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Verðbréfalýsing þessi er birt af Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 
Reykjavik (her eftir „Kvika", „útgefandinn", „bankinn" eða „félagið") þann 27. júni 2018 og 
er hluti aflýsingu félagsins sem samanstendur af tveimur skjölum, þ.e. verðbréfalýsingu þessari 
og útgefandalýsingu sem gefin var út af útgefanda og staðfest af Fjármálaeftirlitinu þann 23. 
mai 2018. Kvika er viðskiptabanki I skilningi laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, en leggur 
áherslu á fjárfestingabankastarfsemi. Bankinn sinnir fjármögnun, sérhæfðri bankaþjónustu, 
miðlun verðbréfa, fyrirtækj aráðgj Of og eignastýringu. 

Verðbréfalýsing þessi er gefin út vegna umsóknar urn töku vixladtgáfu bankans með 
auðkenninu, KVB 18 1220, til viðskipta I Kauphöll islands, kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 
105 Reykjavik. 

Verðbréfalýsing þessi veitir upplýsingar urn mikilvæga eiginleika og áhættu sem tengjast 
vixlunum og uppfyllir hurl kröfur XIII. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 809/2004 frá 29. april 2004 urn lágmarkslcröfur urn upplýsingar sem koma skulu fram I 
verðbréfalýsingu fyrir skuldabréf og afleidd verðbréf 'Jar sem nafnvirði hverrar einingar er 
a.m.k. 100.000 evrur. 

Upplýsingar sem fram koma I verðbréfalýsingunni byggj a á staðreyndum og aðstæðum ems og 
þFer voru á staðfestingardegi hennar og geta breyst án fyrirvara. Komi fram nýjar upplýsingar 
sem geta haft álnif á verð víxlanna frá staðfestingu lýsingarinnar og fram að þeim degi egar 
viðskipti með vixlana I Kauphöllinni hefjast mun útgefandi útbúa viðauka við lýsinguna og 
birta á sama hátt og lýsinguna á evrópska efnahagssvæðinu, sbr. 46. gr. laga nr. 108/2007 urn 
verðbréfaviðskipti („vvl."). 

utprentuð eintök lýsingarinnar má nálgast 112 mánuði frá staðfestingu hennar á skrifstofu 
útgefanda. Rafræn eintök má nálgast á vefsíðu útgefanda https://vvvvw.kvika.is/um-kvilcu/um-
kviku.  

verðbréfalýsingu þessari visa „víxlarnir" og „vfxladtgáfan" til vixlaflolcksins KVB 18 1220 
sem er sá flolckur sem sótt er urn að tekinn verði til viðskipta I Kauphöllinni. 

1. AILETTUIVETTIR 

Ahættuþáttum þeim sem lýst er hér á eftir eru 'Deft sem útgefanda er kunnugt urn og sem að 
hans mati eiga sérstaklega við urn vfxla frtgefna af honum. ithættuþættir þessir eru háðir óvissu 
og þvi er útgefanda ekki mögulegt að segja til urn likur á því að beir geti átt sér stað. Möguleiki 
er á því að fitgefandi geti elcki staðið við skuldbindingar samIcvæmt víxlunum vegna annarra 
þátta sem elcki eru taldir áhættuþættir á grundvelli þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir og 
útgefanda er kunnugt um. 

1.1. Almenn áhætta víxla 

Fjárfesting I víxlum felur alltaf I sér áhættu. Verðmei víxlanna kann að minnka jafnt sem 
aukast. Fjárfestar geta tapað verðmæti hluta eða allrar fjárfestingar sinnar I víxlum. Margvísleg 
atriði geta valdið breytingum á verðmæti víxlanna m.a. almennt efnahagsástand, 
vaxtaálcvarðanir Seðlabanka islands, breytingar á lögum og reglugerðum og aðrir atburðir. 
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1.2. Lagaumhverfi 

Urn ntgáfu víxlanna gilda lög um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, lög urn rafræna 
eignarslcráningu verðbréfa, nr. 131/1997 og Víxillög, nr. 93/1933. 

DA gilda urn fitgáfuna reglugerð nr. 837/2013, urn almenn atboð verðbréfa að verðmæti 
jafnvirðis 5.000.000 evra I íslenskum krónum eða meira og töku verðbréfa til viðskipta á 
skipulegum verðbréfamarkaði, reglugerð nr. 243/2006, um gildistöku reglugerðar 
framIcvæmdastjórnarinnar nr. 809/2004 urn framIcvæmd tilskipunar Evrópubingsins og ráðsins 
2003/71/EB að bví er varðar upplýsingar I lýsingum, svo og framsetningu beirra, upplýsingar 
felldar inn me ð 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 um 
upplýsingagjöf og tilkynningaskyldu sky. lögum nr. 108/2007 urn verðbréfaviðskipti og reglur 
Nasdaq Iceland hf. fyrir Utgefendur fjármálagerninga um frtgáfuna og dtgefanda. Breytingar á 
löggjöf sem tengist utgáfunni kunna að hafa áhrif á verðmæti víxlanna. 

Útgefanda ber að fara eftir framangreindum lögum og reglum sem meðal annars fela I sér 
upplýsingaslcyldu. 

Eðli máls samkvæmt getur ntgefandi ekki séð fyrir breytingar á löggj of og getur því hvorki 
tekið ábyrgð á mögulegum áhrifum á verð né öðrum afleiðingum sem slíkar breytingar kunna 
að hafa á víxlana. A betta við urn allar breytingar á lögum og reglum settum af löggjafanum og 
stjórnvöldum sem og breytingar sem kunna að stafa af niðurstöðum clórnstóla eða stjórnvalda. 

Einnig ber að hafa I huga að breytingar á löggjöf Evrópusambandsins á bessu sviði kunna að 
hafa álrif á fitgefanda og víxlana vegna aðildar islands að EES-samningnum. 

1.3. Áhoetta tengd víxlunum 

1.3.1. Markaosáheetta 

Verðmæti víxla kann að taka breytingum vegna aðsteeðna á markaði. Þannig getur virði 
víxlanna lækkað ef almenn ávöxtunarlcrafa á markaði hækkar og virði hækkað ef 
Avöxtunarkrafa hekkar. 

1.3.2. 	Seljanleikacilicetta 

Víxlarnir hafa ekki Our verið telcnir til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Þ6 að 
víxlarnir verði teknir til viðskipta I kauphöll getur agefandi ekki ábyrgst að viðskipti með bá 
verði virk. Enginn skylda hvílir á frtgefanda að viðhalda virkum markaði með víxlana og ekki 
er fyrirhugað að viðskiptavakt verði með bá. 1v1 kann að myndast seljanleikaáhætta, þ.e. 
áhzettan af því að ekki sé hægt að selj a víxlanabegar vilji er fyrir því. Aihættan birtist með þeim 
hætti að markaðurinn getur ekki tekið við bví magni sem til stendur að selja eða að verðmyndun 
sé með þeim hæfti að verulegur munur er á kaup- og sölugengi víxlanna. 
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1.3.3. Lausajjárálicetta 

Otgefandi kann að lenda I beirri stöðu að eiga ekki megilegt laust fé til að meta skuldbindingum 
sínum egar bær falla I gjalddaga. Ihgefandi stýrir lausafjárálmttu sinni til bess meðal annars 
að tryggja að hann eigi ávallt rregilegt laust fé til að mxta skuldbindingum sínum. 

2. UPPLÝSINGAR UM ViXLANA OG TÖKU TIL VIDSKIPTA 

2.1. Útgefandinn 

Lögheiti útgefandans er Kvika banki hf. og viðskiptaheiti Kvika. Otgefandi er hlutafélag 
stofnað 7. mai 2002 1 samræmi við lög urn hlutafélög nr. 2/1995. Kennitala írtgefanda er 
540502-2930, og heimilisfang Borgartún 25, 105 Reykjavik. thgefandi starfar samlcvæmt 
lögum um hlutafélög nr. 2/1995 og lögum urn fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 

Lögformlegt heiti 	 Kvika banki hf. 

Viðskiptaheiti 	 Kvika 

Félagaform 	 Hlutafélag 

Kennitala 	 540502-2930 

Höfuðstöðvar og heimilisfang 	Borgartún 25, 105 Reykjavik 

LEI kóði 	 254900WR3I1Z9NPC7D84 

Vefsíða 	 www.kvika.is   

Símanumer 	 540 3200 

Auðkenni hjá Nasdaq Iceland 	KVB 18 1220 
hf. og Nasdaq verðbréfamiðstöð 
hf. 

2.2. Upplýsingar um víxlana 

Vbdamir voru gefnir út 20. júni 2018 begar kr. 1.600.000.000, eða 80 nafnverðseiningar, voru 
gefnar út. Heildaragáfuheimild I flolcknum er kr. 2.000.000.000, eða 100 nafnverðseiningar og 
hefur hurl ví verið fullnýtt. 

Astæðan fyrir agáfu vbdanna er að auka fjölbreytileika I fjármögnun bankans. Vixlarnir eru 
seldir á flötum vöxtum 4,65%. SOluvirði írtgáfunnar er 1.563.248.000 krónur og er 
nettósöluandvirði eftir kostnað ketlað 1.561.468.000 krónur. Kostnaður er áætlaður 1.780.000 
króna og er Par urn að ræða vinnu við verðbréfa- og agefandalýsingu og kostnað til 
Fjármálaeftirlitsins, Nasdaq Iceland hf. og Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. 

Markmiðið með bví að fá víxlana tekna til viðskipta I kauphöll er að stuðla að auknum 
seljanleika og markaðshæfi beirra auk bess að tryggja fjárfestum að starfshættir og 
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upplýsingagjöf Mgefanda séu I samræmi við reglur sem gilda urn atgefendur fjármálageminga 
I kauphöll. 

Auðkenni 	 KVB 18 1220 

ISIN númer 	 IS0000030062 

Tegund bréfs 	 Víxlar, vaxtalausir með forvaxtafyrirkomulagi 

CFI númer 	 D-Y-Z-U-X-R 

Skráð rafrxnt 	 Víxlamir eru gefnir út með rafrænum hætti I kerfi Nasdaq 
verðbréfamiðstöðvar hf., Laugavegi 182, 5. hæð, 105 
Reykjavik. Eignaskráning rafbréfa hjá Nasdaq verðbréfa-
miðstöð hf. veitir skráðum eiganda hennar lögformlega 
heimild fyrir þeim réttindum sem hann er skráður eigandi 
að. 

Tegund afborgana 	 Bin greiðsla höfuðstóls á gjalddaga. 

ttgáfuland 	 island 

Gjaldmiðill 	 ISK — íslenskar kronur 

Nafnverðseiningar 	 20.000.000,- 

Heildarheimild 	 2.000.000.000,- 

Degar útgefið 	 1.600.000.000,- 

Útgáfudagur 	 20.06.2018 

Fjöldi gjalddaga hilfuöstóls 11 
heildina 

Gjalddagi höfuöstóls 	20.12.2018 

Greiðslur vaxta og 	 Víxlarnir eru vaxtalausir og eru seldir með 
vaxtaprósenta 	 forvaxtafyrirkomulagi. 

Reikniregla vaxta 	 Einfaldir 

Dagaregla 	 Actual/360, IS1VIA aðferð 

Vísitölutrygging 	 Nei 

Innkallanlegt 	 Nei 

Innleysanlegt 	 Nei 

Fyrning 	 Kröfur samkvæmt víxlunum fymast sé þeim ekki lýst 
innan tíu ára frá gjalddaga, sky. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 
150/2007 urn fyrningu kröfuréttinda. Kröfur um vexti og 
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yerðbætur fyrnast á fjórum árum frá gjalddaga sky. 3. gr. 
sömu laga. 

Breytanlegt 

Greiðslustaður 

Ef afborgun lendir á 
helgi/frídegi, á að bxta via 
vöxtum yfir 13á daga sem 
afborgun seinkar um? 

Viðskiptavakt 

Framsal 

Vanskil 

Breytingar á skilmálum 

Hlunnindi 

Skattur 

Gjöld 

Agreiningsmál 

Nei 

Dtgefandi mun, fyrir milligöngu Nasdaq 
verðbréfamiðstöðvar hf., greiða nafnvirði víxlanna á 
gjalddaga til þeirra reikningsstofnana bar sem skráðir 
eigendur víxlana hafa VS-reikning (með VS-reikningi er 
átt við reikning I skilningi laga nr. 131/1997, um rafræna 
eignarskráningu verðbréfa). 

Nei 

Eldci verður viðsldptavalct með víxlana. 

Við eigendaskipti verða víxlarnir aðeins framseldir til 
nafngreindra aðila og I samrxmi við álcvæði laga nr. 
131/1997 urn rafrxna eignaskráningu verðbréfa. Að öðru 
leyti eru engar takmarkanir á framsali valanna. 

Um vanskil skal fara eftir ákvæðum víxillaga nr. 93/1933. 
Verði vanskil á greiðslu víxlanna á gjalddaga og þeir eru 
ekki greiddir upp innan þriggja daga, skal handhafa vera 
heimilt að gjaldfella skuldina með skriflegri tilkynninu til 
útgefanda. 	Við 	móttölcu 	útgefanda 	á 
gjaldfellingartilkynningu skulu víxlarnir teljast fallnir I 
gjalddaga og útgefanda skylt að greiða þá upp I samræmi 
við skilmála þeirra. 

Dtgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. 
um  allar breytingar sem kurma að verða gerðar á 
skilmálum víxilflokksins. 

Engin hlunnindi eru tengd víxlunum. 

Otgafan er rafrænt slug hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. 
Abyrgð á útreikningi og töku fjármagnstekjuskatts liggur 
hjá þeirri reikningsstofnun sem varslar viðkomandi bréf. 

Otgefandi greiðir allan kostnað við útgáfuna þ.m.t. gjöld 
til Nasdaq Iceland hf. 

Rísi mál út af víxli þessum má reka þau fyrir héraðsdómi 
Reykjavilcur, sky. álcvmðum XVII. kafla laga nr. 91/1991 
um meöferð einkamála 
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Forgangsröðun Krafa á hendur fitgefanda á endurgreiðslu höfuöstóls 
víxlanna er almenn krafa og nytur ekki forgangs umfram 
aðrar kröfur á hendur Kviku á hverjum tíma. 

2.3. Heimild til víxlautgáfu 

Víxlarnir eru gefnir út samkvxmt heimild fjármálanefndar útgefanda bann 15. júní 2018. 

2.4. Liiggjöfin sem víxlarnir eru gefnir út í samræmi via 

Urn útgáfu víxlanna gilda lög urn verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, og eftir atvikum önnur tengd 
loggjöf og reglur, t.d. lög um rafræna eignarskráningu verðbréfa, nr. 131/1997, Víxillög, nr. 
93/1933, og lög urn vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001. Þá kunna lög urn fyrningu 
kröfuréttinda, nr. 150/2007, að koma til skoðunar I viðeigandi tilvikum. 

Dá gilda urn starfsemi frtgefanda lög um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og lög urn hlutafélög, 
nr. 2/1995. 

2.5. Skráning á markað og fyrirkomulag viðskipta með víxlana 

Degar lysing bessi hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu mun útgefandi 6ska eftir Infí að 
víxlarnir verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. Í kjölfarið mun Kauphöllin 
fara yfir umsókn félagsins og tilkynna opinberlega ef víxlamir verða teknir til viðskipta og 
hvenær fyrsti mögulegi viðskiptadagur verði með bran á hinum skipulega verðbréfamarkaði. 

Otgefandi er egar útgefandi fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta í 
Kauphöllinni, Nasdaq Iceland hf., og lýtur hann því núbegar upplysingaskyldu á markaði 
samkvzemt settum lögum og reglugerðum um verðbréfaviðskipti og reglum Nasdaq Iceland hf. 
Núgildandi reglur Icveða meðal annars á urn að útgefandi víxla skull kappkosta að birta 
opinberlega og án tafar allar Our 6birtar upplýsingar urn ákvarðanir eða atvik sem hann veit 
eða má vita að kunni að hafa marktæk guff á verð víxlanna. 

VbdIflokkur verður afskráður sjö sólarhringum eftir gjalddaga, nema tilkynning urn annað 
berist frá frtgefanda. Otgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. urn greiðslufall 
flokksins og skal I ví tilviki senda Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. tilkynningu þar um egar 
greiðsla hefur farið fram. 
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3. TILKYNNING TIL FARFESTA 

3.1. Yfirlýsing Abyrgðaraðila verðbréfalýsingar 

Formaður stkirnar og forstjori Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartími 25, 105 Reykjavik 
lýsa þvi hér með yfir fyrir hönd dtgefanda 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, 27. júní 2018 

3.2. Hugsaulegir hagsrminadrekstral- 

Útgefandi hefur sjálfur umsjón með töku víxlanna til viðskipta og sá um gerð lýsingar og þvi 
kom enginn þriðji aðili að gerð þessarar lýsingar sem kynni að hafa annarra hagsmuna að gxta 
en írtgefandi. Hins vegar geta falist hagsmunaárekstrar I slíkri aðstöðu en í samræmi við 
yfirlýsingar fyrirsvarsmanna I kafla 3.1 her að ofan á eru upplýsingar I þessari lýsingu I 
samræmi við staðreyndir og engum upplýsingum sem kunna að skipta máli varðandi 
áreiðanleika hennar er sleppt. 

Stjórn írtgefanda er ekki kunnugt urn og telur enga hagsmunaárekstra til staðar sem máli skipta 
fyrir dtgáfuna. 

3.3. Skjeil til sýnis 

utgáfulýsing vixlanna er hluti af þessari verðbréfalýsingu og er hírn sett fram 1 4. kafla her að 
neðan. 

3.4. Uppfzersla á títgefandalýsingu 

Otgefandalýsing sem birt var af dtgefanda og staðfest var af Fjármálaeftirlitinu þann 23. maí 
2018 er hluti af lýsingu dtgefanda dags. 27. juní 2018 og er him uppfærð á eftirfarandi haft með 
tilliti til þessarar verðbréfalýsingar. 

Uppfiersla inngangs 

Inngangur I írtgefandalýsingu verður svohljoðandi: 

Útgefandalýsing þessi er birt af Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 
Reykjavik (her eftir „Kvika", „dtgefandinn", „bankinn" eða „félagið") þann 23. maí 2018 og er 
hluti af lýsingu félagsins sem samanstendur af tveimur skjölum, þ.e. verðbréfalýsingu, dags. 
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27. júní 2018, og írtgefandalýsingu bessari, auk uppfærslu hennar I kafla 3.4. 1 verðbréfalysingu. 
Kvika er viðskiptabanki I skilningi laga urn fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og leggur áherslu 
á fjárfestingabankastarfsemi. Bankinn sinnir bankinn fjármögnun, sérhwfðri bankabjónustu, 
miðlun verðbréfa, fyrirteckjaráðgjöf og eignastýringu. 

Otgefandalysing bessi er gefin út I tengslum við umsókn urn töku vixlaírtgáfu Kviku með 
auðkenninu KVB 18 1220, sem gefin var út 20. júní 2018, til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq 
Iceland hf. , kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavik, og veitir hún upplysingar um 
mikilwega eiginleika og áhættu sem tengjast útgefanda. 

Upplýsingar sem fram koma I útgefandalýsingunni byggj a á staðreyndum og aðstreðum ems og 
bær voru á staðfestingardegi hennar og geta breyst án fyrirvara. Komi fram nýjar upplysingar 
sem geta haft áhrif á verð vhclanna frá staðfestingu lýsingarinnar og fram að þeim degi egar 
viðskipti með vbclana I Kauphöllinni hefjast mun útgefandi útbúa viðauka við lysingu og birta 
á sama hátt og lysingin á evrópska efnahagssvmðinu, sbr. 46. gr. laga nr. 108/2007 urn 
verðbréfaviðskipti („vvl."). 

Otprentuð eintök lysingarinnar má nálgast 112 mánuði frá staðfestingu hennar á skrifstofu 
útgefanda. Rafræn eintök má nálgast á vefsiðu útgefanda https://www.kvika.is/um-lcvilcu/um-
kviku#tab2.  

3.4.2. Uppfiersla yfirlýsinga 

Yfirlýsing á bls. 12-13 1 írtgefandalýsingu er uppfzerð og verður svohljóðandi: 

Formaður stjórnar og forstjóri Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 Reykjavik 
lýsa þvi hér með yfir fyrir hönd útgefanda að samkvæmt beirra bestu vitund séu upplýsingarnar 
sem útgefandalysingin hefur að geyma 1 samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum 
sé sleppt sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar. 

Einnig lýsa formaður stjórnar og forstjári Ind yfir f.h. útgefanda að ekki hafi orðið 
neinar mikilwegar breytingar á fjárhags- eða viðskiptastöðu samstæðunnar frá 
lokum síðasta fjárhagstímabils, að útgefandi hefur ekki gert neina mikilvæga 
samninga sem ekki tengjast hefðbundinni starfsemi hans sem skipta máli fyrir 
möguleika útgefandans á að uppfylla skuldbindingar sínar gagnvart 
verðbréfaeigendum að bví er varðar verðbréfin sem stendur til að gefa út og að 
útgefandi er ekki aðili að öðrum stjórnsyslu-, cl6ms- eða gerðard6msmálum sem 
lcunna að hafa haft eða hafa að undanförnu haft veruleg áhrif á fjárhagsstöðu eða 
arðsemi útgefanda og/eða samstæðunnar, en beim sem útgefandi greinir frá I kafla 
1.2.1. Lagaálicetta, I utgefandalýsingu bessari. Þá lýsa formaður stjórnar og forstjúri 
bvi yfir að ekki hafi orðið neinar verulegar 6ecskilegar breytingar á framtiðarhorfum 
útgefanda &Man síðustu endurskoðuðu reikningsskil hans voru birt. 
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F.h. Kviku  

Reykjavik, 27. jOní 2018 

F.h. Kviku 

C/12- 

Kristin Pétursdóttir, stjórnarformaður 	A rmann Dorvaldsson, orstjóri 

3.4.3. Uppfcersla kafla 3.3. Nýlegur samruni og kaup 

Við kafla 3.3. Nfiegur samrttni og kaup, baetist eftirfarandi málsgrein: 

Dann 31. maí 2018 sambykkti Fjármálaeftirlitið samruna JAI:liters rekstrarfélags hf. (her eftir 
nefnt „Jupiter") og Öldu sjóða hf. (hér eftir nefnt „Alda"). Samruninn tók gildi frá og með 
dagslokum 31. mai 2018 og mun sameinað félag starfa undir nafni og kennitölu Jupíters frá 
þeim tíma. Samhliða samrunanum munu tveir starfsmenn Öldu ganga til liðs við Jupiter. 

3.4.1. Nýr kafli 3.4. Viljayfirlýsing 

Dann 20. juní 2018 birti ntgefandi tilkynningu urn að Utgefandi og hluthafar GAMMA Capital 
Management hf. (her eftir nefnt „GAMMA") hefðu undirritað viljayfirlýsingu urn kaup og sölu 
á öllu hlutafé GAMMA. Í tilkynningunni kemur fram að fyrirhuguð viðskipti séu háð ýmsum 
skilyrðum, svo sem niðurstöðu áreiðanleikakannana, sambykki eftirlitsaðila og sambykki 
hluthafafundar Kviku. 

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

https://cns.omxgroup.com/cdsPubliciviewDisclosure.action?disclosureId=845343&messageId  
=1063227 

3.4.2. Uppfcersla kafla 4.2.1. Skipulag 

Kafli 4.2.1. Skipttlag breytist og verður svohljóðandi: 

Skipurit dtgefanda má sjá hér fyrir neðan á mynd 1. Dann 31.12.2017 voru 109 manns I fullu 
starfl hjá samstecðu bankans. Dar af störfuðu 98 hjá móðurfélaginu en 12 hjá dótturfélögum 
bess, Jupiter, Öldu, Rekstrarfélagi Virðingar hf. (her eftir nefnt „Rekstrarfélag Virðingar"), og 
Kviku Securities Ltd. Engar verulegar breytingar hafa orðið á starfsmannaljölda samstaunnar 
frá árslokum 2017. 
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Mynd 1: Skipurit útgefanda 

Dann 31. desember 2017 samanstóð samstEeðan af 31 félagi. Helstu dótturfélög innan 
samstæðunnar eru talin upp I skýringu 22 1 samstæðuársreikningi útgefanda fyrir árið 2017. 
Meal þeirra eru Hipher, Rekstrarfélag Virðingar og Kvika Securities Ltd., en Jupiter og Alda 
hafa sameinast undir nafni og kennitölu Júpiters, sbr. nánari umfjöllun I kafla 3.3. Nýlegur 
samruni og kaup. 

Jupher er rekstrarfélag verðbréfasjóða, og með starfsleyfi sem slíkt sky. lögum urn 
fjármálafyrirtxki, nr. 161/2002. Japher starfrækir nú 29 sjúði. Rekstarfélag Virðingar er einnig 
rekstrarfélag verðbréfasjóða, með starfsleyfi sem slat sky. lögum urn fjármálafyrirtæki, nr. 
161/2002. Rekstrarfélag Virðingar starfrækir nú fimm sjóði. Kvika Securities Ltd. er undir 
eftirliti Fjármálaeftirlitsins I Bretlandi (e. Financial Conduct Authority) og veitir 
ráðgj afarþj einustu. 

Akta sjóðir hf. var clótturfyrirtæki útgefanda I byrjun árs 2017, en er hlutdeildarfélag I árslok 
2017 bar sem írtgefandi seldi u.þ.b. 2% af hlutafj áreign sinni I Alcta sjóðum hf. á þvf ári. 

3.4.3. Uppfcersla á kafla 6.2. Hluthafar 

Kafli 6.1. Hluthafar breytist og verður svohljóðandi: 

Hluthafafundur er asta vald I öllum málefnum útgefanda innan þeirra takmarka sem 
samþykktir hans og landslög setja. Hluthafar sem ráða minnst 1/20 hlutafjár I útgefanda geta, 
sky. samþykktum, krafist þess að stjórn boði til hluthafafundar. Á hluthafafundi rxður einfaldur 
meirihluti atkvæða írrslitum, nema öðruvísi sé mælt fyrir I samþykktum útgefanda eða 
landslögum. 

Neðangreind tafla sýnir 10 stærstu hluthafa félagsins miðað við 25.06.2018: 

Nafn Kennitala Fjöldi hluta Hlutfall 

Vátryggingafélag islands hf. 690689-2009 401.730.815 21,77% 

RES II ehf. 470417-0560 169.197.677 9,17% 
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Lífeyrissjóður verslunarmanna 430269-4459 152.639.964 8,27% 

K2B fjárfestingar ehf. 681209-3360 136.462.748 7,40% 

Arion banki hf. 581008-0150 92.670.032 5,02% 

Mízar ehf. 410411-0670 72.620.665 3,94% 

Feier ehf. 540909-0910 56.930.375 3,09% 

Lífsverk lífeyrissjóður 430269-4299 48.296.034 2,62% 

Sindrandi ehf. 661013-2220 45.757.816 2,48% 

Akta HS1 460213-9910 37.905.893 2,05% 

3.4.1. Uppfcersla á kafla 8 Skjöl f ii s)5nis 

Kafli 8 Skjö/ til sýnis breytist og verður svohljóðandi: 

Meðan lýsing þessi er I gildi geta fjárfestar og aðrir nálgast eftirfarandi skjöl á skrifstofu 
írtgefanda eða á rafrænu formi á heimasíðu hans, https://www.kvika.is/um-kviku/  

Samþykktir Kviku banka hf. 
Útgáfulýsing vegna víxla, KVB 18 1220 
Ársreikningur samstæðu Kviku banka hf. fyrir árið 2016 
Ársreikningur samstzeðu Kviku banka hf. fyrir árið 2017 

8.1. Upplýsingar sem eru felldar inn með tilvisun: 

Samþylcktir Kviku banka hf. eru felldar inn í heild sinni með tilvísun og ma nálgast undir 
eftirfarandi vefslóð: 

https://wvvw.kvika.is/media/pdf/samthyldctir-kviku-banka-hf.-18.05.2018.pdf  

Ársreikningur samstæðu Kviku banka hf. fyrir arið 2016 er felldur inn I heild sinni með tilvísun 
og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

hftps://www.kvika.is/media/pdf/Kvika---Consolidated-Financial-Statements-31.12.16.pdf  

Ársreikningur samstxðu Kviku banka hf. fyrir árið 2017 er felldur inn í heild sinni með tilvísun 
og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: 

https://www.kvika.is/media/pdf/Kvika-Consolidated-Financial-Statements-31.12.2017.pdf  

Tilkynning utgefanda, dags. 20. jimí 2018, urn að írtgefandi og hluthafar GAMMA Capital 
Management hf. (her eftir nefnt „GAMMA") hefðu undirritað viljayfirlýsingu um kaup og sölu 
á öllu hlutafé GAMMA er felld inn I heild sinni með tilvísun og ma nálgast undir eftirfarandi 
vefslóð: 

https://ens.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?diselosureId=845343&messageId  
=1063227 
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4. ÚTGÁFULÝSING 

Hér að neðan má sjá iltgáfulýsingu vixlanna, dags. 15. jání 2018. 



K V 1, K A 

ÚTGAFULÝSING 

RAFR/EN ÚTGAFA SKULDABRÉFA HJA NASDAQ 
VERDBRÉFAMIDSTÖD HF. 

1. kafli 	 Almennar upplýsingar urn útgefanda 

1.1 Nafn útgefanda, kennitala, heimild til agáfu, stofndagur, skráð 
aðsetur og hófuðstöðvar efficer eru aðrar en hið skráða aðsetur. 

Nafn útgefanda: Kvika banki hf. 
Kt. 540502-2930 
Heitnild til ittgáfu: Útgdfan krefst eldci samþykkis Fjármálaeftirlitsins. 
Fjármálanefrid bankans tók álcvörðun urn útgáfuna þann 15. júni 2018. 
Slcráð aðsetur: Borgartún 25, 105 Reykjavik, island. 

	

1.2 	Nöfn og kennitolur forsvarsmanna útgefenda. 

Amami Harri Þorvaldsson, kt. 151268-3239. 

	

1.3 	Log og reglur sem irtgefandi starfar eftir ef sérlög gilda urn starfsemi 
hans. 

Útgefandi hefur starfsleyfi sem viðskiptabanki og starfar samkvæmt 
lögum nr. 161/2002 urn fjárinálafyrirtælci. 

2. kafli 	 Upplýsingar urn fitgáfuna 

	

2.1 	Viðtakandi greiðslna, greiðsla afborgana og annarra upplýsinga hjá 
útgefanda sem varða írtgáfuna, nafn/nofn, kennit. og netfang. 

Hand& Karl Högnason, kt. 281274-5389, halldor.hognason@lcvika.is  
Hand& Þðr Snæland, kt. 221179-3589, halldor.snaeland@kvika.is  

	

2.2 	Auðkenni fagáfunnar, nafnverð svo og önnur skilyröi sem var.& 
fitgáfuna og skuldbinda útgefanda, sjá viðauka „skilmálar flokks". 

Urn aðra skilmála en ba sem fram koma Iþessum kafla, er vísað til 
slcilmálablaðs aftast I utgáfulýsinguþessari. 

Auðkenni : KVB 18 1220 
ISIN nómer : 1S0000030062 
Skrining I kauphöll : Já 
Tegund bréfs : Víxlar 	 x 

ICvika banki hf. 	Borgarnini 25 	105 Reykjavik 	kvika@kvikals 	kvika.is 



Heildarheimild til titgifu : ISK 2.000.000.000 
ttgefið nú : ISK 1.600.000.000 
Útgáfudagur : 20. júní 2018 
Lokag,jalddagi : 20. desember 2018 
Vextir : Valamir em vaxtalausir og era seldir með 

forvaxtafyrirkomulagi. 
Verðtrygging : Nei. 
Fyrsti vaxtadagur : A ekki við 
Fyrsti gjalddagi vaxta : Á ekki við 
Nafnverðseiningar : ISK 20.000.000 
Gjaldmiðill : ISK - islenskar kronur 
Greiðsla á gjalddaga 	_ : Bin greiðsla höfuðstóls 6. gjalddaga 

Ágreiningsmál: Rísi mál út af slculdabréfi þessu má reka þau fyrir 
héraðsdómi Reykjayikur, sky. ákvæðum XVII. kafla laga nr. 91/1991 
urn meðferð einkamála. 

Heimild: Sarnicvmmt heimild fjármálanefridar Kvilcu banka hf., dags. 
15. júnf 2018. 

Skráð I kauphöll?: Já 

Breytingar á slcilmálum: 
ttgefanda her 0 tillcynna Nasdaq verðbrefamiðstöð hf. (NVM) um 
hvers kyns breytingar á skilmálum skuldabréfanna. 

Afslcráning: 
Skuldabréfin verða afskráð eftir lokagjalddaga, nema tillcynning um 
annað berist frá útgefanda. Ihgefandi sendir NVM staðfestingu þegar 
lokagjalddagi hefur verið greiddur. 

Greiðslufall: 
ttgefanda ber að tilkynna NVM urn greiðslufall og skal I 13vi tilviki 
senda NVM tilkynningu bar urn þegar greiðsla hefur farið fram. NVM 
getur óskað eftir staðfestingu frá vörsluaðila að skuldabréfið haft verið 
greitt upp. 

2.3 Illunnindi sem tengd eru skuldabrefimurn, útreikningar Peirra og 

Engin hlunnindi em tengd skuldabréfunum. 

2.4 	Skattur á tekjur af skuldabréfum sem haldið er eftir til staðgreiðslu 
upprunalandinu og/ea I skráningarlandinu. Greint skal frá hvort 
eagefandi ábyrgist cm) staogrelðsluskatti sé haldiO eftir. 

/7 lit, 

Kvilca build h 	Borgartiini 25 	105 Reykjavflc 	kvika@kvilcals 	kvika is  
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Útgáfan er rafrxxit skrdð hjá NVM. Ahyrgð á Atreikningi og töku 
ármagnstekjuskatts liggur hjá eirri reikningsstofnun sem varslar 

viðkomandi bréf. 

2.5 NVM ráðstafar vitgefnum skuldabrefum á reikning útgefanda nr. 
305122 í Kviku banka hf 

Sambykkt afhálfu útgefanda. 

3. kafli 	 Upplysingar urn þd sem annast iltgáfulýsingu: 

3.1 Nöfn, netföng og símanúmer þeirra sem annast titgáfulýsingu hjá 
útgefanda. 

HallcIór Karl Högnason, halldor.hognason@kvikads, sími 540-3206 
Halklór ID& Snæland, halldor.snaeland@kvikais, sími 540-3215 

3.2 	Nöfn, neffbng og símanúmer starfsmanna Peirrar reikningsstofnunar 
sem annast fagáfulýsinguna. 

Hallciór Karl Högnason, halldor.hognason@lcvikads, 540-3206 
HallcIór Þór Snxland, halldor.snaeland@kvikais, 540-3215 

4. kafli 	 Fylgigögn með utgáfulysingu: 

4.1 	Stagesting opinbers skráningaraðila á tilurð útgefanda. 

4.2 	Stagesting á að útgefandi hafi tekið formlega ákvörðun urn hina 
j)rirhuguðu raftcenu litgáfu eða önnur gögn Par að Mandl svo sem 
stagest aftit affundargerð eða vísun í log eóa reglur sem gilda urn 
i'agáfuna. 

4.3 Nafn ftumsOluaðila ems eða fleiri ef urn nýja útgáfu eða 
viðbátarútgáfu er að rceða og aftit af samningi útgefanda  við hann. 

4.4 &Id NVM eftir því skal leg& ftam staðfesta yfirlýsingu 
heraðsdómara um að félag sé ekki undir gjaldþrotaskiptum. 

4.5 	Önnur .bilgigögn vegna hinnar jirirhuguðu útgáfu sem NVM telur 
nauðsynleg. 

Kvika banki hf 	Borgartúni 25 	105 Reykjavik 	kvika@kvilcals 	kvika 
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Staður: Reykjavik Dags: 15. jUni 2018 

F.h. fitgefanda sky. umboði F.h. Kviku banka hf, 

Magnts Ingi Einarsson  Magnus Ingi Einarsson 

HallcIór Karl Högnason 	 Hallclór Karl Högnason 

Kvika bank! hf 	Borgarttini 25 	105 Reykjavik 	kvika@kvika.is 	kviica.is  
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VIDAUKI - SKILMÁLAR SKULDABRÉFS 

Upplýsingar um útgefanda: 

1.  Nafn: Kvika banki hf. 

2.  Kennitala: 540502-2930 

3.  LEI: 254900WR3I1Z9NPC7D84 

Upplýsingar urn útgáfu 

4. Auðkenni utgáfu: KVB 18 1220 

5. ISIN: 150000030062 

6. CFI númer: DYZUXR 

7. FISN númer: KVI KA BANK! HF/ZERO CPN 20181220 

8. Skuldabréfivfxill: Vfxlar 

9. Heildarnafnverð iltgafu sky. agáfuheimild: 2.000.000.000 

10. Nafnverð áður útgefið: 0 

11. Nafnverð útgefið nú: 1.600.000.000 

12. Nafnverðseining I verðbréfamiðstöð: 20.000.000 

13. Skráð I Kauphöll; Já 

Afborganir - Greiðsluflæði  
14. Tegund afborgana: Vaxtalaust eingreiðslubréf 

15. Tegund afborgana, ef annað: Eln greiðsla höfuðstóls á gjalddaga 

16. Gjaldmiðill: ISK 

17. Gjaldmiðill ef annað: A ekki við 

18. Otgáfudagur: 20.6.2018 

19. Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: 20.12.2018 

20. Fjöldi gjalddaga höfuðstóls I heild: 1 

21. Fjöldi gjalddaga á an: 0 

22. Lokagjalddagl höfuðstóls: 20.12.2018 

23. Vaxtaprósenta: A ekki via 

24. Vaxtaruna, breytilegir vextir: Annað 

25. Vaxtaruna, ef annad: A ekki við 

26. Alagsprósenta á vaxtarunu: A ekki við 

27. Reikniregla vaxta: Einfaldir 

28. ReiknIregla ef annað: A ekki við 

29. Dagaregla: ACT/360 

30. Dagaregla ef annað: A ekki via 

31. Fyrsti vaxtadagur: A ekki við 

32. Fyrsti vaxtagjalddagi: A ekki við 

33. Fjöldi vaxtagjalddaga a ári: A ekki Yid 

34. Höldi vaxtagjalddaga I heildina: A ekki við 

35. Ef óreglulegt greiðsluflæði, bá hvernig: A ekki via 

36. Ver8 með/án afallinna vaxta: Choose an item. 



NNasdaq 
37. El dagsetning afborgunar er fridagur, skal auka 

vaxtadaga sem lovf nemur: 
Choose an item. 

Vísitölur  

38. VisitölutryggIng: Nei 

39. Nafn visitölu: A ekki via 

40. Dagvfsitala ea mánaðarvisitala: Choose an item. 

41. Dag/mánaðarvisitala ef annað: A ekki via 

42. Grunngildi vfsitölu: A ekki via 

43. Dags. grunnvfsitölugildis: A ekki við 

Mrar upplýsingar  

44. Innkallanlegt: Nei 

45. Innleysanlegt: Nei 

46. Breytanlegt: Nei 

47. Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) A ekki via 

48. Aðrar upplýsingar: Click here to enter text. 

Click here to enter text. 
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