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Samantekt bessi er birt af Kviku banka hf , kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 Reykjavik (hér eftir „Kvika",
„útgefandinn", „bankinn" eða „félagið") þann 23. júlí 2018 og er hluti af lýsingu félagsins sem samanstendur af
þremur skjölum, þ.e. samantekt þessari, útgefandalýsingu dags. 23. mai 2018 og verðbréfalýsingu dags. 23. jail 2018.
Kvika er viðskiptabanki I skilningi laga urn fjármalafyrirtæki, nr. 161/2002, og leggur áherslu
fjárfestingabankastarfsemi. Bankinn sinnir fjármögnun, sérhæfðri bankaþjúnustu, miðlun verðbréfa,
fyrirtækj araðgjöf og eignastýringu.
Samantektin er I fimm hlutum sem merIctir eru með bólcstöfunum A-E. Hver hluti samanstendur af upplýsingaliðum
sem eru númeraðir fra A.1-E.7.
Samantektin er útbuin I samræmi við viðauka XXII við reglugerð framkvæmdastjárnarinnar (ESB) nr. 809/2004
með síðari breytingum. Samantektin inniheldur alla ká upplýsingaliði sem fram skulu koma I samantekt sky.
fyrrgreindri reglugerð fyrir lýsingar sem unnar eru I samræmi við viðauka V og XI við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 809/2004, sem varðar Idgmarkskröfur urn upplýsingar sem koma eiga fram I
lýsingu fyrir skuldabréf. Númeraröð upplýsingaliðanna getur verið slitin, en ástæða þess er að ekki er gerð krafa urn
birtingu ákveðinna upplýsingaliða I samantekt vegna lýsinga sem unnar em I samræmi við viðauka V og XI.
Draft fyrir að samantektin skuli innihalda tiltekinn upplýsingalið ká er mögulegt að upplýsingaliðurinn eigi ekki við
I tilviki útgefanda og þeirra verðbréfa sem lýsingin tekur til. Í því tilviki er sett inn I samantektina stutt lýsing
upplýsingaliðnum ásamt textanum „a ekki við".
Samantekt þessi er gefín út vegna t6ku skuldabréfartgáfu útgefanda með auðkenninu KVB 18 02 til viðskipta
Kauphöll islands, kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavik.

A.

INNGANGUR OG VIDVARANIR

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

A.1

Fyrirvari

Samantekt þessa skal Mika sem inngang að lýsingu útgefanda,
vegna töku skuldabréfa til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq
Iceland, og er hluti af lýsingu félagsins, bar sem
atgefandalýsing er dags. 23. ma! 2018 en verðbréfalýsing
þann 23. júlí 2018. Lýsingin samanstendur af þremur skjölum,
be. írtgefandalýsingu, verðbréfalýsingu og samantekt þessari.
Akvörðun um fjárfestingu I verðbréfum utgefanda skal tekin
a grundvelli lýsingarinnar I heild.
Athygli er vakin a að ef farið er fyrir dómstúla með lcröfu sem
varðar upplýsingar I lýsingu þessari gæti fjárfestir sem er
stefnandi built að bera kostnað af þýðingu lýsingarinnar Our
en málareksturinn hefst.
Athygli er vakin a að einkardttarábyrgð fellur eingöngu a pa
aðila sem útbuið hafa samantelctina, þ.m.t. þýðingu a henni,
en einungis ef hún er villandi, 6nálcvxm eða I úsamrxmi við
aðra hluta lýsingarinnar, eða ef him veitir ekki, I samhengi við
aðra hluta lýsingarinnar, lykilupplýsingar fyrir fjárfesta egar
þeir ihuga hvort fiárfesta skuli I viðkomandi verðbréfum.

A.2

fyrir
notkun
Samþykki
fjármalamilliliða á lýsingunni við
síðari endursölu eða útboð

A ekki við.
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ÚTGEFANDI OG ALLIR ÁBYRGDARADILAR

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

B.1

Lögheiti
viðskiptaheiti
útgefanda.

Lögheiti utgefanda er Kvika banki hf. og viðskiptaheiti Kvika.

B.2

Lögheimili og félagaform frtgefanda ásamt
löggjðf sem irtgefandi
starfar eftir.

fltgefandi er hlutafélag stofnað 7. mai 20021 sammemi við log um hlutaféltig
or. 2/1995. Kennitala 6tgefanda er 540502-2930 og heimilisfang Borgartún
25, 105 Reykjavik. thgefandi starfar samkvæmt lögum urn hlutafélög nr.
2/1995 og lögum um fjarmálafyrirtæki nr. 161/2002. fitgefandi er skráður á
islandi.

B.4b

Dekkt þr6un sem hefur
áhrif A frtgefanda og
atvinnugrein.

A ekki við.

B.5

Staða frtgefanda innan
samstæðu.

Útgefandi er hluti af samstæðu bar sem hann er eigandi noldcurra
claturfélaga sem tengjast rekstri hans.

og

Dann 31. desember 2017 samanstóð samstxðan af 31 félagi. Helstu
déotturfelog innan samsteðunnar eru talin upp I skýringu 22 I
samsteeðuársreilcningi (itgefanda fyrir árið 2017. Meðal þeirra em Júpiter
rekstrarfélag hf., Rekstrarfélag Virðingar hf. og Kvika Securities Ltd., en
Jupiter Rekstrarfélag hf. og Aida sj6ðir hf hafa sameinast undir nafni og
kennitölu Japíters rekstrarfelags hf.
Jupiter rekstrarfélag hf. er rekstrarfélag verðbréfasjóða, og með starfsleyfi
sem slikt sky. lögum um fjármálafyrirtxki, nr. 161/2002. J6píter
rekstrarfélag hf starfrækir nil 29 sjóði. Rekstarfélag Virðingar hf. er einnig
rekstrarfélag verðbréfasjóða, með starfsleyfi sem slíkt sky. lögum urn
fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002. Rekstrarfélag Virðingar hf. starfrækir nú
fimm sjóði. Kvika Securities Ltd. er undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins I
Bretlandi (e. Financial Conduct Authority) og veitir ráðgjafarþjánustu.
Akta sjóðir hf. var clótturfyrirtæki ntgefanda I byrjun árs 2017, en er
hlutdeildarfélag i árslok 2017 bar sem utgefandi seldi u.þ.b. 2% af
hlutafjáreign sinni I Akta sjóðum hf á því ári.
Dann 20. júni 2018 birti utgefandi tillcynningu urn að utgefandi og hluthafar
GAMMA Capital Management hf. (her eftir nefnt „GAMMA") hefðu
undirritað viljayfirlýsingu urn kaup og sölu á öllu hlutafé GAMMA. i
tilkynningunni kemur fram að fyrirhuguð viðskipti séu háð ýmsum
skilyrðum, svo sem niðurstöðu dreiðanleikakannana, samþykki eftirlitsaðila
og samþykki hluthafafundar Kviku.
ea

- A ekki við.

B.9

Afkomuspá
ázetlun.

B.10

i
Fyrirvarar
Arsreikningum vegna
sögulegra
fjárhagsupplýsinga.

Áritun endurskoðenda f samstxðuársreilcningum bankans vegna drsins 2016
og drsins 2017 er án fyrirvara.
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Valdar
sögulegar
fjárhagsupplysingar
urn utgefanda.

Nýjasti endurskoðaði samstæðuársreikningur útgefanda var samþykktur 17. febrtlar
2018 og er fyrir fjárhagstimabilið 1. januar til 31. desember 2017. Dann 25. aprIl 2018
birti atgefandi afkomutilkynningu fyrir fyrsta ársfjórðung 2018.
Hagnaður Kviku á tímabilinu 1. jamlar til 31. mars 2018 samkvæmt 6endurskoðuðu
uppgjöri samstæðu bankans nam 654 milljónum Icróna fyrir skatta. Arðsemi eiginfjár
miðað við afkomu fyrir skatt á fyrsta ársfjórðungi 2018 var 23,9% A arsgrundvelli.
Hreinar vaxtatekjur bankans namu 412 milljánum Icróna, hreinar kóknanatekjur 1.012
milljónum krona og hreinar fjárfestingatekjur 196 milljónum Icróna. Hreinar
rekstrartekjur námu samtals 1.643 milljónum króna. Rekstrarkostnaður bankans nam
1.018 milljénum Icróna.
Sérstakur skattur a fjármálafyrirtæki verður gjaldfxrður I arslok 2018 Oar sem
skattstofninn miðast við fjárhxð skulda I árslok. Miðað við stöðu skulda 31. mars 2018
og nuverandi álagningarhlutfall þa vri dlagður sérstalcur bankaskattur 119 millj6nir
Icr6na vegna ársins 2018. Ekki var framlcvæmt mat a yfirfxranlegu skattalegu tapi I lok
fyrsta ársfjórðungs en breytingar frá fyrra mati geta haft umtalsverð áhrif A afkomu
bankans eftir skatt.
SAMANDREGINN REKSTRARREIKNINGUR
IF 2018

IF 2017

412

374

1.012

687

196

112

Hlutdeildartekjur

(2)

24

Aðrar tekjur

25

2

1.643

1.200

(1.018)

(774)

30

(20)

0

0

654

406

m.kr.

Hreinar vaxtatekjur
Hreinar þ6knanatekjur
Hreinar fjárfestingatekjur

Hreinar rekstrartekjur

Rekstrarkostnaður
Virðisrýrnun atlána
Virðisbreyting fjárfestingaeigna
Hagnaður fyrir skatta
Fjarbmðir I Mflu eru úr ókönnuðum uppgjörum

Eigið fé bankans nam 11.808 milljónum króna I lok ársfjórðungsins og heildareignir
námu 94.647 millj6num kr6na. Eiginfjárhlutfall bankans var 21,7% en 23,3% með tilliti
til afkomu ársfjórðungsins. Handbært fé jókst urn 12.637 milljonir lcróna samhliða
aukningu I lántökum, innlanum og skuldabréfaíftgafu. Lausafjárhlutfall var 184% I lok
arsfjorðungsins.
SAMANDREGINN EFNAHAGSREIKNINGUR
m.kr.

Handbært fé

31.3.2018

31.12.2017

32.623

19.986

264

508

7.766

8.436

Verðbréf til dhættuvamar

16.939

14.026

Udall

25.634

25.338

2.746

2.749

905

1.053

Krafa A Seðlabanka islands
Verðbref

befnislegar eignir
Afleiður

4

14 11 KV'KA
'

674

677

Ouppgerð viðskipti

4.389

291

Aðrar eignir

2.706

2.534

Eignir samtals

94.647

75.597

Innldn

44.991

41.749

Lantökur

22.712

13.731

Skuldabréf

2.016

1.402

Víxlar

3.937

3.935

Vikjandi skuldabréf

1.081

1.059

Skortstöður

501

370

Afleiður

731

365

Ouppgerð viðskipti

4.041

557

Aðrar skuldir

2.828

1.446

Skuldir samtals

82.839

64.614

Eigið fé samtals

11.808

10.982

Fjárfesting I hlutdeildarfélögum

Fjárhæðir fyrir 31.3.2018 eru fir ókönnuðu uppgjöri en
fjárheeðir fyrir 31.12.2017 úr endurskoðuðu uppgjöri.

i töflunni að neðan má sjá yfirlit yfir rekstrarreikning samsteou dtgefanda árin 2017 og
2016.
Fjárhxðir eru I bus. kr.

2017

2016

Vaxtatekjur

4.657.949

4.189.589

Vaxtagjöld

(3.095.419)

(3.125.309)

Hreinar vaxtatekjur

1.562.530

1.064.281

Dólunmartekjur

3.033.265

2.880.710

Dóknunargjöld

(221.118)

(40.521)

Hreinar þ6knanatekjur

2.812.146

2.840.188

547.234
8.403
63.912

1.282.690
(13.488)
148.985

Aðrar tekjur (gjöld)

15.005

(4.420)

Aðrar rekstrartekjur

634.554

1.413.767

5.009.230

5.318.236

(3.669.687)
(14.228)
0
92.258

(3.219.406)
(226.349)
(3.395)
0

1.417.573

1.869.086

Hreinar fjárfestingatekjur
Hlutdeild í hagnaði af aflagðri starfsemi
Hlutdeild I afkomu hlutdeildarfélaga

Hreinar rekstrartekjur
Skrifstofu- og stjárnunarkostnaður
Virðisrýmun dtlána og Icrafna
Hagnaður (tap) af eignum haldið til sölu
Endurmat fjárfestingaeigna
Hagnaður fyrir skatta

5

di KV 1.KA
-I

Tekjuskattur
Sérstakur fjársýsluskattur
Sérstakur skattur A. fjármálafyrirtæki

248.658
(23.047)
(52.289)

94.612
0
(9.036)

Hagnaður ársins

1.590.896

1.954.662

Tilheyrir hluthöfum Kviku banka hf.
Hlutdeild minnihluta

1.592.976
(2.080)

1.927.945
26.717

Hagnaður ársins

1.590.896

1.954.662

i töflunni að neðan má sjd yfirlit yfir efnahagsreikning samstau utgefanda þann 31.
desember 2017 og 31. desember 2016.
Fjárhxðir I bias. kr.
Eignir

31.12.2017

31.12.2016

Handbært fé
Krafa á Seðlabanka islands
Verðbref með föstum tekjum
Hlutabréf og 6nnur verðbréf
með breytilegum tekjum
Verðbréf til áhættuvarna

19.985.823

12.032.879

507.916
5.598.409

0
3.945.778

2.837.375

3.154.466

14.026.433
25.338.250
1.052.652
676.610

12.389.392
26.015.321

953.874
2.284.340
57.251
464.414

0
41.530
59.135
189.429

1.797.913

967.954

15.260

87.720

75.596.519

59.563.359

útlán
Afleiður
Hlutdeildarfélög
Fjárfestingaeignir
Oefnislegar eignir
Varanlegir rekstrarfjármunir
Skatteign
Aðrar eignir
Eignir haldið til sölu
Eignir samtals
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552.493
127.262
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Skuldir
Innlán frá viðskiptavinum
lAntökur
Víxlaíngáfa

41.749.497
15.133.254
3.934.757

32.478.933
13.498.785
3.922.918

Víkjandi skuldabréf
Skortstöður í verðbréfum
Afleiður

1.058.741
370.163
364.692

572.385
80.186
498.769

789
65.658

11.039
1.789

1.936.693

1.101.679

64.614.243

52.166.483

1.805.060

1.375.819

2.722.583
903

912.768

Skattar ársins
Skattskuldbinding
Aðrar skuldir
Skuldir samtals
Eigið fé
Hlutafé
Yfirverðsreikningur innborgaðs hlutafjár
Kaupréttarvarasjóður
Askriftaréttindavarasjóður

207.048
3.103.697
(21.722)
254.844

4.771
40.300
3.103.697
(17.054)
403.553

2.858.439

1.524.391

10.930.854

7.348.246

Eigið fé samtals

51.423
10.982.276

48.630
7.396.876

Skuldir og eigið fé samtals

75.596.519

59.563.359

Sérstakur varasjóður
!Orb. varasjoiðir
Bundið eigið fé
Oraðstafað eigið fé
Eigið fé sem tilheyrir hluthöfum
Kviku banka hf.
Hlutdeild minnihluta
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Eldci hafa orðið neinar verulegar emskilegar breytingar A framtíðarhorfum útgefanda
siðan siðustu endurskoðuðu reikningsskil hans voru birt.
Yfirlysing um
breytingu
a
framtíðarhorfu
m útgefanda.

Elcki hafa orðið neinar mikilvxgar breytingar a fjárhags- eða viðskiptastöðu
samstaunnar frá lokum siðasta fjárhagstímabils.

B.
13

Lysing A hvers
kyns atburðum
sem
hafa
nýlega Aft sér
stab og skipta
verulegu máli
við mat á
greiðslugetu
útgefanda.

A ekki við.

B.
14

Tengsl
útgefanda við
aðra
aðila
innan
samstæðu.

Dtgefandi er móðurfélag i samstau og er Ind eklci hdður ððrum aðilum við
ákvörðunartöku.

B.
15

Lýsing a helstu
starfsemi
útgefanda.

Kvika er viðskiptabanki i skilningi laga urn tjármalafyrirtzeki, nr. 161/2002, og leggur
áherslu a fjárfestingabankastarfsemi. Bankinn sinnir fjármögnun, sérhxfðri
bankabjónustu, miðlun verðbréfa, fyrirtækjaraðgjöf og eignastyringu.
Hlutabréf Kviku voru tekin til viðskipta á Nasdaq First North Iceland balm 16. mars
2018.
Dann 2. júli 2018 birti útgefandi tilkynningu bar sem fram kemur að stjórn Kviku hafi
á fundi sinum bann 2. júlf 2018 sambykkt að stefna að skraningu hlutabréfa bankans á
Aðalmarkað Nasdaq Iceland a nmstu 6— 12 manuðum.

B.
16

Yfirráð
yfir
útgefanda.

Otgefandi er &Our aðili og á enginn hluthafi raðandi hlut.

B.
17

Lanshæfismat
útgefanda.

A eklci við.

C.

VERDBRE7 F

Liður

Upplysingaskylda

Upplysingar

C.1

Tegund og flokkur skuldabréfa.

Skuldabréfin eru verðtryggð vikjandi vaxtagreiðslubréf til 10
Ara. Bréfið er bó með heimild til innköllunar á
vaxtagjalddögum frd og með 8. mai 2023.
Auðkenni bréfanna er KVB 18 02 og ISIN númer
IS0000029882. Skuldabréfin eru gefin út með rafrxnum hætti
i kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf.
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C.2

Gjaldmiðill skuldabréfanna.

Skuldabréfin eru gefin (It I islenskum krónum (ISK).

C.5

Lysing á hvers kyns takmörkunum
a frjalsu framsali skuldabréfanna.

Engar hömlur eru A framsali með skuldabréfin. 16 skal
einungis heimilt að framselja skuldabréfin til nafngreinds
aðila. Skuldabréfin eru gefin fit með rafrænum hætti I kerfi
Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. og er reilcningsstofnunum,
ems og þær eru skilgreindar samkvæmt lögum nr. 131/1997,
urn rafræna eignaskráningu verðbréfa, einum heimilt að
annast milligöngu urn framsal á þeim. Eignaslcráning rafbréfa
hja Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. veitir skraðum eiganda
hennar lögformlega heimild fyrir beim réttindum sem hann er
skraður eigandi að.

C.8

Réttindi sem fylgja
skuldabréfunum.

Kröfur samkveemt skuldabréfi þessu víkja fyrir öðrum kröfum
á hendur ingefanda við gjaldþrotaskipti eða slit eða
sambærilegar aðgerðir, 6ðrum en endurgreiðslu hlutatjár, sbr.
4. tl. 114. gr. laga urn gjaldþrotaskipti nr. 21/1991. Kr6fur
samkvæmt skuldabréfunum eru jafnrétthaar öðrum vikjandi
skuldabréfum, sem 6tgefandi kann að gefa út eða hefur gefið
6t.

C.9

vexti,
Upplysingar
urn
upphafsdagur og gjalddagi vaxta,
utreikningur þeirra og upplysingar
um dvöxtun.

Fyrsti vaxtadagur:

08.05.2018

Fyrsti vaxtagjalddagi:

08.05.2019

Fjöldi vaxtagjalddaga a an:

1

Fjöldi vaxtagjalddaga I heildina:

10

Greiðslur vaxta: Vextir eru greiddir árlega, fyrst þann
08.05.2019 (fyrir fyrsta vaxtatímabil) og I siðasta skipti
08.05.2028 (fyrir síðasta vaxtatimabil).
Skuldabréfin bera 7,50% fasta vexti frá 08.05.2018 til
lokagjalddaga. Berl gjalddaga upp á dag sem er ekki
bankadagur skal gjalddagi vera nmsti bankadagur bar a eftir.
Bankadagur i skuldabréfaflokki þessum telst vera virkur
dagur egar bankar eru opnir I Reykjavik.
Fyrirsvar skuldabréfaeigenda.

A ekki við.

C.10

Afleiðuþdttur.

A ekki við.

C.11

Slcráning á markað.

Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á Aðalmarkaði
Nasdaq Iceland hf. fyrir 31.08.2018. Verði Ijóst að ekki takist
að slcrá skuldabréfin fyrir þann tima ber utgefanda að tilkynna
skuldabréfaeigendum urn það með tilkynningu til Nasdaq
verðbréfamiðstöðvar hf. sem kemur henni dfram til
skuldabréfaeigenda.
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D. ÁHATTUR
Liður

Upplysingaskylda

Upplýsingar

D.2

Lylcilupplysingar urn helstu
Ahættur sem varða utgefandann
sérstaklega.

itchættukáttum beim sem lyst er her á eftir eru IDeir sem
íitgefanda er kunnugt urn og sem að mati hans eiga sérstaklega
við urn hann og hans atvinnugrein og geta haft Miff á getu
utgefanda til að uppfylla skuldbindingar sinar gagnvart þeim
sem hafa fjárfesti fjármálagemingum 6tgefnum af honum.
Ahættubættir bessir eru Moir óvissu og því er 6tgefanda ekki
mögulegt að segja til urn likur a þvi að þeir eigi sér stab.
Meiguleiki er á því að utgefandi geti ekki staðið við
skuldbindingar sínar vegna annarra bátta sem ekki eru taldir
Ahættubættir a grundvelli þeirra upplysinga sem nú liggja fyrir
og fitgefanda er kunnugt urn.
Fjárhagsleg álnetta títgefanda
Útkinaáhcetta

Útlánadhætta felur I sér hættuna a vi að fitgefandi verði fyrir
tapi vegna vanefnda á skuld mótaðila við Atgefanda. Helsta
Ahætta fftgefanda er írtlánaáhætta. Til tftlánaáhættu teljast oil
(Alan til viðskiptavina, dbyrgðir, lánsloforð, afleiðuviðskipti,
framvirkir samningar og Atlánalgildi skiptasamninga. 1v1 til
viðbótar falla margar eignir utgefanda undir iftlánáhættu, til
að mynda innlán bankans á erlendum innlánsreilcningum, eign
I döttur- og hlutdeildarfélogum, fastafjármunir, seðlar og
mynt, viðskiptalcröfur og 6sIcráð verðbréf. Stærsti hluti
utlánaáhættunnar felst kó I lánum til einstaklinga og
fyrirtxkj a.
Lánastefnu 6tgefanda er 2etlað að koma á skipulagi og tryggj a
yfirsýn yfir fftlánastarfsemi hans. Stefnan er leiðbeinandi fyrir
lánanefnd, og er nefndinni heimilt að víkja frá ákvaum
stefnunnar sé talin Astaa til. Hvers konar frAvik frd
lánastefnunni skulu samþykkt af lananefnd og skal
rökstuðningur fyrir frávikinu bökaður I fundargerð
lánanefndar. Framkvxmdastjárar, forstöðumenn og aðrir
starfsmenn með fftlánaheimild, hafa heimild til að samþykkja
fyrirgreiðslu innan sinna lánaheimilda og innan marka
lánastefnunnar. Fani lánveiting At fyrir lánastefnu utgefanda
skal lánsbeiðnin logo fyrir lánanefnd 6110 lánsfjárha. Eklci
er krafa urn sérstök hlutföll milli Alcveðinna tegunda fftlána
lánastefnunni. Lánastefnan setur 13,5 Akveðin viðmið um
tilgang, tryggingahlutfall og gzeði trygginga, form samninga,
lánstíma og greiðslur I tilviki mismunandi lána.
Lausajjáritheutta

Lausafjáráhætta vísar til hættu a því að utgefandi geti ekki
staðið við skuldbindingar sínar á gjalddaga með eðlilegum
hætti, ymist ails ekki eða án verulegs taps vegna skorts
seljanleika eigna. Útgefandi viðheldur Avallt lausafjárstoðu I
samrxmi við reglur Seðlabanka islands um lausafjárhlutfall
lánastofnana nr. 266/2017. Urn nánari upplysingar um
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lausafjárhlutföll og liftímagreiningu eigna og skulda vísast til
skýringar nr. 49 1 samstæðuarsreikningi Mgefanda fyrir árið
2017.
Ti! að takmarka þessa Ahættu hefur Mgefandi sett set.
Almettustefnu urn lausafjárstýringu. Stýring lausafjáráhættu
Mgefanda er I samræmi við bæòi ytri kröfur eftirlitsaðila og
innri viðmið sem sett eru af stjórn I dhættustefnu.
Innan fjárstýringar liggur fyrir viðbAnaðarázetlun sem virkjuð
skal komi upp aðstæður sem 6gna, eða eru líklegar til að 6gna
lausafjárstððu 6tgefanda. Viðbfmaðaráætlunin hefur verið
samþykkt af stjórn Mgefanda og Atlistar h6n Abyrgðaraðila
framkvmmdar dætlunarinnar, ásamt því að skilgreina ramma
upplýsingaskyldu til fjármálanefndar, stjórnar Mgefanda og
eftirlitsaðila. Eigin viðmið um hven2er skuli virkja
viðbfmaðarámtlun lausafjárstýringar eru nálcvæmari og
strangari en kveðið er á um í reglum nr. 266/2017 Mgefnum
af Seðlabanka islands urn lausafjárhlutfall o.fl.
Markaðsáhatta
Markaðsáhætta felur I sér Ahættu vegna breytinga
markaðsverði fjármálagerninga og samanstendur af
vaxtaáhættu, gjaldmiðlaáhættu og annarri dhættu. Otefandi
hefur sett stranga stefnu urn stýringu markaðsáhættu og
viðmið áhættuskuldbindinga. Ahættustýring hefur daglega
eftirlit með markaðsáhættuviðmiðum og gefur fjármálanefnd
og forstj6ra reglulega skýrslu.
Otgefandi stendur frammi fyrir markaðsáhættu þar sem
sveiflur I markaðsbreytum svo sem verði hlutabréfa,
Avöxtunarkröfum skuldabréfa og gengi gjaldmiðla geta haft
óhagstmð áhrif a fjármálageminga og bar með fjárhagslega
stöðu hans. Svið og deildir Mgefanda sem I gegnum starfsemi
sina mynda markaðsáhættu eru: fyrirtækjasvið, fjárstýring,
eigin viðskipti og markaðsviðskipti, sem og óbeint
eignastýring, og upp að vissu marki fyrirtxkjaráðgjOf. Aihætta
myndast bed vegna starfsemi einstalcra sviða og deilda og
gegnum sameiginlega áhættu, þ.e. dhættu fyrir Mgefanda
heild.
Flölct markaðsbreyta hefur bein áhrif á eignir á veltubólcum
Mgefanda sem eru bókaðar daglega A markaðsvirði þannig að
hagnaður og tap koma samstundis fram a rekstrarreilcningi
hans.
Rekstraráhxtta
Rekstraráhætta er hættan af fjárhagslegu tjóni vegna
óviðunandi innri ferla, kerfa og mistaka starfsmanna eða
vegna utanaðkomandi atvika. Undir rekstraráhættu bankans
falla lagaleg Ahætta, regluvörsluáhætta, stjórnmála- og
reglugerðaráhmtta, orðsporsáketta, Ahætta vegna samninga
og önnur Ahætta, s.s. viðskipta- og stefnumótunaráhætta.
Oil svið bankans mynda rekstraráhættu I gegnum starfsemi
sína. Ahætta myndast bxði vegna starfsemi einstalcra sviða og
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I gegnum sameiginlega áhættu, þ.e. áhættu fyrir bankann I
heild.
Rekstrarnefnd leggur reglulega fyrir framkvzomdastjórn
tillögur að umbóta- og/eða árbótaverkefnum til að minnka
rekstraráhættu utgefanda og fylgir eftir verkefnum sem eru
niðurstaða áhættumata. Ahættustyring, I samvinnu við
rekstramefnd, ser urn söfnun, fioldcun og skjolun
rekstrarfrdvika, dsamt mati a alvarleika og mögulegu
fj árhagslegu tapi. fItgefandi leggur áherslu á að lykilferlar
vegna rekstrarahættu séu skráðir og endurskoðaðir reglulega.
i viðbitnaðaráætlun utgefanda kemur fram hvemig hann getur
haldið dfram starfsemi og lágmarkað tjón við alvarlega truflun
a rekstri, s.s. vegna neyðarástands, kerfisvanda,
húsnæðisvanda
og manneklu. Upplysingatæknisvið
framkværnir reglulega pr6fanir a öryggi og aðgangsstýringum
kerfa, réttmæti gagna, nýjum kerfum og öryggisafritun.
D.3

um
helstu
Lykilupplysingar
dhættur sem varða verðbréfin
serstaklega

Ahættuþdttum þeim sem lyst er her a eftir eru þeir helstu sem
tingefandi telur að eigi við urn skuldabref utgefin af honum.
Ahættuþættir þessir em háðir óvissu og In/ er útgefanda ekki
mögulegt að segja til urn Muir á þvi að inir geti átt sér stall
Möguleiki er a þvf 0 fitgefandi geti ekki staðið við
skuldbindingar samkvæmt slwldabréfunum vegna annarra
þatta sem ekki eru taldir áhættuþættir a grundvelli þeirra
upplysinga sem nit liggja fyrir og ingefanda er kunnugt um.
Almenn iihmtta skuldabréfa
Fjárfesting I skuldabréfum felur alltaf I sér áhættu. Verðmæti
skuldabréfa kann að minnka jafnt sem aukast. Fjárfestar geta
tapað verömmti hluta eða allrar tjárfestingar sinnar I
skuldabréfum. Margvísleg atriði geta valdið breytingum a
verðmæti skuldabréfanna ma. almennt efnahagsástand,
vaxtaálcvarðanir Seðlabanka islands, breytingar á lögum og
reglugerðum og aðrir atburðir.
Markaðsáhmtta
Verðmæti skuldabréfa kann að taka breytingum vegna
aðstæðna a markaði. Þannig getur viral skuldabréfanna
lxkkað ef almenn dvöxtunarkrafa a markaði hzekkar og virði
hxlckað ef dvöxtunarkrafa lækkar.
Seljanleikaáluetta
Skuldabréfin hafa ekki áður verið tekin til viðskipta d
skipulegum verðbréfamarkaði. Do svo að skuldabréfin verði
tekin til viðskipta I kauphöll getur Mgefandi ekki ábyrgst að
viðskipti með bau verði virk. Enginn skylda hvilir á Mgefanda
að viðhalda virkum markaði með skuldabréfin og ekki er
fyrirhugað að viðskiptavalct verði með bau. 1ví kann að
myndast seljanleikaáhætta, 13.e. áhættan af bvi að ekki sé hxgt
að selja skuldabréfin egar vilji er fyrir því. Ahættan birtist
með beim hætti að markaðurinn getur ekki tekið við bvf
magni sem til stendur að selja eða að verðmyndun sé með
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þeim hætti að verulegur munur er á kaup- og sölugengi
skuldabréfunum.
Lausafjáráketta
fftgefandi kann að lenda I þeirri stoðu að eiga ekki megilegt
laust fé til að meta skuldbindingum sínum egar þxr falla I
gjalddaga. Útgefandi stýrir lausafjárdhættu sinni til þess
meðal annars að tryggja að hann eigi dvallt nægilegt laust fé
til að mxta skuldbindingum sínum.
Aukin áhætta via gjaldþrot

Dar sem lcröfur samkvæmt slculdabréfunum eru vikjandi munu
bær vikja fyrir ððrum lu-öfum a hendur fitgefanda við
gjaldþrotaskipti eða slit eða sambærilegar aðgerðir, öðrum en
kröfum urn endurgreiðslu hlutafjár, sbr. 4. ti. 114. gr. laga urn
gjaldþrotaskipti nr. 21/1991.
Verðtryggingaráhætta
Skuldabréfin eru verðtryggð og bundin visitölu neysluverðs
til verðtryggingar, sem gefin er fit af Hagstofu islands sky.
lögum nr. 12/1995 urn vísitölu neysluverðs, með dagvisitölu
8. mai 2018 eða 452,0467 stig. Höfuðst611 skuldarinnar
breytist I hlutfalli við breytingar á vísitölunni frd
grunnvísitölu til fyrsta gjalddaga og siðan I hlutfalli við
breytingar a vísitölunni milli síðari gjalddaga. Höfuðst611
skuldarinnar er reiknaður fit dður en vextir eru reilcnaðir.
Hælckun a vísitölu neysluverðs hefur þannig dhrif til
hxkkunar á hofuðstól skuldarinnar en lxklcun á visit/Mu
neysluverðs áhrif til lækkunar höfuðst6Isins.
Margvíslegir þættir tengdir efnahag landsins og annarra landa
geta haft Muff á vísittilu neysluverðs.
Uppgreiðslualætta
Frá og með 8. maí 2023 og á öllum vaxtagjalddögum þar I frá
er ntgefanda heimilt að innkalla 611 skuldabréfin I floldcnum.
Ekki er heimilt að innkalla skuldabréfin að hluta. Við
innköllun skuldabréfanna skal miða við höfuöstól
skuldabréfanna ásamt dföllnum vöxtum og verðbótum á
uppgreiðsludegi. Hafi bréfin verið innkölluð reiknast hvorki
verðbxtur né vextir á skuldina eftir þann gjalddaga sem
fitgefanda innkallar bréfin og gerir þau upp. idcvörðun
átgefanda urn innköllun skal birt opinberlega I fréttakerfi
NASDAQ Iceland hf. að Idgmarki 90 clogum fyrir innköllun.
Taki utgefandi dkvörðun urn innköllun og uppgreiðslu
skuldabréfanna kann að vera að fjárfestar fái ekki ávtixtun af
skuldabréfunum I samrxmi við ketlanir sinar.
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E. TILBOÐ
Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

E.2b

Astæður fyrir útboðinu og
raðstöfun söluandvirðis ef það
varðar ekki myndun hagnaðar
ogfeða vörn gegn tiltelcnum
Aliættum.

A ekki við. Skuldabréfin voru seld til fagfjárfeta I lokuðu

E.3

Lýsing á skilmálum og skilyrðum
aboðsins.

A ekki við. Skuldabréfin voru seld til fagfjárfesta I lokuðu
aboði.

E.4

Lýsing d livers lcyns hagsmunum,
ósamrýmanlegum
þ.m.t.
hagsmunum, sem skipta máli fyrir
fitgafu/útboð.

Útgefandi hefur sjAlfur umsjón með tölcu skuldabréfanna til
viðskipta og sá urn gerð lýsingar og þvf kom enginn þriðji
aðili að gerð þessarar lýsingar sem kynni að hafa annarra
hagsmuna að gxta en fitgefandi. Hins vegar geta falist
hagsmunaárekstrar I sari aðstöðu en fitgefandi hefur lýst því
yfir að upplýsingar I lýsingunni, sem samantelct þessi byggir
á, séu I samrxmi við staðreyndir og engum upplýsingum sem
kunna að skipta máli varðandi Areiðanleika hennar er sleppt.

fitboði, og gefin út þann 7. maí 2018.

Stjórn útgefanda er ekki kunnugt urn og telur enga
hagsmunaárekstra til staðar á milli skyldustarfa
stjórnarmanna og aðila I framkvæmdastjórn fyrir útgefanda
og persónulegra hagsmuna beirra og/eða annarra slcyldustarfa
þeirra.
E.7

Axtlaður kostnaður sem útgefandi
eða tilboðsgjafi krefur fjárfestinn
urn.

A ekki við.
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Verðbréfalýsing þessi er birt af Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105
Reykjavik (her eftir „Kvika", „Atgefandinn", „bankinn" eða „félagið") þann 23. júlí 2018 og er
hluti af lýsingu félagsins sem samanstendur af þremur skjölum, þ.e. verðbréfalysingu þessari,
útgefandalýsingu dags. 23. mal 2018 og samantekt dags. 23. AI 2018. Kvika er viðskiptabanki
skilningi laga urn fjármálafyrirtæki, Ir. 161/2002, og sinnir bankinn fjármögnun, sérhæfðri
bankaþjónustu, miðlun verðbréfa, fyrirtækjaráðgjöf og eignastýringu.
Verðbréfalýsing þessi er gefin út vegna umsólcnar urn töku skuldabréfaútgáfu Kviku með
auðkennið KVB 18 02 til viðskipta I Kauphöll islands, kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 105
Reykjavik.
Verðbréfalýsing þessi veitir upplýsingar urn mikilvzega eiginleika og áhættu sem tengjast
skuldabréfunum og uppfyllir him kröfur V. viðauka við reglugerð framkvæmdastjárnarinnar
(EB) nr. 809/2004 frá 29. april 2004 um lágmarkskröfur urn upplýsingar sem koma skulu fram
Iverðbréfalýsingu fyrir skuldabréf bar sem nafnvirði hverrar einingar er lægra en 100.000 evrur.
Upplýsingar sem fram koma I verðbréfalýsingunni byggja á staðreyndum og aðstaum ems og
bær voru á staðfestingardegi hennar og geta breyst án fyrirvara. Komi fram nýjar upplýsingar
sem geta haft áhrif á verð skuldabréfanna frá staðfestingu lýsingarinnar og fram að þeim degi
þegar viðskipti með skuldabréfin I Kauphöllinni hefjast mun írtgefandi Atbúa viðauka við
lýsingu og birta á sama hátt og lýsingin á evrópska efnahagssvæðinu, sbr. 46. gr. laga nr.
108/2007 um verðbréfaviðskipti („vvl.").
Útprentuð eintök lýsingarinnar má nálgast 112 mánuði frá staðfestingu hennar á skrifstofu
útgefanda. Rafræn eintök má nálgast á vefsíðu útgefanda https://www.kvikals/um-kviku/umkvikutitab2.
verðbréfalýsingu þessari visa „skuldabréfin", „skuldabréfaflokkurinn", „flokkurinn",
„skuldabréfautgdfan" og „Atgáfan" til skuldabréfaútgáfu Kviku með auðkennið KVB 18 02 sem
sótt verður urn að tekin verði til viðskipta I Kauphöllinni. „Skuldabréfaeigandi" visar til eiganda
skuldabréfs I skuldabréfaflokknum.

1. AHIETTUIVETTIR
Ahættuþáttum þeim sem lýst er her á eftir eru þeir sem útgefanda er kunnugt urn og sem að
hans mati eiga sérstaklega við urn skuldabréf Atgefin af honum. ikhættuþættir þessir eru háðir
óvissu og þvf er útgefanda ekki mögulegt að segja til urn líkur á 1)-0 að þeir geti átt sér stab.
Möguleiki er á þvi að írtgefandi geti ekki staðið við skuldbindingar samkvannt skuldabréfunum
vegna annarra þátta sem ekki eru taldir áhættuþættir á grundvelli þeirra upplýsinga sem nú
liggja fyrir og útgefanda er kunnugt urn.

1.1. Almenn áhætta skuldabréfa
Fjárfesting I skuldabréfum felur alltaf I sér áhættu. Verðmæti skuldabréfa kann að minnka jafnt
sem aukast. Fjárfestar geta tapað verðmæti hluta eða allrar fjárfestingar sinnar
skuldabréfunum. Margvísleg atriði geta valdið breytingum á verðmzeti skuldabréfanna m.a.
almennt efnahagsástand, vaxtaákvarðanir Seðlabanka islands, breytingar á lögum og
reglugerðum og aðrir atburðir.
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1.2. Lagaumhverfi
Um írtgáfu skuldabréfanna gilda log um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, og log um rafrEena
eignarskráningu verðbréfa, nr. 131/1997.
Þá gilda urn írtgáfuna reglugerð nr. 837/2013, urn almenn írtboð verðbréfa að verðmæti
jafnvirðis 5.000.000 evra I íslenskum kronum eða meira og töku verðbréfa til viðskipta á
skipulegum verðbréfamarkaði, reglugerð nr. 243/2006, um gildistöku reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar nr. 809/2004 um framkvxmd tilskipunar Evrepuþingsins og ráðsins
2003/71/EB að því er varðar upplýsingar I lýsingum, svo og framsetningu þeirra, upplysingar
felldar inn með tilvisun, og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu auglýsinga og aðrar
reglugerðir og löggjöf sem varða írtgáfu og viðskipti með verðbréf.
Þá gilda reglur FME nr. 1050/2012 um meðferð innhedaupplýsinga og viðskipti innherja,
reglugerð nr. 630/2005 urn innhedaupplýsingar og markaðssvik, reglugerð nr. 707/2008 um
upplysingagjöf og tilkynningaskyldu sky. lögum nr. 108/2007 urn verðbréfaviðskipti og reglur
Nasdaq Iceland hf. fyrir írtgefendur fjármálagerninga um írtgáfuna og írtgefanda. Breytingar á
löggjöf sem tengist írtgáfunni kunna að hafa áhrif á verðmæti skuldabréfanna.
Eðli máls samkvæmt getur írtgefandi ekki séð fyrir breytingar á löggjöf og getur því hvorki
tekið ábyrgð á mögulegum áhrifum á verð né öðrum afleiðingum sem slikar breytingar kunna
að hafa á skuldabréfin. A þetta við um altar breytingar á lögum og reglum settum af
löggjafanum og stjórnvöldum sem og breytingar sem kunna að stafa af niðurstöðum domstóla
eða stjárnvalda.
Einnig ber að hafa I huga að breytingar á löggjöf Evrópusambandsins á þessu sviði kunna að
hafa áhrif á írtgefanda og skuldabréfin vegna aðildar islands að EES-samningnum.

1.3. iihaetta tengd skuldabréfunum

1.3.1. Markaósáhcetta
Verðmæti skuldabréfa kann að taka breytingum vegna aðstxðna á markaði. Þannig getur virði
skuldabréfanna lækkað ef almenn ávöxtunarkrafa á markaði hxkkar og virði hæklcað ef
ávöxtunarkrafa lækkar.

1.3.2.

Seljanleikacilicetta

Skuldabréfin hafa ekki Our verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Dó svo að
skuldabréfin verði tekin til viðskipta I kauphöll getur írtgefandi ekki ábyrgst að viðskipti með
þau verði virk. Enginn slcylda hvílir á írtgefanda að viðhalda virkum markaði með skuldabréfin
og ekki er fyrirhugað að viðskiptavakt verði með þau. Því kann að myndast seljanleikaáhætta,
þ.e. áhættan af því að ekki sé hxgt að selja skuldabréfin egar vilji er fyrir því. Ahættan birtist
með þeim hætti að markaðurinn getur ekki tekið við því magni sem til stendur að selja eða að
verðmyndun sé með þeim hætti að verulegur munur er á kaup- og sölugengi á skuldabréfunum.
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1.3.3. Lausafjcinthcetta
Útgefandi kann að lenda I þeirri stöðu að eiga eklci nxgilegt laust fé til að mmta skuldbindingum
sínum egar bær falla I gjalddaga. Útgefandi stýrir lausatjáráhættu sinni til þess meðal annars
að tryggja að hann eigi ávallt nzegilegt laust fé til að mæta skuldbindingum sínum.

1.34 Aukin crlicetta vió gjaldfirot
Dar sem kröfur samkvæmt skuldabréfunum eru vikjandi munu Ozer víkja fyrir öðrum kröfum á
hendur útgefanda við gjaldþrotaskipti, slit eða sambzerilegar aðgerðir, öðrum en kröfum um
endurgreiðslu hlutatjár, sbr. 4. ti. 114. gr. laga um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991.

1.3.5. Ver6tryggingarciketta
Skuldabréfin eru verðtryggð og bundin vísitölu neysluverðs til verðtryggingar, sem gefin er út
af Hagstofu islands sky. lögum nr. 12/1995 urn vísitölu neysluverðs, með dagvísitölu 8. mai
2018 eða 452,0467 stig. Höfuöstóll skuldarinnar breytist I hlutfalli við breytingar á vísitölunni
frá grunnvisitölu til fyrsta gjalddaga og síðan í hlutfalli við breytingar á vísitölunni milli síðari
gjalddaga. Höfuöstóll skuldarinnar er reiknaður út Our en vextir eru reiknaðir. Hækkun á
vísitölu neysluverðs hefur þannig áhrif til hmkkunar á höfuðstól skuldarinnar en lækkun á
vísitölu neysluverðs áhrif til lækkunar höfuðstólsins.
Margvíslegir þættir tengdir efnahag landsins og annarra landa geta haft áhrif á vísitölu
neysluverðs.

1.3.6. Uppgreidshracetta
Frá og með 8. maí 2023 og á öllum vaxtagjalddögum Par I frá er útgefanda heimilt að innkalla
oh skuldabréfin I flokknum. Eklci er heimilt að innkalla skuldabréfin að hluta. Við innköllun
skuldabréfanna skal miða við höfuöstól skuldabréfanna ásamt áföllnum vöxtum og verðbótum
á uppgreiðsludegi. Hafi bréfin verið innkölluð reiknast hvorki verðbætur né vextir á skuldina
eftir bairn gjalddaga sem útgefandi innkallar bréfin og gerir Pau upp. Akvörðun útgefanda urn
innköllun skal birt opinberlega I fréttakerfi NASDAQ Iceland hf að lágmarki 90 dögum fyrir
innköllun. Taki útgefandi ákvörðun urn innköllun og uppgreiðslu skuldabréfanna kann að vera
að fjárfestar fái ekki ávöxtun af skuldabréfunum I samræmi við ámtlanir sínar.

2. UPPLÝSINGAR UM SKULDABRÉFIN OG TÖKU TIL VIDSKIPTA
2.1. Útgefandinn
Lögheiti útgefandans er Kvika banki hf. og viðskiptaheiti Kvika. Útgefandi er hlutafélag
stofnað 7. maí 2002 I samræmi við lög urn hlutafélög nr. 2/1995. Kennitala útgefanda er
540502-2930 og heimilisfang Borgartún 25, 105 Reykjavik. Útgefandi starfar samkvæmt
lögum urn hlutafélög nr. 2/1995 og lögum urn fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.
Lögformlegt heiti

Kvika banki hf.

Viðskiptaheiti

Kvika

Félagaform

Hlutafélag
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Kennitala

540502-2930

Höfuðstöðvar og heimilisfang

Borgartún 25, 105 Reykjavik

LEI kóðoi

254900WR3I1Z9NPC7D84

Vefsíða

kvika.is

Simanumer

540 3200

Auðkenni hjá NASDAQ Iceland
hf. og Nasdaq verðbréfamiðstöð
hf.

KVB 18 02

2.2. Upplýsingar um skuldabréfin
Skuldabréfin voru seld I lokuðu útboði, og gefin út 7. mai 2018 egar kr. 600.000.000, eða 60
nafnverðseiningar, voru gefnar frt. Heildardtgáfuheimild I flokknum eru lcr. 1.000.000.000, eða
100 nafnverðseiningar.
iistæðan fyrir fitgAfu skuldabréfanna er lenging A fjármögnun og breyting A samsetningu eigin
flat- bankans. Skuldabréfin voru seld A Avöxtunarkröfunni 7,5%. Söluvirði útgAfunnar var
600.859.588 kronur og nettósöluandvirði eftir kostnað er Axtlað 599.079.588 krónur.
Kostnaður er Axtlaður 1.780.000 krónur og er bar urn að ra:ða vinnu við verðbréfa- og
frtgefandalýsingu og kostnað til Fjármálaeftirlitsins, Nasdaq Iceland (Kauphöll islands) og
Nasdaq verðbréfamiðstöðvar.
Markmiðið með þvi að fá skuldabréfin tekin til viðskipta I kauphöll er að stuðla að auknum
seljanleika og markaðshæfi bréfanna auk þess að tryggja fjárfestum að starfshættir og
upplýsingagjöf útgefanda séu I samrærni við reglur sem gilda um útgefendur fjármálagerninga
I kauphöll.
Auðkenni

KVB 18 02

ISIN numer

IS0000029882

Taka skuldabréfanna til
viðskipta á skipulegum
verðbréfamarkaði

Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta A
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. fyrir 31.08.2018. Verði
ljóst að elcki takist að skrá skuldabréfin fyrir þann tíma
ber frtgefanda að tillcynna skuldabréfaeigendum um það
með tillcynningu til Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. sem
kemur henni áfram til skuldabréfaeigenda.

Tegund bréfs

Verðtryggt víkjandi vaxtagreiðslubréf til 10 Ara. Bréfið er
116 með heimild til innköllunar A vaxtagjalddögum frá og
með 8. mai 2023.

CFI mimer

D-B-F-U-G-R
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Skráð rafrxnt

Skuldabréfin eru gefin út með rafrænum hætti i kerfi
Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. , Laugavegi 182, 5. hæð,
105 Reykjavik. Eignaskráning rafbréfa hjá Nasdaq
verðbréfamiðstöð hf. veitir skráðum eiganda hennar
lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem hann er
skráður eigandi að.

Tegund afborgana

Ein afborgun, árlegar greiðslur vaxta.

fitgáfuland

island

Gjaldmiðill

ISK — islenskar Icrónur

Nafnverðseiningar

10.000.000.-

Heildarheimild

1.000.000.000.-

Degar útgefið

600.000.000.-

ratgáfudagur

07.05.2018

Fjöldi gjalddaga höfuöstóls I
heildina

1

Gjalddagi höfuöstóls

08.05.2028

Greiðslur vaxta og
vaxtaprósenta

Vextir eru greiddir árlega, fyrst bann 08.05.2019 (fyrir
fyrsta vaxtatimabil) og I siðasta skipti 08.05.2028 (fyrir
síðasta vaxtatímabil). Bréfin bera 7,50% fasta vexti frá
08.05.2018 til lokagjalddaga. Vextir reilcnast af
uppreiknuðum höfuðstól á hverjum gjalddaga. Beni
gjalddaga upp á dag sem er ekki bankadagur skal
gjalddagi vera nmsti bankadagur bar á eftir. Bankadagur I
skuldabréfaflokki bessum telst vera virkur dagur egar
bankar eru opnir i Reykjavik.

Reikniregla vaxta

Einfaldir

Dagaregla

30E/360

Fyrsti vaxtadagur

08.05.2018

Fyrsti vaxtagjalddagi

08.05.2019

Fjöldi vaxtagjalddaga á ári

1

Fjöldi vaxtagjalddaga I
heildina

10

Greiðsla höfuöstóls

Skuldabréfin er gefin At til 10 Ara og greiðist höfuöst611
beirra til baka með einni greiðslu bann 08.05.2028, hafi
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útgefandi ekki dour nýtt sér heimild sína til að innkalla
skuldabréfin
samkyæmt
skilmá lum
þessa
skuldabréfafloklcs. Beni gjalddaga upp á dag sem er ekki
bankadagur skal gjalddagi vera næsti bankadagur bar á
eftir. Bankadagur I skuldabréfaflokki þessum telst vera
virkur dagur þegar bankar eru opnir I Reykjavik.
Skuldabréfin eru bundin vísitölu neysluverðs til
verðtryggingar, sem gefin er út af Hagstofu islands sky.
lögum nr. 12/1995, um vísitölu neysluverðs, með
dagvisitölu 8. maí 2018, eða 452,0467. Höfuðstóll
skuldarinnar breytist I hlutfalli við breytingar á
vísitölunni frá grunnvísitölu til fyrsta gjalddaga og síðan
I hlutfalli við breytingar á vísitölunni milli síðari
gjalddaga. Höfuöst611 skuldarinnar er reiknaður út áður
en vextir eru reiknaðir.

Verðtrygging

Dagvísitala
mánaðarvísitala

eða

Dagvísitala

Grunngildi vísitölu

452,0467

Dags. grunnvísitölugildis

08.05.2018

Innkallanlegt

Frá og með 08.05.2023 og a öllum vaxtagjalddögum bar
I frá er útgefanda heimilt að innkalla 811 skuldabréfin I
flokknum. Ekki er heimilt að innkalla skuldabréfin að
hluta. Við innköllun skuldabréfanna skal miða við
höfuðstól skuldabréfanna ásamt áföllnum vöxtum og
verðbótum á uppgreiðsludegi. Hafi bréfin verið innkölluð
reiknast hvorki verðbætur né vextir á skuldina eftir bairn
gjalddaga sem útgefanda innkallar bréfin og gerir þau
upp. Akvörðun útgefanda urn innköllun skal birt
opinberlega I fréttakerfi kauphallar NASDAQ OMX
Iceland hf. að lágmarki 90 dögum fyrir innköllun.

Innleysanlegt

Nei

Fyrning

Kröfur samkvæmt skuldabréfunum fymast sé þeim ekki
lýst innan flu ára frá gjalddaga, sky. 1. mgr. 5. gr. laga nr.
150/2007 urn fymingu lubfuréttinda. Kröfur urn vexti og
verðlnetur fyrnast á fjórum drum frá gjalddaga sky. 3. gr.
sömu laga.

Breytanlegt

Nei

Greiðslustaður

Otgefandi mun, fyrir milligöngu Nasdaq
verðbréfamiðstöðvar hf., greiða skuldabréfin og vexti af
þeim á gjalddaga til þeirra reikningsstofnana Oar sem
8
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skráðir eigendur skuldabréfanna hafa VS-reikning (með
VS-reilcningi er átt við reikning I skilningi laga nr.
131/1997, urn rafræna eignarslulningu verðbréfa).
Víkjandi skuld

Skuldabréfin eru víkjandi og teljast til eiginfjárbáttar 2 í
eiginfjárgrunni fjármálafyrirta:kja, sbr. a-lið 1.mgr. 84.gr.
c. Í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtreki. Í Intí felst
að lcröfur samkvxmt skuldabréfi bessu víkja fyrir öðrum
lcröfum á hendur agefanda við gjaldbrotaskipti eða slit
eða sambærilegar aðgerðir, öðrum en endurgreiðslu
hlutafjár, sbr. 4. tl. 114. gr. laga urn gjaldbrotaskipti nr.
21/1991. Kröfur samkvæmt skuldabréfunum eru
jafrirétthaar öðrum víkjandi skuldabréfum, sem frtgefandi
kann að gefa út eða hefur gefið út.

Viðskiptavakt

Ekki er fyrirhugað að viðskiptavakt verði með bréfin.

Breytingar á skilmálum

Otgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
um hvers kyns breytingar á skilmálum
skuldabréfaírtgáfunnar.

Afskráning

Skuldabréfin verða afskráð eftir lokagjalddaga, nema
tilkynning urn annað berist frá dtgefanda.

Greiðslufall

Otgefanda ber að tillcynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
urn greiðslufall og skal I vi tilviki senda Nasdaq
verðbréfamiðstöð hf. tilkynningu bar um begar greiðsla
hefur farið fram. Nasdaq verðbréfamiðstöð getur óskað
eftir staðfestingu frá vörsluaðila um að skuldabréfið hafi
verið greitt upp.

Lögmannsstofa

LEX lögmannsstofa, Borgartuni 26, 105 Reykjavik, s.
590-2600. Tengiliðir, Guðmundur Ingvi Sigurðsson, hrl.,
gudmundur@lexis og Stefan Orri Ólafsson, hdl.,
stefan@lex.is.

Hlutverk lögmannsstofu

Urn skyldur lögmannsstofu fer eftir ákvxðum
skuldabréfafloklcsins.

Kröfuhafafundur

Lögmannsstofa annast fundarboðun aura lutfuhafafunda,
samkvæmt beiðni um slíkt frá skuldabréfaeiganda og/eða
fitgefanda, og skal ávallt boða til fundar með að lágmarki
sjö (7) daga fyrirvara frá birtingu tilkynningar.
Lögmannsstofan sendir tilkynningu til fitgefanda sem
skal samdægurs koma tilkynningunni til Nasdaq Iceland
hf. til birtingar I fréttakerfi kauphallar. A meðan
skuldabréfin hafa eklci verið tekin til viðskipta, skulu
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slikar upplýsingar vera sendar til skuldabréfaeigenda fyrir
milligöngu reilcningsstofnana.

Atkvaisréttur skuldabréfaeigenda miðast við fjárhair
hvers
skuldabréfaeiganda
sem
hlutfall
af
skuldabréfafloldumm. Við utreilcning samkvæmt bessari
mAlsgrein skal miða við stöðu krafna á þeim degi sem
boðað er til fundar. thgefandi hefur rat til að tjá sig
slikum fundum. Fundarboðun, fundargögn og
niðurstöður fundar skulu birt I fréttakerfi Nasdaq Iceland
hf. og skal lögmannsstofa hlutast til um að fitgefandi birti
slikar upplýsingar. Sé gjaldfellingarheimild ekki lengur
til staðar á fundardegi skal utgefandi afboða fundinn.

Útreikningsaðili

Útgefandi.

Vanefndatilvik og
gjaldfellingarheimildir

Greiði atgefandi ekki á gjalddaga, er skuldabréfaeiganda
heimilt að innheimta dráttarvexti I samræmi við Akvörðun
Seðlabanka islands, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001,
um vexti og verðtryggingu af gjaldfallinni eða gjaldfelldri
uppha. Ef gjalddaga skuldabréfanna ber ekki upp
bankadag, b.e. dag sem bankar eru opnir á islandi, og
útgefandi greiðir næsta bankadag, bá verða dráttarvextir
ekki greiddir. Hafi greiðsla ekki verið innt af hendi 14
dögum eftir gjalddaga, er hverjum skuldabréfaeiganda
einhliða heimilt að fella skuldina I gjalddaga.
Verði skuldin gjaldfelld má gera aðför hjA írtgefanda til
fullnustu skuldarinnar, An undangengins dóms eða
réttarsáttar sky. 7. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989 urn
aðför, að undangenginni greiðsluAskorun sky. 7. gr.
laganna. Auk bess að ná til höfuðstóls skuldarinnar, nær
aðfaraheimild bessi til vaxta, dráttarvaxta og lögbundinna
vanskilaálaga, kostnaðar af lcröfum, mAlskostnaðar eða
innheimtukostnaðar, endurgjaldskostnaðar af gerðinni
sjAlfri og væntanlegs kostnaðar af frekari
fullnustuaðgerðum, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 90 /1989.
Ef írtgefandi hættir að vera fjármálafyrirtxki sky. lögum
nr. 161/2002 um fj Armálafyrirtæki, írtgefandi er tekinn til
slita samkvxmt 101. gr. sömu laga, fjárnám verður gert
hjA írtgefanda, komi fram réttmæt ósk um gjaldbrotaskipti
A búi írtgefanda, ef utgefandi leitar nauðasamninga, eignir
Atgefanda eru auglýstar á nauðungaruppboði eða ef eignir
írtgefanda eru lcyrrsettar sem hluti af fullnustuaðgerðum
lcröfuhafa getur hver og einn skuldabréfaeigandi Akveðið
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einhliða og án sérstaks fyrirvara að gjaldfella
skuldabréfið.
Sérstök skilyrði

Verði útgefandi uppvís að brotum á skilmálum a), b), c),
d) og e) her fyrir neðan IA hefur hann 14 daga til þess að
baeta úr þeim, en að öðrum kosti skal boðað til
kröfuhafafundar bar sem tekin verður ákvörðun um hvort
gjaldfella skuli skuldabréfaflokkinn.
a) Tilkynning á vanefnd: Útgefandi skuldbindur
sig til að tilkynna skuldabréfaeigendum slcriflega
þegar I stað, ef hann verður var við að hvers kyns
vanefndartilvik, ems og 1)0 er skilgreint sky.
skilmálum þessum, hafi átt sér stað.
(pani
Kröfur
b) Rétthxð
passu):
skuldabréfaeigenda samIcvæmt ski lmálum
skuldabréfafloklcs þessa eru ávallt jafnréttháar
(pani passu) innbyrðis og er óheimilt að inna af
hendi greiðslur til skuldabréfaeigenda á
grundvelli skuldabréfa I skuldabréfafloklci
þessum nema sama hlutfall sé greitt til aura
skuldabréfaeigenda.
c) Tryggingar: Óheimilt er að veita öðrum
jafnréttháum skuldabréfaeigendum sérstakar
tryggingar fyrir lcröfum sínum.
d) Gjaldfelling priðja aðila: Skuld útgefanda við
þriðja aðila að minnsta kosti að fjárhxð sem
nemur yfir 10% af eiginfjárgrunni útgefanda
samkvaamt síðasta endurskoðaða eða kannaða
uppgjöri útgefanda er gjaldfelld. 1aò telst þó ekki
brot gegn þessu álcvæði ef réttmætur ágreiningur
er urn greiðsluslcyldu útgefanda og útgefandi
hefur tekið til eðlilegra varna án ástxðulauss
dráttar.
e) Bann við breytingum á tilgangi útgefanda:
Útgefanda er óheimilt að breyta tilgangi sínum
nema að undangengnu samþykki 90%
skuldabréfaeigenda (að fjárhæð en eklci
höfðatölu) sem mættir eru á réttilega boðaðan
samIcyzemt
skilmálum
kröfuhafafund
skuldabréfaútgáfu þessarar. Sé aðeins einn
eigandi að skuldabréfunum skal hann veita
slcriflegt samþykki.
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Eftirfarandi tilvik veita hveijum skuldabréfaeiganda
heimild til að gjaldfella skuldabréfin einhliða og An
sérstaks fyrirvara:
f) Fjárnám, gjaldþrot o.fl.: Fjárnám er gert hjá
útgefanda, beiðst er nauðungaruppboðs A eignum
hans, útgefandi leitar eftir heimild til
greiðslustöðvunar, útgefandi leggur fram beiðni
til héraðsdórns um að leita eftir nauðasamningi
við kröfuhafa sína eða fallist er A kröfu urn að bú
útgefanda sé tekið til gjaldþrotaskipta. Eignir
útgefanda eru auglýstar A nauðungaruppboði eða
ef eignir útgefanda eru kyrrsettar sem hluti af
fullnustuaðgerðum kröfuhafa.
Fjármálaeftirlitið grípur til aðgerða samkvxmt
lögum nr. 161/2002, urn fjármálafyrirtæki, vegna
fjárhagsstöðu útgefanda. Framangreint A 1)6 eklci
við ef réttlxtanlegum mdtmælum útgefanda og
eðlilegum vömum er haldið uppi eftir
lögformlegum leiðum.
fjármálaeftirlitsins:
g) Akvarðanir
Fjármálaeftirlitið
afturkallar
starfsleyfi
útgefanda, samkvæmt lögum nr. 161/2002, um
fj Armálafyrirtæki.
h) Afskráning: Skuldabréfin verða eftir skráningu
afskráð af skipulögðum verðbréfamarkaði An
bess að boðað hafi verið til kröfuhafafundar og
tilskilins sambykkis skuldabréfaeigenda aflað
samkvæmt skilmálum skuldabréfaflokksins.
i) Laga- eða reglubreytingar: Ef laga- eða
reglubreytingar eiga sér stað eftir útgáfu
skuldabréfaflokksins sem takmarkar A einhvem
hátt rat skuldabréfaeiganda til að beita
vanefndaúrræðum sínum ()We& rétti hans til
vaxta og/eða höfuöstoils.
Skylda samkvæmt bessari grein til að boða til
kröfuhafafundar á aðeins við ef skuldabréfaeigendur eru
tveir eða fleiri. Ef aðeins er einn eigandi að
skuldabréfunum er honum eðli máls samkvzemt einhliða
heimilt að gjaldfella skuldabréfin án þess að boða til
kröfuhafafundar.
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Breytingar á skilmálum

Allar breytingar á skilmálum skuldabréfanna þarfnast
samþykkis 75% skuldabréfaeigenda (að fjárhaeð en ekki
höfðatölu) sem mættir eru á réttilega boðaðan
kröfuhafafund samkvæmt skilmálum skuldabréfartgáfu
þessarar. Sé aðeins einn eigandi að skuldabréfunum skal
hann veita slcriflegt samþykki. f1tgefandi skal annast
fundarboðun og skal ávallt boða til fundar með 7 daga
fyrirvara að lágmarki. Fundur skuldabréfaeigenda telst
lögmætur og ákvörðunarbær sé til hans boðað samkvesmt
framangreindu.

Sambykki fyrir gjaldfellingu
sky. sérstökum skilyrðum:

Gjaldfellingarheimildir skuldabréfaflokksins sem taldar
eru upp hér að framan I liðnum sérstök skilyrði eru háðar
því skilyrði að 50% skuldabréfaeigenda (að fjárhxð en
ekki höfðatölu) samþykki silt á kröfuhafafundi sem
írtgefandi boðar til samkvannt beiðni frá einstökum
skuldabréfaeigendum. Ti! að taka af allan vafa bad' ekki
að halda lcröfuhafafund þegar tilvik f, g), h) og i) eiga
við. Við þær aðstæður sem þar eru tilgreindar getur hver
og einn skuldabréfaeigandi tekið einhliða ákvörðun um
gjaldfellingu án sérstaks fyrirvara fyrir sift leyti. Ti! að
valda ekki vafa þá er gjaldfellingarheimild vegna
greiðsludráttar írtgefanda sky. skuldabréfiþessu jafnframt
sjálfstmð heimild sem liver og einn skuldabréfaeigandi
getur nýtt sér án aðkomu kröfuhafafundar.

Framsal

Engar hömlur eru á framsali með skuldabréfin. 136 skal
einungis heimilt að framselja skuldabréfin til nafngreinds
aðila. Skuldabréfin eru gefin fit með rafrænum hætti
kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. og er
reikningsstofnunum, ems og þzer eru skilgreindar
samIcvæmt lögum nr. 131/1997, um rafræna
eignaslcráningu yerðbréfa, einum heimilt að annast
milligöngu urn framsal á þeim. Eignaskráning rafbréfa
hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. veitir skráðum eiganda
hennar lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem
hann er slulður eigandi að.

Hlunnindi

Engin hlunnindi eru tengd skuldabréfunum.

Skattur

Otgafan er rafreent skráð hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
Abyrgð á írtreikningi og töku tjármagnstekjuskatts liggur
hjá þeirri reikningsstofnun sem varslar viðkomandi bréf.

Gjöld

Otgefandi greiðir allan kostnað við írtgáfuna þ.m.t.
stimpilgjöld og gjöld til NASDAQ OM)( island hf.
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Agreiningsmál

Risi mál út af skuldabréfum má reka þau fyrir
Héraðsdórni Reykjavíkur, sky. ákweðum XVII. kafla laga
nr. 91/1991 urn meðferð einkamála.

2.3. Heimild til skuldabréfaútgáfu
Skuldabréfin eru gefin út samkvaemt heimild fjármálanefndar fitgefanda þann 30.04.2018.

2.4. Lögg,jöfin sem skuldabréfin eru gefin út I samrxmi við
Um írtgáfu skuldabréfanna gilda lög um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, og eftir atvikum
önnur tengd löggjöf og reglur, t.d. lög urn um rafræna eignarskráningu verðbréfa, nr. 131/1997
og lög urn vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001. Þá kunna log urn fyrningu kröfuréttinda, nr.
150/2007, að koma til skoðunar I viðeigandi tilvikum.
Þá gilda um starfsemi fitgefanda m.a. lög um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og log urn
hlutafélög, nr. 2/1995.

2.5. Skráning á markað og fyrirkomulag viðskipta með skuldabréfin
Degar lýsing þessi hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu mun útgefandi 6ska eftir loyf að
skuldabréfin verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ Iceland hf. Í kjölfarið mun
Kauphöllin fara yfir umsókn félagsins og tilkynna opinberlega ef skuldabréfin verða tekin til
viðskipta og b hvenær fyrsti mögulegi viðskiptadagur verði með bréfin á honum skipulega
verðbréfa markaði.
Otgefandi er egar útgefandi fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta I
Kauphöllinni, Nasdaq Iceland hf., og lýtur hann þvi nú þegar upplýsingaskyldu á markaði
samkvæmt settum lögum og reglugerðum urn verðbréfaviðskipti og reglum Nasdaq Iceland hf.
Núgildandi reglur kveða meðal annars á um að útgefandi skuldabréfa skuli kappkosta að birta
opinberlega og án tafar allar Our óbirtar upplýsingar urn ákvarðanir eða atvik sem hann veit
eða má vita að kunni að hafa marktæk áhrif á verð skuldabréfanna.

3. TILKYNNING TIL FJARFESTA
3.1. Yfirlýsing ábyrgðaraðila verðbréfalýsingar
Formaður stjárnar og forstjóri Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 Reykjavik,
lýsa þvi hér með yfir fyrir hönd fitgefanda að samkvæmt joeirra bestu vitund sari upplýsingarnar
sem verðbréfalýsingin hefur að geyma I samrxmi við staðreyndir og að engum upplýsingum sé
sleppt sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar.
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Reykjavik, 23. jail 2018
F.h. Kvik,
u

F.h. stjórnar Kviku

1
111ras.
1.2 .

(4-1,ITIt,)Joiii(
Kristín Pétursclóttir, stjórnarformaður

Armann Þorvaldsson, forstjori

3.2. Hugsanlegir hagsmunaárekstrar
Ihgefandi hefur sjálfur umsjón með töku skuldabréfanna til viðskipta og sá urn gerð lýsingar
og þvi kom enginn þriðji aðili að gerð þessarar lýsingar sem kynni að hafa annarra hagsmuna
að gea en atgefandi. Hins vegar geta falist hagsmunaárekstrar I slíkri aðstöðu en í samræmi
við yfirlýsingar fyrirsvarsmanna I kafla 3.1. Yfirlýsing erbyrgóaraoila ver6brefalýsingar her að
ofan bá eru upplýsingar I þessari lýsingu I samræmi við staðreyndir og engum upplýsingum
sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar er sleppt.
Stjórn atgefanda er eldci kunnugt um og telur enga hagsmunaárekstra til staðar a milli
skyldustarfa stjárnarmanna og aðila I framkvxmdastjórn fyrir útgefanda og persdnulegra
hagsmuna þeirra og/eða annarra slcyldustarfa þeirra.

3.3. Skjöl til sýnis
Otgáfulýsing skuldabréfanna eru hluti af þessari verðbréfalýsingu og er han sett fram 14. kafla
hér að neðan.

3.4. Uppfxrsla á titgefandalýsingu
Útgefandalýsing sem birt var af atgefanda og staðfest var af Fjármálaeftirlitinu balm 23. mai
2018 er hluti af lýsingu atgefanda dags. 23. julí 2018 og er flan uppfærð á eftirfarandi hátt með
tilliti til þessarar verðbréfalýsingar.

3.4.1. Uppfcersla inngangs
Inngangur I atgefandalýsingu verður svohljdðandi:
útgefandalýsing þessi er birt af Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartdni 25, 105
Reykjavik (hér eftir „Kvika", ,fitgefandinn", „bankinn" eða „félagið") þann 23. maí 2018 og er
hluti af lýsingu félagsins sem samanstendur af þremur skjölum, þ.e. samantekt og
verðbréfalýsingu, hvoru tveggja dags. 23. jail 2018, atgefandalýsingu þessari, og uppfxrslu
hennar I kafla 3.4. I verðbréfalýsingu. Kvika er viðskiptabanki I skilningi laga urn
fjármálafyrirtxki, nr. 161/2002, og leggur áherslu á fjárfestingabankastarfsemi. Bankinn sinnir
fjármögnun, sérhxfðri bankaþjdnustu, miðlun verðbréfa, fyrirtxkjaráðgjöf og eignastýringu.
Ihgefandalýsing þessi er gefin atítengslum við umsókn um töku skuldabréfairtgáfu Kviku með
auðkenninu KVB 18 02, sem gefin var at 7. maí 2018, til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq
Iceland hf., kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavik, og veitir han upplýsingar urn
mikilvrega eiginleika og áhættu sem tengjast dtgefanda.
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Upplysingar sem fram koma I frtgefandalýsingunni byggja á staðreyndum og aðstæðum ems og
13a3r voru á staðfestingardegi hennar og geta breyst An fyrirvara. Komi fram nyjar upplysingar
sem geta haft Ahrif a verð skuldabréfanna frá staðfestingu lýsingarinnar og fram að þeim degi
begar viðskipti með skuldabréfin I Kauphöllinni hefjast mun írtgefandi utbfra viðauka við
lysingu og birta a sama hátt og lýsingin a evrópska efnahagssvainu, sbr. 46. gr. laga nr.
108/2007 urn verðbréfaviðskipti („vvl.").
útprentuð eintök lysingarinnar ma nálgast 112 mánuði frá staðfestingu hennar A skrifstofu
iitgefanda. Rafrxn eintök má nálgast a vefsíðu fitgefanda hftps://www.kvikais/um-kviku/umkvikulitab2.
3.4.2. Uppfiersla yfirlýsinga

Yfirlysing á bls. 12-13 1 Atgefandalýsingu er uppfxrð og verður svohljóðandi:
Formaður stjárnar og forstjári Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgarttni 25, 105 Reykjavík
lysa bví her með yfir fyrir hönd Crtgefanda að samkvæmt beirra bestu vitund séu upplysingamar
sem frtgefandalysingin hefur að geyma I samræmi við staðreyndir og að engum upplysingum
sé sleppt sem kunna að skipta máli varðandi Areiðanleika hennar.
Einnig lysa formaður stjárnar og forstjóri bví yfir f.h. frtgefanda að ekki hafi orðið neinar
mikilvægar breytingar á fjárhags- eða viðskiptastöðu samstæðunnar ftá lokum siðasta
tjárhagstimabils, að frtgefandi hefur ekki gert neina mikilvæga samninga sem ekki tengjast
hefðbundinni starfsemi hans sem skipta máli fyrir möguleika utgefandans a að uppfylla
skuldbindingar sínar gagnvart verðbréfaeigendum að bví er varðar verðbréfin sem stendur til
að gefa (It og að frtgefandi er ekki aðili að öðrum stjórnsyslu-, &ins- eða gerðardómsmálum
sem kunna að hafa haft eða hafa að undanförnu haft veruleg Ahrif a fjárhagsstöðu eða arðsemi
fitgefanda og/eða samstæðunnar, en þeim sem utgefandi greinir fráI kafla 1.2.1. Lagaálwetta,
frtgefandalysingu bessari. DA lýsa formaður stjórnar og forstjári því yfir að ekki hafi orðið neinar
verulegar óxskilegar breytingar á framtiðarhorfum írtgefanda síðan síðustu endurskoðuðu
reikningsskil hans voru birt.

Reykjavik, 23. XI 2018

F.h. Kyiku

F.h. Kviku

4r41111
WNW. •
Kristin Pétursdóttir, stjárnarfornlaður
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3.4.3. Uppfcersla kafla 3.3. Nýlegur samruni og kaup
Við kafla 3.3. Nýlegur samruni og kaup, bætist eftirfarandi málsgrein:
Dann 31. mai 2018 samþykkti Fjármálaeftirlitið samruna Jupíters rekstrarfélags hf. (hér eftir
nefnt „Júpíter") og Öldu sjóða hf. (hér eftir nefnt „Alda"). Samruninn tók gildi frá og með
dagslokum 31. maí 2018 og starfar sameinað félag undir nafni og kennitölu Jópíters frá þeim
tíma. Samhliða samrunanum gengu tveir starfsmenn Öldu til liðs við Jópfter.

3.4.4. Nýr kafli 3.4. Viljayfirlýsing
Dann 20. jóní 2018 birti íngefandi tilkynningu urn að írtgefandi og hluthafar GAMMA Capital
Management hf. (hér eftir nefnt „GAMMA") hefðu undirritað viljayfirlýsingu urn kaup og sölu
á öllu hlutafé GAMMA. Í tilkynningunni kemur fram að fyrirhuguð viðskipti séu háð ýmsum
skilyrðum, svo sem niðurstöðu áreiðanleikakannana, samþyklci eftirlitsaðila og samþykki
hluthafafundar Kviku.
Tilkynningin hefur verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi
vefslóð:
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=845343&messageId
=1063227

3.4.5. Uppfcersla kafla 4.1. Almennt um starfsemi trtgefanda
Eftirfarandi setning kemur inn aftast I kafla 4.1. Almennt um starfsemi útgefanda:
„Dann 2. julf 2018 birti írtgefandi tilkynningu bar sem fram kemur að stjórn Kviku hafi á fundi
sínum þann 2. _Kill 2018 samþykkt að stefna að skráningu hlutabréfa bankans á Aðalmarkað
Nasdaq Iceland á næstu 6— 12 mánuðum."
Tilkynningin hefur verið felld inn í heild sinni með tilví sun og má ndlgast undir eftirfarandi
vefslóð:
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=846953&messageId
=1065316

3.4.6. Uppfcersla kafla 4.2.1. Skipulag
Kafli 4.2.1. Skipulag breytist og verður svohljóðandi:
Skipurit írtgefanda má sjd her fyrir neðan á mynd 1. Dann 31.12.2017 voru 109 manns I fullu
starfi hjá samstæðu bankans. Dar af störfuðu 98 hjá móðurfélaginu en 12 hjá dótturfélögum
þess, Jupiter, Öldu, Rekstrarfélagi Virðingar hf. (hér eftir nefnt „Rekstrarfélag Virðingar"), og
Kviku Securities Ltd. Engar verulegar breytingar hafa orðið á starfsmannafjölda samstxðunnar
frá árslokum 2017.
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Mynd 1: Skipurit útgefanda

Dann 31. desember 2017 samanstóð samstæðan af 31 félagi. Helstu dótturfélög innan
samstxðunnar eru talin upp I skýringu 22 1 samstxðuársreikningi útgefanda fyrir ATM 2017.
Meðal beirra eru Júpíter, Rekstrarfélag Virðingar og Kvika Securities Ltd., en Jupiter og Alda
hafa sameinast undir nafni og kennitölu Júpíters, sbr. nánari umfjöllun í kafla 3.3. Nfiegur
samruni ogkaup.
Júpfter er rekstrarfélag verðbréfasjóða, og með starfsleyfi sem slikt sky. lögum urn
fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002. Júpfter starfrækir nú 29 sjóði. Rekstarfélag Virðingar er einnig
rekstrarfélag verðbréfasjóða, með starfsleyfi sem slíkt sky. lögum um fjármálafyrirtæki, nr.
161/2002. Rekstrarfélag Virðingar starfrxkir nú fimm sjóði. Kvika Securities Ltd. er undir
eftirliti Fjármálaeftirlitsins I Bretlandi (e. Financial Conduct Authority) og veitir
ráðgjafarbj 6nustu.
Akta sjóðir hf. var dótturfyrirtxki útgefanda I byrjun Ars 2017, en er hlutdeildarfélag I árslok
2017 bar sem írtgefandi seldi u.b.b. 2% af hlutafjáreign sinni I Akta sjóðum hf. á því Ari.

3.4.7. Uppfcersla á kafla 4.2.2 Eignastýring
Kafli 4.2.2 Eignastýring breytist og verður svohljóðandi:
Eignastýring útgefanda skiptist I eignastýringu fagfjárfesta, einkabankabjónustu, sérhxfðar
fjárfestingar og framtakssjóði. Eignastýring hefur verið hluti af meginstarfsemi útgefanda frá
upphafi og byggir starfsemi eignastýringar á traustu og faglegu viðskiptasambandi við
viðskiptavini til lengri tíma.
Einkabankatijónusta og eignastýring fagfjárfesta býður viðskiptavinum upp
eignastýringar- og fjárfestingaráðgjafarbjónustu. Sviðið leggur Aherslu á að bjeiða
viðskiptavinum uppá sérhxfð fjárfestingartækifæri, virka eignastýringu, auk úrvals af
innlendum og erlendum sjóðum og öðrum stöðluðum fjárfestingarafurðum. Dar A meðal er
fjárfest I sjóðum sem reknir eru af rekstrarfélögum innan samstEeðunnar.
Sérhæfðar fjárfestingar annast m.a. rekstur, og koma að stýringu, ýmissa fasteignasjóða og verkefna. A meðal verkefna er rekstur á FÍ Fasteignafélagi.
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Framtakssjóðir annast rekstur á framtakssjóðum. A meðal þeirra eru Auður I slf., sem
stofnaður var árið 2008 og Edda slhf. Þá hefur Kvika lokið við fjármögnun og stofnun nys
framtakssjóðs sem ber heitið Freyja framtakssjóður slhf., og tillcynnt var urn þann 2. julí 2018.
Tillcynningin hefur verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi
vefslóð: https://www.lcvika. is/um-kviku/frettir/kvika-stofnar-nyj an-framtakssj od.
Undanfarin ár hafa eignir I styringu vaxið ár frá ári sem skýrist bxði af ytri og innri vexti.
Heildareignir I styringu hjá utgefanda og dotturfélögum þann 31.12.2016 voru um 121 ma.kr.
Kaup írtgefanda á Virðingu og Öldu höfðu I för með sér tvöföldun á eignum I styringu írtgefanda
og dótturfélaga, sem voru I lcringum 263 ma.lcr. I árslok 2017.
Meirihluti eigna I styringu utgefanda og dótturfélaga er fjárfestur á innlendum mörkuðum bar
sem írtgefandi hefur sýnt fram á trausta ávöxtun I helstu eignaflokkum. ithersla er lögð á þpoun
á nýjum vörum fyrir íslenska markaðinn I helstu eignafloldcum og má bar nefna fasteignir,
fyrirtxkjaskuldabréf og eiskráð hlutabréf. Útgefandi hefur áunnið sér sterka stöðu I erlendri
eignastyringu með samstarfi við erlend eignastyringarfyrirtæki.

3.4.8. Uppfcersla á kafla 6.2. Hluthafar
Kafli 6.1. Hiuthafar breytist og verður svohljoðandi:
Hluthafafundur er asta vald I öllum málefnum utgefanda innan þeirra takmarka sem
samþykktir hans og landslög setja. Hluthafar sem ráða minnst 1/20 hlutafjár I írtgefanda geta,
sky. samþykktum, krafist þess að stjórn boði til hluthafafundar. A hluthafafundi ræður einfaldur
meirihluti atkvaa urslitum, nema öðruvísi sé mælt fyrir I samþykktum utgefanda eða
landslögum.
Neðangreind tafla synir 10 stzerstu hluthafa félagsins miðað við 20.07.2018:
Fjöldi hluta

Nafn

Kennitala

Vátryggingafélag islands hf.

690689-2009

401.730.815

21,77%

RES II ehf.

470417-0560

169.197.677

9,17%

Lífeyrissjóður verslunarmanna

430269-4459

152.639.964

8,27%

K2B fjárfestingar ehf.

681209-3360

136.462.748

7,40%

Anion banki hf.

581008-0150

91.148.632

4,94%

Feier ehf.

540909-0910

56.930.375

3,09%

Lífsverk lífeyrissjeiður

430269-4299

49.646.034

2,69%

Sindrandi ehf.

661013-2220

45.757.816

2,48%

Akta HS1

460213-9910

39.915.893

2,16%

Mízar ehf.

410411-0670

38.620.665

2,09%
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Uppfcersla á kafla 8 Skjiil til sýnis
Kafli 8 Skjöl til sýnis breytist og verður svohljóðandi:
Meðan lýsing bessi er I gildi geta fjárfestar og aðrir nálgast eftirfarandi skjöl á slaifstofu
utgefanda eða á rafrænu formi á heimasíðu hans, https://www.kvika.is/um-kviku/

-

Sambykktir Kviku banka hf.
útgafulýsing vegna víxla, KVB 18 02
Arsreikningur samstæðu Kviku banka hf fyrir árið 2016
Arsreikningur samstxðu Kviku banka hf. fyrir árið 2017

8.1. Upplýsingar sem eru felldar 11111 með tilvísun:
Sambykktir Kviku banka hf. eru felldar inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir
eftirfarandi vefslóð:
https://vvww.kvika.is/media/pdf/samthykIctir-kviku-banka-hf.-18.05.2018.pdf
Arsreilcningur samstxðu Kviku banka hf fyrir árið 2016 er felldur inn í heild sinni með tilvísun
og ma nálgast undir eftirfarandi vefslóð:
https://www.kvika. is/media/pdf/Kvika---Consolidated-F inancial-Statements-31.12.16.pdf
Arsreikningur samstæðu Kviku banka hf. fyrir ado 2017 er felldur inn í heild sinni með tilvísun
og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð:
https://www.kvika.is/media/pdf/Kvika-Consolidated-Financial-Statements-31.12.2017.pdf
Tilkynning utgefanda, dags. 20. juní 2018, um að fitgefandi og hluthafar GAMMA Capital
Management hf. (hér eftir nefnt „GAMMA") hefðu undirritað viljayfirlýsingu urn kaup og sölu
öllu hlutafé GAMMA er felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi
vefslóð:
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=845343&messageld
=1063227
Tilkynning utgefanda, dags. 2. jfilí 2018, Oar sem fram kemur að stjórn Kviku hafi a fundi sínum
bairn 2. julí 2018 sambyldd að stefna að skráningu hlutabréfa bankans á Aðalmarkað Nasdaq
Iceland á næstu 6 — 12 mánuðum, er verið felld inn í heild sinni með tilvísun og ma nálgast
undir eftirfarandi vefslóð:
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=846953&messageId
=1065316
Tilkynning iltgefanda, dags. 2. jillí 2018, urn að Kvika hefði lokið við fjármögnun og stofnun
nýs framtakssjóðs sem ber heitið Freyja framtakssjóður er felld inn í heild sinni með tilvísun
og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð:
https://www.kvika.is/um-kviku/frettir/kvika-stofnar-nyjan-framtakssjod
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4. ÚTGÁFULÝSING
Hér að neðan má sjá írtgáfulýsingu skuldabréfanna, dags. 02.05.2018.
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OTGAFULSING
RAFRIEN ÚTGAFA SKULDABRÉFA HJA NASDAQ
VERDBRÉFAMIDSTOD HF.
1. kafli

Almennar upplýsingar um ótgefanda

1.1 Nafn fitgefanda, kennitala, heimild til fitgdfu, stofndagur, skráð
aðsetur og hefuðstöðvar efþter eru aðrar en hið skráða aðsetur.
Nafn Atgefanda: Kvika banki hi'.
Kt. 540502-2930
Heimild til iltgdfu: Utgáfan lcrefst ekki samþylckis Fjármálaeftirlitsins.
Fjármálanefnd banlcans tók álcvörðun urn latgáfuna Palm 30. april
2018.
Skráð aðsetur: Borgartán 25, 105 Reykjavík, Island.
1.2 "VOA og kennitOlur forsvarsmanna fitgefenda.
Armann Harri Þorvaldsson, kt. 151268-3239.
1.3

Log og reglur sem fitgefandi starfar efiir ef sérlög gilda um starfsemi
hans.
Utgefandi hefur starfsleyfi sem viðskiptabanki og starfar samkvxmt
lögurn nr. 161/2002 um tjármálafyrirtzeki.

2. kafli
2.1

Upplýsingar urn ittgáfuna

Viðtakandi greiðslna, greiðsla afborgana og annarra upplýsinga hjá
fitgefanda sem varða fitgáfuna, nafn/nOfn, kennit. og netfang.
Halldór Karl Högnason, kt. 281274-5389, halldothognason@kvikals
Halldór Þór Snxland, kt. 221179-3589, halldor.snaeland@kvikais

2.2

Auðkenni fitgáfunnar, nafnverð svo og önnur skilyroi sem varða
fitgáfuna og skuldbinda útgefanda, sjá viðauka „skilmálar flokks".
Urn aðra skilmála en þá. sem fram koma I þessum kafla, er vísað til
skilmálablaðs aftast I Atgáfulýsinguþessari.
KVB 18 02

Auðkenni
ISIN numer

ICylka banki hf.

IS0000029882

Borgartúni 25

105 Reykjavik

Icvilca@kvika.is

kyika.is

KMA

Taka skuldabréfanna til
viðskipta á skipulegum
verðbréfamarkaði

:

Tegund bréfs

:

Skuldabréfaflokkurinn
eða flokkurinn
Skuldabréfaeigandi
Heildarheimild til titgáfu
fItgefið nit
Nafnverðseiningar
Gjaldmiðill
ttgáfudagur
Fyrsti vaxtadagur:
Fyrsti gjalddagi vaxta
Lokagjalddagi
Vextir

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Verðtrygging

:

Vaxtatímabil

:

Dagaregla
Bankadagar

:
:

Víkjandi Akvæði

:

Kvika banki hf.

Borgaritni 25

Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta a
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. fyrir 31.08.2018. Verði
ljóst að eldci takist að skrá skuldabréfin fyrir 'Dann tíma ber
útgefanda að tillcynna skuldabréfaeigendum urn það með
tillcynningu til Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. (Mr eftir
nefnd „NVM") sem kemur henni áfram til
skuldabréfaeigenda
Verðtryggt víkjandi vaxtagreiðslubréf til 10 ára. Bréfið er
með heimild til innköllunar á vaxtagjalddögum fá og með
8. maí 2023.
Skuldabréfafloldcur sá sem gefinn er út I samrremi við
skilmála útgáfulýsingar þessarar
Eigandi skuldabréfs I skuldabréfafloldcnum
ISK 1.000.000.000
ISK 600.000.000
ISK 10.000.000
ISK - islenskar kronur
7. mai 2018
8. mai 2018
8. mai 2019
8. mai 2028
7,50% fastir vextir frá 8. maí 2018 til lokagjalddaga. Vextir
reilcnast af uppreilcnuðum höfaðstól a hverjum gjalddaga.
Skuldabréfin eru bundin vísitölu neysluverðs til
verðtryggingar, sem gefin er út af Hagstofu Islands sky.
lögurn nr. 12/1995 urn vísitölu neysluverðs, með dagvisitölu
8. maí 2018 ea 452,0467 stig. Höfuðst611 skuldarinnar
breytist I hlutfalli við breytingar a vísitölunni frá
grunnvísitölu til fyrsta gjalddaga og siðan í hlutfalli við
breytingar á vísitölunni milli siðari gjalddaga. Höfuðst611
skuldarinnar er reiknaður út Our en vextir eru reiknaðir.
Tólf manuðir. Fyrsta vaxtatímabil hefst 8. mai 2018 og
síðasti dagur þess er 8. maí 2019.
30E/360
Beni gjalddaga upp á dag sem er eldci bankadagur skal
gjalddagi vera nxsti bankadagur Par A. eftir. Bankadagur I
skuldabréfafloldci pessum telst vera virkur dagur egar
bankar em opnir á Islandi.
Skuldabréf þetta er vikjandi og telst til 'Attar 2 I
eiginfjargrunni fjármalafyrirtxkja, sbr. a-lið 1. mgr. 84. gr.
c. I lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtxki. i 1314 felst að
lcröfur samkvæmt skuldabréfi þessu víkja fyrir öðrum
kröfum á hendur útgefanda við gjaldþrotaskipti eða slit eða
sambærilegar aðgerðir, öðrum en endurgreiðslu hlutafjár,
sbr. 4. ti. 114. gr. laga urn gjaldþrotaskipti nr. 21/1991.
Kröfur samkvæmt skuldabréfi þessu eru jafnrétthaar öðrum
víkjandi skuldabréfum sem útgefandi kann að gefa út eða
hefur gefið út.

105 Reykjavik

Icviica@kvika.is

kvika.is
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Uppgreiðsluheimild

:

Viðskiptavakt

:

Frd og me 8. mai 2023 og A ?ilium vaxtagjaiddiigum liar í
frá er útgefanda heimilt að innkalla oil skuldabréfin I
liessum flokki. Ekki er heimilt að innkalla skuldabréfin að
hluta. Við innköllun skuldabréfanna skal miða við höftiðstól
skuldabréfanna karat áföllnum vöxtum og verðbótum á
uppgreiðsludegi. Hafi bréfin verið innkölluð reiknast hvorki
verðbxtur né vextir A skuldina eftir þann gjalddaga sem
agefandi innkallar bréfin og gerir þau upp. Akvörðun
útgefanda um innköllun skal birt opinberlega i fréttakerfi
kauphallar Nasdaq Iceland 0 lágmarki 90 dögum fyrir
innköllun.
Ekki er fyrirhugað að viðskiptavalct verði með skuldabréfin.

Agreiningsmál: Risi mál út af skuldabréfi þessu má reka þau fyrir
héraðsdómi Reykjavikur, sky. alcvxðum XVII. kafla laga nr. 91/1991
um meðferð einkamála.
Heimild: Samkvæmt heimild fjármálanefndar Kviku banka hi., dags.
30. april 2018.
Breytingar á skilmálum: Utgefanda ber að tilkynna NVM um
hvers lcyns breytingar á skilmálum skuldabréfanna.
Afskráning: Skuldabréfin verða afskráð eftir lokagjalddaga, nema
tilkynning urn annað berist frá útgefanda.
Greiðslufall: Otgefanda her að tilkynna NVM urn greiðslufall og skal
þvf tilviki senda NVM tilkynningu þar urn egar greiðsla hefur farið
fram. NVM getur 6skað eftir staðfestingu frá vörsluaðila um að
skuldabréfið hafi verið greitt upp.
Lögmannsstofa: LEX lögmannsstofa, Borgartúni 26, 105 Reykjavik,
s. 590-2600. Tengiliðir, Guðmundur Ingvi Sigurðsson, hrl.,
gudmundur@lex.is og Stefan Orri Olafsson, hdl., stefan@lex.is.
Hlutverk lögmannsstofu: Urn skyldur lögmannsstofu fer eftir
alcvxðum skuldabréfaflokksins.
Kröfuhafafundur: Lögtnannsstofa annast fundarboðun allra
kröfuhafafunda, samkvæmt beiðni urn slikt frá skuldabréfaeiganda
og/eða útgefanda, og skal ávallt boða til fundar með að lágmarlci sjö
(7) daga fyrirvara frá birtingu tilkynningar. Lögmannsstofan sendir
tilkynningu til útgefanda sem skal samdægurs koma tilkynningunni til
Nasdaq Iceland hi. til birtingar I fréttakerfi kauphallar. A mean
skuldabréfin hafa eklci verið tekin til viðskipta, skulu slikar
upplýsingar vera sendar til skuldabrófaeigenda fyrir milligöngu
reikningsstofnana.

Kvilca bank! hf.
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AtIcvmðisréttur skuldabrefaeigenda miðast við fjárhæðir hvers
skuldabréfaeiganda sem hlutfall af skuldabréfafloldcnum. Við
-útreilming satnicyæmt þessari málsgrein skal miða við stöðu krafna
þeim degi sem boðað er til fundar. Útgefandi hefur rétt til að tjá sig
slikum fundurn. Fundarboðun, fimdargögn og niðurstöður fundar
skulu birt I fréttakerfi Nasdaq Iceland Id. og skal lögmannsstofa
hlutast til um að útgefandi birti slikar upplýsingar. Sé
gjaldfellingarheimild elcld lengur til staðar á f-undardegi skal útgefandi
afboða fundinn.
Útreikningsaðili: Útgefandi.
Fyrningarákyxði: Kröfur samIcvmmt slculdabréfum þessum fymast
sé þeim ekki lýst irman tíu ára frá gjalddaga, sky. 1. mgr. 5. gr. laga
nr. 150/2007 urn fyrningu Icröfuratinda. ICröfur um vexti og
verðbxtur fymast á fjórum Arum frd gjalddaga sky. 3. gr. sömu laga.
Vanefndatilvik og gjaldfellingarheimildir: Greiði útgefandi eldci
gjalddaga, er skuldabréfaeiganda heimilt að innheimta dráttarvexti I
samroami við Alcyörðun Seðlabanka Islands, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr.
38/2001, um vexti og verðtryggingu af gjaldfallitmi ea gjaldfelldri
upphæð. Ef gjalddaga slculdabréfanna ber ekld upp á bankadag, þ.e.
dag sem bankar eru opnir a islandi, og útgefandi greiðir næsta
bankadag,þá verða drattarvextir eldd greiddir. Hafi greiðsla eldci verið
innt afhendi 14 dögum eftir gjalddaga, er hverjum skuldabréfaeiganda
einhliða heimilt að fella skuldina I gjalddaga.
Verði slculdin gjaldfelld ma gera aðför hjá útgefanda til fullnustu
skuldarinnar, An undangengins dóms eða réttarsáttar sky. 7. ti. 1. mgr.
1. gr. laga nr. 90/1989 um aðför, að undangenginni greiðsluáskorun
sky. 7. gr. laganna. Auk 'Jess að ná til höfuðstóls skuldarinnar, tiger
aðfaraheimild þessi til vaxta, dráttarvaxta og lögbundinna
yanskilaálaga, kostnaðar af kröfum, málskostnaðar eða
innheimtukostnaðar, endurgjaldskostnaðar af gerðinni sj álfri og
væntanlegs kostnaðar af frekari fullnustuaðgerðum, sbr. 2. mgr. 1. gr.
laga nr. 90/1989.
Ef fitgefandi hættir að vera fjárrnálafyrirtæki sky. lögum nr. 161/2002
um ijátmalafyrfrtæki, útgefandi er tekinn til slita samIcymmt 101. gr.
sömu laga, fjárnám yerður gert hjá útgefanda, komi fram réttmæt ósk
um gjaldþrotasIdpti á btli útgefanda, ef útgefandi leitar
nauðasamninga, eignir útgefanda em auglýstar á nauðungaruppboði
ea ef eignir útgefanda em kyrrsettar sem hluti af f-ullnustuaðgerðurn
Icröfuhafa getur hver og einn skuldabréfaeigandi álcveðið einhliða og
An sérstaks fyriryara að gjaldfella skuldabréfið.
Sérstök skilyrði: Verði útgefandi uppyis að brotum á skilmálum a),
b), c), d) og e) hér fyrir neðan þá hef-ur harm 14 daga til þess að bæta
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úr þeim, en að öðrum kosti skal boðað til kröfuhafafimdar bar sem
telcin verður ákvörðun urn hvort gjaldfella skuli skuldabréfaflokkinn.
a) Tilicynning á vanefnd: Thgefandi skuldbindur sig til að
tilkynna skuldabréfaeigendum skrifiega egar I stað, ef hann
verður var við að hvers kyns vanefndartilvik, ems og það er
skilgreint sky. skilmálum þessum, hafi átt sér stab.
b) Rétthæð (pani passu): Kröfur skuldabréfaeigenda samkvæmt
skilmalum skuldabréfafloldcs þessa em ávallt jafnrétthAar (pani
passu) innbyrðis og er óheimilt að irma af hendi greiðslur til
skuldabréfaeigenda á grundvelli slculdabréfa I slculdabréfafloldd
þessum nema sama hlutfall sé greitt til aura skuldabréfaeigenda.
c) Tryggingar: Óheimilt er að veita öðrum jafiréttháum
skuldabréfaeigendum sérstakar tryggingar fyrir kröfum sínum.
d) Gjaldfelling þriðja
Skuld útgefanda við þriðja aðila að
minnsta kosti að fj drhxð sem nemur yfir 10% af eiginfjárgrunni
útgefanda samkvxmt síðasta endurskoðaða eða karma&
uppgjöri útgefanda er gjaldfelld. Það telst 1)6 eldd brot gegn
þessu Alcvmði ef réttmætur ágreiningur er um greiðsluskyldu
útgefanda og útgefandi hefur tekið til eðlilegra varna án
ástxðulauss dráttar.
e) Bann við breytingum á tilgangi útgefanda: Útgefanda er
óheimilt að breyta tilgangi sínum nema að undangengnu
samþyldci 90% skuldabréfaeigenda (að árhæð en eldd
höfðatölu) sem mættir eru á réttilega boðaðan kröf-uhafafund
samkvamt skilmálum skuldabréfaútgdfu þessarar. Sé aðeins
einn eigandi að skuldabréfunum skal hann veita skriflegt
samþyldd.
Eftirfarandi tilvik veita hveijum skuldabréfaeiganda heimild til að gjaldfella
skuldabréfið einhliða og án sérstaks fyrirvara:
f) Fjárnám, gjaldþrot o.fl.: Fjárnám er gert hjá útgefanda, beiðst
er nauðungaruppboðs á eignum hans, útgefandi leitar eftir
heirnild til greiðslustöðvunar, útgefandi leggur fram beiðni til
héraðsdóms um að leita eftir nauðasamningi við kröfuhafa sína
ea fallist er á kröfu um að bú útgefanda sé tekið til
gja1dþrotaskipta. Eignir útgefanda ern auglýstar á
nauðungaruppboði ea ef eignir útgefanda em lcyrrsettar sem
hluti affu11nustuageròum kröfuhafa.
Fjámálaeftirlitið grípur til aðgerða samicvæmt lögum nr.
161/2002, um fjármálafyrirtælci, vegna fjárhagsstöðu útgefanda.
Framangreint á 6 ekki við ef réttlætanlegum mótmælum
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útgefanda og eðlilegum vömum er haldið uppi eftir
lögformlegum leiðum.
g) Akyarðanir fjármálaeftirlitsins: Fjármálaeftirlitið afturkallar
starfsleyfi útgefanda, samkvxmt lögum nr. 161/2002, urn
fjármálafyrirtælci.
h) A fslaá nin g: Skuldabréfin versa eftir skráningu afskráð af
slcipulögðutn verðbréfamarkaði An 'Jess að boðað hafi verið til
kröfuhafafundar og tilslcilins samþyldcis skuldabréfaeigenda
aflað samkvaemt skilmálum skuldabréfafloklcsins.
i) Laga- ea reglubreytingar: Ef laga- eða reglubreytingar eiga
sér stað eftir útgafu skuldabréfaflokksins sem talcmarkar á
einhvem hátt rétt skuldabréfaeiganda til að beita
vanefndaúrræðum sínum ogjeða rétti hans til vaxta og/eða
höfuðstóls.
Skylda sarnkvæmt þessari grein til að boða til kröfuhafafundar á aðeins við
ef skuldabréfaeigendur em tveir ea fleiri. Ef aðeins er einn eigandi að
skuldabréfunum er honum eðli máls samIcvxmt einhliða heimilt að
gjaldfella skuldabréfm An þess 0 boa til kröfuhafafundar.
Breytingar a skilmálum: Allar breytingar á skilmálum skuldabréfanna
þarfnast samþykkis 75% skuldabréfaeigenda (0 árhæð en ekki höfðatölu)
sem mættir em á réttilega boðaðan kröfuhafafund samkvæmt skilmálum
skuldabréfaútgáfu.þessarar. Sé aðeins einn eigandi að skuldabréfunum skal
hann veita skriflegt samþykki. fitgefandi skal annast fundarboðun og skal
ávallt boa til fundar með 7 daga fyrirvara að 1ágmarki. Fundur
skuldabréfaeigenda telst lögmmtur og álcvörðunarbær sé til hans boðað
samIcvæmt framangreindu.
Samþykki fyrir gjaldfellingu sky. sérstökum skilyrðum:
Gjaldfellingarheimildir skuldabréfaflolcksins sem taldar era upp hér að
ftaman í liðnum sérstök skilyrði em háðar lysif skilyrði að 50%
skuldabréfaeigenda (að fjárhnð en ekki höfðatölu) samþyldci slíkt á
kröfuhafaf-undi sem útgefandi boðar til samIcvmmt beiðni frá einstölcurn
skuldabréfaeigendum. Til a taka af allan vafa bad' eldd að halda
kröfuhafafund egar tilvik f), g), h) og i) eiga við. Við þær aðstæður sem
bar em tilgreindar getur hver og einn skuldabréfaeigandi teldð einhliða
Alcyðrðun urn gja1dfellingu án sérstaks fyrirvara fyrir sift leyti. Til að valda
elcki vafa þá er gjaldfellingarheimild vegna greiðsludráttar útgefanda sky.
skuldabréfi þessu jafnframt sjAlfstmð heimild sem hver og einn
skuldabréfaeigandi getur nýtt sér An aðkomu kröfuhafafundar.
Framsal: Engar hömlur em á framsali með skuldabréf þessi. 136 skal
einungis heimilt að framselja skuldabrefin til nafngreinds aðila.
Skuldabréfin eru gefin út með rafrænum heetti I kerfi NVM og er
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reilcningsstofnunum, ems og þær em skilgreindar samkvæmt lögum nr.
131/1997, urn rafræna eignaskráningu verðbréfa, einum heimilt að annast
milligöngu urn framsal á þeim. Eignaskráning rafbréfa hjá NVM veitir
skráðum eiganda hennar lögformlega heimild fyrir þeim réttindurn sem hann
er skráður eigandi að.
2.3 Illunnindi sern tengd eru skuldabréfunum, utreikningar Peirra og
nýting.
Engin hlunnindi en' tengd skuldabréfunum.
2.4 Skattur á tekjur af skuldabrefum sem haldið er eftir til staðgreiðslu I
upprunalandinu og/eða I skráningarlandinm Greint skal frá hvort
útgefandi ábyrgist að staðgreiðsluskatti sé haldið eftir.
Útgáfan er rafrænt skráð hjd NVM. Abyrgð á Atreikningi og tölcu
fjármagnstekjuskatts liggur hjá þeirri reikningsstofnun sem varslar
viðkomandi bréf.
•
2.5 NVM rciðstafar útgefnum skuldabréfum k reikning iitgefanda nr.
305122 í Kviku banka hf:
Samþyldct af hálfu agefanda.
3. kafli

Upplýsingar urn N. sem annast fitgáfulýsingu:

3.1 Nöfn, neOng og simanúmer þeirra sem annast útgáfulýsingu hjá
zragefanda.
Edda Guðrím Sverrisclóttir, edda.sverrisdottir@kvikais, sími 5856634
Halldór Karl Högnason, halldor.hognason@kvika.is, sími 540-3206
Halldór Þór Snæland, halldor.snaeland@lcvikads, sími 540-3215
3.2

Nöfn, neVeöng og simanirmer starfsmanna þeirrar reikningsstofnunar
sem annast frtgáfulýsinguna.
Halldór Karl Högnason, halldor.hognason@kvika.is, 540-3206
Halldór Þór Snæland, halldor.snaeland@kvikads, 540-3215

4. kafli
4.1

Fylgigögn með frtgáfulýsingu:

Staðfesting opinbers skráningaraðila á tilurð útgefanda.

4.2 Staðfesting á að útgefandi hafi tekið formlega ákvörðun um hina
fi)rirhuguðu rafrcenu útgáfu eða önnur gögn bar að laandi svo sem
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staðfest afrit affundargerð eða vísun I log eóa reglur sem gilda urn
útgkfuna.
4.3 Nafn frumsoluaðila ems eða fleiri ef urn nýja Litgerfu eða
viðbótarútgáfu er að rceða og afiit af samningi útgefanda við hann.
4.4 ()ski NVM eftir því skal leggja fram staðfesta yfirlýsingu
héraðsdomara um að félag se ekki undir gjaldþrotaskiptum.
4.5

Önnur ffigigeign vegna hinnar jirirhuguðu fitgbfu sem NVM telur
nauðsynleg.

Staður: Reykjavik Dags: 2. maí 2018

F.h. Kvilcu banka hi'.,

F.h. fitgefanda sky. umboði
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Armann Hard. Do isson
Forstjori
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'Magmls Ingi Einarsson
Framicvæmdastjori Fjármálaog rekstrarsviðs

Halldór Karl Högnason
Forstöðumaður fjárstyringar
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VIDAUKI - SKILMALAR SKULDABRÉFS
Upplýsingar urn utgefanda:
1. Nafn:

Kvika banki hf.

2. Kennitala:

540502-2930

3. LEI:

254900WR3I1Z9NPC7D84

Upplýsingar urn Crtgafu
4. Auðkenni útgáfu:

KVB 18 02

5. !SIN:

IS0000029882

6. CFI númer:

D-B-F-U-G-R

7. FISN númer:

KVI KA BANKI HF/6,5 BD C 20280508

8. Skuldabréf/vixill:

Skuldabréf

9. Heildarnafnverð útgáfu sky, útgáfuheimild:

1000000000

10. Nafnverð áður útgefið:

0

11. Nafnverð útgefið nú:

600000000
10000000

12. Nafnverðseining I verðbréfamiðstöð:
Afborganir Greiðsluflæði
13. Tegund afborgana:
14. Tegund afborgana, ef annað:

Eingreiðslubréf með vöxtum
Click here to enter text.

15. Gjaldmiðill:

ISK

16. Gjaldmiðill ef annað:

Click here to enter text.

17. Otgáfudagur:
18. Fyrsti gjalddagi höfutistóls:

7.5.2018
8.5.2028

19. Fjöldi gjalddaga höfuðstóls I heild:

1

20, Fjöldi gjalddaga á ári:

0

21. Lokagjalddagi hðfuðstóls:

8.5.2028

22. Vaxtaprósenta:
23. Vaxtaruna, breytilegir vextir:
24. Vaxtaruna, ef annað:

7,50%
Choose an item.
Click here to enter text.

25. Alagsprósenta a vaxtarunu:

Click here to enter text.

26. Reikniregla vaxta:

Einfaldir

27. Reikniregla ef annað:

Click here to enter text.

28. Dagaregla:

30E/360

29. Dagaregla ef annað:

Click here to enter text.

30. Fyrsti vaxtadagur:

8.5.2018

31, Fyrsti vaxtagjalddagi:

8.5.2019
1

32. Fjöldi vaxtagjalddaga á ári:
33. Fjöldi vaxtagjalddaga f heildina:
34. El óreglulegt greiðsluflæði,bá hvernig:

10

35. Vera með/án áfallinna vaxta:

An áfallinna vaxta

36. Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka
vaxtadaga sem 13vi nemur:

Choose an item.

Click here to enter text.

tiNasdaq
Vísitölur
37. Vísitölutrygging:

Já

38. Nafn vísitölu:

Vísitala neysluverðs til verðtryggingar

39. Dagvísitala ea mánaðarvísitala:

Dagvísitala

40. Dag/mánaðarvísitala ef annað:

Click here to enter text.

41. Grunngildi visitölu:
42. Dags. grunnvisitölugildis:

452,0467
8.5.2018

Aðrar urrnlýsingar
43. Innkallanlegt:

Já

44. Innleysanlegt:

Nei

45. Breytanlegt:
46. Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.)

Nei

47. Aðrar upplýsingar:

Click here to enter text.

Click here to enter text.

N/A

1

