Viðauki við grunnlýsingu dags. 20. desember 2018
vegna 70.000.000.000 kr. útgáfuramma skuldaskjala

Viðauki þessi sem dagsettur er 15. maí 2020 er birtur á grundvelli 46. gr. laga nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti. Grunnlýsing Lykils fjármögnunar hf. dagsett 20. desember 2018 (hér eftir nefnd
grunnlýsingin og Lykill eða félagið), skal höfð til hliðsjónar við lestur viðaukans og gilda skilgreiningar í
grunnlýsingunni jafnframt um viðauka þennan. Við birtingu viðaukans myndar hann órjúfanlegan hluta
grunnlýsingarinnar.
Stjórn og Framkvæmdastjórn Lykils fjármögnunar hf.
Í 7. kafla grunnlýsingarinnar er fjallað um stjórn og framkvæmdastjórn félagsins. Með viðauka þessum
eru settar fram upplýsingar um nýja stjórn Lykils sem var kjörin þann 27. apríl 2020 ásamt upplýsingum
um nýja framkvæmdastjórn. Umfjöllun um stjórn og framkvæmdastjórn Lykils í kafla 7 fellur brott í
heild sinni og kemur eftirfarandi umfjöllun í hennar stað. Breyting þessi leiðir ekki til breytinga á kafla
1 Samantekt.

Stjórn
Í stjórn Lykils eru sex aðalmenn og tveir varamenn, sbr. 51. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
Í aðalstjórn sitja Sigurður Viðarsson formaður stjórnar, Kristín Friðgeirsdóttir, Örvar Kærnested, Andri
Þór Guðmundsson, Einar Örn Ólafsson og Helga Kristín Auðunsdóttir. Varamenn í stjórn eru Bjarki Már
Baxter og Bryndís Hrafnkelsdóttir.
Sigurður Viðarsson er forstjóri TM hf. Hann er með BS gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands.
Sigurður starfaði áður hjá Kaupþingi Líf, m.a. sem aðstoðarforstjóri og framkvæmdastjóri fjármála- og
tryggingaþjónustu.
Kristín Friðgeirsdóttir er ráðgjafi og kennari í stjórnunar- og rekstrarfræðum við London Business
School. Hún er með BS gráðu í véla- og iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands, MS gráðu í
fjármálaverkfræði frá Stanford University, auk Ph.D. í rekstrarverkfræði frá saman skóla.
Örvar Kærnested er sjálfstætt starfandi fjárfestir. Hann er með BS gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla
Íslands og próf í verðbréfaviðskiptum. Örvar starfaði á árunum 1999-2008 hjá Kaupþingi banka og síðar
hjá Stoðir UK Ltd. Örvar er eigandi Riverside Capital ehf. sem á 1,9% eignarhlut í TM hf., móðurfélagi
Lykils fjármögnunar hf.
Andri Þór Guðmundsson hefur verið forstjóri Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar frá árinu 2004.
Hann er með cand. oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og MBA próf frá Rotterdam School
of Management.
Einar Örn Ólafsson er stjórnarformaður Gámaþjónustunnar hf. og Dælunnar ehf. Hann er menntaður
véla- og iðnaðarverkfræðingur og hefur MBA gráðu frá New York University. Einar var
framkvæmdastjóri Arnarlax frá árinu 2014 – 2016 og forstjóri Skeljungs á árunum 2009-2014.
Helga Kristín Auðunsdóttir er lögfræðingur og lektor við Háskólann á Bifröst. Hún hefur lokið BS-prófi
í viðskiptalögfræði og ML-prófi í lögfræði frá Háskólanum á Bifröst ásamt LLM-prófi í alþjóðlegum
viðskiptarétti og samningsgerð frá Háskólanum í Miami.

Bjarki Már Baxter er lögmaður hjá lögmannsstofunni Málþingi ehf. Hann er með embættispróf í
lögfræði frá Háskóla Íslands og réttindi til málflutnings fyrir héraðsdómstólum og Landsrétti.
Bryndís Hrafnkelsdóttir hefur verið forstjóri Happdrættis Háskóla Íslands frá árinu 2010. Hún er með
cand.oecon. gráðu frá Háskóla Íslands og MS gráðu í viðskiptafræði frá saman skóla.

Framkvæmdastjórn
Framkvæmdastjórn útgefanda samanstendur af framkvæmdastjóra og 2 stjórnendum.
Ólöf Jónsdóttir – Framkvæmdastjóri
Véla- og iðnaðarverkfræðingur frá Háskóla Íslands og hefur lokið meistaranámi í aðgerðarfræðum frá
London School of Economics. Ólöf hefur starfað í hálfan annan áratug á íslenskum fjármálamarkaði.
Frá árinu 2017 starfaði hún hjá Kviku banka, fyrst sem forstöðumaður stefnumótunar og
rekstrarstjórnunar og síðar sem forstöðumaður fjártækni. Ólöf tók við núverandi stöðu í mars 2020.
Árni Huldar Sveinbjörnsson – Sviðsstjóri Viðskiptasviðs
Lögfræðingur frá lagadeild Háskólans í Reykjavík 2007. Árni hefur málflutningsréttindi fyrir
héraðsdómi. Hann starfaði sem lögfræðingur á lánasviði Fjármálaeftirlitsins frá 2006 til 2010. Hann var
lögfræðingur framkvæmdastjórnar og stjórnar Íslandsbanka 2010-2013, ásamt því að sitja í stjórn
Borgunar hf. Árni hóf störf hjá Lykli í ágúst 2013.
Stefnir Stefnisson – Sviðsstjóri Rekstrarsviðs
Hagfræðingur frá Háskóla Íslands 2008. Stefnir hefur starfað hjá Lykli frá árinu 2008, fyrst sem ráðgjafi
á einstaklingsviði auk fjölda tilfallandi starfa en síðar sem greinandi á fjármálasviði. Sumarið 2011 tók
Stefnir við starfi verkefnastjóra á skrifstofu framkvæmdastjóra og varð síðar forstöðumaður greininga
hjá félaginu. Stefnir tók við núverandi stöðu í febrúar 2015.
Aðrar upplýsingar um stjórn og stjórnendur
Útgefanda er ekki kunnugt um að hjá stjórnarmönnum þess og framangreindum aðilum í
framkvæmdastjórn félagsins séu hagsmunaárekstrar milli skyldustarfa fyrir útgefanda og persónulegra
hagsmuna þeirra og/eða annarra skyldustarfa þeirra. Engin fjölskyldutengsl eru á milli stjórnarmanna
og/eða stjórnenda útgefenda.
Starfsstöð aðila í stjórn og framkvæmdastjórn er hjá útgefanda, Síðumúla 24, 108 Reykjavík.

Yfirlýsing ábyrgðaraðila fyrir hönd útgefanda
Framkvæmdastjóri Lykils fjármögnunar hf., kt. 621101-2420, Síðumúla 24, 108 Reykjavík, lýsir því yfir
fyrir hönd Lykils fjármögnunar hf. sem útgefanda að samkvæmt bestu vitund séu upplýsingarnar sem
viðaukinn hefur að geyma í samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum hefur verið sleppt sem
kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hans.

Reykjavík, 15. maí 2020
Fyrir hönd Lykils fjármögnunar hf.

