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ÚTGÁFULÝSING 
 
 

RAFRÆN ÚTGÁFA SKULDABRÉFA/VÍXLA HJÁ NASDAQ 
VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐ HF.  

 
 

 

1. Almennar upplýsingar um útgefanda: 

 
Nafn útgefanda, kennitala, heimild til útgáfu, skráð aðsetur og höfuðstöðvar ef þær eru aðrar 
en hið skráða aðsetur. 
 

Nafn útgefanda:  
Kennitala:  
Skráð aðsetur:  
Höfuðstöðvar, ef annað en skráð aðsetur:  

 
Heimild til útgáfu: 
 
 

 
Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefenda. 
                              

Nafn:                                                            Kennitala:                   
  
  
  
  

 
Nöfn, símanúmer og netföng þeirra sem annast afborganir útgáfunnar: 
 

Nafn:                                                                    Símanúmer:       Netfang: 
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2. Upplýsingar um útgáfuna: 

Auðkenni útgáfunnar hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð: 
 

 

ISIN: 
 

 

 
Nafnverð og önnur skilyrði sem varða útgáfuna og skuldbinda útgefanda skal skrá í viðauka, sjá 
eyðublað, „Viðauki – skilmálar skuldabréfs/víxils“. 
 
Breytingar á skilmálum: 
Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. (NVM) um hvers kyns breytingar á 
skilmálum skuldabréfanna. 
 
Afskráning: 
Skuldabréfin verða afskráð eftir lokagjalddaga, nema tilkynning um annað berist frá útgefanda. 
Útgefandi sendir NVM staðfestingu þegar lokagjalddagi hefur verið greiddur. 
 
Greiðslufall: 
Útgefanda ber að tilkynna NVM um greiðslufall og skal í því tilviki senda NVM tilkynningu þar um 
þegar greiðsla hefur farið fram. NVM getur óskað eftir staðfestingu frá vörsluaðila að skuldabréfið 
hafi verið greitt upp.  
 
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. ráðstafar útgefnum skuldabréfum á NVM reikning útgefanda hjá 
fjármálafyrirtæki. 
 

Fjármálafyrirtæki/vörsluaðili:  
Reikningur hjá vörsluaðila:  

 
 

Annað: 
 
 

 

3. Upplýsingar um þá sem annast  útgáfulýsingu: 

 
Nöfn, símanúmer og netföng þeirra sem annast útgáfulýsingu hjá útgefanda. 

Nafn:                                                                    Símanúmer:       Netfang: 
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Nöfn, símanúmer og netföng starfsmanna þeirrar reikningsstofnunar sem annast 
útgáfulýsinguna. 

Nafn:                                                                    Símanúmer:       Netfang: 
   
   
   

 

 

4. Fylgigögn með útgáfulýsingu: 

 
☐ Staðfesting á að útgefandi hafi tekið formlega ákvörðun um hina fyrirhuguðu rafrænu 
 útgáfu eða önnur gögn þar að lútandi svo sem staðfest afrit af fundargerð eða vísun í lög 
 eða reglur sem gilda um útgáfuna. 
 
☐ Útgáfa innan útgáfuheimildar. 

 
 
☐ Viðauki – skilmálar skuldabréfs/víxils. 
 
 
 
 

Staður: 
 

 

Dagsetning: 
 

 

 
 

F.h. útgefanda         F.h. reikningsstofnunar: 
Nafn: 

 
 

Nafn: 
 

 

Undirskrift: 
 

 

Undirskrift: 
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