TILLÆG NR. 2
til
PROSPEKT FOR OBLIGATIONER I HENHOLD TIL § 33E I LOV OM REALKREDITLÅN OG REALKREDITOBLIGATIONER M.V. UDSTEDT AF BRFKREDIT A/S – dateret 30. november 2010

Dato:

21. juni 2011

Der foretages følgende ændringer i BRFkredits prospekt:
Det oprindelige basisprospekt

Ændring

Side 16, punkt 4.4.1.
”Regnskabsoplysninger
og forventet udvikling”

Den eksisterende tekst udgår.
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 2009 og 2010 samt til meddelelserne 18/2010
og 16/2011 for nøgletal og regnskabsoplysninger. Endvidere henvises til meddelelse nr.
39/2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 for BRFkredit-koncernen for nøgletal og regnskabsoplysninger. Delårsrapporten for 1. kvartal 2011 har ikke været genstand for review.
Der henvises til pkt. 5 for beskrivelse af hvor oplysningerne findes.
Der indgår ikke resultatforventninger i prospektet”

Side 16, punkt 4.4.2.
”Erklæring vedrørende
trendoplysninger og
kapitalforhold”

Den eksisterende tekst udgår.
Der indsættes følgende tekst i stedet:
”Der er ikke siden offentliggørelsen af den seneste delårsrapport indtrådt begivenheder, som
i væsentlig grad påvirker bedømmelsen af BRFkredits solvens, kapitalforhold eller forventede udvikling. Der er ikke indtruffet væsentlige ændringer i BRFkredits finansielle eller handelsmæssige stilling og resultater siden offentliggørelsen af seneste delårsrapport.
BRFkredit har ikke i perioden efter offentliggørelsen af den seneste delårsrapport foretaget
væsentlige investeringer eller forpligtet sig til at foretage væsentlige investeringer.
Den seneste delårsrapport er offentliggjort den 18. maj 2011.”

Punkt 4.5. ”BRFkredits
virksomhed og marked”, underafsnit
”BRFkredits kapitalstruktur”, side 18, andet
afsnit.

Den eksisterende tekst udgår.
Der indsættes følgende tekst i stedet:
”Der henvises til meddelelse nr. 39/2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 for BRFkreditkoncernen for oplysninger om størrelsen af BRFkredits basiskapital og solvensprocent. Delårsrapport for 1. kvartal 2011 har ikke været genstand for review.”

Side 1

Det oprindelige basisprospekt

Ændring

Side 24, punkt 5 ”Oversigt over dokumenter,
som ved henvisning
indgår i dette prospekt”

Der tilføjes i et nyt afsnit følgende tekst efter 4. afsnit:
BRFkredit a/s – meddelelse 39/2011 – Delårsrapport for 1. kvartal 2011 for BRFkreditkoncernen
- Der er i afsnit 4.4.1. i prospektet henvist til ovennævnte meddelelse for nøgletal og
regnskabsmæssige oplysninger. Nøgletal fremgår på side 22. Øvrige regnskabsmæssige oplysninger fremgår på side 12-22.
- Der er i afsnit 4.5. i prospektet henvist til ovennævnte meddelelse for oplysninger
om basiskapital m.v. Oplysningerne fremgår på side 22.

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 21. juni 2011

Sven A. Blomberg
Adm. direktør

Carsten Tirsbæk Madsen
Direktør
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