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ÚTGAFULÝSING
ÚTGÁFA VÍXLA Í ICERFI NASDAQ VERDBRÉFAMIDSTÖDVAR HF

1. kafli
Almennar upplýsingar um titgefanda:
1.1 Nafn fitgefanda, kennitala, heimild til fitgáfu, stofndagur, skráð aðsetur og
höfuðstöðvar efþcer eru aðrar en hi6 skráða aðsetur.
Nafn utgefanda: Kvika banki hf.
Kt. 540502-2930
Heimild til írtgáfu: Útgáfan krefst ekki samþykkis FME. Fjármálanefnd bankans tók
ákvörðun um írtgáfuna þann 13. september 2017.
Stofndagur: 7. maí 2002.
Skráð aðsetur: Borgartím 25, 105 Reykjavík, island
1.2

Nofn og kennitölur forsvarsmanna fitgefenda.
Ármann Þorvaldsson, kt. 151268-3239.

1.3

Log og reglur sem fitgefandi starfar eftir ef sérlög gilda urn staifsemi hans.
Útgefandi hefur starfsleyfi sem viðskiptabanki og starfar samkvæmt lögum nr.
161/2002 urn tjármálafyrirtæki.

2. kafli
Upplýsingar urn titgtifuna:
2.1

Viðtakandi greiðslna og annarra upplýsinga hjá fitgefanda sem varða fitgáfuna,
nafn/nOfn, kennit. og netfang/netföng
Halldór Karl Högnason, kt. 281274-5389, halldor.hognason@kvika.is
Hand& Iór Snxland, kt. 221179-3589, halldor.snaeland@kvika.is

Upplýsingarnar sem skjal betta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ. NASDAQ ábyrgist ekki
nákvæmni skjalsins ea upplýsinganna, timanleika þeirra, heildstaaðni, framkvæmd/efndir eða notagildi I akveðnum tilgangi. Engin abyrgð
er tekin af eða fyrir hönd NASDAQ á nokkrum villum, gloppum/urfellingum eõa óriákvamum/röngum upplýsingum I skjalinu.
Ekki skal gripa til, eða láta hjá liða a8 gripa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna I skjalinu. NASDAQ tekur
enga ábyrg8 á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna.

4' Nasdaq verðbréfamiðstöð
2.2

Au6kenni fitgáfimnar og anna6 sem skuldbindur fitgefanda sjá vi6auka „skilmálar
flokks" hér a6 ne6an.
Urn aðra skilmála en þá sem fram koma Iþessum kafla, er vísað til skilmálablaðs
aftast I írtgáfulýsinguþessari.
Vanskil: Um vanskil skal fara eftir álcvxðum víxillaga nr. 93/1933. Verði vanskil á
greiðslu víxlanna á gjalddaga og þau eru ekki greidd upp innan þriggja daga, skal
handhafa vera heimilt að gjaldfella skuldina með skriflegri tilkynninu til frtgefanda.
Við móttöku agefanda á gjaldfellingartilkynningu skulu víxlarnir teljast fallnir
gjalddaga og agefanda skylt að greiða 1)6. upp I samræmi við skilmála þeirra.
Framsal: Við eigendaskipti verða víxlarnir aðeins framseldir til nafngreindra aðila
og I samræmi við ákvæði laga nr. 131/1997 urn rafræna eignaskráningu verðbréfa.
Að öðru leyti eru engar takmarkanir á framsali víxlanna.
Agreiningsmál: Rísi mál út af víxli þessum má reka þau fyrir héraðsdómi
Reykjavíkur, sky. ákvxðum XVII. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.
Heimild: Samkvæmt heimild fjármálanefndar Kviku banka hf., dags. 13. september
2017.
Skráð I kauphöll?: Stefnt er að skráningu víxlanna I kauphöll fyrir 1. am/ember
2017.
Breytingar á skilmálum: Otgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
urn allar breytingar sem kunna að verða gerðar á skilmálum víxifflokksins.

Afslulning:
Víxilflokkur verður afskráður sjö sólarhringum eftir gjalddaga, nema tilkynning um
annað berist frá fitgefanda. Utgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð um
greiðslufall flokksins og skal ibví tilviki senda Nasdaq verðbréfamiðstöð tilkynningu
þar urn þegar greiðsla hefur farið fram.

Annað:

2.3

Hlunnindi sem tengd eru víxlunum, fitreikningar þeirra og nýting.
Engin hlunnindi eru tengd víxlunum.

Upplýsingarnar sem skjal þetta hefur að geyma voru ekki unnar at NASDAQ og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ. NASDAQ ábyrgist ekki
nákvasmni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika þeirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi I ákveðnum tilgangi. Engin ábyrgð
er tekin at eða fyrir hönd NASDAQ á nokkrum villum, gloppum/Cirfellingum eða onákvæmum/röngum upplýsingum I skjalinu.
Ekki skal gripa til, eða láta hjá liða a6 grípa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna I skjalinu. NASDAQ tekur
enga ábyrgð á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna.
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Skattur á tekjur af vixlmnim sem haldið er eftir til sta6greiöslu I upprunalandimi
og/e6a I skráningarlandimt. Greint skal frá hvort útgefandi ábyrgist ad
sta6greiösluskatti sé haldiö eftir.
Dtgáfan er rafrxnt slag hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. Abyrgð á utreikningi og
töku tjármagnstekjuskatts liggur hjá þeirri reikningsstofnun sem varslar viðkomandi
bra:

2.5 Nasdaq verarefamiöstoo ráöstafar útgefnum víxlum á reikning zitgefanda nr.
305122 í Kviku banka hf
2.6. Aörar upplýsingar um hina fi)rirhuguözt útgáfu e6a útgefendur sem Nasdaq
verarefamiöstö6 telur nauösynlegar.

3. kafli
Upplýsingar um þci sem annast litgáfulýsingu og ábyrgjast
endurskodun drsreikninga:
3.1

Nöfn, kennitolur, netföng og sími Peirra sem annast iitgáfulýsingu.
Halldór Karl Högnason,kt. 281274-5389, halldor.hognason@kvika.is, sími 5403206
Halldór Þór Snæland, kt. 221179-3589, halldor.snaeland@kvika.is, sími 540-3215

3.2

Nöfn, kennitölur, netföng og sími Mggiltra endurskocknda fitgefanda undanfarin þrjú
ár.
Deloitte ehf. — Endurskoðendur 2016
Pálína Arnadóttir, kt. 291073-4419, palina.arnadottir@deloitte.is, s: 580-3000
Þorsteinn Pétur Guðjánsson, kt. 091176-3199 thorsteinn.gudjonsson@deloitte.is, s:
580-3000
KPMG ehf. — Endurskoðendur 2013- 2015
Sigurður Jónsson, kt. 290256-5269, sigurdurjonsson@kpmg.is, s: 545-6217
Jon S. Helgason, kt. 050269-3619, jhelgason@kpmg.is, s: 545-6046
Hrafnhildur Helgadóttir, kt. 260470-3619, hhelgadottir@kpmg.is, s: 545-6084

Upplýsingarnar sem skjal þetta hefur að geyma voru ekki unnar of NASDAQ og eru birtar An AbyrgOar NASDAQ. NASDAQ ábyrgist ekki
nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika þeirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir etttia notagildi I Akvelfinum tilgangi. Engin ábyrgi5
er tekin of eða fyrir hönd NASDAQ A nokkrum villum, gloppum/örfellingum ado önákvæmum/röngum upplýsingum I skjalinu.
Ekki skal gripa til, eða láta hjá liða a6 gripa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er ad finna skjalinu. NASDAQ tekur
enga Abyrg6 á afleiðingum hvers kyns raðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna.
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4. WU
Fylgigbgn med engtifulýsingu:
4.1

Staðfesting opinbers skráningaraðila á tilurð zitgefanda.

4.2

Staðfesting á að íttgefandi hafi tekið formlega ákvörðun urn hina j)rirhugziðu
rafiyenu íttgáfu eöa önnur geign Par að líttandi svo sem staðfest afrit affitndargerð
eða vísztn í log eða reghtr sem gilda um fitgáfitna.

4.3

Nafn frums6luaðila ems eöafleiri ef urn nýja zitgáfit eða viðbótaríttgáfu er (26 lye&
og *it af samningi íagefanda vid hann.
Kvika banki hf. annast írtgáfu víxlanna.

4.4

Óski Nasdaq verðbrefamiðstðð eftir Pví skal leggja fram staðfesta yfirlýsingzt
héraðsdómara urn (26 felag sé ekki undir gjaldþrotaskiptum.

4.5

Önnur jdgigögn vegna hinnar fin-irhuguðzi litgáfit sem Nasdaq verðbrefamiðstöð
telur nauðsynleg.

Reykjavík, 13. september 2017

F.h.re ingsstofnunar,

F.h. agefanda,

H

Karl Högnason

ltug
id& Þór nxland

Upplýsingarnar sem skjal þetta hefur að geyma voru ekki unnar at NASDAQ og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ. NASDAQ ábyrgist ekki
nákvasmni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika þeirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi I ákveðnum tilgangi. Engin ábyrgð
er tekin at e6a fyrir hönd NASDAQ á nokkrum villum, gloppum/Urfellingum eÕa onákvasmum/röngum upplýsingum skjalinu.
Ekki skal gripa til, e6a láta hjá liða ad gdpa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna í skjalinu. NASDAQ tekur
enga ábyrgð á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna.
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Skilmálar flokka.
Utgefandi:

Kvika banki hf.

Kennitala:

540502-2930

Heimilisfang:

Borgartími 25, 105 Reykjavik

Skuldabréf/víxlar:

Víxlar

Auðkenni (Ticker)

KVB 18 0322

ISIN mlmer

IS0000029197

CFI mlmer

D-Y-Z-U-X-R

Skráð rafrænt

.1'

Tegund afborgana

Ein greiðsla höfuðstóls á gjalddaga

Otgáfuland

Island

Gjaldmiðill

islenskar kronur

Dagsetning töku til viðskipta I Kauphöll

Utfyllt af Nasdaq OMX Iceland

Orderbook ID

Utfyllt af Nasdaq OMX Iceland

Undirflokkur

Utfyllt af Nasdaq OMX Iceland

Markaður

Otfyllt af Nasdaq OMX Iceland

Veltulisti

Otfyllt af Nasdaq OMX Iceland

Nafnverðseining INasdaq verðbréfamiðstöð

ISK 20.000.000

Heildarheimild sbr Citgáfulýsingu

ISK 2.000.000.000

HeildarCitgáfa

ISK 2.000.000.000

Upphæð tekin til viðskipta nu

ISK 2.000.000.000

Otgáfudagur

miðvikudagur, 20. septennber 2017

Fyrsti gjalddagi höfuðstóls

22.3.2018

Fjöldi gjalddaga höfuöstóls I heildina

1

Fjöldi á ári

A ekki via

Lokagjalddagi höfuðstóls

fimmtudagur, 22. mars 2018

--

Upplýsingarnar sem skjal I3etta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ. NASDAQ ábyrgist ekki
nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika ipeirra, heildstæðni, framkvæmdiefndir eða notagildi í ákveðnum tilgangi. Engin ábyrg8
er tekin af eða fyrir hönd NASDAQ á nokkrum villum, gloppum/ðrfellingum e8a óriákvæmum/röngum upplýsingum í skjalinu.
Ekki skal grípa til, eða láta hjá líða a8 grípa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna í skjalinu. NASDAQ tekur
enga ábyrgó á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna.
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Vaxtaprósenta

Víxlarnir eru vaxtalausir og eru seldir me ð forvaxtafyrirkomulagi.

Vaxtaruna ef breytilegir vextir

A ekki AO

Alagsprósenta á vaxtarunu

A ekki via

Reikniregla vaxta

Einfaldir

Dagaregla

Actual / 360, ISMA aðferð

Fyrsti vaxtadagur

A ekki via

Fyrsti vaxtagjalddagi

A ekki via

Fjöldi vaxtagjalddaga á ári

A ekki via

Fjöldi vaxtagjalddaga I heildina

A ekki via

Vístölutrygging

Nei

Nafn vísitölu

A ekki via

Dagvísitala eða mánaðarvísitala

A ekki via

Grunngildi vísitölu

A ekki via

Dags. grunnvísitölugildis

A ekki via

Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e.
dirty price/clean price)
Innkallanlegt

N/A

Innleysanlegt

Nei

Breytanlegt

Nei

Aðrar upplýsingar

Engar

Viðskiptavakt

Nei

Lánshaefismat (matsfyrirtæki, dags.)

Ekki lánshæfismat

Vero bréfa miðstöð

Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.

Umsjónaraðili — taka til viðskipta

Kvika banki hf.

Ef óreglulegt greiðsluflæði, bá hvernig

A ekki via

Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta via
vöxtum yfir bá daga sem afborgun seinkar urn?

Nei

Nei

Upplýsingarnar sem skjal betta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ. NASDAQ ábyrgist ekki
nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, timanleika þeirra, heildstæani, framkvæmd/efndir eòa notagildi I ákveðnum tilgangi. Engin ábyrgo
er tekin af eða fyrir hönd NASDAQ á nokkrum villum, gloppumfúrfellingum eða önákvæmum/röngum upplýsingum I skjalinu.
Ekki skal gripa til, eða láta hjá Iiòa að grípa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna I skjalinu. NASDAQ tekur
enga ábyrgð á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna.
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