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Endelige vilkår vedrørende visse obligationer udbudt i BRFkredits serie 411.B 

Dato: 12. juni 2007 
 
 
Forrentning  Obligationerne er nominelt forrentede. Renten udbetales med en fjerdedel af den årlige ren-

te hver den 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10. for det da forløbne kvartal. Forrentningen ophører fra 
den terminsdag, hvor obligationerne udtrækkes. Rentesatsen opfylder betingelserne i Lov 
om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter 
(kursgevinstloven) for skattefrihed for kursgevinster (mindsterentereglerne). 

 
Amortisation Obligationerne amortiseres ved udtrækning til pari i takt med finansierede låns ordinære 

afvikling. Den ordinære afvikling kan valgfrit ske som annuitetslån eller som stående lån. 
Sidstnævnte amortisationsform kan dog højst benyttes i 10 år af lånets løbetid. Førtidig ind-
frielse af lån giver anledning til enten ekstraordinær udtrækning af obligationer eller annul-
lation af obligationer i BRFkredits egen beholdning. Obligationerne vil være færdigamorti-
seret senest på udløbsdatoen. BRFkredit forbeholder sig ret til at tilbyde låntagerne i en ob-
ligationsserie, at lån kan indfries, uden at der sker en samtidig udtrækning eller annullation 
af realkreditobligationer svarende til dem, der blev udstedt i anledning af lånet. 

 
Kapitalcenter Som sikkerhedsgrundlag for obligationerne tjener den del af BRFkredits aktiver, som er 

placeret i kapitalcenter B, herunder realkreditpantebreve og andre sikkerheder samt lånta-
gernes personlige gældsansvar. Som yderligere sikkerhedsgrundlag tjener BRFkredits øvri-
ge aktiver i henhold til Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. §31. 

 
Stykstørrelse 0,01 DKK 
 
Opsigelse Obligationerne er konverterbare og kan opsiges til en termin ved låntagers ekstraordinære 

indfrielse. Obligationerne er uopsigelige fra kreditors side. 
 
Betalinger Betalinger forfalder på terminsdatoerne den 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10. Er terminsdatoen en 

lørdag, søndag eller helligdag, forfalder betalingen den første bankdag herefter. 
 
 
Følgende tilføjes til BRFkredits serie 411.B 
Fondskode ISIN kode Navn Åbningsdato Lukningsdato Rente-%

pr. år
Rente-% 

pr. termin 
Udløbsdato Maksimal 

løbetid i år 
for lån

936472 DK0009364721 6% 411.B. OA 2038 15-06-2007 31-08-2008 6 1,50 01-10-2038 30
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