Endanlegir skilmólar
28. apríl2O2O

Lykillfjórmögnun hf.
Útgófo ú 1.000.000.000 kr. skutdabréfum
í

samræmi við

70.000.000.000 kr.
útgófuramma skuldaskjala
Þessir endanlegu skilmólar hafa verið gerðír í samraemi víð 45. grein laga nr. LO8/20O7 um verðbréfaviðskipti og
verður að lesa þó ísamhengi við grunnlfsingu útgefanda dagsetta 20. desember 20L8 og þó viðauka sem gerðir
geta verið víð grunnlfsinguna ésamt þeim skjölum sem felld eru inn í grunnlfsinguna eöa viðaukana með tilvísun
(einnig,,grunnlfsingin"). Grunnlfsingin er birt í tengslum við 70.000.000.000 kr. útgófuramma skuldaskjala Lykils
fjórmögnunar hf.

Grunnlfsinguna og alla mögulega viðauka hennar er að finna é vefsíðu útgefanda, https://www.lykill.is/
starfsemi/fjarfestatengsl/. Eingöngu er hægt að fó allar nauðsynlegar uppl'isingar um útgefanda og skuldabréf og
víxla útgefin af honum með því að lesa saman grunnlfsinguna, mögulega viðauka við grunnlfsinguna og þessa
endanlegu skilméla.

Hluti A: Samningsskilmólar

L.

Útgefandi

Lykill fjórmögnun hf

i

Flokkur númer:

2L04

ii

Útgéfuhlutinúmer:

iii

Heildarheimildflokks:

2

3.

Mynt

4.

Uppsafnað nafnverð:

2.000.000.000 kr
tsK

i

Flokkur:

1.000.000.000 kr

ii

Útgófuhluti

1.000.000.000 kr

5.

ÚtgÉfuverð:

100,00% af heilda rn af nverð

6.

Nafnverðseiningar:

1.000.000 kr

i

!

7.

i

Útgófudagur:

ii

Fyrsti

30. apríl 2020

vaxtadagur:

30. apríl 2020

8. Lokagjalddagiz
9.

Tegund

28. aprí12021

vaxta:

3,10% fastir vextir

(Nénari upplfsingar eru veittar í tölulið 2Lhér að neðan)

10.

Greiðslufyrirkomulag:

11. Uppgreiðsluheimild

að vali

Jafnar greiðslur höfuðstóls (e. onnuityl og verðtrygging ekki tilgreind
A ekkivið

útgefanda:

12. Forgangsröðun skuldaskjalanna: Óveðtryggð skuldaskjöl
(Nónari uppl'isingar eru veittar í tölulið 25 hér að neðan)

13. Heimild fyrir

útgófunni:

Stjórn útgefanda veítti heimild fyrir útgéfurammanum ó fundi sínum
þann: 27. september 2016

14.

Greiðsluaöilii:

Útgefandi er greiðsluaðíli skuldaskjalanna.

15.

Verðbréfamiðstöð

Skuldaskjölin eru gefin út rafrænt hjó Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., kt.
50A797-3209, Laugavegi L82, t05 Reykjavík

Akvæðisem eiga við um óverðtryggð skuldabréf með jöfnum afborgunum
16. Óverötryggði skuldabréf

með

A ekkivið

jöfnum afborgunum:

Akvæði sem eiga við um óverðtryggð skuldabréf með jöfnum greiðslum (e. annuítyl

17.Óverðtryggðijafngreiðslubréf: Avið
Vertir til
Fjöldi

lokagja|Jdaga:

vaxtagjalddaga:

Vaxtagjalddagar:

3,tO% ó óri. Vextir greiöast ó 1 ménaða fresti
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28. dagur ménaðar ó 1 mónaöa fresti

til lokagjalddaga, fyrsti

vaxtagjalddagi er 28. maí 2020
Gjalddagar

höfuðistóls:

Fjöldi gjalddaga

tröfuðstóls:

A hverjum vaxtagjalddaga
L2

2

Dagaregla

30E/360

Akvæði sem eiga viö um verðtryggð skuldabréf með jöfnum afborgunum
18. Verðtryggð skuldabréf með

A ekkivið

jöfnum afborgunum:

Akvæði sem eiga við um verðtryggð skuldabréf með jöfnum greiðslum le. annuityl

jafngreiðslubréf: A ekkiviö

19. Verðtryggð

Akvæði sem eiga við um vaxtagreiðslur (ef einhverjar eru)
20. Breytilegir vextir:

A ekki við

21.

A við

Fastir vextir:

Vextir til gjalddaga:

3,1O% ór óri. Vextir greiðast ó L mónaða

Vaxtagjalddagar:

Greiðsla vaxta skal vera 28. dagur í hverjum ménuði til og með

fresti.

lokagialddaga, í fyrsta sinn 28. maí 2O20.
Dagaregla:

30E/360

Aðrir skilmélar sem gilda um

Engir

vaxtaútreikning skuldabréfa með fasta
vexti:

22. Yixlar

A ekki við

Akvæði varðandi uppgreiðslu eða umframgreiðslu að vali útgefanda
23. Uppgreiðsla/umframgreiðslaheimil Aekkivið
að vali útgefanda:

Akvæði sem gilda um tryggingar
24. Veðtryggö

skuldaskjöl:

25. óveðtryggð

skuldaskjöl:

A ekkivið

Akvæði skilmóla 4.2. (Óveðtryggð skuldaskjöl)gilda um skuldaskjölin.

Almenn ókvæði sem gilda um skuldaskjölin
26.

Uppl'isingakvaðir:

27. Almennar

kvaðir;

A ekki við

Útgefandi skuldbindur sig til að hlíta þeim kvöðum sem tilgreindar
eru íeftirfarandi töluliðum skilmóla 11 (Almennar kvaðir) uns skuld
samkveemt skuldaskjölunum er að fullu greidd: 11.1-11.6.
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28.

Fjórhagsleg skilyrði:

29. Vanefndatilvik:

A ekkivið

Úgefandi skuldbindur sig til að hlíta þeim vanefndati vikum sem
tilgreind eru í eftirfarandi töluliðum skilmóla 14 (Vanefndatilvik): 14.1,
ogL4.3, til 14.8

30. önnur ókvæöi;

Stefnt er að því að skuldabréfaflokkurinn verði tekinn til viðskipta ó
skipulegum verðbréfamarkaðir NASDAQ lceland hf. þann 30. apríl
2020.

Abyrgð
útgefandi ber óbyrgð ó uppl,isingum sem þessir endanlegu skilmólar innÍhalda. Útgefandi staðfestir aö svo miklu
leyti sem honum er kunnugt um og honirm er unnt, að upplrisingarnar eru réttar og engum staðreyndum er sleppt
sem geri upplfsingarnar ónókvæmar eða misvísandi.
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Hluti B: Aörar upplÍsingar

1.

2.

Skróning

i

Skróning:

Nasdaq lceland hf

ii

Taka tíl viðskipta

Sótt verður um að víxlarnir veröi teknir til viðskipta ó Aðalmarkaði
Nasdaq lceland hf.

Hagsmunir aðila í tengslum við

útgófuna

Að undanskilinni þóknun greiddri til söluaðila er útgefanda ekki
kunnugt um neina hagsmuni sem skipta móli í tengslum viö útgófu
og sölu skuldakjalanna.

3.

Róðstöfunsöluandvirðis,óætlað
nettó söluandvirði og
heildarkostnaður

4.

i

Róðstöfunsöluandvirðis:

Til að fjórmagna rekstur, vöxt og aukin umsvif

ii

Aætlaðnettósöluandvirði:

997 m.kr.

iii

Aætlaðurheildarkostnaður:

3 m.kr.

Avöxtunarkrafa

i

Upplrisingar um

Skuldabréfin eru seld é pari, þ.e. nafnverði

óvöxtunarkröfu:

5.

Upplfsingar um undirliggjandi

A ekkivið

þættil

6.

Auðkenni

ii

Auðkenni:

LYKILL 21 04

iii

lSlN númer:

ts0000031870

Lykillfjórmögnun hf
28.apríl?O20

)o*sJ,'tX--

1

614',r&*,"o.

Ólöf Jónsdóftir

Stefnir Stefnisson

Framkvæmdastjóri

Sviðsstjóri Rekstrarsviðs

Avið um skuldabréfsem bera breytilega vexti.
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Samantekt
Samantekt þessi er birt af Lykli fjérmögnun hf.,

l<1.

621101--2420, Armúla L, L08 Reykjavík. (,,Lykill",

,,Íélagiö",,,útgefandinn") þann 20. desember 2018 og er hluti af grunnl,isingu félagsins. Lykill
fjórmögnun hf. er lónafyrirtæki ískilningi laga nr. t6t/2002 um fjórmólafyrirtæki og sinnir fjórmögnun
til einstaklinga og lögaðila með lónr,,eitingum og eignaleigusamningum.
Samantektin er í fimm hlutum senr merktir eru með bókstöfunum A-E. Hver hluti samamtendur af
uppl'isingaliðum r;em eru númeraðir fró A.L-E.7.

Samantektin

er

útbúin

í

samræmi

við viðauka XXll við

reglugerð framkvæmdastjórnar

Evrópusambandsins nr.8O9/2004 með síðari breytingum. Samantektin inniheldur alla þó uppl'isingaliði
sem fram skulu koma í samantekt skv. fyrrgreindri reglugerð

fyrir I'isingar sem unnar eru í samræmi

við viðauka lV og V við óðurnefnda reglugerð nr.809/2OO4 sem varöar lógmarkskröfur um uppl,isingar
sem koma eiga I'ram í l,isingu fyrir skuldabréf. Númeraröð uppl,isingaliðanna getur verið slitin en
óstæöa þess er að ekkiergerð krafa um birtingu tiltekinna uppl'isingaliða ísamantekt vegna I'isinga
sem unnar eru í samræmi 'rið viðauka lV og V.
Þrótt fyrir að samantektin skuli innihalda tiltekna uppl'isingaliði þó er mögulegt að þeir eigi ekki allir viö
í tilviki útgefanda og þeirra verðbréfa sem grunnl'isingin tekur til. í því tilviki er sett inn í samantektina

stutt lÍsing ó uppl'isingaliðnum ósamt textanum ,,4 ekkivið".
A. lnngangur og viðvaranir
Liður

Upp$sirrgasþlda

Upplfsingar

A.t

Fyt'"yq"

Samanl.ekt þessa skal
desember 2018.

úlka sem inngang að grunnlfsingu útgefanda.

dags. 20

Akvörðun um fiórfestingu í verðbréfum útgefanda skal ekki tekin ó grundvelli
þessarar samantektar einvörðungu, heldur ó grundvelli l!'singarinnar í heild'
AÍhygli er vakin ó að ef farið er lnir dómstóla með kröfu sem varðar uppllisingar
í lj'singu þessari gæti fiórfestir sem er stefoandi þurft að bera kostrað af þj'ðingu

mólareksturinn hefst. Atþgli er vakin 6 aö
einkaréttaróbyrgð fellur eingöngu .ó þó einstaklinga sem lögðu fram
lysingarinnar óður

en

samantektina, þ.m.t. þfðingu hennar, einungis ef hún er villandi, ónókvæm eða í
ósamræmi við aðra hluta lysingarinnar, eða ef hún veitiÍ ekki í sarnhengi við aðra

hluta 1!'singarinnar, lykilupplj'singar fyrir fórfesta þegar þeir íhuga hvort
fiírfesta skuli í slíkum verðbréfum.
A,2

Samþykki

fyrir

A

ekl<i

við.

notkun
fiórmólarnilliliða ó
lfsingunni við síðari
endursölu eða útboð
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B. Útgefandi og allir óbyrgðaraðilar

Liður

Upplysingaskylda

Upp$singar

B.l

Lögheiti og

Lögheiti útgefanda er Lykill fiórmögnirn hf. og úðskiptaheiti Lykill.

viðskiptúeiti
útgefanda

8.2

Uppljsingar um
útgefanda

er lóna$rirtæki stofnað í samræmi við lög m.211995 um hlutafélög og með
starfsleyfi samkvæmt lögum nr. 16l/2002 um frírmólafyrirtæki. Kennitala útgefanda er
62110l-2420 og heimilisfang síðumúli 24, 108 Reykjavík. utgefandi starfar samkvæmt
lögum nr. 2/1995 um hlutafélög og lögum
er skróður ó Íslandi.

B.4b

ÞekÍ<t þróun sem

hefir óhrifó
útgefanda og
atvirurugrein sem
hann starfar í

w.

16112002 um

Starfsemi Lykils hefur fró upphafi aðallega verið ó sviði eignaleigu og hefur felagið
!órmagnað atvinnutæki, atvinnuhúsnæði og ökutæki fyrir fyrirtæki og einstaklinga.
Félagið hefur verið í fararbroddi í þróun vöru ó eignaleigumarkaði, s.s. fiórmögnunarleigu
ó atvinnuhusnæði og rekstrarleigu til Earirtækja, ósamt Lykilleigu til einstaklinga.
Verktakar og þjónustuaðilar hafa í gegnum tíðina verið stærstu viðskiptavinimir en meiri
óhersla hefiu verið lögð ó lrírmögnun ökutækja

8.5

Starfsemi og staða
útgefanda innan
samstæðu

fiórmólafyrirtæki. úgefandi

til einstaklinga

síðustu ór.

í Lykli fiórmögnun hf. (útgefanda), sem er móðurfélag
Lykill fórmögnun hf. er eigandi fimm dótturfelaga með litla eða enga
starfsemi. Eignir þær sem veðsettar eru veðtryggðum skuldabréfum eru í eigu Lykils
Starfsemi Lykils fer fram
samstæðunnar.

f órmögnunar hf.
B.9

Afkomuspó eða íætlun

Lykill fiórmögmrn hf. hefrr ekki birt afkomuspó

B.10

Fyrirvarar í

Aritun rírsreikn inga 2019 og

endurskoðunarsh-hslu

20 I 8

eða óætlun.

voru ón fnirvara.
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B.t2

Sögulegar

Í eftirflrandi töflu mó sjó yfirlit yfir rekstrarreikning samstæðu útgefanda firir arið 2019

f órhagsupplj'singar

og sarnanburð við rírið 2018.

og breytinlgar ó

!írhagsstiiðu,

Rekstrarreikningur og yÍirlit um heildarafkomu órsins 20í9

viðskiptasrlöðu eða

framtíðarhorfum

Irbír#rEd* @ tÞ.r8ftúd l^iE

StÍÍ.

HreinarvæÞkiur

15

Hrehn
Aómr EkstÍartekjur

GentúöisbléÍingar

tórrnólÉq€ÍniíqEð

Rekstmrkælnaður.
AÍBkdttir ".-"......--..."
Hretur virúbbGyling

.

1€
..".......-..-..........-...33,311,35
17

Ir/bhbreythg og a6rff teklur frjlnueileigna

Hagnaöur

fyir Þkjlekafr

HelldeÍef,(oma ótrlna

Hagnaður

É

hlut og Þynntur bsgnaður

É

2018
2-305.€99

(1-1æ,51r)

'r.3æ"600

1-1&.182

27-Sis

1*5.712

843.58S

772.358

53-558

n.826

80_752

8í-32É

(12e1.413)

(1-173.63S)
(3S7.426)

(rtE3-216.1

(197.289)
(2-310)
34ír_807

20

TdqtrsksttrÍ

20í9
e83S-069
(1.5r6-4891

0

34!_807

434.036

(8.3í8)
1.1 14.057

97.721

1-211.f?8

hlut:

HaqnaúJÍ É Húl og þyÍrntur llagnaðtj ó hlut -.-".--...."..-..

21

í,5

5.2

8

eftirfarandi töflu mó sjó yfirlit yfir efnúagsreikning samstæðu útgefanda þann 3l
desember 2019 o931. desember 2018.

EÍnahagsreikningur 31, desember 2019
^ItutælrEdire

I

Fúaed.m *rúæ

Elgtlí

SlÍÍ.
2r

[,h€ðsskuldabÍéÍ

45
45

34
42

507"209
976_083
35.28ó-,t74
2.488-O35
1 71.134
1.088_?2í

2+3i
RekBFaÍblguelgfiir
Réksbð6órfiruhiÍ

33

T€kjuskatsdgn
AðÍsreQnlr

m19
2769.208

37

149"5í4

Lelguelgnk ........-.-

35

Fu{rus æignir

30.301

36

tö_027

Elgnlr eamtaks

Leþushuld

35

AðrarskuldÍ

41

Skuldlr:amtels

Eigiö

zglS
't.646.165
o
607.572

28.960.í65
2.303.961

r{r.49s
1,Oæ.?21
135-757

o
8.14,{

43-4t1.305

37.893.984

31.127.3æ

24-890.€55
0
363.,t06

30_868
1165

tlg

3í.623.953

25.2æ.ú2

Íé
230-ít01

Skutdlr og elglð fé og samtals

230.901

8,?89.s22
2.426.9?8
't1.847.e5í

12_63:t.923

,*r.471.305

37.89ú.984

8.?89.522
3_613 4gq

9

Í eftirfarandi töflum mó sjó rekstrarreikning samstæðu útgefanda fyri: órin 2017 og20l8
og efnahagsreikning samstæðu útgefanda þann 31. desember 2017

og3l.

desember 2018.

Rekstrarreikningur og yfirlit um heildarafkomu ðnsins 2018
*rÞÍ lgflhsúlr

il ÍirtuEdfn

5úm

srfr.
VedllsltÍ.lÍ

ú17

2ot8
3.387.{n5

,.......,

{1. 123,1í71

VaúagÍrld

llr|insÍvextilrkFr

14

HÍdnn íiddeyrbmunur."...".."....,......
RekstsarbiJr.rt€kfuí
Aðrdr ÍEl6tÍaÍtefilur.......,..,....",,,..."...

it
31.$l

RekstÍrÍhorúrEöuÍ
AÍsk ifik ..".......,,..
Hrein viðisbrqilinÉ

18

il€tsbrlyiing ðg EðÉr !ékiur fuilhrjstu!Írna

131d.æ4

195.71?
77?.358
23.6?S

ar8-s64

tr.íru.6cs)

(3S7.426)

fie.m6

1_114-(F7

Íg
Heildarrftoma {ruins

Hagnaður ó hlutog þynnhrr

f€6s.972i

1:8.51)8

tu.oí4!
28.{X6
(1,085,518)
(404.38€)
6{lð.6211

(í611

t8.3r8l

H.gnr6lÍ ryrlr trkJu{(rtt

TÉ*jusl€ilur

í-gft.S78

1.076.261

í}7.t1t1

991.000

r211.rr8

2-{n7,261

hrgnaðtri hluf

HagnaúJr e hlut og þynntur hegnsðuÍ ð hlut ,.,-.,,...,",,... 20

5J

Ð,0

10

Efnahagsreikningur 3í. desember 20{ g

201!

5..166.752

e8.ffiÍt.t€5
't.088.72í
r35-757

2?,?39.630
10ú.09Íl
991.000
337.376

60r.57,?

AóÍðreignir

3.r

tí

RB|ÍstrðrÍsiguaígn{r

R€Krtrði:eÍTnuÍir
Fdlnu6ilreignir

2Mt

4.646,16É

2.30ú-981

g?

1.912-380

Í,13-4æ

r{7.7t8

33

8.'!jl4

15.5$E

37.BSt.904

3í.?t8,632

Eignhsuntab

llltuHlr
LÉntakð

38|37

AÉiarekuldir

3lS

Skuldlrstílltsk

24.t196-655
3fit-{o6
25:60-Í162

t30.901
ÓrÉæWaAepiC

8.78Í1.582

e
Étglð Íó

SlruÍdirog cígið

nÉ

srmtdr

og remtrla

+O

17.5?5,S37

s29.126
X8..it5d,Ít6g

23{t.go1
8.78S.522

3.613_4{19

4.3{13.245

12-B3ÍI,SZI

t3,#!3.6tss

37-89:t.S4

31.778.83a

Ekki hafa orðið neinar verulegar óæskilegar breytingar ó framtíðarhorfum Lykils fró
endurskoðuðum órsreikningi samstæðunnar fyrir órið 2019. Engar mikilvægar breytingar
ó fórhags- eða viðskiptastöðu Lykils fró dagsetningu síðasta ínttaóa
órsreikningi 3 1.12.2019.

hafa orðið

8.13

Nj{egir atburðir sem

ekki við.

skipta verulegu móli

vió mat 6
greiðslugetu

8.14

Efútgefandi er hóður

ekki við

öðrum aðila innan
samstæðu
B_15

Helsta starfsemi
útgefanda

er með starfsleyfi sem fiórmóla$rirtæki, nónar tiltekið sem lanafrirtæki, skv

lögum

nr.

16112002

um {órmólafldrtæki. Lykill fiórmögnun hf. ljtur eftirliri

Fjórmólaeftirlitsins skv. lögum 87/1998 um opinbert eftirlit með fiórmólastarfsemi.
Félagið stundar fiórmögnun ó ökutækjum og öðnrm tækjum sem og eignaleigu til
einstaklinga

8.16

Yfinóð yfir útgefanda

o

g Srirtækj a.

Hluthafar Lykils fi órmögnunar hf. eru tveir, TM hf., kt. 660269-2079 meö 99,96%
hlutafiar og TM Tryggingar ehf., kt. 660269 -3399 með 0,04yo.

11

8.17

Ltlnshæfismat

,d ekki við

útgefanda

C.

Verðbréf

Liður Upp$singasþlda
c.1

Uppljsingar
samkvæmt grunnlj'singu þessari gerir róð fyrir útgiífu skuldabréfa og

Tegund og flokkur
verðbréfa

r'íxla sem taka ó
| 08 I 2007

til

viðskipta

í

skipulegum verðbréfamarkaði

í

skilningi laga w

um verðbréfaviðskipti.

Oveðtryggð skuldúréf, óverðtryggð.
Gefin eru nú út skuldabréf fyrir 1.000.000.000 kr., með auðkenninu LYKLLL2104, ISIN
rr. 150000031870, en ekki hafa óður verið gefin út skuldabréf í sama flokki. Er
heildarheimild til útgófu skuldabréfa í þessum flokki 2.000.000.000 I'r. Skuldabréfin eru
gefin út í 1.000.000 kr. nafirverðseiningum.

Skuldabréfin eru gefin út rafrænt hjó Nasdaq verðbréfamiðstöð hf-,
Laugavegi I 82, 1 05 Reykjavík, Íslandi (einnig,,verðbréfamiðstöð").

c.2

Gjaldmiðill

k.

500797-3209,

Skuldas\lölin eru gefin út í íslenskum laónum (ISK)

verðbréfanna

c.5

Lfsing

ó hvers kyns

takmörkunum ó

fijólsu framsali
verðbréfanna

tsngar hömlur eru ó framsali verðbréfanna. Þó skal einungis heimilt að framselja
verðbréfin til nafngreinds aðila. Verðbréfin eru gefin út með rafrænum hætti í kerfum
Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. og reikningsstofounum, eins og þær eru skilgreindar
samkr.æmt lögum nr. 13111997 , um rafræna eignaskróningu verðbréfa, einum heimilt að

annasl milligöngu um framsal ó þeim. Eignaskraning rafLréfa hjó Nasdaq
verðbréfamiðstöð hf. veitir skróðum eiganda hennar lögformlega heimild fyrir þeim
réttindum sem hann er skróður eigandi að.

c.8

Réttindi sem fulgia

Skuldabréfin eru óveðtryggð.

verðbréfunum, þ.m.t.
forgangsröðun og

Kröfur samkvæmt skuldabréfum þessum standa jafnar öðrum almennum kröfum

takmarkanir ó

réttindum

ó

hendur útgefanda, eftir því sem kveðið er ó um í 1ögum um gjaldþrotaskipti o.fl. sem og
r!ðrunr sérlögum. Við gjaldþrot eða slit útgefanda stendur krafa um greiðslu samhliða
almennum köfurr1 en ó undan öllum kröfum til endurgreiðslu hlutafiór' Að öðru leyti

gilda almennar reglur kröfiréttar um skuldaskjölin.

Einstakur skuldabréfaeigandi hefur ekki einhliða rétt til að gjaldfella skuldabréf sitt.
Allar gjaldfellingarheimildir skuldabréfaflokksins, sem fram koma hér ó eftir, eru hóðar
eft irfarandi skilyrðum:

Að 10% skuldabréfaeigenda samþykki gialdfellingu efútgefandi er í vanskilum skv.
skilgreininguna,Janskil" í gialdfellingarheimildum.
Ð

ii) Aii 25% skuldabréfaeigenda samþykki gjaldfellingu ef útgefandi uppfyllir ekki
oitthvrú af öðrum skilyrðum giatdfellingarheimilda en vanskil.
Allar

eru h6óar því skiþði að
í samræmi við liði i) og ii) hér að ofan ó

gjaldfellingarheimildir skuldabréfaflokksins

skuldrúréfaeigendur samþykki gjaldfellingu

fundi skuldabréfaeigenda.

L2

Verði veðgæsluaðili var við að gjaldfellingarheimild sé virk skal hann að eigin
frumkvæði boða

til fundar

skuldabréfaeigenda.

Atkvæði ó filndi skuldabréfaeigenda reiknast í réttu hlutfalli við nafirverð skuldabréfa í
eigu hvers skuldabréfaeigenda ó fundinum 6 móti nafnverði heildaútgefinna
skuldabréfa. Bréf í eigu útgefanda hafa ekki atkvæðisrétt ó slíkum fundum og skulu
undanskilin við útreikning ó atkvæðisrétti.
Sé gjaldfellingarheimild ekki lengur til staðar ó þeim degi sem fimdurinn hefiy verið
boðaður skal veðgæsluaðili afboða fundinn.

c.9

Vaxtakjör, gialddagar
og finirkomulag ó
greiðslu afborgana og
vaxta og naftr
veðgæsluaðila, þegar

við ó

Höfuðstóll verður endurgreiddur með 12 jöfnum greiðslum,
fram til lokagjalddaga, í fyrsta sinn þann 28. mai 2020.

5l

mínaóa fresti og allt

Höfuðstóll er óverðtryggður.
utgefanda er óheimilt að umframgreiða skuldabréfin ó líftíma skuldabréfanna.
Greiðsla vaxta skal vera ó 1 mónaða fresti og allt fram

til

lokagialddaga, í fyrsta sinn

þann28.maí2020.

Af

höfuðstól skuldarinnar, eins og haÍm er ó hveq'um tíma, greiðast 3,10%o fastjr

órsvextir. Fyrsta vaxtatímabil skuldabréfsins hefst við útgófudag þess þann 30. apú12020
og lj'kur þarur 30. maí 2020 6 deginum fyrir upphafsdag annars vaxtatímabils. Eftir
það
skal hvert vaxtatímabil vera I mónuður til loka glalddaga. útreikningrn vaxta skal
framkvæmdur miðað úð dagaregluna 3081360.

vanefti útgefandi greiðslu

afborgana eða vaxta

af

skuldabréfunum, enda hafi

skuldabréfaeigandi fyrir þann tíma framvísað með sannanlegum hætti staðfestingu ó eign
sinni ó VS-reikningi hjó reikningsstofirun, ber honum að greiða dróttarvexti í samræmi
við ríkvörðun Seðlabanka Íshnds ó hverjum tíma um grunn dróttarvaxta og vanefndúlag

sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 3812001 um vexti og verðtryggingu af gjaldfarlinni eða
gialdfelldri fiórhæð fró gialddaga til greiðsludags.
c.10

Uppllirsingar um

ekki við.

afleiðuþótt
verðbréfanna

c.ll

UppllÍsingar um hvort
sótt hafi verið um eða
sótt verði um að

verðbréfin verði tekin
til viðskipta ó
skipulegum
verðbréfamarkaði og

deili

ó

öllum skipu-

legum verðbréfamörkuðum þar sem
viðskipti með verð-

Utgófuramminn gerir almennt róð flrir útgófu skuldabréfa og víxla sem taka 6 til
ó skipulegum verðbréfamarkaði í skilningi laga nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti en felaginu er þó heimilt að gefa út flokka skuldaskjala sem ekki

viðskipta

verður sótt um að teknir verði til viðskipta ó skipulegum verðbréfamarkaði. Þegar sótt er
um að fó skuldabréfin og víxlana tekin til viðskipta ó Aðalmarkaði Nasdaq Iceland (með
,,Nasdaq Iceland" er í grunnlfsingu þessari ótt við Kauphöl Íslands hf., skróð [iaheiti
NASDAQ Iceland hf., kt. 681298-2829, Laugavegi 182, Reykjavík) sem er skipulegur

verðbréfamarkaður í skilningllagaw. 10812007 um verðbréfaviðskipti. Ekki er gertrilö
flrir að sótt verði um að flí skuldabréfin og víxlana tekin til viðskipta ó öðrum
skipulegum mörkuðum.

bréfin fara fram eða
munu fara fram

13

o. Ahættuþættir
D.2

helstu óhættuþætti

Ahæthþættir þeir sem Lykli fórmögnun hf. er kururugt um og telur að eigi
sérstaklega við um útgefanda og gætu haft óhrifó virði verðbréfa útgefnum af

sem varða

honum:

Lykilupplj'singar um

útgefandann
sérstakiega

Helstu óhættuþættir félagsins eru ítl6na6hætta, þ.m.t. mótaðila- og
samþjtippunaríhætta, markaðsóhætta, einkum gjaldmiðla- og vaxtaíhætta,
lausafi órríhætta og rekstraróhætta.

Útlúna.dhætta er folgin í því að Lykill tapi fiórkröfu ef mótaðilar í viðskiptum
standa ekki við fórhagslegar skuldbindingar sínar.

T'il ma.rkaðsdhættu telst hætta Lykils ó fiarhagslegu tapi vegna liða innan og
utan eÍhahagsreikrings sem til verður vegna breytinga ó markaðsvirði, þar með
talið vegna breytinga ó gengi gjaldmiðla. Gengisúhætta Lykils felst í þeirri
óhættu sem brelingar 6 gengi erlendra gjaldmiðla hafa ó eignir og skuldir
félagsins.

úlaxtaúhætta er hættan ó að vaxtakjör undirliggjandi ahættu firír,rólaafirða
breytist ó ókveðnu tímabili og valdi brelingum ó teþum eða gjöldum vegna
þeirra. Breytingar ó vaxtastigi hafa 6luif 6 allar vaxtanæmar eignir og skuldir og
þar með ó tekjur og gjötd Lykils.

Veútryggingaróhætta: Verðtrygging hefur þau óhÍif að höfuðstóll
skuldabréfanna brelist í samræmi við breytingar ó grunnvísitölu
skuldabréfanna. Breytingar ó vísitölu sem notuð er til verðtryggingar hefirr
einnig óhrif ó greidda vexti af skuldabréfunum, þegar um vaxtagreiðslubréf er
að ræða, þar sem höfuðstóll er uppreiknaður miðað við vísitölu sem notuð er til
verðtqrggingar óður en vextir eru reiknaðir.

Lausafióróhætta Lykils er skilgreind sem hætta ó að felagið róði ekki yfir
nægnnr fiarmunum eða geti ekki selt eignir til aö mæta skuldbinding:rm ef svo
ber undir. Fjórmöguunarhhætta er tengd lausaf órríhættu. Starfsemi félagsins er
hóð þr,í að felagið geti fiórmagnað rekstur þess og eignir, þ.m.t. fiórmögnun

til

viðskiptavina.
R.ekstuanfhætta er tapshætta sem er til staðar vegna óviðunandi innri ferla,
starfsfiSlks, kerfa ogleða vegna utanaðkomandi þaÍta í rekstrarumhverfi.
Lagaíltætta er hluti af rekstraríhæÍtu. Lagaíhætta er m.a. hættan ó því að
starfsemi eða hóttsemi í starfsemi Lykils sé ekki í samræmi við regl'rr íslensks

réllar.
.{hætt,avegna samkeppni. Lykill bjr við samkeppni í starfsemi 3inni, þæði hvað
varðar lónveitingar til viðskiptavina og í eignaleigustarfsemiruri, og gæti hún
leitt til aukins kostnaðar og miruri markaðshlutdeildar félagsins sem getur haft
neikvæð óhrif ó arðsemi þess.

Aðrir,íhættuþættir sem eru hluti af rekstrariíhættu eru m.a. orðsporsóhætta og
pólitísk 6hætta. Orðsporsóhættaerí*tættaaf skaðasemhlotistgeturef orðspor
félagsins laskast í huga viðskiptavina, fiórfesta, lónveitenda eða amarra aðila.
Pólitísk 6hætta er sú óhætta að ,,pólitískar ókvarðanir", þ.m.t. laga- og
reglugerðarsetning, brelti grundvelli viðskiptarlkvarðana, s's. fiarfestinga eða

t4

sarnninga og takmarki möguleika fyrirtækja
beinlínis valdi því f,órhagslegu tjóni.

D.3

Lykilupplysingar um
óhættuþætti sem
varða verðbréfin
sérstaklega

til

að nó viðskiptamarkmiðum eða

Alm enn óhætta skuldaskjala: Fjórfesting í skuldaskjölum felur í sér óhættu og
þrótt fyrir að standa fuamar í röð kröfuhafa en t.a.m. eigendur hlutabréfa, geta
eigendur skuldaskjala tapað verðmæti Sórfestingar sinna í skuldaskjölunum, í

heild eða að hluta. .]-órfesting

í skuldaskjðlum fel'r einnig í sér markaðs-,
seljanleika- og mótaðilúhættu. Ekki er hægt að veira fryggingu fyrir því að

fi

órfestingin reynist arðsöm.

MarkaðsdhæfÍa,: Skuldabréfamarkaðir eru næmir $irir jmsum óhdfaþóttum
sem geta ón firirvara leitt til lækkunar eða hækkunar skuldabréfaverðs. Sótt
getur verið um töku skuldaskjala til viðskipta ó skipulegurn verðbréfamarkaði.
Þó aö skuldaskjölin verði tekin til viðskipta ó skipulegum verðbrófamarkaði er
ekki hægt að óbyrgjast skilvirkaa markað með þau.
vaxtadhættq er hættan ó að vaxtakjör wrdirliggjandi óhættu fórmólaaflrða
ó ríkveðnu tímabili og valdi brel'tingum ó væntum tekjum

breytist

skuldabréfaei genda vegna þeirra.

Aðrir óhættuþættir sem m.a. eru tengdir verðbréfum eru seljanleikaíhærla,
lausafóróhætta, lagaleg óhætta, óhætta við gjaldþrot, uppgreiðsluóhætta og
uppgjörsóhætta. SeljanleikadhæÍta er hættan ó að ekki reynist unnt að selja
skuldaskjölin þegar vilji stendw til. Lausafidrdhætta er folgin í því að útgefandi
getur lent í þeirri stöðu að eiga ekki nægilegt laust fe til að mæta skuldbindingum
sínum þegar þær falla í gjalddaga. Lagadhætta:

um skuldaskjölin gilda íslensk

lög. úgefandi getur ekki borið neina óbyrgð ó lagabrelingum eða öðrum
ókvörðunum stjómvalda. Ahmta við gjaldþrot: Ef skuldaskjölin njóta ekki
veðtrygginga standa firírfestar frammi fyrir þeini óhætnr að kröfur þeina ó
hendur útgefanda njóta ekki sérstakra trygginga í eignum útgefanda. Slíkar
lröfur standa því aftar veðtryggðum laöfum komi til gjaldþrots eða slita ó
útgefanda. Uppgreiðsludhætta: Skuldabréfin geta innihaldið ókvæði um
heimild útgefanda til að greiða upp skuldabréfin hraðar eða að fulru óður en
samningsbundnum lokagialddaga kemur eftir því sem fram kemur í viðeigandi
endanlegum skilmólum. Hætta er ó að fiórfestar geti ekki endurfiarfest
uppgreiðslufiórhæðinni ó sömu kjörum ó markaði. Uppgjörsóhætta.. Í tengslum
við möguleg viðskipti með skuldaskjölin er sú óhætta til staðar að greiðsla í
greiðslukerfi sé ekfti gerð upp með þeim hætti sem vænst var sökum
þess að
mótaðili greiðir eða afhendir ekki greiðslu eða skuldaskjöl ó réttum tíma.

Atrætta tengd óveðtryggðum skuldabréfum og víxlum: Ef skuldabréfin eða
víxlamir (,,skuldaskjö1in") njóta ekki veðtrygginga standa firírfestar frammi furir
þeirri óhættu að kröfur þeina 6 hendur útgefanda njóta ekki sérstakra trygginga
í eignum útgefanda. Slíkar

kröfir

standa því aftar veðtryggðum

kröfum í veðröð

komi til gjaldþrots eða slita.
Utgefandi getur samþykkt firírhagsleg skilyrði, uppljsingakvaðir og almennar
kvaðir vegna skuldaskjalanna sem ætlað er að bæta réttarstöðu eigenda
skuldaskj alann a gagnv art útgefanda.
Ahæua er fólgin í því að útgefandi brjóti eitthverr hinna sérstöku skiþða og
grípi ekki til nauðslmlegra aðgerða til þess að bæta ur þeim kringumstæðum eða
afvikum sem ollu slíku broti. Vanefni útgefandi eitthvert þessara sérstöku
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skilyrða er eigendum skuldaskjalanna heimilt að gialdfella þau samkvæmt
ókvæðum þeirra.

Breytingar ó skilmólum skuldaskjalanna geta verið hóðar samþykki tilskilins
hlutfaUs eigenda skuldaskjalanna, svo ekki er víst að breytingar sem eigandi
skuldaskjala veitir samþykki sitt firrir, nói fram aó ganga.

Í

ókveðnum tilvikum þar sem ókvarðanir varðandi skuldaskjölin eru bomar
undir atkvæði ó fundum eigenda skuldaskjala geta þeir eigendur sem annað
hvort mæta ekki ó fundinn, eða leggiast ekki sannanlega gegn þeirri t-llögu sem
til umfiöllunar er, talist hafa samþykkt hana (e. Snooze and lose). Einnig getur
iíkvörðun sem tekin er ó fundi eigenda skuldaskjala verið skuldbindandi lnir
eiganda skuldaskjala sem greitt hefur sannanlega atkvæði gegn henni, þar sem
ókvarðanir teljast samþykktar ef tilskilið hlutfall eigenda skuldaskjala
samþykkír þær.
Ahætta er folgin í því að eigendur skuldaskjalanna hafa mögulega ekki einhliða
rétt til að gjaldfella skuldaskjöl sín. Gjaldfelling getur verið hóð samþykki
tilskilins hluta skuldaskjala m.v. atkvæðisrétt eins og n6nar et kveðið ó um í
skrlmólum skuldasþ alanna.

E.

Tilboð

E.2b

Astæður f5nir

A ekki við.

útboðinu og róðstöfi.ur
söluandvirðis

E.3

Skilmólar og skilyrði

ekki við

útboðsins

8.4

Mögulegir
hagsmunarírekstrar

til

Arion banka hf. er útgetlnda ekki
kunnugt um neina hagsmuni sem skipta móli í tengslum við útgóir og sölu
Að undanskildum kostnaði greiddum
skuldabréfanna.

8.7

Kostnaður fiórfesta

ekkl við.
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