Eyöublað fyrir endanlega skilmóla
14. september 2020

Lykill fiórmögnun hf.
LEI

númer: 213800EH2GN487RCKC87

Útgd1a a L000.000.00o kr. víxlum
í samræmi víð
70.000.000.000 kr.

útgéfuramma skuldaskjala

Hluti A: Samningsskilmólar
Skilgreind hugtók samkvæmt grunnlúsingu útgefanda

,

dags. L7 . égúst 2O2O, og víðaukum við grunnlfsinguna ef

við ó, skulu hafa sömu merkingu í þessum endanlegu skilmólum nema annað sé tekið sérstaklega fram í
endanlegum skilmólum. Ef ósamræmi er ó milli skilmóla ígrunnlrisingunni annars vegar og endanlegum skilmólum

hins vegar skulu skilmélar endanlegu skilmólanna gilda. Þetta skjal inniheldur endonÞgo skilmdla þeirra

skuldaskjala sem hér er lfst, í skilningi 8. gr. reglugerðar Evrópuþingsíns og róðsins (E58) 20121129 Íré 14. júni
2017 og eru endanlegu skilmólarnir samdír í samræmi við ðkvæðí þeirrar reglugerðar og framseldrar regluger(tar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/980 fró 14. mars 2019. Þessa endanlegu skilmóla verður að lesa ísamhengi
við grunnlrisinguna of þÉ viðauka sem gerðír hafa verið við grunnlr/singuna, ef vid é, ísamt þeím skjölum sem
felld eru inn Í grunnlrisinguna eöa vÍdauka við hana með tilvÍsun. Eingöngu er hægt að fé allar nauðsynlegar
upplfsingar um útgefanda og skuldabréf og víxla útgefin af honum með því að lesa saman grunnlfsinguna,
mögulega viðauka vi6 grunnlrisinguna of þessa endanlegu skilmóla. Þegar verðbréf verða gefin út é grundvelli
grunnlfsingarinnar mun samantekt fylgja með í viðauka við endanlega skilméla viðkomandi útgófu, að því gefnu
að skilyrðí þess séu uppfollt í tílvikí viðkomandi úBófu. Grunnlfsíngin er birt í tenSslum við 70.000.000.000 kr.
útgéfuramma skuldaskjala Lykils flórmðgnunar hf. Grunnlfsinguna og alla mögulega viðauka hennar er að finna
é vefsíðu útgefanda, httos://www.lvkill.is/starfsemi/fiarfestatenssl/.

1.

ÚteefanOi

Lykillfjórmögnun hí,

i

Flokkur númer:

210315

ii

útgófuhluti númer:

1

iii

Heildarheimildflokks:

1.000.0ffi.000 kr

2.

3.

ÍYlynt

4.

Uppsafnað nafirverð:

rsK

i

Flokkur:

1.000.Ofi).000 kr

ii

úBófuhluti:

1.000.000.000 kr

t1

5.

Útgdtuverð

99,048829 % af heildamafnverðí

6.

Nafnverðselningar:

1.000.000 kr

i

Útgófudagur:

15. september 2020

ii

Fyrsti vaxtadagur:

A ekki við

7.

8.

tokagialddatl:

15. mars 2021

9.

Tegund vaxta:

A ekki við

(Nónari upplfsingar eru veittar Í tólulið 23 hér að neðan)
Ein greiðsla víxilfjórhæ6ar é lokagjalddaga

10. Greiðslufwirkomulag:

U.Upp$eiðsluheimild

a0

Ydi

A ekki við

útgefanda:

12. Foqangsröðun skuldasklalanna:

Víxlar
(Nónari uppl'isingar eru veittar í tölulið 26 hér að neðan)

13. Helmild fyrir útgótunnl:

Stjóm útgefanda veitti helmild fyrir útgéfurammanum ó fundi sínum
þann: 27. september 2016

14. Grelðsluaðili:

Útgefandi er greiösluaðili skuldaskjalan na.

15. Verðbréfamlðstöð

Skuldaskjðlin eru gefin út rafrænt hjó Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., kt.
5OO797-32O9, Laugavegl 182, 1O5 RPykjavík.

AtvæOi sem eiga við um óverðtryggð skuldabÉf me6iöfnum afborgunum
16. óverútryggð s*uldabréÍ

með

A ekki við

iiifnum afborgunum:

AtvæOi sem eiga við um óverðtryggð skuldabréf með iðfnum greiöslum le- annultyl

u,

óveÍOtrygg6

jafngrel6slubréfi

A ekki við

Akvæði sem eiga við um verðtryggð skuldabréf með föfnum afborgunum

Kl

18. Ver0tryggð skuldabréf með

A ekkivið

iöfnum afborgunum:

Afvæði sem eiga við um verðtryggð skuldabréf með jöfnum greiðslum le. onnuityl
19.

verðtryggðJafngrelðslubréf: Aekkivið

AfvæOi sem eiga við skuldabréf með óreglulegu endurgreiihlúerli
20. Skuldabréf með

óreglulegu

A ekki við

greiöslúerli:

Akvæði sem eiga við um yaxtagreiðslur (ef einhneriar eruf
21.

Breytileghvextir:

Aekki við

22.

Vixlar

A við

i Affðll:

O,95tL7t% ó óri sem jafngildir 1,91% einföldum vöxtum

Akvæði var0andi uppgreiöstu eða umframgreiðslu að vall útgefanda
23. Uppgrelðsla/umframgeiðsla heimil

A ekki við

að vall útgefanda:

Akvæði sem gilda um tryggingar
24. Vedtryggð skuldasklöl:

A ekkivið

25. Óveðtrgtd skuldaskjöl:

AtvæOi skílmóla 4.2. (óveðtryggö skuldaskjöl) gilda um skuldaskjölin

Almenn ékvæði sem gilda um skuldaskiölin
26.

UpplÍsingahraðir:

A ekki víð

27. Almennar kvaðlr:

A ekkivíð

28. Fjórhagsleg skiþði:

A ekkivið

6I

29. VanetrdadMk:

Úgefandi skuldbindur sig til að hlÍta þeim vanefndatllvíkum sem
tilgreind eru í eftiíaranditöluliðum skilmóla 14 (Vanefnútilvík):
14.1, 14.8 og X4.9

!Xl. GþtdÍelling;

bætt úr vanefnd innan 20 daga ef um greiðsludrótt er að
ræða, og innan 3O daga í öOrum tilvikum er eiganda skuldaskjals
heimilt að óska eftir að ve0gæslua0ili eða útgefandi, eftir atvlkum,
boði til fundar eigenda skuldaskjalanna til að'Éþe6a hvort Sialdfella
Ef ekki er

eigi skuldaskjölin.

31. Önnur ólcvæ0i:

Stefrrt er að því að víxlaflokkurinn verdi tekinn til viðskipta ó
skipulegum verðbréfamarkadi Nasdaq lceland hf. þann 15.

september 2020.

Abyreð
ÚtgefanOi ber óbyrgð ó uppfisingum sem þessir endanlegu skilmílar innihalda.

6

Hluti B: Aðrar upplÍsinpr

1.

Skróning

i

Skróning:

Nasdaq lceland hf

ii

Taka til viðskipta:

Sótt verður um að víxlarnir verði teknir til viðskipta é Aðalmarkaði
Nasdaq lceland hf. ó Ííandi.

iii

Adilisem sækir um töku til

Arion banki M., LEI nr. RIL4VBPDB0MZZ3KXSFlg, samskiptauppl'fsingar
corporate.finance@arionbanki.ís.

viðskipta annar en
útgefandi:

2.

Umsión og ró6glöf

Umsjónaraðili útgéfunnar og töku skuldabréfanna til viðskipta ó
Aðalmarkaði Nasdaq lceland hf. é Íslandi, ef við ó, er Arion banki
hf./anna'aðíli. Arion bankí hf. var réðgjafi félagsins og umsjónaradili
með sölu skuldaskjalanna og vegna töku þeirra tíl viðskipta. Arion banki
hf. þiggur þóknun fyrir adkomu sína að þessum verkefnum.

3.

Hagvnunlr elnstaklinga eða
lögaðila s€m tengþst

útgífunnl

4.

Að undanskilinni þóknun greÍddrí tíl umsjónaraðila viðskiptanna er
útgefanda ekki kunnugt um neina hagsmuni, þ.m.t. hrg"munaérekstra,
aðila sem tendast útgófunni eða sem skipta móli í tengslum víð útgófu
og sölu skuldaskjalanna.

Mðstöfunsöluandvlröis,
óætlað nettó söluandvir0l og

helldarkostnaður

i
ii

Róðstöfunsöluandvirðis:

Til að fiórmagna rekstur, vöxt og aukin umsvif

Aætla6nettósðluandvirði:

989,0 m.kr.

iii

Aætla0ur

1,5 m.kr.

heildarkostnaður:

5.

Aróxtunarkrafa

i

Upplfsingar um

T,9L%

óvöxtunarkröfu:

ú\

6.

UpplFlnÉar um

undirlþgþndi

A ekkivið

vidmþunarvextl

7.

Uppúslryar um undlrllgglandl
,

8.

9.

A ekki við

vbttölur

Auðkennl

ii

Auðkenni:

LYKrrL210315

iii

lSlN númer:

Fq)00032225

Ædaða0vera haldið5 meO
hætdsem nrpdl leyfð
Eurosfstem hæff (e'

Euræfsiem cl'Af tilitYl:

LyklllÍidrnðCnun hf.

!LæFæmb€r2fiXl

Wlk},,oLte
Ótof lonsaottit
Franlrværndastjóri

Nei

HlutiC: Samantekt
Samantekt

Samantekt þessi

er útbúin í samræmi við 7. gr. lfsingarreglugerðarinnar 2Ot7/LL29 og 9.

gr.

framseldrar reglugerðar 2OI9/979. Var umrædd reglugerð ESB innleidd ííslenskan rétt með lögum nr.
L4/202A um hisingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta ó skipulegum
markaði.

Samantektin inniheldur alla
f

þó liði sem fram skulu og mega koma í samantekt

samkveemt

ramangreindum lagaókvæðu m.

1. lnngangur og varnaror{l
Samantekt þessa skal lesa sem inngang að grunnlrisingu dagsettri 17. ógúst 2020 (,,Grunnlfsing") ósamt
endanlegum skilmólum dagsettum L4. september 2O2O, útgefnum af Lykli fjórrnögnun hf.
(,,útgefandi"), sem varða tihekin skuldaskjöl útgefin af Lykli fjórmögnun hf. sem gefa mó út í samræmi
við 70.000.000.000 kr. útgófuramma.
Auðkenni verðbréfanna er LYK|LL210315 og er lSlN-númer þeirra 150000032225. Útgefandi er Lykill
fiórmögnun hf., kt. 62L707-2420, og viðskiptaheiti hans er Lykill. Tölvupóstfang er lykill@lykill.is og
símanúmer +354 540-1700. LEI auðkenni útgefanda er 213800EH2GN487RCKC87.
Framangreint fer fram í samræmi við ékvæði íslenskra laga og reglugerða um verðbréfaviðskipti, sbr.
lögnr. L4/2O20 sem veittu ókvæðum reglugerðar (ESB)20L7/1729lagagildi hér ó landi með aðlögunum
skv. 2. gr. laganna. AkvOrðun um fjórfestingu í verðbréfum útgefanda skal ekki tekin i grundvelli
þessarar samantektar einvörðungu, heldur byggja ó mati fjórfestisins ó lrisingunni í heild. Vakin er

athygli ó því að fjórfestir kann að tapa allri eða hluta af fjórfestingu sinni og vísast til kafla um
óhættuþætti í lrisíngunni hvað þé óhættu varðar. Athygliervakin ó að ef farið erforir dómstóla með
kröfu sem varðar upplrisingar í grunnlrisingu útgefanda gæti lórfestir sem er stefnandi þurft,
samkvæmt landslögum, að bera kostnað af þ'iðingu lrisingarinnar óður en mólarekturinn hefst. Athygli
ervakin ó að einkaréttaróbyrgð fellur eingöngu ó þó aðila sem lögðu fram samantektina, þ.m.t. þ'iðingu
hennar, og einungis ef hún er villandi, ónókvæm eða í ósamræmi við aðra hluta hisingarinnar, eða ef
hún veitir ekki, ísamhengi við aðra hluta lfsingarinnar, lykiluppl'isingar forir fiórfesta þegar þeir íhuga
hvort fjórfesta skuli íslíkum verðbréfum.
Þatt lögbæra yflrvald sem sta{tfestir llisinguna er FjórmÉlaeftirlit Seðlabanka íslands (Fjórmólaeftirlitid)

Símanúmer Fjórmólaeftirlitsins er +354 569 9600 og tölvupóstfang er fme@sedlabanki.is.

2.

lykilupplisingar um úgefandann

2.7. Hver er útgefondi veröbréfanno?

Útgefandi

er

hlutafélag skróð meö lögheitið Lykill fjórmögnun

hf. og viðskiptaheitið

Lykill.

Tölvupóstfang er lykill@lykill.is og símanúmer +354 540-1700. Félagið er skróð d íslandi og starfrækt

í

samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/L995, með kennitölu 521101-24O2A og með lögheimili að
Síðumúla 24, LOg Reykjavík, íslandi. Útgefandi er með starfsemi sem fjórmólafyrirtæki, niinar tiltekið
sem liínafyrirtæki í skilningi laga nr. L6V2æ2 um fiórmólafyrirtæki og sinnir fjórmögnun til
einstaklinga og lögaðila með lónveitingum og eignaleigusamningum. Lykill fiérmögnun llhur eftirliti
Fjórmólaeftirlits Seðlabanka íslands skv. lögum nr.87 /1998 um opinbert eftirlit með fiórmólastarfsemi.
LEI auðkenni útgefanda er 213800EH2GN487RCKC87.

&

Tilgangur félagsins er eignaleiga, lónastarfsemi og önnur fjérmólaþjónusta sem og öll Önnur starfsemi
ó sviði
sem nauðsynleg telst fyrir ofangreindan tilgang. Starfsemi Lykils hefur fró upphafi aðallega verið
og
fyrirtæki
og hefur félagið fjórmagnaö atvinnutæki, atvinnuhúsnæði og ökutæki fyrir

eignaleigu

einstaklinga. Félagið hefurverið ífararbroddi íþróun vöru ó eignaleigumarkaði, s,s. fjórmögnunarleigu
ó atvinnuhúsnæði og rekstrarleigu til fyrirtækja, ósamt Lykilleigu til einstaklinga. Verkakar og

þjónustuaðilar hafa

í

gegnum tíðina verið stærstu viðskiptavinirnir en meiri óhersla

er lögð ó

fjórmögnun ökutækja til einstaklinga eftir kaup félagsins ó Lykli af MP banka hf. é órinu 2014.

Hluthafar Lykils fiórmögnunar hf. eru tveir, TM hf., kt. 660269-2079 með 99,96% hlutafjór og TM
tryggingar hf., kt. 060269-3399 með 0,04%. TM hf. fer með atkvæðisrétt í samræmi við hlutafjóreign
sína Íútgefanda ogtelst móðurfélag útgefanda ískilningi 2.gr.lagaum hlutafélögnr.2lL995. Útgefandi
er ekki undir yfirréðum annarra aðila, hvorki beint né óbeint'
ístjórn Lykils eru sex aðalmenn og tveir varamenn, sbr. 51. gr. laga nr. tGt/2OOZ um fjórmólafyrirtæki.
í aðalstjórn sitja Sigurður Viðarsson formaður stjórnar, Kristín Friðgeirsdóttir, Örvar Kærnested, Andri

Þór Guðmundsson, Einar örn Ólafsson og Helga Kristín Auðunsdóttir. Varamenn ístjórn eru Bjarki Mór
Baxter og Bryndís Hrafnkelsdóttir. Framkvæmdastjóri er Óltif tónsdóttir. Endurskoðandi útgefanda er

pricewaterhouseCoopers ehf, kt. 690681-0139, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík. Arna G. Tryg8vadóttir og
Bryndís Björk Guðjónsdóttir, eigendur og endurskoðendur, koma fram fyrir hönd PwC gagnvart Lykli
fjórmögnun hf., og eru þær aðilar að Félagi löggiltra endurskoðenda.
2. 2. He t stu

Tafla

-

1

fj ó rh a gs u p pt,lsi ng a r u m útgefo ndo n n1

Rekstrarreikningur
2018

2019
Hrei nar

vaxtatekjuÍ

Hreinar þóknunar og umboðstekjur
Hrein virdisbreyting ó fjóreignum
Hrei nar tekjur af viðski ptum

1.323

-

1.182

m.kr.

6min

20L7
1.319

m.kr-

(197 m.kr.)

43Íl m.kr.

6(Xm.kr.

2.220 m.kr,

1.978 m.kr

1.963 m.kr

928 m.kr.

805 m.kr.
L.2L2m.kí

2.067 m.kr

Rekstrarhagnaöur
(Taol Heenaður tÍmabilsins

Taíla 2

m.kr.

343 m.kr.

877

m.kr.

í4

2020

6món 2019

6ím.kr

m.kr
m.kr.)

(70 m.kr")

1.004 m.kr.

1.095 m.kr

180 m.kr.

451m.kr.
254 m.kr.

166-/

l35a m.kr.)

Efnahagsreikningur

24.897 rn.kr.

34.172 m.kr

31.127 m.kr

363 m.kr.

1.336 m.kr.

869 m.kr"

tl66 m.kr.

2E.960 m.kr

22.74m.kr

i18.523 m.kr

35.280 m.kr

LÉntaka

31.127 m.kr

Aðrar skuldir

2O2O

6 món 2019
43.471 m.kr.

Heildareignir

m.kr.

ri mÉn

16.535 m.kr

2018

37.891m.kr,

z156

,nt7
3L779 m.kr
17.119 m.kr

2019

43.471m.kr,

Leigusamningar og útlón

35.280 m.kr

nnstæður író viðskiptavinum
Eirið fé alls

0 m.kr.

0 m.kr.

o m.kr.

0 m.kÍ.

0 m.kr.

11.847 m.kr

12.634 m.kr

13.324 m.kr

11.494 m.kr

11.688 m.kr

I

Ekki hafa orðið neinar verulegar breytingar ó framtíðarhorfum Lykils fró endurskoðuðum órsreikningi
fyrir 2019 að undanskildum óhrifum af COVID (sjó kafla 2.2.6 í Grunnlfsingu) og engar mikilvægar
breytingar É fjórhags- eða viðskiptastöðu Lykils fró dagsetningu síðustu reikningsskila félagsins
30.6.2020. Aritun órsreikninga 2019 og 2018 voru ón fyrirvara.
2.3. Helstu óhættuþættir sem eru sértækir fyrir útgefondann

I 'I-ölur fcngnar úr órsrcikningi

Lykils tlnir órið

20

l9

trg hólfsrírsuppgiörum Lykils

fynr

2t) I 9 og 2020.

ú

Ahættuþættir þeir sem Lykli er kunnugt um og telur að eigi sérstaklega við um útgefanda sem Bætu
haft óhrif ó virði verðbréfa útgefnum af útgefanda:

Ahætta sem snfr að fiórhagslegri stöðu útgefanda varðar að almennar efnahagsaðstæður gefa haft
veruleg óhrif ó fjórhagsstöðu útgefanda og afkomu starfserninnar. ÞÉ er endurfjórmögnunaróhætta,
lausafjóróhætta, fastvaxtaóhætta og veröbólguóhætta til staðar. Ef gæði útlóna ni rna getur það leitt til
bæði aukinnar virðisni rnunar og hærri eíginfjórkrafa vegna aukinnar óhættu í lónasafni útgefanda. Þó
gæti útgefandi þurft ó viöbótar eigin fé ad halda í framtíðinni eöa hæfum skuldbindingum.

Ahætta sem snfr að rekstri útgefanda er til dæmis sú að útgefandi stendur frammi fyrir
landsvæðasamþjöppunardhættu sem felst í því að öll starfsemi felagsins er ó Íslandi og verulegur

meirihluti lóntaka útgefanda eru

staðsettir ó
höfuðborgarsvæðinu.
Uppltisingatæknikerfi útgefanda eru meðal annars hóð utanaðkomandi þóttum og útgefandi gæti orðið
fyrir

netglæpum

og einnig er óhætta vegna

mólsókna

ó

hendur útgefanda

til

staðar.

Útgefandi reiðirsig ó róðningar hæfra einstaklinga (e. highly skilled individuals).

Ahætta sem sn'ir að starftemi og aWinnugrein útgefanda varöar að útgefandi b'ir við samkeppni

í

starfsemi sinni auk þess sem orðsporsóhætta er til staðar.
Útgefandi stendur frammi fyrir lagalegri óhættu og Éhættu vegna aðgerða eftirlitsaðila auk þess sem
óhætta ertil staðarsem sn'i'r að innra eftirliti og stjórnarhóttum ístarfsemi útgefanda. Þó aukast líkur
ó hagsmunaórektrum samhliöa auknum umsvifum útgefanda.

Efnahagsleg og pólitísk óhætta snrir meðal annars að óhrífum COVID-19 faraldursins ó sjóðflæði,
væntar endurheimtur af útlðnum og flórmögnunarleigusamningum og vaxtamun útgefanda.

3.

tykilupplþingar um verðbréfin

3. 7.

Helstu eig i nle i kar verúfuéfo

n

na

Auðkenni verðbréfanna er LYKILL210315 og er lSlN númer þeirra 1S000fl)32225. Um er a6 ræöa6
mónaða víxla með einum lokagjalddaga.
Gefnir eru nú út víxlar að nafnverði 1.000.000.000 kr. og heildarheimild til útgófu víxla í þessum flokki
er 1.000.00O.000 kr. Víxlarnir eru gefnir út í 1.000.000.kr. nafnverðseiningum og í íslenskum krónum.
Víxlarnir eru gefnir út rafrænt hjé Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., kt. 500797-3209, Laugavegi 182, 105
Reykjavík, Íslandi (einnig ,,verðbréfamiðstöð"). Engar hömlur eru ó framsali víxlanna, en eingöngu er
heimih að framselja þau til nafngreinds aðila. EignaskÉning rafbréfa hjó verðbréfamiðstöð veitir

skróðum eiganda hennar lögformlega heimild forir þeim réttindum sem hann er skrdður að. Er

reikningsstofnunum

eins og þær eru skilgreindar samkvæmt lögum nr.7/2O2O

um

verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskróningu fjórmólagerninga, einum heimilt að annast
milligöngu um framsal ó þeim.

Kröfur víxlaeigenda ó hendur útgefanda skulu jafnrétthóar öðrum ótryggðum skuldbindingum
útgefanda öðrum en víkjandi kröfum og skuldbindingum sem njóta lögmælts forgangs.

í skilmólum hans, eru hóðar samþykki að lógmarki 10%
greiðsludróttur
víxlaeigenda, miðað við fjórhæð, ef
verður hjó útgefanda og slíkur greiðsludróttur telst
vanskil af hólfu útgefanda. Gjaldfellingar víxlanna, skv. heimildum í skilmólum hans, eru hóöar samþykki
Gjaldfellingar víxlanna, skv. heimildum

ú

aö lógmarki 25% víxlaeigenda, miðað við fjórhæð, ef útgefandi uppfyllir ekki eitthvað af öðrum
skilyrðum vegna vanefnda, sbr. töluliði 2-9 í kafla 4.2.t4 í Grunnlrisingu. Til breytinga ó víxlaflokknum
miðað við fjórhæð, eftir eðli
þarf samþykki útgefanda og að lógma rki 2/3 eöa 9O% víxla eigenda
breytinganna. Engin hlunnindi eru tengd verðbréfunum umfram

þð

sem skilmólar þeirra segja

til um.

getur
Ef fram kemur í endanlegum skilmólum að uppgreiðsluheimild að vali útgefanda eigi við
útgefandi, hafi hann tilkynnt eigendum skuldaskjala um það, innleyst útistandandi skuldaskjöl
viðkomandi flokks skuldaskjala að hluta eða öllu leyti í samræmi við þó skilmóla sem tilgreindir eru í
endanlegum skilmólum. Engar vaxtatreiðslur eru

ó

víxlunum og einungis ein höfuðstólsgreiðsla í lokin.

Vanefni útgefandi greiðslu afborgana eða vaxta afvíxlunum ber honum að greiða dróttarvexti.
3.2. Hvor munu vidskipti meö veröbrefin foro from?

óskað verður eftir að víxlarnir verði teknir til viðskipta ó Aðalmarkaði Nasdaq lceland sem er skipulegur
verðbréfamarkaður í skilningi laga nr. LO8/20O7 um verðbréfaviðskipti. Ekki er gert róð fyrir að sótt
verði um töku víxlana til viðskipta ó öðrum skipulegum verðbréfamörkuðum.
3.3. Eru verdbrefin með dbyrgð?

A ekkivið
3.4.Hetstu óhættuþættir sem eru sértækir fyrir veröbréfin

Almenn óhætta skuldaskjala: Fjórfesting í skuldabréfum og víxlum felur í sér Ímsa óhættuþætti'
Verðmæti skuldabréfa og víxla getur lækkað jafnt sem hækkað. Fjórfestar Seta tapað verðmæti allrar
hennar.
fiórfestingar sinnar í skuldabréfunum og víxlunum eða eftir atvikum hluta
Hætta er ó að eftirmarkaður myndbt ekki með skuldaskiölin eða hann verði óskilvirkur: Við útgófu
skuldabréfa og víxla er möguleiki ó að ekki sé til staðar virkur markaður með verdbréfin og í einhverjum
tilvikum mun aldrei neinn markaöur myndast, til dæmis þegar þeim hefur verið úthlutað til afmarkaðs
hóps fjórfesta. Ef eftirmarkaður myndast er möguleiki ó að hann verði ekki skilvirkur og verði mjög
næmur fyrir breytingum ó fjórmólamörkuðum. Fyrir vikid er möguleiki ó ad fjórfestar Seti ekki selt
skuldaskiölin með auðveldum hætti eða ó verði sem gefur sömu óvöxtun og sambærileg verðbréf sem
hafa skilvirkan eftirmarkað og neyöast jafnvel til aö selja þau með verulegum afslætti.

Breyting ó vöxtum og óvöxtunarkröfu geta haft neikvæð éhrif ó markaðsvirði skuldaskialanna:
Vaxtaóhætta felst í því þegar vextir ó eignum og skuldum breytast ekki ó sama tíma. Vaxtabreytingar ó
almennum markaðsvöxtum og óvöxtunarkröfu getur haft í för með sér að markaðsvirði víxla og
skuldabréfa sem bera fasta vexti lækkar. Ef markaðsvextir hækka og verða hærri en vaxtakjör
undirliggjandi verðbréfa mun það þiða til þess að markaðsvirði þeirra lækkar. Ef skuldabréf eru ó
breytilegum vöxtum er óhætta til staðar að vextir lækki og dragi þannig úr arðsemi þeirra.

6jaldeyrisóhætta getur verið til staðar ef fjórfesting er í öðrum gialdmiðli en fjórfestir styðst almennt
við.

Uppgreiðsluóhætta: Skuldaskjölin geta innihaldið ókvæði um heimild útgefanda til að greiða þau upp
hraðar eða að fullu. Möguleiki er ó að fiórfestar geti ekki fengið sömu óvöxtun ef útgefandi n'itir heimild
til að greiða skuldaskjöl hraðar niður eða greiða þad upp fyrir lokagialddaga. Útgefanda er heimih að
kaupa skuldaskjölin ó opnum marka,ði nema annað sé tekið fram í endanlegum skilmólum.

(

Hætta er ó að skuldaskjölin ver6i tekin af markaði eða þau falli í verði ef útgefandi sinnir ekki
uppl'isingagjöf eða bnÍtur gegn öðrum ókvæðum laga og reglna.
Engin takmörk fyrir lóntöku: Að gættum kröfum um eíginfjórhlutföll og öðrum eðlislíkum kröfum laga

og reglna sem gilda um útgefanda eru engin takmörk fyrir heildarfjórhæð lóntöku útgefanda of getur
aukin léntaka dregið úr endurheimtum kröfuhafa félagsins komi til slitameðferðar ó útgefanda eða
sambærilegra aðgerða.

Breytingar geta verið gerðar ón samþykkis einstakra fjórfesta og tetur verið að breytingar sem
einstaka fiórfestar samþyk$a gangi ekki í gegn. Breytingar ó skilmólum skuldaskjalanna geta verið
hóðar samþykki tilskilins hlutfalls eigenda þeirra, svo ekki er víst að breytingar sem eigandi skuldaskjala
óskar eftir eða veitir samþykki sitt fyrir, nói fram að ganga.

Sérstök skilyrði: Útgefandi getur samþykkt fjórhagsleg skilyrði, uppl'isingakvaðir og almennar kvaðir
vegna skuldabrefa og annarra fjórmögnunarskjala með sömu tryggingavernd sem ætlað er að bæta
réttarstööu lónardrottna gagnvart útgefanda. Ahætta er fólgin í því að útgefandi brjóti eitthvert hinna
sérstöku skilyrða og tilkynni það ekki veðgæsluaðila eins og honum ber ogleða grípi ekki til
nauðsynlegra aðgerða til þess að bæta úr þeim kringumstæðum eða atvikum sem ollu slíku broti.

MótaÍlilaóhætta felst

í því að við kaup eða sölu skuldaskjala

eða gerð annarra samninga um

flórmólagerninga er hugsanlegt að samningsaðili efni ekkisamninginn þegar kemur að uppgjöri.
Lagabreytingar teta haft óhrif ó virði skuldabréfa eða tilgang fiÉrfestingarinnar: Um skuldaskjölin
gilda íslensk lög. Útgefandi getur ekki borið neina óbyrgð ó lagabreytingum eða öðrum ókvörðunum
stjórnvalda. Þau lög sem varða verðbréfaviðskipti og útgófu verðbréfa, m.a. lög um verðbréfaviðskipti,
lög um tekjuskatt, lög um stimpilgjald, lög um kauphallir og lög um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og
rafraena eignarskróningu fjórmólagerninga, kunna að breytast með neikvæðum aflei6ingum fyrir
markaðsverð skuldaskjalanna eða tilgang fjórfestingarinnar.

Uppgjörsihætta: ítengslum við möguleg viðskipti með skuldaskjölin er sú óhætta til staðar að greiðsla
ígreiöslukerfi sé ekki gerð upp með þeim hætti sem vænst var sökum þess að mótaðili greiðir eða
afhendir ekkigreiðslu eða skuldaskjöl ó réttum tíma.
FjÉrfestar geta mögulega ekki keypt eða selt fyrir þó fiórhæð sem þir óska eftir: Það geta verið
skilyrdi um að aðeins sé hægt atl eiga viðsklptl með fjökla eininga sem endurspeglar heiltölumargfeldi
af hverri nafnverðseiningu skuldaskjalanna og getur því komið upp sú staða að fiórfestar geti annað

hvort ekki keypt eða selt skuldaskjöl fyrir þó fiórhæð sem þeir óska eftir. Fyrir vikið geta fjórfestar
neyðst til að selja eða kaupa fyrir haerri eða leegri fiórhæð en þeir óska eftir.
Réttur til gjaldfellingar ot breytinga C skilmólum: Ahaetta er fólgin í því að eigendur skuldaskjalanna
hafa ekki einhliða rétt til að gjaldfella skuldaskjöl sín. Gjaldfelling er hóð samþykki tilskilins hluta
eigenda skuldaskjala miðað við atkvædisrétt eins og nónar er kveðið ó um í skilmólum skuldaskjalanna.

Breytingar ó skilmólum skuldaskjalanna eru hóðar samþykki tilskilins hlutfalls eigenda hvers flokks
skuldaskjala. Þeir eigendur skuldaskjala sem ekki hafa samþykkt breytingarnar geta þannig þurft að
fella sig við þær, hafi þær hlotið samþykkitilskilins hlutfalls eigenda skuldaskjalanna.

Ahætta óveötryggðra skuldaskjala vegna ógjaldfærni útgefanda, þ.m.t. við slitameðferð eða
samb:erilegar aðgerðir: Fjórfesting í skuldaskjölum útgefanda felur í sér óhættu og þrótt fyrir að standa

ú

framar í röð kröfuhafa en t.a.m. eigendur hlutabréfa, geta eigendur skuldaskjalanna tapað verðmæti
fjórfestinga sinna í skuldaskjölunum, í heild eða að hluta. Ef skuldaskjölin njóta ekki veðtrygginga
standa fjórfestar frammi fyrir þeirri óhættu að kröfur þeirra ó hendur útgefanda njóta ekki sérstakra
trygginga í eignum útgefanda. Slíkar kröfur standa því aftar veðtryggðum kröfum komi til slita ó
útgefanda eða annarra sambærilegra aðgerða vegna ógjaldfærni hans og er því líklegt að eignir sem
veðsettar eru fyrir veðtryggðum kröfum verði ekki til róðstöfunar fyrir aðra kröfuhafa komi til
slita meðferðar ó útgefanda.

óveðtryggð skuldaskjöl mynda aðeins skuldbindingu hjó útgefanda og reiða fjórfestar því alfarið

ó

greiðslugetu útgefanda þar sem enginn annar aðili óbyrgist skuldaskjölin. Sökum þess er ekki öruggt að
fjórfestar fói fullar endurheimtur miðað við samningsskilmóla ef greiðslugeta útgefanda er ekki
nægjanleg til að standa við allar skuldbindingar sínar. Þó er jafnframt óhætta til staðar að markaðsvirði
skuldaskjalanna lækki ef greiðslugeta útgefanda, eða væntingar markaðsaðila um greiðslugetu
útgefanda, minnkar.
sæki um starfsleyfi sem viðskiptabanki, svo sem óform eru um, og slík
umsókn verði samþykkt svo félagið fói þannig leyfitil að safna innlónum, þó munu innstæður sem njóta
tryggingaverndar Tryggingasjóðs innstæðueigenda og fjórfesta njóta forgangs íslitameðferð fram yfir
Komi

til þess að útgefandi

almennar kröfur samkvæmt 102. gr. laga um fjórmólafyrirtæki. Komi til slitameðferðar ó útgefanda,
eða annarra sambærilegra aðgerða vegna ógjaldfærni útgefanda, í kiölfar stíks úWíkkaðs starfsleyfis er
möguleiki ó að ekki séu til staðar nægjanlegar eignir til að greiða almennum kröfuhöfum sem byggia
rétt sinn ó skuldaskjölunum eftir greiðslu þeirra innstæða sem njóta tryggingaverndar TryggingasjÓðs
innstæðueigenda og fjórfesta ó grundvelli laga nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi
fjórfesta.

4.

Lykilupplfsingar um töku tilviðskipta é skipulegum markaði
4.7. Somkvæmt hvaða skilyríum og tímoóætlun get ég ÍiórÍest í þessu veröbréfi?
A ekkivið
4.2. Hver er tilboísgjafínn og/eda odilinn sem óskar eftir töku til viúskipta?
Só

aðili sem óskar eftir töku verðbréfanna til viðskipta er útgefandinn. Lykill fiórmögnun hf., Síðumúla

24, 108 Reykjavík, ísland.
4.3. Hvers vegno er þessi l'ising gerö?

Astæða fyrir töku til viðskipta: Veriö er að gefa

út víxlaflokkinn

LYKILL 210315 og óskað

verður eftir því

aö hin nfju bréf verði tekin til viðskipta ó Aðalmarkaði Nasdaq lceland.

Notkun nettófjórhæð ógóðans: Tilgangur útgófunnar er að endurfjórmagna núverandi skuldir félagsins,
styðja við þróun þess og auka fjölbreytnifjórmögnunar.

Aætluð nettófjórhæð ógóðans: 989,0 m.kr.
Samningur um sölutryggingu er ekki til staðar.

Að undanskildum kostnaði greiddum Arion banka hf. er útgefanda ekki kunnugt um neina hagsmuni
sem sklpta móli í tengslum við útgófu og sölu víxlanna-

(

