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Reglur og fjárfestingarstefna 

fyrir sérhæfða sjóðinn 
 

Kvika - MÉLLON hs. 
 

1. gr. 

Nafn og rekstraraðili sjóðsins 

______ 
 

Nafn sjóðsins er Kvika - MÉLLON hs., kt. 490115-9940. 

 

Rekstraraðili sjóðsins er Kvika eignastýring hf., kt. 520506-1010,  

Katrínartúni 2, 105 Reykjavík.  

 

2. gr. 

Orðskýringar 

______ 
 

Í reglum þessum merkir: 

 

1. Sjóður (eða sjóðurinn) er sérhæfði sjóðurinn Kvika - MÉLLON hs.  

2. Rekstraraðili sjóðsins er Kvika eignastýring hf., kt. 520506-1010, sem hefur starfsleyfi 

samkvæmt lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, til rekstrar verðbréfasjóða, skv. lögum 

nr. 128/2011, um verðbréfasjóði og starfsleyfi til rekstrar sérhæfðra sjóða samkvæmt lögum 

nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. 

3. Stofndagur sjóðsins telst vera sá dagur sem rekstraraðili sjóðsins gaf fyrst út 

hlutdeildarskírteini sjóðsins. 

4. Sjóðsstjóri er sá eða þeir starfsmenn rekstraraðila sem falið hefur verið að sjá um fjárfestingar 

sjóðsins og daglegan rekstur hans, svo sem nánar er kveðið á um í reglum þessum. Sjóðsstjóri 

tekur ákvarðanir um fjárfestingar og rekstur sjóðsins, kemur fram fyrir hans hönd og undirritar 

löggerninga sem að sjóðnum snúa. 

5. Hlutdeildarskírteini er fjármálagerningur sem er staðfesting á tilkalli allra þeirra sem eiga 

hlutdeild í sjóðnum, eða einstakri deild hans, til hreinnar eignar sjóðsins. 

Hlutdeildarskírteinishafar eiga rétt til hreinnar eignar sjóðsins í hlutfalli við hlutdeild sína.  

6. Hrein eign sjóðsins er samanlagt verðmæti fjármálagerninga að frádregnum skuldum skv. 

uppgjöri sjóðsins. 

7. Vörsluaðili sjóðsins er Kvika banki hf., kt. 540502-2930. 

8. Sérstök heimild hlutdeildarskírteinishafa er skriflegt samþykki 2/3 eigenda af nafnvirði 

útgefinna hlutdeildarskírteina í sjóðnum. Í því skyni að eyða vafa þá er framangreint hlutfall 

ekki miðað við fjölda hlutdeildarskírteinishafa. Þegar rekstraraðili óskar eftir og/eða fær 

sérstaka heimild hlutdeildarskírteinishafa skal það tilkynnt öllum hlutdeildarskírteinishöfum. 

9. Fjárfestingarloforð er sú heildarfjárhæð sem fjárfestir hlutdeildarskírteina gengst undir að 

greiða sjóðnum gegn afhendingu hlutdeildarskírteina í sjóðnum. 

10. Skaðlausir aðilar eru rekstraraðili, einstakir stjórnarmenn rekstraraðila, sjóðsstjórar sjóðsins, 

starfsmenn rekstraraðila, einstakir meðlimir ráðgjafaráðs, vörsluaðili, aðrir ráðgjafar sjóðsins 

og/eða viðskiptabanki, bæði núverandi og fyrrverandi. 
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3. gr. 

Um sjóðinn 

______ 
 

Sjóðurinn er sérhæfður sjóður samkvæmt lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. 

Hlutdeildarskírteini sjóðsins eru aðeins markaðsett fagfjárfestum, eins og þeir eru skilgreindir í 9. tl. 

1. mgr. 2. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti. Rekstraraðila ber skylda til að tilkynna 

Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands um stofnun sjóðsins en sjóðurinn lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits 

Seðlabanka Íslands. Sjóðurinn er rekinn í einni deild. 

 

Sjóðurinn verður ekki markaðssettur nema til afmarkaðs hóps fagfjárfesta og verður því t.a.m. ekki 

auglýstur opinberlega. 

 

4. gr. 

Fjármögnun  

______ 
 

Sjóðurinn fjármagnar fjárfestingar sínar með útgáfu hlutdeildarskírteina og með lántökum til 

fjárfestinga í samræmi við fjárfestingarstefnu sjóðsins.  

 

5. gr. 

Útgáfa nýrra hlutdeildarskírteina 

______ 
 

Útgefandi hlutdeildarskírteina er sjóðurinn.  

 

Sjóðurinn hefur heimild til þess að selja hlutdeildarskírteini fyrir allt að kr. 250.000.000 í tvö ár frá 

Stofndegi. Frekari sala hlutdeildarskírteina en að framan er getið er háð samþykki eigenda meirihluta 

hlutdeildarskírteina. 

 

Sjóðnum er heimilt að selja hlutadeildarskírteini í formi áskriftarskuldbindingar sem dregið er á í 

hlutum. Er þá dregið á fjárfestingarloforð fjárfestis í nokkrum hlutum og honum í hvert skipti afhent 

hlutdeildarskírteini gegn greiðslu reiðufjár. Sérstakur samningur skal þá gerður milli sjóðsins og 

fjárfestis um fjárfestingarloforðið og framkvæmd áskrifta. 

 

Fjárfestar sem afhenda sjóðnum fé til ávöxtunar fá í hendur kvittun fyrir kaupum á 

hlutdeildarskírteinum sem skilríki fyrir eignarréttindum í sjóðnum. Skal slík kvittun staðfesta að 

lágmarki, kaupdag, fjölda eininga og kaupverð.  

 

Rekstraraðili skal hafa frjálst og óskorað vald til að velja og hafna þeim er leggja fram áskriftarbeiðni 

og óska eftir að kaupa hlut í sjóðnum, án þess að rökstyðja sína ákvörðun.  

 

Hlutdeildarskírteinin verða skráð rafrænt.  

 

Fjárfestir leggur fram bindandi áskriftarbeiðni en rekstraraðili mun senda honum tilkynningu um hvert 

sé samþykkt fjárfestingarloforð og gjalddaga greiðslu.  
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6. gr. 

Fjárfestingarstefna sjóðsins 

______ 
 

6.1. Fjárfestingarheimildir og stefna 
 

Markmið sjóðsins er að ávaxta þá fjármuni sem greiddir eru inn í sjóðinn, og tekjur af eignum sjóðsins,  

 

(i) með fjárfestingu í fjármálagerningum sem útgefnir eru af lögaðilum þar sem 

meginstoð rekstrar er útlánastarfsemi og önnur lánafyrirgreiðsla til námsmanna 

(einnig nefnt hér „námslánafélag“ eða „félagið“). Dæmi um fjármálagerninga er 

t.a.m. hlutabréf, skuldabréf og víkjandi fjármögnun útgefin af námslánafélagi.  

(ii) með fjárfestingu í fjármálagerningum félaga sem tengjast sambærilegum rekstri og 

skilgreindur er í lið 6.1.i. Dæmi um slíka fjárfestingu væri eignarhald í hlutabréfum 

félags sem ætti fasteign eða aðrar eignir sem nýttar eru starfsemi námslánafélags.  

(iii) þá skal sjóðnum vera heimilt að ábyrgjast skuldbindingar fyrrgreindra félaga (sem 

falla undir lið (i) eða (ii)), eða veðsetja eignir til tryggingar skuldbindingum slíkra 

félaga, ef það er sjóðnum í hag að mati sjóðstjóra. 

(iv) þá er sjóðnum heimilt að fjármagna undirbúning og stofnun námslánafélags, eins og 

það er skilgreint hér að framan. 

(v) Þá hefur sjóðurinn hefur heimild til þess að kaupa lán sem námslánafélag hefur veitt, 

og gera samninga þar sem sjóðurinn skuldbindur sig til þess að kaupa slík lán sem 

veitt verða í framtíðinni. Sjóðnum er heimilt að veðsetja slík lán og lánasöfn og 

ráðstafa þeim með hvers konar löggerningum.  

(vi) fjárfestingar sem teljast hluti að eðlilegri lausafjárstýringu og áhættustýringu svo sem 

m.t.t. vaxta, verðbólgu og gjaldmiðla. 

 

 

6.2 Lok sjóðs 

Sjóðnum er heimilt að selja eignir sínar að hluta eða öllu leyti hvenær sem sjóðstjóri telur ástæðu til 

þess.  

Sjóðnum er heimilt að endurfjárfesta andvirðinu af sölu eigna, í samræmi við fjárfestingastefnu 

sjóðsins.  

 

6.3 Hagsmunagæsla 

Sjóðstjórum er heimilt að fela lögmönnum að gæta hagsmuna sjóðsins fyrir dómstólum, hvort heldur 

sem er að stefna máli fyrir dómstólum eða taka til varna fyrir hönd sjóðsins. Þá er sjóðsstjórum einnig 

heimilt að ganga til ýmis konar samninga, fyrir hönd sjóðsins, s.s. nauðasamninga eða annarra 

samninga. 

 

6.4 Ráðgjöf við fjárfestingar 
Heimilt er sjóðstjóra að skipa fjárfestaráð úr hópi hlutdeildarskírteinishafa og/eða sérfróðra aðila. 

Ráðið skal vera sjóðstjóra til ráðgjafar um nánari útfærslu fjárfestingarstefnu sjóðsins. Skipulag 

sjóðsins útfærir sjóðstjóri að öðru leyti með þeim hætti sem hentar rekstrinum á hverjum tíma. 
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7. gr. 

Útgreiðslur, innlausn og slit 

______ 
 

7.1 Engin innlausnarskylda  
Hlutdeildarskírteini sjóðsins eru ekki innlausnarskyld að kröfu hlutdeildar-skírteinishafa. 

 
 

7.2 Heimild til innlausnar   

Sjóðnum er hvenær sem er heimilt að innleysa hlutdeildarskírteini og innlausn hvers 

hlutdeildarskírteinis fer fram í samræmi við ákvæði greinar 7.4. Heimilt er að innleysa hluta útgefinna 

hlutdeildarskírteina en innlausn að fullu (allra útistandandi hlutdeildarskírteina) fer fram við slit 

sjóðsins, einnig í samræmi við aðferðafærði í grein 7.4. 

 

7.3. Hlutfallsleg innlausn og heimild til arðgreiðslu 
Sjóðnum er óheimilt að innleysa hlutdeildarskírteini sjóðsins, sbr. grein 7.2., nema hlutfallslega jafnt 

gagnvart öllum hlutdeildarskírteinishöfum. Þannig má sem dæmi má nefna að ef fjórðungur af 

útgefnum hlutdeildarskírteinum er innleystur skal fjórðungur hlutdeildarskírteina hvers og eins 

hlutdeildar-skírteinishafa vera innleystur. 

 

Sjóðnum er heimilt að greiða laust fé sem arð til hlutdeildarskírteinishafa, enda nemi núvirt hrein eign 

sjóðsins eigi lægri fjárhæð en sem nemur upphaflegri fjárfestingu hlutdeildarskírteinishafa eftir 

útgreiðslu arðsins.  

 

 
7.4 Innlausn og árangurstenging 

Við ákvörðun um fjárhæð og tímasetningar greiðslna úr sjóðnum skal þess gætt að slík ráðstöfun skerði 

ekki að ráði möguleika sjóðsins til að standa við skuldbindingar sínar s.s. greiðslur á rekstrarkostnaði 

sjóðsins, opinberum gjöldum og eftir greiðslur til lánadrottna eftir því sem þær falla til. 

 

Sérhvert hlutdeildarskírteini skal innleyst skv. eftirfarandi aðferðafræði. Upphæð hverrar greiðslu til 

hlutdeildarskírteinishafa er háð fjölda hluta í eigu viðkomandi hlutdeildarskírteinishafa, gengi 

sjóðsins, því hlutfalli skírteina sem innleyst eru og þeirri fjárhæð sem greidd er út úr sjóðnum hverju 

sinni.  

 

Skal greiðslan vera greidd til hlutdeildarskírteinishafans og rekstraraðila skv. eftirfarandi röð, en 

endanleg innlausn allra hlutdeildarskírteina á sér ekki stað fyrr en sjóðnum er slitið. 

 

a) Til hlutdeildarskírteinishafa („upphafleg fjárfesting“) vegna hvers hlutdeildarskírteinis 

sem innleyst er í samræmi við upphaflega fjárfestingu (heildarkaupverð hlutdeildarskírteinis) 

hans, krónu fyrir krónu, þar til upphafleg fjárfesting í hverju innleystu hlutdeildarskírteini er 

greidd til baka.  

 

b) Til hlutdeildarskírteinishafa („viðmið“ – „hurdle rate“) þar til hann hefur náð viðmiði, 

sem nemur depó-vöxtum Seðlabanka Íslands. Hafi hluti upphaflegrar fjárfestingar áður verið 

greiddur út bætist viðmið ekki ofan á þann hluta upphaflegrar fjárfestingar frá dagsetningu 

þeirrar útgreiðslu. Viðmið reiknast einvörðungu frá því að greiðsla á sér raunverulega stað, 

þ.e. hafi hlutdeildarskírteinishafi afhent sjóðnum fjármuni til ávöxtunar í nokkrum hlutum í 

samræmi við innkallanir er viðmið aðeins reiknað frá þeim tímapunkti sem fjármunirnir eru 

afhentir sjóðnum.  

 

c) Greiðslum umfram fyrri liði hér að framan skal vera skipt í eftirfarandi hlutföllum: 

(i) 80% til hlutdeildarskírteinishafa. 

(ii) 20% til rekstraraðila. (e. „carried interest“) 
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Arðgreiðslur úr sjóðnum skulu jafnframt fylgja neðangreindri aðferðafræði, þannig að rekstraraðili 

fær 20% hlutdeild í hverri arðgreiðslu sem greidd er af hagnaði sjóðsins umfram viðmið. 

 

7.5 Tilkynning  

Rekstraraðili sjóðsins skal tilkynna hlutdeildarskírteinishöfum og Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands 

bréflega um slit sjóðsins.  

 

 

 

8. gr. 

Kostnaður og umsýsluþóknun 

______ 
 

Sjóðurinn greiðir rekstraraðila 0,4% þóknun fyrir umsjón með lánsfjármögnun fyrir sjóðinn sem 

reiknast af höfuðstól lánsfjármögnunar sjóðsins og skal greidd til rekstraraðila mánaðarlega, þó aldrei 

lægra en 300 þúsund krónur á mánuði.  

 

Í þóknun rekstraraðila er hvorki innifalinn beinn útlagður kostnaður vegna rekstrar sjóðsins né 

kostnaður vegna Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Rekstraraðili endurkrefur sjóðinn um beinan 

útlagðan kostnað sem tengist starfrækslu sjóðsins. Eftirfarandi kostnaðarliðir eru samkvæmt 

ofangreindu bornir af sjóðnum (upptalningin er ekki tæmandi) og í þeim tilvikum sem um er að ræða 

útlagðan kostnað sem tengist starfrækslu fleiri en eins sjóðs deilist kostnaðurinn hlutfallslega niður á 

sjóði í stýringu eftir markaðsverðmæti eigna þeirra: 

• Þjónusta vörsluaðila 

• Lögfræðiþjónusta sem tengist starfsemi sjóðsins  

• Endurskoðun vegna sjóðsins 

• Útgjöld vegna Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, svo sem vegna regluvörslu 

• Áskriftir að verðbréfavísitölum, og sambærileg aðkeypt þjónusta 

• Prentun útboðslýsinga, ársreikninga, og kynningarefnis 

• Hugbúnaður sem nýttur er fyrir starfrækslu sjóðsins 

• Fjármálakerfi, önnur en eignarstýringarkerfi 

• Kynningarstarfsemi og markaðssetning 

Aðrar viðskiptaþóknanir, s.s. vegna kaupa og sölu fjármálagerninga sjóðsins, 

greiðir sjóðurinn sjálfur. 

 

9. gr. 

Uppgjör sjóðsins 

______ 
 

Rekstraraðili sjóðsins skal útbúa uppgjör sjóðsins tvisvar á ári, annars vegar í ársreikningi og hins 

vegar í hálfsársuppgjöri. 

 

Reikningar og bókhald sjóðsins skulu vera í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. 

 

Matsgrundvöllur fjármálagerninga og annarra eigna sjóðsins skal byggja á gangvirði (m.t.t. virkra 

viðskipta með viðkomandi fjármálagerning, verðmæti undirliggjandi eigna á markaði eða 

markaðsverðs sambærilegra eigna), að undanskildum þeim fjármálagerningum sem ekki er hægt að 

verðleggja með nokkurri vissu en þá skal meta á grundvelli kostnaðarverðs. Virði slíkra 

fjármálagerninga og annarra eigna skal háð mati sjóðsstjóra og rekstraraðila, undir eftirliti vörsluaðila 

og ytri endurskoðanda.  

 

Fjáreignum og fjárskuldbindingum skal jafnað saman og nettófjárhæðin færð í efnahagsreikning þegar 
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til staðar er lagalegur réttur til jöfnunar og ætlunin er að gera upp á nettógrunni, eða innleysa eignina 

og gera skuldbindinguna upp samtímis. 

 

10. gr. 

Upplýsingagjöf og skráning 

______ 
 

Hálfsárslega skal sjóðurinn senda hlutdeildarskírteinishöfum uppgjör sjóðsins, uppreiknað gengi 

hlutdeildarskírteina og upplýsingar um umsýslu- og stjórnunarkostnað sjóðsins.  

 

Rekstraraðila er heimilt að sinna upplýsingagjöf sinni jafnt með rafrænum hætti sem bréflega.  

 

Rekstraraðili sjóðsins skal halda skrá yfir hlutdeildarskírteinishafa. Hlutdeildarskírteinishafar skulu 

tilkynna sjóðnum um breytingar á tölvupóstfangi og heimilisfesti.  

 

Beiðni um eigendaskipti hlutdeildarskírteinum skal vera beint með skriflegum hætti til rekstraraðila. 

 

11. gr. 

Uppgjörsmynt 

______ 
 

Sjóðurinn er gerður upp í íslenskum krónum (ISK). Verði lögeyri breytt á Íslandi skal rekstraraðila 

vera heimilt að breyta mynt útgefinna hlutdeildarskírteina eða gefa út ný hlutdeildarskírteini í stað 

þegar útgefinna skírteina í samræmi við tilmæli laga án breytinga á reglum þessum. Sjóðurinn skal í 

kjölfarið vera gerður upp í hinum nýja lögeyri. 

 

12. gr. 

Framsal hlutdeildarskírteina 

______ 
 

Hlutdeildarskírteinishöfum er óheimilt að selja, gefa, flytja eða á annan hátt breyta eigenda eða 

„fjárhagslegum eigenda“ (e. legal or beneficial owner) án skriflegs samþykkis rekstraraðila.  

 

Undanskilið þessu er ef framsal á hlutdeildarskírteinum er tilkomið vegna lögerfða eða vegna 

fullnustugerðar sýslumanns.  

 

Ef hlutdeildarskírteini hefur skipt um eigendur án samþykkis rekstraraðila er rekstraraðila rétt og skylt 

að líta á skráðan eiganda sem lögmætan eiganda hlutdeildarskírteinis.  

 

Rekstraraðili skal almennt veita heimild til framsals, en getur einhliða hafnað að breyta eigenda 

hlutdeildarskírteina ef tilefni er til. Dæmi um slíkt er t.d. ef um samkeppnisaðila rekstraraðila er að 

ræða, viðkomandi framsalshafi er ekki fagfjárfestir, framsalið og/eða hinn nýi eigandi geti haft 

neikvæð áhrif á orðspor sjóðsins eða ef framsalshafi hefur ekki samþykkt skilmála samhljóða þeim 

sem upphaflegir fjárfestar gangast undir gagnvart sjóðnum. 

 

13. gr. 

Samruni sjóðsins og skráning 

______ 
 

Rekstraraðila er heimilt að sameina sjóðinn við aðra sjóði eða lögaðila með sérstakri heimild 

hlutdeildarskírteinishafa. 
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Rekstraraðili skal gæta þess í allri framkvæmd að hagsmunir hlutdeildarskírteinishafa séu ávallt hafðir 

í fyrirrúmi og kalla til óháðan aðila til að fara yfir og leggja mat á samrunann. 

 

14. gr. 

Vörsluaðili sjóðsins 

______ 
 

Vörsluaðili sjóðsins er Kvika banki hf., kt. 540502-2930, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík. Rekstraraðila 

er heimilt að skipta um vörsluaðila án samþykkis hlutdeildarskírteinishafa. Hlutdeildarskírteinishöfum 

skal tilkynnt án tafar um slíkar breytingar. 

  

Helstu skyldur vörsluaðila sjóðsins eru: 

1. Tryggja að sala, útgáfa, endurkaup, innlausn og ógilding hlutdeildarskírteina sjóðsins fari 

samkvæmt lögum og reglum sjóðsins. 

2. Vörsluaðili skuldbindur sig til að varðveita verðbréf og aðra fjármuni sem tilheyra sjóðnum á 

öruggan og tryggan hátt. 

3. Tryggja að innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sé reiknað í samræmi við lög og reglur 

sjóðsins. 

4. Framfylgja fyrirmælum rekstraraðila nema þau séu í andstöðu við lög og reglur, samþykktir 

félagsins eða aðrar reglur sem rekstraraðila ber að fylgja, s.s. fjárfestingarheimildir. 

5. Tryggja að í viðskiptum með eignir sjóðsins sé endurgjald fyrir þær innt af hendi innan 

eðlilegra tímamarka.  

6. Tryggja að tekjum sjóðsins sé ráðstafað í samræmi við lög, reglur hans og þá samninga sem 

sjóðurinn hefur gert. 

7. Sjá um uppgjör viðskipta gagnvart verðbréfaskráningu, vörslubönkum og öðrum 

viðskiptabönkum.  

8. Sjá um að stemma af eignir sjóðsins. 

9. Sjá um allar fyrirtækjaaðgerðir sem snúa að sjóðnum, arðgreiðslur, afborganir, jafnanir og 

annan rétt sem skal skráður á eigendur. Skal vörsluaðili tilkynna rekstraraðila um allar 

fyrirtækjaaðgerðir.  

10. Sjá um skattamál sem snúa að sjóðnum. 

11. Sjá um innheimtu á fjármálagerningum í eigu sjóðsins nema rekstraraðili feli öðrum að sinna 

því hlutverki að hluta til eða í heild.  

12. Sjá um að hafa eftirlit með öllum færslum inn og út úr sjóðnum.  

13. Hafa eftirlit með útreikningi á nafn- og raunávöxtun sjóðsins og sjáum dreifingu niðurstöðu 

til viðeigandi aðila.  

 

Framangreind upptalning er ekki tæmandi talning á þeim verkefnum sem vörsluaðili getur tekið að sér 

fyrir sjóðinn. 

 

15. gr. 

Aðgreindur fjárhagur 

______ 
 

Sjóðurinn skal vera með aðgreindan fjárhag frá öðrum sjóðum sem rekstraraðili rekur, skal vera 

sérstaklega aðgreindur í bókhaldi rekstraraðila og vera rekinn þannig að fjármunum og 

skuldbindingum sjóðsins sé haldið aðgreindum frá fjármunum rekstraraðila.  

 

16. gr. 

Ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins 

______ 
 

Sjóðurinn ber einungis ábyrgð á skuldbindingum sínum með eignum sínum. Ábyrgð á greiðslu á 
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skuldbindingum sjóðsins er fólgin í þeim eignum sem sjóðurinn á hverju sinni og ber rekstraraðili enga 

ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins, hvorki beina né óbeina. Hlutdeildarskírteinishafar bera enga 

ábyrgð umfram upphaflegt framlag sitt til sjóðsins. 

 

 

17. gr. 

Skaðleysi 

______ 
 

Hlutdeildarskírteinishafar og kröfuhafar sjóðsins geta eingöngu beint kröfum sínum gegn sjóðnum 

sjálfum og eignum sem tilheyra honum. Skaðlausir aðilar skulu ekki bera ábyrgð á tapi, tjóni, kostnaði 

eða öðrum útgjöldum eða töpuðum tekjum sem hlutdeildarskírteinishafar eða kröfuhafar verða fyrir í 

tengslum við rekstur sjóðsins eða þjónustu sem unnin er í tengslum við sjóðinn nema slíkt tap sé vegna 

stórkostlegs gáleysis, ásetnings og/eða svika skaðlauss aðila.  

 

Hinir skaðlausu aðilar skulu ekki bera ábyrgð á tjóni sem þriðji aðili sem innir þjónustu fyrir sjóðinn 

veldur sjóðnum að því gefnu að sjóðsstjórar sýni það sem má telja eðlilega aðgát í vali og eftirliti með 

þjónustuaðila. 

 

Sjóðurinn skal, með eignum sínum, halda hinum skaðlausu aðilum skaðlausum gagnvart kröfum, 

lögsóknum og útgjöldum sem þeir þurfa að standa skil á í tengslum við eða vegna starfa sinna í þágu 

sjóðsins nema sannað þyki að útgjöldin stafi vegna stórkostlegs gáleysis, ásetnings og/eða svika 

skaðlauss aðila. 

 

Skaðlausir aðilar bera ekki ábyrgð á tjóni eða tapi sem eru vegna náttúruhamfara eða sem er 

stjórnmálalegs eða tæknilegs eðlis. 

 

18. gr. 

Frávik frá kynningarefni 

______ 
 

Ef efni þessa reglna og fjárfestingastefnu stangast á við kynningarefni eða aðrar upplýsingar sem 

hlutdeildarskírteinishafar hafa séð eða fengið í hendur gilda reglur þessar. 

 

19. gr. 

Upplýsingagjöf um eignasafn 

______ 

 
Sjóðurinn skal veita upplýsingar um eignasafn sjóðsins í ársreikningi og hálfsársuppgjöri sem skal 

aðgengilegt fjárfestum. 

 

20. gr. 

Hugsanlegir hagsmunaárekstrar 

______ 

 
Lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða gera ráð fyrir að tilgreint sé eðli og ástæður 

mögulegra hagsmunaárekstra. Í rekstri fjármálafyrirtækja geta komið upp aðstæður þar sem hagsmunir 

viðskiptavinar, starfsmanna, rekstraraðila eða sjóðs eru ekki hinir sömu og fjármálafyrirtækið er í 

aðstöðu til þess að láta einn aðila njóta betri kjara eða fyrirgreiðslu á kostnað annars. Þannig geta eigin 

viðskipti starfsmanna, stjórnarmanna eða tengdra aðila valdið hagsmunaárekstrum, t.d. vegna 

viðskipta sjóðsins með sömu verðbréf. Þá getur verið hætta á hagsmunaárekstrum á milli sjóða í 
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stýringu vegna fyrirhugaðra fjárfestinga. Hætta á hagsmunaárekstrum getur einnig skapast þegar 

rekstraraðili veitir þriðja aðila fjárfestingarráðgjöf. 

 

Reglum rekstraraðila um hagsmunaárekstra er ætlað að takmarka hættu á hagsmunaárekstrum og 

hugsanleg neikvæð áhrif af slíkum aðstæðum. 

 

21. gr. 

Trúnaður 

______ 
 

Starfsmenn rekstraraðila eru bundnir þagnarskyldu um allt það sem þeir fá vitneskju um við 

framkvæmd starfa síns og varðar viðskipta- eða einkamálefni viðskiptamanna þess, nema skylt sé að 

veita upplýsingar samkvæmt lögum sbr. 58. grein laga nr. 161/2002. 

 

22. gr. 

Breytingar á reglum sjóðsins 

______ 
 

Rekstraraðila er heimilt að leggja til breytingar á öllum greinum reglna þessara með skriflegri 

tilkynningu til allra hlutdeildarskírteinishafa.  

 

Hlutdeildarskírteinishafar skulu hafa 30 daga frá dagsetningu tilkynningar til að koma á framfæri 

athugasemdum eða mótmælum. Ef engin mótmæli berast rekstraraðila innan þeirra tímamarka skulu 

breytingarnar taka gildi. 

 

Mótmæli hlutdeildarskírteinishafi tillögu að breytingum á reglunum getur rekstraraðili kosið að fá 

skriflegt samþykki hlutdeildarskírteinishafa skv. eftirfarandi reglum. Ef tillagan er samþykkt skv. 

slíkri kosningu tekur hún samstundis gildi. 

 

Sérstakrar heimildar hlutdeildarskírteinishafa skal aflað með sama hætti. 

 

a) Ákvæði reglna sem samþykki allra þarf til breytinga 

 

Samþykki allra hlutdeildarskírteinishafa og rekstraraðila þarf til að breyta eftirfarandi ákvæðum í 

reglum þessum: 

1) 6. gr. Fjárfestingarstefna sjóðsins 

2) 7. gr. Útgreiðslur, innlausn og slit 
3) 8. gr. Kostnaður og umsýsluþóknun 

4) 13. gr. Samruni sjóðsins og skráning 

 

b) Önnur ákvæði 

 

Öðrum ákvæðum í reglum sjóðsins má breyta með sérstakri heimild hlutdeildarskírteinishafa ásamt 

samþykki rekstraraðila, nema fram komi í reglum þessum að heimilt sé að breyta ákvæði með öðrum 

hætti. 

 

Þrátt fyrir framangreind ákvæði er rekstraraðila ávallt heimilt að breyta án samþykkis 

hlutdeildarskírteinshafa eftirfarandi ákvæðum í reglum þessum: 

1) 1. mgr. 1. gr. Nafn og rekstraraðila sjóðsins og 1. tl. 2. gr. Orðskýringar 

2) 7. tl. 2. gr. Orðskýringar (Vörsluaðili) 

 

Sömuleiðis má rekstraraðili breyta án samþykkis hlutdeildarskírteinshafa ákvæðum í reglum þessum 

í því skyni að: 

1) Lagfæra málfar, mögulegar mótsagnir eða skýra orðalag í reglunum þó án þess að réttindi 
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eigenda hlutdeildarskírteina breytist eða takmarkist. 

2) Lagfæra ákvæði sem snúa að uppgjörsmynt við breytingu á lögeyri. 

 

Breytingar á reglum sjóðsins skv. framangreindu skal tilkynna skriflega til hlutdeildarskírteinishafa 

án tafar. 

 

23. gr. 

Gildistaka o.fl. 

______ 
 

 

Reglur þessar öðlast gildi 23. desember 2020 og koma í stað eldri reglna dags. 30. janúar 2020.  

 

 

 

 

 

Stjórn Kviku eignastýringar hf. 

Reykjavík, 19. nóvember 2020 

 

 


