Særlige serievilkår: KommuneKredit 340. serie SB 1% ST. LÅN 2025
Fondskode

DK000893064-7

Vilkår

Obligationerne skal finansiere lån til støttet boligbyggeri
(SB), og nærværende serievilkår udgør sammen med KommuneKredits “Almindelige vilkår for KommuneKredits obligationer med seriebetegnelse”, vilkårene for de i serie 340
udstedte obligationer (herefter benævnt ”Obligationerne”).

Åbning/lukning

Serien åbnes for udstedelse af obligationer den 8. januar
2018 og lukkes senest den 30. november 2024.

Valuta

Danske kroner (DKK).

Rente

Den nominelle kuponrente er 1% p.a.

Inkonverterbare

Obligationerne er inkonverterbare.

Amortisation

Obligationerne amortiseres ikke løbende. Obligationerne tilbagebetales i sin helhed den 1. januar 2025 eller første
danske bankdag herefter (”Udløbsdatoen”).

Betalingsdage

Betalingsterminen for renter er den første bankdag i Danmark (en ”Bankdag”) efter udløbet af et kalenderår. Første
gang den 1. januar 2019 og sidste gang 1. januar 2025.

Rentebetaling

Kuponrenter betales helårligt.
Rentebetalingen dækker det forudgående år, og renteberegning sker på basis af aktuelle dage divideret med aktuelle dage.

Andelsstørrelse

Obligationerne udstedes i andelsstørrelse af 0,01 kr. Der
findes ikke fysiske obligationer.
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Rentebetaling

Forlængelse af
Obligationerne

Betaling af renter og forfaldne obligationer sker ved overførsel på den pågældende forfaldsdag til de anviste konti i
pengeinstitutter m.v.

Obligationerne benyttes til at finansiere KommuneKredits
rentetilpasningslån. Hvis løbetiden på et rentetilpasningslån
er længere end løbetiden på de bagvedliggende Obligationer, gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes af nye obligationer for at refinansiere rentetilpasningslånet, at såfremt der ikke er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, forlænges løbetiden på de pågældende Obligationer med 12 måneder ad gangen, indtil der
kan gennemføres refinansiering, hvor der er aftagere til alle
de nødvendige nye obligationer. Forlængelse kan således
ske for hele eller dele af denne serie.
Renten på obligationerne, som er forlænget efter denne bestemmelse, fastsættes til den effektive rente på en obligation med 11-14 måneders restløbetid fastsat 11-14 måneder tidligere tillagt 5 procentpoint. Renten fastsættes, første
gang løbetiden på obligationerne forlænges. Ved yderligere
forlængelser af løbetiden i medfør af denne bestemmelse
finder renten fastsat i dette afsnits første led fortsat anvendelse.
Afgørelser om forlængelse af løbetid og rentefastsættelse
foretages af KommuneKredit. Meddelelse om forlængelse af
løbetiden for obligationerne og rentesatsen vil blive givet af
KommuneKredit via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest
2 Bankdage før Udløbsdatoen.

København, den 28. december 2017

Jens Lundager

Eske Hansen

Side 2 af 2

