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Tillæg nr. 15,
Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibski-edit A/S - dateret 24. august 2009
Dato: 15. november 2016.
Danmarks Skibskredit A/S foretager ændringer i basisprospektet som følge af ændring i
ejerstrukturen og generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Der foretages følgende ændringer i basisprospektet:
Det oprindelige
Basisprospekt
Side 13, punkt 4.1.1.
"Obligationsudstedelse

Ændring
Følgende linje udgår:
"Udsteder har på nuværende tidspunkt ikke ansøgt om tilladelse til at udstede
SDO."
og erstattes med:

Side 25, punkt 5.7.1.
"Organisationsstruktur"

"Udsteder har ansøgt om tilladelse til at udstede SDO."
Følgende udgår:
"Udsteder indgår ikke i en koncern."
og erstattes med:
"Udsteder er et datterselskab af AXPP ShareCo A/S, som ejer 86,6 pet. af
aktierne. Derudover ejer Den Danske Maritime Fond 10 pet. af aktierne, og de
resterende 3,4 pet. ejes af et mindre antal minoritetsaktionærer.
AXPP ShareCo A/S er et holdingselskab, som ligeligt er ejet af Axcel, PFA og
PKA."

Side 25, punkt 5.7.2.
"Organisationsstruktur"

Følgende udgår:
"Udeladt"
og erstattes med:
"Udsteder er ikke afhængig af andre enheder i koncernen."

Side 26, punkt 5.10.
"Bestyrelse, direktion og
tilsynsorganer"
Peter Lybecker

Teksten erstattes af følgende:

Side 26, punkt 5.10.
"Bestyrelse, direktion og
tilsynsorganer"
Jesper T. Lok

Teksten erstattes af følgende:

"Eivind Kolding (formand)
Senior Advisor i The Boston Consulting Group, Kalvebod Brygge 24, 1560
København V
Formand for bestyrelsen i CASA A/S
Medlem af bestyrelsen i NNIT A/S
Formand for Kunstforeningen GI. Strand"

"Peter Nyegaard (næstformand)
CF0 & Partner i Axcel, Skt. Annæ Plads 10A, 1250 København K
Formand for bestyrelsen i FFH

Det oprindelige
Basisprospekt

Ændring
Medlem af bestyrelsen i Øens Murerfirma A/S
Samt formand/medlem af en række bestyrelser i Axcel-gruppen"

Side 26, punkt 5.10.
"Bestyrelse, direktion og
tilsynsorganer"
Fatiha Benali

Teksten erstattes af følgende:

Side 27, punkt 5.10.
"Bestyrelse, direktion og
tilsynsorganer"
Jenny N . Braat

Teksten erstattes af følgende:

Side 27, punkt 5.10.
"Bestyrelse, direktion og
tilsynsorganer"
Jan B Kjærvik

"Anders Damgaard
Koncemfinansdirektør i PFA Sundkrogsgade 4,2100 København K
Formand for bestyrelsen i PFA Asset Management A/S
Formand for bestyrelsen i PFA Ejendomme A/S
Formand for bestyrelsen i PFA Kapitalforening og diverse koncerninterne
ej endomsselskaber
Medlem af bestyrelsen i AXPP ShareCo A/S
Medlem af bestyrelsen i Blue Equity Management A/S"

"Christian Frigast
Partner i Axcel, Skt. Annæ Plads 10A, 1250 København K
Formand for bestyrelsen i Axcel Management
Formand for bestyrelsen i AXPP ShareCo A/S
Formand for bestyrelsen i EKF (Danmarks Eksportkredit)
Næstformand for bestyrelsen i PANDORA
Næstformand for bestyrelsen i kapitalfondenes brancheforening DVCA
(Danish Venture Capital end Private Equity Association)
Næstformand for bestyrelsen i Nykredits IPO Advisory Borad
Næstformand for Axcel Advisoiy Board
Medlem af bestyrelsen i Nordic Waterproofing
Medlem af bestyrelsen i Damn ark-Amerika Fondet
Medlem af bestyrelsen i Bestyrelsesforeningen
Formand for bestyrelsen i tænketanken Axcelfuture"
Teksten erstattes af følgende:
"Michael Nellemann Pedersen
Direktør i ejendomsaktieselskaber ejet af de 3 pensionskasser, der er
administreret af PKA A/S
Direktør i A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab
Direktør i Forstædernes Ejendomsaktieselskab
Medlem af bestyrelsen i AXPP ShareCo A/S
Medlem af bestyrelsen i PICA Pensions Forsikringsselskab A/S
Medlem af bestyrelsen i Refshaleøen Holding A/S
Medlem af bestyrelsen i Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
Medlem af bestyrelsen i PKA ALP A/S
Medlem af bestyrelsen i PKA Alternative Investments ApS
Medlem af bestyrelsen i Margretheholmen P/S
Medlem af bestyrelsen i Komplementarselskabet Margretheholm ApS
Medlem af bestyrelsen i PICA Skejby Komplementar ApS
Medlem af bestyrelsen i PKA Skejby P/S
Medlem af bestyrelsen i Hotel Koldingfjord A/S
Medlem af bestyrelsen i Poppelstykket 12 A/S
Medlem af bestyrelsen i PS PKAE Ejendom
Formand/medlem af Advisory Board og Investeringskomiteer i diverse fonde
knyttet til private equity, infrastruktur, og mikrofmans foranlediget af PKA's
investeringer i disse fonde"
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Det oprindelige
Basisprospekt
Side 27, punkt 5.10.
"Bestyrelse, direktion og
tilsynsorganer"
Glenn Soderholm

Side 27, punkt 5.10.
"Bestyrelse, direktion og
tilsynsorganer"
Erik L Lassen

Ændring
Teksten erstattes af følgende:
"Henrik Sjøgreen
Administrerende direktør i FIH A/S (under afvikling), Sundkrogsgade 7, 2100
København 0
Formand for bestyrelsen i FIH Partners A/S
Formand for bestyrelsen i FIH I I A/S
Medlem af bestyrelsen i LFM Invest A/S"
Følgende udgår:
"Udfører ikke væsentlige aktiviteter, der ikke udføres hos Udsteder, men som
har betydning for Udsteder."
og erstattes med:

Side 27, punkt 5.10.
"Bestyrelse, direktion og
tilsynsorganer"
Per Schnack

"Administrerende direktør i AXPP ShareCo A/S, Sankt Annæ Plads 3, 1250
København K "
Følgende udgår:
"Udfører ikke væsentlige aktiviteter, der ikke udføres hos Udsteder, men som
har betydning for Udsteder."
og erstattes med:

Side 28, punkt 5.10.2. "Bestyrelse,
direktion og tilsynsorganer interessekonflikter"

"Direktør i AXPP ShareCo A/S, Sankt Annæ Plads 3, 1250 København K"
Følgende udgår:
"Udsteder gør opmærksom på, at Udsteder har forretningssamarbejde med
stort set samtlige de virksomheder, hvor de generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer er ansat. Alle forretningsmellemværender er på
sædvanlige markedsvilkår. I særlige tilfælde har vilkår dog været fastsat i
overensstemmelse med værftsstøtteordninger eller internationale regler om
statslig medvirken til finansiering af nybygning af skibe.
Udsteder gør endvidere opmærksom på, at der blandt medlemmerne af
Udsteders bestyrelse er repræsentanter for virksomheder, som er konkurrenter
til Udsteder på det danske og internationale marked for skibsfinansiering,
udsteder af obligationer på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller låntager
hos Udsteder.
For at undgå, at der opstår interessekonflikter, har Udsteder regler om habilitet
og interne procedurer, der har til hensigt at modvirke misbrug af intern viden
om Udsteders forhold."
og erstattes med:
"Der er ikke potentielle interessekonflikter mellem Udsteders bestyrelse og
direktion, mellem de forpligtelser medlemmerne af Udsteders bestyrelse og
direktion har overfor Udsteder og deres private interesser og/eller øvrige
forpligtelser."

Side 28, punkt. 5.11.1.
"Bestyrelsens arbejdspraksis"

Følgende udgår:
"Revisionsudvalget består af Senior Vice President Fatiha Benali, Head of
Group Finance and Risk Management Jan B. Kjærvik og bankdirektør Glenn
Soderholm. Fatiha Benali (formand), er det uafhængige medlem med
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Det oprindelige
Basisprospekt

Ændrin
n

kompetencer inden for regnskabsvæsen og revision, kvalificerer sig ved at
være tidligere økonomidirektør i en virksomhed, der aflægger regnskab efter
lov om finansiel virksomhed og IFRS."
og erstattes med:
"Revisionsudvalget består af Koncernfinansdirektør Anders Damgaard, CFO
& Partner Peter Nyegaard og Direktør Michael Nellemann Pedersen. Anders
Damgaard (formand), der er det uafhængige medlem med kompetencer inden
for regnskabsvæsen og revision, kvalificerer sig ved at være
Koncernfinansdirektør i PFA Pension."
Side 29, punkt 5.12.1. "Større
aktionærer"

Følgende udgår:
"Udsteder har ikke kendskab til forhold, der bevirker, at Udsteder direkte
eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre.
Følgende aktionærer i selskabet har mindst 5 % af de samlede
stemmerettigheder eller ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Aktionærerne er
nævnt i alfabetisk orden:
A. P. Møller-Mærsk A/S
Danmarks Nationalbank
Danske Bank A/S
Den Danske Maritime Fond
Nordea Bank A B (publ.)
Udsteder har ikke kendskab til forhold, der bevirker, at Udsteder direkte eller
indirekte ejes eller kontrolleres af en eller flere af storaktionærerne."
og erstattes med:

Side 31, punkt 5.14.1.
"Aktiekapital" første afsnit

"Udsteder har fået oplyst, at 86,6% af aktierne i Udsteder er pantsat og følgelig,
at panthaver ved håndhævelse af sit pant kan overtage kontrollen med
Udsteder. Udsteder er endvidere bekendt med, at AXPP ShareCo A/S har
udstedt Tier 2 kapitalbeviser, som under visse betingelser kan konverteres til
aktier i selskabet, hvilket kan medføre en ændring af kontrollen i AXPP
ShareCo A/S og dermed indirekte i Udsteder. Endelig er Udsteder bekendt
med, at aktionærerne i AXPP ShareCo A/S har indgået en ejeraftale, der
medfører, at kontrollen med AXPP ShareCo A/S, og dermed indirekte i
Udsteder, under visse omstændigheder kan ændres på et senere tidspunkt."
Følgende udgår:
"A-aktierne på nominelt DKK 300.000.000 tilhører en del af de tidligere
garanter i Danmarks Skibskreditfond og B-aktieme på nominelt DKK
33.333.334 tilhører Den Danske Maritime Fond."
og erstattes med:
"A-aktierne på nominelt DKK 300.000.000 tilhører AXPP ShareCo A/S og et
mindre antal minoritetsaktionærer, og B-aktierne på nominelt DKK
33.333.334 tilhører Den Danske Maritime Fond."
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Det oprindelige
Basisprospekt
Side 31, punkt 5.14.1.
"Aktiekapital" fjerde afsnit

Ændring
_
Følgende udgår:
"Aktionæroverenskomsten indeholder blandt andet en bestemmelse om, at
aktierne ikke kan omsættes frit før medio 2010."
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Ansvarlige
Nærværende Tillæg nr. 15 til Danmarks Skibskredit A/S' basisprospekt - dateret 24. august 2009 er
udarbejdet af:
Danmarks Skibskredit A/S
Sankt Annæ Plads 3
1250 KøbenhavnK.
Undertegnede, der er ansvarlige for oplysningerne i tillægsprospektet, erklærer herved, at vi har gjort
vores bedste for at sikre, at oplysningerne i tillægsprospektet efter vores bedste vidende er i
overensstemmelse med fakta, og der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold.

København, den 15. november 2016

Bestyrelsen:
Bestyrelsen har i henhold til fuldmagt af 15. november 2016 givet Erik I . Lassen og Per Schnack
fuldmagt til i forening at underskrive prospekttillæg til Basisprospekt af 24. august 2009 for
Danmarks Skibskredit.

Direktionen:

Erik I . Lassen
Adm. direktør

Per Schnack
Direktør
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