Samantekt þessi er birt af Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 Reykjavík (hér eftir „Kvika“,
„útgefandinn“, „bankinn“ eða „félagið“, og með dótturfélögum sínum þann 31.12.2018, einnig nefndur
„samstæðan“) þann 26. mars 2019 og er hluti af lýsingu félagsins sem samanstendur af þremur skjölum, þ.e.
samantekt þessari, útgefandalýsingu, dags. 26. mars 2019, og verðbréfalýsingu, dags. 26. mars 2019, (hér eftir nefnd
“lýsingin“).
Samantekt þessi er þýðing á samantekt lýsingar sem birt hefur verið á ensku. Ef misræmi er milli íslenskrar þýðingar
og samantektar á ensku þá gildir enska samantektin.
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 inniheldur alla þá liði sem krafist er í samantekt fyrir viðkomandi
tegund verðbréfa og útgefanda. Þó getur númeraröð upplýsingaliðanna verið slitin þar sem ekki er gerð krafa um
birtingu ákveðinna upplýsingaliða í tilviki útgefanda og þeirra verðbréfa sem lýsingin tekur til.
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 birt stutt lýsing á upplýsingaliðnum ásamt
textanum „á ekki við“.
Samantekt þessi er gefin út í tengslum við töku allra útgefinna hlutabréfa Kviku banka hf. til viðskipta á Aðalmarkað
Nasdaq Iceland hf.

A.

INNGANGUR OG VIÐVARANIR

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

A.1

Inngangur og
fyrirvari

Samantekt þessa skal túlka sem inngang að lýsingu útgefanda. Ákvörðun um
fjárfestingu í hlutabréfum útgefnum af 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 fiárfesta skuli í hlutabréfum útgefnum af útgefanda.

A.2

B.

Samþykki fyrir
notkun lýsingar

Á ekki við.

ÚTGEFANDI OG ÁBYRGÐARAÐILAR

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

B.1

Lögheiti og
viðskiptaheiti

Lögheiti útgefanda er Kvika banki hf. og viðskiptaheiti Kvika.

B.2

Lögheimili og
félagaform
útgefanda

Útgefandi er hlutafélag stofnað 7. maí 2002 í samræmi við lög um hlutafélög nr.
2/1995. Kennitala útgefanda er 540502-2930 og heimilisfang Borgartún 25, 105
Reykjavík, Ísland.

2

Kvika er fjármálafyrirtæki í samræmi við lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002,
með síðari breytingum (hér eftir nefnd ,,lög um fjármálafyrirtæki“), og er undir
eftirliti Fjármálaeftirlits Íslands. Kvika er með starfsleyfi til að starfa sem
viðskiptabanki.
B.3

Starfsemi

Kvika er sérhæfður
fjárfestingastarfsemi.

banki

sem

er

leiðandi

í

eignastýringu

og

Bankinn skilgreinir fjögur aðal tekjusvið:
Fyrirtækjasvið fjármagnar fyrirtæki og fjárfestingar viðskiptavina bankans.
Einnig nýtir fyrirtækjasvið innviði bankans til þess að miðla lánum til annarra
stofnanafjárfesta. Nýjasta viðbótin við þjónustuframboð Kviku er Auður. Auður
er fjármálaþjónusta á netinu sem býður sparnaðarreikninga með hagstæðum
innlánsvöxtum.
Eigna- og sjóðastýring leggur áherslu á að veita viðskiptavinum breitt
þjónustuframboð til þess að fjárfesta innanlands sem og á erlendum mörkuðum.
Áhersla er lögð á að vera leiðandi í eigna- og sjóðastýringu með
langtímahagsmuni viðskiptavina að leiðarljósi.
Markaðsviðskipti veita viðskiptavinum alhliða þjónustu á sviði verðbréfa- og
gjaldeyrismiðlunar.
Fyrirtækjaráðgjöf veitir ýmiss konar ráðgjöf tengda fjárfestingum og
fjármögnun. Áhersla er lögð á kaup og sölur fyrirtækja og skráningu verðbréfa.

B.4a

Mikilvæg nýleg
þróun

Á ekki við.

B.5

Samstæðan og staða
útgefanda innan
samstæðu

Útgefandi er hluti af samstæðu þar sem hann er eigandi nokkurra dótturfélaga
sem tengjast rekstri hans.
Þann 31. desember 2018 voru 109 starfsmenn í fullu starfi hjá samstæðunni. Þar
af unnu 96 hjá Kviku og 13 hjá dótturfélögum útgefanda, Júpíter rekstrarfélagi
hf. (hér eftir nefnt ,,Júpíter“), Rekstrarfélagi Virðingar hf. (hér eftir
nefnt ,,Rekstrarfélag Virðingar) og Kvika Securities Ltd.
Helstu dótturfélög Kviku þann 31.12.2018 eru eftirfarandi:
Félag

Tegund

Land

FÍ Fasteignafélag GP ehf.
Júpíter rekstrarfélag hf.
M-Investments ehf.
Netgíró reikningar ehf.
Netgíró lán ehf.
Netgíró lán II ehf.
Rafklettur ehf.
Rekstrarfélag Virðingar hf.
AC GP 3 ehf.
Kvika Securities ltd.

Rekstrarfélag fasteignasjóða
Rekstrarfélag verðbréfasjóða
Eignarhaldsfélag
Eignarhaldsfélag
Eignarhaldsfélag
Eignarhaldsfélag
Eignarhaldsfélag
Rekstrarfélag verðbréfasjóða
Rekstrarfélag verðbréfasjóða
Ráðgjafarþjónusta

Ísland
Ísland
Ísland
Ísland
Ísland
Ísland
Ísland
Ísland
Ísland
Bretland

Eign 31.12.2018
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%

Júpíter er rekstrarfélag verðbréfasjóða, og með starfsleyfi sem slíkt skv. lögum
um fjármálafyrirtæki og lögum um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og
fagfjárfestasjóði nr. 128/2011 (hér eftir nefnd ,,lög um verðbréfasjóði,
fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði“). Þann 31. maí 2018 samþykkti
Fjármálaeftirlitið samruna Júpíters og Öldu sjóða hf. sem hafði verið keypt á
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árinu 2017 og rekið sem dótturfélag bankans. Samruninn tók gildi þann 31. maí
2018 og hefur sameinað félag starfað undir nafni og kennitölu Júpíters síðan.
Rekstrarfélag Virðingar er einnig rekstrarfélag verðbréfasjóða, með starfsleyfi
sem slíkt skv. lögum um fjármálafyrirtæki.
Kvika Securities Ltd. er breskt dótturfélag sem útgefandi eignaðist við kaupin á
Virðingu hf. árið 2017. Kvika Securities Ltd. er undir eftirliti fjármálaeftirlitsins
í Bretlandi (e. Financial Conduct Authority) og hefur starfsleyfi til þess að stýra
sérhæfðum sjóðum og veita ráðgjafarþjónustu.
Þann 19. nóvember birti útgefandi tilkynningu um að útgefandi og hluthafar
GAMMA Capital Management hf. (hér eftir nefnt „GAMMA“) hefðu undirritað
samning um kaup og sölu á öllu hlutafé GAMMA, rekstrarfélagi verðbréfasjóða
með um 135 milljarða í stýringu. Þann 6. mars 2019 lá fyrir samþykki hluthafa
og viðeigandi eftirlitsaðila, og GAMMA varð dótturfélag Kviku og GAMMA
Capital Management Limited, sem var dótturfélag GAMMA, varð dótturfélag
Kviku Securities Limited. Gengið var frá kaupunum þann 13. mars 2019. Við
dagsetningu samantektar þessarar á Kvika 96,15% af hlutafé GAMMA.
Þar sem ekki lá fyrir samþykki frá Samkeppniseftirlitinu og breska
fjármálaeftirlitinu í árslok 2018 endurspeglar ársreikningur samstæðunnar ekki
rekstur GAMMA fyrir árið 2018. GAMMA verður hluti af samstæðunni sem
dótturfélag frá og með 6. mars 2019.
B.6.

Helstu hluthafar

Hluthafar í bankanum voru 733 í árslok 2018 (2017:118), enginn hluthafi á meira
en 10% útgefinna hluta í bankanum (2017:1). Á hluthafafundum fylgir eitt
atkvæði hverri einni krónu í hlutafé.
Að því marki sem útgefanda er kunnugt um á enginn aðili, að undanskildum
þeim sem tilteknir eru í neðangreindri töflu, beina eða óbeina hlutdeild í hlutafé
eða atkvæðisrétti útgefanda, sem er tilkynningaskyld samkvæmt lögum nr.
108/2007 um verðbréfaviðskipti.
Taflan hér að neðan sýnir alla hluthafa sem áttu 1% eða meira af hlutafé bankans
þann 21. mars 2019:

Hluthafi
Lífeyrissjóður verslunarmanna
Vátryggingafélag Íslands hf.
K2B fjárfestingar ehf.
Íslandsbanki hf.
RES II ehf.
Arion banki hf.
Lífsverk lífeyrissjóður
Sindrandi ehf.
Birta lífeyrissjóður
Akta HS1
Titania ehf.
MK 4 ehf.
Almenni lífeyrissjóðurinn
P 126 ehf.
Landsbréf - Úrvalsbréf
Eignarhaldsfélagið VGJ ehf.
Frjálsi lífeyrissjóðurinn
Festa - lífeyrissjóður
Miðeind ehf.
Akta HL1
Akta Stokkur
Stekkur fjárfestingarfélag ehf
Mízar ehf.
Aðrir <1%
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Kennitala
4302694459
6906892009
6812093360
4910080160
4704170560
5810080150
4302694299
6610132220
4302690389
4602139910
4404120680
5902081400
4502902549
7110112770
6708989549
4803022650
6009780129
5711710239
5912131480
6509139730
6403179810
5406101340
4104110670

Nafnverð
175.077.668
149.000.000
142.089.450
119.372.503
113.847.788
97.020.918
64.109.510
45.757.816
37.186.585
36.858.526
33.044.951
31.000.433
30.159.928
29.421.326
28.950.000
26.688.978
26.370.959
26.100.500
25.040.000
23.804.735
20.644.375
20.628.875
20.000.000

%
9,49%
8,08%
7,70%
6,47%
6,17%
5,26%
3,47%
2,48%
2,02%
2,00%
1,79%
1,68%
1,63%
1,59%
1,57%
1,45%
1,43%
1,41%
1,36%
1,29%
1,12%
1,12%
1,08%
29,42%

Að því marki sem útgefanda er kunnugt um er hann hvorki beint né óbeint í eigu
eða undir yfirráðum aðila, annarra en skráðra hluthafa.
B.7

Valdar
fjárhagsupplýsingar

Endurskoðaðir samstæðuársreikningar Kviku banka hf. fyrir árin 2016, 2017 og
2018 hafa, nema annað sé tekið fram, verið gerðir í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla (hér eftir nefndir ,,IFRS“) sem samþykktir hafa verið af
Evrópusambandinu og viðbótarkröfur í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga.
Samstæðuársreikningarnir ná yfir Kviku og dótturfélög bankans. Samstæðan
innleiddi IFRS 9 fjármálagerningar (hér eftir vísað til sem „IFRS 9“) þann 1.
janúar 2018 og, eins og heimilt er samkvæmt innleiðingarákvæðum IFRS 9, þá
voru samanburðar upplýsingar ekki uppfærðar. Þar af leiðandi eru fjárhæðir fyrir
árið sem lauk 31. desember 2018 og samanburðarfjárhæðir fyrra árs ekki að fullu
samanburðarhæfar.
Hreinar rekstrartekjur samstæðunnar árið 2018 voru 5.705 milljónir króna
(2017: 5.009 milljónir króna). Hreinar vaxtatekjur héldust sterkar og námu 1.701
milljónum króna (2017: 1.563 milljónir króna). Hreinar þóknanatekjur jukust
verulega milli ára, aðallega vegna kaupanna á Virðingu hf. og Öldu Sjóðum hf.
á síðari helmingi ársins 2017 og námu 3.698 milljónum króna (2017: 2.812
milljónir króna). Aðrar rekstrartekjur námu 306 milljónum króna (2017: 635
milljónir króna). Rekstrarkostnaður á árinu nam 4.009 milljónum króna (2017:
3.670 milljónir króna). Hagnaður ársins nam 1.752 milljónum króna (2017:
1.591 milljónir króna) sem samsvarar 15,7% arðsemi eigin fjár miðað við
eiginfjárstöðu í ársbyrjun sem leiðrétt er fyrir breytingu á hlutafé og viðskiptum
með eigin bréf á árinu 2018.
Eiginfjárhlutfall samstæðunnar við árslok 2018 var 25,1% (31.12.2017: 21,1%).
Lágmarksskuldbinding bankans á grundvelli könnunar- og matsferlis (e. SREP)
Fjármálaeftirlits var 14,5%. Lágmarkskröfur um eigið fé, þ.m.t. viðbótarkröfur
vegna innleiðingar CRD IV, voru 20,25% frá og með 31. desember 2018.
Bankinn hefur sterka lausafjárstöðu. Seljanleiki eigna bankans er mikill og
aðgengi bankans að fjármögnun er gott sem endurspeglast í ríflegri
lausafjárstöðu. Þann 31. desember 2018 nam 30 daga lausafjárþekja (e. LCR)
samstæðunnar 277% sem er umtalsvert hærra en lágmarkskrafan upp á 100%.
Rekstrarreikningur

Hreinar vaxtatekjur…………………………………..
Hreinar þóknanatekjur………...……………………..
Aðrar rekstartekjur…...…………………………........
Hreinar rekstartekjur
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður…..........................
Hrein virðisbreyting……………….............................
(Tap) hagnaður af söluhæfum eignum ........................
Endurmat fjárfestingaeigna…………..........................

2018

2017

2016

1.700.857
3.697.680
305.965
5.704.502

1.562.530
2.812.146
634.554
5.009.230

1.064.281
2.840.188
1.413.767
5.318.236

(4.008.788) (3.669.687)
(15.395)
(14.228)
0
0
114.852
92.258

(3.219.406)
(226.349)
(3.395)
0

Hagnaður fyrir skatta

1.794.900

1.417.573

1.869.086

Tekjuskattur.................................................................
Sérstakur fjársýsluskattur…….....................................
Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki............................
Hagnaður ársins

110.028
(62.436)
(90.818)
1.751.674

248.658
(23.047)
(52.289)
1.590.896

94.612
0
(9.036)
1.954.662

Tilheyrir hluthöfum Kviku banki hf……………….....
Hlutdeild minnihluta ………………..........................
Hagnaður ársins

1.741.803
9.871
1.751.674

1.592.976
1.927.945
(2.080)
26.717
1.590.896
1.954.662
Allar tölur eru í ISK ‘000
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Efnahagsreikningur
31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

21.339.185
5.127.335
2.926.675
21.526.794
29.443.573
1.213.266
774.832
950.000
2.379.281
42.894
608.858
1.941.070
0
88.273.762

20.493.739
5.598.409
2.837.375
14.026.433
25.338.250
1.052.652
676.610
953.874
2.284.340
57.251
464.414
1.797.913
15.260
75.596.519

12.032.879
3.945.778
3.154.466
12.389.392
26.015.321
552.493
127.262
0
41.530
59.135
189.429
967.954
87.720
59.563.359

Skuldir
Innlán frá viðskiptavinum…..……………………….. 47.893.959
Lántökur……………………………………………... 15.634.648
Víxlaútgáfa………………........................................... 3.577.718
Skuldabréfaútgáfa……………………..…………….. 3.160.215
Víkjandi lán…………..……………………………… 1.947.511
Skortstöður í verðbréfum…….…………....................
805.334
Afleiður….………………………………...................
593.934
Skattar ársins……………………..…..........................
3.140
Skattskuldbinding…...……………………..................
76.980
Aðrar skuldir...…………………...…….…................. 1.610.323
Skuldir samtals
75.303.763

41.749.497
13.731.375
3.934.757
1.401.879
1.058.741
370.163
364.692
789
65.658
1.936.693
64.614.243

32.478.933
13.498.785
3.922.918
0
572.385
80.186
498.769
11.039
1.789
1.101.679
52.166.483

Eigið fé sem tilheyrir hlutöfum Kviku banki hf.

12.908.455

10.930.854

7.348.246

Hlutdeild minnihluta………………...........................
Eigið fé

61.544
12.969.999

51.423
10.982.276

48.630
7.396.876

Skuldir og eigið fé samtals

88.273.762

75.596.519
59.563.359
Allar tölur eru í ISK ‘000

Eignir
Sjóður og innstæður í Seðlabanka…..….…………….
Verðbréf með föstum tekjum……………...................
Hlutabréf og verðbréf með breytilegum tekjum..……
Verðbréf til áhættuvarna……………..........................
Útlán…………….…………………...........................
Afleiður….……………...............................................
Hlutdeildarfélög……………………………………...
Fjárfestingaeignir…..………………….......................
Óefnislegar eignir……..………......…………….........
Varanlegir rekstrarfjármunir…...…...……………......
Skatteign……………………………………….…......
Aðrar eignir……………………………......................
Eignir haldið til sölu…………...……………………..
Eignir samtals

B.8

Valdir pro forma
reikningar

Á ekki við.

B.9

Afkomuspá eða
áætlun

Í lýsingunni er engin afkomuspá eða áætlun.
Þann 18. desember 2018 birti bankinn tilkynningu sem inniheldur upplýsingar
um rekstraráætlun bankans fyrir árið 2019 og ákvörðun stjórnar um að stefna á
skráningu bankans á Aðalmarkað Nasdaq Iceland hf. Tilkynninguna má nálgast
á vefsíðunni www.oam.is.
Hvorki fyrrnefnd tilkynning né nokkrar aðrar upplýsingar um rekstraráætlun
bankans fyrir árið 2019 mynda hluta af lýsingu bankans sem samantekt þessi er
byggð á.

B.10

Fyrirvari
endurskoðenda

Áritun endurskoðenda í samstæðuársreikningum útgefanda vegna áranna 2016,
2017 og 2018 er án fyrirvara.

B.11

Veltufjárþörf

Það er mat stjórnar Kviku að veltufé útgefanda sé fullnægjandi til að uppfylla
þarfir félagsins til næstu 12 mánaða frá dagsetningu lýsingarinnar.
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C.

VERÐBRÉFIN

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

C.1

Tegund og flokkur
verðbréfa sem
útgefandi hefur
óskað eftir að
tekin verði til
viðskipta

Allt hlutafé í útgefanda. Hlutabréfin eru þegar skráð á Nasdaq First North og hafa
ISIN númerið IS0000020469. Auðkenni hjá Nasdaq Iceland hf. er KVIKA.

C.2

Gjaldmiðill
verðbréfanna

Hlutafé útgefanda er gefið út í íslenskum krónum („ISK“).

C.3

Fjöldi útgefinna
hluta og nafnverð
á hlut

Heildarhlutafé félagsins var kr. 1.844.996.308 þann 31.12.2018. Hver hlutur er að
fjárhæð ein króna (1. kr.) að nafnverði og eru allir útgefnir hlutir að fullu greiddir.

C.4

Réttindi sem
fylgja
verðbréfunum

Hver hlutur er að fjárhæð ein króna (1. kr.) að nafnverði. Einn flokkur hlutafjár er
í félaginu og allir útgefnir hlutir njóta sömu réttinda.
Sé ekki kveðið á um annað í samþykktum bankans, þ.m.t. bráðabirgðaákvæðum
þeirra, skulu hluthafar hafa forgangsrétt að öllum aukningarhlutum í hlutfalli við
skráða hlutafjáreign sína, en að öðru leyti fer um útgáfu slíkra hluta eftir þeim
skilmálum, sem stjórn félagsins setur í samræmi við ákvörðun hluthafafundar
hverju sinni.
Tekið skal fram að bráðabirgðaákvæði samþykkta bankans innihalda ákvæði þar
sem stjórn er veitt heimild til að hækka hlutafé félagsins, án þess að hluthafar njóti
forgangsréttar til að skrá sig fyrir nýjum bréfum.

C.5

Takmarkanir á
frjálsu framsali
verðbréfanna

Engar hömlur eru settar við ráðstöfun hluthafa á hlutabréfum í félaginu.

C.6

Umsókn um töku
til viðskipta

Útgefandi hefur sótt um töku allra útgefinna hlutabréfa hans til viðskipta á
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf.

C.7

Arðgreiðslustefna

Eins og fram kemur í núgildandi arðgreiðslustefnu útgefanda er markmið
Útgefanda að hluthöfum verði árlega greiddur arður sem nemur að lágmarki 25%
af hagnaði síðasta árs eftir skatta. Arðgreiðslur eru þó háðar mati á þeim
tækifærum sem felast í að endurfjárfesta hagnaði í rekstri og vexti bankans.

D.

ÁHÆTTUR

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

D.1

Lykilupplýsingar
um helstu
áhættuþætti sem
varða sérstaklega

Rekstraráhætta
Rekstraráhætta er áhættan af fjárhagslegu tjóni vegna bilunar eða ófullnægjandi
innri ferla eða kerfa, vegna mistaka starfsmanna, svika eða vegna utanaðkomandi
atvika. Rekstraráhætta er margvísleg og oft flokkuð í fleiri sérstaka áhættuflokka.
Eftirfarandi áhættuþættir eru taldir skipta máli fyrir útgefandann:
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útgefandann eða
atvinnugrein hans

upplýsingatækniáhætta, áhætta tengd óheimilli birtingu upplýsinga og gagna,
lagaleg áhætta, áhætta vegna samninga, regluvörsluáhætta, áhætta tengd
lykilstarfsfólki, áhætta tengd reikningshaldsreglum, áhætta tengd skattalöggjöf,
áhætta tengd virðisaukaskatti, viðskipta- og stefnumótunaráhætta, stjórnmála- og
reglugerðaráhætta, orðsporsáhætta og tryggingaáhætta.
Öll svið bankans mynda rekstraráhættu í gegnum starfsemi sína en hún getur
myndast bæði vegna starfsemi einstakra sviða og í gegnum sameiginlega áhættu
bankans í heild. Stjórnendur bankans eru ábyrgir fyrir því að áhættustefnu bankans
sé fylgt þegar kemur að rekstraráhættu en áhættustýring bankans ber ábyrgð á því
að meta, mæla og greina frá rekstraráhættu til viðeigandi aðila. Í því felst m.a.
stuðningur við regluvörslu bankans í að tryggja að allar viðeigandi reglur og ferlar
séu til staðar, reglulega uppfærðir og þeim fylgt.
Rekstrarnefnd sinnir umbóta- og/eða úrbótaverkefnum sem hafa það að markmiði
að lágmarka rekstraráhættu útgefanda. Þá hefur verkferill um skráningu og úrlausn
frávika verið samþykktur af Rekstrarnefnd í þeim tilgangi að skilgreina frávik í
rekstri bankans, tryggja skráningu þeirra og úrlausn. Rekstrarnefnd og innri
endurskoðandi hafa eftirlit með því að þessum verkferli sé framfylgt.
Í viðbúnaðaráætlun útgefanda kemur fram hvernig hann getur haldið áfram
starfsemi og lágmarkað tjón við alvarlega truflun á rekstri, t.d. vegna
neyðarástands, kerfisvanda, húsnæðisvanda og manneklu. Upplýsingatæknisvið
framkvæmir reglulega prófanir á öryggi og aðgangsstýringum kerfa, réttmæti
gagna, nýjum kerfum og öryggisafritun.
Fjárhagsleg áhætta
Útlánaáhætta
Mótaðilaáhætta vegna útlána er ein helsta uppspretta áhættu útgefanda og sú
áhætta sem hvað mest fjárhagsleg áhrif getur haft á rekstur hverju sinni. Stærsti
hluti útlánaáhættu útgefanda felst í lánum til einstaklinga og fyrirtækja. Útgefandi
leggur áherslu á gæði umfram magn í lánabók sinni. Lánastarfsemi bankans er
sérhæfð og frábrugðin lánastarfsemi í öðrum bönkum hvað samsetningu og líftíma
varðar. Meðallíftími (e. duration) lána í lánabók útgefanda var frekar stuttur þann
31.12.2018 eða um það bil eitt ár.
Lausafjáráhætta
Lausafjáráhætta útgefanda kemur einkum til vegna misræmis milli tímasetninga
fjárflæðis frá eignum og skuldbindingum. Útgefandi viðheldur ávallt
lausafjárstöðu í samræmi við reglur Seðlabanka Íslands um lausafjárhlutfall
lánastofnana nr. 266/2017. Lágmarks 30 daga lausafjárþekja (e. LCR) var 100%
árið 2018 (100% fyrir eignir ekki í ISK). Lágmarks fjármögnunarhlutfall (e.
NSFR) í erlendum myntum var 100% árið 2017 og árið 2018. Samstæðan uppfyllti
innri og ytri kröfur um lausafjárhlutföll árin 2018 og 2017. Í árslok 2018 var
lausafjárþekja 277% og í árslok 2017 var hún 215%.
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, sem og óbeint
eignastýring, og upp að vissu marki, fyrirtækjaráðgjöf. Markaðsáhætta myndast
bæði vegna starfsemi einstakra sviða og deilda og í gegnum sameiginlega áhættu,
þ.e. áhættu fyrir útgefanda í heild.
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Vaxtaáhætta
Vaxtaáhætta útgefanda er tvíþætt. Annars vegar á útgefandi eignasafn skuldabréfa
þar sem markaðsvextir hafa áhrif á verð og sveiflur eru færðar í rekstrarreikningi.
Hins vegar er til staðar hjá útgefanda misræmi í eignum og skuldum með föstum
vöxtum. Þar með talin eru lán og skiptasamningar vegna verðbréfa á eignahliðinni
og lántökur og innlán á skuldahliðinni. Áhrif vaxtabreytinga á afkomu útgefanda
ákvarðast því af einkennum eigna og skulda útgefanda, einkum ákvæðum um
vaxtabreytingar. Þannig geta vaxtahækkanir dregið úr verðmæti lána með föstum
vöxtum, en aukið kostnað við fjármögnun. Vaxtabreytingin hefur varanleg áhrif ef
vextir eru fastir á samningstímanum en áhrifin eru takmörkuð við næsta
vaxtaákvörðunardag ef vextirnir eru breytilegir.
Gjaldeyrisáhætta
Hluti af fjárhagslegum eignum og skuldbindingum útgefanda er í erlendum
gjaldmiðlum. Fjárstýring bankans stýrir stöðu útgefanda í erlendum gjaldmiðlum
með því að kaupa og selja gjaldeyri og afleiður. Stöður í gjaldmiðlum eru skoðaðar
daglega og fylgst náið með misræmi á milli eigna og skulda í hverjum gjaldmiðli
og stjórnað innan marka. Að auki er útgefandi háður takmörkunum Seðlabanka
Íslands, sbr. reglur nr. 784/2018 um gjaldeyrisjöfnuð, varðandi hámarksstærð
opinnar gjaldmiðlastöðu, sem skal ekki vera meiri en 15% af eiginfjárgrunni.
Verðtryggingar- og verðbólguáhætta
Útgefandi er útsettur fyrir áhrifum íslenskrar verðbólgu vegna ójafnvægis
verðtryggðra eigna og skulda. Verðtryggðar eignir og skuldir útgefanda
samanstanda af verðbréfum og vaxtaskiptasamningum, auk verðtryggðra innlána
og lána til viðskiptavina.
Hlutabréfaáhætta
Hlutabréfaáhætta kemur til vegna breytinga á virði hlutabréfa í eigu bankans, en
bankinn heldur á ýmsum hlutabréfastöðum bæði innan og utan veltubókar.
Uppgreiðsluáhætta
Útgefandi getur orðið fyrir fjárhagslegu tapi vegna þess að mótaðilar óska eftir því
að greiða upp lán fyrr en gert var ráð fyrir. Uppgreiðsluáhætta er takmörkuð með
uppgreiðslugjöldum og uppgreiðsluheimildum útgefanda á eigin lántökum.
Áhætta vegna niðurfærslu viðskiptavildar
Útgefandi hefur fært viðskiptavild í efnahagsreikning sinn vegna kaupa á
dótturfélögum. Eignir með ótilgreindan líftíma, svo sem viðskiptavild, eru ekki
afskrifaðar heldur undirgangast virðisrýrnunarpróf árlega til að leggja mat á hvort
að það séu vísbendingar um virðisrýrnun. Ef slíkar vísbendingar eru til staðar er
lagt mat á endurheimtanlegt virði eignarinnar. Virðisrýrnun er færð ef bókfært
virði eignarinnar er hærra en endurheimtanlegt virði hennar. Virðisrýrnunartöp eru
færð yfir rekstur og er virðisrýrnunartöpum sem tengjast viðskiptavild ekki snúið
við.

Eiginfjáráhætta
Eiginfjárhlutfall útgefanda er reiknað í samræmi við lög um fjármálafyrirtæki og
reglugerð 233/2017 um varfærniskröfur vegna starfsemi fjármálafyrirtækja með
því að nota staðlaða aðferð við útreikning á eiginfjárkröfum vegna útlánaáhættu,
markaðsáhættu og rekstraráhættu.
Útgefandi viðheldur og framkvæmir innra matsferli á eiginfjárþörf sem og á
lausafjár- og fjármögnunarþörf. Þessi ferli tryggja að útgefandi hafi fyrir hendi
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kerfi sem stjórna og greina áhættuþætti og tryggja nægilegt fjármagn og
lausafjárstöðu.

D.3

Lykilupplýsingar
urn helstu áhættur
sem varða
verðbréfin
sérstaklega

Aðrir áhættu- og óvissuþættir, sem bankanum eða stjórninni er ekki kunnugt um
við dagsetningu samantektar þessarar, eða sem þau meta nú óverulega, geta einnig
haft neikvæð áhrif á rekstur bankans. Slíkir áhættu- og/eða óvissuþættir gætu haft
veruleg neikvæð áhrif á viðskipti, fjárhagsstöðu eða rekstrarafkomu bankans.
Markaðsáhætta
Verðmæti hlutabréfa kann að taka breytingum vegna almennra aðstæðna á
íslenskum hlutabréfamarkaði, t.d. vegna þjóðhagslegra, pólitískra eða
fjölmiðladrifinna atburða, auk atburða í fjármála- og bankageiranum, og getur
virði hlutabréfanna flökt af völdum þessara þátta. Á sama hátt getur verðmæti
hlutabréfanna flökt, t.d. í tengslum við verðþróun hlutabréfa annarra félaga á
markaði sem eru í sambærilegum rekstri og útgefandi.
Seljanleikaáhætta
Hlutabréf útgefanda hafa verið tekin til viðskipta á First North Iceland markaðnum
og hyggst útgefandi óska þess að þau verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði
Nasdaq Iceland hf. Þó svo að hlutabréfin verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði
getur útgefandi ekki ábyrgst að viðskipti með þau verði áfram virk. Bankinn er
aðili að tveimur samningum um viðskiptavakt, annars vegar við Íslandsbanka hf.
og hins vegar við Arion banka hf.
Gjaldmiðlaáhætta
Hlutafé bankans er gefið út í íslenskum krónum og eru öll viðskipti með bréfin í
sama gjaldmiðli. Gengi íslensku krónunnar getur flök umtalsvert án þess að
sambærileg þróun verði á hlutabréfaverði útgefanda.
Eigendaáhætta
Uppbygging eignarhalds getur verið áhættuþáttur fyrir fjárfesta. Skortur á leiðandi
fjárfestum eða samþjöppun í eignarhaldi eru dæmi um aðstæður sem geta haft
neikvæð áhrif á seljanleika, verðmyndun og/eða möguleika hluthafa til að hafa
áhrif. Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að eignarhald getur breyst með
skömmum fyrirvara. Í bráðabirgðaákvæði samþykkta félagsins er heimild stjórnar
til þess að auka hlutafé bankans án þess að hluthafar njóti forgangsréttur til
áskriftar að nýju hlutafé, sem gæti valdið þynningu eignarhlutar fjárfesta. Að auki
hefur bankinn gefið út áskriftarréttindi að hlutum fyrir samtals að nafnvirði ISK
687.986.138. Ef öll áskriftarréttindin væru innleyst myndi það leiða til þess að
hlutafé í bankanum myndi aukast og næmi því að nafnvirði ISK 2.532.982.446
eftir aukninguna. Hið nýja hlutafé myndi þá samsvara 27,2% af útgefnu hlutafé
bankans eftir þynningu. Hámarks nafnvirði áskriftarréttinda útgefnum af
bankanum til einstaks aðila er ISK 29.478.678 sem samsvarar 1,6% af útgefnu
hlutafé, eftir þynningu.
Hömlur á sölu hlutabréfa
Engar hömlur eru á ráðstöfun hlutabréfa félagsins, hvorki samkvæmt Reglum fyrir
útgefendur fjármálagerninga, útgefnum af Nasdaq Iceland hf., þann 1. júlí 2018,
né samkvæmt samþykktum félagsins. Í samþykktum félagsins kemur hins vegar
fram að meðferð virkra eignarhluta sæti takmörkunum samkvæmt lögum um
fjármálafyrirtæki.
Arðgreiðsluáhætta
Samkvæmt núgildandi arðgreiðslustefnu er markmið útgefanda að greiða árlega
arð sem nemur að lágmarki 25% af hagnaði síðasta fjárhagsárs eftir skatt. Þrátt
fyrir arðgreiðslustefnu útgefanda er ekki tryggt að stjórn leggi fram tillögu um
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greiðslu arðs samkvæmt arðgreiðslustefnunni.
arðgreiðslustefna útgefanda breytist.

Eins

er

mögulegt

að

Þynningaráhætta
Í gildandi samþykktum útgefanda eru heimildir til útgáfu nýrra hluta í félaginu
sem nemur að nafnvirði ISK 938.635.392 eða sem samsvarar 33,7% hlutafjár eftir
þynningu. Samkvæmt gildandi heimild stjórnar til að hækka hlutafé bankans, hafa
hluthafar ekki forgangsrétt til áskriftar að nýjum bréfum. Verði allar heimildirnar
nýttar, myndi hlutur hluthafa þynnast um 33,7% hlutfallslega, að því gefnu að þeir
tækju ekki þátt í neinni hlutafjáraukningu.
Lagabreytingar
Taka hlutabréfa útgefanda til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. er á
grundvelli íslenskra laga eins og þau eru við útgáfu samantektar þessarar. Ekki er
hægt að ábyrgjast að breytingar á íslenskum lögum, dómsniðurstöðum og/eða
almennri venju, eftir dagsetningu lýsingarinnar, hafi ekki áhrif á verð hlutabréfa í
bankanum.
Aðrar áhættur og óvissuþættir, sem bankanum eða stjórn hans er ekki kunnugt um
við dagsetningu samantektar þessarar, eða sem þau meta nú óverulega, geta einnig
haft neikvæð áhrif á hlutabréfaverð bankans.

E.

TILBOÐ

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

E.1

Upphæð og
kostnaður við
útgáfu

Gerð lýsingarinnar sem samantekt þessi byggir á er unnin vegna umsóknar um
skráningu alls hlutafjár útgefanda á Aðalmarkað Nasdaq Iceland hf. Ferlið felur
ekki í sér útboð af neinu tagi á hlutabréfum útgefnum af útgefanda.
Bankinn greiðir allan kostnað í tengslum við töku hlutabréfa útgefnum af honum
til viðskipta. Áætlaður heildarkostnaður í því sambandi er ISK 30 milljónir.

E.2a

Tilgangur og
notkun á ágóða af
útgáfu

Á ekki við.

E.3

Skilmálar og
skilyrði útboðsins

Á ekki við.

E.4

Hagsmunaárekstrar

Útgefandi hefur sjálfur umsjón með töku verðbréfanna til viðskipta og sá um gerð
lýsingar í því sambandi. Í því geta falist hagsmunaárekstrar en útgefandi og stjórn
hans hefur hafa lýst því yfir að upplýsingar í lýsingunni, sem samantekt þessi
byggir á, séu í samræmi við staðreyndir og engum upplýsingum sem kunna að
skipta máli varðandi áreiðanleika hennar sé sleppt.
Til viðbótar má nefna að fjöldi starfsmanna, aðilar að framkvæmdastjórn
útgefanda og meðlimir stjórnar útgefanda eiga hlutabréf í bankanum. Eins á fjöldi
starfsmanna og aðilar að framkvæmdastjórn bankans kauprétti og/eða
áskriftarréttindi útgefin af bankanum. Einstaklingar í fyrrnefndum hópi hafa
komið að gerð lýsingar þessarar og undirbúningi bankans fyrir töku hlutabréfa
hans til viðskipta.
Stjórn útgefanda er ekki kunnugt um og telur enga hagsmunaárekstra, aðra en þá
sem hér að framan eru nefndir, til staðar á milli skyldustarfa stjórnarmanna og
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aðila í framkvæmdastjórn fyrir útgefanda og persónulegra hagsmuna þeirra og/eða
annarra skyldustarfa þeirra.
Reglur bankans um ráðstafanir gegn hagsmunaárekstrum, sem innifela einnig
stefnu bankans um hagsmunaárekstra, má nálgast reglurnar á heimasíðu bankans
á eftirfaransi vefslóð:
https://www.kvika.is/asset/2558/reglur-um-radstafanir-gegnhagsmunaarekstrum.pdf
E.5

Seljandi
verðbréfanna og
söluhömlur

Á ekki við.

E.6

Þynningaráhrif

Á ekki við.

E.7

Kostnaður fjárfesta

Á ekki við.
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