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SAMANTEKT 

Samantektin er í fimm hlutum sem merktir eru með bókstöfunum A-E. Hver hluti samanstendur af upplýsingaliðum sem eru 
númeraðir frá A.1-E.7.  

Samantektin er útbúin í samræmi við viðauka XXII við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 809/2004 með síðari 
breytingum. Samantektin inniheldur alla þá upplýsingaliði sem fram skulu koma í samantekt skv. fyrrgreindri reglugerð fyrir 
lýsingar sem unnar eru í samræmi við viðauka IV og V við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 809/2004, sem varðar 
lágmarkskröfur um upplýsingar sem koma eiga fram í lýsingu fyrir hluti. Númeraröð upplýsingaliðanna getur verið slitin, ástæða 
þess er að ekki er gerð krafa um birtingu ákveðinna upplýsingaliða í samantekt vegna lýsinga sem unnar eru í samræmi við viðauka 
IV og V.  

Þrátt fyrir að samantektin skuli innihalda tiltekinn upplýsingalið þá er mögulegt að upplýsingaliðurinn eigi ekki við í tilviki 
útgefanda og þeirra verðbréfa sem lýsingin tekur til. Í því tilviki er sett inn í samantektina stutt lýsing á upplýsingaliðnum ásamt 
textanum „á ekki við“. 

A. INNGANGUR OG VIÐVARANIR 

Liður Upplýsingakrafa Upplýsingar 

A.1 Fyrirvari Samantekt þessa skal lesa sem inngang á lýsingu Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. (hér eftir 
„Lánasjóðurinn“). Fjárfestar skulu taka ákvörðun um fjárfestingu í skuldabréfum 
Lánasjóðsins á grundvelli upplýsinga í lýsingunni í heild sinni. 

Ef farið er fyrir dómstóla með kröfu sem varðar upplýsingar í lýsingunni gæti fjárfestirinn 
sem er stefnandi þurft að bera kostnað af þýðingu lýsingarinnar áður en málarekstur hefst. 

Einstaklingar sem útbúið hafa samantektina og sóttu um staðfestingu á samantektinni hjá 
Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitið), geta sætt einkaréttarábyrgð skv. 
almennum reglum þar að lútandi en þó einungis ef samantektin er villandi, ónákvæm eða í 
ósamræmi við aðra hluta lýsingarinnar, eða ef hún veitir ekki, í samhengi við aðra hluta 
lýsingarinnar, lykilupplýsingar til aðstoðar fjárfestum þegar þeir íhuga hvort fjárfesta skuli 
í slíkum verðbréfum. 

A.2 Samþykki fyrir notkun  

fjármálamilliliða á  

lýsingunni við síðari  

endursölu eða útboð  

Lánasjóðurinn veitir samþykki sitt fyrir notkun fjármálamilliliða á lýsingunni við síðari 
endursölu eða útboð. 

B. ÚTGEFANDI 

Liður Upplýsingakrafa Upplýsingar 

B.1. Lögheiti og viðskiptaheiti 
útgefanda. 

Lögheiti og viðskiptaheiti útgefanda er Lánasjóður sveitarfélaga ohf.  

B.2 Lögheimili og 
skráningarstaður 
útgefandans og 
rekstrarform hans að 
lögum og löggjöfin sem 
útgefandinn starfar 
samkvæmt.. 

Lögheimili útgefanda er að Borgartúni 30, 105 Reykjavík, Ísland og skráningarstaður 
útgefanda er Reykjavík, Íslandi. Kennitala útgefanda er 580407-1100 og LEI númer er  
2138002IF266ITSZ8939. 

Lánasjóðurinn er opinbert hlutafélag í eigu sveitarfélaga á Íslandi samkvæmt lögum nr. 
150/2006, og starfar eftir lögum nr. 2/1995 um hlutafélög og eftir lögum nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki. 

B.4b Upplýsingar um þekkta 
þróun sem hefur áhrif á 
útgefandann og 
atvinnugreinarnar sem 
hann starfar í. 

Útgefanda er ekki kunnugt um neina þróun sem hefur áhrif á útgefandann og 
atvinnugreinarnar sem hann starfar í. 

B.5 Samstæða Lánasjóður sveitarfélaga ohf. er ekki hluti af samstæðu. 

B.9 Afkomuspá eða –áætlun Á ekki við. 

B.10 Fyrirvarar í 
endurskoðunarskýrslum 

Á ekki við. 

B.12 Samandregnar 
fjárhagsupplýsingar 

Samandregnar fjárhagsupplýsingar úr árshlutauppgjörum 30. júní 2019 og 30. júní 2018 
og ársreikningum Lánasjóðsins fyrir árin 2017 og 2018. 

 

Rekstrarreikningur fyrstu 6 mánaða ársins 2019 með samanburði við sama tímabil árið 2018 
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Rekstrarreikningur ársins 2018 með samanburði við árið 2017 
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Efnahagsreikningur fyrir árið 2018 með samanburði við 2017 

  

   

Engar verulegar óæskilegar breytingar hafa átt sér stað á fjárhags- eða viðskiptastöðu Lánasjóðsins frá lokum síðasta 
fjárhagstímabils 30. júní 2019 fram til dagsetningar útgefandalýsingar þessarar. Engar verulega óæskilegar breytingar hafa orðið 
á framtíðarhorfum útgefanda síðan síðustu endurskoðuðu reikningsskil hans voru birt. Ársreikningur Lánasjóðsins fyrir árið 
2018 var endurskoðaður án athugasemda eða fyrirvara og var birtur opinberlega 5. mars 2019. Árshlutareikningur Lánasjóðsins 
fyrir tímabilið 1. janúar til 30. júní 2019 var kannaður án athugasemda og var birtur opinberlega 27. ágúst 2019. Endurskoðendur 
sjóðsins hafa ekki endurskoðað aðrar upplýsingar sem finna má í þessari útgefendalýsingu. 

B.13 Lýsing á hvers kyns 
atburðum sem hafa nýlega 
átt sér stað og skipta 
verulegu máli við mat á 
greiðslugetu útgefanda 

Á ekki við. 

B.14 Upplýsingar um hvort 
útgefandi er háður öðrum 
aðilum innan 
samstæðunnar 

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. er ekki hluti af samstæðu.  

B.15 Starfsemi Lánasjóðurinn er lánafyrirtæki sem starfar eftir hlutafélagalögum og lögum um 
fjármálafyrirtæki og er undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins. 

Meginhlutverk sjóðsins er að tryggja íslenskum sveitarfélögum, stofnunum þeirra og 
fyrirtækjum lánsfé á hagstæðum kjörum með veitingu lána eða ábyrgða. Útlán hans 
takmarkast þó við verkefni sem hafa almenna efnahagslega þýðingu. 

Jafnframt er það markmið sjóðsins að skapa öfluga samkeppni á lánsfjármarkaði fyrir 
sveitarfélög og fyrirtæki þeirra og reyna þannig að hafa áhrif á kjör þau sem íslenskum 
sveitarfélögum bjóðast frá öðrum lánveitendum til lækkunar. 

Lánasjóðurinn er opinbert hlutafélag í eigu íslenskra sveitarfélaga. Heildarnafnverð hlutafjár 
er 5.000.000.000 kr. 

B.16 Að því marki sem 
útgefanda er kunnugt um 
skal greina frá því hvort 
útgefandi sé beint eða 

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. er opinbert hlutafélag í eigu sveitarfélaga á Íslandi skv. 
lögum nr. 150/2006 en samkvæmt sömu lögum getur Lánasjóðurinn eingöngu verið í eigu 
íslenskra sveitarfélaga og stofnana og fyrirtækja sem eru að fullu í þeirra eigu. 
Reykjavíkurborg er eini hluthafinn sem á meira en 10% í sjóðnum með 17,5% hlut en 
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óbeint í eigu eða undir 
yfirráðum einhvers aðila 
og hver sá aðili er og lýsa 
eðli slíkra yfirráða 

samtals eiga 10 stærstu hluthafar sjóðsins 56%. Lánasjóðurinn er ekki beint eða óbeint í 
eigu eða undir yfirráðum annars aðila. Samkvæmt samþykktum Lánasjóðsins fylgja engin 
sérréttindi hlutum í félaginu.  

B.17 Lánshæfismat útgefanda 
eða skuldabréfa hans ef 
útgefandinn hefur farið 
fram á matið eða tekið þátt 
í matsferlinu 

Á ekki við 

C. VERÐBRÉF 

Liður Upplýsingakrafa Upplýsingar 

C.1. Tegund og flokkur 
verðbréfa sem boðin verða 
til sölu í útboðinu og óskað 
hefur verið eftir að tekin 
verði til viðskipta á 
skipulegum 
verðbréfamarkaði  

Verðbréfin sem boðin eru til sölu í útboðinu og óskað verður eftir að tekin verða til 
viðskipta á aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. eru skuldabréf útgefin af Lánasjóði 
sveitarfélaga ohf. í skuldabréfaflokki LSS040440 GB, ISIN nr. IS0000031664.  

 

C.2 Gjaldmiðill verðbréfanna Íslenskar krónur. 

C.5 Framsal Engar hömlur eru á endursölu skuldabréfanna. Skuldabréfin skulu við eigendaskipti 
framseld til nafngreindra aðila. Skuldabréfin eru rafrænt skráð hjá Nasdaq 
verðbréfamiðstöð og þurfa eigendur að eiga vörslureikning hjá reikningsstofnun sem gert 
hefur aðildarsamning við Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. 

C.8 Lýsing á réttindum 
tengdum verðbréfunum 
þ.m.t. hvers kyns 
takmarkanir á þessum 
réttindum og 
forgangsröðun 
verðbréfanna 

Allar kröfur á hendur útgefanda til endurgreiðslu skuldabréfanna eru jafnréttháar og njóta 
ekki forgangs umfram aðrar kröfur á hendur útgefanda. Engin sérstök réttindi, hlunnindi né 
forkaupsréttarákvæði fylgja kaupum á skuldabréfunum.  

 

 

 

 

C.9 Nafnvextir, fyrsti 
vaxtadagur, gjalddagar 
vaxta, upplýsingar um 
undirliggjandi þætti ef 
vextir eru ekki fastir, 
gjalddagi og fyrirkomulag 
á niðurgreiðslu lánsins, 
þ.m.t. hvernig 
endurgreiðslur fara fram 
upplýsingar um ávöxtun 
og nafn þess aðila sem er í 
fyrirsvari fyrir 
skuldabréfaeigendur 

LSS040440 GB eru verðtryggð skuldabréf með jöfnum afborgunum tengd við dagvísitölu 
neysluverðs með grunnvísitölu 17. febrúar 2020 sem er 471,43333 stig. 

Af höfuðstól skuldarinnar eins og hann er á hverjum tíma greiðast 1,50% fastir verðtryggðir 
ársvextir, sem reiknast frá 17. febrúar 2020. Vaxtagjalddagar eru tvisvar á ári, 4. apríl og 4. 
október ár hvert og er fyrsti vaxtagjalddagi bréfsins þann 4. apríl 2020. Ef 
vaxtagreiðsludagar eru helgidagar eða annar frídagur færist greiðsla vaxta til næsta virka 
dags á eftir en vaxtatímabilið helst óbreytt.  

Afborgun höfuðstóls fer fram tvisvar á ári, 4. apríl og 4. október ár hvert en fyrsta afborgun 
höfuðstóls fer fram 4. apríl 2020 

Höfuðstóll skuldarinnar er bundin vísitölu neysluverðs til veðtryggingar (VNV), sem 
reiknuð er og birt af Hagstofu Íslands, skv. lögum nr. 12/1995, og breytist í hlutfalli við 
breytingar á vístölunni frá grunnvísitölu til fyrsta gjalddaga og síðan í hlutfalli við 
breytingar á vísitölunni milli síðari gjalddaga. Skal höfuðstóll skuldarinnar breytast á 
hverjum gjalddaga áður en vextir og afborgun eru reiknuð út. 

Uppgreiðsluheimild: 

Útgefanda er óheimilt að greiða upp skuldabréfin fyrir gjalddaga. Útgefanda er þó heimilt 
að kaupa skuldabréfin, í heild eða að hluta, á eftirmarkaði 

Endurgreiðslur: 

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. annast útreikning á afborgunum og uppgjöri skuldabréfsins. 

Skuldabréfin og vextir af þeim verða, fyrir milligöngu Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf., 
greidd á gjalddaga til þeirra reikningsstofnana sem skráðir eigendur skuldabréfanna hafa 
VS-reikning hjá. Viðkomandi reikningsstofnanir annast endanlega greiðslu inn á 
bankareikning eigenda bréfanna.  

Upplýsingar um ávöxtun: 

Á árinu 2020 fram til útgáfu lýsingar þessarar hefur Lánasjóðurinn gefið út skuldabréf í 
flokknum LSS150434 að markaðsvirði 1.040 m.kr á ávöxtunarkröfunni 1,52%.  

Enginn aðili er í fyrirsvari fyrir skuldabréfaeigendur. 

 

C.10 Ef vaxtagreiðslur af 
verðbréfunum byggjast á 
afleiðuþætti skal gefa 

Á ekki við. 
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skilmerkilega útskýringu 
til að hjálpa fjárfestum að 
skilja hvernig virði 
undirliggjandi gernings 
eða gerninga hefur áhrif á 
virði fjárfestinga þeirra, 
einkum við aðstæður þar 
sem áhættan er augljós 

C.11 Upplýsingar um hvort sótt 
hafi verið eða sótt verði 
um töku til viðskipta á 
verðbréfunum, sem eru 
boðin til kaups, á 
skipulegum 
verðbréfamarkaði eða 
öðrum sambærilega 
mörkuðum ásamt 
upplýsingum um 
viðkomandi markaði 

Sótt verður um að útgefin skuldabréf í flokki LSS040440 GB verði tekin til viðskipta á 
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf.  

Ekki er áformað að óska eftir að skuldabréfin verði tekin til viðskipta á öðrum mörkuðum. 

D. ÁHÆTTUÞÆTTIR 

Liður Upplýsingakrafa Upplýsingar 

D.2 Helstu áhættuþættir 
tengdir útgefanda  

a. Útlánaáhætta 

b. Útlánaáhætta Lánasjóðsins er bundin við íslensk sveitarfélög og ríkissjóð. Lánasjóðurinn 
lánar eingöngu sveitarfélögum, stofnunum þeirra og fyrirtækjum. Skilyrði fyrir lánveitingu 
til fyrirtækja og stofnana sveitarfélaga er að þau séu alfarið í eigu sveitarfélaga eða 
sveitarfélaga og ríkissjóðs sem beri ábyrgð á skuldbindingum þeirra gagnvart sjóðnum.  

c. Sveitarfélögin eru nú 72 talsins og eru 58 þeirra lántakendur hjá Lánasjóðnum. 
Sveitarstjórnarlögin mynda traustan ramma um starfsemi sveitarfélaganna, m.a. geta 
íslensk sveitarfélög ekki orðið gjaldþrota en ákvæði eru í lögunum um aðkomu ríkisvaldsins 
ef fjárhagslegir erfiðleikar koma upp hjá sveitarfélagi. Sveitarfélögin hafa reynst traustir 
greiðendur og hefur aldrei orðið tap á útláni frá því að lánasjóðurinn hóf starfsemi árið 1967. 

d. Í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 er sveitarfélögum heimilað að veita 
lánasjóðnum veð í tekjum sínum sem tryggingu fyrir lánum sem þau taka hjá sjóðnum og 
ábyrgðum sem það veitir. Stefna Lánasjóðsins er að krefjast slíks veðs í tekjum í öllum 
langtímalánveitingum. 

e. Farið er yfir lánsumsóknir með tilliti til þess hvort lántaki uppfylli skilyrði til lánveitingar 
og ennfremur hvort verkefnið sem fjármagna á hafi almenna efnahagslega þýðingu. Ítarlegt 
mat er framkvæmt á umsækjendum og ábyrðaraðilum þeirra, stöðu þeirra og 
þróunarmöguleikum. Öll lánamál koma til kasta stjórnar, annaðhvort til ákvörðunar eða 
kynningar.  

f. Þann 30. júní 2019 voru þrjár stórar áhættuskuldbindingar til staðar hjá Lánasjóðnum. Í 
samræmi við reglur Fjármálaeftirlitsins nr. 233/2017 telst áhættuskuldbinding 
fjármálafyrirtækis vegna einstaks viðskiptamanns eða hóps tengdra viðskiptamanna vera 
stór áhættuskuldbinding ef hún nemur 10% eða meira af hæfu fjármagni að teknu tilliti til 
frádráttar. Hámarksáhætta, skv. lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, á einn aðila má 
ekki fara upp fyrir 25% af eiginfjárgrunni sjóðsins. 

g. Áhætta vegna samningsskuldbindinga 

h. Lánsjóðurinn er í eigu íslenskra sveitarfélaga, og lánar hann eingöngu til sveitarfélaga og 
fyrirtækja sem eru alfarið í eigu sveitarfélaga eða sveitarfélaga og ríkissjóðs. Lánasjóðurinn 
hefur tryggingar fyrir lánveitingum sínum til sveitarfélaga og ábyrgðum sem þau veita, en 
sveitarfélögin hafa sérstaka heimild í sveitarstjórnarlögum til að veita lánasjóðnum veð í 
tekjum sínum. Samningsskuldbindingar Lánasjóðsins eru því tryggðar af sveitarfélögunum 
og felst áhættan einkum í að sveitarfélögin sjálf lendi í greiðslustöðvun eða leiti 
nauðasamninga. Mótaðilaáhætta utan útlánaáhættu er takmörkuð við ríkissjóð og aðila með 
ábyrgð hans og ennfremur innlendar fjármálastofnanir sem hafa starfsleyfi frá 
Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Mótaðilaáhætta á erlendar fjármálastofnanir er 
sérstaklega tekin fyrir af stjórn.  

i. Vaxta-, verðbólgu- og gjaldeyrisáhætta 

j. Varðandi vaxtaáhættu er stefna sjóðsins að halda jafnvægi á milli eftirstöðvatíma 
vaxtaberandi eigna og skulda og einnig fastra og breytilegra vaxta. Útlán eru því að öllu 
jöfnu á sömu grunnkjörum og fjármögnun þeirra að því er varðar lánstíma, 
endurgreiðsluferil, vaxtakjör, vaxtagreiðsludaga og endurskoðunardaga vaxtaálags. Þá eru 
verðtryggð lán sem fjármögnuð eru af eigin fé með breytilegum vöxtum sem Lánasjóðurinn 
getur breytt einhliða.  
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k. Stefna Lánasjóðsins varðandi gjaldmiðlaáhættu er að gjaldeyrisjöfnuður sjóðsins taki mið af 
reglum Seðlabanka Íslands og skal að svo miklu leyti sem unnt er, innan þeirra reglna, vera 
í réttu hlutfalli við hlutfall erlendra eigna af efnahag.     

l. Lausafjár- og fjármögnunaráhætta 

m. Lausafjáráhætta er hættan á að lánasjóðurinn geti ekki staðið við skuldbindingar sínar þegar 
þær gjaldfalla. Lánasjóðurinn hefur sett sér reglur varðandi lausafjárstöðu og fjármögnun 
og er þeim ætlað að tryggja og viðhalda sveigjanleika. Meginreglan er að gefa ekki bindandi 
lánsloforð til væntanlegra lántaka fyrr en fjármögnun þeirra lána liggur fyrir. Þá er hluta af 
eigin fé haldið í ávöxtun til mjög skamms tíma til að tryggja stöðugan aðgang að lausu fé 
og þar með sveigjanleika.  

n. Rekstraráhætta 

o. Varðandi rekstraráhættu er stefna Lánasjóðsins að hafa skriflega og skýra verkferla 
varðandi alla helstu starfsþætti í rekstrinum og vinna með stöðluð form lánssamninga. Þá 
hefur stefna Lánasjóðsins verið að útvista skrifstofuþjónustu og dreifa verkþáttum þannig á 
fleiri hendur til að draga úr áhættu. Rekstur Lánasjóðsins er tiltölulega einfaldur og 
rekstraráhætta því takmörkuð. Fjöldi viðskiptavina er takmarkaður og þeir fremur 
einsleitir. 

p. Starfsmannaáhætta 

q. Lánasjóðurinn er í dag með þrjá fasta starfsmenn, framkvæmdastjóra, lánastjóra og 
starfsmann fjárstýringar. Jafnframt hefur Lánasjóðurinn gert þjónustusamning við 
Samband íslenskra sveitarfélaga um kaup á ýmis konar þjónustu af sambandinu. Fyrirhugað 
er að framhald verði á rekstrarsamvinnu Lánasjóðsins og sambandsins. 

r. Lagaleg áhætta 

s. Lánasjóðurinn starfar eftir lögum nr. 150/2006 um stofnun opinbers hlutafélags um 
Lánasjóð sveitarfélaga, lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og lögum nr. 2/1995 um 
hlutafélög. Lánasjóðurinn getur ekki borið ábyrgð á lagabreytingum, niðurstöðu dómstóla 
eða ákvörðunum stjórnvalda. Lánasjóðurinn er ekki aðili að neinum dómsmálum. 

t. Eiginfjárstýring 

Markmið með stýringu á eigin fé samkvæmt áhættustýringarreglum sjóðsins er að sjóðurinn 
hafi ávallt yfir að ráða nægu eigin fé til að vega á móti undirliggjandi áhættuþáttum í rekstri 
sjóðsins. 

 

 

 

D.3 Lykilupplýsingar um 
helstu áhættur sem 
varða verðbréfin 
sérstaklega. 

Endurgreiðsluáhætta 

Lánasjóðurinn skuldbindur sig til að endurgreiða höfuðstól lánsins með reglulegum 
afborgunum yfir lánstímann. Skuldbinding útgefanda er bein, óskilyrt og án frekari 
trygginga en felst í eignum sjóðsins á hverjum tíma. Allar kröfur á hendur útgefanda til 
endurgreiðslu skuldabréfanna eru jafnréttháar og njóta ekki forgangs umfram aðrar kröfur 
á hendur útgefanda. 

Í tengslum við útgáfu skuldabréfanna hefur Lánasjóðurinn ekki tekist á hendur frekari 
skyldur sem takmarka heimildir hans til frekari lántöku, þar með talið til töku lána sem eru 
jafnrétthá og skuldabréfin. 

Markaðs- og seljanleikaáhætta 

Markaðsáhætta: Fjárfesting í skuldabréfunum getur falið í sér vaxtaáhættu vegna þess að ef 
ávöxtunarkrafa á markaði hækkar getur það leitt til lækkunar á mati fjárfesta á verðmæti 
skuldabréfanna og að sama skapi ef ávöxtunarkrafa á markaði lækkar getur það valdið því 
að fjárfestar hækka mat sitt á verðmæti skuldabréfanna.  

Seljanleikaáhætta eða lausafjáráhætta: Ávallt er fyrir hendi sú áhætta að ekki sé unnt að selja 
skuldabréfin þegar fjárfestar vilja selja. Áhættan felst í skorti á framboði eða eftirspurn á 
markaðnum, þ.e. aðilar á markaði eru hvorki tilbúnir til að kaupa né selja það magn 
skuldabréfa, né á því verði sem til stendur að selja eða kaupa, t.d. ef kaupendur eru fáir eða 
hreinlega ekki til staðar.  

Uppgjörsáhætta: Sú áhætta er til staðar að greiðsla í greiðslukerfi sé ekki gerð upp með sama 
hætti og vænst var til vegna þess að mótaðili greiðir eða afhendir ekki á réttum tíma. 

Vörsluáhætta: Sú áhætta sem er fólgin í því að eignir í vörslu geta tapast vegna gjaldþrots, 
vanrækslu eða sviksamlegra athafna að hálfu vörslufyrirtækis.  

Ytri aðstæður: Ýmis atvik, s.s. ófyrirséðir atburðir og almennt efnahagsástand, geta haft áhrif 
á verðmyndun á verðbréfamarkaði. Einnig getur ný eða breytt löggjöf, reglur eða 
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reglugerðir sem stjórnvöld setja eða skyndilegar breytingar á viðskiptaháttum haft áhrif á 
verðmat fjárfesta á skuldabréfunum. 

Áhætta tengd verðbólgutengingu bréfsins 

Við útgáfu skuldabréfsins liggur raunvirði þess fyrir. Nafnvirði hverrar greiðslu í 
framtíðinni veltur svo á breytingu á VNV (vísitala neysluverðs til verðtryggingar) frá 
útgáfudegi. 

Samkvæmt verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands og birt er á vefsíðu bankans 

(https://www.sedlabanki.is/peningastefna/verdbolgumarkmid/) má sjá helstu þætti 
peningastefnunnar:  

Markmið stefnunnar í peningamálum er stöðugt verðlag. Hinn 27. mars 2001 var tekið upp 
formlegt verðbólgumarkmið. 

• Seðlabankinn stefnir að því að verðbólga, reiknuð sem árleg hækkun vísitölu 
neysluverðs á tólf mánuðum, verði að jafnaði sem næst 2½%. 

• Víki verðbólga meira en ± 1½% frá settu marki ber bankanum að gera 
ríkisstjórninni grein fyrir ástæðu fráviksins, hvernig bankinn hyggst bregðast 
við og hvenær hann telur að verðbólgumarkmiðinu verði náð að nýju. 
Greinargerðina skal birta opinberlega. 

• Seðlabankinn birtir verðbólguspá a.m.k. tvö ár fram í tímann og gerir grein fyrir 
henni í Peningamálum. 

Þar sem peningastefnan miðar að því að halda verðlagi stöðugu verður henni ekki beitt til 
þess að ná öðrum efnahagslegum markmiðum, svo sem jöfnuði í viðskiptum við útlönd eða 
mikilli atvinnu, nema að því marki sem slíkt samrýmist verðbólgumarkmiði bankans.  

Þrátt fyrir söguleg gögn er sá möguleiki fyrir hendi að VNV lækki í framtíðinni sem kynni 
að orsakast af stöðnun íslenska hagkerfisins eða breytingu á peningastefnu. Þetta gæti valdið 
því að afborganir af skuldabréfinu verði lægri í framtíðinni að nafnvirði og kunna einnig að 
vera lægri að raunvirði sé miðað við sömu reiknuðu afborgun á útgáfudegi bréfsins. 
 
 
 
 

E. TILBOÐ 

Liður Upplýsingakrafa Upplýsingar 

E.2b Ástæða útboðsins og 
notkun ágóðans 

Tilgangur sölu skuldabréfanna er að afla fjár til endurlána til sveitarfélaga og fyrirtækja 
þeirra. 

 E.3 Skilmálar og skilyrði 
útboðsins 

Útboð verður haldið í LSS040440 GB miðvikudaginn 19. febrúar 2020. Útboðið verður með 
hollenskri aðferð, þ.e. öll samþykkt tilboð bjóðast fjárfestum á hæstu ávöxtunarkröfu sem 
verður tekið í flokknum. Lánasjóðurinn áskilur sér rétt til að taka eða afþakka hvaða tilboði 
sem er í heild eða að hluta. Heimilt er að afturkalla eða breyta tilboði með sama hætti og 
tilboðum er skilað inn, sé það gert fyrir lok útboðsfrest. Útboðið er lokað og er einungis 
ætlað hæfum fjárfestum. Greiðslu- og uppgjörsdagur er fyrirhugaður miðvikudaginn 26. 
febrúar 2020. Útgefandi mun óska eftir töku skuldabréfanna til viðskipta á Aðalmarkaði 
Nasdaq Iceland. 

E.4 Lýsing á hvers kyns 
hagsmunum, þ.m.t. 
ósamrýmanlegum 
hagsmunum, sem skipta 
máli fyrir útgáfu/útboð. 

Engir hagsmunarárekstrar eru milli skyldustarfa fyrir útgefanda hjá stjórnarmönnum, 
varamönnum í stjórn, framkvæmdastjóra og endurskoðunarnefnd og persónulegra 
hagsmuna þeirra og/eða annarra skyldustarfa þeirra. 

Landsbankinn er ráðgjafi Lánasjóðsins í tengslum við útboðið og hefur umsjón með 
fyrirhugaðri töku LSS040440 GB til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland og koma 
fyrirtækjaráðgjöf og markaðsviðskipti bankans að verkefninu og hafa starfsmenn þeirra 
tekið þátt í undirbúningi lýsingar þeirrar er samantekt þessi byggir á. 

E.7 Kostnaður fjárfesta Hvorki útgefandi, seljandi né umsjónaraðili munu leggja kostnað á fjárfesta vegna sölu 
bréfanna eða töku þeirra til viðskipta.  

 

https://www.sedlabanki.is/peningastefna/verdbolgumarkmid/
http://www.sedlabanki.is/?PageID=339
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