SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA
Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot dit Prospectus en iedere beslissing om te
investeren in enige Notes dient gebaseerd te zijn op de bestudering van het gehele Prospectus, met inbegrip van de
documenten opgenomen door verwijzing. Ingevolge de omzetting van de relevante bepalingen van de Prospectus
Richtlijn in iedere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, zullen de Verantwoordelijke Personen niet
burgerrechterlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld in een dergelijke Lidstaat met betrekking tot deze Samenvatting,
tenzij deze misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen gelezen wordt met de andere delen van dit
Prospectus. Wanneer een vordering met betrekking tot informatie opgenomen in dit Prospectus voor de rechtbank
wordt gebracht van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, kan de eiser, met toepassing van de nationale
wetgeving van de Lidstaat waar de vordering aanhangig wordt gemaakt, verplicht worden om de kosten te dragen van
de vertaling van het Prospectus vooraleer de rechtsvorderingen worden ingesteld.
De hiernavolgende samenvatting is niet bedoeld volledig te zijn en maakt deel uit van, en is in haar geheel
onder voorbehoud van de rest van dit document en, met betrekking tot de voorwaarden van eender welke specifieke
Serie van Notes, de Definitieve Voorwaarden die daarop van toepassing zijn. De Notes mogen tevens uitgegeven
worden in een andere vorm of onder andere voorwaarden, zoals van tijd tot tijd overeengekomen tussen de Emittent en
de relevante Koper(s) en de Beheerder (Trustee). In dat geval zal een bijkomende prospectus ter beschikking worden
gesteld die het effect van de bereikte overeenkomst met betrekking tot dergelijke Notes zal toelichten. Woorden en
uitdrukkingen gedefinieerd in de “Vorm van de Notes” (“Form of the Notes”), “Toepasselijke Definitieve
Voorwaarden” (“Applicable Final Terms”) en “Voorwaarden van de Notes” (“Terms and Conditions of the Notes”),
zullen dezelfde betekenis hebben in deze samenvatting:

Emittent:

EKSPORTFINANS ASA

Beschrijving:

In deze sectie wordt naar Eksportfinans ASA verwezen als
“Eksportfinans” en naar de dochtervennootschap van Eksportfinans ASA,
Kommunekreditt Norge AS, als “Kommunekreditt”. Naar Eksporftfinans
en Kommunekreditt als financiële groep, wordt verwezen als de “Groep”.
Eksportfinans werd op 2 mei 1962 opgericht naar Noors recht als een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met een onbeperkte
duurtijd.
De administratieve kantoren van Eksportfinans zijn gevestigd te Dronning
Mauds gt. 15, N-0250 Oslo, Noorwegen.
Eksportfinans is de enige gespecialiseerde instelling inzake
exportfinanciering in Noorwegen en verstrekt financiering met betrekking
tot een brede waaier van exporttransacties en in het kader van de
internationalisatie van de Noorse industrie.
Sinds 1978 is Eksportfinans de enige verstrekker van regeringsgesteunde
leningen in Noorwegen.
Via Kommunekreditt verstrekt de Groep leningen aan zowel Noorse als
buitenlandse vennootschappen, en aan gemeenten en provincies.
De statuten van Eksportfinans vereisen dat alle door haar verstrekte
leningen gewaarborgd moeten worden door of verstrekt onder voorwaarde
van garanties of van kredietverzekeringen door, dan wel vorderingen op,
Noorwegen of andere landen, met inbegrip van lokale, regionale en
buitenlandse autoriteiten en regeringsinstellingen met een hoge
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kredietwaardigheid,
Noorse
of
buitenlandse
banken
of
verzekeringsmaatschappijen, Noorse of buitenlandse vennootschappen
met een hoge internationale kredietwaardigheid of bepaalde vormen van
zekerheden.
Tot op heden heeft Eksportfinans alle vervallen leningen geïnd, hetzij van
de oorspronkelijke schuldenaar, hetzij door het afroepen van garanties of
het beroep doen op kredietverzekeringen, en heeft bijgevolg nog geen
leningsverliezen geleden.
Kommunekreditt Norge AS
In 1999 heeft Eksportfinans Kommunekreditt verworven. Overeenkomstig
het Noors recht werden Eksportfinans en Kommunekreditt wettelijk
gezien een financiële groep, met Eksportfinans als moedervennootschap.
De verwerving van Kommunekreditt was een gevolg van Eksportfinans’
betrachting om haar activiteitendomein uit te breiden en de verwerving
van Kommunekreditt heeft Eksportfinans toegang verleend tot
aantrekkelijke nieuwe leningsopportuniteiten.
Kommunekreditt verstrekt leningen zonder enige vorm van
kredietvermeerdering (credit enhancement) aan gemeenten, provincies,
vennootschappen die de gezamenlijke onderneming zijn van twee of
meerdere
gemeenschappen
(de
zogenaamde
intercommunale
vennootschappen) en aan onafhankelijke privé-ondernemingen
gewaarborgd door gemeenten, provincies of de Noorse Regering.
Risicofactoren:

Er bestaan bepaalde factoren die de mogelijkheid van de Emittent kunnen
beïnvloeden om zijn verplichtingen onder de Notes uitgegeven onder het
Programma, na te komen. Die factoren worden hierna beschreven onder
“Risicofactoren” (“Risk Factors”) en omvatten negatieve ontwikkelingen
in de Noorse exportindustrie en economie, het stopzetten van
regeringssteun, de consolidatie van de eigendom van de aandelen van de
Emittent, kredietdegradatie, de toestand van kapitaalmarkttransacties en
transacties van afgeleide produkten, het toenemen van de concurrentie en
de herstructurering van de activiteiten van de Emittent. Daarenboven
bestaan er nog een aantal factoren die van essentieel belang zijn voor het
bepalen van de marktrisico’s die verbonden zijn met de Notes uitgegeven
onder het Programma (zie “Risicofactoren” (“Risk Factors”).

Financiële samenvatting van de Groep:

(miljoen NOK)
INKOMSTENSTATEN
Netto interestinkomsten
Commissies en inkomsten met
betrekking tot bankdiensten
Commissies en uitgaven met
betrekking tot bankdiensten
Netto winsten / (verliezen) uit
schuldinstrumenten en
buitenlandse deviezen
Netto werkingsuitgaven
Gerealiseerde leningsverliezen
Netto inkomsten vóór aftrek
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2004

2003

2002

402

442

402

6

17

5

5

6

6

42
142
0

40
141
0

9
119
0

van belastingen
Belastingen op inkomsten
Netto inkomsten na aftrek van
belastingen

BALANS
Leningen aan en vorderingen
op kredietinstellingen
Leningen aan en vorderingen
op klanten
Effecten
Andere activa
Totale activa
Handelspapier en
obligatieschulden
Andere schulden
Achtergestelde schuld/
kapitaal bijdragende effecten
Netto activa

Totale schulden en netto
activa

303
84
_______

352
101
_______

291
83
________

219
_______

251
_______

208
_______

2.444

2.559

3.535

67.253
36.336
3.322
_______
109.355
103.587

58.223
40.350
2.207
________
103.339
98.191

50.115
36.649
774
_________
91.073
84.124

1.739

1.075

2.880

1.465
2.564

1.531
2.542

1.577
2.492

_______
109.355

________
103.339

_________
91.073

________

________

_________

Arranger:

Merrill Lynch International

Dealers:

ABN AMRO Bank N.V.
BNP PARIBAS
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse First Boston (Europe) Limited
Daiwa Securities SMBC Europe Limited
Deutsche Bank AG, London Branch
Dresdner Bank Aktiengesellschaft
EKSPORTFINANS ASA
Goldman Sachs International
Merrill Lynch International
Mizuho International plc
J.P. Morgan Securities Ltd.
Nomura International plc.
Royal Bank of Canada Europe Limited
UBS Limited

Bepaalde beperkingen:

Elke uitgifte van Notes uitgedrukt in een munteenheid waarop bepaalde
wetten,
richtlijnen,
reglementen,
beperkingen
of
rapporteringsverplichtingen van toepassing zijn, zal slechts gebeuren in
omstandigheden die van tijd tot tijd in overeenstemming zijn met zulke
wetten,
richtlijnen,
reglementen,
beperkingen
of
rapporteringsverplichtingen (zie “Inschrijving en Verkoop” (“Subscription
and Sale”)), met inbegrip van de volgende beperkingen die van toepassing
zijn op de datum van dit Prospectus:
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Notes met een looptijd van minder dan één jaar
Notes met een looptijd van minder dan één jaar zullen, indien de
opbrengsten van de uitgifte in het Verenigd Koninkrijk aanvaard worden,
beschouwd worden als deposito’s in het kader van het verbod op het
aannemen van deposito’s vervat in sectie 19 van de Financial Services and
Market Act (FSMA), tenzij ze worden uitgegeven aan een beperkte
categorie van professionele investeerders in coupures van ten minste
100.000 £ of het equivalent daarvan (zie “Intekening en Verkoop”)
(“Subscription and Sale”)).
Beheerder:

Deutsche Trustee Company Limited.

Plaatsing:

Notes kunnen verdeeld worden door private plaatsing of publieke uitgifte,
en in elk van die gevallen op een gesyndiceerde of niet-gesyndiceerde
basis.

Uitgifte-, Hoofdbetalings- en
Betalingsagent:

Citibank, N.A.

Bedrag:

Tot 20.000.000.000 US$ of het equivalent daarvan in een andere
munteenheid, berekend op het ogenblik dat de beslissing tot uitgifte
genomen wordt.

Beschrijving:

Permanent aangeboden Euro Medium Term Note Programme

Munteenheden:

U.S. dollar, euro, yen, Britse pond, Noorse kroon of enige andere
munteenheid of munteenheden zoals van tijd tot tijd overeengekomen
tussen de Emittent en de relevante Koper(s), de Agent en de Beheerder.

Redenominatie:

Notes uitgegeven in de munteenheid van een Lidstaat van de Europese
Unie die nog geen deel uitmaakt van, maar in de toekomst zou kunnen
deelnemen aan, de derde fase van de Europese economische en monetaire
unie, kunnen, indien als dusdanig gespecifieerd in de relevante Definitieve
Voorwaarden, worden omgezet in euro. In dat geval zullen bepalingen
met betrekking tot voormelde omzetting opgenomen worden in de
toepasselijke Definitieve Voorwaarden.

Looptijden:

Elke looptijd die wordt overeengekomen tussen de Emittent en de
relevante Koper, en zoals aangegeven in de toepasselijke Definitieve
Voorwaarden, onder voorbehoud van enige minimum of maximum
looptijd zoals van tijd tot tijd vereist kan zijn door de relevante monetaire
autoriteit of door eender welke wetten of reglementen van toepassing op
de relevante munteenheid.
Notes met een looptijd van minder dan één jaar kunnen onderworpen zijn
aan beperkingen met betrekking tot hun coupures en distributie (zie
“Bepaalde Beperkingen – Notes met een looptijd van minder dan één
jaar” hiervoor).

Uitgifteprijs:

45349-00028 BR:750673.2

De Notes mogen uitgegeven worden aan nominale waarde of met een
korting dan wel een premie op de nominale waarde of tegen gedeeltelijke
betaling.

4

Vorm:

Notes (behalve VPS Cleared Notes) zullen aanvankelijk vertegenwoordigd
worden door één of meerdere Tijdelijke Globaalcertificaten (Temporary
Global Notes) die zullen worden neergelegd bij een gemeenschappelijke
bewaarder voor Euroclear en Clearstream, Luxembourg en/of eender welk
ander overeengekomen clearing systeem en die, tenzij anders bepaald in
de relevante Definitieve Voorwaarden, zullen worden omgeruild in één of
meerdere Permanente Globaalcertificaten, en vervolgens in Definitieve
Notes, maar dit enkel in welbepaalde omstandigheden (zoals hierna
beschreven) of op enige andere wijze overeengekomen tussen de Emittent
en de relevante Koper(s) (zoals aangegeven in de toepasselijke Definitieve
Voorwaarden), en in elk geval niet eerder dan 40 dagen na de
uitgiftedatum en bij certificatie van niet V.S. beneficial ownership. Zoals
beschreven in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, mag een
Permanent Globaalcertificaat in haar geheel, maar niet gedeeltelijk, mits
schriftelijke kennisgeving aan de Agent van niet minder dan 45 dagen,
omgeruild worden (zonder aanrekening van kosten) in Definitieve Notes
aan toonder met aangehechte ontvangstbewijzen van de aflossingen
(indien voorhanden) van de hoofdsom, en (behalve indien het Zero
Coupon Notes zijn) interestcoupons en talons voor bijkomende coupons
(indien voorhanden) onder de welbepaalde omstandigheden hierin
beschreven. VPS Cleared Notes worden in niet gecertificeerde scripturale
vorm uitgegeven, zie “Vorm van de Notes” (“Form of the Notes”)
hieronder.

Notes met een Vaste Rentevoet (Fixed
Rate Notes):

Vaste interest zal betaalbaar zijn op het einde van een periode op de
relevante vaste interestdatum(data) van elk jaar, tenzij indien anders
overeengekomen tussen de Emittent en de relevante Koper(s) (zoals
aangegeven in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden), en op de
vervaldag, en zal berekend worden op basis van de Fixed Day Count
Fraction zoals die is overeengekomen tussen de Emittent en de relevante
Koper(s) en zoals aangegeven in de toepasselijke Definitieve
Voorwaarden.

Notes met een Vlottende Interestvoet
(Floating Rate Notes):

Notes met een Vlottende Interestvoet zullen interest opleveren aan een
interestvoet berekend op dezelfde basis als de vlottende interestvoet bij
een notionele interestvoet swap-transactie in de relevante Aangeduide
Munteenheid volgens een overeenkomst waarin de 2000 ISDA Definities
zijn opgenomen (zoals gepubliceerd door de International Swaps and
Derivatives Association, Inc., en zoals gewijzigd en geactualiseerd tot de
uitgiftedatum van de eerste uitgifte van Notes van de relevante Serie) of
berekend op basis van een referentievoet die weergegeven wordt op de
overeengekomen pagina op het scherm van een commercieel
noteringsagentschap of op een andere basis zoals overeengekomen kan
worden tussen de Emittent en de relevante Koper(s) (zoals aangegeven in
de Definitieve Voorwaarden).
De Marge(s) (indien voorhanden) die betrekking heeft(hebben) op zulke
vlottende interestvoet zal(zullen) overeengekomen worden tussen de
Emittent en de relevante Koper(s) voor elke uitgifte van Notes met een
Vlottende Rentevoet.

Notes Gekoppeld aan een Index (Index
Linked Notes):
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Interest Gekoppeld aan een Index (Index Linked Interest Notes) zullen
berekend worden door referentie naar een dergelijke index en/of formule
zoals overeengekomen tussen de Emittent en de Relevante Koper(s) (zoals
aangegeven in de Definitieve Voorwaarden).
Andere bepalingen met betrekking tot
Notes met een Vlottende Interestvoet en
Notes met Interest Gekoppeld aan een
Index:

Notes met een Vlottende Interestvoet en Notes met Interest Gekoppeld aan
een Index kunnen ook een maximum interestvoet, een minimum
interestvoet of beide hebben, zoals aangegeven in de Definitieve
Voorwaarden.
Interest op Notes met een Vlottende Interestvoet en Notes met Interest
Gekoppeld aan een Index, met betrekking tot elke Interestperiode die
voorafgaandelijk aan de uitgifte overeengekomen wordt tussen de
Emittent en de relevante Koper(s), zal betaalbaar zijn op de
Interestvervaldagen gespecifieerd in, of bepaald overeenkomstig, de
toepasselijke Definitieve Voorwaarden, en zal berekend worden op basis
van de Day Count Fraction aangeduid in de toepasselijke Definitieve
Voorwaarden.

Notes Gekoppeld aan een Dubbele
Munteenheid (Dual Currency Notes):

Betalingen (met betrekking tot de hoofdsom of interest en op de vervaldag
of anderzijds) met betrekking tot Notes Gekoppeld aan een Dubbele
Munteenheid zullen gebeuren in de munteenheid, en op basis van de
wisselkoersen, zoals overeengekomen tussen de Emittent en de relevante
Koper(s) (zoals aangeduid in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden).

Zero Coupon Notes:

Zero Coupon Notes zullen aangeboden en verkocht worden met een
korting op hun nominale waarde en zullen geen interest dragen, behalve
na niet-betaling van de hoofdsom op de Vervaldag.

Gedeeltelijk Betaalde Notes (Partly Paid
Notes):

De Uitgifteprijs met betrekking tot Gedeeltelijk Betaalde Notes zal
betaalbaar zijn in twee of meerdere aflossingen, waarbij de eerste
aflossing moet gebeuren op de Uitgiftedatum. Betalingen met betrekking
tot de daaropvolgende aflossing(en) van de Uitgifteprijs zullen gebeuren
zoals overeengekomen tussen de Emittent en de relevante Koper(s) (zoals
aangegeven in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden).

Aflossing:

De Definitieve Voorwaarden van toepassing op elke uitgifte van Notes
zullen ofwel aangeven dat de Notes niet afgelost kunnen worden vóór hun
vastgestelde vervaldag (tenzij in specifieke aflossingen (zie hierna) of om
fiscale redenen of ingevolge een Aangelegenheid van Verzuim) of dat
dergelijke Notes afgelost kunnen worden voorafgaandelijk aan een
vastgestelde vervaldag naar keuze van de Emittent (“Call van de
Emittent”) en/of de houder(s) van dergelijke Notes (“Put van de
Investeerders”), waarbij een onherroepelijke kennisgeving moet gegeven
worden aan de Houders van de Notes of desgevallend aan de Emittent van
niet minder dan 30 en niet meer dan 60 dagen, op een datum of data en
tegen een prijs of prijzen en onder voorwaarden zoals gespecifieerd in de
toepasselijke Definitieve Voorwaarden.
De toepasselijke Definitieve Voorwaarden kunnen bepalen dat de Notes
terugbetaald mogen worden in twee of meerdere aflossingen van zulke
bedragen en op zulke data als hierin bepaald.
Notes die uitgegeven worden onder de voorwaarde dat zij terugbetaald
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moeten worden vóór hun eerste verjaardag, kunnen het voorwerp
uitmaken van beperkingen met betrekking tot hun coupures en plaatsing
(zie “Bepaalde Beperkingen – Notes met een looptijd van minder dan één
jaar” hiervoor).
Coupures van Definitieve Notes
(Definitive Notes):

De Notes zullen uitgegeven worden in coupures zoals overeengekomen
tussen de Emittent en de relevante Koper(s) (zoals aangeduid in de
toepasselijke Definitieve Voorwaarden), behalve dat de minimum coupure
van elke Note een bedrag zal zijn zoals van tijd tot tijd toegestaan of
vereist is door de relevante centrale bank (of gelijkaardig orgaan) of door
wetten of reglementen die van toepassing zijn op de relevante Aangeduide
Munteenheid (zie “Bepaalde Beperkingen – Notes met een looptijd van
minder dan één jaar” hiervoor”) en behalve dat de minimum coupure van
elke Note die toegelaten wordt om verhandeld te worden op een
gereglementeerde markt binnen de Europese Economische Ruimte of die
aangeboden wordt aan het publiek in een Lidstaat van de Europese
Economisch Ruimte, in omstandigheden die de publicatie van een
prospectus vereisen overeenkomstig de Prospectus Richtlijn, 1.000 EUR
(of het equivalent ervan) zal bedragen, of enig hoger bedrag.

Belastingen:

Alle betalingen met betrekking tot de Notes zullen gedaan worden zonder
aftrek voor, of voor rekening van, roerende voorheffing in Noorwegen,
onder voorbehoud van welbepaalde uitzonderingen beschreven in
Voorwaarde 7.

Statuut van de Notes:

De Notes zullen (onder voorbehoud van de bepalingen inzake Negative
Pledge) niet-gewaarborgde verbintenissen van de Emittent uitmaken en
zullen pari passu rang nemen, zonder enige onderlinge voorrang (onder
voormeld voorbehoud en onder voorbehoud van de verplichte
uitzonderingen die van tijd tot tijd van toepassing zijn overeenkomstig het
Noors recht) en gelijke rang nemen ten opzichte van alle andere nietgewaarborgde verbintenissen (andere dan de achtergestelde
verbintenissen) van de Emittent.

Rating:

Het Programma kreeg van Moody’s een Aaa rating, van Standard &
Poor’s een AA+ rating en van Fitch een AAA rating. Een Aaa rating en
een AAA rating betekent dat het Notes van de hoogste kwaliteit zijn en
onderhevig zijn aan het laagste kredietrisico. Een AA+ rating betekent dat
de mogelijkheden van de Emittent om zijn financiële verplichtingen onder
de Notes na te komen, erg groot zijn en het verschil met de hoogste rating
slechts gering is. Notes uitgegeven onder het Programma kunnen al dan
niet een rating krijgen. Indien een Serie van Notes een rating krijgt, is
deze niet noodzakelijk gelijk aan de rating die aan het Programma wordt
toegekend. Een rating voor effecten is geen aanbeveling om effecten te
kopen, verkopen of houden en kan ten allen tijde worden geschorst,
verlaagd of ingetrokken door het toewijzende ratingagentschap.

Cross Default:

De Notes zullen een cross default-bepaling bevatten met betrekking tot de
schuldenlast van of onder de vorm van geleende bedragen (zoals
gedefinieerd in de Trust Deed), gecreëerd of verschuldigd door de
Emittent.

Negative Pledge:

De Notes zullen een bepaling inzake negatieve zekerheid bevatten die
(onder voorbehoud van de uitzonderingen hierin vervat) de Emittent
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verbiedt om (i) het geheel of eender welk deel van diens ondernemingen
of huidige of toekomstige activa te bezwaren met enige hypotheek, pand,
bezwaring of last of enige andere zekerheid, ter waarborging van enige
Relevante Schuldenlast (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden van de
Notes) van enige persoon of van enige garantie van enige Relevante
Schuldenlast van enige persoon; of om (ii) enige andere persoon
toestemming te verlenen of toe te staan om zekerheden, steun of
waarborgen te verstrekken met betrekking tot eender welke huidige of
toekomstige Relevante Schuldenlast van, of gewaarborgd door, de
Emittent, uitgedrukt, of een recht tot betaling verlenend in, of door
referentie naar, enige andere munteenheid dan de Noorse Kroon.
Notering:

Er is een aanvraag ingediend bij de UK Listing Authority om de Notes
uitgegeven onder het Programma tot en met 2 juni 2006, toe te laten tot de
Officiële Lijst en tot de notering op de London Stock Exchange teneinde
zulke Notes toe te laten tot de verhandeling op de Gilt Edged and Fixed
Interest Market en de Fixed Interest Market.
De Notes kunnen genoteerd worden dan wel toegelaten worden tot
verhandeling, op andere of bijkomende beurzen of markten zoals
overeengekomen tussen de Emittent en de relevante Dealer (s) met
betrekking tot de Series. Notes die noch genoteerd zijn, noch toegelaten
zijn tot verhandeling op eender welke markt kunnen ook uitgegeven
worden.
De toepasselijke Definitieve Voorwaarden zullen aangeven of de relevante
Notes al dan niet genoteerd en/of tot de handel toegelaten moeten worden
en, indien dit het geval is, op welke effectenbeurs(zen) en/of markten.

Toepasselijk recht:

De Notes zullen beheerst worden door, en geïnterpreteerd worden
overeenkomstig, het Engels recht.

Verkoopsbeperkingen:

Er zijn beperkingen op de verkoop van de Notes en de distributie van
uitgiftedocumentatie – zie “Inschrijving en Verkoop” (“Subscription and
Sale”) hierna.
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