkt 16 ovan. 1 meddelandet skall
anges ntir tindringen eller eftergiften fr effekt.

17.3 Varje ndi’ing och eftergift i enlighet med deima punkt 17 tir bindande för samtliga
fordringslmvare.

18. Upptagando till handel på reglerad marknad

Bolaget åtar sig att ansöka om inregistreting av Obligationslånet vid NÄ$DAQ OMX
Stockholm ABs Ibretagsobligationslista och vidta de åtgärder som kan erfordras för att
bibehålla registreringen så ltingc Obligationslånet lit utetöpando. Änsökan om
upptagande till handel skall Himnas till NASDAQ OMX Stockltobn AB senast på
sådan dag som lir nödvitndlgt ffi att handel skall kunna bedrivas senast 31 december
2012.

19. f’örvnttari’egistrcihig
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För Oblhationer som är flrvalLarTegistreillcl enligt lag om kotitoföming av finansiella
instrument skall vid tillämpningen punkterna 14 och 17 förvaltaren betraktas som
fordtingshavaie om inte annat Riljer av punkt 14.11 ovan.

20. Bcgriiiisiiing av ansvar ni in

2f). 1 1 fråga om de på Agenten. 1missionsinstitutet respektive Furoclear Sweden
aukommancle åtgfirclerna gäller — beträffande Euroclear Sweden med beaktmmncle av
bestämmelserna i lag (1998:) 479) om kontoföring av finansiella instrument — att
ansvatighet inte kan göras gällande fii skada som berom av svenskt eller utländskt
lagbud, svensk eller utländsk myndighet såtgitid, kiigshändelse, stmej k, blockad,
bojkott, tockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk,
I)lockad, bojkott och bekant gäller även om vederbörande själv är ftitemål för eller
vidtar sådan kon fl i ktåtgä rcl

20.2 Skada som uppkommer i andra fall skall ime ersättas av Agenten, Emissionsinstitutet
eller Eurnelear Stveden om vederbörmicle varit normalt aktsam tate i något fall utgår
ersättning för indirekt skada.

20.3 Föreligger hinder Rir Agenten, Emissionsinstitittet eller Eurocicar Swcclen på grund av
sådan omständighet som angivits ovan i punkt 20.1 att vidta åtgärd enligt dessa
Villkor, l?it åtgärden uppskjutas tills hinclteI har upphört.

20.4 Vad ovan sagts gäller den män inte annat Följem av tagen om kontof&ing at’
tinansielta instrument. Villkor, ti’ir åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.

20.5 Emissionsinstutet har inga andra skyldigheter eller åtaganden vad avser
Obligationerna fin vad som ttttryckli gen IN jet av dessa Villkor.

21. Tillfiniplig lag och jiiristllktion

21 . 1 Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa Villkor.

21.2 Tvist skall i första instans avgöras vid Stockholms tingsrätt.

1-lärmed bekräftas att ovanstående Villkor Ur Pör oss bindande

‘, f’\ Götborgc1en 30 augusti 2012
/ fl fr4ti hets AB Balcler ( uhi)

t H L -( f’-i

Härmed bekräfuis att ovanstående Villkor är för oss bindande i den tmtsträcktiing dessa
relaterar till oss

Stockholm den 30 atigusti 20l2. ) 4 .

Swedish ‘l’rustee A13 (puhl) C.
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