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TILLÆG NR. 2
til
PROSPEKT FOR OBLIGATIONER UDSTEDT AF BRFKREDIT A/S I MEDFØR AF § 33E I LOV OM REALKREDITLÅN OG REALKREDITOBLIGATIONER M.V. – dateret 27. juni 2008
Dato:

24. februar 2009

Der foretages følgende ændringer i BRFkredits prospekt
Det oprindelige
basisprospekt

Ændring

Side 14, punkt
4.2.2 ”Bestyrelse
og direktion i
BRFkredit”, sidste
afsnit

Den eksisterende tekst udgår.

Side 14, punkt
4.4.1 ”Regnskabsoplysninger og
forventet udvikling”

Den eksisterende tekst udgår.

Der indsættes følgende tekst i stedet:
” Oplysninger om væsentlige aktiviteter for personer i BRFkredits ledelse, som ikke udføres hos
BRFkredit fremgår af BRFkredit-koncernens årsrapport for 2008, hvortil henvises.”

Der indsættes følgende tekst i stedet:
”BRFkredit udarbejder både et regnskab for BRFkredit a/s samt for BRFkredit koncernen. Der
henvises til BRFkredits årsrapporter for 2007 og 2008 samt til meddelelserne 16/2008 og
16/2009 for regnskabsoplysninger. Der henvises til punkt 6 for beskrivelse af hvor oplysningerne findes.
Der indgår ikke resultatforventninger i prospektet.”

Side 15, punkt
4.4.3 ” Erklæring
om revision af historiske regnskabsoplysninger”

Den eksisterende tekst udgår.

Side 16, punkt 4.5
”BRFkredits virksomhed og marked”, første afsnit.

Den eksisterende tekst udgår.

Punkt 4.5 ”BRFkredits virksomhed
og marked”, underafsnit ”BRFkredits
virksomhed og
marked”, side 16,
fjerde afsnit.

Den eksisterende tekst udgår.

Punkt 4.5 ”BRFkredits virksomhed
og marked”, underafsnit ”BRFkredits
kapitalstruktur”,
side 16, andet afsnit.

Den eksisterende tekst udgår.

Side 25, punkt 6
”Oversigt over dokumenter, som ved

De første fire afsnit i den eksisterende tekst udgår.

Der indsættes følgende tekst i stedet:
”BRFkredits årsrapporter for 2007 og 2008 er blevet revideret af BRFkredits revisorer i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen.”

Der indsættes følgende tekst i stedet:
”Der henvises til uddybende oplysninger koncernoplysninger i Årsrapport 2008 for BRFkreditkoncernen.”

Der indsættes følgende tekst i stedet:
” Der henvises til Årsrapport 2008 for BRFkredit-koncernen for kommentarer om væsentlige
markeder og konkurrencesituation.”

Der indsættes følgende tekst i stedet:
”Der henvises til Årsrapport 2008 for BRFkredit-koncernen for oplysninger om BRFkredits
basiskapital og solvensprocent.”

Der indsættes følgende tekst, som de første fire afsnit:

Det oprindelige
basisprospekt
henvisning indgår i
dette prospekt”

Ændring

BRFkredit a/s – Årsrapport 2007
- Der er i afsnit 4.4.1 i prospektet henvist til ovennævnte årsrapport for regnskabsmæssige oplysninger. Oplysningerne fremgår på side 29 til 63.
BRFkredit a/s – Årsrapport 2008
- Der er i afsnit 4.2.2 i prospektet henvist til ovennævnte årsrapport for oplysninger om
ledelseshverv. Oplysningerne fremgår af note 58.
- Der er i afsnit 4.4.1 i prospektet henvist til ovennævnte årsrapport for regnskabsmæssige oplysninger. Oplysningerne fremgår på side 32-74.
- Der er i afsnit 4.5 i prospektet henvist til ovennævnte årsrapport for yderligere koncernoplysninger. Oplysningerne fremgår på side 33 og af note 53.
- Der er i afsnit 4.5 i prospektet henvist til ovennævnte årsrapport for oplysninger om
markeder og konkurrencesituation. Oplysningerne fremgår på side 2 til 31.
- Der er i afsnit 4.5 i prospektet henvist til ovennævnte årsrapport for oplysninger om
basiskapital og solvensprocent. Oplysningerne fremgår af note 40.
BRFkredit a/s – Fondsbørsmeddelelse 16/2008 – Årsregnskabsmeddelelse 2007
- Der er i afsnit 4.4.1 i prospektet henvist til ovennævnte meddelelse for regnskabsmæssige oplysninger. Oplysningerne fremgår på side 2 til 14.
BRFkredit a/s – Fondsbørsmeddelelse 16/2009 – Årsregnskabsmeddelelse 2008
- Der er i afsnit 4.4.1 i prospektet henvist til ovennævnte meddelelse for regnskabsmæssige oplysninger. Oplysningerne fremgår på side 2 til 15.”
Endvidere bortfalder alle ændringer til BRFkredits prospekt angivet i Tillæg nr. 1 dateret 26.
august 2008.

Ledelseserklæring
Ledelsen i BRFkredit a/s erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som
kan påvirke dets indhold.

Dette tillæg (herunder den i tillægget indeholdte erklæring) underskrives hermed på vegne af BRFkredit a/s’
ledelse efter bemyndigelse fra bestyrelsen i BRFkredit a/s
Kgs. Lyngby, den 24. februar 2009
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