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Verðbréfalysing bessi er birt af Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105
Reykjavik (hér eftir „Kvika", „útgefandinn", „bankinn" eða „félagið") bann 23. maí 2018 og er
hluti af lýsingu félagsins sem samanstendur af tveimur skjölum, b.e. verðbréfalysingu bessari
og útgefandalýsingu sem gefin var út af útgefanda og staðfest af Fjármálaeftirlitinu sama dag.
Kvika er viðskiptabanki I skilningi laga um fjármálafyrirtxki, nr. 161/2002, en leggur áherslu
á fjárfestingabankastarfsemi. Bankinn sinnir fjármögmun, sérhxfðri bankabjemustu, miðlun
verðbréfa, fyrirtzekjaráðgjöf og eignastyringu.
Verðbréfalysing bessi er gefin út vegna umsóknar um töku víxla útgefanda, KVB 18 0920, til
viðskipta I Kauphöll islands, kt. 681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavik.
Verðbréfalysing bessi veitir upplýsingar urn mikilvaega eiginleika og áhættu sem tengjast
vbclunum og uppfyllir hún kröfur XIII. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 809/2004 frá 29. april 2004 urn lágmarkskröfur urn upplysingar sem koma skulu fram I
verðbréfalýsingu fyrir skuldabréf og afleidd verðbréf bar sem nafnvirði hverrar einingar er
a.m.k. 100.000 evrur.
Upplysingar sem fram koma I verðbréfalysingunni byggja á staðreyndum og aðstæðum ems og
bzer voru á staðfestingardegi hennar og geta breyst án fyrirvara. Komi fram nyjar upplysingar
sem geta haft áhrif á verð vixlanna frá staðfestingu lysingarinnar og fram að þeim degi begar
viðskipti með víxlana I Kauphöllinni hefjast mun útgefandi útbúa viðauka við lysinguna og
birta á sama hátt og lysinguna á evrópska efnahagssvainu, sbr. 46. gr. laga nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti („vvl.").
Útprentuð eintök lysingarinnar má nálgast 112 mánuði frá staðfestingu hennar á slcrifstofu
útgefanda. Rafrxn eintök má nálgast á vefsiðu útgefanda https://www.lcvikals/um-kviku/umkviku
verðbréfalýsingu bessari visa „víxlarnir" og „víxlantgáfan" til vixlaflokksins KVB 18 0920
sem er sá flokkur sem sótt er urn að tekinn verði til viðskipta I Kauphöllinni.

1. AlliETTUDATTIR
Áhættubáttum þeim sem lyst er her á eftir eru beir sem útgefanda er kunnugt urn og sem að
hans mati eiga sérstaklega við urn víxla írtgefna af honum. Ahættubættir bessir eru háðir óvissu
og bvi er útgefanda ekki mögulegt að segja til urn incur á bvf að beir geti átt sér stað. Möguleiki
er á bví að útgefandi geti ekki staðið við skuldbindingar samkvxmt víxlunum vegna annarra
bátta sem ekki eru taldir áhættubzettir á grundvelli beirra upplýsinga sem nú liggja fyrir og
útgefanda er kunnugt um.

1.1. Almenn áhætta víxla
Fjárfesting I víxlum felur alltaf I sér áhættu. Verðmxti víxlanna kann að minnka jafnt sem
aukast. Fjárfestar geta tapað verðmxti hluta eða allrar fjárfestingar sinnar I víxlum. Margvísleg
atriði geta valdið breytingum á verðmæti víxlanna m.a. almennt efnahagsástand,
vaxtaálcvarðanir Seðlabanka islands, breytingar á lögum og reglugerðum og aðrir atburðir.
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1.2. Lagaumhverfi
Urn fitgáfu víxlanna gilda log um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, lög um raframa
eignarskráningu verðbréfa, nr. 131/1997 og Víxillög, nr. 93/1933.
DA gilda um Atgáfuna reglugerð nr. 837/2013, um almenn -Moo verðbréfa að verðmæti
jafnvirðis 5.000.000 evra I íslenskum krónum eða meira og töku verðbréfa til viðskipta
skipulegum verðbréfamarkaði, reglugerð nr. 243/2006, urn gildistöku reglugerðar
framkvxmdastjórnarinnar nr. 809/2004 urn framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2003/71/EB að því er varðar upplýsingar í lýsingum, svo og framsetningu þeirra, upplýsingar
felldar inn með tilví sun, og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu auglýsinga og aðrar
reglugerðir og loggjdf sem varða fitgáfu og viðskipti með verðbréf.
DA gilda reglur FME nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja,
reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik, reglugerð nr. 707/2008 um
upplýsingagjöf og tilkynningaskyldu sky. lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og reglur
Nasdaq Iceland hf. fyrir iitgefendur fjármálageminga um fitgáfuna og fitgefanda. Breytingar
löggjöf sem tengist frtgáfunni kunna að hafa Muff á verðmæti víxlanna.
Ihgefanda bera að fara eftir framangreindum lögum og reglum sem meðal annars fela I sér
upplýsingaskyldu.
Eðli máls samIcvæmt getur útgefandi ekki séð fyrir breytingar á löggjöf og getur 13\4 hvorki
tekið ábyrgð á mögulegum áhrifum á verb né öðrum afleiðingum sem slíkar breytingar kunna
að hafa á víxlana. A þetta við urn allar breytingar á lögum og reglum settum af löggjafanum og
stjórnvöldum sem og breytingar sem kunna að stafa af niðurstöðum dómstóla eða stjórnvalda.
Einnig her að hafa I huga að breytingar á löggjöf Evrópusambandsins áþessu sviði kunna að
hafa áhrif a Atgefanda og víxlana vegna aðildar islands að EES-samningnum.

1.3. Áhætta tengd vklunum
1.3.1. Marka6scilicetta
Verðmxti víxla kann að taka breytingum vegna aðstæðna á markaði. Dannig getur virði
víxlanna lækkað ef almenn ávöxtunarkrafa á markaði hækkar og virði hækkað ef
Avöxtunarkrafa la3kkar.

1.3.2. Seljanleikaálicetta
Víxlamir hafa ekki Our verið teknir til viðskipta a skipulegum verðbréfamarkaði. 136 að
víxlarnir verði teknir til viðskipta I kauphöll getur fitgefandi ekki Abyrgst að viðskipti með
verði virk. Enginn skylda hyílir a írtgefanda að viðhalda virlcum markaði með víxlana og ekki
er fyrirhugað að viðskiptavakt verði með 136.. Dyí kann að myndast seljanleikaáhætta, þ.e.
Ahatttan af því að ekki sé hægt að selja víxlana egar vilji er fyrir því. ikhættan birtist með þeim
hætti að markaðurinn getur ekki tekið við því magni sem til stendur að selja eða að verðmyndun
sé með þeim hætti að verulegur munur er a kaup- og sölugengi víxlanna.
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1.3.3. Lausafjcirethcetta
Otgefandi kann að lenda Ibeirri stöðu að eiga ekki nægilegt laust fé til að mxta skuldbindingum
sínum begar bær falla f gjalddaga. Otgefandi stýrir lausafjáráhættu sinni til bess meðal annars
að tryggja að hann eigi avant nxgilegt laust fé til að mmta skuldbindingum sínum.
2. UPPLÝSINGAR UM ViXLANA OG TÖKU TIL VIDSKIPTA
2.1. Útgefandinn
Lögheiti dtgefandans er Kvika banki hf. og viðskiptaheiti Kvika. Otgefandi er hlutafélag
stofnað 7. maí 2002 1 samræmi við log um hlutafélög nr. 2/1995. Kennitala írtgefanda er
540502-2930, og heimilisfang Borgartún 25, 105 Reykjavík. Otgefandi starfar samkvxmt
lögum urn hlutafélög nr. 2/1995 og lögum urn fjármálafyrirtxki nr. 161/2002.
Lögformlegt heiti

Kvika banki hf.

Viðskiptaheiti

Kvika

Félagaform

Hlutafélag

Kennitala

540502-2930

Höfuöstöðvar og heimilisfang

Borgartún 25, 105 Reykjavik

LEI kóði

254900WR3I1Z9NPC7D84

Vefsíða

www.kvika.is

Símantimer

540 3200

Auðkenni hjá Nasdaq Iceland
hf. og Nasdaq verðbréfamiðstöð
hf.

KVB 18 0920

2.2. Upplýsingar um víxlana
Víxlarnir voru gefnir út 21. mars 2018 egar kr. 2.000.000.000, eða 100 nafnverðseiningar,
voru gefnar út. Heildardtgáfuheimild I floldcnum er kr. 2.000.000.000, eða 100
nafnverðseiningar og hefur Him bvf verið fullnýtt.
Astaan fyrir írtgáfu víxlanna er að auka fjölbreytileika I fjármögnun bankans. Víxlarnir eru
seldir á flötum vöxtum 4,65%. Söluvirði írtgáfunnar er 1.954.063.230 kránur og er
nettósöluandvirði eftir kostnað ámtlað 1.952.933.230 lcrónur. Kostnaður er ámtlaður 1.130.000
króna og er bar um að ræða vinnu við verðbréfa- og írtgefandalýsingu og kostnað til
Fjármálaeftirlitsins, Nasdaq Iceland hf. og Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf.
Markmiðið með twit að fá vhdana tekna til viðskipta I kauphöll er að stuðla að auknum
seljanleika og markaðshæfi beirra auk bess að tryggja fjárfestum að starfshættir og
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upplýsingagjöf frtgefanda séu I samræmi við reglur sem gilda urn utgefendur fjármálagerninga
I kauphöll.
Auðkenni

KVB 18 0920

ISIN númer

IS0000029767

Tegund bréfs

Víxlar, vaxtalausir með forvaxtafyrirkomulagi

CFI númer

D-Y-Z-U-X-R

Skráð rafrænt

Víxlarnir eru gefnir út með rafrzenum hzetti I kerfi Nasdaq
verðbréfamiðstöðvar hf, Laugavegi 182, 5. hæ6, 105
Reykjavik. Eignaskráning rafbréfa hjá Nasdaq yerðbréfamiðstöð hf. veitir skráðum eiganda hennar lögformlega heimild
fyrir beim réttindum sem hann er skraður eigandi að.

Tegund afborgana

Ein greiðsla höfuðstúls á gjalddaga.

Útgáfuland

island

Gjaldmiðill

ISK — íslenskar kronur

Nafnverðseiningar

20.000.000,-

Heildarheimild

2.000.000.000,-

Degar útgefið

2.000.000.000,-

Útgáfudagur

21.03.2018

Fjöldi gjalddaga höfuöstúls
heildina

1

Gjalddagi höfuöstúls

20.09.2018

Greiðslur vaxta og
vaxtaprósenta

Víxlarnir eru vaxtalausir og eru seldir með
forvaxtafyrirkomulagi.

Reikniregla vaxta

Einfaldir

Dagaregla

Actual/360, ISMA aðferð

Vísitölutrygging

Nei

Innkallanlegt

Nei

Innleysanlegt

Nei

Fyrning

Kröfur samkvæmt víxlunum fyrnast se beim ekki lyst innan tiu
ára frá gjalddaga, sky. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 150/2007 um
fyrningu Icröfuréttinda. Kröfur urn vexti og verðbmtur fyrnast
fjúrum arum frá gjalddaga sky. 3. gr. sömu laga.

Breytanlegt

Nei
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Greiðslustaður

Dtgefandi mun, fyrir milligöngu Nasdaq verðbréfamiðstöðvar
hf., greiða nafrivirði vbdanna á gjalddaga til þeirra
reilcningsstofnana bar sem slcraðir eigendur víxlana hafa VSreikning (með VS-reikningi er átt við reikning I skilningi laga
nr. 131/1997, um rafræna eignarslcráningu verðbréfa).

Ef afborgun lendir
helgarldegi, A að bæta við
vöxtum yfir 1)A daga sem
afborgun seinkar um?

Nei

Viðskiptavakt

Elcki verður viðskiptavakt með víxlana.

Framsal

Við eigendaskipti verða víxlarnir aðeins framseldir til
nafngreindra aðila og I samræmi við ákvxði laga nr. 131/1997
urn rafræna eignaskráningu verðbréfa. Að öðru leyti em engar
talcmarkanir á framsali víxlanna.

Vanskil

Urn vanskil skal fara eftir ákvxðum víxillaga nr. 93/1933.
Verði vanskil á greiðslu víxlanna a gjalddaga og þeir eru ekki
greiddir upp innan þriggja daga, skal handhafa vera heimilt að
gjaldfella skuldina með skriflegri tilkynninu til fitgefanda. Við
móttölcu fitgefanda á gjaldfellingartilkynningu skulu víxlarnir
teljast fallnir I gjalddaga og atgefanda skylt að greiða þá upp
sarnraami við skilmála þeirra.

Breytingar a skilmálum

Otgefanda her að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. um
allar breytingar sem lcunna að verða gerðar á skilmálum
víxilfloldcsins.

Hlunnindi

Engin hlunnindi ern tengd víxlunum.

Skattur

Dtgafan er rafrzent slcráð hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
Abyrgð a Atreilcningi og tölcu fjármagnstekjuskatts liggur hjá
þeirri reikningsstofnun sem varslar viðkomandi brat*.

Gjöld

útgefandi greiðir allan kostnað við fitgáfuna þ.m.t. gjöld til
Nasdaq Iceland hf.

Ágreiningsmál

Rísi mál fit af víxli þessum ma reka þau fyrir héraðsdomi
Reykjavíicur, sky. ákmðum XVII. kafla laga nr. 91/1991 urn
meöferð einkamála

Forgangsrööun

Krafa a hendur írtgefanda á endurgreiðslu höfuðstáls víxlanna
er almenn krafa og nýtur ekki forgangs umfram aðrar kröfur á
hendur Kvilcu á hverjum

2.3. Heimild til vklatitgáfu
Víxlarnir eru gefnir út samkvæmt heimild fjármálanefndar útgefanda þann 14. mars 2018.
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2.4. Löggjöfin sem víxlarnir eru gefnir fit I samraemi við
Um írtgáfu víxlanna gilda log urn verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, og eftir atvikum önnur tengd
löggjöf og reglur, t.d. log urn rafræna eignarslcráningu verðbréfa, nr. 131/1997, Víxillög, nr.
93/1933, og log um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001. DA kunna lög urn fymingu
kröfuréttinda, nr. 150/2007, að koma til skoðunar I viðeigandi tilvikum.
gilda urn starfsemi útgefanda lög urn tjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og log urn hlutafélög,
nr. 2/1995.

2.5. Slulning á markað og fyrirkomulag viðskipta með víxlana
Degar lýsing þessi hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu mun tirtgefandi óska eftir 1314 að
vfxlarnir verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. Í kjölfarið mun Kauphöllin
fara yfir umsókn félagsins og tillcynna opinberlega ef víxlarnir verða teknir til viðskipta og þá
hvenær fyrsti mögulegi viðskiptadagur verði með bréfin á hinum skipulega verðbréfamarkaði.
Útgefandi er þegar útgefandi fiármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta I
Kauphöllinni, Nasdaq Iceland hf., og lýtur hann því nú egar upplýsingaskyldu a markaði
samkvæmt settum lögum og reglugerðum um verðbréfaviðskipti og reglum Nasdaq Iceland hf.
Núgildandi reglur Icveða meðal annars á um að agefandi víxla skuli kappkosta að birta
opinberlega og An tafar allar Our óbirtar upplýsingar um álcvarðanir eða atvik sem hann veit
eða má vita að kunni að hafa marktEek áhrif á verð vfxlanna.
Víxilflokkur verður afskráður sjö sólarhringum eftir gjalddaga, nema tillcynning um annað
berist frá útgefanda. Otgefanda her að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. urn greiðslufall
flolcksins og skal I þvi tilviki senda Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. tillcynningu bar urn þegar
greiðsla hefur farið ftam.

3. TILKYNNING TIL FJARFESTA
3.1. Yfirlýsing Abyrgðaraðila verðbréfalýsingar
Formaður stjórnar og forstjéri Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 Reykjavik
lýsa þvi her með yfir fyrir hönd útgefanda að samkvxmt þeirra bestu vitund séu upplýsingamar
sem lýsingin hefur að geyma I samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum sé sleppt
sem kunna að skipta máli varðandi Areiðanleika hennar.

Reykjavik, 23. mai 2018

F.h. Kviku

F.h. Kviku

Kristin Péturscióttir, stjárnarformaður

irmann Dorva dsso
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3.2. Hugsanlegir hagsmunaárekstrar
Ihgefandi hefur sjálfur umsjón með töku víxlanna til viðskipta og sá urn gerð lýsingar og 13\4
kom enginn þriðji aðili að gerð þessarar lýsingar sem kynni að hafa annarra hagsmuna að gmta
en írtgefandi. Hins vegar geta falist hagsmunaárekstrar I slari aðstöðu en í sammmi við
yfirlýsingar fyrirsvarsmanna I kafla 3.1 hér að ofan ká eru upplýsingar I þessari lýsingu
samrxmi við staðreyndir og engum upplýsingum sem kunna að skipta máli varðandi
áreiðanleika hennar er sleppt.
Stjórn írtgefanda er ekki kunnugt um og telur enga hagsmunaárekstra til staðar sem máli skipta
fyrir fitgafuna.

3.3. Skjöl til sýnis
ttgáfulýsing víxlanna er hluti af þessari verðbréfalýsingu og er Iran sett fram 1 4. kafla her að
neðan.

4. fITGÁFULÝSING
Hér að neðan ma sjá írtgáfulýsingu víxlanna, dags. 19. mars 2018.
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KVKA

Útgefandalýsing bessi er birt af Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105
Reykjavik (hér eftir „Kvika", „útgefandinn", „bankinn" eða „felagið") bann 23. maí 2018 og er
hluti af lýsingu félagsins sem samanstendur af tveimur skjölum, lie. verðbréfalýsingu, dags.
23. maí 2018 og írtgefandalýsingu bessari. Degar vísað er til „samstæðunnar" er átt við
útgefanda og samsteou hans. Kvika er viðskiptabanki I skilningi laga urn fjármálafyrirtæki, nr.
161/2002, og leggur áherslu á fjárfestingabankastarfsemi. Bankinn sinnir fjármögnun,
sérhæfðri bankabjónustu, miðlun verðbréfa, fyrirtækjaráðgjöf og eignastýringu.
l'Agefandalýsing bessi er gefin út I tengslum við umsókn urn tölcu víxla I flolcknum KVB 18
0920, sem gefnir voru út 21. mars 2018, til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. , Ict.
681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavik, og veitir hún upplýsingar urn mikilvæga
eiginleika og áhættu sem tengjast útgefanda.
Upplýsingar sem fram koma I útgefandalýsingunni byggj a á staðreyndum og aðstæðum ems og
bær voru á staðfestingardegi hennar og geta breyst án fyrirvara. Komi fram nýjar upplýsingar
sem geta haft áhrif á verð víxlanna frá staðfestingu lýsingarinnar og fram að þeim degi egar
viðskipti með víxlana I Kauphöllinni hefjast mun útgefandi útbúa viðauka við lýsingu og birta
á sama hátt og lýsingin á evrópska efnahagssvæðinu, sbr. 46. gr. laga nr. 108/2007 urn
verðbréfaviðskipti („vvl.").
Otprentuð eintök lýsingarinnar má nálgast 112 mánuði frá staðfestingu hennar á skrifstofu
útgefanda. Rafræn eintök má nálgast á vefsiðu útgefanda https://www.kvika.is/um-kviku/umlcviku.

1. ÁHIETTIJDATTIR
.Ahættubáftum beim sem lýst er hér á eftir eru heir sem útgefanda er lcunnugt urn og sem að
mati hans eiga sérstaklega við um hann og hans atvinnugrein og geta haft áhrif á getu útgefanda
til að uppfylla slculdbindingar sínar gagnvart beim sem hafa fjárfest I fjármálagerningum
útgefnum af honum.
Alrettubættir bessir eru háðir óvissu og IDA er útgefanda ekki mögulegt að segja til urn líkur á
bvf að beir eigi sér stað. Möguleiki er á bvf að útgefandi geti ekki staðið við skuldbindingar
sínar vegna annarra báfta sem ekki eru taldir áhættubzettir á grundvelli beirra upplýsinga sem
nú liggj a fyrir og útgefanda er kunnugt um.

1.1. Fjárhagsleg áhætta útgefanda

1.1.1. Útlánaacetta
utlánaáhætta felur I sér hættuna á IDA að útgefandi verði fyrir tapi vegna vanefnda á skuld
mótaðila við útgefanda. Helsta áhætta útgefanda er útlánaáhætta. Til útlánaáhættu teljast öll
íftlán til viðskiptavina, ábyrgðir, lánsloforð, afleiðuviðskipti, framvirkir samningar og
útlánaígildi skiptasamninga. Þvi til viðbótar falla margar eignir útgefanda undir útlánáhættu, til
að mynda innlán bankans á erlendum bankabókum, eign I cióttur- og hlutdeildarfélögum,
fastafjármunir, seðlar og mynt, viðskiptalcröfur og 6sIcráð verðbréf. Steasti hluti
útlánaáhættunnar felst 136 I lánum til einstaklinga og fyrirtwkj a.
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Upplýsingar urn sundurliðun lána til viðskiptavina eftir atvinnugreinum má finna í skýringu nr.
45 1 samstæðuársreikningi bankans fyrir tírnabilið 1. janúar 2017 til 31. desember 2017 (her
eftir nefndur „samstæðuársreikningur útgefanda fyrir árið 2017"). Um umfang gjaldfallinna
lána og virðisrýrnun er fjallað I skýringu nr. 44 1 samstæðuársreikningi útgefanda fyrir Arið
2017. Líftími lánasafnsins var tiltölulega stuttur eða urn það bil eitt ár. Frekari greiningu
sjóðstreymi lána má sjá í skýringu 49 1 samsteeðuársreikningi útgefanda fyrir árið 2017.
Lánastefnu útgefanda er mtlað að koma á skipulagi og tryggj a yfirsýn yfir útlánastarfsemi hans.
Stefnan er leiðbeinandi fyrir lánanefnd, og er nefndinni heimilt að \raja frá ákvæðum
stefnunnar sé talin ástmða til. Hvers konar frávik frá lánastefnunni skulu samþykkt af lánanefnd
og skal rökstuðningur fyrir frávikinu bókaður I fundargerð lánanefndar. Framkvzemdastjórar,
forstöðumenn og aðrir starfsmenn með útlánaheimild, hafa heimild til að samþykkja
fyrirgreiðslu innan sinna lánaheimilda og innan marka lánastefnunnar. Fani lánveiting út fyrir
lánastefnu útgefanda skal lánsbeiðnin lögð fyrir lánanefnd óháð lánsfjárhei. Ekki er krafa urn
sérstök hlutföll milli ákveðinna tegunda útlána I lánastefnunni. Lánastefnan setur
Akveðin
viðmið urn tilgang, tryggingahlutfall og gzeði trygginga, form samninga, lánstíma og greiðslur
I tilviki mismunandi lána.
Otgefandi hefur byggt upp traust útlánasafn bar sem áhersla er lögð á gzeði lánasafnsins frekar
en stærð þess. Ahersla er lögð á traust og skilvirkt heildarferli lánveitinga sem stuðlar að
fullnxgjandi gzeðum lánasafnsins með tilliti til Ahæftuflokkunar viðskiptavina og
gaeðaflokkunar trygginga. Áhersla er lögð á að veita fyrsta flokks sérhæfða bankaþjónustu með
nýtingu sveigjanlegra innviða.

1.1.2. Lausajjáráhcetta
Lausafjáráhæfta vísar til hxttu áþví að útgefandi geti ekki staðið við skuldbindingar sínar
gjalddaga með eðlilegum hætti, ýmist ails ekki eða An verulegs taps vegna skorts á seljanleika
eigna. Dessi Ahætta stafar fyrst og fremst af misræmi A milli gjalddaga í sjóðstreymi eigna og
skulda.
Lausaljárstýring er framkvæmd af fjárstýringu en Ahættustýring hefur eftirlit með
lausafjárstýringu. Lausafjárstaða er tilkynnt til fjármálanefndar.
thgefandi viðheldur Avant lausafjárstöðu I samrzemi við reglur Seðlabanka islands urn
lausafjárhlutfall lánastofnana nr. 266/2017. Urn nánari upplýsingar um lausafjárhlutföll og
liftímagreiningu eigna og skulda vísast til skýringar Ir. 49 1 samstæðuársreikningi útgefanda
fyrir Arið 2017.
Til að takmarka þessa Ahættu hefur útgefandi sett sér Ahættustefnu um lausatjárstýringu. Stýring
lausafjáráhaettu útgefanda er I samrxmi við bed ytri kröfur eftirlitsaðila og innri viðmið sem
sett eru af stjórn í Ahættustefnu. Framkvxmd lausaljárstýringar skal samkvæmt áhættustefnu
vera í samrwmi við reglur og tiirnæii eftirlitsstofnana, þ.m.t. leiðbeinandi tilmaeli FME nr.
2/2010. Fjármálanefnd (sjá nánari umfjöllun urn fjármálanefnd I kafla 5.3.3) er heimilt að setja
frekari viðmið innan ramma Ahættustefnu og skal tryggj a að fjárstýring hafi umboð og getu til
daglegrar stýringar fjármögnunar- og lausafjáráhzettu. Fjárstýring skal:
• Tryggja varfærni I daglegri stýringu lausafjár útgefanda.
• úthluta og beina fjármunum á þann hátt sem stuðlar að traustu lausafjárumhverfi.
5

19 1
1

.

K V1 K A

• Viðhalda fjölbreytni I fjármögnun að því er varðar mismunandi binditíma og uppruna.
• Tryggja að mörk lausafjáráhættu séu virt.
Innan fjárstyringar liggur fyrir viðbunaðaráxtlun sem virkjuð skal komi upp aðstæður sem
6gna, eða eru líklegar til 0 Ogna lausafjárstöðu Utgefanda. Viðbfmaðaráxtlunin hefur verið
samþykkt af stjárn fitgefanda og utlistar hím ábyrgðaraðila framIcvæmdar ámtlunarinnar, ásamt
kví að skilgreina ramma upplýsingaskyldu til fjármálanefndar, stjárnar dtgefanda og
eftirlitsaðila. Eigin viðmið um hvenzer skull virkja viðbimaðaráætlun lausafjárstýringar eru
nálcvxmari og strangari en kveðið er á um í reglum nr. 266/2017 frtgefnum af Seðlabanka
islands um lausafjárhlutfall
Ahættustýring fer með eftirlitshlutverk og ber ábyrgð á skýrslugjöf, bæði innanhfiss og til
eftirlitsaðila. Dagleg framkvxmd lausafjárstýringar er frekar skilgreind I verklagsreglum um
styringu lausafjáráhættu, en samIcvæmt þeim skal vikulega haldinn stöðufundur fulltrua áhættuog fjárstyringar bar sem farið er yfir þr6un lausafjárstöðu. Dar er einnig skilfgeind tíðni og
umfang upplýsingagjafar. Til dæmis ber áhættustýringu að reilcna og birta lausafjár- og
fjármögnunarhlutföll eftir þörfum, og eigi sjaldnar en vikulega. Sömuleiðis skal mánaðarlega
leggja fyrir fjármálanefnd ítarlegri lausafjárskýrslu bar sem skoðaðir eru bæòi innri og ytri
mælikvarðar áhættu. Loks ber áhættustyringu að upplýsa stjórn dtgefanda urn lausafjáráhættu
eftir þörfum og eigi sjaldnar en á þriggja mánaða fresti, enda ber stjórn endanlega ábyrgð á
stýringu hennar.

1.1.3. Markadsáhcetta
Markaðsáhætta felur I sér áhættu vegna breytinga á markaðsverði fjármálageminga og
samanstendur af vaxtaáhættu, gjaldmiðlaáhættu og armarri áhættu. Otefandi hefur sett stranga
stefnu urn styringu markaðsáhættu og viðmið áhwttuskuldbindinga. Ahættustyring hefur
daglega eftirlit með markaðsáhættuviðmiðum og gefur fjármálanefnd og forstjóra reglulega
skýrslu.
Otgefandi stendur frammi fyrir markaðsáhættu bar sem sveiflur I markaðsbreytum svo sem
verði hlutabréfa, ávöxtunarkröfum slculdabréfa og gengi gjaldmiðla geta haft óhagstxð Muff á
fjármálagerninga og bar með fjárhagslega stöðu hans. Svið og deildir íngefanda sem I gegnum
starfsemi sína mynda markaðsáhættu eru: fyrirtækjasvið, fjárstýring, eigin viðskipti og
markaðsviðskipti, sem og óbeint eignastýring, og upp að vissu marki fyrirtxkjaráðgjöf. Alixtta
myndast bxði vegna starfsemi einstakra sviða og deilda og I gegnum sameiginlega áhættu, þ.e.
áhættu fyrir iltgefanda I heild.
Flökt markaðsbreyta hefur bein áhrif á eignir á veltubólcum tittgefanda sem eru bókaðar daglega
á markaðsvirði þannig að hagnaður og tap koma samstundis fram á rekstrarreikningi hans.
Veltubælcur dtgefanda samanstanda af valctbók sem heldur utan urn viðskiptavakt með
skuldabréf og hlutabréf og veltubók fyrir eigin viðskipti. Einnig er markaðsáhxtta
fjárstyringarbók og fjárfestingabók. Fjárstýringarbók inniheldur verðbréfastöður sem teljast
hluti af virkri fjárstýringu Ingefanda, t.d. lausafjáreignir. Fjárfestingarverðbréf, sem ekki eru
virk viðskipti með, eru almennt færð I fjárfestingabók og metin sem fjárfesting til gjalddaga eða
á gangvirði. Markaðsáhætta vegna eigna og slculda á og utan efnahag á uppruna sinn I misrmmi
I myntsamsetningu, vaxtamisvægi I tíma og verðtryggingu.
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Fjármálanefnd fjallar urn markaðsáhættu útgefanda samIcvmmt skilgreindum reglum
nefndarinnar og getur í samvinnu við áhættustyringu sett ítarlegri viðmið urn stöðutöku og
heimildir. Upplysingagjöf til stjórnenda vegna markaðsáhættu fer fram með skyrslugjöf til
fjármálanefndar og stjórnar frá. áhættustýringu. Brot á heimildum eru tilkynnt samstundis til
fj ármálanefndar og forstjóra og álcvörðun tekin urn viðeigandi aðgerðir I samrEemi við
alvarleika brotsins.
Umfang og eðli stöðu útgefanda I verðbréfum, sem mynda markaðsáhættu má finna I skyringum
nr. 16 til 17 og nr. 51 til 56 1 samsteuársreikningi útgefanda fyrir árið 2017. Ahættustyring
mmlir beina áhættu af vaktbólcum daglega en bað er gert út frá mælikvarðanum fé í hufi ( e.
Value at Risk, VaR). Fé I hufl er mmlikvarði á fjárhagslega áhættu I fj drfestingarsafni innan
álcveðins tímaramma. Tölfreilegum aðferðum er beitt til að meta álrettuna miðað við fyrirfram
gefin skilyrði og tapsáhættu. 99% Value at Risk gefur barmig til kynna upphe sem líkur eru á
að fjárfestingasafnið geti lxIckað urn 11% tilvika. Heimild er sett af áhættustyringu bed fyrir
áhættu vegna hlutabréfa og skuldabréfa I vaktbókum og er miðað við tapsáhættu reiknað sem
99% VaR til ems dags.

1.1.4. Vaxtaáhætta
Vaxtaáhætta vísar til beirrar tapsheettu sem stafar af almennum hreyfingum vaxtaferla.
Vaxtaáhætta útgefanda er tvíbætt. Annars vegar er frtgefandi með eigið slculdabréfasafn bar sem
markaðsgengi hefur áhrif á verð, og virðisbreytingar eru fxrðar gegnum rekstrarreilcning
bankans. Hins vegar er misvxgi I samsetningu og tímalengd eigna og skuldir með fasta vexti.
Ahrif vaxtabreytinga á afkomu útgefanda rest af eiginleikum eigna og skulda hans, einkum
vaxtaendurskoðunarálcveum. Þannig lækka vaxtahældcanir t.d. virði útlána með ákveum urn
fasta vexti, en hækka virði sambærilegrar fj ármögnunar. Vaxtahliðrunin hefur varanleg áhrif ef
vextir eru fastir út samningstímann, en einungis fram að næsta vaxtaendurskoðunardegi ef
vextir eru breytilegir, enda má gera ráð fyrir að grunnvextir verði bá uppfaarðir.
útgefandi gerir ráðstafanir til að lágmarka vaxtaáhwttu með bví að stilla af vaxtaferilinn og
tímalengd eigna með vaxtaferli og tímalengd skulda útgefanda, auk loess að nota
fjármálageminga, b. á m. afleiður, til að meðhöndla áhættu á skaðlegum áhrifum á tekjur
útgefanda.
Urn nánari upplysingar urn fastvaxtaáhættu útgefanda vísast til skyringar nr. 53
samsteuársreikningi útgefanda fyrir árið 2017.

1.1.5. Skuldabrefaáhcetta
Skuldabréfasafn útgefanda á veltubók samanstendur fyrst og fremst af bréfum með rílcisábyrgð,
en einnig öðrum skráðum skuldabréfum I mun minna mæli. Fyrir nánari upplysingar urn stöður
útgefanda I slculdabréfum vísast til skyringar nr. 161 samsteuársreikningi útgefanda fyrir árið
2017. Við mat á vaxtaáhættu er byggt á niðurstöðum vágreiningar útgefanda, en álagsprófs
ávöxtunarkröfu notað til samanburðar.
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1.1.6. Hlutabréfacihcetta
Otgefandi hefur bæði gnótt- og skortstöður I skráðum hlutabréfum, ásamt því að eiga í
viðskiptum með hlutabréfavalretti. Dessar stöður eru umfangsminni að markaðsvirði og veltu
en viðskipti með skuldabréf og er heimild til áhættuskuldbindingar I sérhverri dtgdfu veitt af
áhaettustýringu. Fyrir nánari upplýsingar um stöður írtgefanda I hlutabréfum vísast til skýringar
nr. 17 1 samstæðuársreikningi dtgefanda fyrir drib 2017

1.1. 7. Gjaideyrisáhcetta
Gjaldeyrisáhætta kemur til vegna gengisbreytinga gjaldmiðla gagnvart íslensku krónunni og er
það í höndum fiárstýringar að tryggja stöðu bankans með kaupum, sölum og framvirkum
gjaldmiðlaskiptasamningum. Eftirlit með gjaldeyrisáhættu bankans fer fram daglega og er
meðal annars fylgst með misrxmi í eignum og skuldum. Gjaldeyrisjöfnuður bankans er
skorðaður af reglum Seðlabanka islands nr. 950/2010 og er það stefna bankans að vera ávallt
innan þeirra heimilda sem samsvarar þvf að engin opin staða í einstökum erlendum gjaldmiðli
sé meira en 15% af eiginfjárgrunni. Ennfremur skal heildargjaldeyrisjöfnuður bankans ávallt
vera undir 15% af eiginfjárgrunni. Anæftustýring sér urn daglegt eftirlit með gjaldeyrisjöfnuði
samstarfi við fjárstýringu og mánaðarlegar skýrslur eru sendar til fjármálanefndar og
Seðlabanka islands.
Urn upplýsingar um gjaldeyrisjöfnuð dtgefanda og næmni fyrir breytingum á gengi vísast til
skýringar nr. 55 a.—e. I samstxðuársreikningi dtgefanda fyrir árið 2017.

1.1.8. Verdhyggingarcilicetta
Utgefandi býr við verðtryggingaráhættu vegna ójafnvxgis verðtryggðra eigna og skulda, sem
þýðir að breytingar á verðbólgustigi hafa áhrif á afkomu. Verðtryggðar eignir og skuldbindingar
írtgefanda samanstanda af verðbréfastöðum og vaxtaskiptasamningum, ásamt því að
viðskiptavinum bjóðast bundin verðtryggð innlán og íftlán.
Fyrir nánari upplýsingar urn verðtryggingarjöfnuð og næmni fyrir breytingum I vísitölu
neysluverðs vísast til skýringar nr. 54 a.-d. I samstxðuársreikningi írtgefanda fyrir árið 2017.

1.2. Rekstraráhætta
Rekstraráhætta er hættan af fjárhagslegu tjóni vegna óviðunandi innri ferla, kerfa og mistaka
starfsmanna eða vegna utanaðkomandi atvika.
Rekstraráhætta er margþætt og oft flokkuð í fleiri tegundir áhættu, s.s. lagalega áhættu,
orðsporsáhættu, regluvörsluáhættu, kerfislega áhættu, mannleg mistök og svik. Íþessum kafla
1.2. Rekstraráhætta má Enna lýsingu á rekstraráhættuþáttum sem heist eru taldir eiga við um
írtgefandann.
011 svið bankans mynda rekstraráhættu í gegnum starfsemi sína. iihæfta myndast bxði vegna
starfsemi einstakra sviða og I gegnum sameiginlega áhættu, þ.e. áhættu fyrir bankann I heild.
iihætta I rekstri bankans tengist einkum áhættu sem felst í sérhverri tegund verðbréfa/afurða
sem bankinn heldur, o einnig sé til staðar töluverður fjöldi annarra þátta sem geta haft áhrif á
rekstur hans og drangur, s.s. gáleysi starfsfólks, mannleg mistök, brot á reglum, vandamál tengd
upplýsingatæknikerfum og broftfall lykilstarfsmanna.
8
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Markmið stýringar rekstraráhættu er að bæta feria, auka gxði, styfta afgreiðslutíma og Izekka
rekstrarkostnað. Dessum markmiðum er nab með því að framkværna áhættumat, safna gögnum
til þess að greina og leiðrétta mistök og frávik og auka álizettumeðvitund starfsmanna. Einnig
skal tryggja að nauðsynlegar verklagsreglur og ferlar séu til staðar og frávik séu skjalfest og
yfirfarin. Degar frávik eru rakin til iftvistaðra þjónustuþátta skal bankinn kalla eftir
frávikaskýrslu urn atvikið frá viðkomandi j óriustuveitanda.
Stjómendur fttgefanda bera ábyrgð á að framfylgja áhættustýringarstefnu fitgefanda vegna
rekstraráhættu. Ahættuvilji stjómar kemur fram í áhættustefnu fftgefanda en áhættustýring ber
ábyrgð á að meta, mzela og upplýsa stjómendur urn rekstraráhættu. Dað felur meðal annars I sér
að tryggj a eftirlit með því að fullnxgjandi reglur og ferlar séu til staðar, þeir séu endurskoðaðir
reglulega og að þeim sé fylgt. Rekstrarálizetta tekur til allrar starfsemi fftgefanda og stjórnendur
leggja áherslu á að starfsmenn bankans séu meðvitaðir urn þá helstu rekstraráhættuþzetti sem
fftgefandi stendur frammi fyrir, ábyrgð hvers starfsmanns og hlutverk hans I að forðast
rekstraráhættu.
Rekstramefnd leggur reglulega fyrir framkvxmdastjórn tillögur að umbóta- og/eða
ftrbótaverkefnum til að minnka rekstraráhættu fttgefanda og fylgir eftir verkefnum sem eru
niðurstaða áhættumata. Airettustýring, I samvinnu við rekstrarnefnd, sér um söfnun, flokkun
og skjölun rekstrarfrávika, ásamt mati á alvarleika og mögulegu fjárhagslegu tapi. útgefandi
leggur áherslu á að lykilferlar vegna rekstraráhættu séu skráðir og endurskoðaðir reglulega.
viðbftnaðaráætlun utgefanda kemur fram hvemig hann getur haldið áfram starfsemi og
lágmarkað tjón við alvarlega truflun á rekstri, s.s. vegna neyðarástands, kerfisvanda,
husnwðisvanda og manneklu. Upplýsingatxknisvið framkvæmir reglulega prófanir á öryggi og
aðgangsstýringum kerfa, réttmæti gagna, nýjum kerfum og öryggisafritun.

1.2.1. Lagaálicetta
Við mat á lagalegri áhættu tekur frtgefandi mið af áhættu vegna ágreinings urn samninga sem
utgefandi er aðili a, 'Jar með talið áhættu yfirstandandi og hugsanlegra dómsmála en einnig
vegna stjórnsýslumála og/eða einkaréttarlegra krafna. Dá hefur iftgefandi enn fremur lagt mat á
hzettuna á mögulegum sektargreiðslum eða öðrum refsikenndum ákvörðunum eftirlitsaðila. Við
mat á lagalegri áhættu hefur fitgefandi enn fremur leitast við að fylgjast náið með eftirfylgni
innan fftgefanda við gildandi lög og reglur og einnig er fylgst með niðurstöðum dómstóla sem
kunna að hafa fordxmisgildi fyrir starfsemi ntgefanda sem og laga- og reglubreytingum.
Degar bankinn gerði tilboð I alit hlutafé Virðingar árið 2017 var bankinn meðvitaður um tvö
dónismál sem Virðing var aðili að og sem kynnu að hafa fjárhagslega áhættu I for með sér.
Degar felögin sameinuðust varð bankinn aðili að dómsmálunum og tók yfir þá skyldu sem kynni
að stofnast til vegna þeirra. Til að mzeta mögulegu tjóni sem kynni að falla á Virðingu hf., og
síðar bankann, vegna dómsmálanna, voru 300 m.kr. af kaupverðinu settar á vörslureikning.
Falli greiðsluskylda á bankann vegna dómsmálanna, eiga fyrstu 300 m.kr. að greiðast af þessum
vörslureikningi, en greiðsluslcylda umfram það fellur á bankann. Eftirfarandi er stuff lýsing á
framangreindum dómsmálum:
A) Skiptastjóri þrotabus fyrrverandi viðskiptavinar Virðingar hf. (I dag Kvika banki hf.)
höfðaði mál gegn bankanum með stefnu sem þingfest var hinn 25. september 2014. Í
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málinu gerir þrotabnið lcröfu urn riftun á greiðslum þrotamanns til Virðingar hf. og til
heimtu skaðabóta að fjárhxð lcr. 287 m.lcr. auk vaxta, en greiðslumar voru inntar af
hendi á grundvelli samkomulags urn fullnaðaruppgjör þrotamanns frá árinu 2010.
Virðing hf. (nú Kvika banki hf.) krafðist sýlcnu I málinu, á þeim grundvelli að
lagaskilyrðum til riftunar ráðstafana þrotamannsins væri ekki fullnægt, einkum að því
er varðar ógjaldfxmi þrotamanns, auk 'Jess sem skiptastjóri hefði sjálfur staðfest
samkomulag aðila urn fullnaðaruppgjör vorið 2014, með því fyrirgert rétti þrotabúsins
til málshöfðunarinnar. Auk þess væru hefðbundnir riftunarfrestir samIcvæmt
gjaldþrotaslciptalögum liðnir með tilliti til tímasetningar stefnunnar. Nái kröfugerð
þrotabúsins fram að ganga yrði bankinn að greiða þrotabninu skaðabætur, en eignaðist
um leið lögvarinn rétt til að koma upphaflegri fjárkröfu sinni á hendur þrotamanni að
við skiptin, auk áfallinna dráttarvaxta, en sú fjárhæð er hærri en riftunarkrafa
þrotabúsins. Gagnaöflun er lokið I málinu og er gert ráð fyrir að aðalmeðferð fani fram
á árinu 2018, náist elcld sættir við þrotabuið.
B) Aðili höfðaði skaðabótamál á hendur Virðingu hf. (nú Kvika banki hf.) með stefnu sem
þingfest var I. nóvember 2016. Í málinu gerir aðilinn aðallega kröfu urn greiðslu 301
m.kr. ásamt vöxtum en til vara viðurkenningu á skaðabótaskyldu. Málið varðar meinta
ófullnægjandi ráðgjöf Auðar Capital hf. (sem síðar sameinaðist Virðingu hf.) í
tengslum við fjárfestingu stefnanda sem meðfjárfestis með sjóði sem rekinn er af Kvilcu
(Our Virðingu hf.). Dann 24. janCiar 2018 sýlcnaði Fléraðsdómur Reykjavílcur Kvilcu
banka hf. af lcröfu stefnanda og decmdi Kviku banka hf. 3 m.kr. I málskostnað. Málinu
hefur verið áfrýjað til Landsréttar af stefnanda.
1.2.2. Regliwörslucthcetta
Regluvarsla tryggir að Crtgefandi fylgi innri reglum um verðbréfaviðskipti og innherjaviðskipti
og að starfsemin sé I sarrummi bankans sé I samrxmi við lög urn verðbréfaviðskipti nr.
108/2007, lög urn aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 64/2006 og
önnur viðeigandi lög og reglur.
Sú stefna hefur verið sett innan Kvilcu að innri reglur skuli endurskoðaðar einu sinni á ári, með
það að marlcmiði að þær séu ávallt I samræmi við lög og reglur sem gilda urn starfsemi bankans.
Til viðbótar reglulegri uppfmrslu er náið eftirlit haft með breytingum á laga- og
reglugerðarumhverfi bankans og reglur uppfærðar í takt við breytingar sem á því verða,
jafnskjótt og þeirra er þörf.
Regluvarsla bankans ber ábyrgð á eftirliti með verðbréfaviðskiptum. Eftirlit regluvörslu með
verðbréfaviðskiptum felst m.a. I því að kanna reglulega hvort rétt hafi verið staðið að floldcun
viðskiptavina bankans við upphaf viðskiptasambands og einsþegar viðskiptavinir óska þess að
vera færðir á milli floklca eftir að viðskiptasamband er komið á. Að auki er haft eftirlit með því
hvort einstök viðskipti séu í samrxmi við hæfi viðskiptamanns á hverjum tíma, floldcun bankans
og viðskiptafyrirmæli. Eins hefur regluvarsla eftirlit með breytingum á verðbréfaeign bankans
með tilliti til flaggana.
Regluvörður er ábyrgðarmaður bankans urn aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun
hryðjuverka. Störf regluvörslu felast í því að byggj a upp regluverk og verkferla innan bankans
til að lágmarka hættu á að banldnn verði notaður til framangreindrar starfsemi. Eftirlit
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regluvörslu með 1:wí hvort bankinn sé notaður til slíkrar starfsemi er tvíþætt. Dab felst annars
vegar Iþví að framkvxma áreiðanleikakannanir á nýjum viðskiptavinum bankans og hins vegar
því að hafa eftirlit með viðskiptamönnum bankans, millifmrslumþeirra, peninganttektum o.fl.
með það að markmiði að koma upp um slíka starfsemi, sé hún til staðar.
Regluvarsla hefur yfirumsj on og eftirlit með því að Utgefandi uppfylli skyldur sínar sky. XIII.
kafla laga urn verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, en I þeim kafla er fjallað um meðferð
innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. Þannig hefur regluvarsla m.a. umsjón og eftirlit með
því að banldnn sinni skyldum sínum sky. 122. gr. sömu laga, sem luta að upplýsingaskyldu,
frestun upplýsingaskyldu og lögmætri miðlun innherjaupplýsinga. Að auki hefur regluvarsla
umsjón og eftirlit með því að dtgefandi sinni skyldum sínum sky. öðrum greinum sama kafla,
m.a. varðandi birtingu upplýsinga urn viðskipti stjórnenda, gerð innherjaslcráa og einnig hafa
eftirlit með meðferð innherjaupplýsinga og viðskiptum innherja sky. 130. gr. laganna.

1.2.3. Stjárnmála- og reglugeroaráhcetta
Otgefandi hefur sett sér verklagsreglur urn meðhöndlun laga- og stjórnmálaáhættu þar sem silk
álieetta er skilgreind með tilliti til ábyrgðar og hlutverka innan dtgefanda sem og verklags við
mat á viðbotareiginfjárþörf vegna slíkrar áhættu. Við mat utgefanda á stjórnmála- og
reglugerðaráhwttu er annars vegar lagt mat á áhættuna sem felst I 13y1 að lögum og reglum sé
breytt þannig að breytingarnar hafi veruleg áhrif á rekstrarstzerðir, samkeppnisstöðu o.fl. sem
varðar dtgefanda. Hins vegar er lagt mat á pólitíska áhættu, en hírn lýtur að stefnu stjórnyalda I
efnahagsmálum, raisfjármálum, peningamálastjórnun og stefnu varðandi einstaka pólitískar
álcyarðanir sem geta t.d. haft áhrif á einstaka atvinnugreinar, byggðarlög ea fyrirtæki. Enn
fremur má nefna hættu á hryðjuverkum, uppþotum, borgarastyrjöldum o.s.fry. sem dæmi urn
pólitiska áhættu.
Otgefandi leggur mat á þessa áhættuþætti með reglubundnum hætti I samrxmi við
framangreindar reglur og greinir ítarlega ká þætti sem eru taldir milcilvægastir.

Orosporsalicetta
Orðsporsáhætta er hættan á fjárhagslegu tapi sem rekja má til afleiðinga af neikvæðri írnynd
fyrirtækis I huga hagsmunaaðila, ems og viðskiptavina, hluthafa, starfsmanna, fjárfesta og
stjórnvalda. Afleiðingar af neikvxðri írnynd geta verið minna traust á markaði og því missir
viðskiptavina og tekifæra og þar af leiðandi tekna.
Otgefandi hefur á þeim tíma sem harm hefur starfað áunnið sér traust orðspor og ímynd sem
hefur átt sinn þátt I að laða að nýja viðskiptavini ásamt því að efla viðskiptasamband við
kjarnoviðskiptavini. Ef orðspor írtgefanda verður á einhvern hátt fyrir skaða 1)6. er hEetta á að
einhver fjöldi viðskiptavina muni hætta viðskiptum sínum og aðrir mótaðilar verði tregir til að
eiga frekari viðskipti við Utgefanda. Slat gxti haft neilcyæð áhrif og takmarkað möguleika
utgefanda til fjármögnunar og til þess að stofna til nýrra viðskiptasambanda og viðhalda þeim
sem fyrir eru.
Otgefandi leggur áherslu á að halda viðskiptavinum sínum vel upplýstum og veitir þeim
reglulega upplýsingar urn nýjungar I þjónustu, breytingar á nuverandi þjónustu eða annað sem
heir getu haft hag af að fá vitneskju urn. Hjá dtgefanda eru I gildi samskiptareglur urn hvernig
samskiptum og upplýsingaflxði til viðskiptavina, starfsmanna, almennings, opinberra aðila og
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hlutahafa skuli vera háttað og hverjir hafi heimild til að ræða urn málefni útgefanda á opinberum
vettvangi.

1.2.5. iihcetta vegna samninga
utgefandi hefur lagt mat á áhættu vegna nfiverandi og yfirvofandi ágreiningsmála vegna
samninga sem útgefandi er aðili að en auk þess hefur verið lagt mat á það hvort hugsanlegt er
að ágreiningur kunni að myndast vegna þeirra samninga. Dab er mat útgefanda að engin veruleg
ágreiningsmál séu til staðar þannig að af þeim stafi áhætta sem gefi tilefni til sérstakrar
eiginfj árbindingar.
Til að leitast við að lágmarka og koma I veg fyrir hættu á ágreiningsmálum vegna samninga
sem útgefandi er aðili að hefur verið unnið I allsherjar uppbyggingu og endurskoðun innri reglna
og ferla. Þá hefur útgefandi haldið áfram endurskoðun á regluverki og framicvæmd I kringum
útlánaferli útgefanda, sem hefur verið endurbætt verulega á síðustu árum. Starfsreglur
lánanefndar eru nú uppfxrðar árlega ems og aðrar reglur útgefanda og starfsemi hennar efld,
auk þess sem stöðug vinna fer fram við að bæta verklag og utanumhald I kringum lánveitingar
útgefanda.

1.3. Önnur áhwtta
Aðrar áhættur sem útgefandi metur verulegar eru tfundaðar her að neðan.

1.3.1. Vióskipta- og stefnumótzmaracetta
Viðskiptaáhætta er skilgreind sem hættan á fjárhagslegu tapi vegna breytinga
efnahagsumhverfi útgefanda eða vegna tiltekinna atburða sem geta dregið úr vwntum tekjum
útgefanda. Stefnurnótunaráhætta er skilgreind sem áhættan á að væntar tekjur útgefanda og
eiginfjárstaða rýrni vegna breytinga I viðskiptaumhverfi útgefanda eða vegna óhagstEeðra
viðskiptaákvarðana, seinnar og eiskynsamrar ákvarðanatöku eða skorts á viðbragðstíma vegna
breytts umhverfis.

2. TILKYNNING TIL FIÁRFESTA
2.1. Yfirlýsing Abyrgðaraðila fitgefandalýsingar
Formaður stjórnar og forstjári Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 Reykjavik
lýsa þvf hér með yfir fyrir hönd útgefanda að samkvæmt þeirra bestu vitund séu upplýsingarnar
sem útgefandalýsingin hefur að geyma I samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum
sé sleppt sem lcunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar.
Einnig lýsa formaður stjórnar og forstjóri þvf yfir f.h. útgefanda að ekki hafi orðið neinar
mikilvægar breytingar á fjárhags- eða viðskiptastöðu samstæðunnar frá lokum siðasta
fjárhagstímabils, aðrar en þwr sem upplýst er urn I frtgefandalýsingu þessari, að útgefandi hefur
ekki gert neina mikilvæga samninga sem ekki tengjast hefðbundinni starfsemi hans sem skipta
máli fyrir möguleika frtgefandans á að uppfylla skuldbindingar sínar gagnvart
verðbréfaeigendum að þvf er varðar verðbréfin sem stendur til að gefa út og að útgefandi er
ekki aðili að öðrum stjórnsýslu-, ciórns- eða gerðardómsmálum sem kunna að hafa haft eða
hafa að undanförnu haft veruleg áhrif á fjárhagsstöðu eða arðsemi útgefanda og/eða
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samstæðunnar, en beim sem írtgefandi greinir frá I kafla 1.2.1. Lagaacetta, I útgefandalýsingu
bessari.

Reykjavik, 23. maí 2018

F.h. Kviku

F.h. Kviku

(-;
:4a4r.‘Jsdc-rf-A
Kristin Pétursdóttir, stjegnarformaður

Armann DorAlál

rstjári

2.2. Yfirlýsing laggiltra endurskoðenda
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir beim fjárhagsupplýsingum sem dregnar eru út úr
samstæðuársreikningi útgefanda fyrir árin 2016 og 2017 sem koma fram I köflum 7.3 (fjárhaAr
fyrir 31.12.2017), 7.4, 7.5 og 7.6 1 útgefandalýsingunni.
Abyrgð okkar felst I að gefa Alit á bví hvort fjárhagsupplýsingar sem koma fram I köflum 7.3
(aðeins er viðkemur fjárhæðum fyrir 31.12.2017), 7.4, 7.5 og 7.6 séu I samræmi við írtgefinn
endurskoðaðan samstæðuársreikning útgefanda fyrir árin 2016 og 2017.
Alit okkar er að fjárhagsupplýsingar sem fram koma I köflum 7.3 (aðeins tjárhEeðir fyrir
31.12.2017), 7.4, 7.5 og 7.61 útgefandalýsingunni séu I samramni við bzer upplýsingar sem fram
koma I endurskoðuðum samstæðuársreikningi útgefanda fyrir árin 2016 og 2017.

Reykjavik, 23. mai 2018
DELOITTE ehf.

„
Pálína Arnadóttir

Guðmundur Ingólfsson

löggiltur endurskoðandi

löggiltur endurskoðandi

3. UPPLÝSINGAR UM ÚTGEFANDA
3.1. Almennar upplýsingar
Lögheiti útgefanda er Kvika banki hf. og viðskiptaheiti Kvika. utgefandi er hlutafélag stofnað
7. mai 2002 1 samrEemi við lög um hlutafélög nr. 2/1995. Kennitala útgefanda er 540502-2930
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og heimilisfang Borgartfin 25, 105 Reykjavik. utgefandi starfar samkvæmt lögum urn
hlutafélög nr. 2/1995 og lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.
Útgefandi er hluti af samstxðu bar sem harm er eigandi nokkurra ciótturfélaga sem tengjast
rekstri hans.
Lögformlegt heiti

Kvika banki hf.

Viðskiptaheiti

Kvika

Félagaform

Hlutafélag

Kennitala

540502-2930

Höfuðstöðvar og heimilisfang

Borgart6n 25, 105 Reykjavik

Vefsíða

kvika.is

Simanúmer

540 3200

Auðkenni hjá NASDAQ Iceland KVB 18 0920
hf. og Nasdaq verðbréfamiðstöð
hf.

3.2. Saga títgefanda
Kvika á rxtur að rekja aftur til ársins 1999 egar MP Verðbréf hf. var stofnað. MP Verðbréf hf.
Mick fjárfestingabankaleyfi á islandi árið 2003, og var nafni bankans I kjölfarið breytt I MP
Fjárfestingarbanki hf. (hér eftir nefnt „MP"). Árið 2008 fékk MP viðskiptabankaleyfi á islandi.
april árið 2011, keypti hOpur einkafjárfesta innlendu starfsemi MP gegnum ciótturfélag MP,
nb.is — sparisjóð, sem siðar fékk nafnið MP banki hf. Arið 2015 sameinuðust MP banki hf. og
Straumur fjárfestingabanki hf. (hér eftir nefndur „Straumur"), og var sameinaður banki nefndur
Kvika. Straumur var eini sérhæfði fjárfestingabanlcinn á Íslandi, með áherslu á
markaðsviðskipti, eignastýringu og fyrirtækjaráðgjöf.
3.3. Nýlegur samruni og kaup
september árið 2017 keypti bankinn oil hlutabréf fitgefin af Virðingu, sem var með starfsleyfi
sem verðbréfafyrirtæki frá Fjármálaeftirlitinu. Virðing lagði einkum áherslu á eigna- og
sjóðastýringu, og var með 100 ma.kr. af eignum I stýringu og 35 starfsmenn. Þarm 17. november
Arlo 2017 sameinuðust Kvika og Virðing undir merkjum Kviku. Virðing er hluti af samstæðu
fitgefanda og samstxðuársreikningi dtgefanda fyrir árið 2017 frá og með 1. október árið 2017.
Í október árið 2017 keypti Kvika öll hlutabréf fitgefin af Öldu sj Mum hf. (hér eftir nefnt
„Alda"), sem er rekstrarfélag verðbréfasjóða með 44 ma.kr. af eignum I stýringu og 2
starfsmenn m.v. árslok 2017. Alda er hluti af samstæðu dtgefanda og samstæðuársreikningi
utgefanda fyrir árið 2017 frá og með 1. nOvember árið 2017. Í kjölfar kaupa á Virðingu og Öldu
voru Kvika og dótturfélög með 263 ma.kr. I stýringu I árslok 2017, samanborið við 121 ma.kr.
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I árslok 2016. 1 september árið 2017 keypti Kvika starfsemi Beringer Finance á sviði
fyrirtækjaráðgjafar á islandi sem samanstóð af ráðgjafarsamningum og fj Crum starfsmönnum.
Framangreind kaup gera utgefanda að leiðandi aðila á sviði eignastýringar og
fyrirtækjaráðgjafar á islandi og gera írtgefanda ldeift að halda áfram að bjóða viðskiptavinum
fj ölbreytta fj ármálaþj onustu.
Nánari upplýsingar urn kaup Kviku á Virðingu og Öldu má firma I samstæðuársreilcningi
útgefanda fyrir árið 2017, skýring nr. 3, kaup Virðingar hf. og Öldu sjóða hf. (e. Acquisition of
Virðing hf. and Alda Asset Management hf.).

4. STARFSEMI
4.1. Almennt um starfsemi fitgefanda
Kvika er viðskiptabanki I skilningi laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki en leggur áherslu á
fjárfestingabankastarfsemi. Tekjusvið bankans eru eignastýring, fyrirtxkjaráðgjöf,
fyrirtækjasvið og markaðsviðskipti. Kvika veitir fyrirtxkjum, fjárfestum og einstaklingum
viðtacka fjárfestingabanka- og eignastýringarþjónustu, auk valinnar sérhæfðrar bankaþjónustu.
Eignastýring Kviku hefur áunnið sér traust orðspor og býður upp á þjónustu I öllum helstu
eignaflokkum, þ.m.t. skuldabréfum, hlutabréfum og sérhæfðum fjárfestingum, á innlendum og
erlendum mörkuðum. 1 árslok 2017 voru eignir I stýringu dtgefanda 263 ma.kr.
Hjá Kviku starfar hópur samhentra sérfræðinga sem nær árangri I lcrafti menntunar,
markaðsþekkingar og víðtækrar reynslu. Forstjóri Kviku er Armann Dorvaldsson og
stjórnarformaður er Kristin Pétursclóttir. Kvika er að fullu I eigu einkafjárfesta, þ.e.
lífeyrissjóða, fyrirtækj a I einkaeigu og einstaklinga.
Hlutabréf Kviku voru tekin til viðskipta á Nasdaq First North Iceland þann 16. mars 2018.

4.2. Starfsemi og skipulag
4.2.1. Skipulag
Skipurit dtgefanda má sjá hér fyrir neðan á mynd 1. Dann 31.12.2017 voru 109 manns I fullu
starfi hjá samstæðu bankans. Dar af störfuðu 98 hjá móðurfélaglinu en 12 hjá dótturfélögum
þess, Jupiter rekstrarfélagi hf. (hér eftir nefnt „Jupiter"), Öldu, Relcstrarfélagi Virðingar hf. (hér
eftir nefnt „Rekstrarfélag Virðingar"), og Kviku Securities Ltd. Engar verulegar breytingar
hafa orðið á starfsmannafjölda samstzeðunnar frá árslokum 2017.
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Mynd 1: Skipurit Utgefanda

Dann 31. desember 2017 samanstóð samstæðan af 31 félagi. Helstu ciótturfélög innan
samstxðunnar eru talin upp I skyringu 22 I samstæðuársreikningi írtgefanda fyrir árið 2017.
Meðal beirra eru Júpfter, Alda, Rekstrarfélag Virðingar og Kvika Securities Ltd.
Jupiter rekstrarfélag hf., er rekstrarfélag verðbréfasjóða, og með starfsleyfi sem slat sky. lögum
urn fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002. Jupiter starfmkir nú 25 sjúði. Rekstarfélag Virðingar og
Alda sjóðir eru einnig rekstrarfélög verðbréfasjóða, með starfsleyfi sem silk sky. lögum urn
fjármálafyrirtxki, nr. 161/2002. Virðing rekstrarfélag hf. starfrælcir nú fimm sjúði og Alda
sjóðir hf. fjúra sjóði. Kvika Securities Ltd. er undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins I Bretlandi (e.
Financial Conduct Authority) og veitir ráðgjafarl3júnustu.
Akta sjóðir hf. var clótturfyrirtæld írtgefanda I byrjun árs 2017, en er hlutdeildarfélag I árslok
2017 bar sem útgefandi seldi u.þ.b. 2% af hlutafjáreign sinni I Akta sjóðum hf. á því ári.

4.2.2. Eignastýring
Eignastyring
'
írtgefanda skiptist I eignastyringu fagfjárfesta, einkabankabjónustu, sérhæfðar
fjárfestingar og framtakssjóði. Eignastyring hefur verið hluti af meginstarfsemi írtgefanda frá
upphafl og byggir starfsemi eignastyringar á traustu og faglegu viðskiptasambandi við
viðskiptavini til lengri tíma.
byður viðskiptavinum upp á
eignastyringar- og fjárfestingaraðgjafarþjúnustu. Sviðið leggur áherslu á að bjóða
viðskiptavinum uppá sérhæfð fjárfestingartwkifxri, virka eignastyringu, auk úrvals af
innlendum og erlendum sjóðum og öðrum stöðluðum fjárfestingarafurðum. Dar á meðal er
fjárfest I sjóðum sem relcnir eru af rekstrarfélögum innan samstæðunnar.
Einkabankaþjónusta og eignastýring fagfjárfesta

Sérhæfðar fjárfestingar annast m.a. rekstur, og koma að styringu, ymissa fasteignasjóða og -

verkefna. A meðal verkefna er rekstur á Ff. Fasteignafélagi.
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Framtakssjóðir annast rekstur á framtakssjóðum. Á meðal þeirra eru Auður I slf., sem
stofnaður var árið 2008 og Edda slhf. Unnið er að stofnun nýs framtakssjóðs I rekstri bankans
sem vonir standa til að kynna fljótlega.
Undanfarin ár hafa eignir I styringu vaxið ár frá ári sem skyrist bei af ytri og innri vexti.
Heildareignir I styringu hjá utgefanda og dótturfélögum þann 31.12.2016 voru urn 121 mall-.
Kaup fftgefanda á Virðingu og Öldu höfðu I fcir með sér tvöföldun á eignum I styringu írtgefanda
og dótturfélaga, sem voru I kringum 263 ma.kr. I árslok 2017.
Meirihluti eigna I stýringu írtgefanda og dótturfélaga er fjárfestur á innlendum mörkuðum þar
sem fttgefandi hefur sýnt fram á trausta ávöxtun I helstu eignafloldcum. Áhersla er lögð á þr6un
á nýjum vörum fyrir Islenska markaðinn I helstu eignaflokkum og má þar nefna fasteignir,
fyrirtækjaskuldabréf og &lug hlutabréf. utgefandi hefur áunnið sér sterka stöðu I erlendri
eignastyringu með samstarfi við erlend eignastýringarfyrirtæki.

4.2.3. Markadsviöskipti
Markaðsviðskipti framkværna viðskipti með verðbréf og gjaldeyri á öllum helstu alþjóðlegu
mörkuðum. Einnig sjá markaðsviðskipti urn viðskipti með valréfti, skiptasamninga og
framvirka verðbréfa- og gjaldeyrissamninga við viðskiptavini írtgefanda.
Markaðsviðskipti þjónusta innlenda og erlenda fjárfesta og býr sviðið yfir sterkum
viðskiptasamböndum við innlenda fagfjárfesta, skráð og &lag fyrirteeki, og virta erlenda
fjárfesta. Styrkur markaðsviðskipta felst I öflugu tengslaneti, ásamt reynslu hópsins af þjónustu
við bed fag- og stofnanafjárfesta og aðra efnameiri fjárfesta I tengslum við verðbréfa- og
gj aldeyrisviðskipti.

4.2.4. Fyrirkekjasvið
Fyrirtækjasvið skiptist I fjármögnun og sérhæfða bankaþjónustu, auk þess að hafa umsjón með
6skráðum eignum bankans. Í sérhzefðri bankaþjónustu er lögð áhersla á ávöxtun fjármuna I
formi innlána og bankaþjónustu gagnvart viðskiptavinum bankans sem margir eru jafnframt
viðskiptavinir annarra tekjusviða bankans.
Kvika veitir viðskiptavinum fjármögnun I formi lánaviðskipta, svo sem vegna
fasteignaþr6unarverkefna, verðbréfaviðskipta eða umbreytinga á fyrirtækj urn, svo sem vegna
eigendabreytinga. Áhersla er lögð á stutta fjármögnun (bMarfjármögnun) og er liftími lána
almennt ekki lengri en 12-24 mánuðir.

4.2.5. Fyrirtcelyarcielgjeif
Fyrirtækjaráðgjöf býður upp á fjölbreytta þjónustu til fyrirtækja, stofnana og fjárfesta, bar á
meðal þjónustu tengda kaupum, sölu og sameiningum fyrirtækja, auk fjármögnunarverkefna
með Crtgáfu hlutafjár, skuldabréfa og samsettra fjármálageminga. Skráning hlutabréfa og
skuldabréfa I Kauphöll, fjárhagsleg endurskipulagning og kostagreining verðbréfa og fyrirtækja
eru einnig á verksviði fyrirtxkjaráðgjafar.
Fyrirteekjaráðgjöf Kviku hefur yfir að ráða sérfreingum með fjölbreyttan bakgrunn,
yfirgripsmikla þekkingu á íslensku efnahagslífi og alþjóðlega reynslu. A síðastliðnum drum
hefur fyrirtækjaráðgjöf Kviku og lykilstarfsmenn sinnt verkefnum á ýmsum sviðum, þ.á.m.
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samrunum og yfirtökum, eiginfj ár- og skuldafjármögnun, fjárhagslegum endurskipulagningum
og skráningu og afskráningu hlutafjár og skuldabréfa af markaði.

4.2.6. Fjcirmala- og rekstrarsviö
4.2.6.1.

Eigin vidskipti

Ihgefandi hefur mikla reynslu I að annast viðskiptavaktir og hefur verið I forystu á þeim
vettvangi síðastliðin tíu ár. Viðskiptavakt er skuldbinding kauphallaraðila til að leggja fram
kaup- og sölutilboð með fyrirfram ákveðnu verðbili á fjármálagemingi á verðbréfamarkaði.
Viðsldptavaktin eylcur dypt og skilvirkni verðbréfamarkaðar. Samhliða viðskiptavaktinni er
rekin stöðutaka I skráðum verðbréfum, fyrir eigin reikning írtgefanda, þar sem reynt er að
hagnast á skammtímahreyfingum auk stöðutöku til lengri tíma. Eigin viðskipti dtgefanda starfa
samicvæmt fyrirframskilgreindri áhættustefnu.

4.2.6.2. Fjárstfiring
Hlutverk fjárstyringar er að styra lausu fé og slculdbindingum dtgefanda með það að markmiði
að hámarka arðsemi, en urn leið að áhætta sé innan viðmiða bankans. Detta felur I sér styringu
og innri verðlagningu á fjármagni dtgefanda og styringu á gjaldeyris- og vaxtajöfnuði hans.
Fjárstyring annast samskipti og viðskipti við aðrar fjármálastofnanir, hefur umsjón með
peningamarkaðslántölcum bankans, írtgáfu skuldabréfa og víxla og eftir þörfum annarri
fj ármögnun.

4.2.6.3.

Bakvinnsla

Bakvinnsla ber ábyrgð á frágangi aura viðskipta írtgefanda, þar með talið erlendum greiðslum,
skjalagerð, umsyslu lána, eignaskráningu, þinglysingum og vörslu skjala. Í því felst eftirfylgni
með reglum, réttri skjölun og skráningu viðskipta I kerfi bankans Uppgjör viðskipta og umsjón
með erlendum greiðslum ásamt framkvxmd verðbréfaviðskipta er á ábyrgðarsviði bakvinnslu.

4.2.6.4. Upplýsingataknisviö
Upplysingatxlcnisvið (UT) ber ábyrgð á þréun, rekstri, samþoettingu og innleiðingu tölvukerfa
hjá Kviku banka. Hönnun tæknilegra innviða sem og stjórnun upplysingaöryggis eru einnig á
ábyrgð sviðsins. UT ber að tryggja að allir þessir þzettir samræmist stefnu bankans um
upplysingatækni en stefnan er byggð á ISO/IEC 27001 og leiðbeinandi tilmælum
Fjármálaeftirlitsins nr. 2/2014.

4.2.6.5.

Fftirtnálasvio

Fjármálasvið er ábyrgt fyrir bólchaldi bankans og því að gera samstxðureikningsskil bankans.

4.2.7. Alicettustfiring
Hlutverk áhættustyringar er að greina, mæla, styra og skjalfesta áhættu I starfsemi bankans.
Deildin tekur einnig þátt I að semj a áhættustefnu bankans og á fulltrda I fjármálanefnd,
lánanefnd og rekstramefnd. Helsta hlutverk áhættustyringar felur I sér eftirlit og styringu
írtlánaáhættu, markaðsáhættu, lausafjáráhættu og rekstraráhwttu. Stjórn bankans setur reglur og
stefnur I tengslum við áhættustefnu samstæðunnar og skyldur áhættustyringar og írtlánaeftirlit.
18

K V 1. K A

Deildin tilkynnir reglulega urn stöðu samstæðurmar og áhættutöku til stjórnar, forstjóra og
fjármálanefndar.

4.2.8. Lögfiyedisvið
Lögfredsvið hefur umsjón með lögfrwðilegum málefnum bankans og veitir mismunandi
sviðum lögfræðiráðgjöf og aðstoð við ýmis konar skjalagerð.

4.2.9. Regluvarsla
Urn urn fjöllun urn regluvörslu er visað til kafla 1.2.2. Regluvörsluáhætta.

4.2.10. Innri endurskooandi
Inrui endurskoðandi er ábyrgur fyrir að gefa hlutlaust mat á relcstri samstxðunnar og ráð sem
miða að því að auka verðmmti hennar og efla áhættustýringu og innra eftirlit. Verkefni innri
endurskoðunar og megináherslur eru að meta hvort ferli og kerfi séu til staðar og hvort þau séu
viðeigandi og skilvirk. Stjórn ræður innri endurskoðanda og staða hans í skipuriti er I samræmi
við það. Starf hans tekur til aura relcstrareininga, þ.m.t. dótturfélaga.

Kvika Securities Ltd.
Með kaupum bankans á Virðingu, eignaðist dtgefandi Kviku Securities Ltd., breskt dótturfélag,
sem Virðing eignaðist snemma árs árið 2017. Starfsstöð Kviku Securities Ltd. er I Marylebone
hverfinu I London og er Gunnar Sigurðsson framkvæmdastjári Jess. Kvika Securities, sem er
undir eftirliti breska fjármálaeftirlitsins (e. The Financial Conduct Authority), mun leggja
áherslu á fjölbreytta ráðgj of og fjármögnun verkefna.
5. STJORN, FRAMKVIEMDASTJORN OG NEFNDIR
5.1. Stjórn
Stjárn dtgefanda samanstendur af fimm aðalmönnum og tveimur varamönnum.
Kristin Pétursdöttir, stjórnarformaður — Kristin Pétursdatir, hagfrxðingur var kjörin I
stjórn bankans I aprfl árið 2018. Kristin er fædd árið 1965 og fitsicrifaðist með Cand Ocean
gráðu frá Háskóla islands árið 1991 og lauk MBA námi við Handelshöyskolen i Bergen árið
1993. Kristin var annar stofnenda Auðar Capital hf. og starfaði sem forstjóri bess fyrirt2elcis frá
árinu 2007 til ársins 2013 og sem stjárnarformaður frá árinu 2013 til ársins 2017 (siðar Virðing
hf.). Hím var forstjóri Mentor hf. frá árinu 2015 til ársins 2017, framIcvæmdarstjári fjárstýringar
Kaupþings Banka hf. frá árinu 1997 til ársins 2005 og aðstoðarforstjóri Kaupthing Singer &
Friedlander Ltd. frá árinu 2005 til ársins 2007. Frá árinu 1993 til 1997 starfaði Kristin hjá Statoil
ASA, islandsbanka hf. og Skeljungi hf. Kristin hefur setið I stjórn Ölgerðarinnar Egils
Skallagrímssonar ehf., Tals, Yggdrasils ehf., Kaupthing Singer & Friedlander Ltd.,
Viðsldptaráðs islands, Samtaka atvinnulifsins og Samtaka Fjármálafyrirtækja. Kristin er
hlutahafi I Kviku I gegnum einkahlutafélag sift, KP Capital ehf. sem á 7.900.000 hluti
bankanum, en hefur elcici hagsmunatengsl við helstu viðskiptavini, samkeppnisaðila eða stóra
hluthafa I skilningi Leiðbeininga urn stjórnarhætti fyrirtækja, 5. dtgáfu, utgefnum af
Viðskiptaráði islands, Samtökum atvinnulifsins og Nasdaq Iceland.
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Guðjón Reynisson, meðstjórnandi - Guðjón var kjörinn I stjórn bankans í mars árið 2018.
Guðjon er fxddur árið 1963. Hann er I dag sjálfstet starfandi fjárfestir og stjórnarmaður. A
árunum 2008 til 2017 starfaði hann sem forstjóri Hamleys of London. Foist starfið I að móta og
innleiða stefnu félagsins sem miðaði að þvf að stækka það úr einni verslun I alþjóðlega keðju
verslana. Guðj on leiddi sölu á félaginu á árunum 2011 til 2012 og aftur á árunum 2015 til 2016.
Armn 2003 til 2007 gegndi hann stöðu framkvæmdastjóra 10-11 verslananna. Foist stadia I að
breyta vörumerkinu úr hverfismatvöruverslun í nútímalegaþægindavöruverslun. Frá. árinu 1998
til ársins 2003 var hann framkvæmdastjóri sölusviðs Tals. Dar mótaði harm sölustefnu félagsins
á einstaklings- og fyrirtækjamarkaði, setti upp verslanir á höfuðborgarsvwðinu og tók þátt I að
byggja upp net umboðsaðila á landsbyggðinni, ásamt þvf að sitja I framIcværndastjórn félagsins.
Guðjón útskrifaðist með MBA gráðu frá Háskóla islands Ado 2002, lauk Relcstrar og
viðskiptanámi frá Endurmenntunarstofnun Háskóla islands árið 1999 og dtskrifaðist með
iþróttakennararéttindi á grunn— og framhaldsskolastigi frá iþróttakennaraskóla islands árið
1986. Guðjón hefur setið I stjóm Festis hf. frá árinu 2014. Guðjón á 10.410.789 hluti I Kviku
gegnum einkahlutafélag sift Hakk ehf., en hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptavini,
samkeppnisaðila eða stóra hluthafa I skilningi Leiðbeininga urn stjórnarhætti fyrirtxkja, 5.
útgáfu, útgefnum af Viðskiptaráði islands, Samtökum atvinnulffsins og Nasdaq Iceland.
Guðmundur Þórðarson - Guðmundur Dórðarson var fyrst kjörinn I stjorn bankans I mars árið
2017. Guðmundur er fæddur árið 1972. Harm Crtskrifaðist með Cand. Oecon prof í
viðskiptafræði frá Háskóla islands árið 1997. Guðmundur starfar að aðalstarfi við eigin
fjárfestingar. Frá árinu 1997 til ársins 2000 starfaði Guðmundur við eignastýringu hjá
Landsbréfum hf. Frá árinu 2000 til ársins 2003 starfaði Guðmundur sem sérfræðingur hjá
þróunarsviði og fyrirtækjaráðgjöf islandsbanka hf. Frá árinu 2003 til ársins 2007 starfaði
Guðmundur sem framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs hjá Straumi fjárfestingarbanka hf.
Guðmundur situr í stjórnum Heddu eignarhaldsfélags ehf., Bergstaðastrætis 27 ehf., K2B
fjárfestingum ehf., BBL II ehf. og Igló ehf. Guðmundur á enga beina hlutafjáreign I Kviku
banka hf. Dó á maki hans Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir 100% hlut I félaginu K2B fjárfestingar
ehf. sem á 7,40% hlut I Kviku og ræður yfir 136.462.748 hlutum. Jafnframt er Svanhildur Nanna
stjórnarformaður I stjóm Vátryggingafélags islands hf. sem á 21,77% hluta I Kviku og rwður
yfir 401.730.815 hlutum.
Hrönn Sveinsdóttir — Hrönn Sveinscióttir var fyrst kjörin I stjom bankans í mars árið 2017.
Hrönn er fxdd árið 1967. Him Ittskrifaðist með Cand. Oecon af endurskoðunarsviði frá Háskóla
islands árið 1992. Hrönn er starfandi framicvæmdastj on Fjármála- og rekstrarsviðs hjá Sýn hf.
Hrönn hóf störf hjá Sýn hf. árið 2005 sem framkvamndastjóri fjármálasviðs. /Our hafði hun
gegnt sama starfi hjá P. Sarnuelssyni hf. þar sem hún var einnig starfsmannastjóri. Hrönn hefur
Our gengt stjórnarstörfum hjá Almenna lífeyrissjóðnum, Húsasmiðjunni ehf., Farice, PÆ Kali
I Færeyjum, ISNIC, Mömmu ehf., Odýra símafélaginu og P. Sanualelssyni hf. Hrönn á ekki
hluti I bankanum og hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila eða
stóra hluthafa I skilningi Leiðbeininga um stjornarhætti fyrirtækja, 5. útgáfu, útgefnum af
Viðsldptaráði islands, Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq Iceland.
Inga Björg Hjaliadóttir - Inga Björg Hjaltadóttir, framkvæmdastjóri, ráðgjafi og meðeigandi
hjá Attentus mannauður og ráðgjöf ehf., og lögmaður og meðeigandi hjá Lögfræðistofu
Reykjavíkur, var fyrst kjörin í stjóm bankans 1 apríl Ado 2013. Inga Björg er fædd árið 1970.
Hun utskrifaðist með Cand jur. gráðu frá Háskóla islands árið 1995 og hlaut réttindi til
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málflutnings fyrir héraðsdómi árið 2003. Him er einn stofnenda, og hefur starfað hjá Attentus
mannauði og ráðgjöf frá árinu 2007, en á sama -Una hefur hUn starfað sem lögmaður hjá Acta
lögmannsstofu frá árinu 2006 til 2016, og hjá Lögfrxðistofu Reykjavilcur frá árinu 2016. A
árunum 2003 til 2006 starfaði him sem lögmaður hjá DP lögmönnum, og gegndi stöðu
deildarstjóra hjá Eimskipafélagi islands hf. árin 1999 til 2003. Armn 1996 til 1999 var Inga Björg
deildarlögfrazðingur og síðar staðgengill starfsmannastjóra Reykjavilcurborgar. Hún hefur áður
setið í stjórnum Límtrés Vírnets hf, E-Farice ehf. og Smellins eignarhaldsfélags ehf. Dá situr
Inga í endurskoðunarnefnd Reykjavilcurborgar, Orkuveitu Reykjavílcur, Strætó BS,
Malbikunarstöðvarinnar Höfða, Faxallóahafna, Sorpu, FélagsbUstaða og Slökkviliðs
höfuðborgarsvæðisins. Inga er eirmig dómari I Félagsdómi og formaður kjaranefndar
Reykjavílcurborgar. Inga á elcki hluti I bankanum og hefur ekki hagsmunatengsl við helstu
viðskiptaaðila, samkeppnisaðila eða stóra hluthafa I skilningi Leiðbeininga urn stjárnarhætti
fyrirtækja, 5. írtgáfu, irtgefnum af Viðskiptaráði islands, Samtökum atvinnulffsins og Nasdaq
Iceland.
Kristin Guðmundsdeittir, varamaður I stjórn — Kristin var kjörin I varastjórn bankans í mars
árið 2018, en him hefur Our setið bæði i stjórn og varastjórn bankans. Kristin er fædd árið
1953. Han er viðskiptafræðingur að mennt og lauk Cand. Oecon. frá Háskóla islands. Kristin
starfar sem framkvæmdastjóri KG slf. Arið 2011 gegndi hún starfi forstj ára Skipta hf. en bar á
undan var Kristin fjármálastjóri Simms hf. og Skipta hf. árin 2003 til 2010 og fjármálastjóri
Granda hf. árin 1994 til 2002. Kristin starfaði einnig til fjölda ára sem forstöðumaður hjá
islandsbanka hf. og Iðnaðarbanka islands hf. Him hefur setið I stj órn Ni hf. frá árinu 2011,
stjórn Farice frá 2013 og RVK Studios frá árinu 2015. Kristin situr I fjárfestingaráði Eyri sprota
slhf. frá 2014 og I stjórn Golfsambands islands frá árinu 2013. Kristin var í stjórn Kvilcu frá
árinu 2015 til 2016, varastjórn frá árinu 2016 til 2017 og síðan aftur I stjórn bankans frá
desember árið 2017 til mars drib 2018. Kristin var í stjórn Straums fjárfestingabanka hf. frá
árinu 2013 til 2015 og bar af varaformaður árin 2013 til 2014. Kristin var stj órnarformaður
Sparisjóðs Vestmannaeyja árin 2011 til 2013 og sat í stjórn Mílu ehf. árin 2007 til 2011 en bar
sinnti him starfi stj órnarformanns Lib 2011. Kristin sat í stjárn Simms hf. árin 2007 til 2011
og var stjórnarformaður árið 2011. Kristin hefur m.a. setið I stjórnum eftirfarandi fyrirtackja:
Skjár miðlar ehf., Fasteignafélagið Jörfi ehf., Sjóminjasafnið, Farsímagreiðslur ehf., Straumur
hf., Verslunarráð islands, Verðbréfaskráning islands hf. og Lifeyrissjóður verkstjóra. Félag
eigu Kristínar á óverulegan hlut I bankanum eða nafnverð 633.594 hluti. Hírn hefur elcki
hagsmunatengsl við helstu viðsldptaaðila, samkeppnisaðila eða stóra hluthafa í skilningi
Leiðbeininga urn stjórnarheetti fyrirtækj a, 5. irtgáfu, írtgefnum af Viðskiptaráði islands,
Samtökum atvinnulifsins og Nasdaq Iceland.
Pétur Guðmundarson, varamaður I stjorn — Pétur var kjörinn I varastjórn bankans í mars
árið 2017. Pétur er fæddur árið 1950. Hann er Irestarettarlögmaður, og hefur allan sinn
starfsaldur, eða frá árinu 1978, starfað sem lögmaður. Fyrst starfaði hann á
Málflutningsskrifstofu Guðmundar Péturssonar og Axels Einarssonar og fl., eða til ársins 2000,
en frá beim -Ulna á LOGOS lögmannsbjónustu til ársins 2012. Frábeim tíma hefur hann starfað
sjálfstætt. Hann hefur setið I stjórnum fjölda fyrirtaelcja og gegndi m.a. stjórnarformennsku í
Össuri hf. urn till ára skeið, frá árinu 1996 til 2006. Þá hefur hann setið I endurskoðunarnefnd
Kviku undanfarin ár.
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Pétur á eklci hluti I dtgefanda og hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila,
samkeppnisaðila eða stóra hluthafa I skilningi Leiðbeininga urn stjórnarhæfti fyrirtækja, 5.
dtgáfu, dtgefnum af Viðskiptaráði islands, Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq Iceland.
5.2. Framkvaemdastjórn
Framkvæmdastjórn ntgefanda samanstendur af forstjóra, aðstoðarforstjóra og sex
framkvamdastjórum.
Armann Þorvaldsson, forstjóri — Armann Þorvaldsson hóf störf sem forstjóri Kviku I jUní
2017. A rmann hefur starfað á fjármálamarkaði I rum tuttugu ár. A árunum 1997 til 2005 var
hann framkvæmdastjóri fyrirtaokjaráðgjafar Kaupþings banka hf. og frá 2005 til 2008
framkvxmdastjdri Kaupþings Singer & Friedlander Ltd. I Bretlandi. Síðar starfaði harm sem
framkvæmdastjóri hjá fasteignalánafélaginu Ortus Secured Finance Ltd. í London bar til harm
gekk til liðs við Virðingu árið 2015. Hann starfaði hjá Virðingu hf. bar til hann var ráðinn
forstjóri Kviku, síðast sem framicvxmdastjári fyrirtækjaráðgjafar. Armann Utskrifaðist með
MBA gráðu frá Boston University árið 1994 og er með BA gráðu I sagnfred frá. Háskóla
Islands.
Maria) Örn Tryggvason, aðstoðarforstjári — Marin6 Örn Tryggvason hóf störf sem
aðstoðarforstjóri Kviku I ágUst 2017. Marin6 starfaði Our I eignastýringu Anion banka hf. og
forvera bankans frá árinu 2002. A árunum 2014 til 2017 var Marino aðstoðarframicv2emdastjóri
eignastýringar Anion banka hf. og á árunum 2007 til 2014 var hann forstöðumaður
eignastýringar fagfjárfesta. Marino sat í stjórn Varðar Trygginga hf. frá 2016 til 2017. Marin6
er með BSc I viðskiptafræði frá Háskóla islands og hefur lokið prófi I verðbréfaviðskiptum.
Lilja Rut Jensen, framkvæmdastjóri lögfrxðisviðs - Lilja Jensen hefur starfað hjá Kviku og
forvera hans frá árinu 2012 og sem yfirlögfræðingur bankans frá árinu 2015. Aður starfaði him
hjá LOGOS lögmannsþjónustu frá árinu 2008-2012, sem laganemi og sem fulltrili. Aður
starfaði Lilja sem hjUkrunarfræðingur á Landspítala háskólasjUkralulsi og Eir hjúlcrunarheimili.
Lilja er með BS gráðu I hj nkrunarfrxði frá Háskóla islands ásamt BA og ML gráðu I lögfred
frá Háskólanum I Reykjavik. Lilja er jafnframt með réttindi til málflutnings fyrir héraðsdómi.
Magnós Ingi Einarsson, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs — Magnus Ingi
Einarsson er með yfir 10 ára starfsreynslu á fjármálamarkaði. Hann hóf störf I áhættustýringu
hjá Straumi-Burðarási fjárfestingabanka hf. árið 2006 og stýrði m.a. Atlánaáhxttu bankans frá
árinu 2009. Magnús gegndi stöðu forstöðumanns áhættustýringar og síðar fjárstýringar frá
stofnun Straums fjárfestingabanka hf. fram til loka árs 2014. Frá þeim tíma hefur hann starfað
sem framkvæmdastjdri fjármála og rekstrar. Magnus er með MSc gráðu I vélaverkfræði frá
Virginia Tech I Bandaríkjunum og BSc gráðu í vélaverkfred frá Háskóla islands.
Asgeir H. Reykfjörð, framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs - Asgeir tók við stöðu
yfirlögfreeðings Kviku I október árið 2012. Frá samruna MP banka hf. og Straums
fjárfestingabanka hf. hefur hann starfað sem framkvxmdastjóri fyrirtækjasviðs. Arið 2015 var
Asgeir tilnefndur af Fjármála- og efnahagsráðuneytinu I ráðgjafa- og framkvæmdah6p um losun
fjármagnshafta. A árunum 2009 til 2012 starfaði Asgeir sem lögmaður hjá LOGOS
1ögmannsþj6nustu I Reykjavik og I London. Fyrir 'Dann lima starfaði Asgeir hjá Straumi
fjárfestingabanka hf. urn nokkurra ára skeið. Asgeir hefur einnig sinnt kennslu við lagadeild
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Háskólans I Reykjavík. Asgeir hefur verið I stjórn FÍ fasteignafélags slhf. frá árinu 2014. Asgeir
er með BA og ML gráðu I lögfrxði frá Háskólanum I Reykjavík.
Bjarni Eyvinds, framkvæmdastjóri markaðsviðskipta - Bjarni hóf störf hjá Kviku drib 2009.
Bjarni hefur starfað á sviði verðbréfamiðlunar og markaðsviðskipta I yfir 10 ár, Our hjá
SPRON, MP Fjárfestingabanka hf., islandsbanka hf. og Straumi-Burðarási fjárfestingabarika
hf. Bjarni er með BBA gráðu frá George Washington University og hefur lokið prófi
verðbréfamiðlun.
Hannes Friimann Hrólfsson, framkvæmdastjóri eignastýringar — Hannes hefur starfað á
fjármálamörkuðum I MU 120 ár. Harm tók við sem framkvæmdastjóri eignastýringar I október
2017 1 framhaldi af kaupum Kviku á Virðingu hf. en þar hafði harm starfað sem forstjóri.
Virðing hf. og Auður Capital hf. sameinuðust drib 2014 og var Hannes forstjóri Auðar Capital
hf. Our. Harm var ftamkvæmdastjóri og einn stofnanda Tinda verðbréfa hf. auk þess að hafa
starfað hjá Anon banka hf. og Kaupþingi banka hf., m.a. sem aðstoðarframkvæmdastjóri
Fjárstýringar og Markaðsviðskipta. Hannes er Cand.oecon I viðskiptafræði frá Háskóla islands
og hefur lokið prófi I verðbréfaviðskiptum og ACT dealing prófi I gjaldeyris- og
afleiðuviðskiptum
Baldur Stefánsson, framkvæmdastjóri fyrirtækjaráðgjafar — Baldur hóf störf hjá Kviku I
September 2017. Harm hefur yfir 20 ára reynslu af fjárfestingabankastarfsemi og
fyrirtækjaráðöf bæði innanlands og á alþjóðavettvangi. Baldur kom til Kviku I kjölfar kaupa
bankans á íslensku starfsemi norræna fjárfestingarbankans Beringer Finance þar sem Baldur
var framkvæmdastjóri. Aður en Baldur gekk til liðs við Beringer Finance var harm meðeigandi
og meðstofnandi I fjármálafyrirtxkinu Arctica Finance hf I átta ár ogþar Our verkefnastjóri I
fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf. I fimm ár. Harm hefur I þessum störfum leitt mörg
umfangsmikil fyrirtækjaráðgjafarverkefni innan lands, sem á milli landa, I ýmsum
atvinnugreinum. Baldur nam hagfred og stjórnmálafræði við HI á árunum 1992-1994 og
atskrifaðist með MBA gráðu frá IESE í Barcelona árið 2004.
Stjórn utgefanda er elcki kunnugt um og telur enga hagsmunaárekstra til staðar á milli
skyldustarfa stjómarmanna og aðila I framkvxmdastjóm fyrir utgefanda og persónulegra
hagsmunaþeirra og/eða annarra skyldustarfa þeirra.
5.3. Nefndir
Stjóm bankans ber ábyrgð á því að álcveða umgjörð áhættustýringar, setja reglur urn
áhættustýringu og álcveða áhættuviðmið. Otefandi hefur Iþví sambandi sett á fót undimefnd,
endurskoðunar- og stafskjaranefnd, ems og nánar er list í kafla 5.3.1. Álicettu-,
endurskoöunar- og starfskjaranefnd. Forstjóri bankans er ábyrgur fyrir skilvirkri framIcvæmd
áhættustýringar I gegnum stjórnskipulag og nefndir. Forstjóri bankans hefur Iþvi tilliti sett á
fót þrjár nefndir sem bera m.a. ábyrgð á að fylgjast með og stýra áhwttu bankans, ems og nánar
er lýst I köflum 5.3.2. Fjármálanefnd, 5.3.3. Lánanefnd og 5.3.4. Rekstrarnefnd.

5.3.1. Acettit-, endurskoounar- og staifskjaranefnd
endurskoðunar- og starfskjaranefnd hefur m.a. bah hlutverk að tryggj a að stjórnendur
bankans framfylgi settum reglum um áhættustýringu, eftirlit með vinnuferli við gerð
reikningsskila og mat á óhxði endurskoðanda og eftirlit með öðrum störfum endurskoðanda,
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sem og að móta starfskjarastefnu og hafa eftirlit með framfylgd hennar. Innri endurskoðandi
bankans er nefndinni til aðstoðar I verkefnum hennar. A stj órnarfundi þann 26. april 2018 var
ákveðið að undimefnd stjómar yrði skipt I þrjár einingar þannig að hluti nefndarinnar tæki að
sér verkefni áhættunefndar, hluti nefndar tæki að sér verkefni endurskoðunarnefndar og hluti
verkefni starfskjaranefndar. Jafnframt var ákveðið að allir stjórnarmenn bankans tEekju sæti I
nefndinni.

5.3.2. Fjcirmálanefnd
Fjármálanefnd hefur yfirumsjón með stýringu á efnahag bankans, eignum og skuldbindingum
og leitast við að ná marlcmiðum urn arðsemi þeirra. Ílwf felst að ákvarða hagkvæmustu
skiptingu á milli ávöxtunar og áhættu og athluta fjármunum til viðskiptaeininga bankans.
Nefndin setur mxlanleg arðsemismarkmið og leitast við að ná þeim. Í nefndinni sitja forstjóri,
aðstoðarforstjóri, framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar, forstöðumaður fjárstýringar og
forstöðumaður áhættustýringar.

5.3.3. Lemanefnd
Lánanefnd fjallar um lánastarfsemi bankans og fjárfestingar I óskráðum verðbréfum. Nefndin
samþykkir einstakar stærri lánveitingar og er aðal vettvangur fyrir umfjöllun urn lánareglur
bankans, þ.m.t. lánaheimildir viðeigandi sviða bankans. Í lánanefnd sitja forstjóri,
framkveemdastjóri fyrirtxkjasviðs, framIcvxmdastjóri fjármála- og rekstrar, yfirlögfræðingur
og forstöðumaður áhættustýringar.

5.3.4. Rekstrarnefnd
Rekstrarnefnd fer með ákvörðunarvald varðandi gæða- og öryggismál bankans og her ábyrgð á
þeim gagnvart forstjóra. Hlutverk rekstramefndar er að auka skilvirkni, hagkvaemni I rekstri og
minnka rekstraráhættu auk þess að tryggja að öryggismál bankans er varða husnæði bankans,
rekstrarlegt öryggi tölvukerfa, öryggi persónuupplýsinga og öryggi I verömmtaflutningum séu
föstum farvegi. Rekstrarnefnd er skipuð forstöðumanni stefnumótunar og rekstrarstjórnunar,
framkvæmdastjóra fjármála- og rekstrarsviðs, forstöðumanni áhættustýringar, forstöðumanni
upplýsingatzelcnisviðs og forstöðumanni bakvinnslu.

6. HLUTAFÉ OG HLUTHAFAR
6.1. Hlutafé
Heildarhlutafé félagsins er kr. 1.835.017.630. Allir hlutir eru I sama flokki. Hlutir félagsins eru
skráðir rafrænt I verðbréfamiðstöð sem starfar samkvaemt lögum nr. 131/1997.

6.2. Hluthafar
Neðangreind tafla sýnir 10 stærstu hluthafa félagsins miðað við 18. mal 2018:

Nafn

Kennitala

Vátryggingafélag islands hf.

690689-2009

401.730.815

21,77%

RES II ehf.

470417-0560

169.197.677

9,17%
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Lifeyrissjóður verslunarmanna

430269-4459

162.639.964

8,82%

K2B fjárfestingar ehf.

681209-3360

136.462.748

7,40%

Mizar ehf.

410411-0670

92.620.665

5,02%

Arion banlci hf.

581008-0150

65.685.878

3,56%

Feier ehf.

540909-0910

56.930.375

3,10%

Sindrandi ehf.

661013-2220

45.757.816

2,48%

Lífsverk lifeyrissjóður

430269-4299

44.750.639

2,43%

P126 ehf.

711011-2770

39.421.326

2,14%

Hluthafafundur er acðsta vald I öllum málefnum ótgefanda innan þeirra takmarka sem
samþykktir hans og landslög setja. Hluthafar sem ráða minnst 1/20 hlutafjár I Atgefanda geta,
sky. samþykktum, krafist þess að stjórn boði til hluthafafundar. A hluthafafundi ræður einfaldur
meirihluti atkvxða Arslitum, nema öðruvisi sé mælt fyrir I samþykktum utgefanda eða
landslögum.

7. FJARHAGSUPPLÝSINGAR
7.1. Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar
Arsreikningur samstæðu dtgefanda vegna ársins 2016 og 2017 eru gerðir I samræmi við
alþjóðlega reikningsskilastaðla ems og heir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu, og
viðbótarkröfur I íslensku ársreikningalögunum, og styðjast við þá forsendu að viðkomandi félög
hafi verið rekstrarhæf á þeim

7.2. Löggiltir endurskoðendur
Ársreikningar samstx.ðu ótgefanda fyrir árin 2016 og 2017 voru endurskoðaðir af Deloitte ehf.
aðalfundi ttgefanda, þann 17. mars 2016, var Deloitte ehf., kt. 521098-2449, Smáratorgi 3,
201 Kópavogi, kosið sem endurskoðunarfyrirtæki félagsins til fimm Ara I samræmi við 2. mgr.
90. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtEeki. Pálína Arnadóttir, Jöklaseli 5, 109 Reykjavik,
og Þorsteinn Guðjónsson, Þorrasölum 37, 201 Kópavogi, hafa gegnt hlutverki endurskoðenda
bankans fyrir hönd Deloitte ehf., frá þeim tíma, en í mars Arið 2017 tók Guðmundur Ingólfsson,
Þrastarhöfða 1,270 Mosfellsbæ, við af Þorsteini Guðjónssyni. Þorsteinn, Pálína og Guðmundur
eru öll meðlimir I félagi löggiltra endurskoðenda á islandi.

7.3. Nýjustu fjárhagsupplýsingar
Nyjasti endurskoðaði samstæðuársreilmingur Atgefanda var samþykktur 17. febrtlar 2018 og er
fyrir fjárhagstímabilið 1. janfiar til 31. desember 2017. Ekki hafa orðið neinar verulegar
óaeskilegar breytingar á framtiðarhorfum útgefanda frá ví að siðustu endurskoðuðu
reikningsskil hans voru birt né orðið mikilvægar breytingar á fjárhags- og viðskiptastöðu
utgefanda frá 31.12.2017. Dann 25. april 2018 birti utgefandi afkomutillcyrmingu fyrir fyrsta
ársfj órðung 2018.
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Hagnaður Kviku á tímabilinu 1. januar til 31. mars 2018 samkvEemt óendurskoðuðu uppgjöri
samstæðu bankans nam 654 milljánum krona fyrir skatta. Arðsemi eiginfjár miðað við afkomu
fyrir skatt á fyrsta ársfjórðungi 2018 var 23,9% á ársgrundvelli.
Hreinar vaxtatekjur bankans námu 412 milljónum krona, hreinar bóknanatekjur 1.012
millj &um króna og hreinar fjárfestingatekjur 196 milljónum króna. Hreinar rekstrartekjur
námu samtals 1.643 milljónum króna. Rekstrarkostnaður bankans nam 1.018 milljónum króna.
Sérstalcur skattur á fjármálafyrirtæki verður gjaldfmrður I árslok 2018 bar sem skattstofninn
miðast við fjárhæð skulda I árslok. Miðað við stöðu skulda 31. mars 2018 og mlverandi
álagningarhlutfall á væri álagður sérstakur bankaskattur 119 milljónir króna vegna ársins
2018. Ekki var framkvæmt mat á yfirfxranlegu skattalegu tapi I lok fyrsta ársfjórðungs en
breytingar frá fyrra mati geta haft umtalsverð áhrif á afkomu bankans eftir skatt.
SAMANDREGINN REKSTRARREIKNINGUR
m.kr.
1F 2018
1F 2017
Hreinar vaxtatekjur
412
374
Hreinar bölcnanatekjur
1.012
687
Hreinar fjárfestingatekjur
196
112
Hlutdeildartekjur
(2)
24
Aðrar tekjur
25
2
Hreinar rekstrartekjur
1.643
1.200
Rekstrarkostnaður
Virðisrýrnun ttlána
Virðisbreyting fjárfestingaeigna
Hagnaður fyrir skatta

(1.018)
30
0
654

(774)
(20)
0
406

Fjárhxðir I töflu em úr ókönnuðum uppgjörum

Eigið fé bankans nam 11.808 milljónum króna I lok ársfjórðungsins og heildareignir námu
94.647 milljeinum króna. Eiginfjárhlutfall bankans var 21,7% en 23,3% með tilliti til afkomu
ársfjórðungsins. Handbært fé jökst um 12.637 milljónir króna samhliða aukningu I lántökum,
innlánum og skuldabréfautgáfu. Lausafjárhlutfall var 184% I lok ársfjórðungsins.
SAMANDREGINN EFNAHAGSREIICNINGUR
m.kr.
31.3.2018
Handbzert fé
Krafa á Seðlabanka islands
Verðbréf
Verðbréf til áhaAtuvarnar
(Rik
befnislegar eignir
Afleiður
Fjárfesting I hlutdeildarfélögum
buppgerð viðskipti
Aðrar eignir

32.623
264
7.766
16.939
25.634
2.746
905
674
4.389
2.706
26

31.12.2017
19.986
508
8.436
14.026
25.338
2.749
1.053
677
291
2.534

11111 1
1
Eignir samtals

94.647

75.597

Innlán
Lántökur
Skuldabréf
Víxlar
Víkjandi skuldabréf
Skortstöður
Afleiður
Ouppgerð viðskipti
Aðrar skuldir
Skuldir samtals

44.991
22.712
2.016
3.937
1.081
501
731
4.041
2.828
82.839

41.749
13.731
1.402
3.935
1.059
370
365
557
1.446
64.614

Eigið fé samtals

11.808

10.982
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Fjárhæðir fyrir 31.3.2018 eru úr ókönnuðu uppgjöri
en fjárhxðir fyrir 31.12.2017 úr endurskoðuðu
uppgjöri.

7.4. Skfringar I samstxðuársreikningum
ftarlegar upplýsingar er varða rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit yfir eigið fé og
sjóðstreymi samstxðunnar má firma í skýringum viðkomandi ársreikninga samsteeðunnar.
Samstxðuársreikningur samsteeðu agefanda fyrir árið 2016 er felldur inn í heild sinni með
tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: https://www.kvika.is/media/pdf/Kvika--Consolidated-Financial-Statements-31.12.16.pdf
Samstæðuársreikningur samstæðu Utgefanda fyrir árið 2017 er felldur inn í heild sinni með
tilvísun og má nálgast undir eftirfarandi vefslóð: https://www.kvikals/media/pdf/KvikaConsolidated-Financial-Statements-31.12.2017.pdf
Iii að fá heildstætt yfirlit yfir fjárhagsstöðu bankans er mælt með að fjárfestar fani yfir
samstaeðuársreikning Utgefanda fyrir árið 2017, b.á m. allar skýringar.
Hér fyrir neðan er samantekt lykiltalna úr nýjasta samstæðuársreikningi ntgefanda fyrir árið
2017.
Samkvæmt efnahagsreikningi samstæðunnar var eigið fé I árslok 2017 10.982 m.kr. (2016:
7.397 m.kr.) og heildareigmir námu 75.597 m.kr. (2016: 59.563 m.kr.).
Samkvæmt rekstrarreikningi samstxðunnar námu hreinar rekstrartekjur á árinu 2017 5.009
m.kr. (2016: 5.318 m.kr.). Hreinar vaxtatekjur jukust verulega á milli ára og námu 1.563 m.kr.
(2016: 1.064 m.kr.), hreinar bóknanatekjur námu 2.812 m.kr. (2016: 2.840 m.kr.) og aðrar
rekstrartekjur námu 635 m.kr. (2016: 1.414 m.kr.).
Rekstrarkostnaður samstæðunnar nam 3.670 m.kr. (2016: 3.219 m.kr.). Í kjölfar sameiningar
við Virðingu hefur náðst fram veruleg kostnaðarsamlegð og mun hUn hafa jákvæð áhrif á
27
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rekstur samstæðunnar til framtíðar. Einskiptisliðir vegna hagrwðingaraðgerða og
skipulagsbreytinga, svo sem kostnaður vegna starfsloka, hafa talsverð áhrif á afkomu ársins
2017. Heildarfjárhxð einskiptisliða sem bókast sem rekstrarkostnaður eru 328 m.kr. Nánari
Crtlistun á einskiptisliðum má finna I skýringu 8 1 samstxðuársreikningi frtgefanda fyrir árið
2017.
Hagnaður ársins 2017 var 1.591 m.kr. (2016: 1.955 m.kr.). Hagnaður leiðréttur fyrir
einskiptisliðum nam 1.919 m.kr. sem samsvarar arðsemi eigin fjár upp á 24,9% miðað við eigið
fé I upphafi árs 2017, leiðrétt fyrir breytingum á hlutafé og viðskiptum með eigin bréf.
Eiginfjárh1utfall samstmðunnar var 21,1% 1 lok árs 2017 (31.12.2016: 20,6%).
Lágmarkseiginfjárhlutfall fyrir samstæðuna ákvarðað af Fjármálaeftirlitinu I SREP ferli er
14,5%. Lágmarkseiginfjárhlutfall með þeim viðbótar eiginfjáraukum sem lagðir voru á I kjölfar
upptöku CRD IV er 19,5%1 lok árs 2017 og 20,25% frá og með 1. janírar 2018.
Bankinn leggur áherslu á að viðhalda sterkri lausafjárstöðu. Seljanleiki eigna bankans er mikill
og aðgengi bankans að fjármögnun hefur aukist jafnt og þéft sem endurspeglast I því að
fjármögmunarkostnaður bankans hekkaði talsvert á árinu 2017. Dann 31. desember 2017 nam
30 daga lausafjárhekja samstæðunnar (LCR) 215%, sem er talsvert hærra en lágmarkskrafan
upp á 100%.
útgefið hlutafé bankans var 1.815 m.kr. þann 31. desember ado 2017 (2016: 1.404 m.kr.). Í
árslok 2017 átti bankinn eigin bréf að nafnvirði 10 m.kr. (2016: 28 m.kr.). Hlutafé bankans var
hækkað urn 411 m.kr. að nafnvirði á síðari hluta ársins 2017.
7.5. Rekstrarreikningur samstxðunnar
Í töflunni að neðan má sjá yfirlit yfir rekstrarreikning samstæðu írtgefanda árin 2017 og 2016.
Fjárhcedir eru íþús. kr.

2017

Vaxtatekjur
Vaxtagj öld

2016

4.657.949 4.189.589
(3.095.419) (3.125.309)
1.562.530 1.064.281

Hreinar vaxtatekjur
Dóknunartekjur
Dóknunargj old
Hreinar Dóknanatekjur
Hreinar fjárfestingatekjur
Hlutdeild I hagnaði af aflagðri starfsemi
Hlutdeild I afkomu hlutdeildarfélaga
Aðrar tekjur (gjöld)
Aðrar rekstrartekjur
Hreinar rekstrartekjur
28

3.033.265
(221.118)
2.812.146

2.880.710
(40.521)
2.840.188

547.234
8.403
63.912
15.005
634.554

1.282.690
(13.488)
148.985
(4.420)
1.413.767

5.009.230

5.318.236

41 1
1

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Virðisrýrnun Citlána og krafna
Hagnaður (tap) af eignum haldið til solu
Endurmat fjárfestingaeigna

(3.669.687) (3.219.406)
(14.228) (226.349)
0
(3.395)
92.258
0

Hagnaður fyrir skatta

1.417.573

1.869.086

248.658
(23.047)
(52.289)

94.612
0
(9.036)

Hagnaður ársins

1.590.896

1.954.662

Tilheyrir hluthöfum Kviku banka hf.
Hlutdeild minnihluta

1.592.976
(2.080)

1.927.945
26.717

Hagnaður ársins

1.590.896

1.954.662

Tekj uskattur
Sérstakur fjársýsluskattur
Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki

7.6. Efnahagsreikningur fitgefanda
töflunni að neðan má sjá yfirlit yfir efnahagsreikning samstæðu fitgefanda þann 31. desember
2017 og 31. desember 2016.
Fjcirhce6ir íþús. kr.
Eignir
Handbært fé
Krafa á Seðlabanka islands
Verðbréf með föstum tekjum
Hlutabréf og önnur verðbref með breytilegum tekjum
Verðbrof til áhættuvarna
utlán
Afleiður
Hlutdeildarfélög
Fj árfestingaeignir
befnislegar eignir
Varanlegir rekstrarfjármunir
Skatteign
Aðrar eignir
Eignir haldið til sölu
Eignir samtals

31.12.2017
19.985.823
507.916
5.598.409
2.837.375
14.026.433
25.338.250
1.052.652
676.610
953.874
2.284.340
57.251
464.414
1.797.913
15.260
75.596.519

Skuldir
Innlán frá viðskiptavinum
Lántökur

41.749.497 32.478.933
15.133.254 13.498.785
29

31.12.2016
12.032.879
0
3.945.778
3.154.466
12.389.392
26.015.321
552.493
127.262
0
41.530
59.135
189.429
967.954
87.720
59.563.359
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Víxladtgáfa
Víkjandi skuldabréf
Skortstöður I verðbréfum
Afleiður
Skattar ársins
Skattskuldbinding
Aðrar skuldir
Skuldir samtals
Eigið fé
Hlutafé
Yfirverðsreikningur innborgaðs hlutafjár
Kaupréttarvarasjóður
Aiskriftaréttindavarasjóður
Sérstakur varasjóður
Aðrir varasjóðir
Bundið eigið fé
Oráðstafað eigið fé
Eigið fé sem tilheyrir hluthöfum Kviku banka hf.
Hlutdeild minnihluta
Eigið fé samtals

1.805.060
2.722.583
903
207.048
3.103.697
(21.722)
254.844
2.858.439
10.930.854
51.423
10.982.276

Skuldir og eigið fé samtals

75.596.519 59.563.359

3.934.757 3.922.918
1.058.741
572.385
80.186
370.163
364.692
498.769
789
11.039
65.658
1.789
1.936.693 1.101.679
64.614.243 52.166.483
1.375.819
912.768
4.771
40.300
3.103.697
(17.054)
403.553
1.524.391
7.348.246
48.630
7.396.876

8. SKJÖL TIL SÝNIS

Meðan lysing 13essi er I gildi geta fjárfestar og aðrir nálgast eftirfarandi skjöl á skrifstofu
Mgefanda eða á rafrxnu formi á heimasíðu hans https://www.kvika.isium-kvilcu/um-kviku:

-

Samþylcktir Kviku banka hf.
utgáfulýsing vegna víxla, KVB 18 0920
Ársreikningur samstæðu Kviku banka hf. árið 2016.
Ársreikningur samstæðu Kviku banka hf. árið 2017

8.1. Upplýsingar sem eru felldar inn með tilvísun

Samþykktir Kviku banka hf. eru felldar inn í heild sinni með tilvísun og má nálgast undir
eftirfarandi vefslóð:
https://wvvw.kvika.is/media/pdf/Kvika-banki_samthykktir-21.3.2018.pdf
Ársreikningur samstxðu Kviku banka hf. árið 2016 er felldur inn I heild sinni með tilvísun og
má nálgast undir eftirfarandi vefslóð:
https://www.kvika.is/media/pdf/Kvika---Consolidated-Financial-Statements-31.12.16.pdf
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Ársreikningur samstaeðu Kviku banka hf. árið 2017 er felldur inn í heild sinni með tilvisun og
má nálgast undir eftirfarandi vefslóð:
https://www.kvika.is/media/pdf/Kvika-Consolidated-Financial-Statements-31.12.2017.pdf
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UTGAFULSING
RAFRIEN tTGAFA SKULDABRÉFA HJA NASDAQ
VERDBREFAIVHDSTOD HF.
1. kafli

Almennar upplýsingar urn utgefanda

1.1 Nafn átgefanda, kennitala, heimild til útgáfu, stofndagur, skráð
aðsetur og höfuðstöðvar ef ficer eru aárar en hið skráða aðsetur.
Nafn agefanda: Kvika banki hf.
Kt. 540502-2930
Heirnild til agáfu: Útgáfan lcrefst elcki samþylckis Fjármálaeftirlitsins.
Fjármálanefnd bankans tók ákvörðun um útgáfuna þann 14. mars
2018.
Skráð aðsetur: Borgartón 25, 105 Reykjavik, island.
1.2

Nðfn og kennitölur forsvarsmanna zitgefenda.
Armann Hani Þorvaldsson, kt. 151268-3239.

1.3

Log og reglur sem átgefandi starfar eftir ef sérlðg gilda urn starfsemi
hans.
Útgefandi hefur starfsleyfi sem viðskiptabanki og starfar samIcvæmt
lögum nr. 161/2002 urn fjármálafyfirtælci.

2. kafli
2.1

Upplýsingar urn fitgáfuna

Viðtakandi greiðsina, greiðsla afborgana og annarra upplýsinga hjá
útgefanda sem varda fitgáfuna, nafn/nðfn, kennit. og neang.
Halldór Karl Högnason, kt. 281274-5389, halldor.hognason@kvika.is
Halldór Þór Smeland, kt. 221179-3589, halldor.snaeland@kvika.is

2.2

Auðkenni átgáfunnar, nafnverð svo og önnur skilyrði sem vat&
átgáfuna og skuldbinda útgefanda, sjá viðauka „skilmálar flokks".
Um aðra skilmála en þá. sem fram koma Iþessum kafla, er visað til
skilmálablaðs aftast I agáfulýsinguþessari.

Auðkenni
ISM numer
Skráning I kauphöll
Tegund bréfs

Kvika banki hf.

Borgartúni 25

:
:
:
:

KVB 18 0920
1S0000029767
Já
Vbclar

105 Reykjavik

kvika@kvikals

Icvikads
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Heildarheimild til titgifu
Útgefið nu.
Útgáfudagur
Lokagjalddagi
Vextir

:
:
:
.
:

Verðtrygging
Fyrsti vaxtadagur
Fyrsti gjalddagi vaxta
Nafnverðseiningar
Gjaldmiðill
Greiðsla á gjalddaga

:
:
:
:
:
:

ISK 2.000.000.000
ISK 2.000.000.000
21. mars 2018
20, september 2018
Valamir eru vaxtalausir og eru seldir með
forvaxtafyrirkomulagi.
Nei.
A eklci við
A ekki við
ISK 20.000.000
ISK - islenskar Icremur
Bin greiðsla höfuðstóls A gjalddaga

Agreiningsmál: Rfsi mál út af skuldabréfi þessu ma reka þau fyrir
héraðsdómi Reykjavikur, sky. akvæðum XVII. kafla laga nr. 91/1991
urn meðferð einkamála.
Heimild: Samkvæmt heimild fjármalanefridar Kviku banka hf., dags.
14. mars 2018.
Skráð I kauphöll?: Já
Breytingar á skilmálum:
Útgefanda her að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. (NVM) urn
hvers kyns breytingar á skilmálum skuldabréfanna.
Afskráning:
Skuldabréfin verða afslcrað eftir lokagjalddaga, nema tilkynning urn
annað berist frá útgefanda. Útgefandi sendir NVM staðfestinguþegar
lokagjalddagi hef-ur verið greiddur.
Greiðslufall:
útgefanda her að tilkynna NVM urn greiðslufall og skal I ví tilviki
senda NVM tilkynningu bar urn egar greiðs1a hefur farið fram. NVM
getur óskað eftir staðfestingu frá vörsluaðila að skuldabréfið hafi verið
greitt upp.

2.3 Hlunnindi sem tengd eru skuldabréfunum, útreikningar fieirra og

Engin hlunnindi em tengd slculdabréfunurn.

2.4

Skattur á tekjzir af skuldabrefum sem haldið er eftir til staogreiðslu
upprunalandinu og/eða I skráningarlandinu. Greint skal frá hvort
átgefandi ábyrgist að staogreiðsluskatti sé haldið eftir.

Kvika banki h

Borgarnini 25

105 Reykjavik

kvika@kvikals

kvikais

KMA

Útgáfan er rafraent skráð hjá. NVM. Abyrgð á Atreikningi og tölcu
fjármagnstekjuskatts liggur hjá þeirri reikningsstofnun sem varslar
viðkomandi bréf.
2.5

NVM rd. ðstafar iitgefnum skuldabrefum á reikning útgefanda nr.
305122 í Kviku banka hf
Samþylckt af hálfu útgefanda.

3. kafli

Upplýsingar urn þá sem annast útgáfulýsingu:

3.1 Nofn, neff'ong og símanúmer peirra sem annast útgáfulýsingu hjá
útgefanda.
Halldór Karl Högnason, halldor.hognason@kvika.is, sími 540-3206
Halldór Þór Snæland, halldor.snaeland@kvika.is, sími 540-3215
3.2

MA ne02ing og símamimer starfsmanna þeirrar reikningsstofnunar
sem annast frtgáfulýsinguna.
Halldór Karl Högnason, halldor.hognason@kvika.is, 540-3206
Halldór Nor Snxland, halldor.snaeland@lcvika.is, 540-3215

4. kafli

Fylgigögn með útgáfulýsingu:

4.1

Staöfesting opinbers skrkningaraðila á tilurð útgefanda.

4.2

Staöfesting á að litgefandi hafi tekiö formlega ákvorðun um hina
15)rirhuguðu
rafrcenu lítgáfu eða önnur gögn bar að hitandi svo sem
.
staðfest afrit affundargerð eða vísun í log eða reglur sem gilda urn
útgáfima.

4.3 Nafn frumsoluaðila elms eða fleiri ef urn nýja iitgáfu eða
viðbótarfitgáfu er að rceða og afrit af samningi útgefanda við hann.
skal leggja fram staöfesta yfirlýsingu
4.4 Öski NVM eftir
héraðsdómara um ad félag sé ekki undir gjaldþrotaskiptum.
4.5

Önnur fflgigógn vegna hinnar fiirirhuguðu fitgáfu sem NVM telur
nauðsynleg.

Kvika banki hf.

Borgartiini 25

105 Reykjavilc

kvika@kvika,is

kvika.is
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Staður: Reykjavik Dags: 19. mars 2018

F.h. utgefanda sky. umboði

F.h. Kviku banka hf.,

t •

Magnus Ingi Einarsson

Magnns Ingi Einaxsson

Hand& Karl Högnason

Halldór Karl Högnason

Kvika bank]. hi:

Borgartúni 25

105 Reykjavik

kvika@kvikals

kvilca is

I#

Nasdaq

VIDAUKI - SKILMÁLAR SKULDABREFS
Upplýsingar urn útgefanda:
1. Nafn:
2. Kennitala:

Kvika bank' hf.
540520-2930

3. LEI:

254900WR3I1Z9NPC7D84

Upplýsingar urn Citgáfu
4. Auðkenni útgáfu:

KVB 18 0920

5. ISIN:

IS0000029767

6. CFI númer:

D-B-V-F-U-R

7. FISN numer:

A ekki við

8. Skuldabréf/vfxill:

Vfxlar

9. Heildarnafnverð útgáfu sky. útgáfuheimild:

2.000.000.000
0

10. Nafnverð áður útgefið:
11. Nafnverð útgefið nú:
12. Nafnverðseining I verðbréfamiðstöð:

2.000.000.000
20.000.000

Afborganir - Greiðsluflæði
13. Tegund afborgana:

Vaxta la ust eingreiðslubréf

14. Tegund afborgana, ef annað:
15. Gjaldmiðill:

Ein greiðsla höfuðstóls á gjalddaga
ISK

16. Gjaldmiðill ef annað:

A ekki yid

17. Útgáfudagur:

21.3.2018

18. Fyrsti gjalddagi höfuðstóls:
19. Fjöldi gjalddaga höfuðstóls I heild:

20.9.2018
1

20. Fjöldi gjalddaga á ári:

A ekki via

21. Lokag,jalddagi höfuðstáls:

20.9.2018

22. Vaxtaprósenta:

A ekki via

23. Vaxtaruna, breytilegir vextir:
25. Aiagsprósenta á vaxtarunu:

A ekki via
A ekki via
A ekki við

26. Reikniregla vaxta:
27. Rel kni regla ef a nnað:

A ekki a

24. Vaxtaruna, ef annað:

Einfaldir

28. Dagaregla:

ACT/360

29. Dagaregla ef annað:
30. Fyrsti vaxtadagur:

A ekki via
A ekki via
A ekki via

31. Fyrsti vaxtagjalddagi:
32. Fjöldi vaxtagjalddaga á ári:
33. Fjöldi vaxtagjalddaga I heildina:
34. Ef óreglulegt greiðsluflæði, bá hvernig:
35. Vera með/án áfallinna vaxta:
36. Ef dagsetning afborgunar
frídagur,
er, skal auka
vaxtadaga sem lovf nemur:

A ekki via

A ekki via
A ekki via
A ekki via
Nei

_
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37. Vfsitölutrygging:

Nei

38. Nafn vísitölu:

A ekki við

39. Dagvfsitala eða mánaðarvfsitala:

A ekki við

40. Dag/mánaðarvísitala ef annað:

A ekki via
A ekki via
A ekki við

41. Grunngildi vfsitölu:
42. Dags. grunnvfsitölugildis:
Aðrar upplýsingar
43. Innkallanlegt:

Nei

44. Innleysanlegt:

Nei

45. Breytanlegt:

Nei

46. Lánshæfism at (matsfyrirtæki, dags.)

Nei

47. Aðrar upplýsingar:
Click here to enter text.
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