Søknadsskjema for godkjenning av obligasjoner og sertifikat som sikkerhet for lån i
Norges Bank
Deponent

Kontaktperson (navn og telefonnummer)

Navnet på utsteder

Utsteders nasjonalitet

ISIN

Papirets navn

Utfylt dato

Utsteder
Stat

Kommune/fylkeskommune

Kredittinstitusjon, særskilt sikre

Kredittinstitusjon, andre

Internasjonal/multinasjonal org.

Spesialforetak (ABS)

Foretak

Annan utsteder:

Forfallsdato (dd.mm.åååå)

Kupongutbetaling (tal per år)

Kredittvurdering (rating)
Kredittvurdering av verdipapiret

Ikke kredittvurdert

Kredittvurdering av utstederen
Standard & Poors’s:
Rente

Nedbetaling
Fastlån

Serielån

Irregulært lån / annen:
For serielån, irregulære lån og papir som kommer i kategorien
”annen”, må nedbetalingsplanen vedlegges dersom den er kjent
(vedlegges eksempelvis ikke for spesialforetak).

Moody’s:

Fast (Fixed)

Flytende (FRN)

Nullkupong

Annen:

Fitch:
Trappestruktur (Step)

For papir med flytende rente eller med trappestruktur på renten og for
papir som kommer i kategorien ”annen”, må oversikt over
rentereguleringsdato og rentestruktur vedlegges søknaden.

Nedbetalingsplan er vedlagt søknaden.

Oversikt over rentestruktur er vedlagt søknaden.

Særskilt sikre obligasjoner uten kredittvurdering

Opsjonsegenskaper

Kun fortrinnsrett til lån med pant i bolig- eller
næringseiendom som ligger i Norge.

Put

Call

Kurs:

Bekreftelse fra utsteder må vedlegges søknaden.

Garanti
Annen

Statsgaranti
Kommunal garanti

Dato:

Land:

Asset Backed Securities (ABS)
Kun obligasjoner i den øverste transjen søkes pantsatt.
Pre-sale-rapport vedlagt søknaden.

Eiendelene er overførte gjennom virkelig salg, ref. sidetall i pre-sale-rapport.

Næringseiendom inngår ikke i porteføljen, ref. sidetall i pre-sale-rapport.
Valuta

Antall lån i porteføljen:

Utestående volum per dags dato

Notert på (oppgi børs el. markedsplass)

Selskapsstruktur
Papiret er ikke utstedt av deponenten eller et selskap i samme konsern som deponenten.
Papiret er ikke utstedt av et selskap der deponenten eller en bank i samme konsern indirekte eller direkte eier mer enn 1/3.
Papiret er utstedet av et selskap der banker eller andre finansinstitusjoner samlet eier mer enn 1/3 ( unntak for særskilt sikrede
obligasjoner, ABS og for holdingselskap som i hovedsak eier forsikringsselskap).
Deponenten plikter å varsle Norges Bank dersom det oppstår endringer i selskapsstrukturen som gjør at informasjonen gitt her ikke lenger
gjelder.
Annet
Papiret som søkes pantsatt, er ikke direkte eller indirekte knyttet til kredittderivater.
Pantsetter bekrefter at opplysningene som er gitt i dette skjemaet, er korrekte.
For Norges Bank
 Papiret er ikke godtatt som sikkerhet for lån.

 Papiret er godtatt som sikkerhet for lån. Avkortingsgruppe:

___________

 Manuell oppfølging (oppgi dato):

___________

Dato

Underskrift

________________________

___________________________________________________

Dato

Underskrift

________________________

___________________________________________________

