
2017 Norsk (økonomisk‐administrativ tekst) 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 
(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av nedenstående tekst, tatt 
fra nettstedet til DNB. 

Translation brief: Oversettelse bestilt av DNBs avdeling i Luxemburg. Teksten skal inngå i en kursmappe 
beregnet på arabiske, bosniske/kroatiske/serbiske, engelske, franske, spanske, tsjekkiske og tyske gründere/ 
oppstartbedrifter med sikte på innføring i sentrale fakta og begreper innenfor det norske kapitalmarkedet. 

Hva er sertifikater og obligasjoner? 
Fellestrekk ved sertifikater og obligasjoner 

 Et verdipapir registrert i Verdipapirsentralen (VPS)  
 Instrument for finansiering for ulike grupper profesjonelle låntagere  
 Minimum lånebeløp er normalt 25 millioner  
 Tegnes av långivere (investorer) i andeler à spesifiserte størrelser  
 Kan omsettes i annenhåndsmarkedet under løpetiden 
 
Forskjellen på et sertifikat og en obligasjon 

Sertifikater Obligasjoner 

Løpetid inntil 12 måneder Løpetid over 12 måneder 

Tegnes normalt i andeler à 1 mill Tegnes normalt i andeler à 10.000,- 

Rentemetode: act/365 (faktisk antall dager 
dividert med 365 dager) 

Rentemetode i obligasjonskursen: 30/360 
Rentemetode påløpt kupong: act/365 

 
En del av disse punktene vil bli ytterligere omtalt senere. 
  
Emisjonsforskrifter, lover og regler 
Utstedelse, eller emisjon, av sertifikater og obligasjoner er underlagt lover og forskrifter. Viktigste 
kontrollorganer er Oslo Børs og Finanstilsynet, samt Nordic Trustee.  
 
Ved emisjon av obligasjoner skal det utarbeides lovpålagt dokumentasjon. For børsnoterte lån består 
dokumentasjonen av:  
 Lånebeskrivelse/Tegningsinnbydelse- og blankett 
 Låneavtale (knyttet til Nordic Trustee) 
 Prospekt (regnskapstall) 
 
Ofte er det tilstrekkelig med forenklet prospekt bestående av årsrapport og delårsrapport. 
Børsforskriften krever at lånet skal annonseres. I tillegg krever børsen en ansvarserklæring fra 
utsteder, og en erklæring om at alle nødvendige godkjennelser er til stede[…]  
For ikke-børsnoterte lån rekker det normalt med lånebeskrivelse og låneavtale. Verdipapirloven sier at 
det for ikke-noterte lån der tilbud rettes mot mer enn 50 investorer, skal dokumentasjon sendes til 
Foretaksregisteret for registrering. 
 
Tillitsmannens rolle 
De fleste sertifikatlån - og alle obligasjonslån - skal ha en tillitsmann.  Nordic Trustee er et frittstående 
selskap, som har overtatt dominansen i markedet. De fleste store banker og meglerselskap er på 
eiersiden sammen med en del institusjonelle investorer. 
  
For alle obligasjonslån blir det oppnevnt en tillitsmann. Nordic Trustees rolle er å ivareta 
obligasjonseiernes interesser i forhold til lånet og debitoren. Tillitsmannen overvåker at alle de 
formelle betingelsene er ivaretatt, som:  
 Låneavtale 



 Etablering av sikkerhet 
 Nødvendige fullmakter for låneopptaket 
 Godkjennelse fra Oslo Børs og Norges Bank 
 
Tillitsmannen har ingen forpliktelse til å vurdere låntagerens soliditet. Dette må hver enkelt investor 
selv vurdere på bakgrunn av årsregnskap, prospekt og låneavtale. 
[…] 


