Lýsing hlutabréfa
birt í tengslum við forgangsréttarútboð og almennt útboð TM hf. á 93.750.000 nýjum hlutum í TM
hf. og umsókn um að hin nýju hlutabréf í félaginu verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq
Iceland

Áskriftartímabil útboðsins mun standa yfir 9.–12. desember 2019 og er tekið við áskriftum á vefsíðu Arion banka
hf. Útboðinu er beint að núverandi hluthöfum félagsins og fjárfestum. Útboðið felur annars vegar í sér
forgangsréttarútboð og hins vegar almennt útboð. Allir hlutir í útboðinu verða seldir á sama útboðsgengi, eða 32,0
kr./hlut.
Gert er ráð fyrir að niðurstöður útboðs verði birtar 13. desember 2019. Gert er ráð fyrir að ákvörðun seljenda um
úthlutun til fjárfesta í útboðinu geti átt sér stað 13. desember 2019 og eindagi viðskiptanna verði ákvarðaður 17.
desember 2019 en hinir nýju hlutir verða afhentir næsta virka dag eftir að greiðsla berst. Gert er ráð fyrir að hinir
nýju hlutir verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. þann 18. desember 2019.
Fjárfesting í verðbréfum felur í sér áhættu. Fjárfestum er sérstaklega bent á að kynna sér kafla um áhættuþætti í
lýsingu þessari.
Framangreint útboð og áform um að hin nýju hlutabréf verði tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði fer
fram í samræmi við ákvæði íslenskra laga og reglugerða um verðbréfaviðskipti, sbr. lög nr. 108/2007. Lýsingin
hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu og fylgir ákvæðum um upplýsingagjöf skv. viðaukum I, II, III og XXII.
við fylgiskjal við reglugerð nr. 243/2006. Lýsingin er einnig útbúin með hliðsjón af reglum Nasdaq Iceland fyrir
útgefendur fjármálagerninga sem gefnar voru út 1. júlí 2018. Lýsingin er gefin út á íslensku og samanstendur af
þremur sjálfstæðum skjölum; samantekt, útgefandalýsingu og verðbréfalýsingu hlutabréfa. Hinir nýju hlutir eru
ekki boðnir til sölu í lögsagnarumdæmum þar sem forgangsréttarútboð og almennt útboð eins og hér um ræðir
væri háð því að lögbær yfirvöld í viðkomandi lögsagnarumdæmi hefðu móttekið lýsingu þá sem útgefandi gefur
út í tengslum við útboðið, eða þar sem slíkt útboð myndi lúta öðrum frekari kröfum en staðfestingu íslenskra
eftirlitsaðila á lýsingu útgefanda í tengslum við útboðið. Lýsingu þessari skal ekki dreifa á einn eða annan hátt til
landa þar sem dreifing myndi krefjast viðbótarskráningarferils eða aðgerða annarra en þeirra sem heyra undir
íslensk lög og reglur, eða ef slík dreifing greinir á við lög eða reglur viðeigandi landa.
_________________________________________________
Lýsing þessi er dagsett 4. desember 2019
Umsjónaraðili með útboði og töku hinna nýju hluta til viðskipta

Samantekt lýsingar hlutabréfa
4. desember 2019

Samantekt þessi er útbúin í samræmi við viðauka XXII við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.
809/2004 með síðari breytingum. Var umrædd reglugerð ESB innleidd í íslenskan rétt með reglugerð nr. 243/2006
um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnar ESB nr. 809/2004, að því er varðar framsetningu og innihald
lýsingar, grunnlýsingar, samantektar og endanlegra skilmála að því er varðar upplýsingaskyldu, og síðari
reglugerðum, þ.m.t. reglugerð nr. 901/2013 sem innleiddi í íslenskan rétt reglugerð framkvæmdastjórnar ESB nr.
486/2012 er breytti framangreindri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 809/2004.
Samantektin inniheldur alla þá liði sem fram skulu og mega koma í samantekt samkvæmt fyrrgreindri reglugerð
fyrir lýsingar sem unnar eru í samræmi við viðauka I, II, III og XXII. við reglugerðina. Númeraröð liðanna getur
verið slitin þar sem ekki er heimild og krafa til birtingar ákveðinna liða í samantekt vegna lýsinga sem unnar eru í
samræmi við ofangreinda viðauka. Þrátt fyrir að samantektin skuli innihalda tiltekinn lið þá er mögulegt að liðurinn
eigi ekki við í tilviki útgefanda og þeirra verðbréfa sem lýsingin tekur til. Í því tilviki er sett inn í samantektina
stutt lýsing á liðnum ásamt textanum „á ekki við“.

A. Inngangur og viðvaranir

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

A.1

Fyrirvari

Samantekt þessa skal túlka sem inngang að lýsingu hlutabréfa,
dagsettri 4. desember 2019, útgefinni af TM hf. („útgefandi“ eða
„móðurfélag“) vegna forgangsréttarútboðs og almenns útboðs auk
umsóknar um að nýir hlutir verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði
Kauphallarinnar. Hvort tveggja fer fram í samræmi við ákvæði
íslenskra laga og reglugerða um verðbréfaviðskipti, sbr. lög nr.
108/2007 um verðbréfaviðskipti. Ákvörðun um fjárfestingu í
verðbréfum útgefanda skal ekki tekin á grundvelli þessarar
samantektar einvörðungu, heldur 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
einstaklinga sem lögðu fram samantektina, þ.m.t. þýðingu hennar,
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 slíkum verðbréfum.

A.2

Samþykki fyrir notkun
fjármálamilliliða
á
lýsingunni við síðari
endursölu eða útboð

Á ekki við.

B. Útgefandi

Liður

Upplýsingaskylda

Upplýsingar

B.1

Lögheiti
viðskiptaheiti
útgefanda

B.2

Lögheimili og
félagaform útgefanda
ásamt löggjöf sem
útgefandi starfar eftir

og

Lögheiti útgefanda er TM hf. Viðskiptaheiti hans er TM.

Útgefandi er hlutafélag, skráð og starfrækt í samræmi við lög um
hlutafélög nr. 2/1995 og skráð á Íslandi undir kennitölunni 6602692079, með lögheimili að Síðumúla 24, 108 Reykjavík, Íslandi. Félagið
starfar eftir lögum nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi og gilda um
starfsemi útgefanda og dótturfélaga þess (saman nefnd „TM“ eða
„félagið“). Ýmis önnur lög og reglugerðir varða starfsemina, meðal
annars er varða vátryggingasamstæður, vátryggingasamninga, opinbert
eftirlit með fjármálastarfsemi og greiðslu kostnaðar vegna þess,
dreifingu vátrygginga, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun
hryðjuverka, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga,
bókhald, ársreikninga og skatta (tekjuskatt, virðisaukaskatt),
samkeppnislög og lög um verðbréfaviðskipti.
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B.3

Starfsemi

Tilgangur útgefanda, skv. samþykktum, er eignarhald á hlutum í
félögum á sviði fjármála-, lána- og fjárfestingastarfsemi,
vátryggingastarfsemi og annars skylds reksturs ásamt eignarhaldi og
rekstri fasteigna, eigin fjárfestingastarfsemi og þjónusta við
dótturfélög. TM er íslenskt vátryggingafélag sem býður alhliða
vátryggingaþjónustu á Íslandi, ásamt því að bjóða afmarkaða
vátryggingaþjónustu á sviði sjó- og eignatrygginga á erlendum
mörkuðum og hefur félagið starfsleyfi á Evrópska efnahagssvæðinu og
í Færeyjum. Meginstarfsemi félagsins er vátryggingastarfsemi til
einstaklinga, fyrirtækja og stofnana en félagið gefur út
vátryggingasamninga sem flytja vátryggingalega áhættu frá
viðskiptavinum til félagsins. Viðskiptavinir félagsins teljast um 50
þúsund. Markaðshlutdeild félagsins er um 24% ef horft er á íslenska
vátryggingamarkaðinn miðað við heildariðgjöld árið 2018. Félagið
leggur áherslu á rétta verðlagningu eftir áhættu og viðhald
viðskiptasambanda yfir langan tíma. Vátryggingarekstur félagsins
flokkast í skaðatryggingar og líftryggingar en til viðbótar í
starfsþáttayfirliti félagsins er fjármálarekstur. Fjárfestingastarfsemi er
stór hluti af vátryggingastarfsemi þar sem ávaxta þarf iðgjöld til að
geta
staðið
við
fjárhagslega
skuldbindingu
gagnvart
vátryggingartökum.
Heildareignir TM námu 39,5 milljörðum kr. þann 30.9.2019 og þar af
var virði fjárfestingareigna 31,4 milljarðar kr. Heildartekjur TM námu
14,1 milljörðum kr. á tímabilinu 1. janúar – 30. september 2019 og þar
af voru eigin iðgjöld 12,0 milljarðar kr. Ökutækjatryggingar, sem
flokkast
undir
skaðatryggingar,
eru
stærsti
einstaki
vátryggingaflokkurinn og námu þær 50,3% af eigin iðgjöldum ársins
2018. Starfsmenn samstæðunnar eru um 130.

B.4a

Nýleg þróun sem
hefur veruleg áhrif á
útgefanda
og
atvinnugrein

Þann 10. október sl. var undirritaður samningur milli TM og Klakka
ehf. um kaup þess fyrrnefnda á 100% hlutafjár í Lykli fjármögnun hf.
(einnig „Lykill“). Lykill hefur starfsleyfi sem lánafyrirtæki, sbr. lög
nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, og er starfsemi félagsins einkum á
sviði fjármögnunar á atvinnutækjum, atvinnuhúsnæði og ökutækjum
fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Viðskiptin voru háð samþykki
Samkeppniseftirlitsins, samþykki Fjármálaeftirlitsins á TM sem
eiganda að virkum eignarhlut og samþykki hluthafafundar TM.
Samþykki hluthafafundar og Samkeppniseftirlitsins liggja nú þegar
fyrir. Í því markmiði að fullnægja skilyrði um samþykki FME sem
eiganda að virkum eignarhlut, hefur TM afhent Fjármálaeftirlitinu
umsókn um heimild stofnunarinnar til að fara með virkan eignarhlut í
Lykli. Við útgáfu lýsingar þessarar er meðferð umsóknarinnar ekki
lokið af hálfu Fjármálaeftirlitsins.
Í kjölfar kaupanna gera stjórnendur TM ráð fyrir að starfsemi
samstæðunnar skiptist í þrjár stoðir, vátryggingar, fjármögnun og
fjárfestingar. Er gengið út frá því að vátryggingarekstur TM hf. verði
fluttur í núverandi dótturfélag TM, Tryggingu hf. og Lykill verði rekið
sem dótturfélag TM hf.
Flutningur vátryggingastofns TM í dótturfélag er háður samþykki FME
auk þess sem FME þarf að veita Tryggingu hf. aukið starfsleyfi sem
vátryggingafélag. Allir endurtryggingasamningar eru til endurnýjunar
1. janúar 2020 og eru bæði TM hf. og Trygging hf. tilgreind þar sem
vátryggðir en stefnt er að hið síðarnefnda taki yfir vátryggingastofninn
. Ekki er hægt að útiloka að FME muni hafna veitingu aukins
starfsleyfis þannig að breytingin sé óframkvæmanleg, en að mati TM
er slíkt þó talið ólíklegt. Til viðbótar gæti FME skilgreint hi na nýju
samstæðu sem fjármálasamsteypu í skilningi laga nr. 61 um
viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum en ekki er talið að slík
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skilgreining hefði mikil áhrif á starfsemi félaganna tveggja þar sem
þau eru bæði eftirlitsskyld fyrir og sinna öllum nauðsynlegum
gagnaskilum nú þegar. Ekki er þó útilokað að þetta hefði einhver áhrif
sem ekki eru komin í ljós.
Gangi kaupin ekki eftir er ljóst að samstæðan mun ekki njóta góðs af
þeim tækifærum sem gert er ráð fyrir að kaupin geti skapað. Verði ekki
af kaupunum mun Lykill ekki verða dótturfélag í samstæðu TM líkt og
lýst er hér að framan en gert er ráð fyrir að aðrar breytingar á
samstæðunni verði framkvæmdar hvort sem af kaupunum á Lykli
verður eða ei.
B.5

Samstæða

Starfsemi TM fer fram í TM hf., sem er móðurfélag samstæðunnar, og
fjórum dótturfélögum þess. Móðurfélagið TM hf. annast
skaðatryggingar
og
slysatryggingar
en
dótturfélagið
Líftryggingamiðstöðin hf. annast líftryggingar og heilsutryggingar. Í
Íslenskri endurtryggingu hf. og Tryggingu hf. er engin eiginleg
starfsemi en fyrrgreinda félagið heldur utan um gamla
endurtryggingasamninga. Fjárfestingastarfsemi er bæði stunduð hjá
móðurfélaginu, Líftryggingamiðstöðinni en einnig í dótturfélaginu TM
fé ehf.
TM fé er að fullu í eigu móðurfélagsins. Líftryggingamiðstöðin hf. og
Trygging hf. eru 99,50 % í eigu móðurfélagsins og Íslensk
endurtrygging er 99,96% í eigu móðurfélagsins. Fjárhagsuppgjör sem
birt eru í lýsingunni eru samstæðureikningsskil.
Athygli er vakin á fyrirhuguðum breytingum á samstæðu TM sem gerð
er grein fyrir í grein B.4a.

B.6

Tilkynningarskylt
eignarhald,
atkvæðisréttur
og
önnur yfirráð ef við á

Hluthafalisti TM þann 3. desember 2019:

Aðrir hluthafar fara með undir 5% beinan hlut í útgefanda sem eru
neðstu mörk flöggunarskyldu. Hagsmunir minnihlutaeigenda eru
varðir samkvæmt ákvæðum samþykkta útgefanda og laga nr. 2/1995
um hlutafélög, auk ákvæða X. kafla laga nr. 108/2007 um
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verðbréfaviðskipti. Allir útgefnir hlutir tilheyra sama flokki og eru jafn
réttháir. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í útgefanda.

B.7

Samandregnar
fjárhagsupplýsingar

Engar mikilvægar breytingar á fjárhags- eða viðskiptastöðu félagsins
hafa átt sér stað á því tímabili sem sögulegar fjárhagsupplýsingar fjalla
um og heldur ekki frá lokum síðasta fjárhagstímabils þann 30.
september 2019, aðrar en þær sem eiga við um kaupin á Lykli. Athygli
fjárfesta er sérstaklega vakin á grein B.4a í samantekt þessari um
fyrirhugaðar breytingar á samstæðu TM en þar er fjallað um kaup
félagsins á Lykli sem og flutningi á vátryggingastofni í Tryggingu hf.,
dótturfélag TM. Gangi kaup TM ekki eftir á 100% hlutafjár í Lykli
fjármögnun hf. mun samstæðan ekki njóta góðs af þeim tækifærum sem
gert
er
ráð
fyrir
að
kaupin
geti
skapað.

Rekstrarreikningur:
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Efnahagsreikningur:

Samandregið sjóðstreymi:
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Lykiltölur:

B.8

Pro forma fjárhagsupplýsingar

Tekið er fram að Pro forma fjárhagsupplýsingar taka til ímyndaðrar
stöðu og endurspegla því ekki raunverulega fjárhagsstöðu
fyrirtækisins.

7

1) Kaupverð er hér sett fram sem 9.250 m.kr. auk hagnaðar Lykils fyrstu níu mánuði 2019, samtals að
fjárhæð 9.616 m.kr., en endanlegt kaupverð mun ráðast af hagnaði Lykils fyrir allt rekstrarárið 2019.
2) Eignarhlutur TM í Lykli er færður miðað við bókfært virði eiginfjár Lykils þann 30. september 2019
að fjárhæð 11.799 m.kr. og er mismunur á kaupverði og bókfærðu virði eiginfjár færður til hækkunar á
eigið fé TM.
B.9

Afkomuspá
áætlun

eða

-

Í hverjum ársfjórðungi vinnur TM hlaupandi afkomuspá fyrir næstu
fjóra ársfjórðunga en grunnur hennar er fimm ára stefnumótandi áætlun
félagsins. Afkomuspáin er í anda „Beyond Budgeting“
aðferðafræðinnar og á að gefa sem bestu mynd af þróun rekstrarins á
næstu ársfjórðungum. Endurnýjuð afkomuspá er birt í tengslum við
birtingu uppgjöra í hverjum ársfjórðungi.
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B.10

Fyrirvarar
endurskoðunarskýrslum

í

B.11

Útskýring ef veltufé
útgefanda nægir ekki
til að uppfylla núverandi þarfir hans

Ekki eru til staðar fyrirvarar í endurskoðunarskýrslum vegna sögulegra
fjárhagsupplýsinga sem settar eru fram í lýsingunni.

Á ekki við.

C. Verðbréf

Liður

Upplýsingakrafa

Upplýsingar

C.1

Tegund og flokkar
verðbréfa sem boðin
verða til sölu og tekin
til
viðskipta
í
kauphöll

Lýsingin varðar forgangsréttarútboð og almennt útboð á nýjum hlutum
í TM hf. og umsókn um að hin nýju hlutabréf verði tekin til viðskipta
á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Hin nýju hlutabréf verða gefin út
rafrænt í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf., kt. 500797-3209.
Auðkenni hlutabréfanna hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. er TM og
ISIN-númer hlutabréfanna er IS0000000586.

C.2

Gjaldmiðill
verðbréfanna

Hlutabréfin verða gefin út í íslenskum krónum.

C.3

Fjöldi útgefinna og
greiddra hluta og
nafnverð á hlut

Útgefið hlutafé TM hf. nemur 678.142.669 kr. og er hver hlutur 1 króna
að nafnverði. Allir útgefnir hlutir eru þegar greiddir. Stjórn TM
samþykkti á fundi sínum þann 3. desember 2019 að nýta heimild þá
sem stjórninni var veitt á hluthafafundi TM þann 13. nóvember og
ákvað að efna til forgangsréttar- og almenns hlutafjárútboðs í félaginu
dagana 9.-12. desember 2019 á 93.750.000 nýjum hlutum. Engir hlutir
í útgefanda eru í eigu hans sjálfs. Útgefandi á 18,5% í S121 ehf. sem á
64,62% í Stoðum hf. sem er 9,97% eigandi í TM hf., að því le yti er
félagið óbeinn eigandi að hlutum í sjálfum sér.
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C.4

Réttindi sem
verðbréfunum

fylgja

Allir útgefnir hlutir í TM hf. tilheyra sama flokki og eru jafnréttháir.
Eitt atkvæði fylgir hverri krónu hlutafjár á hluthafafundi.
Hluthafar eiga rétt á að neyta atkvæðisréttar á hluthafafundum, fá
greiddan arð frá útgefanda, njóta forgangsréttar til að skrá sig fyrir
nýjum hlutum í réttu hlutfalli við hlutafjáreign sína við hækkun
hlutafjár útgefanda (nema þeir hafi afsalað sér slíkum rétti) og eiga
þeir rétt á að fá greitt af eignum útgefanda við slit eða gjaldþrot hans í
samræmi við hlutafjáreign sína nema lög og samþykktir kveði á um
aðra skipan.
Réttindi hluthafa eru háð gildandi löggjöf og samþykktum útgefandans
á hverjum tíma sem settar eru til fyllingar ákvæðum hlutafélagalaga nr.
2/1995. Engin sérréttindi fylgja hlutum í útgefanda og hluthafar bera
ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í útgefanda.
Hluthafar eru ekki skyldir til að sæta innlausn hlutar síns, nema til
komi heimild samkvæmt lögum.

C.5

Hömlur á meðferð
verðbréfanna

Engar hömlur eru lagðar á viðskipti með hluti í útgefanda umfram það
sem leiðir af lögum, einkum ákvæða laga nr. 100/2016 um
vátryggingastarfsemi að því er varða heimildir fjárfesta til að fara með
virka eignarhluti, og má því selja og veðsetja hlutina nema annað leiði
af lögum (þ.m.t. lögum er varða sölu til erlendra aðila). Hluthafi getur
ekki beitt réttindum sínum á grundvelli hlutafjár nema nafn hans hafi
verið fært í hlutaskrá útgefanda, eða hann hafi fært sönnur á eign sína
að hlutnum. Allar tilkynningar sem beint er til hluthafa, sem og
arðgreiðslur, skulu sendar eða inntar af hendi til þess sem er skráður
hluthafi á hverjum tíma í kerfum Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. Um
eigendaskipti og framkvæmd þeirra fer eftir lögum nr. 31/1997 um
rafræna eignarskráningu verðbréfa með áorðnum breytingum sem og
þeim reglum sem settar hafa verið á grundvelli þeirra.

C.6

Upplýsingar um hvort
sótt hafi verið um eða
sótt verði um að
verðbréfin verði tekin
til
viðskipta
á
skipulegum
verðbréfamarkaði og
deili
á
öllum
skipulegum
mörkuðum
þar
sem
viðskipti
með
verðbréfin fara fram
eða munu fara fram

Öll útgefin hlutabréf í TM hf. hafa verið tekin til viðskipta á
Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Í kjölfar þess að lýsing þessi hefur verið
staðfest af Fjármálaeftirlitinu á Íslandi mun stjórn útgefanda óska eftir
því að hin nýju hlutabréf í TM hf. verði tekin til viðskipta á
Aðalmarkaði Kauphallarinnar, sem er skipulagður verðbréfamarkaður.

C.7

Lýsing
arðgreiðslustefnu

á

Stefnt er að því að heildarfjárhæð árlegra arðgreiðslna og endurkaupa
á hlutafé nemi að lágmarki 50% af hagnaði TM eftir skatta.
Arðgreiðslur og endurkaup hlutafjár skulu háð eftirfarandi fyrirvörum:
i) Félagið skal ávallt uppfylla reglur um gjaldþol; ii) nægt laust fé skal
ávallt vera tiltækt til reksturs félagsins og iii) félagið skal ávallt vera
fjárhagslega traust. Jafnframt skulu arðgreiðslur fylgja lögum og
reglugerðum sem í gildi eru á hverjum tíma, þar með töldum ákv æðum
hlutafélagalaga nr. 2/1995 og ákvæðum laga um vátryggingastarfsemi
nr. 100/2016. Innan þess laga- og reglugerðaramma sem í gildi er
hverju sinni er TM heimilt að kaupa eigin bréf ásamt eða í staðinn fyrir
arðgreiðslur, allt að fengnu samþykki hluthafafundar félagsins.
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D. Áhættuþættir

Liður

Upplýsingakrafa

Upplýsingar

D.1

Lykilupplýsingar um
helstu áhættur sem
varða
sérstaklega
útgefandann
eða
atvinnugrein hans

Áhættuþættir þeir sem TM er kunnugt um og telur að eigi sérstaklega
við um útgefanda og dótturfélög þess og þá atvinnugrein sem það
starfar innan og gætu haft áhrif á virði verðbréfa útgefnum af
útgefanda:
Áhætta tengd tryggingarekstri
Vátryggingaráhætta:
Vátryggingaráhætta
er
sérstök
fyrir
vátryggingastarfsemi og stafar af því að iðgjöld eru ákveðin fyrirfram
en þjónusta veitt seinna og oft er áhættan ekki að fullu þekkt í
einstökum atriðum í upphafi sem gæti haft áhrif á afkomu, efnahag og
framtíðarhorfur samstæðunnar.
Vátryggingaráhætta skiptist í iðgjaldaáhættu og tjónaskuldaráhættu.
Iðgjaldaáhætta er sú áhætta að heildarupphæð tjóna í framtíðinni, að
viðbættum kostnaði sem þeim tengist, verði hærri en gert var ráð fyrir
þegar iðgjöld fyrir gildandi vátryggingasamninga voru á kvörðuð.
Tjónaskuldaráhætta er hættan á því að orðin en óuppgerð tjón þróist
á verri veg en gert var ráð fyrir.
Markaðsáhætta: Markaðsáhætta er hættan á því að breytingar á
markaðsverði fjármálagerninga hafi áhrif á virði fjárfestinga félagsins
og þar með á afkomu, efnahag og framtíðarhorfur samstæðunnar. TM
jafnar vátryggingaskuld sína með safni verðbréfa og annarra eigna í
fjárfestingasafni, sem bera markaðsáhættu. Breytingar á eftirtöldum
þáttum geta haft áhrif á verðmæti fjárfestingasafns TM; vaxtastig,
verðlagsbreytingar, markaðsvirði skráðra hlutabréfa, heildaráhrif
afleiðna,
gangvirði
óskráðra
hlutabréfa,
verðþróun
á
fasteignamarkaði, gengi gjaldmiðla og áhættuálag útgefanda
skuldabréfa.
TM stendur frammi fyrir samþjöppunaráhættu vegna fjárfestingasafns
félagsins sem felst í því að fjárfest sé of mikið í einstökum eignaflokkum
eða einstökum mótaðilum þannig að dreifingu eignasafnsins sé
ábótavant.
TM stendur einnig frammi fyrir endurfjárfestingaráhættu en félagið
þarf reglulega að finna nýja fjárfestingakosti sem skili ásættanlegri
ávöxtun, bæði ef um er að ræða innri vöxt og einnig vegna
endurfjárfestinga.
Mótaðilaáhætta: Mótaðilaáhætta er hættan á fjárhagslegu tapi ef
viðskiptamaður eða mótaðili í fjármálagerningi getur ekki staðið við
umsamdar skuldbindingar sínar og tryggingar duga ekki fyrir
eftirstöðvum viðkomandi kröfu. Mótaðilaáhættur hjá félaginu felast
m.a. í bankainnstæðum, útlánum og endurtryggingum.
Lausafjáráhætta: Lausafjáráhætta er hættan á því að félagið geti ekki
staðið við skuldbindingar sínar þegar þær gjaldfalla. Félagið þarf á
hverjum tíma að hafa nægjanlegt laust fé til að geta mætt ófyrirséðum
útgreiðslum, viðskiptakröfum eða breytingum á seljanleika eigna.
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Áhætta tengd rekstri
Stjórnunarog
starfsmannaáhætta:
Stjórnunarog
starfsmannaáhætta er sú áhætta sem fólgin er í að stjórnun, skipulag
og þekking innan samstæðunnar nægi ekki á hverjum tíma til að takast
á við þau viðfangsefni sem þarf að leysa auk þeirrar áhættu að félaginu
takist ekki að halda í og/eða ráða til sín hæfa stjórnendur og starfsfólk.
Slíkt gæti haft áhrif á rekstur, efnahag og framtíðarhorfur
samstæðunnar.
Starfsreglur: Áhætta tengd starfsreglum er fólgin í því að starfsreglur
séu ekki nægjanlega nákvæmar, nái ekki yfir aðstæður sem upp koma
og/eða að ekki sé farið eftir reglum.
Upplýsingakerfi og netvá: Áhættan tengd truflun á rekstri mikilvægra
upplýsingatæknikerfa eða annarra kerfa sem getur haft áhrif á getu
samstæðunnar til að standast væntingar viðskiptavina sinna. Þar á
meðal má nefna bilun, tjón eða skort á afkastagetu sem rekja má til
árása tölvuþrjóta, vírusa, galla í vél- eða hugbúnaði, mannlegra
mistaka, aðgangs óviðkomandi aðila, náttúruhamfara eða annarra
truflandi þátta, þar á meðal ef tafir verða á mikilvægum uppfærslum
eða ef þær skila ekki tilætluðum árangri. Til viðbótar stendur
samstæðan frammi fyrir áhættu af ólögmætum brotum á
upplýsingatæknikerfum sínum, þar á meðal rafrænum fjársvikum eða
þjófnaði (e. cyber fraud or theft).
Útvistunaráhætta: Útvistunaráhætta er sú áhætta sem tengist
stjórnleysi, tapi viðskipta og hugsanlegum auknum kostnaði í tengslum
við útvistun til þriðja aðila eða að útvistuð þjónusta muni ekki vera í
samræmi við stefnu og stjórnarhætti samstæðunnar. Samstæðan hefur
sett sér stefnu um hvernig útvistun skuli háttað. Verkefnum sem teljast
undir kjarnastarfsemi er ekki útvistað utan samstæðunnar nema að
mjög litlu leyti og gerðir eru formlegir samningar í kringum þau
verkefni sem eru útvistuð.
Sviksemi: Einhver hætta er alltaf á að ásetningur eða stórkostlegt
gáleysi valdi samstæðunni tjóni. Þar geta átt hlut að máli starfsmenn
félagsins en til að takmarka þá áhættu eru reglulega haldin námskeið
innan félagsins þar sem starfsmenn fá fræðslu um þau lög og reglur
sem gilda um starfsemi vátryggingafélaga.
Lagaleg áhætta: Starfsemi félagsins lýtur mörgum lögum,
reglugerðum og reglum og heyrir undir eftirlit fjölmargra stjórnvalda.
Brot á þeim lögum getur valdið félaginu tjóni sem áhrif gæti haft á
rekstur, efnahag og framtíðarhorfur samstæðunnar.
Áhætta tengd reikningsskilaaðferðum: Gerð ársreikninga og
árshlutareikninga samstæðunnar, í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla (IFRS), krefst þess að stjórnendur taki
ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu
reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna, skulda, tekna og
gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu
mati. Breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum eða túlkunum á
þeim geta haft áhrif á niðurstöður ársreikninga og árshlutareikninga
samstæðunnar.
Dómsmál: Ágreiningur um bótaábyrgð eða bótafjárhæð er ekki
óalgengur og telst hefðbundinn hluti af rekstri vátryggingafélaga.
Samstæðan á þannig á hverjum tíma í nokkrum fjölda dómsmála sem
snúa að slíkum ágreiningi. Almennt gildir um kröfur sem þessar að þær
falla undir endurtryggingavernd félagsins og takmarkast eigin áhætta
félagsins við það.
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Félög samstæðunnar eru ekki og hafa ekki verið aðilar að stjórnsýslu , dóms- eða gerðardómsmálum á síðastliðnum tólf mánuðum sem skera
sig úr frá hefðbundnum dómsmálum sem félagið rekur að jafnaði.
Áhætta tengd viðskiptum
Áhætta tengd almennu efnahagsumhverfi: Almennt ástand
efnahagsmála á Íslandi, svo sem hagvöxtur, atvinnustig og verðbólga
hefur áhrif á vátryggingamarkaðinn, fjármálamarkaðinn og
viðskiptavini félagsins og þar með á samstæðuna. Umsvif í
þjóðfélaginu og efnahagsástand ráða nokkru um bæði eftirspurn eftir
vátryggingum, tjónakostnaði og samkeppni á vátryggingamarkaði og
þar með á afkomu, efnahag og framtíðarhorfur félagsins. Þróun
efnahagsmála erlendis hefur áhrif á efnahagsástand á Íslandi og á
starfsemi og fjárhag viðskiptavina samstæðunnar og þar með á
samstæðuna sjálfa. Þróun á erlendum fjármagnsmörkuðum getur
sömuleiðis haft áhrif á innlendan fjármagnsmarkað og þar með á
samstæðuna. Hún hefur jafnframt bein áhrif á erlendar
verðbréfaeignir í fjárfestingasafni TM. Þættir tengdir almennu
efnahagsumhverfi innanlands og erlendis eru utan áhrifasviðs
samstæðunnar.
Stefnumótunaráhætta: Viðskiptalegar ákvarðanir, framkvæmd þeirra
eða skortur á viðbrögðum við breytingum í rekstrarumhverfi getur haft
í för með sér neikvæðar fjárhagslegar afleiðingar fyrir félagið.
Viðskiptastefna félagsins mótast af skilgreindu hlutverki og
markmiðum. Hætta er á að félaginu takist ekki að fylgja yfirlýstri
stefnu til hlítar, annaðhvort vegna eigin mistaka eða ytri áhrifa sem
félagið getur ekki brugðist við með fullnægjandi hætti. Ef stefna
félagsins reynist röng eða er ekki fylgt eftir með skilvirkum hætti er
hætta á að reksturinn bíði skaða af.
Stjórnmálaleg áhætta:
Breytingar á lögum, reglum og
stjórnsýsluframkvæmd, t.d. varðandi skatta og eftirlit, gætu haft
jákvæð eða neikvæð áhrif á félagið. Ennfremur gætu hugmyndir að
lagabreytingum og umræður um þær mögulega haft neikvæð áhrif á
starfsumhverfi félagsins. Stjórnmálalegur óstöðugleiki gæti þannig
mögulega haft neikvæð eða jákvæð áhrif á rekstur, efnahag og
framtíðarhorfur samstæðunnar. Áhrifin geta verið á innlenda
vátryggingaþjónustu, erlenda vátryggingaþjónustu, fjárfestingar og
endurtryggingavernd sem keypt er erlendis.
Áhætta tengd eftirlitsumhverfi: Starfsemi TM byggir á starfsleyfi til
að reka vátryggingastarfsemi sem Fjármálaeftirlitið hefur veitt
félaginu og er það starfsleyfi félaginu nauðsynlegt til að sinna
starfsemi sinni. Í lögum um vátryggingastarfsemi eru meðal annars
sett skilyrði um fjárhagslegan styrk tryggingafélaga, svonefndar
gjaldþolskröfur. Ef gjaldþolskröfur eru ekki uppfylltar þarf
Fjármálaeftirlitið að grípa inn í og getur það mögulega haft þau áhrif
af félagið beri skaða af, þurfi aukið fjármagn (nýtt hlutafé og/eða
víkjandi lán), þurfi að draga úr vátrygginga- eða markaðsáhættu og
lækka þannig gjaldþolskröfur, fari í gjaldþrot eða missi starfsleyfið.
Ef draga þarf úr vátrygginga- eða markaðsáhættu gæti það mögulega
haft neikvæð áhrif á afkomu, efnahag og framtíðarhorfur
samstæðunnar.
Orðsporsáhætta: Laskað orðspor samstæðunnar hjá viðskiptavinum,
starfsfólki, endurtryggjendum, lánadrottnum, hluthöfum, stjórnvöldum
o.fl. getur valdið samstæðunni skaða. Hættan er sú að samstæðan verði
fyrir fjárhagslegu tjóni ef hún stendur ekki undir væntingum þessara
aðila eða vegna neikvæðrar umfjöllunar um viðskiptahætti þess. Ef
orðspor eða trúverðugleiki samstæðunnar bíður tjón vegna opinberrar
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eða almennrar umræðu getur það skert möguleika til tekjuöflunar og
haft neikvæð áhrif á fjárhagslega afkomu þess.
Fyrirhugaðar breytingar á samstæðunni:
Athygli fjárfesta er sérstaklega vakin á grein B.4a í samantekt þessari
um fyrirhugaðar breytingar á samstæðu TM en þar er fjallað um kaup
félagsins á Lykli sem og flutningi á vátryggingastofni í Tryggingu hf.,
dótturfélag TM. Gangi kaup TM ekki eftir á 100% hlutafjár í Lykil
fjármögnun hf. mun samstæðan ekki njóta góðs af þeim tækifærum sem
gert er ráð fyrir að kaupin geti skapað.

D.3

Lykilupplýsingar um
helstu áhættur sem
varða
verðbréfin
sérstaklega

Almenn áhætta hlutabréfa: Fjárfesting í hlutabréfum er að öllu jöfnu
áhættusamari en fjárfesting í skuldabréfum. Er þessi aukna áhætta
meðal annars fólgin í því að eigendur hlutabréfa eru aftar í röð
kröfuhafa félags en eigendur skuldabréfa eru, auk þess sem verð á
hlutabréfum sveiflast að jafnaði meira en verð skuldabréfa og getur
verðmæti
hlutabréfa
tapast
að
hluta
eða
í
heild.
Áhætta tengd hlutum í TM
Markaðsáhætta hluta í TM: Ekki er hægt að útiloka að flökt á gengi
hluta í TM verði töluvert í framtíðinni. Flökt á gengi hluta í TM verður
háð framboði og eftirspurn eftir hlutum í félaginu.
Seljanleikaáhætta hluta í TM: Ekki er hægt að tryggja að hluthafar í
TM geti selt eign sína í félaginu í því magni sem þeir kjósa og á
raunvirði á markaði. Viðskiptavakt með hlutabréf getur að einhverju
leyti dregið úr seljanleikaáhættu. TM hefur gert samninga við Kviku
og Íslandsbanka um viðskiptavakt með hluti í TM. Samningurinn við
Íslandsbanka mun renna út þann 9.desember 2019 og mun þá
samningur við Arion banka taka við.
Eignarhald: Samsetning eigendahóps TM getur verið áhættuþáttur
fyrir fjárfesta og ættu fjárfestar að hafa í huga að eignarhald TM getur
breyst hratt og án fyrirvara.
Þynning: Verði hlutafé TM aukið með útgáfu nýrra hluta minnkar
hlutfallsleg hlutafjáreign þeirra sem fyrir eiga hluti í félaginu, kjósi
þeir að taka ekki þátt í hlutafjáraukningu félagsins í réttu hlutfalli við
eignarhlut sinn, eða ef þeir falla frá forgangsrétti sínum á
hluthafafundi.
Í gildandi samþykktum TM er til staðar heimild stjórnar til að hækka
hlutafé félagsins. Veita samþykktirnar stjórn TM heimild til þess að
auka hlutafé TM um allt að 125.000.000 kr. að nafnvirði með útgáfu
nýrra hluta. Við nýtingu heimildarinnar eiga hluthafar TM forgang til
áskriftar að hinum nýju hlutum í hlutafjáraukningunni í samræmi við
hlutafjáreign sína, en almennum fjárfestum verður gefinn kostur á að
skrá sig fyrir þeim hlutum sem forgangsréttarhafar nýta sér ekki.
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Lagaumhverfi almenns útboðs og töku til viðskipta: Hlutabréf TM
hafa verið tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar sem er
skipulagður verðbréfamarkaður í skilningi laga um kauphallir. Um
félagið og viðskipti með hlutafé þess gilda því ákvæði laga um
verðbréfaviðskipti, ásamt reglugerðum settum á grundvelli laganna og
reglum sem gilda um útgefendur verðbréfa sem tekin hafa verið til
viðskipta í Kauphöllinni eins og þau eru á hverjum tíma, m.a. lögum
um verðbréfaviðskipti og reglugerðum settum á grundvelli þeirra,
reglum
Fjármálaeftirlitsins
nr.
1050/2012
um
meðferð
innherjaupplýsinga og viðskipti innherja og reglum Kauphallarinnar
fyrir útgefendur fjármálagerninga.

E.

Tilboð

Liður

Upplýsingakrafa

Upplýsingar

E.1

Heildarfjárhæð nettósöluandvirðis og mat
á heildarkostnaði við
útgáfuna/útboðið,
þ.m.t.
áætlaður
kostnaður
sem
útgefandi
eða
tilboðsgjafi
krefur
fjárfestinn um

Gert er ráð fyrir því að heildarandvirði útboðsins nemi 3.000 m.kr.
miðað við að full áskrift fáist að hinum nýju hlutum í útboðinu.
Nafnverð hvers og eins hinna nýju hluta verður ein íslensk króna að
nafnverði og munu allir hinir nýju hlutir tilheyra sama hlutaflokki og
það hlutafé TM sem til staðar er við upphaf útboðsins.

E.2a

Ástæður
fyrir
útboðinu,
notkun
ágóðans,
áætlað
nettósöluandvirði

Áætlað er að nettó andvirði útboðsins nemi u.þ.b. 2.950 m.kr., að
frádregnum kostnaði við útboðið sem áætlaður er u.þ.b. 50 m.kr.
Markmið útboðsins er fjármögnun á kaupum TM á öllu hlutafé Lykils
fjármögnunar hf.
Áætlað er að nettó andvirði útboðsins nemi u.þ.b. 2.950 m.kr.
Andvirði útboðsins hyggst TM nýta til þess að annað hvort: a) greiða
kaupverð Lykils fjármögnunar hf., eða b) endurgreiða lánsfjármögnun
sem TM kann að afla vegna kaupanna. Auk þess að verja andvirði
útboðsins í framangreindu skyni hyggst TM greiða kaupverð Lykils
fjármögnunar hf. með sölu á eignum. TM hefur tryggt sér
lánsfjármögnun að fjárhæð allt að 3.000 m.kr. vegna viðskiptanna til
að viðhalda sveigjanleika í stýringu eignasafnsins.
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E.3

Skilmálar og skilyrði
útboðsins

Útboðið felur í sér i) forgangsréttarútboð TM á alls 93.750.000 nýjum
hlutum í TM, á áskriftarverðinu 32,0 kr. á hlut, til aðila sem skráðir
eru hluthafar TM kl. 17:.00 (GMT) þann 12. desember 2019, eða til
aðila sem hafa fengið forgangsrétt að hinum nýju hlutum framseldan
til sín og, hins vegar, ii) almennt útboð hvort tveggja samkvæmt þeim
skilmálum sem gerð er grein fyrir í verðbréfalýsingu. Þegar vísað er til
„útboðsins“ í þessari samantekt er átt við bæði forgangsréttarútboðið
sem og almenna útboðið sem fram fer samhliða.
Nýti forgangsréttarhafar ekki forgangsrétt sinn að hinum nýju hlutum
að fullu, er gert ráð fyrir að þeim nýju hlutum sem ekki fékkst áskrift
að verði úthlutað til fjárfesta í almenna útboðinu. Nýti
forgangsréttarhafar forgangsrétt sinn hins vegar að fullu mun þannig
ekki koma til úthlutunar í almenna útboðinu.
Hluthöfum TM er heimilt að framselja forgangsrétt sinn að hinum nýju
hlutum. Tilkynning um slíkt framsal auk áskriftar nýs framsalshafa
þurfa að hafa borist eigi síðar en kl. 17:00 (GMT) þann 12. desember
2019.
Helstu dagsetningar sem tengjast útboðinu og helstu ráðstöfunum er það
varða eru þessar:
Viðmiðunardagur forgangsréttar að
nýjum hlutum:
Útboðstímabil
í
forgangsréttarútboði og almennu
útboði hefjast:
Lok frests til að tilkynna
umsjónaraðila
um
framsal
forgangsréttar:
Lok útboðstímabila:
Úthlutun nýrra hluta til fjárfesta
(bæði í forgangsréttarútboði og
almennu útboði):
Tilkynningar um úthlutun og
greiðslufyrirmæli
sendar
til
fjárfesta:
Gjalddagi
fjárfesta
á
áskriftarloforðum:
Afhending nýrra hluta til fjárfesta:
Hinir nýju hlutir teknir til viðskipta
og viðskipti hefjast með hina nýju
hluti í kauphöll:

12. desember 2019 kl. 17.00
(GMT)
9. desember 2019 kl. 10.00 (GMT)

12. desember 2019 kl. 17:00
(GMT)
12. desember 2019 kl. 17:00
(GMT)
13. desember 2019 (áætlað)

13. desember 2019 (áætlað)

17. desember 2019 (áætlað)
18. desember 2019 (áætlað)
18. desember 2019 (áætlað)

Framangreindar dagsetningar miðast við að útgefandi geri ekki breytingar á
áskriftartímabili, úrvinnsla áskrifta taki ekki skemmri eða lengri tíma en
seljandi gerir ráð fyrir og umsókn útgefanda um töku hinna nýju hluta til
viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland sé svarað innan þeirra tímamarka
sem útgefandi gerir ráð fyrir.
Þátttaka í útboðinu af hálfu fjárfesta er háð skilyrðum sem m.a. varða
markaðssetningu útboðsins og fjárræði. Sérstakar reglur gilda um
starfsmenn Arion banka hf. sem hyggjast taka þátt í útboðinu.
Í útboðinu verður tekið við áskriftum fjárfesta á sérstöku rafrænu
áskriftarformi sem fjárfestar geta nálgast á vefslóðinni
www.arionbanki.is/tm-utbod. Ekki verður tekið við áskriftum í
útboðinu sem innihalda fyrirvara. Fjárfestir skal í áskrift sinni tilgreina
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heildarkaupverð þeirra hluta sem hann óskar eftir að kaupa í útboðinu
og er fjárfestir skuldbundinn til að kaupa hluti að andvirði þess
kaupverðs sem hann tilgreinir á áskriftarvefnum. Litið verður svo á að
áskriftir sem berast utan útboðstímabils séu ógildar.
Fjármálastofnunum sem sinna eignastýringu er gefinn kostur á að skila
áskrift fyrir hönd eins eða fleiri fjárfesta á sérstöku áskriftarformi sem
nálgast má hjá umsjónaraðila. Hyggist fjármálastofnanir sem sinna
eignastýringu skila áskrift, einni eða fleiri, fyrir hönd fjárfesta sem
eiga og hyggjast nýta forgangsrétt sinn til hinna nýju hluta skal
hlutaðeigandi fjármálastofnun leggja fram áskrift þess efnis, þar sem
nafn og kennitala hvers forgangsréttarhafa sem áskriftin varðar er
tilgreind.
Forgangsréttarhafar að hlutafé TM, þ.e. hluthafar á viðmiðunardegi
sem er 12. desember 2019 kl. 17:00 (GMT), ellegar aðilar sem tilkynnt
hafa um framsal slíks forgangsréttar fyrir þann tíma í samræmi við
reglur útboðsins njóta forgangs við úthlutun í útboðinu og aðein s
kemur til úthlutunar í almenna útboðinu ef slíkir forgangsréttarhafar
nýta ekki forgangsrétt sinn að fullu.
Áformað er að kynna niðurstöður útboðsins opinberlega á evrópska
efnahagssvæðinu fyrir kl. 9:00 (GMT) þann 13. desember 2019.
Jafnframt verður birt tilkynning á vefsíðu TM, www.tm.is/fjarfestar.
Athygli fjárfesta er vakin á heimildum TM til þess að fella niður
ógreiddar áskriftir og endurúthluta þeim nýju hlutum sem þær varða,
sem og heimildum TM til að innheimta ógreidd áskriftarloforð.
E.4

Mögulegir hagsmunaárekstrar

Athygli fjárfesta er vakin á hagsmunum sem Arion banki hf. kann að
eiga tengdu útboðinu á nýjum hlutum í TM hf.:


Fyrirtækjaráðgjöf fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs Arion
banka hf. hefur umsjón með því ferli að fá ný hlutabréf útgefin af
TM hf. tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland, og í því
felst m.a. ráðgjöf til forsvarsmanna útgefanda um nauðsynlegar
ráðstafanir þar að lútandi ásamt ráðgjöf við gerð lýsinga og fær
umsjónaraðili þóknun frá útgefanda fyrir þá þjónustu.



Fyrirtækjaráðgjöf fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs Arion
banka hf. hefur umsjón með fyrirhuguðu forgangsréttarútboði og
almennu útboði og fær umsjónaraðili þóknun frá útgefanda fyrir
þá þjónustu.



Samstæða TM hf. á almenn bankaviðskipti við Arion banka hf.
auk þess sem bankinn hefur með höndum viðskiptavakt með
hlutabréfa félagsins.

Jafnframt er athygli vakin að því að starfs- og stjórnarmenn TM, sem
og starfs- og stjórnarmenn Lykils fjármögnunar hf., sem jafnframt eru
hluthafar í TM, kunna að hafa komið að gerð lýsingar þessarar.
Þátttaka slíkra aðila í forgangsréttarútboðinu og almenna útboðinu er
ekki takmörkuð, en fer að öðru leyti samkvæmt innri reglum TM og
Lykils
fjármögnunar
hf.
um
þátttöku
starfsmanna
í
verðbréfaviðskiptum.
E.5

Aðili
sem
býður
verðbréfin til sölu

Söluaðili útboðsins er Arion banki hf., kennitala 581008-0150,
Borgartúni 19, 105 Reykjavík.

Sölutakmarkanir

Engar sölutakmarkanir eru til staðar í tengslum við útboðið.
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E.6

Fjárhæð og hlutfall
tafarlausrar
þynningar
vegna
útboðsins

Kjósi forgangsréttarhafar TM ekki að nýta sér rétt sinn til að kaupa
hlutabréf í útboðinu verða þeir fyrir allt að 13,8% þynningu eða sem
svarar til 0,4 kr. á hlut miðað við ákvarðað útboðsgengi (32,0 kr. á
hlut) og dagslokagengi TM á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland þann 3.
desember 2019 (35,2 kr. á hlut).

E.7

Kostnaður fjárfesta

Af hálfu seljanda, umsjónaraðila eða útgefanda verður enginn
kostnaður lagður sérstaklega á fjárfesta vegna viðskiptanna. Fjárfestar
þurfa sjálfir að kynna sér hvort einhver kostnaður eða gjöld falla á þá
hjá öðrum aðilum í tengslum við viðskiptin. Þó er bent á að eigi
fjárfestir ekki vörslureikning hjá þeim vörsluaðila sem hann tilgreinir
í áskrift mun Arion banki hf. stofna vörslureikning í nafni fjárfestis hjá
Arion banka hf. (og hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð), svo hægt sé að
móttaka hluti fjárfestis í samræmi við framangreint og áskilur bankinn
sér rétt til að innheimta gjald af fjárfesti fyrir vörslu hlutanna .
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Verðbréfalýsing hlutabréfa
4. desember 2019

Verðbréfalýsing þessi er gefin út af TM hf., kt. 660269-2079, Síðumúla 24, 108 Reykjavík (einnig nefnt
„útgefandi“ í verðbréfalýsingu þessari). Verðbréfalýsing þessi er hluti af lýsingu útgefandans dagsettri 4. desember
2019 sem gefin er út undir heitinu Lýsing hlutabréfa og samanstendur af verðbréfalýsingu þessari dagsettri 4.
desember 2019, útgefandalýsingu dagsettri 4. desember 2019 og samantekt dagsettri 4. desember 2019.
Lýsingin er gefin út vegna forgangsréttarútboðs og almenns útboðs TM hf. á nýjum hlutum í TM hf. og fyrirhugað
er 9.–12. desember 2019 (nefnt „útboðið“ í verðbréfalýsingu þessari) og vegna fyrirhugaðrar umsóknar útgefanda
um að hin nýju hlutabréf í TM hf. verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland (með „Nasdaq Iceland“
er í verðbréfalýsingu þessari átt við Kauphöll Íslands hf., skráð hjáheiti Nasdaq Iceland hf., kt. 681298-2829,
Laugavegi 182, Reykjavík) sem er skipulegur verðbréfamarkaður. Lýsingin tekur til þeirra nýju hluta í útgefanda
sem boðnir verða til sölu í framangreindu útboði og óskað verður eftir að verði teknir til viðskipta.
Lýsingin er birt á vef útgefanda, www.tm.is/fjarfestar, og má nálgast hana þar rafrænt.
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ÁHÆTTUÞÆTTIR

Í þessum kafla er fjallað um þá áhættuþætti sem TM hf., kt. 660269-2079, Síðumúla 24, 108 Reykjavík (hér eftir
nefnt ýmist „TM“, „útgefandinn“ eða „félagið“) er kunnugt um og telur að varði hluti í félaginu og mat á áhættu
sem tengist þeim. Ekki er víst að hér sé fjallað um alla þá áhættuþætti sem gætu haft áhrif á virði hlutabréfa TM í
framtíðinni enda geta áhættuþættir sem taldir eru óverulegir í dag þróast á þann veg að þeir hafi veruleg áhrif
síðar, auk þess sem í framtíðinni geta komið fram nýir áhættuþættir sem ekki eru þekktir í dag.
Ekki er hægt að setja fram með neinni vissu líkur á því hvort einstakur áhættuþáttur geti haft keðjuverkandi áhrif
og hrindi af stað fleiri áhættuþáttum. Ekki er mögulegt að meta töluleg áhrif einstakra áhættuþátta á hlutabréf í
TM og slíkt mat væri þá háð því að aðrir áhættuþættir væru óbreyttir í einhvern tíma, sem sjaldnast er raunin.
Hver áhættuþáttur getur haft margþætt og ítrekuð áhrif á verðmæti hlutabréfa TM yfir ákveðið tímabil. Afmörkun
á áhættuþáttum getur einnig verið með ýmsu móti og til eru ýmsar aðferðir við að flokka þá. Hér er reynt eftir
fremsta megni að kortleggja þekkta áhættuþætti sem áhrif hafa á hluti í félaginu og afmarka þá á þann veg að
skörun þeirra sé sem minnst. Áhrifa fleiri en eins áhættuþáttar getur gætt samtímis. Áhrifin af áhættuþáttunum
birtast stundum í einum tímabundnum atburði en í öðrum tilvikum getur verið um langvinn áhrif að ræða. Flestir
áhættuþættirnir geta komið fram hvort heldur í litlum eða miklum mæli og áhrif þeirra eru oft á tíðum ekki einhlít
og innbyrðis tengsl oft flókin.
Af ofangreindum orsökum er ekki mögulegt að meta töluleg áhrif einstakra áhættuþátta á hlutafé í TM og
verðmæti þess.
Framsetning og uppröðun þeirra áhættuþátta sem hér er fjallað um fer ekki eftir mikilvægi eða líkum á því að
viðkomandi áhættuþáttur hafi áhrif á hluti í TM.
Umfjöllun um þá áhættuþætti sem TM telur að eigi sérstaklega við um félagið og þá atvinnugrein sem það starfar
í er að finna í kafla 1 Áhættuþættir í útgefandalýsingu.

1.1

Almenn áhætta hlutabréfa

Fjárfesting í hlutabréfum er að öllu jöfnu áhættusamari en fjárfesting í skuldabréfum. Er þessi aukna áhætta meðal
annars fólgin í því að eigendur hlutabréfa eru aftar í röð kröfuhafa félags en eigendur skuldabréfa eru, auk þess
sem verð á hlutabréfum sveiflast að jafnaði meira en verð skuldabréfa og getur verðmæti hlutabréfa tapast að hluta
eða í heild.
Ávöxtun hlutabréfa kemur fram með tvennum hætti. Í fyrsta lagi birtist hún sem breyting á verði eða gengi
viðkomandi hlutabréfa og í öðru lagi geta eigendur hlutabréfa átt von á því að fá greiddan arð af hlutabréfaeign
sinni. Fjallað er um arðgreiðslustefnu TM í kafla 4.11 í verðbréfalýsingu þessari.
Áhættu hlutabréfa má meðal annars skipta í markaðsáhættu og seljanleikaáhættu. Markaðsáhætta er sú áhætta sem
felst í breytingu á markaðsgengi og þar með virði hlutabréfanna á hlutabréfamarkaði. Breytingar á virði hlutabréfa
geta átt sér stað vegna breytinga á innri skilyrðum sem snúa að viðkomandi hlutafélagi, en geta einnig átt sér stað
vegna óvæntra atburða eða breytinga á ytri þáttum sem hafa áhrif á rekstur fyrirtækja og hagkerfisins í heild.
Seljanleikaáhætta er skilgreind sem sú áhætta sem felst í því hversu auðvelt eða erfitt er að selja eign á verði sem
næst áætluðu raunvirði. Mælikvarði þessarar áhættu er bilið á milli kaup- og sölutilboða á markaði. Áhættan er
bæði fólgin í magni, þ.e. að markaðurinn taki ekki við því magni sem vilji er til að selja á áætluðu raunvirði, sem
og í verði þar sem mikið framboð eða eftirspurn samkynja bréfa getur haft veruleg áhrif á verðmyndun þeirra.
Hlutabréfum fylgir áhætta sem fólgin er í því að hlutabréf eru réttlægstu kröfur til eigna hlutafélags, sem hefur í
för með sér að við slit eða gjaldþrot hlutafélags fá hluthafar greitt í hlutfalli við hlutafjáreign sína það sem eftir
stendur af eignum hlutafélags eftir að allir aðrir kröfuhafar hafa fengið gildar kröfur sínar greiddar, mæli
samþykktir félagsins ekki fyrir um aðra skiptingu. Hlutabréfum fylgir einnig bæði lagaleg og pólitísk áhætta, en
fjármála- og hlutabréfamarkaðir eru háðir því umhverfi sem stjórnvöld skapa á hverjum tíma. Miklar breytingar
á því regluumhverfi sem stjórnvöld setja fjármála- og hlutabréfamörkuðum kunna að vera skaðlegar og skapa óróa
á mörkuðum sem gæti leitt til verðbreytinga hlutabréfa. Draga má úr áhættu tengdri hlutabréfakaupum með
fjárfestingu í safni verðbréfa ólíkra útgefenda í stað þess að fjárfesta í hlutabréfum einstakra félaga. Einnig má
draga úr fjárhagslegri áhættu með því að lágmarka eða jafnvel forðast lántökur vegna hlutabréfakaupa.
Framangreind atriði draga einungis úr áhættu vegna hlutabréfakaupa en eyða henni ekki, enda er ekki hægt að
komast hjá áhættu vegna hlutabréfa.
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1.2
1.2.1

Áhætta tengd hlutum í TM
Markaðsáhætta hluta í TM

Ekki er hægt að útiloka að flökt á gengi hluta í TM verði töluvert í framtíðinni. Flökt á gengi hluta í TM verður
háð framboði og eftirspurn eftir hlutum í félaginu. Aukið framboð á hlutum í TM, með sölu á miklu magni af
hlutum í félaginu getur til að mynda lækkað gengi hluta í félaginu. Þeir þættir sem meðal annars gætu haft áhrif á
gengi TM eru breytingar á rekstrarniðurstöðu félagsins eða aðrir þættir sem haft geta áhrif á rekstur og efnahag
félagsins. Fjallað er um áhættuþætti sem eiga sérstaklega við um TM í kafla 1 Áhættuþættir í útgefandalýsingu
félagsins dagsettri 4. desember 2019.
Þættir sem eru óháðir rekstri TM gætu einnig haft áhrif á flökt á gengi hluta í félaginu svo sem breytingar á
efnahagsástandi og breytingar á ráðgjöf þeirra greiningaraðila eða lánshæfismatsfyrirtækja sem kunna að birta
greiningar, skoðanir eða lánshæfismöt á TM.
1.2.2

Seljanleikaáhætta hluta í TM

Viðskiptavakt með hlutabréf getur að einhverju leyti dregið úr seljanleikaáhættu. TM hefur gert samninga við
Kviku banka hf. og Arion banka hf. um viðskiptavakt með hluti í TM. Fjallað er um samningana í kafla 4.2
Viðskiptavakt.
Stoðir hf., kt. 601273-0129, Suðurgötu 12, 101 Reykjavík (hér eftir „Stoðir“) er stærsti hluthafi TM og eigandi
9,97% útgefins hlutafjár félagsins, en 777 aðrir hluthafar eiga hlutafé í félaginu miðað við hluthafalista þann 3.
desember 2019. Þó svo TM uppfylli nú þegar skráningarskilyrði Nasdaq Iceland hf., kt. 681298-2829, Laugavegi
182, 105 Reykjavík (hér eftir „Kauphöllin“) og að hlutafé TM sé nú þegar skráð á þeim markaði áður en til þess
hlutafjárútboðs kemur sem fjallað er um í kafla 3 Skilmálar forgangsréttarútboðsins og þrátt fyrir samninga um
viðskiptavakt er ekki hægt að tryggja að hluthafar í TM geti selt eign sína í félaginu á áætluðu raunvirði á
eftirmarkaði.
1.2.3

Eignarhald

Samsetning eigendahóps TM getur verið áhættuþáttur fyrir fjárfesta og ættu fjárfestar að hafa í huga að eignarhald
TM getur breyst hratt og án fyrirvara. Eignarhald hlutabréfa í félaginu og dreifing hlutafjár innan hluthafahópsins
getur falið í sér seljanleikaáhættu. Hlutaskrá TM er birt í kafla 7.1 Hluthafar í útgefandalýsingu félagsins. Engar
takmarkanir eru á framsali hluta í félaginu. Fjárfestum er einnig bent á að um viðskipti með hlutabréfin gilda
yfirtökureglur, flöggunarreglur laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (hér eftir „lög um verðbréfaviðskipti“)
sem ætlað er að tryggja upplýsingagjöf og fjárfestavernd í tengslum við eignabreytingar á hlutum í félögum sem
tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Jafnframt er athygli fjárfesta vakin á því að
samkvæmt lögum um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016 eru kaup á virkum eignarhlutum í vátryggingafélögum
háð tilkynningarskyldu og hæfnismati Fjármálaeftirlitsins.
1.2.4

Þynning

Verði hlutafé TM aukið með útgáfu nýrra hluta minnkar hlutfallsleg hlutafjáreign þeirra sem fyrir eiga hluti í
félaginu, kjósi þeir að taka ekki þátt í hlutafjáraukningu félagsins í réttu hlutfalli við eignarhlut sinn, eða ef þeir
falla frá forgangsrétti sínum á hluthafafundi. Hluthafafundur getur ákveðið að víkja frá forgangsrétti hluthafa,
enda sé hluthöfum á engan hátt mismunað. Slík ákvörðun þarfnast samþykkis minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða,
svo og samþykki hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á
hluthafafundinum.
Hlutafé félags verður aldrei hækkað nema með samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða á hluthafafundi, svo
og samþykki hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á
hluthafafundinum.
Hluthafafundur getur þó með sama magni atkvæða veitt stjórn félags heimild til að hækka hlutafé án frekari
atbeina hluthafafundar, ýmist með eða án sérstakra skilyrða um hvernig hinu nýja hlutafé skuli ráðstafað. Í
gildandi samþykktum TM sem breytt var á hluthafafundi þann 13. nóvember 2019 var innleidd heimild stjórnar
til að hækka hlutafé félagsins. Veita samþykktirnar stjórn þannig TM heimild til þess að auka hlutafé TM um allt
að kr. 125.000.000 að nafnvirði með útgáfu nýrra hluta. Við nýtingu heimildarinnar eiga hluthafar TM forgang til
áskriftar að hinum nýju hlutum í hlutafjáraukningunni í samræmi við hlutafjáreign sína, en almennum fjárfestum
verður gefinn kostur á að skrá sig fyrir þeim hlutum sem forgangsréttarhafar nýta sér ekki. Skal andvirði
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hlutafjáraukningarinnar sem fram fer á grundvelli heimildarinnar nýtt til fjármögnunar á kaupum TM á öllu hlutafé
Lykils fjármögnunar hf. Hefur stjórn TM heimild til þess að ákveða útboðsgengi þeirra hluta sem gefnir verða út
á grundvelli hækkunarheimildarinnar, sölureglur, fresti til áskriftar og fresti til greiðslu áskriftarloforða. Mæla
samþykktirnar fyrir um það, að verði heimildin ekki nýtt, þá falli hún úr gildi eigi síðar en þann 31. mars 2021.
Stjórn TM nýtti sér framangreinda heimild til hlutafjárhækkunar á fundi þann 3. desember 2019. Nánar er fjallað
um ákvörðun stjórnar TM hvað þetta snertir í kafla 3.3 Ákvörðun um útgáfu TM á hinum nýju hlutum. Á grundvelli
samþykktar á aðalfundi útgefanda þann 14. mars 2019 var stjórn veitt heimild til kaupa á eigin hlutum að því
marki sem lög leyfa en útgefanda er heimilt, að fenginni staðfestingu FME, að kaupa hluti í félaginu þannig að
það eigi allt að 10% af hlutafé þess, þó aldrei fleiri en 67.800.000 hluti, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði
aldrei meiri en 1.800 milljónir króna, í þeim tilgangi að lækka hlutafé félagsins. Heimild þessi skal aðeins nýtt í
þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup á
eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis gætt um boð um þátttöku í slíkum viðskiptum.
Heimild þessi gildir fram að aðalfundi félagsins árið 2020, en þó aldrei lengur en til 31. mars 2020. Atkvæðisréttur
fylgir ekki hlutum sem félagið kann að eiga sjálft. Þá fylgir ekki atkvæðisréttur hlutum sem dótturfélög TM kunna
á hverjum tíma að eiga í útgefanda. Við útgáfu verðbréfalýsingar þessarar eru engir hlutir í útgefanda í eigu hans
sjálfs eða dótturfélaga. Útgefandi á 18,5% í S121 ehf. sem á 64,62% í Stoðum hf. sem er 9,97% eigandi í TM hf.,
að því leyti er félagið óbeinn eigandi að hlutum í sjálfum sér.

1.2.5

Lagaumhverfi almenns útboðs og töku til viðskipta

Hlutabréf TM hafa verið tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland sem er skipulagður verðbréfamarkaður
í skilningi laga um kauphallir. Um félagið og viðskipti með hlutafé þess gilda því ákvæði laga um
verðbréfaviðskipti, ásamt reglugerðum settum á grundvelli laganna og reglum sem gilda um útgefendur verðbréfa
sem tekin hafa verið til viðskipta í Kauphöllinni eins og þau eru á hverjum tíma, m.a. lögum um verðbréfaviðskipti
og reglugerðum settum á grundvelli þeirra, reglum Fjármálaeftirlitsins nr. 1050/2012, um meðferð
innherjaupplýsinga og viðskipti innherja og reglum Kauphallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerninga.
Brot á framangreindum lögum, reglugerðum settum á grundvelli þeirra og reglum Kauphallarinnar og
Fjármálaeftirlitsins geta haft neikvæð fjárhagsleg og ímyndarleg áhrif á TM. Viðurlög við brotum á reglum
Kauphallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerninga geta meðal annars falist í áminningu sem Kauphöllin hefur
heimild til að birta opinberlega, tímabundinni stöðvun á viðskiptum, viðurlögum í formi févítis og/eða að
Kauphöllin taki verðbréf útgefanda úr viðskiptum. Um viðurlög við brotum á lögum nr. 108/2007, um
verðbréfaviðskipti fer eftir XV. kafla laganna.
Lýsing TM, sem dagsett er 4. desember 2019, er gefin út vegna umsóknar um töku á 93.750.000 nýjum hlutum í
félaginu til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Um lýsinguna og töku hlutabréfanna til viðskipta á
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland gilda lög um verðbréfaviðskipti og reglugerðir settar á grundvelli þeirra, auk reglna
Kauphallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerninga, dagsettar 1. júlí 2018. Lýsingin fylgir ákvæðum um
upplýsingagjöf í lýsingum skv. viðaukum I-III og XXII við fylgiskjal I við reglugerð nr. 243/2006 um framkvæmd
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2003/71/EB að því er varðar upplýsingar í lýsingum, svo og
framsetningu þeirra, upplýsingar felldar inn með tilvísun og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu auglýsinga.
Útboðið og fyrirhuguð taka nýrra hlutabréfa í TM til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland byggja á íslenskum
lögum og reglugerðum sem eru í gildi við dagsetningu lýsingarinnar. Engin ábyrgð er tekin á áhrifum
lagabreytinga, reglugerðarbreytinga eða ákvarðana dómstóla, sem átt geta sér stað eftir dagsetningu lýsingarinnar.
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VELTUFÉ, FJÁRMÖGNUN OG SKULDASTAÐA

Stjórnarformaður TM og forstjóri lýsa því yfir fyrir hönd útgefanda að þeir telji veltufé útgefanda vera
fullnægjandi til að uppfylla þarfir félagsins til næstu 12 mánaða frá dagsetningu lýsingarinnar.
Tafla 2.1 sýnir fjármögnun og skuldastöðu TM þann 30. september 2019.
Bent er á árshlutareikninga TM fyrir þriðja ársfjórðung 2019 og ársreikning ársins 2018 sem eru hluti af
útgefandalýsingu, dagsettri 4. desember 2019 og eru birtir þar í heild sinni með skýringum, svo og umfjöllun um
fjárhagsupplýsingar í köflum 8 Fjárhagsyfirlit, 9 Fjárhagur TM 1. janúar 2016 til 30. september 2019 og 10
Afkomuspá í útgefandalýsingunni en kaflar þessir varða eignir, skuldir, fjárhagsstöðu og afkomu TM. Nýtt
fjárstreymi verður til félagsins í kjölfar útboðs á nýju hlutafé félagsins að andvirði þrír milljarðar króna. Verður
fjárstreymið nýtt til uppgjörs á kaupverði vegna fjárfestingar félagsins í Lykli fjármögnun hf. líkt og fjallað er um
í kafla 8.1 Breytingar á fjárhags- eða viðskiptastöðu eftir reikningsskiladag í útgefandalýsingu TM dagsettri 4.
desember 2019.
Tafla 2.1: Fjármögnun og skuldastaða
Fjármögnun 30.09.2019 (þ.kr.)
Skuldir
með ábyrgðum
með veði
án ábyrgða/veðs

Skuldir samtals
Eigið fé
Hlutafé
Yfirverðsreikningur hlutafjár
Lögbundinn varasjóður
Bundið eigið fé
Óráðstafað eigið fé

Skuldastaða 30.09.2019 (þ.kr)
Greiðsluhæfi
0 Handbært fé
547.166 Markaðsverðbréf
24.887.024 Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur
Fjárfestingar
með
fjárfestingaráhættu
líftryggingataka
25.434.190 Greiðsluhæfi samtals
Skuldir
678.143 Vátryggingaskuld
Líftryggingaskuld með fjárfestingaráhættu
425.516 líftryggingataka
270.710 Leiguskuldbinding
4.709.288 Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir
7.963.936 Vaxtaberandi langtímaskuldir

Eigið fé samtals

14.047.593 Skuldir samtals

Samtals fjármögnun

39.481.783 Nettóskuldastaða

4

2.050.928
28.445.331
5.909.256
50.940
36.456.455

21.401.844
50.940
547.166
1.187.333
2.246.907
25.434.190
-11.022.265

3
3.1

SKILMÁLAR FORGANGSRÉTTARÚTBOÐSINS OG ALMENNA ÚTBOÐSINS
Um forgangsréttarútboðið og almenna útboðið

Útboðið felur annars vegar í sér forgangsréttarútboð TM á alls 93.750.000 nýjum hlutum í TM, á áskriftarverðinu
32,0 kr. á hlut, til aðila sem skráðir eru hluthafar TM kl. 17.00 (GMT) þann 12. desember 2019 eða hafa fengið
forgangsrétt að hinum nýju hlutum framseldan til sín, sbr. síðar. Hins vegar felur útboðið í sér útboð til almennings
samkvæmt þeim skilmálum sem gerð er grein fyrir í verðbréfalýsingu þessari og sem fram fer samhliða
forgangsréttarútboðinu.
Þegar vísað er til „útboðsins“ í þessum kafla er átt við bæði forgangsréttarútboðið samkvæmt framansögðu, sem
og almenna útboðið sem fram fer samhliða. Bæði forgangsréttarútboðið og almenna útboðið lúta VI. kafla laga
um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 um almenn útboð.
Gert er ráð fyrir því að heildarandvirði útboðsins nemi u.þ.b.3.000.000.000 kr. miðað við að full áskrift fáist að
hinum nýju hlutum í útboðinu. Nafnverð hvers og eins hinna nýju hluta verður ein íslensk króna að nafnverði og
munu allir hinir nýju hlutir tilheyra sama hlutaflokki og það hlutafé TM sem til staðar er við upphaf útboðsins.
Allir hlutir í útboðinu verða seldir á sama útboðsgengi. Stjórn seljanda tók ákvörðun um framangreint
útboðsgengi.
Samkvæmt 34. gr. hlutafélagalaga nr. 2 /1995 er forgangsréttarhöfum að hinum nýju hlutum heimilt að framselja
forgangsrétt sinn að hlutunum, hvort heldur er til annarra forgangsréttarhafa eða til þriðju aðila. Um framsal
forgangsréttar er fjallað í kafla 3.8.3 Framsal forgangsréttar að hinum nýju hlutum o.fl. í verðbréfalýsingu þessari.
Komi til þess að forgangsréttarhafar, eða þeir aðilar sem fengið hafa forgangsrétt framseldan til sín samkvæmt
framansögðu, skrifi sig ekki að fullu fyrir hinum nýju hlutum í útboðinu, verður þeim nýju hlutum sem áskrift
fæst þannig ekki að, boðnir almenningi til kaups og úthlutað í því almenna útboði sem fram fer samhliða
forgangsréttarútboðinu. Um almenna útboðið er fjallað í kafla 3.9 Um almenna útboðið.
Útboðið fer eingöngu fram á Íslandi og verða hinir nýju hlutir ekki markaðssettir eða boðnir fjárfestum til kaups
utan Íslands. Útboðið er ekki sölutryggt. TM er ekki kunnugt um hvort einstakir hluthafar, stjórnarmenn eða
stjórnendur TM hyggjast skrá sig fyrir nýjum hlutum í útboðinu, eða hvort einhver aðili hyggst skrá sig fyrir meira
en 5% af stærð útboðsins.
Útgefandi, sem jafnframt er seljandi, áskilur sér heimild til að falla frá útboðinu ef ekki fæst áskrift í útboðinu
fyrir öllum boðnum hlutum og verður það þá tilkynnt með niðurstöðum útboðs. Útgefandi mun jafnframt falla frá
útboðinu ef hlutafjárhækkun sú sem liggur til grundvallar hinum nýju hlutum fæst ekki skráð hjá Fyrirtækjaskrá
Ríkisskattstjóra, eða Nasdaq Iceland hafnar umsókn útgefanda um að fá hin nýju hlutabréf í TM hf. tekin til
viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland eða samþykkir hana ekki í síðasta lagi þann 31. janúar 2020. Útgefandi
áskilur sér jafnframt rétt til að fresta útboðinu, framlengja það eða falla frá því hvenær sem er fram að tilkynningu
Nasdaq Iceland um að hin nýju hlutabréf í útgefanda verði tekin til viðskipta, ef einhverjir atburðir eiga sér stað
sem seljandi telur gefa tilefni til þess að ætla að markmið seljanda með útboðinu náist ekki, svo sem eitthvað sem
varðar útboðið sjálft, útgefandann eða seljanda, neikvæð þróun á efnahagsumhverfi eða verðbréfamarkaði á
Íslandi. Ef seljandi tekur ákvörðun um að falla frá útboðinu samkvæmt framansögðu munu þar með allar áskriftir
fyrir hlutum í útboðinu sem og úthlutanir á grundvelli þeirra dæmast ógildar. Komi til þess að fallið verði frá
útboðinu eða útboðstímabilið framlengt eða því frestað, verður það tilkynnt opinberlega. Komi til þess að
útboðstímabilið verði framlengt eða því frestað, verður birtur viðauki við verðbréfalýsingu þessa þar sem gerð
verður grein fyrir breytingunni, en jafnframt verða birtar allar mikilvægar nýjar upplýsingar sem komið hafa fram
frá staðfestingu verðbréfalýsingar þessarar sem máli skipta fyrir mat fjárfesta á hlutabréfum í útgefanda.
Viðaukinn skal staðfestur innan sjö virkra daga og birtur á sama hátt og upprunalega lýsingin. Í samræmi við 46.
gr. laga nr. 108/2007 skulu fjárfestar sem þegar hafa samþykkt að kaupa eða skrá sig fyrir verðbréfum áður en
viðaukinn er birtur hafa rétt til að falla frá fyrrgreindu samþykki að lágmarki í tvo virka daga frá birtingu
viðaukans.
Fyrirtækjaráðgjöf Arion banka hf., Borgartúni 19, 105 Reykjavík, hefur umsjón með útboðinu, útgáfu og töku
hinna nýju hluta til viðskipta fyrir hönd TM.
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3.2

Fyrirhuguð ráðstöfun TM á andvirði útboðsins

Áætlað er að nettó andvirði útboðsins nemi 2.950 m.kr., að frádregnum kostnaði við útboðið sem áætlaður er 50
m.kr.
Andvirði útboðsins hyggst TM nýta til þess að annað hvort: a) greiða kaupverð Lykils fjármögnunar hf., eða b)
endurgreiða lánsfjármögnun sem TM kann að afla vegna kaupanna. Auk þess að verja andvirði útboðsins í
framangreindu skyni hyggst TM greiða kaupverð Lykils fjármögnunar hf. með sölu á eignum. TM hefur tryggt
sér lánsfjármögnun að fjárhæð allt að 3.000 m.kr. vegna viðskiptanna til að viðhalda sveigjanleika í stýringu
eignasafnsins. Um fjárfestinguna í Lykli fjármögnun hf. er fjallað í kafla 5 – Fjárfesting í Lykli Fjármögnun hf. í
útgefandalýsingu TM dagsettri 4. desember 2019.

3.3

Ákvörðun um útgáfu TM á hinum nýju hlutum

Á hluthafafundi TM sem fram fór þann 13. nóvember 2019 var ákveðið að veita stjórn TM heimild til þess að
hækka hlutafé félagsins um allt að 125.000.000 kr. að nafnverði með útgáfu nýrra hluta. Samkvæmt samþykkt
fundarins og samþykktum TM skulu hluthafar TM eiga forgangsrétt til nýrra hluta sem gefnir verða út á grundvelli
heimildarinnar, allt í samræmi við ákvæði laga nr. 2/1995 um hlutafélög og samþykktir TM. Skal
hlutafjárhækkunin fara fram á grundvelli almenns hlutafjárútboðs til að safna áskriftum að hinum nýju hlutum þar
sem hluthafar TM njóta forgangs að hinum nýju hlutum. Var stjórn TM jafnframt veitt heimild til að ákvarða
útboðsgengi hluta, áskriftar- og greiðslufresti og sölureglur að öðru leyti.
Á stjórnarfundi TM sem haldinn var þann 3. desember 2019 ákvað stjórn TM að nýta heimild þá sem stjórninni
var veitt á ofangreindum hluthafafundi TM þann 13. nóvember. Ákvað stjórn TM þannig að efna til almenns
hlutafjárútboðs í félaginu dagana 9.-12. desember 2019 og skulu hluthafar félagsins og/eða þeir sem njóta
forgangsréttar að nýjum hlutum í félaginu og hafa verið færðir í hlutaskrá TM, ellegar hafa tilkynnt TM um framsal
forgangsréttar til þeirra með þeim hætti sem áskilinn er í verðbréfalýsingu þessari kl. 17:00 (GMT) þann 12.
desember 2019, eiga forgang að þeim nýju hlutum sem gefnir verða út á grundvelli útboðsins.
Jafnframt ákvað stjórnin að hækka hlutafé TM um alls 93.750.000 nýja hluti, eða sem svarar til 93.750.000 kr. að
heildarnafnverði, sem hver og einn skal boðinn fjárfestum til áskriftar á genginu 32,0 kr. á hlut. Samsvarar
útboðsgengið 9,1% afslætti af dagslokaverði hlutabréfa TM á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland þann 3. desember
2019. Ákvað stjórn TM að stjórnin skyldi ákvarða úthlutun til fjárfesta í útboðinu samkvæmt því sem segir í kafla
3.13 í verðbréfalýsingu þessari, en kaflinn nefnist Úthlutun og skerðing áskrifta.
Ákvað stjórn í umrætt sinn jafnframt að fjárfestum skuli, eftir því sem unnt er, tilkynnt um úthlutun í útboðinu
þann 13. desember 2019. Þá ákvað stjórnin að greiðslufyrirmæli skyldu gefin út, eftir því sem unnt er, þann 13.
desember 2019, en að gjalddagi/eindagi áskriftarloforða skuli vera 17. desember sama ár, sé það unnt. Jafnframt
ákvað stjórn að afhending hlutabréfa til þeirra fjárfesta sem greitt hafa áskriftarloforð sín skuli fara fram þann 18.
desember 2019, eftir því sem unnt er.
Þá áskildi stjórn TM sér rétt til þess að, annað hvort, i) fella niður áskriftir þeirra fjárfesta sem ekki hafa greitt
áskriftarloforð sín á ofangreindum eindaga og endurúthluta þeim nýju hlutum sem ella hefðu komið í hlut slíkra
fjárfesta samkvæmt því sem stjórn TM telur best henta, ellegar ii) innheimta vanefnd áskriftarloforð slíkra fjárfesta
með vöxtum og innheimtukostnaði.
Að síðustu áskildi stjórn TM sér rétt til þess að hverfa frá útboðinu og ógilda áskriftir fjárfesta ef ekki fengist
áskrift að öllum þeim nýju hlutum TM sem boðnir eru til áskriftar í umrætt sinn, hlutafjárhækkunin sem liggur
útgáfu hinna nýju hluta til grundvallar fengist ekki skráð hjá Fyrirtækjaskrá RSK, ellegar hinir nýju hlutir fengjust
ekki teknir til viðskipta á aðalmarkaði Nasdaq Iceland, samkvæmt því sem nánar segir í kafla 3.14 í
verðbréfalýsingu þessari sem ber yfirskriftina Niðurstöður útboðs, úthlutun og uppgjör. Að öðru leyti en hér segir
ákvað stjórn TM að um skilmála útboðsins skyldi fara samkvæmt því sem segir í verðbréfalýsingu þessari.
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3.4

Tímaáætlun útboðs og skyldra ráðstafana

Hér er gerð grein fyrir áformum TM varðandi helstu dagsetningar sem tengjast útboðinu og helstu ráðstöfunum
er það varða:
Viðmiðunardagur forgangsréttar að nýjum hlutum .........................................kl. 17:00 (GMT) 12. desember 2019
Útboðstímabil í forgangsréttarútboði og almennu útboði hefjast…… ……….kl. 10:00 (GMT) 9. desember 2019
Lok frests til að tilkynna umsjónaraðila um framsal forgangsréttar…………. kl. 17:00 (GMT) 12. desember 2019
Útboðstímabilum lýkur………………………………….…..……….….........kl. 17:00 (GMT) 12. desember 2019
Úthlutun nýrra hluta til fjárfesta (bæði í forgangsréttarútboði og almennu útboði)……..áætlað 13. desember 2019
Tilkynningar um úthlutun sendar til fjárfesta…………………………………………. ..áætlað 13. desember 2019
Gjalddagi og eindagi fjárfesta á áskriftarloforðum………………………………………áætlað 17. desember 2019
Afhending nýrra hluta til fjárfesta………………………………………...……………..áætlað 18. desember 2019
Hinir nýju hlutir teknir til viðskipta og
viðskipti hefjast með hina nýju hluti í kauphöll…………………………………………áætlað 18. desember 2019
Framangreindar dagsetningar miðast við að útgefandi geri ekki breytingar á áskriftartímabili, úrvinnsla áskrifta
taki ekki skemmri eða lengri tíma en seljandi gerir ráð fyrir og umsókn útgefanda um töku hinna nýju hluta til
viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland sé svarað innan þeirra tímamarka sem útgefandi gerir ráð fyrir.

3.5

Áskriftarverð í útboðinu

Hinir nýju hlutir eru boðnir til áskriftar og seldir á genginu 32,0 kr. á hvern nýjan hlut. Stjórn TM tók ákvörðun
um framangreint gengi á stjórnarfundi þann 3. desember 2019.
Áskriftarverðið felur í sér 9,1% afslátt frá markaðsverði hlutafjár TM miðað við dagslokagengi hluta í TM eins
og það var skráð í kauphöll Nasdaq Iceland þann 3. desember 2019 sem var 35,2 kr. á hlut.

3.6

Útboðstímabil í útboðinu

Útboðið hefst kl. 10:00 þann 9. desember 2019 og lýkur kl. 17:00 (GMT) þann 12. desember 2019. Ekki er tekið
við áskriftum utan þessa tímabils. Áskriftartímabilið verður ekki stytt. Stjórn TM kann að framlengja
áskriftartímabil, sé þess krafist skv. lögum vegna birtingar viðauka við lýsingu þessa eða af öðrum orsökum.
Áskriftir forgangsréttarhafa eða annarra fjárfesta að hinum nýju hlutum sem berast eftir lok útboðsfrests verða að
engu hafðar.

3.7

Skilyrði fyrir þátttöku

Útboðið fer fram á Íslandi og er það eingöngu markaðssett þar. Skilyrði fyrir þátttöku í forgangsréttarútboðinu er
að þeir einstaklingar og lögaðilar sem þar taka þátt séu annað hvort hluthafar í TM á viðmiðunardegi skv. kafla
3.8.1 Viðmiðunardagur fyrir forgangsrétt hluthafa að hinum nýjum hlutum og/eða handhafar forgangsréttar sem
tilkynnt hafa um framsal forgangsréttarins, sbr. kafla 3.8.3 Framsal forgangsréttar að hinum nýju hlutum o.fl. Að
auki skulu þátttakendur í útboðinu, þ.e. bæði forgangsréttarútboðinu og almenna útboðinu, hafa íslenska kennitölu
og, þegar um einstaklinga er að ræða, vera fjárráða í skilningi lögræðislaga nr. 71/1997. Einstaklingum undir 18
ára aldri og þeim einstaklingum og lögaðilum sem ráða ekki yfir búi sínu er ekki heimil þátttaka í útboðinu.
Starfsmenn og stjórnendur Arion banka hf., séu þeir ekki þátttakendur í forgangsréttarútboðinu, hafa heimild til
þátttöku í almenna útboðinu í samræmi við þær reglur sem gilda um viðskipti starfsmanna í hlutafjárútboðum.
Eru starfsmenn Arion banka hvattir til að leita ráðgjafar hjá regluvörslu bankans varðandi þátttöku sína í útboðinu.
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3.8
3.8.1

Um útboð með forgangsrétti hluthafa
Viðmiðunardagur fyrir forgangsrétt hluthafa að hinum nýju hlutum

Hluthafar sem skráðir eru sem slíkir í hlutaskrá TM hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. kl. 17.00 (GMT) þann 12.
desember 2019 verða taldir eiga forgangsrétt að hinum nýju hlutum.
Ef miðað er við að uppgjör viðskipta með hluti í TM hafi farið samkvæmt hinum hefðbundna T+2 uppgjörsmáta
í Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. mun hver sá fjárfestir sem kaupir hluti í TM á tímabilinu fram til 10. desember
2019 (að þeim degi meðtöldum) teljast eiga forgangsrétt að hinum nýju hlutum á framangreindum
viðmiðunardegi. Þeir hluthafar sem eignast hluti sína í TM eftir það tímamark, en þó á áskriftartímabilinu, verða
að gæta þess að fá forgangsrétt að hinum nýju hlutum sérstaklega framseldan til sín, hyggist þeir nýta
forgangsréttinn. Um framsal forgangsréttar er fjallað í kafla 3.8.3 Framsal forgangsréttar að hinum nýju hlutum
o.fl.
Kjósi forgangsréttarhafar ekki að nýta sér rétt sinn til að kaupa hlutabréf í útboðinu verða þeir fyrir allt að 13,8%
þynningu eða sem svarar til 0,4 kr. á hlut miðað við ákvarðað útboðsgengi (32,0 kr. á hlut) og dagslokagengi TM
á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland þann 3. desember 2019 (35,2 kr. á hlut).
3.8.2

Forgangsréttur að hinum nýju hlutum

Þeir aðilar sem skráðir eru hluthafar TM á þeim viðmiðunardegi sem vísað er til í kafla 3.8.1 Viðmiðunardagur
fyrir forgangsrétt hluthafa að hinum nýjum hlutum, hér að framan, ellegar þeir sem fengið hafa slíkan forgangsrétt
framseldan til sín (þ.e. forgangsréttarhafar) og tilkynnt hafa um framsalið samkvæmt því sem segir í kafla 3.8.3
Framsal forgangsréttar að hinum nýju hlutum o.fl., eiga hlutfallslegan forgangsrétt til að skrifa sig fyrir og fá
hinum nýju hlutum úthlutað til sín í forgangsréttarútboðinu, allt að réttri tiltölu við fjölda hluta í þeirra eigu (eða
fjölda hluta sem framseldur forgangsréttur miðast við) á þeim degi.
Til að taka af tvímæli um þau efni, þá nær forgangsréttur þessi einungis til nýrra hluta sem gefnir verða út af TM
í kjölfar útboðsins, en nær ekki til eigin hluta TM sem kunna að vera í eigu félagsins hvort heldur við upphaf eða
lok útboðstímabils.
Forgangsréttarhafar verða að nýta forgangsrétt sinn til þess að skrifa sig fyrir hinum nýju hlutum fyrir lok
útboðstímabilsins (þ.e. fyrir kl. 17.00 (GMT) þann 12. desember 2019). Hafi forgangsréttarhafi ekki skilað inn
áskrift að hinum nýju hlutum til umsjónaraðila fyrir lok útboðstímabilsins með þeim hætti sem lýst er í
verðbréfalýsingu þessari fellur forgangsréttur hans niður varðandi þá hlutafjárhækkun sem lýst er í
verðbréfalýsingu þessari.
3.8.3

Framsal forgangsréttar að hinum nýju hlutum o.fl.

Hluthafa sem á forgangsrétt að hinum nýju hlutum er heimilt að framselja forgangsrétt sinn, hvort heldur til annars
forgangsréttarhafa eða til annarra. Hyggist forgangsréttarhafi framselja forgangsrétt sinn til þeirra nýju hluta sem
boðnir eru í útboði þessu skulu framseljandi og framsalshafi sameiginlega ganga frá skriflegri tilkynningu þar að
lútandi í því formi sem aðgengilegt er á vefsíðu TM, www.tm.is/fjarfestar, og skal frumrit eyðublaðsins afhent
umsjónaraðila útboðsins eigi síðar en kl. 17:00 (GMT) þann 12. desember 2019 á skrifstofu hans að Borgartúni
19, 105 Reykjavík, svo unnt sé að taka tillit til framsalsins við áskrift og úthlutun í útboðinu.
Berist umsjónaraðila útboðsins tilkynning um framsal forgangsréttar og áskrift fjárfestis á grundvelli þess framsals
eftir að ofangreindum fresti lýkur, verður litið áskriftina sem ómark, enda hafi hún borist utan útboðstímabils.
Hver sá aðili sem þannig hefur fengið forgangsrétt að hinum nýju hlutum framseldan til sín mun verða krafinn um
skriflega sönnun þess, er hann afhendir áskrift sína í útboðinu, að hann hafi fengið forgangsréttinn framseldan til
sín með lögmætum hætti og tilkynnt framsalið innan ofangreinds frests.
Telji TM og umsjónaraðili að forgangsréttarhafi sem framselt hefur forgangsrétt sinn að hinum nýju hlutum, sem
tilkynnt hefur verið það framsal í samræmi við reglur útboðsins, hafi engu að síður, með ósamrýmanlegum hætti,
afhent áskrift að nýjum hlutum í forgangsréttarútboði TM samhliða þeim framsalshafa sem fékk forgangsrétt hans
framseldan, þá verður litið svo á að áskrift framsalshafans njóti forgangsréttarins og verður í kjölfarið litið á áskrift
framseljanda sem áskrift í almenna útboðinu sem fram fer samhliða forgangsútboðinu.
Telji TM og umsjónaraðili að forgangsréttarhafi hafi með með ósamrýmanlegum hætti framselt þann forgangsrétt,
sem fjallað er um í þeirri skriflegu tilkynningu um framsal sem umsjónaraðila hefur verið afhent, til fleiri en eins
aðila, þá munu TM og umsjónaraðili líta svo á að elsta framsal upphaflegs forgangsréttarhafa sé gilt og verður
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forgangi til áskriftar í útboðinu þannig hafnað hvað síðari framsöl forgangsréttarins varðar. Verður litið á slíkar
áskriftir þar sem forgangsrétti hefur verið hafnað sem áskriftir í almennu útboði á hlutum TM sem fram fer
samhliða forgangsréttarútboðinu.
Telji TM og umsjónaraðili að framseljandi forgangsréttar hafi, á útboðstímabilinu, með ósamrýmanlegum hætti,
framselt þá hluti sína í TM sem forgangsrétturinn byggir á í hendur nýs eiganda eftir að hafa áður framselt
forgangsrétt að þeim nýju hlutum TM sem boðnir eru í forgangsréttarútboðinu (og tilkynnt hefur verið um það
framsal í samræmi við reglur útboðsins), án þess að tryggja sönnun um að hinn nýi eigandi hlutanna (einn eða
fleiri) hafi einnig lofað að virða framsal forgangsréttarins gagnvart framsalshafa forgangsréttarins, og komi til
þess að hinn skráði nýi eigandi hlutanna skrifi sig einnig fyrir nýju hlutum TM í útboðinu á grundvelli
forgangsréttarins, þá mun áskrift hins nýja eiganda hlutanna, á grundvelli traustfangsreglna íslensks réttar, verða
talin hafa forgang umfram áskrift þess aðila sem áður hafði fengið forgangsréttinn framseldan. Verður í kjölfarið
litið á áskrift framsalshafa forgangsréttarins sem áskrift í því almenna útboði á hlutum TM sem fram fer samhliða
forgangsréttarútboðinu.
Komi til beitingar þeirra reglna sem vísað er til að ofan munu TM og umsjónaraðili útboðsins, eftir því sem framast
er unnt, gera hlutaðeigandi aðilum viðvart þar um jafnskjótt og auðið er.
3.8.4

Áskrift forgangsréttarhafa í forgangsréttarútboði

Tekið verður við áskriftum forgangsréttarhafa á sérstöku rafrænu áskriftarformi sem forgangsréttarhafar geta
nálgast á vefslóðinni www.arionbanki.is/tm-utbod. Ekki er tekið við áskriftum sem innihalda fyrirvara í
forgangsréttarútboðinu. Engin lágmarksfjárhæð er á áskriftum í forgangsréttarútboði.
Áskrift forgangsréttarhafa sem lögð er fram með þeim hætti sem hér er lýst telst vera skuldbindandi af hans hálfu.
Eftir að forgangsréttarhafi hefur lagt fram áskrift sína í forgangsréttarútboðinu er honum heimilt að draga áskrift
sína til baka eða breyta henni allt fram til þeirrar stundar er útboðstímabili lýkur.
Umsjónar- og söluaðili áskilur sér rétt til þess að krefjast tryggingar fyrir greiðslu áskrifta forgangsréttarhafa sem
eru yfir 10.000.000 kr. Ef forgangsréttarhafi verður ekki við slíkri kröfu áskilur umsjónaraðili sér rétt til þess að
ógilda áskrift viðkomandi forgangsréttarhafa að hluta til eða í heild.
Með tryggingu er átt við tryggingu sem umsjónaraðili telur fullnægjandi, en hún getur verið í formi veðs í
innlánsreikningi í banka eða verðbréfafyrirtæki. Tryggingin verður felld niður þegar áskrift er greidd á réttum
tíma og með réttum hætti í samræmi við greiðslufyrirmæli. Forgangsréttarhafi skal í áskrift sinni tilgreina þann
vörsluaðila (reikningsstofnun eða annan aðila sem er með aðildarsamning við Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., kt.
500797-3209, Laugavegi 182, 105 Reykjavík) sem hann óskar eftir að móttaki þá hluti sem honum verða afhentir
við uppgjör viðskipta. Umsjónaraðili forgangsréttarútboðsins annast innheimtu og uppgjör vegna útboðsins.
Umsjónaraðili og TM munu ekki leggja kostnað á forgangsréttarhafa vegna forgangsréttarútboðsins.
Umsjónaraðila og útgefanda er hins vegar ekki kunnugt um það hvort einhver kostnaður kunni að falla á
forgangsréttarhafa frá öðrum aðilum en TM og umsjónaraðila í tengslum við útboðið, né heldur hver fjárhæð slíks
kostnaðar kynni að vera. Af þeim sökum er forgangsréttarhöfum bent á að leita sér upplýsinga um tilvist og
fjárhæð slíks kostnaðar hjá öðrum aðilum sem veita þeim þjónustu í tengslum við áskrift þeirra í
forgagnsréttarútboðinu. Ekkert af framansögðum upplýsingum skal túlkast sem fráfall TM á lögmæltum
vanefndaúrræðum vegna vanefnda forgangsréttarhafa á áskriftum þeirra, m.a. hvað snertir innheimtu kostnaðar
vegna slíkra vanefnda.
Með undirritun sinni í hinu rafræna áskriftarformi telst forgangsréttarhafi lýsa því yfir að:
• Hann hafi kynnt sér efni lýsingar TM, sem dagsett er 4. desember 2019;
• hann samþykki skilmála útboðsins sem fram koma í verðbréfalýsingunni og hafi kynnt sér upplýsingar
um hlutina og útgefanda þeirra í lýsingu TM sem dagsett er 4. desember 2019, sem verðbréfalýsing
þessi er hluti af;
• hann geri sér grein fyrir að hann skuldbindi sig til að kaupa hluti í TM að andvirði þess kaupverðs sem
hann tilgreinir á áskriftarforminu;
• hann geri sér grein fyrir þeirri áhættu sem felst í fjárfestingu í hlutabréfum sem og fjárfestingu í hlutum
í TM, þar með talið þá áhættu sem fylgir rekstri TM;
• í verðbréfalýsingunni hafi honum verið kynnt það að Arion banka hf. sé ekki skylt að meta hvort
þátttaka í útboðinu og kaup á hlutum í TM sé viðeigandi fyrir fjárfestinn og því nýtur fjárfestirinn ekki
verndar samkvæmt 16. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, og
• að hann sé meðvitaður um alla hugsanlega hagsmunaárekstra sem tilgreindir eru í lýsingu TM sem
dagsett er 4. desember 2019 sem verðbréfalýsingin er hluti af og að hann hafi kynnt sér reglur Arion
banka hf. um hagsmunaárekstra sem vísað er til í kafla 5.3 Hugsanlegir hagsmunaárekstrar.
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Í forgangsréttarútboðinu skal forgangsréttarhafi gera tilboð í formi áskriftar að hinum nýju hlutum þar sem hann
tilgreinir heildarkaupverð það sem hann er tilbúinn til þess að greiða fyrir hina nýju hluti. Tilboð
forgangsréttarhafa skal vera á verðinu 32,0 kr. á hlut. Forgangsréttarhafi er skuldbundinn til að kaupa hluti fyrir
allt að andvirði þess heildarkaupverðs sem hann tilgreinir á áskriftarforminu, eftir atvikum á því gengi sem hann
tilgreinir þar. Ítrekað er að forgangsréttarhöfum er heimilt að draga áskriftir sínar í forgangsréttarútboðinu til
baka allt fram til þeirrar stundar er útboðstímabili lýkur. Þá er forgangsréttarhöfum heimilt að breyta áskriftum
sínum á sama tímabili. Kjósi þeir að breyta eða afturkalla áskriftir sínar skulu þeir þá beina skriflegri tilkynningu
þar að lútandi til umsjónaraðila á netfangið tm-utbod@arionbanki.is innan útboðstímabilsins, en ella verður litið
á afturköllunina eða breytinguna sem ómark.
Áskrift er reiknuð með námundun, þar sem kaupverð er reiknað sem margfeldi fjölda heilla hluta og verðs fyrir
hvern hlut. Fjöldi hluta er námundaður niður á við þannig að heildaráskrift fari ekki upp yfir tilgreint
heildarkaupverð. Ekkert hámark er á heildarkaupverði hluta.
Umsjónaraðili mun taka við áskriftum forgangsréttarhafa í forgangsútboðinu á því rafræna áskriftarformi sem lýst
er að ofan. Í kjölfar áskriftar sinnar mun forgangsréttarhafi fá senda staðfestingu á móttöku áskriftar í
forgangsréttarútboðinu á það tölvupóstfang sem hann tilgreindi á áskriftarforminu. Er sú staðfesting sönnun á
framlagningu áskriftar forgangsréttarhafa. Leiki vafi á gildi áskriftar verður forgangsréttarhafi að geta framvísað
staðfestingunni til að færa sönnur á áskrift sinni.

3.9

Um almenna útboðið

Samhliða því forgangsréttarútboði sem lýst er að framan fer fram almennt útboð á hlutafé TM. Tilhögun almenna
útboðsins er með þeim hætti, að þar gefst fjárfestum kostur á að skrifa sig fyrir þeim nýju hlutum í TM sem áskrift
fékkst ekki fyrir í forgangsréttarhluta útboðsins.
Forgangsréttarútboðið og almenna útboðið fara fram samtímis og í þeim gefst fjárfestum tækifæri á að skrifa sig
fyrir öllum þeim fjölda nýrra hluta í TM sem ætlunin er að verði gefnir út í útboðinu og á því verði sem tilgreint
er í kafla 3.1 Um forgangsréttarútboðið og almenna útboðið. Í almenna útboðinu skal hver fjárfestir skrifa sig
fyrir nýju hlutum fyrir að lágmarki 100.000 kr. að heildarkaupverði.
Úthlutun til fjárfesta í almenna útboðinu er hins vegar háð því að áskrift hafi ekki fengist að öllum hinum nýju
hlutum í forgangsréttarútboðinu. Af þeim sökum mun úthlutun í almenna útboðinu eiga sér stað eftir að úthlutun
í forgangsréttarhluta útboðsins lýkur og er athygli fjárfesta vakin á því að nýti forgangsréttarhafar forgangsrétt
sinn til hins nýja hlutafjár að fullu kemur ekki til úthlutunar í almenna útboðinu.

3.10 Áskrift fjárfesta í almenna útboðinu
Í almenna útboðinu verður tekið við áskriftum fjárfesta á sérstöku rafrænu áskriftarformi sem fjárfestar geta
nálgast á vefslóðinni www.arionbanki.is/tm-utbod. Ekki er tekið við áskriftum í útboðinu sem innihalda fyrirvara.
Áskrift fjárfestis sem lögð er fram með þeim hætti sem hér er lýst telst vera skuldbindandi af hans hálfu við lok
útboðstímabilsins. Eftir að fjárfestir hefur lagt fram áskrift sína í almenna útboðinu er honum heimilt að draga
áskrift sína til baka eða breyta henni allt fram til þeirrar stundar er útboðstímabili lýkur. Kjósi fjárfestir að breyta
eða afturkalla áskrift sína skal hann þá beina skriflegri tilkynningu þar að lútandi til umsjónaraðila á netfangið tmutbod@arionbanki.is innan útboðstímabilsins, en ella verður litið á afturköllunina eða breytinguna sem ómark. Í
almenna útboðinu er hverjum fjárfesti heimilt að skila inn fleiri en einni áskrift á sömu kennitölu.
Umsjónar- og söluaðili áskilur sér rétt til þess að krefjast tryggingar fyrir greiðslu áskrifta fjárfesta sem eru yfir
10.000.000 kr. Ef fjárfestir verður ekki við slíkri kröfu áskilur umsjónaraðili sér rétt til þess að ógilda áskrift
viðkomandi fjárfestis að hluta til eða í heild.
Með tryggingu er átt við tryggingu sem umsjónaraðili telur fullnægjandi en hún getur verið í formi veðs í
innlánsreikningi í banka eða verðbréfafyrirtæki. Tryggingin verður felld niður þegar áskrift er greidd á réttum
tíma og með réttum hætti í samræmi við greiðslufyrirmæli. Fjárfestir skal í áskrift sinni tilgreina þann vörsluaðila
(reikningsstofnun eða annan aðila sem er með aðildarsamning við Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., kt. 500797-3209,
Laugavegi 182, 105 Reykjavík) sem hann óskar eftir að móttaki þá hluti sem honum verða afhentir við uppgjör
viðskipta. Umsjónaraðili almenna útboðsins annast innheimtu og uppgjör vegna útboðsins.
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Umsjónaraðili og TM munu ekki leggja kostnað á fjárfesta vegna almenna útboðsins. Fjárfestum er þó bent á að
kynna sér sérstaklega hvort á þá muni falla kostnaður frá öðrum aðilum í tengslum við útboðið. Ekkert af
framansögðu túlkast sem fráfall TM á lögmæltum vanefndaúrræðum vegna vanefnda fjárfesta á áskriftum þeirra.
Með undirritun sinni í hinu rafræna áskriftarformi telst fjárfestir lýsa því yfir að:
• Hann hafi kynnt sér efni lýsingar TM, sem dagsett er 4. desember 2019;
• hann samþykki skilmála útboðsins sem fram koma í verðbréfalýsingunni og hafi kynnt sér upplýsingar
um hlutina og útgefanda þeirra í lýsingu TM sem dagsett er 4. desember 2019, sem verðbréfalýsing
þessi er hluti af;
• hann geri sér grein fyrir að hann skuldbindi sig til að kaupa hluti í TM að andvirði þess kaupverðs sem
hann tilgreinir á áskriftarforminu;
• hann geri sér grein fyrir þeirri áhættu sem felst í fjárfestingu í hlutabréfum sem og fjárfestingu í hlutum
í TM;
• í verðbréfalýsingunni hafi honum verið kynnt það að Arion banka hf. sé ekki skylt að meta hvort
þátttaka í útboðinu og kaup á hlutum í TM sé viðeigandi fyrir fjárfestinn og því nýtur fjárfestirinn því
ekki verndar samkvæmt 16. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, og
• að hann sé meðvitaður um alla hugsanlega hagsmunaárekstra sem tilgreindir eru í lýsingu TM sem
dagsett er 4. desember 2019 sem verðbréfalýsingin er hluti af og að hann hafi kynnt sér reglur Arion
banka hf. um hagsmunaárekstra sem vísað er til í kafla 5.3 Hugsanlegir hagsmunaárekstrar.
Í almenna útboðinu skal fjárfestir skila inn tilboðum þar sem hann tilgreinir heildarkaupverð sem hann er tilbúinn
til þess að greiða fyrir hina nýju hluti. Skal tilboðið miðað við að verð á hlut sé 32,0 kr. Fjárfestir er skuldbundinn
til að kaupa hluti fyrir allt að andvirði þess heildarkaupverðs sem hann tilgreinir á áskriftarforminu, á því gengi
sem hann tilgreinir þar.
Áskrift er reiknuð með námundun, þar sem kaupverð er reiknað sem margfeldi fjölda heilla hluta og verðs fyrir
hvern hlut. Fjöldi hluta er námundaður niður á við þannig að heildaráskrift fari ekki upp yfir tilgreint
heildarkaupverð. Ekkert hámark er á heildarkaupverði hluta. Um skerðingu er nánar fjallað í kafla 3.13 Úthlutun
og skerðing áskrifta.
Umsjónaraðili mun aðeins taka við áskriftum fjárfesta í almenna útboðinu á því rafræna áskriftarformi sem lýst er
að ofan. Í kjölfar áskriftar sinnar mun fjárfestir fá senda staðfestingu á móttöku áskriftar í almenna útboðinu á það
tölvupóstfang sem hann tilgreindi á áskriftarforminu. Er sú staðfesting sönnun á framlagningu áskriftar fjárfestis.
Leiki vafi á gildi áskriftar verður fjárfestir að geta framvísað staðfestingunni til að færa sönnur á áskrift sinni.

3.11 Almennt um áskriftir í útboðinu
Fjárfestir skal í áskrift sinni tilgreina heildarkaupverð þeirra hluta sem hann óskar eftir að kaupa í útboðinu og er
fjárfestir skuldbundinn til að kaupa hluti að andvirði þess kaupverðs sem hann tilgreinir á áskriftarvefnum.
Verðbréfaráðgjafar Arion banka hf. munu veita upplýsingar um útboðið og tæknilegar upplýsingar er varða
áskriftarvefinn á milli klukkan 9:00 og 16:00 (GMT) dagana frá og með 9. desember 2019 til 12. desember 2019
í síma + 354 444 7000, tölvupóstur: tm-utbod@arionbanki.is.
3.11.1

Áskriftir fjármálastofnana sem sinna eignastýringu

Fjármálastofnunum sem sinna eignastýringu er gefinn kostur á að skila áskrift fyrir hönd eins eða fleiri fjárfesta á
sérstöku áskriftarformi sem nálgast má hjá umsjónaraðila. Áskriftarformið skal vera útfyllt og undirritað af aðila
sem hefur til þess heimild og skal fylgja yfirlýsing frá fjármálastofnuninni þess efnis að hún hafi fullnægjandi
heimild eða umboð frá fjárfesti til þátttöku í útboðinu fyrir hans hönd, auk þess sem fjármálastofnunin skal
ábyrgjast greiðslu kaupverðs. Tekið er við áskriftum fjármálastofnana sem sinna eignastýringu til kl. 17:00 (GMT)
þann 12. desember 2019. Berist áskriftir fyrir fjárfesti, sem sjálfur hefur skráð áskrift sína á áskriftarvef einnig
fyrir milligöngu einnar eða fleiri fjármálastofnana sem sinna eignastýringu eru allar áskriftirnar gildar.
Hyggist fjármálastofnanir sem sinna eignastýringu skila áskrift, einni eða fleiri, fyrir hönd fjárfesta sem eiga og
hyggjast nýta forgangsrétt sinn til hinna nýju hluta skal hlutaðeigandi fjármálastofnun leggja fram áskrift þess
efnis, þar sem nafn og kennitala hvers forgangsréttarhafa sem áskriftin varðar er tilgreind.
Undirritað áskriftarform skal senda í tölvupósti fyrir lok útboðs á neðangreint tölvupóstfang, merkt TM-ÚTBOÐ.
Ekki er tekið við póstlögðum áskriftarformum. Viðtakandi er fyrirtækjaráðgjöf Arion banka hf., Borgartúni 19,
105 Reykjavík, Sími +354 444 7000. Tölvupóstfang: tm-utbod@arionbanki.is.
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Staðfesting umsjónar- og söluaðila á móttöku undirritaðs áskriftarforms er forsenda gildrar sönnunar á áskrift sem
berst frá fjármálastofnun sem sinnir eignastýringu. Fjármálastofnun sem sinnir eignastýringu fær senda
staðfestingu á móttöku á það tölvupóstfang sem hún tilgreinir á áskriftarforminu. Staðfestingin verður send eins
fljótt og unnt er og í síðasta lagi innan tveggja klukkustunda frá lokum áskriftartímabils.

3.12 Skylda til að ljúka áreiðanleikakönnun samkvæmt lögum nr. 140/2018 um peningaþvætti
og fjármögnun hryðjuverka
Útboðið er háð lögum nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Fjárfestar sem ekki eru viðskiptamenn Arion banka hf. eru skyldir til þess að ljúka áreiðanleikakönnun skv. III.
kafla ofangreindra laga, séu þeir ekki undanþegnir slíkri könnun.
Áskrifendur sem eiga og tilgreina íslenskan bankareikning eða vörslureikning hjá íslenskri verðbréfamiðstöð við
áskrift sína teljast undanþegnir slíkri áreiðanleikakönnun, geri umsjónaraðili ekki kröfu um annað.
Áskrifendur sem ekki eru undanþegnir áreiðanleikakönnun skulu hafa lokið slíkri könnun fyrir lok útboðstímabils,
en að öðrum kosti munu þeir ekki hljóta úthlutun í útboðinu.

3.13 Úthlutun og skerðing áskrifta
TM og umsjónaraðili útboðsins áforma að úthlutun í útboðinu fari fram þann 13. desember 2019 í samræmi við
neðangreind sjónarmið:
1.

Hinum nýju hlutum í TM verður fyrst úthlutað til þeirra aðila sem njóta forgangsréttar að þeim nýju
hlutum TM sem boðnir verða til kaups í útboðinu. Í forgangsréttarhluta útboðsins munu eftirfarandi
sjónarmið gilda um úthlutun til forgangsréttarhafa:
i.
Áskrifendur munu fyrst fá úthlutað hlutum byggt á hlutfallslegum (pro-rata) forgangsrétti
áskrifenda að nýjum hlutum TM, hvort heldur áskrifendurnir njóta slíks réttar á grundvelli
hlutafjáreignar sinnar, ellegar þess að hafa fengið forgangsréttinn framseldan til sín með
þeim hætti sem lýst er í lýsingu þessari.
ii.
Komi til þess að einhverjir forgangsréttarhafar nýti ekki forgangsrétt sinn, þá verður þeim
nýju hlutum sem áskrift fæst þannig ekki fyrir úthlutað til annarra forkaupsréttarhafa sem
lýst hafa sig reiðubúna til að skrifa sig fyrir hinum nýju hlutum umfram forgangsrétt sinn.
Mun úthlutun til slíkra fjárfesta fara fram í réttu hlutfalli við umframeftirspurn hvers og
eins þeirra.

2.

Verði enn nýjum hlutum í TM óúthlutað eftir þá úthlutun til forgangsréttarhafa sem hér er lýst, koma
þeir hlutir sem óúthlutað er til úthlutunar í almenna útboðinu samkvæmt þeim reglum sem greinir að
neðan.

3.

Þeim nýju hlutum í TM sem ekki verður úthlutað til forgangsréttarhafa samkvæmt þeim reglum sem
lýst er að ofan verður úthlutað til fjárfesta sem afhent hafa áskriftarloforð í almenna útboðinu. Um
úthlutun til slíkra fjárfesta gildir eftirfarandi:
i.
Áskriftir kunna að verða skertar samkvæmt einhliða ákvörðun útgefanda. Komi til þess að
áskriftir verði skertar að hluta eða þeim hafnað verður hver og ein skerðing eða höfnun gerð
samkvæmt einhliða ákvörðun útgefanda og umsjónaraðila. Með einhliða ákvörðun er átt
við að útgefandi er ekki skuldbundinn til að gefa upp hvernig skerðingu eða höfnun er
háttað og að mótaðilum verður ekki gefinn kostur á að andmæla ákvörðuninni eða gildi
hennar.
ii.
Útgefandi áskilur sér rétt til að hafna einstökum áskriftum í almenna útboðinu að hluta eða
heild af öðrum ástæðum en tilgreindar eru í framangreindum skerðingarreglum.

3.14 Niðurstöður útboðs, úthlutun og uppgjör
Áformað er að kynna niðurstöður útboðsins opinberlega á evrópska efnahagssvæðinu fyrir kl. 9:00 (GMT) þann
13. desember 2019. Jafnframt verður birt tilkynning á vefsíðu TM, www.tm.is/fjarfestar.
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Eftir að tilkynnt hefur verið opinberlega um niðurstöður útboðsins verður fjárfestum sendur tölvupóstur með
upplýsingum um úthlutun í útboðinu og greiðslufyrirmæli. Fjárfestar og fjármálastofnanir sem sinna eignastýringu
og sendu inn áskriftir á áskriftarformi, munu fá sendar upplýsingar í tölvupósti um úthlutun og greiðslufyrirmæli
vegna úthlutaðra hluta þegar framangreindar tilkynningar hafa verið birtar opinberlega.
Upplýsingarnar verða sendar með tölvupósti á það tölvupóstfang sem tilgreint var í áskriftinni, en gert er ráð fyrir
að upplýsingarnar verði sendar fyrir lok dags þann 13. desember 2019. Fjárfestum verður ekki sendur
greiðsluseðill á pappír í hefðbundnum pósti. Rafrænn greiðsluseðill verður þó aðgengilegur í netbönkum.
Gjalddagi og eindagi greiðsluseðla vegna útboðsins er áformaður 17. desember 2019.
Komi til þess að áskriftir verði ógreiddar að eindaga liðnum hefur TM sjálfdæmi um hvort slíkar áskriftarkröfur
verði felldar niður, í heild eða hluta, ásamt undirliggjandi áskriftum og úthlutunum, eftir því sem TM telur henta.
TM getur einnig ákveðið að slíkar kröfur verði ekki felldar niður heldur innheimtar með fullnægjandi hætti í
samræmi við meginreglur íslensks samninga- og kröfuréttar, að viðbættum dráttarvöxtum skv. lögum nr. 38/2001
um vexti og verðtryggingu og innheimtukostnað. Verði innheimtukröfurnar felldar niður, sem og áskriftir og
úthlutanir tengdar þeim, er TM frjálst að halda þeim hlutum sem ekki hefur borist greiðsla fyrir eða selja þá til
þriðja aðila án tilkynningar til áskrifanda og þá jafnframt, eftir atvikum, innheimta hugsanlegt gengistap við sölu
til slíks þriðja aðila hjá upphaflegum áskrifanda. Arion banki hf., sem umsjónaraðili útboðsins, hefur milligöngu
um móttöku greiðslu og afhendingu hluta. Áformað er að afhending hluta fari fram gegn greiðslu áskriftarloforða
sem ætlunin er að eigi sér stað þann 18. desember 2019, í síðasta lagi fyrir lok afhendingardags. Hlutir í TM verða
afhentir rafrænt í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. Vörsluaðilar munu móttaka hluti inn á vörslureikning
viðkomandi fjárfestis í samræmi við upplýsingar frá umsjónar- og söluaðila.
Fáist ekki áskrift að öllum þeim nýju hlutum sem boðnir eru til áskriftar, fáist sú hlutafjárhækkun TM sem liggur
til grundvallar útgáfu hinna nýju hluta ekki skráð hjá Fyrirtækjaskrá Ríkisskattsstjóra, eða hafi Nasdaq Iceland
ekki samþykkt umsókn TM um töku hinna nýju hluta í félaginu til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland fyrir
31. janúar 2020 þegar til stendur að afhenda þá hluti sem keyptir voru í útboðinu áskilur útgefandi sér heimild til
að ákvarða útboðið ógilt og fella allar áskriftir niður. Fjárfestar munu því ekki fá afhenta hluti í félagi sem ekki
hefur verið samþykkt að taka til viðskipta í Kauphöllinni. Komi til þess að útboðið verði ógilt verður tafarlaust
haft samband við þá fjárfesta sem greitt hafa greiðsluseðla sína, á það tölvupóstfang sem þeir tilgreindu í áskrift
sinni, og þeim endurgreidd áskriftarloforð sín.
Hlutir verða afhentir kaupanda þegar fullnægjandi greiðsla hefur borist frá viðkomandi fjárfesti og er áætlað að
afhending eigi sér stað í síðasta lagi næsta virka dag eftir gjalddaga og eindaga útboðsins. Fyrirhugað er að afhenda
hina nýju hluti til fjárfesta rafrænt í kerfi Nasdaq Verðbréfamiðstöðvar hf. og mun umsjónaraðili biðja þann
vörsluaðila sem fjárfestir hefur tiltekið í áskrift að móttaka hlutina inn á vörslureikning sem viðkomandi fjárfestir
á hjá viðkomandi vörsluaðila.
Eigi fjárfestir ekki vörslureikning hjá þeim vörsluaðila sem hann tilgreinir í áskrift mun Arion banki hf. stofna
vörslureikning í nafni fjárfestis hjá Arion banka hf. (og hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.), svo hægt sé að móttaka
hluti fjárfestis í samræmi við framangreint og áskilur bankinn sér rétt til að innheimta gjald af fjárfesti fyrir vörslu
hlutanna í samræmi við verðskrá verðbréfa- og lífeyrisþjónustu Arion banka sem aðgengileg er á
www.arionbanki.is. Fjárfestir mun ekki geta átt viðskipti með eða hreyft þá hluti sem afhentir eru inn á
vörslureikning sem stofnaður er með framangreindum hætti í hans nafni nema hann hafi lokið við afhendingu
þeirra gagna og veitingu þeirra upplýsinga sem Arion banki hf. krefst til stofnunar vörslureiknings með
fullnægjandi hætti. Nánar er fjallað um peningaþvættisáreiðanleikakönnun í kafla 3.12 Skylda til að ljúka
áreiðanleikakönnun samkvæmt lögum nr. 140/2018 um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

3.15 Taka hinna nýju hluta til viðskipta
Hlutabréf TM eru (og hinir nýju hlutir verða) skráðir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. undir
auðkenninu TM. ISIN númer hlutabréfa TM er IS0000000586.
Gert er ráð fyrir að hinir nýju hlutir verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. jafnskjótt og
hlutafjárhækkun sú sem liggur útgáfu þeirra til grundvallar hefur verið skráð hjá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra.
Gert er ráð fyrir því að hinir nýju hlutir verði teknir til viðskipta þann 18. desember 2019.
Fjárfestum er óheimilt að eiga viðskipti með þá nýju hluti sem þeim er úthlutað í útboðinu fyrr en
hlutafjárhækkunin hefur verið skráð og hinir nýju hlutir hafa verið útgefnir í kerfum Nasdaq verðbréfasmiðstöðvar
hf.
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4
4.1

UPPLÝSINGAR UM HLUTABRÉFIN OG TÖKU ÞEIRRA TIL VIÐSKIPTA
Taka nýrra hlutabréfa í TM til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland í kjölfar almenns
útboðs

Öll útgefin hlutabréf í TM voru tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland þann 8. maí 2013.
Verðbréfalýsing þessi er gefin út í tengslum við útboð og útgáfu á 93.750.000 nýjum hlutum í TM sem sótt verður
um að verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland í kjölfar hlutafjárhækkunar. Hlutafjárhækkunin
byggir á samþykkt hluthafafundar TM sem haldinn var 13. nóvember 2019, en þar var stjórn TM veitt heimild
hluthafafundarins til þess að hækka hlutafé þess um allt að kr. 125.000.000 að nafnverði, sem og að ákveða
útboðsgengi hinna nýju hluta, áskriftar- og greiðslufresti og sölureglur að öðru leyti, að því frátöldu að hluthafar
skulu eiga forgangsrétt til hinna nýju hluta, en aðrir fjárfestar að þeim frágengnum. Stjórn TM nýtti sér þessa
heimild þann 3. desember 2019 og ákvað að efna til útboðs alls 93.750.000 hluta í TM. Er gerð grein fyrir
skilmálum þessa útboðs í lýsingu þessari.
Gert er ráð fyrir að hlutirnir verði gefnir út 17. desember 2019. Kauphöllin mun tilkynna með a.m.k. eins
viðskiptadags fyrirvara hvenær hinir nýju hlutir verða teknir til viðskipta.
Útboðið telst almennt útboð í skilningi 1. tl. 43. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og fer það eingöngu
fram á Íslandi og verður útboðið ekki markaðssett utan Íslands. Í útboðinu mun TM bjóða hluthöfum sínum og,
að þeim frágengnum, almenningi til kaups allt að 93.750.000 nýja hluti í TM sem gefnir verða út á grundvelli
hlutafjárhækkunar sem fram fer í kjölfar útboðsins. Lýsing þessi er gefin út á grundvelli 1. og 2. tl. 44. gr laga nr.
108/2007 um verðbréfaviðskipti. Útboðið mun fara fram dagana 9. – 12. desember 2019 og er áformað að
niðurstöður útboðsins liggi fyrir 13. desember 2019. Í kjölfar skráningar hlutafjárhækkunarinnar mun TM sækja
um að hinir nýju hlutir verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland, samhliða öðru hlutafé félagins.

4.2

Viðskiptavakt

TM hefur gert samninga um viðskiptavakt við Íslandsbanka hf. og Kviku banka hf. (hér eftir kallaðir
„viðskiptavakar“ einu nafni og hvor um sig „viðskiptavaki“). Jafnframt hefur TM gert samning um viðskiptavakt
við Arion banka hf. sem taka mun gildi 9. desember 2019. Þann dag mun samningi um viðskiptavakt Íslandsbanka
hf. einnig ljúka, en samningnum hefur verið sagt upp. Viðskiptavaktin fer fram fyrir eigin reikning
viðskiptavakanna en gegn þóknun frá félaginu.
Samkvæmt samningunum skulu viðskiptavakarnir setja fram kaup- og sölutilboð í hlutabréf í TM á hverjum
viðskiptadegi Kauphallarinnar. Fjárhæð kaup- og sölutilboða skal vera að lágmarki kr. 500.000 að nafnverði þegar
bréfin eru tekin til viðskipta í kauphöllinni, á gengi sem hlutaðeigandi viðskiptavaki ákveður í hvert skipti.
Viðskiptavaka er heimilt, en ekki skylt, að bjóða til kaups og/eða sölu hærri fjárhæðir að nafnverði. Verði tilboðum
viðskiptavaka tekið skal viðskiptavaki setja fram annað tilboð innan 10 mínútna frá síðustu viðskiptum.
Hámarksmunur á kaup- og sölutilboðum skal vera 1,5%. Hámarksfjárhæð heildarviðskipta dag hvern, sem Kvika
banki hf. er skuldbundin til að eiga skv. samningi um viðskiptavakt við TM, skal samsvara 81.000.000 kr. að
markaðsvirði. Hámarksfjárhæð heildarviðskipta dag hvern sem Arion banki hf. mun verða skuldbundinn til að
eiga samkvæmt samningi um viðskiptavakt við TM skal samsvara 80.000.000 kr. að markaðsvirði.

4.3

Hlutafé

Útgefið hlutafé í TM er 678.142.669 kr. áður en til þeirrar hlutafjárhækkunar kemur sem lýst er í lýsingu þessari.
Er hver hlutur í félaginu ein íslensk króna að nafnvirði. Allir hlutir í TM tilheyra sama flokki og eru allir
jafnréttháir samkvæmt samþykktum félagsins. Engar takmarkanir eru á framsali hlutanna. Hlutirnir eru gefnir út
í samræmi við lög nr. 2/1995, um hlutafélög. Hlutirnir eru nafnbréf og eru rafrænt skráðir hjá Nasdaq
verðbréfamiðstöð hf., Laugavegi 182, 105 Reykjavík, í samræmi við lög nr. 131/1997 um rafræna eignarskráningu
verðbréfa. Auðkenni hlutanna hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. og í viðskiptakerfi Kauphallarinnar er TM og
ISIN númer þeirra er IS0000000586.
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4.4

Réttindi hluthafa

Eitt atkvæði fylgir hverri krónu hlutafjár á hluthafafundi. Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Engar hömlur
eru settar á ráðstöfun hluthafa á hlutum í félaginu umfram það sem leiðir af lögum. Um sölu hluta til erlendra
aðila gilda ákvæði íslenskra laga eins og þau eru á hverjum tíma. Heimilt er að selja og veðsetja hluti í félaginu
án takmarkana nema annars sé getið í lögum.
Heimilt er að hækka hlutafé félagsins, hvort heldur með áskrift nýrra hluta eða útgáfu jöfnunarhluta með ályktun
hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum. Hluthafar skulu hafa forgang að
nýjum hlutum í réttu hlutfalli við hlutafjáreign þeirra í félaginu og innan tímamarka sem greind verði í samþykkt
um hækkun hlutafjár. Nú neytir einhver hluthafa ekki forgangsréttar síns og eiga þá aðrir hluthafar aukinn rétt til
áskriftar. Hluthafafundur getur, með 2/3 hlutum greiddra atkvæða og með samþykki hluthafa sem ráða minnst 2/3
hlutum hlutafjár, ákveðið að víkja frá forgangi við hækkun hlutafjár, enda sé hluthöfum á engan hátt mismunað.
Um þá ákvörðun gilda þær reglur sem gilda um breytingu samþykkta og gerð er grein fyrir hér að neðan. Greiði
hluthafi ekki tilskilið hlutafé á gjalddaga/eindaga skal hann greiða dráttarvexti af skuldinni frá þeim degi til
greiðsludags, auk alls kostnaðar við innheimtu. Jafnframt er heimilt að grípa til annarra þeirra vanefndarúrræða
sem lög heimila á hverjum tíma. Stjórn félagsins hefur einnig val um að fella niður áskrift að hlutafé ef hluthafi
efnir ekki greiðsluskyldu sína á gjalddaga/eindaga. Skal stjórn þá heimilt að úthluta hlutafénu á ný eftir þeim
reglum sem lög og samþykktir félagsins mæla fyrir um. Þar sem settum reglum sleppir hefur stjórn sjálfdæmi um
úthlutun hlutafjárins. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.
Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum hluthafa á lögmætum hluthafafundum, innan þeirra takmarka sem
samþykktir og lög setja. Hluthafar fara með ákvörðunarvald sitt á hluthafafundum. Öllum hluthöfum skal heimilt
að sækja hluthafafund, taka þar til máls og neyta atkvæðisréttar síns. Hluthafi getur látið umboðsmann sækja
hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Hluthafa er heimilt að
sækja fund ásamt ráðgjafa. Ráðgjafi hefur hvorki málfrelsi, tillögurétt né atkvæðisrétt á hluthafafundum.
Hluthafar sem þess óska geta greitt atkvæði bréflega um mál sem eru á dagskrá hluthafafundar, en gera skal
skriflega kröfu þar um til TM eigi síðar en fimm dögum fyrir hluthafafund. Að auki er unnt að greiða atkvæði á
skrifstofu félagsins á venjulegum opnunartíma til síðasta dags sem skrifstofan er opin fyrir fundardaginn. Skulu
atkvæðaseðlar þeirra sem greiða atkvæði bréflega hafa borist skrifstofu félagsins fyrir lokun skrifstofunnar síðasta
dag sem hún er opin fyrir fundardaginn.
Til hluthafafundar TM skal boðað með tilkynningu sem birt er með auglýsingu í dagblaði, eða á annan
sannanlegan hátt, með þriggja vikna fyrirvara hið minnsta, en lengst með fjögurra vikna fyrirvara. Hluthafafundur
er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef réttilega er til hans boðað og skal mæting miðast við afhenta
atkvæðaseðla. Óski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá aðalfundar skal slík beiðni koma fram ekki
síðar en fjórum vikum fyrir fundinn ásamt skriflegri kröfu þar um og rökstuðningi. Kröfu má þó gera síðar, þó í
síðasta lagi 10 dögum fyrir fundinn. Á aukafundi á hver hluthafi rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar ef
hann gerir skriflega eða rafræna kröfu um það til stjórnar TM eigi síðar en tíu dögum fyrir fundinn.
Á hluthafafundum ræður afl atkvæða úrslitum allra venjulegra mála, nema öðruvísi sé mælt fyrir um í samþykktum
félagsins eða lögum. Verði atkvæði jöfn við kosningar í félaginu ræður þá hlutkesti úrslitum. Samþykktum
félagsins má einungis breyta á löglegum aðalfundi eða aukafundi, enda sé þess rækilega getið í fundarboði að slík
breyting sé fyrirhuguð og í hverju hún felst í meginatriðum. Ákvörðun verður því aðeins gild að hún hljóti
samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða, svo og samþykki hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár
sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða
landslögum, sbr. 93. gr. laga um hlutafélög.
Hluthafar félagsins eiga tilkall til arðgreiðslna TM og úthlutun annarra réttinda félagsins, t.d. jöfnunarhluta eða
eigna félagsins við félagsslit, að réttri tiltölu við eignarhlut sinn í félaginu og stöðu hluthafa í kröfuröð að öðru
leyti, allt samkvæmt því sem segir í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög.

4.5

Eignarréttindi og framsal

Hlutabréf í félaginu eru gefin út með rafrænum hætti í verðbréfamiðstöð samkvæmt ákvæðum laga um rafræna
eignarskráningu verðbréfa. Þegar hluthafi hefur greitt hlut sinn að fullu til félagsins fær hann útgefið rafbréf í
verðbréfamiðstöð og eignarréttindi skráð yfir því og veitir það honum full réttindi, þau sem samþykktir TM mæla
fyrir um.
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Félagsstjórn skal halda hlutaskrá í löggiltu formi. Eignarskráning í verðbréfamiðstöð skoðast sem fullgild sönnun
fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu og fullnægjandi grundvöllur skráningar í hlutaskrá.
Gagnvart félaginu skal hlutaskrá skoðast fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu og skal arður á
hverjum tíma, svo og tilkynningar allar, sendast til þess aðila sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi
hluta í hlutaskrá. Ber félagið enga ábyrgð á því, ef greiðslur eða tilkynningar misfarast vegna vanrækslu hluthafa
á að tilkynna eigendaskipti eða breytingar á heimilisfangi.
Eigendaskipti á hlutum, hvort sem verða við sölu, gjöf, erfð, búskipti eða aðför skal þegar tilkynna til
verðbréfamiðstöðvar og skal þá breyta hlutaskrá til samræmis. Sá sem eignast hluti í félaginu getur ekki beitt
réttindum sínum sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá eða hann hafi tilkynnt um og fært sönnur
á eignarrétt sinn að hlutnum.
Aðeins aðili sem gert hefur aðildarsamning við verðbréfamiðstöð hefur heimild til milligöngu um eignaskráningu
í verðbréfamiðstöð. Skráning í verðbréfamiðstöð fyrir milligöngu reikningsstofnunar jafngildir tilkynningu til
félagsins. Eigandi rafbréfs verður að hafa gert samning við reikningsstofnun til að hafa milligöngu um
eignarskráningu á rafbréfi á reikninga í hans nafni. Eignarskráning rafbréfs í verðbréfamiðstöð, að undangenginni
lokafærslu verðbréfamiðstöðvar, veitir skráðum eiganda þess lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem hann
er skráður eigandi að og skal gagnvart félaginu jafngilda skilríki um eignarrétt að rafbréfinu. Forgangsröð
ósamrýmanlegra réttinda ræðst af því hvenær beiðni um skráningu þeirra berst verðbréfamiðstöð frá
reikningsstofnun.
Engar hömlur eru settar á ráðstöfun hluthafa á hlutum í félaginu umfram það sem leiðir af lögum. Heimilt er að
selja og veðsetja hluti í félaginu án takmarkana nema annars sé getið í lögum. Þrátt fyrir framangreint geta
hluthafar samið sín á milli um að meðferð á hlutum þeirra sé takmörkunum háð.

4.6

Safnreikningar

Um varðveislu fjármálagerninga á safnreikningum gilda lög um hlutafélög, lög um verðbréfaviðskipti og lög um
rafræna eignarskráningu verðbréfa.
Fjármálafyrirtækjum sem er heimilt að varðveita fjármálagerninga í eigu viðskiptamanna sinna geta varðveitt þá
á sérstökum reikningi (safnreikningi) og tekið við greiðslum fyrir hönd viðskiptamanna sinna frá einstökum
útgefendum fjármálagerninga, enda hafi fjármálafyrirtækið gert viðskiptamönnum sínum grein fyrir réttaráhrifum
þess og þeir veiti samþykki sitt. Fjármálafyrirtæki verða að halda skrá yfir hlut hvers viðskiptamanns fyrir sig. Í
samræmi við 31. gr. laga um hlutafélög er kveðið á um að eigandi hlutar geti ekki beitt réttindum sínum sem
hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá eða hann tilkynnt og fært sönnur á eign sína á hlutnum. Þetta
á þó ekki við um rétt til arðs eða annarra greiðslna og forgangsrétt til hlutafjáraukningar. Í samræmi við þetta
hefur hluthafi ekki atkvæðisrétt á hluthafafundum nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá félagsins. Hið sama
á við um fjármálafyrirtæki sem hafa heimild til safnskráningar þar sem hluthafinn hefur ekki þau réttindi að geta
veitt einhverjum umboð til þess að fara með atkvæðisréttinn. Hlutum sem skráðir eru safnskráningu fylgir því
ekki atkvæðisréttur á hluthafafundum.
Skráning hluta á safnreikning undanþiggur ekki hluthafa frá ákvæðum IX. kafla laga um verðbréfaviðskipti, um
breytingu á verulegum hlut atkvæðisréttar (flöggun).

4.7

Atkvæðis- og forgangsréttur

Hverri einni krónu í hlutafé fylgir eitt atkvæði á hluthafafundum TM. Hluthafar hafa forgangsrétt að öllum nýjum
hlutum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína. Heimilt er að víkja frá þessu ákvæði, skv.. 3. mgr. 34. sbr. 93. gr.
laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

4.8

Heimild til að fara með virkan eignarhlut í TM

Virkur eignarhlutur í vátryggingafélagi er skilgreindur í 44. tl. 6 gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi,
sem bein eða óbein hlutdeild í félagi sem nemur 10% eða meira af hlutafé eða atkvæðisrétti eða önnur hlutdeild
sem gerir kleift að hafa veruleg áhrif á stjórnun viðkomandi félags. Samkvæmt 58. grein laga um
vátryggingastarfsemi nr. 100/2016 skulu aðilar sem hyggjast einir sér eða í samstarfi við aðra eignast virkan
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eignarhlut í vátryggingafélagi tilkynna Fjármálaeftirlitinu fyrirfram um áform sín. Hið sama á við hyggist aðili,
einn sér eða í samstarfi við aðra, auka svo við eignarhlut sinn að virkur eignarhlutur fari yfir 20%, 30%, eða 50%
eða nemi svo stórum hluta að vátryggingafélag verði talið dótturfyrirtæki hans. Fjármálaeftirlitið leggur mat á
hvort sá sem hyggst eignast eða auka við virkan eignarhlut sé hæfur til að eiga eignarhlutinn með tilliti til
heilbrigðs og trausts reksturs vátryggingafélags, sbr. 61. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi en í
lagaákvæðinu er að finna upptalningu á þeim atriðum sem Fjármálaeftirlitið hefur hliðsjón af við það mat. Nánari
ákvæði um heimild aðila til að fara með virkan eignarhlut í vátryggingafélögum má finna í X. kafla laga nr.
100/2016 um vátryggingastarfsemi.

4.9

Eignarréttindi og framsal hluta

Samkvæmt 6. gr. samþykkta TM skoðast hlutaskrá samkvæmt ákvæðum laga nr. 131/1997 um rafræna
eignarskráningu verðbréfa sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu, og skal arður á hverjum tíma,
svo og tilkynningar allar, sendast til þess aðila, sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi hluta í hlutaskrá
félagsins. Réttindi hluthafa eru á hverjum tíma háð samþykktum félagsins og gildandi löggjöf. Engin sérréttindi
fylgja neinum hlut í félaginu. Engar hömlur eru lagðar á rétt hluthafa til sölu á hlutum sínum. Um eigendaskipti
og framkvæmd þeirra fer eftir gildandi lögum um rafræna eignarskráningu verðbréfa og reglum sem settar eru á
grundvelli þeirra.

4.10 Arðgreiðslur
Samkvæmt 25. grein samþykkta TM skal stjórn félagsins leggja fyrir aðalfund, sem haldinn skal fyrir lok apríl
mánaðar ár hvert, tillögu um ráðstöfun hagnaðar, þ.á.m. um úthlutun arðs. Samkvæmt 101. gr. laga nr. 2/1995 um
hlutafélög skal gjalddagi arðs ekki vera síðar en sex mánuðum eftir að ákvörðun um úthlutun hans hefur verið
tekin. Samkvæmt 31. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög er arðgreiðslu lokið ef hlutafélag greiðir þeim sem á
útborgunardegi er skráður eigandi hlutabréfa í hlutaskrá eða hefur á þeim degi tilkynnt og fært sönnur á eign sína
á hlutnum. Hlutafélög hafa heimild til að ákvarða að réttur til arðs miðist við annað tímamark en útborgun arðs
enda sé það tímamark tiltekið í ákvörðun hluthafafundar um arðgreiðslu.
Ef um er að ræða hlutafélög, sem skráð eru á skipulegan verðbréfamarkað, skal slík tilkynning send viðkomandi
markaði fyrir aðalfund. TM mun fara eftir tilmælum Kauphallarinnar varðandi tilhögun greiðslu arðs en
Kauphöllin mælist til þess að viðskipti án arðs hefjist næsta viðskiptadag eftir arðsákvörðunardag (aðalfundardag)
og að greiðsla arðs fari fram eigi síðar en 30 dögum eftir arðsréttindadag. Þeir aðilar sem tilgreindir eru í hlutaskrá
í lok arðsréttindadags eiga tilkall til arðs. Þar sem hlutabréfaviðskipti í Kauphöllinni eru gerð upp á öðrum
viðskiptadegi eftir að viðskipti eiga sér stað (uppgjörstíminn er T+2) er arðsréttindadagur þriðji viðskiptadagur
eftir arðsákvörðunardag (aðalfundardag) sem tryggir að viðskipti án arðs hefjast ekki fyrr en daginn eftir að
arðstillaga hefur verið samþykkt á aðalfundi. Athygli er vakin á því að það er á ábyrgð hluthafa að aðsetur þeirra
sé rétt skráð í hlutaskrá félagsins. Félagið mun þar af leiðandi ekki taka ábyrgð á því að greiðslur eða tilkynningar
misfarist hafi félaginu ekki borist tilkynning um breytt aðsetur hluthafa.
Hafi hluthafi ekki fengið greiddan arð sem hann á rétt á, getur hann vitjað arðsins á skrifstofu TM innan fjögurra
ára frá gjalddaga. Réttur til arðs fyrnist á fjórum árum í samræmi við lög nr. 150/2007 um fyrningu kröfuréttinda
og fellur arðgreiðsla sem ekki hefur verið vitjað þá til útgefanda.
Ekki eru til staðar takmarkanir á arðgreiðslum úr TM fyrir utan þær sem fram koma í lögum nr. 2/1995 um
hlutafélög og lögum nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi og félagið hefur sett sér í tengslum við
arðgreiðslustefnu sína, sem fjallað er um í kafla 4.11. Takmarkanir á arðgreiðslum skv. lögum nr. 2/1995 um
hlutafélög lúta að þeirri fjárhæð sem félaginu er heimilt að ráðstafa til hluthafa í formi arðgreiðslna. Samkvæmt
1. mgr. 99. gr. framangreindra laga er einungis heimilt að úthluta sem arði hagnaði samkvæmt samþykktum
ársreikningi síðasta reikningsárs, yfirfærðum hagnaði frá fyrri árum og frjálsum sjóðum eftir að dregið hefur verið
frá tap sem ekki hefur verið jafnað og það fé sem samkvæmt lögum eða félagssamþykktum skal lagt í varasjóð
eða til annarra þarfa. Takmarkanir á arðgreiðslum skv. lögum nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi lúta einnig
að þeirri fjárhæð sem félaginu er heimilt að ráðstafa til hluthafa í formi arðgreiðslna. Samkvæmt 52. gr. laganna
er einungis heimilt að úthluta sem arði hagnaði samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs,
yfirfærðum hagnaði frá fyrri árum og óbundnu fé eftir að dregið hefur verið frá tap sem ekki hefur verið jafnað,
svo og öðru óráðstöfuðu eigin fé, enda sé ljóst að félagið fullnægi gjaldþolskröfu og kröfu um lágmarksfjármagn.
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Hluthafar félagsins eiga tilkall til arðgreiðslna TM og úthlutun annarra réttinda félagsins, t.d. jöfnunarhluta eða
eigna félagsins við félagsslit, að réttri tiltölu við eignarhlut sinn í félaginu og stöðu hluthafa í kröfuröð að öðru
leyti, allt samkvæmt því sem segir í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög.

4.11 Arðgreiðslustefna TM
Stjórn TM hefur markað félaginu eftirfarandi stefnu sem verður grundvöllur að tillögum til aðalfunda um
arðgreiðslur til hluthafa. Arðgreiðslustefna TM var samþykkt af stjórn félagsins þann 24. janúar 2016 og skal hún
endurskoðuð a.m.k. einu sinni á ári. Arðgreiðslustefnan mælir fyrir um að stefnt skuli að því að heildarfjárhæð
árlegra arðgreiðslna og endurkaupa á hlutafé nemi að lágmarki 50% af hagnaði TM eftir skatta. Arðgreiðslur og
endurkaup hlutafjár skulu háð eftirfarandi fyrirvörum: i ) Félagið skal ávallt uppfylla reglur um gjaldþol; ii) nægt
laust fé skal ávallt vera tiltækt til reksturs félagsins og iii) félagið skal ávallt vera fjárhagslega traust. Jafnframt
skulu arðgreiðslur fylgja lögum og reglugerðum sem í gildi eru á hverjum tíma, þar með töldum ákvæðum
hlutafélagalaga nr. 2/1995 og ákvæðum laga um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016. Innan þess laga- og
reglugerðaramma sem í gildi er hverju sinni er TM heimilt að kaupa eigin bréf ásamt eða í staðinn fyrir
arðgreiðslur, allt að fengnu samþykki hluthafafundar félagsins.

4.12 Slit félagsins
Samkvæmt 28. gr. samþykkta TM skal ákvörðun um að slíta félaginu tekin af hluthöfum er ráða yfir minnst 2/3
hlutum af heildarhlutafé félagsins. Um slitin skal að öðru leyti farið eftir fyrirmælum XIII. kafla laga nr.
2/1995,um hlutafélög og XXIV. kafla laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi.
Hluthafar félagsins eiga tilkall til eigna félagsins við félagsslit, að réttri tiltölu við eignarhlut sinn í félaginu og
stöðu hluthafa í kröfuröð að öðru leyti, allt samkvæmt því sem segir í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög.

4.13 Yfirtökuskylda
Í X. kafla laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti er kveðið á um að aðili, sem hafi náð beinum eða óbeinum
yfirráðum yfir félaginu, skuli innan fjögurra vikna eftir að yfirráðum er náð gera öðrum hluthöfum félagsins
yfirtökutilboð. Með yfirráðum er átt við að aðili og þeir sem hann er í samstarfi við; 1. hafi samanlagt eignast
a.m.k. 30% atkvæðisréttar í félaginu, 2. hafi á grundvelli samnings við aðra hluthafa rétt til að ráða yfir sem nemur
a.m.k. 30% atkvæða í félaginu, eða 3. hafi öðlast rétt til þess að tilnefna eða setja af meirihluta stjórnar í félaginu.
Tilboðsgjafi skal bjóða öllum hluthöfum sem eiga hluti í sama hlutaflokki sömu skilmála. Verð það sem sett er
fram í yfirtökutilboði skal a.m.k. svara til hæsta verðs sem tilboðsgjafi eða aðilar sem hann er í samstarfi við hafa
greitt fyrir hluti sem þeir hafa eignast í viðkomandi félagi síðustu sex mánuði áður en tilboð var sett fram.
Tilboðsverð skal þó að lágmarki vera jafnhátt og síðasta viðskiptaverð hluta í viðkomandi félagi daginn áður en
tilboðsskylda myndaðist eða tilkynnt var um fyrirhugað tilboð.

4.14 Innlausn og innlausnarákvæði
Samkvæmt 8. gr. samþykkta TM verða hluthafar ekki skyldaðir til að sæta innlausn á hlutum sínum nema lög
standi til annars. Í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög eru ákvæði um innlausn hlutabréfa, en þar er kveðið á um að
ef hluthafi á meira en 9/10 hlutafjár í félagi og ræður yfir samsvarandi atkvæðamagni, geti hluthafinn og stjórn
félags í sameiningu ákveðið að aðrir hluthafar í félaginu skuli sæta innlausn hluta þeirra í félaginu.
Minnihlutaeigendur geta að sama skapi krafist innlausnar undir slíkum kringumstæðum. Í lögum nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti eru einnig innlausnarákvæði. Þar er kveðið á um að ef aðili, sem sett hefur fram yfirtökutilboð,
hafi eignast meira en 9/10 hlutafjár eða atkvæðisréttar í félagi geti tilboðsgjafinn og stjórn félagsins í sameiningu
ákveðið að aðrir hluthafar í félaginu skuli sæta innlausn tilboðsgjafans á hlutum sínum. Minnihlutaeigendur geta
að sama skapi krafist innlausnar undir slíkum kringumstæðum.
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4.15 Skattar
Um skattlagningu tekna vegna fjárfestingar í hlutabréfum fer samkvæmt íslenskri skattalöggjöf á hverjum tíma,
m.a. lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt, sbr. lög nr. 94/1996 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, og lögum nr.
45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda.
Hér á eftir fer stutt samantekt á skattalegri meðhöndlun hlutabréfa samkvæmt núgildandi lögum. Mælt er með því
að fjárfestar kynni sér íslenska og eftir atvikum erlenda skattalöggjöf og athugi að breytingar kunna að verða á
lögum. Samantekt þessi er ekki tæmandi og er fjárfestum ráðlagt að leita ráðgjafar frá þriðja aðila varðandi
skattalegar afleiðingar þess að fjárfesta í hlutabréfum.
4.15.1
4.15.1.1

Aðilar búsettir á Íslandi:
Arðgreiðslur

TM ber skylda til að halda eftir staðgreiðslu skatts af arðgreiðslum bæði til einstaklinga og lögaðila sem búsettir
eru og skattskyldir á Íslandi, skv. ákvæðum 2. mgr. 2. gr. og 4. mgr. 5. greinar laga um staðgreiðsluskatts á
fjármagnstekjur. Skatthlutfallið í staðgreiðslu miðast við viðeigandi skatthlutfall þess sem tekur við greiðslunni.
Skatthlutfall einstaklinga utan rekstrar og flestra lögaðila er 22%.
Flestir skattskyldir lögaðilar (hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og skattskyld samlagshlutafélög sem
bera sjálfstæða skattaaðild) geta fært sérstakan frádrátt á skattframtali sem nemur fjárhæð arðgreiðslunnar eins og
nánar er kveðið á um 9. tl. 31. gr. laga um tekjuskatt. Í þessum tilvikum er raunskattlagning af arði engin. Við
álagningu fá slík félög endurgreidda afdregna staðgreiðslu reynist álagður tekjuskattur félagsins lægri en sem
nemur afdreginni staðgreiðslu.
4.15.1.2

Söluhagnaður

Söluhagnaður einstaklinga og lögaðila er skattskyldur sem fjármagnstekjur. Skatthlutfall einstaklinga er 22%.
Einstaklingar geta jafnað tapi vegna sölu hlutabréfa og hagnað af sölu annarra hlutabréfa. Til þess að þetta megi
eiga sér stað þarf hagnaðurinn/tapið að hafa átt sér stað innan sama árs. Ekki er heimilt að yfirfæra tap vegna sölu
hlutabréfa og jafna á móti framtíðarhagnaði af sölu hlutabréfa.
Flestir skattskyldir lögaðilar (hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnuhlutafélög og skattskyld samlagshlutafélög
sem bera sjálfstæða skattaðild) geta fært sérstakan frádrátt á skattframtali sem nemur fjárhæð söluhagnaðar eins
og nánar er kveðið á um í a. lið 9. tl. 31. gr. laga um tekjuskatt. Í þessum tilvikum er raunskattlagning af
söluhagnaði engin. Við álagningu fá slík félög endurgreidda afdregna staðgreiðslu reynist álagður tekjuskattur
félagsins lægri en sem nemur afdreginni staðgreiðslu. Aðrir skattskyldir lögaðilar eru skattlagðir af söluhagnaði
eins og öðrum tekjum og til frádráttar álögðum skatti kemur sá staðgreiðsluskattur sem innheimtur var af
söluhagnaðinum við greiðslu hans.

4.15.2
4.15.2.1

Aðilar búsettir erlendis
Arðgreiðslur

TM ber skylda til að draga skatt af arðgreiðslum til einstaklinga með skráða búsetu utan Íslands. Skatthlutfallið
er 22% og er réttilega ákvörðuð staðgreiðsla endanleg álagning á Íslandi á arðgreiðslurnar. Staðgreiðsluhlutfall
erlendra lögaðila af arði er 20%, sbr. b. lið 7. tl. 70. gr. laga um tekjuskatt. Um erlenda lögaðila sem heimilisfastir
eru innan hins Evrópska efnahagssvæðis gilda sams konar reglur og um innlenda lögaðila, m.a. um rétt til að skila
inn framtali þar sem á móti arðstekjum er færður sérstakur jafnhár frádráttur. Arður sem flestir lögaðilar fá frá
Íslandi (hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og samlagshlutafélög sem bera sjálfstæða skattaðild) er því í
reynd skattfrjáls þar sem afdregin staðgreiðsla verður endurgreidd við álagningu. Ákvæði tvísköttunarsamninga
geta leitt til þess að staðgreiðsluhlutfall arðs til erlendra aðila verði lægra en fyrrnefnd 20% eða geta eftir atvikum
leitt til þess að unnt sé að sækja um leiðréttingu á innheimtri staðgreiðslu í samræmi við ákvæði viðkomandi
tvísköttunarsamnings.
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4.15.2.2

Söluhagnaður

Söluhagnaður aðila sem búsettir eru erlendis er skattskyldur á Íslandi. Fyrir einstaklinga er staðgreiðsluhlutfallið
22% og 20% fyrir erlenda lögaðila.
Staðgreiðsluskattur leggst á hagnað erlendra aðila af sölu íslenskra hlutabréfa. Staðgreiðsluhlutfallið leggst á
söluhagnað að frádregnu upphaflegu kaupverði hlutanna. Erlendum lögaðilum sem eru heimilisfastir innan hins
Evrópska efnahagssvæðis er heimilt að skila inn skattframtali þar sem á móti skattskyldum söluhagnaði er færður
sérstakur frádráttur sem er jafnhár hinum skattskylda söluhagnaði, sbr. a. lið 9. tl. 31. gr. laga um tekjuskatt.
Söluhagnaður annarra erlendra lögaðila er hins vegar skattlagður með 20% skatti, sbr. b. lið 7. tl. 70. gr. laga um
tekjuskatt. Tvísköttunarsamningar kunna að innihalda ákvæði um undanþágu frá staðgreiðslu eða eftir atvikum
lækkun hennar.
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5

TILKYNNING TIL FJÁRFESTA

Verðbréfalýsing þessi er hluti af lýsingu útgefandans dagsettri 4. desember 2019 sem gefin er út undir heitinu
Lýsing hlutabréfa, sem varðar og birt er í tengslum við forgangsréttarútboð og almennt útboð á hlutum í TM hf.
og umsókn um að öll ný útgefin hlutabréf í TM hf. verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Hvort
tveggja fer fram í samræmi við ákvæði íslenskra laga og reglugerða um verðbréfaviðskipti, sbr. lög nr. 108/2007
um verðbréfaviðskipti, og falla útgefandi og fjármálagerningar sem hann gefur út þar undir. Um útgáfu
hlutabréfanna gilda íslensk lög og eru þau verðbréf í skilningi 1. mgr. 2. gr. laga nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti. Um hlutabréfin gilda enn fremur lög nr. 131/1997 um rafræna eignarskráningu verðbréfa.
Tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins 2003/71/EB frá 4. nóvember 2003 og tilskipun 2010/73/ESB um lýsingar
og undirgerðir þeirra hafa verið innleiddar í íslenskan rétt með ákvæðum laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti
og reglugerðum settum á grundvelli þeirra, þ.e. reglugerðar nr. 837/2013 um almennt útboð verðbréfa að verðmæti
jafnvirðis 5.000.000 evra í íslenskum krónum eða meira og töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum
verðbréfamarkaði og reglugerðar nr. 243/2006 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar nr. 809/2004
um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og -ráðsins 2003/71/EB að því er varðar upplýsingar í lýsingum, svo
og framsetningu þeirra, upplýsingar felldar inn með tilvísun, og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu auglýsinga,
allt með áorðnum breytingum. Lýsingin fylgir ákvæðum um upplýsingagjöf í lýsingum skv. viðaukum I, II og III
við fylgiskjal I við reglugerð nr. 243/2006. Verðbréfalýsingin uppfyllir ákvæði III. viðauka sem varðar lágmarkskröfur um upplýsingar sem koma eiga fram í verðbréfalýsingu fyrir hlutabréf. Lýsingin er einnig útbúin með
hliðsjón af Reglum fyrir útgefendur fjármálagerninga sem gefnar voru út af Nasdaq Iceland 1. júlí 2018.
Lýsingin hefur verið yfirfarin og staðfest af Fjármálaeftirlitinu á Íslandi í samræmi við 52. gr. laga nr. 108/2007
um verðbréfaviðskipti. Lýsingin er á íslensku og er birt á Íslandi. Lýsingin samanstendur af þremur sjálfstæðum
skjölum; samantekt, verðbréfalýsingu og útgefandalýsingu, sem öll eru dagsett 4. desember 2019. Lýsinguna í
heild sinni má nálgast á vef útgefanda, www.tm.is/fjarfestar.
Lýsing hlutabréfa, dagsett 4. desember 2019, inniheldur þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru fjárfestum til að
þeir geti metið eignir og skuldir, fjárhagsstöðu, afkomu og framtíðarhorfur útgefanda, sem og upplýsingar um þau
réttindi sem fylgja verðbréfunum. Leitast hefur verið við að setja upplýsingarnar fram á skýran og greinargóðan
hátt. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lýsinguna og er þeim ráðlagt að kynna sér sérstaklega kafla um
áhættuþætti. Upplýsingar í lýsingunni byggja á aðstæðum og staðreyndum á þeim degi sem lýsingin er undirrituð
og geta breyst frá dagsetningu undirritaðrar lýsingar og fram að þeim degi þegar hlutabréfin eru tekin til viðskipta.
Ef mikilvægar nýjar upplýsingar, veigamikil mistök eða ónákvæmni er varða upplýsingar í lýsingunni, sem máli
geta skipt við mat á hlutabréfunum, koma fram á þessu tímabili, skal útbúa viðauka við lýsinguna í samræmi við
46. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, þar sem greint er frá viðkomandi atriðum. Viðaukinn skal
staðfestur innan sjö virkra daga og birtur á sama hátt og upprunalega lýsingin. Í samræmi við 46. gr. laga nr.
108/2007 skulu fjárfestar sem þegar hafa samþykkt að kaupa eða skrá sig fyrir verðbréfum áður en viðaukinn er
birtur hafa rétt til að falla frá fyrrgreindu samþykki að lágmarki í tvo virka daga frá birtingu viðaukans.
Verðbréfalýsingu þessa eða önnur skjöl sem tilheyra Lýsingu hlutabréfa dagsettri 4. desember 2019, má undir
engum kringumstæðum skoða eða túlka sem loforð um árangur í rekstri eða um ávöxtun fjármuna af hálfu
útgefanda, seljanda, umsjónaraðila útboðs, söluaðila, umsjónaraðila með töku til viðskipta á skipulegum
verðbréfamarkaði eða annarra aðila. Fjárfestar eru minntir á að kaup á hlutabréfum eru í eðli sínu áhættufjárfesting
sem byggist á væntingum en ekki loforðum. Fjárfestar verða fyrst og fremst að treysta eigin dómgreind vegna
fjárfestingar í hlutabréfum í TM hf. og taka tillit til starfsumhverfis útgefanda, hagnaðarvonar, ytri aðstæðna og
þeirrar áhættu sem í fjárfestingunni felst. Fjárfestum er bent á að hægt er að leita ráðgjafar sérfræðinga, svo sem
hjá bönkum og öðrum fjármálafyrirtækjum, til aðstoðar við mat á hlutabréfunum sem fjárfestingarkosti.
Fjárfestum er ráðlagt að skoða lagalega stöðu sína og þau skattalegu áhrif sem kaup á hlutabréfum í útgefanda
kunna að hafa og leita óháðrar ráðgjafar í því tilliti.
Verðbréfalýsingu þessa eða önnur skjöl sem eru hluti af lýsingunni skal hvorki senda í pósti né dreifa á einn eða
annan hátt til landa þar sem dreifing myndi krefjast viðbótarskráningarferlis eða aðgerða annarra en þeirra sem
heyra undir íslensk lög og reglur, eða ef slík dreifing greinir á við lög eða reglur viðeigandi landa.
Verðbréfalýsingu þessa eða önnur skjöl sem eru hluti af lýsingunni skal þannig m.a. hvorki senda í pósti né dreifa
á einn eða annan hátt til eða innan Bandaríkjanna, Ástralíu, Kanada eða Japans. Útgefandi, seljandi og
umsjónaraðili eru ekki skaðabótaskyldir vegna dreifingar á lýsingunni til þriðja aðila.
Hlutabréf útgefin af TM hf. hafa verið í viðskiptum á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland frá árinu 2013 og fylgir því
útgefandi settum lögum og reglugerðum um verðbréfaviðskipti, sbr. lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, birtir
tilkynningar opinberlega og lýtur reglum Nasdaq Iceland. Núgildandi Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga,
útgefnar af Nasdaq Iceland 1. júlí 2018, kveða m.a. á um opinbera birtingu allra fjárhagsupplýsinga í samræmi
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við lög og reglur um reikningsskil sem gilda um útgefanda á hverjum tíma, og að upplýsingar um ákvarðanir eða
aðrar forsendur og aðstæður sem ástæða er til að ætla að geti haft marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagerninga,
sem teknir hafa verið til viðskipta, beri að birta eins fljótt og unnt er. Opinber birting telst vera þegar upplýsingar
hafa verið birtar almenningi á Evrópska efnahagssvæðinu. Samhliða opinberri birtingu skal útgefandi senda
upplýsingarnar til FME í samræmi við lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, auk þess sem þær skulu vera
sendar til Nasdaq Iceland í eftirlitsskyni í samræmi við reglur Nasdaq Iceland fyrir útgefendur fjármálagerninga.
TM hf. birtir framangreindar upplýsingar opinberlega og á vef útgefanda, á slóðinni www.tm/fjarfestar.

5.1

Skilgreiningar og tilvísanir

Vísun til „útgefanda“ eða „útgefandans“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til TM hf, kt. 6602692079, Síðumúla 24, 108 Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi textans. TM hf. er lögformlegt heiti
útgefandans og viðskiptaheiti.
Vísun til „hlutanna“ eða „hlutabréfanna“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til allra útgefinna
hlutabréfa í TM hf. hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. í flokki hlutabréfa með auðkennið TM og ISIN-númerið
IS0000000586, nema annað megi skilja af samhengi textans.
Vísun til „Lýsingar hlutabréfa“ eða „lýsingar hlutabréfa“ eða „lýsingar útgefanda“ eða „lýsingar sem
verðbréfalýsing þessi er hluti af“ eða „lýsingar“ eða „lýsingarinnar“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem
tilvísun til lýsingar þeirrar sem TM hf. gefur út undir heitinu Lýsing hlutabréfa og er dagsett 4. desember 2019 og
birt vegna forgangsréttarútboðs og almenns útboðs á nýjum hlutabréfum í TM hf. og beiðni útgefanda um að hin
nýju hlutabréf verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland, nema annað megi skilja af samhengi
textans. Lýsingin samanstendur af þremur sjálfstæðum skjölum; samantekt, verðbréfalýsingu hlutabréfa og
útgefandalýsingu, sem öll eru dagsett 4. desember 2019. Framangreind skjöl eru hluti af lýsingunni sem birt er á
vef útgefanda, www.tm.is/fjarfestar.
Vísun til „útboðsins“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til forgangsréttarútboðs og almenns útboðs
á hlutabréfum í TM hf. og fyrirhugað er 9.-12. desember 2019.
Vísun til „umsjónaraðila“ og „söluaðila“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til Arion banka hf.,
kennitala 581008-0150, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, ef ráðið verður af samhengi textans að átt sé við
umsjónaraðila með útboði eða umsjónaraðila með töku til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland, nema annað
megi skilja af samhengi textans.
Vísun til ,,FME“ eða vísun til ,,Fjármálaeftirlitsins“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til
Fjármálaeftirlitsins á Íslandi, kennitala 541298-3209, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, nema annað megi skilja af
samhengi textans.
Vísun til ,,Nasdaq Iceland“ eða „Kauphöllin“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til Kauphallar
Íslands hf., sem ber lögformlegt erlent aukaheiti Nasdaq Iceland hf., kennitala 681298-2829, Laugavegi 182, 105
Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi textans. Vísun til „Aðalmarkaðar“ í þessari verðbréfalýsingu,
skal túlka sem tilvísun til Aðalmarkaðar Nasdaq Iceland sem er skipulegur verðbréfamarkaður, nema annað megi
skilja af samhengi textans.
Hugtakið „króna“ eða skammstöfunina „kr.“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til gjaldmiðilsins
íslenskrar krónu. Skammstöfunina „m.kr.“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til milljóna króna.
Skammstöfunina „þ.kr.“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til þúsunda króna.
Vísanir til tiltekinna tímasetninga í þessari verðbréfalýsingu skulu túlkaðar sem tilvísanir til tímasetninga að
íslenskum staðartíma.
Þegar vísað er til laga og reglugerða í verðbréfalýsingu þessari er vísað til íslenskra laga og reglugerða, með
áorðnum breytingum.

5.2

Ráðgjafar

Fyrirtækjaráðgjöf fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf., kennitala 581008-0150, Borgartúni 19,
105 Reykjavík, hefur umsjón með því ferli að fá ný hlutabréf í TM hf. tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq
Iceland og hefur umsjón með forgangsréttarútboði og almennu útboði á hlutum í TM hf. sem efnt er til samhliða.
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Fyrirtækjaráðgjöf
fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs
þessarar og lýsingar útgefanda sem verðbréfalýsing

Arion banka hf. hefur unnið að gerð verðbréfalýsingar
þessi er hluti af, í samráði við stjórnendur og stjórn

útgefandans og er hún byggð á upplýsingum frá útgefanda.

5.3

Hugsanlegir hagsmunaárekstrar

•

Fyrirtækjaráðgjöf fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf. hefur umsjón með því ferli að fá ný
hlutabréf útgefin af TM hf. tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland, og í því felst m.a. ráðgjöf til
forsvarsmanna útgefanda um nauðsynlegar ráðstafanir þar að lútandi ásamt ráðgjöf við gerð lýsinga og fær
umsjónaraðili þóknun frá útgefanda fyrir þá þjónustu.

•

Fyrirtækjaráðgjöf fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf. hefur umsjón með fyrirhuguðu
forgangsréttarútboði og almennu útboði og ber útgefandi kostnað af þeirri þjónustu.

•

Samstæða TM hf. á almenn bankaviðskipti við Arion banka hf. auk þess sem bankinn hefur með höndum
viðskiptavakt með hlutabréf félagsins.

Arion banka hf. er ekki skylt að meta hvort þátttaka í útboðinu og kaup á hlutum í útgefanda er viðeigandi fyrir
fjárfesta og nýtur fjárfestir í slíkum viðskiptum því ekki verndar samkvæmt 16. gr. í lögum nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti. Bankinn fer fram á það við fjárfesta að þeir kynni sér upplýsingar um reglur Arion banka hf.
um hagsmunaárekstra, sem eru settar í samræmi við 8. gr. í lögum nr. 10812007 um verðbréfaviðskipti, en þær er
að finna á vefsíðu bankans: www.arionbanki.is/bankinnlstarfsemilreglur-og-skilmalar. og að þeir kynni sér alla
hugsanlega hagsmunaárekstra sem tilgreindir eru í verðbréfalýsingu þessari.
Athygli er vakin að því að starfs- og stjórnarmenn TM, sem og starfs- og stjórnarmenn Lykils fjármögnunar hf.,
sem jafnframt eru hluthafar í TM, kunna að hafa komið að gerð lýsingar þessarar. Þátttaka slíkra aðila í
forgangsréttarútboðinu og almenna útboðinu er ekki takmörkuð, en fer að öðru leyti samkvæmt innri reglum
og Lykils fjármögnunar hf. um þátttöku starfsmanna í verðbréfaviðskiptum.

™

5.4

Yfirlýsing endurskoðanda

Fjárhagsupplýsingar í öðrum kafla verðbréfalýsingar þessarar varða kannaðan samandreginn árshlutareikning
samstæðu TM 30. september 2019.
PricewaterhouseCoopers ehf. staðfestir að fjárhagsupplýsingar í öðrum kafla verðbréfalýsingar þessarar eru í
samræmi við kannaðan samandreginn árshlutareikning samstæðu TM hf. 30. september 2019.

Reykjavík, 4. desember 2019

Fyrir hönd PricewaterhouseCoopers ehf.,
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5.5

Yfirlýsing ábyrgðaraðila fyrir hönd útgefanda

Formaður stjórnar og forstjóri TM hf., kennitala 660269-2079, Síðumúla 24, 108 Reykjavík, lýsa því yfir fyrir
hönd TM hf. sem útgefanda að samkvæmt þeirra bestu vitund séu upplýsingarnar, sem lýsingin (sem
verðbréfalýsing þessi er hluti af) hefur að geyma, í samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum hafi verið
sleppt sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar.

Reykjavík, 4. desember 2019

Fyrir hönd TM hf.

Lr;;:Var
æ~~
Kærnested

forstjóri

formaður stjórnar
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1.

ÁHÆTTUÞÆTTIR

Áhættuþættir þeir sem hér á eftir er lýst eru þeir sem TM hf., kt. 660269-2079, Síðumúla 24, 108 Reykjavík
(einnig „TM“, „útgefandi“, „félagið“ eða „móðurfélagið“) er kunnugt um og telur að eigi sérstaklega við um
útgefanda og dótturfélög útgefanda (einnig „samstæðan“) og þá atvinnugrein sem það starfar innan og gætu haft
áhrif á virði verðbréfa útgefnum af útgefanda.
Áður en ákvörðun er tekin um fjárfestingu í verðbréfum útgefnum af TM hf. er mikilvægt að fjárfestar kynni sér
og leggi sjálfstætt mat á opinberar upplýsingar um félagið og verðbréfin. Fjárfestum er bent á að kynna sér allar
upplýsingar sem koma fram í lýsingu útgefanda sem samanstendur af útgefandalýsingu þessari og viðeigandi
verðbréfalýsingu útgefanda og samantekt. Sérstaklega er fjárfestum bent á að kynna sér þá áhættu- og óvissuþætti
sem lýst er í köflum um áhættuþætti í útgefandalýsingu og viðeigandi verðbréfalýsingu og gætu haft veruleg áhrif
á félagið og fjárfestingar í verðbréfum útgefnum af útgefanda.
Áhættuþáttur er atburður sem getur haft neikvæð eða jákvæð áhrif á félagið, hvort sem er rekstur þess, efnahag
eða framtíðarhorfur og leitt til lakari eða betri stöðu en ef áhrifanna hefði ekki gætt. Ekki er hægt með vissu að
meta líkur þess að tiltekinn atburður eigi sér stað, áhrif hans eða hvort hann geti haft keðjuverkandi áhrif og orðið
til þess að aðrir atburðir komi til sem valdið geta félaginu, viðskiptamönnum, lánadrottnum eða hluthöfum þess
tjóni. Hver og einn neðangreindra áhættuþátta gæti ítrekað eða í einstökum tilvikum haft áhrif á rekstur og efnahag
félagsins og þar með á verðmæti verðbréfa útgefnum af félaginu. Ekki er hægt að segja til um umfang eða
tímamörk slíkra áhrifa.
Vegna þeirra áhættuþátta sem félagið stendur frammi fyrir getur verulegra frávika gætt frá niðurstöðum
ársreikninga og árshlutareikninga og þeim spám sem settar eru fram í áætlunum félagsins.
Afmörkun á áhættuþáttum getur verið með ýmsu móti og til eru ýmsar aðferðir við að flokka þá. Hér er reynt eftir
fremsta megni að kortleggja alla þekkta áhættuþætti í starfi félagsins og afmarka þá þannig að skörun þeirra sé
sem minnst. Áhrifa fleiri en eins áhættuþáttar getur gætt samtímis. Áhrifin felast stundum í einum tímabundnum
atburði en í öðrum tilvikum er um langvinn áhrif að ræða. Flestir áhættuþættirnir geta komið fram í litlum eða
ríkum mæli, áhrif þeirra eru oft á tíðum ekki einhlít og innbyrðis tengsl flókin. Hafa þarf í huga að ómögulegt
getur reynst að spá fyrir um hversu mikil áhrif áhættuþátta verða og að áhrifin geta komið mjög seint fram.
Ekki er víst að hér sé fjallað um alla áhættuþætti sem gætu haft áhrif á félagið í framtíðinni, því áhættuþættir sem
álitnir eru óverulegir í dag gætu þróast á þann veg að þeir hefðu veruleg áhrif á félagið síðar. Eins gætu komið
fram nýir áhættuþættir í framtíðinni sem ekki eru þekktir í dag.
Framsetning og uppröðun þeirra áhættuþátta sem hér er fjallað um fylgir að ákveðnu leyti áhættuþáttum
gjaldþolskrafna skv. lögum um vátryggingastarfsemi og ekki endilega eftir mikilvægi eða líkum á því að
viðkomandi áhættuþáttur hafi áhrif á rekstur, efnahag og framtíðarhorfur. Ekki eru allar áhættur sem fjallað er um
hér mældar í gjaldþolskröfum.
Það er á ábyrgð starfsmanna TM að fylgjast með áhættuþáttum sem tengjast starfi þeirra. Brugðist er við
vísbendingum um breytta stöðu áhættuþátta með viðeigandi ráðstöfunum, eftir atvikum endurskoðun á
verðlagningu, vöruþróun, markaðssetningu eða fjárfestingum.
Þessi kafli, 1. Áhættuþættir, í útgefandalýsingu þessari, inniheldur upplýsingar um áhættuþætti sem útgefandi telur
samkvæmt bestu vitund eiga sérstaklega við um samstæðuna og atvinnugrein hennar en þeim er ekki skipað í röð
eftir mikilvægi. Kaflinn 1. Áhættuþættir, í viðeigandi verðbréfalýsingu, inniheldur upplýsingar um áhættuþætti
sem útgefandi telur samkvæmt bestu vitund eiga sérstaklega við um viðeigandi verðbréf útgefin af útgefanda svo
meta megi markaðsáhættuna sem tengist þeim. Áhættuþættir þessir eru háðir óvissu og því er félaginu ekki
mögulegt að segja til um líkur á því að þeir geti átt sér stað. Möguleiki er á að aðrir þættir en þeir sem taldir eru
upp á grundvelli þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir og félaginu er kunnugt um að geti haft áhrif á markaðsvirði
verðbréfanna og/eða getu félagsins til að standa við skuldbindingar sínar.

1.1

Tryggingarekstur

Tryggingarekstur samstæðunnar fer nú fram í móðurfélaginu TM hf. Stefnt er að því að flytja tryggingareksturinn
úr móðurfélaginu í dótturfélagið Tryggingu hf., líkt og fjallað er nánar um í kafla 5 Fjárfesting í Lykli fjármögnun
hf.
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Núverandi lög um vátryggingastarfsemi kveða á um ákveðið lágmarksfjármagn sem vátryggingafélögum er skylt
að uppfylla. Um er að ræða tvær kröfur, gjaldþolskröfu og lágmarksfjármagn. Gjaldþolskrafan vegur þyngra fyrir
samstæðuna og er hugsuð sem það lágmarksgjaldþol sem félög þurfa að hafa til að stunda vátryggingastarfsemi
sína. Lágmarksfjármagnið er lægra, á bilinu 25-45% af gjaldþolskröfunni. Gjaldþolskrafan er áhættumiðuð, tekur
tillit til allra helstu áhættuþátta vátryggingafélaga og reiknuð með staðalreglu. Allar forsendur staðalreglunnar
byggja á 99,5% vágildi (e. Value at Risk) og er því fjárhæðum í gjaldþolskröfunni ætlað að varpa ljósi á tap sem
raungerist með líkum 1 á móti 200 eða sem nemur á 200 ára fresti að meðaltali. Félagið reiknar nú þessa áhættu
ársfjórðungslega í samræmi við áhættustýringarstefnu og áhættuvilja félagsins. Áhætta skv. staðalreglu laganna
er í eftirfarandi töflu.
Tafla 1.1: Heildaráhætta og gjaldþolskrafa samkvæmt staðalreglu (í þ.kr.)
30.09.2019
232.876

31.12.2018

Heilsutryggingaráhætta

1.303.157

1.247.736

Skaðatryggingaráhætta

4.559.917

4.278.438

Markaðsáhætta

6.011.962

6.127.944

Mótaðilaáhætta

1.463.739

864.658

Fjölþættingaráhrif

-4.005.762

-3.625.266

605.890

514.521

-1.460.005

-1.256.974

8.711.774

8.362.286

Líftryggingaráhætta

Rekstraráhætta
Aðlögun vegna frestaðra skatta
Samtals

211.228

Fjölþættingaráhrif (e. diversification effect) koma til frádráttar heildaráhættu þar sem ekki er talið að allar áhættur
raungerist á sama tíma. Í einhverjum tilfellum er talið að fylgni sé á milli áhættuþátta og í öðrum ekki. Því eru
áhætturnar lagðar saman að teknu tilliti til tengsla á milli þeirra, og er það gert með fylgnifylkjum samkvæmt
staðalreglu.
Aðlögun vegna tapgleypni frestaðra skatta (e. adjustment for the loss-absorbing capacity of deferred taxes) kemur
til frádráttar þar sem tekið er tillit til skattaafsláttar sem félagið fengi ef heildaráhættan raungerðist.
1.1.1

Vátryggingaráhætta

TM tekur að sér að bæta tiltekin tjón viðskiptavina gegn greiðslu iðgjalda. Iðgjald er greitt í upphafi þess tímabils
sem vátryggingaverndin nær yfir, tjónin verða seinna og tjónsuppgjör getur síðan tekið nokkurn tíma, háð eðli
tjónsins og aðstæðum. Iðgjöld og væntanlegar tjónabætur þarf að varðveita þar til kemur að greiðslu. Iðgjöldin
þurfa að standa undir öllum tjónakostnaði, rekstrarkostnaði og hæfilegri álagningu að teknu tilliti til ávöxtunar á
greiddum iðgjöldum og tjónakröfum. Vátryggingaráhætta er sérstök fyrir vátryggingastarfsemi og stafar af því að
iðgjöld eru ákveðin fyrirfram en þjónustan veitt seinna og oft er áhættan ekki að fullu þekkt í einstökum atriðum
í upphafi sem gæti haft áhrif á afkomu, efnahag og framtíðarhorfur samstæðunnar.
Vátryggingaráhætta er reiknuð með staðalreglu og skiptist þar í þrennt; skaðatryggingar, heilsutryggingar og
líftryggingar skv. Solvency II tilskipun.
Vátryggingaráhætta skiptist einnig að grunni til í tvennt: iðgjaldaáhættu og tjónaskuldaráhættu, til að greina á
milli tjóna í framtíðinni og orðinna tjóna.
Iðgjaldaáhætta
Iðgjaldaáhætta er sú áhætta að heildarupphæð tjóna í framtíðinni, að viðbættum kostnaði sem þeim tengist, verði
hærri en gert var ráð fyrir þegar iðgjöld fyrir gildandi vátryggingarsamninga voru ákvörðuð. Vernd sem félagið
hefur lofað getur því í einhverjum tilvikum reynst vanmetin. Áhættan snýr í meginatriðum að því að tíðni tjóna
eða meðaltal tjónsfjárhæða verði hærra en gert var ráð fyrir. Þetta getur stafað af því að forsendur geta reynst
ónákvæmar en einnig geta einstök stór tjón haft mikil tímabundin áhrif. Hugsanlegt er líka að eðli tjóna reynist
annað en gert var ráð fyrir í nýjum vörum eða breytist vegna þróunar í samfélaginu. TM fylgist með eðli og tíðni
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tjóna ásamt dreifingu tjónsfjárhæða í hverri vátryggingagrein og bregst við breytingum með verðlagningu eða
vöruþróun ef tilefni er til. Dregið er úr iðgjaldaáhættu með því að dreifa áhættunni á milli margra
vátryggingagreina og með endurtryggingum gagnvart stórtjónum.
Iðgjaldaáhætta ræðst að miklu leyti af eftirtöldum þáttum:


Verðlagning iðgjalda: Iðgjöld einstakra viðskiptavina, hvort sem er núverandi eða tilvonandi
viðskiptavina, byggjast á mati á þeirri áhættu sem TM tekur á sig með viðkomandi vátryggingu. Rétt
verðlagning iðgjalda er mikilvægur þáttur í starfseminni og fylgir því ákveðin áhætta sem er reiknuð inn
í gjaldþolskröfuna og er einn stærsti þátturinn í henni ásamt markaðsáhættu. Það er því gert ráð fyrir því
að búast megi við áföllum á þessu sviði og að tekinn sé frá ákveðinn hluti eiginfjárins til þess að eiga
fyrir áföllum í verðlagningu. Stefna TM er að vera leiðandi í nákvæmni áhættumats og í því augnamiði
nýtir félagið sér tölfræðilegar aðferðir og hugbúnað sem eru í sífelldri þróun innan félagsins. Slíkum
matsaðferðum fylgir þó ávallt óvissa, auk þess sem ytri aðstæður ráða einnig miklu um hvernig
verðlagning iðgjalda reynist þegar upp er staðið. Getur það að einhverju leyti ráðist af réttleika og
tiltækileika upplýsinga og þekkingu starfsmanna á viðkomandi áhættu.



Stórtjón: Einstök stórtjón geta haft mikil áhrif á afkomu af vátryggingastarfsemi og jafnvel gengið mikið
á eigið fé vátryggingafélags sem ekki hefur varið sig gegn slíkum tjónum t.d. með endurtryggingum.
Stærstu tjón félagsins til þessa hafa verið altjón á stórum skipum og atvinnuhúsnæði. Atburður þar sem
margir slasast alvarlega yrði einnig mjög kostnaðarsamur. Sem dæmi um aðrar gerðir stórtjóna má nefna
óveður þar sem nokkurt tjón verður á mjög mörgum eignum í sama óveðri. Óveður á Íslandi hafa þó alla
jafna valdið minna tjóni en stórir einstakir eldsvoðar. Við verðlagningu verður að taka tillit til hættunnar
á stórtjónum. Það er venjulega gert með því að gera ráð fyrir að hluti iðgjalda renni til kaupa á
endurtryggingavernd.



Endurtryggingar: TM kaupir endurtryggingar gagnvart stórtjónum og hamfaratjónum í þeim tilgangi að
takmarka vátryggingaráhættu sína. Endurtryggingarnar gera félaginu kleift að taka á sig stærri einstakar
vátryggingaráhættur en annars og sinna þannig venjulegri vátryggingaþörf langflestra íslenskra
fyrirtækja. Allir endurtryggingasamningar félagsins endurspegla þá áhættu sem félagið tekst á hendur í
frumtryggingum og lúta sömu skilmálum, gildir þá einu hvort um er að ræða hamfaratjón eða önnur tjón.
Flestir endurtryggingasamningar TM eru svokallaðir umframáhættusamningar (e. excess of loss)
samningar þar sem samið er um fasta eigin áhættu í hverju tjóni eða atburði. Eigin áhætta félagsins er
mismunandi eftir samningum og liggur á bilinu 75-150 m.kr. Endurtryggingasamningar félagsins í eigna, skipa-, ökutækja-, ábyrgðar- og slysatryggingum virka hvoru tveggja sem vernd fyrir einstakar áhættur
og einnig vegna stærri atburða sem eftir atvikum snerta margar áhættur í einum atburði.
Endurtryggingasamningar eru að jafnaði endurnýjaðir til eins árs í senn og er endurtryggingaþörf því
metin á hverju ári með hliðsjón af þróun á áhættum í vátryggingastofni félagsins og jafnframt m.t.t.
tjónasögu. Gildir þetta bæði um endurtryggingavernd gagnvart einstökum áhættum jafnt sem uppsafnaðri
áhættu í ljósi mögulegra hamfaratjóna. Undanfarin ár hefur tekist að koma á góðu jafnvægi milli
endurtryggingakostnaðar og endurtryggingaverndar. Þannig hafa tjón sem farið hafa inn á
endurtryggingasamninga ekki reynst TM íþyngjandi og ekki haft mikil eða varanleg áhrif á
endurtryggingaiðgjöld félagsins. Endurtryggingavernd félagsins er ekki ótakmörkuð þ.e.a.s. verði
ítrekaðir stórir tjónsatburðir á sama ári (yfir endurtryggingamörkum) þá klárast verndin og félagið þarf
að semja um viðbótar endurtryggingavernd. Verði margir tjónsatburðir sem endurtryggjendur þurfa að
bera mikinn kostnað af er veruleg hætta á að endurtryggingakjör TM verði lakari sem hefur neikvæð
áhrif á rekstur félagsins. Markaðsaðstæður, sveiflukennd afkoma, mikil hamfaratjón og breyttur
áhættuvilji endurtryggjenda geta líka orðið til þess að almenn iðgjöld á endurtryggingamarkaði hækki
óháð aðstæðum hjá TM og á Íslandi. Eins er ekki útilokað að endurtryggingavernd verði ekki í boði, hún
of dýr eða óhentug til að verja félagið fyrir stórtjónum. Áhætta sem fylgir endurtryggingasamningum
sérstaklega er að gildissvið skv. skilmálum endurtryggingasamningsins sé ekki það sama og
frumtryggingasamningsins við vátryggingataka, þannig að stórt tjón sem vátryggingafélag hefur lofað að
bæta falli utan endurtryggingarinnar og lendi á félaginu sjálfu. Hjá félaginu er lögð áhersla á að vanda
verklag við að samræma skilmála félagsins við endurtryggingaskilmála.



Náttúruhamfarir: Tjón vegna náttúruhamfara falla að jafnaði ekki undir vátryggingarsamninga félagsins,
að undanskildum sjótryggingum og sumarhúsatryggingum sem bæta tjón á gróðri af völdum
náttúruhamfara. Það er hlutverk Náttúruhamfaratryggingar Íslands, sem starfar skv. lögum nr. 55/1992,
um Náttúruhamfaratryggingu Íslands, að bæta slík tjón. Undir Náttúruhamfaratryggingar Íslands falla
allar brunatryggðar fasteignir og lausafé annað en farartæki og eru tjón af völdum eldgosa, jarðskjálfta,
skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða bætt skv. áðurnefndum lögum. Óveðurstjón (vindhraði yfir 28,5
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m/sek) falla hins vegar undir hefðbundna vátryggingaskilmála vátryggingafélaga og undir
endurtryggingavernd félagsins.


Hryðjuverk: Hryðjuverkaáhætta er almennt ekki undanþegin bótaskyldu í vátryggingaskilmálum
félagsins nema tiltekin atvik sem fela í sér notkun kjarnorku og efnavopna. Áhætta af þessu tagi fellur
undir hefðbundna endurtryggingasamninga félagsins og er því takmörkuð við sömu fjárhæðir og aðrar
vátryggðar áhættur félagsins.



Samkeppni á vátryggingamarkaði: TM á í samkeppni við önnur vátryggingafélög á íslenskum
vátryggingamarkaði. Til viðbótar er um að ræða samkeppni frá erlendum tryggingafélögum í erlendum
sjó- og eignatryggingum sem þó hefur farið minnkandi. Ef verðsamkeppni á vátryggingamarkaði myndi
aukast frá því sem nú er má búast við að TM yrði að bregðast við slíkri þróun t.d. með lækkun iðgjalda,
sem gæti haft áhrif á afkomu félagsins. Ef erlent vátryggingafélag eða nýtt íslenskt félag myndi ákveða
að hasla sér völl á íslenskum vátryggingamarkaði, mætti búast við neikvæðum áhrifum á
markaðshlutdeild og afkomu samstæðunnar, að minnsta kosti tímabundið.



Samþjöppunaráhætta: Starfsemi TM fer að mestu leyti fram á Íslandi og er þannig ekki landfræðilega
dreifð. Það skapar ákveðna samþjöppunaráhættu sem felst í því að sveiflur í rekstri félagsins eru
væntanlega meiri en ef starfsemin næði til fleiri landa en nú er. Í samþjöppunaráhættu felst einnig hættan
á að félagið veiti hlutfallslega mikla áhættuvernd á einu tilgreindu landsvæði eða bæjarfélagi með
hliðsjón af stór-, hamfara- eða óveðurstjóni. Slík áhætta fellur undir endurtryggingavernd félagsins auk
þess sem félagið kaupir aukna vernd fyrir allar stórar áhættur sem fara yfir þak
endurtryggingaverndarinnar, s.s. fyrir atvinnuhúsnæði og verksmiðjur. Þrátt fyrir það býr TM við
samþjöppunaráhættu í starfsemi sinni.

Í lok september 2019 nam iðgjaldaskuld 6.852 m.kr. en iðgjaldaskuld er ætlað að endurspegla þá vátryggingavernd
sem félagið hefur lofað vegna gildandi vátryggingarsamninga frá reikningsskiladegi fram að endurnýjun
samninganna.
Tjónaskuldaráhætta
Tjónaskuldaráhætta er hættan á því að orðin en óuppgerð tjón þróist á verri veg en gert var ráð fyrir. Neikvæð
þróun getur bæði stafað af því að tilkynnt en ógreidd tjón hafi verið vanmetin og að tjón sem enn voru ótilkynnt
reynist hærri eða fleiri en gert var ráð fyrir. Getur það hvort sem er varðað eiginlegar bætur til tjónþola, afleiddan
tjónakostnað svo sem hreinsun rústa og/eða sérfræðikostnað við mat og uppgjör á tjónum.
Tjónaskuld félagsins byggist á mati á endanlegum kostnaði við öll óuppgerð tjón. Veruleg óvissa í því mati er
óhjákvæmileg vegna neðangreindra þátta:


Nokkur tími getur liðið frá tjóni fram að tilkynningu til félagsins. Það getur verið vegna þess að tjónið
hafi ekki uppgötvast eða að tjónþoli hafi ekki vitað um bótarétt sinn í upphafi.



Þótt vitað sé um tjón getur verið að afleiðingar þess verði ekki ljósar fyrr en að nokkrum tíma liðnum.
Svo dæmi sé tekið liggur oft á tíðum ekki nákvæmlega fyrir hvað skemmdist í eignatjóni fyrr en viðgerðir
hefjast og varanlegar afleiðingar af slysi koma stundum ekki í ljós fyrr en alllöngu eftir slysið. Hugsanlegt
er að afleiðing tjóns hafi hvort sem er verið vanmetin eða ofmetin í fyrstu.



Tilkynntir atburðir hafa ekki alltaf í för með sér bótagreiðslu frá félaginu. Það getur verið vegna þess að
ekki var um raunverulegt tjón að ræða, tjón reyndist falla utan bótasviðs vátryggingarsamnings eða að
það tjón sem varð er lægra en eigin áhætta vátryggingataka.

Tjónaskuld félagsins er besta matið á þeirri fjárhagslegu skuldbindingu sem hvílir á samstæðunni vegna
óuppgerðra orðinna tjóna í heild sinni, skv. ákvæðum laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi og tengdri
löggjöf. Meginsjónarmið við mat á tjónskuldinni er greiðsluraðasjónarmið, en þá er ákvörðuð greiðsluröð fyrir
þá fjárhæð sem líklegast er að verði greidd á hverju tímabili í framtíðinni að viðbættum kostnaði samstæðunnar
við umsjá og uppgjör tjóna. Greiðsluraðir eru núvirtar með áhættulausum vaxtaferli fengnum frá EIOPA og er
núvirði greiðsluraðanna besta mat á tjónaskuld samstæðunnar.
Félagið þarf að eiga eignir til þess að standa undir greiðslu bóta og annars kostnaðar sem fylgir mati og uppgjöri
tjóna. Þeim eignum fylgir áhætta sem er ekki eiginleg vátryggingaráhætta og er fjallað um hana í kafla 1.1.2
Markaðsáhætta og kafla 1.1.3 Mótaðilaáhætta. Félagið er með skilgreint sérstakt eignasafn á móti tjónaskuld sem
samsett er úr áhættuminnstu eignum félagsins.
Ekki er hægt að koma í veg fyrir að TM vanmeti greiðslur bóta í framtíðinni, þ.e. að tjón þróist á verri veg en
áætlað er og hafi þannig neikvæð áhrif á rekstur, efnahag og framtíðarhorfur samstæðunnar. Ef félagið á hinn
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bóginn ofmetur greiðslur bóta í framtíðinni og ákvarðar of há iðgjöld út frá slíku mati, getur það haft neikvæð
áhrif á markaðshlutdeild nema brugðist sé strax við.
Vert er að geta þess að iðgjaldaáhætta og tjónaskuldaráhætta tengjast mikið við ákveðnar aðstæður. Þannig gæti
t.d. komið seint í ljós að áhætta í nýrri vátryggingagrein hafi verið vanmetin, iðgjöld verið of lág og orðin tjón því
vanmetin á sömu forsendum.
Í lok september 2019 nam tjónaskuld 13.962 m.kr. en tjónaskuld er fjárhæð sem svarar til áætlaðra og ógreiddra
tjónabóta auk kostnaðar við uppgjör í árslok. Samanlögð iðgjaldaskuld, tjónaskuld og áhættuálag mynda
vátryggingaskuld félagsins en áhættuálag er mat á fjármagnskostnaði við að leggja til eigið fé til jafns við
gjaldþolskröfu sem er nauðsynleg til að standa undir vátryggingaskuldbindingum á uppgjörstíma þeirra og kemur
ekki til greiðslu nema félagið eða hluti þess sé selt. Vátryggingaskuld nam 21.402 m.kr. í lok september 2019 og
er heildarskuldbinding félagsins vegna vátryggingarsamninga. Nánari sundurliðun á vátryggingaskuld er að finna
í skýringu 15 í árshlutareikningi fyrir fyrstu 9 mánuði ársins 2019 og skýringu 32 í ársreikningi fyrir árið 2018
sem eru felldir inn með tilvísun samanber kafla 11.3 Skjöl felld inn með tilvísun.
1.1.2

Markaðsáhætta

TM stendur frammi fyrir fjárhagslegri áhættu vegna eigna í fjárfestingasafni og vátryggingaskuldar. Félagið jafnar
vátryggingaskuld sína með safni verðbréfa og annarra eigna í fjárfestingasafni, sem bera markaðsáhættu.
Markaðsáhætta er hættan á því að breytingar á markaðsverði fjármálagerninga hafi áhrif á virði fjárfestinga
félagsins og þar með á afkomu, efnahag og framtíðarhorfur samstæðunnar. Markmið með stýringu markaðsáhættu
er að takmarka áhættu við skilgreind mörk, ásamt því að hámarka ávöxtun fjárfestingasafnsins.
Stefna við stýringu markaðsáhættu ræðst af áhættuvilja og fjárfestingastefnu og þar hefur stjórn sett mörk varðandi
lágmark gjaldþols og eignasamsetningu félagsins. Með þessu er leitast við að tryggja fjölbreytni í
fjárfestingasafninu sem að ákveðnu leyti markar áhættuvilja. Fylgst er með daglegum breytingum á markaði af
starfsmönnum TM í samræmi við fjárfestingastefnu og starfsreglur félagsins. Stjórn fylgist með og greinir
heildarmarkaðsáhættu TM í ársfjórðungslegum áhættuskýrslum.
Í lok september 2019 nam fjárfestingasafn TM 31.379 m.kr., eða um 80% af heildareignum félagsins.
Áhætta og gjaldþolskrafa vegna markaðsáhættu er reiknuð samkvæmt staðalreglu Solvency II. Líkanið inniheldur
alla helstu markaðsáhættur vátryggingafélaga og miðað er við 99,5% vágildi.
Tafla 1.2: Markaðsáhætta samkvæmt staðalreglu (í þ.kr.)
30.09.2019

31.12.2018

803.438

548.530

4.051.642

4.861.941

421.712

0

Áhættuálagsáhætta

1.175.760

1.050.703

Samþjöppunaráhætta

2.483.990

1.922.638

Gjaldmiðlaáhætta

323.282

323.344

Fjölþættingaráhrif

-3.247.862

-2.579.212

6.011.962

6.127.944

Vaxtaáhætta
Hlutabréfaáhætta
Fasteignaáhætta

Samtals
Vaxtaáhætta

Breytingar á markaðsvöxtum hafa áhrif á ávöxtun fjárfestingasafns TM. Stór hluti af fjárfestingasafninu eru
markaðsskuldabréf sem bókuð eru á markaðsvirði. Lækkun vaxta hefur þannig að öðru óbreyttu áhrif til hækkunar
á verði markaðsskuldabréfa og öfugt ef um hækkun vaxta er að ræða. Vextir á útlánum félagsins eru ákvarðaðir
út frá markaðsvöxtum hvers tíma ásamt því að taka tillit til samkeppnisaðstæðna, almennra efnahagsaðstæðna og
stöðu útlánasafnsins með tilliti til markmiða um eignasamsetningu í fjárfestingastefnu félagsins. Vextir á útlánum
eru endurskoðaðir nokkrum sinnum á ári eða að minnsta kosti á hálfs árs fresti.
Bókfært verð vátryggingarsamninga er ekki næmt fyrir breytingum á markaðsvöxtum og þeir eru auk þess ekki
gerðir til margra ára.
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Breytingar á markaðsvöxtum hafa áhrif á vátryggingaskuld skv. Solvency II reglum og hún vegur því á móti
fjárfestingasafni félagsins í útreiknaðri vaxtaáhættu með staðalreglu. Meðallíftími vátryggingaskuldar er þó ekki
langur (17,6 mánuðir í skaðatryggingum og 6,6 mánuðir í líftryggingum í lok september 2019) og því erfitt að
verja hana fullkomlega með stuttum markaðsbréfum.
Í árslok 2018 voru áhrif samhliða 1% hliðrunar vaxtaferla á verðbréf félagsins sem bera fasta vexti og þar með á
afkomu fyrir tekjuskatt metin 656 m.kr., sbr. skýringu 37 í ársreikningi 2018.
Hlutabréfaáhætta
Hlutabréf sem TM á í skráðum félögum eru bókuð á markaðsvirði og því hafa allar breytingar á markaðsvirði
þeirra áhrif á eignir og afkomu félagsins. Hlutabréf í óskráðum félögum eru bókuð á gangvirði, en við ársuppgjör
og árshlutauppgjör er farið yfir óskráðar eignir og virði þeirra endurmetið af starfsmönnum félagsins samkvæmt
bestu upplýsingum sem liggja fyrir hverju sinni og er matið staðfest af endurskoðanda félagsins. Breytingar á
gangvirði geta haft áhrif á eignir og afkomu félagsins. Undir hlutabréfaáhættu falla einnig eignir í
hlutabréfasjóðum. Hjá félaginu er stöðugt fylgst með aðstæðum á hlutabréfamörkuðum með það að markmiði að
bregðast við breyttum aðstæðum, en slíkt eftirlit kemur þó ekki í veg fyrir tap af óhagstæðri þróun á
hlutabréfamörkuðum.
Í árshlutareikningi félagsins í lok september 2019 námu skráð hlutabréf 13,5% og óskráð hlutabréf um 20,5% af
verðbréfasafni félagsins, sbr. skýringu 11 í árshlutareikningi fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2019. Í árslok 2018
hefði 10% lækkun innlendra skráðra hlutabréfa og 5% lækkun erlendra skráðra hlutabréfa, orðið til þess að lækka
eigið fé samstæðunnar um 242 m.kr., sbr. skýringu 37 í ársreikningi 2018. Ef sama aðferð er einnig notuð á óskráð
innlend og erlend hlutabréf eru áhrifin metin á um 880 m.kr.
Fasteignaáhætta
TM hefur heimild til að fjárfesta bæði beint í fasteignum og í sjóðum sem fjárfesta í fasteignum í samræmi við
fjárfestingastefnu félagsins. Verðþróun á fasteignamarkaði hefur því áhrif á eignir og afkomu félagsins. Í dag á
félagið eingöngu í fasteignafélögum og fasteignasjóðum sem koma þannig inn í útreikning á fasteignaáhættu skv.
staðalreglu með gegnumhorfi. Eignirnar eru metnar á gangvirði á reikningsskiladegi.
Áhættuálagsáhætta
Skuldabréfum sem félagið hefur fjárfest í getur fylgt áhættuálagsáhætta (líka kölluð vikáhætta), sem er hættan á
að breytingar á áhættuálagi útgefanda viðkomandi skuldabréfa hafi áhrif á verð bréfanna og þannig á afkomu og
eigið fé TM. Slíkar verðbreytingar eru þekktar þegar breytingar verða á lánshæfismati viðkomandi útgefanda.
Einnig getur þetta átt við um útgefendur sem ekki hafa eiginlegt lánshæfismat heldur breytilegt áhættuálag sem
markaðurinn metur. Ríki sem gefur út skuldabréf í innlendri mynt er yfirleitt ekki talið bera slíka áhættu. Stór
hluti fjárfestingasafnsins eru fyrirtækjaskuldabréf og bera þau áhættuálagsáhættu.
Samþjöppunaráhætta
Samþjöppunaráhætta er hættan á því að TM fjárfesti í einstökum eignaflokkum eða einstökum mótaðilum þannig
að dreifingu eignasafnsins sé ábótavant. Tap vegna slíkra fjárfestinga getur ógnað gjaldþoli og/eða fjárhagslegri
stöðu félagsins. Það myndi auka samþjöppunaráhættu ef TM væri bæði stór fjárfestir í félagi og ætti í viðskiptum
við það um vátryggingar, enda gætu bæði viðskiptin og fjárfestingin tapast við slíkar aðstæður.
Samþjöppunaráhætta sem reiknuð er með staðalreglu Solvency II mælir eingöngu samþjöppun í fjárfestingum
gagnvart einstökum mótaðilum. Gildir þá einu um í hvaða eignaflokki það er; hlutabréfum, skuldabréfum eða
öðrum tegundum fjárfestinga. Miðað við stærð eignasafns TM í dag þá reiknast samþjöppunaráhætta gagnvart
tilteknum mótaðila eingöngu ef TM á kröfur eða önnur réttindi að fjárhæð um 400 m.kr., eða hærri fjárhæð á
hendur þeim aðila. Rétt er þó að geta þess, að hér er um breytilega tölu að ræða sem fylgir stærð fjárfestingasafns
TM á hverjum tíma. Ríkisskuldabréf mynda ekki samþjöppunaráhættu.
Félagið einsetur sér skv. fjárfestingastefnu að tryggja að dreifing fjárfestingasafnsins sé viðeigandi og innan
skilgreindra áhættumarka.
Gjaldmiðlaáhætta
TM fjárfestir í fjármálagerningum og gerir vátryggingarsamninga í öðrum gjaldmiðlum en íslenskum krónum,
sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins og þá aðallega í bandarískum dollurum (USD), evrum (EUR) og norskum
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krónum (NOK). TM ber þar af leiðandi áhættu af því að gengi íslensku krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum
þróist þannig að það hafi óhagstæð áhrif á virði eigna og skuldbindinga félagsins í erlendum gjaldmiðlum. Í árslok
2018 námu eignir umfram skuldir í erlendum myntum 1.286 m.kr., eða um 3,7% af efnahag félagsins, en í skýringu
37 í ársreikningi 2018 er að finna sundurliðun á eignum og skuldum eftir erlendum myntum. Gjaldmiðlaáhætta af
endurtryggingaiðgjöldum er mjög takmörkuð þar sem samningarnir eru í íslenskum krónum, greiddir út á
punktgengi og bera því ekki gjaldmiðlaáhættu.
Í árslok 2018 hefði 10% hækkun (lækkun) gengisvísitölu íslensku krónunnar orðið til þess að hækka (lækka) eigið
fé samstæðunnar um 129 m.kr., sbr. skýringu 37 í ársreikningi 2018.
Áhætta vegna afleiðna
Samkvæmt fjárfestingastefnu má félagið nýta sér afleiður til að draga úr tilteknum þáttum markaðsáhættu í
fjárfestingasafni sínu. Fjárfestingar í afleiðum eru háðar ýmsum skilyrðum sem kveðið er á um í fjárfestingastefnu
félagsins. Undirliggjandi eignir þurfa t.d. að vera skráðar í kauphöll á Evrópska efnahagssvæðinu eða í Norður
Ameríku og vera hluti af hlutabréfavísitölu viðkomandi kauphallar. Auk þess er gerð krafa um að mótaðili sé einn
af eftirtöldum bönkum: Landsbankinn hf., Arion banki hf., Íslandsbanki hf. og Kvika banki hf. eða að lágmarki
með lánshæfiseinkunnina A-/Aa3.
Þó að fjárfest sé í afleiðum í þeim tilgangi að draga úr áhættu er ekki öruggt að heildaráhrifin þegar upp er staðið
verði hagstæðari en ef ekki hefði verið fjárfest í viðkomandi afleiðum, til dæmis ef útfærslan á afleiðunum nær
ekki yfir þá þróun á verðbréfamörkuðum sem verður þegar upp er staðið.
Áhætta vegna afleiða fellur annað hvort undir mótaðilaáhættu eða undir áhættuálagsáhættu, ef um lánaafleiðu er
að ræða, skv. staðalreglu.
Verðtryggingaráhætta
TM telur æskilegt að hluti fjárfestingasafns félagsins sé í verðtryggðum eignum til að verjast áhættu sem felst í
verðlagsbreytingum frá því að iðgjöld eru innheimt og þar til tjón eru greidd út. Þar á milli getur liðið allt frá
nokkrum vikum til nokkurra ára, allt eftir því um hvaða vátryggingagrein ræðir. Verðlagsbreytingar fram að
greiðslu tjónabóta hafa í ákveðnum tjónaflokkum áhrif á fjárhæð greiðslunnar, ýmist beint skv.
vátryggingarsamningum eða lagareglum um ákvörðun skaðabóta eða óbeint vegna hærri kostnaðar við að bæta
tjón. Ýmis ákvæði eru t.d. í skaðabótalögum nr. 50/1993 er varða hækkun bóta fyrir líkamstjón vegna
verðlagsbreytinga.
Verðlagsbreytingar hafa áhrif á um helming vátryggingaskuldar. Til að lágmarka verðtryggingaráhættuna telur
félagið mikilvægt að verja vátryggingaskuldina með samsvarandi hluta fjárfestingasafns TM í verðtryggðum
skuldabréfum. Með þessari stefnu og með því að verðtryggja iðgjöld dregur félagið úr mögulegum áhrifum vegna
breytinga á verðlagi.
Verðtryggingaráhætta er ekki metin í staðalreglu.
Endurfjárfestingaráhætta
TM þarf reglulega að finna nýja fjárfestingakosti, bæði ef um er að ræða innri vöxt og einnig vegna
endurfjárfestinga. Ef markaðsvextir lækka og ávöxtunarkjör á markaðsverðbréfum versna getur það leitt til lakari
ávöxtunar og eins getur verðhækkun annarra eignaflokka mögulega orðið til þess að ávöxtun þeirra verði lakari í
framhaldinu.
Endurfjárfestingaráhætta er ekki metin í staðalreglu.
1.1.3

Mótaðilaáhætta

Mótaðilaáhætta er hættan á fjárhagslegu tapi ef viðskiptamaður eða mótaðili í fjármálagerningi getur ekki staðið
við umsamdar skuldbindingar sínar og tryggingar duga ekki fyrir eftirstöðvum viðkomandi kröfu.
Nánar tiltekið er hér átt við mótaðilaáhættu skv. lögum nr. 100/2016 og þar með falla verðbréfagerningar sem
ganga kaupum og sölum á markaði ekki hér undir heldur undir markaðsáhættu. Mótaðilaáhættur hjá félaginu eru
bankainnistæður, útlánaáhætta, endurtryggjendaáhætta og viðskiptakröfur.
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Tafla 1.3 – Niðurbrot mótaðilaáhættu samkvæmt staðalreglu (í þ.kr.)
30.09.2019
757.059

31.12.2018
365.525

807.627

556.025

Fjölþættingaráhrif

-100.947

-56.892

Mótaðilaáhætta

1.463.739

864.658

Bankainnistæður og endurtryggingavernd (tegund 1)
Viðskiptakröfur og útlán (tegund 2)

Þrátt fyrir að félagið leitist við að takmarka mótaðilaáhættu er ekki hægt að tryggja að TM verði ekki fyrir tapi af
greiðslufalli mótaðila sem hefði áhrif á afkomu, efnahag, framtíðarhorfur og virði hluta í TM.
Í töflu 1.4 eru upplýsingar um lánshæfismat samkvæmt flokkun félagsins á mótaðilum, sbr. skýringu 38 í
ársreikningi 2018. Flokkunin byggir á matskerfi Standards & Poor‘s. Þar sem verðbréf félagsins falla undir
markaðsáhættu en ekki mótaðilaáhættu þá er verðbréfum sleppt í þessari töflu til að gæta samræmis við umfjöllun
þessa undirkafla.

Tafla 1.4: Skipting mótaðila eftir lánshæfiseinkunn (í þ.kr.)

Handbært fé og bundin innlán
Endurtryggingaeignir
Útlán og viðskiptakröfur
Fjáreignir samtals

A

BBB

Lægri einkunn
eða óflokkað

Samtals

54.271

1.304.798

84.756

1.443.825

720.176

720.176

0
774.447

1.304.798

5.105.542

5.105.542

5.190.298

7.269.543

Greiðslufallsáhætta bankainnistæðna
Reiðufé félagsins er ávaxtað á innlánsreikningum í bönkum. Greiðslufall eða gjaldþrot mótaðila í slíkum
fjármálagerningum gæti haft áhrif á rekstur, efnahag og framtíðarhorfur TM.
Í fjárfestingastefnu félagsins eru settar kröfur um dreifingu bankainnistæðna á milli bankastofnana. Ekki er
leyfilegt að vera með meira en 50% af innistæðum í einum af stóru íslensku bönkunum fjórum né í banka með
a.m.k. AA/Aa3 lánshæfiseinkunn. Ekki er heimilt að vera með meira en 25% af innistæðum í öðrum bönkum en
taldir voru upp hér á undan en hafa þó starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu.
Útlánaáhætta
TM hefur sett sér skýrar útlánareglur sem unnið er eftir við einstakar lánveitingar. Útlánareglur félagsins eru settar
af stjórn þess sem hluti af fjárfestingastefnu félagsins. Félagið veitir viðskiptavinum sínum óverðtryggð og
verðtryggð lán aðallega gegn veði í bifreiðum, fasteignum eða atvinnutækjum. Við hverja lánveitingu eru
viðskiptamenn metnir út frá fjárhagsstöðu og greiðslusaga þeirra skoðuð eftir því sem kostur er. Lánareglur sem
stjórn félagsins hefur sett skilgreina meðal annars lánaheimildir í hlutfalli við raunvirði veðtrygginga og áætlaðan
líftíma þeirra. Ef ástæða þykir til að víkja frá þeim hlutföllum þarfnast það sérstaks samþykkis lánanefndar eða
stjórnar.
Lánsumsóknir þarfnast umfjöllunar lánanefndar þegar; lánsumsókn einstaklings er yfir 6 m.kr., lánsumsókn
fyrirtækis er yfir 10 m.kr., lánsumsókn er með hærra en 75% veðhlutfall, lánsumsókn er ekki miðuð við 1. veðrétt,
þegar lánstími fer yfir 7 ár eða ef lánsumsókn miðar við færri en 4 afborganir á ári. Útlán samþykkt af lánanefnd
þurfa einnig samþykki forstjóra félagsins. Í lánanefnd sitja framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar,
framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs og forstöðumaður fjárfestinga.
Í lok september 2019 námu útlán samkvæmt efnahagsreikningi 878 m.kr., eða um 2,2% af heildareignum
félagsins. Í árslok 2018 voru u.þ.b. 43,4% af útlánum félagsins til einstaklinga, eða um 457 m.kr. Nánari greiningu
er að finna í skýringu 38 í ársreikningi 2018.
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Endurtryggjendaáhætta
Endurtryggjendaáhætta er hættan á að endurtryggjendur greiði ekki sinn hlut í stórtjónsatburðum sem falla innan
endurtryggingasamninga. Slíkt gæti gerst vegna greiðsluþrots endurtryggjanda. Til að takmarka
endurtryggjendaáhættu hefur félagið sett sér þá stefnu að allir endurtryggjendur skuli hafa styrkleikamat A- eða
hærra hjá alþjóðlegu matsfyrirtækjunum Standard & Poor‘s Financial Services LLC („Standard & Poor‘s“) eða
A.M. Best Company Inc. Jafnframt eru endurtryggingar keyptar af mörgum endurtryggjendum til að tryggja góða
dreifingu á áhættunni. Hlutfallsleg skipting iðgjalda til endurtryggjenda eftir styrkleikamati er sýnd í skýringu 36
í ársreikningi fyrir árið 2018. Þrátt fyrir að endurtryggjendaáhætta sé takmörkuð með þessum hætti er ekki hægt
að útiloka að samstæðan verði fyrir tjóni af greiðslufalli endurtryggjenda.
1.1.4

Lausafjáráhætta

Lausafjáráhætta er hættan á því að félagið geti ekki staðið við skuldbindingar sínar þegar þær gjaldfalla. Félagið
þarf á hverjum tíma að hafa nægjanlegt laust fé til að geta mætt ófyrirséðum breytingum í fjármögnun eða
breytingum á seljanleika eigna. Hluti fjármálagerninga félagsins eru fjárfestingar í óskráðum hlutabréfum sem
ekki eru viðskipti með á skipulegum mörkuðum og almennt getur tekið tíma að selja. Því gæti félagið staðið
frammi fyrir því að geta ekki innleyst fjárfestingar sínar, fyrir fjárhæð nálægt metnu gangvirði þeirra, í því skyni
að mæta lausafjárþörf sinni sem gæti haft áhrif á afkomu, efnahag og framtíðarhorfur samstæðunnar.
Til þess að lágmarka þessa áhættu hefur samstæðan stefnu um lágmarks handbært fé á hverjum tíma og til viðbótar
er gert ráð fyrir að skráðar fjáreignir samstæðunnar, sem eru stór hluti af heildareignum hennar, sé hægt að
innleysa tafarlaust. Í skýringu 39 í ársreikningi 2018 er sundurliðun á samningsbundnu og væntu sjóðsflæði, án
vaxta, vegna eigna og skulda sem tilheyra vátryggingarsamningum samstæðunnar.

1.2

Rekstraráhætta

Samstæðan býr við áhættu vegna mismunandi þátta í rekstri þess sem geta leitt til beins eða óbeins taps. Þessir
þættir varða t.d. starfsmenn, upplýsingakerfi og ferla. Rekstraráhætta nær til allra rekstrareininga innan
samstæðunnar. Þrátt fyrir að samstæðan hafi gripið til margvíslegra ráðstafana í starfsemi sinni í því skyni að
draga úr rekstraráhættu er ekki hægt að útiloka að félagið geti orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna slíkra
áhættuþátta sem þá hefði áhrif á afkomu, efnahag og framtíðarhorfur samstæðunnar.
Félagið hefur um árabil verið með vottað stjórnkerfi upplýsingaöryggis skv. ISO 27001 staðlinum. Hluti af
stjórnkerfinu er gerð áhættumats samkvæmt áhættustýringarstefnu. Gripið er til viðeigandi ráðstafana í rekstrinum
á grundvelli áhættumatsins. Einnig er fylgst með þeim atvikum sem koma upp og lagt mat á grunnorsakir og
gerðar fyrirbyggjandi ráðstafanir.
Rekstraráhætta í staðalreglu byggir eingöngu á hlutfalli af iðgjöldum, vátryggingaskuld og rekstrarkostnaði og er
því reiknuð með einföldum hætti.
1.2.1

Stjórnunar– og starfsmannaáhætta

Stjórnunar- og starfsmannaáhætta er sú áhætta sem fólgin er í að stjórnun, skipulag og þekking innan
samstæðunnar nægi ekki á hverjum tíma til að takast á við þau viðfangsefni sem þarf að leysa. Sú hætta er líka
ávallt fyrir hendi að félaginu takist ekki að halda í og/eða ráða til sín hæfa stjórnendur og starfsfólk. Slíkt gæti
haft áhrif á rekstur, efnahag og framtíðarhorfur samstæðunnar. Stjórnendur og starfsmenn búa yfir þekkingu,
reynslu og tengslaneti sem að mati stjórnar félagsins eru mikilvæg til að reka vátryggingafélag. Mikil þekking
hefur byggst upp innan félagsins við þróun upplýsingakerfa sem getur skapað áhættu við brotthvarf
lykilstarfsmanna. Leitast er við að lágmarka þessa áhættu eins og unnt er, t.d. með því að bjóða samkeppnishæft
starfsumhverfi enda er það markmið samstæðunnar að vera eftirsóknarverður vinnustaður.
1.2.2

Starfsreglur

Skýrar starfsreglur, lýsingar á verkferlum og leiðbeiningar eru notaðar af starfsfólki samstæðunnar til þess að
draga úr áhættu af flestum áhættuþáttum, þar á meðal helstu þáttum rekstraráhættu. Þessari aðferð fylgir ákveðin
áhætta, sem fólgin er í því að starfsreglur séu ekki nægjanlega nákvæmar, nái ekki yfir aðstæður sem upp koma
og að ekki sé farið eftir reglunum.
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1.2.3

Upplýsingakerfi og netvá

Samstæðan býr yfir öllum nauðsynlegum upplýsingakerfum til að sinna starfsemi sinni. Útgáfukerfi og tjónakerfi
eru sérsmíðuð en fjárhagskerfi er aðkeypt. Kerfi eru aðgangsstýrð og ýmsar heimildir starfsmanna takmarkaðar
eftir starfssviðum. Innri kerfi byggja öll á sama gagnagrunni og eru kerfin nátengd sem auðveldar alla vinnu í
þeim. Umfangsmikið kerfi til úrvinnslu stjórnunarupplýsinga er til staðar sem auðveldar greiningar á lykilþáttum
rekstrarins. Kerfunum er ætlað að tryggja bæði tímanlega og áreiðanlega upplýsingagjöf til stjórnenda.
Upplýsingatæknikerfi samstæðunnar eru mikilvæg fyrir rekstur hennar og skiptir þar miklu máli að nauðsynleg
og áreiðanleg kerfi séu til staðar og að rekstrarhæfi þeirra sé tryggt. Samstæðan treystir á skilvirkan og samfelldan
rekstur fjölda kerfa, þar á meðal vélbúnað og hugbúnaðarkerfi, gagnaver og fjarskiptabúnað, hvort sem um er að
ræða eigin kerfi eða kerfi utanaðkomandi aðila. Þrátt fyrir að upplýsingakerfi samstæðunnar hafi verið áreiðanleg
og með nægjanlega afkastagetu er ekki hægt að tryggja að samstæðan geti viðhaldið sambærilegum árangri til
framtíðar.
Innleiðing á nýjum kerfum eða annarri starfsemi tengdri upplýsingatækni, hvort sem henni er útvistað eður ei,
gæti haft í för með sér óvænta erfiðleika, kostnað við innleiðingu og tafir auk þess sem ekki er hægt að tryggja að
slíkri innleiðingu verði lokið á réttum tíma eða í samræmi við kostnaðaráætlun.
Truflun á rekstri mikilvægra upplýsingatæknikerfa eða annarra kerfa getur haft áhrif á getu samstæðunnar til að
standast væntingar viðskiptavina sinna. Þar á meðal má nefna bilun, tjón eða skort á afkastagetu sem rekja má til
árása tölvuþrjóta, vírusa, galla í vél- eða hugbúnaði, mannlegra mistaka, aðgangs óviðkomandi aðila,
náttúruhamfara eða annarra truflandi þátta, þar á meðal ef tafir verða á mikilvægum uppfærslum eða ef þær skila
ekki tilætluðum árangri. Til viðbótar þá stendur samstæðan frammi fyrir áhættu af ólögmætum brotum á
upplýsingatæknikerfum sínum, þar á meðal rafrænum fjársvikum eða þjófnaði (e. cyber fraud or theft).
TM hefur verið með vottað stjórnkerfi upplýsingaöryggis frá árinu 2006, samkvæmt staðlinum ISO 27001 – 2013
Stjórnkerfi fyrir upplýsingaöryggi. Staðallinn Stjórnkerfi upplýsingaöryggis lýtur að því hvernig fyrirtæki og
stofnanir koma sér upp skipulögðum vinnubrögðum í umgengni við mikilvægar upplýsingar. Markmið TM með
innleiðingu stjórnkerfis upplýsingaöryggis er að tryggja ábyrga meðferð þeirra upplýsinga sem viðskiptavinir
félagsins treysta því fyrir og verja þær, ásamt viðkvæmum upplýsingum er varða rekstur félagsins, fyrir
utanaðkomandi aðilum eða innri gagnaleka. Hluti af stjórnkerfinu er gerð áhættumats og gripið er til viðeigandi
ráðstafana í rekstrinum á grundvelli áhættumatsins. Einnig er fylgst með þeim atvikum sem koma upp og lagt mat
á grunnorsakir og gerðar fyrirbyggjandi ráðstafanir.
Brugðist er við þessari áhættu með vörnum, varabúnaði og afritatöku. Hjá samstæðunni er til staðar
viðbúnaðaráætlun til að bregðast við stórum áföllum í rekstrinum og hefur hún verið prófuð. Þrátt fyrir að leitast
sé við að lágmarka áhættu vegna upplýsingakerfa með ofangreindum hætti er ekki hægt að útiloka að upp komi
aðstæður, t.d. viðvarandi truflun á rekstri upplýsingakerfa innan samstæðunnar, sem valdi félaginu tjóni sem hafi
áhrif á rekstur, efnahag og framtíðarhorfur samstæðunnar.
Ekki er hægt að fullyrða að skilmálar trygginga samstæðunnar séu nægjanlegar til að bæta samstæðunni það tap
sem gæti átt sér stað af framangreindum ástæðum. Viðvarandi truflun á rekstri upplýsingakerfa innan
samstæðunnar, þar á meðal á kerfum í rekstri utanaðkomandi aðila, gæti haft veruleg áhrif á rekstur, efnahag og
framtíðarhorfur samstæðunnar.
1.2.4

Útvistunaráhætta

Samstæðan treystir á þjónustu, vöruframboð og þekkingu utanaðkomandi þjónustuaðila í tengslum við rekstur
sinn og útvistar til að mynda hýsingu grunnkerfa sinna í tryggingarekstri til Advania og innri endurskoðun til
viðurkennds endurskoðunarfyrirtækis. Samstæðan stendur frammi fyrir útvistunaráhættu sem tengist stjórnleysi,
tapi viðskipta og hugsanlegum auknum kostnaði í tengslum við útvistun til þriðja aðila eða að útvistuð þjónusta
muni ekki vera í samræmi við stefnu og stjórnarhætti samstæðunnar. Áhættan felst meðal annars í þeim möguleika
að þjónustuaðilar verði gjaldþrota eða standi ekki að öðru leyti við samningsbundnar skyldur sínar. Samstæðan
gæti þurft að skipta um þjónustuaðila með stuttum fyrirvara eða þurft grípa til annarra leiða til að leysa úr
hugsanlegum vandamálum því tengdu. Til viðbótar er ekki hægt að tryggja að þjónustuaðilar geti afhent umbeðnar
vörur eða þjónustu í samræmi við samningsbundnar skyldur sínar eða að þær uppfylli staðla eða kröfur samkvæmt
viðkomandi lögum og reglum. Leit að nýjum þjónustuaðila og greiðsla til viðkomandi aðila undir tímapressu eða
kringumstæður þar sem þjónustuaðilar standa ekki við skyldur sínar gæti haft veruleg neikvæð áhrif á rekstur og
efnahag samstæðunnar.
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Samstæðan hefur sett sér stefnu um hvernig útvistun skuli háttað. Verkefnum sem teljast undir kjarnastarfsemi er
ekki útvistað og gerðir eru formlegir samningar í kringum þau verkefni sem eru útvistuð. Sérstaklega er gætt að
upplýsingaöryggi og trúnaði við ákvörðun og samningagerð við þjónustuaðila.
1.2.5

Sviksemi

Einhver hætta er alltaf á að ásetningur eða stórkostlegt gáleysi valdi samstæðunni tjóni. Þar geta átt hlut að máli
starfsmenn félagsins en til að takmarka þá áhættu eru reglulega haldin námskeið innan félagsins þar sem
starfsmenn fá fræðslu um þau lög og reglur sem gilda um starfsemi vátryggingafélaga. Hættan á því að skipulagi,
verkferlum og starfsreglum sé ekki fylgt og að starfsmenn brjóti af sér í starfi með sviksamlegum hætti, ásetningi
eða stórkostlegu gáleysi er alltaf til staðar og er ekki hægt að útiloka að slíkt gæti haft áhrif á félagið.
1.2.6

Lagaleg áhætta

TM er hlutafélag með starfsleyfi sem vátryggingafélag og starfar því skv. lögum nr. 100/2016, um
vátryggingastarfsemi. Starfsemi TM heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins, sbr. lög nr. 87/1998, um opinbert
eftirlit með fjármálastarfsemi. Að auki er starfsemin háð ýmsum reglum og leiðbeinandi tilmælum sem
Fjármálaeftirlitið hefur sett, bæði hvað varðar sjálfan vátryggingareksturinn og fjármálastarfsemi samstæðunnar
að öðru leyti. Yfirlit yfir þau lög og stjórnvaldsfyrirmæli sem gilda um samstæðuna er að finna í kafla 3.3
Tilgangur útgefanda og lög sem hann starfar eftir í útgefandalýsingu þessari. Félagaréttarleg lagaumgjörð
félagsins fer eftir lögum nr. 2/1995, um hlutafélög og byggja samþykktir útgefanda á þeim lögum. Einnig gilda
um bókhald og reikningsskil félagsins lög nr. 3/2006, um ársreikninga og lög nr. 145/1994, um bókhald. Skattalög
svo sem lög nr. 90/2003, um tekjuskatt og lög nr. 50/1988, um virðisaukaskatt og reglugerðir settar á grundvelli
fyrrgreindra laga gilda einnig um félagið.
Hvað varðar vátryggingarekstur samstæðunnar hafa ákvæði laga nr. 30/2004, um vátryggingarsamninga veruleg
áhrif á umgjörð allra vátryggingarsamninga sem gerðir eru. Sama gildir um ákvæði í ýmsum lögum þar sem mælt
er fyrir um skyldu til kaupa á vátryggingum, einkum á sviði ábyrgðartrygginga, svo sem í umferðarlögum nr.
50/1987, en ný lög um ökutækjatryggingar nr. 30/2019 taka hins vegar gildi 1. janúar 2020 og leysa þá af hólmi
ákvæði umferðarlaga um skaðabætur og vátryggingar. Þá er að finna ákvæði í ýmsum lögum varðandi einstakar
starfsstéttir þar sem mælt er fyrir um skyldu til kaupa á starfsábyrgðartryggingum.
Samstæðunni ber að fylgja ákvæðum samkeppnislaga nr. 44/2005 í starfsemi sinni. Samstæðunni er ekki kunnugt
um að samkeppnisyfirvöld séu með mál eða rannsóknir í gangi sem snerta útgefanda eða starfsemi samstæðunnar.
Hlutabréf í TM eru í viðskiptum á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. (hér eftir „Nasdaq Iceland“) og þarf félagið
að fylgja lögum, reglugerðum og reglum sem gilda um útgefendur verðbréfa sem tekin hafa verið til viðskipta hjá
Nasdaq Iceland, eins og þau eru á hverjum tíma, m.a. lögum nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti og reglugerðum
settum á grundvelli laganna, reglum Fjármálaeftirlitsins nr. 1050/2012, um meðferð innherjaupplýsinga og
viðskipti innherja og reglum Nasdaq Iceland fyrir útgefendur fjármálagerninga.
Brot á framangreindum lögum, reglugerðum settum á grundvelli þeirra og reglum Nasdaq Iceland og
Fjármálaeftirlitsins getur valdið félaginu tjóni sem áhrif gæti haft á rekstur, efnahag og framtíðarhorfur
samstæðunnar.
1.2.7

Áhætta tengd reikningsskilaaðferðum

Gerð ársreikninga og árshlutareikninga samstæðunnar, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS),
krefst þess að stjórnendur taki ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu
reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna, skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera
frábrugðnar þessu mati.
Breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum eða túlkunum á þeim geta haft áhrif á niðurstöður ársreikninga
og árshlutareikninga samstæðunnar. Alþjóðlega reikningsskilaráðið gaf út staðalinn IFRS 17
„Vátryggingarsamningar“ í maí 2017 og mun hann taka gildi 1. janúar 2022 að því gefnu að staðallinn hafi verið
innleiddur í íslenskan rétt í tæka tíð. Jafnframt var vátryggingafélögum gefin heimild til að fresta upptöku
staðalsins IFRS 9 „Fjármálagerningar“ að uppfylltum skilyrðum, þar til 1. janúar 2022. Félagið mun taka upp
staðalinn IFRS 9 „Fjármálagerningar“ þann 1. janúar 2020. Félagið hefur metið áhrif þessa staðals þannig að ekki
er um verulegar breytingar að ræða.
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1.2.8

Dómsmál

Ágreiningur um bótaábyrgð eða bótafjárhæð er ekki óalgengur og telst hefðbundinn hluti af rekstri
vátryggingafélaga. Samstæðan á þannig á hverjum tíma í nokkrum fjölda dómsmála sem snúa að slíkum
ágreiningi. Höfuðstóll krafna sem í húfi er í hverju slíkra mála er að meðaltali um 15 m.kr. og óalgengt er að krafa
í einstökum málum sé yfir 30 m.kr. Almennt gildir um kröfur sem þessar að þær falla undir endurtryggingavernd
félagsins og ef kröfur á hendur félaginu reynast mjög háar þá takmarkast eigin áhætta félagsins við það.
Félög samstæðunnar eru ekki og hafa ekki verið aðilar að stjórnsýslu-, dóms- eða gerðardómsmálum á
síðastliðnum tólf mánuðum sem skera sig úr frá hefðbundnum dómsmálum sem félagið rekur að jafnaði.
Að mati TM hefur ekkert þeirra dóms-, stjórnsýslu- eða ágreiningsmála sem félagið á í við útgáfu lýsingar þessar
umtalsverð áhrif á fjárhagsstöðu og/eða arðsemi TM, eða skerðir getu félagsins til þess að stunda starfsemi sína
í núverandi horfi.

1.3

Viðskiptaáhætta

1.3.1

Áhætta tengd almennu efnahagsumhverfi

Almennt ástand efnahagsmála á Íslandi, svo sem hagvöxtur, atvinnustig og verðbólga hefur áhrif á
vátryggingamarkaðinn, fjármálamarkaðinn og viðskiptavini félagsins og þar með á samstæðuna. Umsvif í
þjóðfélaginu og efnahagsástand ráða nokkru um bæði eftirspurn eftir vátryggingum og samkeppni á
vátryggingamarkaði og þar með á afkomu, efnahag og framtíðarhorfur félagsins. Samkvæmt sögulegum gögnum
félagsins hafa aukin umsvif í þjóðfélaginu áhrif á umferðarþunga sem leiðir m.a. til aukinnar tjónatíðni í
ökutækjatryggingum.
Efnahagsástand hefur mikil áhrif á stöðu eignamarkaða og þar með á ávöxtun fjárfestingasafns TM. Sérstaklega
ber að nefna ávöxtunarkröfu á skuldabréfamarkaði, verðbólgu, verð hlutabréfa og fasteigna.
Verðbólga og launahækkanir hafa almennt neikvæð áhrif á fjárhæðir tjóna vátryggingafélaga og rekstrarkostnað
en verðbólga getur haft jákvæð áhrif á fjárfestingatekjur þeirra.
Þróun efnahagsmála erlendis hefur áhrif á efnahagsástand á Íslandi og á starfsemi og fjárhag viðskiptavina
samstæðunnar og þar með á samstæðuna sjálfa. Þróun á erlendum fjármagnsmörkuðum getur sömuleiðis haft áhrif
á innlendan fjármagnsmarkað og þar með á samstæðuna. Hún hefur jafnframt bein áhrif á erlendar verðbréfaeignir
í fjárfestingasafni TM. Þættir tengdir almennu efnahagsumhverfi innanlands og erlendis eru utan áhrifasviðs
samstæðunnar.
1.3.2

Stefnumótunaráhætta

Viðskiptalegar ákvarðanir, framkvæmd þeirra eða skortur á viðbrögðum við breytingum í rekstrarumhverfi getur
haft í för með sér neikvæðar fjárhagslegar afleiðingar fyrir félagið. Viðskiptastefna félagsins mótast af skilgreindu
hlutverki og markmiðum. Hætta er á að félaginu takist ekki að fylgja yfirlýstri stefnu til hlítar, annaðhvort vegna
eigin mistaka eða ytri áhrifa sem félagið getur ekki brugðist við með fullnægjandi hætti. Ef stefna félagsins reynist
röng eða er ekki fylgt eftir með skilvirkum hætti er hætta á að reksturinn bíði skaða af. Nauðsynlegt er að félagið
skilji og stýri viðskiptalegum ákvörðunum með réttum hætti til að ná fram langtímaávöxtun, hluthöfum til
hagsbóta.
Samstæðan gerir stefnumótandi áætlun þar sem framtíðarsýn og heildarstefna félagsins er skilgreind. Meðal
annars er byggt á greiningum á ytri efnahagsaðstæðum, samkeppnisumhverfi og stöðu félagsins.
Stefnumótunarvinnan hefur haft það að markmiði að vel sé fylgst með markaðsaðstæðum, rekstrarumhverfi og
þeim tækifærum sem þar leynast. Með því að sinna þessu hlutverki af metnaði má ná auknum árangri í rekstri og
takmarka þau áhrif sem stefnumótunaráhætta getur falið í sér.
1.3.3

Stjórnmálaleg áhætta

Breytingar á lögum, reglum og stjórnsýsluframkvæmd, t.d. varðandi skatta og eftirlit, gætu haft jákvæð eða
neikvæð áhrif á félagið. Ennfremur gætu hugmyndir að lagabreytingum og umræður um þær mögulega haft
neikvæð áhrif á starfsumhverfi félagsins. Stjórnmálalegur óstöðugleiki gæti þannig mögulega haft neikvæð eða
jákvæð áhrif á rekstur, efnahag og framtíðarhorfur samstæðunnar. Áhrifin geta verið á innlenda
vátryggingaþjónustu, erlenda vátryggingaþjónustu, fjárfestingar og endurtryggingavernd sem keypt er erlendis.
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Dæmi um slíkt eru breytingar á skattaumhverfi sem tengjast samstæðunni beint eða óbeint í gegnum breyttan hag
viðskiptavina félagsins. Eins geta verulegar breytingar á stjórn fiskveiða haft áhrif á þörf viðskiptavina fyrir
vátryggingavernd.
Útganga Bretlands úr Evrópusambandinu hefur engin áhrif á innlenda né erlenda vátryggingaþjónustu og heldur
ekki keypta endurtryggingavernd erlendis.
1.3.4

Áhætta tengd eftirlitsumhverfi

Starfsemi TM byggir á starfsleyfi til að reka vátryggingastarfsemi sem Fjármálaeftirlitið hefur veitt félaginu og er
það starfsleyfi félaginu nauðsynlegt til að sinna starfsemi sinni. Fjármálaeftirlitið sinnir eftirlitshlutverki sínu skv.
lögum nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og í lögum nr. 100/2016, um vátryggingastarfsemi
eru meðal annars sett skilyrði um fjárhagslegan styrk tryggingafélaga, svonefndar gjaldþolskröfur. Með þeim er
ætlunin að lágmarka líkur á að tryggingafélög geti ekki staðið við skuldbindingar sínar gagnvart vátryggðum og
öðrum sem rétt eiga á bótum.
Ef gjaldþolskröfur eru ekki uppfylltar þarf Fjármálaeftirlitið að grípa inn í og getur það mögulega haft þau áhrif
að félagið beri skaða af, þurfi aukið fjármagn (nýtt hlutafé og/eða víkjandi lán), þurfi að draga úr vátryggingaeða markaðsáhættu og lækka þannig gjaldþolskröfur, fari í gjaldþrot eða missi starfsleyfið.
Ef auka þarf hlutafé gagngert í þeim tilgangi að mæta gjaldþolskröfum er ekki víst að eftirspurn verði meðal
fjárfesta að fjárfesta í hlutafjáraukningu félagsins, en slík staða gæti leitt til þess að félagið verði tekið til
slitameðferðar, og eins gætu aðstæður á fjármagnsmörkuðum verið með þeim hætti að hlutafjáraukning bjóðist
einungis á óhagstæðu verði sem myndi rýra eignarhluti þeirra hluthafa sem fyrir eru í félaginu.
Ef draga þarf úr vátrygginga- eða markaðsáhættu gæti það mögulega haft neikvæð áhrif á afkomu, efnahag og
framtíðarhorfur samstæðunnar.
1.3.5

Orðsporsáhætta

Laskað orðspor samstæðunnar hjá viðskiptavinum, starfsfólki, endurtryggjendum, lánadrottnum, hluthöfum,
stjórnvöldum o.fl. getur valdið samstæðunni skaða. Hættan er sú að samstæðan verði fyrir fjárhagslegu tjóni ef
hún stendur ekki undir væntingum þessara aðila eða vegna neikvæðrar umfjöllunar um viðskiptahætti þess. Slík
neikvæð umfjöllun getur til að mynda komið upp ef samstæðunni verður á mistök í rekstri eða ef samstæðan eða
aðili tengdur henni er dæmdur fyrir athæfi sem samrýmist ekki lögum eða er sakaður um slíkt. Ef orðspor eða
trúverðugleiki samstæðunnar bíður tjón vegna opinberrar eða almennrar umræðu getur það skert möguleika til
tekjuöflunar og haft neikvæð áhrif á fjárhagslega afkomu þess.
Með það að markmiði að lágmarka hugsanleg áhrif orðsporsáhættu á samstæðuna er leitast við að skýra
starfsreglur líkt og áður hefur komið fram en einnig eru reglulega haldin námskeið innan félagsins þar sem
starfsmenn fá fræðslu um þau lög og reglur sem gilda um starfsemi vátryggingafélaga.
Hjá samstæðunni er fylgst náið með öllum helstu frétta- og samskiptamiðlum á Íslandi. Samstæðan hefur í sama
tilgangi sett sér reglur um samskipti við fjölmiðla. Atburðir eins og brot á lögum, rannsókn eða húsleit eftirlitsaðila
eru líklegir til að hafa áhrif á ímynd fyrirtækja. Samstæðan hefur gert viðbragðsáætlanir vegna slíkra atburða til
þess að lágmarka áhrif þeirra.
Þrátt fyrir að samstæðan leitist með þessum hætti við að takmarka orðsporsáhættu er ekki hægt að útiloka að
félagið verði fyrir tjóni vegna slíkrar áhættu.

1.4

Fyrirhugaðar breytingar á samstæðunni

Þann 10. október sl. var undirritaður samningur milli TM og Klakka ehf. um kaup þess fyrrnefnda á 100% hlutafjár
í Lykli fjármögnun hf. (einnig „Lykill“). Lykill hefur starfsleyfi sem lánafyrirtæki, sbr. lög nr. 161/2002 um
fjármálafyrirtæki, og er starfsemi félagins einkum á sviði fjármögnunar á atvinnutækjum, atvinnuhúsnæði og
ökutækjum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Nánari umfjöllun um kaupin á Lykli er að finna í kafla 5 Fjárfesting í
Lykli fjármögnun hf.
Kaupin voru háð þremur fyrirvörum. Í fyrsta lagi að hluthafafundur TM samþykkti kaupin, í öðru lagi að
Samkeppniseftirlitið heimilaði samrunann og í þriðja lagi að Fjármálaeftirlitið („FME“) heimili TM að fara með
virkan eignarhlut í Lykli í samræmi við lög nr. 161/2002. Á hluthafafundi þann 13. nóvember 2019 samþykktu
hluthafar TM kaup félagsins á Lykli. Þann 15. nóvember 2019 gaf TM út tilkynningu um að Samkeppniseftirlitið
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hefði lokið skoðun sinni á samrunanum og hefði tilkynnt ákvörðun sína varðandi kaupin með svofelldum
ákvörðunarorðum: „Kaup Tryggingamiðstöðvarinnar hf. á Lykli fjármögnun hf. fela í sér samruna í skilningi
samkeppnislaga. Samkeppniseftirlitið telur ekki forsendur til þess að hafast frekar að í máli þessu.“ Í því markmiði
að fullnægja framangreindu skilyrði hefur TM afhent Fjármálaeftirlitinu umsókn um heimild stofnunarinnar til að
fara með virkan eignarhlut í Lykli. Við útgáfu lýsingar þessarar er meðferð umsóknarinnar ekki lokið af hálfu
Fjármálaeftirlitsins.
Í kjölfar kaupanna gera stjórnendur TM ráð fyrir að starfsemi samstæðunnar skiptist í þrjár stoðir; vátryggingar,
fjármögnun og fjárfestingar. Vátryggingarekstur TM hf. verður fluttur í núverandi dótturfélag TM, Tryggingu hf.
og Lykill verður rekið sem dótturfélag TM hf. Nánari umfjöllun um fyrirhugaða breytingu á samstæðunni í
tengslum við kaupin á Lykli og flutning á vátryggingastarfseminni í dótturfélag er að finna í kafla 5.1 Breytingar
á samstæðu TM.
Flutningur vátryggingastofns TM í dótturfélag er háður samþykki FME auk þess sem FME þarf að veita Tryggingu
hf. aukið starfsleyfi sem vátryggingafélag. Allir endurtryggingasamningar eru til endurnýjunar 1. janúar 2020 og
eru bæði TM hf. og Trygging hf. tilgreind þar sem vátryggðir en stefnt er að hið síðarnefnda taki yfir
vátryggingastofninn. Ekki er hægt að útiloka að FME muni hafna veitingu aukins starfsleyfis þannig að breytingin
sé óframkvæmanleg, en að mati TM er slíkt þó talið ólíklegt. Til viðbótar gæti FME skilgreint hina nýju samstæðu
sem fjármálasamsteypu í skilningi laga nr. 61/2017, um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum en ekki er talið
að slík skilgreining hefði mikil áhrif á starfsemi félaganna tveggja þar sem þau eru bæði eftirlitskyld fyrir og sinna
öllum nauðsynlegum gagnaskilum nú þegar. Ekki er þó útilokað að þetta hefði einhver áhrif sem ekki eru komin
í ljós.
Gangi kaupin ekki eftir er ljóst að samstæðan mun ekki njóta góðs af þeim tækifærum sem gert er ráð fyrir að
kaupin geti skapað. Verði ekki af kaupunum mun Lykill ekki verða dótturfélag í samstæðu TM líkt og lýst er hér
að framan en gert er ráð fyrir að aðrar breytingar á samstæðunni verði framkvæmdar hvort sem af kaupunum á
Lykli verður eða ei.
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2.

SAMANDREGNAR FJÁRHAGSUPPLÝSINGAR

Í töflum 2.1-2.4 eru samandregnar fjárhagsupplýsingar úr ársreikningum samstæðu TM sem samanstendur af
móðurfélaginu TM hf. og fjórum dótturfélögum; Líftryggingamiðstöðinni hf., Íslenskri endurtryggingu hf. TM fé
ehf., og Tryggingu hf. Sýndar eru lykiltölur úr rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og sjóðstreymi TM fyrir árin
2016, 2017 og 2018 auk fyrstu níu mánuði áranna 2018 og 2019. Ársreikningar félagsins fyrir framangreind ár
eru í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og voru endurskoðaðir af PricewaterhouseCoopers ehf.
Árshlutauppgjör fyrir fyrstu níu mánuði þessa árs er í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og var
kannað af PricewaterhouseCoopers ehf.

2.1

Rekstur

Tafla 2.1: Samandreginn rekstrarreikningur TM 2016-2019 (í þ.kr.)
2019
1.1.-30.09.
Eigin iðgjöld
Fjármunatekjur
Fjárfestingatekjur af fjárfestingafasteignum
Aðrar tekjur

2018
1.1.-30.09.

2018
1.1.-31.12.

2017
2016
1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

12.027.550 11.733.107 15.648.145 14.984.781 14.059.571
2.097.876
0
22.425

1.297.086
12.529
44.994

1.805.031
12.010
51.034

3.718.006
31.822
36.879

3.038.247
139.680
41.120

Heildartekjur

14.147.851 13.087.716 17.516.220 18.771.488 17.278.618

Eigin tjón

(9.778.534) (9.990.276) (13.136.084) (11.872.522) (10.718.510)

Rekstrarkostnaður
Vaxtagjöld
Virðisrýrnun fjáreigna
Heildargjöld
Hagnaður fyrir tekjuskatt
Tekjuskattur
Hagnaður og heildarhagnaður tímabilsins
Skipting hagnaðar
Hluthafar móðurfélags
Hlutdeild minnihluta

Hagnaður á hlut
Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut

(2.498.840) (2.654.546) (3.541.144) (3.404.574) (3.302.611)
(180.344) (141.222) (183.532) (161.537) (247.347)
(79.763)
7.434
44.960 (125.936)
(57.330)
(12.537.480) (12.778.610) (16.815.800) (15.564.569) (14.325.798)
1.610.371

309.106

700.420

3.206.919

2.952.820

(91.964)

47.632

351

(83.866)

(355.580)

1.518.407

356.738

700.771

3.123.053

2.597.240

1.518.407
0
1.518.407

356.739
(1)
356.738

700.771
0
700.771

3.123.055
(2)
3.123.053

2.597.244
(4)
2.597.240

2,24

0,53

1,03

4,61

3,80
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2.2

Efnahagur

Tafla 2.2: Samandreginn efnahagsreikningur TM 2016-2019 (í þ.kr.)
2019
30.09.
Eignir
Rekstrarfjármunir
Leiguréttindi
Fjárfestingafasteignir
Viðskiptavild og óefnislegar eignir
Bundin innlán
Útlán
Verðbréf
Fjárfestingar með fjárfestingaáhættu líftryggingataka
Skatteign
Eignir til sölu
Endurtryggingaeignir
Viðskiptakröfur
Handbært fé

2018
31.12.

2017
31.12.

2016
31.12.

289.331
465.073
0
609.756
4.735
878.360
28.445.331
50.940
95.060
29.003
654.010
5.909.256
2.050.928
39.481.783

325.187
342.615
386.132
0
0
0
0
48.171
120.334
489.277
313.151
249.909
4.637
6.743
189.745
1.053.650 1.299.709 1.561.160
26.438.425 26.290.067 23.948.765
36.721
27.903
0
88.311
81.046
93.559
3.111
9.540
445
720.176
498.028 1.050.023
4.051.892 4.611.990 4.036.872
1.439.187 1.129.841
713.026
34.650.574 34.658.804 32.349.970

14.047.593

13.303.147 14.102.401 12.479.348

Skuldir
Vátryggingaskuld
21.401.844
Líftryggingaskuld með fjárfestingaáhættu líftryggingataka
50.940
Leiguskuldbinding
547.166
Skuldir vegna fjárfestingafasteigna
0
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir
1.187.333
Víkjandi lán
2.246.907
25.434.190

18.132.744 17.191.363 16.196.635
36.721
27.903
0
0
0
0
0
25.803
77.111
1.004.956 1.201.702 1.526.587
2.173.006 2.109.632 2.070.289
21.347.427 20.556.403 19.870.622

Eigið fé og skuldir samtals

34.650.574 34.658.804 32.349.970

Eigið fé samtals

2.3

39.481.783

Sjóðstreymi

Tafla 2.3: Samandregið sjóðstreymi TM 2016-2019 (í þ.kr.)

Handbært fé frá vátryggingastarfsemi
Handbært fé frá fjárfestingastarfsemi
Handbært fé frá rekstri
Fjárfestingahreyfingar
Fjármögnunarhreyfingar
Hækkun (lækkun) á handbæru fé
Handbært fé í ársbyrjun
Handbært fé í lok tímabilsins

2019
1.1.-30.09.

2018
1.1.-30.09.

2018
1.1.-31.12.

2017
1.1.-31.12.

2016
1.1.-31.12.

1.926.974
678.563
2.477.618
(1.087.166)
(778.711)

671.678
829.617
1.290.101
610.254
(1.527.155)

556.421
1.002.500
1.347.726
487.271
(1.525.651)

1.071.270
623.317
1.412.821
530.386
(1.526.392)

838.000
1.306.061
1.820.648
(300.182)
(2.803.047)

611.741
1.439.187
2.050.928

373.200
1.129.841
1.503.041

309.346
1.129.841
1.439.187

416.815
713.026
1.129.841

(1.282.581)
1.995.607
713.026
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2.4

Lykiltölur

Tafla 2.4: Lykiltölur TM 2016-2019 (í þ.kr.) og hlutföll
2019 9M

2018 9M

Eigin iðgjöld
Fjárfestingatekjur1
Hagnaður tímabilsins

12.027.550
2.097.876
1.518.407

11.733.107
1.309.615
356.738

Fjárfestingaeignir2
Vátryggingaskuld
Eigið fé samtals

31.379.354
21.401.844
14.047.593

Eigið tjónshlutfall
Kostnaðarhlutfall,
vátryggingastarfsemi
Samsett hlutfall
Ávöxtun fjárfestingaeigna3)
Eiginfjárhlutfall
Gjaldþolshlutfall4)

1)

2018

2017

2016

15.648.145 14.984.781 14.059.571
1.817.041 3.749.828 3.177.927
700.771 3.123.053 2.597.240
28.935.899 28.774.531 26.533.030
18.132.744 17.191.363 16.196.635
13.303.147 14.102.401 12.479.348

81,3%

85,1%

83,9%

79,2%

76,2%

18,2%
99,5%
7,2%
35,6%
1,82

19,9%
105,1%
4,7%

19,9%
103,9%
6,6%
38,4%
1,74

20,1%
99,4%
14,9%
40,7%
1,46

20,8%
97,0%
13,0%
38,6%
1,50

Fjárfestingatekjur samanstanda af samtölu af Fjármunatekjum og Fjárfestingatekjum af fjárfestingafasteignum.

2)

Fjárfestingaeignir samanstanda af eftirfarandi liðum á efnahagsreikningi TM: fjárfestingafasteignir, bundin
innlán, útlán, verðbréf og handbært fé.
3)

Ávöxtun fjárfestingaeigna byggir á upplýsingum TM og er ekki yfirfarið af endurskoðendum félagsins.

4)

Gjaldþolshlutfall tekur tillit til arðgreiðsla félagsins. Jafnframt er gjaldþolshlutfall skv. árshlutauppgjöri 30.
september 2019 ekki yfirfarið af endurskoðendum félagsins.
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3.

UPPLÝSINGAR UM ÚTGEFANDANN

3.1

Útgefandi

Lögformlegt heiti

TM hf.

Viðskiptaheiti

TM

Félagaform

Skráð hlutafélag í samræmi við lög nr. 2/1995 um
hlutafélög

Kennitala

660269-2079

Höfuðstöðvar og heimilisfang

Síðumúli 24, 108 Reykjavík, Ísland

Vefsíða

www.tm.is

Símanúmer

+354 515 2000

Heildarfjöldi hluta

678.142.669 hlutir. Hver að nafnverði 1 króna.

Heildarfjöldi útistandandi hluta

678.142.669 hlutir

Auðkenni hjá Nasdaq
verðbréfamiðstöð hf.

Iceland

hf.

og

Nasdaq

TM

ISIN númer

IS0000000586

LEI númer

213800GYLXUTBJI2DV05

3.2

Fjárhagsdagatal

4. ársfjórðungur 2019: 13. febrúar 2020
Aðalfundur: 12. mars 2020

3.3

Tilgangur útgefanda og lög sem hann starfar eftir

Samkvæmt 3. grein samþykkta TM er tilgangur félagsins eignarhald á hlutum í félögum á sviði fjármála-, lánaog fjárfestingastarfsemi, vátryggingastarfsemi og annars skylds reksturs. Enn fremur eignarhald og rekstur
fasteigna, eigin fjárfestingarstarfsemi og þjónusta við dótturfélög. Starfssvæði félagsins er Ísland. Starfssvæðið
nær einnig til annarra ríkja á Evrópska efnahagssvæðinu að fullnægðum lagaskilyrðum þar um.
TM er íslenskt hlutafélag og starfar skv. lögum nr. 2/1995 um hlutafélög. Helstu lög, reglugerðir, reglur og tilmæli
sem gilda um TM og dótturfélög þess sem stunda vátryggingastarfsemi eru eftirtalin (lög þessi og
stjórnvaldsfyrirmæli má finna á vefsíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is):
Lög:


Lög nr. 100/2016, um vátryggingastarfsemi.



Lög nr. 60/2017, um vátryggingasamstæður.



Lög nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.



Lög nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.



Lög nr. 30/2004, um vátryggingarsamninga.



Lög nr. 62/2019, um dreifingu vátrygginga.



Lög nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
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Lög nr. 90/2018, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Reglugerðir:


Reglugerð nr. 940/2018 um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um vátryggingastarfsemi
og vátryggingasamstæður



Viðmiðunarreglur EIOPA nr. 14/259 um eigið áhættu- og gjaldþolsmat (ORSA).



Viðmiðunarreglur EIOPA nr. 14/253 um stjórnkerfi vátryggingafélaga .



Reglugerð nr. 480/2019, um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og
kjarnagjaldþoli.



Reglugerð nr. 397/2010, um beitingu dagsekta og févítis í opinberu eftirli ti með
fjármálastarfsemi.



Reglugerð nr. 562/2001, um samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila.



Reglugerð
nr.
590/2005,
vátryggingaumboðsmanna.



Reglugerð nr. 545/2019 um áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnun ar hryðjuverka.



Reglugerð nr. 745/2019, um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og
fjármögnun hryðjuverka.



Reglugerð nr. 811/2008, um einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla með tilliti
til aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.



Reglugerð nr. 175/2016, um meðhöndlun tilkynninga um ætlað peningaþvætti eða fjármögnun
hryðjuverka.

um

fjárvörslureikninga

vátryggingamiðlara

og

Reglur settar af Fjármálaeftirlitinu:


Reglur nr. 673/2017 um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti vátryggingafélaga.



Reglur nr. 236/2011, um skráningu vátryggingaumboðsmanns.



Reglur nr. 285/2018, um framkvæmd hæfismats forstjóra, stjórnarmanna og star fsmanna sem bera
ábyrgð á lykilstarfssviðum vátryggingafélaga.

Leiðbeinandi tilmæli sett af Fjármálaeftirlitinu:


Leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2019, vegna áhættu við rekstur upplýsingakerfa eftirlitsskyldra aðila.



Leiðbeinandi tilmæli nr. 5/2014, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.



Leiðbeinandi tilmæli nr. 3/2007, um starfshætti vátryggingasölumanna , vátryggingamiðlara,
vátryggingaumboðsmanna og vátryggingafélaga.



Leiðbeinandi tilmæli
vátryggingafélaga.

3.4

nr.

2/2019

um

hugtakanotkun

og

skýringar

í

ársrei kningum

Stofnun TM og ágrip af sögu félagsins

1956

Tryggingamiðstöðin hf. er stofnuð 7. desember 1956 af aðilum tengdum sjávarútvegi. Gísli
Ólafsson er ráðinn forstjóri félagsins.

1957

TM hefur starfsemi 2. janúar 1957 að Aðalstræti 6 í Reykjavík. Félagið býður í upphafi upp á
alhliða vátryggingastarfsemi, en þó ekki bifreiðatryggingar og líftryggingar.

1967

Félagið hefur sölu bifreiðatrygginga.
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1971

Líftryggingamiðstöðin hf. stofnuð af TM. Sala líftrygginga hefst en TM hafði ekki áður boðið
upp á líftryggingar.

1985

Sameinaða líftryggingafélagið hf. (Samlíf) stofnað af TM, Sjóvátryggingarfélagi Íslands hf. og
fleiri aðilum.

1986

TM kaupir 51% hlutafjár í Reykvískri endurtryggingu hf. og Líftryggingafélaginu Verði hf., sem
var síðan selt í september 1989.

1987

Slit Líftryggingamiðstöðvarinnar hf. eru samþykkt.

1991

Gunnar Felixson tekur við sem forstjóri TM af Gísla Ólafssyni. TM tekur að sér ferðatryggingar
fyrir VISA og MasterCard korthafa.

1996

TM-Öryggi, vátryggingavernd sem sameinar öll tryggingamál fjölskyldunnar á hagkvæman og
þægilegan hátt, er markaðssett.

1998

TM skráð á Verðbréfaþing Íslands (nú Kauphöllin) þann 29. september 1998.

1999

TM og Trygging hf. sameinast þann 1. nóvember 1999.

2002

TM stofnar Líftryggingamiðstöðina hf. sem selur líf- og sjúkdómatryggingar undir vörumerkinu
TMLÍF.

2005

Óskar Magnússon tekur við sem forstjóri TM af Gunnari Felixsyni.

2006

TM kaupir norska tryggingafélagið NEMI Forsikring ASA. TM hefur sölu bílatrygginga á netinu
í gegnum vefsíðuna www.elisabet.is, fyrst íslenskra vátryggingafélaga.

2007

Sigurður Viðarsson tekur við sem forstjóri TM af Óskari Magnússyni. TM fær matseinkunn frá
Standard & Poor‘s, fyrst íslenskra vátryggingafélaga.

2008

Hlutabréf TM tekin úr viðskiptum í Kauphöllinni þann 27. júní 2008 í kjölfar yfirtökutilboðs
Stoða (áður FL Group hf.) í alla útistandandi hluti í félaginu.

2009

TM flytur höfuðstöðvar sínar frá Aðalstræti 6-8 að Síðumúla 24. TM selur norska
tryggingafélagið NEMI Forsikring ASA.

2012

60% hlutur í TM seldur til hóps lífeyrissjóða og annarra innlendra fjárfesta.

2013

TM er þann 8. maí 2013 skráð á aðalmarkað Nasdaq Iceland.

2018

TM appið er kynnt til leiks í byrjun árs og stafræni ráðgjafinn „Vádís“ byrjar að selja helstu
skaðatryggingar TM á netinu í lok árs.

2019

TM undirritar kaupsamning um kaup á Lykli fjármögnun.
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4.

STARFSEMI OG SKIPULAG

4.1

Hlutverk, gildi og framtíðarsýn TM

Hlutverk TM er að þjóna einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum með því að aðstoða þau við að vera rétt tryggð
og koma lífi þeirra og starfsemi fljótt á réttan kjöl eftir áföll.
Gildi TM eru eftirfarandi:
•
•
•
•

Einfaldleiki: Við setjum upplýsingar fram á mannamáli og erum með einfaldar samskipta - og
þjónustuleiðir.
Sanngirni: Við leitum sameiginlegra lausna og stöndum við gefin loforð.
Heiðarleiki: Við segjum sannleikann jafnvel þó hann geti valdið erfiðleikum.
Framsækni: Við erum framsækin og lítum á breytingar sem tækifæri til sóknar.

Framtíðarsýn TM er eftirfarandi:
TM er íslenskt vátryggingafélag sem skilar eigendum sínum góðum arði og er því áhugaverður
fjárfestingarkostur. TM er til fyrirmyndar í stjórnarháttum og er ábyrgur þátttakandi í samfélaginu.
Hægur en öruggur vöxtur bæði hérlendis og erlendis styrkir arðsemi og áhættudreifingu félagsins. TM
nýtir fullkomna upplýsingatækni, líkanasmíð og vel skilgreind ferli til að skapa samkeppnisforskot á
markaði, hvort sem er í vátrygginga- eða fjárfestingastarfsemi.
Viðskiptavinir TM séu þeir ánægðustu á íslenskum vátryggingamarkaði. Starfsfólk TM er vel í stakk
búið til þess að koma lífi viðskiptavina fljótt á réttan kjöl eftir áföll og sér til þess með vandaðri ráðgjöf
að viðskiptavinir félagsins séu ávallt rétt tryggðir.
Framtíðarsýn TM er metnaðarfull og valdir hafa verið fimm lykilmælikvarðar til þess að mæla framvindu félagsins
í að gera hana að veruleika:
•
•
•
•
•

4.2

Ávöxtun eigin fjár skal vera hærri en 15%.
Samsett hlutfall skal vera lægra en 95%.
Kostnaðarhlutfall skal vera lægra en 20%.
Helgun starfsfólks skal vera hærri en 4,2 1.
Ánægðustu viðskiptavinir tryggingafélaganna skulu vera hjá TM.

Starfsemi

TM er íslenskt vátryggingafélag sem býður alhliða vátryggingaþjónustu á Íslandi ásamt því að bjóða afmarkaða
vátryggingaþjónustu erlendis á sviði sjó- og eignatrygginga. TM hefur starfsleyfi á Evrópska efnahagssvæðinu og
í Færeyjum.
Meginstarfsemi TM er vátryggingastarfsemi. Félagið gefur út vátryggingarsamninga sem flytja vátryggingalega
áhættu frá viðskiptavinum til félagsins. Þar með samþykkir TM að bæta framtíðartjón vegna vel skilgreindra,
óvissra atburða. Fjárfestingastarfsemi er stór hluti af vátryggingastarfsemi vegna þess að iðgjöld eru greidd í
upphafi vátryggingatímabils en tjónakröfur koma fram síðar og tími líður þangað til kröfur eru greiddar. Við þetta
skapast fjárhagsleg skuldbinding gagnvart vátryggingatökum og til þess að geta staðið við hana þarf að ráðstafa
sjóðum félagsins á móti þessari skuldbindingu með fjárfestingum.
Vátryggingarekstur flokkast skv. Solvency II í skaðatryggingar, heilsutryggingar og líftryggingar 2. Vátryggingar
sem teljast til skaðatrygginga varða ábyrgðartjón, slysatjón og eignatjón. Ábyrgðartryggingar bæta tjón þriðja
aðila sem hinn vátryggði veldur. Slysatryggingar bæta tjón sem hinn vátryggði verður fyrir vegna slyss.
Eignatryggingar greiða aðallega bætur til vátryggðra vegna tjóns eða taps á eignum og tengdum hagsmunum.
Viðskiptavinir með rekstrarstöðvunartryggingu geta einnig fengið bætur vegna tekjutaps ef tjón á eignum veldur
því að þær nýtast ekki í rekstri.
1

Vinnustaðgreining sem framkvæmd er af Gallup. Greiningin er mæld á fimm punkta mælikvarða.

2

Skv. 20. og 21. gr. laga 100/2016 um vátryggingastarfsemi.
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Hjá TM starfa um 130 starfsmenn og á þriðja tug samstarfsaðila sem veita um 50 þúsund viðskiptavinum þjónustu.
TM er með styrkleikamatið B++ frá matsfyrirtækinu A.M. Best. Mat A.M. Best nær einnig til lánshæfis og hefur
TM lánshæfiseinkunnina bbb+ hjá matsfyrirtækinu. Nýjasta mat A.M. Best var gefið út 28. júní 2019 og gildir
þar til endurmat fer fram á næsta ári. Móðurfélagið TM hf. annast skaðatryggingar og slysatryggingar en
dótturfélagið Líftryggingamiðstöðin hf. líftryggingar og heilsutryggingar. Í Íslenskri endurtryggingu er engin
eiginleg starfsemi en félagið heldur utan um gamla endurtryggingarsamninga. Fjárfestingastarfsemi er bæði
stunduð hjá móðurfélaginu, Líftryggingamiðstöðinni en einnig í dótturfélaginu TM fé.
4.2.1

Skipulag

Höfuðstöðvar TM eru að Síðumúla 24 í Reykjavík en þjónustuskrifstofur eru 15 talsins um land allt. Útibú
félagsins eru 3 og eru þau staðsett á Akureyri, Reykjanesbæ og Vestmannaeyjum. TM á auk þess samstarf við
söluaðila og vátryggingamiðlara í hér á landi og erlendis.
4.2.2

Samstæðan

Samstæða TM samanstendur af TM hf. sem móðurfélagi og fjórum dótturfélögum. Dótturfélögin eru eftirfarandi:
Tafla 4.1: Dótturfélög TM hf.
Heiti félags

Skráð aðsetur

Eignarhlutur TM og
atkvæðaréttur

Eignarhluti TM fé og
atkvæðisréttur

Líftryggingamiðstöðin hf.

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

99,50%

0,50%

TM fé ehf.

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

100%

Íslensk endurtrygging hf.

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

99,96%

0,04%

Trygging hf.

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

99,50%

0,50%

Líftryggingamiðstöðin hf.: Dótturfélag Tryggingamiðstöðvarinnar hf. sem annast líftryggingastarfsemi sem skv.
lögum þarf að vera í sérstöku félagi. Daglegur rekstur og starfsemi Líftryggingamiðstöðvarinnar hf. er skv.
þjónustusamningi í höndum TM.
TM fé ehf.: Aðalstarfsemi TM fjár ehf. er kaup, sala og eignarhald á verðbréfum, kaup, sala og rekstur fasteigna
og lausafjár, ásamt lánastarfsemi tengdri rekstrinum sem og annar skyldur rekstur. Engir starfsmenn eru hjá TM
fé ehf., og er daglegur rekstur þess í höndum TM.
Íslensk endurtrygging hf. og Trygging hf.: Engin starfsemi er innan Íslenskrar endurtryggingar hf. og
Tryggingar hf. en í Íslenskri endurtryggingu er haldið utan um gamla endurtryggingarsamninga. Gert er ráð fyrir
því að í kjölfar breytingar á samstæðu muni vátryggingastofn TM hf. færast til Tryggingar hf.
4.2.3

Skipurit

Starfsemi TM fer fram á fimm sviðum sem heyra undir forstjóra félagsins. Forstjóri og framkvæmdastjórar
sviðanna fimm skipa framkvæmdastjórn félagsins. Skipuritið tók gildi 1. nóvember. 2017. Að meðaltali voru 122
starfsmenn hjá félaginu á árunum 2016 og 2017 en 125 starfsmenn á árinu 2018. Þann 30. september 2019 voru
starfsmenn félagsins 129.
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Mynd 4.1: Skipurit TM hf.

Skrifstofa forstjóra
Viðskiptaþróun, fjárfestingar, lögfræði og regluvarsla, áhættustýring og mannauður heyra beint undir forstjóra
félagsins, Sigurð Viðarsson. Starfsmenn á skrifstofu forstjóra eru 12 talsins.
Svið félagsins
Einstaklingsráðgjöf og markaðsmál ber ábyrgð á að veita viðskiptavinum alhliða ráðgjöf og þjónustu. Sviðið
ber ábyrgð á áhættumati, ráðgjöf og sölu til einstaklinga og fjölskyldna. Sérstök áhersla er lögð á að byggja upp
og viðhalda langtímasambandi við viðskiptavini og veita nútímalega þjónustu þegar og með þeim hætti sem hentar
viðskiptavinum. Sviðið ber einnig ábyrgð á vörumerki TM og markaðsmálum. Starfsmenn sviðsins eru 34 og
framkvæmdastjóri er Kjartan Vilhjálmsson.
Fyrirtækjaráðgjöf og erlend viðskipti ber ábyrgð á áhættumati, forvörnum og ráðgjöf til íslenskra og erlendra
fyrirtækja, ásamt því að bera ábyrgð á endurtryggingasamningum TM og uppgjöri vegna þeirra. Sviðið ber einnig
ábyrgð á skipulagi og þjónustu á sviði forvarna, en TM leggur mikla áherslu á forvarnir. Starfsmenn sviðsins eru
16 og framkvæmdastjóri er Hjálmar Sigurþórsson.
Tjónaþjónusta ber ábyrgð á afgreiðslu allra tjóna sem tilkynnt eru til félagsins, allt frá skráningu og ákvörðun
bótaskyldu, til mats á tjónsfjárhæð og greiðslu bóta. Auk sérfræðiþekkingar innan sviðsins styðst Tjónaþjónusta
jafnframt við net sjálfstætt starfandi sérfræðinga og fyrirtækja sem koma að verðmætabjörgun, tjónsmati og
viðgerðum vegna tjóna. Skýrir verkferlar og þjónustumarkmið tryggja skjóta og vandaða málsmeðferð. Sviðið
skiptist í fjórar deildir; ökutækjatjón, eignatjón, persónutjón og skipa- og farmtjón. Starfsmenn Tjónaþjónustu eru
24 og framkvæmdastjóri er Björk Viðarsdóttir.
Áhættuverðlagning ber ábyrgð á stýringu vátryggingaráhættu félagsins, tæknilegri verðlagningu
vátryggingavara þess og daglegri umsjón vátryggingastofnsins, ásamt því að sinna framþróun verðlagningar- og
útgáfukerfa. Þá sér sviðið um markmiðasetningu og stefnumörkun í verðlagningu vátryggingaráhættu í nýsölu og
endurnýjunum, í samvinnu við forstjóra, Einstaklingsráðgjöf og Fyrirtækjaráðgjöf. Mælingar og miðlun
vátryggingaskuldar félagsins eru í höndum tryggingastærðfræðinga félagsins, sem staðsettir eru á sviðinu.
Starfsmenn Áhættuverðlagningar eru 9 og framkvæmdastjóri er Garðar Þ. Guðgeirsson.
Fjármál og rekstur ber ábyrgð á bæði ytri og innri uppgjörum félagsins auk þess að annast lánastýringu,
innheimtu, viðskiptaþjónustu og greiðslur vegna tjóna og rekstrarkostnaðar. Sviðið hefur umsjón með spágerð og
vinnslu stjórnunarupplýsinga. Það annast einnig þróun innri hugbúnaðarkerfa og rekstur tölvukerfa. Sviðið sér um
eignaumsjón og skrifstofuþjónustu innan TM. Meðal verkefna sviðsins er umsjón með stjórnkerfi
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upplýsingaöryggis og samskipti við matsfyrirtækið A.M. Best. Starfsmenn sviðsins eru 34 og framkvæmdastjóri
er Óskar B. Hauksson.

4.3

Starfsþættir TM

Meginstarfsemi TM felst í að gefa út vátryggingarsamninga sem flytja vátryggingalega áhættu frá viðskiptavinum,
til félagsins. Þar með samþykkir TM að bæta framtíðartjón vegna vel skilgreindra, óvissra atburða.
Fjárfestingastarfsemi er stór hluti af vátryggingastarfsemi vegna þess að iðgjöld eru greidd í upphafi
tryggingatímabils en tjónakröfur koma fram síðar og tími líður þangað til kröfur eru greiddar. Við þetta skapast
fjárhagsleg skuldbinding gagnvart vátryggingatökum og til þess að geta staðið við hana þarf að fjárfesta eignum
á móti þessari skuldbindingu í samræmi við 113. gr. laga 100/2016 um vátryggingastarfsemi.
Vátryggingarekstur TM flokkast í skaðatryggingar og líftryggingar. Þessi skipting, ásamt fjármálarekstri
félagsins, endurspeglast í starfsþáttayfirliti samstæðunnar sem skiptist í skaðatryggingar, líftryggingar og
fjármálarekstur.
4.3.1

Skaðatryggingar

Vátryggingasamningar sem teljast til skaðatrygginga varða ábyrgðartjón, slysatjón og eignatjón.
Ábyrgðartryggingar bæta tjón sem hinn vátryggði veldur þriðja aðila. Slysatryggingar bæta tjón sem hinn
vátryggði verður fyrir vegna slyss. Eignatryggingar greiða aðallega bætur til viðskiptavina vegna tjóns eða taps á
eignum. Viðskiptavinir með rekstrarstöðvunartryggingu geta einnig innheimt bætur vegna tekjutaps ef eignatjón
veldur því að rekstur raskast. TM skiptir skaðatryggingarekstri sínum á tvö svið, Einstaklings- og
Fyrirtækjaráðgjöf, sem bjóða vátryggingar í fimm mismunandi vátryggingaflokkum.
Endurtryggingasamningar félagsins í eigna-, skipa-, ökutækja-, ábyrgðar- og slysatryggingum eru
umframáhættusamningar (e. excess of loss). Í þessum samningum ber félagið fasta eigin áhættu í hverjum
tjónsatburði og gilda samningarnir bæði sem vernd fyrir einstakar áhættur og jafnframt tjón á mörgum áhættum í
sama atburði. Eigin áhætta félagsins er mismunandi eftir samningum og liggur á bilinu 75-150 milljónir króna.
4.3.2

Líftryggingar

Líftryggingastarfsemi TM fer fram í dótturfélagi, Líftryggingamiðstöðinni hf., sem býður til sölu líf- og
sjúkdómatryggingar sem taka til andláts eða ákveðinna sjúkdóma. Þjónustusamningur er í gildi milli félaganna
tveggja þar sem Líftryggingamiðstöðin hf. útvistar allri almennri starfsemi til TM.
Endurtryggingavernd líftrygginga félagsins er í formi hlutfallslegra samninga (e. quota share) en slíkir samningar
byggja á hreinni hlutfallslegri skiptingu iðgjalda og tjóna. Félagið ber 55% hlut fyrir eigin reikning en
endurtryggjandi 45%. Að auki kaupir félagið vernd gegn stærri atburðum en sú vernd er í formi
umframáhættusamnings þar sem eigin áhætta er takmörkuð við 25 milljónir króna. Þetta getur átt við ef fleiri en
einn einstaklingur lætur lífið í sama atburði.
4.3.3

Fjármálarekstur

Tekjur af fjárfestingastarfsemi félagsins dreifast í starfsþáttayfirliti á starfsþættina þrjá, skaðatryggingar,
líftryggingar og fjármálastarfsemi. Líta má svo á að fjárfestingastarfsemin fái fé „að láni“ frá skaðatrygginga- og
líftryggingastarfsemi, vegna þess tíma sem líður frá því að iðgjöld eru innheimt og þar til fé er aftur greitt út vegna
tjóns. Af þeim sökum er skaðatrygginga- og líftryggingarekstrinum úthlutað ákveðnum hluta fjárfestingatekna í
samræmi við stærð þess hluta vátryggingaskuldar sem tilheyrir hvorum starfsþætti. Aðrar tekjur af
fjárfestingastarfsemi umfram það eru taldar til tekna fjármálareksturs.
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Tafla 4.2: Starfsþáttayfirlit TM (í þ.kr.)

Iðgjöld ársins
Hluti endurtryggjenda í
iðgjaldatekjum
Fjármunatekjur
Tekjur af
fjárfestingafasteignum
Aðrar tekjur
Heildartekjur
Tjónakostnaður
Hluti endurtryggjenda í
tjónakostnaði
Rekstrarkostnaður
Vaxtagjöld
Virðisrýrnun fjáreigna
Rekstrarafkoma

4.4

Skaðatryggingarekstur
2018
2017
2016
15.731.542 15.014.568 14.280.799

Líftryggingarekstur
2018
2017
2016
641.020
600.977 532.141

Fjármálarekstur
2018
2017
0
0

2016
0

-587.892
477.080

-184.164
14.290

-169.044
7.076

165.478
5.396

0
0
0
906.633 3.104.942 2.555.771

0
0
0
0
0
0
16.075.396 15.158.837 14.169.987

0
0
471.146

0
0
439.009

0
0
372.059

12.010
31.822
139.680
51.034
36.879
41.120
969.677 3.173.643 2.736.571

-13.794.749 12.039.270 11.347.932

-128.728

-166.390

128.146

-540.253
884.107

-461.719
605.988

725.088

257.203

706.963

62.305

75.935

-3.010.670
0
0
-4.935

-2.884.446
0
0
492.324

-2.780.592
0
0
748.426

-110.469
0
0
294.254

-130.891
0
0
217.663

50.604
140.118
0
0
154.399

0

0

0

0

0

0

-420.005 -389.237 -381.901
-183.532 -161.537 -247.347
44.960 -125.936
-57.330
411.100 2.496.933 2.049.993

Vátryggingarekstur TM

Að mati stjórnenda TM er grundvöllur árangurs í vátryggingarekstri sá að verðleggja viðskipti eftir áhættu og
viðhalda viðskiptasamböndum yfir langan tíma. Flestir viðskiptavinir íslenskra vátryggingafélaga velja sér
vátryggingafélag annað hvort við eignakaup (t.d. kaup á húsnæði, fyrirtækjarekstri eða ökutæki) eða þegar kemur
að endurnýjun viðskipta. Möguleikar til þess að afla nýrra viðskipta fyrir vátryggingafélag ráðast af því hvernig
söluleiðum og aðferðum er háttað við þessi tækifæri, bæði í eigin nafni eða í samstarfi við aðra.
Söluleiðir TM eru eftirfarandi:
•

•
•
•
•

Vátryggingaráðgjafar í höfuðstöðvum og í útibúum sinna ráðgjöf, sölu og þjónustu við lykilviðskiptavini
félagsins. Sérstök áhersla er lögð á persónulegt samband milli ráðgjafa og viðskiptavinar enda er traust
þeirra á milli grundvöllur farsælla viðskipta.
Umboðsmenn sinna tjónaþjónustu, ráðgjöf og sölu á sínu umboðssvæði í samstarfi við svæðisstjóra,
starfsmenn Tjónaþjónustu og söluráðgjafa.
Frumkvæðissala TM í einstaklingsviðskiptum fer fram að stærstum hluta í samstarfi við Lífstíð ehf., sem
er vátryggingaumboð TM. Hjá Lífstíð starfa um 20 starfsmenn sem sinna sölu um land allt.
Á TM.is geta einstaklingar keypt allar helstu tryggingar heimilisins og fer sífellt stærri hluti nýrra og
núverandi viðskiptavina þá leið við kaup á tryggingum.
TM er í samstarfi við Tryggja ehf. um frumkvæðissölu vátrygginga til fyrirtækja auk Leiguverndar sem
er efndatrygging til hagsbóta leigusala vegna húsaleigusamninga.

TM skiptir vátryggingarekstri sínum niður á sex vátryggingaflokka:
1. Eignatryggingar
2. Skipa-, farm- og flugtryggingar
3. Ökutækjatryggingar
a. Lögboðnar ökutækjatryggingar
b. Frjálsar ökutækjatryggingar
4. Ábyrgðartryggingar
5. Sjúkra- og slysatryggingar
6. Líftryggingar
Ökutækjatryggingar eru stærsti einstaki vátryggingaflokkurinn og nema þær 50% af eigin iðgjöldum ársins 2018.
Þær skiptast í tvo undirflokka, lögboðnar ökutækjatryggingar (ábyrgðatryggingu ökutækis og slysatryggingu
ökumanns og eiganda) og frjálsar ökutækjatryggingar (kaskó og bílrúðutryggingar). Yfirlit yfir þróun á eigin
iðgjöldum og eigin tjónum mismunandi vátryggingaflokka síðastliðin þrjú ár má sjá í töflu 4.3 og 4.4.
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Tafla 4.3: Eigin iðgjöld eftir vátryggingaflokkum og hlutfall flokks af heildar eigin iðgjöldum (í þ.kr.)
2018
3.000.877
1.345.064
7.868.180
1.042.262
1.934.907
456.856

Eignatryggingar
Skipa- farm- og flug
Ökutækjatryggingar
Ábyrgðartr.
Slysa- og sjúkratr.
Líftryggingar
Samtals

15.648.145

19,2%
8,6%
50,3%
6,7%
12,4%
2,9%

2017
2.849.324
1.433.621
7.689.536
908.473
1.671.895
431.933

19,0%
9,6%
51,3%
6,1%
11,2%
2,9%

100,0%

14.984.781

100,0%

2016
2.685.167
2.091.902
6.493.515
773.779
1.648.545
366.663
14.059.571

19,1%
14,9%
46,2%
5,5%
11,7%
2,6%
100,0%

Tafla 4.4: Eigin tjón eftir vátryggingaflokkum og hlutfall flokks af heildar eigin tjónum (í þ.kr.)
2018
(2.537.392)
(1.468.763)
(6.382.542)
(998.530)
(1.684.448)
(66.423)
2.015
(13.136.084)

Eignatryggingar
Skipa- farm- og flug
Ökutækjatryggingar
Ábyrgðartr.
Slysa- og sjúkratr.
Líftryggingar
Endurtryggingar
Samtals

4.5

19,3%
11,2%
48,6%
7,6%
12,8%
0,5%
0,0%

2017
(1.972.471)
(1.142.098)
(6.030.642)
(807.731)
(1.831.816)
(90.455)
2.691

100,0%

(11.872.522)

16,6%
9,6%
50,8%
6,8%
15,4%
0,8%
0,0%

2016
(1.806.423)
(1.384.846)
(5.022.613)
(376.573)
(2.055.838)
(77.542)
5.323

16,9%
12,9%
46,9%
3,5%
19,2%
0,7%
0,0%

100,0%

(10.718.510)

100,0%

Fjármálarekstur

Fjárfestingaeignir TM námu 31.379 m.kr. þann 30.9.2019. Þeim er stýrt í samræmi við vel skilgreinda
fjárfestingastefnu og innan þess laga- og reglugerðaramma sem í gildi er á hverjum tíma. Fjárfestingastefna TM
er samþykkt af stjórn félagsins og er uppfærð a.m.k. einu sinni á ári, en oftar ef þörf krefur. Nýjasta útgáfa
fjárfestingastefnu TM var samþykkt af stjórn félagsins í júní 2019.
Á efnahagsreikningi TM er heildareignum félagsins skipt líkt og sjá má í töflu 4.5 hér að neðan.
Tafla 4.5: Sundurliðun heildareigna TM m.v. 30.09.2019 (í þ.kr.)
Verðbréf
Viðskiptakröfur
Handbært fé
Útlán
Endurtryggingaeignir
Óefnislegar eignir
Leiguréttindi
Rekstrarfjármunir
Skatteign
Fjárfestingar með fjárfestingaáhættu líftryggingataka
Eignir til sölu
Bundin innlán
Heildareignir

28.445.331
5.909.256
2.050.928
878.360
654.010
609.756
465.073
289.331
95.060
50.940
29.003
4.735
39.481.783

Fjárfestingaeignir TM eru flokkaðar í fjóra yfirflokka; verðbréf, handbært fé, útlán og bundin innlán. Í lok þriðja
ársfjórðungs 2019 voru um 50% af fjárfestingaeignum í skuldabréfum, þar af voru um 27% í eignatryggðum
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skuldabréfum og 15% í öðrum skuldabréfum og skuldabréfasjóðum. Fjárfestingasafnið er vel dreift en stærsta
einstaka eignin nemur 6,7% af heildareignum félagsins en sú eign er í félagi sem á margar undirliggjandi eignir.
Nánari skipting fjárfestingaeigna TM og markmið fjárfestingastefnu félagsins er að finna í töflu 4.6.
Tafla 4.6: Eignaflokkaskipting fjárfestingaeigna og markmið fjárfestingastefnu m.v. 30.09.2019 (m.kr.)
Hlutfall af heild

Markmið
fjárfestingastefnu

2.056

6,6%

2,4%

15.879

50,6%

52,5%

- Ríkisskuldabréf

2.890

9,2%

17,8%

- Eignatryggð skuldabréf

8.354

26,6%

16,8%

- Önnur skuldabréf og skuldabréfasjóðir

4.635

14,8%

17,8%

Hlutabréf og hlutabréfasjóðir

9.650

30,8%

29,6%

- Óskráð hlutabréf

5.823

18,6%

13,1%

- Skráð hlutabréf og hlutabréfasjóðir

3.827

12,2%

16,5%

Önnur verðbréf

2.917

9,3%

11,7%

878

2,8%

3,8%

31.379

100%

100%

30.09.2019

Handbært fé og bundin innlán
Skuldabréf

Lán til viðskiptavina
Samtals

TM vinnur markvisst í því að bæta áhættudreifingu fjárfestingasafnsins ásamt því að bæta verkferla og vinnulag.
Þá eru skýrslugjöf og árangursmælingar vegna fjárfestinga félagsins viðamiklar og í sífelldri þróun.
4.5.1

Helstu fjárfestingaeignir

Fjárfestingarstarfsemin er ein af undirstöðum í rekstri vátryggingafélaga og eru því kaup og sala fjármálagerninga
hluti af reglulegri starfsemi. Markmiðið með henni er að ávaxta eigið fé félagsins á sem bestan og öruggastan hátt.
Stærsti hluti eigna félagsins er til að mæta vátryggingaskuld þess. Fjárfestingaeignir TM breytast frá ári til árs en
félagið miðar við að heildarfjárfesting innan eignaflokka sé í samræmi við skilgreinda fjárfestingastefnu þess, sbr.
töflu 4.6. Yfirlit yfir tíu stærstu eignir í fjárfestingasafni TM hf. í árslok áranna 2016, 2017 og 2018, ásamt stærstu
eignum þann 30.09.2019 má sjá á töflum 4.7 – 4.10 hér að neðan.

Tafla 4.7: Tíu stærstu eignir í fjárfestingasafni TM 31.12.2016
Flokkur
Ríkisskuldabréf
Óskráð hlutabréf
Óskráð hlutabréf
Skráð hlutabréf
Ríkisskuldabréf
Óskráð hlutabréf
Skuldabréfasjóður
Eignatryggð skuldabréf
Eignatryggð skuldabréf
Hlutabréfasjóður

Heiti
RIKB 20 0205
SF V slhf.
Arnarlax hf.
Vodafone hf.
RIKB 22 1026
HSV eignarhaldsfélag slhf.
GAMMA: Credit
ARION CB 22
LBANK CB 19
Fagfjárfestasjóðurinn IHF
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Virði (m.kr.)
2.455
1.117
858
798
788
771
721
625
610
577

Tafla 4.8: Tíu stærstu eignir í fjárfestingasafni TM m.v. 31.12.2017
Flokkur
Ríkisskuldabréf
Óskráð hlutabréf
Ríkisskuldabréf
Óskráð hlutabréf
Skráð hlutabréf
Ríkisskuldabréf
Óskráð hlutabréf
Óskráð hlutabréf
Hlutabréfasjóður
Óskráð hlutabréf

Heiti
RIKB 20 0205
S122 ehf.
RIKB 28 1115
SF V slhf.
Fjarskipti hf.
RIKB 22 1026
HSV eignarhaldsfélag slhf.
Kvitholmen AS
Fagfjárfestasjóðurinn IHF
Eyrir Invest hf.

Virði (m.kr.)
2.265
2.156
1.690
1.143
993
781
744
677
646
609

Tafla 4.9: Tíu stærstu eignir í fjárfestingasafni TM 31.12.2018
Flokkur
Óskráð hlutabréf
Ríkisskuldabréf
Óskráð hlutabréf
Eignatryggð skuldabréf
Lausafjársjóður
Eignatryggð skuldabréf
Óskráð hlutabréf
Óskráð hlutabréf
Skuldabréfasjóður
Önnur verðbréf

Heiti
S121 ehf.
RIKB 20 0205
HSV eignarhaldsfélag slhf.
EIK 161047
JR: Lausafjársjóður
AL 260148
Arnarlax AS
Eyrir Invest hf.
Gamma COF
Gamma Opus

Virði (m.kr.)
2.377
1.610
1.093
1.033
908
860
823
715
663
603

Tafla 4.10: Tíu stærstu eignir í fjárfestingasafni TM 30.9.2019
Flokkur
Óskráð hlutabréf
Ríkisskuldabréf
Eignatryggð skuldabréf
Óskráð hlutabréf
Skráð hlutabréf
Eignatryggð skuldabréf
Eignatryggð skuldabréf
Skuldabréfasjóður
Eignatryggð skuldabréf
Önnur verðbréf

Heiti
S121 ehf.
RIKB 28 1115
AL 260148
Eyrir Invest hf.
Arion banki hf.
EIK 161047
REITIR 150529
Júpíter COF
LBANK CBI 28
Gamma Opus

Virði (m.kr.)
2.631
1.874
1.309
1.216
1.130
1.094
715
678
620
603

Að neðan er að finna stutta lýsingu á stærstu eignum í fjárfestingasafni TM 30.09.2019, sbr. töflu 4.10
S121 ehf.: Eignarhlutur TM í S121 ehf. nemur 18,5% af útgefnu hlutafé. S121 ehf. er óskráð félag sem heldur
utan um hlutafé í Stoðum hf. Meirihluti eigna Stoða hf. eru eignarhlutir í skráðum félögum.
RIKB 28 1115: Skuldabréf útgefin af Ríkissjóði Íslands.
AL 260148: Skráð skuldabréf útgefin af íbúðarleigufélaginu Almenna leigufélaginu ehf.
Eyrir Invest hf.: Eignarhlutur TM í Eyri Invest hf. nemur 1,5% af útgefnu hlutafé. Eyrir Invest hf. er alþjóðlegt
fjárfestingarfyrirtæki sem einbeitir sér að fjárfestingum í iðnfyrirtækjum og á meðal annars tæplega 25% hlut í
Marel hf.
28

Arion banki hf.: Eignarhlutur TM í Arion banka nemur 0,8% af útgefnu hlutafé. Arion banki hf. er einn stærsti
viðskiptabankinn á Íslandi. Arion banki hf. er skráður á skipulagðan verðbréfamarkað á Íslandi og í Svíþjóð.
EIK 161047: Skráð skuldabréf útgefin af Eik fasteignafélagi hf.
REITIR 150529: Skráð skuldabréf útgefin af Reitum fasteignafélagi hf.
Júpíter COF: Óskráður skuldabréfasjóður sem fjárfestir í öllum tegundum skuldabréfa og er í stýringu hjá Júpíter
rekstrarfélagi hf.
LBANK CBI 28: Skráð sértryggð skuldabréf útgefin af Landsbankanum hf.
Gamma Opus: Óskráður fasteignasjóður sem á eignasafn atvinnuhúsnæðis og er í stýringu hjá Gamma Capital
Management hf.

4.6

Íslenskur vátryggingamarkaður

4.6.1

Stærð markaðarins og vöxtur

Miðað við heildariðgjöld allra íslenskra skaðatryggingafélaga árið 2018, að undanskilinni Náttúruhamfaratryggingu Íslands, er stærð íslenska vátryggingamarkaðarins um 68 ma.kr. að áhrifum erlendra aðila hérlendis
undanskildum.3
Frá árinu 2015, þegar heildarstærð markaðarins var um 50 ma.kr., hefur íslenski vátryggingamarkaðurinn vaxið
um rúm 11% árlega.
4.6.2

Samkeppni og samkeppnisaðilar

Félögin fjögur sem starfa á vátryggingamarkaði hér á landi eru Vátryggingafélag Íslands hf. („VÍS“), TM, SjóváAlmennar tryggingar hf. („Sjóvá“) og Vörður tryggingar hf. („Vörður“) og eru þau samtals með 100%
markaðshlutdeild miðað við heildariðgjöld á árinu 2018. Hér á landi starfa einnig nokkur erlend tryggingafélög
með útibú á Íslandi, svo sem Allianz Ísland hf. (söluumboð), Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG og
fleiri („erlendir aðilar“). Hér er sem áður litið framhjá Náttúruhamfaratryggingu Íslands. Markaðshlutdeild
áðurgreindra fjögurra félaga miðað við heildariðgjöld árið 2018 skiptist eins og sjá má á mynd 4.2.
Mynd 4.2: Markaðshlutdeild á vátryggingamarkaði miðað við heildariðgjöld árið 2018
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24%

TM
VÍS
Sjóvá
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Nema annað sé tekið fram eru allar tölulegar upplýsingar í þessum kafla úr töflum úr ársreikningum TM, VÍS, Sjóvá og
Varðar fyrir árin 2015-2018.
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4.6.3

Skaðatryggingamarkaður

Heildarstærð skaðatryggingarmarkaðarins hér á landi, án Náttúruhamfaratryggingar Íslands, var 62 ma.kr. árið
2018 miðað við heildariðgjöld án áhrifa erlendra aðila með starfsemi hér á landi
Markaðshlutdeild félaga á skaðatryggingamarkaði hefur haldist nokkuð stöðug undanfarin fjögur ár. TM hefur þó
misst markaðshlutdeild undanfarin tvö ár en árið 2015 var félagið með 28% markaðshlutdeild á markaði með
skaðatryggingar en 25% árið 2018. Á sama tímabili jókst markaðshlutdeild Varðar úr 12% í 14% og VÍS úr 33%
í 34%. Sjóvá missti markaðshlutdeild á tímabilinu, úr 27% í 26%. Þróun markaðshlutdeildar á
skaðatryggingarmarkaði má sjá á mynd 4.3.

Mynd 4.3: Þróun markaðshlutdeildar í skaðatryggingum á árunum 2015-2018 miðað við heildariðgjöld
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4.6.4

Líftryggingamarkaður

Heildarstærð markaðar með líftryggingar var 5,6 ma.kr. árið 2018 miðað við heildariðgjöld án áhrifa erlendra
aðila með starfsemi hér á landi.
Í líftryggingum eru auk Líftryggingamiðstöðvarinnar hf., sem er í eigu TM, þrír samkeppnisaðilar:
Líftryggingafélag Íslands hf. (í eigu VÍS), Sjóvá-Almennar líftryggingar hf. (í eigu Sjóvár) og Vörður líftryggingar
hf. (í eigu Varðar). Okkar líftryggingar hf. var hluti af líftryggingamarkaði en sameinaðist Verði líftryggingum
hf. árið 2016. Sjóvá-Almennar líftryggingar eru stærsti aðilinn á markaði með um 33% markaðshlutdeild, lítið
stærri en Vörður tryggingar sem er með 32% hlutdeild. Frá sameiningu Okkar líftrygginga og Varðar líftrygginga
hefur hlutdeild sameinaðs félags minnkað en allir þrír samkeppnisaðilar hafa á móti bætt við sig hlutdeild. Yfirlit
yfir þróun markaðshlutdeildar líftryggingafélaga miðað við heildariðgjöld má sjá á mynd 4.4.

30

Mynd 4.4: Þróun markaðshlutdeildar í líftryggingum á árunum 2015-2018 miðað við heildariðgjöld
100%
90%
29%
80%
70%

5%

31%

32%

33%

Okkar líftryggingar

6%

60%
50%

Vörður líftryggingar
33%

33%

33%

31%

40%

Líftryggingafélag Íslands

30%
20%

Sjóvá Almennar líftryggingar

23%

21%

23%

24%

10%

10%

11%

11%

2015

2016

2017

2018

Líftryggingamiðstöðin

10%
0%

4.6.5

Markaðshlutdeild eftir vátryggingagreinum

Vátryggingafélögin fjögur; TM, VÍS, Sjóvá og Vörður, eru með sambærilegt vöruúrval en markaðshlutdeild þeirra
er í einstaka tilfellum ólík eftir vátryggingagreinum. Þar skiptir mestu að TM er með talsvert stærri hlutdeild í
skipa-, farm- og flugtryggingum en samkeppnisaðilarnir. Að öðru leyti er hlutdeild félaganna eftir
vátryggingagreinum nokkuð sambærileg heildarhlutdeild þeirra á vátryggingamarkaði. Markaðshlutdeild
félaganna eftir einstaka vátryggingagreinum má sjá á mynd 4.5.
Mynd 4.5: Markaðshlutdeild eftir vátryggingagreinum árið 2018
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Samsett hlutfall vátryggingafélaga

Samsett hlutfall er mælikvarði sem iðulega er horft til við rekstur vátryggingafélaga. Samsett hlutfall = (eigin tjón
ársins + rekstrarkostnaður ársins) / eigin iðgjöld ársins. Mælikvarðinn hefur þótt gefa góða mynd af grunnrekstri
vátryggingafélaga að undanskilinni afkomu vegna fjárfestingaeigna.
Samsett hlutfall vátryggingafélaganna fjögurra hefur almennt farið nokkuð lækkandi á síðustu fjórum árum.
Nokkur munur hefur verið á samsettum hlutföllum milli ára. Þannig var Vörður til að mynda með hæsta samsetta
hlutfall félaganna árið 2015, eða 105,8%, en það lægsta árið 2018, 92,3%. Samsett hlutfall TM hefur sveiflast
talsvert á milli ára en var 99,5% á fyrstu 9 mánuðum ársins 2019. Yfirlit yfir þróun samsetts hlutfalls
vátryggingafélaganna fjögurra má sjá á mynd 4.6.
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Mynd 4.6: Þróun samsetts hlutfalls á árunum 2015-9m 2019
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Lykiltölur íslenskra vátryggingafélaga árið 2018

Tafla 4.8 sýnir lykiltölur fyrir íslensku alhliða vátryggingafélögin VÍS, Sjóvá, TM og Vörð. Tölurnar eru byggðar
á ársreikningum félaganna fyrir árið 2018.
Tafla 4.8: Lykiltölur íslenskra vátryggingafélaga árið 2018 (í þ.kr)
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1 Samsett hlutfall = (eigin tjón ársins + rekstrarkostnaður ársins) / eigin iðgjöld ársins
2 Arðsemi eigin fjár er reiknuð sem hagnaður eftir skatta sem hlutfall af bókfærðu eigin fé
3 Reiknað gjaldþolshlutfall samstæðu
4 Markaðshlutdeild miðað við heildariðgjöld árið 2018
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5.

FJÁRFESTING Í LYKLI FJÁRMÖGNUN HF.

Þann 21. júlí 2019 var tilkynnt um einkaviðræður milli Klakka hf. (sem seljanda) og TM (sem kaupanda) um kaup
á öllu hlutafé í dótturfélagi Klakka, Lykli fjármögnun hf. fyrir 9.250 m.kr. auk greiðslu sem nemur hagnaði hins
keypta félags á yfirstandandi rekstrarári.
Einkaviðræðum lauk með undirritun kaupsamnings um 100% hlutafjár í Lykli þann 10. október 2019. Viðskiptin
voru háð samþykki Samkeppniseftirlitsins, samþykki Fjármálaeftirlitsins á TM sem eiganda að virkum eignarhlut
og samþykki hluthafafundar TM. Samþykki hluthafafundar og Samkeppniseftirlitsins liggja nú þegar fyrir. Í því
markmiði að fullnægja skilyrði um samþykki FME sem eiganda að virkum eignarhlut, hefur TM afhent
Fjármálaeftirlitinu umsókn um heimild stofnunarinnar til að fara með virkan eignarhlut í Lykli. Við útgáfu lýsingar
þessarar er meðferð umsóknarinnar ekki lokið af hálfu Fjármálaeftirlitsins.
Kaupverð Lykils er greitt með handbæru fé sem verður fjármagnað með útgáfu á nýju hlutafé að fjárhæð allt að
3.000 m.kr. og sölu á eignum. TM hefur tryggt sér lánsfjármögnun að fjárhæð allt að 3.000 m.kr. vegna
viðskiptanna til að viðhalda sveigjanleika í stýringu eignasafnsins.
Eigið fé Lykils var 11.688 m.kr. um mitt ár 2019. Hlutfall kaupverðs á móti áætluðu eigin fé í árslok 2019 er 0,82
miðað við áætlanir um afkomu Lykils á árinu 2019.
Kaupin á Lykli eru í samræmi við stefnu TM og eftirleiðis mun starfsemi félagsins skiptast í þrjár stoðir;
vátryggingar, fjármögnun og fjárfestingar. TM sér mikil tækifæri í kaupunum á Lykli og að hægt sé að bæta
arðsemi af grunnrekstri Lykils. Þannig áætlar TM að hægt verði að ná fram töluverðum samlegðaráhrifum, bæði
í tekjum og kostnaði, fjölga fjármögnunarkostum og ná niður fjármagnskostnaði. Stefnt er að því að gera
fjármagnsskipan Lykils hagkvæmari bæði með því að stækka félagið sem og með breyttri samsetningu
eiginfjárliða. TM ráðgerir að arðsemi eiginfjárs Lykils verði a.m.k 10% á ársgrundvelli. Til viðbótar næst fram
með kaupunum frekari áhættudreifing fyrir samstæðuna með auknu vægi fjármögnunarstarfsemi.
TM telur kaupin vera hagfelld fyrir hluthafa, enda gera áætlanir ráð fyrir að hagnaður á hvern hlut muni aukast
um 20-30% á komandi árum. Gjaldþolshlutfall félagsins í kjölfar kaupanna er áætlað yfir 1,5 m.v. framangreindar
forsendur.
Mynd 5.1: Áætluð breyting á gjaldþoli TM við kaup á Lykli (m.v. 30.06.2019)
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Ef þessar fyrirhuguðu breytingar á samstæðu ganga ekki eftir, eða taka lengri tíma, þá getur það haft áhrif á
hvernig gjaldþolshlutfallið reiknast. Þannig gæti sú staða komið upp að TM verði vátryggingafélag sem eigi
fjármálafyrirtækið Lykil sem dótturfélag. Þá er viss möguleiki á að gjaldþolshlutfall TM verði töluvert lægra en
mynd 5.1 segir til um en samt talsvert yfir lágmarki skv. lögum 100/2016 um vátryggingastarfsemi.
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5.1

Breytingar á samstæðu TM

Í kjölfar kaupa á Lykli mun samstæða TM taka breytingum. Á hluthafafundi 13. nóvember var samþykkt að breyta
nafni Tryggingamiðstöðvarinnar hf. í TM hf. TM hf. mun þjóna hlutverki móðurfélags í nýrri samstæðu félagsins
sem mun þá eiga dótturfélög sem stunda annars vegar vátryggingastarfsemi og hins vegar fjármögnunarstarfsemi.
Þá mun hluti af fjárfestingastarfsemi samstæðunnar fara fram í móðurfélaginu. Þannig er áætlað að
vátryggingastarfsemi samstæðunnar færist í félagið Tryggingu hf. sem er í dag dótturfélag í 100% eigu TM.
Samhliða því er gert ráð fyrir að sótt verði um aukið starfsleyfi til vátryggingareksturs hjá Fjármálaeftirlitinu.
Áætlað er að starfsemi Lykils verði áfram í félaginu Lykill fjármögnun hf. sem sömuleiðis verði í eigu TM hf.
Líftryggingamiðstöðin hf. og Íslensk endurtrygging hf., sem nú eru í eigu TM hf., munu í kjölfar breytinga á
samstæðu verða í eigu Tryggingar hf.

Mynd 5.2: Fyrirhuguð samstæða TM eftir kaup á Lykli fjármögnun hf.

Til stendur að sameina TM hf. og dótturfyrirtækið TM fé ehf. og gert hefur verið ráð fyrir því á myndinni
Nánari umfjöllun um starfsemi, fjárhagsyfirlit og áhættuþætti Lykils er að finna hér á eftir. Umfjöllun um proforma upplýsingar sameinaðs félags er að finna í kafla 8.1 Pro-forma fjárhagsupplýsingar TM 30. september
2019.

5.2

Helsta starfsemi Lykils

Lykill fjármögnun hf. hefur starfsleyfi sem lánafyrirtæki sbr. lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og hefur að
markmiði að þjóna íslensku atvinnulífi og einstaklingum á traustan og faglegan hátt. Í vor sótti félagið um
viðskiptabankaleyfi og vonir standa til þess að hægt verði að hefja innlánastarfsemi á komandi mánuðum.
Starfsemi Lykils hefur frá upphafi aðallega verið á sviði eignatryggðrar fjármögnunar og hefur félagið fjármagnað
atvinnutæki, atvinnuhúsnæði og ökutæki fyrir fyrirtæki og einstaklinga.
Lykill sérhæfir sig í eignatryggðri fjármögnun (e. asset based financing) atvinnutækja, atvinnuhúsnæðis og
ökutækja fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Meginfyrirkomulag fjármögnunarsamninga fram til ársins 2010 var
eignaleiga, en frá þeim tíma veðtryggð skuldabréfalán. Félagið hefur verið í fararbroddi í vöruþróun á
eignaleigumarkaði, s.s. fjármögnunarleigu á atvinnuhúsnæði og rekstrarleigu til fyrirtækja, ásamt Lykilleigu til
einstaklinga. Verktakar og þjónustuaðilar hafa í gegnum tíðina verið stærstu viðskiptavinir félagsins en á síðari
árum hefur meiri áhersla verið lögð á fjármögnun ökutækja til einstaklinga.
Fjármögnunarleiðir einstaklinga skiptast í fjóra flokka:
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Lykillán: Hefðbundið skuldabréfaform fyrir fjármögnun á bíl eða skráningarskyldum tækjum.
Viðskiptavinurinn er skráður eigandi tækisins á lánstímanum en til tryggingar er tekið veð á 1. veðrétti í
bíl/tækinu.



Lykilleiga: Lykill er eigandi tækisins og viðskiptavinurinn greiðir leigugreiðslur fyrir afnot af því. Að
samningstíma loknum er tækinu skilað til Lykils.



Lykilsamningur: Fjármögnunarform þar sem Lykill er skráður eigandi tækisins og viðskiptavinurinn
umráðamaður og greiðir afborganir og vexti. Að samningstíma loknum eignast viðskiptavinurinn tækið.



Lykilfé: Óveðtryggt peningalán að hámarki 1 m.kr. Eingöngu rafræn afgreiðsla.

Fjármögnunarleiðir fyrirtækja og rekstraraðila skiptast í sex flokka:


Flotaleiga: Rekstrarleiga með helstu þjónustuþáttum sem hentar til fjármögnunar á bílaflota fyrirtækja
þar sem Lykill er eigandi flotans og viðskiptavinurinn greiðir leigugreiðslur fyrir afnot af honum. Lykill
sér um alla umsýslu flotans og endursölu hans þar sem flotanum er skilað til Lykils í lok samningstíma.



Fjármögnunarleiga: Hentar til fjármögnunar á vélum og tækjum til atvinnurekstrar þar sem Lykill er
eigandi tækisins en viðskiptavinurinn leigutaki og hefur fullan umráðarétt yfir því. Að samningstíma
loknum er tækinu skilað til Lykils.



Kaupleiga: Hentar til fjármögnunar á vélum og tækjum til atvinnurekstrar þar sem Lykill er eigandi
tækisins en viðskiptavinurinn umráðamaður á gildistíma kaupleigusamningsins. Að samningstíma
loknum greiðir viðskiptavinurinn lokagjald og verður eigandi tækisins.



Rekstrarleiga: Lykill er eigandi tækisins og viðskiptavinur greiðir leigugreiðslur fyrir afnot af því.
Rekstrarleigusamningur getur ýmist innifalið alla helstu þjónustuþætti eða verið án þeirra. Að
samningstíma loknum er tækinu skilað til Lykils.



Lykillán: Hefðbundið skuldabréfaform fyrir fjármögnun á bíl eða skráningarskyldum tækjum.
Viðskiptavinurinn er eigandi tækisins og eignast það við lok samningstíma en til tryggingar er tekið veð
á 1. veðrétti í bíl/tækinu.



Lykilsamningur: Hefðbundinn bílasamningur þar sem Lykill er skráður eigandi tækisins og
viðskiptavinurinn umráðamaður. Að samningstíma loknum eignast viðskiptavinurinn tækið.

5.2.1

Skipulag

Starfsemi Lýsingar fer fram á þremur sviðum sem heyra undir forstjóra félagsins. Að meðaltali störfuðu 34
starfsmenn hjá félaginu árið 2018 en stöðugildi í árslok voru 35. Hjá Lykli starfar hópur sérfræðinga sem býr yfir
mikilli þekkingu og reynslu.
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Mynd 5.3: Skipurit Lykils

Lykill er 100% eigandi fjögurra dótturfélaga, LÝS-2 ehf., LÝS-3 ehf., Lýsingar ehf. og Kvakks ehf. Engin
starfsemi er í félögunum og eru eignir þeirra handbært fé og kröfur á móðurfélagið. Skuldir félaganna eru
óverulegar.
Skrifstofa framkvæmdastjóra
Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri félagsins og stýrir starfseminni í samræmi við stefnu stjórnar.
Framkvæmdastjóra ber að sjá til þess að rekstur félagsins sé í samræmi við lög og að meðferð eigna félagsins sé
með tryggilegum hætti. Um ábyrgð og skyldur framkvæmdastjóra er nánar vísað til VII kafla laga um
fjármálafyrirtæki og IX kafla laga um hlutafélög. Framkvæmdastjóri er Lilja Dóra Halldórsdóttir.
Áhættustýring og yfirlögfræðingur heyra beint undir framkvæmdastjóra.
Áhættustýring
Meginhlutverk áhættustýringar er að styðja stjórn og stjórnendur í eftirlitshlutverki sínu, m.a. með því að greina
mælanlega áhættuþætti sem geta haft bein fjárhagsleg áhrif á afkomu fyrirtækisins og leita leiða til að stýra þeim,
en stjórn félagsins samþykkir áhættustefnu, áhættuvilja og framkvæmd áhættustýringar og hefur eftirlit með að
markmið séu yfirfarin og gerðar viðeigandi ráðstafanir. Framkvæmdastjóri og sviðsstjórar bera ábyrgð á að helstu
áhættuþættir í rekstri félagsins séu skilgreindir og skal áhættustýring sjá til þess að söfnun upplýsinga um þá sé
virk og að skýrslugjöf gefi sem skýrasta mynd af áhættu félagsins á hverjum tíma.
Áhættustýring félagsins felst m.a. í grundvallarviðhorfi allra starfsmanna og stjórnenda til áhættu og hvernig á
henni er tekið. Þá tekur áhættustýring einnig til áhættuvilja félagsins, eftirlits, hæfni starfsfólks, skipulags og
stjórnarhátta.
Yfirmaður áhættustýringar er Guðrún Jónsdóttir.
Yfirlögfræðingur
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Hlutverk einingarinnar er að hafa umsjón með lögfræðilegum málefnum félagsins, þ.m.t. dómsmálum. Þá sér
yfirlögfræðingur um skjalagerð og lögfræðilega ráðgjöf til starfsfólks og stjórnar félagsins ásamt því að sinna
fræðslu um lögfræðileg málefni. Jafnframt heyrir lög- og milliinnheimtu þar undir ásamt samskiptum við
eftirlitsaðila og persónuvernd.
Árni Huldar Sveinbjörnsson gegnir starfi yfirlögfræðings.
Viðskiptasvið
Viðskiptasvið Lykils sinnir fyrirtækja- og einstaklingsþjónustu. Hlutverk sviðsins eru eftirfarandi:
Fyrirtækjaþjónusta: Fjármögnun á ökutækjum og ýmsum tegundum atvinnutækja með eignaleigusamningum og
veðlánssamningum. Á sviðinu fer einnig fram meðhöndlun almennra fyrirspurna og samskipti við viðskiptavini
og samstarfsaðila.
Einstaklingsþjónusta: Fjármögnun á bifreiðum og öðrum skráningarskyldum tækjum með eignaleigu- og
veðlánssamningum. Á sviðinu fer einnig fram meðhöndlun almennra fyrirspurna og samskipti við viðskiptavini
og samstarfsaðila.
Undir viðskiptasviði er einnig ábyrgð á vöru- og viðskiptaþróun félagsins, bæði hvað varðar þróun núverandi
vöruframboðs og þróun nýrra vara. Þar liggur jafnframt ábyrgð á kynningarstarfi og markaðsmálum félagsins og
gerð auglýsingaefnis. Enn fremur er haldið utan um samskipti við samstarfsaðila Lykils, bæði vegna Flotaleigu
og Lykilleigu og við sölu- og þjónustuaðila bifreiða, véla og tækja.
Þá fellur starfsemi viðskiptaþjónustu og bakvinnslu einnig undir sviðið.
Framkvæmdastjóri viðskiptasviðs er Sverrir Viðar Hauksson.
Fjármálasvið
Hlutverk fjármálasviðs er m.a. gerð uppgjöra, almenn færsla bókhalds, samskipti við endurskoðendur og önnur
reikningsskil. Sviðið sér um öll almenn og regluleg skýrsluskil og samskipti við Fjármálaeftirlit og Seðlabanka
Íslands vegna þeirra. Enn fremur heyrir fjármögnun félagsins og dagleg lausafjárstýring undir sviðið og
utanumhald með skráðum sem óskráðum skuldabréfa- og víxilútgáfum félagsins og samskipti við Kauphöll. Þá
er þar einnig ábyrgð á eftirfylgni með að lausafjárstaða félagsins sé innan tilskilinna marka og að leitast sé við að
viðhalda sem bestu jafnvægi milli erlendra eigna og skulda, greiðslur af lánum og samskipti við lánardrottna
félagsins. Sviðið ber einnig ábyrgð á gerð mánaðarskýrslu sem kynnt er stjórnendum og stjórn félagsins.
Framkvæmdastjóri fjármálasviðs er Sighvatur Sigfússon.
Rekstrarsvið
Rekstrarsvið ber ábyrgð á almennum rekstri og rekstrarkostnaði vegna skrifstofu Lykils og hefur eftirlit með
þessum þáttum. Þá ber sviðið ábyrgð á greiningu upplýsinga í rekstrarlegum tilgangi, uppbyggingu og rekstri
tölvukerfa og vélbúnaðar, umsjón með heimasíðu og þjónustuvef Lykils og ábyrgð á öðrum tæknimálum, þjónustu
þeim tengdum og öryggismálum í upplýsingatækni og öðrum rekstri félagsins. Enn fremur sér rekstrarsvið um
almenn innkaup félagsins.
Undir sviðið fellur einnig umsýsla fullnustu- og rekstrareigna félagsins. Hlutverk eignaumsýslu er að taka við
leigumunum við skil og sjá um að þeir séu verðmetnir, meta hvort viðgerða sé þörf og koma þeim í viðeigandi
sölumeðferð. Þá sjá starfsmenn sviðsins til þess að ástand og ásýnd þeirra eigna sem eru í sölumeðferð sé
viðunandi. Starfsmenn sviðsins eru í samskiptum við verkstæði, innlenda og erlenda sölumenn, uppboðsaðila,
skoðunarstöðvar, tryggingafélög o.fl.
Þá starfar eftirlitsmaður á sviðinu sem fylgist með ástandi og verðmetur leigumuni og veðandlög eftir því sem á
við.
Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs er Stefnir Stefnisson.
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5.3

Eignasafn

Leigusamningar og útlán námu 33,6 mö.kr. þann 30. september 2019 samanborið við 29,0 ma.kr. þann 31.
desember 2018.
Leigusamningar og útlán standa undir alls um 80% af heildareignum félagsins. Af þeim er tæplega helmingur
bundinn í skuldabréfum með veði í bifreiðum. Þá er um helmingur leigusamninga og útlána til einstaklinga og um
helmingur til ýmissa fyrirtækja. Sundurliðun á leigusamningum og útlánum má sjá hér að neðan, annars vegar
eftir tegund eignar í töflu 5.1 og eftir tegund viðskiptamanna í töflu 5.2.
Tafla 5.1: Niðurbrot leigusamninga og útlána (30.09.2019) (í þ.kr.)
Skuldabréf með veði í bifreiðum

16.278.576

48,4%

Leigusamningar, vélar, tæki o.fl.

13.374.818

39,8%

Skuldabréf með veði í fasteignum

2.687.520

8,0%

Önnur skuldabréf

1.011.396

3,0%

164.129

0,5%

Annað

59.403

0,2%

Víxlar

29.754

0,1%

33.605.596

100,0%

Leigusamningar, fasteignir

Samtals

Tafla 5.2: Leigusamningar og útlán eftir tegund viðskiptamanna (30.09.2019) (í þ.kr.)
Einstaklingar

16.863.925

50,2%

Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta

4.052.387

12,1%

Byggingarstarfsemi

3.170.075

9,4%

Heildsala og smásala

2.099.670

6,2%

Fasteignaviðskipti

1.352.110

4,0%

Flutningar og geymsla

1.112.659

3,3%

998.163

3,0%

3.956.608

11,8%

33.605.596

100,0%

Framleiðsla
Annað
Samtals

5.4

Fjárhagur Lykils 1. janúar 2016- 30. september 2019

Í eftirfarandi umfjöllun er farið yfir þróun rekstrar, efnahags og sjóðstreymis Lykils, fyrir tímabilið frá 1. janúar
2016 til 30. september 2019. Upplýsingarnar eru fengnar úr endurskoðuðum samstæðuársreikningum Lykils fyrir
árin 2016, 2017 og 2018. Jafnframt eru upplýsingar úr ókönnuðu árshlutauppgjöri Lykils fyrir fyrstu níu mánuði
ársins 2019. Framangreindir ársreikningar og árshlutauppgjör eru felldir inn í lýsinguna með tilvísun og mynda
órjúfanlega heild hennar, eins og fjallað er um í kafla 11.3 Skjöl felld inn með tilvísun og skjöl til sýnis.
Ársreikningar Lykils fyrir árin 2016 og 2017 voru endurskoðaðir og áritaðir af Ernst & Young ehf. og
ársreikningur 2018 var endurskoðaður og áritaður af Deloitte ehf. Árshlutauppgjör Lykils fyrir fyrstu níu mánuði
ársins 2019 var hvorki endurskoðað né kannað.
Ársreikningar Lykils fyrir árin 2016, 2017 og 2018 voru gerðir í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins
og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu, sbr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1602/2002 um
beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla og hafa lagagildi á Íslandi skv. lögum nr. 3/2006 um ársreikninga.
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Upplýsingar um reikningsskilastaðla koma fram í skýringu 2 í ársreikningum félagsins fyrir árin 2016, 2017 og
2018.
5.4.1

Rekstrarreikningur 1. janúar 2016-30. september 2019

Hér á eftir er umfjöllun um rekstrarreikning Lykils fyrir árin 2016, 2017, 2018 og fyrstu níu mánuði 2019 en tafla
5.3 sýnir rekstrarreikninga fyrrgreindra ára.
Tafla 5.3: Rekstrarreikningur Lykils 2016-30. september 2019 (í þ.kr.)

Vaxtatekjur
Vaxtagjöld
Hreinar
vaxtatekjur
Hreinn gjaldeyrismunur
Rekstrarleigutekjur
Aðrar rekstrartekjur
Rekstrarkostnaður
Afskriftir
Hrein virðisbreyting
Matsbreyting og aðrar tekjur
fullnustueigna
Hagnaður fyrir tekjuskatt
Tekjuskattur
Heildarafkoma
ársins
Hagnaður á hlut
Hagnaður og þynntur hagnaður á
hlut

2019
1.1.-30.9

2018
1.1.-30.9

2018
1.1.-31.12.

2017
1.1.-31.12.

2016
1.1.-31.12.

2.180.570
(1.109.465)

1.659.936
(704.220)

2.387.025
(1.123.517)

1.971.976
(652.960)

1.806.480
(364.778)

1.071.105

955.716

1.263.508

1.319.016

1.441.702

26.361
638.486
38.175
(944.057)
(354.322)
(108.709)

60.450
575.020
13.956
(870.412)
(292.424)
611.205

195.712
772.358
23.826
(1.173.639)
(397.426)
438.036

(2.014)
618.664
25.034
(1.085.518)
(402.385)
603.624

15.173
428.021
164.914
(1.131.476)
(289.749)
729.307

(1.487)

(8.596)

(8.318)

(161)

2.901

365.552

1.044.916

1.114.057

1.076.261

1.360.793

97.721

991.000

0

0

365.552

1.044.916

1.211.778

2.067.261

1.360.793

1,6

7,90

5,20

9,00

5,90

Tekjur Lykils felast að mestu leyti í vaxtatekjum af útlánum þess sem og rekstrarleigutekjum af samningum um
rekstrarleigu á bílum og tækjum. Á fyrstu níu mánuðum 2019 námu heildartekjur 2.857 m.kr. og hækkuðu um
27,0% frá sama tímabili í fyrra. Á árinu 2018 námu heildartekjur 3.183 m.kr. og hækkuðu um 21,7% frá fyrra ári.
Heildartekjur félagsins voru 2.615 m.kr. árið 2017 og hækkuðu um 9,0% frá árinu 2016. Af heildartekjum voru
vaxtatekjur stærsti einstaki liðurinn árin 2016-2018 og fyrstu níu mánuði 2019. Fyrstu níu mánuði 2019 námu
vaxtatekjur 2.181 m.kr og hækkuðu um 31,4% frá sama tímabili í fyrra. Árið 2018 námu vaxtatekjur 2.387 m.kr.
samanborið við 1.972 m.kr. árið 2017 en það ár hækkuðu þær um 9,2% frá árinu 2016.
Á fyrstu níu mánuðum 2019 voru hreinar vaxtatekjur 1.071 m.kr. og uxu um 12,1% frá sama tímabili í fyrra.
Hreinar vaxtatekjur árið 2018 voru 1.264 m.kr. og drógust lítillega saman eða um 4,0% frá árinu 2017 þegar þær
námu 1.316 m.kr. Hreinar vaxtatekjur árið 2017 drógust saman um 8,5% frá árinu 2016 þegar þær námu 1.442
m.kr. Helsta ástæðan fyrir samdrætti í hreinum vaxtatekjum er vegna mikillar aukningar í vaxtagjöldum en sú
aukning er tilkomin vegna aukinnar lántöku sem og breyttrar samsetningar á lántöku félagsins.
Rekstrarleigutekjur námu 638 m.kr. á fyrstu níu mánuðum 2019 og uxu um 11,0% miðað við sama tímabil í fyrra.
Rekstrarleigutekjur námu 772 m.kr. árið 2018 og jukust um 24,8% frá árinu 2017 þegar þær námu 619 m.kr. Árið
2016 voru tekjur af rekstrarleigu 428 m.kr.
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Rekstrarkostnaður var 944 m.kr. á fyrstu níu mánuðum 2019 og óx hann um 8,5% frá sama tímabili 2018.
Rekstrarkostnaður árið 2018 var 1.174 m.kr. og hækkaði um 8,1% frá fyrra ári sem skýrist að hluta af auknum
umsvifum í flotaleigu. Rekstrarkostnaður var 1.086 m.kr. árið 2017 og lækkaði um 4,1% frá fyrra ári.
Hrein virðisbreyting var neikvæð á fyrstu níu mánuðum ársins 2019 um 109 m.kr. samanborið við jákvæða
matsbreytingu um 611 m.kr. fyrir sama tímabil á árinu 2018. Á árinu 2018 var virðisbreyting jákvæð um 438
m.kr. sem er 27,4% lækkun frá fyrra ári. Hrein virðisbreyting var jákvæð um 604 m.kr. á árinu 2017 sem er 17,2%
lækkun frá fyrra ári þegar hún nam 729 m.kr. Hrein virðisbreyting hefur verið jákvæð undanfarin þrjú ár og er
það að stærstum hluta til vegna bakfærslu virðisbreytinga fyrri ára vegna lagaóvissu er sneri að lögmæti
erlendra/gengistryggðra lána félagsins.
Hagnaður fyrir fyrstu níu mánuði 2019 var 366 m.kr samanborið við 1.045 m.kr. fyrir sama tímabil 2018 sem er
65,1% lækkun milli tímabila og skýrist að mestu af neikvæðri matsbreytingu. Hagnaður ársins 2018 var 1.212
m.kr., en þar af var tekjuskattsinneign að fjárhæð 98 m.kr. tekjufærð á tímabilinu. Hagnaður ársins 2017 var 2.067
m.kr. sem er 51,9% hækkun milli ára, en þar af var tekjuskattsinneign að fjárhæð 991 m.kr. tekjufærð á tímabilinu
en áætlanir félagsins til næstu ára gera ráð fyrir að félagið geti nýtt inneignina á móti skattskyldum hagnaði.
5.4.2

Efnahagur Lykils 2016-30. september 2019

Efnahagur Lykils hefur verið mjög traustur um árabil og eiginfjárhlutfall (CAD hlutfall) hefur verið á bilinu 29,152,5 % á árunum 2016- 30. september 2019.
Tafla 5.4: Efnahagur Lykils 2016-30. september 2019 (í þ.kr.)
2019
30.09 .

2018
31.12.

2017
31.12.

2016
31.12.

Eignir
Handbært fé
Markaðsskuldabréf
Leigusamningar og útlán
Afleiðusamningar
Tekjuskattsinneign
Aðrar eignir
Rekstrarleigueignir
Rekstrarfjármunir
Leigueignir
Fullnustueignir
Eignir samtals

3.080.888
0
33.605.596
829.690
1.088.721
122.118
2.384.011
164.087
186.910
12.036
41.474.057

4.646.165
0
28.960.165
607.572
1.088.721
135.757
2.303.961
143.499
0
8.144
37.893.984

5.466.752
0
22.739.690
108.099
991.000
337.376
1.972.380
147.778
0
15.556
31.778.632

5.945.708
445.528
17.717.789
0
0
191.128
1.463.831
176.111
0
21.944
25.962.039

Skuldir
Lántaka
Leiguskuld
Aðrar skuldir
Skuldir samtals

29.026.139
188.853
459.591
29.674.583

24.896.655
0
363.406
25.260.062

17.119.386
0
1.335.577
18.454.963

12.766.611
0
1.239.020
14.005.631

Eigið fé
Hlutafé
Annað bundið eigið fé
Óráðstafað eigið fé
Eigið fé samtals

230.901
8.789.522
2.779.051
11.799.474

230.901
8.789.522
3.613.499
12.633.923

230.901
8.789.522
4.303.245
13.323.669

230.901
8.789.522
2.935.985
11.956.408

Skuldir og eigið fé samtals

41.474.057

37.893.984

31.778.632

25.962.039

Eignir Lykils 2016-30. september 2019
Efnahagur Lykils er að stærstum hluta samsettur úr handbæru fé, leigusamningum og útlánum auk
rekstrarleigueignum. Heildareignir félagsins þann 30. september 2019 voru 41.474 m.kr. Heildareignir félagsins
árið 2018 námu 37.894 m.kr. samanborið við 31.779 m.kr. árið 2017, sem samsvarar um 19,2% hækkun. Árið
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2016 námu heildareignir félagsins 25.962 m.kr. Leigusamningar og útlán eru stærsti einstaki eignaflokkurinn og
námu þau 33.605 mkr. þann 30. september 2019 samanborið við 28.960 m.kr. í lok árs 2018 og 22.740 m.kr. í lok
árs 2017. Vöxtur síðastliðinna tveggja ára hefur verið 27,4% og 28,3% en í árslok 2016 námu leigusamningar og
útlán 17.718 m.kr. Ítarlegar upplýsingar um leigusamninga og útlán Lykils má finna í skýringum 22-28 í
ársreikningum félagsins fyrir árin 2016-2018 en þar má nefna yfirlit yfir helstu tryggingar, tegundir lántaka,
lánstíma, framlag í afskriftareikning sem og greiningu á vanskilum.
Félagið hefur búið yfir talsverðu af handbæru fé en það var 3.081 m.kr. þann 30. september 2019, 4.646 m.kr. í
árslok 2018 og 5.467 m.kr. árið 2017. Kemur lækkun milli ára til vegna aukinna útlána félagsins sem og
arðgreiðslna.
Afleiðusamningar námu 830 m.kr. þann 30. september 2019. Afleiðusamningar námu 608 m.kr. í lok árs 2018
samanborið við 108 m.kr. í árslok 2017. Þessir samningar eru tilkomnir vegna vaxtaskiptasamninga þar sem
félagið er að breyta verðtryggðri fastvaxtaáhættu í fjármögnun félagsins í óverðtryggða fljótandi vexti enda er
lang stærsti hluti lánasafnsins óverðtryggður á fljótandi vöxtum.
Tekjuskattsinneign félagsins hefur aukist talsvert frá árinu 2016 og nam hún 1.089 m.kr. þann 30. september 2019
og í lok árs 2018 samanborið við 991 m.kr. í árslok 2017. Aukning þessi skýrist af því að áætlanir félagsins til
næstu ára gera ráð fyrir að félagið geti nýtt inneignina á móti skattskyldum hagnaði.
Rekstrarleigueignir Lykils hafa vaxið með auknum umsvifum undanfarin ár og námu 2.384 m.kr. þann 30.
september 2019. 2.304 m.kr. í árslok 2018 og jukust um 16,8% árið 2018. Árið 2017 námu rekstrarleigueignir
1.972 m.kr. samanborið við 1.464 m.kr. í árslok 2016, sem samsvarar 34,7% vexti milli ára.
Eigið fé og skuldir Lykils 2016- 30. september 2019
Eigið fé Lykils nam 11.799 m.kr. þann 30. september 2019. Óráðstafað eigið fé nam 2.779 m.kr. og lækkaði frá
lok árs 2018 sem nam afkomu ársins að teknu tilliti til arðgreiðslna.
Eigið fé nam 13.324 m.kr. í árslok 2017 samanborið við 11.956 m.kr. árið 2016. Óráðstafað eigið fé nam 4.303
m.kr. og jókst frá fyrra ári sem nam afkomu ársins að teknu tilliti til arðgreiðslna.
Eiginfjáryfirlit Lykils 2016-30. september 2019
Eigið fé Lykils nam 12.634 m.kr. í árslok 2018 og samkvæmt samþykktum félagsins er heildarhlutafé þess 231
m.kr. þann 31. desember 2018. Eftirfarandi tafla sýnir breytingar á eigin fé frá 1. janúar 2016 til 31. desember
2018.
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Tafla 5.5: Eiginfjáryfirlit Lykils 2016-2018 (í þ.kr.)
Annað bundið eigið fé

Eigið fé 1.1.2016
Heildarafkoma ársins

Hlutafé
230.901

Yfirverðsreikningur Lögbundinn
hlutafjár varasjóður
8.731.797
57.725

Óráðstafað
eigið fé
1.575.192
1.360.793

Samtals
10.595.615
1.360.793

Eigið fé 31.12.2016

230.901

8.731.797

57.725

2.935.985

11.956.408

Eigið fé 1.1.2017
Greiddur arður
Heildarafkoma ársins

230.901

8.731.797

57.725

2.935.985
(700.000)
2.067.261

11.956.408
(700.000)
2.067.261

Eigið fé 31.12.2017

230.901

8.731.797

57.725

4.303.245

13.323.669

Eigið fé 1.1.2018
Innleiðing IFRS 9
Uppfært eigið fé 1.1.2018
Greiddur arður
Heildarafkoma ársins

230.901

8.731.797

57.725

230.901

8.731.797

57.725

4.303.245
138.476
4.441.721
(2.040.000)
1.211.778

13.323.669
138.476
13.462.145
(2.040.000)
1.211.778

Eigið fé 31.12.2018

230.901

8.731.797

57.725

3.613.499

12.633.923

Eigið fé 1.1.2019
Greiddur arður
Heildarafkoma tímabilsins
Eigið fé 30.09.2019

230.901

8.731.797

57.725

230.901

8.731.797

57.725

3.613.499
(1.200.000)
365.552
2.779.051

12.633.923
(1.200.000)
365.551
11.799.474

Sjóðstreymi Lykils 1. janúar 2016-30. september 2019
Hér á eftir fer samantekin umfjöllun um sjóðstreymi Lykils fyrir rekstrarárin 2018, 2017 og 2016 en tafla 5.6 sýnir
sjóðstreymi félagsins fyrir þessi þrjú ár.
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Tafla 5.6: Sjóðstreymisyfirlit Lykils 1. janúar 2016-30. september 2019 (í þ.kr.)

Hagnaður fyrir tekjuskatt
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Hrein virðisbreyting
Hreinn gjaldeyrismunur
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld nettó
Aðrir rekstrarliðir
Innborgaðir vextir
Greiddir vextir
Veltufé frá rekstri án breytingar á rekstrartengdum
liðum

2019
1.1.-30.9

2018
1.1.-30.9

2018
2017
2016
1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

365.552

1.044.916

108.709
(26.361)
(1.071.105)
298.339

(611.205)
(60.450)
(955.716)
241.663

2.125.168
(938.250)

2.051.937
(684.085)

2.473.798 2.236.050
(387.444) (533.608)

862.052

1.027.060

1.639.512

1.114.057

1.076.261

1.360.793

(438.036) (603.624) (729.307)
(195.712)
2.014
(15.173)
(1.263.508) (1.319.016) (1.441.702)
336.356
351.981
146.472

1.210.058

1.951.270
(385.573)
886.779

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Lækkun (hækkun) á rekstrartengdum kröfum
Hækkun (lækkun) á rekstrartengdum skuldum

(5.038.254) (2.904.836)
96.185 (605.565)

(5.886.742) (5.066.517) (2.706.713)
(565.719)
96.558 (671.426)

Breyting rekstrartengdra eigna og skulda

(4.942.069) (3.510.401)

(6.452.461) (4.969.959) (3.378.139)

Handbært fé til rekstrar

(4.080.018) (2.483.340)

(4.812.949) (3.759.902) (2.491.360)

Fjárfestingahreyfingar
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir
Fjárfestingahreyfingar

560.013
496.381
(942.834) (1.200.898)
(382.821) (704.517)

605.595
483.686
(1.388.851) (1.322.194)
(783.256) (838.508)

530.475
(973.297)
(442.822)

Fjármögnunarhreyfingar
Ný langtímalán
Afborganir langtímalána
Greiddur arður til hluthafa
Fjármögnunarhreyfingar

11.483.758 13.652.526 18.138.511 9.927.763 6.555.214
(7.388.922) (9.732.999) (12.220.095) (5.811.413) (4.535.575)
(1.200.000)
0 (1.158.237)
0
0
2.894.836 3.919.527
4.760.179 4.116.350 2.019.639

Hækkun (lækkun) á handbæru fé
Handbært fé í ársbyrjun
Gengismunur vegna handbærs fjár

(1.568.003)
4.646.165
2.726

731.670
5.466.752
(10.364)

(836.026) (482.060)
5.466.752 5.945.708
15.438
3.104

(914.543)
7.102.041
(241.790)

3.080.888

6.188.059

4.646.165

5.466.752

5.945.708

14.296
(14.296)
0
0

24.590
(24.590)
940.000
(940.000)

18.005
(18.005)
881.763
(881.763)

8.173
(8.173)
700.000
(700.000)

Handbært fé í lok tímabils
Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa:
Eftirfarandi liðir koma ekki fram í sjóðstreyminu:
Rekstrar- og fullnustueignir breyting
Útlán breyting
Eignir breyting
Greiddur arður

Handbært fé til rekstrar Lykils vegna fyrstu níu mánaða 2019 var tilkomið vegna afkomu Lykils fyrir skatta fyrir
fyrstu níu mánuði 2019 að fjárhæð 365 m.kr. Hreinir vextir greiddir til Lykils fyrstu níu mánuði 2019 námu 1.187
m.kr. Hreinar rekstrartengdar kröfur lækkuðu um 4.942 m.kr. Handbært fé til rekstrar nam því 4.080 m.kr fyrir
fyrstu níu mánuði ársins 2019

43

Handbært fé til rekstrar Lykils vegna ársins 2018 var tilkomið vegna afkomu Lykils fyrir skatta á árinu að fjárhæð
1.114 m.kr. Rekstrarliðir sem ekki höfðu áhrif á fjárstreymi höfðu neikvæð áhrif að upphæð 1.561 m.kr. Hreinir
vextir greiddir til Lykils námu 2.086 m.kr. árið 2018. Hreinar rekstrartengdar kröfur lækkuðu um 6.452 m.kr.
Handbært fé til rekstrar nam því 4.813 m.kr. fyrir árið 2018.
Fjárfestingahreyfingar fyrir fyrstu níu mánuði 2019 námu 383 m.kr. og var þar um að ræða kaup á varanlegum
rekstrarfjármunum að fjárhæð 943 m.kr. og sölu að fjárhæð 560 m.kr.
Fjárfestingahreyfingar árið 2018 námu 783 m.kr. og var þar um að ræða kaup á varanlegum rekstrarfjármunum
að fjárhæð 1.389 m.kr. og sölu að fjárhæð 606 m.kr.
Fjármögnunarhreyfingar á fyrstu níu mánuðum 2019 var ný lántaka að fjárhæð 11.484 m.kr. auk greiðslu af eldri
lántökum að fjárhæð 7.389 m.kr.. Greiddur var arður á tímabilinu að andvirði 1.200 m.kr. Handbært fé lækkaði
um 1.568 m.kr. á tímabilinu og nam í lok tímabilsins 3.081 m.kr.
Fjármögnunarhreyfingar ársins 2018 voru endurfjármögnun og aukning á lántöku til að fjármagna aukið umfang
í starfsemi félagsins. Nam ný lántaka langtímalána 18.139 m.kr. árið 2018 en sama ár námu afborganir
langtímalána 12.220 m.kr. Greiddur arður nam 1.158 m.kr. Að teknu tilliti til framangreindra liða þá lækkaði
handbært fé um 836 m.kr. á árinu 2018 og nam í árslok 4.646 m.kr.
Á árinu 2017 var handbært fé til rekstrar Lykils vegna ársins sem tilkomið var vegna afkomu Lykils fyrir skatta á
árinu að fjárhæð 1.076 m.kr. Rekstrarliðir sem ekki höfðu áhrif á fjárstreymi höfðu neikvæð áhrif að upphæð
1.568 m.kr. Hreinir vextir greiddir til Lykils námu 1.702 m.kr. árið 2017. Rekstrartengdar eignir og skuldir
lækkuðu um 4.970 m.kr. Handbært fé til rekstrar nam því 3.760 m.kr. fyrir árið 2017.
Fjárfestingahreyfingar árið 2017 námu 839 m.kr. og var þar um að ræða kaup á varanlegum rekstrarfjármunum
að fjárhæð 1.322 m.kr. og sölu að fjárhæð 484 m.kr.
Fjármögnunarhreyfingar ársins 2017 voru ný lántaka langtímalána 9.928 m.kr. en afborganir langtímalána námu
5.811 m.kr. Að teknu tilliti til framangreindra liða þá lækkaði handbært fé um 482 m.kr. á árinu 2017 og nam í
árslok 5.467 m.kr.
Árið 2016 var handbært fé til rekstrar Lykils vegna ársins sem tilkomið var vegna afkomu Lykils fyrir skatta á
árinu að fjárhæð 1.361 m.kr. Rekstrarliðir sem ekki höfðu áhrif á fjárstreymi höfðu neikvæð áhrif sem nam 2.040
m.kr. Hreinir vextir greiddir til Lykils námu 1.566 m.kr. árið 2016. Hreinar rekstrartengdar kröfur lækkuðu um
3.378 m.kr. Handbært fé til rekstrar nam því 2.491 m.kr. fyrir árið 2016.
Fjárfestingahreyfingar árið 2016 námu 443 m.kr. og var þar um að ræða kaup á varanlegum rekstrarfjármunum
að fjárhæð 973 m.kr. og sölu að fjárhæð 530 m.kr.
Fjármögnunarhreyfingar ársins 2016 ný lántaka langtímalána að fjárhæð 6.555 m.kr. en afborganir langtímalána
námu 4.536 m.kr. Að teknu tilliti til framangreindra liða þá lækkaði handbært fé um 915 m.kr. á árinu 2016 og
nam í árslok 5.946 m.kr.

5.5

Áhættuþættir Lykils

5.5.1

Útlánaáhætta

Útlánaáhætta er fólgin í því að Lykill tapi fjárkröfu ef mótaðilar í viðskiptum standa ekki við fjárhagslegar
skuldbindingar sínar. Útlánaáhætta eykst ef greiðslugeta mótaðila versnar, undirliggjandi tryggingar rýrna og/eða
tryggja einungis hluta af fjárkröfu, ef óvissa ríkir um virði trygginga eða virðið er síbreytilegt. Útlánaáhætta getur
einnig aukist við skilmálabreytingar samninga. Ein tegund útlánaáhættu er mótaðilaáhætta en það er hættan á að
mótaðilinn verði ógreiðslufær áður en skuldbinding hans er að fullu greidd. Mótaðilaáhætta getur einnig verið
fólgin í að aðili sem gengist hefur í ábyrgð fyrir skuldbindingu sé ekki greiðslufær þegar á ábyrgðina reynir.
Reglur félagsins um fjármögnunarþjónustu og ábyrgðir kveða á um ábyrgð á ákvörðunum um fjármögnun,
heimildir þeim tengdum og störf nefnda sem taka ákvarðanir um fjármögnun. Í reglunum er kveðið á um hámark
fjármögnunar og ábyrgða og viðmið varðandi áhættu vegna þeirra. Enn fremur er í reglunum kveðið á um
heimildir stjórnenda og einstakra starfsmanna til ákvarðanatöku um fjármögnun. Í handbók félagsins um
fjármögnunarþjónustu er m.a. tekið á meðferð umsókna viðskiptavina um fjármögnun og þá þjónustu sem rúmast
innan heimilda. Þá er einnig kveðið á um hvernig meta skuli áhættu og greiðslugetu viðskiptavina, hvers konar
tryggingar eru teknar gildar og hvernig þær eru metnar.

44

Eignasafnið er dreift eftir flokkum viðskiptavina en nánari greining á eignasafni er sýnd í skýringum 4 í árs- og
árshlutareikningum félagsins.
Áhættuskuldbinding vegna eins viðskiptamanns eða hóps tengdra viðskiptamanna má ekki fara yfir 25% af
eiginfjárgrunni fjármálafyrirtækis skv. 30. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, en til stórra
áhættuskuldbindinga teljast skuldbindingar sem nema 10% af eiginfjárgrunni að teknu tilliti til frádráttarliða.
Áhættuskuldbindingar vegna viðskiptamanns sem er fjármálafyrirtæki mega ekki nema meira en annaðhvort 25%
af eiginfjárgrunni fjármálafyrirtækis eða 10 milljörðum kr., hvort sem nemur hærri fjárhæð.
5.5.2

Markaðsáhætta

Til markaðsáhættu telst hætta Lykils á fjárhagslegu tapi vegna liða innan og utan efnahagsreiknings sem til verður
vegna breytinga á markaðsvirði, þar með talið vegna breytinga á gengi gjaldmiðla. Markaðsáhætta félagsins felst
einkum í gengis- og vaxtaáhættu.
5.5.3

Gjaldeyrisáhætta

Gjaldeyrisáhætta Lykils felst í þeirri áhættu sem breytingar á gengi erlendra gjaldmiðla hafa á eignir og skuldir
félagsins og er það í höndum fjármálasviðs að tryggja stöðu félagsins og eftirlit með gengisáhættu.
Gengishreyfingar hafa áhrif á rekstur Lykils. Hluti af skuldbindingum samstæðunnar er í erlendum myntum en
einnig er hluti af eignum félagsins í samsvarandi gjaldmiðlum. Breyting á gengi krónunnar getur þannig haft áhrif
á eigið fé til lækkunar eða hækkunar eftir því hvort jöfnuðurinn er neikvæður eða jákvæður. Helstu aðgerðir
félagsins til þess að draga úr ójöfnuði geta falist í innborgunum á erlend lán með krónum, tilfærslum á innstæðum
milli innlendra reikninga og innlendra gjaldeyrisreikninga auk þess sem félagið getur gert afleiðusamninga um
erlendar myntir.
Markmið félagsins til lengri tíma er að takmarka gjaldeyrisáhættu eins og kostur er og tryggja að
gjaldeyrisjöfnuður sé ávallt innan leyfilegra marka samkvæmt reglum Seðlabanka Íslands en þær kveða á um að
neikvæð (eða jákvæð) staða megi ekki fara yfir 15% af eigin fé. Gjaldeyrisjöfnuður Lykils er innan marka reglna
Seðlabanka Íslands5.
5.5.4

Vaxtaáhætta

Vaxtaáhætta er hættan á að vaxtakjör undirliggjandi áhættu fjármálaafurða breytist á ákveðnu tímabili og valdi
breytingum á tekjum eða gjöldum vegna þeirra. Það er stefna félagsins að halda jafnvægi á milli eftirstöðvatíma
vaxtaberandi eigna og skulda og einnig fastra og breytilegra vaxta.
Breytingar á vaxtastigi hafa áhrif á allar vaxtanæmar eignir og skuldir og þar með á tekjur og gjöld Lykils. Ef
ójafnvægi er á milli vaxtaberandi eigna og skulda félagsins leiða breytingar markaðsvaxta til hækkunar eða
lækkunar á hluta af virði eigna- og skuldasafnsins. Áhrifin ráðast meðal annars af binditíma eigna og skulda og
fastra/breytilegra vaxtakjara eigna og skulda Lykils.
Við stýringu á vaxtaáhættu tekur Lykill mið af áætlaðri vaxtaþróun til lengri tíma. Sá hluti safnsins sem
vaxtaákvarðanir félagsins hafa áhrif á takmarkast við hluta af óverðtryggðum samningum og gerð nýrra samninga.
Stærsti hluti nýrrar fjármögnunar til viðskiptavina er í íslenskum krónum tengdur eins mánaðar Reibor með
vaxtaálagi sem er fast út lánstímann.
Lykill notar vaxtaskiptasamninga til þess að minnka vaxtaáhættu.
5.5.5

Verðtryggingaráhætta

Verðtrygging hefur þau áhrif að höfuðstóll skuldabréfanna breytist í samræmi við breytingar á grunnvísitölu
skuldabréfanna. Breytingar á vísitölu sem notuð er til verðtryggingar hefur einnig áhrif á greidda vexti af
skuldabréfunum, þegar um vaxtagreiðslubréf er að ræða, þar sem höfuðstóll er uppreiknaður miðað við vísitölu
sem notuð er til verðtryggingar áður en vextir eru reiknaðir.

4

Skýringar nr. 22-29 í ársreikningi 2018 og skýringar nr. 7 í árshlutareikningi 30.06.2019.

5

Þann 30.09.2019 var gjaldeyrisjöfnuður Lykils 1,6%.
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5.5.6

Lausafjáráhætta

Lausafjáráhætta Lykils er skilgreind sem hætta á að félagið ráði ekki yfir nægum fjármunum eða geti ekki selt
eignir til að mæta skuldbindingum ef svo ber undir.
Samkvæmt leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 2/2010 eiga fjármálafyrirtæki að fylgja ákveðinni
lausafjárstefnu auk þess að búa yfir skjalfestri viðbúnaðaráætlun um fjármögnun sem samþykkt er af stjórn. Lykill
hefur sett sér lausafjárstefnu og viðbúnaðaráætlun sem samþykkt er af stjórn félagsins. Þá skal félagið á hverjum
tíma uppfylla reglur Seðlabanka Íslands um laust fé og skal auk þess ætíð búa yfir nægjanlegu lausu fé og/eða
auðseljanlegum eignum til að það geti, á hverjum tíma, staðið við allar skuldbindingar sínar án aðgengis að
lánsfjármörkuðum innan tiltekinna tímamarka.
Fylgst er með stöðu og þróun handbærs fjár hjá félaginu. Þannig eru mánaðarlega uppfærðar sjóðflæðispár kynntar
fyrir stjórn og áhættunefnd í mánaðarlegum skýrslum.

5.5.7

Fjármögnunaráhætta

Starfsemi félagsins er háð því að félagið geti fjármagnað rekstur þess og eignir, þ.m.t. fjármögnun til
viðskiptavina. Félagið er háð vaxta- og þóknanatekjum frá viðskiptavinum sínum til þess að standa undir
rekstrarkostnaði, vaxtagjöldum og afborgunum af fjármögnun félagsins á hverjum tíma.
Aukin skuldsetning félagsins á hverjum tíma getur haft bein áhrif á getu félagsins til greiðslu afborgana og vaxta
af fjármögnunarsamningum, arðgreiðslna, kaupa á eigin bréfum og fjárfestinga. Jafnframt er hætta á að of mikil
skuldsetning félagsins dragi úr möguleikum þess til endurfjármögnunar, hafi neikvæð áhrif á þau kjör sem
útgefanda býðst vegna nýrrar fjármögnunar, hamli fjárfestingum og auki næmni fyrir aðstæðum í ytra umhverfi.
5.5.8

Rekstraráhætta

Rekstraráhætta er tapshætta sem er til staðar vegna óviðunandi innri ferla, starfsfólks, kerfa og/eða vegna
utanaðkomandi þátta í rekstrarumhverfi. Almennt má segja að stýring rekstraráhættu feli í sér setningu og
eftirfylgni tiltekinna reglna og vinnulýsinga, þar sem mælt er fyrir um framkvæmd verkefna, auk söfnunar gagna
um frávik sem tengja má við rekstraráhættu. Til rekstraráhættu telst einnig lagaáhætta, orðsporsáhætta og
stjórnmálaleg áhætta.
5.5.9

Lagaáhætta

Lagaáhætta er m.a. hættan á því að starfsemi eða háttsemi í starfsemi Lykils sé ekki í samræmi við reglur íslensks
réttar. Fjármálafyrirtæki starfa í flóknu regluumhverfi og ýmis lagalegur ágreiningur getur komið upp í starfsemi
þeirra, bæði gagnvart viðskiptavinum og stjórnvöldum.
Lykill yfirfer reglur, vinnulýsingar og samninga, áður en þeir eru teknir í notkun eða lagðir fyrir ákvörðunaraðila,
til að draga úr líkum á villum, mistökum eða ágreiningi um efni þeirra. Samningar, skjöl eða verklagsreglur eru
aldrei teknar í notkun án þess að tveir aðilar a.m.k. komi að gerð þeirra (e. four eyes principle).
Lykill er lánafyrirtæki er innheimtir þúsundir samninga mánaðarlega. Það er hluti af starfsemi félagsins að rekin
séu innsetningarmál sem og önnur innheimtumál þegar til verulegra vanskila viðskiptavina kemur.
5.5.10

Samkeppni

Lykill býr við samkeppni í starfsemi sinni, bæði hvað varðar lánveitingar til viðskiptavina og í
eignaleigustarfseminni, og gæti hún leitt til aukins kostnaðar og minni markaðshlutdeildar félagsins sem getur
haft neikvæð áhrif á arðsemi þess. Keppinautar eru annars vegar bankar og önnur fjármálafyrirtæki og hins vegar
bílaleigur, fasteignafélög og önnur félög sem leigja út skráð tæki og fasteignir en eru ekki háð lagaumhverfi
fjármálafyrirtækja. Ef Lykill getur ekki keppt við samkeppnisaðila í verði og þjónustu gæti það haft neikvæð áhrif
á fjárhagslega afkomu. Þá geta nýir keppinautar komið inn á markaðinn sem leiðir til aukinnar samkeppni.
5.5.11

Orðsporsáhætta

Orðsporsáhætta er áhætta af skaða sem hlotist getur ef orðspor félagsins laskast í huga viðskiptavina, fjárfesta,
lánveitenda eða annarra aðila.
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Orðsporsáhætta er hættan á að viðskiptahættir félagsins eða nýjar upplýsingar eða orðrómur varðandi vörur og
þjónustu þess breyti viðhorfi almennings, þ.á.m. hagsmunaaðila, viðskiptavina og eftirlitsaðila, á neikvæðan hátt.
5.5.12

Stjórnmálaleg áhætta

Stjórnmálaleg áhætta er sú áhætta að „stjórnmálalegar ákvarðanir“, þ.m.t. laga- og reglugerðarsetning, breyti
grundvelli viðskiptaákvarðana, s.s. fjárfestinga eða samninga og takmarki möguleika fyrirtækja til að ná
viðskiptamarkmiðum eða beinlínis valdi því fjárhagslegu tjóni.
Til þess að mæta stjórnmálalegri áhættu fylgjast stjórnendur félagsins með tillögum um breytingar á lögum og
reglum, sem áhrif geta haft á starfsemi félagsins. Ef talið er að breytingar geti haft töluverð neikvæð áhrif er leitast
við að koma sjónarmiðum félagsins á framfæri. Ef stjórnmálaleg áhætta birtist í rangri og misvísandi umfjöllun
eru viðbrögð metin, samanber orðsporsáhættu.
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6.

STJÓRNARHÆTTIR, STJÓRN, STJÓRNENDUR OG ENDURSKOÐENDUR

6.1

Stjórnarhættir

Stjórnarhættir útgefanda eru í samræmi við lög nr. 2/1995 um hlutafélög, lög nr. 100/2016 um
vátryggingastarfsemi, samþykktir útgefanda sem og starfsreglur stjórnar svo og leiðbeiningar um stjórnarhætti
sem Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq Iceland og Samtök atvinnulífsins gáfu út í maí 2015. Einnig grundvallast
stjórnarhættir félagsins af ýmsum stjórnvaldsfyrirmælum, svo sem reglugerðum og reglum útgefnum af
Fjármálaeftirlitinu og Nasdaq Iceland. Má í því sambandi nefna:


Reglugerð nr. 940/2018 um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um vátryggingastarfsemi
og vátryggingasamstæður.



Reglur Fjármálaeftirlitsins um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti vátryggingafélaga nr. 673/2017.



Reglur Fjármálaeftirlitsins um skráningu umboðsmanna nr. 236/2011.



Reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik.



Reglugerð nr. 707/2008 um upplýsingagjöf og tilkynningarskyldu skv. lögum nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti.



Reglur Fjármálaeftirlitsins um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja nr. 1050/2012.



Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga, útgefnar af Nasdaq Iceland hf. 1. júlí 2018.

Að auki byggjast stjórnarhættir félagsins á ýmsum innri reglum sem það hefur sett sér, svo sem:


Samþykktir félagsins, breytt síðast á hluthafafundi 13. nóvember 2019



Starfsreglur stjórnar, samþykktar 15. febrúar 2019.



Starfsreglur endurskoðunarnefndar, samþykktar 24. janúar 2019.



Starfsreglur starfskjaranefndar, samþykktar 24. janúar 2019.



Reglur TM um viðskipti innherja og meðferð innherjaupplýsinga, samþykktar 24. janúar 2019.



Reglur TM um atkvæðagreiðslu utan hluthafafundar, samþykktar 18. desember 2013.

Framangreindar upplýsingar er að finna á vefsíðu útgefanda, www.tm.is/stjornhattayfirlysing. Á vefsíðunni
www.tm.is/stjornarhaettir er að finna upplýsingar um stjórn og undirnefndir, framkvæmdastjórn, skipurit,
stjórnarháttayfirlýsingu, samþykktir, tilnefningarnefnd, upplýsingastefnu og- öryggi, siðareglur og regluvörð.
6.1.1

Hluthafafundir

Kveðið er á um hluthafafundi í greinum 11-18 í samþykktum útgefanda.
Innan þeirra takmarka sem samþykktir útgefanda setja hafa lögmætir hluthafafundir æðsta vald í öllum málefnum
félagsins. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum nema öðruvísi sé ákveðið í samþykktum félagsins, sbr. 11. grein
samþykkta útgefanda. Aðalfundur skal haldinn fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Aukafundi skal halda þegar stjórn
útgefanda þykir þörf vera á. Þá skal stjórnin boða til aukafundar ef kjörinn endurskoðandi eða hluthafar sem ráða
yfir minnst 1/20 hlutafjárins krefjast þess skriflega og tilgreina ástæðu fyrir nauðsyn aukafundar. Stjórnin skal þá
senda fundarboð um aukafund innan 14 daga frá því að lögmæt krafa er fram komin og skal halda fundinn eigi
síðar en fjórum vikum frá birtingu fundarboðs. Nú hefur stjórnin ekki sent fundarboð innan 14 daga frá móttöku
kröfunnar og getur endurskoðandi og/eða hluthafar þá sjálfir boðað fundinn. Hluthafafundir skulu haldnir á Íslandi
eftir nánari ákvörðun stjórnar félagsins, sbr. 12. grein samþykkta útgefanda.
Til hluthafafundar skal stjórnin boða minnst þremur vikum og lengst fjórum vikum fyrir fund með auglýsingu í
dagblöðum eða á annan sannanlegan hátt. Dagskrár hluthafafundar skal getið í fundarboðinu.
6.1.2

Stjórn og stjórnarkjör

Kveðið er á um stjórn, reikninga, endurskoðun og tilnefningarnefnd í greinum 19-26 í samþykktum útgefanda.
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Stjórn útgefanda skal skipuð fimm mönnum og tveimur til vara kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn.
Stjórnarmenn og forstjóri skulu fullnægja þeim skilyrðum sem kveðið er á um í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög
og lögum nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi til að mega gegna störfum þessum, sbr. 19. grein samþykkta
útgefanda.
Þegar kosning stjórnar stendur fyrir dyrum skal þess gætt af hálfu stjórnar að í framboði verði fulltrúar af báðum
kynjum þannig að tryggt sé að í stjórninni sitji eigi færri en tveir af hvoru kyni. Einnig skal þess gætt að í framboði
til aðalstjórnar og varastjórnar verði fulltrúar af báðum kynjum þannig að hlutfall kynja í stjórn og varastjórn verði
í heild sem jafnast. Sé það ljóst að liðnum framboðsfresti að ekki er í kjöri nægilegur fjöldi fulltrúa af hvoru kyni
eins og áskilið er samkvæmt framangreindu skal innan mánaðar boða til annars hluthafafundar til að kjósa
útgefanda stjórn.
Hluthafafundur útgefanda kýs stjórn og skal kjörtímabil stjórnarmanna vera til næsta aðalfundar. Ef hluthafar,
sem ráða yfir minnst 1/10 hlutafjárins, krefjast þess, skal beita hlutfallskosningu eða margfeldiskosningu við kjör
stjórnarmanna. Krafa um þetta skal hafa borist stjórn félagsins minnst fimm dögum fyrir hluthafafund þar sem
kjósa á félagsstjórn. Nú koma fram kröfur frá fleiri en einum hluthafahóp og krafist er bæði hlutfalls- og
margfeldiskosningar og skal þá beita margfeldiskosningu, sbr. 19. grein samþykkta útgefanda.
Að lokinni kosningu eru réttkjörnir í stjórn þeir frambjóðendur sem flest atkvæði hafa fengið. Þó skal vikið frá
atkvæðamagni að baki stjórnarmanni ef slíkt reynist nauðsynlegt til að fjöldi fulltrúa af báðum kynjum í stjórninni
verði sem segir hér að framan. Skal þá fulltrúi eða fulltrúar þess kyns sem næstir koma í atkvæðamagni teljast rétt
kjörnir þannig að tilskildum fjölda beggja kynja sé náð.
Varamenn skulu kosnir sérstaklega. Auk þeirra sem hafa boðið sig fram til varastjórnar skulu vera í kjöri þeir
frambjóðendur til aðalstjórnar sem ekki náðu kjöri sem stjórnarmenn óski þeir eftir því. Við kjörið skal beita sömu
kosningaaðferð og beitt er við kjör aðalmanna. Réttkjörnir varamenn eru þeir frambjóðendur sem flest atkvæði
hafa fengið en þó skal vikið frá atkvæðamagni að baki varamanni til að tryggja hlutfall kynja í stjórn og varastjórn,
sbr. umfjöllun hér að framan. Á fyrsta fundi stjórnar að loknu stjórnarkjöri skal hver aðalmaður fyrir sig ákveða í
hvaða röð varamenn skulu taka sæti hans í stjórn ef hann forfallast eða getur af öðrum ástæðum ekki tekið þátt í
stjórnarstörfum. Ákvörðunina skal skrá í gerðabók stjórnar. Varamaður getur einungis tekið sæti eins aðalmanns
hverju sinni, sbr. 19. grein samþykkta útgefanda.
Stjórn útgefanda hefur æðsta vald í málefnum þess milli hluthafafunda og gætir réttar félagsins gagnvart öðrum.
Stjórnin hefur heimild til að taka lán fyrir félagið eftir því sem hún telur nauðsynlegt og getur skuldbundið félagið
og eigur þess, þ.ám. veðsett þær með ályktunum sínum og samningum, sbr. 19. grein samþykkta útgefanda.
Undirskrift meirihluta stjórnarmanna er skuldbindandi fyrir félagið. Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða úrslitum
og eru stjórnarfundir lögmætir þegar meirihluti stjórnarmanna er mættur. Stjórnin skal bóka fundargerð um það
sem fram fer á fundum hennar og staðfestist hún með undirskrift mættra stjórnarmanna, sbr. 19. grein samþykkta
útgefanda.
Stjórnin kýs sér formann, varaformann og ritara og skiptir að öðru leyti með sér störfum eftir því sem henni þykir
henta. Stjórnin heldur fundi, þegar formanni þykir við þurfa, en auk þess er formanni skylt að boða til fundar ef
einhver stjórnarmanna, forstjóri félagsins eða endurskoðendur þess krefjast þess, sbr. 20. grein samþykkta
útgefanda.
Stjórn félagsins skal ráða forstjóra fyrir félagið og hefur heimild til að víkja honum frá störfum. Stjórn félagsins
veitir prókúruumboð, sbr. 21. grein samþykkta útgefanda.
Í starfsreglum stjórnar útgefanda er meðal annars kveðið á um kjör stjórnar og verkaskiptingu, stjórnarfundi og
boðun þeirra, lögmæti ályktana og fundarstjórn, fundargerðir, hlutverk stjórnar og stjórnarformanns, þagnar- og
trúnaðarskyldu, óhæði stjórnarmanna og mat á því, sérstakt hæfi, viðskiptaerindi stjórnarmanna og tengdra aðila,
ákvarðanir um einstök viðskipti, meðferð upplýsinga um einstaka viðskiptamenn, hlutverk forstjóra,
upplýsingagjöf til stjórnar, skipan stjórna dóttur- og hlutdeildarfélaga, undirnefndir stjórnar, reglur og stefnur sem
stjórnin setur og ársreikning og stjórnarháttaryfirlýsingu.
6.1.3

Fylgni við leiðbeiningar um stjórnarhætti

Útgefandi fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq Iceland hf. og
Samtök atvinnulífsins hafa gefið út, síðast í maí 2015. Útgefandi víkur þó frá þeim fyrirmælum leiðbeininganna
um að hluthöfum skuli gert kleift að taka þátt í hluthafafundi rafrænt að hluta til eða fullu, þ.m.t. að greiða atkvæði
án þess að vera á staðnum. Miðað við stærð og samsetningu hluthafahóps félagsins hefur ekki þótt ástæða til að
víkja frá núverandi fyrirkomulagi sem fæli m.a. í sér kostnað vegna tæknibúnaðar. Hluthöfum er í staðinn veittur
kostur á að greiða atkvæði bréflega eins og hlutafélagalög áskilja.
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Útgefandi hefur fengið úttekt á stjórnarháttum sínum miðað við starfsemi stjórnar á árinu 2018 og í kjölfar þeirrar
úttektar fékk útgefandi viðurkenningu sem fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum frá Rannsóknarmiðstöð
um stjórnarhætti við Háskóla Íslands.
6.1.4

Endurskoðunar- og starfskjaranefnd

Í stjórnkerfi útgefanda starfa tvær undirnefndir stjórnar, endurskoðunarnefnd og starfskjaranefnd.
Stjórn útgefanda skal eigi síðar en mánuði eftir aðalfund félagsins kjósa þrjá menn til setu í endurskoðunarnefnd.
Gert er ráð fyrir því að nefndina skipi að jafnaði þrír stjórnarmenn í félaginu og skuli a.m.k. einn þeirra hafa
staðgóða þekkingu og reynslu á sviði reikningsskila eða endurskoðunar. Þá skuli nefndarmenn vera óháðir
endurskoðendum félagsins og daglegum stjórnendum þess auk þess sem meirihluti nefndarinnar skal vera óháður
félaginu og a.m.k. einn nefndarmanna vera óháður stórum hluthöfum félagsins. Stjórn félagsins er heimilt að kjósa
aðra en stjórnarmenn til setu í endurskoðunarnefnd ef ekki er unnt að mæta framangreindum skilyrðum og kröfum
um óhæði nefndarmanna. Endurskoðunarnefnd félagsins er nú skipuð stjórnarmönnunum Andra Þór
Guðmundssyni og Ragnheiði Elfu Þorsteinsdóttur en Margrét Flóvenz, löggiltur endurskoðandi, situr einnig í
nefndinni og gegnir formennsku.
Endurskoðunarnefnd skal hittast að lágmarki fjórum sinnum á ári. Það er hlutverk hennar að hafa eftirlit með
reikningsskilum, fyrirkomulagi innra eftirlits félagsins o.fl.
Stjórn skal eigi síðar en mánuði eftir aðalfund félagsins kjósa þrjá menn til setu í starfskjaranefnd og skulu þeir
valdir með hliðsjón af reynslu og þekkingu á viðmiðum og venjum við ákvörðun starfskjara stjórnenda og þýðingu
þeirra fyrir félagið. Þá skal meirihluti nefndarmanna vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Stjórn
félagsins er heimilt að kjósa aðra en stjórnarmenn til setu í starfskjaranefnd í því skyni að fullnægja
framangreindum skilyrðum og óhæði nefndarmanna. Starfskjaranefnd er nú skipuð Kristínu Friðgeirsdóttur
stjórnarmanni, sem jafnframt gegnir formennsku, Einari Erni Ólafssyni stjórnarmanni og Atla Atlasyni.
Starfskjaranefnd skal funda að lágmarki tvisvar á ári. Nefndin hefur það hlutverk að undirbúa ákvarðanir stjórnar
félagsins um almenna starfskjarastefnu félagsins og um starfskjör forstjóra og stjórnarmanna eins og m.a. er
kveðið á um í hlutafélagalögum.
6.1.5

Tilnefningarnefnd

Tilnefningarnefnd var komið á fót hjá útgefanda með samþykki hluthafafundar 25. október 2018 með breytingum
á samþykktum félagsins, sem mæla nú fyrir að tilnefningarnefnd skuli skipuð þremur mönnum og skulu tveir
þeirra kosnir á aðalfundi. Stjórn félagsins skal skipa þann þriðja eigi síðar en mánuði eftir aðalfund.
Tilnefningarnefnd hefur það meginhlutverk að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu í félaginu þegar kosning til
stjórnar er á dagskrá hluthafafundar. Nánar er kveðið á um kjörgengi til tilnefningarnefndar, framboð til
nefndarinnar, kosningu nefndarmanna, mat á óhæði þeirra svo og um störf og starfshætti nefndarinnar í
starfsreglum hennar sem hluthafafundur skal samþykkja.
Í tilnefningarnefnd voru kosnar á aðalfundi félagsins 14. mars 2019 þær Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir og Jakobína
H. Árnadóttir, sem jafnframt gegnir formennsku, en að auki situr í nefndinni Örvar Kærnested tilnefndur af stjórn
félagsins.

6.2

Lykilstarfssvið

Lykilstarfssvið félagsins eru fjögur: áhættustýring, regluvarsla, tryggingastærðfræði og innri endurskoðun skv.
lögum nr.100/2016 um vátryggingastarfsemi.
6.2.1

Áhættustýring

Samhæfð áhættustýring TM starfar skv. áhættustýringarstefnu sem samþykkt er af stjórn félagsins og yfirfarin
árlega. Samhæfð áhættustýring miðar að því að halda heildarsýn yfir alla áhættu félagsins og meta hvort hún sé í
samræmi við áhættuvilja, fjárhagsstefnu og aðrar stefnur félagsins. Í áhættustýringarstefnunni er
áhættustýringarferli félagsins skilgreint en þar koma fram hlutverk og verkefni áhættustýringar. Stjórnendur stýra
áhættu félagsins í samræmi við áhættuvilja TM sem stjórn setur og inniheldur áhættumörk sem félagið vill halda
sig innan. Áhættustýring fylgist með og mælir áhættu og upplýsir stjórn félagsins í ársfjórðungslegum
áhættuskýrslum um hvort áhættutaka og gjaldþol er innan áhættumarka stjórnar.
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Mynd 6.1: Uppbygging samhæfðrar áhættustýringar

Kjarninn í áhættustýringu félagsins er eigið áhættu- og gjaldþolsmat (ORSA).
Áhættustýringarstefnan tekur meðal annars til aðferða við meðferð og mælingu einstakra áhættuþátta, útreikninga
á gjaldþoli og gjaldþolskröfum, eigin áhættu- og gjaldþolsmats (ORSA), þróunar líkana og skýrslugjafar um
áhættu félagsins.
Áhættuvilji TM
Áhættuvilji félagsins lýsir vilja félagsins til áhættutöku og færir stjórnendum félagsins heimild til áhættutöku
innan ákveðinna marka. Með áhættuvilja TM er sett fram skýr stefna félagsins um nauðsynlegt gjaldþol og
áhættumörk sett fyrir þá áhættu sem félagið er tilbúið að bera fyrir eigin reikning. Stjórn félagsins fær
ársfjórðungslegar skýrslur um hvort félagið sé innan áhættuvilja í einstökum áhættuþáttum, yfirlit yfir stöðu
gjaldþols og fjárhagslegs styrks og getur brugðist við ef áhætta er komin fram úr áhættuvilja stjórnar.
Fjárhagsstefna TM skilgreinir síðan nauðsynleg gæði og magn gjaldþolsliða og inniheldur arðgreiðslu- og
endurkaupastefnu félagsins og lausafjárstefnu. Gjaldþolsstýring, fjárhagslegur styrkur og traust eignasafn eru
grunnforsendur þess að TM geti tekið við og borið áhættu viðskiptavina félagsins. Félagið vill halda nauðsynlegu
eigin fé og gjaldþoli til að teljast traust og jafnframt skila eigendum sínum stöðugum og góðum arði til langs tíma.

Félagið hefur sett sér markmið um gjaldþolshlutfall upp á 1,5 með viðbragðsmörk frá 1,4 til 1,7 og vikmörk frá
1,1 til 2,1. Fari gjaldþolshlutfallið út fyrir mörkin kallar það á viðbrögð stjórnar og starfsmanna.
Nánar er fjallað um áhættustýringu félagsins í skýrslu félagsins um gjaldþol og fjárhagslega stöðu á árinu 2018 á
vefslóðinni www.tm.is/media/uppgjor/Skyrsla-um-gjaldthol-og-fjarhagslega-stodu-2018.pdf.

6.2.2

Regluvarsla

Regluvarsla fylgist með öllum lagabreytingum og breytingum á stjórnvaldsfyrirmælum sem áhrif geta haft á
starfsemi útgefanda hvort sem um er að ræða innri rekstur eða þá þjónustu sem félagið veitir viðskiptavinum
sínum. Hún stuðlar að því að veita stjórnendum, þ.á.m. stjórn félagsins, og öðrum starfsmönnum upplýsingar og
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ráðgjöf með það að markmiði að starfsemi félagsins sé í alla staði í samræmi við lög og reglur, þ.á.m. eigin reglur
og stefnur sem félagið setur sér.
Útgefandi hefur skipað Valgeir Pálsson hrl. sem regluvörð og Gest Óskar Magnússon hdl. sem staðgengil
regluvarðar. Regluverði er falið að hafa umsjón með að reglum um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti
innherja sé framfylgt hjá útgefanda.
6.2.3

Starfssvið tryggingastærðfræðings

Markmið útgefanda er að nýta tryggingastærðfræði og tölfræði almennt til þess að efla starfsemi og stjórnun
félagsins. Tryggingastærðfræðin er notuð í reglubundnum og tilfallandi verkefnum eins og eðlilegt er í
vátryggingafélögum og er notkuninni hagað þannig að hún uppfylli löggjöf, staðla og góðar venjur.
Helstu tryggingastærðfræðileg verkefni eru að leggja mat á vátryggingaskuld félagsins þannig að matið sé ávallt
tiltækt og að gögn sem þarf til sundurliðunar og skýringa séu góð, svo og að taka þátt í verðlagningu
vátryggingaráhættu með áherslu á að byggt sé á góðum upplýsingum um iðgjöld og tjón. Stærðfræðingar félagsins
koma einnig að öðrum reglubundnum eða tilfallandi verkefnum, meðal annars ákvörðunar
vátryggingaráhættutökustefnu, skoðun á endurtryggingavernd og þætti vátryggingastarfseminnar í rekstrarspá
félagsins.
Hjá TM starfa tveir stærðfræðingar og ber forstöðumaður tryggingastærðfræðilegrar þjónustu ábyrgð á starfssviði
tryggingastærðfræðings. Hann gefur stjórn TM skýrslu a.m.k. einu sinni á ári.
6.2.4

Innri endurskoðun

Innri endurskoðendur hafa það að markmiði að efla virkni og gæði innra eftirlits og áhættustýringar ásamt því að
styðja við góða stjórnarhætti með því að hafa reglubundið eftirlit með stöðu og framkvæmd þessara þátta. Í þessu
skyni felast verkefni innri endurskoðunar m.a. í því að fara almennt yfir innra eftirlit félagsins með tilliti til virkni
þess og gæða, athuga hvort unnið sé eftir þeim lögum og reglum sem félagið starfar eftir og fara yfir hvort
verklags- og starfsreglur séu innleiddar með fullnægjandi hætti og hvernig tryggt sé að þeim sé framfylgt. Innri
endurskoðanda ber að gera áætlun til þriggja ára til að tryggja að farið sé yfir alla þætti í innra eftirliti og
áhættumati. Innri endurskoðun heyrir beint undir stjórn en formaður endurskoðunarnefndar er ábyrgðaraðili
starfssviðsins. Innri endurskoðandi skal starfa óháð rekstrareiningum félagsins og gæta hlutlægni í störfum sínum.
Stjórn útgefanda útvistar starfsemi innri endurskoðunar m.a. á grundvelli útvistunarstefnu sinnar. Innri
endurskoðun er nú útvistuð til KPMG ehf.
6.2.5

Innra eftirlit

Innra eftirlitskerfi útgefanda byggist á skýru stjórnskipulagi með aðgreiningu starfa og leiðbeiningum ásamt
stjórnkerfi upplýsingaöryggis, allt undir eftirliti innri endurskoðunar. Innra eftirlit miðar að því að tryggja að
félagið vinni sem best að rekstrarmarkmiðum sínum og öðrum markmiðum um starfsemina, að allar upplýsingar
séu réttar og að gildandi löggjöf sé fylgt í starfsemi útgefanda.

6.3

Stjórn útgefanda

Formaður stjórnar
Nafn:

Örvar Kærnested

Fæðingardagur:

1976

Starfsstöð:

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

Menntun:

B.Sc. gráða í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og próf í verðbréfaviðskiptum

Fyrst kjörinn:

Desember 2012
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Stjórnarseta (og
framkvæmdastjórn ef
tekið er fram):

Björnsfell ehf., DBR ehf. (stjórnarformaður), Gnýr ehf., Meistaradeild í hestaíþróttum,
MýrInVest ehf. (stjórnarformaður), OSF II ehf., Riverside Capital ehf (stjórn og
framkvæmdastjórn., S121 ehf., Stoðir hf., TM hf. (stjórnarformaður), Fortown Corp.
Ltd., Red Oak Taverns Holding Ltd., Ortus Secured Finance Ltd., Texture Restaurant
Ltd.

Fyrrum seta í stjórnum
(og framkvæmdastjórn
ef tekið fram) á síðustu
fimm árum:
Starfsreynsla:

Grágæs ehf., Kjölur fasteignir ehf. (stjórnarformaður), SRE-Skúla ehf. (varamaður)

Starfar sem sjálfstæður fjárfestir, starfaði hjá Kaupþingi banka á árunum 1999-2008 og
hjá Stoðum UK Ltd á árunum 2007-2008.

Stjórnarmaður
Nafn:

Andri Þór Guðmundsson

Fæðingarár:

1966

Starfsstöð:

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

Menntun:

Cand. oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og MBA gráða frá Rotterdam
School of Management.

Fyrst kjörin:

Ágúst 2013

Stjórnarseta (og
framkvæmdastjórn ef
tekið er fram):

Agla Gosgerð ehf. (varamaður), Borg Brugghús ehf. (varamaður), Mjöll-Frigg ehf., OA
eignarhaldsfélag ehf. (stjórn og framkvæmdastjórn), Ofanleiti 1 ehf., Sól ehf.
(varamaður), Styrktarsjóðurinn Traustur vinur, TM hf., Verzlunarskóli Íslands ses.
Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. (framkvæmdastjórn og varamaður stjórnar)

Fyrrum seta í stjórnum
(og framkvæmdastjórn
ef tekið fram) á síðustu
fimm árum:
Starfsreynsla:

Býlið okkar ehf., Danól ehf., OA eignarhaldsfélag hf. (stjórnarformaður)

Forstjóri Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar frá árinu 2004.

Stjórnarmaður
Nafn:

Einar Örn Ólafsson

Fæðingarár:

1973

Starfsstöð:

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

Menntun:

Véla- og iðnaðarverkfræðingur frá Háskóla Íslands og MBA gráðu frá New York
University.

Fyrst kjörinn:

Mars 2017

Stjórnarseta (og
framkvæmdastjórn ef
tekið er fram):

Barone I ehf. (stjórnarformaður), Dælan ehf., Einir ehf. (stjórn og framkvæmdastjórn),
Ferdinand ehf. (stjórn og framkvæmdastjórn), Fiskisund ehf. (stjórnarformaður), GÞ
Holding ehf., Löður ehf., M22 ehf. (framkvæmdastjórn), Málið, Port I ehf.
(stjórnarformaður),
S121
ehf.,
Stuðningsmenn
Bjarna
Benediktssonar
(stjórnarformaður), Terra umhverfisþjónusta hf. (stjórnarformaður), TM hf., Vesturbær
– kaffihús ehf. (framkvæmdastjórn

Fyrrum seta í stjórnum
(og framkvæmdastjórn
ef tekið fram) á síðustu
fimm árum:

Arnarlax ehf., Eldisstöðin Ísþór hf., Ferdinand ehf. (stjórnarformaður, Fjarðalax ehf.
(framkvæmdastjórn), FLAX 3 ehf., Hofsvellir ehf. (varamaður), Kex Hostel ehf.,
Landssamband fiskeldisstöðva (varamaður), Norðanlax ehf., Póstdreifing ehf.,
Póstmiðstöðin ehf. (stjórnarformaður), Póstþjónustan ehf., Vesturbær – kaffihús ehf.
(varamaður)
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Starfsreynsla:

Starfaði hjá Fjárfestingarbanka atvinnulífsins á árunum 1997-2001, hjá Íslandsbanka hf.
á árunum 2004-2009, var forstjóri Skeljungs hf. á árunum 2009-2014 og
framkvæmdastjóri Arnarlax hf. á árunum 2014-2016. Einar Örn er sjálfstætt starfandi
í dag.

Stjórnarmaður
Nafn:

Kristín Friðgeirsdóttir

Fæðingardagur:

1971

Starfsstöð:

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

Menntun:

B.Sc. gráða í véla- og iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands, M.Sc. gráða í
fjármálaverkfræði frá Stanford háskóla og Ph.D. gráða í rekstrarverkfræði frá sama
skóla.

Fyrst kjörinn:

Ágúst 2013

Stjórnarseta (og
framkvæmdastjórn ef
tekið er fram):

Bolmagn ehf. (varamaður), Distica hf. (stjórn),
Suzukitónlistarskóla (varamaður), TM hf., Valka ehf.

Fyrrum seta í stjórnum
(og framkvæmdastjórn
ef tekið fram) á síðustu
fimm árum:

Hagar hf, (stjórnarformaður)

Starfsreynsla:

Hefur starfað sem ráðgjafi og kennari í stjórnunar- og rekstrarfræðum við London
Business School frá 2002, hefur einnig starfaði sem ráðgjafi hjá McKinsey, Intel, Yahoo
og öðrum vef- og fjármálafyrirtækjum.

Foreldrafélag

Allegro

Stjórnarmaður
Nafn:

Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir

Fæðingardagur:

1968

Starfsstöð:

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

Menntun:

Cand.jur. gráða frá lagadeild Háskóla Íslands, LL.M. próf frá Háskólanum í Edinborg
og próf í verðbréfaviðskiptum.

Fyrst kjörin

Mars 2015

Stjórnarseta (og
framkvæmdastjórn ef
tekið er fram):

Alþjóðlega tónlistarakademían í Hörpu, Bjartur og veröld ehf., Inceptum ehf. (stjórn og
framkvæmdastjórn), Must ehf., Rindi ehf. (varamaður), Skagfield ehf. (stjórn og
framkvæmdastjórn), TM hf.

Fyrrum seta í stjórnum
(og framkvæmdastjórn
ef tekið fram) á síðustu
fimm árum:

Engin fyrrum seta í stjórnum undanfarin fimm ár

Starfsreynsla:

Hefur starfað sem lektor við lagadeild Háskólans á Akureyri frá árinu 2014 og sem
sjálfstætt starfandi lögmaður frá árinu 2013. Starfaði áður sem yfirlögfræðingur í
umhverfisráðuneytinu árin 1995-1998 og í utanríkisráðuneytinu frá 1998-2012.

6.4

Forstjóri og framkvæmdastjórn

Forstjóri félagsins ber ábyrgð á daglegum rekstri og fer með ákvörðunarvald í þeim málefnum sem honum tilheyra
og ekki eru falin öðrum að lögum. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða
mikilsháttar en nánar er kveðið á um valdheimildir forstjóra gagnvart stjórn í ráðningarsamningi hans, áhættuvilja,
áhættuverðlagningar- og vátryggingaskuldarstefnu ásamt fjárfestingarstefnu félagsins sem stjórn hefur samþykkt.
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Forstjóri annast upplýsingagjöf til stjórnar á stjórnarfundum og utan þeirra um rekstur og annað sem stjórn telur
þörf á til að geta rækt skyldur sínar.
Starfsemi félagsins fer fram á fimm sviðum sem heyra undir forstjóra félagsins. Forstjóri og framkvæmdastjórar
sviðanna skipa framkvæmdastjórn félagsins.
Forstjóri
Nafn:

Sigurður Viðarsson

Fæðingarár:

1976

Starfsstöð:

Síðumúli 24, 108 Reykjavík

Menntun:

B.Sc. gráða í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands

Stjórnarseta (og
framkvæmdastjórn ef
tekið er fram):

Líftryggingamiðstöðin hf. (stjórnarformaður), TM fé ehf., Spelkan ehf., SFV slhf.,
Samtök Fjármálafyrirtækja, Samtök Atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands

Fyrrum seta í stjórnum
(og framkvæmdastjórn
ef tekið fram) á síðustu
fimm árum:

Arnarlax hf., Eignarhaldsfélagið Hótel Laxá ehf., Fasteignafélagið Hótel Laxá ehf.,
Hótel Laxá ehf.

Starfsreynsla:

Hóf störf hjá útgefanda í október 2007 og hefur síðan þá gegnt stöðu forstjóra. Starfaði
áður hjá Verði líftryggingum hf. sem staðgengill forstjóra og forstöðumaður fjármálaog vátryggingaþjónustu.

Framkvæmdastjóri tjónaþjónustu
Nafn:

Björk Viðarsdóttir

Fæðingarár:

1978

Starfsstöð:

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

Menntun:

Cand.jur. gráða frá lagadeild Háskóla Íslands og hefur lokið málflutningsprófi fyrir
héraðsdómi

Stjórnarseta (og
framkvæmdastjórn ef
tekið er fram):

Líftryggingamiðstöðin hf. (varamaður)

Fyrrum seta í stjórnum
(og framkvæmdastjórn
ef tekið fram) á síðustu
fimm árum:

Engin fyrrum seta í stjórnum undanfarin fimm ár

Starfsreynsla:

Hóf störf hjá útgefanda í ágúst 2008 sem lögfræðingur í tjónaþjónustu, tók við stöðu
framkvæmdastjóra tjónaþjónustu í september 2016 og starfaði sem lögfræðingur og
síðar forstöðumaður hjá Útlendingastofnun á árunum 2005-2007

Framkvæmdastjóri áhættuverðlagningar
Nafn:

Garðar Þ. Guðgeirsson

Fæðingarár:

1974

Starfsstöð:

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

Menntun:

B.Sc. gráða í rafmagnsverkfræði frá Háskóla Íslands, M.Sc. gráða í Software
Engineering frá University of York og MBA frá IMD
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Stjórnarseta (og
framkvæmdastjórn ef
tekið er fram):

Á1 ehf., (stjórnarformaður), Baggalútur ehf. (stjórnarformaður), Íslensk endurtrygging
hf. (varamaður), Íslenska verkfræðistofan ehf., Líftryggingamiðstöðin hf. (varamaður),
Trygging hf. (varamaður)

Fyrrum seta í stjórnum
(og framkvæmdastjórn
ef tekið fram) á síðustu
fimm árum:

Fast-1 slhf. (varamaður), Norðurturninn ehf. (stjórnarformaður), Edda eignarhaldsfélag
ehf. (varamaður), Íslensk endurtrygging hf. (varamaður)

Starfsreynsla:

Hóf störf hjá TM í júní 2008 sem framkvæmdastjóri fjárfestinga- og viðskiptaþróunar.
Tók við stöðu framkvæmdastjóra áhættuverðlagningar 2015. Ráðgjafi hjá McKinsey &
Company í Kaupmannahöfn á árunum 2007-2008 og framkvæmdastjóri og meðeigandi
Íslensku Verkfræðistofunnar ehf. á árunum 2000-2005

Framkvæmdastjóri fyrirtækjaráðgjafar og erlendra viðskipta
Nafn:

Hjálmar Sigurþórsson

Fæðingarár:

1968

Starfsstöð:

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

Menntun:

MBA frá Háskólanum í Reykjavík

Stjórnarseta (og
framkvæmdastjórn ef
tekið er fram):

Íslensk endurtrygging hf. (framkvæmdastjórn), Líftryggingamiðstöðin
(framkvæmdastjórn), TM fé ehf. (varamaður), Trygging hf. (framkvæmdastjórn)

Fyrrum seta í stjórnum
(og framkvæmdastjórn
ef tekið fram) á síðustu
fimm árum:

Enginn fyrrum seta í stjórnum á sl. 5 árum.

Starfsreynsla:

Hóf störf hjá útgefanda í september 1988, fyrst í tjónadeild félagsins og síðar
deildarstjóri tjónadeildar á árunum 1994-2005, framkvæmdastjóri Tjónaþjónustu á
árunum 2005-2008 og tók við sem framkvæmdastjóri Fyrirtækjaráðgjafar og erlendra
viðskipta á árinu 2008

hf.

Framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs
Nafn:

Óskar Baldvin Hauksson

Fæðingarár:

1960

Starfsstöð:

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

Menntun:

Verkfræðipróf í rafmagnsverkfræði og B.Sc. gráða í tölvunarfræði frá Háskóla Íslands,
MBA frá Oxford, Said Business School.

Stjórnarseta (og
framkvæmdastjórn ef
tekið er fram):

Gáttir ehf. (varamaður), Yrki ehf. (varamaður), Íslensk endurtrygging hf.
(stjórnarformaður), Menntamiðstöðin ehf. (varamaður).

Fyrrum seta í stjórnum Hugsmiðjan ehf.,
(og framkvæmdastjórn ef
tekið fram) á síðustu fimm
árum:
Starfsreynsla:

Hóf störf hjá TM í ágúst 2006 og hefur síðan þá verið framkvæmdastjóri fjármála- og
rekstrarsviðs. Var áður framkvæmdastjóri upplýsingatækni og þróunarsviðs Vodafone
frá 2000 til 2005, forstöðumaður upplýsingavinnslu hjá Eimskipafélagi Íslands hf. frá
1996 til 2000 og rekstrarráðgjafi hjá Iðntæknistofnun frá 1985 til 1996.
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Framkvæmdastjóri einstaklingsráðgjafar og markaðsmála
Nafn:

Kjartan Vilhjálmsson

Fæðingarár:

1976

Starfsstöð:

Síðumúla 24, 108 Reykjavík

Menntun:

Cand.jur gráða frá Háskóla Íslands

Stjórnarseta (og
framkvæmdastjórn ef
tekið er fram):

Bordeaux félagið ehf., Trygging hf. (stjórnarformaður)

Fyrrum seta í stjórnum
(og framkvæmdastjórn
ef tekið fram) á síðustu
fimm árum:

Engin fyrrum seta í stjórnum á sl. fimm árum

Starfsreynsla:

Hóf störf hjá TM í janúar 2005 fyrst sem lögfræðingur tjónaþjónustu og síðar sem
deildarstjóri líkams-, ferða-, ökutækja- og ábyrgðatjóna, og síðar sem sem
framkvæmdastjóri Tjónaþjónustu 2008-2016. Tók við sem framkvæmdastjóri
einstaklingsráðgjafar og markaðsmála á árinu 2016. Öðlaðist málflutningsréttindi fyrir
héraðsdómi 2006 og hefur síðan þá sinnt málflutningi fyrir TM með öðrum störfum

6.5

Hæfi

Stjórnarmenn og framangreindir stjórnendur hafa á síðastliðnum fimm árum ekki verið sakfelldir vegna svikamála
og ekki verið dæmdir vanhæfir til að starfa sem aðilar að stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn útgefanda
eða til að stjórna eða stýra verkefnum hjá einhverjum útgefanda né heldur sætt opinberri ákæru eða viðurlögum
lögboðinna yfirvalda eða eftirlitsaðila á því tímabili sem hér greinir. Þeir hafa ekki verið framkvæmdastjórar,
stjórnendur eða umsjónarmenn fyrirtækja sem hafa orðið gjaldþrota eða sætt skipta- eða slitameðferð á
síðastliðnum fimm árum. Hið sama á við um lögaðila þar sem framangreindir stjórnarmenn og stjórnendur hafa
setið í stjórn, eftirlitsstjórn ellegar þeir verið í hópi sameigenda lögaðilans á umræddu tímabili.

6.6

Aðrar upplýsingar um stjórn og yfirstjórn

Hjá stjórnarmönnum útgefanda og framangreindum aðilum í yfirstjórn hans eru engir hagsmunaárekstrar milli
skyldustarfa fyrir útgefanda og persónulegra hagsmuna þeirra og/eða annarra skyldustarfa þeirra. Engin
fjölskyldutengsl eru á milli stjórnarmanna og/eða stjórnenda útgefanda.

6.7

Tekjur og hlunnindi stjórnarmanna og stjórnenda

Upplýsingar um tekjur og hlunnindi stjórnarmanna og stjórnenda á síðastliðnu fjárhagsári eru tilgreindar í töflu
hér á eftir.
Ekki eru útistandandi neinir afleiðusamningar við útgefanda tengdir hlutabréfum í útgefanda. Engar ákvarðanir
hafa verið teknar af stjórn útgefanda eða hluthafafundi varðandi veitingu kaup- eða sölurétta á hlutum í útgefanda
eða gerð annarra afleiðusamninga tengdum hlutafé útgefanda, hvorki til starfsfólks þess né annarra.
Starfssamningar útgefanda við stjórnendur innihalda engin óvenjuleg ákvæði og eru í samræmi við hefðbundna
samninga. Útgefandi hefur ekki lagt greiðslur til hliðar fyrir stjórnendur og stjórnarmenn vegna lífeyrisframlags,
starfsloka eða svipaðra hlunninda til viðbótar við það sem lög gera ráð fyrir. Hluti stjórnenda nýtur samkvæmt
starfssamningum sínum sérstaks lífeyrisframlags umfram kjarasamninga.
Aðalfundur útgefanda 14. mars 2018 samþykkti að þóknun hvers stjórnarmanns verði 440.000 krónur á mánuði
og þóknun formanns stjórnar verði tvöföld þóknun stjórnarmanns. Hvorum varamanni skal greidd eingreiðsla
440.000 krónur í upphafi starfsárs og að auki 126.000 krónur fyrir hvern fund sem hann situr. Þóknun fyrir setu í
undirnefndum stjórnar skal vera 94.000 krónur fyrir hvern fund sem nefndarmaður situr en þóknun formanns verði
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tvöföld þóknun nefndarmanns. Þóknun hvers nefndarmanns fyrir störf í tilnefningarnefnd félagsins skal vera
20.000 krónur fyrir hverja unna klukkustund.
Tafla 6.2: Greiðslur til stjórnar og framkvæmdastjórnar árið 2018
Laun og Mótframlag í
hlunnindi
lífeyrissjóð

(þ.kr.)
Stjórn:
Örvar Kærnested, stjórnarformaður

10.166

1.298

Andri Þór Guðmundsson, stjórnarmaður

5.488

590

Einar Örn Ólafsson, stjórnarmaður

5.574

590

Kristín Friðgeirsdóttir, stjórnarmaður

5.574

601

Ragnheiður E Þorsteinsdóttir, stjórnarmaður

5.306

572

Bjarki Már Baxter, varamaður

425

43

Bryndís Hrafnkelsdóttir, varamaður

425

43

900

54

-

-

55.017

6.426

159.480

20.467

Undirnefndir stjórnar:
Anna Skúladóttir, endurskoðunarnefnd
Atli Atlason, starfskjaranefnd
Framkvæmdastjórn:
Sigurður Viðarsson, forstjóri
Framkvæmdastjórar (5)

Við útgáfu lýsingar þessarar átti forstjóri félagsins samtals 3.402 þúsund hluti í félaginu í gegnum félag í hans
eigu. Formaður stjórnar á 50% hlut í Esjuborg ehf. sem aftur á 11,14% hlut í S121 ehf. en það félag á 64,62% í
Stoðum hf. sem er 9,97% eigandi í TM hf. Stjórnarmaðurinn Einar Örn Ólafsson á Einir ehf. að fullu, en Einir
ehf. á aftur 10,51% hlut í S121 ehf. en það félag á 64,62% í Stoðum hf. sem er 9,97% eigandi í TM hf. Andri Þór
Guðmundsson á 120.000 hluti í TM. Jafnframt eiga þrír framkvæmdastjórar hluti í TM, samtals 1.480 þúsund
hluti.

6.8

Tengdir aðilar

Tengdir aðilar samstæðunnar eru dótturfélög, hlutdeildarfélög, stjórn félagsins, forstjóri, nefndarmenn
undirnefnda stjórnar, lykilstjórnendur og aðilar þeim tengdir ásamt félögum í eigu stjórnarmanna og aðilar þeim
tengdir. Viðskipti milli félagsins og dótturfélaga eru viðskipti milli tengdra aðila. Öll viðskipti við dótturfélög eru
felld út við gerð samstæðuársreiknings og því ekki sýnd í töflu 6.3 hér að neðan um viðskipti og stöðu við tengd
félög. Vísað er í kafla 4.2.2 Samstæðan um félög í samstæðunni.
Viðskipti við tengda aðila á tímabilinu frá 1. janúar 2016 til 31. desember 2018 og staða eigna eða skulda gagnvart
tengdum aðilum í lok hvers tímabils er tekin saman í eftirfarandi töflu en sundurliðun á launum og hlunnindum
stjórnar og stjórnenda fyrir árið 2018 er sýnd í töflu hér að framan. Verðlagning á slíkum viðskiptum er sambærileg
við önnur viðskipti félagsins.
Tafla 6.3: Viðskipti félagsins við tengda aðila aðra en dótturfélög
(þ.kr.)
Tekjur
Gjöld
Eignir
Skuldir

31.12.2018/2018
181.537
5.896
2.380.048
26
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31.12.2017/2017
8.478
4.070
2.613
60

31.12.2016/2016
22.611
4.409
3.277
8

6.9

Endurskoðendur

Í samþykktum útgefanda, 23. gr., er kveðið á um það að á aðalfundi hans skuli kjósa endurskoðanda eða
endurskoðunarfélag fyrir útgefanda. Endurskoðandi skal samkvæmt samþykktum endurskoða ársreikninga
útgefanda í samræmi við góða endurskoðunarvenju og í því sambandi kanna bókhaldsgögn útgefanda og aðra
þætti er varða rekstur hans og stöðu. Endurskoðandi skal hvenær sem er hafa aðgang að bókum útgefanda til
eftirlits. Um hæfi endurskoðanda eða endurskoðunarfélags fer að lögum.
Endurskoðandi útgefanda er kjörinn PricewaterhouseCoopers ehf., kennitala 690681-0139, Skógarhlíð 12, 105
Reykjavík. PricewaterhouseCoopers ehf. var endurskoðandi útgefanda á tímabilinu 1.1.2016-30.9.2019. Arna G
Tryggvadóttir, löggiltur endurskoðandi, og Bryndís Björk Guðjónsdóttir, löggiltur endurskoðandi, endurskoðuðu
og árituðu ársreikninga samstæðunnar fyrir árin 2016, 2017 og 2018 fyrir hönd Pricewaterhouse Coopers ehf. Eru
þær meðlimir í félagi löggiltra endurskoðenda. Engir hlutir í útgefanda eða tengdar afleiður eru í eigu
PricewaterhouseCoopers ehf. eða fulltrúa þeirra sem annast endurskoðun útgefanda.
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7.

HLUTHAFAR OG HLUTAFÉ

7.1

Hluthafar

Í hlutaskrá útgefanda eru skráðir 778 aðilar þann 3. desember 2019.
Tafla 7.1 Hlutaskrá útgefanda 3. desember 2019
Hluthafi

Tegund fjárfestis

Fjöldi hluta

Hlutfallsleg eign

Stoðir hf.

Fjárfestingafélag

67.591.212

9,97%

Gildi – lífeyrissjóður

Lífeyrissjóður

61.920.947

9,13%

Lífeyrissjóður verslunarmanna

Lífeyrissjóður

56.195.293

8,29%

Birta lífeyrissjóður

Lífeyrissjóður

48.748.846

7,19%

Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deil

Lífeyrissjóður

48.100.000

7,09%

Lansdowne Icav Lansdowne Euro

Fjárfestingasjóður

48.052.000

7,09%

Íslandsbanki hf.

Fjármálastofnun

47.233.276

6,97%

LF Miton UK Multi Cap Income

Fjárfestingasjóður

34.753.602

5,12%

Stefnir -ÍS 15

Verðbréfasjóður

24.944.452

3,68%

Stapi lífeyrissjóður

Lífeyrissjóður

24.152.163

3,56%

10 stærstu samtals

461.692.241

68,08%

Lífeyrissj.starfsm.rík. B-deil

Lífeyrissjóður

15.996.500

2,36%

Brú Lífeyrissjóður

Lífeyrissjóður

14.071.126

2,07%

Landsbréf - Úrvalsbréf

Verðbréfasjóður

12.509.499

1,84%

Stefnir - ÍS 5

Verðbréfasjóður

12.370.716

1,82%

Fjórir GAP ehf

Einkahlutafélag

11.574.916

1,71%

Almenni lífeyrissjóðurinn

Lífeyrissjóður

9.952.313

1,47%

Lífsverk lífeyrissjóður

Lífeyrissjóður

9.166.550

1,35%

ÍV fjárfestingafélag ehf

Fjárfestingafélag

9.000.000

1,33%

The Diverse Income Trust PLC

Fjárfestingasjóður

8.553.702

1,26%

Kristinn ehf.

Einkahlutafélag

7.735.000

1,14%

20 stærstu samtals

572.622.563

84,44%

758 aðrir hluthafar samtals

105.520.106

15,56%

678.142.669

100,00%

0

0,00%

678.142.669

100,00%

Virkir hlutir samtals
Tryggingamiðstöðin hf.

Eigin hlutir

Útgefnir hlutir samtals

Stærsti hluthafi útgefanda er Stoðir hf. sem fer með 9,97% eignarhlut. Stoðir hf. er fjárfestingarfélag og eru
hluthafar félagsins um 50, þar af eru stærstu hluthafar félagsins S121 ehf., Landsbankinn og sjóðir í stýringu
Stefnis hf., dótturfélags Arion banka hf.
Annar stærsti hluthafi útgefanda er Gildi – lífeyrissjóður sem fer með 9,13% eignarhlut.
Þriðji stærsti hluthafi útgefanda er Lífeyrissjóður verzlunarmanna sem fer með 8,29% eignarhlut.
Fjórði stærsti hluthafi útgefanda er Birta lífeyrissjóður með 7,19% eignarhlut.
Fimmti stærsti hluthafi útgefanda er Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild með 7,09% eignarhlut.
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (einnig „LSR“) fer samtals með 9,58% eignarhlut í útgefanda. í gegnum
einstaka deildir Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, þ.e. A-deild, B-deild og S-deild.
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Sjötti stærsti hluthafi útgefanda er fagfjárfestasjóðurinn Lansdowne Icav Lansdowne Euro með 7,09% eignarhlut.
Sjóðurinn er í stýringu Lansdowne Partners.
Sjöundi stærsti hluthafi útgefanda er Íslandsbanki hf. með 6,97% eignarhlut. Hlutur Íslandsbanka skiptist á
veltubók og eignarhlut vegna framvirkra samninga við viðskiptavini bankans. Bankinn er íslenskur
viðskiptabanki, stofnaður árið 2008 og er hann að fullu í eigu íslenska ríkisins
Áttundi stærsti hluthafi útgefanda er fjárfestingarsjóðurinn LF Miton UK Multi Cap Income með 5,12%
eignarhlut. Sjóðurinn er í stýringu Miton Group Plc.
Aðrir hluthafar samanstanda af lífeyrissjóðum, verðbréfasjóðum, eignarhaldsfélögum, fjárfestingarfélögum og
einstaklingum. Þessir hluthafar fara með undir 5% beinan hlut í útgefanda sem eru neðstu mörk flöggunarskyldu
skv. lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Í þessu sambandi ber þó að geta þess, að samkvæmt flöggunar
tilkynningum á Stefnir hf. ekki hluti í útgefanda. Hins vegar fer Stefnir hf. með atkvæðisrétt nokkurra
fjárfestingasjóða í útgefanda. Er hér um að ræða atkvæðisrétt í eigu Stefnis-ÍS 15 og Stefnis-ÍS 5 en þessir sjóðir
eru skráðir fyrir 5,50% eignarhlut í útgefanda á tilkynningardegi.
Útgefanda er ekki kunnugt um annað eignarhald en að framan greinir eða að honum sé stjórnað af öðrum aðilum
en hér hefur verið greint frá. Útgefanda er ekki kunnugt um að til staðar séu önnur réttindi en að framan greinir
sem geta leitt til breytinga á yfirráðum í útgefanda. Hagsmunir minnihlutaeigenda eru varðir samkvæmt ákvæðum
samþykkta útgefanda og laga nr. 2/1995 um hlutafélög, auk ákvæða X. kafla laga nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti frá þeim tíma sem hlutabréf eru tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland

7.2

Hlutafé

Hver hlutur í útgefanda er 1 króna að nafnverði og hafa allir útgefnir hlutir þegar verið greiddir. Útgefið hlutafé í
upphafi þess tímabils sem fjárhagslegar upplýsingar taka til í útgefandalýsingu þessari eða þann 1. janúar 2016
var 739.393.888 kr. að nafnverði. Á árinu 2016 voru keypt eigin bréf fyrir fyrir 29.034.179 kr. að nafnverði. Eftir
kaupin var hlutafé útgefanda 710.359.709 kr. að nafnverði. Árið 2017 keypti félagið eigin bréf fyrir 32.217.040
kr. að nafnverði. Eftir kaupin var hlutafé útgefanda 678.142.669 kr. að nafnverði. Að öðru leyti hefur hlutafé
útgefanda staðið óbreytt það sem af er tímabilinu sem hófst 1. janúar 2016 og lauk 30. september 2019.
Samkvæmt samþykktum TM, dagsettum 13. nóvember 2019, er stjórn TM heimilt að auka hlutafé félagsins um
allt að 125.000.000 kr. að nafnvirði með útgáfu nýrra hluta. Hluthafar njóta forgangs til áskriftar að hinum nýju
hlutum i samræmi við hlutafjáreign sína en almennum fjárfestum verður gefinn kostur á að skrá sig fyrir þeim
hlutum sem forgangsréttarhafar nýta sér ekki. Andvirði hlutafjáraukningarinnar skal notað til fjármögnunar á
kaupum félagsins á öllu hlutafé Lykils fjármögnunar hf. Hefur stjórn TM heimild til að ákveða útboðsgengi
þessara hluta, sölureglur, fresti til áskriftar og fresti til greiðslu þeirra. Stjórn félagsins skal heimilt að gera
nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við útgáfuna. Heimild þessi fellur úr gildi eigi síðar
en 31. mars 2021. Með ákvörðun sinni þann 3. desember 2019, nýtti stjórn TM framangreinda í tengslum við
hlutafjárútboð sem lýst er í verðbréfalýsingu útgefanda dagsettri 4. desember 2019.
Engir hlutir í útgefanda eru í eigu hans sjálfs. Útgefandi á 18,5% í S121 ehf. sem á 64,62% í Stoðum hf. sem er
9,97% eigandi í TM hf., að því leyti er félagið óbeinn eigandi að hlutum í sjálfu sér. Á grundvelli samþykktar á
aðalfundi útgefanda þann 14. mars 2019 var stjórn veitt heimild til kaupa á eigin hlutum að því marki sem lög
leyfa en útgefanda er heimilt, að fenginni staðfestingu FME, að kaupa hluti í félaginu þannig að það eigi allt að
10% af hlutafé þess í þeim tilgangi að lækka hlutafé félagsins. Heimild þessi skal aðeins nýtt í þeim tilgangi að
setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup á eigin bréfum, t.d.
með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis gætt um boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Heimild þessi gildir
fram að aðalfundi félagsins árið 2020, en þó aldrei lengur en til 31. mars 2020. Atkvæðisréttur fylgir ekki hlutum
sem félagið kann að eiga sjálft. Þá fylgir ekki atkvæðisréttur hlutum sem dótturfélag kann að eiga í útgefanda.

7.3

Réttindi hluthafa

Allir útgefnir hlutir tilheyra sama flokki og eru jafn réttháir. Hlutir í félaginu veita hluthafa full réttindi þau er
gildandi samþykktir félagsins mæla fyrir um. Engin sérstök réttindi fylgja hlutum í félaginu. Engar hömlur eru
lagðar á rétt hluthafa til sölu á hlutum sínum umfram það sem leiðir af lögum og má því selja og veðsetja hlutina
nema annað leiði af lögum.
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Hlutabréf fyrir eignarhlutum í útgefanda eru gefin út rafrænt í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. Um
eigendaskipti og framkvæmd þeirra fer eftir gildandi lögum um rafræna eignaskráningu verðbréfa og reglna sem
settar eru á grundvelli þeirra. Eignarskráning rafbréfs í verðbréfamiðstöð að undangenginni lokafærslu
verðbréfamiðstöðvar veitir skráðum eiganda þess lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem hann er skráður
eigandi að og skal gagnvart útgefanda jafngilda skilríki um eignarrétt að rafbréfinu. Forgangsröð ósamrýmanlegra
réttinda ræðst af því hvenær beiðni reikningsstofnunar um skráningu þeirra berst í verðbréfamiðstöð. Aðeins
reikningsstofnanir og aðrir aðilar sem gert hafa aðildarsamning við verðbréfamiðstöð hafa heimild til milligöngu
um eignarskráningu eða aðgang að verðbréfamiðstöðinni.
Eigandi getur ekki nýtt réttindi sín samkvæmt hlut nema hluturinn hafi verið skráður á hans nafn í hlutaskrá
útgefandans í kerfi verðbréfamiðstöðvar. Eigendur hlutanna eiga rétt á að neyta atkvæðisréttar á hluthafafundum,
fá greiddan arð frá útgefanda, hafa forkaupsrétt að aukningarhlutum í hlutfalli við hlutafjáreign sína (nema þeir
hafi afsalað sér slíkum rétti) og eiga rétt á að fá greitt af eignum útgefanda við slit eða gjaldþrot þess í samræmi
við hlutafjáreign nema lög og samþykktir kveði á um aðra skipan. Ekki má skylda hluthafa til að sæta innlausn
hlutar síns nema til komi heimild samkvæmt lögum.
7.3.1

Atkvæðisréttur

Hluthafar hafa eitt atkvæði fyrir hvern einnar krónu hlut sem þeir eiga í félaginu. Hluthafar eða umboðsmenn
þeirra hafa rétt til að sækja hluthafafundi. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum á hluthafafundi nema öðruvísi sé
mælt fyrir í samþykktum útgefanda. Í samræmi við 27. gr. samþykkta útgefanda má breyta samþykktum á
hluthafafundi sem boðaður hefur verið með löglegum fyrirvara enda hljóti breytingin samþykki hluthafa sem ráða
yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundinum.
Stjórn útgefanda hefur æðsta vald í málefnum hans milli hluthafafunda og gætir réttar félagsins gagnvart öðrum.
Stjórn útgefanda skal skipuð fimm mönnum og tveimur til vara, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn.
7.3.2

Arður

Aðalfundur ákveður greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á síðastliðnu starfsári að fenginni tillögu stjórnar.
Útgefandi er bundinn af ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög varðandi fjárhæð sem honum er heimilt að
ráðstafa til hluthafa í formi arðgreiðslna. Samkvæmt 1. mgr. 99. gr. laganna er einungis heimilt að úthluta sem
arði hagnaði samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, yfirfærðum hagnaði frá fyrri árum og
frjálsum sjóðum eftir að dregið hefur verið frá tap sem ekki hefur verið jafnað og það fé sem samkvæmt lögum
eða félagssamþykktum skal lagt í varasjóð eða til annarra þarfa.
Hlutafélög hafa heimild til að ákvarða að réttur til arðs miðist við annað tímamark en útborgun arðs enda sé það
tímamark tiltekið í ákvörðun hluthafafundar um arðgreiðslu. Samkvæmt lið 2.10 í Reglum fyrir útgefendur
fjármálagerninga frá 1. júlí 2018 skal í tilkynningu um arðgreiðslu meðal annars tilkynna um arðsréttindadag,
arðleysisdag og útborgunardag arðs. Hlutafélög sem skráð eru á skipulegan verðbréfamarkað skulu birta
opinberlega slíka tilkynningu fyrir aðalfund. Hafi hluthafi ekki fengið greiddan arð sem hann á rétt á getur hann
vitjað hans á skrifstofu útgefanda innan fjögurra ára frá gjalddaga en samkvæmt lögum nr. 150/2007 um fyrningu
kröfuréttinda fyrnist réttur til arðs á fjórum árum frá gjalddaga. Vitji hluthafi ekki arðs innan þess tíma fellur hann
til útgefanda.
Útgefandi greiddi hluthöfum sínum 1,5 ma.kr. arð á árinu 2016 (fyrir reikningsárið 2015), eða 2,14 kr á hvern
hlut, 1,5 ma.kr. arð á árinu 2017 (fyrir reikningsárið 2016), eða 2,21 kr á hvern hlut, 1,5 ma.kr. arð á árinu 2018
(fyrir reikningsárið 2017), eða 2,21 kr á hvern hlut og 700 m.kr. arð á árinu 2019 (fyrir reikningsárið 2018), eða
1,03 kr. á hvern hlut.
Núverandi arðgreiðslustefna félagsins var samþykkt þann 24. janúar 2018. Markmið félagsins er að arðgreiðslur
og endurkaup á hlutafé í félaginu séu að minnsta kosti 50% af hagnaði eftir skatta. Forsenda arðgreiðsla er að
félagið uppfylli kröfur skv. Solvency II, hafi nægt lausafé og sé fjárhagslega stöðugt.
7.3.3

Hækkun eða lækkun hlutafjár

Heimilt er að hækka hlutafé útgefanda með ályktun hluthafafundar, hvort heldur sem er með áskrift nýrra hluta
eða útgáfu jöfnunarhluta. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að nýjum hlutum í samræmi við hlutafjáreign sína.
Hluthafafundur getur þó, með samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða sem og samþykki hluthafa sem ráða yfir
minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundinum, vikið frá þessari reglu
samanber 3. mgr. 34. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Greiði áskrifandi ekki tilskilið hlutafé á gjalddaga skal
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heimilt að innheimta dráttarvexti í samræmi við ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma um grunn
dráttarvaxta og verðtryggingu af skuldinni frá þeim tíma. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.
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8.

FJÁRHAGSYFIRLIT

Sögulegar fjárhagsupplýsingar í lýsingu þessari ná yfir tímabilið 1.1.2016-30.09.2019. Jafnframt eru birtar proforma fjárhagsupplýsingar í lýsingunni. Pro-forma fjárhagsupplýsingar voru útbúnar til að sýna hvernig
efnahagsreikningur TM þann 30.09.2019 hefði litið út ef kaupin á Lykli hefði átt sér stað á þeim degi. Staðfesting
endurskoðanda vegna pro-forma efnahagsreiknings er í kafla 8.2.1 – Yfirlýsing óháðs endurskoðanda á pro-forma
samstæðu fjárhagsupplýsingum í lýsingu.
Í eftirfarandi umfjöllun er farið yfir þróun rekstrar, efnahags og sjóðstreymis TM, fyrir tímabilið sem sögulegar
fjárhagsupplýsingar ná yfir. Upplýsingarnar eru fengnar úr endurskoðuðum samstæðuársreikningum fyrir árin
2016, 2017 og 2018. Jafnframt eru upplýsingar úr könnuðum árshlutareikningi TM fyrir fyrstu níu mánuði 2019.
Umfjöllunin nær einnig til pro-forma fjárhagsupplýsinga fyrir TM í lok þriðja ársfjórðungs 2019. Framangreindir
ársreikningar og árshlutareikningar eru felldir inn í lýsinguna með tilvísun og mynda órjúfanlega heild hennar,
eins og fjallað er um í kafla 11.3 – Skjöl felld inn með tilvísun. Ársreikningar TM fyrir árin 2016, 2017 og 2018,
voru endurskoðaðir og áritaðir af PricewaterhouseCoopers ehf. Árshlutareikningur TM fyrir fyrstu níu mánuði
2019 var kannaður af PricewaterhouseCoopers ehf.
Ársreikningar TM fyrir árin 2016, 2017 og 2018 voru gerðir í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins
og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu, sbr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1602/2002 um
beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla og hafa lagagildi á Íslandi skv. lögum nr. 3/2006 um ársreikninga.
Upplýsingar um reikningsskilastaðla koma fram í skýringu 2 í ársreikningum félagsins fyrir árin 2016, 2017 og
2018.
Árshlutareikningur samstæðu TM fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2019 var gerður í samræmi við alþjóðlegan
reikningsskilastaðal um árshlutareikninga, IAS 34.
Ekki hafa orðið neinar verulegar óæskilegar breytingar á framtíðarhorfum útgefanda síðan síðustu endurskoðuðu
reikningsskil hans voru birt, þann 15. febrúar 2019.
Engar mikilvægar breytingar á fjárhags- eða viðskiptastöðu félagsins hafa átt sér stað frá lokum síðasta
fjárhagstímabils þann 30. september 2019, aðrar en þær sem eiga við um kaupin á Lykli og koma fram í kafla 8.1
– Breytingar á fjárhags- og viðskiptastöðu eftir reikningsskiladag.

8.1

Breytingar á fjárhags- og viðskiptastöðu eftir reikningsskiladag

Þann 10. október 2019 var undirritaður samningur milli TM og Klakka ehf. um kaup þess fyrrnefnda á 100%
hlutafjár í Lykli. Kaupverðið er 9.250 m.kr. og þar að auki greiðir TM hagnað Lykils á árinu 2019 til seljanda.
Eigið fé Lykils var 11.799 m.kr. í lok þriðja ársfjórðungs 2019. Hlutfall kaupverðs á móti eigin fé í lok þriðja
ársfjórðungs 2019 er 0,816.
Kaupverðið verður greitt með handbæru fé og verður fjármagnað með útgáfu á nýju hlutafé að fjárhæð allt að
3.000 m.kr. og sölu á eignum. TM hefur tryggt sér lánsfjármögnun að fjárhæð allt að 3.000 m.kr. vegna
viðskiptanna til að viðhalda sveigjanleika í stýringu eignasafnsins.
Kaupin á Lykli eru í samræmi við stefnu TM og eftirleiðis mun starfsemi félagsins skiptast í þrjár stoðir,
vátryggingar, fjármögnun og fjárfestingar. Tækifæri eru til að bæta arðsemi af grunnrekstri Lykils. TM áætlar að
hægt verði að ná fram töluverðum samlegðaráhrifum, bæði í tekjum og kostnaði, fjölga fjármögnunarkostum og
ná niður fjármagnskostnaði. Þá er stefnt að því að gera fjármagnsskipan hagkvæmari.
TM telur kaupin vera hagfelld fyrir hluthafa, enda gera áætlanir ráð fyrir að hagnaður á hvern hlut muni aukast
um 20-30% á komandi árum.
Í kjölfar kaupa á Lykli mun samstæða TM taka breytingum. Á hluthafafundi 13. nóvember 2019 var samþykkt að
breyta nafni Tryggingarmiðstöðvarinnar hf. í TM hf. TM hf. mun þjóna hlutverki móðurfélags í nýrri samstæðu
félagsins sem mun þá eiga dótturfélög sem stunda annars vegar vátryggingastarfsemi og hins vegar
fjármögnunarstarfsemi. Þá mun hluti af fjárfestingastarfsemi samstæðunnar fara fram í móðurfélaginu. Þannig er
áætlað að vátryggingastarfsemi samstæðunnar færist í félagið Tryggingu hf. sem er í dag dótturfélag í 100% eigu
TM. Samhliða því er gert ráð fyrir að sótt verði um aukið starfsleyfi til vátryggingareksturs hjá Fjármálaeftirlitinu.
6

Kaupverð er hér sett fram sem 9.250 m.kr. auk hagnaðar Lykils fyrstu níu mánuði 2019, samtals að fjárhæð 9.616 m.kr., en
endanlegt kaupverð mun ráðast af hagnaði Lykils fyrir allt rekstrarárið 2019.
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Áætlað er að starfsemi Lykils verði áfram í félaginu Lykill fjármögnun hf. sem sömuleiðis verði í eigu TM hf.
Líftryggingamiðstöðin hf. og Íslensk endurtrygging hf., sem nú eru í eigu TM hf., munu í kjölfar breytinga á
samstæðu verða í eigu Tryggingar hf.

8.2

Pro-forma fjárhagsupplýsingar TM 30. september 2019

Pro-forma fjárhagsupplýsingar hafa verið teknar saman til að sýna hvernig efnahagsreikningur TM hefði litið út
ef kaupin á Lykli hefðu átt sér stað 30. september 2019. Pro-forma efnahagsreikningur samanstendur af könnuðum
efnahagsreikningi TM í lok þriðja ársfjórðungs 2019 og óendurskoðuðum og ókönnuðum efnahagsreikningi
Lykils í lok þriðja ársfjórðungs 2019.
Tilgangur pro-forma efnahagsreikningsins er eingöngu að lýsa áhrifum þess ef kaupin á Lykli og breyting á
skipulagi TM hefði átt sér stað þann 30. september 2019. Pro-forma fjárhagsupplýsingar taka til ímyndaðrar stöðu
og endurspegla því ekki raunverulega fjárhagsstöðu eða afkomu félagsins.
Staðfesting á pro-forma fjárhagsupplýsingum var gerð í samræmi við alþjóðlegan staðal um staðfestingaverkefni
ISAE 3420, sem fjallar um staðfestingu á pro-forma fjárhagsupplýsingum í lýsingum og gefinn er út af
International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB). Pro-forma fjárhagsupplýsingar eru hvorki
kannaðar né endurskoðaðar.
Gefnar forsendur við gerð pro-forma efnahagsreiknings eru að hann er gerður í samræmi við reikningsskilareglur
TM í lok þriðja ársfjórðungs 2019 sem eru alþjóðlegir reikningsskilastaðlar eins og þeir hafa verið staðfestir af
Evrópusambandinu, sbr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1606/2002 um beitingu alþjóðlegra
reikningsskilastaðla og hafa lagagildi á Íslandi, skv. lögum nr. 3/2006 um ársreikninga.
Upplýsingar um reikningsskilaaðferðir koma fram í skýringu 2 í árshlutareikningi TM fyrir fyrstu níu mánuði
ársins 2019.
Pro-forma fjárhagsupplýsingar eru útbúnar í samræmi við ákvæði reglugerðar Framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
809/2004 og ákvæði laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.
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Tafla 8.1: Pro-forma efnahagsreikningur TM 30.09.2019

í þ.kr.
Eignir
Rekstrarfjármunir
Leiguréttindi
Viðskiptavild og óefnislegar eignir
Bundin innlán
Leigusamningar og útlán
Verðbréf
Eignarhlutur í dóttur- og hlutdeildarfélögum
Fjárfestingar með fjárfestingaáhættu líftryggingataka
Skatteign
Eignir til sölu
Endurtryggingaeignir
Viðskiptakröfur
Handbært fé
Framvirkir samningar
Rekstrarleigueignir
Aðrar eignir
Eignir samtals

TM hf.
samstæða
(kannað)
2019
30.09.
289.331
465.073
609.756
4.735
878.360
28.445.331

Pro forma kaup
TM hf. á Lykli
fjármögnun hf.
(óendurskoðað)
2019
30.09.

(6.616.000) 1)
11.799.474 2)

50.940
95.060
29.003
654.010
5.909.256
2.050.928

39.481.783

5.183.474
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Pro forma
(óendurskoðað)
2019
30.09.
289.331
465.073
609.756
4.735
878.360
21.829.331
11.799.474
50.940
95.060
29.003
654.010
5.909.256
2.050.928

44.665.257

Lykill
fjármögnun
hf. (óendurskoðað)
2019
30.09.

Pro forma
samstæðufærslur
(óendurskoðað)
2019
30.09.

164.087
186.910

33.605.596
(11.799.474) 2)
1.088.721
12.036

3.080.888
829.690
2.384.011
122.118
41.474.057

(11.799.474)

Pro forma
Samstæða
TM hf. og
Lykils
fjármögnunar hf.
(óendurskoðað)
2019
30.09.
453.418
651.983
609.756
4.735
34.483.956
21.829.331
0
50.940
1.183.781
41.039
654.010
5.909.256
5.131.816
829.690
2.384.011
122.118
74.339.840

í þ.kr.
Eigið fé
Hlutafé
Yfirverðsreikningur hlutafjár
Lögbundinn varasjóður
Bundið eigið fé
Óráðstafað eigið fé
Eigið fé samtals
Skuldir
Vátryggingaskuld
Líftryggingaskuld með fjárfestingaáhættu
líftryggingataka
Leiguskuldbinding
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir
Lántaka
Víkjandi lán
Skuldir samtals
Heildar skuldir og eigið fé

TM hf.
samstæða
(kannað)
2019
30.09.

Pro forma kaup
TM hf. á Lykli
fjármögnun hf.
(óendurskoðað)
2019
30.09.

678.143
425.516
270.710
4.709.288
7.963.936
14.047.593

93.750 1)
2.906.250 1)

2.183.474 2)
5.183.474

Pro forma
(óendurskoðað)
2019
30.09.
771.893
3.331.766
270.710
4.709.288
10.147.410
19.231.067

Lykill
fjármögnun
hf. (óendurskoðað)
2019
30.09.

Pro forma
samstæðufærslur
(óendurskoðað)
2019
30.09.

230.901

(230.901)

8.789.522
2.779.051
11.799.474

(8.789.522)
(2.779.051)
(11.799.474)

Pro forma
Samstæða
TM hf. og
Lykils
fjármögnunar hf.
(óendurskoðað)
2019
30.09.
771.893
3.331.766
270.710
4.709.288
10.147.410
19.231.067

21.401.844

21.401.844

21.401.844

50.940
547.166
1.187.333

50.940
547.166
1.187.333
0
2.246.907
25.434.190

50.940
736.019
1.646.924
29.026.139
2.246.907
55.108.773

2.246.907
25.434.190
39.481.783

5.183.474

44.665.257

188.853
459.591
29.026.139
29.674.583
41.474.057

(11.799.474)

74.339.840

1) Kaupverð er hér sett fram sem 9.250 m.kr. auk hagnaðar Lykils fyrstu níu mánuði 2019, samtals að fjárhæð 9.616 m.kr., en endanlegt kaupverð mun ráðast af hagnaði Lykils
fyrir allt rekstrarárið 2019.
2) Eignarhlutur TM í Lykli er færður miðað við bókfært virði eiginfjár Lykils þann 30. september 2019 að fjárhæð 11.799 m.kr. og er mismunur á kaupverði og bókfærðu virði
eiginfjár færður til hækkunar á eigið fé TM.

67

8.2.1

Yfirlýsing óháðs endurskoðanda á pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsingum í lýsingu

Til stjórnar og hluthafa TM
Við höfum lokið staðfestingavinnu okkar vegna pro-forma fjárhagsupplýsinga samstæðu TM („samstæðan“) sem
TM hefur tekið saman. Pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsingarnar samanstanda af samstæðuefnahagsreikningi
þann 30. september 2019 eins og fram kemur í kafla 8.2 – Pro-forma fjárhagsupplýsingar TM 30. september 2019
í lýsingu þessari sem gefin er út af TM.
Þær forsendur sem TM byggir á við samsetningu pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsinganna eru tilgreindar í
kafla 8.2 – Pro-forma fjárhagsupplýsingar TM 30. september 2019 í lýsingunni.
Samanteknar pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsingar TM hafa verið gerðar til að sýna áhrif kaupa TM á Lykli
á efnahag samstæðunnar þann 30. september 2019. Stuðst hefur verið við samstæðuefnahagsreikning úr
samstæðuárshlutauppgjöri TM fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2019 sem gert var í samræmi við alþjóðlega
reikningsskilastaðla (IFRS). Framangreindur árshlutareikningur var kannaður af PricewaterhouseCoopers ehf. í
samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2410 um könnun óháðs endurskoðanda á árshlutareikningum. Við hann
hefur verið bætt samstæðu fjárhagsupplýsingum fyrir Lykil 30. september 2019 sem hafa hvorki verið kannaðar
né endurskoðaðar.

Ábyrgð stjórnar og forstjóra TM á pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsingum í lýsingu
Stjórn og forstjóri TM eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu á pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsinga í lýsingu í
samræmi við gefnar forsendur.

Óhæði og gæðaeftirlit
Við erum óháð TM í samræmi við alþjóðlegar siðareglur fyrir endurskoðendur (IESBA Code) og viðeigandi settar
siðareglur á Íslandi og höfum uppfyllt önnur ákvæði þeirra.
PricewaterhouseCoopers ehf. fer eftir alþjóðlegum gæðastaðli nr. 1 um gæðastjórnun (International Standard on
Quality Control 1) og í samræmi við þann staðal er með heildstætt innra gæðakerfi sem m.a. felur í sér að við
höfum sett okkur skráðar reglur og formlegar verklagsreglur er lúta að fylgni við siðareglur, faglega staðla og
viðeigandi lög og reglur

Ábyrgð endurskoðanda á staðfestingu vegna pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsinga í lýsingu
Ábyrgð okkar er að álykta um hvort pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsingarnar í kafla 8.2 – Pro-forma
fjárhagsupplýsingar TM 30. september 2019 hafi verið samsettar í öllum megin atriðum í samræmi við gefnar
forsendur og í samræmi við ákvæði reglugerðar Framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2004 og ákvæði laga nr.
108/2007 um verðbréfaviðskipti.
Við framkvæmdum vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal um staðfestingaverkefni ISAE 3420 sem fjallar
um staðfestingu á pro-forma fjárhagsupplýsingum í lýsingu, sem gefinn er út af IAASB (International Auditing
and Assurance Standards Board). Þessi staðall gerir kröfu um að staðfestingaraðili skipuleggi og framkvæmi
aðgerðir til að fá nægjanlega vissu um hvort TM hafi í öllum megin atriðum tekið saman pro-forma samstæðu
fjárhagsupplýsingarnar í samræmi við gefnar forsendur.
Við framkvæmd á staðfestingarvinnunni ber okkur hvorki að uppfæra né endurútgefa neinar áritanir eða álit á
sögulegum fjárhagsupplýsingum sem notaðar eru við samsetningu á pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsingum.
Þá höfum við hvorki framkvæmt endurskoðun né könnun á pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsingum.
Tilgangur pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsinga í lýsingu er eingöngu að lýsa áhrifum vegna verulegra atburða
eða viðskipta eins og þau hefðu átt sér stað fyrr en raunin var til frekari útskýringar. Því getum við ekki staðfest
að raunveruleg niðurstaða vegna kaupa TM á samstæðu Lykils og breytingar á skipulagi TM hefði verið eins og
fram kemur í pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsingunum ef þau hefðu raunverulega átt sér stað 30. september
2019.
Ályktun um hvort pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsingarnar hafi verið samsettar í öllum megin atriðum í
samræmi við gefnar forsendur felst í aðgerðum til að meta hvort gefnar forsendur félagsins við gerð pro-forma
samstæðu fjárhagsupplýsinga gefi viðeigandi mynd, að teknu tilliti til atburðarins eða viðskiptanna sem um ræðir,
og afla fullnægjandi gagna um hvort pro-forma leiðréttingarnar gefi rétta mynd miðað við forsendurnar.
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Aðferðirnar sem valdar eru byggja á matiokkar að teknu tilliti til eðli félagsins, atburðarins eða viðskiptanna sem
pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsingarnar byggja á og öðrum viðeigandi upplýsingum. Staðfestingarvinnan
felur einnig í sér að meta heildar framsetningu pro-forma fjárhagsupplýsinganna.
Við teljum að við höfum at1að nægjanlegra og viðeigandi gagna til að byggja ályktun okkar á.

Ályktun
Að okkar mati teljum við að pro-forma samstæðu fjárhagsupplýsingum fyrir TM í kat1a 8.2 - Pro-forma
fjárhagsupplýsingar TM 30. september 2019 hafi verið safnað saman á tilskilinn hátt og samkvæmt gefnum
forsendum sem og að forsendurnar eru í samræmi við reikningsskilaaðferðir TM.

Reykjavík, 4. desember 2019
PricewaterhouseCoopers ehf.

k/7a £ í-yf1rpd,~
Arna G. Tryg
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dóttir

9.

FJÁRHAGUR TM 1. JANÚAR 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2019

Hér á eftir er umfjöllun um fjárhag TM fyrir árin 2016, 2017 og 2018 sem og árshlutauppgjör TM fyrir fyrstu níu
mánuði áranna 2018 og 2019.
Tekjur TM eru að stærstum hluta annars vegar iðgjaldatekjur og hins vegar fjárfestingatekjur. TM tekur að sér að
bæta tiltekin tjón viðskiptavina gegn greiðslu iðgjalds.
TM kaupir endurtryggingar gagnvart stórtjónum í þeim tilgangi að takmarka vátryggingaráhættu sína og koma
greidd iðgjöld vegna endurtrygginga til frádráttar frá heildariðgjöldum. Eigin iðgjöld eru því þau iðgjöld sem
félagið hefur á móti vátryggingavernd sem það veitir fyrir eigin reikning. Á sama hátt kemur hlutur
endurtryggjenda í tjónakostnaði til frádráttar frá heildartjónakostnaði. Eigin tjón er því sá tjónakostnaður sem
félagið ber fyrir eigin reikning.
Mynd 9.1: Þróun samsetts hlutfalls TM og ávöxtun fjárfestingaeigna 2016-2019 9M
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Algengur mælikvarði á afkomu af vátryggingastarfsemi er samsett hlutfall, þ.e. eigið tjónshlutfall að viðbættu
hlutfalli rekstrarkostnaðar (svokallað kostnaðarhlutfall). Kostnaðarhlutfall félagsins hefur farið lækkandi
undanfarin þrjú ár eða frá því að vera 20,8% í 19,9%. Afkoma af vátryggingastarfsemi TM var óviðunandi á árinu
2018 en samsett hlutfall ársins var 103,9% samanborið við 99,4% og 97,0% fyrir árin 2017 og 2016. Litaðist
síðasta ár af mörgum stórtjónum og nam eigið tjónshlutfall 83,9% samanborið við 79,2% árið áður og 76,2% árið
2016.
Fyrstu níu mánuði ársins 2019 nam tjónahlutfall TM 81,3% samanborið við 85,1% á sama tímabili ársins 2018.
Kostnaðarhlutfall lækkar í 18,2% það sem af er ári 2019 samanborið við 19,9%. Hvort tveggja skilar þetta bættu
samsettu hlutfalli fyrstu níu mánuði ársins 2019 en það nam 99,5% samanborið við 105,1% árið 2018.
Annar mikilvægur þáttur í afkomu vátryggingafélaga er eins og áður segir ávöxtun á fjárfestingaeignir félagsins.
Árin 2016-2018 hefur ávöxtun á fjárfestingaeignir félagsins verið á bilinu 6,6-14,9%. Ávöxtun fjárfestingaeigna
TM nam 7,2% fyrstu níu mánuði ársins 2019 samanborið við 4,7% árið 2018.
Fjárhagslegur styrkur vátryggingafélaga er oftar en ekki metinn út frá annars vegar gjaldþolshlutfalli og hins vegar
eiginfjárhlutfalli en hvort tveggja telst í góðu horfi hjá TM á tímabilinu 2016-2018. Gjaldþolshlutfall TM á árunum
2016-2018 hefur verið á bilinu 1,46-1,74 og er það í takt við markmið félagsins um hlutfall á bilinu 1,4-1,7. Í lok
þriðja ársfjórðungs 2019 var gjaldþolshlutfall félagsins komið yfir markmið félagsins og nam 1,82.
Árin 2016-2018 hefur eiginfjárhlutfall félagsins verið 38,4-40,7% sem verður að teljast sterkt samhliða því sem
félagið hefur greitt út talsverðan hluta af afkomu sinni á þessum árum bæði með arðgreiðslum sem og
endurkaupum á eigin hlutabréfum. Samhliða aukningu eigna félagsins það sem af er árinu 2019 hefur
eiginfjárhlutfallið lækkað lítillega og nemur nú 35,6% í lok þriðja ársfjórðungs.
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9.1

Rekstur TM fyrstu níu mánuði 2018 og 2019

Í þessum hluta er farið yfir rekstur, efnahag og sjóðstreymi TM fyrir fyrstu níu mánuði áranna 2018 og 2019.
Tafla 9.1 sýnir rekstrarreikning TM fyrir framangreint tímabil.
Tafla 9.1 Rekstrarreikningur TM fyrstu níu mánuði 2018 og 2019 (í þ.kr.)
2019
1.1.-30.09

2018
1.1.-30.09

12.525.433
(497.883)
12.027.550

12.268.648
(535.541)
11.733.107

2.097.876
0
22.425

1.297.086
12.529
44.994

Heildartekjur

14.147.851

13.087.716

Tjónakostnaður
Hluti endurtryggjenda í tjónakostnaði
Eigin tjón

(9.933.369) (10.797.127)
154.835
806.851
(9.778.534) (9.990.276)

Iðgjöld tímabilsins
Hluti endurtryggjenda í iðgjaldatekjum
Eigin iðgjöld
Fjármunatekjur
Fjárfestingatekjur af fjárfestingafasteignum
Aðrar tekjur

Rekstrarkostnaður
Vaxtagjöld
Virðisrýrnun fjáreigna
Heildargjöld

(2.498.840) (2.654.546)
(180.344)
(141.222)
(79.763)
7.434
(12.537.480) (12.778.610)

Hagnaður fyrir tekjuskatt
Tekjuskattur
Hagnaður og heildarhagnaður tímabilsins
Skipting hagnaðar
Hluthafar móðurfélags
Hlutdeild minnihluta

Hagnaður á hlut
Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut

1.610.371

309.106

(91.964)

47.632

1.518.407

356.738

1.518.407
0
1.518.407

356.739
(1)
356.738

2,24

0,53

Eigin iðgjöld jukust um 2,5% fyrstu níu mánuði ársins 2019 samanborið við sama tímabil árið 2018 og námu
12.028 m.kr. en fyrstu níu mánuði 2018 námu eigin iðgjöld 11.733 m.kr. Afkoma af vátryggingarekstri var jákvæð
og var samsett hlutfall 99,5% fyrstu níu mánuði 2019 samanborið við 105,1% árið 2018. Kostnaðarhlutfallið nam
18,2% samanborið við 19,9% fyrstu níu mánuði ársins 2018. Hafði þetta jákvæð áhrif á afkomu
vátryggingstarfseminnar sem og lægra tjónshlutfall, 81,3% fyrstu níu mánuði ársins 2019 samanborið við 85,1%
árið 2018. Kröfum vegna stærri tjóna fækkaði það sem af er ári 2019 auk þess sem tjón eru færri en árið 2018. Á
móti kemur að meðalfjárhæð krafna vegna líkamstjóna hækkar milli ára vegna hækkunar meðallauna.
Þriðji ársfjórðungur skilaði tapi að fjárhæð 251 m.kr. Tap TM á þriðja ársfjórðungi má að öllu leyti rekja til
fjárfestingastarfsemi. Hagnaður varð af vátryggingastarfsemi og samsett hlutfall fjórðungsins 94,9%, en ávöxtun
fjárfestingaeigna var hins vegar neikvæð um 1,1%. Fjárfestingatekjur eru mjög sveiflukenndar, eins og sést glöggt
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á því að félagið skilaði sinni bestu fjárfestingaafkomu frá skráningu á öðrum ársfjórðungi þessa árs, en neikvæðri
ávöxtun á þeim þriðja.
Tap af fjárfestingum nam 337 m.kr. á þriðja ársfjórðungi sem jafngildir 1,1% neikvæðri ávöxtun. Þessi slaki
fjórðungur í fjárfestingum er fyrst og fremst tilkominn vegna niðurfærslu á fasteignasjóðnum Gamma Novus um
311 m.kr. og vegna taps af skráðum hlutabréfum. Þannig var ávöxtun skráðra hlutabréfa neikvæð um 5,6% á
tímabilinu en til samanburðar lækkaði hlutabréfavísitala Gamma um 5,7% á sama tíma. Fjárfestingatekjur á fyrstu
níu mánuðum ársins nema 2.098 m.kr. sem jafngildir 7,2% ávöxtun fjárfestingaeigna.
Þrátt fyrir taprekstur á þriðja ársfjórðungi var hagnaður eftir skatta af starfsemi félagsins fyrstu níu mánuði 2019
1.518 m.kr. samanborið við 357 m.kr. sama tímabil árið 2018. Líkt og framan greinir varð viðsnúningur í afkomu
af vátryggingarekstri en auk þess var ávöxtun fjárfestingaeigna betri það sem af er árinu 2019 samanborið við
2018.
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9.2

Efnahagur TM þann 30. september 2019

Hér að neðan í töflu 9.2 má finna yfirlit yfir efnahag TM þann 30. september 2019 samanborið við stöðu
efnahagsreiknings í árslok 2018.
Tafla 9.2: Efnahagsreikningur TM í lok þriðja ársfjórðungs 2019 og árslok 2018 (í þ.kr.)

2019
30.09.

2018
31.12.

Eignir
Rekstrarfjármunir
Leiguréttindi
Viðskiptavild og óefnislegar eignir
Bundin innlán
Útlán
Verðbréf
Fjárfestingar með fjárfestingaáhættu líftryggingataka
Skatteign
Eignir til sölu
Endurtryggingaeignir
Viðskiptakröfur
Handbært fé
Eignir samtals

289.331
465.073
609.756
4.735
878.360
28.445.331
50.940
95.060
29.003
654.010
5.909.256
2.050.928
39.481.783

325.187
0
489.277
4.637
1.053.650
26.438.425
36.721
88.311
3.111
720.176
4.051.892
1.439.187
34.650.574

Eigið fé
Hlutafé
Yfirverðsreikningur hlutafjár
Lögbundinn varasjóður
Bundið eigið fé
Óráðstafað eigið fé
Eigið fé samtals

678.143
425.516
270.710
4.709.288
7.963.936
14.047.593

678.143
425.516
270.710
4.362.638
7.566.140
13.303.147

Skuldir
Vátryggingaskuld
Líftryggingaskuld með fjárfestingaáhættu líftryggingataka
Leiguskuldbinding
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir
Víkjandi lán
Skuldir samtals

21.401.844
50.940
547.166
1.187.333
2.246.907
25.434.190

18.132.744
36.721
0
1.004.956
2.173.006
21.347.427

Heildar skuldir og eigið fé

39.481.783

34.650.574

9.2.1

Eignir TM þann 30. september 2019

Í efnahagsreikningi TM er fjárfestingaeignum skipt í bundin innlán, útlán, verðbréf og handbært fé. Í lok þriðja
ársfjórðungs nam fjárfestingasafn TM 31.379 m.kr. eða 79% af heildareignum félagsins sem námu 39.482 m.kr.
Í árslok 2018 nam fjárfestingasafn TM 28.936 m.kr. og vó um 84% af heildareignum félagsins sem námu 34.651
m.kr.
Eign TM í verðbréfum jókst nokkuð á tímabilinu og nam 28.445 m.kr. samanborið við 26.438 m.kr. í árslok 2018.
Aukningin milli ára skýrist helst af aukinni skuldabréfaeign félagsins sem og eignarhaldi skráðra hlutabréfa og
hlutabréfasjóða. Handbært fé og bundin innlán námu 2.056 m.kr. sem jafngildir um 6,6% af fjárfestingasafninu.
Útlán félagsins lækkuðu það sem af er árinu en megnið af þeim eru bílalán til viðskiptavina.
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Rekstrarfjármunir félagsins námu 289 m.kr. í lok þriðja ársfjórðungs 2019 samanborið við 325 m.kr. í árslok 2018.
Húsnæðið sem TM notar í starfsemi sinni er að mestu leyti tekið að leigu, þar með taldar höfuðstöðvar félagsins
að Síðumúla 24. Vegna innleiðingar IFRS 16 kemur inn nýr liður í efnahagsreikning TM og er það leiguréttindi
að fjárhæð 465 m.kr. sem að mestu leyti skýrast vegna höfuðstöðva félagsins.
Óefnislegar eignir námu 610 m.kr. í lok þriðja ársfjórðungs 2019 og voru annars vegar viðskiptavild að fjárhæð
100 m.kr. vegna kaupa á minnihluta í Líftryggingamiðstöðinni hf. og hins vegar eignfærður hugbúnaður.
Hlutur endurtryggjenda í vátryggingaskuld er færður sem endurtryggingaeignir en þær námu 654 m.kr. í lok þriðja
ársfjórðungs 2019 samanborið við 720 m.kr. í árslok 2018 og lækka á milli ára vegna fækkunar á kröfum vegna
stórra tjóna sem fóru yfir endurtryggingamörk.
Viðskiptakröfur námu 5.909 m.kr. í lok þriðja ársfjórðungs 2019 samanborið við 4.052 m.kr. árið 2018 og hækka
um 45,8% á milli ára en þetta skýrist að mestu af árstíðabundnum þáttum þar sem staða viðskiptakrafna er lægst
í lok hvers árs.
9.2.2

Eigið fé og skuldir TM þann 30. september 2019

Eigið fé TM nam 14.408 m.kr. í lok þriðja ársfjórðungs 2019 en bundinn eiginfjárliður nam 4.709 m.kr. og
óráðstafað eigið fé var 7.964 m.kr. Bundinn eiginfjárliður inniheldur m.a. óinnleystar gangvirðisbreytingar
verðbréfa og hlutdeild í hagnaði dótturfélaga að frádregnum arðgreiðslum. Eigið fé TM var 13.303 m.kr. í árslok
2018.
Í heild nam vátryggingaskuld TM 21.402 m.kr. í lok þriðja ársfjórðungs, þar af tjónaskuld að fjárhæð 13.962 m.kr.
eða 65%. Vátryggingaskuld TM var 18.133 m.kr. í árslok 2018 og þar af var tjónaskuld 12.725 m.kr. eða 70%.
Hækkun vátryggingaskuldar er aðallega tilkomin vegna árstíðabundinnar hækkunar á iðgjaldaskuldinni en einnig
hefur tjónaskuldin hækkað frá árslokum 2018.
Leiguskuldbinding að fjárhæð 547 m.kr. kemur inn sem nýr liður frá fyrra ári vegna innleiðingar
reikningsskilastaðalsins IFRS 16. Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir námu 1.187 m.kr. og hækka á milli ára en auk
viðskiptaskulda er um að ræða skammtímaskuldir, áfallin gjöld og ógreiddan tekjuskatt. Vaxtaberandi skuldir er
víkjandi lán félagsins sem nam 2.247 m.kr. í lok þriðja ársfjórðungs 2019.
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9.3

Eiginfjáryfirlit TM fyrstu níu mánuði 2019

Eigið fé TM nam 14.048 m.kr. í lok þriðja ársfjórðungs 2019 samanborið við 13.303 m.kr. í árslok 2018. Eftirfarandi tafla sýnir breytingar á eigin fé frá 1. janúar 2018 til 30.
september 2019.
Tafla 9.3: Eiginfjáryfirlit TM fyrstu níu mánuði ársins 2019 (í þ.kr.)

Eigið fé 1.1.2018
Heildarhagnaður tímabilsins
Fært af bundnu eigin fé
Hluthafar
Greiddur arður

Hlutafé
678.143

Yfirverðsreikningur
hlutafjár
425.516

Lögbundinn
varasjóður Bundið eigið fé
270.710
4.640.460
(568.197)

Óráðstafað
eigið fé
8.087.546
356.739
568.197
(1.500.000)

Samtals
14.102.375
356.739
0
0
(1.500.000)

Hlutdeild
minnihluta
26
(1)

Eigið fé
samtals
14.102.401
356.738
0
0
(1.500.000)

Eigið fé 30.09.2018

678.143

425.516

270.710

4.072.263

7.512.483

12.959.115

25

12.959.140

Eigið fé 31.12.2018
Áhrif upptöku IFRS16
Leiðrétt eigið fé 1.1.2019
Heildarhagnaður tímabilsins
Fært af bundnu eigin fé
Hluthafar
Greiddur arður

678.143

425.516

270.710

4.362.638

425.516

270.710

4.362.638

Eigið fé 30.09.2019

678.143

13.303.147
(73.962)
13.229.185
1.518.407
0
0
(700.000)
0
14.047.593

0

678.143

7.566.140
(73.962)
7.492.178
1.518.407
(346.650)

13.303.147
(73.962)
13.229.185
1.518.407
0
0
(700.000)
0
14.047.593

346.650

(700.000)
425.516

270.710

4.709.288

7.963.936

0

0

Líkt og að framan greinir nam eigið fé 14.048 m.kr. í lok þriðja ársfjórðungs 2019 samanborið við 13.303 m.kr. í lok árs 2018 . Afkoma fyrstu níu mánuði ársins 2019 að
frádreginni arðgreiðslu að fjárhæð 700 m.kr. skýrir breytingar milli tímabila. Eiginfjárhlutfall félagsins í lok þriðja ársfjórðungs 2019 nam 35,6%.
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9.4

Sjóðstreymisyfirlit TM fyrstu níu mánuði 2019 og 2018

Umfjöllun um sjóðstreymi TM fyrir fyrstu níu mánuði áranna 2018 og 2019 fer hér neðar en tafla 9.4 sýnir
sjóðstreymi félagsins fyrir þetta tímabil.
Tafla 9.4: Sjóðstreymisyfirlit TM fyrstu níu mánuði 2019 og 2018 (í þ.kr.)
2019
1.1.-30.09

2018
1.1.-30.09

12.305.328
(8.316.822)
(2.061.532)
1.926.974

12.425.070
(9.456.630)
(2.296.762)
671.678

Fjármunatekjur, innborgaðar
Fjármagnsgjöld, greidd
Fjárfestingatekjur, innborgaðar
Tekjur af fjárfestingafasteignum, innborgaðar
Rekstrarkostnaður, greiddur
Handbært fé frá fjárfestingastarfsemi

326.245
(106.444)
739.880
0
(281.118)
678.563

328.112
(59.810)
873.615
895
(313.195)
829.617

Skattar, greiddir
Handbært fé frá rekstri

(127.919)
2.477.618

(211.194)
1.290.101

(1.069.279)
(98)
141.510
0
(4.370)
5.200
(160.129)
(1.087.166)

497.240
2.130
224.081
58.072
(43.050)
32.500
(160.719)
610.254

Fjármögnunarhreyfingar
Arður til hluthafa
Lántaka, breyting
Leiguskuldbinding, breyting
Fjármögnunarhreyfingar

(700.939)
0
(77.772)
(778.711)

(1.499.848)
(27.307)
0
(1.527.155)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé
Handbært fé í ársbyrjun
Handbært fé í lok tímabilsins

611.741
1.439.187
2.050.928

373.200
1.129.841
1.503.041

Handbært fé frá rekstri
Iðgjöld, móttekin
Tjón, greidd
Rekstrarkostnaður, greiddur
Handbært fé frá vátryggingastarfsemi

Fjárfestingahreyfingar
Verðbréf, breyting
Bundin innlán, breyting
Útlán, breyting
Fjárfestingafasteignir, breyting
Rekstrarfjármunir, kaup
Rekstrarfjármunir, sala
Óefnislegar eignir, kaup
Fjárfestingahreyfingar

Fyrstu níu mánuði ársins 2019 nam handbært fé frá rekstri 2.478 m.kr. samanborið við 1.290 m.kr. fyrir sama
tímabil árið 2018. Viðsnúningur í afkomu vátryggingarekstrar skilaði þar mestu og nam 1.927 m.kr. samanborið
við 672 m.kr. árið 2018. Handbært fé frá fjárfestingastarfsemi lækkaði um 151 m.kr. frá árinu 2018 og nam 679
m.kr. á tímabilinu. Greiddir skattar námu 128 m.kr.
Fjárfestingahreyfingar fyrstu níu mánuði ársins 2019 námu 1.087 m.kr. samanborið við jákvæðar
fjárfestingarhreyfingar að fjárhæð 610 m.kr. fyrir sama tímabil árið 2018. Stærsti liðurinn þar var fjárfesting í
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verðbréfum að fjárhæð 1.069 m.kr. samanborið við hreina sölu verðbréfa að fjárhæð 497 m.kr. fyrstu níu mánuði
ársins 2018.
Fjármögnunarhreyfingar það sem af er árinu 2019 eru greiddur arður að fjárhæð 701 m.kr. auk breytingar
leiguskuldbindingar, nýs liðar í tengslum við innleiðingu reikningsskilastaðalsins IFRS 16, að fjárhæð 78 m.kr.
Að teknu tilliti til framangreindra liða þá jókst handbært fé um 612 m.kr. á fyrstu níu mánuðum ársins 2019 og
nam í lok þriðja ársfjórðungs 2.051 m.kr.

9.5

Rekstur TM 2016-2018

Hér á eftir er umfjöllun um rekstrarreikning TM fyrir árin 2016, 2017 og 2018 en tafla 9.5 sýnir rekstrarreikninga
fyrrgreindra ára.
Tafla 9.5: Rekstrarreikningur TM 2016-2018 (í þ.kr.)
2018
1.1.-31.12

2017
1.1.-31.12

2016
1.1.-31.12

16.372.562
(724.417)
15.648.145

15.615.544
(630.763)
14.984.781

14.812.940
(753.369)
14.059.571

1.805.031
12.010
51.034

3.718.006
31.822
36.879

3.038.247
139.680
41.120

17.516.220

18.771.488

17.278.618

Tjónakostnaður
Hluti endurtryggjenda í tjónakostnaði
Eigin tjón

(13.923.477)
787.393
(13.136.084)

(12.205.660)
333.138
(11.872.522)

(11.476.078)
757.568
(10.718.510)

Rekstrarkostnaður
Vaxtagjöld
Virðisrýrnun fjáreigna
Heildargjöld

(3.541.144)
(183.532)
44.960
(16.815.800)

(3.404.574)
(161.537)
(125.936)
(15.564.569)

(3.302.611)
(247.347)
(57.330)
(14.325.798)

700.420

3.206.919

2.952.820

351

(83.866)

(355.580)

700.771

3.123.053

2.597.240

700.771
0
700.771

3.123.055
(2)
3.123.053

2.597.244
(4)
2.597.240

1,03

4,61

3,80

Iðgjöld ársins
Hluti endurtryggjenda í iðgjaldatekjum
Eigin iðgjöld
Fjármunatekjur
Fjárfestingatekjur af fjárfestingafasteignum
Aðrar tekjur
Heildartekjur

Hagnaður fyrir tekjuskatt
Tekjuskattur
Hagnaður og heildarhagnaður ársins
Skipting hagnaðar
Hluthafar móðurfélags
Hlutdeild minnihluta

Hagnaður á hlut
Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut

Árið 2018 í heild var mjög krefjandi þar sem óvenju mörg stórtjón urðu á árinu á sama tíma og verðbréfamarkaðir
voru þungir. Á árinu 2018 kynnti TM nýjar stafrænar lausnir á tryggingamarkaði. Í janúar kom TM appið út þar
sem viðskiptavinir hafa yfirlit yfir allar sínar tryggingar og skilmála þeirra ásamt því að geta tilkynnt
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innbúskaskótjón í appinu. Þá byrjaði „Vádís“ að selja tryggingar á seinni hluta ársins en í gegnum Vádísi geta
einstaklingar sem hyggjast fá tilboð og kaupa tryggingar klárað sín mál alfarið á netinu.
Á árinu 2018 var samsett hlutfall TM 103,9% og hækkaði milli ára en samsett hlutfall ársins 2017 var 99,4%.
Eigin iðgjöld jukust um 4,4% en náðu ekki að halda í við hækkun tjónakostnaðar sem var 10,6% milli ára. Verri
afkoma af vátryggingastarfsemi skýrist einkum af hærra tjónshlutfalli í eignatryggingum og skipatryggingum.
Afkoma slysatrygginga batnaði verulega á milli ára en afkoma ökutækjatrygginga versnaði hins vegar.
Líftryggingar voru reknar með hagnaði líkt og á undanförnum árum en þær vega hins vegar ekki þungt í
heildariðgjöldum. Hagnaður TM á árinu 2018 var 701 m.kr. eftir skatta og framlegð af vátryggingastafsemi var
neikvæð um 609 m.kr. Kostnaðarhlutfall félagsins af vátryggingastarfsemi á árinu var 19,9% og náðist markmið
TM að ná því kostnaðarhlutfalli undir 20%. Heildartekjur félagsins námu 17.516 m.kr. árið 2018 og lækkuðu um
7% frá árinu 2017.
Fjárfestingatekjur námu 1.817 m.kr. á árinu 2018. Það jafngildir 6,6% ávöxtun fjárfestinga. Fjárfestingatekjur
skiptast í fjármunatekjur og fjárfestingatekjur af fjárfestingafasteignum. Undir fjármunatekjur falla vaxtatekjur
félagsins, hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga, gangvirðisbreytingar og gengismunur gjaldmiðla. Mjög góð
ávöxtun var af óskráðum hlutabréfum en þau hækkuðu um tæp 16% á árinu 2018. Góð ávöxtun af eignarhlutum í
HSV eignarhaldsfélagi, S121 og Arnarlaxi vógu þar þyngst. Eignatryggð skuldabréf, önnur skuldabréf og
skuldabréfasjóðir skiluðu einnig góðri ávöxtun. Afkoma af skráðum hlutabréfum og hlutabréfasjóðum var hins
vegar slök en ávöxtun eignaflokksins var neikvæð sem nemur 16,3%. Þessi slaka afkoma skýrist einkum af því
að staða félagsins í Sýn var mjög stór hluti af skráða hlutabréfasafninu og gengi félagsins lækkaði um 38% á árinu.
Þar að auki var TM ekki með stóra beina stöðu í Marel sem hækkaði um 16% á árinu og var eitt af fáum félögum
sem hækkaði á árinu. TM á hins vegar eignarhlut í Eyri og er því þannig með óbeina stöðu í Marel, en afkoman
af þeim eignarhlut bókast meðal óskráðra hlutabréfa. Ávöxtun fjáreigna TM var því vel undir meðalávöxtun
síðastliðinna fimm ára sem var 12,7%.
Vaxtagjöld hækkuðu á milli ára vegna hærri verðbólgu en virðisrýrnun fjáreigna lækkaði töluvert á árinu 2018.
Undir virðisrýrnun fjáreigna fellur bæði virðisrýrnun útlána og viðskiptakrafna. Að minnsta kosti ársfjórðungslega
er unnið ítarlegt endurmat á útlánasafninu út frá aldursgreiningu þar sem m.a. eru vegnar saman líkur á
greiðslufalli eftir aldri vanskila og mögulegum endurheimtum á veðum. Út frá þessum upplýsingum er metin þörf
fyrir varúðarniðurfærslur útlánasafnsins. Árið 2018 leiddi endurmat á útlánasafni félagsins til jákvæðrar færslu að
fjárhæð um 45 m.kr. í ljósi stöðu og þróunar á útlánasafni félagsins.
Heildargjöld félagsins námu 16.816 m.kr. árið 2018 sem er 8% hækkun frá árinu 2017. Tekjuskattur nam 351
þ.kr. á árinu en hagnaður félagsins eftir skatta nam 701 m.kr. sem er 78% lækkun frá fyrra ári.
Kostnaður vegna endurtrygginga hefur farið lækkandi
endurtryggingakostnaðarhlutfallið 4,4% af iðgjöldum fyrir árið 2018.

á

undanförnum

árum

og

nam

Á árinu 2017 var samsett hlutfall TM 99,4% og hækkaði milli ára, en samsett hlutfall ársins 2016 var 97,0%. Eigin
iðgjöld jukust um 6,6% á árinu 2017 en ná ekki að halda í við hækkun tjónakostnaðar sem var 10,8% milli ára.
Verri afkoma af vátryggingastarfsemi skýrist einkum af hærra tjónshlutfalli í eignatryggingum, skipatryggingum
og ábyrgðartryggingum. Afkoma slysatrygginga batnaði á milli ára en var óviðunandi. Afkoma ökutækjatrygginga
var ágæt og svipuð því sem var á árinu 2016. Líftryggingar voru reknar með hagnaði líkt og á undanförnum árum.
Hagnaður TM á árinu 2017 var 3.123 m.kr. eftir skatta og framlegð af vátryggingastafsemi 97 m.kr.
Kostnaðarhlutfall félagsins á árinu var 20,1% en markmið TM er að halda kostnaðarhlutfalli undir 20%.
Heildartekjur félagsins námu 18.771 m.kr. árið 2017 sem var 9% hækkun frá árinu 2016.
Fjárfestingatekjur námu 3.750 m.kr. á árinu 2017 samanborið við 3.178 m.kr. árið 2016. Það jafngildir 14,9%
ávöxtun fjárfestinga fyrir árið 2017 og 13,0% fyrir árið 2016. Góða ávöxtun á árinu 2017 mátti fyrst og fremst
rekja til óskráðra hlutabréfa, skráðra hlutabréfa og sjóða og annarra verðbréfa sem skýrðu um 68% af
fjárfestingatekjum ársins.
Vaxtagjöld lækkuðu á milli ára aðallega vegna lægri vaxtagjalda íbúðalána en TM seldi nánast allar
fjárfestingafasteignir sínar á árinu. Virðisrýrnun fjáreigna hækkaði töluvert á árinu 2017 og nam 126 m.kr.,
einkum vegna greiðsluerfiðleika bílaleiga en félagið færði af þeim sökum varúðarniðurfærslu.
Heildargjöld félagsins námu 15.565 kr. árið 2017 sem er 8,6% hækkun frá árinu 2016. Tekjuskattur nam 84 m.kr.
árið 2017 og er virkt skatthlutfall 2,6%. Hagnaður félagsins eftir skatta nam 3.123 m.kr. sem er 20,2% hækkun
frá fyrra ári.
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9.6

Efnahagur TM 2016-2018

Efnahagur TM hefur verið mjög traustur um árabil með háu eiginfjár- og gjaldþolshlutfalli. Eiginfjárhlutfall hefur
verið á bilinu 38,4-40,7% á árunum 2016-2018 og á sama tímabili hefur gjaldþolshlutfallið verið á bilinu 1,461,74 eftir að tekið hefur verið tillit til arðgreiðslu.
Tafla 9.6: Efnahagur TM 2016-2018 (í þ.kr.)
2018
31.12.

2017
31.12.

2016
31.12.

Eignir
Rekstrarfjármunir
Fjárfestingafasteignir
Viðskiptavild og óefnislegar eignir
Bundin innlán
Útlán
Verðbréf
Fjárfestingar með fjárfestingaáhættu líftryggingataka
Skatteign
Eignir til sölu
Endurtryggingaeignir
Viðskiptakröfur
Handbært fé
Eignir samtals

325.187
0
489.277
4.637
1.053.650
26.438.425
36.721
88.311
3.111
720.176
4.051.892
1.439.187
34.650.574

342.615
48.171
313.151
6.743
1.299.709
26.290.067
27.903
81.046
9.540
498.028
4.611.990
1.129.841
34.658.804

386.132
120.334
249.909
189.745
1.561.160
23.948.765
0
93.559
445
1.050.023
4.036.872
713.026
32.349.970

Eigið fé
Hlutafé
Yfirverðsreikningur hlutafjár
Lögbundinn varasjóður
Bundið eigið fé
Óráðstafað eigið fé
Eigið fé hluthafa móðurfélags
Hlutdeild minnihluta
Eigið fé samtals

678.143
425.516
270.710
4.362.638
7.566.140
13.303.147
0
13.303.147

678.143
425.516
270.710
4.640.460
8.087.546
14.102.375
26
14.102.401

678.143
425.516
270.710
2.238.832
8.866.119
12.479.320
28
12.479.348

Skuldir
Vátryggingaskuld
Líftryggingaskuld með fjárfestingaáhættu líftryggingataka
Skuldir vegna fjárfestingafasteigna
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir
Víkjandi lán
Skuldir samtals

18.132.744
36.721
0
1.004.956
2.173.006
21.347.427

17.191.363
27.903
25.803
1.201.702
2.109.632
20.556.403

16.196.635
0
77.111
1.526.587
2.070.289
19.870.622

Heildar skuldir og eigið fé

34.650.574

34.658.804

32.349.970

9.6.1

Eignir TM 2016-2018

Í efnahagsreikningi TM er fjárfestingaeignum skipt í fjárfestingafasteignir, bundin innlán, útlán, verðbréf og
handbært fé. Í árslok 2018 nam fjárfestingasafn TM 28.936 m.kr. en það vegur um 84% af heildareignum félagsins
sem námu 34.651 m.kr. sem er svipað hlutfall og á árunum á undan.
Eign TM í verðbréfum hélst svipuð á milli ára og nam 26.438 m.kr. í árslok 2018. Handbært fé og bundin innlán
námu 1.444 m.kr. sem jafngildir um 5% af fjárfestingasafninu. Útlán félagsins lækkuðu á árinu en megnið af þeim
eru bílalán til viðskiptavina.
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Rekstrarfjármunir félagsins námu 325 m.kr. í árslok 2018 og hafa farið lækkandi á undanförnum árum. Húsnæðið
sem TM notar í starfsemi sinni er að mestu leyti tekið að leigu, þar með taldar höfuðstöðvar félagsins að Síðumúla
24.
Óefnislegar eignir námu 489 m.kr. í árslok 2018 og voru annars vegar viðskiptavild að fjárhæð 100 m.kr. vegna
kaupa á minnihluta í Líftryggingamiðstöðinni hf. og hins vegar eignfærður hugbúnaður. Árið 2016 breytti TM
afskriftareglum sínum og er nú eignfærður hugbúnaður afskrifaður á 10 árum.
Hlutur endurtryggjenda í vátryggingaskuld er færður sem endurtryggingaeignir en þær námu 720 m.kr. í árslok
2018 og hækka töluvert á milli ára vegna stórra tjóna sem fóru yfir endurtryggingamörk. Árið 2017 nam þessi
liður 498 m.kr. samanborið við 1.050 m.kr. árið 2016 en á því ári varð stórt brunatjón. Kröfur á endurtryggjendur
vegna uppgerðra mála eru hins vegar færðar með viðskiptakröfum. Viðskiptakröfur námu 4.052 m.kr. í árslok
2018 samanborið við 4.612 m.kr. árið 2017 og lækka um 12% á milli ára. Hlutfall viðskiptakrafna í árslok af
iðgjöldum ársins var 25% samanborið við 30% árið á undan.
9.6.2

Eigið fé og skuldir TM 2016-2018

Eigið fé TM nam 13.303 m.kr. í árslok 2018 en bundinn eiginfjárliður var 4.363 m.kr. Hann inniheldur m.a.
óinnleystar gangvirðisbreytingar verðbréfa og hlutdeild í hagnaði dótturfélaga að frádregnum arðgreiðslum. Eigið
fé nam 14.102 m.kr. í árslok 2017 en bundinn eiginfjárliður var 4.640 m.kr. Eigið fé nam 12.479 m.kr. í árslok
2016 og er eiginfjárhlutfall 38,6% en nýr bundinn eiginfjárliður var 2.239 m.kr og kom hann til með nýjum
ársreikningalögum.
Í heild nam vátryggingaskuld TM 18.133 m.kr. í árslok 2018 og þar af var tjónaskuld 12.725 m.kr. eða 70%.
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir lækka á milli ára en auk viðskiptaskulda er um að ræða skammtímaskuldir,
áfallin gjöld og ógreiddan tekjuskatt. Í árslok 2017 nam vátryggingaskuld 17.191 m.kr. og þar af var tjónaskuld
12.163 m.kr. eða 71%. Vaxtaberandi skuld félagsins er víkjandi lán félagsins sem nam 2.173 m.kr. í lok árs 2018.

9.7

Eiginfjáryfirlit TM 2016-2018

Eigið fé TM nam 13.303 m.kr. í árslok 2018 samanborið við 14.102 m.kr. í árslok 2017 og 12.479 m.kr. í árslok
2016. Hlutdeild minnihluta nam 26 þús. kr. í árslok 2017 og 28 þús. kr. í árslok 2016. Ekki var um að ræða
hlutdeild minnihluta í árslok 2018.
Eftirfarandi tafla sýnir breytingar á eigin fé frá 1. janúar 2016 til 31. desember 2018.
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Tafla 9.7: Eiginfjáryfirlit TM 2016-2018 (í þ.kr.)

Eigið fé 1.1.2016
Heildarhagnaður ársins
Fært á bundið fé
Hluthafar
Keypt eigin bréf
Greiddur arður
Breyting minnihluta

Hlutafé
714.102

Yfirverðsreikningur
hlutafjár
1.166.026

Lögbundinn
varasjóður Bundið eigið fé
270.710
0
2.238.832

(35.959)

Óráðstafað
eigið fé
10.007.707
2.597.244
(2.238.832)

(740.510)
(1.500.000)

Samtals
12.158.545
2.597.244
0
0
(776.469)
(1.500.000)
0

Hlutdeild
minnihluta
35
(4)

(3)

Eigið fé
samtals
12.158.580
2.597.240
0
0
(776.469)
(1.500.000)
(3)

Eigið fé 31.12.2016

678.143

425.516

270.710

2.238.832

8.866.119

12.479.320

28

12.479.348

Eigið fé 1.1.2017
Heildarhagnaður ársins
Fært á bundið fé
Hluthafar
Greiddur arður

678.143

425.516

270.710

2.238.832

8.866.119
3.123.055
(2.401.628)

28
(2)

(1.500.000)

12.479.320
3.123.055
0
0
(1.500.000)

12.479.348
3.123.053
0
0
(1.500.000)

Eigið fé 31.12.2017

678.143

425.516

270.710

4.640.460

8.087.546

14.102.375

26

14.102.401

Eigið fé 1.1.2018
Heildarhagnaður ársins
Fært af bundnu eigin fé
Hluthafar
Greiddur arður
Breyting minnihluta

678.143

425.516

270.710

4.640.460

8.087.546
700.771
277.822

14.102.375
700.771
0
0
(1.500.000)
0

26
0

(26)

14.102.401
700.771
0
0
(1.500.000)
(26)

Eigið fé 31.12.2018

678.143

13.303.147

0

13.303.147

2.401.628

(277.822)

(1.500.000)

425.516

270.710
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4.362.638

7.566.140

Líkt og að framan greinir nam eigið fé 13.303 m.kr. í lok árs 2018 en þar af er bundinn eiginfjárliður sem nam
4.363 m.kr. Sá liður inniheldur m.a. óinnleystar gangvirðisbreytingar verðbréfa og hlutdeild í hagnaði dótturfélaga
að frádregnum arðgreiðslum. Eigið fé í lok árs 2017 nam 14.102 m.kr., þar af bundinn eiginfjárliður að fjárhæð
4.640 m.kr., og skýrist lækkun á eigið fé milli áranna 2017 og 2018 á arðgreiðslu að fjárhæð 1.500 m.kr. þegar
heildarafkoma ársins 2018 nam um 700 m.kr. Í árslok 2016 nam eigið fé 12.479 m.kr. og skýrist hækkun á árinu
2017 af heildarafkomu ársins að fjárhæð 3.123 m.kr. en til lækkunar á móti kom arðgreiðsla að fjárhæð 1.500
m.kr. Eiginfjárhlutfall félagsins í árslok 2018 nam 38,4% samanborið við 40,7% og 38,6% fyrir árin 2017 og
2016.

9.8

Sjóðstreymisyfirlit TM 2016-2018

Hér á eftir fer samantekin umfjöllun um sjóðstreymi TM fyrir rekstrarárin 2018, 2017 og 2016 en tafla 9.8 sýnir
sjóðstreymi félagsins fyrir þessi þrjú ár.
Tafla 9.8: Sjóðstreymisyfirlit TM 2016-2018 (í þ.kr.)
2018
1.1.-31.12.

2017
1.1.-31.12.

2016
1.1.-31.12.

16.308.611
(12.696.799)
(3.055.391)
556.421

14.617.252
(10.693.383)
(2.852.599)
1.071.270

14.241.398
(10.726.912)
(2.676.486)
838.000

Fjármunatekjur, innborgaðar
Fjármagnsgjöld, greidd
Fjárfestingatekjur, innborgaðar
Tekjur af fjárfestingafasteignum, innborgaðar
Rekstrarkostnaður, greiddur
Handbært fé frá fjárfestingastarfsemi

446.714
(120.158)
1.091.644
944
(416.644)
1.002.500

403.873
(121.057)
728.711
781
(388.991)
623.317

319.826
(166.193)
1.502.327
15.076
(364.975)
1.306.061

Skattar, greiddir
Handbært fé frá rekstri

(211.195)
1.347.726

(281.766)
1.412.821

(323.413)
1.820.648

Fjárfestingahreyfingar
Verðbréf, breyting
Bundin innlán, breyting
Útlán, breyting
Fjárfestingafasteignir, breyting
Rekstrarfjármunir, kaup
Rekstrarfjármunir, sala
Óefnislegar eignir, kaup
Fjárfestingahreyfingar

289.618
2.106
306.815
111.024
(44.156)
32.500
(210.636)
487.271

139.567
183.002
288.788
60.043
(44.599)
26.782
(123.197)
530.386

(733.716)
28.271
(211.853)
737.391
(23.066)
4.900
(102.109)
(300.182)

0
(1.499.848)
(25.803)
(1.525.651)

0
(1.499.750)
(26.642)
(1.526.392)

(776.467)
(1.499.609)
(526.971)
(2.803.047)

309.346
1.129.841
1.439.187

416.815
713.026
1.129.841

(1.282.581)
1.995.607
713.026

Handbært fé frá rekstri
Iðgjöld, móttekin
Tjón, greidd
Rekstrarkostnaður, greiddur
Handbært fé frá vátryggingastarfsemi

Fjármögnunarhreyfingar
Keypt eigin hlutabréf
Arður til hluthafa
Lántaka, breyting
Fjármögnunarhreyfingar
Hækkun (lækkun) á handbæru fé
Handbært fé í ársbyrjun
Handbært fé í lok árs
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Sjóðstreymisyfirlit er ekki jafn lýsandi um rekstur vátryggingafélags og það er um rekstur hefðbundinna
rekstrarfyrirtækja, t.d. framleiðslufyrirtækja. Ástæðan er sú að fjárfestingastarfsemi er hluti af meginstarfsemi
tryggingafélags og hefur tilfærsla á fjárfestingum milli fjárfestingaflokka mikil áhrif á sjóðstreymisyfirlitið. Við
stýringu á eignasafni tryggingafélags er handbært fé einn af fjárfestingaflokkunum.
Árið 2018 nam handbært fé frá rekstri 1.348 m.kr. Handbært fé frá rekstri ársins var tilkomið vegna afkomu
vátryggingarekstrar að fjárhæð 556 m.kr. og afkomu fjárfestingastarfsemi að fjárhæð 1.003 m.kr. en á tímabilinu
námu greiddir skattar 211 m.kr. Fjárfestingahreyfingar árið 2018 voru jákvæðar um 487 m.kr. og voru þar stærstu
liðir hrein sala á verðbréfum að fjárhæð 290 m.kr., afborganir af útlánum TM að fjárhæð 307 m.kr. auk þess sem
fjárfesting í hugbúnaði undir óefnislegum eignum nam 211 m.kr.
Fjármögnunarhreyfingar ársins 2018 einskorðuðust að mestu við greiddan arð að fjárhæð 1.500 m.kr. Að teknu
tilliti til framangreindra liða þá jókst handbært fé um 309 m.kr. á árinu 2018 og nam í árslok 1.439 m.kr.
Árið 2017 nam handbært fé frá rekstri 1.413 m.kr. Handbært fé frá rekstri ársins var tilkomið vegna afkomu
vátryggingarekstrar að fjárhæð 1.071 m.kr. og afkomu fjárfestingastarfsemi að fjárhæð 623 m.kr. en á tímabilinu
námu greiddir skattar 282 m.kr. Fjárfestingahreyfingar árið 2018 voru jákvæðar um 530 m.kr. og voru þar stærstu
liðir hrein sala á verðbréfum að fjárhæð 140 m.kr., lækkun á bundnum innlánum að fjárhæð 183 m.kr., afborganir
af útlánum TM að fjárhæð 289 m.kr. auk þess sem fjárfesting í hugbúnaði undir óefnislegum eignum nam 123
m.kr.
Fjármögnunarhreyfingar ársins 2017 einskorðuðust að mestu við greiddan arð að fjárhæð 1.500 m.kr. Að teknu
tilliti til framangreindra liða þá jókst handbært fé um 416 m.kr. á árinu 2017 og nam í árslok 1.130 m.kr.
Árið 2016 nam handbært fé frá rekstri 1.821 m.kr. Handbært fé frá rekstri ársins var tilkomið vegna afkomu
vátryggingarekstrar að fjárhæð 838 m.kr. og afkomu fjárfestingastarfsemi að fjárhæð 1.306 m.kr. en á tímabilinu
námu greiddir skattar 323 m.kr. Fjárfestingahreyfingar árið 2016 voru neikvæðar um 300 m.kr. og voru þar stærstu
liðir hrein kaup á verðbréfum að fjárhæð 734 m.kr., aukning á útlánum TM að fjárhæð 211 m.kr., sala á
fjárfestingafasteignum að fjárhæð 737 m.kr. auk þess sem fjárfesting í hugbúnaði undir óefnislegum eignum nam
102 m.kr.
Fjármögnunarhreyfingar ársins 2016 fólu í sér endurkaup á eigin hlutabréfum að fjárhæð 776 m.kr., arðgreiðslu
að fjárhæð 1.500 m.kr. auk þess sem félagið greiddi niður lán að fjárhæð 527 m.kr. Að teknu tilliti til
framangreindra liða þá lækkaði handbært fé um 1.283 m.kr. á árinu 2016 og nam í árslok 713 m.kr.

10. AFKOMUSPÁ
10.1

Afkomuspá næstu 12 mánuði

Í hverjum ársfjórðungi vinnur TM hlaupandi afkomuspá fyrir næstu fjóra ársfjórðunga en grunnur hennar er fimm
ára stefnumótandi áætlun félagsins. Afkomuspáin er í anda „Beyond Budgeting“ aðferðafræðinnar og á að gefa
sem bestu mynd af þróun rekstrarins á næstu ársfjórðungum. Endurnýjuð afkomuspá er birt í tengslum við birtingu
uppgjöra í hverjum ársfjórðungi.
Afkomuspár félagsins eru unnar í sérstöku spákerfi. Spárnar byggja á tölfræðilegum greiningum sem unnar eru í
viðskiptagreindarkerfi auk þess sem tekið er mið af spám um þróun helstu hagstærða. Gerðar eru spár um þróun
á fjölda vátryggingaskírteina, meðaliðgjöld, tjónatíðni og meðaltjón í einstökum vátryggingagreinum. Vegna þess
hversu stór hluti af endurnýjunum vátrygginga félagsins er um áramót er keyrð svokölluð „gerviendurnýjun“ á
vátryggingarsamninga félagsins þar sem settar eru inn breyttar forsendur t.d. varðandi breytingar á vísitölum.
Þessi aðferð eykur til muna nákvæmni í áætlun iðgjalda komandi árs.
Sérstök spá er gerð um afkomu eignasafns félagsins, í samræmi við fjárfestingastefnu og vænta langtímaávöxtun
mismunandi eignaflokka. Þegar spárnar liggja fyrir í grófum dráttum eru þær yfirfarnar og endurskoðaðar eftir
þörfum.
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Tafla 10.1: Afkomuspá

TM næstu 12 mánuði

(í m.kr.)

4F 2019
4.034
396
4.430
(3.135)
(966)
(4.101)
329

IF 2020
4.076
519
4.595
(3.454)
(936)
(4.391)
204

2F 2020
4.242
669
4.911
(3.219)
(953)
(4.171)
740

3F 2020
4.458
515
4.973
(3.297)
(897)
(4.194)
780

Samtals
16.811
2.100
18.911
(13.106)
(3.751)
(16.857)
2.054

Afkomuspá
2019
16.062
2.517
18.578
(12.914)
(3.716)
(16.630)
1.948

4F 2019

IF 2020

2F 2020

3F 2020

Samtals

Afkomuspá
2019

Vátryggingastarfsemi
Tjónshlutfall
Kostnaðarhlutfall
Samsett hlutfall
Framlegð

78%
19%
97%
115

85%
19%
104%
(149)

76%
19%
95%
233

74%
16%
90%
432

78%
18%
96%
631

80%
18%
99%
171

Fjárfestingar
Á vöxtun fjáreigna

1,2%

1,60/0

2,1%

1,5%

6,6%

8,5%

Eigin iðgjöld
Fjárfestingar og aðrar tekjur
Heildartekjur
Eigin tjón
Rekstur og annar kostnaður
Heildargjöld
Hagnaður fyrir tekjuskatt

Afkomuspá félagsins gerir ráð fyrir að hagnaður ársins 2019 fyrir tekjuskatt verði 1.948 m.kr. og samsett hlutfall
verði um 99%. Næstu fjóra ársfjórðunga gerir spáin ráð fyrir að samsett hlutfall verði um 96%, framlegð
vátrygginga 631 m.kr. og ávöxtun fjáreigna 6,6%.

10.1.1

Skýrsla endurskoðanda vegna rekstrarspár

™

Að okkar mati hefur afkomuspáin, sem fjallað er um í kana 10 - Ajkomuspá í útgefandalýsingu
hf. dagsett 4.
desember 2019, verið unnin á réttan hátt á þeim grundvelli sem tilgreindur er í kaflanum. Þá eru þær aðferðir sem
eru notaðar við gerð afkomuspárinnar í samræmi við reikningsskilaaðferðir TM hf. Reikningsskilaaðferðir TM
hf. eru tilgreindar í árshlutareikningi TM hf. fyrir fjárhagstímabilið sem lauk þann 30. september 2019.
Grunnur afkomuspárinnar er á ábyrgð TM hf.

Reykjavík, 4. desember 2019
PricewaterhouseCoopers ehf.
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11. TILKYNNING TIL FJÁRFESTA
Útgefandalýsing þessi, dagsett 4. desember 2019, inniheldur þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru fjárfestum til
að þeir geti metið eignir og skuldir, fjárhagsstöðu, afkomu og framtíðarhorfur útgefanda á þeim degi sem hún er
dagsett. Leitast hefur verið við að setja upplýsingarnar fram á skýran og greinargóðan hátt. Útgefandalýsingu
þessari er ætlað að vera hluti af lýsingu TM hf. sem mynduð verður með (i) útgáfulýsingunni, (ii) verðbréfalýsingu
sem varðar tilgreind verðbréf útgefin af TM hf. vegna umsóknar um að þau verði tekin til viðskipta á skipulegum
verðbréfamarkaði og vegna forgangsréttar og almenns útboðs á þeim svo og (iii) samantekt beggja skjala.
Útgefandalýsing þessi mun því varða þá fjármálagerninga sem tilgreindir verða í viðeigandi verðbréfalýsingu.
Fjárfesting í verðbréfum felur í sér áhættu. Vegna mögulegra fjárfestinga í þeim fjármálagerningum sem
útgefandalýsing þessi varðar þá eru fjárfestar hvattir til að kynna sér vel útgefandalýsinguna og önnur skjöl sem
tilheyra viðeigandi lýsingu útgefanda en nálgast má gögnin á vef útgefanda, www.tm.is/fjarfestar. Er fjárfestum
ráðlagt að kynna sér sérstaklega kafla um áhættuþætti.
Eftir birtingu lýsingar er fjárfestum ráðlagt að kynna sér allar opinberar upplýsingar sem gefnar eru út af TM hf.
eða varða útgefanda og viðkomandi fjármálagerninga. Upplýsingar í útgefandalýsingu þessari eru byggðar á
aðstæðum og staðreyndum á þeim degi sem hún er dagsett og geta breyst frá því að skjölin eru staðfest og þar til
útboði lýkur eða, ef við á, fyrirhuguð viðskipti geta hafist með fjármálagerningana á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.
Ef mikilvægar nýjar upplýsingar, veigamikil mistök eða ónákvæmni er varðar upplýsingar í útgefandalýsingu
þessari eða öðrum skjölum sem tilheyra lýsingu útgefanda sem máli geta skipt við mat á fjármálagerningunum
koma fram á þessu tímabili þá skal útbúa viðauka við lýsingu í samræmi við 46. gr. laga nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti þar sem greint er frá viðkomandi atriðum. Viðaukinn skal staðfestur innan sjö virkra daga og
birtur á sama hátt og upprunaleg lýsing. Í samræmi við 46. gr. laga nr. 108/2007 skulu fjárfestar sem þegar hafa
samþykkt að kaupa eða skrá sig fyrir fjármálagerningum sem viðkomandi lýsing varðar, áður en viðaukinn er
birtur, eiga rétt á að falla frá fyrrgreindu samþykki að lágmarki í tvo virka daga frá birtingu viðaukans.
Útgefandalýsingu þessa má ekki undir neinum kringumstæðum skoða eða túlka sem loforð um árangur í rekstri
eða um ávöxtun fjármuna af hálfu útgefanda, seljanda, umsjónaraðila útboðs, söluaðila, umsjónaraðila með töku
til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland eða annarra aðila. Fjárfestar eru minntir á að kaup á hlutabréfum,
skuldabréfum og öðrum fjármálagerningum eftir eðli þeirra eru í eðli sínu áhættufjárfesting sem byggist á
væntingum en ekki loforðum og fjárfesting í fjármálagerningum sem gefnir eru út af TM hf. eru alfarið á ábyrgð
hvers fjárfestis fyrir sig. Fjárfestar eru minntir á að þeir verða fyrst og fremst að treysta eigin dómgreind vegna
fjárfestingar í fjármálagerningum útgefnum af TM hf. og taka tillit til starfsumhverfis félagsins, hagnaðarvonar,
ytri aðstæðna og þeirrar áhættu sem í fjárfestingunni felst. Fjárfestum er bent á að hægt er að leita ráðgjafar
sérfræðinga, svo sem hjá bönkum, verðbréfafyrirtækjum og sparisjóðum, til aðstoðar við mat á fjármálagerningum
sem fjárfestingarkosti. Fjárfestum er ráðlagt að skoða lagalega stöðu sína og þau skattalegu áhrif sem kaup á
fjármálagerningum útgefnum af útgefanda kunna að hafa og leita óháðrar ráðgjafar í því tilliti.
Útgefandalýsingu þessari eða öðrum skjölum sem eru hluti af viðeigandi lýsingu skal ekki dreifa (hvorki senda í
pósti né dreifa á annan hátt) til landa þar sem dreifing myndi krefjast viðbótarskráningarferlis eða aðgerða annarra
en þeirra sem heyra undir íslensk lög og reglur eða ef slík dreifing greinir á við lög eða reglur viðkomandi landa.
Útgefandalýsingu þessari skal þannig meðal annars ekki dreifa á neinn hátt til eða innan Bandaríkjanna, Ástralíu,
Kanada eða Japans. Útgefandi, seljandi eða umsjónaraðili eru ekki skaðabótaskyldir vegna dreifingar til þriðja
aðila á lýsingunni.
Hlutabréf útgefin af TM hf. hafa verið í viðskiptum á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland frá árinu 2013 og hefur
útgefandi því ákveðna upplýsingaskyldu á markaði samkvæmt settum lögum og reglugerðum, samanber lög nr.
108/2007 um verðbréfaviðskipti, birtir tilkynningar opinberlega og lýtur reglum Nasdaq Iceland. Núgildandi
Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga, útgefnar af Nasdaq Iceland þann 1. júlí 2018, kveða meðal annars á um
opinbera birtingu allra fjárhagsupplýsinga í samræmi við lög og reglur um reikningsskil sem gilda um félagið á
hverjum tíma og að upplýsingar um ákvarðanir eða aðrar forsendur og aðstæður sem ástæða er til að ætla að geti
haft marktæk áhrif á markaðsverð hlutabréfanna beri að birta eins fljótt og unnt er. Opinber birting telst vera þegar
upplýsingar hafa verið birtar almenningi á Evrópska efnahagssvæðinu. Samhliða opinberri birtingu skal útgefandi
senda upplýsingarnar til Fjármálaeftirlitsins, kt. 541298-3209, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, í samræmi við lög
nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, auk þess sem þær skulu sendar til Nasdaq Iceland í eftirlitsskyni í samræmi
við reglur Nasdaq Iceland fyrir útgefendur fjármálagerninga. Á meðan fjármálagerningar útgefnir af TM hf. eru
til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði mun útgefandinn birta framangreindar upplýsingar opinberlega og á
vef félagsins, á slóðinni www.tm.is/fjarfestar.
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11.1

Skilgreiningar og tilvísanir

Vísun til ,,útgefanda“, „félagsins“ eða „móðurfélagsins“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til TM
hf., kennitala 660269-2079, Síðumúla 24, 108 Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi textans. Vísun til
„samstæðu“ skal túlka sem tilvísun til útgefanda og allra dótturfélaga hans saman. TM hf. er lögformlegt heiti
útgefandans og viðskiptaheiti.
Vísun til „hlutanna“ eða „hlutabréfanna“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til allra útgefinna
hlutabréfa í TM hf. hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. í flokki hlutabréfa með auðkennið TM og ISIN-númerið
IS0000000586 nema annað megi skilja af samhengi textans.
Vísun til ,,Fjármálaeftirlitsins“ eða „FME“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til
Fjármálaeftirlitsins á Íslandi, kennitala 541298-3209, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík nema annað megi skilja af
samhengi textans.
Vísun til ,,Lykils fjármögnunar“ eða „Lykils“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til Lykils
fjármögnunar hf., kennitala 621101-2420, Ármúla 1, 108 Reykjavík nema annað megi skilja af samhengi textans.
Vísun til ,, Nasdaq Iceland“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til Kauphallar Íslands hf. sem ber
lögformlegt erlent aukaheiti Nasdaq Iceland hf., kennitala 681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavík nema
annað megi skilja af samhengi textans. Vísun til „Aðalmarkaðar“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun
til Aðalmarkaðar Nasdaq Iceland sem er skipulegur verðbréfamarkaður nema annað megi skilja af samhengi
textans.
Hugtakið ,,króna“ eða skammstöfunina ,,kr.“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til gjaldmiðilsins
íslenskrar krónu. Skammstöfunina „þ.kr.“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til þúsunda króna.
Skammstöfunina ,,m.kr.“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til milljóna króna. Skammstöfunina
,,ma.kr.“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til milljarða króna.
Þegar vísað er til laga og reglugerða í útgefandalýsingu þessari er vísað til íslenskra laga og reglugerða með
áorðnum breytingum.
Í útgefandalýsingu þessari skulu skilgreind orð í eintölu jafnframt taka til fleirtölumyndar orðsins, og öfugt. Einnig
skulu orð tilgreind án greinis jafnframt taka til orðanna með greini, og öfugt.
Eftirfarandi er skilgreining á nokkrum hugtökum sem varða rekstur og efnahag útgefanda og koma fyrir í
útgefandalýsingu þessari:
Aðlögun vegna tapgleypni
frestaðra skatta

Aðlögun vegna tapgleypni frestaðra skatta (e. adjustment for the loss-absorbing
capacity of deferred taxes) kemur til frádráttar þar sem tekið er tillit til
skattaafsláttar sem félagið fengi ef heildaráhættan raungerðist.

Áhættuálag

Áhættuálag er sú fjárhæð sem ásamt besta mati er ætlað að tryggja að
vátryggingaskuld samsvari þeirri fjárhæð sem gera má ráð fyrir að önnur
vátryggingafélög áskilji til þess að taka að sér og standa við þær skuldbindingar
sem vátryggingaskuld félagsins er ætlað að mæta.

Áhættuvilji

Vilji eða stefna félags um hve mikla áhættu það er reiðubúið að taka í starfsemi
sinni, venjulega gefinn út í formi yfirlýsingar eða stefnu.

Bókfærð iðgjöld

Heildarfjárhæð iðgjalda vegna þeirra vátryggingarsamninga sem félagið hefur
gefið út á reikningstímabilinu.

Bókfærð tjón

Heildarfjárhæð greiddra tjóna á reikningstímabilinu. Ekki skiptir máli hvenær
tjón urðu nema það sé sérstaklega tilgreint.

Eigin iðgjöld

Iðgjöld að frádregnum endurtryggingaiðgjöldum.

Eigin tjón ársins

Tjónakostnaður að frádregnum hluta endurtryggjenda í tjónum. Þessi liður er
sýndur í rekstrarreikningi.

Endurtryggingaeignir

Hluti endurtryggjenda í vátryggingaskuld.
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Endurtryggingaiðgjöld

Sá hluti iðgjalda sem vátryggingafélag greiðir fyrir endurtryggingavernd. Ljóst
þarf að vera hverju sinni hvort átt er við endurtryggingaiðgjöld ársins eða
bókfærð endurtryggingaiðgjöld.

Endurtryggingakostnaðarhlutfall

Hluti endurtryggjenda í iðgjaldatekjum sem hlutfall af iðgjöldum ársins.

Fjölþættingaráhrif

Áhrif til að minnka áhættu vátryggingafélaga og samstæðna vegna
fjölþættingar í starfsemi. Áhrifin stafa af því að óhagstæð útkoma eins
áhættuþáttar mildast af hagstæðari útkomu annars áhættuþáttar þar sem ekki er
full fylgni á milli viðkomandi áhættuþátta.

Gjaldþol

Gjaldþol er það fjármagn sem vátryggingafélag þarf að hafa tiltækt til að mæta
óvæntum áföllum sem ekki er gert ráð fyrir í vátryggingaskuld þess. Gjaldþol
er samtala kjarnagjaldþols og stuðningsgjaldþols skv. XV. kafla laga nr.
100/2016 um vátryggingastarfsemi.

Gjaldþolshlutfall

Gjaldþol/gjaldþolskrafa.

Gjaldþolskrafa

Krafa eftirlitsstjórnvalda um ákveðið lágmark gjaldþols vátryggingafélags sem
reiknað er út frá áhættu vátryggingafélags, ýmist með staðalreglu eða eigin
líkani.

Hluti endurtryggjenda í
tjónum

Sá hluti tjónakostnaðar sem endurtryggjendur bera.

Iðgjald

Það gjald sem vátryggingataki greiðir fyrir vátryggingavernd.

Iðgjöld ársins

Iðgjöld fyrir vátryggingavernd sem veitt er á reikningsárinu eða árshlutanum.
Bókfærð iðgjöld að frádreginni hækkun á iðgjaldaskuld. Iðgjöld ársins eru
sýnd í rekstrarreikningi.

Iðgjaldaskuld

Sá hluti bókfærðra iðgjalda sem er vegna vátryggingaverndar eftir
reikningsskiladag.

Kostnaðarhlutfall

Kostnaður af vátryggingastarfsemi sem hlutfall af iðgjöldum ársins.

Samsett hlutfall

Heildarsumma af tjónshlutfalli og kostnaðarhlutfalli

Samhæfð áhættustýring

Samhæfð áhættustýring (e. enterprise risk management) hefur það að
markmiði að meta, áætla, stjórna og milda áhættu og hafa yfirsýn yfir
heildaráhættutöku samstæðu félagsins.

Solvency II

Evrópsk tilskipun og regluverk sem gilda um tryggingafélög og hafa verið
innleidd í íslensk lög með lögum nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi.
Meginmarkmið tilskipunarinnar er að meta betur áhættu í starfsemi
vátryggingafélaga bæði á eigna og skuldahliðinni, stuðla að skilvirkri
áhættustýringu í starfseminni og innleiða nýjar áhættumiðaðar gjaldþolsreglur
fyrir vátryggingafélög.

Staðalregla

Staðalregla Solvency II er notuð fyrir tölulegt áhættumat á ýmsum þáttum í
rekstri vátryggingafélaga og byggt er á til að reikna út gjaldþolskröfur
vátryggingafélaga.

Tjón

Er notað í tveimur merkingum:
1. Tjónakostnaður (sbr. neðar)
2. Tjónsatburður.

Tjón ársins

Tjónakostnaður sem er gjaldfærður á reikningsárinu, hvort sem er vegna nýrra
tjóna eða matsbreytinga á tjónum sem urðu á fyrri árum. Bókfærð tjón +
breyting í tjónaskuld.
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Tjónshlutfall

Eigin tjón/Eigin iðgjöld.

Tjónakostnaður

Kostnaður vegna orðinna tjóna, hvort sem hann er greiddur eða ógreiddur og
hvort sem tjónin hafa verið tilkynnt félaginu eða ekki. Kostnaður vegna
orðinna en ótilkynntra tjóna er áætlaður.

Tjónaskuld

Heildarskuldbinding vegna tjóna sem orðið hafa en eru ekki að fullu uppgerð.

Vágildi

Vágildi (e. Value-at-Risk) er áhættumælikvarði sem metur hámarks tapsáhættu
yfir ákveðið tímabil miðað við tiltekið öryggisbil (99,5% í þessum tilgangi).

Vátryggingaskuld

Tjónaskuld + Iðgjaldaskuld + Áhættuálag.

11.2

Gildistími og aðgengi að lýsingu

Gildistími útgefandalýsingar þessarar er 12 mánuðir frá staðfestingu hennar. Útgefanda er heimilt að nota staðfesta
útgefandalýsingu á gildistíma hennar og birta með verðbréfalýsingu ásamt samantekt til að mynda lýsingu, líkt og
kveðið er á um í 49. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007.
Aðgengi að útgefandalýsingu þessari verður tryggt meðan hún er í gildi og þá með birtingu eða prentun á henni
sem hluta af lýsingu. Það verður gert með birtingu á vef félagsins, á slóðinni www.tm.is/fjarfestar.

11.3

Skjöl felld inn með tilvísun og skjöl til sýnis

Eftirfarandi skjöl eru felld inn í útgefandalýsingu þessa með tilvísun og skoðast þar með sem órjúfanlegur hluti af
útgefandalýsingu þessari og tiltekin sem skjöl til sýnis:


Kannaður samstæðuárshlutareikningur TM hf. fyrir fjárhagstímabilið 1. janúar 2019 – 30. september
2019
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=907685&lang=en



Kannaður samstæðuárshlutareikningur TM hf. fyrir fjárhagstímabilið 1. janúar 2019 – 30. júní 2019
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=900675&lang=is



Ókannaður samstæðuárshlutareikningur TM hf. fyrir fjárhagstímabilið 1. janúar 2019 – 31. mars 2019
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=890077&lang=is



Endurskoðaður samstæðuársreikningur TM hf. fyrir fjárhagsárið 2018 sem lauk 31. desember 2018
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=875555&lang=en



Endurskoðaður samstæðuársreikningur TM hf. fyrir fjárhagsárið 2017 sem lauk 31. desember 2017
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=824026&lang =is



Endurskoðaður samstæðuársreikningur TM hf. fyrir fjárhagsárið 2016 sem lauk 31. desember 2016
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=758604&lang=is



Endurskoðaður samstæðuársreikningur Lykils fjármögnunar hf. fyrir fjárhagsárið 2018 sem lauk 31.
desember 2018.
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=877219&lang=en



Endurskoðaður samstæðuársreikningur Lykils fjármögnunar hf. fyrir fjárhagsárið 2017 sem lauk 31.
desember 2017
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=823793&lang=is



Endurskoðaður samstæðuársreikningur Lykils fjármögnunar hf. fyrir fjárhagsárið 2016 sem lauk 31.
desember 2016
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=759961&lang=is

Eftirfarandi skjöl eru hluti af útgefandalýsingu þessari::
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•

•

™

Samþykktir
hf., dagsettar 13. nóvember 2019, sett fram í kafla 12 Samþykktir TM og tiltekið sem
skjal
til
syms.
Skjalið
má
jafnframt
nálgast
á
vefsíðu
útgefandans,
www.tm.is/media/uppgjor/SamthykktirTM-2019-11-13.pdf.
Lykill fjármögnun hf., ókannað samandregið árshlutauppgjör samstæðu Lykils fjármögnunar hf., 1.
janúar - 30. september 2019, sett fram í kafla 13 Lykill fjármögnun hf., samandregið árshlutauppgjör
30. september 2019.

11.4

Upplýsingar frá þriðja aðila

Upplýsingar í útgefandalýsingu þessari um lykiltölur Vátryggingafélags Íslands hf., Sjóvár-Almennra trygginga
hf. og Varðar trygginga hf. eru fengnar úr ársreikningum félaganna sem nálgast má á vefsíðum framangreindra
félaga. Útgefandi staðfestir, að svo miklu leyti sem honum er kunnugt um og honum er unnt, út frá þeim
upplýsingum sem þriðji aðilinn hefur birt, að upplýsingarnar eru réttar og engum staðreyndum er sleppt sem geri
upplýsingarnar ónákvæmar eða misvísandi. Heimilda frá þriðja aðila er getið þar sem það á við.

11.5

Yfirlýsing endurskoðenda útgefandans

PricewaterhouseCoopers ehf., kennitala 690681-0139, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík, hefur endurskoðað
samstæðuársreikninga TM hf. fyrir árin 2016, 2017 og 2018 og kannaði samstæðuárshlutareikning TM hf. fyrir
fyrstu níu mánuði 2019. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Deloitte ehf., kennitala
521098-2449, Smáratorgi 3, 201 Kópavogur, hefur endurskoðað samstæðuársreikninga Lykils fjármögnunar hf.
fyrir árin 2016, 2017 og 2018. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla.
Vegna endurskoðunar samstæðuársreikninga TM hf. fyrir árin 2016, 2017 og 2018 var það álit
PricewaterhouseCoopers ehf. að samstæðuársreikningarnir gæfu glögga mynd af afkomu samstæðunnar á
viðkomandi tímabili, fjárhagsstöðu hennar í lok tímabila og breytingu á handbæru fé á tímabilunum, í samræmi
við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu.
Áritun ársreikninga TM og Lykils fyrir árin 2016, 2017 og 2018 voru án fyrirvara.
PricewaterhouseCoopers ehf. staðfestir að fjárhagsupplýsingar í köflum 2 Samandregnar .fjárhagsupplýsingar, 8
Fjárhagsyfirlit og 9 Fjárhagur TM 1. janúar 2016 til 30 september 2019 í útgefandalýsingu þessari sem varða
þau reikningsskil sem undirrituð tiltekur hér að framan eru í samræmi við framangreinda samstæðuársreikninga
TMhf.
PricewaterhouseCoopers ehf. staðfestir jafnframt að rekstraráætlunin, sem fjallað er um í kafla 10 Ajkomuspá í
útgefandalýsingu þessari hafi verið unnin á réttan hátt á þeim grundvelli sem tilgreindur er í kaflanum. Þá eru þær
aðferðir sem eru notaðar við gerð rekstraráætlunarinnar í samræmi við reikningsskilaaðferðir TM hf. sem
tilgreindar eru í ársreikningi útgefanda fyrir rekstrarárið sem lauk þann 31. desember 2018.
Reykjavík, 4. desember 2019
Fyrir hönd PricewaterhouseCoopers ehf.
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11.6

Ráðgjafar

Fyrirtækjaráðgjöf fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf., kennitala 581008-0150, Borgartúni 19,
105 Reykjavík hefur umsjón með útboði á hlutabréfum í TM hf. sem lýst er í verðbréfalýsingu útgefanda dagsettri
4. desember 2019 ásamt því að hafa umsjón með því ferli að fá viðbótarhlutafé í útgefanda tekið til viðskipta á
skipulegum verðbréfamarkaði hjá Nasdaq Iceland. Fyrirtækjaráðgjöf fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs Arion
banka hf. hefur unnið að gerð útgefandalýsingar þessarar í samráði við stjórnendur og stjórn útgefandans og er
hún byggð á upplýsingum frá útgefanda. Útgefandalýsingin er meðal annars byggð á endurskoðuðum
samstæðuársreikningum TM hf. og Lykils fyrir fjárhagsárin 2016, 2017 og 2018 og könnuðum
samstæðuárshlutareikning TM hf. fyrir fjárhagstímabilið 1.1.2019 - 30.09.2019.

11.7

Yfirlýsing ábyrgðaraðila útgefandalýsingar

fyrir hönd útgefanda

Formaður stjórnar og forstjóri TM hf., kennitala 660269-2079, Síðumúla 24, 105 Reykjavík, lýsa því yfir fyrir
hönd TM hf., sem útgefanda, að samkvæmt þeirra bestu vitund séu upplýsingarnar, sem útgefandalýsingin hefur
að geyma, í samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum hafi verið sleppt sem kunna að skipta máli
varðandi áreiðanleika hennar.

»:

Reykjavík, 4. desember 2019
~ÖndTMh[

Orvar Kærnested
forstjóri

formaður stjórnar
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12. SAMÞYKKTIR TM HF.

13. LYKILL FJÁRMÖGNUN HF., SAMANDREGIÐ ÁRSHLUTAUPPGJÖR 30.
SEPTEMBER 2019

Lykill fjármögnun hf.
Ókannað samandregið árshlutauppgjör
1. janúar - 30. september 2019

Ármúla 1
108 Reykjavík
Kt. 621101-2420

Yfirlit um heildarafkomu 1. janúar - 30. september 2019

1.1.-30.9.2019
Vaxtatekjur .......................................................................
Vaxtagjöld .........................................................................

1.1.-30.9.2018

Hreinar vaxtatekjur

2.180.569.761
(1.109.464.818)
1.071.104.944

1.659.936.426
(704.220.504)
955.715.922

Hreinn gjaldeyrismunur ....................................................
Rekstrarleigutekjur ...........................................................
Aðrar rekstrartekjur ...........................................................
Rekstrarkostnaður ............................................................
Afskriftir ...........................................................................
Hrein virðisbreyting ...........................................................
Matsbreyting og aðrar tekjur fullnustueigna .....................

26.361.096
638.486.222
38.175.008
(944.057.055)
(354.322.285)
(108.708.829)
(1.487.583)

60.450.228
575.020.487
13.956.275
(870.411.616)
(292.424.435)
611.205.098
(8.595.543)

(705.553.427)

89.200.494

Hagnaður fyrir tekjuskatt

365.551.517

1.044.916.416

Tekjuskattur ......................................................................

0

0

Hagnaður tímabilsins

365.551.517

1.044.916.416

1,6

7,9

Hagnaður á hlut og þynntur hagnaður á hlut:
Hagnaður á hlut og þynntur hagnaður á hlut .................

_____________________________________________
Samstæðuárshlutareikningur 30.09.2019
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Efnahagsreikningur 30.09.2019
Eignir
Handbært fé .....................................................................
Leigusamningar og útlán ..................................................
Afleiðusamningar .............................................................
Tekjuskattsinneign ...........................................................
Aðrar eignir ......................................................................
Rekstrarleigueignir ...........................................................
Rekstrarfjármunir .............................................................
Leigueignir ........................................................................
Fullnustueignir .................................................................

30.9.2019
3.080.887.941
33.605.595.801
829.690.197
1.088.720.703
122.118.378
2.384.011.185
164.087.220
186.910.202
12.035.586

31.12.2018
4.646.164.616
28.960.164.951
607.572.403
1.088.720.703
135.756.931
2.303.961.482
143.499.441
0
8.143.818

Eignir samtals

41.474.057.213

37.893.984.346

Lántaka ...........................................................................
Leiguskuld .......................................................................
Aðrar skuldir ....................................................................

29.026.138.996
188.852.842
459.591.063

24.896.655.061
0
363.406.491

Skuldir samtals

29.674.582.902

25.260.061.552

Hlutafé ..............................................................................
Annað bundið eigið fé ......................................................
Óráðstafað eigið fé ...........................................................

230.901.275
8.789.522.480
2.779.050.556

230.901.275
8.789.522.480
3.613.499.039

Eigið fé samtals

11.799.474.311

12.633.922.794

Skuldir og eigið fé og samtals

41.474.057.213

37.893.984.346

Skuldir

Eigið fé

_____________________________________________
Samstæðuárshlutareikningur 30.09.2019
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Sjóðstreymi 1. janúar - 30. september 2019
1.1.-30.9.2019

Handbært fé til rekstrar
Hagnaður fyrir tekjuskatt.........................................................

365.551.517

1.1.-30.9.2018
1.044.916.416

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Hrein virðisbreyting ...........................................................
Hreinn gjaldeyrismunur ....................................................
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld nettó ...........................
Aðrir rekstrarliðir ..............................................................
Innborgaðir vextir ..............................................................
Greiddir vextir ...................................................................
Lækkun (hækkun) á rekstrartengdum kröfum ..................
Hækkun (lækkun) á rekstrartengdum skuldum ................

108.708.829
(26.361.096)
(1.071.104.944)
298.339.398
2.125.167.679
(938.249.914)
(5.038.253.698)
96.184.572

(611.205.098)
(60.450.228)
(955.715.922)
241.663.272
2.051.937.213
(684.084.793)
(2.904.836.028)
(605.565.268)

Handbært fé til rekstrar

(4.080.017.658)

(2.483.340.436)

Seldir varanlegir rekstrarfjármunir ....................................
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir ..................................

560.012.898
(942.834.068)

496.380.899
(1.200.897.542)

Fjárfestingarhreyfingar

(382.821.170)

(704.516.643)

Nýjar lántökur ...................................................................
Afborganir af lántökum .....................................................
Greiddur arður til hluthafa .................................................

11.483.757.966
(7.388.921.819)
(1.200.000.000)

13.652.525.953
(9.732.998.985)
0

2.894.836.148

3.919.526.969

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .......................................

(1.568.002.680)

Handbært fé í ársbyrjun .......................................................

4.646.164.616

Gengismunur vegna handbærs fjár ...................................

2.726.006

Handbært fé í lok tímabilsins ..............................................

3.080.887.941

731.669.889
5.466.752.345
(10.363.678)
6.188.058.556

Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa:
Eftirfarandi liðir koma ekki fram í sjóðstreyminu:
Rekstrar- og fullnustueignir breyting .................................
Útlán breyting ...................................................................
Eignir breyting ..................................................................
Greiddur arður ..................................................................

_____________________________________________
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14.296.381
(14.296.381)
0
0

24.589.599
(24.589.599)
940.000.000
(940.000.000)

_____________________________________________
Lykill fjármögnun hf.

Yfirlit um eigið fé fyrir 30.09.2019
Annað bundið eigið fé

Ókannað samandregið árshlutauppgjör
YfirverðsLögbundinn

Óráðstafað
eigið fé

Samtals

57.725.319

4.303.245.442
(940.000.000)
1.044.916.416

13.323.669.197
(940.000.000)
1.044.916.416

8.731.797.161

57.725.319

4.408.161.858

13.428.585.613

230.901.275

8.731.797.161

57.725.319

3.613.499.039
(1.200.000.000)
365.551.517

12.633.922.794
(1.200.000.000)
365.551.517

230.901.275

8.731.797.161

57.725.319

2.779.050.556

11.799.474.311

Hlutafé

reikningur

varasjóður

Eigið fé 1.1.2018
Greiddur arður
Heildarafkoma tímabilsins

230.901.275

8.731.797.161

Eigið fé 30.09.2018

230.901.275

Eigið fé 1.1.2019
Greiddur arður
Heildarafkoma tímabilsins
Eigið fé 30.09.2019

2018

2019

_____________________________________________
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