NORDIC CREDIT PARTNERS FUND III AB (publ)
SLUTLIGA VILLKOR
Nordic Credit Partners Fund III AB:s (“Emittenten”) villkor för kapital- och vinstandelslån av
den 28 november 2017 (”Villkoren”) ska gälla under program för kapital- och vinstandelslån
(”Programmet”) jämte de nedan angivna slutliga villkor (”Slutliga Villkor”). Definitioner som
används nedan framgår antingen av grundprospektet som godkändes av Finansinspektionen
den 28 november 2017 (”Grundprospektet”) eller av Villkoren som upprättats för Programmet
i enlighet med direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder
enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar
genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten
(”Prospektdirektivet”).
Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. Fullständig
information om Emittenten och Programmet kan endast fås genom Grundprospektet,
eventuella publicerade tillägg till Grundprospektet samt dessa och samtliga Slutliga Villkor
som upprättas efter varje genomförd emission i kombination, varför investerare som överväger
att investera i enlighet med Programmet bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med
Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. En sammanfattning av emissionen bifogas dessa
Slutliga Villkor.
Samtliga ovannämnda dokument kommer att publiceras i enlighet med artikel 14 i
Prospektdirektivet på Emittentens hemsida.
Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 16 april 2018, varvid Lånet högst
höjts med 250 000 000 SEK från 550 000 000 SEK till högst 800 000 000 SEK.
Instrumentspecifika villkor
1.

Lånenummer

2017:1 (ISIN SE0010521104)

(i) Tranchebenämning

Emission 3 – den 23 november 2018

2.

Likviddatum

Senast den 23 november 2018

3.

Sammanlagt teckningsbelopp

Upp till 250 000 000 SEK.
Teckningsbeloppet fastställdes till [●].

4.

Startdag för ränteberäkning

från den 16 november 2018

5.

Kurs för inträde vid emissionstillfället

Kursen för inträde kommer att fastställas
utifrån Villkorens punkt 3.7 dock till
högst 10 800 SEK per ett Andelslån.

Erbjudandets former och villkor
1.

Antal emitterade vinstandelslån

Upp till 25 000

2.

Datum för emission

den 23 november 2018

3.

Information om tilldelning

Kring den 22-26 november 2018.

4.

Meddelande om genomförd emission

Kring den 27-30 november 2018.

5.

Sista dag för teckning

den 16 november 2018

6.

Teckningskurs

10 000 SEK

Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för
kapital- och vinstandelslån utgivna enligt Programmet tillsammans med Villkoren.
Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för Programmet och
godkännande av gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning
om Emittenten har offentliggjorts.
Stockholm
Den 31 oktober 2018

