Verðbréfalýsing
Skuldabréfaflokkur HEIMA071225
Útgefandi: Heimavellir hf.
Þriðja útgáfa: 200.000.000
Höfuðstólsfjárhæð eftir útgáfu: 1.340.000.000

Lýsing þessi er birt í tengslum við umsókn um að öll þriðja útgáfa skuldabréfa útgefin af Heimavöllum hf. í flokknum HEIMA071225 verði til
viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. Fyrsta útgáfa skuldabréfanna var þann 17. desember 2018 þegar skuldabréf fyrir samtals 880.000.000
kr. voru gefin út, önnur útgáfan var þann 23 janúar 2019 þegar skuldabréfaflokkurinn var stækkaður um 260.000.000 kr. og þriðja útgáfan verður
þann 29. október 2019 þegar skuldabréfaflokkurinn verður stækkaður um 200.000.000 kr., nemur höfuðstólsfjárhæð útgefinna skuldabréfa eftir
stækkanir samtals 1.340.000.000 kr. að nafnverði. Auðkenni flokksins er HEIMA071225 í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf., þar sem
skuldabréfin eru gefin út rafrænt, og ber flokkurinn sama auðkenni í kerfum Nasdaq Iceland hf. Gert er ráð fyrir að þriðja útgáfa við
skuldabréfaflokkinn verði tekin til viðskipta hjá Nasdaq Iceland hf. þann 29. október 2019.

Verðbréfalýsing þessi er gerð í samræmi við íslensk lög og reglugerðir. Tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins 2003/71/EB frá 4. nóvember 2003
og tilskipun 2010/73/ESB um lýsingar og undirgerðir þeirra hefur verið innleidd 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. Verðbréfalýsingin fylgir ákvæðum um upplýsingagjöf í lýsingum skv. viðauka XIII við fylgiskjal I við reglugerð nr.
243/2006 (um lýsingu skuldabréfa í einingum yfir 100.000 evrum). Verðbréfalýsingin er einnig útbúin með hliðsjón af þeim reglum Nasdaq Iceland
hf. sem gilda um töku verðbréfa til viðskipta. Verðbréfalýsingin er gefin út á íslensku og birt af Heimavöllum hf., kt. 440315-1190, Lágmúla 6, 108
Reykjavík (einnig „Heimavellir“, „félagið“, „samstæðan“, eða „útgefandinn“) þann 25. október 2019 og er hluti af lýsingu félagsins sem
samanstendur af tveimur skjölum, þ.e. verðbréfalýsingu þessari og útgefandalýsingu dags. 5. júní 2019. Verðbréfalýsingin hefur verið staðfest af
Fjármálaeftirlitinu á Íslandi.

Fjárfesting í verðbréfum felur í sér áhættu. Fjárfestum er sérstaklega bent á að kynna sér kafla um áhættuþætti í lýsingu þessari.
Verðbréfalýsingu þessari skal ekki dreifa á neinn hátt til landa þar sem dreifing myndi krefjast viðbótar skráningarferlis eða aðgerða annarra en
þeirra sem heyra undir íslensk lög og reglur, eða ef slík dreifing greinir á við lög eða reglur viðkomandi landa.
_________________________________________________
Lýsing þessi er dagsett 25. október 2019
Umsjónaraðili með töku hluta til viðskipta

Verðbréfalýsing
25. október 2019
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1

ÁHÆTTUÞÆTTIR

Fjárfesting í skuldabréfum felur í sér ýmsa áhættuþætti. Verðmæti skuldabréfanna getur lækkað jafn sem hækkað og
fjárfestar geta tapað andvirði allrar fjárfestingar sinnar í skuldabréfunum eða eftir atvikum hluta hennar.
Áður en ákvörðun er tekin um fjárfestingu í skuldabréfum sem Heimavellir hf. gefur út í flokknum HEIMA071225,
er mikilvægt að fjárfestar leggi sjálfir mat á þá áhættu sem felst í fjárfestingunni. Fjárfestum er ráðlagt að skoða
lagalega stöðu sína og þau skattalegu áhrif sem kaup á skuldabréfunum kunna að hafa og eru hvattir til að sækja sér
viðeigandi óháða ráðgjöf.
Fjárfestar eru því hvattir til að kynna sér vel allar upplýsingar sem koma fram í lýsingu útgefanda sem verðbréfalýsing
þessi er hluti af. Fjárfestar eru sérstaklega hvattir til að kynna sér vel allar upplýsingar um þá áhættu- og óvissuþætti
útgefandans og samstæðu hans, sem lýst er í köflum um áhættuþætti í lýsingu útgefanda dagsettri 5. júní 2019 sem
verðbréfalýsing þessi er hluti af, og gætu haft veruleg áhrif á samstæðu útgefanda og fjárfestingar í skuldabréfum
útgefnum af útgefanda.
Þessi kafli, 1. Áhættuþættir, í verðbréfalýsingu þessari, inniheldur upplýsingar um áhættuþætti sem útgefandi telur
samkvæmt bestu vitund eiga sérstaklega við um skuldabréf útgefin af honum svo meta megi markaðsáhættuna sem
tengist þeim, en þeim er ekki skipað í röð eftir mikilvægi. Kaflinn 1. Áhættuþættir í útgefandalýsingu dagsettri 5. júní
2019 sem er hluti af framangreindri lýsingu, inniheldur upplýsingar um áhættuþætti sem útgefandinn telur samkvæmt
bestu vitund eiga sérstaklega við um útgefandann, samstæðu hans og atvinnugrein hans. Áhættuþættir þessir eru háðir
óvissu og því er útgefanda ekki mögulegt að segja til um líkur á því að þeir geti átt sér stað. Möguleiki er á því að
aðrir þættir en þeir sem taldir eru upp á grundvelli þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir og útgefanda er kunnugt um,
geti haft áhrif á markaðsvirði skuldabréfanna og/eða getu útgefanda til að standa við skuldbindingar sínar.

1.1

Almenn áhætta tengd skuldabréfum

Fjárfesting í skuldabréfum felur í sér áhættu og þrátt fyrir að standa framar í röð kröfuhafa, en til að mynda eigendur
hlutabréfa, geta eigendur skuldabréfa tapað verðmæti fjárfestingar sinnar í skuldabréfunum, að heild eða hluta.
Almennt efnahagsástand, vaxtaákvarðanir Seðlabanka Íslands, breytingar á lögum og reglum og aðrir ófyrirséðir
atburðir eru meðal þeirra þátta sem geta valdið verðbreytingum á skuldabréfum. Einnig má nefna áhættuþætti á borð
við verðbólguáhættu og vanskilaáhættu auk þátta er snúa að skilmálum og réttindum viðkomandi skuldabréfaútgáfu,
svo sem veðtryggingum, vanefndatilvikum og samspili við aðra lánveitendur útgefanda.
Fjárfesting í skuldabréfum felur einnig í sér markaðs-, seljanleika- og mótaðilaáhættu. Markaðsáhætta skapast af
verðbreytingum á tilteknum skuldabréfamarkaði í heild sinni sem rekja má til óvæntra atburða og breytinga á ytri
skilyrðum sem hafa áhrif á rekstur fyrirtækja og þjóðarbúsins í heild. Seljanleikaáhætta felst í því að eftirspurn eftir
skuldabréfum útgefanda getur verið mismikil frá einum tíma til annars. Mótaðilaáhætta felst í því að við kaup eða sölu
skuldabréfa eða gerð annarra samninga um fjármálagerninga er hugsanlegt að samningsaðili efni ekki samninginn
þegar að uppgjöri kemur.
Þeir sem hafa í hyggju að fjárfesta í skuldabréfum útgefnum af félaginu þurfa að hafa í huga að ekki er hægt að veita
tryggingu fyrir því að fjárfestingin muni reynast arðsöm. Þá skulu væntanlegir fjárfestar einnig hafa það hugfast að
þrátt fyrir að fjárfesting í skuldabréfum kunni að skila góðri ávöxtun almennt er sú hætta ávallt fyrir hendi að
skuldabréf útgefin af einstökum félögum reynist óarðbær. Af þeim sökum er væntanlegum fjárfestum bent á að dreifa
áhættu sinni og leita sér fjárfestingarráðgjafar.
Fjármálamarkaðir eru háðir því rekstrarumhverfi og lagaumhverfi sem opinber yfirvöld skapa. Umfangsmiklar
breytingar á þeim lagaramma sem gildir um fjármálamarkaði geta haft neikvæð áhrif og skapað óróa á mörkuðum.

1.2

Lagaumhverfi skráðra verðbréfa á skipulegum verðbréfamarkaði og töku til viðskipta

Lýsingin, sem verðbréfalýsing þessi er hluti af, er birt í tengslum við umsókn um að stækkun á skuldabréfaflokki verði
tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Útgefandi og fjármálagerningar sem hann gefur út falla undir ákvæði
íslenskra laga og reglugerða um verðbréfaviðskipti, samanber lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Um útgáfu
skuldabréfanna gilda íslensk lög og eru þau verðbréf í skilningi 1. mgr. 2. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007.
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Um skuldabréfin gilda enn fremur lög nr. 131/1997 um rafræna eignaskráningu verðbréfa og óskráðar reglur íslensks
réttar um viðskiptabréf.
Tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins 2003/71/EB frá 4. nóvember 2003 og tilskipun 2010/73/ESB um lýsingar og
undirgerðir þeirra hefur verið innleidd í íslenskan rétt með ákvæðum laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og
reglugerðum settum á grundvelli þeirra, það er 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 samkvæmt viðaukum IX og XIII við fylgiskjal
I við reglugerð nr. 243/2006. Lýsingin er einnig útbúin með hliðsjón af Reglum fyrir útgefendur fjármálagerninga
sem gefnar voru út af Nasdaq Iceland 1. júlí 2018.
Verðbréf útgefin af útgefanda hafa verið tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland sem er skipulegur
verðbréfamarkaður í skilningi laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti. Um útgefandann gilda því ákvæði laga,
reglugerða og reglna um útgefendur verðbréfa og verðbréf sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum
verðbréfamarkaði, eins og þau eru á hverju tíma, m.a. lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og reglugerðir settar á
grundvelli laganna, reglur Fjármálaeftirlitsins (einnig nefnt „FME“), kt. 541298-3209, Katrínartúni 2, Reykjavík, nr.
1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja, reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og
markaðssvik auk reglugerðar nr. 707/2008 um upplýsingagjöf og tilkynningarskyldu samkvæmt lögum nr. 108/2007
um verðbréfaviðskipti. Einnig gilda um útgefandann Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga sem gefnar eru út af
Nasdaq Iceland, eins og þær eru á hverjum tíma.
Útgefanda ber að fara eftir framangreindum lögum og reglum, sem meðal annars fela í sér upplýsingaskyldu. Brot á
þeim kunna að hafa fjárhagsleg áhrif á útgefanda. Alvarleg brot á þessum lögum og/eða reglum kunna að hafa það í
för með sér að Nasdaq Iceland taki verðbréf útgefin af útgefanda úr viðskiptum um tiltekinn tíma eða endanlega. Brjóti
útgefandi framangreind lög og/eða reglur kann það enn fremur að hafa áhrif á orðspor útgefanda og getur það haft þær
afleiðingar að skuldabréf útgefin af honum falli í verði.
Þeir sem fjárfesta í skuldabréfum útgefnum af félaginu falla undir lög og reglur sem varða verðbréfaviðskipti, svo sem
reglur um viðskipti innherja vegna verðbréfa félaga sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði.
Brot gegn tilteknum ákvæðum laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, framin af ásetningi eða gáleysi, geta varðað
sektum eða fangelsi allt að tveimur eða sex árum.

1.3
1.3.1

Áhætta tengd skuldabréfaflokkinum
Endurgreiðsluáhætta

Útgefandi getur lent í þeirri stöðu að eiga ekki nægilegt lausafé til að mæta skuldbindingum sínum þegar þær falla í
gjalddaga. Útgefandi skuldbindur sig til að endurgreiða skuldabréfin á fyrirfram ákveðnum gjalddögum og fjármagnar
það með tekjum sínum eða lántöku. Skuldbinding útgefanda er bein og óskilyrt og nýtur tryggingar með 1. veðrétti í
veðandlagi sem tilgreint er í viðeigandi tryggingarbréfi og inniheldur að stærstum hluta safn íbúðahúsnæðis til útleigu.
Stýring lausafjáráhættu útgefanda og samstæðu hans felst meðal annars í því að tryggja að nægilegt laust fé sé til
staðar á hverjum tíma til að standa við allar skuldbindingar þess og að sem best jafnvægi sé á milli skuldbindinga og
vænts sjóðstreymis. Útgefandi ber ábyrgð á því að eiga nægilegt laust fé til að greiða af skuldabréfunum á gjalddögum
þeirra.
1.3.2

Markaðs- og verðbólguáhætta

Hætta er á að verðmæti skuldabréfanna rýrni vegna breytinga á mörkuðum. Mögulegt er að ávöxtunarkrafa
markaðarins flökti almennt eða að flökt verði á verðlagningu ákveðins hluta markaðarins, til dæmis ávöxtunarkröfu
til verðbréfa með veði í fasteignum. Að sama skapi getur ávöxtunarkrafa til einstakra skuldabréfaflokka sveiflast. Ef
ávöxtunarkrafa skuldabréfa með föstum vöxtum hækkar þá minnkar virði bréfanna að öllu öðru jöfnu en ef
ávöxtunarkrafa lækkar þá eykst virði bréfanna að öllu öðru jöfnu.
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Sótt getur verið um töku skuldabréfanna til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Þó að skuldabréfin verði tekin
til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði er ekki hægt að ábyrgjast skilvirkan markað með skuldabréfin. Þá hvílir
engin skylda á útgefanda til að viðhalda slíkum skilvirkum markaði og ekki öruggt að samið verði um viðskiptavakt
með skuldabréfin en upplýsingar um slíkan samning yrðu birtar opinberlega.
Þá má geta svokallaðrar seljanleikaáhættu, það er áhættan á að fjárfestum reynist ekki unnt að selja skuldabréfin þegar
vilji stendur til og á því verði sem væntingar standa til um. Áhættan getur birst með þeim hætti að kaupendur eru ekki
til staðar eða að verulegur munur getur verið á kaup- og sölugengi og því náist ekki sá árangur við sölu sem vænst
hafði verið.
Skuldabréfin eru verðtryggð. Breytingar á vísitölu neysluverðs, sem lögð er til grundvallar verðtryggingu
skuldabréfanna, geta haft áhrif á virði skuldabréfanna, ýmist til hækkunar eða lækkunar. Þrátt fyrir að leigusamningar
útgefanda séu í flestum tilvikum verðtryggðir gæti viðvarandi há verðbólga haft neikvæð áhrif á getu hans til að greiða
af skuldabréfunum.
1.3.3

Vaxtaáhætta

Almennt lækkar markaðsvirði skuldabréfa með föstum vöxtum ef vextir á markaði hækka og öfugt, að öðru óbreyttu.
Áhrif vaxtabreytinga eru meiri á lengri skuldabréf en styttri. Fjárfestar sem kaupa skuldabréf með föstum vöxtum
standa frammi fyrir þeirri áhættu að vextir skuldabréfanna og fjárhæð þeirra vaxta sem þeir fá greitt sé lægri en þeir
vextir sem bjóðast almennt á markaði. Markaðsvirði skuldabréfa með föstum vöxtum lækkar að öllu öðru jöfnu ef
fjárfestar telja sig geta fengið betri ávöxtun af annarri fjárfestingu.
1.3.4

Uppgjörsáhætta

Uppgjör vegna viðskipta með skuldabréfin fara fram í gegnum greiðslukerfi. Sú áhætta er til staðar, í tengslum við
viðskipti með skuldabréfin, að greiðsla í greiðslukerfi sé ekki gerð upp með þeim hætti sem vænst var sökum þess að
mótaðili greiðir ekki eða afhendir ekki greiðslu á réttum tíma.
1.3.5

Lagaleg áhætta

Um skuldabréfin gilda íslensk lög. Útgefandi getur ekki borið neina ábyrgð á lagabreytingum eða öðrum ákvörðunum
stjórnvalda. Þau lög sem varða verðbréfaviðskipti og útgáfu skuldabréfa, m.a. lög um verðbréfaviðskipti, lög um
tekjuskatt og eignaskatt, lög um stimpilgjald, lög um kauphallir og lög um rafræna eignaskráningu verðbréfa, kunna
að breytast með neikvæðum afleiðingum fyrir útgefanda eða fjárfesta á líftíma skuldabréfanna.
1.3.6

Gjaldfellingarheimild vegna vanefnda á öðrum skuldbindingum

Gjaldfellingarheimild skuldabréfaeigenda er til staðar ef útgefandi innir ekki af hendi á gjalddaga greiðslu samkvæmt
einhverjum samningi eða samningum sem leggur á útgefanda greiðsluskyldu og samningurinn hafi annaðhvort verið
gjaldfelldur eða gjaldfellingarheimild hefur myndast, enda sé samtala þeirra skulda sem gjaldfallnar eru eða heimilt
er að gjaldfella hærri en 250.000.000 kr., nema slík vanefnd stafi af réttlætanlegum mótmælum af hálfu útgefanda og
eðlilegum vörnum sé haldið uppi.
1.3.7

Uppgreiðsluáhætta

Frá og með gjalddaga skuldabréfanna að 5 árum liðnum frá útgáfudegi er útgefanda heimilt að greiða upp
skuldabréfaflokkinn hraðar eða að fullu áður en að samningsbundnum lokagjalddaga er komið án
umframgreiðslugjalds, samanber umfjöllun í kafla 2.3 Auðkenni skuldabréfanna, nafnverð, skilyrði og skuldbindingar.
Uppgreiðsla samkvæmt framangreindum uppgreiðsluheimildum getur einungis farið fram á gjalddögum
skuldabréfaflokksins.
Hætta er á að fjárfestar geti ekki endurfjárfest uppgreiðslufjárhæðinni á sömu kjörum á markaði.
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1.3.8

Sérstök skilyrði

Útgefandi hefur samþykkt fjárhagsleg skilyrði, upplýsingakvaðir og almennar kvaðir vegna skuldabréfa og annarra
veðskjala með sömu tryggingavernd sem ætlað er að bæta réttarstöðu kröfuhafa gagnvart útgefanda. Fjárhagsleg
skilyrði skuldabréfanna taka meðal annars til þess að mörk eru sett á lánaþekju (ekki hærri en 70%), vaxtaþekju (ekki
lægri en 1,5) og eiginfjárhlutfall (ekki lægra en 25%). Upplýsingakvaðir fela í sér að útgefanda er skylt að birta ársog árshlutareikninga auk þess sem almennar kvaðir fela meðal annars í sér að útgefanda ber að tilkynna um hvers kyns
vanefndir samkvæmt skuldabréfunum, tryggja að útgefandi og veðsalar veðsetji ekki leigutekjur þeirra fasteigna sem
settar eru að veði, að samsetning veðsettra fasteigna uppfylli þau skilyrði sem fram koma í veðhafa- og
veðgæslusamkomulagi, auk þess sem útgefandi skuldbindur sig til þess að hafa skuldabréfin skráð á skipulegan
verðbréfamarkað þar til skuld samkvæmt þeim er að fullu greidd. Áhætta er fólgin í því að útgefandi brjóti eitthvert
hinna sérstöku skilyrða og tilkynni það ekki umboðsmanni kröfuhafa eins og honum ber og/eða grípi ekki til
nauðsynlegra aðgerða til þess að bæta úr þeim kringumstæðum eða atvikum sem ollu slíku broti. Vanefni útgefandi
eitthvert þessara sérstöku skilyrða er skuldabréfaeigendum heimilt að gjaldfella skuldabréfin samkvæmt ákvæðum
þeirra.
1.3.9

Gjaldfelling háð samþykki ákveðins hlutfalls skuldabréfaeigenda

Áhætta er einnig fólgin í því að eigendur skuldabréfa sem falla innan tryggingafyrirkomulags hafa ekki einhliða rétt
til að gjaldfella skuldabréf sín. Gjaldfelling er háð samþykki meira en 1/3 hluta atkvæða sem farið er með á
kröfuhafafundi nema þegar gjaldfellingarheimild hefur myndast vegna vandefnda á greiðslu höfuðstóls eða vaxta af
skuldabréfunum nægir þó samþykki meira en 1/10 hluta atkvæða sem farið er með á kröfuhafafundi. Til viðbótar við
framangreint er hvers konar fullnusta veða háð skilmálum veðhafa- og veðgæslusamkomulags og atkvæðagreiðslu
þess efnis á veðhafafundi og þarfnast samþykkis 2/3 hluta atkvæða sem farið er með á veðhafafundi til ákvarðanatöku.
Skuldabréfaeigendur standa því frammi fyrir því að geta ekki gengið að veðum í kjölfar ákvörðunar um gjaldfellingu
á fundi skuldabréfaeigenda ef kröfuhafafundur samþykkir ekki tillögu þess efnis. Undir slíkum kringumstæðum, og
að því gefnu að kröfuhafafundur taki ekki ákvörðun um neinar aðgerðir gegn útgefanda, hefur sá skuldabréfaeigandi
sem lagði fram tillögu á kröfuhafafundinum um að ganga að veðum útgefanda, þó rétt til að grípa til þeirra aðgerða
sem hann annars hefði getað, kæmi ekki til takmarkana samkvæmt veðhafasamkomulaginu.
1.3.10

Breyting á skilmálum háð samþykki ákveðins hlutfalls skuldabréfaeigenda

Breytingar á skilmálum skuldabréfaflokka eru háðar samþykki tilskilins hlutfalls skuldabréfaeigenda. Þeir
skuldabréfaeigendur sem ekki hafa samþykkt breytingarnar geta þannig þurft að fella sig við þær hafi þær hlotið
samþykki tilskilins hlutfalls skuldabréfaeigenda. Breytingar á ákvæðum veðhafa- og veðgæslusamkomulagsins eða
tryggingabréfsins eru háðar samþykki 2/3 hluta atkvæða sem farið er með á veðhafafundi og geta skuldabréfaeigendur
innan þess þannig þurft að fella sig við breytingar gerðar á þeim skjölum þótt þeir hafi ekki greitt atkvæði með
breytingunum á kröfuhafafundi. Ákvarðanir um hvort fella eigi tryggingafyrirkomulagið undir nýtt
tryggingafyrirkomulag, um breytingar á veðtryggingum varðandi lykileignir, um eftirgjöf trygginga eða hvort auka
eigi við þær skuldbindingar sem tryggðar eru samkvæmt tryggingafyrirkomulaginu (þ.e. ef hækka á heildarheimild
skuldabréfaflokks) þarf þó ávallt samþykki 9/10 hluta atkvæða sem farið er með á veðhafafundi, að svo miklu leyti
sem slíkar breytingar eru ekki sérstaklega heimilaðar í samkomulaginu.
1.3.11

Skuldabréfaeigandi getur orðið bundinn af ákvörðun sem hann greiddi ekki atkvæði með, eða hann
getur talist hafa samþykkt hana (e. Snooze and lose)

Í ákveðnum tilvikum þar sem ákvarðanir varðandi skuldabréf sem falla innan tryggingafyrirkomulags eru bornar undir
atkvæði á fundum skuldabréfaeigenda geta skuldabréfaeigendur sem annaðhvort ekki mæta á fundinn, eða leggjast
ekki sannanlega gegn þeirri tillögu sem til umfjöllunar er, talist hafa samþykkt hana (e. Snooze and lose). Einnig getur
ákvörðun sem tekin er á fundi skuldabréfaeigenda verið skuldbindandi fyrir skuldabréfaeiganda sem greitt hefur
sannanlega atkvæði gegn henni, þar sem ákvarðanir teljast samþykktar ef tilskilið hlutfall skuldabréfaeigenda
samþykkir þær.
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1.3.12

Áhætta tengd veðandlagi skuldabréfaflokksins

Til tryggingar efndum skuldbindinga samkvæmt skuldabréfaflokknum hefur útgefandi veitt veð í sérstöku veðandlagi.
Veðandlagið samanstendur af fasteignum, innistæðum á bankareikningum og verðbréfareikningum. Fasteignirnar eru
íbúðarhúsnæði til útleigu í eigu dótturfélaga útgefanda. Það felur í sér áhættu fyrir fjárfesta ef virði fasteigna
veðandlagsins rýrnar, hvort heldur sem er vegna lækkandi fasteignaverðs eða vegna neikvæðrar þróunar leiguverð
íbúðarhúsnæðis, þ.m.t. vegna breytinga á framboði slíks húsnæðis eða vegna heimildar útgefanda til að selja einstakar
eignir innan veðandlagsins, eða vegna heimildar útgefanda til að stækka skuldabréfaflokkinn að ákveðnum skilyrðum
uppfylltum. Útgefandi hefur heimild til þess að óska eftir því við veðgæsluaðila að breytingar séu gerðar á veðsettum
eignum, án þess að leita heimildar skuldabréfaeigenda, með því að tilteknar eignir séu leystar úr veðböndum og/eða
viðbótareignir veðsettar. Veðgæsluaðili skal samþykkja slíka ósk, enda sé lánaþekja eftir breytinguna ekki umfram
65%, að slíkar breytingar hafa ekki í för með sér að brotið sé gegn kvöðum um staðsetningu eignasafns, að allar
veðsettar fasteignir skulu vera íbúðarhúsnæði og að ósk útgefanda feli ekki í sér að fasteign eða innistæðu á
bankareikningi sé skipt út fyrir fjármálagerninga. Sé hinsvegar um að ræða afléttingu lykileigna (sbr. fylgiskjal V við
veðhafa- og veðgæslusamkomulagið) þarf samþykki kröfuhafafundar fyrir slíkri breytingu og er áskilið samþykki
9/10 hluta kröfuhafa í skuldabréfaflokki miðað við fjárhæð.
Útgefanda er jafnframt heimilt að bæta nýjum skuldbindingum við þær skuldir sem þegar eru tryggðar með
tryggingafyrirkomulaginu, að því skilyrði uppfylltu að lánaþekja fari ekki umfram 65% við slíka breytingu, að slíkar
breytingar hafa ekki í för með sér að brotið sé gegn kvöðum um staðsetningu eignasafns, að allar veðsettar fasteignir
skulu vera íbúðarhúsnæði og að ósk útgefanda feli í sér að þær viðbótaeignir sem útgefandi kann að veðsetja í tengslum
við slíka viðbót séu annaðhvort í formi fasteignar eða innistæðu á bankareikningi sé skipt út fyrir fjármálagerninga.
Þær nýju skuldbindingar sem heimilt er að bæta við kröfur sem tryggðar eru samkvæmt tryggingafyrirkomulaginu,
geta eingöngu verið skuldir vegna frekari útgáfu skuldabréfa í skuldabréfaflokkunum.
Komi til þess að útgefandi nýti sér ofangreindar heimildir getur komið til þess að virði trygginga lækki. Fjárfestar eru
hvattir til að gera eigin kannanir á, og afla sér tilhlýðilegra upplýsinga eða viðhlítandi ráðgjafar um fasteignamarkaðinn
fyrir íbúðahúsnæði áður en ákvörðun er tekin um fjárfestingu í skuldabréfaflokknum HEIMA071225 er tekin.
Útgefandi getur hvorki ábyrgst að verðmæti veðandlags skuldabréfaflokksins né veðhlutfall þeirra veðskulda sem
njóta tryggingar í veðandlaginu sé ávallt innan þeirra marka sem tilgreind eru í skilmálum skuldabréfanna. Til þess
gæti komið að verðmæti veðandlagsins dugi ekki til greiðslu skuldabréfanna.
1.3.13

Áhætta tengd umboðsaðila skuldabréfaeigenda og veðgæsluaðila

Í tengslum við tryggingafyrirkomulagið, sem skuldabréfin eru hluti af, hafa verið skipaðir umboðsmaður kröfuhafa
og veðgæsluaðili. Þessum aðilum er ætlað að gæta hagsmuna kröfuhafa og veðhafa gagnvart útgefanda og ber
útgefandi kostnað af störfum umboðsmanns kröfuhafa og veðgæsluaðila. Þessir aðilar bera ábyrgð á að sinna ýmsum
mikilvægum hlutverkum í tengslum við tryggingafyrirkomulagið. Sú áhætta er til staðar að viðkomandi aðilar sinni
ekki því hlutverki sem skyldi þannig að tjón hljótist af. Sú áhætta er einnig til staðar að þessir aðilar segi starfi sínu
lausu og finna þurfi aðra aðila til að sinna starfi þeirra. Ekki er hægt að fullyrða að hægt verði að ráða hæfa aðila sem
uppfylla hæfniskröfur samkvæmt tryggingafyrirkomulaginu í stað þeirra aðila sem létu af störfum og ekki er hægt að
útiloka að kostnaður útgefanda vegna nýrra aðila muni aukast.
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SKULDABRÉFIN

Lýsing þessi er birt í tengslum við umsókn um töku á stækkun flokks skuldabréfa til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq
Iceland hf. Höfuðstólsfjárhæð útgefinna skuldabréfa í flokknum nemur 1.340.000.000 kr. að nafnverði. Heildarheimild
til útgáfu skuldabréfa í þessum flokki er 5.000.000.000 kr. Skuldabréfin eru gefin út í 20.000.000 kr. einingum. Í
kjölfar þess að lýsingin hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu á Íslandi mun Nasdaq Iceland hf. fara yfir umsókn
félagsins og tilkynna opinberlega hvort hún verði samþykkt og þá að skuldabréfin verði tekin til viðskipta.
Tilkynningin mun einnig greina frá hvenær fyrsti mögulegi viðskiptadagur verði með skuldabréfin á hinum skipulega
verðbréfamarkaði, en Nasdaq Iceland hf. tilkynnir slíka dagsetningu með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara.
Auðkenni flokksins er HEIMA071225 í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. og í kerfum Nasdaq Iceland hf.
Markmiðið með því að fá skuldabréf útgefanda tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. er að stuðla að
auknum seljanleika og markaðshæfi bréfanna auk þess að tryggja fjárfestum að starfshættir og upplýsingagjöf um m.a.
8

fjárhagsstöðu útgefanda séu í samræmi við Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga, útgefnar af Nasdaq Iceland hf.,
eins og þær eru á hverjum tíma.
Skuldabréfin í flokknum HEIMA071225 njóta trygginga til jafns við skuldabréf í flokknum HEIMA071248
samkvæmt sérstöku tryggingafyrirkomulagi sem útgefandi hefur sett upp. Felur það í sér að eigendur skuldabréfanna
á hverjum tíma gerast með kaupum á skuldabréfunum sjálfkrafa aðilar að svokölluðu veðhafa- og
veðgæslusamkomulagi og tryggingarbréfi sem útgefandi hefur gefið út. Í því eru tilgreindar þær tryggingar sem settar
hafa verið fyrir kröfum samkvæmt skuldabréfum í flokkunum HEIMA071248 og HEIMA071225 gefnum út af
útgefanda. Á fyrirkomulag þetta að tryggja öllum kröfuhöfum sem aðilar eru að því jafnan rétt til veðandlagsins.
Tryggingafyrirkomulaginu var komið á fót þann 12. desember 2018 með útgáfu tryggingarbréfs, veðsamnings,
veðhafa- og veðgæslusamkomulags, umboðssamnings og samnings við staðfestingaraðila, sjá nánari lýsingu í kafla
2.4 í verðbréfalýsingu þessarar, en samningana sjálfa má finna á vefsíðu útgefanda, www.heimavellir.is/is/fyrirfjarfesta/skuldabrefautbod. Fyrrgreind skjöl, eins og þeim kann eftir atvikum að vera breytt, munu því gilda um
sameiginleg veðréttindi veðhafa og eru fjárfestar hvattir til að kynna sér skjölin í heild sinni en þau má nálgast á
vefsíðu útgefanda, nú www.heimavellir.is/is/fyrir-fjarfesta/skuldabrefautbod (hér eftir „tryggingafyrirkomulagið“).
Hugtök sem notuð eru í tengslum við tryggingafyrirkomulagið skulu hafa sömu merkingu í þessari verðbréfalýsingu
og fram kemur í framangreindum skjölum.
Með því að fjárfesta í skuldabréfum sem falla undir tryggingafyrirkomulagið þá samþykkja fjárfestar sjálfkrafa efni
framangreindra skjala og skuldbinda sig til að hlíta ákvæðum þeirra. Sérstök athygli er vakin á því að með fjárfestingu
í skuldabréfunum gerast fjárfestar sjálfkrafa aðilar að umboðssamningi við viðkomandi umboðsmann kröfuhafa en
tryggingafyrirkomulagið gerir jafnframt ráð fyrir því að umboðsmaður kröfuhafa skuldbindi fjárfesta, í þeirra umboði,
í samræmi við veðhafa- og veðgæslusamkomulagið og samning við staðfestingaraðila. Mikilvægt er fyrir fjárfesta að
kynna sér vel ákvæði skjalanna þar sem þau fela m.a. í sér að kröfuhafar afsala sér ákveðnum réttindum sem þeir ella
hefðu skv. íslenskum lögum. Þannig er t.a.m. einungis hægt að gjaldfella skuldabréfin með ákvörðun sem tekin er á
kröfuhafafundi. Einnig hafa veðhafar afsalað sér rétti til að ganga að veðum að eigin frumkvæði, en ákvarðanir
varðandi fullnustu veða er tekin á veðhafafundi.

2.1
2.1.1

Útgáfa, sala og form skuldabréfanna
Útgefandi

Heimavellir hf.
Kennitala: 440315-1190
Heimilisfang: Lágmúla 6, 108 Reykjavík
Sími: +354 517 3340
Vefsíða: www.heimavellir.is
2.1.2

Stærð og heimild útgáfu

Stjórn samþykkti á fundi sínum þann 3. desember 2018 útgáfu og sölu á skuldabréfum í lokuðu útboði að fjárhæð allt
að 12.000.000.000 kr. Heildarheimild til útgáfu skuldabréfa í flokki HEIMA071225 er 5.000.000.000 kr. Fyrsta útgáfa
skuldabréfanna var þann 17. desember 2018 þegar skuldabréf fyrir samtals 880.000.000 kr. voru gefin út, önnur
útgáfan var þann 23 janúar 2019 þegar skuldabréfaflokkurinn var stækkaður um 260.000.000 kr. og þriðja útgáfan
verður þann 29. október 2019 þegar skuldabréfaflokkurinn verður stækkaður um 200.000.000 kr. Uppgjör þriðju
útgáfunnar mun jafnframt eiga sér stað þann 29. október 2019 en að öðru leyti hafa öll skuldabréfin í flokknum verið
greidd. Heildarstærð flokksins nú er 1.340.000.000 kr. að nafnverði.
2.1.3

Tilgangur og fyrirkomulag sölu

Þriðja útgáfa skuldabréfanna var seld í útboði sem fram fór þann 22. október 2019 og voru skuldabréfin seld á 2,80%
ávöxtunarkröfu. Enginn viðbótarkostnaður féll á kaupendur skuldabréfa á útgáfudegi fyrir tilstuðlan útgefanda.
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Útgáfa og sala skuldabréfanna var hluti af endurfjármögnun á lánum útgefanda og dótturfélaga hans. Söluandvirði
skuldabréfanna nam samtals 206.108.983 kr. og rann sú fjárhæð óskipt til útgefanda skuldabréfanna.
Útgáfa skuldabréfanna var ekki sölutryggð. Skuldabréfin voru boðin afmörkuðum hópi fagfjárfesta á Íslandi. Opinber
tilkynning var birt um niðurstöður útboðsins þann 22. október 2019. Útboðið taldist ekki almennt í skilningi 43. gr.
laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.
2.1.4

Löggjöf

Um skuldabréfin gilda íslensk lög, m.a. lög nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa, lög nr. 38/2001,
um vexti og verðtryggingu og víxillög nr. 93/1933, eftir því sem við á. Einnig gilda um skuldabréfin óskráðar reglur
íslensks réttar um viðskiptabréf auk annarra almennra reglna íslensks samninga-, kröfu- og veðréttar.
Rísi ágreiningsmál út af skuldabréfum þessum, skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
2.1.5

Fyrning

Kröfur samkvæmt skuldabréfunum fyrnast á 10 árum frá gjalddaga í samræmi við 5. gr. laga nr. 150/2007, um fyrningu
kröfuréttinda, nema kröfur um vexti og verðbætur sem fyrnast á fjórum árum frá gjalddaga í samræmi við 3. gr. sömu
laga.
2.1.6

Útgáfuform og greiðslufyrirkomulag

Skuldabréfin eru gefin út rafrænt hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., kt. 500797-3209, Laugavegi 182, 105 Reykjavík,
Íslandi.
Útgefandi mun með milligöngu verðbréfamiðstöðvar greiða af skuldabréfunum höfuðstól, vexti og verðbætur, eftir
því sem við á samkvæmt endanlegum skilmálum hvers skuldabréfs fyrir sig, á gjalddaga til þeirra reikningsstofnana
sem skráðir eigendur skuldabréfanna hafa falið vörslu á skuldabréfum sínum. Greiðslur greiddar í samræmi við skráða
eign skuldabréfaeiganda einum degi fyrir hvern gjalddaga.
Með vörslureikningi er átt við reikning í skilningi laga nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa.
Viðkomandi reikningsstofnun annast endanlegar greiðslur inn á vörslureikninga eigendanna, þar sem skuldabréfin eru
í vörslu. Útgefandi annast allan útreikning á greiðslum, þar með talið á afborgunum, vöxtum og verðbótum (ef við á).
Útgefanda ber að tilkynna verðbréfamiðstöð ef greiðslufall verður á flokkinum og skal í slíku tilviki senda
verðbréfamiðstöð aðra tilkynningu þegar greiðsla hefur farið fram.
Skuldabréfin verða afskráð úr kerfum verðbréfamiðstöðvar sjö sólarhringum eftir lokagjalddaga, nema tilkynning um
annað berist frá útgefanda.
2.1.7

Framsal

Engar hömlur eru á framsali skuldabréfanna, en eingöngu er heimilt að framselja þau til nafngreinds aðila.
Eignaskráning rafbréfa hjá Verðbréfaskráningu Íslands hf. veitir skráðum eiganda hennar lögformlega heimild fyrir
þeim réttindum sem hann er skráður að. Er reikningsstofnunum eins og þær eru skilgreindar samkvæmt lögum nr.
131/1997 um rafræna eignaskráningu verðbréfa, einum heimilt að annast milligöngu um framsal á þeim.
2.1.8

Hlunnindi

Engin hlunnindi eru tengd skuldabréfunum.
2.1.9

Skattamál

Um skattalega meðferð skuldabréfa fer samkvæmt gildandi skattalögum á Íslandi á hverjum tíma. Útgefandi mun ekki
halda eftir staðgreiðsluskatti af greiðslum vegna skuldabréfanna. Skuldabréfaeigendur bera sjálfir ábyrgð á
staðgreiðslu fjármagnstekna sinna af skuldabréfunum. Skuldabréfin eru ekki stimpilskyld, sbr. ákvæði laga nr.
138/2013, um stimpilgjald.
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2.2

Skilgreind hugtök í tengslum við skuldabréfin

Eftirfarandi hugtakanotkun er notuð í verðbréfalýsingu þessari:
Aðildaryfirlýsing

Merkir yfirlýsingu um aðild nýs veðgæsluaðila, nýs veðhafa og/eða nýs veðsala
að samkomulaginu, eftir því sem við á, sbr. fylgiskjal II til IV við veðhafa- og
veðgæslusamkomulagið, dags. 12. desember 2018.

Kröfuhafafundur

Fundur kröfuhafa sem umboðsmaður boðar til í samræmi við ákvæði 5. greinar
umboðssamningsins dags. 12. desember 2018

Kröfuhafar

Merkir þeir kröfuhafar sem eiga kröfu sem tryggð er samkvæmt
tryggingafyrirkomulaginu.

Lykileignir

Merkir þær fasteignir sem tilgreindar eru í fylgiskjali IV við veðhafa- og
veðgæslusamkomulagið.
Eskivellir 13 - Hafnarfjörður
Gerplustræti 1-5 - Mosfellsbær
Tangabryggja 10 - Reykjavík

Samningur við staðfestingaraðila

Merkir samning við staðfestingaraðila, milli útgefanda, staðfestingaraðila og
umboðsmanna kröfuhafa (í umboði og f.h. veðhafa), dags. 12. desember 2018,
sem gerður er í tengslum við tryggingafyrirkomulagið.

Samstæðan

Merkir útgefanda og öll dótturfélög hans eins og þau eru á hverjum tíma.

Skuldabréf

Merkir skuldabréf útgefin af Heimavöllum hf. í flokknum HEIMA071225.

Skýrsla um fjárhagslegra- og
sérstakar kvaðir

Merkir skýrslu útgefanda um fjárhagslegar- og sérstakar kvaðir sbr. fylgiskjal
I eða eftir atvikum fylgiskjal II við samninginn við staðfestingaraðila, dags 12.
desember 2018, ásamt fylgigögnum.

Staðfestingaraðili

Merkir staðfestingaraðila eins og hann er skilgreindur í samningi við
staðfestingaraðila en hlutverk hans er að fara yfir og staðfesta forsendur og
útreikninga í skýrslu um fjárhagslegar- og sérstakar kvaðir, eins og nánar er
kveðið á um í samningi við staðfestingaraðila, dags. 12. desember 2018.

Tryggingafyrirkomulagið

Merkir fyrirkomulag um sameiginlegar veðtryggingar veðhafa, sem komið er á
fót með veðskjölunum, samningi við staðfestingaraðila og umboðssamningum,
dags. 12. desember 2018 og sem standa skulu til tryggingar á skuldbindingum
útgefanda á grundvelli skuldabréfa, allt eftir því sem nánar er lýst í veðhafa- og
veðgæslusamkomulaginu, dags. 12 desember 2018.

Tryggingarbréf

Merkir sérhvert tryggingarbréf - veðsamningur sem veðsalar gefa út, samtals 2
talsins, dags. 12. desember 2018, og sem tryggir skilvísa og skaðlausa greiðslu
veðtryggðra
skuldabréfa
samkvæmt
tryggingarfyrirkomulaginu.
Tryggingarbréfin – veðsamningarnir eru bæði samhljóða og voru gefin út til
þinglýsingar hjá mismunandi sýslumannsembættum eftir staðsetningu hinna
veðsettu fasteigna.

Umboðsmenn kröfuhafa

Merkir aðila sem undirritað hafa aðildaryfirlýsingu skv. veðhafa- og
veðgæslusamkomulaginu, dags. 12. desember 2018, f.h. veðhafa og koma fram
fyrir hönd veðhafa í tengslum við tryggingarfyrirkomulagið en hugtakið nær til
umboðsmanna kröfuhafa í skuldabréfaflokki sem skipaðir hafa verið
samkvæmt umboðssamningi.

Umboðssamningur

Merkir samning sem gerður er í tengslum við útgáfu skuldabréfaflokks, milli
útgefanda, veðhafa og umboðsmanns kröfuhafa í viðkomandi
skuldabréfaflokki.
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Veðgæsluaðili

Merkir veðgæsluaðili eins og hann er skilgreindur samkvæmt veðhafa- og
veðgæslusamkomulaginu, dags. 12. desember 2018.

Veðhafafundur

Merkir veðhafafund sem haldinn er á grundvelli
veðgæslusamkomulagsins, dags. 12. desember 2018.

Veðhafaveðgæslusamkomulagið

og

veðhafa-

og

Merkir veðhafa- og veðgæslusamkomulagið, dags. 12. desember 2018, sem
gert var á milli útgefanda, veðsala, veðgæsluaðila og umboðsmanna kröfuhafa,
f.h. kröfuhafa, sem undirritað hafa aðildaryfirlýsingu að því.

Veðhafar

Merkir eigendur veðtryggðra krafna, sem falla undir tryggingarfyrirkomulagið,
samkvæmt aðildaryfirlýsingu að veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu, dags.
12. desember 2018, sem umboðsmaður kröfuhafa hefur undirritað fyrir þeirra
hönd.

Veðsalar

Merkir útgefanda og dótturfélögin, sem sett hafa eignir að veði samkvæmt
tryggingafyrirkomulaginu, og aðra aðila sem kunna að gerast veðsalar síðar í
samræmi við ákvæði veðhafa- og veðgæslusamkomulagsins, dags.12.
desember 2018.

Veðsamningur

Merkir sérhvern samning milli veðsala og veðgæsluaðila, f.h. veðhafa, um
veðsetningu innstæðna á bankareikningi og/eða VS-reikningi, sem ætlað er að
tryggja skilvísa og skaðlausa greiðslu veðtryggðra skuldabréfa samkvæmt
tryggingafyrirkomulaginu.

Veðsettar eignir

Merkir þær eignir sem eru á hverjum tíma veðsettar samkvæmt
tryggingarbréfum og/eða veðsamningi.

Veðskjöl

Merkir veðhafa- og veðgæslusamkomulagið, tryggingarbréf, veðsamningur
sem gerð eru í tengslum við veðhafa- og veðgæslusamkomulagið, ásamt öllum
öðrum viðbótum aðila, tilkynningum, viðaukum, fylgiskjölum, breytingum og
öllum öðrum skjölum sem þeim tengjast.

2.3

Auðkenni skuldabréfanna, nafnverð, skilyrði og skuldbindingar

Auðkenni útgáfunnar hjá
Nasdaq verðbréfamiðstöð:

HEIMA071225

ISIN:

IS0000030799

Nafnverðseiningar,
heildarheimild
gjaldmiðill

Staða

og

Skuldabréfin eru gefin út í íslenskum krónum. Þann 17. desember 2018 voru gefin
út skuldabréf fyrir samtals 880.000.000 kr., þann 23. janúar 2019 var
skuldabréfaflokkurinn stækkaður um 260.000.000 kr. og þann 29. október 2019
verður skuldabréflokkurinn stækkaður um 200.000.000 m.kr. Heildarstærð
flokksins nú er 1.340.000.000 kr. að nafnverði. Er heildarheimild til útgáfu
skuldabréfa í þessum flokki 5.000.000.000 króna. Skuldabréfin eru gefin út í
20.000.000 króna nafnverðseiningum.
Kröfur samkvæmt skuldabréfum þessum standa jafnar á þeim veðrétti sem
tilgreindur er í þeim eignum sem tilgreindar eru sem veðandlag samanber kafla
„Tryggingafyrirkomulag“ hér á eftir. Við gjaldþrot eða slit útgefanda stendur krafa
um greiðslu þannig á undan almennum og víkjandi kröfum og kröfum til
endurgreiðslu hlutafjár.
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Endurgreiðsla höfuðstóls

Endurgreiðsluferill skuldabréfsins fylgir ekki líftíma þess en skuldabréf þetta ber að
greiða að fullu á næstu 7 árum með 84 greiðslum á eins mánaða fresti þannig að á
fyrstu 83 gjalddögunum skal greiðsla höfuðstóls vera með jafngreiðsluaðferð (e.
annuity) til 30 ára með 360 greiðslum á eins mánaða fresti, í fyrsta sinn þann 7.
janúar 2019. Á lokagjalddaga þann 7. desember 2025, eða á 84 gjalddaga
skuldabréfsins, greiðast eftirstöðvar höfuðstóls, áfallinna vaxta og verðbóta.
Eftirfarandi jafna er notuð við útreikning afborgana á fyrstu 83 gjalddögunum :

A

r (1  r ) k 1
 (h  IR)
(1  r ) n  1

Þar sem:
A = fjárhæð hverrar afborgunar höfuðstóls
r = c/(fjöldi afborgana á hverju ári)
c = grunnvextir skuldabréfanna
h = höfuðstóll skuldabréfanna
n = heildarfjöldi afborgana af skuldabréfunum
k = fjöldi greiddra afborgana af skuldabréfinu + 1 (k = 0 á útgáfudegi, k = 1 á fyrsta
gjalddaga, o.s.frv.).
IR (Verðbótastuðull) =
Uppgreiðsluheimild að vali
útgefanda

Vextir

Vísitala á gjalddaga
Grunnvísitala

Útgefanda er heimilt að umframgreiða skuldabréfin að hluta eða öllu
leyti frá og með 7.1.2024 án umframgreiðslugjalds.

Af höfuðstól skuldarinnar, eins og hann er á hverjum tíma, greiðast 3,20% fastir
ársvextir.

Vaxtatímabil
Fyrsta vaxtatímabil skuldabréfsins hefst við útgáfudag þess þann 17.12.2018 og
lýkur þann 6.1.2019 á deginum fyrir upphafsdag annars vaxtatímabils. Eftir það skal
hvert vaxtatímabil vera einn mánuður til lokagjalddaga.

Dagaregla
Útreikningur vaxta skal framkvæmdur miðað við dagaregluna 30/360 sem þýðir að
360 er deilt í fjölda daga hvers vaxtatímabils þar sem fjöldi daga er reiknaður á
grunni þess að ár sé 360 dagar með 12 30 daga mánuðum.

Dráttarvextir
Vanefni útgefandi greiðslu afborgana eða vaxta af skuldabréfunum ber honum að
greiða dráttarvexti í samræmi við ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma um
grunn dráttarvaxta og vanefndaálag sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og
verðtryggingu af gjaldfallinni eða gjaldfelldri fjárhæð frá gjalddaga til greiðsludags.

13

Ógreiddir dráttarvextir leggjast við höfuðstól skuldarinnar á tólf mánaða fresti, í
fyrsta sinn tólf mánuðum eftir fyrsta dag vanskila.
Verðtrygging

Skuldabréfin eru bundin vísitölu neysluverðs til verðtryggingar á Íslandi gefin út af
Hagstofu Íslands (einnig „verðtryggingarvísitalan“) og miðuð við
grunnvísitölugildið 459,98667 þann 17. desember 2018.

Höfuðstóll
skuldabréfanna
breytist
í
hlutfalli
við
breytingar
á
verðtryggingarvísitölunni frá grunnvísitölugildi fram til vísitölugildis (eins og
tilgreint er hér að neðan) á fyrsta gjalddaga og síðan í hlutfalli við breytingar á milli
síðari gjalddaga.

Vísitölugildi hvers gjalddaga er reiknað með línulegri brúun milli gildis
verðtryggingarvísitölunnar („dagvísitölu“) sem gildir í þeim mánuði sem
viðkomandi gjalddagi tilheyrir og gildis verðtryggingarvísitölunnar í næsta mánuði
þar á eftir.
Eftirfarandi jafna skilgreinir útreikning hvers dagvísitölugildis:

𝑉𝑑∗ = 𝑉𝑀 +

𝑑
(𝑉
− 𝑉𝑀 )
𝐷 𝑀+1

Þar sem:
M = sá mánuður sem gjalddagi tilheyrir
d = fjöldi daga frá upphafsdegi mánaðar M fram til gjalddaga, byggt á dagareglunni
30/360
D = fjöldi daga í mánuði M, byggt á dagareglunni 30/360
Vd* = dagvísitala á vaxtagjalddaga
VM = gildi verðtryggingarvísitölunnar í mánuði M
VM+1 = gildi verðtryggingarvísitölunnar í næsta mánuði á eftir mánuði M.
Greiðsla vaxta

Greiðsla vaxta skal vera á einsmánaða fresti og allt fram til lokagjalddaga, í fyrsta
sinn þann 7. janúar 2019.

Ef gjalddagi vaxta lendir á degi þar sem bankar eru almennt lokaðir á Íslandi færist
greiðsla vaxta til næsta dags á eftir þar sem slíkt á ekki við.
Upplýsingakvaðir gagnvart
veðgæsluaðila

Útgefandi skuldbindur sig til að afhenda veðgæsluaðila afrit þeirra skjala sem
tilgreind eru hér á eftir:

Endurskoðaðir reikningar: Endurskoðaður ársreikningur fyrir samstæðu útgefanda
fyrir hvert fjárhagsár sem endar eftir útgáfudag skuldabréfanna, skal afhentur um
leið og hann hefur verið samþykktur af stjórn útgefanda og eigi síðar en 90 dögum
eftir lok uppgjörstímabilsins, þar með talinn rekstrarreikningur, efnahagsreikningur,
sjóðsstreymi og skýringar við reikninga.

Árshlutareikningar: Árshlutareikningur fyrir fyrstu sex mánuði ársins fyrir hvern
árshelming sem endar eftir útgáfudag skuldabréfanna, skal afhentur um leið og hann
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hefur verið samþykktur af stjórn útgefanda og eigi síðar en 60 dögum frá lokum
viðkomandi uppgjörstímabils, þar með talinn rekstrarreikning, efnahagsreikning og
sjóðsstreymi á samstæðugrundvelli. Árshlutareikningar skulu vera kannaðir af
löggiltum endurskoðendum.

Staðfesting reikninga: Stjórn og framkvæmdastjóri útgefanda skulu staðfesta
hverju sinni að ofangreindir reikningar gefi í megindráttum skýra mynd af
fjárhagslegri stöðu útgefanda á þeim tíma sem þeir voru gerðir.

Form reikninga: Útgefandi skal sjá til þess að ofangreindir reikningar séu hverju
sinni útbúnir miðað við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir eru staðfestir af
Evrópusambandinu á hverjum tíma. Birting í fréttakerfi Nasdaq Iceland telst
fullnægjandi afhending undir þessum lið.
Upplýsingakvaðir gagnvart
staðfestingaraðila

Útgefandi skuldbindur sig til að afhenda staðfestingaraðila neðangreindar skýrslur:

(i)

(ii)

Skýrslu um fjárhagslegar- og sérstakar kvaðir, ásamt öllum
nauðsynlegum gögnum ef útgefandi hyggst óska eftir því við
veðgæsluaðila að gerðar verði breytingar á tryggingarbréfum og/eða
veðsamningi þannig að veðsettar eignir verðir leystar úr veðböndum
og/eða nýjar eignir veðsettar á grundvelli tryggingafyrirkomulagsins eða
nýjar skuldbindingar felldar þar undir. Ef fyrirhuguð breyting varðar
lykileignir, skal skýrslan sérstaklega tilgreina það og fela í sér
upplýsingar um viðkomandi lykileignir.
Skýrslu um fjárhagslegar og sérstakar kvaðir innan 14 daga frá því að
endurskoðaður ársreikningur eða kannaður árshlutareikningur fyrir
fyrstu sex mánuði ársins liggur fyrir.

Framangreindar skýrslur skulu sendar staðfestingaraðila með þeim hætti sem
kveðið er á um í samningi við staðfestingaraðila.
Almennar kvaðir

Útgefandi skuldbindur sig til að hlíta þeim kvöðum sem tilgreindar eru hér á eftir
þar til skuld samkvæmt skuldabréfunum er að fullu greidd:

Tilkynning um vanefndir: Útgefandi skal tilkynna veðgæsluaðila um hvers kyns
vanefndir á skilmálum skuldabréfanna ásamt þeim aðgerðum sem gripið hefur verið
til í því skyni að bæta úr þeim (ef við á), um leið og hann verður þeirra var.

Greiðsla skatta: Útgefandi skal greiða alla sína skatta á gjalddaga, nema að því
gefnu að hann telji skattaálagningu umdeilanlega og fer með það í viðeigandi
ágreiningsferli í góðri trú. Skal hann þá halda til haga fjárhæð sem talist gæti eðlileg
samkvæmt alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum eins og þeir eru samþykktir af
Evrópusambandinu á hverjum tíma, til greiðslu slíkra umdeildra skatta.

Vátryggingar og greiðsla vátryggingargjalda: Útgefandi mun sjá til þess að
veðsalar muni vátryggja og halda vátryggðum öllum þeim veðandlögum sem er
hægt að tryggja og almennt tíðkast að séu vátryggð gegn tjóni af völdum eldsvoða,
auk hvers kyns öðrum hættum sem almennt er vátryggt gegn í starfsemi svipaðri
þeirri sem útgefandi hefur með höndum. Tryggja skal hjá viðurkenndum,
sjálfstæðum tryggingarfélögum, og slíkar tryggingar skulu vera nægilegar að mati
veðgæsluaðila. Útgefandi mun sjá til þess að veðsalar muni greiða öll iðgjöld á
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gjalddaga og gera hverjar þær aðrar ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til þess að þær
vátryggingar sem teknar hafa verið haldist í fullu gildi.

Endurskoðendur: Endurskoðendur útgefanda skulu vera löggiltir endurskoðendur.

Breytingar á starfsemi: Útgefandi skal sjá til þess að ekki verði gerðar neinar meiri
háttar breytingar á almennri starfsemi veðsala frá því sem er á útgáfudegi
skuldabréfanna. Útgefandi skal sjá til þess að hann og aðrir veðsalar hafi ekki með
höndum aðra starfsemi en meginstarfsemi þeirra félaga.

Skattar og skuldajöfnuður: Allar upphæðir sem koma skulu til greiðslu frá
útgefanda vegna skuldabréfanna skulu inntar af hendi án nokkurs frádráttar vegna
skatta, skuldajafnaðar eða gagnkrafna.

Bann við veðsetningu á leigutekjum: Útgefandi skuldbindur sig til að tryggja að
útgefandi og veðsalar veðsetji ekki leigutekjur þeirra fasteigna sem settar eru að
veði samkvæmt tryggingarbréfum.

Samsetning veðsettra fasteigna: Útgefandi skuldbindur sig til að tryggja að
samsetning veðsettra fasteigna samkvæmt tryggingabréfum og veðsamningi
uppfylli þau skilyrði sem fram koma í veðhafa- og veðgæslusamkomulagi.

Skráning á skipulegan verðbréfamarkað: Útgefandi skuldbindur sig til þess að
hafa skuldabréfin skráð á skipulegan verðbréfamarkað þar til skuld samkvæmt þeim
er að fullu greidd.
Fjárhagsleg skilyrði

Útgefandi skuldbindur sig til að hlíta þeim fjárhagslegu skilyrðum sem tilgreind eru
hér á eftir:

Lánaþekja (e. Loan To Value Ratio): Á prófunardegi skal lánaþekja ekki vera
hærri en 70%.

Lánaþekja er skilgreind hlutfall uppgreiðsluverðmætis útistandandi veðtryggða
krafna gagnvart verðmæti hinna veðsettu eigna, samkvæmt verðmati í samræmi við
fylgiskjal I við veðhafa- og veðgæslusamkomulagið.

Vaxtaþekja (e. Interest Coverage Ratio): Á prófunardegi skal vaxtaþekja frá
síðasta prófunardegi ekki vera lægri en 1,5.

Vaxtaþekja er skilgreind sem hlutfall rekstrarhagnaðs á móti vöxtum af veðtryggðu
kröfunum á sama tíma.

Prófunardagar vegna lánaþekju og vaxtaþekju eru 30. júní og 31. desember á hverju
ári til lokagjalddaga þar sem fyrsti prófunardagur er 30. júní 2019
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Rekstrarhagnaður er skilgreindur sem brúttó leigutekjur, sem eru greiddar vegna
veðandlagsins, að frádregnum: (i) rekstrarkostnaði, þ.m.t. gjöld vegna lóða og
fasteigna fyrir viðeigandi tímabil; og (ii) umsýslukostnaði vegna fasteigna fyrir
sama tímabil. Þessi skilgreining tekur ekki til matsbreytingar fasteigna.

Vextir eru skilgreindir sem;
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

greiddir vextir;
aðrar fjárhæðir sem geta talist til vaxta,til að mynda áfallnir vextir;
kostnaður vegna endurgreiðslu eða fyrirframgreiðslu veðtryggðu
skuldanna;
umsýslukostnaður og lántökukostnaður, dreifður yfir áætlaðan líftíma
viðeigandi fjármálagernings; og
upphæðir sem eru gjaldfærðar eða tekjufærðar vegna munar á söluverði
og nafnvirði hvers konar fjármálagerninga, dreift yfir áætlaðan líftíma
viðeigandi fjármálagernings.
Rekstrarkostnaður er skilgreindur sem eftirtaldir kostnaðarliðir:
(a) fasteignagjöld og hvers konar opinber gjöld;
(b) kostnaður vegna lóðar og hinnar leigðu fasteignar sem greiðist til
þriðja aðila
(c) kostnaður vegna skylduvátrygginga;
(d) kostnaður vegna viðgerða, viðhalds og endurnýjunar fasteignanna,
þar á meðal launakostnað því tengdan; og
(e) kostnaður vegna rafmagns, vatns, hita, olíu, gass, skólps,
hreingerninga, snjómoksturs og söndunar, svo og aðra svipaða
kostnaðarliði er tengjast fasteignunum.

Veðtryggðar kröfur eru skilgreindar sem allar þær skuldbindingar sem tryggðar eru
á hverjum tíma undir tryggingarbréfinu, sem lýst er í kafla
„Tryggingafyrirkomulag“ hér á eftir.

Eiginfjárhlutfall: Eiginfjárhlutfall skal vera mælt í heild fyrir samstæðu útgefanda
og skal að lágmarki nema 25%. Eiginfjárhlutfall er skilgreint sem heildar eigið fé
útgefanda á móti heildareignum samstæðu útgefanda.
Úrbætur vegna brota á
fjárhagslegum skilmálum

Til úrbóta á lánaþekju getur útgefandi bætt við eignum sem veðsettar eru samkvæmt
tryggingafyrirkomulaginu, í samræmi við veðhafa- og veðgæslusamkomulagið
innan tilskilins frests. Til úrbóta á vaxtaþekju og eiginfjárhlutfalli getur útgefandi
bætt því við sem upp á rekstrartekjur og eiginfjárhlutfall vantar, þannig að skilyrði
um vaxtaþekju og eiginfjárhlutfall séu uppfyllt innan tilskilins frests.

Vanefndartilvik

Eftirfarandi skulu teljast vanefndatilvik samkvæmt skuldabréfinu:

Greiðsludráttur: Hafi útgefandi ekki innt af hendi útistandandi fjárhæð
skuldabréfanna 15 bankadögum eftir gjalddaga, nema í þeim tilvikum þar sem
greiðsludrátt er alfarið að rekja til tæknilegra þátta er varða umsýslu, enda eigi
greiðsla sér þá stað innan 15 bankadaga frá því að leyst var úr tæknilegum þáttum
eða umsýsluatriðum, í báðum tilfellum á réttum stað og í réttum gjaldmiðli.

Fjárhagsleg skilyrði, sérstök skilyrði og skilmálar:
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Ef útgefandi uppfyllir ekki;
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

fjárhagsleg skilyrði;
sérstök skilyrði, samanber upplýsingakvaðir og almennar kvaðir hér á
undan; eða
önnur skilyrði skuldabréfanna ,eins og þeir eru skilgreindir í veðhafa og
veðgæslu-samkomulaginu, tryggingabréfunum og veðsamningi,
umboðssamningi og samningi við staðfestingaraðila innan
tryggingafyrirkomulagsins hverju sinni;
nema ef svo stendur á að;
(a) hægt sé að bæta úr vanefndinni; og
(b) bætt sé úr vanefndinni innan 35 bankadaga frá því að veðgæsluaðili
tilkynnir útgefanda skriflega um vanefndina ellegar útgefandi
verður hennar var, hvort heldur sem gerist fyrr.

Rangar yfirlýsingar: Ef yfirlýsing, staðfesting eða fullyrðing sem útgefandi hefur
gefið eða endurtekur í sambandi við útgáfuna, sbr. „Yfirlýsingar“ hér á eftir, reynist
vera röng að einhverju verulegu leyti þegar hún er gefin eða talin vera gefin eða
endurtekin, nema útgefandi eða ábyrgðaraðili geti sýnt fram á að slíkar rangar
yfirlýsingar eða staðfestingar hafi verið veittar fyrir mistök eða óviljandi og
útgefandi geti leiðrétt áhrif hinna röngu yfirlýsinga eða staðfestinga innan 35
bankadaga frá því að veðgæsluaðila berst tilkynning þess efnis.

Vanefndir annarra skuldbindinga: Ef útgefandi innir ekki af hendi á gjalddaga
greiðslu samkvæmt einhverjum samningi eða samningum sem leggur á útgefanda
greiðsluskyldu og samningurinn hafi annaðhvort verið gjaldfelldur eða
gjaldfellingarheimild hefur myndast, enda sé samtala þeirra skulda sem gjaldfallnar
eru eða heimilt er að gjaldfella hærri en 250.000.000 kr., nema slík vanefnd stafi af
réttlætanlegum mótmælum af hálfu útgefanda og eðlilegum vörnum sé haldið uppi.

Fullnustuaðgerðir: Ef árangurslaust fjárnám er gert hjá útgefanda, komi fram ósk
um gjaldþrotaskipti á búi hans, óskað er eftir greiðslustöðvun eða útgefandi leiti
nauðasamninga eða eignir hans auglýstar á nauðungaruppboði, nema útgefandi
haldi uppi eðlilegum vörnum og beiðni eða ósk sem að framan getur eigi augljóslega
ekki stoð í lögum.

Ógjaldfærni: Ef staða útgefanda verður slík að honum ber skylda, samkvæmt lögum
um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991, til að gefa bú sitt upp til gjaldþrotaskipta.

Skráning: Ef skuldabréfaflokkurinn hefur ekki verið tekinn til viðskipta á
skipulegum verðbréfamarkaði Nasdaq Iceland innan 6 mánaða frá útgáfudegi
skuldabréfanna.
Yfirlýsingar

Útgefandi lýsir eftirfarandi yfir gagnvart sérhverjum skuldabréfaeiganda:

Staða: Útgefandi er félag, réttilega stofnað, í góðu horfi og er réttilega skráð
samkvæmt íslenskum lögum. Útgefandi ræður yfir eigin eignum og ræður sinni
starfsemi eins og hún er rekin.
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Lögformlegar skuldbindingar: Sérhvert skuldabréf sem útgefandi gefur út myndar,
eða þegar það verður undirritað í samræmi við ákvæði þess, mun mynda, lagalegar,
gildar, bindandi og fullnustuhæfar skuldbindingar.

Heimild: Útgefandi hefur heimild til að gangast undir og standa við þær
skuldbindingar sem skuldabréfin fela í sér og þau viðskipti sem fjallað er um í
skuldabréfunum.

Hagsmunaárekstrar: Aðild að, og efndir útgefanda á skuldabréfunum, brýtur ekki
í bága við nein lög eða reglugerðir, dómsúrskurði eða úrskurði yfirvalda; né
stofnskjöl útgefanda; eða neinum öðrum samningi eða löggerningi sem er bindandi
fyrir útgefanda eða eignir hans.

Engin vanefndatilvik: Engin vanefndatilvik eru til staðar og engin önnur atvik eða
aðstæður eru uppi sem orsaka efnislega vanefnd samkvæmt neinu skjali sem
skuldbindur útgefanda eða einhverjar eignir hans, sem eru líklegar til að hafa
efnislega neikvæð áhrif.
Gjaldfelling

Ef vanefndartilvik, eins og það er skilgreint hér að framan, hefur átt sér stað, þá er
umboðsmanni kröfuhafa heimilt að óska eftir því að veðgæsluaðili boði til
veðhafafundar til að ákveða hvort gjaldfella eigi skuldabréfin. Ef umboðsmaður
kröfuhafa verður var við vanefndatilvik, sem ekki hefur verið bætt úr, þá ber honum
skylda til að boða til kröfuhafafundar.

Einungis er hægt að taka ákvörðun um gjaldfellingu á veðhafafundi og hefur sérhver
veðhafi því ekki einhliða rétt til að gjaldfella skuldabréf í sinni eigu ef
vanefndartilvik hefur átt sér stað. Um form og efni veðhafafundar,
samþykkishlutföll og annað fer eftir ákvæðum veðhafa- og veðgæslusamkomulags
sem gert hefur verið í tengslum við útgáfu á skuldabréfaflokknum. Lýsingu á
veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu er að finna hér á eftir.
Breytingar á skilmálum:

Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. (NVM) um hvers kyns
breytingar á skilmálum skuldabréfanna.

Afskráning:

Skuldabréfin verða afskráð eftir lokagjalddaga, nema tilkynning um annað berist frá
útgefanda. Útgefandi sendir NVM staðfestingu þegar lokagjalddagi hefur verið
greiddur.
Útgefanda ber að tilkynna NVM um greiðslufall og skal í því tilviki senda NVM
tilkynningu þar um þegar greiðsla hefur farið fram. NVM getur óskað eftir
staðfestingu frá vörsluaðila að skuldabréfið hafi verið greitt upp.

Greiðslufall:

2.4
2.4.1

Tryggingafyrirkomulagið
Almennt um tryggingafyrirkomulagið

Skuldabréfin eru veðtryggð samkvæmt tryggingafyrirkomulagi sem stofnað var til í tengslum við útgáfu á
skuldabréfum í flokkunum HEIMA071248 og HEIMA071225. Tryggingafyrirkomulaginu var komið á fót þann 12.
desember 2018 með útgáfu tryggingarbréfa, veðsamnings, undirritun veðhafa- og veðgæslusamkomulags,
umboðssamnings og samnings við staðfestingaraðila. Fyrrgreind skjöl, eins og þeim kann eftir atvikum að vera breytt,
munu því gilda um sameiginleg veðréttindi veðhafa en skjölin má finna á vefsíðu útgefanda, nú
www.heimavellir.is/is/fyrir-fjarfesta/skuldabrefautbod (hér eftir „tryggingafyrirkomulagið“). Hugtök sem notuð eru í
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tengslum við tryggingafyrirkomulagið skulu hafa sömu merkingu í þessari útgáfulýsingu og fram kemur í
framangreindum skjölum.
Til tryggingar skilvísri og skaðlausri greiðslu skuldabréfa sem gefin eru út með veði samkvæmt
tryggingafyrirkomulaginu, hafa veðsalar gefið út tryggingarbréf að fjárhæð 18.500.000.000 kr. þar sem tilteknar eignir
eru settar að veði og hafa auk þess gert veðsamning um handveð í innstæðum á bankareikningum og
fjármálagerningum á vörslureikningum. Veðandlögum er nánar lýst hér á eftir.
Útgefandi hefur heimild til að óska eftir því að tilteknar eignir verði leystar úr veðböndum og/eða viðbótareignir
veðsettar, í samræmi við ákvæði veðhafa- og veðgæslusamkomulagsins. Veðgæsluaðili skal samþykkja slíka ósk, enda
sé lánaþekja eftir breytinguna ekki umfram 65% og slíkar breytingar hafa ekki í för með sér að brotið sé gegn kvöðum
um staðsetningu eignasafns og að allar veðsettar fasteignir skulu vera íbúðarhúsnæði. Sé hins vegar um að ræða
afléttingu lykileigna (sbr. fylgiskjal V við veðhafa- og veðgæslusamkomulagið) þarf samþykki kröfuhafafundar fyrir
slíkri breytingu og er áskilið samþykki 9/10 hluta kröfuhafa í skuldabréfaflokki, miðað við fjárhæð. Þá er útgefanda
heimilt að bæta tilteknum nýjum skuldbindingum við þær kröfur sem þegar eru tryggðar samkvæmt
tryggingafyrirkomulaginu, að því skilyrði uppfylltu að lánaþekja fari ekki umfram 65% við slíka breytingu. Þær nýju
skuldbindingar sem heimilt er að bæta við kröfur sem tryggðar eru samkvæmt tryggingafyrirkomulaginu, sbr.
framangreint, geta eingöngu verið kröfur vegna frekari útgáfu skuldabréfa í flokkunum HEIMA071248 og
HEIMA071225. Við mat á virði veðsettra eigna skal farið eftir þeirri aðferðarfræði sem lýst er í fylgiskjali I við
veðhafa- og veðgæslusamkomulagið.
Með veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu er skipaður veðgæsluaðili fyrir tryggingafyrirkomulagið. Veðgæsluaðili
gætir hagsmuna veðhafa gagnvart útgefanda og veðsölum. Hlutverki veðgæsluaðila er nánar lýst hér á eftir en að öðru
leyti er vísað til veðhafa- og veðgæslusamkomulagsins.
Skipaður hefur verið staðfestingaraðili fyrir tryggingafyrirkomulagið. Staðfestingaraðili gegnir því hlutverki fyrir báða
þá skuldabréfaflokka sem eru veðtryggðir samkvæmt tryggingafyrirkomulaginu. Staðfestingaraðili fer yfir forsendur
og útreikninga við veðsetningu í upphafi og vegna staðfestingar á skýrslum um lánaþekju og skýrslum um
fjárhagslegar- og sérstakar kvaðir, frá útgefanda. Hlutverki staðfestingaraðila er nánar lýst hér á eftir en að öðru leyti
er vísað til samnings við staðfestingaraðila.
Skipaður hefur verið umboðsmaður kröfuhafa fyrir hvorn skuldabréfaflokkinn HEIMA071248 og HEIMA071225.
Umboðsmaður kröfuhafa skal koma fram fyrir hönd kröfuhafa gagnvart útgefanda, veðsölum, staðfestingaraðila og
veðgæsluaðila og annast öll samskipti við framangreinda aðila fyrir hönd kröfuhafa, þ.m.t. á grundvelli veðhafa- og
veðgæslusamkomulagsins. Umboðsmaður kröfuhafa skal þannig mæta á veðhafafundi sem haldnir eru samkvæmt
veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu, greiða þar atkvæði og koma fram f.h. kröfuhafa í samræmi við ákvarðanir
kröfuhafafundar. Hlutverki umboðsmanns kröfuhafa er nánar lýst hér á eftir en að öðru leyti er vísað til
umboðssamnings.
Með því að fjárfesta í skuldabréfum sem falla undir tryggingafyrirkomulagið þá samþykkja fjárfestar sjálfkrafa efni
ofangreindra skjala og skuldbinda sig til að hlíta ákvæðum þeirra. Sérstök athygli er vakin á því að með fjárfestingu í
skuldabréfunum gerast fjárfestar sjálfkrafa aðilar að umboðssamningi við viðkomandi umboðsmann kröfuhafa en
tryggingafyrirkomulagið gerir jafnframt ráð fyrir því að umboðsmaður kröfuhafa skuldbindi fjárfesta, í þeirra umboði,
í samræmi við veðhafa- og veðgæslusamkomulagið og samning við staðfestingaraðila. Mikilvægt er fyrir fjárfesta að
kynna sér vel ákvæði skjalanna þar sem þau fela m.a. í sér að kröfuhafar afsala sér ákveðnum réttindum sem þeir ella
hefðu skv. íslenskum lögum. Þannig er t.a.m. einungis hægt að gjaldfella skuldabréfin með ákvörðun sem tekin er á
kröfuhafafundi. Einnig hafa veðhafar afsalað sér rétti til að ganga að veðum að eigin frumkvæði, en ákvarðanir
varðandi fullnustu veða er tekin á veðhafafundi.
Lýsing á helstu ákvæðum tryggingarbréfa, veðsamnings, veðhafa- og veðgæslusamkomulags, og samningi við
staðfestingaraðila og umboðssamnings má finna hér á eftir. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér skjölin í heild sinni
en þau má nálgast á vefsíðu útgefanda, nú www.heimavellir.is/is/fyrir-fjarfesta/skuldabrefautbod.
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2.4.2
2.4.2.1

Veðandlög
Tryggingarbréf

Í tengslum við tryggingafyrirkomulagið hefur verið gefið út „tryggingarbréf – veðsamningur“ (hér eftir
„tryggingarbréf“) þar sem veðsalar setja tilgreindar fasteignir sínar að veði til tryggingar skilvísri og skaðlausri
greiðslu á hinum veðtryggðu kröfum, dags. 12. desember 2018.
Veðsölum er óheimilt að framselja réttindi sín og skyldur samkvæmt tryggingarbréfinu, nema fyrir liggi skriflegt
samþykki veðgæsluaðila. Veðsali má framselja veðsettar eignir til félaga sem eru innan samstæðu útgefanda, að
uppfylltu því skilyrði að samhliða framsalinu þá gerist framsalshafi aðili að veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu og
tryggingarbréfinu, sem veðsali, og undirriti öll skjöl því tengdu á því formi og að efni sem er ásættanlegt að mati
veðgæsluaðila.
Í tryggingarbréfinu veita veðsalar veðgæsluaðila fullt og ótakmarkað umboð til að framkvæma hverja þá skyldu sem
veðsali hefur undirgengist samkvæmt tryggingarbréfinu, en ekki framkvæmt, þrátt fyrir áskorun veðgæsluaðila og
framkvæma allt það sem er nauðsynlegt í tengslum við fullnustu veðsins samkvæmt ákvæðum tryggingarbréfsins og
veðsali sinnir ekki, þrátt fyrir áskorun veðgæsluaðila, þ.m.t. að undirrita öll skjöl f.h. veðsala í tengslum við framsal á
hinu veðsetta. Umboð veðgæsluaðila og þau réttindi sem honum eru fengin samkvæmt tryggingarbréfinu eru eingöngu
til að vernda hagsmuni veðhafa og veðgæsluaðili er aldrei skuldbundinn gagnvart útgefanda eða veðsala til að nýta
umboðið eða réttindin. Veðgæsluaðili er þó ávallt ábyrgur fyrir þeim fjármunum sem hann raunverulega móttekur sem
veðgæsluaðili.
2.4.2.2

Veðsamningur

Þá hefur verið gerður veðsamningur á milli útgefanda, veðsala og veðgæsluaðila þar sem veðhöfum er veitt handveð
í innstæðu á bankareikningum, handveð í VS reikningum ásamt öllum þeim fjármálagerningum sem eru skráðir á VS
reikningana á hverjum tíma.
Veðgæsluaðili, eða sá sem tekur við réttindum og skyldum hans með lögmætum hætti, fer með öll réttindi veðhafa
samkvæmt veðsamningnum og kemur fram fyrir hönd veðhafa í tengslum við réttindi og skyldur samkvæmt
veðsamningnum en veðhöfum er óheimilt að leita fullnustu krafna sinna á grundvelli veðsamningsins án aðkomu
veðgæsluaðila.
Veðsala er óheimilt á meðan að veðrétturinn er í gildi að ráðstafa veðsettri innstæðu á bankareikningi og/eða
fjármálagerningi á VS-reikningi án heimildar veðgæsluaðila. Veðgæsluaðili getur heimilað veðsölum að greiða út af
viðkomandi reikningi í þágu rekstrar enda sé það almennt til þess fallið að vernda hagsmuni og veðréttindi veðhafa
skv. tryggingafyrirkomulaginu.
Arður vegna veðsettra fjármálagerninga er innifalinn í veðsetningunni. Komi til útgreiðslu arðs vegna þeirra, skal
veðsali tryggja að hann verði greiddur inn á bankareikning sem er handveðsettur skv. veðsamningnum. Veðsali skal,
þrátt fyrir veðsetninguna, fara með þann atkvæðisrétt sem fylgir fjármálagerningum og eiga forgangsrétt hluthafa til
kaupa á nýjum hlutum í viðkomandi félagi, ef við á. Komi til þess að hlutafé skv. hinum veðsettu fjármálagerningum
verði lækkað, þannig að lækkunarfénu verði varið til greiðslu til hluthafa, skal veðsali tryggja að slíkar greiðslur séu
greiddar inn á bankareikningi sem er handveðsettur samkvæmt veðsamningnum. Veðsali skuldbindur sig til að haga
meðferð atkvæðisréttar skv. hinum veðsettu fjármálagerningum þannig að hann styðji hvorki né standi að ákvörðum
sem bersýnilega eru til þess fallnar að leiða til þess að verðmæti hinna veðsettu fjármálagerninga rýrni.
2.4.2.3

Almennt um veðréttinn og umboð veðgæsluaðila

Hið veðsetta skal standa til tryggingar skilvísri og skaðlausri greiðslu hinna veðtryggðu krafna þar til þær hafa verið
greiddar að fullu með óafturkræfum og skilyrðislausum hætti.
Samsetning veðsettra eigna getur verið breytileg á hverjum tíma svo framarlega sem öllum fjárhagslegum- og
sérstökum skilyrðum sé fullnægt. Því kann veðandlagið að samanstanda eingöngu af fasteignum, innstæðum eða
fjármálagerningum eða blöndu af framangreindum eignum.
Upplýsingar um veðandlagið eru birtar á vefsíðu útgefanda, www.heimavellir.is/is/fyrir-fjarfesta/skuldabrefautbod, í
tengslum við birtingu skýrslu um fjárhagslegar og sérstakar kvaðir.
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Samkvæmt tryggingafyrirkomulaginu fer veðgæsluaðili með öll réttindi veðhafa samkvæmt tryggingarbréfinu og
veðsamningi.
2.4.3
2.4.3.1

Veðhafa- og veðgæslusamkomulag
Almennt

Gert hefur verið veðhafa- og veðgæslusamkomulag á milli útgefanda, veðsala, veðgæsluaðila og umboðsmanna
kröfuhafa. Markmið veðhafa- og veðgæslusamkomulagsins er að veita veðhöfum sameiginleg veðréttindi yfir
tilteknum eignum veðsala, þar sem öllum veðhöfum eru tryggðar sömu veðtryggingar fyrir kröfum sínum þar sem
tryggður er jafn réttur veðhafa að þeim veðtryggingum sem veðsalar kunna að veita hverju sinni.
Þær tegundir eigna sem hægt er að veðsetja undir tryggingarbréfi og veðsamningi á hverjum tíma skulu takmarkast
við, fasteignir, innstæður á bankareikningi og fjármálagerninga skv. 2. tl. (a)(i) og (ii) 1. mgr. 2. gr. laga nr. 108/2007,
um verðbréfa-viðskipti, sem skráð hafa verið á skipulegum verðbréfamarkaði á Íslandi að undanskildum eigin hlutum
sem útgefandi hefur eignast, sbr. VIII. kafli laga nr. 2/1995 um hlutafélög; og skuldabréfum (eða öðrum skuldum
á verðbréfaformi) útgefnum af útgefanda.
Í fylgiskjali I við veðhafa- og veðgæslusamkomulagið er tilgreint með hvaða hætti verðmeta skuli veðsettar eignir.
Fasteignir skulu verðmetnar í samræmi við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana IFRS 13 um mat á gangvirði eigna og
IAS 40 sem fjallar um fjárfestingareignir. Verðmat fasteigna eins og það er birt í sérhverri skýrslu um fjárhagslegar
og sérstakar kvaðir, skal haldast óbreytt þar til staðfestingaraðili hefur staðfest nýtt verðmat og því verða þær eignir
sem eru fjarlægðar eða bætt við hinar veðsettu eignir verðmetnar sérstaklega þegar það á við í samræmi við veðhafaog veðgæslusamkomulagið. Innstæður á bankareikningi skal verðmeta á bókfærðu virði þeirra á hverjum tíma.
Verðbréf á verðbréfareikningi sem skráð eru í Kauphöll skal verðmeta miðað við skráð gengi viðkomandi verðbréfa í
dagslok daginn áður en ný skýrsla um lánaþekju er gefin út. Ef um er að ræða eign í óskráðum verðbréfasjóðum skal
verðmeta þá eign miðað við skráð innlausnarvirði hluta í viðkomandi sjóði eins og það er skráð í dagslok daginn áður
en ný skýrsla um fjárhagslegar og sérstakar kvaðir er gefin út.
Útgefandi hefur heimild til að óska eftir að breytingar séu gerðar á veðsetnum eignum, að því gefnu að ákveðin
skilyrði, sem fram koma í veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu eru uppfyllt. Sé hins vegar um að ræða afléttingu
veða af lykileignum þarf samþykki kröfuhafafundar fyrir slíkri breytingu, sjá nánari umfjöllun hér að neðan.
Óháðir aðilar, veðgæsluaðili og staðfestingaraðili, eru skipaðir til að fylgjast með því að allar breytingar sem gerðar
eru, séu í samræmi við veðhafa- og veðgæslusamkomulagið, ásamt því að gæta jafnt að hagsmunum allra veðhafa.
Með veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu er skipaður veðgæsluaðili, f.h. veðshafa, fyrir tryggingafyrirkomulagið
þar sem hann samþykkir að taka að sér það hlutverk honum er falið í veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu.
Veðgæsluaðili er í upphafi skipaður af útgefanda. Starfsskyldur veðgæsluaðila eru þó alfarið gagnvart veðhöfum og
hefur útgefandi ekkert boðvald yfir veðgæsluaðila og er óheimilt að hafa áhrif á störf hans eða skipun, nema að svo
miklu leyti sem sérstaklega er kveðið á um í veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu.
2.4.3.2

Aðild og forgangsréttur

Aðild að veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu er með þeim hætti að sérhver umboðsmaður kröfuhafa í viðeigandi
skuldabréfaflokki undirritar aðildaryfirlýsingu svo þeir verði aðilar að veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu og
tryggingafyrirkomulaginu, fyrir hönd og í umboði veðhafa. Skuldbindur framangreint bæði upphaflega eigendur
veðtryggðra skuldabréfa sem og síðari framsalshafa. Sérhver veðhafi telst hafa samþykkt þau réttindi og skyldur sem
lýst er í veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu frá þeim degi sem umboðsmaður kröfuhafa undirritar og afhendir
veðgæsluaðila aðildaryfirlýsingu.
Með aðild að veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu samþykkir sérhver veðhafi að allir veðhafar njóti hlutfallslega
jafns réttar miðað við stöðu veðtryggðra krafna í tengslum við þær veðsettu eignir sem veðsalar hafa sett að veði með
tryggingarbréfum og veðsamningi. Veðhafar afsala sér jafnframt rétti sínum til að grípa til sjálfstæðra aðgerða til
innheimtu og fullnustu krafna á grundvelli veðtryggðs skuldabréfs, nema í samræmi við veðhafa- og
veðgæslusamkomulagið. Útgefanda eða félagi í samstæðunni er með öllu óheimilt að veita einum veðhafa hvers konar
viðbótarveð eða greiða viðbótargreiðslur umfram samningsbundnar greiðslur á umsömdum gjalddögum vegna
skuldbindinga sem tryggðar eru með tryggingafyrirkomulaginu, nema öllum veðhöfum sé jafnframt veitt sama
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viðbótarveð eða greidd hlutfallslega jöfn viðbótargreiðsla. Útgefanda er jafnframt óheimilt að kaupa á markaði útgefin
skuldabréf nema slíkt kauptilboð sé sett fram til allra eigenda skuldabréfanna.
2.4.3.3

Hreyfingar á veðum, skýrsla um lánaþekju og skýrsla um fjárhagslegar kvaðir

Útgefandi hefur heimild til þess að óska eftir því við veðgæsluaðila að breytingar séu gerðar á veðsettum eignum, með
því að tilteknar eignir séu leystar úr veðböndum og/eða viðbótareignir veðsettar. Að því marki sem ósk útgefanda
felur ekki í sér að fasteign eða innstæðu á bankareikningi sé skipt út fyrir fjármálagerninga og varðar ekki lykileignir,
skal veðgæsluaðili verða við slíkri ósk, enda sé lánaþekja eftir breytinguna ekki umfram 65% og slíkar breytingar hafa
ekki í för með sér að brotið sé gegn fjárhagslegum- og sérstökum kvöðum tryggingafyrirkomulagsins, þ.e. staðsetningu
eigna (25% eignasafns í Reykjavík, 40% í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og 35% utan
höfuðborgarsvæðisins) og að allar veðsettar fasteignir séu íbúðarhúsnæði. Að því marki sem ósk útgefanda varðar
lykileignir, sem tilgreindar eru í fylgiskjali V við veðhafa- og veðgæslusamkomulagið, skal ákvörðun um hvort
heimila skuli breytingu borin undir atkvæði veðhafafundar og er áskilið samþykki 9/10 hluta atkvæða sem farið er
með á veðhafafundi. Útgefanda er jafnframt heimilt að bæta nýjum skuldbindingum við þær skuldir sem þegar eru
tryggðar með tryggingafyrirkomulaginu, að því gefnu að lánaþekja eftir breytinguna sé ekki umfram 65%, þær
viðbótareignir sem útgefandi kann að veðsetja í tengslum við slíka viðbót á nýjum skuldbindingum séu annaðhvort í
formi fasteignar eða innstæðu á bankareikningi og framangreindar fjárhagslegar- og sérstakar kvaðir
tryggingafyrirkomulagsins séu uppfylltar.
Til þess að fyrrgreindar breytingar taki gildi skal útgefandi afhenda veðgæsluaðila skýrslu um lánaþekju, staðfesta af
staðfestingaraðila, sem staðfestir lánaþekju eftir breytingu, og útgefandi og viðeigandi veðsalar undirrita öll
nauðsynleg skjöl vegna breytingarinnar. Útgefandi skuldbindur sig til að afhenda staðfestingaraðila skýrslu um
fjárhagslegar kvaðir samkvæmt því sem mælt er fyrir um í samningi við staðfestingaraðila.
2.4.3.4

Veðgæsluaðili

Lex ehf., kt.570297-2289, Borgartúni 26, 105 Reykjavík, er upphaflegur veðgæsluaðili vegna
tryggingafyrirkomulagsins. Veðgæsluaðili skal vera óháður samstæðu útgefanda í störfum sínum fyrir veðhafa.
Veðgæsluaðila er óheimilt taka að sér önnur störf eða verkefni fyrir samstæðu útgefanda á gildistíma samkomulagsins
sem fara í bága við almennar hagsmunaárekstrareglur veðgæsluaðila og Lögmannafélags Íslands á hverjum tíma.
Veðgæsluaðili skal búa yfir nægilegri þekkingu til að gegna starfinu. Veðgæsluaðili skal vera lögmannsstofa, með
sérþekkingu á viðkomandi sviði, með fullnægjandi þekkingu á fasteignum, verðbréfamarkaði og fjármögnun
sambærilegra félaga og útgefanda og að öðru leyti með burði til að gegna hlutverkinu, meðal annars með tilliti til
stærðar og rekstraröryggis.
Umboðsmenn kröfuhafa geta tekið ákvörðun á veðhafafundi um að segja veðgæsluaðila upp störfum og fela útgefanda
að skipa nýjan í hans stað, með fyrirvara um samþykki veðhafa. Vilji veðgæsluaðili láta af störfum skal hann þegar í
stað upplýsa útgefanda um það og skal útgefandi þá, eins fljótt og kostur er, skipa nýjan veðgæsluaðila, með fyrirvara
um samþykki umboðsmanna kröfuhafa.
Veðgæsluaðili skal gæta hagsmuna veðhafa gagnvart veðsölum og vera í samskiptum við umboðsmenn kröfuhafa.
Hlutverk og skyldur veðgæsluaðila felast í að ganga úr skugga um að tryggingarbréfi sé réttilega þinglýst og að veðin
sem veitt eru samkvæmt því séu gild. Veðgæsluaðili skal hafa fullt umboð útgefanda, veðsala og veðhafa til að
undirrita skjöl í tengslum við það hlutverk. Tryggingarbréf og skjöl vegna breytinga á því skal veðgæsluaðili afhenda
til þinglýsingar án ástæðulauss dráttar. Veðgæsluaðili skal halda utan um og varðveita öll frumrit veðskjala og annarra
gagna sem hann fær afhent. Veðgæsluaðili heldur utan um aðildaryfirlýsingar og skal hann hafa umboð frá veðsölum
til að taka á móti aðildaryfirlýsingum.
Veðgæsluaðili skal hafa umsjón með og bera ábyrgð á að hreyfingar á veðsettum eignum séu réttilega framkvæmdar
og réttarvernd tryggð þegar við á. Í því sambandi skal veðgæsluaðili taka við og fara yfir skýrslu um fjárhagslegar- og
sérstakar kvaðir. Þá skal veðgæsluaðili þinglýsa öllum breytingum, ganga frá nýjum veðum og losa eignir undan
veðum samkvæmt tryggingarbréfum og/eða veðsamningi.
Veðgæsluaðili skal hafa ótakmarkað umboð frá veðhöfum til að samþykkja og staðfesta hækkun á fjárhæð
tryggingarbréfa og veðsamnings, ef útgefandi óskar eftir því og skilyrðum veðhafa- og veðgæslusamkomulagsins er
fullnægt. Veðgæsluaðili skal taka við öllum gögnum frá samstæðunni og staðfestingaraðila er varða verðmat á þeim
eignum sem veðsettar eru undir tryggingarbréfum og veðsamningi hverju sinni. Veðgæsluaðili hefur heimild til að
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kalla eftir og taka á móti öllum upplýsingum frá samstæðunni sem hann telur þörf á til að hann geti sinnt skyldum
sínum samkvæmt veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu.
Veðsgæsluaðili skal boða og, eftir atvikum, stýra veðhafafundum. Veðgæsluaðili skal grípa til viðeigandi
fullnustuaðgerða fyrir hönd veðhafa í samræmi við veðhafa- og veðgæslusamkomulagið og hefur hann fullt umboð til
þess.
Veðgæsluaðili skal hvorki sinna daglegu eftirliti með störfum útgefanda né staðreyna eða kanna hvort útgefandi hlíti
skilmálum skuldabréfanna. Veðgæsluaðili skal eftir bestu getu tilkynna umboðsmönnum kröfuhafa ef hann verður var
við eitthvað við störf sín sem veðgæsluaðili, sem gæti raskað tryggingarréttindum veðhafa en veðgæsluaðili skal ekki
teljast grandsamur um atvik nema hann hafi verið skriflega tilkynnt um atvik frá umboðsmanni kröfuhafa, veðhöfum
eða útgefanda. Veðgæsluaðili skal almennt senda afrit til útgefanda af öllum tilkynningum sem hann sendir til
umboðsmanna kröfuhafa, nema hann telji að slíkt gæti raskað hagsmunum veðhafa. Þá skal veðgæsluaðili almennt
senda afrit til umboðsmanna kröfuhafa af öllum tilkynningum sem hann sendir til útgefanda, nema slíkar tilkynningar
hafi verið sendar þeim, eða umbjóðendum þeirra, í gegnum tilkynningakerfi Nasdaq Iceland.
2.4.3.5

Veðhafafundir

Veðgæsluaðili boðar umboðsmenn kröfuhafa á veðhafafundi ef þörf er á samþykki veðhafa í samræmi við veðhafaog veðgæslusamkomulagið. Veðgæsluaðili er skuldbundinn til þess að boða til veðhafafundar ef hann fær beiðni þess
efnis frá umboðsmanni kröfuhafa eða útgefanda. Þá ber honum jafnframt að boða til veðhafafundar að eigin
frumkvæði, verði hann áskynja um atriði sem hann telur nauðsynlegt að taka fyrir á veðhafafundi.
Veðgæsluaðili skal bregðast við öllum beiðnum eða tilkynningum eins fljótt og auðið er. Eigi síðar en 7 dögum frá
móttöku beiðni þess efnis skal veðgæsluaðili boða umboðsmenn kröfuhafa á veðhafafund með eigi skemmri fyrirvara
en 14 daga og eigi lengri fyrirvara en 28 daga. Heimilt er að boða veðhafafund með skemmri fyrirvara en hér er mælt
fyrir um ef allir umboðsmenn kröfuhafa sammælast um það, en slíkur fyrirvari skal þó aldrei vera skemmri en 7 dagar.
Skal fundarboð sent á umboðsmenn kröfuhafa með sannanlegum hætti. Í fundarboði skal tilgreina fundarstað,
fundartíma, dagskrá og tillögur fyrir veðhafafund.
Umboðsmenn kröfuhafa mæta fyrir hönd veðhafa á veðhafafundi og greiða atkvæði þar í samræmi við fyrirmæli frá
þeim veðhöfum sem þeir sækja umboð sitt til. Veðgæsluaðili og umboðsmenn kröfuhafa, sem og ráðgjafar þeirra og
fulltrúar, eiga rétt á að sækja veðhafafund, auk annarra sem veðgæsluaðili boðar en eingöngu veðhafar hafa
atkvæðisrétt á slíkum fundum. Veðgæsluaðili skal setja fundinn. Umboðsmenn kröfuhafa á veðhafafundi skulu kjósa
fundarstjóra og fundarritara. Fundarstjóri skal í upphafi fundar staðfesta hvort fundurinn sé ályktunarbær. Til að
veðhafafundur sé ályktunarbær þarf fundurinn að hafa verið boðaður með réttum hætti og umboðsmenn kröfuhafa
sem fara með a.m.k. 50% atkvæðisréttar séu mættir á fundinn. Ef veðhafafundur er ekki ályktunarbær vegna ónógrar
fundarsóknar skal veðgæsluaðili slíta fundi án þess að taka þar til afgreiðslu nein mál. Veðgæsluaðili skal í kjölfar
slíks fundar, án ástæðulauss dráttar, boða umboðsmenn kröfuhafa á nýjan fund sem haldinn verður ekki fyrr en sjö
dögum síðar og ekki seinna en 14 dögum síðar. Sá fundur er ávallt ályktanabær, óháð fundarsókn, ef til hans var boðað
með réttum hætti.
Þær ákvarðanir sem umboðsmenn kröfuhafa, eða fulltrúar þeirra, taka á veðhafafundi geta eingöngu verið eftirfarandi:
(i) Hvort ganga skuli að veðum sem tryggingarbréf og/eða veðsamningur veitir, að fullu eða að hluta, og ef
það skal gert, á hvaða hátt.
(ii) Hvort hefja skuli samningaviðræður við útgefanda í kjölfar vanefndatilviks og skipa samninganefnd til
samningaviðræðna og hvort samþykkja skuli tillögur sem lagðar eru fyrir veðhafafund í framhaldi
samningaviðræðna.
(iii) Hvort breyta eigi ákvæðum veðskjala, að undanskildum þeim breytingum sem veðgæsluaðili hefur umboð
til að gera sjálfur samkvæmt ákvæðum samkomulagsins, þ.m.t. hvort fella skuli tryggingafyrirkomulagið
undir nýtt tryggingafyrirkomulag sem útgefandi kann að setja á fót (og þá hvaða breytingar séu
nauðsynlegar í tengslum við slíka breytingu) eða hvort veita eigi undanþágur frá ákvæðum veðskjala.
(iv) Hvort afturkalla eigi skipun veðgæsluaðila eða staðfestingaraðila og hvort samþykkja eigi nýjan
veðgæsluaðila eða staðfestingaraðila.
Á veðhafafundi miðast atkvæðisréttur umboðsmanna kröfuhafa við uppgreiðsluverðmæti veðtryggðra skuldabréfa
innan skuldabréfaflokks sem hann er í umboði fyrir sem hlutfall af uppgreiðsluverðmæti allra þeirra krafna sem
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tryggðar eru samkvæmt tryggingafyrirkomulaginu, eins og það er við lok dags daginn fyrir veðhafafund, að teknu
tilliti til skuldabréfa sem eru í eigu útgefanda eða félaga í samstæðu útgefanda, en þau bera ekki atkvæðisrétt og skulu
ekki tekin með við útreikning á samþykkishlutfalli. Umboðsmenn kröfuhafa skulu tilkynna veðgæsluaðila um hvort
skuldabréf í viðkomandi flokki séu í eigu útgefanda eða félaga í samstæðu útgefanda og eftir atvikum
uppgreiðsluverðmæti þeirra.
Sérhver umboðsmaður kröfuhafa skal leggja fram upplýsingar um uppgreiðsluverðmæti veðtryggðra skuldabréfa þess
skuldabréfaflokks, eða þeirra krafna, sem hann er í umboði fyrir. Ef ágreiningsmál koma upp í tengslum við
atkvæðisrétt á veðhafafundi skal fundarstjóri skera úr þeim ágreiningi en séu umboðsmenn kröfuhafa ósáttir við
niðurstöðu fundarstjóra, geta þeir látið reyna á lögmæti hennar fyrir dómi.
Ákvarðanir sem teknar eru með tilskildu samþykkishlutfalli á ályktanabærum veðhafafundi binda alla veðhafa sem
tryggðir eru samkvæmt tryggingafyrirkomulaginu. Ef ekki er kveðið á um annað í veðhafa- og
veðgæslusamkomulaginu þarf samþykki 2/3 hluta atkvæða sem farið er með á veðhafafundi til ákvarðanatöku.
Ákvarðanir (i) um hvort fella skuli tryggingafyrirkomulagið undir nýtt tryggingafyrirkomulag sem útgefandi kann að
setja á fót, (ii) um breytingar á veðtryggingum varðandi lykileignir, (iii) um eftirgjöf trygginga eða (iv) þegar auka á
við þær skuldbindingar sem tryggðar eru samkvæmt tryggingafyrirkomulaginu (þ.e. ef hækka á heildarheimild
skuldabréfaflokks), þarfnast samþykkis 9/10 hluta atkvæða sem farið er með á veðhafafundi, að svo miklu leyti sem
slíkar breytingar eru ekki sérstaklega heimilaðar í samkomulaginu.
2.4.3.6

Skipan samninganefndar úrræði veðhafa og fullnustu veðtrygginga

Ef ályktunarbær veðhafafundur ákveður að hefja samningaviðræður við útgefanda vegna vanefndatilviks skal skipuð
samninganefnd fyrir hönd veðhafa til að semja við útgefanda og eftir atvikum veðsala. Skal samninganefndin
samanstanda af öllum umboðsmönnum kröfuhafa.
Samninganefndin skal boða útgefanda á fyrsta fund innan 14 daga frá þeim degi sem ákvörðun um skipan hennar er
tekin. Samninganefndin skal jafnframt boða veðgæsluaðila til allra funda sem samninganefndin á með útgefanda.
Veðgæsluaðili skal veita þær upplýsingar sem samninganefndin og útgefandi óska eftir og varða
tryggingafyrirkomulagið eða störf veðgæsluaðila. Útgefandi og samninganefndin skulu á fundum sínum eiga samráð
við veðgæsluaðila áður en tillögur til lausna eru lagðar fyrir veðhafafund til samþykktar. Samninganefndin og
útgefandi skulu í sameiningu útbúa tillögur til lausna, sem leggja skal fyrir veðhafafund til samþykktar. Tillögur verða
ekki lagðar fyrir veðhafafund nema allir nefndarmenn auk útgefanda séu því samþykkir. Eftir atvikum skal gera
skriflegt samkomulag milli útgefanda og umboðsmanna kröfuhafa vegna þeirrar lausnar sem samþykkt er á
veðhafafundi, eigi síðar en sex mánuðum frá því að ákvörðun um skipan samninganefndar var tekin, og bindur
samkomulagið alla veðhafa, útgefanda og veðsala.
Ef aðilar komast ekki að samkomulagi innan þess tíma skal halda nýjan veðhafafund til að ákvarða hvort og með
hvaða hætti ganga eigi að veðum. Ef ekki er tekin ákvörðun um að ganga að veðum á veðhafafundi eða ef ákvörðun
hefur verið tekin um að hefja samningaviðræður og ef samningaviðræður hafa ekki skilað niðurstöðu innan sex
mánaða frá þeim veðhafafundi sem haldinn var í kjölfar vanefndatilviks, getur umboðsmaður kröfuhafa falið
veðgæsluaðila að ganga að veðum að svo miklu leyti sem þörf er á til að greiða veðtryggða kröfu viðkomandi
kröfuhafa. Berist veðgæsluaðila beiðni samkvæmt þessari grein skal hann tilkynna öðrum veðhöfum um hana án tafar.
Veðgæsluaðili skal verða við beiðninni innan 28 daga en ekki fyrr en 14 dögum frá því að hún barst honum. Greiðslum
vegna fullnustu samkvæmt þessari grein skal ráðstafað hlutfallslega og í samræmi við ákvæði veðhafa- og
veðgæslusamkomulagsins. Ef fullnusta veða í samræmi við framangreint leiðir ekki til fullrar greiðslu
skuldabréfaflokks er umboðsmanni kröfuhafa heimilt að beita öðrum þeim fullnustuaðgerðum sem veðhöfum stæðu
almennt til boða, ef ekki væri fyrir samkomulagið. Með veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu afsala veðhafar sér rétti
til að ganga að veðum að eigin frumkvæði ef frá er talið fyrrgreint úrræði.
Fullnusta hinna veðsettu eigna skal fara fram í samræmi við ákvæði tryggingarbréfa, veðsamnings, veðhafa veðgæslusamkomulagsins og ákvarðana veðhafafunda. Veðgæsluaðili skal annast fullnustuaðgerðir í samræmi við
ákvarðanir veðhafafundar. Veðgæsluaðili skal móttaka greiðslur vegna fullnustuaðgerða og úthluta til umboðsmanna
kröfuhafa í hlutfalli við útistandandi kröfur veðhafa vegna skuldabréfanna. Móttaki veðgæsluaðili fjármuni vegna
fullnustu sem duga ekki til fullrar greiðslu allra krafna sem gjaldfallnar eru samkvæmt veðtryggðum skuldabréfunum
skal ráðstafa þeim í eftirfarandi röð;
1.

til greiðslu innheimtukostnaðar og kostnaðar við fullnustuaðgerðir;
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2.
3.
4.
5.

til greiðslu gjaldfallinna en ógreiddra þóknana og útlagðs kostnaðar veðgæsluaðila, staðfestingaraðila og
umboðsmanna kröfuhafa;
til greiðslu gjaldfallinna vaxta, verðbóta og þóknana samkvæmt veðtryggðum skuldabréfum;
til greiðslu gjaldfallinna greiðslna höfuðstóls veðtryggðra skuldabréfa;
til greiðslu allra annarra krafna samkvæmt veðtryggðum skuldabréfum.

Fáist ekki greiðsla að fullu samkvæmt ofangreindu skal greiða viðeigandi kröfur hlutfallslega miðað við fjárhæð.
2.4.4
2.4.4.1

Samningur við umboðsmann kröfuhafa
Almennt

Lex ehf., kt. 570297-2289, Borgartúni 26, 105 Reykjavík, hefur verið skipað sem upphaflegur umboðsmaður
kröfuhafa vegna skuldabréfaflokksins. Útgefandi ber allan kostnað af störfum umboðsmanns kröfuhafa.
Þótt umboðsmaður kröfuhafa sé upphaflega skipaður af útgefanda eru starfsskyldur umboðsmanns kröfuhafa alfarið
gagnvart kröfuhöfum og hefur útgefandi ekkert boðvald yfir umboðsmanni kröfuhafa og er óheimilt að hafa áhrif á
störf hans eða skipun, nema að svo miklu leyti sem sérstaklega er kveðið á um slíkt í umboðssamningnum. Sami
umboðsmaður kröfuhafa skal vera fyrir alla eigendur skuldabréfanna og skal hann gæta hagsmuna allra kröfuhafa
jafnt.
Kröfuhafar geta tekið ákvörðun á kröfuhafafundi um að segja umboðsmanni kröfuhafa upp störfum og fela útgefanda
að skipa nýjan í hans stað, með fyrirvara um samþykki kröfuhafa.Vilji umboðsmaður kröfuhafa láta af störfum skal
hann þegar í stað upplýsa útgefanda um það og skal útgefandi þá, eins fljótt og kostur er, skipa nýjan umboðsmann
kröfuhafa, með fyrirvara um samþykki kröfuhafa.
Umboðsmaður kröfuhafa skal vera óháður samstæðunni í störfum sínum fyrir kröfuhafa. Umboðsmanni kröfuhafa er
óheimilt taka að sér önnur störf eða verkefni fyrir samstæðu útgefanda á gildistíma samningsins, sem fara í bága við
almennar hagsmunaárekstrareglur umboðsmanns og eftir atvikum, viðkomandi fagfélags umboðsmanns á hverjum
tíma. Framangreint kemur ekki í veg fyrir að umboðsmaður kröfuhafa taki að sér hlutverk veðgæsluaðila, enda eru
skyldur umboðsmanns kröfuhafa samkvæmt samningnum í þágu kröfuhafa og skyldur veðgæsluaðila samkvæmt
veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu í þágu allra sem eiga kröfur sem falla undir tryggingafyrirkomulagið, en ekki
samstæðunnar.
Umboðsmaður kröfuhafa skal búa yfir nægilegri þekkingu til að gegna starfinu. Umboðsmaður kröfuhafa skal vera
lögmannsstofa, endurskoðunarfyrirtæki, fjármálafyrirtæki eða annar aðili með sérþekkingu á viðkomandi sviði, með
fullnægjandi þekkingu á fasteignum, verðbréfamarkaði og fjármögnun félaga sambærilegum útgefanda og að öðru
leyti með burði til að gegna hlutverkinu, meðal annars með tilliti til stærðar og rekstraröryggis.
Með því að fjárfesta í skuldabréfi samþykkir viðkomandi kröfuhafi fyrir sitt leyti framangreint fyrirkomulag og efni
umboðssamnings viðkomandi skuldabréfaflokks sem nálgast má á heimasíðu útgefanda, nú
www.heimavellir.is/is/fyrir-fjarfesta/skuldabrefautbod.
2.4.4.2

Hlutverk og skyldur umboðsmanns kröfuhafa

Umboðsmaður kröfuhafa hefur fullt og ótakmarkað umboð kröfuhafa til að annast þau verkefni sem honum eru fengin
á grundvelli umboðssamningsins. Umboðsmaður kröfuhafa skal í störfum sínum gæta hagsmuna allra kröfuhafa
gagnvart útgefanda, veðsölum, staðfestingaraðila og veðgæsluaðila. Jafnframt skal umboðsmaður kröfuhafa gæta þess
í störfum sínum að mismuna ekki kröfuhöfum og að allir kröfuhafar njóti hlutfallslega jafns réttar innbyrðis.
Umboðsmaður kröfuhafa skal koma fram fyrir hönd kröfuhafa gagnvart útgefanda, veðsölum, staðfestingaraðila og
veðgæsluaðila og annast öll samskipti við framangreindra aðila fyrir hönd kröfuhafa, þ.m.t. á grundvelli veðhafa- og
veðgæslusamkomulagsins. Umboðsmaður kröfuhafa skal þannig mæta á veðhafafundi sem haldnir eru samkvæmt
veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu, greiða þar atkvæði og koma fram f.h. kröfuhafa í samræmi við ákvarðanir
kröfuhafafundar.
Ef umboðsmaður kröfuhafa verður var við vanefnd útgefanda eða veðsala á skuldbindingum sínum samkvæmt
skuldabréfum, skal hann senda áskorun til útgefanda um að bæta úr vanefnd innan tilskilins frests, ef við á. Verði ekki
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bætt úr vanefnd innan tilskilinna tímamarka eða heimild er til þess að gjaldfella kröfur samkvæmt skuldabréfunum af
öðrum sökum, skal umboðsmaður kröfuhafa boða til kröfuhafafundar í samræmi við ákvæði umboðssamningsins.
Umboðsmaður kröfuhafa skal varðveita öll skjöl sem hann móttekur frá útgefanda, veðsölum, staðfestingaraðila og
veðgæsluaðila á grundvelli umboðssamningsins og framsenda afrit til kröfuhafa til upplýsingar. Þetta gildir þó ekki
um tilkynningar um atriði sem útgefandi tilkynnir eða hefur tilkynnt á skipulegum verðbréfamarkaði þar sem
skuldabréfin hafa verið tekin til viðskipta. Umboðsmanni kröfuhafa skal vera heimilt að óska eftir og taka við
upplýsingum frá verðbréfamiðstöð um kröfuhafa á hverjum tíma og afhenda útgefanda. Umboðsmanni skal jafnframt
heimilt að miðla slíkum upplýsingum til veðgæsluaðila.
Hafi kröfuhafar tekið ákvörðun á kröfuhafafundi um að gjaldfella kröfur sínar, skal umboðsmaður kröfuhafa fara eftir
þeim fyrirmælum sem kröfuhafar samþykkja á kröfuhafafundi um mögulegar fullnustuaðgerðir og framkvæmd þeirra,
í samræmi við ákvæði veðhafa- og veðgæslusamkomulagsins. Fjármunum sem umboðsmaður kröfuhafa móttekur á
grundvelli fullnustuaðgerða skal ráðstafað til kröfuhafa í þeirri röð og með þeim hætti sem mælt er fyrir um í veðhafaog veðgæslusamkomulaginu. Umboðsmaður kröfuhafa skal grípa til viðeigandi ráðstafana verði hann var við að
veðgæsluaðili eða staðfestingaraðili starfi ekki í samræmi við skyldur þeirra samkvæmt veðhafa- og
veðgæslusamkomulaginu eða samningnum við staðfestingaraðila. Umboðsmanni kröfuhafa ber þó ekki skylda til að
hafa frumkvæði að sérstökum athugunum til að ganga úr skugga um slíkt.
2.4.4.3

Kröfuhafafundur

Ef umboðsmaður kröfuhafa telur nauðsynlegt eða æskilegt að bera undir kröfuhafa málefni sem tengjast
umboðssamningnum, skuldabréfum, veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu, samningi við staðfestingaraðila eða
öðrum atriðum, skal umboðsmaður kröfuhafa boða til kröfuhafafundar í samræmi við ákvæði umboðssamningsins.
Umboðsmaður kröfuhafa skal, nánar tiltekið, boða til kröfuhafafundar eins fljótt og auðið er í eftirtöldum tilfellum:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

ef útgefandi eða veðgæsluaðili óskar eftir því eða ef veðgæsluaðili boðar til veðhafafundar;
í kjölfar vanefnda samkvæmt skuldabréfum, sem ekki hefur verið bætt úr, sem umboðsmaður
kröfuhafa verður var við eða sem útgefandi hefur tilkynnt um;
ef 1/4 hluti kröfuhafa, miðað við fjárhæð útistandandi krafna á grundvelli skuldabréfanna skv.
upplýsingum úr skrám verðbréfamiðstöðvar, óskar eftir fundi;
ef staðfestingaraðili tilkynnir að hann muni ekki staðfesta skýrslu um fjárhagslegar og sérstakar kvaðir
eða ef staðfestingaraðili hefur ekki sent umboðsmanni kröfuhafa niðurstöðu sína innan þeirra
tímamarka sem tilgreind eru í samningi við staðfestingaraðila; eða
ef umboðsmaður kröfuhafa telur rétt vegna annarra atvika.

Umboðsmaður kröfuhafa skal ávallt boða alla kröfuhafa á kröfuhafafundi, miðað við skráðar upplýsingar í kerfum
verðbréfamiðstöðvar á boðunardegi, en einnig er honum heimilt að boða útgefanda, staðfestingaraðila, veðgæsluaðila
eða aðra aðila telji hann slíkt nauðsynlegt eða æskilegt vegna einstakra dagskrárliða.
Umboðsmaður kröfuhafa skal boða til kröfuhafafundar með að lágmarki 7 daga fyrirvara og að hámarki 21 dags
fyrirvara. Dagskrá, tillögur og gögn skulu send kröfuhöfum með sama hætti og boðun með að lágmarki 7 daga
fyrirvara.
Umboðsmaður kröfuhafa skal boða til kröfuhafafundar með tilkynningu til kröfuhafa í gegnum kerfi
verðbréfamiðstöðvar. Umboðsmaður kröfuhafa skal tilkynna útgefanda um fyrirhugaða boðun kröfuhafafundar
tímanlega til þess að gefa honum kost á því að uppfylla upplýsingaskyldu sína samkvæmt lögum nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti. Þá skal umboðsmaður kröfuhafa tilkynna útgefanda um niðurstöður fundarins með sama hætti.
Umboðsmaður kröfuhafa ákveður dagskrá kröfuhafafundar. Kröfuhafar skulu kjósa fundarstjóra og fundarritara á
kröfuhafafundi. Fundarstjóri skal í upphafi fundar staðfesta hvort fundur sé ályktanabær. Til þess að kröfuhafafundur
sé ályktanabær þarf fundurinn að hafa verið rétt boðaður í samræmi við ákvæði umboðssamningsins og fulltrúar
kröfuhafa sem fara að lágmarki með 50% atkvæðisréttar, við lok dags daginn fyrir fund, að vera mættir á fundinn. Ef
kröfuhafafundur er ekki ályktanabær vegna ónógrar fundarsóknar skal umboðsmaður kröfuhafa slíta fundi án þess að
taka þar til afgreiðslu nein mál. Umboðsmaður kröfuhafa skal í kjölfar slíks fundar, án ástæðulauss dráttar, boða nýjan
kröfuhafafund sem haldinn skal eigi fyrr en að 7 dögum liðnum og eigi síðar en 14 dögum eftir þann fyrri. Sá fundur
er ávallt ályktanabær, óháð fundarsókn, ef til hans var boðað með réttum hætti.
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Á kröfuhafafundi miðast atkvæðisréttur kröfuhafa við uppgreiðsluverðmæti skuldabréfa í eigu viðkomandi kröfuhafa
sem hlutfall af uppgreiðsluverðmæti allra skuldabréfanna við lok dags daginn fyrir fund. Ef upp kemur ágreiningur
varðandi atkvæðisrétt kröfuhafa, þá skal fundarstjóri skera úr þeim ágreiningi og er úrlausn hans bindandi fyrir alla
aðila. Útgefandi og aðilar innan samstæðunnar njóta ekki atkvæðisréttar vegna skuldabréfa sem kunna að vera í þeirra
eigu og skulu þau skuldabréf ekki talin með við afmörkun samþykkishlutfalls.
Ákvarðanir á kröfuhafafundi skulu einungis teljast samþykktar ef atkvæði eru greidd með þeim í þeim hlutföllum sem
getið er hér á eftir. Ef ekki er kveðið á um annað í samningnum, þarf samþykki a.m.k. 2/3 hluta atkvæða sem farið er
með á kröfuhafafundi til ákvarðanatöku. Ákvörðun um að gjaldfella kröfur þarfnast samþykkis meira en 1/3 hluta
atkvæða sem farið er með á kröfuhafafundi. Hafi gjaldfellingarheimild myndast vegna vanefnda á greiðslu höfuðstóls
eða vaxta af skuldabréfunum nægir þó samþykki meira en 1/10 hluta atkvæða sem farið er með á kröfuhafafundi.
Eftirfarandi ákvarðanir þarfnast þó samþykkis 9/10 hluta atkvæða sem farið er með á kröfuhafafundi:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Breytingar á vaxtakjörum.
Breytingar á gjalddögum vaxta eða höfuðstóls, nema um sé að ræða einstaka tímabundnar undanþágur (e.
waiver) sem ekki eru ákveðnar til lengri tíma en sex mánaða í senn.
Breytingar á uppgreiðsluheimild og uppgreiðslugjaldi.
Breytingar á höfuðstólsfjárhæð.
Samþykki f.h. kröfuhafa á veðhafafundi fyrir afléttingu veða af lykileignum eða breytingum á réttindum
varðandi lykileignirnar.
Breytingar á samningnum, samþykki fyrir breytingum á veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu eða
samningi við staðfestingaraðila f.h. kröfuhafa. Framangreint á þó ekki við um breytingar sem leiðir af því
að nýr aðili tekur við hlutverki umboðsmanns kröfuhafa í samræmi við samninginn eða leiðir af
tilkynningu um nýjan viðtakanda tilkynninga eða breytt heimilisfang eða sambærilegar breytingar á
veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu eða samningnum við staðfestingaraðila.

Ef lögmætur fundur kröfuhafa samþykkir, með tilskyldu hlutfalli, gjaldfellingu krafna og að því gefnu að sami aðili
gegni ekki hlutverki umboðsmanns kröfuhafa og hlutverki veðgæsluaðila, þá skal umboðsmaður kröfuhafa, svo fljótt
sem verða má og eigi síðar en tveimur virkum dögum eftir kröfuhafafund, tilkynna veðgæsluaðila um slíka ákvörðun
ásamt beiðni um að veðhafafundur verði boðaður til samræmis við ákvæði veðhafa- og veðgæslusamkomulagsins.
Ákvarðanir sem teknar eru með tilskyldum atkvæðafjölda á ályktanabærum kröfuhafafundi binda alla kröfuhafa.
2.4.5
2.4.5.1

Samningur við staðfestingaraðila
Almennt

Með samningi við staðfestingaraðila dagsettur 12. desember 2018 var PricewaterhouseCoopers ehf., kt., 690681-0139,
Skógarhlíð 12 105 Reykjavík (PwC) skipaður sem upphaflegur staðfestingaraðili fyrir alla skuldabréfaflokka sem eru
veðtryggðir samkvæmt tryggingafyrirkomulaginu. Með því að gerast aðilar að veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu
dagsettu 12. desember 2018 gerast umboðsmenn kröfuhafa jafnframt aðilar að samningi við staðfestingaraðila, eftir
atvikum eins og honum kann að vera breytt, sem nálgast má á heimasíðu útgefanda, nú www.heimavellir.is/is/fyrirfjarfesta/skuldabrefautbod.
Staðfestingaraðili skal vera óháður samstæðunni í störfum sínum fyrir veðhafa. Staðfestingaraðili má ekki, á gildistíma
samningsins við staðfestingaraðila hafa með höndum verkefni fyrir samstæðuna sem valda vanhæfi hans sem
staðfestingaraðila. Staðfestingaraðili skal búa yfir nægilegri þekkingu til að gegna starfinu. Staðfestingaraðili skal vera
endurskoðunarfyrirtæki, fjármálafyrirtæki eða annar aðili með sérþekkingu á viðkomandi sviði, með fullnægjandi
þekkingu á fasteignum, verðbréfamarkaði og fjármögnun félaga sambærilegum útgefanda, og að öðru leyti með burði
til að gegna hlutverkinu, meðal annars með tilliti til stærðar og rekstraröryggis.
Þótt staðfestingaraðili sé upphaflega skipaður af útgefanda eru starfsskyldur staðfestingaraðila alfarið gagnvart
veðhöfum og hefur útgefandi ekkert boðvald yfir staðfestingaraðila og er óheimilt að hafa áhrif á störf hans eða skipun,
nema að svo miklu leyti sem sérstaklega er kveðið á um slíkt í samningnum við staðfestingaraðila.
Umboðsmenn kröfuhafa geta tekið ákvörðun á veðhafafundi um að segja staðfestingaraðila upp störfum og fela
útgefanda að skipa nýjan í hans stað, með fyrirvara um samþykki umboðsmanna kröfuhafa. Vilji staðfestingaraðili
láta af störfum skal hann þegar í stað upplýsa útgefanda um það og skal útgefandi þá, eins fljótt og kostur er, skipa
nýjan staðfestingaraðila, með fyrirvara um samþykki umboðsmanna kröfuhafa.
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2.4.5.2

Skyldur útgefanda

Áður en skuldabréf með veði samkvæmt tryggingafyrirkomulaginu eru fyrst gefin út skal útgefandi samhliða
afhendingu skýrslu um fjárhagslegar- og sérstakar kvaðir, sem staðfestingaraðila er ætlað að staðfesta, afhenda
staðfestingaraðila allar þær upplýsingar sem staðfestingaraðili óskar eftir og telur nauðsynlegar í tengslum við verkefni
staðfestingaraðila samkvæmt samningnum við staðfestingaraðila.
Útgefandi skal afhenda staðfestingaraðila skýrslu um fjárhagslegar og sérstakar kvaðir ásamt öllum nauðsynlegum
gögnum ef útgefandi hyggst óska eftir því við veðgæsluaðila að gerðar verði breytingar á tryggingarbréfum og/eða
veðsamningi þannig að veðsettar eignir verði leystar úr veðböndum og/eða nýjar eignir veðsettar á grundvelli
tryggingafyrirkomulagsins eða nýjar skuldbindingar felldar þar undir. Ef fyrirhuguð breyting varðar lykileignir, skal
skýrslan sérstaklega tilgreina það og fela í sér upplýsingar um viðkomandi lykileignir. Skal útgefandi staðfesta með
skýrslu um þessi atriði, sem send er til staðfestingaraðila til staðfestingar á því að; (i) að lánaþekja sé ekki umfram
65% eftir þær breytingar sem útgefandi óskar eftir, (ii) 25% eignasafns að lágmarki séu í Reykjavík, 40% í öðrum
sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu (þ.e. Seltjarnarnesi, Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði eða Mosfellsbæ) og 35%
utan höfuðborgarsvæðis, þ.e. á Akranesi, Akureyri, Suðurnesjum og Árborg en við prófun á þessu skilyrði skal miða
við bókfært virði eignanna, og að 100% veðsettra fasteigna sé íbúðarhúsnæði en við prófun á þessu skilyrði skal miða
við bókfært virði eignanna.
Þegar útgefandi nýtir sér heimild til að gera breytingar á veðsettum eignum skal eingöngu verðmeta þær eignir sem
teknar eru undan tryggingafyrirkomulaginu eða eftir atvikum felldar undir það. Verðmæti annarra veðsettra fasteigna,
eins og það er birt í sérhverri skýrslu um fjárhagslegar og sérstakar kvaðir, skal haldast þar til búið er að gefa út nýja
slíka skýrslu samkvæmt því sem mælt er fyrir um í veðhafa- og veðgæslusamkomulaginu og samningnum við
staðfestingaraðila.
Útgefandi skuldbindur sig til þess að afhenda staðfestingaraðila skýrslu um fjárhagslegar- og sérstakar kvaðir innan
14 daga frá því að endurskoðaður ársreikningur eða kannaður árshlutareikningur vegna fyrstu sex mánaða ársins liggur
fyrir. Í skýrslunni skal m.a. vera að finna útreikninga og forsendur þeirra. Verðmat útgefanda á sérhverri veðsettri eign
skal unnið í samræmi við þá aðferðarfræði sem lýst er í fylgiskjali I við veðhafa- og veðgæslusamkomulagið. Skýrsla
um fjárhagslegar- og sérstakar kvaðir,sem útgefandi afhendir staðfestingaraðila, skulu vera á því formi og með því
efni sem tilgreint er í fylgiskjölum I til II við samninginn við staðfestingaraðila, eftir því sem við á, og skulu þau gögn
og þeir útreikningar sem lágu til grundvallar verðmatinu fylgja.
2.4.5.3

Hlutverk staðfestingaraðila

Áður en skuldabréfin eru fyrst gefin út og þau felld undir tryggingafyrirkomulagið skal staðfestingaraðili fara yfir
forsendur og útreikninga í skýrslu útgefanda um fjárhagslegar og sérstakar kvaðir, þ.m.t. varðandi verðmæti veðsettra
eigna. Staðfestingaraðili skal ennfremur yfirfara forsendur og útreikninga í skýrslu útgefanda, þ.m.t. varðandi
verðmæti veðsettra eigna, sem útgefandi afhendir í tengslum við breytingar á tryggingarbréfum og/eða veðsamningi
og í tengslum við hálfsárs- og ársreikninga.
Verðmat staðfestingaraðila á sérhverri veðsettri eign skal unnið í samræmi við þá aðferðarfræði sem lýst er í fylgiskjali
I við veðhafa- og veðgæslusamkomulagið. Ef staðfestingaraðili er sammála verðmati, forsendum og útreikningum
útgefanda skal staðfestingaraðili staðfesta viðkomandi skýrslu útgefanda. Ef staðfestingaraðili er ósammála verðmati,
forsendum eða útreikningum útgefanda skal staðfestingaraðili óska án ástæðulauss dráttar eftir frekari gögnum eða
rökstuðningi frá útgefanda eða endurskoðanda hans. Ef staðfestingaraðili er, eftir móttöku frekari gagna eða
rökstuðnings, ósammála verðmati, forsendum eða útreikningum útgefanda skal staðfestingaraðili synja útgefanda um
staðfestingu á skýrslunni og gera grein fyrir mati sínu. Staðfesting eða synjun staðfestingaraðila skal vera á því formi
og með því efni sem fram kemur í fylgiskjali III eða, eftir atvikum, fylgiskjali IV við samninginn við staðfestingaraðila.
Staðfestingaraðili skal gera útgefanda og umboðsmönnum kröfuhafa grein fyrir niðurstöðu sinni svo fljótt sem verða
má og eigi síðar en innan fjórtán daga frá móttöku skýrslu um fjárhagslegar- og sérstakar kvaðir frá útgefanda.
Staðfestingaraðili skal mæta á veðhafafundi sé hann boðaður til þeirra, til þess að fara þar yfir forsendur sínar fyrir
staðfestingu eða synjun skýrslu um fjárhagslegar- og sérstakar kvaðir. Þá skal staðfestingaraðili, samkvæmt beiðni,
afhenda veðgæsluaðila, umboðsmönnum kröfuhafa og útgefanda öll gögn í tengslum við forsendur
staðfestingaraðila fyrir ákvörðun sinni.
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2.5

Fasteignir í veðandlaginu

Tafla 2.5.1: Fasteignir í veðandlaginu

Fastanúmer

Svæði

Sveitarfélag Póstnúmer Heimilisfang

Íbúð nr.

Virði

2308095

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

101

51.294.715

2308096

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

102

45.017.885

2308097

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

103

39.392.584

2354598

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

201

45.017.942

2354599

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

202

39.392.584

2354600

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

203

45.583.893

2308098

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

204

51.227.177

2308099

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

205

45.497.253

2308100

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

206

39.239.290

2308101

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

207

44.874.131

2308102

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

301

39.506.109

2308103

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

302

45.351.231

2308105

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

303

49.453.994

2308106

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

304

45.557.468

2308107

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

305

39.238.530

2308108

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

306

44.905.076

2308109

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

307

39.311.294

2308110

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

401

45.361.196

2308112

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

402

49.444.202

2308113

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

403

45.557.468

2308114

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

404

39.239.290

2308115

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

405

44.995.734

2308116

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

406

39.238.530

2308117

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

407

45.545.342

2308119

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

501

49.352.314

2308120

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

502

45.442.486

2308121

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

503

39.184.058

2308122

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

504

44.816.484
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2308123

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

505

39.213.403

2308124

Höfuðborgarsvæðið

Hafnarfjörður

221

Eskivellir 13

506

45.269.768

2304935

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1229

1229-1A

20.906.709

2304936

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1229

1229-1B

21.030.157

2304937

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1229

1229-1C

21.337.379

2304938

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1229

1229-1D

22.220.972

2304939

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1229

1229-2A

21.699.774

2304940

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1229

1229-2B

20.831.524

2304941

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1229

1229-2C

20.985.987

2304942

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1229

1229-2D

21.369.303

2304943

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1229

1229-3A

20.913.752

2304944

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1229

1229-3B

20.395.123

2304945

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1229

1229-3C

21.394.780

2304946

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1229

1229-3D

22.237.176

2367556

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1229

01-0205

17.847.134

2304947

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1232

1232-1A

20.880.054

2304948

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1232

1232-1B

21.805.362

2304949

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1232

1232-1C

21.430.698

2304950

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1232

1232-1D

21.734.122

2304951

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1232

1232-2A

21.697.235

2304952

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1232

1232-2B

20.647.386

2304953

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1232

1232-2C

21.038.162

2304954

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1232

1232-2D

21.220.789

2304955

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1232

1232-3A

20.898.203

2304956

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1232

1232-3B

21.414.749

2304957

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1232

1232-3C

20.957.984

2304958

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1232

1232-3D

21.234.791

2367559

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1232

01-0205

17.840.513

2331049

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

101

47.183.193

2361019

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

102

47.297.603

2361020

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

103

47.132.232

2361021

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

104

42.290.088

31

2361022

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

105

47.141.211

2361023

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

106

47.659.820

2361024

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

107

47.934.894

2361025

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

108

47.843.189

2361026

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

109

47.139.405

2361027

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

201

47.106.268

2361028

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

202

47.069.696

2361029

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

203

47.108.930

2361030

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

204

45.233.697

2361031

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

205

45.796.468

2361032

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

206

47.825.382

2361033

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

207

47.859.402

2361034

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

208

47.728.128

2361035

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

209

47.261.395

2361036

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

301

47.194.526

2361037

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

302

47.181.670

2361038

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

303

47.095.798

2361039

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

304

45.233.117

2361040

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

305

46.892.442

2361041

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

306

47.780.562

2361042

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

307

47.865.651

2361043

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

308

47.673.395

2361044

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

309

47.177.180

2361015

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

10001

35.928.972

2361016

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

10002

34.532.606

2361017

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

10003

34.544.001

2361018

Höfuðborgarsvæðið

Mosfellsbær

270

Gerplustræti 1-5

10004

39.249.107

2264682

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 23

101

27.781.986

2264683

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 23

102

19.816.833

2264684

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 23

103

18.944.795

2264685

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 23

104

27.720.178

2264686

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 23

201

27.880.404

32

2264687

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 23

202

27.901.861

2264688

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 23

203

27.680.743

2264689

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 23

204

27.898.995

2265285

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 25

101

27.539.627

2265286

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 25

102

18.912.644

2265287

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 25

103

19.869.116

2265288

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 25

104

27.914.573

2265289

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 25

201

27.743.030

2265290

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 25

202

27.867.938

2265291

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 25

203

27.865.192

2265292

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 25

204

27.826.347

2265298

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 27

101

27.537.050

2265299

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 27

102

21.053.435

2265300

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 27

103

20.872.478

2265301

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 27

104

27.596.717

2265302

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 27

201

27.847.844

2265303

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 27

202

27.836.611

2265304

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 27

203

27.955.418

2265305

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

116

Jörfagrund 27

204

27.517.944

2352869

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

101

Lindargata 28

202

39.200.556

2352870

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

101

Lindargata 28

203

39.348.278

2352872

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

101

Lindargata 28

205

39.708.464

2352873

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

101

Lindargata 28

206

38.963.421

2352876

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

101

Lindargata 28

303

39.296.885

2352877

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

101

Lindargata 28

304

39.270.698

2352878

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

101

Lindargata 28

305

39.708.464

2352879

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

101

Lindargata 28

306

38.963.421

2352882

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

101

Lindargata 28

403

35.785.650

2352882

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

101

Lindargata 28

20101

35.785.650

2352882

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

101

Lindargata 28

20102

35.785.650

2352882

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

101

Lindargata 28

20103

35.785.650

2352882

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

101

Lindargata 28

20104

35.785.650
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2260035

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

101

24.515.065

2260036

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

102

24.452.863

2260037

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

103

23.684.114

2260038

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

201

23.974.195

2260039

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

202

24.081.722

2260040

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

203

24.515.019

2260041

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

204

23.967.043

2260042

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

205

24.409.902

2260043

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

206

24.472.655

2260044

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

207

24.117.376

2260045

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

208

23.938.510

2260046

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

209

24.383.718

2260047

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

210

24.188.685

2260048

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

211

24.081.722

2260049

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

212

24.357.976

2260050

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

301

24.380.088

2260051

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

302

24.117.376

2260052

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

303

24.081.722

2260053

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

304

24.002.697

2260054

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

305

23.967.043

2260055

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

306

24.081.722

2260056

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

307

24.117.376

2260057

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

308

23.967.043

2260058

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

309

24.400.340

2260059

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

310

24.081.722

2260060

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

311

24.529.903

2260061

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

312

23.974.195

2260062

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

401

24.327.628

2260063

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

402

24.117.376

2260064

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

403

24.501.050

2260065

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

404

24.002.697

2260066

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

405

24.380.088
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2260067

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

406

24.081.722

2260068

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

407

23.798.792

2260069

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

408

24.277.273

2260070

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

409

24.380.088

2260071

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

410

24.494.767

2260072

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

411

24.547.715

2260073

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

412

23.974.195

2260074

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

501

24.002.697

2260075

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

502

24.556.743

2260076

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

503

24.117.376

2260077

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

504

24.002.697

2260078

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

505

24.037.483

2260079

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

506

24.117.376

2260080

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

507

24.117.376

2260081

Norðurland

Akureyri

600

Skálateigur 1

508

24.002.697

2365140

Suðurnes

Reykjanesbær

235

01-102

17.391.451

2365141

Suðurnes

Reykjanesbær

235

01-105

17.413.654

2308591

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308592

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308595

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308596

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308597

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308601

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308602

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308603

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308593

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308594

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308598

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308599

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308600

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101

1101-11A
1101-11B
1101-12A
1101-12B
1101-12C
1101-13A
1101-13B
1101-13C
1101-21A
1101-21B
1101-22A
1101-22B
1101-22C

22.206.429
20.832.370
21.813.763
21.198.337
21.105.942
21.142.931
23.193.326
21.483.075
20.703.210
21.786.789
20.785.122
21.204.037
21.102.172

35

Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1101
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102
Skógarbraut
1102

1101-23A
1101-23B
1101-23C

110

Tangabryggja 10

101

40.394.912

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

102

44.450.116

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

103

40.378.974

2354894

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

104

33.895.800

2354895

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

105

32.372.548

2354896

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

106

35.426.028

2354897

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

107

39.747.295

2354898

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

201

32.661.981

2308604

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308605

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308606

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2365142

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2365143

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308607

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308608

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308611

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308612

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308613

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308617

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308618

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308619

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308609

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308610

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308614

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308615

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308616

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308620

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308621

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2308622

Suðurnes

Reykjanesbær

235

2354891

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

2354892

Höfuðborgarsvæðið

2354893

20.614.784
20.947.566
21.390.669

02-102

17.438.848

02-105

17.546.935

1102-11A
1102-11B
1102-12A
1102-12B
1102-12C
1102-13A
1102-13B
1102-13C
1102-21A
1102-21B
1102-22A
1102-22B
1102-22C
1102-23A
1102-23B
1102-23C

21.822.448
20.957.240
21.880.740
21.212.374
21.136.628
22.609.217
21.120.744
20.953.640
21.070.328
21.030.287
21.061.429
21.218.995
23.147.204
20.873.040
19.997.857
20.898.333
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2354899

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

202

43.169.198

2354900

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

203

40.086.305

2354901

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

204

33.805.635

2354902

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

205

32.231.359

2354903

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

206

34.459.418

2354904

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

207

40.206.223

2354905

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

301

39.969.140

2354906

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

302

42.984.133

2354907

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

303

40.395.887

2354908

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

304

33.519.269

2354909

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

305

32.269.723

2354910

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

306

34.454.601

2354911

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

307

39.730.433

2354912

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

401

55.022.567

2354913

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

402

50.840.118

2354914

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 10

403

51.053.326

2328358

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

101

47.950.909

2356838

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

102

41.366.221

2356839

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

103

40.576.279

2356840

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

104

45.189.260

2356848

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

201

47.582.201

2356849

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

202

41.187.777

2356850

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

203

40.391.935

2356851

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

204

45.062.438

2356860

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

301

46.497.811

2356861

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

302

39.202.235

2356862

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

303

40.433.549

2356863

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

304

44.971.015

2356872

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

401

57.147.775

2356873

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

402

56.831.405

2356874

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 2

403

60.363.354

2356844

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

108

44.157.912
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2356845

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

109

37.561.426

2356846

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

110

39.458.883

2356847

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

111

39.647.028

2356856

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

209

44.522.318

2356857

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

210

37.403.045

2356858

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

211

40.770.799

2356859

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

212

37.452.073

2356868

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

309

45.597.621

2356869

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

310

37.472.590

2356870

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

311

40.727.683

2356871

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

312

39.453.871

2356877

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

406

57.438.052

2356878

Höfuðborgarsvæðið

Reykjavík

110

Tangabryggja 4

407

57.727.007

2304863

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1223

1223-1A

21.681.219

2304864

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1223

1223-1B

21.415.694

2304865

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1223

1223-1C

22.965.088

2304866

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1223

1223-1D

21.235.878

2304867

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1223

1223-2A

20.873.385

2304868

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1223

1223-2B

20.979.366

2304869

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1223

1223-2C

21.838.589

2304870

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1223

1223-2D

21.234.791

2304871

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1223

1223-3A

22.855.027

2304872

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1223

1223-3B

21.044.987

2304873

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1223

1223-3C

21.051.608

2304874

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1223

1223-3D

22.194.573

2367550

Suðurnes

Reykjanesbær

235

Fjörubraut 1223

01-0205

17.961.283

38

3
3.1

TILKYNNING TIL FJÁRFESTA
Skuldabréf tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði

Í kjölfar þess að verðbréfalýsing hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu á Íslandi mun stjórn útgefanda óska eftir
því, með formlegri umsókn, að öll þriðja útgáfa skuldabréfa útgefin af Heimavöllum hf. í flokknum HEIMA071225
verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.
Markmiðið með því að hafa skuldabréfin í viðskiptum á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland er að stuðla að auknum
seljanleika og virkari verðmyndun skuldabréfanna, auk þess að tryggja fjárfestum að starfshættir og upplýsingagjöf
um meðal annars fjárhagsstöðu útgefanda séu í samræmi við Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga, útgefnar af
Nasdaq Iceland.
Nasdaq Iceland mun fara yfir umsóknina og birta opinberlega ef umsóknin verður samþykkt og þá hvenær fyrsti
mögulegi viðskiptadagur verður með skuldabréfin á hinum skipulega verðbréfamarkaði, en Nasdaq Iceland tilkynnir
slíka dagsetningu með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara.
Stjórn útgefandans telur að Heimavellir hf. hafi uppfyllt öll skilyrði fyrir því að skuldabréfin fáist tekin til viðskipta á
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.
Útgefandi ber allan kostnað sem hlýst af því að fá skuldabréf félagsins tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq
Iceland hf. og er heildarkostnaður félagsins áætlaður um 900 þúsund krónur. Þar er um að ræða kostnað við yfirferð
og staðfestingu lýsingar samkvæmt gjaldskrá Fjármálaeftirlitsins, kostnað við töku skuldabréfa til viðskipta
samkvæmt gjaldskrá Nasdaq Iceland hf., kostnað vegna rafrænnar útgáfu skuldabréfanna, þóknun til umsjónaraðila
fyrir að hafa umsjón með því ferli að skuldabréf félagsins verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf.,
kostnað vegna umsjónar með gerð lýsingar, og ýmsa aðra smávægilega kostnaðarliði sem til falla við undirbúning á
því að fá skuldabréf félagsins tekin til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland hf.
Verðbréfalýsing þessi varðar umsókn um að þriðja útgáfa skuldabréfa útgefin af Heimavöllum hf. í flokknum
HEIMA071225 verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Framangreint fer fram í samræmi við ákvæði
íslenskra laga og reglugerða um verðbréfaviðskipti, samanber lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 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, það er 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 samkvæmt viðaukum IX og XIII við fylgiskjal
I við reglugerð nr. 243/2006. Verðbréfalýsingin uppfyllir ákvæði XIII. viðauka sem varðar lágmarkskröfur um
upplýsingar sem koma eiga fram í verðbréfalýsingu sem tengist verðbréfum fyrir afleidd verðbréf þar sem nafnvirði
hverrar einingar er a.m.k. 100.000 evrur. 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 tveimur sjálfstæðum skjölum; verðbréfalýsingu dagsett25. október 2019
og útgefandalýsingu dagsett 5. júní 2019 sem má nálgast á vef útgefanda, https://www.heimavellir.is/is/fyrir-fjarfesta.
Lýsingin 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 skuldabréfin eru tekin til viðskipta. Ef mikilvægar nýjar upplýsingar, veigamikil
mistök eða ónákvæmni er varða upplýsingar í lýsingunni, sem máli geta skipt við mat á skuldabréfunum, 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.
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Verðbréfalýsingu þessa eða önnur skjöl sem tilheyra lýsingunnimá undir engum kringumstæðum skoða eða túlka sem
loforð um árangur í rekstri eða um ávöxtun fjármuna af hálfu útgefanda eða umsjónaraðila með töku til viðskipta á
skipulegum verðbréfamarkaði eða annarra aðila. Fjárfestar eru minntir á að öllum verðbréfakaupum fylgir áhætta.
Fjárfestar verða fyrst og fremst að treysta eigin dómgreind vegna fjárfestingar í skuldabréfum útgefnum af
Heimavöllum 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 skuldabréfunum sem fjárfestingarkosti. Fjárfestum er ráðlagt að skoða
lagalega stöðu sína og þau skattalegu áhrif sem kaup á skuldabréfum útgefnum af 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 meðal annars 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.

3.2

Skjöl til sýnis

Eftirfarandi skjöl eru hluti af verðbréfalýsingu þessari og tiltekin sem skjöl til sýnis.


Tryggingarbréf-veðsamningar vegna almenna tryggingarfyrirkomulagsins dagsettir 12. desember 2018
ásamt breytingum og viðbótum við tryggingarbréfin-veðsamningana eftir því sem við á.



Veðhafa- og veðgæslusamkomulag vegna almenna tryggingarfyrirkomulagsins dagsett 12. desember 2018,
ásamt breytingum eða viðbótum við veðhafa- og veðgæslusamkomulagið eftir því sem við á.



Umboðssamningar vegna almenna tryggingarfyrirkomulagsins dagsettir 12. desember 2018, ásamt
breytingum eða viðbótum eftir því sem við á.



Samningur við staðfestingaraðila vegna almenna tryggingarfyrirkomulagsins dagsettur 12. desember 2018,
ásamt breytingum eða viðbótum eftir því sem við á.



Útgáfulýsing skuldabréfaflokksins HEIMA071225 dagsettur 12. desember 2018, ásamt breytingum eða
viðbótum eftir því sem við á.

Heimilt er að skoða skjöl sem vísað er til sem skjöl til sýnis hér að framan, en slíkt aðgengi er veitt með birtingu
lýsingar á vef útgefanda, https://www.heimavellir.is/is/fyrir-fjarfesta, og má nálgast hana þar rafrænt.

3.3

Ráðgjafar

Fyrirtækjaráðgjöf fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf., kennitala 581008-0150, Borgartúni 19, 105
Reykjavík, hefur umsjón með því ferli að fá skuldabréf útgefin af Heimavöllum hf. tekin til viðskipta á Aðalmarkaði
Nasdaq Iceland.
Fyrirtækjaráðgjöf fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf. hefur unnið að gerð verðbréfalýsingar
þessarar og lýsingar útgefanda sem verðbréfalýsing þessi er hluti af, í samráði við stjórnendur og stjórn útgefandans
og er hún byggð á upplýsingum frá útgefanda. Lýsingin er meðal annars byggð á óendurskoðuðum en könnuðum
árshlutareikningi útgefanda fyrir tímabilið 1.1.-30.6.2019 og endurskoðuðum ársreikningum fyrir fjárhagsárin 2017
og 2018.

3.4

Hugsanlegir hagsmunaárekstrar

Athygli er beint að þeim hagsmunum sem Arion banki hf. kann að hafa í tengslum við ósk um að skuldabréf
Heimavalla hf. verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland:
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Fyrirtækjaráðgjöf fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf. hefur umsjón með því ferli að fá
skuldabréf útgefin af Heimavöllum hf. tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland, og í því felst meðal
annars ráðgjöf til forsvarsmanna útgefanda um nauðsynlegar ráðstafanir þar að lútandi ásamt ráðgjöf við gerð
lýsinga og fær þóknun frá útgefanda fyrir þá þjónustu.



Fyrirtækjaráðgjöf fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf. hafði umsjón með lokuðu útboði og sölu
skuldabréfanna til fagfjárfesta og fengu þóknun frá útgefanda fyrir þá þjónustu.



Arion banki hf. á 5,3% eignarhlut í útgefanda. Fyrirtækja- og fjárfestingarbankasvið hefur jafnframt haft og mun
hafa milligöngu um önnur viðskipti Arion banka hf. og/eða annarra aðila með fjármálagerninga tengda
hlutabréfum og skuldabréfum útgefnum af Heimavöllum hf.



Arion banki hf. sér um framkvæmd endurkaupaáætlunar fyrir Heimavelli hf.



Samstæða Heimavalla hf. á almenn bankaviðskipti við Arion banka hf.

Reglur Arion banka hf. um hagsmunaárekstra, dags. 15. nóvember 2011, sem eru settar í samræmi við 8. gr. í lögum
nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, er að finna á vefslóðinni www.arionbanki.is/library/Skrar/Bankinn/Reglur-ogsamthykktir/Hagsmunaarekstrar /2011-11-15_Hagsmunaárekstrar.pdf.

3.5

Skilgreiningar og tilvísanir

Skilgreiningar er varða skuldabréfin og tryggingafyrirkomulagið sem þau falla undir, er að finna í köflum 2.2
Skilgreind hugtök í tengslum við skuldabréfin og 2.3 Auðkenni skuldabréfanna, nafnverð, skilyrði og skuldbindingar.
Vísun til ,,útgefanda“ eða „útgefandans“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til Heimavalla hf, kt.
440315-1190, Lágmúla 6, 108 Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi textans. Heimavellir hf. er lögformlegt
heiti útgefandans og viðskiptaheiti.
Vísun til „skuldabréfanna“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til allra útgefinna skuldabréfa útgefin af
Heimavöllum hf. hjá Verðbréfaskráningu Íslands hf. í flokki skuldabréfa með auðkennið HEIMA071225 og ISINnúmerið IS0000030799, nema annað megi skilja af samhengi textans.
Vísun til „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 Heimavellir hf. gefur út og samanstendur af
tveimur sjálfstæðum skjölum; verðbréfalýsingu skuldabréfa sem og er dagsett 25. október 2019 og útgefandalýsingu
sem er dagsett 5. júní 2019. Lýsingin er birt vegna fyrirhugaðrar óskar útgefanda um að þriðja útgáfa skuldabréfa
útgefin af Heimavöllum hf. í flokknum HEIMA071225 verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland, nema
annað megi skilja af samhengi textans. Framangreind skjöl má nálgast á vef útgefanda,
https://www.heimavellir.is/is/fyrir-fjarfesta/skuldabrefautbod.
Vísun til „umsjónaraðila“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til fyrirtækjaráðgjafar fyrirtækja- og
fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf., kennitala 581008-0150, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, ef ráðið verður af
samhengi textans að átt sé við 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, Höfðatúni 2, 105 Reykjavík, nema annað megi skilja af
samhengi textans.
Vísun til ,,Nasdaq Iceland“ 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.
Þegar vísað er til laga og reglugerða í verðbréfalýsingu þessari er vísað til íslenskra laga og reglugerða, með
áorðnum breytingum.
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3.6

Yfirlýsing ábyrgðaraðila fyrir hönd útgefanda

Formaður stjórnar og forstjóri Heimavalla hf., kennitala 440315-1190, Lágmúla 6,108 Reykjavík, lýsa því yfir fyrir
hönd Heimavalla 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, 25. október 2019
Fyrir hönd Heimavalla hf.

~·æ.7?'96S
Halldór Kristjánsson
formaður stjórnar fyrir hönd formanns stjórnar

A;z,tfy ~Hff

~þ17~T)

Arnar Gauti Reynisson
framkvæmdastj óri

:z qO 1'B I ~J"Ö96J
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4

UPPFÆRSLA Á ÚTGEFANDALÝSINGU

Í þessum kafla er að finna uppfærslu á útgefandalýsingu Heimavalla sem var birt og staðfest af FME þann 5.júní 2019,
sbr. 49. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.

4.1

Efnisyfirlit útgefandalýsingar

Hér á eftir fer efnisyfirlit útgefandalýsingarinnar ásamt blaðsíðunúmeri eins og það var sett fram í lýsingunni.

4.2

Uppfærsla á kafla 1 Áhættuþættir

Kafli 1 Áhættuþættir er nú sem hér segir:
Áhættuþættir þeir sem hér á eftir er lýst eru þeir sem Heimavöllum hf., kt. 440315-1190, Lágmúla 6, 108 Reykjavík
(Heimavellir hf. ásamt öllum dótturfélögum þess verður í útgefandalýsingu þessari einnig nefnt „Heimavellir“,
„útgefandinn“, „félagið“ eða „samstæðan“) er kunnugt um og telur að eigi sérstaklega við um útgefanda og þá
atvinnugrein sem það starfar innan og gætu haft áhrif á virði verðbréfa gefin út af félaginu.
Áður en ákvörðun er tekin um fjárfestingu í verðbréfum útgefnum af Heimavöllum er mikilvægt að fjárfestar kynni
sér og leggi sjálfstætt mat á allar upplýsingar sem koma fram í lýsingu félagsins sem samanstendur af útgefandalýsingu
dagsettri 5. júní 2019 og viðeigandi verðbréfalýsingu útgefanda, dagsettri 25. október 2019. Sérstaklega er fjárfestum
bent á að kynna sér áhættu- og óvissuþætti sem lýst er í köflum um áhættuþætti og gætu haft veruleg áhrif á Heimavelli
og þar að leiðandi fjárfestingar í verðbréfum útgefnum af félaginu.
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,
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lánardrottnum 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.
Umfjöllun um þá áhættuþætti sem útgefandi álítur að skipti máli fyrir útgefanda og verðbréfin sem lýsing þessi tekur
til, svo meta megi áhættu sem tengist útgefanda, atvinnugrein hans og verðbréfum, er að finna í köflum um
áhættuþætti í útgefandalýsingu þessari og viðeigandi verðbréfalýsingu útgefandans. Þessi kafli 1. Áhættuþættir,
inniheldur upplýsingar um áhættuþætti sem útgefandi telur samkvæmt bestu vitund eiga sérstaklega við um
útgefandann og atvinnugrein hans, 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 verðbréfin svo meta megi markaðsáhættuna sem tengist þeim. Áhættuþættir þessir eru háðir óvissu og því er
útgefanda ekki mögulegt að segja til um líkur á því að þeir geti átt sér stað. Möguleiki er á því að aðrir þættir en þeir
sem taldir eru upp á grundvelli þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir og útgefanda er kunnugt um, geti haft áhrif á
markaðsvirði verðbréfa útgefanda og/eða getu útgefanda til að standa við skuldbindingar sínar.

4.3

Uppfærsla á undirkafla 1.1.1, Mótaðila- og lánsáhætta

Undirkafli 1.1.1 Mótaðila- og lánsáhætta er nú sem hér segir:
Heimavellir bera áhættu af fjárhagslegu tapi ef viðskiptamenn, þ.e. leigutakar eða mótaðilar í fjármálagerningum, standa
ekki við umsamdar skuldbindingar sínar gagnvart félaginu eða ef tryggingar leigutaka nægja ekki til að mæta gjaldföllnum
skuldbindingum þeirra og/eða öðrum kröfum þeim á hendur. Þann 30. júní 2019 áttu Heimavellir alls 1.721 íbúðir en af
þeim voru 103 íbúðir skilgreindar sem fasteignir í sölumeðferð. Fjöldi gildra leigusamninga var 1.568. Viðskiptakröfur
félagsins eru að langmestu leyti leigugreiðslur frá fjölda leigutaka og vægi hvers þeirra því lítið. Aðrar skammtímakröfur
félagsins eru að langmestu leiti ógreitt söluverð seldra fjárfestingareigna. Félagið telur áhættudreifingu viðskiptamanna vera
innan ásættanlegra marka. Mestu mögulegu tapsáhættu Heimavalla vegna fjáreigna er bókfært verð þeirra í árslok og má sjá
sundurliðaða í töflu 1.
Fjárhæðir eru í þús.kr.

Viðskiptakröfur
Handbært fé3
Aðrar skammtímakröfur
Skuldabréfaeign4

2019
30.06

2018
31.12

2017
31.12.

31.971
1.401.600
1.897.828
20.482

24.007
1.171.714
1.201.513
20.848

25.986
155.932
296.389
3.970

Tafla 1: Sundurliðun krafna, staða í lok hvers fjárhagsárs

Sé reikningur fyrir leigu ekki greiddur innan 10 daga frá eindaga fer hann í milliinnheimtu. Viðskiptakröfur eru metnar á
uppgjörsdegi og er niðurfærsla framkvæmd fyrir áætlaðri virðisrýrnun eftir því sem þörf er talin. Niðurfærsla samstæðunnar
er annars vegar vegna einstakra viðskiptamanna og hins vegar almenn niðurfærsla sem byggir á reynslu samstæðunnar
varðandi heimtur á sambærilegum kröfum.

4.4

Uppfærsla á undirkafla 1.1.2, Verð íbúðarhúsnæðis og mat á fjárfestingareignum

Undirkafli 1.1.2 Verð íbúðarhúsnæðis og mat á fjárfestingareignum er nú sem hér segir:
Útgefandi ber áhættu af þróun fasteignaverðs íbúðarhúsnæðis, hvort sem er vegna almennra efnahagsskilyrða, vaxtastigs,
breytinga á fjármögnunarmöguleikum eða stefnumótandi aðgerða stjórnvalda. Virði íbúðarhúsnæðis, líkt og annars
húsnæðis, tekur almennt mið af aðstæðum í efnahagslífi hvers lands, eða eftir atvikum landssvæðis. Þannig er alþekkt að

3

Handbært fé innifelur m.a. tryggingafé leigutaka sem er í vörslu félagsins en ekki eigu þess.

4

Um er að ræða skuldabréf sem Heimavellir eignuðust við kaup á dótturfélagi. Að auki inniheldur talan vangoldna leigu sem breytt hefur verið í
skuldabréf.
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þróun fasteignaverðs íbúðarhúsnæðis sé mjög ólík eftir staðsetningu eignanna, hvort sem er milli einstakra hverfa á
höfuðborgarsvæðinu eða á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar.
Heimavellir meta gangvirði fasteigna (fjárfestingareigna) sinna fjórum sinnum á ári, í hverju ársfjórðungsuppgjöri, og er
matið unnið í samræmi við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana IAS 40 Fjárfestingareignir og IFRS 13 Mat á gangvirði. Við
mat gangvirðis er byggt á forsendum sem að einhverju leyti eru háðar mati stjórnenda á þróun ýmissa þátta í framtíðinni,
þ.m.t. leiguverði íbúðarhúsnæðis á almennum markaði. Ef mismunur er á gangvirði og bókfærðu virði leiðir það til
jákvæðrar eða neikvæðrar matsbreytingar sem kemur til hækkunar eða lækkunar á fjárfestingareignum félagsins og tekjueða gjaldfærslu í rekstrarreikningi.
Útgefandi bendir á að til þess getur komið að gangvirði eignanna endurspegli ekki endursöluvirði þeirra á frjálsum markaði.
Þetta er vegna þess að við mat á gangvirði skv. alþjóðlegum reikningsskilastaðli er beitt tekjumatsaðferð sem felur í sér
núvirðingu framtíðarsjóðstreymis (leigutekna) eignanna. Við verðlagningu fasteigna á almennum frjálsum fasteignamarkaði
er verðlagning hins vegar mun háðari öðrum, eftir atvikum huglægum, þáttum. Að sama skapi bendir útgefandi á að
samskonar munur getur verið á matsvirði eignanna og brunabótamati þeirra. Af framangreindu má ráða að til þess gæti
komið að andvirði eignanna við sölu í tengslum við veðkall eða við útgreiðslu brunabóta væri lægra en sem nemur bókfærðu
virði þeirra. Útgefandi getur ekki ábyrgst að verðmæti eigna samstæðu hans sem lýst er í kafla 2.4.1 Eignasafnið í
útgefandalýsingu þessari haldist óbreytt. Breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastöðum eða túlkunum á þeim geta haft áhrif
á niðurstöður ársreikninga og árshlutareikninga félagsins.
Fjárfestar eru hvattir til að gera eigin kannanir á, afla sér tilhlýðilegra upplýsinga eða viðhlítandi ráðgjafar um verðmat
íbúðarhúsnæðis og fasteignamarkaðinn fyrir íbúðarhúsnæði auk þeirrar virðismatsaðferðar sem beitt er og lýst er að hér að
ofan áður en ákvörðun um fjárfestingu í verðbréfum útgefnum af Heimavöllum er tekin.

4.5

Uppfærsla á undirkafla 1.1.2, Leiguíbúðalán

Undirkafli 1.1.2 Leiguíbúðalán er nú sem hér segir: Hvorki Heimavellir hf. eða dótturfélög Heimavalla hf. eru fjármögnuð
með Leiguíbúðalánum ( sem byggja á reglugerð nr. 1042/2013), eftirstöðvar lánanna hafa verið greiddar að fullu.

4.6

Uppfærsla á undirkafla 1.1.2, Eignasamsetning

Undirkafli 1.1.2 Eignasamsetning er nú sem hér segir:
Eignasafn Heimavalla samanstendur af ríflega 1.700 íbúðum og er um 46% þeirra staðsettar á höfuðborgarsvæðinu. Þrátt
fyrir að Heimavellir telji dreifingu eignasafns síns góða er ekki hægt að fullyrða að staðsetning núverandi eða framtíðareigna
verði á öllum tímum metin eftirsóknarverð af leigjendum. Komi til þess að eftirspurn eftir íbúðum félagsins á svæðum þar
sem Heimavellir eiga mikilla hagsmuna að gæta dragist saman, til dæmis vegna minnkandi atvinnuumsvifa eða breytinga á
skipulagi gæti slíkt aukið útleiguáhættu félagsins og lækkað markaðsleigu á þessum svæðum. Þrátt fyrir að eignasafn
Heimavalla sé stórt og vægi hverrar íbúðar í því lítið þá er rétt að benda á að áhersla félagsins er á að eiga heil fjölbýlishús,
eða fjölda heilla fjölbýlishúsa, eins og í Bryggjuhverfi (110 Reykjavík), Vallahverfi (221 Hafnarfjörður) og Helgafellslandi
(270 Mosfellsbær), geta ýkt þessi áhrif.

4.7

Uppfærsla á undirkafla 1.1.4, Fjármögnunaráhætta

Undirkafli 1.1.4 Fjármögnunaráhætta er nú sem hér segir:
Hætta er á því á hverjum tíma að félagið hafi ekki aðgang að lánsfjármögnun til þess að endurfjármagna skuldir sínar
fyrir eða á gjalddaga þeirra. Áhættan er hvort tveggja fólgin í því að geta fjármagnað sig á ásættanlegum kjörum sem og
að hafa aðgang að áframhaldandi fjármögnun þegar þess er óskað. Í samræmi við 30. gr. laga nr. 161/2002 um
fjármálafyrirtæki má áhætta vegna eins viðskiptamanns eða hóps tengdra viðskiptavina ekki fara fram úr 25% af
eiginfjárgrunni fjármálafyrirtækis. Þetta getur einnig takmarkað möguleika til frekari útgáfu skuldabréfa enda getur
stærð félagsins valdið því að fjárfesting í skuldabréfum útgefnum af félaginu fari yfir áhættumörk fjárfesta og þar með
takmarkað möguleika slíkra fjárfesta til að kaupa ný skuldabréf útgefin af félaginu.
Vaxtaberandi skuldir Heimavalla eru að stærstum hluta langtímalán tekin hjá lánastofnunum. Að auki hefur félagið gefið út
veðskuldabréf til fjárfesta og skuldabréfaflokkana HEIMA071225, HEIMA071248 auk HEIMA100646 sem teknir hafa
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verið til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Þann 30. júní 2019 voru 53% vaxtaberandi skulda samstæðunnar skuldir
við lánastofnanir og 47% skuldir í dreifðri eigu fjárfesta.
Til að draga úr endurfjármögnunaráhættu stefnir félagið að því að hafa lántökusafn sitt sem fjölbreytilegast en við það
skapast meiri sveigjanleiki í endurfjármögnun.
Heimavellir er ungt félag og hefur vaxið mikið frá stofnun árið 2015. Vöxtur félagsins hefur m.a. falið í sér yfirtökur á
stórum eignasöfnum sem hafa samanstaðið af eignum og félögum í misgóðum rekstri með mishagstæða fjármögnun. Það
hefur tekið tíma fyrir stjórnendur Heimavalla að bæta rekstur þessara eignasafna og laga þau að rekstri og stefnu félagsins
og er ferlið mislangt komið eftir eignasöfnum. Skuldir sem félagið hefur tekið yfir tengt kaupum á þessum eignasöfnum eru
að stórum hluta á lakari kjörum en unað verður við. Stefnt er að endurfjármögnun þessara og annarra lána félagsins.
Félagið tilkynni um uppgreiðslu á öllum Leiguíbúðalánum frá Íbúðalánasjóði í lok september 2019 en þau námu um 2.587
m.kr. Var endurgreiðslan byggð á nýrri lánsfjármögnun til tveggja ára að andvirði 2,000 m.kr. og eftirstöðvar greiddar með
handbæru fé.
Að ofangreindu virtu má segja að endurfjármögnunarþörf félagsins snúi aðallega að lánum á gjalddaga á næstu 12 mánuðum
sem voru að fjárhæð 1.086 m.v. 30. júní 2019.
Heimavellir hafa enn fremur fest kaup á 164 nýjum íbúðum við Hlíðarenda í Reykjavík sem eru á ólíkum
byggingarstigum og koma til afhendingar á næstu 1-16 mánuðum. Á árinu 2019 er félagið skuldbundið til að reiða af
hendi kaupsamningsgreiðslur vegna þeirra alls að fjárhæð 2.734 m.kr., búið er að ljúka fjármögnun að fjárhæð 2.200 m.kr.
vegna 73 eigna sem koma til afhendingar á árinu.
Gangi áætlanir félagsins um fjármögnun og endurfjármögnun ekki eftir gæti það leitt til þess að félagið hafi ekki
fjárhagslegan styrk til að standa við allar skuldbindingar sínar, þ.m.t. samninga um kaup á nýjum eignum, og þyrfti
þá að bregðast við með öðrum hætti t.d. sölu eigna.

4.8

Uppfærsla á undirkafla 1.1.5, Vaxtaáhætta

Undirkafli 1.1.5 Vaxtaáhætta er nú sem hér segir:
Félagið ber vaxtaáhættu af lántökum sínum og lausafjárstýringu. Hækkun vaxta hefur neikvæð áhrif á vaxtakostnað og
þar með fjárhagslega stöðu félagsins. Slík hækkun gæti til dæmis komið til vegna breytilegra vaxta eða í tengslum við
heimilaða vaxtaendurskoðun lánveitenda, svo sem við endurfjármögnun. Þá getur hátt skuldsetningarhlutfall haft
neikvæð áhrif á fjármögnunarkjör. Afkoma fasteignafélaga líkt og Heimavalla er mjög næm fyrir vaxtabreytingum og
geta breytingar á þeim leitt til nokkurra sveiflna í afkomu þeirra. Þá hefur vaxtastig einnig afgerandi áhrif á virðismat
fasteigna félagsins þar sem ávöxtunarkrafa slíkra eigna ræðst af vaxtastigi. Hækkandi vextir myndu því hvort tveggja
hafa áhrif á fjármögnunarkostnað félagsins sem og virðismat eigna þess.
Þann 30. júní 2019 var stærsti hluti fjármögnunar félagsins eða 84% er verðtryggður með föstum vöxtum en eftirstandandi
16% er óverðtryggður með breytilegum vöxtum.
Félagið getur ekki ábyrgst að fjármögnun á sambærilegum kjörum og það nýtur nú muni standa því til boða í framtíðinni.
Aðstæður á mörkuðum með lánsfé geta breyst og ekki er hægt að útiloka að félagið þurfi á fjármögnun að halda á tímum
þegar framboð lánsfjár er takmarkað. Vaxtahækkanir, sem slíkt ástand myndi líklega leiða af sér, hefðu bein áhrif á
fjárhagslega stöðu félagsins. Fjárskuldir samstæðunnar eru að stærstum hluta með verðtryggðum föstum vöxtum og eru
ekki færðar á gangvirði í gegnum rekstrarreikning.

4.9

Uppfærsla á kafla 2.2 Ágrip af sögu útgefanda

Kafli 2.2 Ágrip af sögu útgefanda er nú sem hér segir:
Þó að skráður stofndagur félagsins sé 25. febrúar 20155 byggir það á gömlum grunni þar sem það hefur fyrst og fremst
verið byggt upp með sameiningu starfandi leigufélaga sem sum hver hafa starfað allt frá árinu 2001. Árið 2014
sameinuðust Leiguliðar ehf., og Álftaver ehf. og V Laugavegur ehf. undir heitinu Heimavellir I („HV I“). Með
5

Þá sem einkahlutafélag undir nafninu AB 445 ehf.
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sameiningunni taldi eignasafnið 191 íbúð í rekstri. Sama ár keypti félagið Heimavellir V6 tvö fjölbýlishús á Selfossi
af Íbúðalánasjóði, Eyrarveg 48 og Fossveg 8. Íbúðirnar í þessum húsum voru þá þegar í útleigu. Framangreint
eignasafn, alls 235 íbúðir, mynduðu svo grunninn að Heimavöllum hf. sem varð við stofnun þess.
Nýir hluthafar bættust við eigendahópinn á árinu 2015 og styrkti það félagið sem hélt áfram að vaxa. Heimavellir
keyptu eignasöfn frá Íbúðalánasjóði með eignum staðsettum á höfuðborgarsvæðinu.Á árinu 2016 keyptu Heimavellir
fjögur eignasöfn, samtals 139 íbúðir, af Íbúðalánasjóði sem dreifðust á Ísafjörð, Akranes og Borgarbyggð, Egilsstaði
og Reyðarfjörð. Síðla sama ár var gengið frá kaupum á stórum eignasöfnum á Norðurlandi og Reykjanesi en
síðasttöldu kaupin gjörbreyttu stærð og samsetningu eignasafnsins þegar við bættust 716 íbúðir á Ásbrú, gamla
varnarliðssvæðinu á Miðnesheiði. Á árinu 2017 bættust 330 nýjar íbúðir við eignasafn félagsins.
Félagið hefur fest kaup á nýbyggingu sem kemur til afhendingar á síðari árshluta 2019 og árið 2020. Um er að ræða
164 íbúðir við Hlíðarenda (póstnr. 102).
Samhliða kaupum á nýjum íbúðum hefur félagið unnið markvisst að því að endurskipuleggja eignasafn sitt. Í þessu
felst að leiguíbúðir utan kjarnasvæða Heimavalla verða seldar á næstu misserum. Heimavellir skilgreina kjarnasvæði
sem höfuðborgarsvæðið, Ásbrú og svo önnur svæði. Á árinu 2018 seldi félagið 209 íbúðir úr eignasafninu sem voru
að mestu stórar og/eða stakar íbúðir eða aðrar eignir sem sýndu sig vera óhentugar til útleigu. Til viðbótar hefur félagið
selt 210 íbúðir á fyrstu tveim ársfjórðungum 2019, skilgreint 103 eignir sem fasteignir í sölumeðferð og áætlar að selja
um 300 íbúðir á næstu 24 mánuðum. Það er markmið félagsins að eiga sem mest heilar húseignir eða fjölbýlishús þar
sem meirihluti íbúðanna eru í eigu Heimavalla. Rekstur heilla húseigna er mun hagkvæmari en rekstur stakra íbúða.
Félagið mun vinna áfram að endurskipulagningu safnsins á næstu misserum þar sem áhersla verður lögð á að selja út
stakar íbúðir og stórar íbúðir sem ná ekki framlegðarmarkmiðum félagsins.

4.10 Uppfærsla á kafla 2.3. Starfsemi
Kafli 2.3 Starfsemi er nú sem hér segir:
Tilgangur félagsins er samkvæmt. 3.gr. samþykkta þess kaup, sala, eign, leiga og rekstur fasteigna og eignarhald
verðbréfa, lánastarfsemi, lánastarfsemi tengd rekstrinum, önnur fjármálastarfsemi og skyldur rekstur. Samstæðan telur
móðurfélagið Heimavelli hf. og 7 dótturfélög, Heimavelli III, Heimavelli VI ehf., Heimavelli XV ehf., Heimavelli XX
ehf., HV900 ehf., B Þ 14 – 16 ehf. og Heimavelli rekstur ehf., sem öll eru í 100% eigu móðurfélagsins.
Félagið leigir út íbúðarhúsnæði á almennum markaði á Íslandi og kemur þannig til móts við einstaklinga og fjölskyldur
sem kjósa að vera á leigumarkaði. Félagið var stofnað að norrænni fyrirmynd til að byggja upp leigumarkað á Íslandi
eins og þekkist á Norðurlöndunum og víða í Evrópu þar sem langtímaleiga hefur verið valkostur fyrir almenning um
áratugaskeið.
Í dag eru Heimavellir stærsta leigufélag landsins með ríflega 1.700 íbúðir í rekstri, að mestu á suðvesturhorninu en
eignir félagsins eru fjölbreytt safn íbúða á höfuðborgarsvæðinu, í Reykjanesbæ, á Akranesi, í Borgarnesi, Akureyri,
Þórshöfn, Egilsstöðum, Reyðarfirði, Selfossi, í Hveragerði og Þorlákshöfn.

4.11 Uppfærsla á kafla 2.3.1 Eignasafnið
Kafli 2.3.1 Eignasafnið er nú sem hér segir:
Eignasafn Heimavalla telur 1.721 eign á 161.275 fermetrum. Fjárfestingareignir eru metnar á tæpa 46,7 ma.kr.,
fasteignir í sölumeðferð eru metnar á um 3,5 ma.kr. og eignir í byggingu 0,8 ma.kr. þann 30. júní 2019.
Fasteignir í útleigu (fjárfestingareignir) eru stærsti eignaflokkur Heimavalla og hafa verið uppistaðan í heildareignum
þess allt frá stofnun. Fjárfestingareignir námu 46.730 m.kr. 30. júní 2019 og lækkuðu um 6.412 m.kr. frá 31. desember
2018 þegar þær voru bókfærðar á 53.142 m.kr.

6

Heimavellir I, II, IV og V sameinuðust Heimavöllum III á árinu 2016.

47

Tafla 2.4: Fjárfestingareignir
(fjárhæðir eru í þús.kr.)

Fjárfestingareignir
Fasteignir í sölumeðferð
Fjárfestingareignir í byggingu
Hlutfall af heildareignum

2019
30.06
46.730.128
3.587.754

2018
31.12
53.142.221
0

2017
31.12
53.618.702
0

836.019
93,8%

1.232.941
95,7%

1.844.470
99,1%

Tafla 2.5: Eignasafnið eftir landshlutum
Bókfært virði
30.06.19
24,1 ma.kr.

Hlutfall af
bókfærðu virði
52,5%

Fjöldi eigna
590

Suðurnes

14,2 ma.kr.

30,9%

711

Suðurland

1,6 ma.kr.

3,5%

78

Vesturland og Vestfirðir

1,5 ma.kr.

3,3%

46

Norðurland

3,6 ma.kr.

7,8%

134

Austurland

0,9 ma.kr.

2,0%

59

Alls

45,9 ma.kr.

100%

1.618

Svæði
Höfuðborgarsvæðið

Meðalstærð íbúða til útleigu á höfuðborgarsvæðinu er um 82 fermetrar, 102 fermetrar á Suðurnesjum, 89 fermetrar á
Suðurlandi, 105 fermetrar á Vesturlandi, 80 fermetrar á Norðurlandi og 89 fermetrar á Austurlandi.

4.12 Uppfærsla á kafla 2.3.3 Þróun eignasafns
Kafli 2.3.3 Þróun eignasafns er nú sem hér segir:
Umtalsverðar breytingar hafa orðið á umfangi starfsemi Heimavalla síðan félagið hóf rekstur í núverandi mynd, þ.e. undir
lok febrúar 2015. Af þeim sökum eru þær sögulegu fjárhagsupplýsingar sem lýsing þessi hefur að geyma ekki leiðbeinandi
um framtíðarrekstur félagsins. Helstu breytingar eru raktar hér að neðan.
Mikill vöxtur var á umfangi félagsins á árinu 2016. Í upphafi árs var félagið með 445 íbúðir í rekstri. Í kjölfar tveggja
hlutafjárútboða á fyrri árshluta 2016 gat félagið tekið yfir eignasöfn íbúða og sameinað leigufélög undir sínum hatti þannig
að í október voru íbúðirnar orðnar um 970. Undir lok árs gekk félagið svo frá kaupum á öllum eignum og rekstri Ásabyggðar
ehf. Það félag var eigandi 716 íbúða7 á Ásbrú, gamla Varnarliðssvæðinu á Miðnesheiði. Kaupin nálægt því tvöfölduðu
umfang félagsins og fjölgaði íbúðum í rekstri í ríflega 1700 íbúðir í árslok. Kaupverðið á Ásabyggð ehf. var greitt með nýju
hlutafé í Heimavöllum leigufélagi slhf., móðurfélagi útgefanda, ásamt því að Heimavellir (útgefandi) yfirtóku skuldir
Ásabyggðar ehf. og dótturfélaga þess.
Félagið hélt áfram að vaxa á árinu 2017, einkum með afhendingu nýbygginga á höfuðborgarsvæðinu. Í Helgafellslandi í
Mosfellsbæ fékk félagið afhentar 105 nýjar íbúðir í fjórum fjölbýlishúsum sem hafa fengið góðar viðtökur á leigumarkaði
og eru allar leigðar. Einnig fékk félagið afhent sex fjölbýlishús með 135 íbúðum í Bryggjuhverfinu í Reykjavík sem eru allar
leigðar. Á Völlunum í Hafnarfirði fékk félagið afhent eitt fjölbýlishús með 31 íbúð og eru allar íbúðirnar leigðar. Þannig
voru íbúðir í rekstri 1.968 þann 31. desember 2017 en voru 1.892 þann 31. desember 2018. Á árinu 2018 var unnið að
endurskipulagningu eignasafnsins og seldar voru 209 íbúðir en á milli áranna 2017 og 2018 fækkaði íbúðum í eignasafni

7

Hér er horft til fjölda íbúða á Ásbrú en fjöldi fastanúmera var aðeins hærri tala því að í einhverjum tilfellum voru tvö einstaklingsherbergi (með
tvö fastanúmer) leigð út sem ein íbúð.
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félagsins í heild um 76. Í byrjun árs 2019 hóf félagið söluferli á 154 íbúðum á Ásbrú sem tilheyra svokölluðu 900 hverfi en
söluferlinu lauk þann 14. júní með þeirri niðurstöðu að félagið ákvað að taka ekki neinu tilboði sem bárust í ferlinu.
Félagið er sífellt að þróa eignasafn sitt og felur það í sér hvort tveggja kaup og sölu eigna. Á árinu 2017 seldi félagið frá sér
alls 129 íbúðir sem af ólíkum ástæðum töldust óhentugar útleigueiningar og árið 2018 seldi félagið frá sér 209 íbúðir. Á
fyrstu tveim ársfjórðungum 2019 hefur félagið selt 210 íbúðir og skilgreint 103 íbúðir sem fasteignir til sölu. Félagið hefur
gert samning um uppbyggingu á Hlíðarenda í Reykjavík á 164 íbúðum, búið er að afhenda félaginu 42 íbúðir og er áætlað
að félagið fái afhentar 122 íbúðir á árinu 2020. Fjármögnun þessara verkefna verður með blöndu af andvirði sölu óhentugra
eigna og lánsfé. Heimavellir hafa unnið statt og stöðugt að því að endurskipuleggja eignasafn sitt sem hefur einna helst falist
í því að selja út óhagkvæmar leigueiningar sbr. tilkynningu þar um í kauphöll Íslands dags. 29. ágúst 2019. Mun sú vinna
halda áfram með þá áherslu að leiguíbúðir utan kjarnasvæða Heimavalla verða seldar á næstu misserum sem og hafa ríflega
400 íbúðir verið skilgreindar eða verða skilgreindar sem sölueignir hjá félaginu eftir því sem leigusamningar renna út.
Leigutekjur Heimavalla námu 3.685,7 m.kr. árið 2018 samanborið við 3.096 m.kr. árið 2017. Aukningin á milli ára
nam 19% og má einna helst rekja til þess að eldri og óhagstæðir leigusamningar hafa verið færðir upp á markaðsleigu 8.
Leigutekjur Heimavalla námu 1.701,3 m.kr. á fyrstu sex mánuðum 2019 samanborið við 1.832,8 m.kr. á fyrstu sex
mánuðum 2018. Lækkun á milli fyrstu sex mánaða 2018 og fyrstu sex mánuði 2019 nam 7% og má einna helst rekja
til þess að íbúðum í eignasafninu fækkaði.

4.13 Uppfærsla á kafla 2.7 Endurskoðendur
Kafli 2.7 Endurskoðendur er nú sem hér segir:
Endurskoðandi útgefanda er KPMG ehf., kennitala 590975-0449, Borgartúni 27, 105 Reykjavík. KPMG ehf. hefur
verið endurskoðandi útgefanda á því tímabili er útgefandalýsing þessi tekur til, sem nær aftur til 1. janúar 2017.
Matthías Þór Óskarsson, löggiltur endurskoðandi, kennitala 070575-5079 endurskoðaði og áritaði ársreikning
útgefanda fyrir árin 2018 og 2017 fyrir hönd KPMG ehf. Matthías Þór Óskarsson kannaði og áritaði árshlutareikning
félagsins fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2019. Hann er meðlimur í Félagi löggiltra endurskoðenda. Engir hlutir í
útgefanda eða tengdar afleiður eru í eigu KPMG ehf. eða fulltrúa þeirra sem annast endurskoðun útgefanda.

4.14 Uppfærsla á kafla 2.9 Hluthafar
Kafli 2.9 Hluthafar er nú sem hér segir:
Hluthafar Heimavalla þann 23. október 2019 voru 459 talsins.
Tafla 2.6: Hluthafar

8

Hluthafi

Fjöldi hluta

Hlutfallsleg eign

Stálskip ehf.

966.358.136

8,6%

Birta lífeyrissjóður

927.838.186

8,2%

Snæból ehf.

840.000.000

7,5%

Gani ehf.

840.000.000

7,5%

Arion banki hf.

595.985.693

5,3%

Sjóvá – Almennar tryggingar hf.

541.120.099

4,8%

Vátryggingarfélag Íslands hf.

437.178.862

3,9%

Klasi ehf.

433.300.248

3,9%

Lækkun markaðsleigu pr. m2 má rekja til hlutfallslegrar stækkunar á safninu þar sem markaðsleiga er lægri, þ.e. utan höfuðborgarsvæðisins.
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M75 ehf.

424.485.772

3,8%

Landsbankinn hf.

395.776.676

3,5%

6.402.043.672

56,90%

Kvika banki hf.

367.343.364

3,3%

Brimgarðar ehf.

338.751.012

3,0%

Sigla ehf.

297.513.728

2,6%

IS Hlutabréfasjóðurinn

256.885.738

2,3%

Efniviður ehf.

238.562.891

2,1%

Eignarhaldsfélagið VGJ ehf.

219.602.577

2,0%

TM fé ehf.

217.330.811

1,9%

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

210.086.451

1,9%

Frostaskjól ehf.

168.758.653

1,5%

Global Macro Absolute Return Ad

143.296.854

1,3%

20 stærstu samtals
Aðrir hluthafar samtals

8.860.175.751
2.391.221.995

78,75%
21,25%

Útgefnir hlutir samtals

11.251.397.746

100,0%

10 stærstu samtals

Útgefanda er ekki kunnugt um annað eignarhald á hlutafé hans en að framan greinir. Útgefanda er heldur ekki kunnugt
um samstarf eða samkomulög hluthafa útgefanda varðandi málefni útgefandans, umfram það sem felst í samþykktum
útgefandans. Þá er útgefanda ekki kunnugt um að aðrir aðilar en þeir sem mynda hluthafahóp hans, hafi áhrif á stjórnun
útgefanda, hvort heldur með skuggastjórnun eða á annan hátt, á þann veg að honum sé í reynd stjórnað af öðrum
aðilum en þeim sem hér hefur verið gerð grein fyrir. Loks er útgefanda 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.
Engar mikilvægar breytingar hafa orðið á fjárhags- eða viðskiptastöðu útgefanda frá dagsetningu síðustu birtu
reikningsskila, árshlutauppgjöri 1. janúar – 30. júní 2019. Útgefanda er ekki kunnugt um neinar stjórnvalds-, efnahags, fjárhags-, peningamála- eða pólitískar stefnur eða aðgerðir sem hafa eða gætu haft veruleg bein eða óbein efnisleg
áhrif á rekstur útgefanda aðrar en fjallað er um í kafla 1. Áhættuþættir. Ekki hafa orðið neinar verulegar óæskilegar
breytingar á framtíðarhorfum útgefanda frá síðustu endurskoðuðu reikningsskilum, ársreikningi fyrir árið 2018.
Útgefandi hefur ekki upplýsingar um nein stjórnsýslu-, dóms- eða gerðardómsmál (þ.m.t. þau mál sem eru til
meðferðar eða yfirvofandi og útgefanda er kunnugt um) á síðustu tólf mánuðum sem kunna að hafa haft eða hafa að
undanförnu haft veruleg áhrif á fjárhagsstöðu eða arðsemi útgefanda.
Stjórn Heimavalla hf. tók ákvörðun, á grundvelli samþykktar hluthafafundar félagsins þann 30. ágúst 2019, um
framkvæmd endurkaupáætlunar um kaup á eigin bréfum með því markmiði að lækka útgefið hlutafé félagsins sbr.
tilkynningu í kauphöll þann 1. október 2019. Áætlað er að kaupa allt að 337.541.932 hluta sem jafngildir 3% af útgefnu
hlutafé, þó þannig að heildar kaupverð eigin hluta endurkaupanna verði aldrei meira en 523.189.995 kr., Framkvæmd
áætlunarinnar hófst þann 2. október 2019 og mun gilda fram að aðalfundi félagsins árið 2020 þó að hámarki til 30.
apríl 2020
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4.15 Uppfærsla á kafla 3.3 Gögn felld inn með tilvísun
Kafli 3.3 Gögn felld inn með tilvísun er nú sem hér segir:
Eftirfarandi skjöl eru í heild sinni felld inn í útgefandalýsingu þessa með tilvísun og skoðast þar með sem órjúfanlegur
hluti af útgefandalýsingu þessari og tiltekin sem skjöl til sýnis:


Heimavellir hf. Uppgjörskynning fyrir árshlutauppgjör 2019 dagsett 29. ágúst 2019 og samandregin
árshlutareikningur 1. janúar til 30. júní 2019.
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=901689&lang=is



Heimavellir hf. Uppgjörskynning fyrir ársuppgjör 2018 dagsett 14. febrúar 2018.
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=875518&lang=is



Endurskoðaður ársreikningur Heimavalla hf. 2018.
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=875270&lang=is



Endurskoðaður ársreikningur Heimavalla hf. 2017.
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=823048&lang=is

4.16 Uppfærsla á kafla 3.6 Ráðgjafar
Kafli 3.6 Ráðgjafar er nú sem hér segir:
Fyrirtækjaráðgjöf fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf., kennitala 581008-0150, Borgartúni 19, 105
Reykjavík hefur umsjón með því ferli að fá lýsingu þessa staðfesta hjá Fjármálaeftirlitinu. 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. Lýsingin er meðal annars byggð á
óendurskoðuðum en könnuðum árshlutareikningi útgefanda fyrir tímabilið 1.1.-30.6.2019 og endurskoðuðum
ársreikningum útgefanda fyrir fjárhagsárin 2017 og 2018.

4.17 Viðauki I: Samþykktir Heimavalla hf., dagsettar 30.ágúst 2019
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