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12. februar 2016 
Meddelelse nr. 6/2016 

Tillæg nr. 13 til Danmarks Skibskredit A/S' basisprospekt 

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse nr. 5, 2016, hvori Danmarks Skibskredit opsiger 
samarbejdet med Moody's Investors Service, offentliggøres hermed tillæg nr. 13 til 
"Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S", dateret den 24. august 
2009. 

Med venlig hilsen 

Danmarks Skibskredit 

Morten Søgaard Sørensen 
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Tillæg nr. 13, 

Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S - dateret 24. august 2009 

Dato: 12. februar 2016. 

Danmarks Skibsla-edit A/S har i dag opsagt samarbejdet med Moody's Investors Service og 
anmodet Moody's om at fjerne alle ratings af Danmarks Skibskredit inklusive obligationer udstedt 
af Danmarks Skibsla-edit. Moody's har rated selskabet siden 1998 og har senest bekræftet en issuer 
rating på Baa2, stable outlook. 

Danmarks Skibsla-edit vil herefter alene være rated af Standard & Poor's Ratings Services, der den 
4. februar 2016 tildelte Danmarks Skibskredit en covered bond rating på A, stable outlook, og en 
Issuer Credit Rating på BBB+, stable outlook. 

Der foretages følgende ændringer i basisprospektet: 

Det oprindelige „ , . 
. K , b Ændring 

Basisprospekt  
Side 9, punkt 3.2.3. Følgende tekst slettes: 
"Øvrige væsentlige 
markedsmæssige risici" " Udsteders Issuer Rating og de ratede obligationer har i årene fra 2009 t i l 2012 

haft karakteren A2. I maj 2012 blev Danmarks Skibskredit nedjusteret af 
Moody's Investors Service, der primært begrunder nedjusteringen med, et 
generelt negativt syn på shipping, selskabets debitorkoncentration og det 
forhold at selskabet alene finansierer sig via obligationsudstedelse. Obligationer 
udstedt af Danmarks Skibsla-edit er tildelt en Baa2 rating med stable outlook. 

Der henvises yderligere til fondsbørsmeddelelse nr. 15/2012 

Når Moody's vælger at tildele Udsteder eller en Obligation en lavere rating, kan 
det påvirke kursen på Obligationer negativt. For Udsteder kan resultatet af en 
nedjustering blive større finansieringsomkostninger. En nedjustering kan derfor 
påvirke Udsteders forretningsmuligheder og resultatet negativt 

De kreditvurderinger, der indgår eller henvises t i l i Prospektet, betragtes i 
forbindelse med Forordning (EF nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer 
("CRA-forordningen" som værende udstedt af Moody's efter disses registrering 
i henhold til CRA-forordningen. Moody's er etableret i EU og er pr. 31. oktober 
2011 godkendt som kreditvurderingsbureau i henhold til Forordning (EF nr. 
1060/2009 om kreditvurderingsbureauer ("CRA-forordningen") " 

Side 9, punkt 3.2.3. Følgende tekst tilføjes: 
"Øvrige væsentlige 
markedsmæssige risici" " Såfremt S&P vælger at tildele Udsteder eller en Obligation en lavere rating 

end den nuværende, kan det påvirke kursen på Obligationerne negativt. For 
Udsteder kan resultatet af en nedjustering blive støn-e 
finansieringsomkostninger. En nedjustering kan derfor påvirke Udsteders 
forretningsmuligheder og resultat negativt." 

De kreditvurderinger, der indgår eller henvises t i l i Prospektet, betragtes i 
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forbindelse med Forordning (EF nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer) 
("CRA-forordningen") som værende udstedt af S&P efter disses registrering i 
henhold til CRA-forordningen. Kreditvurderingsbureauet S&P er etableret i 
Fællesskabet og registreret i henhold til Forordning 1060/2009 om 
kreditvurderings-bureauerne. " 

Side 42, Bilag A 
"Oversigt over 
dokumenter, som ved 
henvisning indgår i 
prospektet" 

Følgende slettes: 

" Danmarks Skibskredit A/S - www.skibsla-edit.dk 

I punkt 3.2.3. er der henvist til fondsbørsmeddelelse nr. 22/2011, der kan findes 
på ovennævnte hjemmeside under "Investor relations", 
"Fondsbørsmeddelelser"." 

Side 42, Bilag A 
"Oversigt over 
dokumenter, som ved 
henvisning indgår i 
prospektet" 

Følgende slettes: 

" Danmarks Skibskredit A/S - www.skibskredit.dk 

I punkt 3.2.3. er der henvist t i l fondsbørsmeddelelse nr. 15/2012, der kan findes 
på ovennævnte hjemmeside under "Investor relations", 
"Fondsbørsmeddelelser". " 

Side 45, Bilag B 
"Definitioner" 

Følgende slettes: 

" "Moody's": Moody's Investors Service. " 

Side 45, Bilag B 
"Definitioner" 

Følgende tilføjes: 

" "S&P" 
Standard & Poor's Rating Services. " 
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Ansvarlige 

Nærværende Tillæg nr. 13 ti l Danmarks Skibsla-edit A/S' basisprospekt - dateret 24. august 2009 er 
udarbejdet af: 

Undertegnede, der er ansvarlige for oplysningerne i tillægsprospektet, erklærer herved, at vi har 
gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i tillægsprospektet efter vor bedste vidende er i 
overensstemmelse med fakta, og der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. 

København, den 12. februar 2016 

Bestyrelsen: 

Bestyrelsen har i henhold til fuldmagt af 26. marts 2015 givet Erik I . Lassen og Per Schnack 
fuldmagt t i l i forening at underslaive prospekttillæg til Basisprospekt af 24. august 2009 for 
Danmarks Skibsla-edit. 

Direktionen: 

Danmarks Skibskredit A/S 
Sankt Annæ Plads 3 
1250 KøbenhavnK. 

Adm. direktør Direktør 
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