
 

 

 

 

 

 

 

Skuldabréfaflokkur HSVE 310138 

Útgefandi: HS Veitur hf. 

Höfuðstólsfjárhæð: 5.500.000.000 kr. 

 

Lýsing þessi er birt í tengslum við umsókn HS Veitna hf. (hér eftir „HS Veitur“, „félagið“, „útgefandi“) um töku 

skuldabréfa í flokknum HSVE 310138 til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Nasdaq Iceland mun tilkynna 

opinberlega ef skuldabréfin verða tekin til viðskipta, og þá hvenær fyrsti mögulegi viðskiptadagur með bréfin verður, 

með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara. Komi fram mikilvægar nýjar upplýsingar, veigamikil mistök eða 

ónákvæmni er varðar upplýsingar í lýsingunni, á tímabilinu frá því að lýsingin er staðfest og þar til viðskipti með 

skuldabréfin á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hefjist mun félagið útbúa viðauka við lýsinguna í samræmi við ákvæði 

46. gr. laga. nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 

Lýsing þessi er gerð í samræmi við íslensk lög og reglugerðir og tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins 2003/71/EB frá 

4. nóvember 2003 sem hefur verið innleidd í íslenskan rétt, þar á meðal lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 

Lýsingin fylgir ákvæðum um upplýsingaskyldu í lýsingum skv. viðaukum IX og XIII við fylgiskjal 1 við reglugerð nr. 

243/2006. Lýsingin er einnig útbúin með hliðsjón af reglum fyrir útgefendur fjármálagerninga útgefnum af Nasdaq 

Iceland. Lýsingin, sem staðfest hefur verið af Fjármálaeftirlitinu, er gefin út á íslensku í tveimur aðskildum skjölum, 

verðbréfalýsingu og útgefendalýsingu.  

Fjárfesting í verðbréfum felur í sér áhættu. Fjárfestar sem skuldabréfin varða eru hvattir til að kynna sér vel 

upplýsingar í þessari lýsingu, einkum þær er fjalla um áhættuþætti.  

Lýsingu þessari skal ekki dreifa til landa þar sem dreifing myndi krefjast viðbótar skráningarferlis eða aðgerða annarra 

en þeirra sem heyra undir íslensk lög og reglur, eða ef dreifing hennar brýtur í bága við lög og reglur viðkomandi 

lands.  

 

_____________________________________________ 

Lýsing þessi er dagsett 9. nóvember 2018 

Ráðgjafi og umsjónaraðili töku til viðskipta 
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1 Áhættuþættir 

Fjárfesting í skuldabréfum HS Veitna felur í sér áhættu. Verðmæti skuldabréfanna getur hækkað eða lækkað. 

Fjárfestar geta tapað verðmæti allrar fjárfestingar sinnar í skuldabréfunum eða eftir atvikum hluta hennar. Fjárfestar 

ættu ætíð að byggja ákvörðun sína um fjárfestingu í skuldabréfunum á eigin skoðun eða óháðri ráðgjöf sem þeir telja 

viðeigandi.  

Fjárfestar sem eru að velta fyrir sér kaupum á skuldabréfum í skuldabréfaflokknum HSVE 310138 („skuldabréfin“ eða 

„skuldabréfaflokkurinn“) útgefnum af HS Veitum eru hvattir til að kynna sér vel þá áhættuþætti sem ræddir eru í 

verðbréfalýsingu þessari og leggja eigið mat á þá áhættu sem kaupin gætu útsett þá fyrir. Útgefandi hefur áður gefið 

út skuldabréfaflokkana HSVE 08 01 og HSVE 13 01 sem skráðir eru á Aðalmarkað Nasdaq Iceland, kt. 681298-2829, 

Laugavegi 182 (hér eftir „Kauphöllin“). Flokkurinn HSVE 08 01 er með lokagjalddaga 15. desember 2018 og HSVE 13 

01 þann 15. júní 2033. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér allt það efni og tilkynningar sem félagið hefur birt 

opinberlega.  

Samkvæmt bestu vitund inniheldur kafli 1 Áhættuþættir í verðbréfalýsingu þessari ásamt kafla 1 Áhættuþættir í 

útgefandalýsingu félagsins dagsettri 9. nóvember 2018 tæmandi lýsingu á þeim áhættuþáttum sem máli kunna að 

skipta við að meta áhættu af fjárfestingu í skuldabréfaflokknum HSVE 310138. HS Veitur getur ekki spáð fyrir um 

líkur þess hvort eða hvenær þeir áhættuþættir sem hér er fjallað um muni hafa áhrif á starfsemi félagsins eða verð 

skuldabréfa útgefnum af því. Þá er ekki hægt að meta fjárhagsleg áhrif einstakra áhættuþátta.  

Lýsing félagsins, dagsett 9. nóvember 2018, er skrifuð vegna fyrirhugaðrar töku skuldabréfaflokksins HSVE 310138 

til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði Kauphallarinnar og samanstendur af tveimur aðskildum skjölum; 

verðbréfalýsingu þessari og útgefandalýsingu. Komi fram mikilvægar nýjar upplýsingar, veigamikil mistök eða 

ónákvæmni er varðar upplýsingar í lýsingunni, á tímabilinu frá því að lýsingin er staðfest og þar til viðskipti með 

skuldabréfin á skipulegum verðbréfamarkaði hefjast mun félagið útbúa viðauka við lýsinguna í samræmi við ákvæði 

46. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (hér eftir „vvl.“).  

Innbyrðis röð efnistaka í fyrsta kafla verðbréfalýsingar þessarar endurspeglar hvorki mikilvægi né líkur þess að 

viðkomandi áhættuþáttur hafi áhrif á virði skuldabréfanna.  

1.1 Almenn áhætta skuldabréfa 

Skuldabréf bera markaðsáhættu sem felst í því að virði þeirra getur sveiflast ef ávöxtunarkrafa skuldabréfa sveiflast 

almennt á mörkuðum. Ef ávöxtunarkrafa hækkar þá lækkar virði bréfanna og á hinn bóginn ef ávöxtunarkrafa lækkar 

þá eykst virði bréfanna. Margvísleg atriði geta orðið til þess að lækkanir verða á mörkuðum með fjármálagerninga 

og þá á verði skuldabréfanna, s.s. breytingar á vaxtastigi, lagabreytingar, ófyrirséðir atburðir eða áföll og almennt 

efnahagsástand. Slíkir atburðir eru utan áhrifasviðs útgefanda. Nánar er vikið að lagaumhverfi því sem um verðbréfin 

og útgefanda þeirra gilda í kafla 1.1.6 Lagaleg áhætta í verðbréfalýsingu þessari. 

Ekki er hægt að veita tryggingu fyrir því að fjárfestingin muni reynast arðbær. Þá skulu væntanlegir fjárfestar einnig 

hafa það hugfast að þrátt fyrir að fjárfesting í skuldabréfum kunni að skila góðri ávöxtun almennt er sú hætta ávallt 

fyrir hendi að skuldabréf í einstökum félögum reynist óarðbær. 

1.1.1 Seljanleikaáhætta 

Þrátt fyrir að sótt hafi verið um töku skuldabréfanna til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði Nasdaq Iceland er 

ekki hægt að ábyrgjast að skilvirkur markaður myndist með skuldabréfin. Þannig getur sú staða komið upp að 

fjárfestar geta ekki selt skuldabréfin þegar þeir vilja selja eða selt á því verði sem væntingar þeirra standa til þar sem 
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framboð skuldabréfanna er meira en svo að markaðurinn taki við sölutilboðum á uppsettu verði. Ekki verður 

viðskiptavakt með skuldabréfin. 

1.1.2 Markaðsáhætta 

Helsti markaðsáhættuþátturinn í tengslum við skuldabréfin eru breytingar á vöxtum á viðkomandi markaði. 

Markaðsvirði skuldabréfa lækkar, að öllu öðru óbreyttu, ef almennir vextir hækka og öfugt. Vaxtaáhætta er meiri á 

lengri skuldabréfum. Fjárfestum er ráðlagt að kynna sér markaðsáhættu skuldabréfa og meta áhrif vaxtabreytinga á 

markaðsvirði skuldabréfanna. 

1.1.3 Endurgreiðsluáhætta 

Útgefandi skuldbindur sig til að endurgreiða skuldabréfin á gjalddaga með tekjum sínum og eignum. Skuldbinding 

útgefanda er bein og óskilyrt.  

Endurgreiðsluáhætta felst í því að útgefandi verði ófær um að greiða af skuldabréfunum á gjalddaga og takist ekki, 

þrátt fyrir tímafresti til úrbóta, að mæta skuldbindingum vegna þeirra. Til að draga úr slíkri áhættu hefur útgefandi 

samþykkt skilmála vegna skuldabréfaflokksins sem ætlað er að bæta réttarstöðu skuldabréfaeigenda gagnvart 

útgefanda. Skilmálarnir innihalda m.a. gjaldfellingarákvæði að undangengnu samþykki að lágmarki 15% 

skuldabréfaeigenda miðað við fjárhæð. Þá er í skilmálunum einnig tiltekið bann við veðsetningu eigna ásamt kröfu 

um að tiltekin fjárhagsleg skilyrði séu haldin og þau prófuð með reglubundnum hætti.   

1.1.4 Verðbólguáhætta 

Skuldabréfin eru verðtryggð. Breytingar á vísitölu neysluverðs, sem lögð er til grundvallar verðtryggingu 

skuldabréfanna, geta haft áhrif á virði skuldabréfanna, ýmist til hækkunar eða lækkunar. 

Við verðlagsbreytingar, einkum ef verðlag breytist mikið yfir skamman tíma (þ.e. verðbólguskot), getur orðið frávik 

milli þróunar verðlags og gjaldskrár sem hefur neikvæð áhrif á rekstrarafkomu félagsins. Sögulega hefur slíkt misræmi 

leiðrétt sig í kjölfar verðbólguskots og neikvæðu áhrifin á rekstrarafkomu félagsins því verið tímabundin. 

1.1.5 Uppgjörsáhætta 

Sú áhætta er til staðar, í tengslum við möguleg viðskipti með bréfin, að greiðsla í greiðslukerfi sé ekki gerð upp með 

þeim hætti sem vænst var sökum þess að mótaðili greiðir eða afhendir ekki greiðslu á réttum tíma. 

1.1.6 Lagaleg áhætta 

Um útgáfu skuldabréfanna gilda íslensk lög svo sem þau voru við staðfestingu lýsingar þessarar. Skuldabréfin eru 

verðbréf í skilningi 1. mgr. 2. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti („vvl.“) og eru rafrænt skráð, sbr. lög nr. 

131/1997 um rafræna eignarskráningu verðbréfa. Um skuldabréfin gildir enn fremur tilskipun frá 9. febrúar 1798 um 

áritun afborgana á skuldabréf og óskráðar reglur íslensks réttar um viðskiptabréf.  

Félaginu ber að fylgja eftir reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðsvik, reglum Fjármálaeftirlitsins 

nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja og reglum Kauphallarinnar fyrir útgefendur 

fjármálagerninga frá 1. janúar 2017. 

Breytingar á lögum og reglum, dómsúrskurðir eða stjórnvaldsákvarðanir gætu haft áhrif á starfsemi félagsins til lengri 

eða skemmri tíma. Slíkar breytingar gætu leitt til taps fyrir félagið eða með öðrum hætti haft neikvæð áhrif á arðsemi 

þess eða fjárhagslega stöðu.  

HS Veitur kann að verða aðili að dómsmálum eða kröfugerðum af hendi þriðja aðila. Ekki er hægt að útiloka að 

dómsúrskurðir eða stjórnvaldsákvarðanir verði félaginu óhagfelldir. 
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2 Tilkynning til fjárfesta 

Lýsing HS Veitna, dagsett 9. nóvember 2018, varðar töku skuldabréfaflokksins HSVE 310138 til viðskipta á skipulegum 

verðbréfamarkaði Kauphallarinnar. Lýsingin samanstendur af tveimur sjálfstæðum skjölum: verðbréfalýsingu þessari 

og útgefandalýsingu, dagsettri 9. nóvember 2018. Lýsingin, sem einungis er birt á íslensku, hefur verið staðfest af 

Fjármálaeftirlitinu. Lýsingin verður aðgengileg á vefsíðu útgefanda, 

http://hsveitur.is/HSCompanyInfo/HSCompanyBonds.aspx, í 12 mánuði frá staðfestingu hennar. Útprentuð eintök 

má panta sér að kostnaðarlausu í gegnum netfangið gunnlaugur@hsveitur.is.  

Fjárfestar ættu ætíð að byggja ákvörðun sína um fjárfestingu í skuldabréfaflokknum á eigin skoðun eða óháðri ráðgjöf 

sem þeir velja viðeigandi. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel alla skilmála skuldabréfaflokksins áður en 

ákvörðun er tekin um að fjárfesta í skuldabréfunum. Fjárfestar eru ennfremur hvattir til að kynna sér innihald kafla 

1 Áhættuþættir í verðbréfalýsingu þessari sem og kafla 1 Áhættuþættir í útgefandalýsingu HS Veitna dagsettri  

9. nóvember 2018. 

Fjárfestar verða sjálfir að taka ákvörðun um hvort fjárfesting í bréfunum sé góður kostur fyrir þá. Fjárfestum er 

einkum bent á að huga að eftirfarandi þáttum: 

a) Fjárfestar þurfa að búa yfir nægjanlegri þekkingu og reynslu til að meta virði bréfanna og lausafjárstöðu 

útgefanda með fullnægjandi hætti. Fjárfestar verða að gera sér grein fyrir áhættunni sem fylgir 

fjárfestingum í skuldabréfunum og hafa kynnt sér rækilega innihald lýsingarinnar og eftir atvikum annars 

efnis um útgefanda.  

b) Fjárfestar verða að vera færir um að meta með fullnægjandi hætti áhrif fjárfestingar í skuldabréfunum á 

eigin eigna- og fjárhagsstöðu. Fjárfestar verða að búa yfir nægilegri fjárfestingagetu og lausafé til að bera 

áhættuna sem fylgir kaupum á skuldabréfunum.  

c) Fjárfestar verða að kynna sér og skilja skilmála skuldabréfanna og vera kunnugir eðli fjármagnsmarkaða. 

Fjárfestar verða að vera færir um að meta, ýmist sjálfir eða með hjálp ráðgjafa, hvaða áhrif sveiflur í rekstri 

útgefanda, breytingar á vaxtastigi eða aðrir sambærilegir þættir geta haft á fjárfestingar í skuldabréfunum.. 

2.1 Yfirlýsing útgefanda 

Undirritaðir, stjórnarformaður og forstjóri HS Veitna hf., kt. 431208-0590, Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ, lýsum 

hér með yfir, fyrir hönd stjórnar félagsins og félagsins sjálfs, að samkvæmt okkar bestu vitund eru upplýsingarnar 

sem lýsingin hefur að geyma í samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum er sleppt sem kunna að skipta 

máli varðandi áreiðanleika hennar. 

 

Reykjanesbæ, 9. nóvember 2018 

 

Fyrir hönd stjórnar HS Veitna hf.     Fyrir hönd HS Veitna hf. 

 

 

Gunnar Þórarinsson,      Júlíus Jón Jónsson, 

stjórnarformaður       forstjóri 
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2.2 Umsjónaraðili útgáfunnar  

Umsjónaraðili töku skuldabréfanna til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði Kauphallar er Íslandsbanki hf.,  

kt. 491008-0160, Hagasmára 3, 201 Kópavogi. Íslandsbanki var ráðgjafi félagsins og umsjónaraðili með sölu 

skuldabréfanna og gerð lýsingar vegna töku þeirra til viðskipta. Íslandsbanki þiggur þóknun fyrir aðkomu sína að 

þessum verkefnum.  

2.3 Upplýsingar frá þriðja aðila 

Upplýsingar um vísitölu neysluverðs eru fengnar frá Hagstofu Íslands. Upplýsingar frá Hagstofunni eru opinber gögn. 

Útgefandi staðfestir, að því marki sem félaginu er unnt og kunnugt um, að þær upplýsingar sem það styðst við frá 

Hagstofunni eru rétt eftir hafðar og að engum staðreyndum er sleppt sem geri upplýsingarnar ónákvæmar eða 

misvísandi. Upplýsingarnar voru fengnar af vef Hagstofunnar, http://www.hagstofan.is. 

2.4 Hugsanlegir hagsmunaárekstrar 

Athygli fjárfesta er vakin á hagsmunum HS Veitna og Íslandsbanka vegna töku skuldabréfa HS Veitna til viðskipta á 

aðalmarkaði Kauphallarinnar: 

Verðbréfamiðlun Íslandsbanka annaðist frumsölu skuldabréfa. Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka er umsjónaraðili 

vegna töku skuldabréfanna til viðskipta hjá Kauphöllinni og fær greidda þóknun frá HS Veitum vegna þess. 

Sigrún Hjartardóttir, starfsmaður Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka, er varamaður í stjórn HS Veitna. Sigrún hefur 

aldrei setið stjórnarfund hjá félaginu og hefur enga aðkomu haft að útgáfu skuldabréfanna að öðru leyti en sem snýr 

að gerð þessarar lýsingar. 

2.5 Tilgangur útgáfu skuldabréfaflokksins og markmið með töku bréfanna til viðskipta 

Tilgangur útgáfu skuldabréfaflokksins HSVE 310138 er tvíþættur; 1) að endurfjármagna að hluta til skráðan 

skuldabréfaflokk félagsins HSVE 08 01 sem er á gjalddaga 15. desember 2018, og 2) að tryggja langtímafjármögnun 

félagsins vegna fjárfestinga í nýjum verkefnum.  

Markmið töku bréfanna til viðskipta er að slíkt auki markaðshæfi þeirra og seljanleika fyrir fjárfesta.  

2.6 Skilgreiningar  

Í verðbréfalýsingunni vísa hugtökin; 

„HS Veitur“, „útgefandinn“ og „félagið“ til HS Veitna hf., kt. 431208-0590, Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ, Íslandi, 

„HS Orka“ til HS Orku hf., kt. 680475-0169, Svartsengi, 240 Grindavík, Íslandi. 

„Hitaveitu Suðurnesja“ til „Hitaveitu Suðurnesja hf.“ en miðað við skiptingaráætlun dagsett 24. október 2008 var 

Hitaveitu Suðurnesja skipt upp í HS Veitur og HS Orku. Var starfsemi HS Orku haldið áfram á kennitölu Hitaveitu 

Suðurnesja en starfsemi HS Veitna færð á nýja kennitölu.  

„Íslandsbanki" til Íslandsbanka hf., kt. 491008-0160, Hagasmári 3, 201 Kópavogur, Íslandi, 

„Kauphöllin“ til Nasdaq Iceland hf., kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavík, Íslandi, 

„Nasdaq verðbréfamiðstöð“ til Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf., kt. 500797-3209, Laugavegi 182, 105 Reykjavík, 

Íslandi, 

„umsjónaraðili“ til Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka hf., kt. 491008-0160, Hagasmára 3, 201 Kópavogur, Íslandi, 

„verðbréfalýsingin“ til verðbréfalýsingar þessarar, dagsettrar 9. nóvember 2018, 
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„lýsingin“ til lýsingar HS Veitna dagsettrar 9. nóvember 2018 sem samanstendur af verðbréfalýsingu þessari og 

útgefandalýsingu dagsettri 9. nóvember 2018,  

nema annað megi skilja af samhenginu eða sé tekið fram í textanum. 

Þegar vísað er til tímasetninga í verðbréfalýsingunni skal það túlkað sem tilvísun til tímasetninga að íslenskum 

staðartíma. 

Þegar vísað er til laga og reglugerða í verðbréfalýsingunni er vísað til íslenskra laga og reglugerða, með áorðnum 

breytingum. 

2.7 Skammstafanir og hugtök 

EES    Evrópska efnahagssvæðið 

ehf.    einkahlutafélag 

ESB    Evrópusambandið 

f.h.    fyrir hönd 

gr.    grein 

hf.    hlutafélag 

ISK    íslenskar krónur 

kr.    íslenskar krónur 

kt.    kennitala 

m.a.    meðal annars 

mgr.    málsgrein  

m.kr.    milljónir króna 

nr.    númer 

sbr.    samanber 

skv.    samkvæmt 

tl.    töluliður 

u.þ.b.    um það bil 

þ. á m.    þar á meðal 

þ.e.    það er 

þús.    þúsund 

þús.kr.    þúsund krónur 

2.8 Hugtök í starfsemi útgefanda 

kW kílówatt = 1.000 wött 

MW megawatt = 1.000 kW 
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3 Upplýsingar um skuldabréfin 

3.1 Almennt 

Auðkenni 
skuldabréfaflokks: 

ISIN: Nafnverðseining 
flokks: 

Loka-
gjalddagi: 

Gjaldmiðill: Tegund: Verðtrygging: Nafn-
vextir: 

HSVE 310138 IS0000029650 20.000.000 - kr. 31.1.2038 ISK Jafnar 
greiðslur 

Vísitala 
neysluverðs 

2,98% 
fastir 

Skuldabréfin eru nafnbréf, rafrænt skráð hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð. Bréfin eru vistuð á vörslureikningi 

viðkomandi fjárfestis hjá reikningsstofnun að hans vali. 

Skuldabréfin eru verðbréf í skilningi 1. mgr. 2. gr. vvl. Um þau gilda jafnframt tilskipun frá 9. febrúar 1798 um áritun 

afborgana á skuldabréf, lög nr. 131/1997 um rafræna eignarskráningu verðbréfa sem og óskráðar reglur íslensks 

réttar um viðskiptabréf. Skuldabréfin voru seld afmörkuðum hópi fagfjárfesta í lokuðu útboði sem fram fór í janúar 

2018 á Íslandi og er nafnverð hverrar einingar kr. 20.000.000. Hægt verður að eiga með þau viðskipti á eftirmarkaði 

á líftíma bréfanna. Sala og afhending fór fram gegn staðgreiðslu. Félagið mun sjálft annast greiðslur af 

skuldabréfunum. 

Rísi mál út af skuldabréfaútgáfu þessari, má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur samkvæmt reglum XVII. kafla laga 

nr. 91/1991, um meðferð einkamála.  

Allar kröfur til endurgreiðslu skuldabréfanna eru jafn réttháar innbyrðis. Útgefandi ber einn ábyrgð á greiðslum af 

skuldabréfunum. Útgefandi hefur ekki skráð lánshæfismat.   

3.2 Heimild til útgáfunnar 

Stjórn HS Veitna samþykkti heimild til útgáfu opins skuldabréfaflokks á fundi sínum þann 26. janúar 2018. Skv. bókun 

stjórnar skyldi stefnt að útgáfu allt að kr. 5.500.000.000.  

3.3 Skilmálar og sérstök skilyrði skuldabréfaflokksins 

3.3.1 Skilmálar 

Texti þessi byggir á skilmálum skuldabréfanna sem fram koma í 2. kafla útgáfulýsingar vegna rafrænnar útgáfu 

skuldabréfanna í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar. 

Auðkenni: HSVE 310138 

ISIN:: IS0000029650 

Gjaldmiðill: ISK 

Vextir: 2,98%, fastir vextir 

Dagaregla: 30/360 

Verðtrygging: Skuldabréfin eru verðtryggð með vísitölu neysluverðs til verðtryggingar, með 
grunnvísitölu 447,16 þann 31. janúar 2018. Verðtryggður höfuðstóll skal 
uppreiknaður áður en vextir eru reiknaðir. 
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Greiðslur vaxta og 
höfuðstóls: 

Höfuðstóll og vextir greiðast með 40 jöfnum greiðslum (annuity). Fyrsti 
greiðsludagur skal vera 31. júlí 2018 og á sex mánaða fresti þar á eftir á 31. degi 
mánaðarins („gjalddagar“). 

Beri gjalddag upp á dag sem ekki er bankadagur skal greiðsludagur vera næsti 
bankadagur þar á eftir. Bankadagur í skuldabréfum þessum telst vera virkur dagur 
þegar bankar eru almennt opnir á Íslandi. 

Greiðslustaður er hjá reikningsstofnunum, í samræmi við greiðsluupplýsingar frá 
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., og ber hver reikningsstofnun ábyrgð á útdeilingu 
greiðslna til skuldabréfaeigenda. 

Útgáfudagur: 31. janúar 2018 

Lokagjalddagi: 31. janúar 2038 

Heildarútgáfa: kr. 5.500.000.000 (krónur fimmþúsundogfimmhundruð milljónir) 

Útgefið nú: Kr. 5.500.000.000 (krónur fimmþúsundogfimmhundruð milljónir) 

Nafnverðseining: kr. 20.000.000 (krónur tuttugumilljónir) 

Útreikningsaðili: Útgefandi 

Tilgangur útgáfu 
skuldabréfaflokksins: 

Er að endurfjármagna skuldabréfaflokk félagsins HSVE 08 01 ásamt því að tryggja 
langtímafjármögnun félagsins vegna fjárfestinga í nýjum verkefnum. 

Uppgreiðsluheimild: Útgefanda er óheimilt að greiða upp skuldabréfin. 

Eftirlitsaðili: Eftirlitsaðili er Deloitte ehf., kt. 521098-2449, Smáratorgi 3, 201 Kópavogur. 

Hlutverk eftirlitsaðila: Eftirlitsaðila ber að staðfesta og kanna sjálfstætt útreikninga útgefanda á 
fjármálakvöðum og hvort útgefandi uppfyllir önnur skilyrði skuldabréfaflokks. 
Útgefandi skal birta skýrslur eftirlitsaðila með tilkynningu á evrópska 
efnahagssvæðinu (fréttakerfi kauphallar).  

Um skyldur eftirlitsaðila fer að öðru leyti samkvæmt ákvæðum skuldabréfanna og 
samnings eftirlitsaðila við útgefanda. 

Dráttarvextir: Greiði útgefandi ekki samningsbundnar afborganir og vexti á gjalddaga 
skuldabréfanna er skuldabréfaeigendum heimilt að innheimta dráttarvexti, í 
samræmi við ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma um grunn dráttarvaxta 
og vanefndarálag, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, 
af gjaldfallinni fjárhæð. Komi til þess að gjalddagi skuldabréfanna falli á dag sem 
ekki er bankadagur og útgefandi greiðir á næsta bankadegi þar á eftir, er 
skuldabréfaeigendum ekki heimilt að innheimta dráttarvexti. 

Gjaldfellingarheimildir: Hafi greiðsla vaxta, verðbóta eða höfuðstóls ekki verið innt af hendi innan þrjátíu 
(30) daga eftir gjalddaga er skuldabréfaeigendum heimilt að fella allar eftirstöðvar 
skuldabréfanna í gjalddaga.  

Ef (i) fjárnám verður gert hjá útgefanda, (ii) önnur lán útgefanda að lágmarki að 
fjárhæð kr. 100.000.000 fyrir einstakar skuldbindingar eða samtals að fjárhæð kr. 
250.000.000 eru gjaldfelld, (iii) fram kemur ósk um gjaldþrotaskipti á búi 
útgefanda, (iv) útgefandi leitar nauðasamninga, (v) eignir útgefanda eru auglýstar 
á nauðungaruppboði eða (vi) eignir útgefanda eru kyrrsettar sem hluti af 
fullnustuaðgerðum kröfuhafa, er skuldabréfaeigendunum heimilt að fella allar 
eftirstöðvar skuldabréfanna í gjalddaga. Gjaldfelling er þó ekki heimild ef 
réttmætum mótbárum útgefanda og eðlilegum vörnum er haldið uppi. Skal við 
mat á heimildum til gjaldfellinga skv. framangreindum (ii) lið horft til þess að 
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fjárhæðir séu verðbættar samkvæmt vísitölu neysluverðs til verðtryggingar, með 
sömu grunnvísitölu og skuldabréfin. 

Verði útgefandi uppvís að brotum á sérstökum skilyrðum skuldabréfanna hefur 
hann þrjátíu og fimm daga til að bæta úr broti frá þeim degi að það á sér stað. Sé 
brot til staðar á þrítugasta og sjötta degi er skuldabréfaeigendum heimilt að fella 
allar eftirstöðvar skuldabréfanna í gjalddaga. 

Hafi skuldabréfin ekki verið tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland fyrir 
31. desember 2018 er skuldabréfaeigendum heimilt að fella allar eftirstöðvar 
skuldabréfanna í gjalddaga. 

Komi til þess að gjaldfellingarheimild sé til staðar og einhver skuldabréfaeigandi 
hyggst nýta þá heimild skal ákvörðun um gjaldfellingu fara fram í samræmi við 
samþykktarferli fyrir gjaldfellingu. 

Samþykktarferli fyrir 
gjaldfellingu: 

Komi til þess að til staðar sé gjaldfellingarheimild er hverjum skuldabréfaeiganda 
heimilt að óska eftir fundi skuldabréfaeigenda þar sem ákvörðun skal tekin um 
hvort gjaldfella eigi skuldabréfin. Skulu skuldabréfaeigendur beina ósk um fund 
skuldabréfaeigenda til eftirlitsaðila sem annast fundarboðun og fundarstjórn 
fundar skuldabréfaeigenda.  

Gjaldfelling telst samþykkt ef 15% skuldabréfaeigenda skv. framangreindu 
samþykkja hana. Allir skuldabréfaeigendur eru bundnir við ákvarðanir sem teknar 
eru á fundi skuldabréfaeigenda og teljast öll skuldabréfin gjaldfallin sé tekin 
ákvörðun um gjaldfellingu. Sé gjaldfellingarheimild ekki lengur til staðar á 
fundardegi er ekki heimilt að nýta gjaldfellingarheimildina og skal eftirlitsaðili þá 
án tafar afboða fundinn. 

Fundur skuldabréfaeigenda: Eftirlitsaðili sér um boðun fundar skuldabréfaeigenda og skal hann innan 2 
(tveggja) daga frá ósk um fund senda útgefanda tilkynningu um fundarboðun og 
skal útgefandi birta slíka tilkynningu opinberlega á evrópska efnahagssvæðinu 
(fréttakerfi kauphallar). Fund skuldabréfaeigenda skal ávallt boða með að 
lágmarki tveggja vikna fyrirvara og skal fundarboðið tilgreina hvar og hvenær 
fundur skuldabréfaeigenda skal haldinn. Skirrist útgefandi við að birta fundarboð 
er eftirlitsaðila heimilt að láta birta tilkynningu í nafni útgefanda og á hans 
kostnað. Útgefanda er heimilt að tjá sig á fundi skuldabréfaeigenda, en skal víkja 
af fundi áður en atkvæðagreiðsla hefst. 

Atkvæðisréttur skuldabréfaeigenda miðast við fjárhæð skuldabréfaeignar hvers 
skuldabréfaeiganda í hlutfalli við útistandandi fjárhæð skuldabréfaflokksins. Skal 
eignarhlutfall hvers skuldabréfaeigenda miðast við skráða eign þeirra í lok þess 
dags sem fundur skuldabréfaeigenda er boðaður. Eigi útgefandi hluta 
skuldabréfanna skal sá hluti ekki bera atkvæðisrétt, og eignarhlutfall annarra 
skuldabréfaeigenda því verða hlutfallslega hærra sem nemur skuldabréfum í eigu 
útgefanda. 

Fundarboðun, fundargögn og niðurstöður fundar skulu birtar opinberlega á 
evrópska efnahagssvæðinu (fréttakerfi kauphallar). Komi til þess að félagið sé ekki 
með útgefna fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta skal framangreint 
sent Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. sem kemur upplýsingum áleiðis til 
skuldabréfaeigenda. 

Arðgreiðslur: Greiðsla arðs, kaup á eigin hlutabréfum eða lækkun hlutafjár til greiðslu til 
hluthafa er heimil innan þeirra marka sem eðlilegt og sanngjarnt getur talist. 
Skilyrði fyrir arðgreiðslu, kaupum á eigin hlutabréfum eða lækkun hlutafjár, í 
hvaða formi sem hún kann að verða, er að engar vanefndir samkvæmt 
skuldabréfunum séu til staðar eða séu fyrirsjáanlegar vegna aðgerðarinnar. 
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Óheimilt er að greiða arð, kaupa eigin hlutabréf eða lækka hlutafé fari 
eiginfjárhlutfall útgefanda við það undir 40%. 

Upplýsingaöflun: Útgefanda og eftirlitsaðila er á hverjum tíma heimilt að afla upplýsinga um skráða 
eigendur skuldabréfaflokksins frá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. 

Skilmálabreyting: Útgefanda er heimilt að óska eftir breytingu á skilmálum skuldabréfsins, en 
ákvörðun um slíkt skal taka á fundi skuldabréfaeigenda. Fundarboði skal fylgja 
yfirlit yfir tillögur útgefanda að breyttum skilmálum.  

Tillögur að breyttum skilmálum skuldabréfanna teljast vera samþykktar ef 90% 
skuldabréfaeigenda samþykkja hana. Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq 
verðbréfamiðstöð hf. um hvers kyns breytingar á skilmálum skuldabréfanna. 

Framsal: Engar takmarkanir eru á framsali skuldabréfa. Framselja skal skuldabréfin til 
nafngreinds aðila. 

Ágreiningsmál: Rísi mál út af skuldabréfum þessum skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur 
samkvæmt ákvæðum XVII. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. 

Afskráning: Skuldabréfaflokkur verður afskráður sjö sólarhringum eftir lokagjalddaga nema 
tilkynning um annað berist frá útgefanda. Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq 
verðbréfamiðstöð hf. um greiðslufall flokksins og skal í því tilviki senda Nasdaq 
verðbréfamiðstöð hf. tilkynningu þar um þegar greiðsla hefur farið fram. 

 

3.3.2 Sérstök skilyrði vegna skuldabréfaflokksins HSVE 310138 

Verði útgefandi uppvís að brotum á sérstökum skilyrðum skuldabréfanna hefur hann þrjátíu og fimm daga til að bæta 

úr broti frá þeim degi að það á sér stað. Sé brot til staðar á þrítugasta og sjötta degi er skuldabréfaeigendum heimilt 

að fella allar eftirstöðvar skuldabréfanna í gjalddaga (gjaldfelling) með aðstoð eftirlitsaðila í samræmi við ákvæði 

skuldabréfaflokksins, sbr. hér síðar. 

a) Tilkynning á vanefnd: Útgefandi skuldbindur sig til að tilkynna skuldabréfaeigendum þegar í stað ef hann 
verður var við að hvers kyns vanefndartilvik samkvæmt skuldabréfunum hafi átt sér stað. Jafnframt skal 
útgefandi tilkynna um gjaldfellingarheimildir ef þær eru fyrir hendi hjá öðrum lánveitendum útgefanda. 
Tilkynning samkvæmt ákvæði þessu telst fullnægjandi sé hún birt opinberlega á evrópska efnahagssvæðinu 
(fréttakerfi kauphallar), sé útgefandi með útgefna fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta, en 
annars sé hún send með ábyrgðarpósti. 

b) Fjárhagsleg skilyrði: Útgefandi skuldbindur sig til að hlíta neðangreindum fjárhagslegum skilyrðum sem taka 
mið af rekstri og efnahag samstæðu útgefanda: 

1. Sjóðstreymiskvöð: Nettó vaxtagreiðslur skulu ekki vera hærri en sem nemur 50% af aðlöguðu EBIT 
á hverju 12 mánaða tímabili. 

2. Skuldsetning: Vaxtaberandi skuldir í öðrum gjaldmiðlum en uppgjörsmynt félagsins skulu ekki vera 
hærri en 20% af heildar vaxtaberandi skuldum. 

3. Eiginfjárhlutfall: Eiginfjárhlutfall skal á hverjum prófunardegi vera 35% eða hærra. 

Framangreind fjárhagsleg skilyrði skulu reiknaðar af útgefanda á prófunardögum. Skal útgefandi senda 
eftirlitsaðila öll nauðsynleg gögn innan tveggja vikna frá prófunardegi og skal eftirlitsaðili birta skýrslu sína 
innan tveggja vikna þaðan í frá. 

Viðmiðun: Efnahagsliðir miðast við punktstöðu á uppgjörsdögum og rekstrarliðir miðast við undangengna 
12 mánuði frá uppgjörsdögum.  

c) Veðsetning eigna: Útgefandi skuldbindur sig til þess að setja ekki eignir sínar að veði án skriflegs 
samþykkis 85% eigenda í skuldabréfaflokki þessum, miðað við fjárhæð. 
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d) Jafn réttháar kröfur: Kröfur samkvæmt skuldabréfaflokki þessum standa ávallt jafnar og óheimilt er að 
inna af hendi greiðslu til eins eða fleiri skuldabréfaeiganda nema að sama hlutfall sé greitt til allra 
skuldabréfaeigendanna. Ákvæði þetta kemur ekki í veg fyrir að útgefandi kaupi skuldabréf í flokki þessum 
á markaði af einum eða fleiri skuldabréfaeigendum. 

e) Bann við breytingum á starfsemi eða tilgangi útgefanda: Útgefandi skuldbindur sig til að skipta hvorki 
útgefanda upp í tvö eða fleiri sjálfstæð félög né gera verulegar breytingar á tilgangi útgefanda, nema að 
fengnu samþykki 75% skuldabréfaeigenda miðað við fjárhæð. Þrátt fyrir framangreint er útgefanda ávallt 
heimilt að skipta tilteknum eignum sínum eða hluta rekstrar í félag að fullu í eigu útgefanda, enda er 
útgefanda óheimilt að selja slíkt félag að hluta til eða í heild án samþykkis 75% skuldabréfaeigenda.  

f) Upplýsingar: Útgefandi skal birta alla útreikninga sína, sem og eftirlitsaðila, vegna sérstakra skilyrða 
opinberlega á evrópska efnahagssvæðinu (fréttakerfi kauphallar). 

g) Eftirlitsaðili: Á hverjum tíma skal alltaf vera í gildi samningur við eftirlitsaðila sem skal vera starfandi á 
líftíma skuldabréfsins. Komi til þess að ekki sé til staðar samningur við eftirlitsaðila skal síðasti eftirlitsaðili 
starfa með óbreyttar heimildir á grundvelli útseldra tíma samkvæmt eigin verðskrá á kostnað útgefanda 
þar til nýr eftirlitsaðili hefur verið ráðinn til starfa. Ákvæði þessa efnis skal koma fram í samningi 
útgefanda við eftirlitsaðila. 

h) Arðgreiðslur o.fl.: Útgefanda er ekki heimilt að greiða arð, kaupa eigin hlutabréf eða lækka hlutafé með 
greiðslu til hluthafa nema slíkt sé sérstaklega heimilt samkvæmt skilmálum skuldabréfaflokksins. 

i) Einkaleyfi: Útgefandi hefur einkaleyfi á starfsemi sinni sbr. Raforkulög nr. 65/2003 og Lög um vatnsveitur 
sveitarfélaga nr. 32/2004. Verði breytingar á lögum þannig að einkaleyfi útgefanda verði fellt niður eða 
ógilt hafa skuldabréfaeigendur rétt til gjaldfellingar. 

j) Breyting á eignarhaldi: Í Raforkulögum nr. 65/2003, er kveðið á um að eignarhald útgefanda þarf ávallt 
að vera í meirihlutaeigu ríkis, sveitarfélaga og/eða fyrirtækja sem eru alfarið í eigu þessara aðila. Verði 
breytingar á lögum sem leiða til breytinga á eignarhaldi útgefanda eða ef meirihlutaeign eignarhalds 
útgefanda er ekki lengur hjá ríki, sveitarfélögum og/eða fyrirtækjum, sem eru alfarið í eigu þessara aðila, 
hafa skuldabréfaeigendur rétt til að gjaldfella skuldabréfið. 

3.3.3 Vextir, verðtrygging og hlunnindi 

Skuldabréfin bera 2,98% fasta vexti og eru verðtryggð með vísitölu neysluverðs („VNV“) með grunnvísitölu 447,16 

þann 31. janúar 2018 (dagvísitala VNV). Engin hlunnindi eru tengd skuldabréfunum. Fyrsti vaxtadagur var 31. janúar 

2018. Skuldabréfin endurgreiðast með 40 jöfnum greiðslum (annuity), í fyrsta sinn 31. júlí 2018 og á sex mánaða 

fresti þar á eftir á 31. degi mánaðarins (gjalddagar).  

Kröfur samkvæmt skuldabréfunum fyrnast nema að krafa um greiðslu þeirra komi fram innan 10 ára (greiðslur af 

höfuðstól) og 4 ára (vaxtagreiðslur) frá gjalddaga skv. 5. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. 

3.3.4 Skattheimta 

Skráð skrifstofa útgefanda er á Íslandi þar sem óskað er eftir töku skuldabréfanna til viðskipta. Um skattalega 

meðferð vaxta vegna skuldabréfanna gilda íslensk skattalög svo sem þau eru á hverjum tíma. Við staðfestingu 

lýsingar þessarar ber að greiða 22% staðgreiðsluskatt af fjármagnstekjum skv. lögum nr. 94/1996 um staðgreiðslu 

skatts á fjármagnstekjur. Útgefandi mun ekki halda eftir staðgreiðsluskatti af greiðslum vegna skuldabréfanna. 

Skuldabréfaeigendur bera sjálfir ábyrgð á staðgreiðslu skatta vegna fjármagnstekna sinna af skuldabréfunum.  

3.3.5 Lagarammi 

Útgáfa þessi lýtur viðeigandi íslenskum lögum svo sem þau eru við staðfestingu lýsingar þessarar. Skuldabréfin eru 

verðbréf í skilningi 1. mgr. 2. gr. vvl. Um þau gilda jafnframt tilskipun frá 9. febrúar 1798 um áritun afborgana á 
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skuldabréf, lög nr. 131/1997 um rafræna eignarskráningu verðbréfa sem og óskráðar reglur íslensks réttar um 

viðskiptabréf. Rísi mál út af skuldabréfunum má reka þau fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur skv. ákvæðum XVII kafla laga 

nr. 91/1991 um meðferð einkamála. 

3.4 Taka skuldabréfanna til viðskipta 

Sótt verður um að framangreindur flokkur skuldabréfa verði tekinn til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði 

Kauphallar. Skuldabréf að nafnvirði kr. 5.500.000.000 voru seld í lokuðu útboði til valinna fjárfesta í janúar 2018. 

Verði umsóknin samþykkt er stefnt að töku allra þegar útgefinna skuldabréfa í flokknum til viðskipta eigi síðar en  

31. desember 2018. Auðkenni skuldabréfaflokksins í viðskiptakerfi Kauphallar verður HSVE 310138. 

3.4.1 Umsjón 

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hefur umsjón með töku skuldabréfanna til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði 

Kauphallar fyrir hönd útgefanda. Samningur þess efnis var undirritaður þann 8. september 2017. 

3.4.2 Kostnaður 

Áætlaður heildarkostnaður við útgáfuna og töku skuldabréfanna til viðskipta er kr. 8.527.630. Kostnaðurinn 

samanstendur af skráningarkostnaði Kauphallar, gjaldi Nasdaq Verðbréfamiðstöðvar, kostnaði FME vegna yfirferðar 

og staðfestingar lýsingar auk þóknunar Íslandsbanka vegna sölu bréfanna. 
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1 Áhættuþættir 

Fjárfestar sem eru að velta fyrir sér kaupum á skuldabréfum útgefnum af HS Veitum hf., kt. 431208-0590, Brekkustíg 

36, 260 Reykjanesbæ (hér eftir „HS Veitur“, „útgefandinn“ eða „félagið“), eru hvattir til að kynna sér vel þá 

áhættuþætti sem fjallað er um í útgefandalýsingu þessari og leggja eigið mat á þá áhættu sem kaupin gætu útsett 

þá fyrir.  

Samkvæmt bestu vitund inniheldur kafli 1 Áhættuþættir í útgefandalýsingu þessari ásamt kafla 1 Áhættuþættir í 

verðbréfalýsingu félagsins dagsettri 9. nóvember 2018 tæmandi lýsingu á þeim áhættuþáttum sem máli kunna að 

skipta við að meta áhættu af fjárfestingu í skuldabréfaflokknum. HS Veitur geta ekki metið líkur þess að tilteknir 

áhættuþættir, sem hér er fjallað um, muni hafa áhrif á starfsemi félagsins. Sá möguleiki er ennfremur fyrir hendi að 

félagið geti ekki staðið við skuldbindingar sínar vegna annarra þátta en þeirra sem hér eru taldir upp og teljast miðað 

við núverandi upplýsingar ekki til áhættuþátta.  

Aðrar skuldabréfaútgáfur útgefnar af félaginu hafa verið í viðskiptum á skipulegum verðbréfamarkaði frá árinu 2008. 

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér allt opinberlega birt efni frá útgefanda.  

Innbyrðis röð efnistaka í fyrsta kafla útgefandalýsingar þessarar endurspeglar hvorki mikilvægi né líkur þess að 

viðkomandi áhættuþáttur hafi áhrif á rekstur félagsins.  

Utan þeirra þátta sem getið er í útgefandalýsingu þessari er félaginu ekki kunnugt um neina stjórnvaldslega, 

efnahagslega, skattalega eða peningalega stefnu né óvissuþætti, kröfur eða skuldbindingar sem hafa eða gætu haft 

mikilvæg bein eða óbein áhrif á rekstur HS Veitna. 

1.1 Almennt efnahagsumhverfi á Íslandi 

Almennir efnahagslegir þættir, svo sem hagvöxtur, verðbólga, vaxtastig og gengisskráning krónunnar, hafa áhrif á 

fjárhagsstöðu viðskiptavina HS Veitna. Gengisskráning krónunnar hefur áhrif á verðbólgu. Verðbólga hefur áhrif á 

verð vöru og þjónustu og þar með rekstrarkostnað og gjöld sem félagið þarf að standa skil á.    

Verðbólga, og væntingar þar um, hafa áhrif á vaxtastig og þar af leiðandi fjármagnskostnað fyrirtækja og 

ávöxtunarkröfu eigna. Þættir tengdir almennu efnahagsumhverfi, svo sem þeir sem hér að ofan eru taldir, eru utan 

áhrifasviðs stjórnar og stjórnenda HS Veitna. 

1.2 Áhætta tengd rekstri HS Veitna 

Áhætta tengd rekstri HS Veitna er skilgreind sem sú sértæka rekstraráhætta félagsins sem tengist öðrum þáttum en 

almennu efnahagsástandi. Þessir þættir varða t.d. starfsmenn, upplýsingakerfi og ferla. Rekstraráhætta nær til allra 

rekstrareininga innan félagsins. Þrátt fyrir að HS Veitur hafi gripið til margvíslegra ráðstafana í starfsemi sinni í því 

skyni að draga úr rekstraráhættu er ekki hægt að útiloka að félagið geti orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna slíkra 

áhættuþátta sem þá hefði áhrif á afkomu, efnahag og framtíðarhorfur HS Veitna. Nánar er vikið að framangreindum 

ráðstöfunum í köflum 1.2.1 til 1.2.89. 

1.2.1 Markaðsaðstæður 

Eftirspurn eftir afurðum HS Veitna helst tiltölulega óbreytt, þó svo að verð breytist. Teygni eftirspurnar er því 

tiltölulega lítil og þarf verð að breytast verulega svo þess fari að sjást merki í eftirspurninni. Svigrúm til verðbreytinga 

er auk þess tiltölulega takmarkað vegna þess lagaumhverfis sem fyrirtækið starfar í en þó er heimild til að breyta 

gjaldskrá til samræmis við breytingar á almennu verðlagi.  
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1.2.2 Tekjurammi Orkustofnunar 

Gjaldskrá fyrir dreifingu raforku er háð tekjuramma sem gefinn er út af Orkustofnun. Tekjuramminn byggir á 

rauntölum úr rekstri dreifiveitu í fimm ár, afskrift fastafjármuna, rauntöpum í dreifikerfi og 2017 er leyft WACC eftir 

skatta 5,75% (eigið fé 8,67% og lánsfé 3,37%). Gjaldskrá er ákveðin miðað við tekjuramma og áætlanir um raforkusölu 

á dreifiveitusvæði félagsins. Áhætta félagsins af tekjuramma felst í því að tekjurammi er reiknaður út frá arðsemi 

fyrri ára og því kann til skamms tíma að myndast ójafnvægi á milli tekna og útgjalda. 

1.2.3 Stefnumótunaráhætta 

Stefnumótunaráhætta er hættan á að viðskiptalegar ákvarðanir, framkvæmd þeirra eða skortur á viðbrögðum við 

breytingum í rekstrarumhverfi leiði til rekstrartaps. Stefnumótunarvinna núverandi stjórnenda hefur haft það að 

markmiði að vel sé fylgst með markaðsaðstæðum, rekstrarumhverfi og þeim tækifærum og ógnunum sem þar 

leynast. Unnið er að sérstakri áhættugreiningu hjá félaginu til þess að kortleggja betur viðbrögð við þeim þáttum 

sem gætu stefnt afkomu eða öryggi í starfseminni í hættu. 

1.2.4 Stjórnunar- og starfsmannaáhætta 

Stjórnunar- og starfsmannaáhætta er sú áhætta sem fólgin er í að stjórnun, skipulag og þekking innan félagsins nægi 

ekki á hverjum tíma til að takast á við þau viðfangsefni sem þarf að leysa.  

1.2.5 Upplýsingakerfi 

HS Veitur búa yfir öllum nauðsynlegum upplýsingakerfum til að sinna starfsemi sinni. Bilanir í upplýsingakerfum, 

tölvubúnaði og tengingum geta haft veruleg áhrif á starfsemi og afkomu félagsins. Árásir tölvuþrjóta og vírusar gætu 

einnig orsakað bilanir í kerfum félagsins. HS Veitur bregðast við þessari áhættu með því að vinna samkvæmt 

svokölluðu SOX verkferli við upplýsingakerfin, sem felur meðal annars í sér reglulega afritunartöku og prófun afrita, 

aðgreiningu starfa, verkferla vegna veitingu aðgangsheimilda, verkferla vegna breytingastjórnunar og neyðaráætlun.  

Þrátt fyrir að leitast sé við að lágmarka áhættu vegna upplýsingakerfa með ofangreindum hætti er ekki hægt að 

útiloka að upp komi aðstæður sem valdi félaginu tjóni sem hafi áhrif á rekstur, efnahag og framtíðarhorfur félagsins.  

1.2.6 Orðsporsáhætta 

Orðsporsáhætta felur í sér hættu á því að slæm umfjöllun um HS Veitur valdi félaginu fjárhagslegu tjóni. Rangar 

ákvarðanir í starfsemi félagsins eða ef félagið eða aðilar því tengdir fara ekki eftir lögum og reglum eru dæmi um 

orsakir neikvæðrar umfjöllunar. Ekki er hægt að útiloka að félagið verði fyrir tjóni vegna slíkrar áhættu. 

1.2.7 Pólitísk áhætta 

Breytingar á lögum, reglum og stjórnsýsluframkvæmd, t.d. varðandi auðlinda- og orkusvið,  skatta og eftirlit, gætu 

haft jákvæð eða neikvæð áhrif á félagið. Ennfremur gætu hugmyndir að lagabreytingum og umræður um þær 

mögulega haft neikvæð áhrif á starfsumhverfi félagsins. Pólitískur óstöðugleiki gæti þannig mögulega haft neikvæð 

eða jákvæð áhrif á rekstur, efnahag og framtíðarhorfur félagsins. 

1.2.8 Náttúruhamfarir og mengunarslys 

Í náttúruhamförum gætu vatnsból og jarðhitakerfi skaðast. Mengunarslys gæti valdið tjóni á vatnsbólum. Slíkir 

atburðir gætu haft veruleg neikvæð áhrif á rekstur, efnahag og framtíðarhorfur félagsins. 



H S  V e i t u r  h f .  –  Ú t g e f a n d a l ý s i n g    6 | b l a ð s í ð a  

 

1.2.9 Áhætta tengd reikningsskilaaðferðum 

Gerð ársreikninga og árshlutareikninga HS Veitna, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), krefst þess 

að stjórnendur taki ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar 

fjárhæðir eigna, skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu mati. Breytingar 

á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum eða túlkunum á þeim geta haft áhrif á niðurstöður ársreikninga og 

árshlutareikninga HS Veitna.  

1.3 Fjárhagsleg áhætta 

1.3.1 Markaðsáhætta 

Vaxta- og fjármögnunaráhætta 

HS Veitur ber vaxtaáhættu af lántökum sínum og lausafjárstýringu. Breytingar á vöxtum hafa áhrif á vaxtakostnað 

félagsins sem og virðismat (e. fair value) eigna og skulda. HS Veitur getur ekki ábyrgst að lánsfé á sambærilegum 

kjörum muni standa því til boða í framtíðinni. Aðstæður á mörkuðum með lánsfé geta breyst og ekki er hægt að 

útiloka að félagið þurfi á fjármögnun að halda á tímum þegar framboð lánsfjár er takmarkað. Vaxtahækkanir, sem 

slíkt ástand myndi líklega leiða af sér, hefðu bein áhrif á afkomu og hagnað HS Veitna. Félagið ver sig ekki sérstaklega 

gegn vaxtabreytingum.  

Allar vaxtaberandi skuldir, m.v. 30. júní 2018, bera fasta verðtryggða vexti. Af skuldum HS Veitna eru 1.240,6 milljónir 

króna (8,7%) með lokagjalddaga árið 2018, 7.419,2 milljónir króna (52,2%) með lokagjalddaga á árunum 2018-2033 

og 5.557,1 milljón króna (39,1%) með lokagjalddaga á árunum 2018-2038. Langur lánstími á föstum vöxtum dregur 

þannig úr vaxta- og fjármögnunaráhættu félagsins. HS Veitur hefur aðgang að lausafé hjá viðskiptabanka sínum til 

að mæta tímabundnum sveiflum í rekstri. 

Verðtryggingaráhætta 

Lántökur félagsins eru allar verðtryggðar í íslenskum krónum og hafa breytingar á verðlagi (vísitölu neysluverðs) því 

bein áhrif á eftirstöðvar skulda félagsins.  

Við verðlagsbreytingar, einkum ef verðlag breytist mikið yfir skamman tíma (þ.e. verðbólguskot), getur orðið frávik 

milli þróunar verðlags og gjaldskrár sem hefur neikvæð áhrif á rekstrarafkomu félagsins. Sögulega hefur slíkt misræmi 

leiðrétt sig í kjölfar verðbólguskots og neikvæðu áhrifin á rekstrarafkomu félagsins því verið tímabundin. 

1.3.2 Mótaðilaáhætta 

Mótaðilaáhætta er hættan á fjárhagslegu tapi ef viðskiptamaður eða mótaðili í fjármálagerningi getur ekki staðið við 

umsamdar skuldbindingar sínar og tryggingar sem kunna að hafa verið teknar fyrir kröfum duga ekki fyrir 

eftirstöðvum þeirra. Í starfsemi HS Veitna er mótaðilaáhætta helst vegna lausafjárstýringar og lánsáhætta vegna 

viðskiptamanna. 

Lánsáhætta vegna viðskiptamanna ræðst einkum af fjárhagsstöðu og starfsemi einstakra viðskiptamanna. Flestir 

viðskiptamenn félagsins hafa átt í áralöngum viðskiptum við félagið og forvera þess og tapaðar viðskiptakröfur hafa 

verið óverulegar í hlutfalli af veltu. Við stýringu lánsáhættu vegna viðskiptamanna er einkum horft til aldurs krafna 

og fjárhagsstöðu einstakra viðskiptamanna. Viðskiptakröfur og aðrar kröfur félagsins eru á einstaklinga og fyrirtæki. 

Félagið myndar niðurfærslu í efnahagsreikningi vegna áætlaðrar virðisrýrnunar viðskiptakrafna, annarra krafna og 

fjárfestinga. Niðurfærslan er í meginatriðum sérstök niðurfærsla vegna einstakra viðskiptamanna og sameiginleg 

niðurfærsla með tilliti til aldurs krafna, sem ekki hefur verið tengd einstökum viðskiptamönnum. Sameiginleg 

niðurfærsla er ákveðin með tilliti til innheimtusögu sambærilegra krafna. Í árslok 2017 nam niðurfærsla 

viðskiptakrafna 47 milljónum króna sem jafngildir 4,5% af viðskiptakröfum.  
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Félagið ávaxtar reiðufé sitt á innlánsreikningum í bönkum eða í peningamarkaðssjóðum. Greiðslufall eða gjaldþrot 

mótaðila í slíkum fjármálagerningum gæti haft áhrif á fjárhagsstöðu HS Veitna. 

Þrátt fyrir að félagið leitist við að takmarka mótaðilaáhættu með ofangreindum hætti, er ekki hægt að tryggja að HS 

Veitur verði ekki fyrir tapi af greiðslufalli mótaðila sem hefði áhrif á rekstur, efnahag og framtíðarhorfur félagsins. 

1.3.3 Lagaleg áhætta 

HS Veitur er hlutafélag og heyrir því undir lög nr. 2/1995, um hlutafélög. Um starfsemi félagsins gilda lög á auðlinda- 

og orkusviði, sem tilgreind eru í grein 3.2. 

HS Veitur hafa einkaleyfi á starfsemi sinni. Einkaleyfi til starfrækslu hitaveitu grundvallast á 30. gr. laga nr 58/1967, 

orkulögum. Einkaréttur til reksturs vatnsveitu grundvallast á lögum nr. 15/1923, vatnalögum, einkum á greinum 25, 

26 og 27. Einkaréttur til dreifingar raforku grundvallast á 13. gr. laga nr 65/2003. Verði breytingar á lögum þannig að 

einkaleyfi útgefanda verði fellt niður eða ógilt hafa eigendur skuldabréfa í flokki HSVE 310138 rétt til gjaldfellingar. 

Einnig gilda um bókhald og reikningsskil félagsins lög nr. 3/2006, um ársreikninga og lög nr. 145/1994, um bókhald. 

Skattalög svo sem lög nr. 90/2003, um tekjuskatt og lög nr. 50/1988, um virðisaukaskatt og reglugerðir settar á 

grundvelli fyrrgreindra laga gilda einnig um félagið.  

HS Veitum ber að fylgja lögum, reglugerðum og reglum sem gilda um útgefendur verðbréfa sem tekin hafa verið til 

viðskipta hjá Nasdaq Iceland hf. (hér eftir „Kauphöllin“), eins og þau eru á hverjum tíma, m.a. lögum nr. 108/2007, 

um verðbréfaviðskipti og reglugerðum settum á grundvelli laganna, reglum Fjármálaeftirlitsins nr. 1050/2012, um 

meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja og reglum Kauphallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerninga.   

Brot á framangreindum lögum, reglugerðum settum á grundvelli þeirra og reglum Kauphallarinnar og 

Fjármálaeftirlitsins getur valdið félaginu tjóni sem áhrif gæti haft á rekstur, efnahag og framtíðarhorfur félagsins.  

1.4 Dómsmál 

Til ársloka árs 2014 var daglegur rekstur og starfsemi HS Veitna sinnt af HS Orku á grundvelli þjónustu- og 

verkkaupasamningi milli félaganna. Samkvæmt samningnum keypti félagið þjónustu vegna reksturs veitukerfa 

félagsins auk stjórnunar- og skrifstofuþjónustu. Í ársbyrjun 2015 færðust 83 starfsmenn HS Orku hf. til HS Veitna hf. 

en í dag starfa 96 starfsmenn hjá HS Veitum. Í kjölfar yfirfærslunnar þurfti að endurskoða verksamning milli 

félaganna. Við þá endurskoðun komust stjórnendur HS Veitna hf. að þeirri niðurstöðu að meðhöndlun á hlutdeild 

félagsins í lífeyrisskuldbindingu HS Orku hf. væri ekki í samræmi við skiptingu eigna og skulda þegar Hitaveitu 

Suðurnesja hf. var skipt upp árið 2008 í þessi tvö félög. Var því gerður viðauki til eins árs í janúar 2015 við nýja 

verksamninginn og samkvæmt viðaukanum greiddu HS Veitur ákveðna mánaðarlega upphæð til HS Orku. Í 

viðaukanum kom fram að stefnt væri að því að leysa úr þessum ágreiningi á árinu 2015 en það tókst ekki og því ekki 

í gildi neitt samkomulag um greiðslur HS Veitna til HS Orku frá 1.1.2016. Aðilar komust þó að samkomulagi um að 

leggja ágreininginn fyrir dómstóla til úrlausnar. Málið var til meðferðar hjá Héraðsdómi Reykjaness sem 17. apríl 

2018 úrskurðaði HS Veitum í óhag en HS Veitur hafa áfrýjað þeim úrskurði til Landsréttar. Lögmenn beggja aðila hafa 

þegar lagt fram greinagerðir sínar þar en ekki er ljóst hvenær niðurstaða liggur fyrir. Verði niðurstaða málsins HS 

Veitum í vil mun það hafa veruleg áhrif til hagsbóta fyrir félagið þar sem bókfærð skuld við HS Orku upp á 776,8 

milljónir króna mun að mestu leyti falla niður. Það sem mun standa eftir af bókfærðri skuld varðar eingöngu 

lífeyrisskuldbindingar og áætlar félagið að upphæðin nemi um 10% af núverandi bókfærðri skuld. Gangi dómur á 

hinn bóginn gegn HS Veitum, yrðu áhrif þess lítil sem engin á bókfærða stöðu félagsins, fyrir utan kostnað af 

málarekstrinum, þar sem meðhöndlun lífeyrisskuldbindinga í reikningum er með sama hætti og verið hefur.   
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2 Tilkynning til fjárfesta 

2.1 Yfirlýsing útgefanda 

Undirritaðir, stjórnarformaður og forstjóri HS Veitna hf., kt. 431208-0590, Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ, lýsum 

hér með yfir, fyrir hönd stjórnar félagsins og félagsins sjálfs, að samkvæmt okkar bestu vitund eru upplýsingarnar 

sem útgefandalýsingin hefur að geyma í samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum er sleppt sem kunna að 

skipta máli varðandi áreiðanleika hennar. 

 

Reykjanesbæ, 9. nóvember 2018 

 

Fyrir hönd stjórnar HS Veitna hf.     Fyrir hönd HS Veitna hf. 

 

 

Gunnar Þórarinsson,      Júlíus Jón Jónsson, 

stjórnarformaður       forstjóri 

2.2 Umsjónaraðili útgáfunnar 

Umsjónaraðili töku skuldabréfanna til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði Kauphallar er Íslandsbanki hf., kt. 

491008-0160, Hagasmára 3, 201 Kópavogi. Íslandsbanki var ráðgjafi félagsins og umsjónaraðili með sölu 

skuldabréfanna og gerð lýsingar vegna töku þeirra til viðskipta. Íslandsbanki þiggur þóknun fyrir aðkomu sína að 

þessum verkefnum.  

2.3 Hugsanlegir hagsmunaárekstrar 

Athygli fjárfesta er vakin á hagsmunum HS Veitna og Íslandsbanka vegna töku skuldabréfa HS Veitna til viðskipta á 

aðalmarkaði Kauphallarinnar: 

Verðbréfamiðlun Íslandsbanka annaðist frumsölu skuldabréfa. Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka er umsjónaraðili 

vegna töku skuldabréfanna til viðskipta hjá Kauphöllinni og fær greidda þóknun frá HS Veitum vegna þess. 

Sigrún Hjartardóttir, starfsmaður Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka, er varamaður í stjórn HS Veitna. Sigrún hefur 

aldrei setið stjórnarfund hjá félaginu og hefur enga aðkomu haft að útgáfu skuldabréfanna að öðru leyti en sem snýr 

að gerð þessarar lýsingar. 
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3 Upplýsingar um útgefandann 

3.1 Útgefandi 

Útgefandi skuldabréfanna er HS Veitur hf., kt. 431208-0590. Lögheimili útgefanda og skrifstofa eru að Brekkustíg 36, 

260 Reykjanesbæ, sími 422 5200. Vefsíða útgefanda er www.hsveitur.is. Útgefandi var stofnaður og skráður sem 

hlutafélag þann 1. desember 2008. Starfsemi útgefanda lýtur lögum nr. 2/1995 um hlutafélög. Skráningarstaður 

útgefanda er Reykjanesbær, Íslandi. Rekstrartími útgefanda er ótiltekinn en 24. gr. gildandi samþykkta hans 

dagsettum 19. mars 2018 fjallar þó um slit útgefanda. 

3.1.1 Hlutafé  

Hlutafé HS Veitna er 915.900.000 krónur. Hlutafénu er skipt í jafnmarga hluti hver  að fjárhæð ein króna að nafnverði. 

Allir hlutir hafa jafnan rétt miðað við fjárhæð. Allir útgefnir hlutir í félaginu eru greiddir og teljast þeir allir til hlutafjár. 

Eitt atkvæði fylgir hverri krónu hlutafjár. Félagið má ekki eiga sjálft meira en 10% af eigin hlutafé og þá aðeins 

samkvæmt heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn. Eigin hlutir félagsins njóta ekki atkvæðisréttar. HS Veitur 

eiga ekki eigin hluti.  

3.1.2 Hluthafar 

Hluthafar í HS Veitum eru 4 talsins. 

Tafla 3.1: Hluthafar HS Veitna  

Hluthafi Nafnverð Hlutfall af heild 

Reykjanesbær 458.865.900 50,10% 

HSV eignarhaldsfélag slhf. 314.906.578 34,38% 

Hafnarfjarðarbær 141.211.622 15,42% 

Sandgerðisbær 915.900 0,10% 

Samtals 915.900.000 100,00% 

 

3.1.3 Takmarkanir á eignarhaldi 

HS Veitur skulu ávallt vera í meirihlutaeigu ríkis, sveitarfélaga og/eða fyrirtækja sem eru alfarið í eigu þessara aðila, 

sbr. 2. mgr. 14. gr. laga nr. 65/2003, raforkulaga, enda eru HS Veitur dreifiveita  í skilningi laganna. 

3.2 Tilgangur útgefanda og lög sem hann starfar eftir 

Samkvæmt 2. grein samþykkta HS Veitna er tilgangur félagsins rekstur og eignarhald á dreifiveitum fyrir raforku, kalt 

og heitt vatn.  

HS Veitur er íslenskt hlutafélag og starfar skv. lögum nr. 2/1995, um hlutafélög. Helstu lög, reglugerðir, reglur og 

tilmæli sem gilda um starfsemi félagsins eru eftirtalin: 

Lög 

• Lög nr. 58/1967, orkulög; 

• Lög nr. 15/1923, vatnalög; 

• Lög nr. 65/2003, raforkulög; 

• Lög nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, sbr. breytingu með lögum nr. 58/2008. 
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Reglugerðir 

• Reglugerð nr. 678/2009, um raforkuvirki, frá Umhverfisráðuneytinu; 

• Reglugerð nr. 890/2012, um tæknilega tengiskilmálar hitaveitna, frá Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytinu. 

• Reglugerð nr. 944/2018, um HS Veitur hf., frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu 

3.3 Stofnun HS Veitna og ágrip af sögu félagsins 

Í maí 2008 voru samþykkt á Alþingi lög nr. 58/2008, um breytingu á nokkrum lögum á auðlinda- og orkusviði. Samkvæmt 

lögunum bar Hitaveitu Suðurnesja að aðskilja formlega í sérstökum félögum einkaleyfisstarfsemi og 

samkeppnisstarfsemi. Lögformlegur aðskilnaður HS Orku og HS Veitna miðast við 1. júlí 2008 og er miðað við þá 

dagsetningu í skiptingaráætlun. Skiptingaráætlunina, dagsetta 24. október 2008, er að finna, ásamt stofnsamþykktum 

félagsins í kafla 4.4. Stofndagur HS Veitna var 1. desember 2008 en þann dag var skiptingaráætlunin samþykkt af stjórn 

Hitaveitu Suðurnesja. Bókhaldslegum og stjórnunarlegum aðskilnaði lauk hins vegar ekki fyrr en 31. desember 2008. 

Starfsemi útgefanda er tengd starfsemi fyrrum Hitaveitu Suðurnesja en útgefandi tekur við rekstri á dreifingu á 

rafmagni, heitu vatni og köldu vatni af Hitaveitu Suðurnesja ásamt fleiru. Nánari útlistun á þeim rekstrareiningum sem 

runnu inn í HS Veitur hf. við uppskiptingu Hitaveitu Suðurnesja má finna í fylgiskjali 1 í skiptingaráætlun. Í 

útgefandalýsingu þessari eru því gerð skil á sögu Hitaveitu Suðurnesja sem og starfsemi og framtíðarhlutverki 

útgefanda.  

Hitaveita Suðurnesja var stofnuð árið 1974 í þeim tilgangi að virkja jarðhita í Svartsengi og annars staðar á Reykjanesi, 

leggja aðveituæðar og dreifikerfi til þéttbýliskjarna á Suðurnesjum og selja heitt vatn til notenda. Félagið var stofnað á 

grundvelli laga nr. 100/1974, um Hitaveitu Suðurnesja en stofnendur voru ríkissjóður og sjö sveitarfélög á Suðurnesjum. 

Áður hafði verið unnið að rannsóknum á möguleikum til hitaveitu og undirbúningi að stofnun félagsins á vegum 

sveitarfélaga á Suðurnesjum og Orkustofnunar. 

Árið 1976 var lokið við lagningu 1. og 2. áfanga dreifiveitu í Grindavík og aðveituæðin til Grindavíkur, Grindavíkuræð, 

fullfrágengin. Sama ár var að mestu lokið við 1. áfanga dreifikerfa í Njarðvík og Keflavík. 

Árið 1985 keypti Hitaveita Suðurnesja eignir Rafmagnsveitna ríkisins á Suðurnesjum og sama ár voru rafveitur á 

Suðurnesjum sameinaðar Hitaveitu Suðurnesja. 

Árið 2001 var Rafveita Hafnarfjarðar sameinuð Hitaveitu Suðurnesja og við sameininguna var Hitaveitu Suðurnesja,  

fyrst íslenskra orkufyrirtækja, breytt í hlutafélag. 

Árið 2002 voru Bæjarveitur Vestmannaeyja sameinaðar Hitaveitu Suðurnesja. 

Árið 2003 var rafveituhluti Selfossveitna sameinaður Hitaveitu Suðurnesja.  

Árið 2003 var vatnsveita Reykjanesbæjar sameinuð Hitaveitu Suðurnesja. 

Árið 2004 var vatnsveita Garðs sameinuð Hitaveitu Suðurnesja. 

Árið 2006 tók Hitaveita Suðurnesja við umsjón með veitukerfum Keflavíkurflugvallar. 

Á árunum 1999-2007 var orkuframleiðsla Hitaveitu Suðurnesja aukin verulega í virkjunum félagsins í Svartsengi og við 

Reykjanesvirkjun, einkum í tengslum við samninga um sölu raforku til stóriðju. Þannig fór orkuframleiðslan úr 15 MW 

árið 1999 í 175 MW árið 2007. 

Árið 2008 var rekstri Hitaveitu Suðurnesja, eins og áður segir, skipt upp og tók HS Orka við orkuframleiðslu og annarri 

starfsemi sem er á samkeppnismarkaði en HS Veitur tóku við rekstri og eignarhaldi á dreifiveitum fyrir raforku, kalt og 

heitt vatn. 

Árið 2014 kemur nýr eigandi inn í hluthafahópinn þegar HSV Eignarhaldsfélag eignast 34,38% hlut í félaginu.  
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3.4 Starfsemi 

3.4.1 Skipulag og þjónusta 

HS Veitur eiga og reka dreifiveitur fyrir raforku, kalt og heitt vatn. Starfssvæði félagsins er á Suðurnesjum, í Árborg, í 

Vestmannaeyjum, í Hafnarfirði og í Garðabæ. Félagið annast raforkudreifingu á Suðurnesjum, í Hafnarfirði, á 

Álftanesi, í hluta Garðabæjar, í Vestmannaeyjum og í Árborg. Félagið annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í 

Vestmannaeyjum og vatnsveiturekstur að stórum hluta á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum. Eftirfarandi tafla sýnir 

þá þjónustu sem félagið veitir eftir sveitarfélögum og starfssvæðum. 

Tafla 3.2: Þjónusta HS Veitna eftir sveitarfélögum og starfssvæðum 

 
Raforku- 
dreifing 

Heitt vatn, 
dreifing og sala 

Kalt vatn, 
dreifing og sala 

Reykjanesbær ● ● ● 

Grindavík ● ● (heildsala) 

Ásbrú ● ● ● 

Keflavíkurflugvöllur ● ● ● 

Sandgerði ● ● (heildsala) 

Garður ● ● ● 

Vogar ● ● (heildsala) 

Hafnir ● ● ● 

Hafnarfjörður ●   

Garðabær (að hluta) ●   

Vestmannaeyjar ● ● ● 

Árborg ●   

 

HS Veitur hafa einkaleyfi á starfsemi sinni. Einkaleyfi til starfrækslu hitaveitu grundvallast á 30. gr. laga nr 58/1967, 

orkulögum. Einkaréttur til reksturs vatnsveitu grundvallast á lögum nr. 15/1923, vatnalögum, einkum á greinum 25, 

26 og 27. Einkaréttur til dreifingar raforku grundvallast á 13. gr. laga nr. 65/2003.  

Rekstrartekjur árið 2017 skiptust eftir starfsþáttum eins og sundurliðað er í eftirfarandi töflu. Ríflega helmingur 

rekstrartekna er vegna raforkudreifingar, um þriðjungur vegna dreifingar og sölu á heitu vatni en um tíundi hluti 

vegna dreifingar og sölu á köldu vatni.  

Tafla 3.3: Rekstrartekjur eftir starfsþáttum, árið 2017 

 Rekstrartekjur Hlutfall 

(Fjárhæðir í milljónum króna) Árið 2017 Árið 2017 

Raforkudreifing 3.354 54% 

Heitt vatn, dreifing og sala 2.049 33% 

Ferskt vatn, dreifing og sala 655 10% 

Annað 186 3% 

Samtals 6.244 100% 
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HS Veitur eiga og nýta ferskvatnslindir á Suðurnesjum, nánar tiltekið á svæði sem kallað er Lágar sem er mitt á milli 

Svartsengis og dælustöðvar á Fitjum í Njarðvík. Þá á félagið vatnsból í landi Syðstu Markar í Vestur-Eyjafjallahreppi 

sem nýtist þörfum Vestmannaeyjabæjar. 

HS Veitur hafa fjárfest í varmadælustöð í Vestmannaeyjum sem leysir að mestu af hólmi kyndistöð sem þar hefur 
verið rekin. Við þetta minnkar raforkunotkun verulega og áföll sem komið hafa vegna raforkuskerðingar eiga þá að 
heyra sögunni til að mestu. 

Veruleg fjárfesting hefur verið í raforkukerfunum á Suðurnesjum, aðallega vegna gagnavera. Með þeim margfaldast 
raforkunotkun á svæðinu. 

Ríflega helmingur rekstrartekna árið 2017 voru vegna viðskipta á Suðurnesjum, um fimmtungur í Hafnarfirði og 

nágrenni, um 16% í Vestmannaeyjum og um 6% í Árborg. Nánari sundurliðun á rekstrartekjum árið 2017 eftir 

sveitarfélögum og starfssvæðum er að finna í eftirfarandi töflu. 

Tafla 3.4: Rekstrartekjur eftir sveitarfélögum og starfssvæðum, 1.1. – 31.12.2017 

(Fjárhæðir í milljónum króna) Rekstrartekjur Hlutfall 

Reykjanesbær 1.726 28% 

Ásbrú 391 6% 

Grindavík 446 7% 

Sandgerði 435 7% 

Garður 199 3% 

Vogar 201 3% 

Hafnir 53 1% 

Flugstöðvarsvæði 4 0% 

Suðurnesjasvæði 57 1% 

Suðurnes samtals 3.512 56% 

   
Hafnarfjörður og nágrenni 1.275 20% 

   
Árborg 381 6% 

   
Vestmannaeyjar 1.010 16% 

   
Önnur svæði 65 1% 

   
Samtals 6.244 100% 

 

HS Veitur selja þjónustu til HS Orku á sviði reikningagerðar og innheimtu samkvæmt áðurnefndum þjónustu- og 

verkkaupasamningi milli félaganna.  

HS Veitur styðjast við verktaka í starfsemi sinni, svo sem verkfræðistofur og byggingaverktaka vegna framkvæmda 

og verktaka sem annast rekstur mötuneyta. 

HS Veitur búa yfir öllum nauðsynlegum upplýsingakerfum til að sinna starfsemi sinni.  

Höfuðstöðvar HS Veitna eru að Brekkustíg 36, Reykjanesbæ en auk þess er félagið með starfsstöðvar að Bæjarhrauni 

14 í Hafnarfirði, Tangagötu 1 í Vestmannaeyjum og Eyravegi 53 í Árborg.  



H S  V e i t u r  h f .  –  Ú t g e f a n d a l ý s i n g    13 | b l a ð s í ð a  

 

3.4.2 Fjárfestingar 

Það sem af er árinu 2018 nema fjárfestingar félagsins um 2.600 milljónum króna. Er þar m.a. um að ræða 

hefðbundnar fjárfestingar í dreifikerfum félagsins fyrir rafmagn, heitt og kalt vatn og fjárfestingar í 

rekstrarfjármunum.  

Árið 2018 ráðgerir félagið að fjárfesta í aðveitustöð í Hafnarfirði, uppbyggingu gagnavera að Fitjum og uppbyggingu 

að Ásbrú.   Einnig ráðgerir félagið að fjárfesta í nýrri varmadælustöð í Vestmannaeyjum. Þessar fjárfestingar eru í 

samræmi við áætlanir félagsins en áætlað er að fjárfestingar HS Veitna nemi alls um 3.400 milljónum króna í ár. 

Verða þær fjármagnaðar með handbæru fé frá rekstri og lántöku, þar á meðal andvirði þessara skuldabréfa.  

HS Veitur fara með 15,46% eignar- og atkvæðishlut í Netorku hf. Netorka hf. gegnir því hlutverki að vera sameiginlegt 

mæligagna- og uppgjörsfyrirtæki fyrir íslenskan raforkumarkað í markaðsvæddu umhverfi. Netorka hf. annast 

uppgjör og vinnslu sölumælinga og heldur utan um breytingar á viðskiptum raforkuseljenda og kaupenda. Netorka 

hf. útbýr einnig orkuspár fyrir orkufyrirtækin sem byggja á sögulegum gögnum, félagslegri hegðun og veðurspám. 

Nánari upplýsingar um félagið er að finna á heimasíðu þess, www.netorka.is. Engin áform eða skuldbindingar eru um 

frekari aukningu hlutafjár í Netorku hf. 

HS Veitur fara með 13,75% eignar- og atkvæðishlut í DMM Lausnum ehf. DMM Lausnir ehf. er hugbúnaðar- og 

ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu upplýsingakerfisins DMM og ráðgjöf í tengslum við notkun kerfisins 

hjá viðskiptavinum. DMM er hugbúnaðarkerfi fyrir viðhaldsstjórnun og rekstur. Hlutverk fyrirtækisins er að þróa og 

bjóða hugbúnað á sviði viðhaldsstjórnunar og rekstrar með það að markmiði að bæta rekstrarárangur viðskiptavina. 

Nánari upplýsingar um félagið er að finna á heimasíðu þess, www.dmm.is. Engin áform eða skuldbindingar eru um 

frekari aukningu hlutafjár í DMM Lausnum ehf. 

3.5 Stjórn, framkvæmdastjórn og endurskoðendur 

3.5.1 Stjórn 

Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja aðila. 

Stjórn félagsins er skipuð sjö mönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Varamenn eru jafnmargir og taka þeir 

sæti í stjórn í forföllum stjórnarmanna. Undirskrift meirihluta stjórnarmanna skuldbindur félagið.  

Í stjórn HS Veitna sitja: 

 

Formaður stjórnar 

Nafn:    Gunnar Þórarinsson 

Fæðingardagur:   11. apríl 1949 

Aðalstarf:   Framkvæmdastjóri Rekstrarþjónustu G.Þ. ehf. 

Heimilisfang starfsstöðvar: Hafnargata 91, 230 Reykjanesbær 

Fyrst kjörinn:   10. apríl 2015 

Starfsreynsla: Framkvæmdastjóri Rekstrarþjónustunnar frá árinu 1977. Gunnar kenndi einnig 

við Fjölbrautaskóla Suðurnesja árin 1977-1989.  
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Varaformaður stjórnar 

Nafn:    Heiðar Guðjónsson 

Fæðingardagur:   22. apríl 1972 

Aðalstarf:   Framkvæmdastjóri Ursus 

Heimilisfang starfsstöðvar: Túngata 5, 101 Reykjavík 

Fyrst kjörinn: 10. apríl 2014 

Starfsreynsla: Heiðar er framkvæmdastjóri eigin fjárfestingarfélags, Ursus ehf. og hefur frá 

árinu 1996 einkum starfað á alþjóðlegum fjármálamörkuðum, lengst af í New 

York, London og Zürich. Heiðar situr m.a. í stjórn Sýn hf. (stjórnarformaður frá 

mars 2014), Ursus ehf., Köldukvíslar hf. og Innviða fjárfestinga slhf. 

 

Ritari Stjórnar 

Nafn:    Guðný Birna Guðmundsdóttir 

Fæðingardagur:   14. febrúar 1982 

Aðalstarf:   Hjúkrunarfræðingur 

Heimilisfang starfsstöðvar: Skólavegur 6, 230 Reykjanesbær 

Fyrst kjörin: 19. janúar 2015 

Starfsreynsla: Guðný Birna hefur starfað sem hjúkrunarfræðingur á Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja frá árinu 2009. Samhliða vinnu sinni á HSS hefur hún verið kennari 

hjá Keili frá árinu 2017 ásamt því að vera bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ frá árinu 

2014.  

 

Stjórnarmaður 

Nafn:    Árni Sigfússon 

Fæðingardagur:   30. júlí 1956 

Aðalstarf:   Framkvæmdastjóri fasteignaverkefna, Bláa Lónið 

Heimilisfang starfsstöðvar: Bláa Lónið, 240 Grindavík 

Fyrst kjörin: Hefur ýmist verið aðalmaður eða varamaður í stjórn frá árinu 2003  

Starfsreynsla: Árni var bæjarstjóri í Reykjanesbæ frá 2002 til 2014. Frá 2014 hefur Árni starfað 

við ráðgjöf og fjárfestingarverkefni, aðallega fyrir Bláa Lónið. Hann var 

framkvæmdastjóri Tæknivals 1999-2001 og framkvæmdastjóri Stjórnunarfélags 

Íslands 1989- 1998. Hann var borgarfulltrúi í Reykjavík 1986-1999 og  borgarstjóri 

árið 1994. 
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Stjórnarmaður 

Nafn:    Kolbrún Jóna Pétursdóttir 

Fæðingardagur:   24. febrúar 1968 

Aðalstarf:   Lögfræðingur hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 

Heimilisfang starfsstöðvar: Hverfisgata 113-115, 105 Reykjavík 

Fyrst kjörin: 19. mars 2018 

Starfsreynsla: Lögfræðingur hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu frá 1. júní 2016 en þar áður 

var Kolbrún í starfsnámi hjá Ríkislögreglustjóra. Kolbrún hefur unnið við umbrot 

og hönnun hjá Víkurfréttum (1997-2006), sem gjaldkeri hjá embætti 

sýslumannsins í Keflavík (2006-2008) ásamt því að sinna sumarstörfum hjá Keili 

og Isavia.  

 

Stjórnarmaður 

Nafn:    Skarphéðinn Orri Björnsson 

Fæðingardagur:   25. janúar 1971 

Aðalstarf:   Forstjóri Algalíf 

Heimilisfang starfsstöðvar: Bogatröð 10, 262 Reykjanesbær 

Fyrst kjörin: 19. janúar 2015 

Starfsreynsla: Skarphéðinn Orri hefur unnið í lyfja- og lífræknigeiranum frá árinu 2001. Hann 

hefur m.a. unnið hjá Delta (framleiðsludeild 2001-2008), Balkanpharma í 

Búlgaríu (framleiðslu- og verkefnastjóri 2002-2006), Actavis (þróunardeild 2006-

2009), Universal ltd Kenýa (framkvæmdastjóri framleiðslu 2009-2012) og nú 

síðast hjá Algalíf (forstjóri frá 2012). 

 

Stjórnarmaður 

Nafn:    Sigríður Vala Halldórsdóttir 

Fæðingardagur:   24. apríl 1983 

Aðalstarf:   Forstöðumaður Hagdeildar Sjóvár 

Heimilisfang starfsstöðvar: Kringlan 5, 103 Reykjavík 

Fyrst kjörin: 10. apríl 2014 

Starfsreynsla: Árin 2008-2015 starfaði Sigríður Vala sem sérfræðingur og verkefnastjóri í 

fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka. Árin 2015-2016 gegndi hún stöðu 

forstöðumanns viðskiptastýringar Creditinfo. Frá árinu 2016 hefur Sigríður Vala 

verið forstöðumaður Hagdeildar Sjóvár.  
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3.5.2 Framkvæmdastjórn 

Stjórn félagsins ræður forstjóra sem, ásamt framkvæmdastjórn, ber ábyrgð á daglegum rekstri félagsins og kemur 

fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Forstjóri sér um reikningshald og ráðningu 

starfsliðs. Forstjóra ber að hlíta fyrirmælum stjórnar og veita stjórnarmönnum og endurskoðendum allar upplýsingar 

um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.  

Forstjóri 

Nafn:    Júlíus Jón Jónsson 

Fæðingardagur:   5. desember 1950 

Heimilisfang starfsstöðvar: Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbær 

Starfsreynsla: Forstjóri HS Veitna frá stofnun. Júlíus var forstjóri Hitaveitu Suðurnesja  frá árinu 

1992 og starfaði áður sem fjármálastjóri félagsins, en Júlíus hóf störf hjá félaginu 

árið 1982. Áður en Júlíus hóf störf hjá félaginu starfaði hann sem hagfræðingur 

fyrir ríkisstofnanir og hafnamálastofnun sem hefur nú sameinast undir merkjum 

Siglingastofnunar. Júlíus útskrifaðist sem viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands 

árið 1974 með cand.oceon. gráðu. 

 

Sviðsstjóri fjármála- og rekstrarsviðs 

Nafn:    Gunnlaugur Kárason 

Fæðingardagur:   5. júlí 1976 

Heimilisfang starfsstöðvar: Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbær 

Starfsreynsla: Sviðstjóri fjármála og rekstrarsviðs HS Veitna hf. frá 2015. Viðskiptastjóri 

fyrirtækja í Landsbankanum frá 2010-2015. Deildarstjóri hjá Reykjanesbæ 2008-

2010. Viðskiptastjóri fyrirtækja í SPRON 2007-2008. Gunnlaugur er 

viðskiptafræðingur að mennt og útskrifaðist árið 2009 frá Viðskiptaháskólanum 

á Bifröst með M.Sc. gráðu í alþjóðaviðskiptum. 

 

Sviðsstjóri rafmagnssviðs 

Nafn:    Egill Þorsteinn Sigmundsson 

Fæðingardagur:   14. apríl 1956 

Heimilisfang starfsstöðvar: Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbær 

Starfsreynsla: Sviðsstjóri rafmagnssviðs HS Veitna hf. frá 1998. Deildarstjóri tæknideildar hjá 

Orkubúi Vestfjarða 1987-1998. Deildartæknifræðingur á teiknideild hjá Orkubúi 

Vestfjarða 1985-1987. Tölvudeild Heimilistækja hf 1984-1985. Rafvirki hjá Eiríki 

Jónassyni rafverktaka 1974-1980. Egill lauk sveinsprófi í rafvirkjun árið 1978, nam 

rafmagnstæknifræði við Tækniskóli Íslands 1978-1981 og útskrifaðist árið 1984 

frá Odense Teknikum með B.Sc. í rafmagnstæknifræði. 
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Sviðsstjóri vatnssviðs 

Nafn:    Svanur Guðmundur Árnason 

Fæðingardagur:   5. mars 1975 

Heimilisfang starfsstöðvar: Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbær 

Starfsreynsla: Sviðsstjóri vatnssviðs HS Veitna hf. frá 2016. Yfirverkfræðingur vatns- og 

fráveitusviðs Eigersund Kommune árin 2013-2016. Sjálfstætt starfandi 

pípulagningamaður árin 2002-2008 og sjómaður árin 1993-2002. Svanur lauk 

námi í byggingatæknifræði árið 2012 frá VIA í Horsens í Danmörku.   

 

3.5.3 Hagsmunaárekstrar stjórnar og forstjóra 

Engir hugsanlegir hagsmunaárekstrar eru á milli skyldustarfa stjórnarmanna og forstjóra fyrir útgefanda og 

persónulegra hagsmuna þeirra og/eða annarra skyldustarfa þeirra. 

3.5.4 Stjórnarhættir 

Stjórnarhættir HS Veitna fara eftir lögum nr. 2/1995, um hlutafélög og samþykktum félagsins. Gildandi samþykktir 

HS Veitna, dags. 19. mars 2018 eru að finna í kafla 5 í útgefandalýsingu þessari. 

3.5.5 Endurskoðendur 

Í samþykktum HS Veitna er kveðið á um að endurskoðanda eða endurskoðunarfélag skuli kjósa til eins árs á aðalfundi. 

Á aðalfundi 2018 var Deloitte ehf., kt. 521098-2449, Smáratorgi 3, 201 Kópavogi kjörið endurskoðunarfélag.  

Anna Birgitta Geirfinnsdóttir áritaði ársreikning félagsins fyrir árið 2016 og Hilmar A. Alfreðsson áritaði ársreikning 

félagsins fyrir árið 2017. Þau eru bæði aðilar í Félagi löggiltra endurskoðenda og hafa ekki sagt starfi sínu lausu eða 

verið leyst frá störfum á því tímabili sem fjárhagslegar upplýsingar taka til í lýsingunni. Deloitte ehf. hefur ekki sagt 

starfi sínu lausu, verið leyst frá störfum eða ekki endurkjörið á því tímabili sem fjárhagslegar upplýsingar taka til í 

lýsingunni.  

3.5.6 Endurskoðunarnefnd 

Félagið hefur sett á fót endurskoðunarnefnd en helstu hlutverk hennar eru: 

• Að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila; 

• Að hafa eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits hjá félaginu, innri endurskoðun og áhættustýringu; 

• Að fylgja eftir úrbótum á annmörkum innra eftirlits sem kunna að koma fram; 

• Að hafa eftirlit með endurskoðun ársreikninga og samstæðureiknings fyrirtækisins; 

• Að meta óhæði endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis; 

• Að hafa eftirlit með störfum endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis; 

• Að setja fram tillögu til stjórnar um val á endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis. 

Endurskoðunarnefnd greinir frá störfum sínum á stjórnarfundum í tengslum við uppgjör eða þegar tilefni er til. Í 

endurskoðunarnefndinni sitja þrír nefndarmenn skipaðir af stjórn til eins árs í senn. Nefndina skipa þau Skarphéðinn 

Orri Björnsson, Heiðar Guðjónsson og Guðný Birna Guðmundsdóttir.   
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4 Aðrar upplýsingar 

4.1 Breytingar á fjárhags- og viðskiptastöðu útgefanda 

Útgefandi lýsir því yfir að ekki hafi átt sér stað aðrar mikilvægar breytingar á fjárhags- og viðskiptastöðu útgefanda 

frá lokum síðasta fjárhagstímabils, 30. júní 2018. Útgefandi lýsir því enn fremur yfir að ekki hafi orðið neinar verulegar 

óæskilegar breytingar á framtíðarhorfum félagsins síðan síðustu endurskoðuðu reikningsskil hans, ársreikningur 

2017, voru birt þann 16. febrúar 2018. 

4.2 Gildistími og skjöl felld inn með tilvísun 

Lýsingin, sem samanstendur af tveimur skjölum, útgefandalýsingu þessari og verðbréfalýsingu dagsettri 9. nóvember 

2018 er gild í 12 mánuði frá opinberri birtingu að því tilskildu að útbúinn sé viðauki við lýsinguna eins og kveðið er á 

um í 46. gr. laga nr. 108/2007, komi fram mikilvægar nýjar upplýsingar, veigamikil mistök eða ónákvæmni er varða 

upplýsingar í lýsingunni, sem máli geta skipt við mat á verðbréfunum og koma fram á tímabilinu frá því að lýsingin 

var staðfest og þar til útboði lýkur, eða ef við á, þegar viðskipti á skipulegum verðbréfamarkaði hefjast. 

Útgefandalýsingin er hluti af lýsingu sem samanstendur af tveimur skjölum og hefur verið skráð og staðfest af 

Fjármálaeftirlitinu. Útgefandalýsingin skal vera í gildi í allt að 12 mánuði. Útgefandalýsingin, uppfærð í samræmi við 

46. og 49. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, ásamt verðbréfalýsingu, telst vera gild lýsing.  

Aðgengi að útgefandalýsingunni er tryggt á meðan útgefandalýsingin er í gildi með birtingu á vefsíðu HS Veitna, 

http://hsveitur.is/HSCompanyInfo/HSCompanyBonds.aspx. 

Á meðan lýsingin er í gildi er heimilt eftir atvikum að skoða eftirfarandi skjöl, sem eru felld inn í lýsinguna með tilvísun 

og mynda við það órjúfanlegan hluta af henni, á rafrænu formi á vefsíðu HS Veitna, 

http://hsveitur.is/HSCompanyInfo/HSCompanyAnnualStatements.aspx. 

• Ársreikningur 2016, dags. 17. febrúar 2017 

http://hsveitur.is/images/%C3%81rsreikningur%20HS%20Veitur%20Hf%20-%202016.pdf 

• Ársreikningur 2017, dags. 16. febrúar 2018 

http://hsveitur.is/HSCompanyInfo/annual_reports/%C3%81rsreikningur%20HS%20Veitna%20hf%20-

%202017.pdf 

• Árshlutareikningur 30. júní 2017, dags. 23. ágúst 2017 

http://hsveitur.is/HSCompanyInfo/financial_statements/Samandregin%20arshlutareikningur%20HS%20V

eitna%2030%20%20j%C3%BAn%C3%AD%202017.pdf 

• Árshlutareikningur 30. júní 2018, dags. 24. ágúst 2018 

http://hsveitur.is/HSCompanyInfo/financial_statements/HS%20Veitur%20hf.%20-

%20%C3%81rshlutareikningur%2030-06-2018.pdf 

 

Ársreikningar félagsins eru gerðir í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), eins og þeir hafa verið 

staðfestir af Evrópusambandinu, sbr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1606/2002, um beitingu alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla og hafa lagagildi á Íslandi skv. lögum nr. 3/2006, um ársreikninga.  

Deloitte ehf., kt. 521098-2449, Smáratorgi 3, 201 Kópavogi eru löggiltir endurskoðendur HS Veitna og hafa 

endurskoðað ársreikninga áranna 2016 og 2017. Ársreikningarnir innihalda áritun endurskoðanda og er áritun þeirra 

án fyrirvara eða afsals ábyrgðar. Árshlutareikningar útgefanda innihalda könnunaráritun endurskoðanda. Í 

útgefandalýsingunni eru engar aðrar upplýsingar en þær sem byggja á ársreikningum HS Veitna endurskoðaðar. 
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4.3 Skjöl til sýnis  

Á meðan lýsing félagsins, dagsett 9. nóvember 2018, sem samanstendur af útgefandalýsingu þessari og 

verðbréfalýsingu báðum dagsettum 9. nóvember 2018 er í gildi er heimilt, eftir atvikum, að skoða eftirfarandi skjöl 

(eða afrit þeirra) á skrifstofu HS Veitna hf., Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ og vefsíðu félagsins, 

http://hsveitur.is/HSCompanyInfo/HSCompanyBonds.aspx: 

• Samþykktir útgefanda, dags. 19. mars 2018 

• Útgáfulýsingu skuldabréfaflokksins HSVE 310138 

4.4 Skilgreiningar  

Í útgefandalýsingunni vísa hugtökin; 

„HS Veitur“, „útgefandinn“ og „félagið“ til HS Veitna hf., kt. 431208-0590, Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ, Íslandi, 

„HS Orka“ til HS Orku hf., kt. 680475-0169, Svartsengi, 240 Grindavík, Íslandi. 

„Hitaveitu Suðurnesja“ til „Hitaveitu Suðurnesja hf.“ en miðað við skiptingaráætlun dagsett 24. október 2008 var 

Hitaveitu Suðurnesja skipt upp í HS Veitur og HS Orku. Var starfsemi HS Orku haldið áfram á kennitölu Hitaveitu 

Suðurnesja en starfsemi HS Veitna færð á nýja kennitölu.  

„Íslandsbanki" til Íslandsbanka hf., kt. 491008-0160, Hagasmári 3, 201 Kópavogur, Íslandi, 

„Kauphöllin“ til Nasdaq Iceland hf., kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavík, Íslandi, 

„umsjónaraðili“ til Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka hf., kt. 491008-0160, Hagasmára 3, 201 Kópavogur, Íslandi, 

„útgefandalýsingin“ til útgefandalýsingar þessarar, dagsettrar 9. nóvember 2018, 

„lýsingin“ til lýsingar HS Veitna dagsettrar 9. nóvember 2018 sem samanstendur af útgefandalýsingu þessari ásamt 

verðbréfalýsingu dagsettri 9. nóvember 2018,  

nema annað megi skilja af samhenginu eða sé tekið fram í textanum. 

Þegar vísað er til tímasetninga í útgefandalýsingunni skal það túlkað sem tilvísun til tímasetninga að íslenskum 

staðartíma. 

Þegar vísað er til laga og reglugerða í útgefandalýsingunni er vísað til íslenskra laga og reglugerða, með áorðnum 

breytingum. 

4.5 Skammstafanir og hugtök 

EES    Evrópska efnahagssvæðið 

ehf.    einkahlutafélag 

ESB    Evrópusambandið 

f.h.    fyrir hönd 

gr.    grein 

hf.    hlutafélag 

ISK    íslenskar krónur 

kr.    íslenskar krónur 

kt.    kennitala 
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m.a.    meðal annars 

mgr.    málsgrein  

m.kr.    milljónir króna 

nr.    númer 

sbr.    samanber 

skv.    samkvæmt 

tl.    töluliður 

u.þ.b.    um það bil 

þ. á m.    þar á meðal 

þ.e.    það er 

þús.    þúsund 

þús.kr.    þúsund krónur 

4.6 Hugtök í starfsemi útgefanda 

kW kílówatt = 1.000 wött 

MW megawatt = 1.000 kW 
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ÚTGÁFULÝSING 

 
 

RAFRÆN ÚTGÁFA SKULDABRÉFA HJÁ NASDAQ VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐ HF.  
 
 

1. kafli 
Almennar upplýsingar um útgefanda 

 

1.1 Nafn útgefanda, kennitala, heimild til útgáfu, stofndagur, skráð aðsetur og höfuðstöðvar ef 
þær eru aðrar en hið skráða aðsetur. 
Nafn útgefanda: HS Veitur hf., Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbær (hér eftir „útgefandi) 
Kennitala:  kt. 431208-0590  
Heimild til útgáfu: Stjórn félagsins veitti heimild til útgáfunnar. 

 
1.2 Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefenda. 

Júlíus Jón Jónsson, forstjóri og prókúruhafi, kt. 051250-3469 
 
1.3 Lög og reglur sem útgefandi starfar eftir ef sérlög gilda um starfsemi hans. 

Útgefandi starfar samkvæmt lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, [lögum nr. 10/2001 um 
stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja], lögum nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu 
á auðlindum í jörðu, sbr. breytingu með lögum nr. 58/2008 og vatnalögum nr. 15/1923 með 
síðari breytingum. 
 

 

2. kafli 
Upplýsingar um útgáfuna 

 
2.1 Viðtakandi greiðslna og annarra upplýsinga hjá útgefanda sem varða útgáfuna, 

nafn/nöfn, kennit. og netfang. 
Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf., kt. 491008-0160, Hagasmára 3, 201 Kópavogi, sími 
+354 440 4000, tekur við greiðslum vegna útgáfunnar og ráðstafar til útgefanda. 
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2.2 Auðkenni útgáfunnar, nafnverð svo og önnur skilyrði sem varða útgáfuna og skuldbinda 
útgefanda, sjá viðauka „skilmálar flokks“. 

Auðkenni: HSVE 310138 

ISIN:: IS0000029650 

Skilgreiningar: Í útgáfulýsingu þessari skulu eftirfarandi hugtök hafa þá 
merkingu sem þeim er hér gefið 

Skuldabréfin: Skuldabréf í skuldabréfaflokki þessum sem ber 
auðkennið HSVE 310138, eins og þau eru skilgreind í 
útgáfulýsingu þessari. 

Skuldabréfaeigendur: Allir þeir sem eiga kröfur á útgefanda á 
grundvelli skuldabréfanna og geta framvísað staðfestingu á 
eign sinni á skuldabréfunum með sannarlegum hætti, t.a.m. 
með útskrift vörslureiknings hjá reikningsstofnun. 

Prófunardagur: Þeir dagar sem útreikningur á fjárhagslegum 
skilyrðum skuldabréfanna skal miðast við. Prófunardagar eru 
tveir talsins á ári hverju, í kjölfar birtingar ársreiknings annars 
vegar og árshlutareiknings fyrir fyrstu sex mánuði ársins hins 
vegar. Skal prófunardagur vera eigi síðar en 2 vikum eftir 
birtingu framangreindra árs- og árshlutareikninga. Fyrsti 
prófunardagur tekur mið af ársreikningi ársins 2018. 

Tengdir aðilar: Aðilar sem uppfylla skilyrði 100. gr. laga um 
verðbréfaviðskipti nr. 108/2007. 

Nettó vaxtagreiðslur: greiddir vextir langtímalána að 
frádregnum vaxtatekjum. 

Aðlögðu EBIT: Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta, 
leiðréttur fyrir einskiptis- og óreglulegum liðum. 

Eiginfjárhlutfall: Bókfært eigið fé deilt með heildareignum.  

Gjaldmiðill: ISK 

Vextir: 2,98%, fastir vextir 

Dagaregla: 30/360 

Verðtrygging: Skuldabréfin eru verðtryggð með vísitölu neysluverðs til 
verðtryggingar, með grunnvísitölu 447,16 þann 31. janúar 
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2018. Verðtryggður höfuðstóll skal uppreiknaður áður en 
vextir eru reiknaðir. 

Greiðslur vaxta og 
höfuðstóls: 

Höfuðstóll og vextir greiðast með 40 jöfnum greiðslum 
(annuity). Fyrsti greiðsludagur skal vera 31. júlí 2018 og á sex 
mánaða fresti þar á eftir á 31. degi mánaðarins 
(„gjalddagar“). 

Beri gjalddag upp á dag sem ekki er bankadagur skal 
greiðsludagur vera næsti bankadagur þar á eftir. Bankadagur í 
skuldabréfum þessum telst vera virkur dagur þegar bankar 
eru almennt opnir á Íslandi. 

Greiðslustaður er hjá reikningsstofnunum, í samræmi við 
greiðsluupplýsingar frá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., og ber 
hver reikningsstofnun ábyrgð á útdeilingu greiðslna til 
skuldabréfaeigenda. 

Útgáfudagur: 31. janúar 2018 

Lokagjalddagi: 31. janúar 2038 

Heildarútgáfa: kr. 5.500.000.000 (krónur fimmþúsundogfimmhundruð 
milljónir) 

Útgefið nú: Kr. 5.500.000.000 (krónur fimmþúsundogfimmhundruð 
milljónir) 

Nafnverðseining: kr. 20.000.000 (krónur tuttugumilljónir) 

Útreikningsaðili: Útgefandi 

Tilgangur útgáfu 
skuldabréfaflokksins: 

Er að endurfjármagna skuldabréfaflokk félagsins HSVE 08 01 
ásamt því að tryggja langtímafjármögnun félagsins vegna 
fjárfestinga í nýjum verkefnum. 

Uppgreiðsluheimild: Útgefanda er óheimilt að greiða upp skuldabréfin. 

Eftirlitsaðili: Eftirlitsaðili er Deloitte ehf., kt. 521098-2449, Smáratorgi 3, 
201 Kópavogur. 

Hlutverk eftirlitsaðila: Eftirlitsaðila ber að staðfesta og kanna sjálfstætt útreikninga 
útgefanda á fjármálakvöðum og hvort útgefandi uppfyllir 
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önnur skilyrði skuldabréfaflokks. Útgefandi skal birta skýrslur 
eftirlitsaðila með tilkynningu á evrópska efnahagssvæðinu 
(fréttakerfi kauphallar).  

Um skyldur eftirlitsaðila fer að öðru leyti samkvæmt 
ákvæðum skuldabréfanna og samnings eftirlitsaðila við 
útgefanda. 

Sérstök skilyrði: a) Tilkynning á vanefnd: Útgefandi skuldbindur sig til að 
tilkynna skuldabréfaeigendum þegar í stað ef hann 
verður var við að hvers kyns vanefndartilvik 
samkvæmt skuldabréfunum hafi átt sér stað. 
Jafnframt skal útgefandi tilkynna um 
gjaldfellingarheimildir ef þær eru fyrir hendi hjá 
öðrum lánveitendum útgefanda. Tilkynning 
samkvæmt ákvæði þessu telst fullnægjandi sé hún birt 
opinberlega á evrópska efnahagssvæðinu (fréttakerfi 
kauphallar), sé útgefandi með útgefna 
fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta, en 
annars sé hún send með ábyrgðarpósti. 

b) Fjárhagsleg skilyrði: Útgefandi skuldbindur sig til að 
hlíta neðangreindum fjárhagslegum skilyrðum sem 
taka mið af rekstri og efnahag samstæðu útgefanda: 

1. Sjóðstreymiskvöð: Nettó vaxtagreiðslur skulu 
ekki vera hærri en sem nemur 50% af 
aðlöguðu EBIT á hverju 12 mánaða tímabili. 

2. Skuldsetning: Vaxtaberandi skuldir í öðrum 
gjaldmiðlum en uppgjörsmynt félagsins skulu 
ekki vera hærri en 20% af heildar vaxtaberandi 
skuldum. 

3. Eiginfjárhlutfall: Eiginfjárhlutfall skal á hverjum 
prófunardegi vera 35% eða hærra. 

Framangreind fjárhagsleg skilyrði skulu reiknaðar af 
útgefanda á prófunardögum. Skal útgefandi senda 
eftirlitsaðila öll nauðsynleg gögn innan tveggja vikna 
frá prófunardegi og skal eftirlitsaðili birta skýrslu sína 
innan tveggja vikna þaðan í frá.  
Viðmiðun: Efnahagsliðir miðast við punktstöðu á 
uppgjörsdögum og rekstrarliðir miðast við 
undangengna 12 mánuði frá uppgjörsdögum.  
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c) Veðsetning eigna: Útgefandi skuldbindur sig til þess 
að setja ekki eignir sínar að veði án skriflegs samþykkis 
85% eigenda í skuldabréfaflokki þessum, miðað við 
fjárhæð. 

d) Jafn réttháar kröfur: Kröfur samkvæmt 
skuldabréfaflokki þessum standa ávallt jafnar og 
óheimilt er að inna af hendi greiðslu til eins eða fleiri 
skuldabréfaeiganda nema að sama hlutfall sé greitt til 
allra skuldabréfaeigendanna. Ákvæði þetta kemur ekki 
í veg fyrir að útgefandi kaupi skuldabréf í flokki 
þessum á markaði af einum eða fleiri 
skuldabréfaeigendum. 

e) Bann við breytingum á starfsemi eða tilgangi 
útgefanda: Útgefandi skuldbindur sig til að skipta 
hvorki útgefanda upp í tvö eða fleiri sjálfstæð félög né 
gera verulegar breytingar á tilgangi útgefanda, nema 
að fengnu samþykki 75% skuldabréfaeigenda miðað 
við fjárhæð. Þrátt fyrir framangreint er útgefanda 
ávallt heimilt að skipta tilteknum eignum sínum eða 
hluta rekstrar í félag að fullu í eigu útgefanda, enda er 
útgefanda óheimilt að selja slíkt félag að hluta til eða í 
heild án samþykkis 75% skuldabréfaeigenda.  

f) Upplýsingar: Útgefandi skal birta alla útreikninga sína, 
sem og eftirlitsaðila, vegna sérstakra skilyrða 
opinberlega á evrópska efnahagssvæðinu (fréttakerfi 
kauphallar). 

g) Eftirlitsaðili: Á hverjum tíma skal alltaf vera í gildi 
samningur við eftirlitsaðila sem skal vera starfandi á 
líftíma skuldabréfsins. Komi til þess að ekki sé til 
staðar samningur við eftirlitsaðila skal síðasti 
eftirlitsaðili starfa með óbreyttar heimildir á grundvelli 
útseldra tíma samkvæmt eigin verðskrá á kostnað 
útgefanda þar til nýr eftirlitsaðili hefur verið ráðinn til 
starfa. Ákvæði þessa efnis skal koma fram í samningi 
útgefanda við eftirlitsaðila. 

h) Arðgreiðslur o.fl.: Útgefanda er ekki heimilt að greiða 
arð, kaupa eigin hlutabréf eða lækka hlutafé með 
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greiðslu til hluthafa nema slíkt sé sérstaklega heimilt 
samkvæmt skilmálum skuldabréfaflokksins. 

i) Einkaleyfi: Útgefandi hefur einkaleyfi á starfsemi sinni 
sbr. Raforkulög nr. 65/2003 og Lög um vatnsveitur 
sveitarfélaga nr. 32/2004. Verði breytingar á lögum 
þannig að einkaleyfi útgefanda verði fellt niður eða 
ógilt hafa skuldabréfaeigendur rétt til gjaldfellingar. 

j) Breyting á eignarhaldi: Í Raforkulögum nr. 65/2003, er 
kveðið á um að eignarhald útgefanda þarf ávallt að 
vera í meirihlutaeigu ríkis, sveitarfélaga og/eða 
fyrirtækja sem eru alfarið í eigu þessara aðila. Verði 
breytingar á lögum sem leiða til breytinga á 
eignarhaldi útgefanda eða ef meirihlutaeign 
eignarhalds útgefanda er ekki lengur hjá ríki, 
sveitarfélögum og/eða fyrirtækjum, sem eru alfarið í 
eigu þessara aðila, hafa skuldabréfaeigendur rétt til að 
gjaldfella skuldabréfið. 

Dráttarvextir: Greiði útgefandi ekki samningsbundnar afborganir og vexti á 
gjalddaga skuldabréfanna er skuldabréfaeigendum heimilt að 
innheimta dráttarvexti, í samræmi við ákvörðun Seðlabanka 
Íslands á hverjum tíma um grunn dráttarvaxta og 
vanefndarálag, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og 
verðtryggingu, af gjaldfallinni fjárhæð. Komi til þess að 
gjalddagi skuldabréfanna falli á dag sem ekki er bankadagur 
og útgefandi greiðir á næsta bankadegi þar á eftir, er 
skuldabréfaeigendum ekki heimilt að innheimta dráttarvexti. 

Gjaldfellingarheimildir: Hafi greiðsla vaxta, verðbóta eða höfuðstóls ekki verið innt af 
hendi innan þrjátíu (30) daga eftir gjalddaga er 
skuldabréfaeigendum heimilt að fella allar eftirstöðvar 
skuldabréfanna í gjalddaga.  

Ef (i) fjárnám verður gert hjá útgefanda, (ii) önnur lán 
útgefanda að lágmarki að fjárhæð kr. 100.000.000 fyrir 
einstakar skuldbindingar eða samtals að fjárhæð kr. 
250.000.000 eru gjaldfelld, (iii) fram kemur ósk um 
gjaldþrotaskipti á búi útgefanda, (iv) útgefandi leitar 
nauðasamninga, (v) eignir útgefanda eru auglýstar á 
nauðungaruppboði eða (vi) eignir útgefanda eru kyrrsettar 
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sem hluti af fullnustuaðgerðum kröfuhafa, er 
skuldabréfaeigendunum heimilt að fella allar eftirstöðvar 
skuldabréfanna í gjalddaga. Gjaldfelling er þó ekki heimild ef 
réttmætum mótbárum útgefanda og eðlilegum vörnum er 
haldið uppi. Skal við mat á heimildum til gjaldfellinga skv. 
framangreindum (ii) lið horft til þess að fjárhæðir séu 
verðbættar samkvæmt vísitölu neysluverðs til verðtryggingar, 
með sömu grunnvísitölu og skuldabréfin. 

Verði útgefandi uppvís að brotum á sérstökum skilyrðum 
skuldabréfanna hefur hann þrjátíu og fimm daga til að bæta 
úr broti frá þeim degi að það á sér stað. Sé brot til staðar á 
þrítugasta og sjötta degi er skuldabréfaeigendum heimilt að 
fella allar eftirstöðvar skuldabréfanna í gjalddaga. 

Hafi skuldabréfin ekki verið tekin til viðskipta á Aðalmarkaði 
Nasdaq Iceland fyrir 31. desember 2018 er 
skuldabréfaeigendum heimilt að fella allar eftirstöðvar 
skuldabréfanna í gjalddaga. 

Komi til þess að gjaldfellingarheimild sé til staðar og einhver 
skuldabréfaeigandi hyggst nýta þá heimild skal ákvörðun um 
gjaldfellingu fara fram í samræmi við samþykktarferli fyrir 
gjaldfellingu. 

Samþykktarferli fyrir 
gjaldfellingu: 

Komi til þess að til staðar sé gjaldfellingarheimild er hverjum 
skuldabréfaeiganda heimilt að óska eftir fundi 
skuldabréfaeigenda þar sem ákvörðun skal tekin um hvort 
gjaldfella eigi skuldabréfin. Skulu skuldabréfaeigendur beina 
ósk um fund skuldabréfaeigenda til eftirlitsaðila sem annast 
fundarboðun og fundarstjórn fundar skuldabréfaeigenda.  

Gjaldfelling telst samþykkt ef 15% skuldabréfaeigenda skv. 
framangreindu samþykkja hana. Allir skuldabréfaeigendur eru 
bundnir við ákvarðanir sem teknar eru á fundi 
skuldabréfaeigenda og teljast öll skuldabréfin gjaldfallin sé 
tekin ákvörðun um gjaldfellingu. Sé gjaldfellingarheimild ekki 
lengur til staðar á fundardegi er ekki heimilt að nýta 
gjaldfellingarheimildina og skal eftirlitsaðili þá án tafar afboða 
fundinn. 
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Fundur 
skuldabréfaeigenda: 

Eftirlitsaðili sér um boðun fundar skuldabréfaeigenda og skal 
hann innan 2 (tveggja) daga fá ósk um fund senda útgefanda 
tilkynningu um fundarboðun og skal útgefandi birta slíka 
tilkynningu opinberlega á evrópska efnahagssvæðinu 
(fréttakerfi kauphallar). Fund skuldabréfaeigenda skal ávallt 
boða með að lágmarki tveggja vikna fyrirvara og skal 
fundarboðið tilgreina hvar og hvenær fundur 
skuldabréfaeigenda skal haldinn. Skirrist útgefandi við að 
birta fundarboð er eftirlitsaðila heimilt að láta birta 
tilkynningu í nafni útgefanda og á hans kostnað. Útgefanda er 
heimilt að tjá sig á fundi skuldabréfaeigenda, en skal víkja af 
fundi áður en atkvæðagreiðsla hefst. 

Atkvæðisréttur skuldabréfaeigenda miðast við fjárhæð 
skuldabréfaeignar hvers skuldabréfaeiganda í hlutfalli við 
útistandandi fjárhæð skuldabréfaflokksins. Skal eignarhlutfall 
hvers skuldabréfaeigenda miðast við skráða eign þeirra í lok 
þess dags sem fundur skuldabréfaeigenda er boðaður. Eigi 
útgefandi hluta skuldabréfanna skal sá hluti ekki bera 
atkvæðisrétt, og eignarhlutfall annarra skuldabréfaeigenda 
því verða hlutfallslega hærra sem nemur skuldabréfum í eigu 
útgefanda. 

Fundarboðun, fundargögn og niðurstöður fundar skulu birtar 
opinberlega á evrópska efnahagssvæðinu (fréttakerfi 
kauphallar). Komi til þess að félagið sé ekki með útgefna 
fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta skal 
framangreint sent Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. sem kemur 
upplýsingum áleiðis til skuldabréfaeigenda. 

Arðgreiðslur: Greiðsla arðs, kaup á eigin hlutabréfum eða lækkun hlutafjár 
til greiðslu til hluthafa er heimil innan þeirra marka sem 
eðlilegt og sanngjarnt getur talist. Skilyrði fyrir arðgreiðslu, 
kaupum á eigin hlutabréfum eða lækkun hlutafjár, í hvaða 
formi sem hún kann að verða, er að engar vanefndir 
samkvæmt skuldabréfunum séu til staðar eða séu 
fyrirsjáanlegar vegna aðgerðarinnar. Óheimilt er að greiða 
arð, kaupa eigin hlutabréf eða lækka hlutafé fari 
eiginfjárhlutfall útgefanda við það undir 40%. 
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Upplýsingaöflun: Útgefanda og eftirlitsaðila er á hverjum tíma heimilt að afla 
upplýsinga um skráða eigendur skuldabréfaflokksins frá 
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. 

Skilmálabreyting: Útgefanda er heimilt að óska eftir breytingu á skilmálum 
skuldabréfsins, en ákvörðun um slíkt skal taka á fundi 
skuldabréfaeigenda. Fundarboði skal fylgja yfirlit yfir tillögur 
útgefanda að breyttum skilmálum.  

Tillögur að breyttum skilmálum skuldabréfanna teljast vera 
samþykktar ef 90% skuldabréfaeigenda samþykkja hana. 
Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. um 
hvers kyns breytingar á skilmálum skuldabréfanna. 

Framsal: Engar takmarkanir eru á framsali skuldabréfa. Framselja skal 
skuldabréfin til nafngreinds aðila. 

Ágreiningsmál: Rísi mál út af skuldabréfum þessum skal það rekið fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur samkvæmt ákvæðum XVII. kafla laga 
nr. 91/1991 um meðferð einkamála. 

Afskráning: Skuldabréfaflokkur verður afskráður sjö sólarhringum eftir 
lokagjalddaga nema tilkynning um annað berist frá útgefanda. 
Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. um 
greiðslufall flokksins og skal í því tilviki senda Nasdaq 
verðbréfamiðstöð hf. tilkynningu þar um þegar greiðsla hefur 
farið fram. 

 
 
2.3 Hlunnindi sem tengd eru skuldabréfunum, útreikningar þeirra og nýting. 

Engin sérstök hlunnindi eru tengd skuldabréfunum umfram það sem skilmálar þeirra 
bera með sér. 

 
2.4 Skattur á tekjur af skuldabréfum sem haldið er eftir til staðgreiðslu í upprunalandinu og/eða í 

skráningarlandinu. Greint skal frá hvort útgefandi ábyrgist að staðgreiðsluskatti sé haldið 
eftir. 

Skattaleg meðferð skuldabréfa fer samkvæmd gildandi skattalögum á Íslandi á hverjum 
tíma.  
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Útgefandi mun ekki halda eftir staðgreiðsluskatti af greiðslum vegna skuldabréfanna. 
Skuldabréfaeigendur bera sjálfur ábyrgð á staðgreiðslu skatta vegna fjármagnstekna 
sinna af skuldabréfunum. 

 
2.5 Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. ráðstafar útgefnum skuldabréfum á VS-reikning útgefanda nr. 

79130 í Íslandsbanka. 
 
2.6 Aðrar upplýsingar um hina fyrirhuguðu útgáfu eða útgefendur sem VS telur nauðsynlegar. 

Á ekki við. 
 
 
 

3. kafli 
Upplýsingar um þá sem annast útgáfulýsingu og ábyrgjast endurskoðun 

ársreikninga: 
 
3.1 Nöfn, kennitölur, netföng og sími þeirra sem annast útgáfulýsingu. 

HS Veitur hf., kt. 431208-0590 
Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbær 
Sími: +354 422 5200 
Júlíus Jón Jónsson, forstjóri, julius@hsveitur.is  
 
Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf., kt. 491008-0160 
Hagasmára 3, 201 Kópavogi 
Sími: +354 440 4000 
 

3.2 Nöfn, kennitölur, netföng og sími löggiltra endurskoðenda útgefanda undanfarin þrjú ár. 
Deloitte ehf., kt. 521098-2449 
Smáratorgi 3, 201 Kópavogur 
Sími: +354 580 3000 
Hilmar Alfreðsson 

 

3.3 Nöfn, netföng og símar starfsmanna þeirrar reikningsstofnunar sem annast 
útgáfulýsinguna. 
Ellert Hlöðversson, ellert.hlodversson@islandsbanki.is  
Sími: +354 440 4536 

 
 

mailto:julius@hsveitur.is
mailto:ellert.hlodversson@islandsbanki.is
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4. kafli 
Fylgigögn með útgáfulýsingu: 

 

4.1 Staðfesting opinbers skráningaraðila á tilurð útgefanda. 
Sjá meðfylgjandi fylgigögn. 
 

4.2 Staðfesting á að útgefandi hafi tekið formlega ákvörðun um hina fyrirhuguðu rafrænu 
útgáfu eða önnur gögn þar að lútandi svo sem staðfest afrit af fundargerð eða vísun í lög 
eða reglur sem gilda um útgáfuna. 
Sjá meðfylgjandi fylgigögn. 

 
4.3 Nafn frumsöluaðila eins eða fleiri ef um nýja útgáfu eða viðbótarútgáfu er að ræða og afrit 

af samningi útgefanda við hann. 
Íslandsbanki hf. Samningur milli aðila er bundinn trúnaði. 
 

4.4 Óski Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. eftir því skal leggja fram staðfesta yfirlýsingu 
héraðsdómara um að félag sé ekki undir gjaldþrotaskiptum. 
Á ekki við. 

 
4.5 Önnur fylgigögn vegna hinnar fyrirhuguðu útgáfu sem Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. telur 

nauðsynleg. 
Á ekki við. 

 
 
Kópavogur, 26. janúar 2018 
 
 
 
 

F.h. HS Veitna hf.      F.h. banka/verðbréfafyrirtækis, 
 
 
 
______________________________   ______________________________  
Júlíus Jón Jónsson     Ásmundur Tryggvason, 
Forstjóri      Forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka 
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Skilmálar flokks 
 

Útgefandi HS Veitur hf. 

Kennitala 431208-0590 

Heimilisfang Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbær 

  

Skuldabréf/víxlar Skuldabréf 

Auðkenni (Ticker) HSVE 310138 

ISIN númer IS0000029650 

CFI númer D-B-F-U-F-R 

Skráð rafrænt Já 

Tegund afborgana Jafnar greiðslur 

Útgáfuland Ísland 

Gjaldmiðill ISK 

Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll Útfyllt af Nasdaq OMX Iceland 

Orderbook ID Útfyllt af Nasdaq OMX Iceland 

Undirflokkur Útfyllt af Nasdaq OMX Iceland 

Markaður Útfyllt af Nasdaq OMX Iceland 

Veltulisti Útfyllt af Nasdaq OMX Iceland 

Nafnverðseining í verðbréfaskráningu 20.000.000 ISK 

Heildarheimild sbr útgáfulýsingu 5.500.000.000 ISK 

Heildarútgáfa 5.500.000.000 ISK 

Upphæð tekin til viðskipta nú 5.500.000.000 ISK 

Útgáfudagur 31.1.2018 

Fyrsti gjalddagi höfuðstóls 31.7.2018 

Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina 40 

Fjöldi á ári  2 

Lokagjalddagi höfuðstóls 31.1.2038 

Vaxtaprósenta 2,98% 

Vaxtaruna ef breytilegir vextir n/a 
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Álagsprósenta á vaxtarunu n/a 

Reikniregla vaxta Einfaldir 

Dagaregla 30/360 

Fyrsti vaxtadagur 31.1.2018 

Fyrsti vaxtagjalddagi 31.7.2018 

Fjöldi vaxtagjalddaga á ári 2 

Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina 40 

Vístölutrygging Já 

Nafn vísitölu Vísitala neysluverðs til verðtryggingar 

Dagvísitala eða mánaðarvísitala Dagvísitala 

Grunngildi vísitölu  447,16 

Dags. grunnvísitölugildis 31.1.2018 

Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta 
(e. dirty price/clean price) 

n/a 

Innkallanlegt Nei 

Innleysanlegt Nei 

Breytanlegt Nei 

Aðrar upplýsingar Nei 

Viðskiptavakt Nei 

Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) Nei 

Verðbréfamiðstöð Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. 

Umsjónaraðili – taka til viðskipta Íslandsbanki 

Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig n/a 

Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við 
vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? 

Nei 
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