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ÚTGÁFULÝSING 

 
 

ÚTGÁFA SKULDABRÉFA  
Í KERFI VERÐBRÉFASKRÁNINGAR ÍSLANDS HF 

 
 
 
 

1. kafli 
Almennar upplýsingar um útgefanda: 

 
1.1 Nafn útgefanda, kennitala, heimild til útgáfu, stofndagur, skráð aðsetur og höfuðstöðvar ef þær 

eru aðrar en hið skráða aðsetur. 
 
Nafn útgefanda: Reykjavíkurborg 
 
Kennitala: 

 
530269-7609 

 
Heimild til útgáfu: Vísað er til samþykktar borgarráðs þann 26. febrúar 2015 sem samþykkt 

var á grundvelli samþykktar borgarstjórnar 2. desember 2014 á 
fjárhagsáætlun 2015. 
 

Stofndagur: Reykjavíkurborg fékk kaupstaðarréttindi árið 1786. 
 

Aðsetur: Ráðhúsinu, 101 Reykjavík. 
 
1.2 Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefenda. 

 
Borgarstjóri: Dagur B. Eggertsson kt.190672-5739 
Fjármálastjóri: Birgir Björn Sigurjónsson kt.200249-2169 

 
1.3 Lög og reglur sem útgefandi starfar eftir ef sérlög gilda um starfsemi hans. 

 
Útgefandi starfar skv. sveitastjórnarlögum nr. 138/2011. 
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2. kafli 
Upplýsingar um útgáfuna: 

 
2.1 Viðtakandi greiðslna og annarra upplýsinga hjá útgefanda sem varða útgáfuna, nafn/nöfn, 

kennit. og netfang 
 
H.F. Verðbréf hf., kt. 581203-2760, Skólavörðustíg 11, 101 Reykjavík, sími 585 1700, netfang: 
dadi@hfverdbref.is, tekur við greiðslum vegna útgáfunnar, inn á vörslureikning fyrir hönd 
útgefanda, og ráðstafar áfram til útgefanda. 

 
2.2 Auðkenni útgáfunnar, nafnverð svo og önnur skilyrði sem varða útgáfuna og skuldbinda 

útgefanda, sjá viðauka „skilmálar flokks“. 
 

Auðkenni: RVKN 35 1 

ISIN: IS0000025765 

Tegund bréfs: Skuldabréfin eru óverðtryggð með jöfnum afborgunum til 
ársins 2035. 

Gjaldmiðill: ISK 

Heildarútgáfa: Flokkurinn er opinn. Hámarks útgáfuheimild nú er 
1.700.000.000. Borgarstjórn getur veitt heimild til frekari 
stækkunar á honum í framtíðinni.  

Útgefið nú: Kr. 1.700.000.000,- 

Nafnverðseiningar: Kr. 5.000.000,- 

Útgáfudagur: 30. mars 2015 

Lokagjalddagi: 26. mars 2035 

Verðtrygging: Skuldabréfin eru óverðtryggð.  
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Gjalddagar höfuðstóls og vaxta: Höfuðstóll greiðist með 40 jöfnum afborgunum.  

Gjalddagar höfuðstóls og vaxta eru tvisvar á ári, 26. mars 
og 26. september. Fyrsta greiðsla afborgana og vaxta er 26. 
september 2015 

Beri gjalddaga upp á dag sem ekki er bankadagur skal 
gjalddagi vera næsti bankadagur þar á eftir. Bankadagur í 
útgáfulýsingu þessari telst vera virkur dagur þegar bankar 
eru opnir á Íslandi. 

Greiðslustaður: Greiðslustaður höfuðstóls og vaxta á gjalddögum er hjá 
reikningsstofnunum, í samræmi við greiðsluupplýsingar frá 
Verðbréfaskráningu Íslands hf., og hver reikningsstofnun 
útdeilir greiðslum á vörslureikninga skuldabréfaeigenda. 

Vextir: Skuldabréfin bera 6,72% fasta flata vexti. 

Dagaregla: 30E/360 

Fyrsti vaxtadagur: 30. mars 2015 

Útreikningsaðili: Útgefandi mun sjá um að reikna út greiðslur af 
skuldabréfunum á hverjum gjalddaga í samræmi við 
skilmála þeirra. 

Uppgreiðsluheimild: Skuldabréfin eru óuppgreiðanleg. Útgefanda skal þó 
heimilt að kaupa skuldabréfin, í heild eða hluta, á 
eftirmarkaði. 

Tryggingar: Skuldabréfin eru óveðtryggð. 

Vanskil og dráttarvextir: Greiði útgefandi ekki á gjalddaga skuldabréfanna, enda hafi 
skuldabréfaeigandi fyrir þann tíma framvísað með 
sannanlegum hætti staðfestingu á eign sinni á VS reikningi 
hjá reikningsstofnun, er skuldabréfaeiganda heimilt að 
innheimta dráttarvexti í samræmi við ákvörðun Seðlabanka 
Íslands, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og 
verðtryggingu af gjaldfallinni eða gjaldfelldri upphæð. 

Sérstök skilyrði: Rétthæð krafna: 

Kröfur samkvæmt skuldabréfaflokki þessum skulu ávallt 
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vera jafnréttháar (e. pari passu) innbyrðis og á hverjum 
tíma jafnréttháar öðrum ótryggðum skuldbindingum 
útgefanda, öðrum en víkjandi kröfum og skuldbindingum 
sem samkvæmt lögum njóta forgangs. Óheimilt er að veita 
öðrum jafnréttháum skuldbindingum sérstakar tryggingar 
fyrir greiðslu þeirra. Óheimilt er að inna af hendi greiðslu til 
skuldabréfaeigenda í flokknum RVKN 35 1 nema sama 
hlutfall sé greitt til allra skuldabréfaeigenda flokksins. 

Tilkynning um vanefnd: 

Verði útgefandi var við hvers kyns vanefndatilvik 
samkvæmt skilmálum skuldabréfanna skuldbindur hann sig 
til að birta tilkynningu í fréttakerfi Nasdaq Iceland hf. ef 
skuldabréfin hafa verið tekin til  viðskipta á Aðalmarkað 
Nasdaq Iceland hf. en að öðrum kosti senda 
Verðbréfaskráningu Íslands hf. slíka tilkynningu, sem 
kemur upplýsingunum áfram til skuldabréfaeigenda. 

Gjaldfellingarheimildir: Einstakur skuldabréfaeigandi hefur ekki einhliða rétt til að 
gjaldfella skuldabréf sitt. Allar gjaldfellingarheimildir 
skuldabréfaflokksins, sem fram koma hér á eftir, eru háðar 
því skilyrði að eigendur að meira en 25% skuldabréfa að 
nafnvirði samþykki slíkt á fundi sem útgefandi heldur. 

Útgefandi skal boða til fundar innan mánaðar frá því að a) 
hann fær beiðni um slíkt frá skuldabréfaeiganda eða b) 
hann hefur vanefnt skilmála skuldabréfsins að öðru leyti. 
Útgefandi skal boða til fundarins með minnst viku fyrirvara 
með tilkynningu í fréttakerfi Nasdaq Iceland hf. Meðan 
skuldabréfin hafa ekki verið tekin til viðskipta á 
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. mun útgefandi koma 
fundarboðum til Verðbréfaskráningar Íslands hf., sem 
kemur þeim áfram til skuldabréfaeigenda.  

Fundarboðun, fundargögn og niðurstöður fundar skulu 
birtar í fréttakerfi Nasdaq Iceland hf. eða sent 
Verðbréfaskráningu Íslands hf., sem kemur upplýsingunum 
áfram til skuldabréfaeigenda á meðan skuldabréfin hafa 
ekki verið tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland 
hf. 

Í samræmi við framangreint er skuldabréfaeiganda heimilt 
að krefjast gjaldfellingar á skuldinni í eftirfarandi tilvikum: 
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1. Vanefnd á greiðslum skv. skuldabréfunum: 

Hafi greiðsla skv. skuldabréfunum ekki verið innt af 
hendi 30 dögum eftir gjalddaga inn á VS reikning 
eiganda skuldabréfsins, enda hafi skuldabréfaeigandi 
fyrir þann tíma tilkynnt útgefanda með eðlilegum 
fyrirvara og á sannanlegan hátt staðfestingu á eign 
sinni á VS reikningi hjá reikningsstofnun hér á landi 
ásamt bankareikningi tengdum viðkomandi VS 
reikningi. 

2. Vanefnd á öðrum skuldbindingum: 

Vanefni útgefandi fjárhagslegar skuldbindingar sínar 
samkvæmt lánasamningum eða verði vanskil hjá 
útgefanda á greiðslu annarra fjárskuldbindinga sem 
hann hefur gefið út, umfram ISK 1.500 milljónir fyrir 
einstakar skuldbindingar eða að slík vanskil útgefanda 
nema að samtölu meira en 3.000 milljónir þegar 
viðkomandi skuldbindingar falla í gjalddaga og  
útgefandi hefur ekki komið í skil innan 30 daga frá 
gjalddaga. Þetta á þó ekki við ef slík vanefnd stafar af 
réttlætanlegum mótmælum útgefanda við slíkri kröfu 
og eðlilegum vörnum er haldið uppi. Fjárhæðin skal 
breytast til samræmis við vísitölu neysluverðs til 
verðtryggingar miðað við grunnvísitölu í mars 2015, 
eða 419,30 stig. 

3. Sérstök skilyrði: 

Ef útgefandi vanefnir sérstöku skilyrðin sem tilgreind 
eru hér að framan.  

4. Taka til viðskipta: 

Ef skuldabréfin hafa ekki verið tekin til viðskipta á 
Aðalmarkað Nasdaq Iceland hf. fyrir 31. desember 
2015 og ef skuldabréfin eru tekin úr viðskiptum fyrir 
lokagjalddaga þeirra.  

Verði skuldin gjaldfelld, sbr. framangreint, má gera aðför 
hjá skuldara til fullnustu skuldarinnar, án undangengins 
dóms eða réttarsáttar samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 1. gr. laga 
nr. 90/1989 um aðför, að undangenginni greiðsluáskorun 
samkvæmt 7. gr. laganna, sbr. þó 71. gr. sveitarstjórnarlaga 
nr. 138/2011. Auk þess að ná til höfuðstóls skuldarinnar 
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nær aðfararheimild þessi til vaxta, dráttarvaxta og 
kostnaðar af innheimtuaðgerðum og frekari 
fullnustugerðum, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989. 

Atkvæðisréttur: Atkvæðisréttur skuldabréfaeigenda skv. skilmálum þessum 
miðast við fjárhæðir hvers skuldabréfaeiganda sem hlutfall 
af skuldabréfaflokknum. Eigin bréf útgefanda veita 
útgefanda ekki atkvæðisrétt og skulu þau skuldabréf ekki 
talin með við útreikning á atkvæðisrétti. 

Framsal: Einungis er heimilt að framselja skuldabréfin til nafngreinds 
aðila. Skuldabréfin eru gefin út með rafrænum hætti í kerfi 
Verðbréfaskráningar og er reikningsstofnunum, eins og 
þær eru skilgreindar samkvæmt lögum nr. 131/1997 um 
rafræna eignaskráningu verðbréfa, einum heimilt að 
annast milligöngu um framsal á þeim. Eignaskráning 
rafbréfa hjá Verðbréfaskráningu, að undangenginni 
lokafærslu Verðbréfaskráningar veitir skráðum eiganda 
hennar lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem hann 
er skráður eigandi að. Engar aðrar hömlur eru á framsali 
með skuldabréf þessi. 

Stimpilgjald: Skuldabréfin eru ekki stimpilskyld. 

Ágreiningsmál: Um skuldabréf þessi gilda íslensk lög. Rísi mál út af 
skuldabréfaflokki þessum, má reka það fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur samkvæmt reglum XVII. kafla laga nr. 91/1991, 
um meðferð einkamála. 

Taka til viðskipta á skipulegum 
verðbréfamarkaði: 

Skuldabréfin verða tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq 
Iceland hf. fyrir 31. desember 2015. 

Breytingar á skilmálum: Útgefandi getur óskað eftir breytingu á skilmálum 
skuldabréfanna. Til að samþykkja skilmálabreytingu á 
skuldabréfunum þarf samþykki eigenda 2/3 skuldabréfa. 
Útgefandi annast fundarboðun. Fundarboðun, fundargögn 
og niðurstöður fundar skuldabréfaeigenda skulu tilkynnt 
Verðbréfaskráningu Íslands hf. og birt í fréttakerfi Nasdaq 
Iceland hf.  

Afskráning: Skuldabréfaflokkur verður afskráður sjö sólarhringum eftir 
lokagjalddaga, nema tilkynning um annað berist frá 
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útgefanda. Útgefanda ber að tilkynna Verðbréfaskráningu 
um greiðslufall flokksins og skal í því tilviki senda 
Verðbréfaskráningu tilkynningu þar um þegar greiðsla 
hefur farið fram. 

 
 
2.3 Hlunnindi sem tengd eru skuldabréfunum, útreikningar þeirra og nýting. 

 
Engin hlunnindi eru tengd skuldabréfunum. 

 
2.4 Skattur á tekjur af skuldabréfum sem haldið er eftir til staðgreiðslu í upprunalandinu og/eða í 

skráningarlandinu. Greint skal frá hvort útgefandi ábyrgist að staðgreiðsluskatti sé haldið eftir. 
 

Útgefandi ábyrgist ekki að staðgreiðsluskatti sé haldið eftir. 
 
2.5 Verðbréfaskráning ráðstafar útgefnum skuldabréfum á VS-reikning á kennitölu útgefanda nr. 

376896. 
 
 

2.6 Aðrar upplýsingar um hina fyrirhuguðu útgáfu eða útgefendur sem Verðbréfaskráning telur 
nauðsynlegar. 

 
 

 

3. kafli 
Upplýsingar um þá sem annast  útgáfulýsingu og ábyrgjast endurskoðun 

ársreikninga: 
 
3.1 Nöfn, kennitölur, netföng og sími þeirra sem annast útgáfulýsingu. 
 

Reykjavíkurborg., kt. 530269-7609, Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri. s. 411 1111, netfang: 
birgir.bjorn.sigurjonsson@reykjavik.is 
 

3.2 Nöfn, kennitölur, netföng og sími löggiltra endurskoðenda útgefanda undanfarin þrjú ár. 
 

Endurskoðun ársreikninga 2011-2013: 
Guðmundur Snorrason hjá PricewaterhouseCoopers ehf., kt.690681-0139. S.550-5300, netfang: 
gudmundur.snorrason@is.pwc.com 
Endurskoðun ársreiknings 2014: 
Guðný H. Guðmundsdóttir hjá KPMG ehf., kt. 590975-0449, Borgartúni 27, 108 Reykjavík,  
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s. 565 6000, netfang: ghgudmundsdottir@kpmg.is 
 
 

3.3 Nöfn, netföng og símar starfsmanna þeirrar reikningsstofnunar sem annast útgáfulýsinguna. 
 
H.F. Verðbréf hf., kt. 581203-2760, Daði Kristjánsson, framkvæmdastjóri og forstöðumaður 
markaðsviðskipta, s. 585 1700, netfang: dadi@hfverdbref.is    
 

 

4. kafli 
Fylgigögn með útgáfulýsingu: 

4.1 Staðfesting opinbers skráningaraðila á tilurð útgefanda. 
 
Á ekki við. 

4.2 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. 

Vísað er til samþykktar borgarráðs þann 26. febrúar 2015 sem samþykkt var á grundvelli 
samþykktar borgarstjórnar 2. desember 2014 á fjárhagsáætlun 2015. 

4.3 Nafn frumsöluaðila eins eða fleiri ef um nýja útgáfu eða viðbótarútgáfu er að ræða og afrit af 
samningi útgefanda við hann. 

H.F. Verðbréf hf. annaðist sölu skuldabréfanna í upphafi. Samningur milli aðilanna er trúnaðarmál.  

4.4 Óski Verðbréfaskráning eftir því skal leggja fram staðfesta yfirlýsingu héraðsdómara um að 
félag sé ekki undir gjaldþrotaskiptum. 

Á ekki við.  

4.5 Önnur fylgigögn vegna hinnar fyrirhuguðu útgáfu sem Verðbréfaskráning telur nauðsynleg. 

Á ekki við. 
 
 

 
 
 
 

mailto:dadi@hfv.is


  

 
Upplýsingarnar sem skjal þetta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ OMX og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX ábyrgist 
ekki nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, tímanleika þeirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi í ákveðnum tilgangi. Engin ábyrgð er tekin 
af eða fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppum/úrfellingum eða ónákvæmum/röngum upplýsingum í skjalinu. 
  
Ekki skal grípa til, eða láta hjá líða að grípa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna í skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
ábyrgð á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna. 
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Reykjavík, 26. mars 2015 
 

 
F.h. Reykjavíkurborgar 

 
 
 

_____________________________ 
Birgir Björn Sigurjónsson 

 
 

F.h. H.F. Verðbréfa sem umsjónaraðila 
 
 
 

_____________________________ 
Daði Kristjánsson 

 
 
 
 
 

Vottar að réttri undirskrift, dagsetningu og fjárræði: 
 
 
 

_____________________________    _____________________________  
Nafn og kt.        Nafn og kt.  
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Skilmálar flokks 
 

Útgefandi: Reykjavíkurborg 

Kennitala: 530269-7609 

Heimilisfang: Ráðhúsinu, 101 Reykjavík 

  
Skuldabréf/víxlar: Skuldabréf 

Auðkenni (Ticker) RVKN 35 1 

ISIN númer IS0000025765 

CFI númer D-B-F-U-F-R 

Skráð rafrænt Já 

Tegund afborgana Jafnar afborganir 

Útgáfuland Ísland 

Gjaldmiðill ISK 

Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll Útfyllt af Nasdaq OMX Iceland 

Orderbook ID Útfyllt af Nasdaq OMX Iceland 

Undirflokkur Útfyllt af Nasdaq OMX Iceland 

Markaður Útfyllt af Nasdaq OMX Iceland 

Veltulisti Útfyllt af Nasdaq OMX Iceland 

Nafnverðseining í verðbréfaskráningu 5.000.000,- 

Heildarheimild sbr útgáfulýsingu Opinn flokkur. Hámarksheimild nú 1.700.000.000,-  

Heildarútgáfa 1.700.000.000,- 

Upphæð tekin til viðskipta nú 1.700.000.000,- 

Útgáfudagur mánudagur, 30. mars 2015 

Fyrsti gjalddagi höfuðstóls 26.9.2015 

Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina 40 

Fjöldi á ári  2 

Lokagjalddagi höfuðstóls mánudagur, 26. mars 2035 

Vaxtaprósenta 6,72% fastir flatir vextir 
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af eða fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppum/úrfellingum eða ónákvæmum/röngum upplýsingum í skjalinu. 
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Vaxtaruna ef breytilegir vextir N/A 

Álagsprósenta á vaxtarunu N/A 

Reikniregla vaxta Einfaldir 

Dagaregla 30E/360 

Fyrsti vaxtadagur mánudagur, 30. mars 2015 

Fyrsti vaxtagjalddagi laugardagur, 26. september 2015 

Fjöldi vaxtagjalddaga á ári 2 

Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina 40 

Vístölutrygging Nei 

Nafn vísitölu  

Dagvísitala eða mánaðarvísitala NA 

Grunngildi vísitölu   

Dags. grunnvísitölugildis Click here to enter a date. 

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

1,00 

Innkallanlegt Nei 

Innleysanlegt Nei 

Breytanlegt Nei 

Aðrar upplýsingar  

Viðskiptavakt Fyrirhuguð frá og með árinu 2016 

Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) Nei 

Verðbréfamiðstöð Verðbréfaskráning Íslands hf. 

Umsjónaraðili – taka til viðskipta H.F. Verðbréf hf. 

Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig N/A 

Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við 
vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? 

Nei 

 


