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Samantekt þessi er birt af Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 Reykjavík (hér eftir „Kvika“, 

„útgefandinn“, „bankinn“ eða „félagið“) þann 15. nóvember 2017 og er hluti af lýsingu félagsins sem samanstendur 

af þremur skjölum, þ.e. samantekt þessari, útgefandalýsingu dags. 24. mars 2017 og verðbréfalýsingu dags. 15. 

nóvember 2017. Kvika er viðskiptabanki í skilningi laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og sinnir bankinn 

almennri bankaþjónustu, miðlun verðbréfa, fyrirtækjaráðgjöf og eignastýringu. 

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 skuldabréfa í skuldabréfaflokki útgefanda, KVB 17 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. 24. mars 2017 en verðbréfalýsing 

þann 15. nóvember 2017. 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 

Liðu

r 

Upplýsingaskyld

a 

Upplýsingar 

B.1 Lögheiti og 

viðskiptaheiti 

útgefanda. 

Lögheiti útgefanda er Kvika banki hf. og viðskiptaheiti Kvika. 

B.2 Upplýsingar um 

útgefanda. 

Útgefandi er hlutafélag stofnað 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 Þróun sem hefur áhrif 

á útgefandann. 

Á ekki við. 

B.5 Staða útgefanda innan 

samstæðu. 

Útgefandi er hluti af samstæðu þar sem hann er móðurfélag og eigandi, að 

fullu eða hluta, nokkurra dótturfélaga sem tengjast rekstri hans. 

Útgefandi er meirihlutaeigandi í 14 dótturfélögum. Þar af eru tvö félög sem 

ekki eru í neinni starfsemi, en það eru félögin, Eragon hf., kt. 700614-0770 og 

Straumur Equities ehf., kt. 471206-1560. Tvö dótturfélaganna, Nes 

þróunarfélag GP ehf., kt. 490413-2000, og Nauteyri fjárfestingar ehf., kt. 

710517-0880, eru svokölluð GP félög. Sjö félaganna eru eignarhaldsfélög, en 

þau eru Ármúli fasteignir ehf., kt. 581109-0240, Straumur eignarhaldsfélag 

ehf., kt. 571212-0480, Burðarás eignarhaldsfélag ehf., kt. 490413-1030, Horn 

Florida Ltd. (Bretlandi), M-Investments ehf. kt. 691209-2450, Rafklettur ehf. 

kt.450917-2300 og Netgíró reikningar ehf., kt. 590117-2930. Útgefandi er 

eigandi Júpíters rekstrarfélags hf., kt. 520506-1010 sem er rekstrarfélag 

verðbréfasjóða og með starfsleyfi sem slíkt skv. lögum um fjármálafyrirtæki, 

nr. 161/2002.  Júpíter starfrækir nú 19 sjóði.   

Þá er útgefandi eigandi Öldu sjóða hf., kt. 560409-0790, sem er rekstrarfélag 

verðbréfasjóða og með starfsleyfi sem slíkt skv. lögum um fjármálafyrirtæki, 

nr. 161/2002. Alda starfrækir nú 8 sjóði. Félagið á einnig Virðingu hf., kt 

561299-3909, sem hefur starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki skv. lögum um 

fjármalafyrirtæki nr. 161/2002. 

Þá er útgefandi meirihlutaeigandi í 14 dótturdótturfélögum. Rekstarfélag 

Virðingar hf. sem er rekstrarfélag verðbréfasjóða og með starfsleyfi sem slíkt 

skv. lögum um fjármálafyrirtæki er eitt þeirra. 

Þess ber að geta að Fjármálaeftirlitið samþykkti þann 10. nóvember 2017 

samruna Kviku við Virðingu hf. Kvika tekur þá við öllum réttindum og 

skyldum Virðingar hf. og verða fjármálafyrirtækin sameinuð undir nafni 

Kviku. Samruninn tekur gildi frá og með 18. nóvember 2017. 

B.9 Afkomuspá. Á ekki við. 

B.10 Fyrirvarar í 

ársreikningum vegna 

sögulegra 

fjárhagsupplýsinga. 

Við áritun á samstæðuársreikningi Kviku banka hf. fyrir árið 2015 var það álit 

KPMG að samstæðuársreikningurinn gæfi glögga mynd af afkomu félagsins 

á árinu 2015, fjárhagsstöðu þess 31.12.2015 og breytingu á handbæru fé á 

árinu 2015, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa 

verið staðfestir af Evrópusambandinu. 
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Við áritun á samstæðuársreikningi Kviku banka hf. fyrir árið 2016 var það álit 

Deloitte ehf. að samstæðuársreikningurinn gæfi glögga mynd af afkomu 

félagsins á árinu 2016, fjárhagsstöðu þess 31.12.2016 og breytingu á 

handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins 

og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. 

Við áritun á kannaðan samstæðuárshlutareikning Kviku banka hf. fyrir 

tímabilið 1. janúar 2017 til 30. júní 2017 var það álit Deloitte að 

samstæðuárshlutareikningurinn gæfi glögga mynd af afkomu félagsins á 

tímabilinu 1. janúar 2017 til 30. júní 2017 og breytingu á handbæru fé á 

fyrrgreindu tímabili, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og 

þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. 
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B.1

2 

Valdar 

sögulegar 

fjárhags-

upplýsingar 

um útgefanda. 

Í töflunni að neðan má sjá rekstrarreikning fyrir fyrri árshelming samstæðu útgefanda 

árin 2017 og 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í þúsundum króna 30.6.2017 30.6.2016

Vaxtatekjur 2.500.408 2.202.178 

Vaxtagjöld (1.693.787) (1.673.970)

Hreinar vaxtatekjur 806.621 528.208 

Þóknanatekjur 1.359.806 1.186.736 

Þóknanagjöld (63.695) (21.566)

Hreinar þóknanatekjur 1.296.111 1.165.170 

Hreinar fjárfestingatekjur 385.011 453.420 

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga 80.385 0 

Aðrar tekjur 4.428 17.397 

Aðrar rekstrartekjur 469.825 470.817 

Hreinar rekstrartekjur 2.572.557 2.164.195 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður (1.609.144) (1.668.378)

Virðisrýrnun útlána og krafna (4.664) (105.242)

Tap af söluhæfum eignum 0 (3.395)

Hagnaður fyrir skatta 958.749 387.180 

Tekjuskattur (13.152) (8.860)

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki 0 0 

Hagnaður tímabilsins 945.597 378.320 

Tilheyrir eigendum móðurfélags 945.597 373.050 

Hlutdeild minnihluta 0 5.270 

Hagnaður tímabilsins 945.597 378.320 
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Í töflunni að neðan má sjá rekstrarreikning samstæðu útgefanda fyrir árin 2016 og 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Í þúsundum króna 2016 2015

Vaxtatekjur 4.189.589 3.494.870 

Vaxtagjöld (3.125.309) (2.370.785)

Hreinar vaxtatekjur 1.064.281 1.124.085 

Þóknanatekjur 2.880.710 2.635.153 

Þóknanagjöld (40.521) (26.840)

Hreinar þóknanatekjur 2.840.188 2.608.313 

Hreinar fjárfestingatekjur 1.282.690 350.383 

Hlutdeild í afkomu í aflagðri starfsemi (13.488) 0 

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga 148.985 (1.998)

Neikvæð viðskiptavild 0 297.560 

Önnur (gjöld) tekjur (4.420) 53.769 

Aðrar rekstrartekjur 1.413.767 699.714 

Hreinar rekstrartekjur 5.318.236 4.432.112 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður (3.219.406) (3.945.176)

Virðisrýrnun útlána og krafna (226.349) (215.797)

Tap af söluhæfum eignum (3.395) 3 

Hagnaður fyrir skatta 1.869.086 271.142 

Tekjuskattur 94.612 (730.616)

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (9.036) (23.409)

Hagnaður tímabilsins 1.954.662 (482.882)

Tilheyrir eigendum móðurfélags 1.927.945 (510.844)

Hlutdeild minnihluta 26.717 27.962 

Hagnaður tímabilsins 1.954.662 (482.882)
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Í töflunni að neðan má sjá yfirlit yfir efnahagsreikning samstæðu útgefanda þann 30. júní 

2017, 31. desember 2016 og 31. desember 2015. 

 

 

í þúsundum króna

Eignir 30.6.2017 31.12.2016 31.12.2015

Handbært fé 28.212.792 12.032.879 19.916.973 

Krafa á Seðlabanka Íslands 485.428 0 0 

Verðbréf með föstum tekjum 5.918.409 3.945.778 4.649.103 

Hlutabréf og verðbréf með br. tek. 1.817.561 3.154.466 3.006.042 

Verðbréf til áhættuvarna 21.295.067 12.389.392 11.057.833 

Útlán 25.352.041 26.015.321 21.592.738 

Afleiður 735.231 552.493 327.993 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 255.828 127.262 0 

Fjárfestingaeignir 951.712 0 0 

Óefnislegar eignir 36.099 41.530 45.924 

Varanlegir rekstrarfjármunir 50.532 59.135 76.749 

Skatteign 189.429 189.429 106.557 

Aðrar eignir 5.621.867 967.954 748.032 

Eignir haldið til sölu 64.268 87.720 85.813 

Eignir samtals 90.986.263 59.563.359 61.613.757 

Skuldir

Innlán frá viðskiptavinum 47.267.955 32.478.933 30.544.407 

Innlán frá lánastofnunum 0 0 714.134 

Lántökur 24.223.325 13.498.785 15.220.126 

Útgefnir fjármálagerningar 3.929.676 3.922.918 3.908.480 

Víkjandi skuldbindingar 1.079.784 572.385 562.339 

Skortstöður í verðbréfum 1.033.602 80.186 783.662 

Skortstöður í verðbréfum til áhættuv. 0 0 1.024.390 

Afleiður 805.799 498.769 987.486 

Tekjuskattur til greiðslu 13.136 11.039 22.864 

Skattskuldbinding 1.789 1.789 3.982 

Aðrar skuldir 4.423.313 1.101.679 1.310.733 

Skuldir samtals 82.778.379 52.166.483 55.082.604 

Eigið fé

Hlutafé 1.401.396 1.375.819 1.590.644 

Yfirverðsreikningur hlutafjár 1.022.200 912.768 850.445 

Kaupréttarvarasjóður 4.914 4.771 3.228 

Áskriftarréttindavarasjóður 40.300 40.300 11.070 

Sérstakur varasjóður 3.103.697 3.103.697 3.850.917 

Aðrir varasjóðir (18.950) (17.054) (13.687)

Bundið eigið fé 607.526 403.553 0 

Óráðstafað eigið fé 1.858.378 1.524.391 0 

Eigið fé  sem tilh. e igendum móðurf. 8.019.462 7.348.246 6.292.617 

Hlutdeild minnihluta 188.422 48.630 238.537 

Eigið fé  samtals 8.207.884 7.396.876 6.531.154 

Skuldir og eigið fé  samtals 90.986.263 59.563.359 61.613.757 
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Nýjasti endurskoðaði samstæðuársreikningur útgefanda var samþykktur 16. febrúar 

2017 og er fyrir fjárhagstímabilið 1. janúar 2016 til 31. desember 2016. Nýjasti kannaði 

samstæðuárshlutareikningur útgefanda var samþykktur 18. ágúst 2017 og er fyrir 

tímabilið 1. janúar 2017 til 30. júní 2017. Samkvæmt tilkynningu frá Kviku sem birt var 

þann 18. ágúst 2017 reyndist hagnaður bankans á fyrri hluta árs 2017 vera 946 milljónir 

króna. 

   

  

Yfirlýsing um 

breytingu á 

framtíðarhorf

um útgefanda. 

Ekki hafa orðið neinar verulegar óæskilegar breytingar á framtíðarhorfum útgefanda 

síðan síðustu endurskoðuðu reikningsskil hans voru birt. 

Ekki hafa orðið neinar mikilvægar breytingar á fjárhags- eða viðskiptastöðu 

samstæðunnar frá lokum síðasta fjárhagstímabils, aðrar en þær sem upplýst hefur verið 

um í útgefandalýsingu Kviku. 

B.1

3 

Lýsing á hvers 

kyns 

atburðum sem 

hafa nýlega átt 

sér stað og 

skipta 

verulegu máli 

við mat á 

greiðslugetu 

útgefanda. 

Á ekki við. 

B.1

4 

Tengsl 

útgefanda við 

aðra aðila 

innan 

samstæðu. 

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

ákvörðunartöku. 

B.1

5 

Lýsing á 

helstu 

starfsemi 

útgefanda. 

Kvika er viðskiptabanki í skilningi laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og sinnir 

bankinn fjármögnun, sérbankaþjónustu, miðlun verðbréfa, fyrirtækjaráðgjöf og 

eignastýringu. Kvika sinnir þörfum viðskiptavina á afmörkuðum syllum með 

fagþekkingu og sérhæfðu vöruframboði. Burðarás Kviku er öflug eignastýring og 

bankinn veitir sparifjár- og innlánseigendum alhliða þjónustu. 

Fjárfestingarstefna útgefanda miðar að heildarhag allra sem að viðskiptunum koma, 

viðskiptavina, starfsmanna, eigenda og samfélagsins í heild. 

B.1

6 

Yfirráð yfir 

útgefanda. 

Útgefandi er óháður aðili og á enginn hluthafi ráðandi hlut. 

B.1

7 

Lánshæfismat 

útgefanda. 

Á ekki við. 

C. VERÐBRÉF 

Liður Upplýsingaskylda Upplýsingar 



 

 

 

9 

 

C.1 Tegund og flokkur skuldabréfa. Skuldabréfin eru óverðtryggð vaxtagreiðslubréf í íslenskum 

krónum, útgefin til þriggja ára, en með innlausnarheimild 

skuldabréfaeigenda, sbr. nánar í lið C.8. 

Auðkenni bréfanna er KVB 17 02 og ISIN númer 

IS0000029304. 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. 

Skuldabréfaeigandi hefur rétt til þess að fara fram á við 

útgefanda að skuldabréf sé innleyst fyrir lokagjalddaga. Hægt 

er að fara fram á innlausn hvenær sem er á líftíma 

skuldabréfaflokksins í samræmi við skilmála 

innlausnarheimildar. Óski skuldabréfaeigandi eftir að 

skuldabréf hans verði innleyst skal hann senda skriflega 

tilkynningu þess efnis til útgefanda, en slíkri tilkynningu skal 

fylgja staðfesting á eignarhaldi skuldabréfsins. Framkvæmd 

innlausnar fer fram með kaupum útgefanda á skuldabréfi sem 

óskað hefur verið eftir að verði innleyst og fer uppgjör á 

kaupum vegna innlausnar fram á næsta vaxtagjalddaga að 

einu ári liðnu. Innlausnarverð fyrir skuldabréf í flokknum er 

það verð sem útgefandi seldi bréfið á til fjárfesta við útgáfu 

þess á útgáfudegi, eða kr. 99,25, og greiðist það sama dag og 

uppgjör innlausnar á sér stað skv. framangreindu. 

Krafa á hendur útgefanda á endurgreiðslu höfuðstóls 

skuldabréfs er almenn krafa og nýtur ekki forgangs umfram 

aðrar kröfur á hendur Kviku á hverjum tíma. 

C.9 Upplýsingar um vexti, 

upphafsdagur og gjalddagi vaxta, 

útreikningur þeirra og upplýsingar 

um ávöxtun. 

Fyrsti vaxtadagur: 26.10.2017 

Fyrsti vaxtagjalddagi: 27.11.2017 

Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: 12 

Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: 36 

Greiðslur vaxta: Vextir eru greiddir 26. hvers mánaðar frá 

og með 27. nóvember 2017 og til lokagjalddaga. Fyrsta 

vaxtatímabil hefst 26. október 2017 og lýkur 27. nóvember 

2017.  

Vextir eru breytilegir 1 mánaðar REIBOR (þ.e. vextir í 

íslenskum krónum á millibankamarkaði í Reykjavík, eins og 

þeir eru birtir af Seðlabanka Íslands milli kl. 11:15 og 11:30 
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að staðartíma dag hvern í Reykjavík), að viðbættu 1,25% 

álagi. Þeir skulu ákveðnir í upphafi hvers vaxtatímabils eins 

og þeir voru tveimur viðskiptadögum fyrir byrjun hvers 

vaxtatímabils. 

 Fyrirsvar skuldabréfaeigenda. Á ekki við. 

C.10 Afleiðuþáttur. Á ekki við. 

C.11 Skráning á markað. Stefnt er að skráningu skuldabréfanna á Aðalmarkað Nasdaq 

Iceland hf. fyrir 31. desember 2017. 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.  

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 helstu sem 

útgefandi telur að eigi 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. 

Lausafjáráhætta 

Lausafjáráhætta vísar til hættu á því að útgefandi geti ekki 

staðið við skuldbindingar sínar á gjalddaga með eðlilegum 

hætti, ýmist alls ekki eða ekki án verulegs taps vegna skorts á 

seljanleika eigna. Útgefandi viðheldur ávallt lausafjárstöðu í 

samræmi við reglur Seðlabanka Íslands um lausafjárhlutfall 

lánastofnana nr. 266/2017. 

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.  

Útlánaáhætta 

Útlánaáhætta felur í sér hættuna á því að útgefandi verði fyrir 

tapi vegna vanefnda á skuld mótaðila við útgefanda. Til 

útlánaáhættu teljast öll útlán til viðskiptavina, ábyrgðir, 

lánsloforð, afleiðuviðskipti, framvirkir samningar og 
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útlánaígildi skiptasamninga. Stærsti hluti útlánaáhættunnar 

felst í lánum til einstaklinga og fyrirtækja. 

Þann 30.06.2017 nam útlánasafn útgefanda 25.651 m.kr. 
Lánastefnu útgefanda er ætlað að koma á skipulagi og tryggja 

yfirsýn yfir útlánastarfsemi hans. Stefnan er leiðbeinandi fyrir 

lánanefnd sem og aðrar útlánaeiningar útgefanda, og er 

nefndinni heimilt að víkja frá ákvæðum stefnunnar sé talin 

ástæða til. Hvers konar frávik frá lánstefnunni skulu samþykkt 

af lánanefnd og skal rökstuðningur fyrir frávikinu bókaður í 

fundargerð lánanefndar. Fari lánveiting út fyrir lánastefnu 

útgefanda skal lánsbeiðnin lögð fyrir lánanefnd óháð 

lánsfjárhæð.  

Rekstraráhætta 

Með rekstraráhættu í tilviki útgefanda er átt við áhættu á tapi 

vegna ófullnægjandi eða gallaðra innri ferla og/eða kerfa, 

misbresti á að ferlum sé fylgt af starfsmönnum, mannleg 

mistök og ytri atburði. Regluvörsluáhætta og lagaleg áhætta 

falla einnig undir skilgreiningu útgefanda á rekstraráhættu. 

Útgefandi hefur sett sér það markmið að hver starfseining 

framkvæmi áhættusjálfsmat til að meta innbyrðis 

rekstraráhættu í starfsemi sinni. Aðkoma starfseininga að 

þessu áhættumati felst m.a. í skilgreiningu mikilvægra 

úrbótaverkefna sem sett eru á aðgerðaáætlun og eru til þess 

fallin að bæta rekstur, styrkja innviði og draga þannig úr 

rekstraráhættu. 

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.  

Markaðsáhætta 

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.  

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. 

Reglur um áhættustýringu og áhættuviðmið sem settar eru af 

stjórn útgefanda skilgreina áhættustefnu vegna 

markaðsáhættu. 
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Þann 30.06.2017 nam nettóstaða bankans í verðbréfum sem 

mynda markaðsáhættu 5.364 m.kr. 

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.  

Vaxtaáhætta 

Skuldabréfin bera óverðtryggða breytilega 1 mánaðar 

REIBOR vexti sem taka mið af vöxtum á millibankamarkaði 

með íslenskar krónur, að viðbættu 1,25% álagi. Lækkun vaxta 

á millibankamarkaði hefur því áhrif til lækkunar á 

vaxtagreiðslum sem skuldabréfið greiðir. 

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 

þeim hætti að verulegur munur er á kaup- og sölugengi á 

skuldabréfunum. 

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 
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meðal annars að tryggja að hann eigi ávallt nægilegt laust fé 

til að mæta skuldbindingum sínum. 

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. 

Á ekki við. 

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 í samræmi við 

yfirlýsingar fyrirsvarsmanna í kafla 3.1 í verðbréfalýsingu þá 

eru upplýsingar í þessari lýsingu 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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II  I I KV KA 

Verðbréfalýsing hessi er birt af Kvilcu banka hf , kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 
Reykjavík (hér eftir „Kvika", „útgefandinn", „banlcinn" eða „félagið") harm 15. nóvember 2017 
og er hluti af lýsingu félagsins sem samanstendur af þremur skjölum, þ.e. samantekt og 
verðbréfalýsingu hessari, hvoru tveggja staðfest hann 15. nóvember 2017, auk 
útgefandalýsingar sem gefin var út af útgefanda og staðfest af Fjármálaeftirlitinu þann 24. mars 
2017, og uppfærð er I kafla 3.4 1 hessari verðbréfalýsingu. Kvika er viðskiptabanki I slcilningi 
laga urn fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og sinnir banlcinn fjármögnun, sérbankaþjemustu, 
miðlun verðbréfa, fyrirtækjaráðgjöf og eignastýringu. 

Verðbréfalýsing hessi er gefin út vegna umsóknar urn töku skuldabréfs útgefanda, KVB 17 02, 
til viðskipta I Kauphöll islands, lct. 681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavik. 

Verðbréfalýsing þessi veitir upplýsingar urn milcilvæga eiginleika og Ahwttu sem tengjast 
skuldabréfunum og uppfyllir hfin 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 bar sem nafnvirði hverrar einingar er lxgra en 100.000 evrur. 

Upplýsingar sem fram koma I verðbréfalýsingunni byggja á staðreyndum og aðstæðum ems og 
þær 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 
lýsinguna og birta á sama hátt og lýsinguna á evrápska efnahagssweðinu, sbr. 46. gr. laga nr. 
108/2007 urn verðbréfaviðskipti („vvl."). 

Útprentuð eintök lýsingarinnar má nálgast 112 mánuði frá staðfestingu hennar á skrifstofu 
útgefanda. Rafr2en eintök má nálgast á vefsíðu útgefanda www.lcvika.is/verdbrefalysingar.  

verðbréfalýsingu þessari visa „skuldabréfin" og „skuldabréfafloldcurinn" til 
skuldabréfaflokksins KVB 17 02 sem er sá flokkur sem sótt er urn að tekinn verði til viðskipta 
I Kauphöllinni. 

1. AILETTUKETTIR 

Áhættuháttum heim sem lýst er her á eftir em heir sem útgefanda er kunnugt um og sem að 
hans mati eiga sérstaklega við um skuldabréf útgefin af honum. Ahættuhættir þessir eru háðir 
óvissu og því er útgefanda ekki mögulegt að segja til urn likur á Intí að heir geti Att sér stað. 
Möguleiki er á 13V1 að útgefandi geti eldci staðið við skuldbindingar sarnIcvæmt skuldabréfunum 
vegna annarra 'Arta sem eldci eru taldir áhættuþættir á grundvelli heirra upplýsinga sem nú 
liggj a fyrir og útgefanda er kunnugt um. 

1.1. Almenn áhætta skuldabréfa 

Fjárfesting I skuldabréfum felur alltaf I sér Ahwttu. Verðmæti skuldabréfa kann að minnka jafnt 
sem aukast. Fjárfestar geta tapað verðmæti hluta eða allrar fjárfestingar sinnar I skuldabréfum. 
Margvísleg atriði geta valdið breytingum á verðmæti skuldabréfanna m.a. almennt 
efnahagsástand, vaxtaAkvarðanir Seðlabanka islands, breytingar á lögum og reglugerðum og 
aðrir atburðir. 
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1.2. Lagaumhverfi 

Urn dtgáfu skuldabréfanna gilda lög urn verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007 og lög um rafrxna 
eignarskráningu verðbréfa, nr. 131/1997. 

Þá gilda urn dtgáfuna reglugerð nr. 837/2013, um almenn fitboð verðbréfa að verðmæti 
jafnvirðis 5.000.000 evra I islenskum krónum eða meira og töku verðbréfa til viðskipta á 
skipulegum verðbréfamarkaði, reglugerð nr. 243/2006, urn gildistöku reglugerðar 
framicvxmdastjórnarinnar nr. 809/2004 urn framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/71/EB að 1)N/I 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 löggjöf sem varða fitgáfu og viðskipti með verðbréf. 

DA gilda reglur FME nr. 1050/2012 urn meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja, 
reglugerð nr. 630/2005 urn innherjaupplýsingar og markaðssvik, reglugerð nr. 707/2008 urn 
upplýsingagjöf og tilkynningaskyldu sky. lögum nr. 108/2007 urn verðbréfaviðskipti og reglur 
Nasdaq Iceland hf fyrir utgefendur fjármálagerninga urn agáfuna og agefanda. Breytingar á 
löggjOf sem tengist dtgáfunni kunna að hafa áhrif á verðmæti skuldabréfanna. 

Eðli máls samkvæmt getur dtgefandi eldci séð fyrir breytingar á löggjöf og getur því hvorki 
telcið ábyrgð á mögulegum áhrifum á verð né öðrum afleiðingum sem slikar breytingar kunna 
að hafa á skuldabréfin. A þetta við um allar breytingar á lögum og reglum settum af 
löggjafanum og stjórnvöldum sem og breytingar sem kunna að stafa af niðurstöðum dómstóla 
eða stjórnvalda. 

Einnig ber að hafa I huga að breytingar á löggjöf Evrnpusambandsins á þessu sviði kunna að 
hafa áhrif á dtgefanda og skuldabréfin vegna aðildar islands að EES-samningnum. 

1.3. Áhoetta tengd skuldabréfunum 

1.3.1. Markaösáhcetta 

Verðm2cti skuldabréfa kann að taka breytingum vegna aðstæðna á markaði. Þannig getur virði 
skuldabréfanna lxklcað ef almenn ávöxtunarkrafa á markaði hx1dcar og virði hældcað ef 
ávöxtunarlcrafa lælckar. 

1.3.2. Vaxtaacetta 

Skuldabréfin bera óverðtryggða breytilega 1 mánaðar REIBOR vexti sem taka mið af vöxtum 
á millibankamarkaði með islenskar kronur, að viðbættu 1,25% álagi. Lækkun vaxta á 
millibankamarkaði hefur þvf áhrif til lxIdcunar á vaxtagreiðslum sem skuldabréfið greiðir. 

1.3.3. Seljanleikaáhcetta 

Skuldabréfin hafa elcici dour verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Þ6 svo að 
skuldabréfin verði tekin til viðskipta I kauphöll getur dtgefandi eldci ábyrgst að viðskipti með 
þau verði virk. Enginn slcylda hvilir á frtgefanda að viðhalda virkum markaði með skuldabréfin 
og elcki er fyrirhugað að viðslciptavakt verði með þau. Þvi kann að myndast seljanleikaálizetta, 
þ.e. álmettan af þvf að eklci sé hægt að selja skuldabréfin egar vilji er fyrir bví. Ahættan birtist 
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með þeim hætti að markaðurinn getur eldd telcið við bví magni sem til stendur að selja eða að 
verðmyndun sé með þeim hætti að verulegur munur er á kaup- og sölugengi á slculdabréfunum. 

1.3.4. Lausaljárcilicetta 

fitgefandi kann að lenda I þeirri stöðu að eiga elcki nægilegt laust fé til að rnæta skuldbindingum 
sínum egar þær falla I gjalddaga. útgefandi stýrir lausafjáráhættu sinni til þess meðal annars 
að tryggja að hann eigi ávallt nxgilegt laust fé til að rnæta slculdbindingum sínum. 

2. UPPLÝSINGAR UM SICULDABRÉFIN OG TÖKU TIL VIDSICIPTA 

2.1. Útgefandinn 

Lögheiti útgefandans er Kvika banki hf og viðslciptaheiti Kvika. utgefandi er hlutafélag 
stofnað 7. mai 2002 1 samrxmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995. Kennitala útgefanda er 
540502-2930 og heimilisfang Borgartan 25, 105 Reykjavik. utgefandi starfar samIcvæmt 
lögum urn hlutafélög nr. 2/1995 og lögum urn fjármálafyrirtæld nr. 161/2002. 

Lögformlegt heiti 	 Kvika banld hf. 

Viðskiptaheiti 	 Kvika 

Félagaform 	 Hlutafélag 

Kennitala 	 540502-2930 

Höfuðstöðvar og heimilisfang 	Borgartún 25, 105 Reykjavik 

LEI kóði 	 254900WR3I1Z9NPC7D84 

Vefsíða 	 www.kvikais  

Simanúmer 	 540 3200 

Auðkenni hjá Nasdaq Iceland 	KVB 17 02 
hf. og Nasdaq verðbréfamiðstöð 
hf. 

2.2. Upplýsingar um skuldabréfin 

Skuldabréfin voru gefin út 26. október 2017 egar kr. 1.030.000.000, eða 103 
nafnverðseiningar, voru gefnar út. Heildarútgáfuheimild I flolcknum er kr. 4.000.000.000, eða 
400 nafnverðseiningar og hefur Nan þvi elcki verið fulln 'ytt. 

Astxðan fyrir fitgáfu slculdabréfanna er að auka fjölbreytileika I fjármögnun bankans. 
Slculdabréfin eru seld á vöxtum sem eru breytilegir 1 máriaðar REIBOR vextir (þ.e. vextir I 
íslenskum krónum á millibankamarkaði I Reykjavik, ems og ink eru birtir af Seðlabanka 
islands milli kl. 11:15 og 11:30 að staðartana dag hvern I Reykjavik), að viðbættu 1,25% álagi. 
Deir skulu álcveðnir I upphafi hvers vaxtatímabils ems og þeir voru tveim viðskiptadögum fyrir 
bytjun hvers vaxtatímabils. Söluvirði útgáfunnar er 1.022.275.000 Icrónur og er 
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CFI numer 

Skráð rafrænt 

ell KV'KA lh 	' 

nettósöluandvirði eftir kostnað ámtlað 1.021.145.000 kronur. Kostnaður er ámtlaður 1.130.000 
króna og er bar urn að rxða vinnu við gerð lýsingar og kostnað til Fjármálaeftirlitsins, Nasdaq 
Iceland hf. og Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. 

Markmiðið með bvf að fá skuldabréfin tekin til viðslcipta I kauphöll er að stuðla að auknum 
seljanleika og markaðshæfi beirra auk bess að tryggja fjárfestum að starfshættir og 
upplýsingagjöf ntgefanda séu I samrxmi við reglur sem gilda um fitgefendur fjármálagerninga 
I kauphöll. 

Auðkenni 

ISIN ntimer 

Tegund bréfs  

Tegund afborgana 

Útgifuland 

Gjaldmiðill 

Nafnverðseiningar 

Heildarheimild 

Degar ðtgefið 

tagáfudagur 

FjöIdi gjalddaga höfuösteils I 
heildina 

Gjalddagi heduöstóls 

Greiðslur vaxta og 
vaxtaprósenta 

KVB 17 02 

IS0000029304 

Overðtryggt vaxtagreiðslubréf I íslenskum krónum með 
innlausnarheimild skuldabréfaeigenda. 

D-B-V-U-G-R 

Skuldabréfin eru gefin út með rafrænum hætti I kerfi Nasdaq 
verðbréfamiðstöðvar hf, Laugavegi 182, 5. 1124 105 
Reykjavík. Eignaslcráning rafbréfa hjá Nasdaq verðbréfa-
miðstöð hf. veitir skráðum eiganda hennar lögformlega heimild 
fyrir þeim réttindum sem hann er skráður eigandi að. 

Eingreiðslubréf með vöxtum 

island 

ISK — islenskar krónur 

10.000.000,- 

4.000.000.000,- 

1.030.000.000,- 

26.10.2017 

1 

26.10.2020 

Vextir eru greiddir 26. hvers mánaðar frá og með 27. nóvember 
2017 og til lokagjalddaga. Fyrsta vaxtatimabil hefst 26. olctóber 
2017 og lýlcur 27. nóvember 2017. 

Vextir eru breytilegir 1 mánaðar RDBOR (þ.e. vextir I 
islensktun krónum á millibankamarkaði I Reykjavik, ems og 
þeir eru birtir af Seðlabanka islands milli kl. 11:15 og 11:30 að 
staðartíma dag hvem I Reykjavik), að viðbættu 1,25% álagi. 
Þeir skulu ákveðnir I upphafi hvers vaxtatimabils ems og þeir 
voru tveimur viðskiptadögum fyrir byrjun hvers vaxtatimabils. 
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Álagsprósenta á vaxtarunu 

Reikniregla vaxta 

Dagaregla 

Fyrsti vaxtadagur 

Fyrsti vaxtagjalddagi 

Fjöldi vaxtagjalddaga á ári 

Fjöldi vaxtagjalddaga I heildina 

Verðtrygging 

Vísitölutrygging 

Víkjandi álcvmði 

Uppgreiðsluheimild 

Innkallanlegt 

Innleysanlegt 

Kaup á eigin skuldabréfum 

Fyrningarákvæöi 

Breytanlegt 

Útreikningsaðili  

1,25% 

Einfaldir 

Actual/360, næsti bankadagur á eftir 

26. október 2017 

27. nóvember 2017 

12 

36 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Skuldabréfaeigandi hefur rétt til 'Jess að fara fram á við 
írtgefanda að skuldabréf sé innleyst fyrir lokagjalddaga. Hxgt 
er að fara fram á innlausn hvenær sem er á liftima 
skuldabréfafloldcsins 	I 	samræmi 	við 	skilmála 
innlausnarheimildar. Oski skuldabréfaeigandi eftir að 
skuldabréf hans verði innleyst skal harm senda skriflega 
tillcynningu þess efnis til írtgefanda, en slikri tilkynningu skal 
fylgja staðfesting á eignarhaldi skuldabréfsins. Framlcvxmd 
innlausnar fer fram með kaupum írtgefanda á skuldabréfl sem 
6skað hefur verið eftir að verði innleyst og fer uppgjör 
kaupum vegna innlausnar fram á nxsta vaxtagjalddaga að einu 
ári liðnu. Innlausnarverð fyrir skuldabre I floldcnum er það 
verð sem írtgefandi seldi bréfið á til flárfesta við írtgáfu þess á 
agáfudegi, eða kr. 99,25, og greiðist það sama dag og uppgjör 
innlausnar á sér stað sky. framangreindu 

Útgefanda er heimilt að kaupa skuldabréf I floldmum vegna 
innlausnar sbr. álcvxði urn innlausn hér að framan. Til að taka 
af allan vafa heist stærð slculdabréfaflokksins Cobreytt við kaup 
írtgefanda á skuldabréfum I floidcnum. 

Kröfur samlcvæmt skuldabréfum þessum fyrnast sé þeim eldci 
lýst innan tiu ára frá gjalddaga, sky. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 
150/2007 um fyrningu Icröfuréttinda. Kröfur um vexti og 
verðbxtur fymast á ijórum árum frá gjalddaga sky. 3. gr. sömu 
laga 

Nei 

Otgefandi.  

8 



41
1
1 K V K A 

Greiðslustaður 

Ef atborgun lendir á 
helgi/frídegi, á að bæta via 
vöxtum yfir á daga sem 
afborgun seinkar urn? 

Otgefandi mun, fyrir milligöngu Nasdaq verðbréfamiðstöðvar 
hf., greiða skuldabréfin og vexti af helm á gjalddaga til þeirra 
reikningsstofnana bar sem skráðir eigendur skuldabréfanna 
hafa VS-reilcning (með VS-reilcningi er átt við reikning I 
skilningi laga nr. 131/1997, um rafræna eignarslcráningu 
verðbréfa). 

Já 

Eldci verður viðskiptavakt með skuldabréfin. 

Engar hömlur eru á framsali með slculdabréf þessi. 1ó skal 
einungis heimilt að framselja skuldabréfin til nafngreinds aðila. 
Skuldabréfin eru gefin fit með rafrrenum hætti I kerfi Nasdaq 
verðbréfamiðstöðvar hf og er reikningsstofnunum, ems og þær 
eru skilgreindar samIcvxmt lögum nr. 131/1997, urn rafmna 
eignaslcráningu verðbréfa, einum heimilt að annast milligöngu 
urn framsal á heim. Eignaskráning rafbréfa hjá. Nasdaq 
verðbréfamiðstöð hf. veitir skráðum eiganda hennar 
lögformlega heimild fyrir helm réttindum sem hann er slcráður 
eigandi að. 

Viðskiptavakt 

Framsal 

Taka skuldabréfanna til 
viðskipta á skipulegum 
verb bréfama rkaði 

Lögmannsstofa 

Hlutverk lögmannsstofu 

Kröfuhafafundur 

Stefnt er að slcráningu skuldabréfanna á Aðalmarkað Nasdaq 
Iceland hf. fyrir 31. desember 2017. Verði ljóst að ekki takist 
að slcrá skuldabréfin fyrir harm tíma ber dtgefanda að tilkynna 
skuldabréfaeigendum um það með tilkynningu til Nasdaq 
verðbréfamiðstöðvar hf sem kemur henni áfram til 
skuldabréfaeigenda. 

LEX lögmannsstofa, Borgartimi 26, 105 Reykjavík, s. 590-
2600. Tengiliðir, Guðmundur Ingvi Sigurðsson, hrl., 
gudmundur@lex.is  og Stefán Orri Ólafsson, hdl., 
stefan@lex.is. 

Urn skyldur lögmannsstofu fer eftir ákvæðum 
slculdabréfafloklcsins. 

Lögmannsstofa annast fundarboðun aura lcröfuhafafunda, 
samIcvxmt beiðni um slíkt frá skuldabréfaeiganda og/eða 
agefanda, og skal ávallt boða til fundar með að lágmarki sjö 
(7) daga fyrirvara frá birtingu tilkynningar. Lögmannsstofan 
sendir tillcynningu til utgefanda sem skal samd2egurs koma 
tillcynningunni til Nasdaq Iceland hf til birtingar I fréttakerfi 
kauphallar. A meðan skuldabréfin hafa elcici verið tekin til 
viðskipta, skulu slíkar upplýsingar vera sendar til 
skuldabréfaeigenda fyrir milligöngu reilcningsstofnana. 
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Vanefndatilvik og 
gjaldfellingarheimildir 

AtIcvaeðisréttur skuldabréfaeigenda miðast við fjárhæòir hvers 
skuldabréfaeiganda sem hlutfall af slculdabréfaflokknum. Við 
Atreilcning samkvæmt þessari málsgrein skal miða við stöðu 
lcrafna á þeim degi sem boðað er til fundar. thgefandi hefur rétt 
til að tjá sig á slikum fundum. Fundarboðun, fundargögn og 
niðurstöður fundar skulu birt I fréttalcerfi Nasdaq Iceland hf og 
skal lögmannsstofa hlutast til urn að íngefandi birti slikar 
upplýsingar. Sé gjaldfellingarheimild ekki lengur til staðar á 
fundardegi skal agefandi afboða fundinn. 

Greiði agefandi ekki á gjalddaga, er skuldabréfaeiganda 
heimilt að intiheimta dráttarvexti I samræmi við ákvörðun 
Seðlabanka islands, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001, urn 
vexti og verðtryggingu af gjaldfallinni eða gjaldfelldri upphxð. 

gjalddaga skuldabréfanna ber eldd upp á bankadag, þ.e. dag 
sem bankar eru opnir I Reykjavik, og dtgefandi greiðir næsta 
bankadag, bá verða dráttarvextir ekki greiddir. Hafi greiðsla 
ekki verið innt af hendi 14 dögum eftir gjalddaga, er hvetjum 
skuldabréfaeiganda einhliða heimilt að fella slculdina I 
gjalddaga. 

Verði skuldin gjaldfelld má gera aðfir hjá íngefanda til 
fiillnustu skuldarinnar, án undangengins dóms eða réttarsáttar 
sky. 7. ti. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989 um aðfcir, 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 
lcröfum, 	málskostnaðar 	eða 	innheimtukostnaðar, 
endurgjaldskostnaðar af gerðinni sjálfri og wentanlegs 
kostnaðar af frekari fullnustuaðgerðum, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga 
nr. 90/1989. 

Ef íngefandi hættir að vera fjármálafyrirtazki sky. lögum nr. 
161/2002 urn ármálafyrirtxki, írtgefandi er tekin til slita 
samIcvæmt 101. gr. sömu laga, fl ániám verður gert hjá 
dtgefanda, komi fram ósk um gjaldþrotaskipti á bui írtgefanda, 
ef dtgefandi leitar nauðasamninga, eignir íngefanda eru 
auglýstar á nauðungaruppboði eða ef eignir agefanda eru 
lcyrrsettar sem hluti af fullnustuaðgerðum kröfuhafa getur hver 
og einn skuldabréfaeigandi ákveðið einhliða og án sérstaks 
fyrirvara að gjaldfella skuldabréfið. 

Sérstök skilyrði: Verði íngefandi uppvís að brotum á 
skilmálum a), b), c), d) og e) á hefur hann 14 daga til bess að 
bxta far þeim, en að öðrum kosti skal boðað til kröfuhafafundar 
bar sem tekin verður ákyörðun um hvort gjaldfella skuli 
skuldabréfafloldcinn. 

a) Tilkynning I vanefnd: liTtgefandi skuldbindur sig til að 
tilkynna skuldabréfaeigendum skriflega þegar I stað, ef hann 
verður var við að hvers kyns vanefndartilvik, ems og það er 
skilgreint sky. skilmálum þessum, hafi átt sér stað. 
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b) Itétthmð (pan i passu): Kröfur skuldabréfaeigenda 
samkvæmt skilmálum skuldabréfaflokks þessa eru ávallt 
jafaréttháar (pan i passu) innbyrðis og er óheimilt að inna af 
hendi greiðslur til skuldabréfaeigenda á grundvelli slculdabréfa 
I slculdabréfaflokki þessum nema sama hlutfall sé greitt til aura 
skuldabréfaeigenda. Framangreint skal á ekki takmarka 
heimild atgefanda til að Irma af hendi greiðslur til 
skuldabréfaeigenda á grundvelli innlausnar I tilvikum sem 
innlausnar hefur verið Icrafist. 

c) Tryggingar: Óheimilt er að veita öðrum jafnréttháum 
skuldabréfaeigendum sérstakar tryggingar fyrir Icröfum sínum. 

d) Gjaldfelling þriðja aðila: Skuld frtgefanda við þriðja aðila 
að mirmsta kosti að fjárhæò sem nemur yfir 10% af 
eiginárgrunni utgefanda samkvæmt síðasta endurskoðaða eða 
kannaða uppgjöri frtgefanda er gjaldfelld. Dað telst 136 ekki brot 
gegn þessu ákweði ef réttmætur ágreiningur er urn 
greiðsluskyldu agefanda og hann hefur tekið til eðlilegra varna 
án ástxðulauss dráttar. 

e) Bann yið breytingum á tilgangi írtgefanda: thgefanda er 
áheirnilt að breyta tilgangi sínum nema að undangengnu 
samþyldci 90% skuldabréfaeigenda (að fjárhxð en ekki 
höfðatölu) sem mættir em á réttilega boðaðan lcröfuhafafund 
samkvæmt skilmálum skuldabréfafrtgáfu þessarar. Sé aðeins 
einn eigandi að skuldabréfunum skal harm veita slcriflegt 
samþykki. 

Eftirfarandi tilvilc veita hved um skuldabréfaeiganda heimild til 
að gjaldfella skuldabréfið einhliða og án sérstaks fyrirvara: 

f) Fjárnám, gjaldþrot o.fl.: Fjárnám er gert hjá fitgefanda, 
beiðst er nauðungaruppboðs á eignum hans, frtgefandi leitar 
eftir heimild til greiðslustöðvunar, atgefandi leggur fram beiðni 
til héraðsclóms um að leita eftir nauðasamning við kröfuhafa 
sína eða fallist er á kröfu um að bú hans sé tekið til 
gjaldþrotaskipta. Eignir frtgefanda em auglýstar á 
nauðungaruppboði eða ef eignir tItgefanda eru kyrrsettar sem 
hluti af fullnustuaðgerðum kröfuhafa. 

Fjármálaeftirlitið grípur til aðgerða samkvæmt lögum nr. 
161/2002, um ijármálafyrirtæki, vegna ijárhagsstöòu 
utgefanda. Framangreint á bá ekki við ef réttlætanlegum 
mótmælum fitgefanda og eðlilegum vörnum er haldið uppi eftir 
lögforrnlegum leiðum. 

g) Ákvarðanir fjármálaeftirlitsins: Fj ármálaeftirlitið 
afturkallar starfsleyfi írtgefanda, samkvæmt lögum nr. 
161/2002, um ijárrnálafyrirtæki. 

h) Afskráning: Slculdabréfin verða eftir skráningu afskráð af 
skipulögðum verðbréfamarkaði án þess að boðað hafi verið til 
lcröfuhafafundar og tilskilins samþykkis skuldabréfaeigenda 
aflað samkvæmt skihnálum skuldabréfaflokksins. 
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Breytingar á skilmálum 

Samþykki fyrir gjaldfellingu 
sky. sérstökum skilyrðum: 

i) Laga- eða reglubreytingar: Ef laga- eða reglubreytingar 
eiga sér stað eftir írtgáfu skuldabréfafloldcsins sem takmarkar á 
einhvem hátt rétt skuldabréfaeiganda til að beita 
vanefndafirrxðum sinum og/eða rétti hans til vaxta og/eða 
höfuðstóls. 

Skylda samIcvæmt þessari grein til að boða til kröfuhafafundar 
á aðeins við ef skuldabréfaeigendur eru tveir eða fleiri. Ef 
aðeins er einn eigandi að skuldabréfunum er honum eðli máls 
samlcvaamt einhliða heimilt að gjaldfella skuldabréfln án þess 
að boða til kröfuhafafundar. 

Allar breytingar á skilmálum skuldabréfanna Parfnast 
samþykkis 75% skuldabréfaeigenda (að fjárhæð en eldci 
höfðatölu) sem maattir eru á réttilega boðaðan lcröfuhafafund 
samlcvæmt skilmálum skuldabréfairtgáfir þessarar. Sé aðeins 
einn eigandi að skuldabréfunum skal harm veita slcriflegt 
samþyldci. Utgefandi skal annast fundaxboðun og skal ávallt 
boða til fimdar með viku fyrirvara að lágmarki. Fundur 
skuldabréfaeigenda telst lögmætur og álcvörðunarbaer sé til 
hans boðað samkvæmt framangreindu. 

Gjaldfellingarheimildir skuldabréfafloldcsins sem taldar eru 
upp hér að framan I liðnum sérstök skilyrði eru Mbar þvi 
skilyrði að 50% skuldabréfaeigenda (að fiárhæð en eldci 
höfðatölu) sarnþyldd slfict á lcröfuhafafundi sem utgefandi 
boðar til samkvæmt beiðni frá einstökum 
skuldabréfaeigendum. Iii að taka af allan vafa bad eldd að 
halda lcröfuhafafund þegar tilvik f), g), h) og i) eiga við. Við 
þxr aðstxður sem Par em tilgreindar getur hver og einn 
skuldabréfaeigandi tekið einhliða ákvörðun urn gjaldfellingu án 
sérstaks fyrirvara fyrir sift leyti. Ti! að valda ekki vafa á er 
gjaldfellingarheimild vegna greiðsludráttar agefanda jafnframt 
sjálfstxð heimild sem hver og einn skuldabréfaeigandi getur 
nýtt sér án aðkomu kröfuhafafundar. 

Hlunnindi 	 Engin hlunnindi em tengd skuldabréfunum. 

Skattur  Urn skattalega meðferð bréfanna fer eftir skattalögum á 
hverjum tima. A utgáfudegi verðbréfalýsingar þessarar ber að 
greiða 20% staðgreiðsluskatt af ijármagnstekjum sky. lögum 
nr. 94/1994 urn staðgreiðslu skatts á ármagristekjur. 
thgefandi ábyrgist elcki að staðgreiðsluskatti af 
vaxtagreiðslum skuldabréfanna sé skilað til rikissjóðs, sbr. 1. 
mgr. 3. gr. laga nr. 94/1996 um staðgreiðslu skatts á 
fjármagnstekjur. Utgáfan er rafrænt slug hjá. Nasdaq 
verðbréfamiðstöð hf. Abyrgð á 6.treilcningi og tölcu 

ármagnstekjuskatts liggur hjá þeirri reilcningsstofnun sem 
varslar viðkomandi bréf. Utgefandi mun greiða oil opinber 
gjöld er lcunna að leiða af iltgáfir skuldabréfanna. 
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Gjöld 

Ágreiningsmál 

Forgangsröðun 

Afskráning 

útgefandi greiðir allan kostnað við útgáfuna 
og gjöld til Nasdaq Iceland hf. 

Rísi mál út af skuldabréfum má reka bau fyrir Héraðsdómi 
Reykjayílcur, sky. ákyzeðum XVII. kafla laga nr. 91/1991 urn 
meðferð einkamála. 

Krafa á hendur útgefanda á endurgreiðslu höfuðstóls 
skuldabréfs er almenn lcrafa og nýtur eldd forgangs umfram 
aðrar lcröfur á hendur Kviku á hverjum tíma. 

Skuldabréfaflokkur verður afslcráður sjö sólarhringum eftir 
lokagjalddaga, nema tillcynning urn annað berist frá útgefanda. 
Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq yerðbréfamiðstöð hf urn 
greiðslufall floldcsins og skal I lví tilviki senda VS tilkynningu 
bar um egar greiðsla hefur farið fram. 

2.3. Heimild til skuldabrelaútgálu 

Skuldabréfin eru gefm út samlcvxmt heimild fjármálanefndar útgefanda þann 16. október 2017. 

2.4. Löggjöfin sem skuldabréfin eru gefin út I samræmi við 

Um útgáfu slculdabréfanna gilda lög urn verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, og eftir atvikum 
önnur tengd löggjöf og reglur, t.d. log urn um rafræna eignarskráningu verðbréfa, nr. 131/1997 
og lög um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001. DA karma lög um fyrningu kröfuréttinda, nr. 
150/2007, að koma til skoðunar I viðeigandi tilvikum. 

gilda urn starfsemi útgefanda m.a. lög urn fjármálafyrirtwki, nr. 161/2002, og lög urn 
hlutafélög, nr. 2/1995. Fyrrgeind lög gilda jafnframt urn Virðingu hf., Jupiter rekstrarfélag hf. 
og Öldu sjóði hf., dótturfélög bankans, og Rekstrarfélag Virðingar hf., dótturdótturfélag 
bankans. Urn Júpiter rekstrarfélag hf., Öldu sjóði hf. og Relcstrarfélag Virðingar hf. gilda einnig 
lög urn verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, nr. 128/2011. 

2.5. Skráning á markað og fyrirkomulag viðskipta með skuldabréfin 

Pegar lýsing þessi hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu mun dtgefandi óska eftir þvf að 
skuldabréfin verði tekin til viðslcipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. Í kjölfarið mun 
Kauphöllin fara yfir umsókn félagsins og tilkynna opinberlega ef skuldabréfin verða telcin til 
viðskipta og þá hvenær fyrsti mögulegi viðskiptadagur verði með brain á hinum skipulega 
verðbréfamarkaði. 

Ihgefandi er egar útgefandi fjármálagerninga sem telcnir hafa verið til viðskipta I 
Kauphöllinni, Nasdaq Iceland hf., og lýtur hann Ind nú egar upplýsingaskyldu á markaði 
samkvxmt settum lögum og reglugerðum urn verðbréfaviðskipti og reglum Nasdaq Iceland hf. 
Núgildandi reglur kveða medal annars á urn að Cagefandi skuldabréfa skuli kappkosta að birta 
opinberlega og án tafar allar Our óbirtar upplýsingar urn álcvarðanir eða atvik sem hann veit 
eða má vita að kunni að hafa marktxk áhrif á verð skuldabréfanna. 
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Slculdabréfaflolckurinn verður afslcráður sjö sólarhringum eftir lokagjalddaga, nema tillcynning 
urn annað berist frá fitgefanda. utgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. um  
greiðslufall floldcsins og skal I Jví tilviki senda Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. tillcynningu þar 
urn egar greiðsla hefur farið fram. 

3. TILICYNNING TIL FJARFESTA 

3.1. Yfirlýsing Abyrgðaraðila verðbréfalýsingar 

Formaður stjórnar og forstjóri Kviku banka hf., Id. 540502-2930, Borgartuni 25, 105 Reykjavik, 
fyrir hönd utgefanda, lýsa kví hér með yfir að samkvæmt þeirra bestu vitund séu upplýsingarnar 
sem lýsingin hefur að geyma I samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum sé sleppt 
sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar. 

Reykjavik, 15. nóvember 2017 

F.h. stjórnar Kviku  

Po 	AAAA_ 	 k  . 
Þorsteinn Pálsson, stjórnarformaður  

F.h. Kviku 

3.2. Hugsanlegir hagsmunaarekstrar 

Otgefandi hefur sjálfur umsj on með töku skuldabréfanna til viðslcipta og sá urn gerð lýsingar 
og bví  kom enginn þriðji aðili að gerð þessarar lýsingar sem kynni að hafa annarra hagsmuna 
að gæta en fitgefandi. Hins vegar geta falist hagsmunaárekstrar I slíkri aðstöðu en í samrxmi 
við yfirlýsingar fyrirsvarsmanna I kafla 3.1 hér að ofan bá eru upplýsingar I þessari lýsingu 
samræmi við staðreyndir og engum upplýsingum sem kurma að slcipta máli varðandi 
áreiðanleika hermar er sleppt. 

Stjórn utgefanda er ekki kunnugt urn og telur enga hagsmunaárekstra til staðar á milli 
skyldustarfa stjárnarmarma og aðila I framkvæmdastjórn fyrir Citgefanda og persónulegra 
hagsmuna þeirra og/eða annarra skyldustarfa þeirra. 

3.3. Skjiil til sýnis 

utgáfulýsing skuldabréfanna er hluti af þessari verðbréfalýsingu og er hím sett fram 1 4. kafla 
hér að neðan. 
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3.4. Uppfærsla á fitgefandalýsingu 

Útgefandalysing sem birt var af útgefanda og staðfest var af Fjármálaeftirlitinu palm 24. mars 
2017 er hluti af lýsingu útgefanda dags. 15. nóvember 2017 og er hírn uppfxrð á eftirfarandi 
hátt með tilliti til þessarar verðbréfalýsingar. 

3.4.1. Uppfcersla inngangs 

Inngangur I írtgefandalysingu verður svohljóðandi: 

utgefandalysing þessi er birt af Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartimi 25, 105 
Reykjavík (hér eftir „Kvika", „útgefandinn", „banIcinn" eða „félagið") 'Dann 24. mars 2017 og 
er hluti af lýsingu félagsins sem samanstendur af þremur skjölum, þ.e. samantelct og 
verðbréfalysingu, hvoru tveggja dags. 15. nervember 2017, írtgefandalysingu þessari, og 
uppfærslu hennar I kafla 3.4. 1 verðbréfalysingu. Kvika er viðslciptabanki I slcilningi laga urn 
tjármálafyrirtxki, nr. 161/2002, og sinnir bankinn fjármögnun, sérbankaþjónustu, miðlun 
verðbréfa, fyrirtækjaráðgjöf og eigmastýringu. 

Otgefandalysing þessi er gefin út I tengslum við umsólcn urn töku skuldabréfa I floldcnum KVB 
17 02, sem gefin voru út 26. október 2017, til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf., lct. 
681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavik, og veitir him upplysingar urn mikilveega 
eiginleika og áthættu sem tengjast útgefanda. 

Upplysingar sem fram koma I írtgefandalysingunni byggja á staðreyndum og aðstæðum ems og 
þær voru á staðfestingardegi hennar og geta breyst án fyrirvara. Komi fram nyj ar upplysingar 
sem geta haft áhrif á verð slculdabréfarma frá staðfestingu lysingarinnar og fram að þeim degi 
þegar viðskipti með skuldabréfin I Kauphöllinni hefjast mun útgefandi írtbila viðauka við 
lýsingu og birta á sama hátt og lysingin á evrópska efnahagssvæðinu, sbr. 46. gr. laga nr. 
108/2007 urn verðbréfaviðskipti („wl."). 

Útprentuð eintök lýsingarinnar má nálgast 112 mánuði frá staðfestingu hennar á skrifstofu 
útgefanda. Rafrxn eintök má nálgast á vefsiðu útgefanda www.kvika.is/verdbrefalysingar.  

3.4.2. Kafli 1.1. Lausafjárcihcetta 

1. mgr. kafla 1.1. Lausafjáráhcetta I írtgefandalysingu breytist og verður svohljóðandi: 

Lausafjáráhætta vísar til hættu á þvf að írtgefandi geti elcki staðið við skuldbindingar sínar á 
gjalddaga með eðlilegum hætti, ýmist ails eldci eða án verulegs taps vegna skors á seljanleika 
eigna. thgefandi viðheldur Avant lausatjárstöðu I samrxmi við reglur Seðlabanka islands um 
lausafjárhlutfall lánastofnana nr. 266/2017. 

3.4.3. Kalil 1.2. Útlánaáhwtta 

2. mgr. kafla 1.2. Útlánaáhcetta I írtgefandalýsingu breytist og verður svohljóðandi: 

Dann 30.06.2017 nam útlánasafn útgefanda 25.651 m.kr. Otlánasafnið skiptist þannig að 34% 
útlána voru vegna þjánustustarfsemi, 10% írtlána voru til einstaldinga, 31% til 
eignarhaldsfélaga, 5% vegna verslunar, 14% vegna fasteigna- og byggingarstarfsemi, og 6% til 
annarra. Heildarvanskil yfir 90 dögum námu 1,2% af bókfærðu virði írtlánasafns I lok júni 
2017, sbr. skýringu 35 1 árshlutareikningi útgefanda m.v. 30.06.2017, og var 
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krossvanskilahlutfall 1,3% af bólcfærðu heildarvirði lánasafns, en Icrossvanslcilahlutfall er 
skilgreint af áhættustýringu bankans sem vanskilahlutfall að viðbættum öllum öðrum 
slculdbindingum viðslciptamanna sem eru með eitt ea fleiri írtlán I vanskilum, óháð stöðu 
einstakra dtlána. Veginn binditími bólcfærðs lánasafns var 1,2 ár og 73% bólcfærðs lánasafns á 
gjalddaga innan ems árs. Veginn binditími lánasafns gefur vegið meðaltal tímalengdar til 
gjalddaga á lánasafni bankans, vegið m.t.t. upphæðar írtlána. Nánari greining á greiðsluflæði 
Utlána er sýnd I skýringu 40 1 hálfsársuppgjöri írtgefanda m.v. 30.06.2017. 

3.4.4. Kafli 1.4. Marka6sáhcetta 

3. mgr. kafla 1.4. Markaósálicetta I íngefandalýsingu breytist og verður svohljóðandi: 

Dann 30.06.2017 nam nettóstaða bankans I verðbréfum sem mynda markaðsáhættu 5.364 m.kr. 
Ahættustýring m2elir beina áhættu af valctbólcum daglega en það er gert út frá mælikvarðanum 
fé I hírfl (e. Value at Risk, VaR). Fé I hírfl er mælikvarði á fjárhagslega áhættu I 
fjárfestingarsafni innan álcveðins tímaramma. Tölfræðilegum aðferðum er beitt til að meta 
áhættuna miðað við fyrirfram gefin skilyrði og tapsáhættu. 99% Value at risk gefur þannig til 
kynna upphæð sem líkur eru á að fjárfestingasafnið geti lækkað urn í 1% tilvika. Heimild er sett 
af áhættustýringu baeði fyrir áhættu vegna hlutabréfa og skuldabréfa I valctbókum og er miðað 
við tapsáhættu reilcnað sem 99% VaR til ems dags. Heimild til áhættu vegna stöðutöku I 
hlutabréfum er 30 m.kr. og 35 m.kr. vegna stöðutöku I slculdabréfum. Dann 30.06.2017 var 99% 
VaR I hlutabréfum 12,15 m.kr. og 99% VaR I slculdabréfum 7,85 m.kr. 

3.4.5. Kafli 1.5. Vaxtaáhcetta 

2. mgr. kafla 1.5. Vaxtaáhwtta I íngefandalýsingu breytist og verður svohljóðandi: 

Fastvaxtaáhætta samstæðu bankans þann 30.06.2017, acTtluð sem áhrif 100 (og 200) punkta 
samhliða hældcun vaxtaferils, I samrxmi við reglur F1\4E, var 14,0 m.kr. (27,9 m.kr.) eða sem 
samsvarar 0,16% (0,32%) af eiginfjárgrunni. 

3.4.1. Kalil 1.6. Skuldabrefaáhcetta 

Kafli 1.6. Skuldabrefaáhætta breytist og verður svohljóðandi: 

Skuldabréfasafn írtgefanda á veltubók samanstendur fyrst og fremst afbréfum með rilcisábyrgð, 
en einnig öðrum slcráðum skuldabréfum I mun minna mæli. Dannig voru stöður 
nicisslculdabréfum að meðaltali rumlega 50% og að lágmarlci 8% af safninu á fyrri árshelmingi 
2017. Við mat á vaxtaáhxttu er byggt á niðurstöðum vágreiningar írtgefanda, en álagsprófs 
ávöxtunarlcröfu notað til samanburðar. 

3.4.2. Kalil 1.8. Gjaldeyrisacetta 

2. mgr. kafla 1.8. Gjaldeyrisáhcetta I írtgefandalýsingu breytist og verður svohljóðandi: 

Gjaldeyrisjöfnuður íngefanda þann 30.06.2017, var jákvæður urn 630,5 m.kr., sbr., skýringu nr. 
44 1 hálfsársreikningi og gengishækkun íslensku Icrónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum 
hefði því neikvæð áhrif á afkomu bankans. Dann 30.06.2017 hefði hældcun íslensku Icrónunnar 
urn 1% gagnvart myntum I gjaldeyrisjöfnuði bankans orsakað tap að upphæð 6,31 m.kr. og 1% 
lælckun hefði leitt til samsvarandi hagnaðar. 
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3.4.3. Kafli 1.9. Verclnyggingaráhalta 

2. mgr. kafla 1.9. Verotryggingaráhcetta I dtgefandalýsingu breytist og verður svohljóðandi: 

Verðtryggingarjöfnuður samstxðu bankans þann 30.06.2017 var jálcvmður urn 1.558,3 micr., 
sbr. skýringu nr. 43 1 hálfsársreikningi bankans. Aukin verðbólga hefur bví jálcvxð áhrif á 
afkomu útgefanda Par sem 1% hækkun á vísitölu neysluverðs myndi bzeta afkomuna um 15,58 
m.lcr., og 1% lxickun á vísitölunni myndi leiða til samsvarandi lækkunar I afkomu. 

3.4.4. Kafli 1.10.2. Pólitisk- og reglugetharacetta 

Kafli 1.10.2. Pólitisk- ogreglugeroaráhcetta breytist og verður svohljóðandi: 

thgefandi hefur sett sér verklagsreglur urn meðhöndlun laga- og stjórnmálaáhættu bar sem silk 
áhætta er skilgreind með tilliti til ábyrgðar og hlutverka irman útgefanda sem og verklags við 
mat á viðbótareiginfjárþörf vegna slíkrar áhættu. Við mat útgefanda á pólitísicri- og 
reglugerðaráhættu er annars vegar lagt mat á áhættuna sem felst I því a lögum og reglum sé 
breytt þannig að breytingarnar hafi veruleg áhrif á rekstrarstærðir, samkeppnisstöðu o.fl. sem 
varðar útgefanda. Hins vegar er lagt mat á pólitíska áhættu, en him lýtur að stefnu stjórnvaida 
efnahagsmálum, rílcisfjármálum, peningamálastjórnun og stefnu varðandi einstaka pólitískar 
álcvarðanir sem geta t.d. haft áhrif á einstalca atvinnugreinar, byggðarlög eða fyrirtæki. Enn 
fremur má nefna hættu á hryðjuverkum, uppþotum, borgarastyrjöldum o.s.frv. sem dxmi urn 
pólitíska áhættu. 

Dann 14. september 2017 féll ríicisstjárn Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra, og balm 18. 
september skrifaði forseti islands undir þingrofsskjal þess efnis að ping yrði rofið 28. oictóber 
2017 og gengið yrði til kosninga sama dag, að beiðni forszetisráðherra. Kosningarnar eru nú 
gengnar um garð en eicki hefur tekist að mynda nýja raisstjárn ennþd. Bankinn telur 
framangreint fela I sér álcveðna pólitíska óvissu. 

útgefandi leggur mat á þessa áhaettuþætti með reglubundnum hætti I samrxmi við 
framangreindar reglur og greinir ítarlega bá þætti sem eru taldir milcilvægastir. 

3.4.5. Kafli 3.2. Saga útgefanda 

2. mgr. kafla 3.2. Saga Útgefanda I Mgefandalýsingu breytist og verður svohljóðandi: 

Kvika er sérhoefður fiárfestingabanici sem sinnir þörfum viðsiciptavina á afmörkuðum syllum 
með fagþekkingu og sérhæfðu vöruframboði. Burðarás Kviku er öflug eignastýring og bankinn 
veitir sparifjár- og innlánseigendum alhliða þjónustu. Hjá samstæðu Kviku starfar samhentur 
húpur 105 sérfræðinga sem nær árangri I icrafti menntunar, markaðsþekkingar og víðtxlcrar 
reynslu. Forstjóri er .Ármann Dorvaldsson og formaður stjórnar er Dorsteinn Pálsson. Eignarhald 
Kviku er gagnsætt og er hann eini banicinn sem er að fullu I eigu einkaaðila s.s. lífeyrissjóða, 
fyrirtzekja og einstaidinga. 

3.4.6. Kafli 3.2.3. Samkomulag um samruna 

Kafli 3.2.3. Samkomulag urn samruna I fitgefandalýsingu fellur brott, þ.m.t. viðbút við hann 
sem birtist I viðauka við agefandalýsingu, dags. 24. mars 2017, þann 29. mars 2017. 

Nýr kafli 3.2.3. Kauptilboö og samruni kemur inn í stað fyrrgreinds kafla og er svohljóðandi: 
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Dann 20. jfiní 2017 bird stjórn Kviku tilkynningu bar sem greint var frá því að stjórn Kviku 
hefði gert kauptilboð í alit hlutafé Virðingar, og ef að af kaupunum yrði væri stefnt að því að 
sameina félögin. Í tilkynningunni kemur m.a. fram að kaupverð nemi 2.560 milljónum lcróna 
og verði greitt með reiðufé. Kaupin séu háð Akveðnum skilyrðum, bar á meðal samþyldci 
hluthafa beggja félaga og samþyldci eftirlitsstofnana. 13á kemur fram að stjórn Virðingar hafi 
móttekið kauptilboðið og Alcveðið að beina því til hluthafa félagsins. 

Dann 30. juní 2017 birti stjórn Kviku tilkynningu bar sem m.a. var greint frá því að eigendur 
96,69% hlutafjár í Virðingu hefðu samþylckt tilboð stjórnar Kviku I hlutafé fyrirtxkisins en 
skilyrði var að tilboðið yrði samþylckt af eigendum meira en 90% hlutafjár. Í tilkynningunni 
kom fram að kaupin væru áfram háð samþyldd á hluthafafundi Kviku og samþyldcis 
eftirlitsstofnana. Í tilkynningunni kom jafnframt fram að stefnt weri að sameiningu félaganna 
undir nafni Kviku. 

Tilkyrming stjárnar Kviku um kauptilboð Kviku I alit hlutafé I Virðingu, dags. 20. jtimí 2017, 
hefur verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://www.kvika.is/frettiekvika-gerir-kauptilbod-i-allt-utgefid-hlutafe-virdingar  

Tilkynning stjórnar Kviku urn kaup Kviku á öllu hlutafé I Virðingu dags. 30. juní 2017 hefur 
verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://vvww.kvikals/frettir/kvika-banIci-hf-kaupir-allt-hlutafe-i-virdingu-hf  

Dann 8. águst 2017 birti stjórn Kviku tilkynningu bar  sem greint er frá því að Kvika banki hf. 
hafi undirritað samning urn kaup á öllu hlutafé I Öldu sjeiðum hf. Í tilkynningunni kemur fram 
að kaupin séu gerð með fyrirvara um áreiðanleikakönnun og samþyldci eftirlitsstofnanna. 

Tillcynningin hefur verið felld inn í heild sinni me ð tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi 
vefslóð: 

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=785712&lan  
g=is  

Dann 28. ágfist 2017 bird Kvika tilkynningu vegna kaupa Kviku banka hf. á öllu hlutafé I 
Virðingu hf. Dar er greint er frá því að mat Samkeppniseftirlitsins sé að samruninn hindri ekki 
virka sarnkeppni og leiði eldci til myndunar markaðsráðandi stöðu. DA leiði hann eldci til þess 
að samkeppni á markaði raskist að öðru leyti með umtalsverðum hætti. Ennfremur, samIcvxmt 
tilkynningu frá Kviku þann 6. september 2017 mat Fjármálaeftirlitið Kviku banka hf. hxfan til 
að eiga og fara með 100% eignarhlut I Virðingu hf. og Relcstrarfélagi Virðingar hf. Með 
samþyldd Fjármálaeftirlitsins voru oil skilyrði fyrir kaupum Kviku á öllu hlutafé Virðingar 
uppfyllt. 

Tilkynningin varðandi mat Samkeppniseftirlitsins hefur verið felld inn í heild sinni með tilvísun 
og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://newsclientomxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=789062&lan  
g=is  
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Tilkynningin varðandi samþyldci Fjármálaeftirlitsins hefur verið felld inn I heild sinni með 
tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=790429&messageId  
=994516 

Dann 29. september 2017 tilkynnti stjórn Kviku að stjómir Kviku banka hf. og Virðingar hf 
haft samþykkt áætlun urn samruna félaganna undir nafni Kviku og að samruni miðist við 30. 
júní 2017. Samruni félaganna er háður samþyldci Fjármálaeftirlitsins. Ennfremur tillcynnti stjárn 
Kviku að samþykkt hafi verið að stefna skuli að slcráningu hlutabréfa bankans á Nasdaq First 
North. Axtlað er að ljúka henni fyrir árslok. 

Tilkynningin hefur verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi 
vefslóð: 

https://newsclientomxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=803457&lan  
g=is  

Dann 13. olctóber 2017 tillcynnti Kvika að gengið hefði verið endanlega frá kaupum Kviku 
banka hf. á Öldu sjóðum hf. Tilkynnt var um undirritun kaupsamnings vegna Öldu I byrjun 
ágúst, en nú hefur verið fallið frá öllum fyrirvörum og Alda orðið dótturfyrirtxlci Kviku. 

Tilkynningin hefur verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi 
vefslóð: 

https://newsclientomxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=805225&lan  
g=is 

Fjármálaeftirlitið samþykkti balm 10. november 2017 samruna Kviku við Virðingu hf á 
grundvelli 1. mgr. 106. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Kvika tekur við öllum 
réttindum og skyldum Virðingar hf. og verða fjármálafyrirtzeicin sameinuð undir nafni Kviku. 
Samruninn telcur gildi frá og með 18. nóvember 2017. 

Tilkyrming Fjármálaeftirlitsins vegna samruna Kviku og Virðingar hf. hefur verið fend inn í 
heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://www.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/frettir/samruni-lcvilcu-banka-hf-og-
virdingar-hf  

3.4. 7. Kafli 3.2.4 Dómsmcil 

Nýr kafli, 3.2.4 DOmsmál, beist við fitgefandalýsinguna og verður svohljóðandi: 

útgefandi telur rat að geta tveggja dórnsmála sem höfðuð voru á hendur Virðingu hf., 
dótturfélagi útgefanda, og eru til meðferðar. Urn er að rxða eftirfarandi mál: 

Slciptastjóri þrotabús fyrrverandi viðskiptavinar Virðingar hf. hefur höfðaði mál gegn félaginu 
með stefnu sem þingfest var hinn 25. september 2014. Í málinu gerir þrotabiaið kröfu urn riftun 
á greiðslum þrotamanns til Virðingar hf. og til heimtu skaðabóta að fjárhxð Icr. 287 millymir 
króna auk vaxta, en greiðslurnar voru inntar af hendi á grundvelli samkomulags um 
fullnaðaruppgjör þrotamanns frá árinu 2010. Virðing hf. hefur krafist sýlcnu I málinu, á þeim 
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grundvelli að lagaskilyrðum til riftunar ráðstafana þrotamannsins sé ekki fullnxgt, einkum að 
því er varðar úgjaldfxrni þrotamanns, auk 'Jess sem skiptastjóri hafi sjálfur staðfest 
samkomulag aðila urn fullnaðaruppgjör vorið 2014 og fyrirgert með þvf rétti þrotabúsins til 
málshöfðunarinnar. Auk þess eru hefðbundnir riftunarfrestir samkvæmt gjaldþrotaskiptalögum 
liðnir með tilliti til tímasetningar. Nái Icröfugerð þrotabúsins fram að ganga yrði Virðing hf að 
greiða þrotabuinu skaðabzetur, en eignaðist um leið lögvarinn rétt til að koma upphaflegri 
fjárkröfu sinni á hendur þrotamanni að við skiptin, auk áfallinna dráttarvaxta en sú fjárhæð er 
hærri en riftunarIcrafa þrotabúsins. Gagnaöflun er lokið I málinu og er gert ráð fyrir að 
aðalmeðferð fan i fram I byrjun árs 2018. 

Aðili höfðaði skaðabótamál á hendur Virðingu hf. með stefnu sem þingfest var 1. nóvember 
2016. Í málinu gerir aðilinn aðallega lcröfu um greiðslu 301 milljemir króna ásamt vöxtum en 
til vara viðurkenningu á skaðabótaskyldu. Malið varðar meinta ófullnægjandi ráðgja Auðar 
Capital hf. (sem síðar sameinaðist Virðingu hf.) I tengslum við fjárfestingu aðilans sem 
meðfjárfestir með sjúði sem rekinn er af Virðingu hf. Virðing hf hefur lcrafist sýlcnu I málinu 
og telur félagið málssólcnina með öllu tilhæfulausa. Aðalmeðferð I málinu fer fram I jarMar 
2018. 

3.4.8. Kafli 4.2. Skipulag 

Kafli 4.2 Skipulag I útgefandalýsingu verður svohljóðandi: 

Slcipurit agefanda má sjá á mynd 1.1. Dann 2. nóvember 2017 voru urn 105 starfsmenn I fullu 
starfi hjá. samstxðu Kviku. Dar af starfar 81 starfsmaður hjá móðurfélaginu, en 7 hjá Jupiter 
rekstrarfélagi hf., 14 hjá Virðingu hf., 1 hjá Rekstrarfélagi Virðingar hf. og 2 hjá Öldu sjóðum 
hf dótturfélögum þess. 

útgefandi er meirihlutaeigandi 114 dótturfélögum. bar af eru tvö félög sem ekki eru I neinni 
starfsemi, en það eru félögin, Eragon hf., kt. 700614-0770 og Straumur Equities ehf., kt. 
471206-1560. Tvö dótturfélaganna, Nes þróunarfélag GP ehf., kt. 490413-2000, og Nauteyri 
fjárfestingar ehf., kt. 710517-0880, eru svokölluð GP félög. Sjö félaganna eru eignarhaldsfélög, 
en þau em Armúli fasteignir ehf., kt. 581109-0240, Straumur eignarhaldsfélag ehf., kt. 571212-
0480, Burðarás eignarhaldsfélag ehf., kt. 490413-1030, Horn Florida Ltd. (Bretlandi), M-
Investments ehf. kt. 691209-2450, RafIdettur ehf kt.450917-2300 og Netgíró reilcningar ehf., 
kt. 590117-2930. Otgefandi er eigandi Júpfters relcstrarfélags hf., kt. 520506-1010 sem er 
rekstrarfélag verðbréfasjóða og með starfsleyfi sem slild sky. lögum urn fjármálafyrirtxki, nr. 
161/2002. Jupiter starfrækir nú 19 sjóði. 

Iá er Mgefandi eigandi Öldu sjóða hf., kt. 560409-0790, sem er rekstrarfélag verðbréfasjóða og 
með starfsleyfi sem slat sky. lögum urn fjármálafyrirtxki, nr. 161/2002. Alda starfrækir nú 8 
sjóði. Félagið á einnig Virðingu hf. kt 561299-3909 sem hefur starfsleyfi sem 
verðbréfafyrirtæki sky. lögum urn fjármalafyrirtæki nr. 161/2002. 

er Mgefandi meirihlutaeigandi 114 dótturdótturfélögum. Rekstarfélag Virðingar hf sem er 
rekstrarfélag verðbréfasjóða og með starfsleyfi sem silk sky. lögum urn fjármálafyrirtxlci er 
eitt þeirra. 
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Mynd 1.1 — Skipurit 

ágírst 2017 voru gerðar slcipulagsbreytingar hjá Utgefanda sem fólu I sér að markaðs- og 
mannauðssvið var lagt niður og verkefni sem þar hafa verið unnin færð til. Markaðsmál voru 
frerð undir forstjora og mannauðsmál undir aðstoðarforstjóra. 

3.4.9. Kafli 5.2. Framkwemdastjórn 

Kafli 5.2. Framkvcemdasern I írtgefandalýsingu heist óbreyttur að öðru leyti en því að fyrsta 
málsgrein kaflans breytist, auk umfjöllunar urn forstjára bankans, framlcvæmdastjóra 
eignastýringar, framIcvæmdastjóra fjármála- og rekstrarsviðs og framkvæmdastj óra 
fyrirtækjaráðgjafar, auk þess sem umfjöllun urn aðstoðarforstjóra bætist við, og verður hím 
svohlj óðandi: 

Framkveemdastj órn írtgefanda samanstendur af forstj era og sex framkvxmdastjórum. Dann 27. 
apríl 2017 birti stjórn Kviku tilkynningu um að Sigurður Atli Jónsson þáverandi forstjóri 
bankans hefði tilkynnt stjórn urn álcvörðun sína urn að láta af störfum. 

Tilkynningin hefur verið fend inn I heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi 
vefslóð: 

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=771391&lan  
g=is 

Dann 4. maí 2017 birti Kvika tilkynningu urn að Armann Dorvaldsson hefði verið ráðinn 
forstjóri og Marinó örn Tryggvason aðstoðarforstjári. 

Tilkynningin hefur verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi 
vefslóð: 

hftps://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=772907&lan  

g=is  
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Dann 27. jUní 2017 sagði Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Eignastýringar Kviku, starfi 
sínu lausu og lét hann af störfum I byrjun águst. Hannes Frímann Hrólfsson, þáverandi forstj on 
Virðingar hf. tók við starfi framIcvæmdastjóra eignastýringar. iris Arna Jóhannsdóttir, 
yfirlögfrxðingur Virðingar, tók við starfi forstjóra Virðingar hf., fram að ámtluðum samruna 
Kviku og Virðingar. 

Tillcynningin hefur verið fend inn í heild sinni með tilvísun og ma nálgast undir eftirfarandi 
vefslóð: 

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=805225&lan  
g=is  

Dann 22. ágirst 2017 la Magmas Bjarnason, framkvæmdastjóri fyrirtxkjaráðgj afar Kviku, af 
störfum. Dann 14. september 2017 var tilkynnt að Kvika hefði keypt fyrirtækjaráðgjöf norræna 
fjárfestingabankans Beringer Finance á islandi. Baldur Stefánsson sem síðast var 
framkvæmdastjóri fyrirtækjaráðgjafar Beringer Finance á islandi tók formlega við sem 
framkvæmdastjóri fyrirtxkjaráðgj afar Kviku þann 18. september 2017. 

Ármann Þorvaldsson, forstjóri — Armann starfaði hjá Virðingu frá árinu 2015, síðast sem 
framkvæmdastjóri fyrirteekjaráðgjafar. Aður var harm framkvæmdastjóri fyrirtækj aráðgj afar 
Kaupþings frá 1997 til 2005 og framkvæmdastjóri Kaupþings Singer & Friedlander I Bretlandi 
frá 2005 til ársins 2008. Aður en Armann hóf störf hjá Virðingu starfaði harm sem 
framkvæmdastjóri hjá fasteignalánafélaginu Ortus Secured Finance I London. Armann 
Utslcrifaðist með MBA gráðu frá Boston University árið 1994 og er með BA gráðu I sagnfrzeði 
frá Háskóla islands. 

Magnin Ingi Einarsson, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs — Magnas Ingi er 
með yfir 10 ára starfsreynslu á fjármálamarkaði. Harm er með B.Sc. gráðu I vélaverkfræði frá 
Háskóla islands og M.Sc. gráðu I vélaverkfræði frá Virginia Tech í Bandaríkjunum. Hann hóf 
störf I áhættustýringu hjá Straumi-Burðarási árið 2006 og stýrði m.a. Utlánaáhættu írtgefanda 
frá árinu 2009. Magnus gegndi stöðu forstöðumanns áhættustýringar og síðar fjárstýringar frá 
stofnun Straums fjárfestingabanka fram til loka árs 2014. Frá þeim tíma hefur hann starfað sem 
framkvæmdastjóri fjármála og relcstrar. 

Marinó Urn Tryggvason, aðstoðarforstjóri — Marinó starfaði hjá eignastýringu Anon banka 
og forvera hans frá árinu 2002, síðast sem aðstoðarframkvæmdastjóri eignastýringar frá 2014. 
Marinó sat í stjórn Varðar Trygginga frá 2016 til 2017. Marino er með BSc I viðskiptafred frá 
Háskóla islands og hefur lokið prófi I verðbréfaviðskiptum. 

Hannes Frímann Hrólfsson, framkvæmdastjóri eignastýringar — Hannes starfaði sem 
forstjóri Virðingar frá janfrar 2014, að loknum samruna við Auði Capital. Aður hafði harm 
starfað hjá Auði frá januar 2012 sem aðstoðarforstjóri eftir samruna Auðar við Tinda verðbréf 
og sem forstjóri frá april 2013. Hann var framkvanndastjóri og meðstofnandi Tinda verðbréfa 
frá 2009. Hann starfaði fyrir Kaupþing banka og siðar Arion banka 111 ár. Hjá Anion banka var 
harm aðstoðarframkvæmdastjóri Fjárstýringar og Markaðsviðskipta. Hjá Kaupþingi var hann i 
forstöðumaður Gjaldeyris- og afleiðumiðlunar og síðar aðstoðarframkvæmdastjóri 
Markaðsviðskipta. Hannes er viðslciptafrzeðingur (cand.oecon) frá Háskóla islands og hefur 
lokið prófi I verðbréfaviðskiptum. Hann hefur einnig lokið hinu alþjóðlega ACT miðlunarprófi. 
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Baldur Stefánsson, framkvxmdastjóri fyrirtxkjaráðgjafar — Baldur starfaði sem 
framkvxmdastjóri fyrirtækjaráðgjafar Beringer Finance á islandi frá febrdar 2017 til september 
2017. Aður hafði hann starfað sem meðeigandi hjá Arctica Finance frá 2008 og var bar áður I 
fimm ár stjórnandi I albjóðlegu fyrirtækjaráðgjafarteymi Landsbankans. Baldur hefur um 22 
ára reynslu affjárfestingarbankastarfsemi og fyrirtxkjaráðgjöf. 

3.4.10. Kafli 5.3.1 Fjcirmaanefnd 

Kafli 5.3.1 Fjánnálanefrzd I fitgefandalýsingu breytist og verður svohljóðandi: 

Fjármálanefnd hefur yfirumsj on með stýringu á efnahag bankans, eignum og skuldbindingum 
og leitast við að ná marlcmiðum urn arðsemi beirra. Í ví felst að ákvarða haglcvxmustu 
slciptingu á milli ávöxtunar og áhættu og fithluta fjármunum til viðslciptaeininga bankans. 
Nefndin setur mxlanleg arðsemismarlcmið og leitast við að ná beim. Í nefndinni sitja forstjóri, 
aðstoðarforstjóri, framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar, forstöðumaður fjárstýringar og 
forstöðumaður áhættustýringar. 

3.4.11. Kalil 6.1 Hlutafé 

Kafli 6.1. Hlutafé I dtgefandalýsingu breytist og verður svohljóðandi: 

Samicvxmt sambyldctum félagsins slciptist hlutafé félagsins 1 2 floldca, A- og B-flokk. 
Heildarhlutafé félagsins I báðum floldcum er 1.703.631.700 (einn milljarður sjöhundruð og briar 
rniljonir sexhundruð brjátíu og eittþnsund og sjöhundruð og slciptist I jafn marga einnar Icrónu 
hluti. Í A-flolcki nemur hlutafé kr. 1.693.631.700. Í B-flolcici nemur hlutafé kr. 10.000.000. 
Hlutir félagsins eru skráðir rafrænt I verðbréfamiðstöð sem starfar sarnicvxmt lögum nr. 
131/1997. 

Dann 9. ágfist 2017 birti Kvika tillcynningu urn að stjórn Kviku banka hf. hafi sambykkt að 
hxkka hlutafé Kviku I A-flolcki urn kr. 300.000.000 að nafnvirði með dtgáfu nýrra hluta. 
idcvörðun stjórnar urn hækkun hlutafjár Kviku byggði á heimild hluthafafundar sem haldinn 
var 14. julf 2017, bar sem stjórn var heimilað að auka hlutafé félagsins I A-flolcki urn alit að kr. 
400.000.000 að nafnvirði með íngáfu nýrra hluta. 

Tillcynningin hefur verið felld inn I. heild sinni með tilvisun og má nálgast undir eftirfarandi 
vefslóð: 

https://newsclient.omxgioup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=786338&lan  
g=is  

3.4.12. Kalil 6.2 Hluthafar 

Kafli 6.2. Hluthafar I fitgefandalýsingu breytist og verður svohljóðandi: 

Neðangreind tafla sýnir 10 stærstu hluthafa félagsins miðað við 14. nóvember 2017: 

Nafn Kennitala Fjöldi hluta Hlutfall 

Vátryggingafélag islands hf. 690689-2009 427.730.815 25,11% 

RES II ehf. 470417-0560 169.197.677 9,93% 

23 



K V 1. K A 

Lífeyrissjóður verslunarmanna 430269-4459 162.639.964 9,55% 

Virðing safnreikningur 430408-9920 141,285,829 8,29% 

K2B fjárfestingar ehf. 681209-3360 136.462.748 8,01% 

Mízar ehf. 410411-0670 112,620,665 6,61% 

Brimgarðar ehf. 591103-2610 85,945,882 5,04% 

MP Canada Iceland Ventures Inc 460212-9870 41.257.749 2.42% 

Lífsverk lífeyrissjóður 430269-4299 39,682,540 2,33% 

P 126 ehf. 711011-2770 39,421,326 2,31% 

Hluthafafundur er æðsta vald I öllum málefnum írtgefanda innan beirra talcmarka sem 
sambykktir hans og landslög setja. Hluthafar sem ráða minnst 1/20 hlutafjár I írtgefanda geta, 
sky. sambykktum, lcrafist bess að stjórn boði til hluthafafundar. A hluthafafundi ræður einfaldur 
meirihluti atIcyzeða drslitum, nema öðruvísi sé mælt fyrir I sambykktum írtgefanda eða 
landslögum. 

3.4.13. Kafli 7.1 AlþjócIlegir reikningsskilastaðlar 

Kalb. 7.1. Alþjódlegir reikningsskilastaölar I dtgefandalýsingu breytist og verður svohljóðandi: 

Ársreilcningur samstæðu dtgefanda vegna ársins 2015 og 2016 og árshlutareikningur vegna 
tímabilsins 1. januar 2017 til 30. jinn 2017 em gerðir I samræmi við albjóðlega 
reikningsskilastaðla ems og beir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu og styðjast við bá 
forsendu að viðkomandi félög hafi verið rekstrarhæf á beim tíma. 

3.4.14. Kalif 7.2 Löggiltir endurskoöendur 

Kafli 7.2. Löggiltir endurskoöendur I agefandalýsingu breytist og verður svohljóðandi: 

Ársreikningur samstwðu dtgefanda fyrir árið 2015 var endurskoðaður af KPMG ehf. 
Ársreilcningur samstæðu dtgefanda fyrir árið 2016 var endurskoðaður af Deloitte ehf. og 
árshlutareikningur vegna tímabilsins 1. jamlar 2017 til 30. Yuri 2017 var kannaður af Deloitte 
ehf. 

Fyrir hönd KPMG var Sigurður Jónsson, Frjóakri 6, 220 Garðabee endurskoðandi Kvilcu banka 
hf. vegna endurskoðunar ársreiknings fyrir árið 2015. Samkvæmt reglum laga um 
fjármálafyrirtxlci, nr. 161/2002, einlcum 90. gr. laganna, bar dtgefanda að slcipta urn 
endurskoðanda og endurskoðunarfyrirtælci á árinu 2016 bar sem fimm ára skipunartíma KPMG 
var bá lolcið. A aðalfundi agefanda, 17. mars 2016, voru Pálína Árnadóttir, Jöklaseli 5, 109 
Reykjavik, og Þorsteinn Guðjónsson, Þorrasölum 37, 201 Kópavogi, fyrir hönd Deloitte ehf., 
kt. 521098-2449, Smáratorgi 3, 201 Kópavogi, slcipuð endurskoðendur íitgefanda. Allir 
framangreindir starfsmenn KPMG og Deloitte eru meðlimir I félagi löggiltra endurskoðenda á 
islandi. Pálína Árnadóttir og Þorsteinn Guðjónsson voru byí endurskoðendur vegna 
endurskoðunar á ársreikningi fyrir árið 2016 og vegna könnunar fyrstu sex mánuði ársins 2017. 
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3.4.15. Kafli 7.3 Nýjustuficirhagsupplýsingar 

Kafli 7.3 Nýjustu fjárhagsupplýsingar I Utgefandalýsingu breytist og verður svohljeiðandi: 

Nýjasti endurskoðaði samstxðuársreikningur fitgefanda var samþylcktur 16. februar 2017 og er 
fyrir fjárhagstímabilið 1. jamlar 2016 til 31. desember 2016. Nýjasti kannaði 
samstxðuárshlutareikningur atgefanda var samþylcktur 18. AD:1st 2017 og er fyrir tímabilið 1. 
jamaar 2017 til 30. juni 2017. Samkwemt tilkynningu frá. Kviku sem birt var þann 18. ágfist 
2017 reyndist hagnaður bankans á fyrri hluta árs 2017 vera 946 milljonir Icróna. 

Tilkynningin er felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://www.kvika.is/frettir/hagnadur-kviku-a-fyrri-hluta-ars-2017-taepur-milljardur  

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

3.4.16. Kali 7.4 Skýringar I samstwouársreikningi 

Heitið á kafla 7.4. Skýringar I samstxóuársreikningi I dtgefandalýsingu breytist og verður 7.4 
Skýringar I sarnstceouársreikningi og samstce6uárshlutareikningi. 

DA bætist ný málsgrein aftast I kaflann og er svohljeiðandi: 

Arshlutareilcningur samstæðu fitgefanda fyrir tímabilið 1. janUar 2017 til 30. juní 2017 er felldur 
inn I heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 
https://www.kvika.is/media/pdf/Kvika---Condensed-Consolidated-Interim-Financial-
Statements-30.06.17.pdf  

3.4.17. Kafli 8. Skjöl til sýnis 

Kafli 8 Skjö/ til sýnis breytist og verður svohljóðandi: 

Meðan lýsing þessi er í gildi geta fjárfestar og aðrir nálgast eftirfarandi skjöl á skrifstofu 
agefanda eða á rafrænu formi á heimasíðu írtgefanda http://www.kvikals/verdbrefalysingar:  

- Satnþyldctir agefanda 
- thgáfulýsingu vegna skuldabréfa I floicknum KVB 17 02 
- Arsreikning 2015 
- Arsreikning 2016 
- Arshlutareikningur vegna tímabilsins 1. jamlar 2017 til 30. jfiní 2017 

3.4.18. Upplýsingar felldar inn me6 tilvísun 

Samþyidctir Kviku banka hf eru felldar inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir 
eftirfarandi vefslóð: 

https://www.kvika.is/media/pdf/2016-11-30-Samthyldctir-Kviku-banka-hf._undirritadar.pdf  

Arsreilcningur samstæðu Kviku banka hf. árið 2015 er felldur inn í heild sinni með tilvísun og 
má nálgast undir eftirfarandi vefsloð: 
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https://www.kvika.is/media/pdf/Kvika-banki-hf---Consolidated-Financial-Statements-31-12-
15.pdf  

Arsreikningur samstwðu Kviku banka hf. árið 2016 er felldur inn I heild sinni með tilvísun og 
má nálgast undir eftirfarandi vefsloð: 

https://www.lcvika.is/media/pdf/Kvika---Consolidated-Financial-Statements-31.12.16.pdf  

Arsreikningur samstæðu Kviku banka hf. fyrir fyrstu sex mánuði 2017 er felldur inn í heild 
sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://www.kvika.is/media/pdf/Kvika---Condensed-Consolidated-Interim-F  inancial-
Statements-30.06.17.pdf 

Tilkynning stjórnar Kviku um kauptilboð Kviku í alit hlutafé I Virðingu, dags. 20. jimí 2017, 
hefur verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://www.kvika.is/frettir/kvika-gerir-kauptilbod-i-allt-utgefid-hlutafe-virdingar  

Tilkynning stjórnar Kviku urn kaup Kviku á öllu hlutafé I Virðingu dags. 30. yiní 2017 hefur 
verið felld inn I heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://vvvvw.kvika.is/frettir/kvika-banki-hf-kaupir-allt-hlutafe-i-virdingu-hf  

Tilkynning stjórnar Kviku banka á kaup á öllu hlutafé I Öldu sjóðum hf. er  felld inn í heild sinni 
með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://newsclientomxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=7857128dan  
g=is 

Tillcynningin varðandi mat Samkeppniseftirlitsins hefur verið felld inn I heild sinni me ð tilvísun 
og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=789062&lan  
g=is 

Tillcynningin varðandi samþykki Fjármálaeftirlitsins hefur verið felld inn í heild sinni með 
tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://cns.omxgoup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=790429&messageId  
=994516 

Tilkynning stjórnar Kviku urn samþyldd samruna við Virðingu hf. og skráningu á Nasdaq First 
North hefur verið felld inn I heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=803457&lan  
g=is 

Tilkynning Kviku um kaup á Öldu sjóðum og að Hannes Frímann Hrólfsson hafi tekið við starfi 
framIcvzemdastjóra eignastýringar Kviku hefur verið felld inn I heild sinni með tilvísun og má 
nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 
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https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureIc1=805225&lan  
g=is 

Tilkynning Fjármálaeftirlitsins urn að samruni Kviku og Virðingar hf. taki gildi 'Dann 18. 
nóvember 2017 hefur verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi 
vefslóð: 

https://vvww.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/frettir/samruni-kviku-banka-hf-og-
virdingar-hf  

Tilkynning stjórnar Kviku urn að Sigurður Atli Jónsson hafi látið af störfum hefur verið felld 
inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=771391&lan  
g=is 

Tilkynning stjórnar Kviku banka, dags. 4. maí 2017, urn að Armann Þorvaldsson hafi verið 
ráðinn forstjóri Kviku banka og Marinó Örn Tryggvason aðstoðarforstjóri er fend inn í heild 
sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=772907&lan  
g=is 

Tilkynning frá Kviku um að stjórn Kviku banka hf. hafi sarnþykkt að hældca hlutafé Kviku I A- 
flokki hefur verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=786338&lan  
g=is 

Tilkynning Kviku urn að hagnaður á fyrri hluta árs 2017 hafi reynst vera tæpur milljarður hefur 
verið felld inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://www.lcvika.is/frettir/hagnadur-kviku-a-fyrri-hluta-ars-2017-taepur-milljardur  

3.4.19. Uppfcersla yfirlýsinga 

Yfirlýsingar á bls. 11, 12 og 23 1 útgefandalýsingu eru uppfærðar og verða svohlyiðandi: 

Formaður stjórnar og forstjóri Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 Reykjavik, 
fyrir hönd frtgefanda, lýsa hér með yfir að samkvæmt þeirra bestu vitund séu upplýsingarnar 
sem útgefandalýsingin hefur að geyma I samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum 
sé sleppt sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar. 

Einnig lýsa formaður stjórnar og forstjóri því yfir að ekki hafa orðið neinar milcilvægar 
breytingar á á..rhags- eða viðslciptastöðu samstæðunnar frá lokum síðasta fjárhagstímabils, 
aðrar en þær sem upplýst hefur verið urn 1 agefandalýsingu bessari, að útgefandi hefur ekki 
gert neina mildlvæga samninga sem ekki tengjast hefðbundinni starfsemi hans sem skipta máli 
fyrir möguleika fitgefandans á að uppfylla skuldbindingar sínar gagnvart verðbréfaeigendum 
að því er varðar verðbréfin sem stendur til að gefa út og að frtgefandi er &Id aðili að neinu 
stjórnsýslu-, dcíms- eða gerðardómsmáli sem kunna að hafa haft eða hafa að undanförnu haft 
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Þorsteinn Pálsson, stjórnarformaður Ármann Þorvaldsson, 

11111) K V  1. K A 

veruleg áhrif á fjárhagsstöðu eða arðsemi Mgefanda og/eða samstæðunnar. Urn silk mál er varða 
Virðingu hf, dotturfélag utgefanda, vísast til kafla 3.4.19. 

Reykjavik, 15. nóvember 2017 

F.h. stjórnar Kviku 	 F.h. Kviku 

Eldd hafa orðið neinar verulegar óæskilegar breytingar á framtíðarhorfum Mgefanda siðan 
síðustu endurskoðuðu reilcningssIdl hans voru birt. 
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Stjórnendur eru ábyrgir fyrir beim fjárhagsupplýsingum sem dregnar eru út fir 
samstxðuárshlutareikningi bankans fyrir timabilið 1. januar 2017 til 30. juní 2017 sem koma 
fram I köflum 1.2, 1.8 og 1.9 1 fitgefandalýsingunni. 

Abyrgð okkar felst I að gefa álit A 0\4 hvort fjárhagsupplýsingar sem koma fram I köflum 1.2, 
1.8 og 1.9 1 fitgefandalýsingu bessari sou I samrxmi við íitgefinn kannaðan 
samstæðuárshlittareikning bankans fyrir tímabilið 1. januar 2017 til 30. jfini 2017. 

Alit okkar er að fjárhagsupplýsingar sem fram koma I köflum 1.2, 1,8 og 1.9 
fitgefandalýsingunni séu I samrxmi við Iner upplýsingar sem fram koma I könnuðum 
árshlutareikningi fyrir timabilið I. januar 2017 til 30. juní 2017, að telcnu tilliti til eftirtalinna 
atriða sem ekki koma fram I samstmðuárshlutareikningnum og við getum Ovf ekki gefið Alit A: 
I kafla 1.2 A bls. 5 koma fram uppiýsingar urn Icrossvanskilahlutfall, veginn binditimi bókfærðs 
lánasafns og hlutfall bólcfmrðs lánasafns sem er á gjalddaga innan ems Ars. 

Reykjavik, 15. nóvember 2017 

DELOITTE ehf. 

PeA4-1  
Pálina Amadóttir 	 Þorsteinn Guðjonsson 
löggiltur endurskoðandi 
	

löggiltur endurskoðandi 

4. ÚTGAFULÝSING 

Flér að neðan má sjá agáfulýsingu skuldabréfanna, dags. 23. október 2017. 
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4- Nasdaq veröbréfamiðstöð 

OTGAFULNiSING 

RAFRAEN ÚTGAFA SKULDABREFA HJA NASDAQ VERDBREFAMIDSTÖD HF. 

1. kafli 
Almennar upplýsingar urn agefanda 

1.1 	Nafn Otgefanda, kennitala, heimild til Otgáfu, stofndagur, skráð adsetur og höfuðstöðvar ef 
þær eru aðrar en hid skráða aðsetur. 

Nafn utgefanda: Kvika banki hf. 
Kt. 540502-2930 
Heimild ti! írtgáfu: Otgáfan krefst ekki samþykkis FME. Fjármálanefnd bankans tók 
ákvörðun urn írtgáfunaþann 16. október 2017. 
Stofndagur: 7. maí 2002. 
Skráð aðsetur: Borgartnn 25, 105 Reykjavik, island 

1.2 	Neifn og kennitölur forsvarsmanna utgefenda. 

Armann borvaldsson, kt. 151268-3239. 

1.3 	Lög og reglur sem Otgefandi starfar eftir ef sérleig gilda urn starfsemi hans. 

Otgefandi hefur starfsleyfi sem viðskiptabanki og starfar samkvæmt lögum nr. 161/2002 urn 
fiármálafyrirtæki. 

2. kafli 
Upplýsingar urn útgáfuna 

2.1 	Viðtakandi greiðslna og annarra upplýsinga hjá Otgefanda sem varða Otgáfuna, 
nafn/nöfn, kennit. og netfang. 

Halldór Karl Högnason, kt. 281274-5389, halldor.hognason@kvikais 

Upplýsingarnar sem skjal betta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ OMX og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX ábyrgist 
ekki nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika beirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi I ákveðnum tilgangi. Engin ábyrgð er tekin 
af eða fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppurnhírfellingum eða óriákvæmum/röngum upplysingum i skjalinu. 

Ekki skal grips til, eða láta hjá Iiôa að gripa Iii, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
ábyrgð á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna. 



-A-Tv Nasdaq verObréfamiðstö6 

Halid& Þór Snæland, kt. 221179-3589, halldor.snaeland@kvikais 

2.2 	Auðkenni útgáfunnar, nafnverð svo og önnur skilyrði sem varða Otgáfuna og skuldbinda 
útgefanda, sjá viðauka „skilmálar flokks". 

Auðkenni: KVB 17 02 

ISIN:150000029304 

Tegund bréfs: óverðtryggt vaxtagreiðslubréf I íslenskum krónum með innlausnarheimild 

skuldabréfaeigenda. 

Skuldabréfaeigandi: Eigandi skuldabréfs I skuldabréfaflokknum. 

Skuldabréfaflokkurinn eða flokkurinn: Skuldabréfaflokkur sá sem gefin er út I samræmi 

við skilmála útgáfulýsingarbessarar. 

Heildarheimild sky. samningi: 4.000.000.000, - kr. (krónur fjórir nnilljarðar) 

Otgefið nú: 1.030.000.000, - kr. (krónur einn milljarður og brjátíu milljónir) 

Nafnverðseiningar: 10.000.000, - kr. (krónur títi milljónir) 

Uppgreiðsluheimild: Nei. 

Innlausnarheimild: Skuldabréfaeigandi hefur rétt til bess ao fara fram á via útgefanda að 

skuldabréf sé innleyst fyrir lokagjalddaga. Hægt er að fara fram á innlausn hvenær sem er 

á líftíma skuldabréfaflokksins I samræmi via skilmála innlausnarheimildar. Oski 

skuldabréfaeigandi eftir að skuldabréf hans verði innleyst skal hann senda skriflega 

tilkynningu loess efnis til útgefanda, en slíkri tilkynningu skal fylgja staafesting á eignarhaldi 

skuldabréfsins. Frannkvæmd innlausnar fer fram með kaupum útgefanda á skuldabréfi sem 

óskað hefur verio eftir að verði innleyst og fer uppgjör á kaupum vegna innlausnar fram á 

naesta vaxtagjalddaga ad einu ári liðnu. Innlausnarverð fyrir skuldabréf I flokknum er bad 

verð sem útgefandi seldi bréfið á til fjárfesta við útgáfu bess á útgáfudegi, ea kr. 99,25, og 

greiðist baò sama dag og uppgjör innlausnar á sér stað sky. frannangreindu. 

Kaup á eigin skuldabréfum: Litgefanda er heimilt að kaupa skuldabréf I flokknum vegna 

innlausnar sbr. ákvæði urn innlausn hér að framan. Til að taka af allan vafa heist stærð 

skuldabréfaflokksins óbreytt Yid kaup útgefanda á skuldabréfum I flokknum. 

Upplýsingarnar sem skjal þetta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ OMX og eru birtar an ábyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX ábyrgist 
ekki nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika þeirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi ákveðnum tilgangi. Engin abyrgð er tekin 
af eða fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppumhírfellingum eða Onákvæmum/röngum upplýsingum skjalinu. 

Ekki skal gripa til, eða láta hjá líða að gripa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna I skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
ábyrgð á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna. 
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Útgáfudagur: 26. október 2017. 

Lokagjalddagi: 26. október 2020. 

Verðtrygging: Nei. 

Greiðslur vaxta: Vextir eru greiddir 26. hvers mánaðar frá og með 27. növember 2017 og 

til lokagjalddaga. Fyrsta vaxtatímabil heist 26. október 2017 og lýkur 27. növember 2017. 

Greiðsla höfuöstóls: A lokagjalddaga. 

Vextir: Vextir eru breytilegir 1 mánaðar REIBOR vextir 	vextir I íslenskum krónum á 

millibankamarkaði I Reykjavík, ems og heir eru birtir af Seðlabanka Islands milli kl. 11:15 og 

11:30 að staðartíma dag hvern I Reykjavík), ad viðba!ttu 1,25% álagi. Þeir skulu ákveðnir 

upphafi hvers vaxtatímabils ems og heir voru tveimur viðskiptadögum fyrir byrjun hvers 

vaxtatínnabils. 

Dagaregla: ACT/360 næsti bankadagur á eftir (e. modified following) 

Upphafsdagur vaxta: 26. október 2017. 

Vaxtatímabil: [inn mánuður. Fyrsta vaxtatímabil hefst á agáfudegi skuldabréfsins. 

Fyrsti gjalddagi vaxta: 27. növember 2017. 

Gjaldmiðill: ISK (íslenskar krónur) 

Víkjandi ákvmði: Nei. 

Viðskiptavakt: Nei. 

Taka skuldabréfanna til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði: Stefnt er ad skráningu 

skuldabréfanna á Aðalmarkað Nasdaq Iceland hf. fyrir 31. desember 2017. Verdi Ijóst að 

ekki takist að skrá skuldabréfin fyrir Pann tíma ber agefanda ad tilkynna 

skuldabréfaeigendunn um Pað með tilkynningu til Nasdaq verðbréfanniðstöðvar hi. sem 

kemur henni áfram til skuldabréfaeigenda. 

Kostnaður: Otgefandi greiðir allan kostnao við agáfuna 	stimpilgjöld og gjöld til 

Nasdaq Iceland hi. 

Upplýsingarnar sem skjal þetta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ OMX og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX ábyrgist 
ekki nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, tímanleika þeirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi i ákveðnum tilgangi. Engin ábyrgð or tekin 
af eða fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppum/urfellingum eða Onakvæmum/rongum upplysingum I skjalinu. 

Ekki skal grípa til, eða láta hjá líða að gdpa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplysinganna sem er að finna í skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
ábyrgð á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplysinganna. 
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Greiðslustaður: útgefandi mun, fyrir milligöngu Nasdaq yerobréfamiðstöðvar hi., greiða 

skuldabréfin og vexti af helm á gjalddaga til þeirra reikningsstofnana þar sem skráðir 

eigendur skuldabréfanna hafa VS-reikning (með VS-reikningi er átt við reikning I skilningi 

laga nr. 131/1997, urn rafræna eignarskráningu verðbréfa). 

Lögmannsstofa: LEX lögmannsstofa, Borgartilni 26, 105 Reykjavík, s. 590-2600. Tengiliðir, 

Guðmundur Ingvi Sigurðsson, hrl., gudmundur@lex.is  og Stefan Orri Olafsson, hdl., 

stefa n @ lex. is. 

Hlutverk lögmannsstofu: Urn skyldur lögmannsstofu fer eftir ákvæoum 

skuldabréfaflokksins. 

Kröfuhafafundur: Lögnnannsstofa annast fundarboðun aura kröfuhafafunda, samkvæmt 

beiðni urn slíkt frá skuldabréfaeiganda og/eða utgefanda, og skal ávallt boða til fundar með 

ao lágnnarki sjö (7) daga fyrirvara frá birtingu tilkynningar. Lögmannsstofan sendir 

tilkynningu til útgefanda sem skal sanndægurs konna tilkynningunni til Nasdaq Iceland hi. til 

birtingar I fréttakerfi kauphallar. A meðan skuldabréfin hafa ekki verið tekin til viðskipta, 

skulu slíkar upplýsingar vera sendar til skuldabréfaeigenda fyrir milligöngu 

reikningsstofnana. 

Atkvæðisréttur skuldabréfaeigenda miðast via fjárhæöir hvers skuldabréfaeiganda sem 

hlutfall af skuldabréfaflokknunn. Via Crtreikning samkvaennt þessari málsgrein skal miða við 

stöðu krafna á þeim degi sem boðað er til fundar. Otgefandi hefur rétt til að tjá sig á slíkum 

fundum. Fundarboðun, fundargögn og niðurstöður fundar skulu birt I fréttakerfi Nasdaq 

Iceland hf. og skal lögmannsstofa hlutast til urn að agefandi birti slíkar upplýsingar. Sé 

gjaldfellingarheimild ekki lengur til staðar á fundardegi skal agefandi afboða fundinn. 

Útreikningsaðili: Otgefandi. 

Fyrningarákvæði: Kröfur samkvæmt 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 

urn vexti og verðbætur fyrnast á fjórum árum frá gjalddaga sky. 3. gr. sömu laga. 

Vanefndatilvik og gjaldfellingarheimildir: Greiði Citgefandi ekki á gjalddaga, er 

skuldabréfaeiganda heimilt að innheimta dráttarvexti I samræmi via 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, tie. dag sem 

bankar eru opnir I Reykjavík, og útgefandi greiðir naesta bankadag, þá verða dráttarvextir 

Upplýsingarnar sem skjal þetta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ OMX og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX ábyrgist 
ekki nakvæmni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika þeirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi I ákveðnum tilgangi. Engin ábyrgð er tekin 
af eða fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppum/urfellingum eða Onákvæmum/röngum upplýsingum i skjalinu. 

Ekki skal gripa til, eða láta hjá 'Ida að grípa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna I skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
abyrgð á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna. 

4 



-4- Nasdaq verobrefamiðstöð 

ekki greiddir. Hall greiðsla ekki verio innt af hendi 14 dögum eftir gjalddaga, er hverjum 

skuldabréfaeiganda einhliða heinnilt að fella skuldina I gjalddaga. 

Verdi skuldin gjaldfelld má gera aðför hjá agefanda til fullnustu skuldarinnar, án 

undangengins dórns eða réttarsáttar sky. 7. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989 urn aðför, að 

undangenginni greiðsluáskorun sky. 7. gr. laganna. Auk bess að ná til höfuðstóls 

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. 

El agefandi hættir að vera fjármálafyrirtæki sky. lögum nr. 161/2002 urn fjármálafyrirtæki, 

agefandi er tekin til slita samkvæmt 101. gr. sömu laga, fjárnám verður gert hjá agefanda, 

komi frann ósk urn gjaldbrotaskipti á bill agefanda, ef agefandi leitar nauðasamninga, 

eignir írtgefanda eru auglýstar á nauðungaruppboði eða ef eignir agefanda eru kyrrsettar 

sem hluti af fullnustuaðgerðum kröfuhafa getur hver og einn skuldabréfaeigandi ákveðið 

einhliða og án sérstaks fyrirvara að gjaldfella skuldabréfio. 

Sérstök skilyrði: Verdi agefandi uppvís að brotum á skilmálum a), b), c), d) og e) bá hefur 

hann 14 daga til bess ad bæta úrbeim, en ao öðrum kosti skal booað til kröfuhafafundar 

bar sem tekin verður ákvörðun urn hvort gjaldfella skull skuldabréfaflokkinn. 

a) Tilkynning á vanefnd: Otgefandi skuldbindur sig til að tilkynna 

skuldabréfaeigendum skriflega egar I stað, ef hann verður var via að 

hvers kyns vanefndartilvik, ems og bad er skilgreint sky. skilmálum 

bessunn, hafi átt sér stað. 

b) Fiétthæð (pan i passu): Kröfur skuldabréfaeigenda samkvæmt skilmálum 

skuldabréfaflokks bessa eru ávallt jafnréttháar (pan i passu) innbyrðis og 

er óheimilt ao inna af hendi greiöslur til skuldabréfaeigenda á grundvelli 

skuldabréfa I skuldabréfaflokki bessum nema sama hlutfall sé greitt til 

allra skuldabréfaeigenda. Framangreint skal ó ekki takmarka heimild 

agefanda til að inna af hendi greiðslur til skuldabréfaeigenda á 

grundvelli innlausnar I tilvikum sem innlausnar hefur verið krafist. 

c) Tryggingar: Oheimilt er að veita öðrum jafnréttháum 

skuldabréfaeigendum sérstakar tryggingar fyrir kröfum sínum. 

d) Gjaldfelling briðja aðila: Skuld agefanda yid briðja aðila að minnsta 

kosti að fjárhæð sem nemur yfir 10% af eiginfjárgrunni agefanda 

Upplysingarnar sem skjal betta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ OMX og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX ábyrgist 
ekki nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, tímanleika beirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi I ákveðnum tilgangi. Engin ábyrgð er tekin 
at eða fyrir hönd NASDAQ OMX a nokkrum villum, gloppum/örfellingum eða Onákvæmum/rOngum upplysingum i skjalinu. 

Ekki skal gripa til, eða láta hjá líða að gripa til, neinna raðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna i skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
ábyrgð a afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna. 
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samkvæmt síðasta endurskoðaða eða kannaða uppgjöri útgefanda er 

gjaldfelld. Pa ð telst ó ekki brot gegn þessu ákvæði ef réttmaetur 

ágreiningur er urn greiösluskyldu útgefanda og hann hefur tekið til 

eðlilegra varna án ástæðulauss dráttar. 

e) Bann via breytingum á tilgangi útgefanda: Útgefanda er óheimilt að 

breyta tilgangi sínunn nema að undangengnu samþykki 90% 

skuldabréfaeigenda (ao fjárhæo en ekki höfðatölu) sem mættir eru á 

real I ega 	boðaðan 	kröfuhafafund 	samkvæmt 	skilmálum 

skuldabréfaagáfu þessarar. Sé aðeins einn eigandi að skuldabréfunum 

skal hann veita skriflegt samþykki. 

Eftirfarandi tilvik veita hverjum skuldabréfaeiganda heimild til að gjaldfella skuldabréfið einhliða 

og án sérstaks fyrirvara: 

f) Fjárnánn, gjaldbrot o.fl.: Fjárnánn er gert hjá útgefanda, beiðst er 

nauðungaruppboðs á eignum hans, útgefandi leitar eftir heimild til 

greiðslustöövunar, útgefandi leggur fram beiðni til héraðsdórns urn að 

leita eftir nauðasamning via kröfuhafa sína eða fallist er á kröfu urn að 

bú hans sé tekið til gjaldþrotaskipta. Eignir útgefanda eru auglýstar á 

nauðungaruppboði eða ef eignir útgefanda eru kyrrsettar sem hluti af 

fullnustuaðgerðum kröfuhafa. 

Fjámálaeftirlitiö grípur til aðgerða samkvæmt lögum nr. 161/2002, urn 

fjármálafyrirtæki, vegna fjárhagsstöðu útgefanda. Framangreint á loó 

ekki via ef réttlætanlegum mótmælum útgefanda og eðlilegum vörnum 

er haldið uppi eftir lögformlegum leiðum. 

g) Akvarðanir fjármálaeftirlitsins: Fjárnnálaeftirlitiö afturkallar starfsleyfi 

útgefanda, samkvæmt lögum nr. 161/2002, urn fjármálafyrirtzeki. 

h) Afskráning: Skuldabréfin verða eftir skráningu afskráð af skipulögöum 

verðbréfamarkaði án þess að booað hafi verið til kröfuhafafundar og 

tilskilins samþykkis skuldabréfaeigenda aflað samkvæmt skilnnálum 

skuldabréfaflokksins. 

i) Laga- eða reglubreytingar: Ef laga- eða reglubreytingar eiga sér stað 

eftir útgáfu skuldabréfaflokksins sem takmarkar á einhvern hátt rétt 

Upplysingarnar sem skjal þetta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ OMX og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX ábyrgist 
ekki nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika beirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi I ákveðnum tilgangi. Engin abyrgð er tekin 
af eða fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppumhírfellingum eða Onákvaemum/röngum upplýsingum I skjalinu. 

Ekki skal grípa til, eða láta hjá liða að grípa til, neinna raðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna I skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
ábyrgð á afleiðingum hvers kyns raðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna. 
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skuldabréfaeiganda til að beita vanefndaúrræðum sínum og/ea rétti 

hans til vaxta og/eða höfuðstóls. 

Skylda samkvæmt bessari grein til að boða til kröfuhafafundar á aðeins via ef skuldabréfaeigendur 

eru tveir eða fleiri. Ef aðeins er einn eigandi að skuldabréfunum er honum eðli máls samkvæmt 

einhliða heimilt að gjaldfella skuldabréfin án bess að boða til kröfuhafafundar. 

Breytingar á skilmálum: Allar breytingar á skilmálum skuldabréfanna barfnast sambykkis 75% 

skuldabréfaeigenda (að fjárhæð en ekki höfðatölu) sem mættir eru á réttilega boðaðan 

kröfuhafafund samkvæmt skilmálum skuldabréfaagáfu bessarar. Sé aðeins einn eigandi að 

skuldabréfunum skal hann veita skriflegt sambykki. Citgefandi skal annast fundarboðun og skal 

ávallt boða til fundar með viku fyrirvara að lágmarki. Fundur skuldabréfaeigenda telst lögmætur 

og ákvörðunarbær sé til hans boðað samkvæmt framangreindu. 

Samlaykki fyrir gjaldfellingu sky. sérstökum skilyrðum: Gjaldfellingarheimildir 

skuldabréfaflokksins sem taldar eru upp hér ao frannan I liðnunn sérstök skilyrði eru háðar bví 

skilyrði að 50% skuldabréfaeigenda (að fjárhaeo en ekki höfðatölu) sambykki slíkt á kröfuhafafundi 

sem útgefandi boðar til samkvæmt beiðni frá einstökum skuldabréfaeigendum. Iii að taka af allan 

vafa barf ekki að halda kröfuhafafund egar tilvik f), g), h) og i) eiga vie. Via bær 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 á er gjaldfellingarheimild vegna 

greiðsludráttar útgefanda jafnframt sjálfstæð heimild sem hver og einn skuldabréfaeigandi getur 

nýtt sér án aðkomu kröfuhafafundar. 

Framsal: Engar hömlur eru á framsali nneð skuldabréf bessi. Þc5 skal einungis heimilt að framselja 

skuldabréfin til nafngreinds aðila. Skuldabréfin eru gefin út með rafraenum hætti I kerfi Nasdaq 

verðbréfamiðstöðvar hf. og er reikningsstofnunum, ems og bær eru skilgreindar samkværnt lögunn 

nr. 131/1997, urn rafræna eignaskráningu verðbréfa, einum heinnilt að annast milligöngu urn 

frannsal á beim. Eignaskráning rafbréfa hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. veitir skráðum eiganda 

hennar lögformlega heimild fyrir beim réttindum sem hann er skráður eigandi að. 

Meðferð ágreinings: Rísi mál út af skuldabréfunn má reka bau fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, sky. 

ákvæðum XVII. kafla laga nr. 91/1991 urn meðferð einkamála. 

Upplýsingar og gögn: Helstu skilmálar og önnur gögn urn útgefanda sem vísað er til Ibessum 

skilmálum liggja frannmi hjá útgefanda. 

Breytingar á skilmálum: útgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. urn hvers kyns 

breytingar á skilnnálum skuldabréfaflokks. 

Upplýsingarnar sem skjal þetta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ OMX og eru birtar an ábyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX ábyrgist 
ekki nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika Peirra, heildstæðni, framkveemd/efndir eða notagildi I ákveðnum tilgangi. Engin ábyrgð er tekin 
af eða fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppum/Urfellingum eða óriákvæmum/röngum upplýsingum skjalinu. 

Ekki skal grípa til, eða láta hjá líða að grípa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna I skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
ábyrgð á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna. 
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Afskráning: 

Skuldabréfaflokkur verður afskraur sjö sólarhringum eftir lokagjalddaga, nema tilkynning um 

annað berist frá agefanda. Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq verobréfamiðstöð hf. um  

greiðslufall flokksins og skal Ibví tilviki senda VS tilkynningu bar urn egar greiðsla hefur farið 

frann. 

Annað: 

2.3 	Hlunnindi sem tengd eru skuldabréfun urn, útreikningar þeirra og 

Engin hlunnindi eru tengd skuldabréfunum.  

2.4 	Skattur 6 tekjur af skuldabréfum sem haldið er eftir til staðgreiðslu I upprunalandinu og/eda 
í skráningarlandinu. Greint skal frá hvort útgefandi ábyrgist ad staðgreiðsluskatti sé haldið 
eftir. 

Urn skattalega meðferð bréfanna fer eftir skattalögum á hverjum tíma. A Crtgáfudegi 

lýsingar bessarar ber að greiða 20% staðgreiðsluskatt af fjármagnstekjum sky. lögum nr. 

94/1996 urn staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur. thgefandi ábyrgist ekki að 

staðgreiðsluskatti af yaxtagreiðslum skuldabréfanna sé skilað til rikissjóðs, sbr. 1.mgr. 3. 

gr. laga nr. 94/1996 urn staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur. Otgefandi mun greiða 611 

opinber gjöld er kunna leiða af Cutgáfu skuldabréfanna. 

2.5 Nasdaq verðbréfamiðsteið hf ráðstafar utgefnum skuldabréfum á VS-reikning Otgefanda 
nr. 305122 1 banka/verðbréfafyrirtæki. 

2.6 	Aðrar upplýsingar urn hina fyrirhuguðu Crtgáfu eða Otgefendur sem VS telur nauðsynlegar. 

Engar. 

3. kafli 

Upplýsingar um bá sem annast iltgáfulýsingu og ábyrgjast endurskodun 

ársreikninga: 

3./ 	Neifn, kennitölur, netföng og sími þeirra sem annast Otgáfulýsingu. 

Edda GuarLín Sverrisdóttir, kt. 060485-2679, edda.sverrisdottir@kvika.is, sími 540-3200 

Halldór Karl Högnason, kt. 281274-5389, halldor.hognason@kvika.is, sími 540-3206 

Halldór Þór Snæland, kt. 221179-3589, halldor.snaeland@kvika.is, sími 540-3215 

Upplysingarnar sem skjal þetta hefur að geyma voru ekki unnar at NASDAQ OMX og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX ábyrgist 
ekki nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika þeirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi I ákveðnum tilgangi. Engin ábyrgð er tekin 
at eða fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppum/Urfellingum ea onakvæmum/röngum upplýsingum i skjalinu. 

Ekki skal gripa til, eða láta hjá liða að gripa til, neinna raðstafana á grundvelli upplysinganna sem er að finna i skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
ábyrgð á afleiðingum hvers kyns raðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplysinganna. 
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3.2 	Ndfn, kennitölur, netföng og sími leiggiltra endurskoðenda útgefanda undanfarin þrjú ár. 

Deloitte ehf. — Endurskoðendur 2016 

Pálína Árnadóttir, kt. 291073-4419, palina.arnadottir@deloitte.is, s: 580-3000 

Þorsteinn Pétur Guðjánsson, kt. 091176-3199, thorsteinn.gudionsson@deloitte.is, s: 580- 

3000 

KPMG ehf. — Endurskoðendur 2013-2015 

Sigurður Jónsson, kt. 290256-5269, sigurdurjonsson@kpmg.is, s: 545-6217 

Jon S. Helgason, kt. 050269-3619, ihelgason@kpmg.is, s: 545-6046 

Hrafnhildur Helgadóttir, kt. 260470-3619, hheigadottir@kpmg.is, s: 545-6084 

3.3 Nöfn, netföng og símar starfsmanna þeirrar reikningsstofnunar sem annast 

agáfulýsinguna. 

Arnar Logi Elfarsson, kt. 100982-5449, arnar.elfarsson@kvika.is, s: 540-3200 

4. kafli 

Fylgigögn mea útgáfulýsingu: 

4.1 	Staofesting opinbers skráningaraðila 6 tilurd útgefanda. 

4.2 Staðfesting 6 ad utgefandi hafi tekið formlega ákvörðun urn hina fyrirhuguðu rafrænu 

Otgáfu eða önnur geign þar að lOtandi svo sem staðfest afrit af fundargerð eða vísun í lög 

eða reglur sem gilda urn Otgáfuna. 

4.3 	Nafn frumsöluaðila ems eða fleiri ef urn nýja Otgáfu eða viðbótarútgáfu er ad ræða og afrit 

af samningi útgefanda via hann. 

4.4 	óski Nasdaq veroþréfamiðstöd hf. eftir /ví skal leg gja fram staðfesta yfirlýsingu 

héraðsdómara urn ad félag sé ekki undir gjaldþrotaskiptum. 

4.5 	önnur fylgigögn vegna hinnar fyrirhuguclu Otgáfu sem Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. telur 

nauðsynleg. 

Upplysingarnar sem skjal þetta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ OMX og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX ábyrgist 
ekki nákvæmni skjalsins eða upplysinganna, timanleika þeirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi í ákveðnum tilgangi. Engin abyrgð er tekin 
at eða fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppum/urfellingum eða Onákvæmum/röngum upplýsingum í skjalinu. 

Ekki skal grípa til, eða láta há líða að grípa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna I skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
ábyrgð á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplYsinganna. 
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F.h. utufanda sky. umboði F.h. banka/yerðbréfafyrirtakis,  

Hand& Karl Högnason Hand& Karl Hög ason 

alldór 6r Snæland Hand& Þór Sn land 

• Nasdaq verobréfamiðstöð 

Staður 

  

Dags:  	/1-1  

   

Upplýsingarnar sem skjal þetta hefur að geyma voru ekki unnar al NASDAQ OMX og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX ábyrgist 
ekki nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika þeirra, heildstæðni, framkvæmdiefndir eða notagildi I ákve8num tilgangi. Engin ábyrg6 er tekin 
af e8a fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppumtúrfellingum eða Onákvmmum/röngum upplýsingum I skjalinu. 

Ekki skal gripa til, e8a láta hjá líòa að gripa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna I skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
ábyrg8 á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna. 
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—A-  Nasdaq verabréfamiðstöð 

Skilmálar flokks 
útgefandi Kvika banki hf. 

Kennitala 540502-2930 

Heimilisfang Borgartún 25, 105 RvIc 

LEI kóði 

Skuldabréf/víxlar: Skuldabréf 

Auðkenni (Ticker) KVB 17 02 

ISIN númer IS0000029304 

CFI númer D-B-V-U-G-R 

FISN númer 

Tegund afborgana Eingreiðslubréf með vöxtum 

- Tegund afborgana, ef annað 

Gjaldmiðill ISK 

- Gjaldmiðill, ef annað 

Nafnverðseining I verðbréfaskráningu 10.000.000 

Heildarheimild sbr útgáfulýsingu 4.000.000.000 

Heildaragáfa 4.000.000.000 

Upphæð gefin út nú 1.030.000.000 

Lítgáfudagur 26. október 2017 

Fyrsti gjalddagi höfuðstóls 26. október 2020 

Fjöldi gjalddaga höfuðstóls I heildina 1 

Fjöldi á ári A ekki viol 

Lokagjalddagi höfuðstóls 26. október 2020 

Vaxtaprósenta REIBOR 1 mánuður 

Vaxtaruna ef breytilegir vextir REIBOR 

- Vaxtaruna, ef annað 

Alagsprósenta á vaxtarunu 1,25% 

Reikniregla vaxta Einfaldir 

- Reikniregla vaxta, ef annað 

Dagaregla ACT/360 

- Dagaregla, ef annað Modified following 

Fyrsti vaxtadagur 26. október 2017 

Fyrsti vaxtagjalddagi 27. nóvennber 2017 

Fjöldi vaxtagjalddaga á ári 12 

Fjöldi vaxtagjalddaga I heildina 36 

Vístölutrygging Nei 

Nafn vísitölu A ekki vie. 

Upplysingarnar sem skjal betta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ OMX og eru birtar An Abyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX Abyrgist 
ekki nákveamni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika beirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi I Akveðnum tilgangi. Engin Abyrgð er tekin 
af eða fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppumfúrfellingum eða Onákvæmum/röngum upplýsingum I skjalinu. 

Ekki skal gripa til, eða láta hjá liða að gripa til, neinna raðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að firma í skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
Abyrga á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna. 
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---*- Nasdaq verðbréfamiðstöð 

Dagvísitala eða nnánaðarvísitala Choose an item. 

- Dagvísitala ea mánaðarvísitala, ef annað 

Grunngildi vísitölu A ekki via. 

Dags. grunnvísitölugildis A ekki via. 

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

Innkallanlegt Nei 

Innleysanlegt Já 

Breytanlegt Nei 

Aðrar upplýsingar A ekki við. 

Lánshaefismat (matsfyrirtæki, dags.) A ekki via. 

Ef óreglulegt greiðsluflæði, la á hvernig A ekki við. 

Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á a bæta via vöxtum yfir bá daga sem afborgun 

seinkar urn? Já 

Upplysingarnar sem skjal þetta hefur a8 geyma voru ekki unnar af NASDAQ OMX og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX ábyrgist 
ekki nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika þeirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi I ákveðnum tilgangi. Engin ábyrgð or tekin 
af e8a fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppum/orfellingum eða onákvæmum/röngum upplysingum I skjalinu. 

Ekki skal grípa til, e8a láta hjá liða að gripa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna I skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
ábyrgð á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna. 
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