LÝSING
NÓVEMBER 2018

Samantekt

Samantekt þessi er birt af Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 Reykjavík (hér eftir „Kvika“,
„útgefandinn“, „bankinn“ eða „félagið“) þann 22. nóvember 2018 og er hluti af lýsingu félagsins sem samanstendur
af þremur skjölum, þ.e. samantekt þessari, útgefandalýsingu dags. 23. maí 2018 og verðbréfalýsingu dags. 22.
nóvember 2018.
Samantektin er í fimm hlutum sem merktir eru með bókstöfunum A-E. Hver hluti samanstendur af upplýsingaliðum
sem eru númeraðir frá A.1-E.7.
Samantektin er útbúin í samræmi við viðauka XXII við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 809/2004
með síðari breytingum. Samantektin inniheldur alla þá upplýsingaliði sem fram skulu koma í samantekt skv.
fyrrgreindri reglugerð fyrir lýsingar sem unnar eru í samræmi við viðauka V og XI við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 809/2004, sem varðar lágmarkskröfur um upplýsingar sem koma eiga fram í
lýsingu fyrir skuldabréf. Númeraröð upplýsingaliðanna getur verið slitin, en ástæða þess er að ekki er gerð krafa um
birtingu ákveðinna upplýsingaliða í samantekt vegna lýsinga sem unnar eru í samræmi við viðauka V og XI.
Þrátt fyrir að samantektin skuli innihalda tiltekinn upplýsingalið þá er mögulegt að upplýsingaliðurinn eigi ekki við
í tilviki útgefanda og þeirra verðbréfa sem lýsingin tekur til. Í því tilviki er sett inn í samantektina stutt lýsing á
upplýsingaliðnum ásamt textanum „á ekki við“.
Samantekt þessi er gefin út vegna töku stækkunar skuldabréfaútgáfu útgefanda með auðkenninu KVB 18 02 til
viðskipta í Kauphöll Íslands, kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavík.

A.

INNGANGUR OG VIÐVARANIR

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

A.1

Fyrirvari

Samantekt þessa skal túlka sem inngang að lýsingu útgefanda,
vegna töku skuldabréfa til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq
Iceland, og er hluti af lýsingu félagsins, þar sem
útgefandalýsing er dags. 23. maí 2018 en verðbréfalýsing
þann 22. nóvember 2018. Lýsingin samanstendur af þremur
skjölum, þ.e. útgefandalýsingu, verðbréfalýsingu og
samantekt þessari.
Ákvörðun um fjárfestingu í verðbréfum útgefanda skal tekin
á grundvelli lýsingarinnar í heild.
Athygli er vakin á að ef farið er fyrir dómstóla með kröfu sem
varðar upplýsingar í lýsingu þessari gæti fjárfestir sem er
stefnandi þurft að bera kostnað af þýðingu lýsingarinnar áður
en málareksturinn hefst.
Athygli er vakin á að einkaréttarábyrgð fellur eingöngu á þá
aðila sem útbúið hafa samantektina, þ.m.t. þýðingu á henni,
en einungis ef hún er villandi, ónákvæm eða í ósamræmi við
aðra hluta lýsingarinnar, eða ef hún veitir ekki, í samhengi við
aðra hluta lýsingarinnar, lykilupplýsingar fyrir fjárfesta þegar
þeir íhuga hvort fjárfesta skuli í viðkomandi verðbréfum.

A.2

Samþykki
fyrir
notkun
fjármálamilliliða á lýsingunni við
síðari endursölu eða útboð

Á ekki við.
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B.

ÚTGEFANDI OG ALLIR ÁBYRGÐARAÐILAR

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

B.1

Lögheiti og
viðskiptaheiti
útgefanda.

Lögheiti útgefanda er Kvika banki hf. og viðskiptaheiti Kvika.

B.2

Lögheimili og félagaform útgefanda ásamt
löggjöf sem útgefandi
starfar eftir.

Útgefandi er hlutafélag stofnað 7. maí 2002 í samræmi við lög um hlutafélög
nr. 2/1995. Kennitala útgefanda er 540502-2930 og heimilisfang Borgartún
25, 105 Reykjavík. Útgefandi starfar samkvæmt lögum um hlutafélög nr.
2/1995 og lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Útgefandi er skráður á
Íslandi.

B.4b

Þekkt þróun sem hefur
áhrif á útgefanda og
atvinnugrein.

Á ekki við.

B.5

Staða útgefanda innan
samstæðu.

Útgefandi er hluti af samstæðu þar sem hann er eigandi nokkurra
dótturfélaga sem tengjast rekstri hans.
Þann 30. júní 2018 samanstóð samstæðan af 29 félagi. Helstu dótturfélög
innan samstæðunnar eru talin upp í skýringu 22 í samstæðuárshlutareikningi
útgefanda vegna fyrri helmings ársins 2018. Meðal þeirra eru Júpíter
rekstrarfélag hf. (hér eftir nefnt ,,Júpíter“), Rekstrarfélag Virðingar hf. og
Kvika Securities Ltd.
Júpíter er rekstrarfélag verðbréfasjóða, og með starfsleyfi sem slíkt skv.
lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002. Þann 31. maí 2018 samþykkti
Fjármálaeftirlitið samruna Júpíters og Öldu sjóða hf. (hér eftir nefnt ,,Alda“).
Samruninn tók gildi frá og með dagslokum 31. maí 2018 og hefur félagið
starfað undir nafni og kennitölu Júpíters frá þeim tíma. Samhliða
samrunanum gengu tveir starfsmenn Öldu til liðs við Júpíter.
Júpíter starfrækir nú 31 sjóð. Rekstarfélag Virðingar hf. er einnig
rekstrarfélag verðbréfasjóða, með starfsleyfi sem slíkt skv. lögum um
fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002. Rekstrarfélag Virðingar hf. starfrækir nú
fimm sjóði.
Kvika Securities Ltd. er undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins í Bretlandi (e.
Financial Conduct Authority) og veitir ráðgjafarþjónustu.
Þann 19. nóvember 2018 birti útgefandi tilkynningu um að Kvika og
hluthafar GAMMA hefðu undirritað samning um kaup og sölu á öllu hlutafé
GAMMA. Viðskiptin eru háð samþykki eftirlitsaðila og samþykki
hluthafafundar Kviku. Í tilkynningunni kemur jafnframt fram að með breyttu
eignarhaldi myndist enn frekara tækifæri í starfsemi GAMMA sem verði
eftir kaupin dótturfélag Kviku. Markmið Kviku með kaupunum sé að styrkja
bankann enn frekar á sviði eigna- og sjóðastýringar.

B.9

Afkomuspá eða-áætlun.

Á ekki við.

B.10

Fyrirvarar
ársreikningum

Áritun endurskoðenda í endurskoðuðum samstæðuársreikningum bankans
vegna ársins 2016 og ársins 2017 er án fyrirvara. Áritun endurskoðanda í

í
vegna

3

sögulegra
fjárhagsupplýsinga.

könnuðum samstæðuárshlutareikningi bankans vegna fyrri helmings ársins
2018 er án fyrirvara.
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B.12

Valdar
sögulegar
fjárhagsupplýsingar
um
útgefanda.

Nýjasti endurskoðaði samstæðuársreikningur útgefanda var samþykktur 17. febrúar
2018 og er fyrir fjárhagstímabilið 1. janúar 2017 til 31. desember 2017. Nýjasti kannaði
samstæðuárshlutareikningur útgefanda var samþykktur 23. ágúst 2018 og er fyrir
tímabilið 1. janúar 2018 til 30. júní 2018. Ekki hafa orðið neinar verulegar óæskilegar
breytingar á framtíðarhorfum útgefanda frá því að síðustu endurskoðuðu reikningsskil
hans voru birt né orðið mikilvægar breytingar á fjárhags- og viðskiptastöðu útgefanda
frá 30. júní 2018.
Þann 25. október 2018 birti útgefandi afkomutilkynningu vegna ókannaðs níu mánaða
uppgjörs 2018 þar sem fram kom að rekstrarniðurstaða Kviku á fyrstu níu mánuðum
ársins 2018 hafi verið í samræmi við áætlun.
Rekstrarniðurstaða Kviku á fyrri helmingi ársins 2018 var í samræmi við áætlun.
Hagnaður Kviku fyrir skatta á tímabilinu 1. janúar 2018 - 30. júní 2018 samkvæmt
könnuðu uppgjöri samstæðu bankans nam 1.056 milljónum króna fyrir skatta. Arðsemi
eiginfjár miðað við afkomu fyrir skatt á fyrri árshelmingi 2018 var 18,5% á
ársgrundvelli.
REKSTRARREIKNINGUR
Fjárhæðir eru í þús. kr.

1H 2018

1H 2017

Vaxtatekjur

2.219.497

2.500.408

Vaxtagjöld

(1.425.662)

(1.693.787)

793.835

806.621

1.988.858

1.359.806

Hreinar vaxtatekjur
Þóknunartekjur
Þóknunargjöld

(72.569)

(63.695)

Hreinar þóknanatekjur

1.916.288

1.296.111

Hreinar fjárfestingatekjur

294.749

385.011

(3.603)

80.385

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga
Aðrar tekjur (gjöld)

35.742

4.428

326.888

469.825

3.037.011

2.572.557

(1.986.730)

(1.609.144)

5.462

(4.664)

1.055.744

958.749

(32.765)

(13.152)

Hagnaður tímabilsins

1.022.978

945.597

Tilheyrir hluthöfum Kviku banka hf.

1.012.738

945.597

10.240

0

1.022.978

945.597

Aðrar rekstrartekjur
Hreinar rekstrartekjur
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Virðisrýrnun útlána og krafna
Hagnaður fyrir skatta
Tekjuskattur

Hlutdeild minnihluta
Hagnaður tímabilsins
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Eigið fé bankans nam 12,2 milljörðum króna í lok júní 2018 og heildareignir námu
103,4 milljörðum króna. Eiginfjárhlutfall bankans var 24,6% sem er umtalsvert umfram
kröfu Fjármálaeftirlitsins, en hún nemur 20,25% með eiginfjáraukum. Handbært fé nam
38,5 milljörðum og jókst nokkuð samhliða aukningu í lántökum, innlánum og
skuldabréfaútgáfu. Lausafjárhlutfall var 324% í lok júní 2018, sem er verulega umfram
lögbundið 100% lágmark, sem og innri markmið bankans. Sérstakur skattur á
fjármálafyrirtæki verður gjaldfærður í árslok 2018 þar sem skattstofninn miðast við
fjárhæð skulda í árslok.

EFNAHAGSREIKNINGUR
Fjárhæðir í þús. kr.

30.06.2018

31.12.2017

Eignir
Sjóður og innstæða hjá Seðlabanka

38.451.909

20.493.739

4.958.350

5.598.409

Verðbréf með föstum tekjum
Hlutabréf og önnur verðbréf með breytilegum
tekjum
Verðbréf til áhættuvarna

2.661.920

2.837.375

18.042.611

14.026.433

Útlán

26.879.778

25.338.250

1.142.242

1.052.652

Hlutdeildarfélög

669.257

676.610

Fjárfestingaeignir

803.874

953.874

Óefnislegar eignir

2.319.220

2.284.340

Afleiður

Varanlegir rekstrarfjármunir

47.901

57.251

466.778

464.414

6.965.170

1.797.913

0

15.260

103.409.010

75.596.519

Innlán frá viðskiptavinum

54.028.869

41.749.497

Lántökur

Skatteign
Aðrar eignir
Eignir haldið til sölu
Eignir samtals

Skuldir
21.708.822

13.731.375

Víxlaútgáfa

3.546.061

3.934.757

Skuldabréfaútgáfa

3.057.516

1.401.879

Víkjandi skuldabréf

1.707.619

1.058.741

90.666

370.163

556.379

364.692

4.156

789

84.549

65.658

6.394.434

1.936.693

91.179.070

64.614.243

Hlutafé

1.844.996

1.805.060

Yfirverðsreikningur innborgaðs hlutafjár

2.879.153

2.722.583

2.588

903

204.539

207.048

3.103.697

3.103.697

(21.426)

(21.722)

Skortstöður í verðbréfum
Afleiður
Skattar ársins
Skattskuldbinding
Aðrar skuldir
Skuldir samtals
Eigið fé

Kaupréttarvarasjóður
Áskriftaréttindavarasjóður
Sérstakur varasjóður
Aðrir varasjóðir
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Bundið eigið fé
Óráðstafað eigið fé
Eigið fé sem tilheyrir hluthöfum Kviku banka
hf.
Hlutdeild minnihluta
Eigið fé samtals
Skuldir og eigið fé samtals
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364.053

254.844

3.790.678

2.858.439

12.168.278

10.930.854

61.663

51.423

12.229.940

10.982.276

103.409.010

75.596.519

Yfirlýsing
um breytingu
á
framtíðarhorf
-um
útgefanda.

Ekki hafa orðið neinar verulegar óæskilegar breytingar á framtíðarhorfum útgefanda
síðan síðustu endurskoðuðu reikningsskil hans voru birt.

B.13

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

Þann 19. nóvember 2018 birti útgefandi tilkynningu um að Kvika og hluthafar
GAMMA hefðu undirritað samning um kaup og sölu á öllu hlutafé GAMMA.
Viðskiptin eru háð samþykki eftirlitsaðila og samþykki hluthafafundar Kviku.

B.14

Tengsl
útgefanda við
aðra
aðila
innan
samstæðu.

Útgefandi er móðurfélag í samstæðu og er því ekki háður öðrum aðilum við
ákvörðunartöku.

B.15

Lýsing
á
helstu
starfsemi
útgefanda.

Kvika er sérhæfður banki sem er leiðandi í eignastýringu og fjárfestingastarfsemi.
Kvika er með starfsleyfi sem viðskiptabanki skv. lögum nr. 161/2002 um
fjármálafyrirtæki. Tekjusvið bankans eru eignastýring, fyrirtækjaráðgjöf,
fyrirtækjasvið og markaðsviðskipti.

Ekki hafa orðið neinar mikilvægar breytingar á fjárhags- eða viðskiptastöðu útgefanda
frá lokum síðasta fjárhagstímabils.

Hlutabréf Kviku voru tekin til viðskipta á Nasdaq First North Iceland þann 16. mars
2018.
Þann 2. júlí 2018 birti útgefandi tilkynningu þar sem fram kemur að stjórn Kviku hafi
á fundi sínum þann 2. júlí 2018 samþykkt að stefna að skráningu hlutabréfa bankans á
Aðalmarkað Nasdaq Iceland á næstu 6 – 12 mánuðum.
B.16

Yfirráð yfir
útgefanda.

Útgefandi er óháður aðili og á enginn hluthafi ráðandi hlut.

B.17

Lánshæfisma
t útgefanda.

Á ekki við.

C.

VERÐBRÉF

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

C.1

Tegund og flokkur skuldabréfa.

Skuldabréfin eru verðtryggð víkjandi vaxtagreiðslubréf til 10
ára. Bréfið er þó með heimild til innköllunar á
vaxtagjalddögum frá og með 8. maí 2023.
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Auðkenni bréfanna er KVB 18 02 og ISIN númer
IS0000029882. Skuldabréfin eru gefin út með rafrænum hætti
í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf.
C.2

Gjaldmiðill skuldabréfanna.

Skuldabréfin eru gefin út í íslenskum krónum (ISK).

C.5

Lýsing á hvers kyns takmörkunum
á frjálsu framsali skuldabréfanna.

Engar hömlur eru á framsali með skuldabréfin. Þó skal
einungis heimilt að framselja skuldabréfin til nafngreinds
aðila. Skuldabréfin eru gefin út með rafrænum hætti í kerfi
Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. og er reikningsstofnunum,
eins og þær eru skilgreindar samkvæmt lögum nr. 131/1997,
um rafræna eignaskráningu verðbréfa, einum heimilt að
annast milligöngu um framsal á þeim. Eignaskráning rafbréfa
hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. veitir skráðum eiganda
hennar lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem hann er
skráður eigandi að.

C.8

Réttindi sem fylgja
skuldabréfunum.

Kröfur samkvæmt skuldabréfi þessu víkja fyrir öðrum kröfum
á hendur útgefanda við gjaldþrotaskipti eða slit eða
sambærilegar aðgerðir, öðrum en endurgreiðslu hlutafjár, sbr.
4. tl. 114. gr. laga um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991. Kröfur
samkvæmt skuldabréfunum eru jafnréttháar öðrum víkjandi
skuldabréfum, sem útgefandi kann að gefa út eða hefur gefið
út.

C.9

Upplýsingar
um
vexti,
upphafsdagur og gjalddagi vaxta,
útreikningur þeirra og upplýsingar
um ávöxtun.

Fyrsti vaxtadagur:

08.05.2018

Fyrsti vaxtagjalddagi:

08.05.2019

Fjöldi vaxtagjalddaga á ári:

1

Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina:
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Greiðslur vaxta: Vextir eru greiddir árlega, fyrst þann
08.05.2019 (fyrir fyrsta vaxtatímabil) og í síðasta skipti
08.05.2028 (fyrir síðasta vaxtatímabil).
Skuldabréfin bera 7,50% fasta vexti frá 08.05.2018 til
lokagjalddaga. Beri gjalddaga upp á dag sem er ekki
bankadagur skal gjalddagi vera næsti bankadagur þar á eftir.
Bankadagur í skuldabréfaflokki þessum telst vera virkur
dagur þegar bankar eru opnir í Reykjavík.
Fyrirsvar skuldabréfaeigenda.

Á ekki við.

C.10

Afleiðuþáttur.

Á ekki við.

C.11

Skráning á markað.

Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á Aðalmarkaði
Nasdaq Iceland hf. fyrir 31.08.2018. Verði ljóst að ekki takist
að skrá skuldabréfin fyrir þann tíma ber útgefanda að tilkynna
skuldabréfaeigendum um það með tilkynningu til Nasdaq
verðbréfamiðstöðvar hf. sem kemur henni áfram til
skuldabréfaeigenda.
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D.

ÁHÆTTUR

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

D.2

Lykilupplýsingar
um
helstu
áhættur sem varða útgefandann
sérstaklega.

Áhættuþáttum þeim sem lýst er hér á eftir eru þeir sem
útgefanda er kunnugt um og sem að mati hans eiga sérstaklega
við um hann og hans atvinnugrein og geta haft áhrif á getu
útgefanda til að uppfylla skuldbindingar sínar gagnvart þeim
sem hafa fjárfest í fjármálagerningum útgefnum af honum.
Áhættuþættir þessir eru háðir óvissu og því er útgefanda ekki
mögulegt að segja til um líkur á því að þeir eigi sér stað.
Möguleiki er á því að útgefandi geti ekki staðið við
skuldbindingar sínar vegna annarra þátta sem ekki eru taldir
áhættuþættir á grundvelli þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir
og útgefanda er kunnugt um.
Fjárhagsleg áhætta útgefanda
Útlánaáhætta
Útlánaáhætta felur í sér hættuna á því að útgefandi verði fyrir
tapi vegna vanefnda á skuld mótaðila við útgefanda. Helsta
áhætta útgefanda er útlánaáhætta. Til útlánaáhættu teljast öll
útlán til viðskiptavina, ábyrgðir, lánsloforð, afleiðuviðskipti,
framvirkir samningar og útlánaígildi skiptasamninga. Því til
viðbótar falla margar eignir útgefanda undir útlánáhættu, til
að mynda innlán bankans á erlendum innlánsreikningum, eign
í dóttur- og hlutdeildarfélögum, fastafjármunir, seðlar og
mynt, viðskiptakröfur og óskráð verðbréf. Stærsti hluti
útlánaáhættunnar felst þó í lánum til einstaklinga og
fyrirtækja.
Lánastefnu útgefanda er ætlað að koma á skipulagi og tryggja
yfirsýn yfir útlánastarfsemi hans. Stefnan er leiðbeinandi fyrir
lánanefnd, og er nefndinni heimilt að víkja frá ákvæðum
stefnunnar sé talin ástæða til. Hvers konar frávik frá
lánastefnunni skulu samþykkt af lánanefnd og skal
rökstuðningur fyrir frávikinu bókaður í fundargerð
lánanefndar. Framkvæmdastjórar, forstöðumenn og aðrir
starfsmenn með útlánaheimild, hafa heimild til að samþykkja
fyrirgreiðslu innan sinna lánaheimilda og innan marka
lánastefnunnar. Fari lánveiting út fyrir lánastefnu útgefanda
skal lánsbeiðnin lögð fyrir lánanefnd óháð lánsfjárhæð. Ekki
er krafa um sérstök hlutföll milli ákveðinna tegunda útlána í
lánastefnunni. Lánastefnan setur þó ákveðin viðmið um
tilgang, tryggingahlutfall og gæði trygginga, form samninga,
lánstíma og greiðslur í tilviki mismunandi lána.
Lausafjáráhætta
Lausafjáráhætta vísar til hættu á því að útgefandi geti ekki
staðið við skuldbindingar sínar á gjalddaga með eðlilegum
hætti, ýmist alls ekki eða án verulegs taps vegna skorts á
seljanleika eigna. Útgefandi viðheldur ávallt lausafjárstöðu í
samræmi við reglur Seðlabanka Íslands um lausafjárhlutfall
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lánastofnana nr. 266/2017. Um nánari upplýsingar um
lausafjárhlutföll og líftímagreiningu eigna og skulda vísast til
skýringar nr. 42 í samstæðuárshlutareikningi útgefanda vegna
fyrri helmings ársins 2018.
Til að takmarka þessa áhættu hefur útgefandi sett sér
áhættustefnu um lausafjárstýringu. Stýring lausafjáráhættu
útgefanda er í samræmi við bæði ytri kröfur eftirlitsaðila og
innri viðmið sem sett eru af stjórn í áhættustefnu.
Innan fjárstýringar liggur fyrir viðbúnaðaráætlun sem virkjuð
skal komi upp aðstæður sem ógna, eða eru líklegar til að ógna
lausafjárstöðu útgefanda. Viðbúnaðaráætlunin hefur verið
samþykkt af stjórn útgefanda og útlistar hún ábyrgðaraðila
framkvæmdar áætlunarinnar, ásamt því að skilgreina ramma
upplýsingaskyldu til fjármálanefndar, stjórnar útgefanda og
eftirlitsaðila. Eigin viðmið um hvenær skuli virkja
viðbúnaðaráætlun lausafjárstýringar eru nákvæmari og
strangari en kveðið er á um í reglum nr. 266/2017 útgefnum
af Seðlabanka Íslands um lausafjárhlutfall o.fl.
Markaðsáhætta
Markaðsáhætta felur í sér áhættu vegna breytinga á
markaðsverði fjármálagerninga og samanstendur af
vaxtaáhættu, gjaldmiðlaáhættu og annarri áhættu. Útefandi
hefur sett stranga stefnu um stýringu markaðsáhættu og
viðmið áhættuskuldbindinga. Áhættustýring hefur daglega
eftirlit með markaðsáhættuviðmiðum og gefur fjármálanefnd
og forstjóra reglulega skýrslu.
Útgefandi stendur frammi fyrir markaðsáhættu þar sem
sveiflur í markaðsbreytum svo sem verði hlutabréfa,
ávöxtunarkröfum skuldabréfa og gengi gjaldmiðla geta haft
óhagstæð áhrif á fjármálagerninga og þar með fjárhagslega
stöðu hans. Svið og deildir útgefanda sem í gegnum starfsemi
sína mynda markaðsáhættu eru: fyrirtækjasvið, fjárstýring,
eigin viðskipti og markaðsviðskipti, sem og óbeint
eignastýring, og upp að vissu marki fyrirtækjaráðgjöf. Áhætta
myndast bæði vegna starfsemi einstakra sviða og deilda og í
gegnum sameiginlega áhættu, þ.e. áhættu fyrir útgefanda í
heild.
Flökt markaðsbreyta hefur bein áhrif á eignir á veltubókum
útgefanda sem eru bókaðar daglega á markaðsvirði þannig að
hagnaður og tap koma samstundis fram á rekstrarreikningi
hans.
Rekstraráhætta
Rekstraráhætta er hættan af fjárhagslegu tjóni vegna
óviðunandi innri ferla, kerfa og mistaka starfsmanna eða
vegna utanaðkomandi atvika. Undir rekstraráhættu bankans
falla lagaleg áhætta, regluvörsluáhætta, stjórnmála- og
reglugerðaráhætta, orðsporsáhætta, áhætta vegna samninga
og önnur áhætta, s.s. viðskipta- og stefnumótunaráhætta.
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Öll svið bankans mynda rekstraráhættu í gegnum starfsemi
sína. Áhætta myndast bæði vegna starfsemi einstakra sviða og
í gegnum sameiginlega áhættu, þ.e. áhættu fyrir bankann í
heild.
Rekstrarnefnd leggur reglulega fyrir framkvæmdastjórn
tillögur að umbóta- og/eða úrbótaverkefnum til að minnka
rekstraráhættu útgefanda og fylgir eftir verkefnum sem eru
niðurstaða áhættumata. Áhættustýring, í samvinnu við
rekstrarnefnd, sér um söfnun, flokkun og skjölun
rekstrarfrávika, ásamt mati á alvarleika og mögulegu
fjárhagslegu tapi. Útgefandi leggur áherslu á að lykilferlar
vegna rekstraráhættu séu skráðir og endurskoðaðir reglulega.
Í viðbúnaðaráætlun útgefanda kemur fram hvernig hann getur
haldið áfram starfsemi og lágmarkað tjón við alvarlega truflun
á rekstri, s.s. vegna neyðarástands, kerfisvanda,
húsnæðisvanda
og
manneklu.
Upplýsingatæknisvið
framkvæmir reglulega prófanir á öryggi og aðgangsstýringum
kerfa, réttmæti gagna, nýjum kerfum og öryggisafritun.
D.3

Lykilupplýsingar
um
helstu
áhættur sem varða verðbréfin
sérstaklega

Áhættuþáttum þeim sem lýst er hér á eftir eru þeir helstu sem
útgefandi telur að eigi við um skuldabréf útgefin af honum.
Áhættuþættir þessir eru háðir óvissu og því er útgefanda ekki
mögulegt að segja til um líkur á því að þeir geti átt sér stað.
Möguleiki er á því að útgefandi geti ekki staðið við
skuldbindingar samkvæmt skuldabréfunum vegna annarra
þátta sem ekki eru taldir áhættuþættir á grundvelli þeirra
upplýsinga sem nú liggja fyrir og útgefanda er kunnugt um.
Almenn áhætta skuldabréfa
Fjárfesting í skuldabréfum felur alltaf í sér áhættu. Verðmæti
skuldabréfa kann að minnka jafnt sem aukast. Fjárfestar geta
tapað verðmæti hluta eða allrar fjárfestingar sinnar í
skuldabréfum. Margvísleg atriði geta valdið breytingum á
verðmæti skuldabréfanna m.a. almennt efnahagsástand,
vaxtaákvarðanir Seðlabanka Íslands, breytingar á lögum og
reglugerðum og aðrir atburðir.
Markaðsáhætta
Verðmæti skuldabréfa kann að taka breytingum vegna
aðstæðna á markaði. Þannig getur virði skuldabréfanna
lækkað ef almenn ávöxtunarkrafa á markaði hækkar og virði
hækkað ef ávöxtunarkrafa lækkar.
Seljanleikaáhætta
Skuldabréfin hafa ekki áður verið tekin til viðskipta á
skipulegum verðbréfamarkaði. Þó svo að skuldabréfin verði
tekin til viðskipta í kauphöll getur útgefandi ekki ábyrgst að
viðskipti með þau verði virk. Enginn skylda hvílir á útgefanda
að viðhalda virkum markaði með skuldabréfin og ekki er
fyrirhugað að viðskiptavakt verði með þau. Því kann að
myndast seljanleikaáhætta, þ.e. áhættan af því að ekki sé hægt
að selja skuldabréfin þegar vilji er fyrir því. Áhættan birtist
með þeim hætti að markaðurinn getur ekki tekið við því
magni sem til stendur að selja eða að verðmyndun sé með
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þeim hætti að verulegur munur er á kaup- og sölugengi
skuldabréfanna.
Lausafjáráhætta
Útgefandi kann að lenda í þeirri stöðu að eiga ekki nægilegt
laust fé til að mæta skuldbindingum sínum þegar þær falla í
gjalddaga. Útgefandi stýrir lausafjáráhættu sinni til þess
meðal annars að tryggja að hann eigi ávallt nægilegt laust fé
til að mæta skuldbindingum sínum.
Aukin áhætta við gjaldþrot
Þar sem kröfur samkvæmt skuldabréfunum eru víkjandi munu
þær víkja fyrir öðrum kröfum á hendur útgefanda við
gjaldþrotaskipti eða slit eða sambærilegar aðgerðir, öðrum en
kröfum um endurgreiðslu hlutafjár, sbr. 4. tl. 114. gr. laga um
gjaldþrotaskipti nr. 21/1991.
Verðtryggingaráhætta
Skuldabréfin eru verðtryggð og bundin vísitölu neysluverðs
til verðtryggingar, sem gefin er út af Hagstofu Íslands skv.
lögum nr. 12/1995 um vísitölu neysluverðs, með dagvísitölu
8. maí 2018 eða 452,0467 stig. Höfuðstóll skuldarinnar
breytist í hlutfalli við breytingar á vísitölunni frá
grunnvísitölu til fyrsta gjalddaga og síðan í hlutfalli við
breytingar á vísitölunni milli síðari gjalddaga. Höfuðstóll
skuldarinnar er reiknaður út áður en vextir eru reiknaðir.
Hækkun á vísitölu neysluverðs hefur þannig áhrif til
hækkunar á höfuðstól skuldarinnar en lækkun á vísitölu
neysluverðs áhrif til lækkunar höfuðstólsins.
Margvíslegir þættir tengdir efnahag landsins og annarra landa
geta haft áhrif á vísitölu neysluverðs.
Uppgreiðsluáhætta
Frá og með 8. maí 2023 og á öllum vaxtagjalddögum þar í frá
er útgefanda heimilt að innkalla öll skuldabréfin í flokknum.
Ekki er heimilt að innkalla skuldabréfin að hluta. Við
innköllun skuldabréfanna skal miða við höfuðstól
skuldabréfanna ásamt áföllnum vöxtum og verðbótum á
uppgreiðsludegi. Hafi bréfin verið innkölluð reiknast hvorki
verðbætur né vextir á skuldina eftir þann gjalddaga sem
útgefanda innkallar bréfin og gerir þau upp. Ákvörðun
útgefanda um innköllun skal birt opinberlega í fréttakerfi
NASDAQ Iceland hf. að lágmarki 90 dögum fyrir innköllun.
Taki útgefandi ákvörðun um innköllun og uppgreiðslu
skuldabréfanna kann að vera að fjárfestar fái ekki ávöxtun af
skuldabréfunum í samræmi við áætlanir sínar.
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E.

TILBOÐ

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

E.2b

Ástæður fyrir útboðinu og
ráðstöfun söluandvirðis ef það
varðar ekki myndun hagnaðar
og/eða vörn gegn tilteknum
áhættum.

Ástæðan fyrir útgáfu skuldabréfanna er lenging á fjármögnun
og breyting á samsetningu eigin fjár bankans.

E.3

Lýsing á skilmálum og skilyrðum
útboðsins.

Á ekki við.

E.4

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

Útgefandi hefur sjálfur umsjón með töku skuldabréfanna til
viðskipta og sá um gerð lýsingar og því kom enginn þriðji
aðili að gerð þessarar lýsingar sem kynni að hafa annarra
hagsmuna að gæta en útgefandi. Hins vegar geta falist
hagsmunaárekstrar í slíkri aðstöðu en útgefandi hefur lýst því
yfir að upplýsingar í lýsingunni, sem samantekt þessi byggir
á, séu í samræmi við staðreyndir og engum upplýsingum sem
kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar er sleppt.
Stjórn útgefanda er ekki kunnugt um og telur enga
hagsmunaárekstra til staðar á milli skyldustarfa
stjórnarmanna og aðila í framkvæmdastjórn fyrir útgefanda
og persónulegra hagsmuna þeirra og/eða annarra skyldustarfa
þeirra.

E.7

Áætlaður kostnaður sem útgefandi
eða tilboðsgjafi krefur fjárfestinn
um.

Á ekki við.
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Verðbréfalýsing þessi er birt af Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105
Reykjavik (hér eftir „Kvika", „frtgefandinn", „bankinn" eða „félagið") 'Dann 22. neivember 2018
og er hluti af lýsingu félagsins sem samanstendur af þremur skjölum, þ.e. verðbréfalýsingu
þessari, agefandalýsingu dags. 23. maí 2018 og samantekt dags. 22. nóvember 2018.
Verðbréfalýsing þessi er gefin út vegna umsólcnar urn töku staékkunar skuldabréfaútgáfu Kviku
með auðkennið KVB 18 02 til viðskipta I Kauphöll islands, Ict. 681298-2829, Laugavegi 182,
105 Reykj avík.
Verðbréfalýsing þessi veitir upplýsingar urn mikilvæga eiginleika og áhættu sem tengjast
slculdabréfunum og uppfyllir hún lcröfur V. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 809/2004 frá 29. apríl 2004 urn lágmarkslcröfur um upplýsingar sem koma skulu fram
verðbréfalýsingu fyrir slculdabréf og afleidd verðbréf bar sem nafnvirði hverrar einingar er
lxgra en 100.000 evrur.
Upplýsingar sem fram koma I verðbréfalýsingunni byggj a á staðreyndum og aðstæðum ems og
þaér voru á staðfestingardegi hennar og geta breyst An fyrirvara. Komi fram nýjar upplýsingar
sem geta haft áhrif á verð slculdabréfanna frá staðfestingu lýsingarinnar og fram að þeim degi
þegar viðskipti með skuldabréfin I Kauphöllinni hefjast mun útgefandi útbúa viðauka við
lýsingu og birta á sama hátt og lýsingin á evrópska efnahagssvæðinu, sbr. 46. gr. laga nr.
108/2007 urn verðbréfaviðskipti („vvl.").
útprentuð eintök lýsingarinnar má nálgast 112 mánuði frá staðfestingu hennar á slcrifstofu
útgefanda. Rafrxn eintök má nálgast á vefsiðu útgefanda, https://www.lcvika.is/um-lcviku/umkviku#tab2.
verðbréfalýsingu þessari visa „skuldabréfin" til staékkunar skuldabréfafrtgáfu Kviku með
auðkennið KVB 18 02 sem sat verður um að tekin verði til viðskipta I Kauphöllinni. Þá
visa „skuldabréfafloldcurinn", „flokkurinn", „skuldabréfaidgáfan" og „tirtgáfan" til aura
skuldabréfa sem tilheyra skuldabréfairtgáfu Kviku með auðkennið KVB 18 02. Að lokum
vísar „skuldabréfaeigandi" til eiganda skuldabréfs I skuldabréfafloldcnum.

1. AHATTUDZETTIR
Ahaéttuþáttum þeim sem lýst er her á eftir eru þeir sem útgefanda er kunnugt urn og sem að
hans mati eiga sérstaklega við urn skuldabréf fitgefin af honum. AhættuþFettir þessir em háðir
óvissu og þvi er útgefanda ekki mögulegt að segja til urn líkur á bví að þeir geti átt sér stað.
Möguleiki er á bvi að útgefandi geti ekki staðið við skuldbindingar samkvaemt skuldabréfunum
vegna annarra þátta sem ekki em taldir áhættuþættir á grundvelli þeirra upplýsinga sem nú
liggj a fyrir og útgefanda er kunnugt um.

1.1. Almenn áhætta skuldabréfa
Fjárfesting I skuldabréfum felur alltaf f sér áhættu. Verðmmti skuldabréfa kann að minnka jafnt
sem aukast. Fjárfestar geta tapað verðmæti hluta eða allrar fjárfestingar sinnar
skuldabréfunum. Margvísleg atriði geta valdið breytingum á verðmaéti skuldabréfanna m.a.
almennt efnahagsástand, vaxtaálcvarðanir Seðlabanka islands, breytingar á lögum og
reglugerðum og aðrir atburðir.
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1.2. Lagaumhverfi
Urn írtgáfu skuldabréfanna gilda log urn verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007 og log um rafrxna
eignarskráningu verðbréfa, nr. 131/1997.
Þá gilda urn írtgáfuna reglugerð nr. 837/2013, urn almenn aboð verðbréfa að verðmæti
jaftwirðis 5.000.000 evra I íslenskum krónum eða meira og töku verðbréfa til viðskipta á
skipulegum verðbréfamarkaði, reglugerð nr. 243/2006, urn gildistöku reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar nr. 809/2004 urn framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2003/71/EB að því er varðar upplýsingar I lýsingum, svo og framsetningu þeirra, upplýsingar
felldar inn með tilvísun, og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu auglýsinga og aðrar
reglugerðir og löggjElf sem varða írtgáfu og viðskipti með verðbréf.
Þá gilda reglur FME nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja,
reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik, reglugerð nr. 707/2008 urn
upplýsingagjöf og tilkynningaskyldu sky. lögum nr. 108/2007 urn verðbréfaviðskipti og reglur
Nasdaq Iceland hf. fyrir írtgefendur fiármálagerninga urn írtgáfuna og írtgefanda. Breytingar á
loggjOf sem tengist irtgáfunni kunna að hafa áhrif á verðmæti skuldabréfanna.
Eðli máls samkvxmt getur írtgefandi ekki séð fyrir breytingar á loggjOf og getur því hvorki
tekið ábyrgð á mögulegum áhrifum á verð né öðrum afleiðingum sem slilcar breytingar kunna
að hafa á skuldabréfin. Aþetta við urn allar breytingar á lögum og reglum settum af
löggjafanum og stjórnvöldum sem og breytingar sem kunna að stafa af niðurstöðum dórnstóla
eða stjárnvalda.
Einnig ber að hafa I huga að breytingar á loggjöf Evrópusambandsins á þessu sviði kunna að
hafa áhrif á írtgefanda og skuldabréfin vegna aðildar islands að EES-samningnum.

1.3. Ahwtta tengd skuldabréfunum
1.3.1. Markaosáhcetta
Verðmæti skuldabréfa kann að taka breytingum vegna aðsta3ðna á markaði. Þannig getur virði
skuldabréfanna la3kkað ef almenn ávöxtunarkrafa á markaði hækkar og virði hækkað ef
ávöxtunarkrafa lækkar.

1.3.2. Seljanleikaáhxtta
Skuldabréfin hafa ekki Our verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. De) svo að
skuldabréfin verði tekin til viðskipta I kauphöll getur írtgefandi ekki ábyrgst að viðskipti með
þau verði virk. Enginn skylda hvílir á írtgefanda að viðhalda virkum markaði með skuldabréfin
og ekki er fyrirhugað að viðskiptavakt verði með þau. 1v1 kann að myndast seljanleikaáhætta,
þ.e. áhættan af því að ekki sé hægt að selja skuldabréfin egar vilji er fyrirlyví. Ahættan birtist
með þeim hætti að markaðurinn getur ekki tekið við því magni sem til stendur að selja eða að
verðmyndun sé með þeim hætti að verulegur munur er á kaup- og sölugengi skuldabréfanna.
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1.3.3. Lausafjciráhcetta
Útgefandi kann að lenda I þeirri stöðu að eiga ekki nxgilegt laust fé til að mæta skuldbindingum
sínum egar heer falla I gjalddaga. útgefandi stýrir lausafjáráhxttu sinni til þess meðal annars
að tryggja að hann eigi ávallt nægilegt laust fé til að mæta skuldbindingum sínum.

1.3.4. Aukin áhcetta viö gjaldfirot
Dar sem kröfur samkvæmt skuldabréfunum eru víkjandi munu þær víkja fyrir öðrum kröfum á
hendur iitgefanda við gjaldþrotaskipti, slit eða sambærilegar aðgerðir, öðrum en kröfum urn
endurgreiðslu hlutafjár, sbr. 4. tl. 114. gr. laga urn gjaldþrotaskipti nr. 21/1991.

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

• 1.3.6. Uppgreiöslucihcetta
Frá og með 8. mai 2023 og á öllum vaxtagjalddögum bar I frá er dtgefanda heimilt að innkalla
öll skuldabréfrn I flokknum. Ekki er heimilt að innkalla skuldabréfin að hluta. Við innköllun
skuldabréfanna skal miða við höfuðstól skuldabréfanna ásamt áföllnum vöxtum og verðbótum
á uppgreiðsludegi. Hafi bréfin verið innkölluð reiknast hvorki verðbxtur né vextir á skuldina
eftir !Dann gjalddaga sem írtgefandi innkallar bréfm og gerir þau upp. idcvörðun dtgefanda urn
innköllun skal birt opinberlega I fréttakerfi NASDAQ Iceland hf. að lágmarki 90 dögum fyrir
innköllun. Taki írtgefandi ákvörðun urn innköllun og uppgreiðslu skuldabréfanna kann að vera
að fjárfestar fái eldci ávöxtun af skuldabréfunum I samræmi við ámtlanir &Mar.
2. UPPLÝSINGAR UM SKULDABRÉFIN OG TÖKU TIL VIDSKIPTA
2.1. Útgefandinn
Lögheiti írtgefandans er Kvika banki hf. og viðskiptaheiti Kvika. fitgefandi er hlutafélag
stofnað 7. mai 2002 1 samræmi við log urn hlutafélög nr. 2/1995. Kennitala dtgefanda er
540502-2930 og heimilisfang Borgartún 25, 105 Reykjavik. Iltgefandi starfar samIcvæmt
lögum urn hlutafélög nr. 2/1995 og lögum urn fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.
Lögformlegt heiti

Kvika banki hf.

Viðskiptaheiti

Kvika

Félagaform

Hlutafélag
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Kennitala

540502-2930

Höfuöstöðvar og heimilisfang

Borgartim 25, 105 Reykjavik

LEI kóði

254900WR3I1Z9NPC7D84

Vefsíða

kvilca.is

Simanómer

540 3200

Auðkenni hjá NASDAQ Iceland
hf. og Nasdaq verðbréfamiðsteið
hf.

KVB

KV ',KA

2.2. Upplýsingar um skuldabréfin
Skuldabréfin voru seld fagfjárfestum I lokuðu fitboði og gefin út 8. nóvember 2018 egar lcr.
200.000.000, eða 20 nafnverðseiningar, voru gefnar út. Fyrir fitgáfu skuldabréfanna höfðu kr.
600.000.000, eða 60 nafnverðseiningar, verið gefnar út I skuldabréfaflokki útgefanda með
auðkennið KVB 18 02. Heildarútgáfuheimild I skuldabréfaflolcknum eru lcr. 1.000.000.000, eða
100 nafnverðseiningar, og hefur hún bvf ekki verið fullnytt.
'
Astæðan fyrir fitgáfu skuldabréfanna er lenging á fjármögnun og breyting á samsetningu eigin
fjár bankans. Skuldabréfin voru seld a pani með áföllnum vöxtum. Söluvirði útgáfunnar var
209.823.762 lcrónur og nettósöluandvirði eftir kostnað er áwtlað 209.290.262 krónur.
Kostnaður er ámtlaður 533.500 Icrónur og er bar urn að ræða vinnu við verðbréfa- og
útgefandalysingu
'
og kostnað til Fjármálaeftirlitsins, Nasdaq Iceland (Kauphöll islands) og
Nasdaq verðbréfamiðstöðvar.
Marlcmiðið með bvi að fá skuldabréfin tekin til viðskipta I kauphöll er að stuðla að auknum
seljanleika og markaðshæfi bréfanna auk bess að tryggja fjárfestum að starfshetir og
upplýsingagjöf útgefanda séu I samrxmi við reglur sem gilda um útgefendur fjármálagerninga
I kauphöll.
Auðkenni

KVB 18 02

IS1N winner

IS0000029882

Taka skuldabréfanna til
viðskipta á skipulegum
verðbréfamarkaði

Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. fyrir 31.08.2018. Verði
ljóst að ekki takist að slcrá skuldabréfin fyrir bann tima
ber útgefanda að tilkynna skuldabréfaeigendum urn 1)0
með tillcynningu til Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. sem
kemur henni áfram til slculdabréfaeigenda.

Tegund bréfs

Verðtryggt vficjandi vaxtagreiðslubréf til 10 ára. Bréfið er
bo með heimild til innköllunar á vaxtagjalddögum frá og
með 8. maí 2023.
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CFI númer

D-B-F-U-G-R

Skráð rafrxnt

Skuldabréfin em gefin út með rafraenum hætti I kerfi
Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf, Laugavegi 182, 5. hæò,
105 Reykjavik. Eignaskráning rafbréfa hjá Nasdaq
verðbréfamiðstöð hf. veitir skráðum eiganda hennar
lögformlega heimild fyrir beim réttindum sem hann er
skráður eigandi að.

Tegund afborgana

EM afborgun, árlegar greiðslur vaxta.

Útgáfu land

island

Gjaldmiðill

ISK — íslenskar kronur

Nafnverðseiningar

10.000.000.-

Heildarheimild

1.000.000.000.-

/Our útgefið

600.000.000,-

Útgefið nú

200.000.000,-

Útgáfudagur

08.11.2018

Fjöldi gjalddaga höfuöstóls I
heildina

1

Gjalddagi höfuöstóls

08.05.2028

Greiðslur vaxta og
vaxtaprósenta

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

Reikniregla vaxta

Einfaldir

Dagaregla

30E/360

Fyrsti vaxtadagur

08.05.2018

Fyrsti vaxtagjalddagi

08.05.2019

Fjöldi vaxtagjalddaga á ári

1
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Fjöldi vaxtagjalddaga í
heildina

10

Greiðsla höfuöstóls

Skuldabréfin er gefin At til 10 ára og greiðist höfuðstóll
beirra til baka með einni greiðslu bann 08.05.2028, hafi
Atgefandi ekki áður nýtt sér heimild sína til að innkalla
skuldabréfin
samkvæmt
skilmálum
bessa
skuldabréfaflolcks. Benl. gjalddaga upp á dag sem er ekki
bankadagur skal gjalddagi vera nzesti bankadagur bar á
eftir. Bankadagur I skuldabréfaflokki bessum telst vera
virkur dagur egar bankar eru opnir I Reykjavik.

Verðtrygging

Skuldabréfin em bundin vísitölu neysluverðs til
verðtryggingar, sem gefm er At af Hagstofu islands sky.
lögum nr. 12/1995, urn vísitölu neysluverðs, með
dagyísitölu 8. maí 2018, eða 452,0467. Höfuðstóll
skuldarinnar breytist í hlutfalli við breytingar á
vísitölunni frá grunnvísitölu til fyrsta gjalddaga og síðan
I hlutfalli við breytingar á vísitölunni milli síðari
gjalddaga. Höfuöstóll skuldarinnar er reiknaður At Our
en vextir em reiknaðir.

Dagvísitala
mánaðarvísitala

eða Dagvísitala

Grunngildi vísitölu

452,0467

Dags. grunnvisitölugildis

08.05.2018

Innkallanlegt

Frá og með 08.05.2023 og á öllum vaxtagjalddögum bar
I frá er Atgefanda heimilt að innkalla 611 skuldabréfin í
flolcknum. Ekki er heimilt að innkalla skuldabréfin að
hluta. Við innköllun skuldabréfanna skal miða við
höfuöstól skuldabréfanna ásamt áföllnum vöxtum og
verðbótum á uppgreiðsludegi. Hafí bréfin yerið innkölluð
reiknast hvorki verðbxtur né vextir á skuldina eftir baim
gjalddaga sem Atgefandi innkallar bréfin og gerir bau upp.
Akvörðun Atgefanda urn innköllun skal birt opinberlega í
fréttakerfi kauphallar NASDAQ Iceland hf. að lágmarki
90 dögum fyrir innköllun.

Innleysanlegt

Nei

Fyrning

Kröfur satnkyæmt skuldabréfunum fyrnast sé beim ekki
lýst innan tiu ára frá gjalddaga, sky. 1. mgr. 5. gr. laga nr.
150/2007 um fyrningu kröfuréttinda. Kröfur um vexti og
yerðbætur fyrnast á fjórum árum frá gjalddaga sky. 3. gr.
sömu laga.
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Breytanlegt

Nei

Greiðslustaður

Dtgefandi mun, fyrir milligöngu Nasdaq
verðbréfamiðstöðvar hf., greiða skuldabrem og vexti af
þeim á gjalddaga til beirra reilcningsstofnana bar sem
skráðir eigendur skuldabréfanna hafa VS-reikning (með
VS-reikningi er átt við reikning I skilningi laga nr.
131/1997, urn rafræna eignarskráningu verðbréfa).

Vikjandi skuld

Skuldabréfin eru vikjandi og teljast til eiginfjárbáttar 2
eiginfjárgrunni fjármálafyrirtækja, sbr. a-lið 1. mgr. 84.
gr. c. Í lögum nr. 161/2002 urn fjármálafyrirtæki. Í því
felst að kröfur samkvaemt skuldabréfi þessu víkja fyrir
öðrum lcröfum á hendur útgefanda við gjaldbrotaskipti
eða slit eða sambærilegar aðgerðir, öðrum en
endurgreiðslu hlutafjár, sbr. 4. tl. 114. gr. laga um
gjaldbrotaskipti nr. 21/1991. Kröfur sarnkvæmt
skuldabréfunum eru jafnréttháar öðrum vikjandi
skuldabrefum, sem útgefandi kann að gefa út eða hefur
gefið út.

Viðskiptavakt

Ekki er fyrirhugað að viðskiptavakt verði með brain.

Breytingar á skilmálum

Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf
urn hvers lcyns breytingar á skilmálum
slculdabréfadtgáfunnar.

Afskráning

Skuldabréfin verða afskráð eftir lokagjalddaga, nema
tilkynning um annað berist frá frtgefanda.

Greiðslufall

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

Lögmannsstofa

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

Hlutverk lögmannsstofu

Urn skyldur lögmannsstofu fer eftir álcvelum
skuldabréfaflolcksins.

Kröfuhafafundur

Lögmannsstofa annast fundarboðun allra kröfuhafafunda,
samIcvæmt beiðni urn slikt frá skuldabréfaeiganda og/eða
frtgefanda, og skal ávallt boða til fundar með að lágmarki
10
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sjö (7) daga fyrirvara frá birtingu tillcynningar.
Lögmannsstofan sendir tilkynningu til írtgefanda sem
skal samdægurs koma tillcynningunni til Nasdaq Iceland
hf. til birtingar I fréttakerfi kauphallar. A meðan
skuldabréfin hafa ekki verið tekin til viðskipta, skulu
slikar upplýsingar vera sendar til skuldabréfaeigenda fyrir
milligöngu reikningsstofnana.
Aticyæðisréttur skuldabréfaeigenda miðast við fjárha2ðir
hvers skuldabréfaeiganda sem hlutfall af
skuldabréfafloldmum. Við írtreikning samkvæmt bessari
málsgrein skal miða við stöðu krafna á þeim degi sem
boðað er til fundar. titgefandi hefur rétt til að tjá sig á
slikum fundum. Fundarboðun, fundargögn og
niðurstöður fundar skulu birt I fréttakerfi Nasdaq Iceland
hf. og skal lögmannsstofa hlutast til urn að írtgefandi birti
slikar upplýsingar. Sé gjaldfellingarheimild ekki lengur
til staðar á fundardegi skal írtgefandi afboða fundinn.

iftreikningsaðili

Otgefandi.

Vanefndatilvik og
gjaldfellingarheimildir

Greiði agefandi ekki á gjalddaga, er skuldabréfaeiganda
heimilt að innheimta dráttarvexti I samrxmi við ákvörðun
Seðlabanka islands, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001,
um vexti og verðtryggingu af gjaldfallinni eða gjaldfelldri
uppha3ð. Ef gjalddaga skuldabréfanna ber ekki upp á
dag sem bankar eru opnir á islandi, og
bankadag,
írtgefandi greiðir nxsta bankadag, bá verða dráttarvextir
ekki greiddir. Hafi greiðsla ekki yerið innt af hendi 14
dögum eftir gjalddaga, er hverjum skuldabréfaeiganda
einhliða heimilt að fella skuldina I gjalddaga.
Verði skuldin gjaldfelld má gera air& hjá íitgefanda til
fullnustu skuldarinnar, án undangengins dóms eða
réttarsáttar sky. 7. ti. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989 um
aðför, að undangenginni greiðsluáskorun sky. 7. gr.
laganna. Auk bess að ná til höfuöstóls skuldarinnar, nær
aðfaraheimild bessi til vaxta, dráttarvaxta og lögbundinna
vanskilaálaga, kostnaðar af kröfum, málskostnaðar eða
innheimtukostnaðar, endurgjaldskostnaðar af gerðinni
sjálfri og væntanlegs kostnaðar af frekari
fullnustuaðgerðum, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 90 /1989.
Ef írtgefandi hættir að vera fjármálafyrirtæki sky. lögum
nr. 161/2002 um fjármálafyrirta3ki, írtgefandi er tekinn til
slita samkvæmt 101. gr. sömu laga, fjárnám verður gert
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hjá útgefanda, komi fram réttmaet ósk urn gjaldþrotaskipti
á bíri útgefanda, effrtgefandi leitar nauðasamninga, eignir
útgefanda eru auglýstar á nauðungaruppboði eða ef eignir
útgefanda eru lcyrrsettar sem hluti af fullnustuaðgerðum
kröfuhafa getur hver og einn skuldabréfaeigandi ákveðið
einhliða og án sérstaks fyrirvara að gjaldfella
skuldabréfið.

Sérstök sidlyrði

Verði írtgefandi uppvís að brotum á skilmálum a), b), c),
d) og e) hér fyrir neðan bá hefur harm 14 daga til bess að
bæta úr beim, en að öðrum kosti skal boðað til
kröfuhafafundar bar sem tekin verður ákvörðun urn hvort
gjaldfella skuli slculdabréfaflokkinn.
a) Tilkynning á vanefnd: Útgefandi skuldbindur
sig til að tillcynna skuldabréfaeigendum skriflega
begar I stað, ef hann verður var við að hvers kyns
vanefndartilvik, ems og það er skilgreint sky.
skilmálum þessum, hafi átt sér stað.
(pani
passu):
Kröfur
b) Rétthæð
skuldabréfaeigenda samkvxmt skilmálum
slculdabréfaflokks bessa eru avant jafnréttháar
(pani passu) innbyrðis og er óheimilt að inna af
hendi greiðslur til skuldabréfaeigenda á
grundvelli skuldabréfa í slculdabréfaflokki
bessum nema sama hlutfall sé greitt til aura
skuldabréfaeigenda.
c) Tryggingar: Óheimilt er að veita öðrum
jafnréttháum skuldabréfaeigendum sérstalcar
tryggingar fyrir kröfum sínum.
d) Gjaldfelling þriðja aðila: Skuld útgefanda við
briðja aðila að minnsta kosti að fjárhæð sem
nemur yfir 10% af eiginfiárgrunni útgefanda
samkvæmt síðasta endurskoðaða eða kannaða
uppgjöri útgefanda er gjaldfelld. Það telst bó eklci
brot gegn bessu álcvæði ef réttmætur ágreiningur
er um greiðsluskyldu útgefanda og írtgefandi
hefur tekið til eðlilegra varna án ástæðulauss
dráttar.
e) Bann við breytingum á tilgangi útgefanda:
Otgefanda er óheimilt að breyta tilgangi sínum
nema að undangengmu samþykki 90%
skuldabréfaeigenda (að fjárhooð en ekki
höfðatölu) sem mættir eru á réttilega boðaðan
12
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kröfuhafafund
samkvæmt
skilmálum
skuldabréfautgáfu bessarar. Sé aðeins einn
eigandi 0 skuldabréfunum skal hann veita
slcriflegt sambyldd.
Eftirfarandi tilvik veita hverjum skuldabréfaeiganda
heimild til að gjaldfella skuldabréfin einhliða og án
sérstaks fyrirvara:
Fjárnám, gjaldþrot o.fl.: Fjárnám er gert hjá
írtgefanda, beiðst er nauðungaruppboðs á eignum
hans, útgefandi leitar eftir heimild til
greiðslustöðvunar, tirtgefandi leggur fratn beiðni
til héraðsdóms urn að leita eftir nauðasamningi
við kröfuhafa sína eða fallist er á kröfu urn að bú
írtgefanda sé telcið til gjaldþrotaskipta. Eignir
tittgefanda eru auglýstar á nauðungaruppboði eða
ef eignir fitgefanda eru kyrrsettar sem hluti af
fullnustuaðgerðum kröfuhafa.
Fjármálaeftirlitið grípur til aðgerða samicvæmt
lögum nr. 161/2002, urn fjármálafyrirtæki, vegna
fjárhagsstöðu írtgefanda. Framangreint álx5 eldd
við ef réttlætanlegum mótmælum írtgefanda og
eðlilegum vörnum er haldið uppi eftir
lögformlegum leiðum.
Akvarðanir fjármálaeftirlitsins: Fj ármálaeftirlitið afturkallar starfsleyfi útgefanda,
samkværnt lögum nr. 161/2002, um
fj ármálafyrirtæki.
h) Afskráning: Skuldabréfín verða eftir skráningu
afskráð af skipulögðum verðbréfamarkaði án
bess að boðað hafi verið til lcröfuhafafundar og
tilskilins sambykkis skuldabréfaeigenda aflað
samIcvxmt skilmálum skuldabréfaflokksins.
i) Laga- eða reglubreytingar: Ef laga- eða
reglubreytingar eiga sér stað eftir írtgáfu
skuldabréfaflokksins sem takmarkar á einhvern
hátt rétt skuldabréfaeiganda til að beita
vanefndaurrxðum sínum og/eða rétti hans til
vaxta og/eða höfuðstóls.
Skylda samkvxmt bessari grein til að boða til
kröfuhafafundar á aðeins við ef skuldabréfaeigendur eru
tveir eða fleiri. Ef aðeins er einn eigandi að
13

skuldabréfunum er honum eðli máls samkvæmt einhliða
heimilt að gjaldfella skuldabréfin án þess að boða til
kröfuhafafundar.
Breytingar á skilmálum

Allar breytingar á skilmálum skuldabréfanna þarfnast
samþykkis 75% skuldabréfaeigenda (að fjárhæð en eldd
höfðatölu) sem mættir eru á réttilega boðaðan
kröfuhafafund samIcvæmt skilmálum slculdabréfautgáfu
þessarar. Sé aðeins einn eigandi að skuldabréfunum skal
hann veita skriflegt samþykki. Útgefandi skal annast
fundarboðun og skal ávallt boða til fundar með 7 daga
fyrirvara að lágmarki. Fundur skuldabréfaeigenda telst
lögmætur og álcvörðunarbær sé til hans boðað samIcvæmt
framangreindu.

Samþykki fyrir gjaldfellingu
sky. sérstökum skilyrðum:

Gjaldfellingarheimildir skuldabréfaflokksins sem taldar
eru upp hér að framan I liðnum sérstök skilyrði eru háðar
þvf skilyrði að 50% skuldabréfaeigenda (að fjárhæð en
ekki höfðatölu) samþyldd slat á kröfuhafafundi sem
útgefandi boðar til samkvæmt beiðni frá einstökum
skuldabréfaeigendum. Til að taka af allan vafa þarf ekki
að halda kröfuhafafund þegar tilvik f), g), h) og i) eiga
við. Við þær aðsta3ður sem bar eru tilgreindar getur hver
og einn skuldabréfaeigandi tekið einhliða álcvörðun um
gjaldfellingu án sérstaks fyrirvara fyrir sitt leyti. Til að
valda ekki vafa þá er gjaldfellingarheimild vegna
greiðsludráttar útgefanda sky. skuldabréfi þessu jafnframt
sjálfstæð heimild sem hver og einn skuldabréfaeigandi
getur nýtt sér án aðkomu kröfuhafafundar.

Framsal

Engar hömlur eru á framsali með skuldabréfin. 1á skal
einungis heimilt að framselja skuldabréfin til nafngreinds
aðila. Skuldabréfin eru gefin út með rafreenum haetti I
kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. og er
reikningsstofnunum, ems og þzer eru skilgreindar
samlcveemt lögum nr. 131/1997, um rafrxna
eignaslcráningu verðbréfa, einum heimilt að annast
milligöngu urn framsal á þeim. Eignaskráning rafbréfa
hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. veitir slcráðum eiganda
hennar lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem
hann er skráður eigandi að.

Hlunnindi

Engin hlunnindi eru tengd skuldabréfunum.

Skattur

Útgáfan er rafrænt slcráð hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
Abyrgð á útreilmingi og töku fjármagnstekjuskatts liggur
hja þeirri reikningsstofnun sem varslar viðkomandi bréf.
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Gjöld

Utgefandi greiðir allan kostnað við útgáfuna þ.m.t.
stimpilgjöld og gjöld til NASDAQ Iceland.

Ágreiningsmál

Rísi mál út af skuldabréfum má reka þau fyrir
Héraðsclómi Reykjavíkur, sky. ákvæðum XVII. kafla laga
nr. 91/1991 urn meðferð einkamála.

2.3. Heimild til skuldabréfaútgáfu
Skuldabréfin eru gefin út samkva3mt heimild stjórnar balm 25. október 2018, og heimild
fjármálanefndar frtgefanda þann 8. nóvember 2018.

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

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

3. TILKYNNING TIL FARFESTA
3.1. Yfirlýsing ábyrgðaraðila verðbréfalýsingar
Forstjári og aðstoðarforstjóri Kviku banka hf., lct. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 Reykjavik,
lýsa 13\4 hér með yfír fyrir hönd frtgefanda að samicvæmt þeirra bestu vitund séu upplýsingarnar
sem verðbréfalýsingin hefur að geyma I samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum sé
sleppt sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar.
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Reykjavik, 22. nóvember 2018

F.h. Kviku banka hf.

F.h. Kviku banka hf.
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Marinó Örn Tryggvason, aðstoðarforstjári

3.2. Hugsanlegir hagsmunaárekstrar
Útgefandi hefur sjálfur umsjón með töku skuldabréfanna til viðskipta og sá um gerð lýsingar
og ví kom enginn þriðji aðili að gerð þessarar lýsingar sem kynni að hafa annarra hagsmuna
að gæta en dtgefandi. Hins vegar geta falist hagsmunaárekstrar I slíkri aðstöðu en I samræmi
við yfirlýsingar fyrirsvarsmanna I kafla 3.1. Yfirlýsing ribyrgóctraöila verobrefalýsingar hér að
ofan á eru upplýsingar I þessari lýsingu I samrxmi við staðreyndir og engum upplýsingum
sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar er sleppt.
Stjórn írtgefanda er ekki kunnugt urn og telur enga hagsmunaárekstra til staðar á milli
skyldustarfa stjórnarmanna og aðila I framkvæmdastjórn fyrir írtgefanda og persónulegra
hagsmuna þeirra og/eða annarra skyldustarfa þeirra.

3.3. Skjöl til sýnis
Útgáfulýsing skuldabréfarma eru hluti af þessari verðbréfalýsingu og er hún sett fram 14. kafla
hér að neðan.

3.4. Uppfærsla fitgefandalýsingar
Útgefandalýsing sem birt var af írtgefanda og staðfest var af Fjármálaeftirlitinu þarm 23. maí
2018 er hluti af lýsingu útgefanda dags. 22. nóvember 2018 og er him uppfazrð á eftirfarandi
hátt með tilliti til þessarar verðbréfalysingar.
'
3.4.1.

Uppfarsla inngangs

Inngangur I írtgefandalýsingu verður svohljóðandi:
Útgefandalýsing þessi er birt af Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105
Reykjavik (her eftir „Kvika", „Utgefandinn", „bankinn" eða „félagið") palm 23. mai 2018 og er
hluti af lýsingu félagsins sem samanstendur af þremur skjölum, b.e. samantekt og
verðbréfalýsingu, hvoru tveggja dags. 22. nóvember 2018, írtgefandalýsingu þessari, og
uppfærslu hennar I kafla 3.4. 1 verðbréfalýsingu. Kvika er sérha3fður banki sem er leiðandi
eignastýringu og fjárfestingastarfsemi. Kvika er með starfsleyfi sem viðskiptabanki sky. lögum
nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
Útgefandalýsing þessi er gefin út I tengslum við umsókn urn töku stækkunar skuldabréfairtgdfu
Kviku með auðkenninu KVB 18 02, sem gefm var út 8. nóvember 2018, til viðskipta á
16
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Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf., kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavik, og veitir
hfin upplYsingar urn mikilvæga eiginleika og áhættu sem tengjast útgefanda.
Upplysingar sem fram koma I útgefandalysingunni byggja á staðreyndum og aðstxðum ems og
þxr voru á staðfestingardegi hennar og geta breyst án fyrirvara. Komi fram nýjar upplýsingar
sem geta haft áhrif á verð skuldabréfanna frá staðfestingu lýsingarinnar og fram að þeim degi
þegar viðskipti með skuldabréfin I Kauphöllinni hefjast mun útgefandi útbúa viðauka við
lýsingu og birta á sama hátt og lysingin á evrópska efnahagssvmðinu, sbr. 46. gr. laga nr.
108/2007 urn verðbréfaviðskipti („vvl.").
utprentuð eintök lýsingarinnar má nálgast 112 mánuði frá staðfestingu hennar á skrifstofu
útgefanda. Rafrxn eintök má nálgast á vefsíðu útgefanda, https://www.kvika.is/um-kviku/umkvikukab2.

Uppfcersla kafla 1.1.1. Útleinaálicetta
Önnur málsgrein I kafla 1.1.1. Útlánacihcetta breytist og verður svohljóðandi:
Upplýsingar um sundurliðun lána til viðskiptavina eftir atvinnugreinum má firma I skýringu nr.
38 c-d I könnuðum samstæðuárshlutareikningi útgefanda fyrir tímabilið 1. januar 2018 til 30.
júní 2018 (hér eftir nefndur „samstæðuárshlutareikningur útgefanda vegna fyrri helmings ársins
2018"). Urn umfang gjaldfallinna lána og virðisryrnun er fjallað I skyringu nr. 38 1
samstæðuárshlutareikningi útgefanda vegna fyrri helmings ársins 2018. Liftimi lánasafnsins var
tiltölulega stuttur eða urn það bil eitt ár. Frekari greiningu á sjóðstreymi lána má sjá. I skyringu
42 1 samstaeðuárshlutareikningi útgefanda vegna fyrri helmings ársins 2018.

3.4.3. Uppfcersla kafla 1.1.2. Lausafiáráhcetta
Þriðja málsgrein kafla 1.1.2. Lausajáráhætta breytist og verður svohljóðandi:
Utgefandi viðheldur avant lausafjárstöðu I samrxmi við reglur Seðlabanka islands um
lausafjárhlutfall lánastofnana nr. 266/2017. Urn nánari upplysingar um lausafjárhlutföll og
liftímagreiningu eigna og skulda vísast til skyringar nr. 42 1 samstæðuárshlutareikningi
útgefanda vegna fyrri helmings ársins 2018.

3.4.4. Uppfcersla kafla 1.1.3. Markadscihwtta
Fimmta málsgrein kafla 1.1.3. Markaasethætta breytist og verður svohljóðandi:
Umfang og eðli stöðu útgefanda i verðbréfum, sem mynda markaðsáhættu má finnaiskýringum
nr. 17 til 18 og nr. 43 til 471 samstxðuárshlutareikningi útgefanda vegna fyrri helmings ársins
2018. Ahaettustyring mxlir beina áhættu af vaktbókum daglega en það er gert út frá
mælikvarðanum fé I húfi ( e. Value at Risk, VaR). Fé I hirfi er mælikvarði á fjárhagslega áhættu
fjárfestingarsafni innan ákveðins tímaramma. Tölfræðilegum aðferðum er beitt til að meta
áhættuna miðað við fyrirfram gefin skilyrði og tapsáhættu. 99% Value at Risk gefur þannig til
kynna upphei sem Muir eru á að fj árfestingasafnið geti la!kkað urn 11% tilvika. Heimild er sett
af áhættustýringu bæði fyrir áhættu vegna hlutabréfa og skuldabréfa I valctbókum og er miðað
við tapsáhacttu reiknað sem 99% VaR til ems dags.
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3.4.5. Uppfcersla kafla 1.1.4. Vaxtaáhcetta
Driðja málsgrein kafla 1.1.4. Vaxtaáhcetta breytist og verður svohljóðandi:
Urn nánari upplýsingar urn fastvaxtaáhættu írtgefanda vísast til skýringar nr. 44
samstwðuárshlutareikningi dtgefanda vegna fyrir helmings ársins 2018.

3.4.6. Uppfcersla kafla 1.1.5. Skuldabrefaáhcetta
Kafli 1.1.5. Skuldabrefaáhcetta breytist og verður svohljóðandi:
Skuldabréfasafn írtgefanda á veltubók samanstendur fyrst og fremst af gnótt- og skortstöðum
bréfum með rikisábyrgð, en einnig öðrum skráðum skuldabréfum, svo sem sértryggðum
skuldabréfum fjármálafyrirtækja. Fyrir nánari upplýsingar urn stöður tirtgefanda I skuldabréfum
vísast til skýringar nr. 17, 21 og 321 samstæðuárshlutareikningi dtgefanda vegna fyrri helmings
ársins 2018. Við mat á vaxtaáhættu er byggt á niðurstöðum vágreiningar dtgefanda, en
álagsprófs ávöxtunarkröfu notað til samanburðar.

3.4.7. Uppfcersla kafla 1.1.6. Hlutabrefacihcetta
Kafli 1.1.6. Hiutabrefaáhcetta breytist og verður svohljóðandi:
-Útgefandi

hefur bæði gnótt- og skortstöður í skráðum hlutabréfum, ásamt bvi að eiga
viðskiptum með hlutabréfavalrétti. Dessar stöður eru umfangsminni að markaðsvirði og veltu
en viðskipti með skuldabréf og er heimild til áhættuskuldbindingar I sérhverri írtgáfu veitt af
áhættustýringu. Fyrir nánari upplýsingar um stöður dtgefanda í hlutabréfum og afleiðum vísast
til skýringar nr. 18, 21 og 321 samstæðuárshlutareikningi dtgefanda vegna fyrri helmings ársins
2018.

3.4.8. Uppfcersla kafla 1.1.7. Gjaldeyrisáhcetta
Önnur málsgrein kafla 1.1.7. Gjaldeyrisáhcetta breytist og verður svohljóðandi:
Urn upplýsingar urn gjaldeyrisjöfnuð agefanda og memni fyrir breytingum á gengi vísast til
skýringar nr. 46 a.-e. í samstzeðuárshlutareikningi írtgefanda vegna fyrri helmings ársins 2018.

Uppfxrsla kafla 1.1.8. Verótryggingaráhxtta
Síðari málsgrein kafla 1.1.8. Verotryggingaráhxtta breytist og verður svohljóðandi:
Fyrir nánari upplýsingar urn verðtryggingarjöfnuð og nxmni fyrir breytingum í vísitölu
neysluverðs vísast til skýringar nr. 45 a.-d. I samstatðuárshlutareikningi agefanda vegna fyrri
helmings ársins 2018.

3.4.10. Uppfcersla kafla 1.2.1. Lagacihalta
Kafli 1.2.1. Lagaáhcetta breytist og verður svohljóðandi:
Við mat á lagalegri áhættu tekur írtgefandi mið af áhættu vegna ágreinings urn samninga sem
agefandi er aðili að, bar með talið áhættu yfirstandandi og hugsanlegra dómsmála en einnig
vegna stjórnsýslumála og/eða einkaréttarlegra krafna. Þá hefur agefandi enn fremur lagt mat á
hættuna á mögulegum sektargreiðslum eða öðrum refsikenndum ákvörðunum eftirlitsaðila. Við
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mat á lagalegri áhættu hefur utgefandi enn fremur leitast við að fylgjast náið með eftirfylgni
innan utgefanda við gildandi lög og reglur og einnig er fylgst með niðurstöðum dómstóla sem
kunna að hafa fordæmisgildi fyrir starfsemi fitgefanda sem og laga- og reglubreytingum.
Bankinn er aðili að einu steerra dómsmáli, bar sem fjárhagsleg áhætta er fyrir hendi, en bankinn
tók við aðild málsins af Virðingu við samruna félaganna á árinu 2017. Við kaup bankans á
Virðingu var hluti kaupverðsins settur á vörslureikning, m.a. til þess að mæta mögulegu tjóni
sem kynni að falla á Virðingu, og Oar bankann, vegna þessa dómsmáls. Falli greiðsluslcylda á
bankann vegna málsins, munu um 100 m.kr. greiðast af þessum vörslureikningi, en
greiðsluskylda umfram það fellur á bankann. Dómsmálið sem urn rxðir er skaðabótamál sem
aðili höfáaði á hendur Virðingu í nóvember 2016. Í málinu gerir aðilinn aðallega kröfu um
greiðslu 301 m.kr. ásamt vöxtum en til vara viðurkenningu á skaðabótaskyldu. Málið varðar
meinta Ofullnægjandi ráðgjöf Auðar Capital hf. (sem Oar sameinaðist Virðingu hf.) I tengslum
við fjárfestingu stefnanda sem meðfjárfestis með sjóði sem nú er rekinn af Kviku og var dour
rekinn af Virðingu. Dann 24. januar 2018 sýknaði Héraðsdómur Reykjavilcur bankann af kröfu
stefnanda og dæmdi bankanum 3 m.lcr. I málskostnað. Málinu var áfrýjað af stefnanda og var
það fluff munnlega I Landsrétti þann 6. nóvember 2018.

3.4.11. Brottfall kafla 1.2.5. filicetta vegna samninga
Kafli 1.2.5.44hcetta vegna samninga fellur brott.

Uppfcersla yfirlýsinga
Yfirlýsingar á bls. 12-13 1 dtgefandalýsingu eru uppfærðar og verða svohljóðandi:
Forstjóri og aðstoðarforstjóri Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartdni 25, 105 Reykjavik
lýsa því hér með yfir fyrir hönd dtgefanda að samkvæmt þeirra bestu vitund séu upplýsingamar
sem dtgefandalýsingin hefur að geyma I sammmi við staðreyndir og að engum upplýsingum
sé sleppt sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar.
Einnig lýsa forstjóri og aðstoðarforstjóri bvi yfir f.h. dtgefanda að ekki hafi orðið neinar
mikilvægar breytingar á fjárhags- eða viðskiptastöðu samstxðunnar frá lolcum siðasta
fjárhagstímabils, að dtgefandi hefur ekki gert neina mikilve3ga samninga sem ekki tengjast
hefðbundinni starfsemi hans sem skipta máli fyrir möguleika fitgefandans á að uppfylla
skuldbindingar sínar gagnvart verðbréfaeigendum að þvi er varðar verðbréfin sem stendur til
að gefa út og að útgefandi er ekki aðili að öðrum stjórnsýslu-, doms- eða gerðardómsmálum
sem kunna að hafa haft eða hafa að undanförnu haft veruleg áhrif á fjárhagsstöðu eða arðsemi
dtgefanda og/eða samstæðunnar, en þvf sem dtgefandi greinir frá I kafla 1.2.1. Lagaálicetta, I
tidgefandalýsingu þessari. Dá lýsa forstjóri og aðstoðarforstjóri því yfir að ekki hafi orðið neinar
verulegar öæskilegar breytingar á framtíðarhorfum dtgefanda siðan síðustu endurskoðuðu
reikningsskil hans voru birt.
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F.h. Kviku banka hf.

Armann Do a

F.h. Kviku banka hf.

on

Marine) Örn Tryggvason, aðstoðarforstjéri

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir þeim fjárhagsupplýsingum sem dregnar eru út úr endurskoðuðum
samstæðuársreikningi útgefanda fyrir árin 2016 og 2017, og könnuðum
samstæðuárshlutareikningi útgefanda vegna fyrri helmings ársins 2018, sem koma fram
köflum 7.3, 7.4, 7.5 og 7.6 1 útgefandalýsingunni.
Abyrgð okkar felst I að gefa Alit á ví hvort fjárhagsupplýsingar sem koma fram I köflum 7.3,
7.4, 7.5 og 7.6 sou I samrxmi við útgefmn endurskoðaðan samstæðuársreikning útgefanda fyrir
árin 2016 og 2017 og útgefinn kannaðan samstæðuárshlutareikning útgefanda vegna fyrri
helmings ársins 2018.
Alit olckar er að fjárhagsupplýsingar sem fram koma I köflum 7.3, 7.4, 7.5 og 7.6
agefandalýsingunni séu I samrxmi við bær upplýsingar sem fram koma I endurskoðuðum
samstæðuársreikningi útgefanda fyrir árin 2016 og 2017 og könnuðum
samstæðuárshlutareikningi útgefanda vegna fyrri helmings ársins 2018.

Reykjavik, 22. nóvember 2018
DELOITTE ehf.
g
, 3

VielL

v\CACit
Guðmundur Ingólfsson
löggiltur endurskoðandi

Pálina Amadóttir,
löggiltur endurskoðandi

Uppftersla la-ffla 3.1. Almennar upplýsingar
Lögheiti útgefanda er Kvika banki hf. og viðskiptaheiti Kvika. Otgefandi er hlutafélag stofnað
7. maí 2002 1 samreemi við lög urn hlutafélög nr. 2/1995. Kennitala útgefanda er 540502-2930
og heimilisfang Borgartún 25, 105 Reykjavik. titgefandi starfar samkvxmt lögum urn
hlutafélög nr. 2/1995 og lögum urn fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.
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Otgefandi er hluti af samstxðu bar sem hann er eigandi nokkurra dótturfélaga sem tengjast
rekstri hans.
Lögformlegt heiti

Kvika banki hf.

Viðskiptaheiti

Kvika

Félagaform

Hlutafélag

Kennitala

540502-2930

Höfuöstöðvar og heimilisfang

Borgartím 25, 105 Reykjavik

Vefsíða

kvika.is

Simanfimer

540 3200

Auðkenni hjá NASDAQ Iceland KVB
hf. og Nasdaq verðbréfamiðstöð
hf.

Uppfxrsla kafla 3.2. Saga iugefanda
Kvika á rtur að rekja aftur til ársins 1999 begar MP Verðbréf.
hf. var stofnað. MP Verðbréf
fékk fjárfestingabankaleyfi á Íslandi árið 2003, og var nafni bankans I kjölfarið breytt 1 MP
Fjárfestingarbanki hf. (her eftir nefnt „MP"). Arið 2008 fékk MP viðskiptabankaleyfi á Íslandi.
april árið 2011, keypti 1u5pur einkafjárfesta innlendu starfsemi MP gegnum dótturfélag MP,
nb.is — sparisjóð, sem siðar fékk nafnið MP banki hf. Árið 2015 sameinuðust MP banki hf. og
Straumur fjárfestingabanki hf. (hér eftir nefndur „Straumur"), og var sameinaður banki nefndur
Kvika. Straumur var eini sérirefði fjárfestingabankinn á Íslandi, með áherslu á
markaðsviðskipti, eignastý'ringu og fyrirtækjaráðgjöf.
Í september árið 2017 keypti Kvika 611 hlutabréf Utgefin af Virðingu, sem var með starfsleyfi
sem verðbréfafyrirtæki frá Fjármálaeftirlitinu. Dann 17. tlifivember árið 2017 sameinuðust Kvika
og Virðing undir merkjum Kviku. Virðing lagði einkum áherslu á eigna- og sjóðastýringu, og
var með 100 ma.kr. af eignum I stýringu og 35 starfsmenn.
september árið 2017 keypti Kvika einnig starfsemi Beringer Finance á sviði
fyrirtxkjaráðgjafar á Íslandi sem samanstóð af ráðgjafarsamningum og fjórum starfsmönnum.
Í október sama ár keypti Kvika síðan öll hlutabréf írtgefin af Öldu sjóðum hf. (her eftir
nefnt „Aida"), sem var rekstrarfélag verðbréfasjóða, og var með 44 makr. af eignum I stýringu
og 2 starfsmenn m.v. árslok 2017. it lok mai 2018 sameinuðust Aida og Jupiter rekstrarfélag hf.
(hér eftir nefnt „Ripfter") undir nafni og kennitölu hins siðarnefrida.

3.4.15. Brottfall kafla 3.3. Nýlegur sammtni og kaup
Kafli 3.3. Nýlegur samruni og kaup er felldur brott en efni hans eru gerð ski! I kafla 3.2. Saga
útgefanda eftir bvi sem við a.
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3.4.16. Nýr kafli 3.4. Samningur um kaup
Dann 19. nóvember 2018 bird írtgefandi tillcynningu urn að Kvika og hluthafar GAMMA hefðu
undirritað samning um kaup og sölu á öllu hlutafé GAMMA. Viðskiptin eru háð samþylcki
eftirlitsaðila og samþykki hluthafafundar Kviku. Í tilkynningunni kemur jafnframt fram að með
breyttu eignarhaldi myndist enn frekara tækifæri I staifsemi GAMMA sem verði eftir kaupin
dótturfélag Kviku. Markmið Kviku með kaupunum sé að styrkja bankann enn frekar á sviði
eigna- og sjóðastýringar.
Tilkynningin hefur verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi
vefslóð:
https://cns.omxgroup.corn/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=864086&messageId
=1087229

3.4.17. Uppfcersla kafla 4.1. Almennt urn starfsemi fitgefanda
Kafli 4.1. Almennt urn starfiemi utgefanda breytist og verður svohljóðandi:
Kvika er sérhzefður banki sem er leiðandi I eignastýringu og fjárfestingastarfsemi. Kvika er með
starfsleyfi sem viðskiptabanki sky. lögum nr. 161/2002 urn fjármálafyrirtæki. Tekjusvið
bankans em eignastýring, fyrirtEekjaráðgjöf, fyrirtækjasvið og markaðsviðskipti. Kvika veitir
fyrirtækjum, fjárfestum og einstaklingum víðtæka fjárfestingabanka- og
eignastýringarþjónustu, auk valinnar sérhæfðrar bankaþjónustu. Eignastýring Kviku hefur
aunnið sér traust orðspor og býður upp á þjónustu I öllum helstu eignafloklcum, þ.m.t.
skuldabréfum, hlutabréfum og sérhæfðum fjárfestingum, á innlendum og erlendum mörkuðum.
Hjá Kviku starfar hópur samhentra sérfræðinga sem nær árangri I krafti menntunar,
markaðsþeldcingar og yíðtxlcrar reynslu. Forstjári Kviku er Armann Dorvaldsson og
stjárnarformaður er Kristín Pétursdóttir. Kvika er að fullu I eigu einkafjárfesta, þ.e.
lífeyrissjóða, fyrirtækja I einkaeigu og einstaklinga.
Hlutabréf Kviku voru tekin til viðskipta á Nasdaq First North Iceland balm 16. mars 2018.
Dann 2. jillí 2018 birti agefandi tilkynningu bar sem fram kemur að stjórn Kviku hafi á fundi
sínum balm 2. _Kill 2018 samþykkt að stefna að skráningu hlutabréfa bankans á Aðalmarkað
Nasdaq Iceland á næstu 6— 12 mánuðum.
Tilkynningin hefur verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi
vefslóð:
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=846953&messageId
=1065316

Uppfizrsla kafla 4.2.1. Skipulag
Kafli 4.2.1. Skipulag breytist og verður svohljóðandi:
Skipurit írtgefanda má sjá her fyrir neðan á mynd 1. Dann 30.06.2018 voru 110 maims í fullu
starfi hjá samstee bankans. Dar af störfuðu 98 hjá móðurfélaginu en 12 hjá dótturfélögum
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bess, Júpfter, Rekstrarfélagi Virðingar hf. (hér eftir nefnt „Rekstrarfélag Virðingar"), og Kviku
Securities Ltd.
STJOILN

DZSRI ENDLTSKOBtiN
Anna SifJónsdóthr

FORSTJORI

ABSTOBARFORSTJORI

Ármann 1=orva1cisson

Marino ðm Tryggvason

AIDETTUSTI'RLNG

LOGFRIEBISVID
Lilja Jensen

Thomas Skov Jensen

REGLUVARSLA
Daniel Pilmason

EIGNASIVREG
Hannes Frimama Hrólfsson

MARKADSNIDSMPTI
Bjarni Eyvinds Þrastarson

FYRIRIFEKJASVED
Asgeir Helgi ReykfjOrð

FYRJRTAEKJARABGTOF
Bald= Stefinsson

FJARNLiIA- OGREICSTRARSVED
Magnis Ingi Einarsson

Mynd 1: Skipurit útgefanda

Dann 30. júní 2018 samanstóð samstæðan af 29 félagi. Helstu dótturfélög innan samst2eðunnar
eru talin upp I slcýringu 22 1 samstæðuárshlutareikningi útgefanda vegna fyrri helmings ársins
2018. Meðal beirra eru Jupiter, Rekstrarfélag Virðingar og Kvika Securities Ltd.
Jupiter er rekstrarfélag verðbréfasjóða, og með starfsleyfi sem sat sky. lög-um urn
fjármálafyrirtxki, nr. 161/2002. Dann 31. mai 2018 sambylckti Fjármálaeftirlitið samruna
Júpfters og Öldu. Samruninn tók gildi frá og með dagslokum 31. maí 2018 og hefur félagið
starfað undir nafni og kennitölu Júpíters frá þeim tíma. Samhliða samrunanum gengu tveir
starfsmenn Öldu til liðs við Jupiter.
Jupiter starfrækir nú 31 sj6ð. Rekstarfélag Virðingar er einnig rekstrarfélag verðbréfasjóða,
með starfsleyfi sem slikt sky. lögum urn fjármálafyrirtxki, nr. 161/2002. Rekstrarfélag
Virðingar starfrækir nú fimm sjóði.
Kvika Securities Ltd. er undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins í Bretlandi (e. Financial Conduct
Authority) og veitir ráðgjafarbyinustu.

3.4.19. Uppfcersla á kafla 4.2.2 Eignastýring
Kafli 4.2.2 Eignastýring breytist og verður svohljóðandi:
Eignastýring útgefanda skiptist I eignastýringu fagfjárfesta, einkabankabjónustu, sérhæfðar
fjárfestingar og framtakssjóði. Eignastýring hefur verið hluti af meginstarfsemi útgefanda frá
upphafi og byggir starfsemi eignastýringar á traustu og faglegu viðskiptasambandi við
viðskiptavini til lengri tíma.
Einkabankabjeinusta og eignastýiing fagfjárfesta býður viðskiptavinum upp á
eignastýringar- og fjárfestingaráðgjafarbjónustu. Sviðið leggur áherslu á að bjóða
viðskiptavinum uppá sérhxfð fjárfestingartækifæri, virka eignastýringu, auk Arvals af
innlendum og erlendum sjóðum og öðrum stöðluðum fjárfestingarafurðum. Dar á meðal er
fjárfest I sjóðum sem reknir eru af rekstrarfélögum innan samstæðunnar.
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Sérhaefðar fjárfestingar armast m.a. rekstur, og koma að stýringu, ýmissa fasteignasjóða og verkefna. A meðal verkefna er rekstur á FÍ Fasteignafélagi slhf.
Framtakssjóðir annast rekstur á framtakssjóðum. A meðal þeirra em Auður I slf, sem
stofnaður var árið 2008 og Edda slhf. Þá hefur Kvika lokið við fjármögnun og stofnun nýs
framtakssjóðs sem ber heitið Freyja framtakssjóður slhf., og tilkynnt var urn bairn 2. _Kill 2018.
Tilkynningin hefur verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi
vefslóð: https://www.kvika.is/um-kviku/frettir/kvika-stofnar-nyjan-framtakssjod.
Undanfarin ár hafa eignir I stýringu vaxið ár frá ári sem skyrist bæði af ytri og innri vexti.
Heildareignir I stýringu hjá frtgefanda og dótturfélögum þann 31.122016 voru urn 121 ma.kr.
Kaup dtgefanda á Virðingu og Öldu höfðu I for með sér tvöföldun á eignum I stýringu dtgefanda
og ciótturfélaga, sem voru I kringum 271 ma.kr. I lok Yuri 2018.
Meirihluti eigna I stýringu frtgefanda og dótturfélaga er fjárfestur á innlendum mörkuðum bar
sem fitgefandi hefur synt fram á trausta ávöxtun I helstu eignaflokkum. Ahersla er logo á þrðun
á nýjum vörum fyrir íslenska markaðinn I helstu eignaflokkum og má bar nefna fasteignir,
fyrirtækjaskuldabréf og óskráð hlutabréf. 15tgefandi hefur áunnið sér sterka stöðu I erlendri
eignastýringu með samstarfi við erlend eignastyringarfyrirtæki.

3.4.20. Uppfcersla á kafla 5.3.3. Lánanefnd
Kafli 5.3.3. Lánanefnd breytist og verður svohljóðandi:
Lánanefnd fjallar urn lánastarfsemi bankans og fjárfestingar I óskráðum verðbrefum. Nefndin
samþykkir einstakar sterri lánveitingar og er aðal vettvangur fyrir umfjöllun urn lánareglur
bankans, þ.m.t. lánaheimildir viðeigandi sviða bankans. Í lánanefnd sitja forstjóri,
aðstoðarforstjári, framkvaemdastjóri fyrirtxkjasviðs, framkvæmdastjári fjármála- og rekstrar
og yfirlögfræðingur. Forstöðumaður áhættustyringar situr fundi nefndarinnar og hefur
neitunarvald.

3.4.21. Uppfxrsla á kafla 6.2. Hluthafar
Kafli 6.2. Illuthafar breytist og verður svohljóðandi:
Hluthafafundur er mðsta vald I öllum málefnum fitgefanda innan þeirra takmarka sem
samþykktir hans og landslög setja. Hluthafar sem ráða minnst 1/20 hlutafjár í dtgefanda geta,
sky. samþyldctum, krafist !Jess að stjórn boði til hluthafafundar. A hluthafafundi rxður einfaldur
meirihluti atkvxða drslitum, nema öðruvísi sé mælt fyrir I samþykktum dtgefanda eða
landslögum.
Neðangreind tafla sýnir 10 stærstu hluthafa félagsins miðað við 21. nóvember 2018:
Kennitala

Lífeyrissjóður verslunarmarma

430269-4459

175.077.668

9,49%

RES II ehf.

470417-0560

169.197.677

9,17%

Vatryggingafélag islands hf.

690689-2009

166.736.448

9,04%
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Fjöldi hluta

Illutfall

Nafn

íIJ

K2B fjárfestingar ehf.

681209-3360

142.089.450

7,70%

Arion banki hf.

581008-0150

98.649.694

5,35%

islandsbanki hf.

491008-0160

68.439.442

3,71%

LiTsverk lífeyrissjóður

430269-4299

62.814.591

3,40%

Sindrandi ehf.

661013-2220

45.757.816

2,48%

Mízar ehf.

410411-0670

38.620.665

2,09%

RPF ehf.

510108-1160

37.155.984

2,01%

3.4.22. Uppfcersla á kafla 7.1. Alþfrialegir reikningsskilastaólar
Kafli 7.1. Alþjóálegir relkningsskilastaálar breytist og verður svohljóðandi:
Ársreikningur samstæðu dtgefanda vegna ársins 2016 og 2017 og samstoeðuárshlutareikningur
dtgefanda vegna fyrri helmings ársins 2018 eru gerðir I samræmi við albjóðlega
reikningsskilastaðla ems og beir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu, og viðbótarkröfur
I íslensku ársreikningalögunum, og styðjast við bá forsendu að viðkomandi félög hafi verið
rekstrarhæf á þeim tíma.

3.4.23. Uppfcersla á kafla 7.3. Nýjustu fjcirhagsupplýsingar
Kafli 7.3. Nýjustujárhagsupplýsingar breytist og verður svohljóðandi:
Nýjasti endurskoðaði samstemársreikningur dtgefanda var sambykktur 17. febitar 2018 og er
fyrir fjárhagstímabilið 1. jandar 2017 til 31. desember 2017. Nýjasti kannaði
samstæðuárshlutareikningur írtgefanda var sambykktur 23. ágírst 2018 og er fyrir tímabilið 1.
jandar 2018 til 30. júní 2018. Ekki hafa orðið neinar verulegar ðxskilegar breytingar á
framtíðarhorfum dtgefanda frá bví að síðustu endurskoðuðu reikningsskil hans voru birt né
orðið mikilvægar breytingar á fjárhags- og viðskiptastöðu dtgefanda frá lokum síðasta
fj árhagstímabils.
Dann 25. október 2018 birti agefandi afkomutilkynningu vegna ókannaðs níu mánaða uppgjörs
2018 bar sem fram kom að rekstrarniðurstaða Kviku á fyrstu nfu mánuðum ársins 2018 hafi
verið I samræmi við ámtlun. Afkomutilkynningin hefur verið felld inn I heild sinni með tilvísun
og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: https://www.kvikaisium-kvilcu/frettir/kvika-birtirafkomutillcynningu-vegna-niu-manada-uppgj ors-2018
Rekstrarniðurstaða Kviku á fyrri helmingi ársins 2018 var í samræmi við delun. Hag,naður
Kviku fyrir skatta á tírnabilinu 1. jandar 2018 - 30. juní 2018 samkvæmt könnuðu uppgjöri
samstæðu bankans nam 1.056 milljðnum króna fyrir skatta. Arðsemi eiginfjár miðað við
afkomu fyrir skatt á fyrri árshelmingi 2018 var 18,5% á ársgrundvelli.
REKSTRARRETKININGUR
Fjárhceoir eru í Píts. kr.

1H 2018

Vaxtatekjur

1H 2017

2.219.497 2.500.408
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lull
Vaxtagjöld

K1P.KA

(1.425.662) (1.693.787)
793.835
806.621

Hreinar vaxtatekjur
Póknunartekjur
Dóknunargjöld
Hreinar þðknanatekjur

1.988.858
(72.569)
1.916.288

1.359.806
(63.695)
1.296.111

294.749
(3.603)
35.742
326.888

385.011
80.385
4.428
469.825

3.037.011

2.572.557

Hreinar fjárfestingatekjur
Hlutdeild I afkomu hlutdeildarfélaga
Aðrar tekjur (gjöld)
Aðrar rekstrartekjur
Hreinar rekstrartekjur
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Virðisrýmun Atlána og krafna

(1.986.730) (1.609.144)
5.462
(4.664)

Hagnaður fyrir skatta

1.055.744

958.749

(32.765)

(13.152)

Hagnaður tímabilsins

1.022.978

945.597

Tilheyrir hluthöfum Kviku banka hf.
Hlutdeild minnihluta

1.012.738
10.240
1.022.978

945.597

Tekjuskattur

Hagnaður tímabilsins

945.597

Eigið fé bankans nam 12,2 milljörðum króna I lok jUní 2018 og heildareignir námu 103,4
milljörðum króna. Eiginfjárhlutfall bankans var 24,6% sem er umtalsvert umfram kröfu
Fjármálaeftirlitsins, en hun nemur 20,25% með eiginfjáraukum. Handbært fé nam 38,5
milljörðum og jókst nokkuð samhliða aukningu I lántökum, innlánum og skuldabréfaírtgáfu.
Lausafjárhlutfall var 324% 1 lok júnii 2018, sem er verulega umfram lögbundið 100% lágmark,
sem og innri markmið bankans. Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki verður gjaldfaarður I árslok
2018þar sem skattstofninn miðast við tjárhæð skulda I árslok.

EFNAHAGSREEKNINGUR

Fjárhce6ir í',ús. kr.

30.06.2018 31.12.2017

Eignir
Sjóður og innstmða hjá Seðlabanka
Verðbréf með föstum tekjum
Hlutabréf og önnur verðbref með breytilegum tekjum
Verðbréf til áhzettuvarna
Útlán

38.451.909 20.493 .739
4.958.350 5.598.409
2.661.920 2.837.375
18.042.611 14.026.433
26.879.778 25.338.250
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Afleiður
Hlutdeildarfélög
Fjárfestingaeignir
befnislegar eignir
Varanlegir rekstrarfjármunir
Skatteign
Aðrar eignir
Eignir haldið til sölu
Eignir samtals

1.142.242 1.052.652
669.257
676.610
803.874
953.874
2.319.220 2.284.340
47.901
57.251
466.778
464.414
6.965.170 1.797.913
0
15.260
103.409.010 75.596.519

Skuldir
Innlán frá viðskiptavinum
Lántölcur
Vbdaíitgáfa
Slculdabréfaíitgáfa
Víkjandi skuldabréf
Skortstöður í verðbréfum
Afleiður
Skattar ársins
Skattskuldbinding
Aðrar skuldir
Skuldir samtals

54.028.869 41.749.497
21.708.822 13.731.375
3.546.061 3.934.757
3.057.516 1.401.879
1.707.619 1.058.741
90.666
370.163
556.379
364.692
4.156
789
84.549
65.658
6.394.434 1.936.693
91.179.070 64.614.243

Eigið fé
Hlutafé
Yfirverðsreikningur innborgaðs hlutafjár
Kaupréttarvarasjóður
Askriftaréttindavarasjóður
Sérstakur varasjóður
Aðrir varasjóðir
Bundið eigið fé
Oráðstafað eigið fé
Eigið fé sem tilheyrir hluthöfum Kviku banka hf.
Hlutdeild minnihluta
Eigið fé samtals

1.844.996 1.805.060
2.879.153 2.722.583
903
2.588
207.048
204.539
3.103.697 3.103.697
(21.722)
(21.426)
254.844
364.053
3.790.678 2.858.439
12.168.278 10.930.854
51.423
61.663
12.229.940 10.982.276
103.409.010 75.596.519

Skuldir og eigið fé samtals

3.4.24. Uppfarsla á kafla 7.4. Skfringar I samstxouársreikningum
Kafli 7.4. Skýringar I samstce6uársreikninguni o.fl. breytist og verður svohljóðandi:
itarlegar upplýsingar er varða rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit yfir eigið fé og
sjóðstreymi samstzeðurmar má finna í skýringurn viðkomandi ársreikninga samstæðunnar.
Samstæðuársreikningur samstæðu fitgefanda fyrir árið 2016 er felldur inn í heild sinni með
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1
tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefsloð: https://www.kvikais/media/pdf/Kvika--Consolidated-Financial-Statements-31.12.16.p df
Samstæðuársreikningur samstæðu útgefanda fyrir Arið 2017 er felldur inn í heild sinni með
tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: https://www.kvikais/media/pdf/KvikaConsolidated-Financial-Statements-31.12.2017.p df
Samstauárshlutareikningur útgefanda vegna fyrri helmings ársins 2018 er fellur inn í heild
sinni
með
tilvísun
og
má
nálgast
undir
eftirfarandi
vefslóð:
https://www.kvika.is/media/pdf/lcvika-condensed-consolidated-interim-financial-statements30.06.18.pdf
Til að fá heildstætt yfirlit yfir fjárhagsstöðu bankans er ma3lt með að fjárfestar fani yfir
samstæðuársreikning útgefanda fyrir árið 2017 og samsta3ðuárshlutareikning útgefanda vegna
fyrri helmings ársins 2018, 1).á m. allar skýringar.
Her fyrir neðan er samantekt lykiltalna úr nýjasta samstauársreikningi útgefanda fyrir árið
2017.
Samkvæmt efnahagsreikningi samstaunnar var eigið fé I árslok 2017 10.982 m.kr. (2016:
7.397 m.kr.) og heildareignir námu 75.597 miff. (2016: 59.563 m.kr.).
Samkvæmt rekstrarreikningi samstæðunnar námu hreinar rekstrartekjur á árinu 2017 5.009
m.kr. (2016: 5.318
Hreinar vaxtatekjur jukust verulega á milli ára og námu 1.563 m.kr.
(2016: 1.064 m.kr.), hreinar bólcnanatekjur námu 2.812 m.kr. (2016: 2.840 m.kr.) og aðrar
rekstrartekjur námu 635 m.kr. (2016: 1.414 m.kr.).
Rekstrarkostnaður samstæðunnar nam 3.670 m.kr. (2016: 3.219 m.kr.). I kjölfar sameiningar
við Virðingu hefur náðst fram veruleg kostnaðarsarnlegð og mun hun hafa jálcvæð áhrif á
rekstur samstæðunnar til framtíðar. Einskiptisliðir vegna hagrxðingaraðgerða og
skipulagsbreytinga, svo sem kostnaður vegna starfsloka, hafa talsverð áhrif á afkomu ársins
2017. Heildarfjárhæð einskiptisliða sem bókast sem rekstrarkostnaður eru 328 m.kr. Nánari
útlistun á einskiptisliðum má finna I skýringu 8 1 samstæðuársreikningi útgefanda fyrir drib
2017.
Hagnaður ársins 2017 var 1.591 m.kr. (2016: 1.955 m.kr.). Hagnaður leiðréttur fyrir
einskiptisliðum nam 1.919 m.kr. sem samsvarar arðsemi eigin fjár upp A 24,9% miðað við eigið
fé I upphafi árs 2017, leiðrétt fyrir breytingum á hlutafé og viðskiptum með eigin bréf.
Eiginfjárhlutfall samstaunnar var 21,1% 1 lok árs 2017 (31.12.2016: 20,6%).
Lágmarkseiginfjárhlutfall fyrir samstauna ákvarðað af Fjármálaeftirlitinu I SREP ferli er
14,5%. Lágmarkseiginfjárhlutfall með keim viðbótar eiginfjáraukum sem lagðir voru áíkjölfar
upptöku CRD IV er 19,5% 1 lok árs 2017 og 20,25% frá og með 1. janúar 2018.
Bankinn leggur áherslu á að viðhalda sterkri lausafjárstöðu. Seljanleiki eigna bankans er mikill
og aðgengi bankans að fjármögnun hefur aukist jafnt og 1)étt sem endurspeglast I 1)ví að
fjármögnunarkostnaður bankans lækkaði talsvert á árinu 2017. Dann 31. desember 2017 nam
30 daga lausafjárbekja samstæðunnar (LCR) 215%, sem er talsvert hærra en lágmarkskrafan
upp á 100%.
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Útgefið hlutafé bankans var 1.815 m.kr. 'Dann 31. desember drib 2017 (2016: 1.404 m.kr.). Í
árslok 2017 átti bankinn eigin bréf að nafrivirði 10 m.kr. (2016: 28 m.kr.). Hlutafé bankans var
hækkað urn 411 miff. að nafnvirði á síðari hluta ársins 2017.

3.4.25. Uppfcersla á kafla 8 Skjöl til sýnis
Kafli 8 Skji51 til sýnis breytist og verður svohljóðandi:
Meðan lýsing þessi er I gildi geta fjárfestar og aðrir nálgast eftirfarandi skjöl á skrifstofu
htgefanda eða á rafrænu formi á heimasíðu hans, https://www.kvikais/um-kviku/
-

Samþylcktir Kviku banka hf.
thgáfulýsing skuldabréfa, KVB 18 02
Hækkun skuldabréfaagáfu KVB 18 02
Útgefinn endurskoðaður ársreikningur samst2eðu Kviku banka hf. fyrir árið 2016
Útgefinn endurskoðaður ársreikningur samstæðu Kviku banka hf. fyrir árið 2017
Útgefinn kannaður árshlutareikningur samstxðu Kviku banka hf. vegna tímabilsins
1.1.2018 —30.6.2018

8.1. Upplýsingar sem eru felldar inn með tilvísun:
Samþykktir Kviku banka hf. em felldar inn I heild sinni með tilvísun og má nálgast undir
eftirfarandi vefslóð:
https://www.kvika.is/media/pdfsamthykktir-kviku-banka-hf.-18.05.2018.pdf
Arsreikningur samstxðu Kviku banka hf. fyrir árið 2016 er felldur inn í heild sinni með tilvísun
og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð:
https://vvww.kvika.is/media/pdf/Kvika---Consolidated-Financial-Statements-31.12.16.pdf
Arsreikningur samstæðu Kviku banka hf. fyrir árið 2017 er felldur inn I heild sinni með tilvísun
og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð:
https://www.kvika.is/media/pdf/Kvika-Consolidated-Financial-Statements-31.12.2017.pdf
Tillcynning frtgefanda, dags. 2. jillí 2018, bar sem fram kemur að stjórn Kviku hafi á fundi sínum
balm 2. _Kill 2018 samþyldct að stefna að skráningu hlutabréfa bankans á Aðalmarkað Nasdaq
Iceland á nxstu 6 — 12 mánuðum, er verið fend hm I heild sinni með tilvísun og má nálgast
undir eftirfarandi vefslóð:
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=846953&messageId
=1065316
Tilkynning utgefanda, dags. 2. jillí 2018, um að Kvika hefði lokið við fjármögnun og stofnun
nýs framtakssjóðs sem ber heitið Freyja framtakssjóður er fend inn í heild sinni með tilvísun
og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð:
https://vvww.kvika.is/um-kviku/frettir/lcvika-stofnar-nyjan-framtakssjod
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Arshlutareikningur samstæðu Kviku banka hf. vegna tímabilsins 1.1.2018 — 30.6.2018 er
felldur inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð:
https://www.kvika.is/media/pdf/kvika-condensed-consolidated-interim-financial-statements30.06.18.pdf
Afkomutilkynning iitgefanda, dags. 25. október 2018, er fend inn í heild sinni með tilvísun og
má nálgast undir eftirfarandi vefslóð:
https://www.kvikais/um-kviku/frettiekvika-birtir-afkomutilkynningu-vegna-niu-manadauppgj ors-2018
Tilkynning iitgefanda, dags. 19. nóvember 2018, urn undirritun samnings um kaup Kviku á
GAMMA, er felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð:
https://ens.omxgroup.com/cdsPublie/viewDiselosure.action?disclosureId=864086&messageId
=1087229
4. ÚTGAFULÝSING
Hér að neðan má sjá frtgáfulýsingu skuldabréfanna, dags. 2. maí 2018 og heekkun
skuldabréfautgáfu, dags. 8. nóvember 2018.
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OTGAFULSING
RAFRIEN ÚTGAFA SKULDABRÉFA HJA NASDAQ
VERDBRÉFAMIDSTOD HF.
1. kafli

Almennar upplýsingar urn ittgefanda

1.1 Nafn fitgefanda, kennitala, heimild til fitgáfu, stofndagur, skráo
aosetur og höfuöstöðvar efþcer eru aorar en hio skráöa aosetur.
Nafn íttgefanda: Kvika banki hf.
Kt. 540502-2930
Heimild til irtgáfu: Útgalan krefst ekki samþykkis Fjármálaeftirlitsins.
Fjármálanefnd bankans tók ákvörðun urn fitgáfuna þann 30. april
2018.
Skráð aðsetur: Borgartun 25, 105 Reykjavik, island.
1.2

Nöfn og kennitölur forsvarsmanna fitgefenda.
Armann Harri Þorvaldsson, kt. 151268-3239.

1.3

Log og reglur sem fitgefandi starfar eftir ef sérlög gilda um starfsemi
hans.
Otgefandi hefur starfsleyfi sem viðskiptabanki og starfar samkvamat
lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtxki.

2. kafli
2.1

Upplysingar um íttgáfuna

Viotakandi greiösIna, greiösla afborgana og annarra upplýsinga hjá
fitgefanda sem varOa fitgáfuna, nafn/nöfn, kennit. og netfang.
Halldór Karl Högnason, kt. 281274-5389, halldor.hognason@kvika.is
Halldór Þór Snæland, kt. 221179-3589, halldor.snaeland@kvika.is

2.2

Auokenni fitgáfunnar, nafnvero svo og önnur skilyröi sem varóci
fitgáfuna og skuldbinda fitgefanda, sjá vioauka „skilmálar flokks".
Urn aðra skilmála en þá sem fram koma I þessum kafla, er visað til
skilmálablaðs aftast I dtgáfulýsingu þessari.
KVB 18 02

Auðkenni
IS1N ntimer

Kvika barild hf.

IS0000029882

Borgartúni 25

105 Reykjavik

kvika@kvilca.is

kvikais

11141
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Taka skuldabréfanna til
viðskipta á skipulegum
verðbréfamarkaði

:

Tegund bréfs

:

Skuldabréfaflokkurinn
eða flokkurinn
Skuldabréfaeigandi
Heildarheimild til útgáfu
Útgefið nú
Nafuverðseiningar
Gjaldmiðill
latgáfudagur
Fyrsti vaxtadagur:
Fyrsti gjalddagi vaxta
Lokagjalddagi
Vextir

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Verðtrygging

:

Vaxtatímabil

:

Dagaregla
Bankadagar

:
:

Vikjandi fikvEeði

:

Kvika banki hf.

Borgardmi 25

Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. fyrir 31.08.2018. Verði
Ijóst að eklci takist að skrá skuldabréfin fyrir þann lima ber
Mgefanda að tilkynna skuldabréfaeigendum urn það með
tilkynningu til Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. (her eftir
nefnd „NVM") sem kemur henni áfram til
skuldabréfaeigenda
Verðtryggt víkjandi vaxtagreiðslubréf til 10 ára. Bréfið er
með heimild til innköllunar á vaxtagjalddögum frá og með
8. maí 2023.
Skuldabréfafloldcur sá sem gefinn er út I sarnrxmi við
skilmála frtgáfulýsingar þessarar
Eigandi skuldabréfs i skuldabréfaflolcknum
ISK 1.000.000.000
ISK 600.000.000
ISK 10.000.000
ISK - islenskar Icrónur
7. maí 2018
8. mai 2018
8. mat 2019
8. mai 2028
7,50% fastir vextir frá 8. mai 2018 til lokagjalddaga. Vextir
reiknast af uppreiknuðum höfuðstól á hverjum gjalddaga.
Skuldabréfin eru bundin visitölu neysluverðs til
verðtryggingar, sem gefin er út af Hagstofu islands sky.
lögum nr. 12/1995 urn vísitölu neysluverðs, með dagvísitölu
8. maí 2018 eða 452,0467 stig. Höfuðst611 skuldarinnar
breytist I hlutfalli við breytingar á vísitölunni frá
grunnvísitölu til fyrsta gjalddaga og siðan i hlutfalli við
breytingar á vísitölunni milli siðari gjalddaga. Höfuðstóll
skuldarinnar er reiknaður út Our en vextir eru reiknaðir.
Tólf mánuðir. Fyrsta vaxtatímabil hefst 8. mat 2018 og
síðasti dagur }Jess er 8. mai 2019.
30E/360
Beni gjalddaga upp á dag sem er ekki bankadagur skal
gjalddagi vera nxsti bankadagur bar á eftir. Bankadagur I
slculdabréfaflokki þessum telst vera virkur dagur egar
bankar eru opnir á Islandi.
Skuldabréf þetta er víkjandi og telst til 'Attar 2 i
eiginfjárgrunni fjármálafyrirtxkja, sbr. a-lið 1. mgr. 84. gr.
c. i lögum nr. 161/2002 urn fjármálafyrirtxki. I 1)N/I felst að
kröfur samkvæmt skuldabréfi þessu vikja fyrir öðrum
kröfum á hendur Mgefanda við gjaldþrotaskipti eða slit eða
sambærilegar aðgerðir, öðrum en endurgreiðslu hlutafjár,
sbr. 4. ti. 114. gr. laga um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991.
Kröfur samkværnt skuldabréfi þessu eru jafnréttháar öðrum
víkjandi skuldabréfum sem frtgefandi kann að gefa út eða
hefur gefið út.

105 Reykjavik

kvika@kvikais

kvika.is
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Uppgreiðsluheimild

:

Viðskiptavakt

:

Frá og með 8. mai 2023 og á öllum vaxtagjalddögum bar i
frá er utgefanda heimilt að innkalla till skuldabréfin I
þessum floklci. Ekki er heimilt að innkalla skuldabréfin að
hluta. Við innköllun skuldabréfanna skal miða við höfuöstól
skuldabréfanna ásamt áföllnum vöxtum og verðbótum á
uppgreiðsludegi. Hafi bréfin verið innkölluð reilcnast hvorki
verðbætur né vextir á skuldina eftir þann gjalddaga sem
íngefandi innkallar bréfin og gerir þau upp. Álcvörðun
ntgefanda um innköllun skal birt opinberlega i fréttakerfi
kauphallar Nasdaq Iceland að lágmarki 90 dögum fyrir
innköllun.
Ekki er fyrirhugað að viðskiptavakt verði með skuldabréfin.

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

Kvika banki hf.

Borgartuni 25

105 Reykjavik

kvika@kvika.is

kvika.is

KV %KA

Atkyzeðisréttur skuldabréfaeigenda miðast við fjárhæðir hvers
skuldabréfaeiganda sem hlutfall af skuldabréfaflokknum. Við
Atreikning samlcvæmt þessari málsgrein skal miða við stöðu krafna á
þeim degi sem boðað er til fundar. Útgefandi hefur rétt til að tjá sig á
slikum fundum. Fundarboðun, fundargögn og niðurstöður fundar
skulu birt I fréttakerfi Nasdaq Iceland hf. og skal lögmannsstofa
hlutast til urn að utgefandi birti slikar upplýsingar. Sé
gjaldfellingarheimild ekki lengur til staðar á fundardegi skal ótgefandi
afboða fundinn.
Útreikningsaðili: ritgefandi.
Fyrningarákvxði: Kröfur sarnkvxmt skuldabréfum þessum fyrnast
sé þeim ekki lýst innan tíu ára frá gjalddaga, sky. 1. mgr. 5. gr. laga
nr. 150/2007 urn fyrningu kröfuréttinda. Kröfur um vexti og
verðbætur fyrnast á fjórum drum frá gjalddaga sky. 3. gr. sömu laga.
Vanefndatilvik og gjaldfellingarheimildir: Greiði ótgefandi ekki á
gjalddaga, er skuldabréfaeiganda heimilt að innheimta dráttarvexti I
samræmi við ákvörðun Seðlabanka islands, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr.
38/2001, urn vexti og verðtryggingu af gjaldfallinni eða gjaldfelldri
upphæð. Ef gjalddaga skuldabréfanna ber ekki upp á bankadag, þ.e.
dag sem bankar em opnir á islandi, og frtgefandi greiðir næsta
bankadag,þá verða dráttarvextir ekki greiddir. Hafi greiðsla ekki verið
innt afhendi 14 dögum eftir gjalddaga, er hverjum skuldabréfaeiganda
einhliða heimilt að fella skuldina I gjalddaga.
Verði skuldin gjaldfelld má gera aðfcir hjá útgefanda til fullnustu
skuldarinnar, án undangengins deans eða réttarsáttar sky. 7. ti. 1. mgr.
1. gr. laga nr. 90/1989 urn aðför, að undangenginni greiðsluáskorun
sky. 7. gr. laganna. Auk þess að ná til höfuðstóls skuldarinnar, nær
aðfaraheimild þessi til vaxta, dráttarvaxta og lögbundinna
vanskilaálaga, kostnaðar af kröfum, málskostnaðar eða
innheimtukostnaðar, endurgjaldskostnaðar af gerðinni sjálfri og
væntanlegs kostnaðar af frekari fullnustuaðgerðum, sbr. 2. mgr. 1. gr.
laga nr. 90 /1989.
Ef utgefandi hættir að vera fjármálafyrirtxki sky. lögum nr. 161/2002
um fjármálafyrirtæki, utgefandi er tekinn til slita samkvæmt 101. gr.
sömu laga, fjárnám verður gert hjá fitgefanda, komi fram réttmæt ósk
um gjaldþrotaskipti á bid frtgefanda, ef utgefandi leitar
nauðasamninga, eignir utgefanda em auglýstar á nauðungaruppboði
eða ef eignir ótgefanda em kyrrsettar sem hluti af fullnustuaðgerðum
lcröfuhafa getur hver og einn skuldabréfaeigandi ákveðið einhliða og
án sérstaks fyrirvara að gjaldfella skuldabréfið.
Sérstök skilyrði: Verði ótgefandi uppyfs að brotum á skilmálum a),
b), c), d) og e) hér fyrir neðan hefur hann 14 daga til þess að bæta
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úr beim, en að öðrum kosti skal boðað til kröfuhafafundar þar sem
tekin verður ákvörðun urn hvort gjaldfella skuli skuldabréfaflokkinn.
a) Tilkynning á vanefnd: Otgefandi skuldbindur sig til að
tilkynna skuldabréfaeigendum skriflega þegar í stað, ef hann
verður var við að hvers kyns vanefndartilvik, ems og það er
skilgreint sky. skilmálum þessum, hafi átt sér stað.
b) Rétthxð (pani passu): Kröfur skuldabréfaeigenda samkvæmt
skilmálum skuldabréfaflokks þessa era ávallt jafnrétthAar (pani
passu) innbyrðis og er óheimilt að inna af hendi greiðslur til
skuldabréfaeigenda á grundvelli skuldabréfa í skuldabréfaflokki
þessum nema sama hlutfall sé greitt til Ora skuldabréfaeigenda.
c) Tryggingar: Óheimilt er að veita öðrum jafnrétthAum
skuldabréfaeigendum sérstakar tryggingar fyrir kröfum sínum.
d) Gjaldfelling foriðja aðila: Skuld írtgefanda við þriðja aðila að
minnsta kosti að fjárhæð sem nemur yfir 10% af eiginfjárgrunni
útgefanda samkvæmt síðasta endurskoðaða eða kannaða
uppgjöri írtgefanda er gjaldfelld. Dab telst 1)6 ekki brot gegn
þessu ákvæði ef réttmærur ágreiningur er urn greiðsluskyldu
dtgefanda og dtgefandi hefur tekið til eðlilegra varna án
Astæðulauss dráttar.
e) Bann via breytingum á tilgangi fitgefanda: Útgefanda er
óheimilt að breyta tilgangi sínum nema að undangengnu
samþykki 90% skuldabréfaeigenda (að fjárhxð en ekki
höfðatölu) sem mættir eru á réttilega boðaðan kröfuhafafund
samkvæmt skilmálum skuldabréfairtgafu þessarar. Sé aðeins
einn eigandi að skuldabréfunum skal hann veita skriflegt
samþykki.
Eftirfarandi tilvik veita hverjum skuldabréfaeiganda heimild til að gjaldfella
skuldabréfið einhliða og An sérstaks fyrirvara:
1) Fjárnám, gjaldþrot o.fl.: Fjárnám er gert hjá írtgefanda, beiðst
er nauðungaruppboðs á eignum hans, dtgefandi leitar eftir
heimild til greiðslustöðvunar, írtgefandi leggur fram beiðni til
héraðsd6ms um að leita eftir nauðasamningi við kröfuhafa sína
eða fallist er á kröfu um að bú írtgefanda sé tekið til
gjaldþrotaskipta. Eignir dtgefanda em auglýstar
nauðungaruppboði eða ef eignir dtgefanda em kyrrsettar sem
hluti af fullnustuaðgerðum kröfuhafa.
Fjámálaeftirlitið grípur til aðgerða samkvæmt lögum nr.
161/2002, urn fjármálafyrirtæki, vegna fjárhagsstöðu írtgefanda.
Framangreint á ð ekki við ef réttlætanlegum mátmælum
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útgefanda og eðlilegum vömum er haldið uppi eftir
lögformlegum leiðum.
g) Akvarðanir fjármálaeftirlitsins: Fjármálaeftirlitið afturkallar
starfsleyfi útgefanda, samkvæmt lögum nr. 161/2002, urn
fiármálafyrirtxki.
h) Afslulning: Skuldabréfin verða eftir skráningu afskráð af
skipulögðum verðbréfamarkaði án 'Jess að boðað hafi verið til
kröfuhafafundar og tilskilins samþykkis skuldabréfaeigenda
aflað samkvæmt skilmálum skuldabréfaflokksins.
i) Laga- eða reglubreytingar: Ef laga- eða reglubreytingar eiga
sér stað eftir irtgáfu skuldabréfaflokksins sem takmarkar á
einhvem hátt rétt skuldabréfaeiganda til að beita
vanefndaúrræðum sinum og/eða rétti hans til vaxta og/eða
höfuðstóls.
Skylda samkvæmt þessari grein til 0 boða til kröfuhafafundar á aðeins við
ef skuldabréfaeigendur eru tveir eða fleiri. Ef aðeins er einn eigandi að
skuldabréfunum er honum eðli máls samkvæmt einhliða heimilt að
gjaldfella skuldabréfin án þess að boða til kröfuhafafundar.
Breytingar á skilmálum: Allar breytingar á skilmálum skuldabréfanna
þarfnast samþykkis 75% skuldabréfaeigenda (að fjárhæÒ en ekki höfðatölu)
sem mættir eru á réttilega boðaðan kröfuhafafund samkvæmt skilmálum
skuldabréfautgáfuþessarar. Sé aðeins einn eigandi að skuldabréfunum skal
hann veita skrifiegt samþykki. Útgefandi skal annast fundarboðun og skal
Avant boða til fundar með 7 daga fyrirvara að lágmarki. Fundur
skuldabréfaeigenda telst lögmxtur og ákyörðunarbær sé til hans boðað
samkvæmt framangreindu.
Samþykki fyrir gjaldfellingu sky. sérstökum skilyrðum:
Gjaldfellingarheimildir skuldabréfaflokksins sem taldar eru upp hér að
framan í liðnum sérstök skilyrði eru háðar því skilyrði að 50%
skuldabréfaeigenda (að fjárhæð en ekki höfðatölu) samþykki sat á
kröfuhafafundi sem útgefandi boðar til samkvæmt beiðni frá einstökum
skuldabréfaeigendum. Til að taka af allan vafa bad ekki að halda
kröfuhafafund egar tilvik f), g), h) og i) eiga via. Við þær aðstæður sem
bar eru tilgreindar getur hver og einn skuldabréfaeigandi tekið einhliða
ákvörðun urn gjaldfellingu án sérstaks fyrirvara fyrir sitt leyti. Til að valda
ekki vafa þá er gjaldfellingarheimild vegna greiðsludráttar útgefanda sky.
skuldabréfi þessu jafnframt sjálfstæð heimild sem hver og einn
skuldabréfaeigandi getur nytt sér án aðkomu kröfuhafafundar.
Framsal: Engar hömlur eru á framsali með skuldabréf þessi. Þ6 skal
einungis heimilt að framselja skuldabréfin til nafngreinds aðila.
Skuldabréfin eru gefin út með rafrænum hætti I kerfi NVM og er
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reikningsstofnunum, ems og þær eru skilgreindar samkvxmt lögum nr.
131/1997, um rafræna eignaskráningu verðbréfa, einum heimilt að annast
milligöngu urn framsal á þeim. Eignaskráning rafbréfa hjá NVM veitir
skráðum eiganda hennar lögformlega heimild fyrirþeim réttindum sem hann
er skráður eigandi að.
2.3 Hlunnindi sem tengd eru skuldabrefunum, titreikningar Peirro og
nýting.
Engin hlunnindi eru tengd skuldabréfunum.
2.4

Skattur á tekjur af skuldabrefum sem haldi6 er eftir til sta6grei6slu
upprunalandinu og/e6a I skráningarlandinu. Greint skal ft6 hvort
útgefandi ábyrgist að sta6greiösluskatti sé haldiö eftir.
thgáfan er rafrænt skráð hja. NVM. ikbyrgð á fitreikningi og töku
fjármagnstekjuskatts liggur hjá þeirri reikningsstofnun sem varslar
viðkomandi bréf.
•

2.5 NVM rá6stafar útgefnum skuldabrefiun á reikning útgefanda nr.
305122 í Kviku banka hf
Samþyldct af hálfu útgefanda.
3. kafli

Upplysingar um þá sem annast fitgáfulýsingu:

3.1 Nöfn, netföng og slmanúmer þeirra sem annast útgáfulýsingu hjá
útgefanda.
Edda Guðrun Sverrisdóttir, edda.sverrisdottir@kvika.is, sími 5856634
Halldór Karl Högnason, halldor.hognason@kvikads, sími 540-3206
Halldór Þór Snæland, halldor.snaeland@kvikads, sími 540-3215
3.2

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

4. kafli
4.1

Fylgigögn með iltgáfulýsingu:

Staðfesting opinbers skráningaraðila á tilur6 útgefanda.

4.2 Staöfesting á a6 fitgefandi hafi teki6 formlega ákvöröun um hina
,frirhugu6u rafrcenu útgáfu e6a önnur gögn liar a6 hitandi svo sem
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staðfest afi-it affundargerð eða vísun í log eða reglur sem gilda um
l'itgdfuna.
4.3 Nafn frumsóluaðila ems eða fleiri ef urn nýja útgetfu eða
viðbótarfitgáfu er ad rice& og aft-it af samningi fitgefanda við hann.
4.4 ()ski NVM eftir því skal leggja fram staðfesta yfirlýsingu
héraðsdómara um að félag se ekki undir gjaldþrotaskiptum.
4.5

Önnur j)lgigögn vegna hinnar )5)rirhuguðu fitgáfu sem NVM telur
nauðsynleg.

Staður: Reykjavík Dags: 2. maí 2018

F.h. utgefanda sky. umboði

F.h. Kviku banka hf.,
Ci
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'Magrths Ingi Einarsson
Framkvæmdastj on Fj ármálaog rekstrarsviðs

Hallciór Karl Högnason
Forstöðumaður fjárstýringar
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/I/Nasdaq
VIDAUKI - SKILMALAR SKULDABRÉFS
Upplýsingar um kgefanda:
1. Nafn:
2. Kennitala:
3. LEI:
Upplýsingar urn írtgáfu
4. Auðkenni útgáfu:
5. ISIN:
6. CFI númer:

Kvika banki hf.
540502-2930
254900WR3I1Z9NPC7D84

KVB 18 02
IS0000029882

7. FISN númer:

D-B-F-U-G-R
KVI KA BANKI HF/6,5 BD C 20280508

8. Skuldabréf/víxill:
9. Heildarnafnverð útgáfu sky. írtgáfuheimild:

Skuldabréf
1000000000

10. Nafnverð Our útgefið:

0

11. Nafnverð útgefið nú:
12. Nafnverðseining I verðbréfanniðstöð:

600000000
10000000

Afborganir - Greiðsluflæði
13. Tegund afborgana:
14. Tegund afborgana, ef annað:

Eingreiðslubréf með vöxtum

15. Gjaldriniðill:

Click here to enter text.
ISK

16. Gjaldmiðill ef annað:

Click here to enter text.

17. Otgáfudagur:
18. Fyrsti gjalddagi höfuðstóls:

7.5.2018
8.5.2028

19. Fjöldi gjalddaga höfuðstóls I heild:
20. Fjöldi gjalddaga á ári:

1

21. Lokagjalddagi höfuðstóls:
22. Vaxtaprósenta:

8.5.2028
7,50%
Choose an item.
Click here to enter text.

23. Vaxtaruna, breytilegir vextir:
24. Vaxtaruna, ef annað:
25. Alagsprósenta á yaxtarunu:
26. Reikniregla vaxta:
27. Reikniregla ef annað:
28. Dagaregla:
29. Dagaregla ef annað:
30. Fyrsti vaxtadagur:
31. Fyrsti vaxtagjalddagi:
32. Fjöldi vaxtagjalddaga á ári:
33. Fjöldi vaxtagjalddaga I heildina:
34. Ef óreglulegt greiðsluflæði, bá hvernig:
35. Vera með/án áfallinna vaxta:
36. Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka
vaxtadaga sembyí nemur:

0

Click here to enter text.
Einfaldir
Click here to enter text.
30E/360
Click here to enter text.
8.5.2018
8.5.2019
1
10
Click here to enter text.
An áfallinna vaxta
Choose an item.

piNasdaq
Vísitölur
37. Vísitölutrygging:
38. Nafn vísitölu:
39. Dagvísitala eða mánaðarvísitala:
40. Dag/mánaðarvísitala ef annað:
41. Grunngildi vísitölu:
42. Dags. grunnvísitölugildis:
Aðrar upplýsingar
43. Innkallanlegt:
44. Innleysanlegt:
45. Breytanlegt:
46. Lánshaefismat (matsfyrirtæki, dags.)
47. Aðrar upplýsingar:
Click here to enter text.

Já
Vísitala neysluverðs til verðtryggingar
Dagvísita la
Click here to enter text.
452,0467
8.5.2018

Já
Nei
Nei
N/A
Click here to enter text.

piNasdaq
1-1/EKKUN SKULDABREFA-/VNLAUTGAFU
Upplýsingar um Cftgáfu
.

Auðkenni hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð:

KVB 18 02

3.

4.

200.000.000

800.000.000

6.

Heildarkgáfuheimild skuldabréfautgáfu:

1.000.000.000 kr.

Kennitala utgefanda:

8.

5405022930

9.

Nafnverð fyrir hækkun:

600.000.000 kr.

Nafnverð eftir hækkun:

7.

ISIN:

180000029882

Nafnverð hækkunar:

5.

2.

Dagsetning hækkunar:

08/11/2018

Vörsluaðilifijármálafyrirtæki:

Kvika banki hf.

10. Reikningsnumer hjá vörsluaðilafijármálaf.:
305122

EZ

Hækkun innan heildarkgáfuheimildar

n

Hækkun á heildarkgáfuheimild

Fylgigögn, ef hækkun á heildarkgáfuheimild:
•

Staðfesting á að agefandi hafi tekið fornnlega ákvörðun urn hækkun heildaragáfu eða önnur
gögn bar að lutandi svo senn staðfest afrit af fundargerð eða vísun log eôa reglur sem gilda
urn Cagáfuna.

•

Viðauki —skilmálar skuldabréfs/víxils, ef breyting á skilmálum.

Tengiliður hjá utgefanda:
11. Nafn:

12. Netfang:

Halldór Snæland

halldor.snaeland@kvika.is

F.h. utgefanda
Staður:

Dagsetning:

Reykjavik

08/11/2018

Nafn:

Undirrjft•

Magnús Ingi Einarsson/ Hand& Karl Högnason

Nasdaq verðbréfamiðstöð hi.
La ugavegur 182
105 Reykjavik

Simi; 540-5500
Netfang: ncsdi_help@nasdaq.com
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