SAMÞYKKTIR
fyrir
Alda Credit Fund II SLHF.

1.

Nafn félagsins, heimili, yarnarping og tilgangur

1.1

Félagið er samlagshlutafélag og er nafn þess Alda Credit Fund II slhf.

1.2

Heimilisfang félagsins er að Borgartúni 27, 105 Reykjavik.

1.3

Tilgangur félagsins er fjárfestingarstarfssemi I samræmi við fjárfestingarstefnu félagsins,
lánastarfsemi, kaup og sala á fjármálagerningum, eignarhald og rekstur fasteigna, og önnur
slcyld starfsemi.

1.4

Með þeim takmörkunum sem fram kemur I grein 2 1 samþykktum þessum er félaginu óheimilt
að fjármagna fjárfestingar með lántöku eða ábyrgðum nema til að brda fjármögnun félagsins ef
til þess kemur að ráðast þurfi I fjárfestingu Per en fjármunir hafa borist I samræmi við
fjárfestingarloforð (áskriftarloforð). Heildarskuldsetning félagsins eða ábyrgðir vegna þessa
mega þei ekki nema hærri fjárh8eð en sem nemur 10% af heildartjárfestingarloforðum á hverjum
tíma.

1.5

Abyrgðaraðili félagsins er ACF II GP ehf., kt. 691116-0770, Borgartuni 27, 105 Reykjavik.

1.6

Abyrgðaraðili gegnir hlutverki stjórnar félagsins.

1.7

Grunnmynt félagsins er íslensk króna (ISK).

1.8

Félagið er ekki sjálfstæður skattaðili.

1.9

Engar hömlur eru á viðskiptum með hlutabréf félagsins.

1.10 Dar sem álcvæði samþykkta þessa segja ekki til um hvemig með skull farið skal hlíta ákvæðum
laga um hlutafélög, svo og öðrum lagadkveaðum er við geta átt.
2.
2.1

Hlutafé félagsins
Hlutafé félagsins er kr. 1.467.000.000,- (krónur einnmilljarðurfjögurhundruðsextiuogsjö
milljónir). Hlutaféð skiptist I einnar krónu hluti eða margfeldi þeirrar fjárhxðar, sem hluthafar
eiga I félaginu á hverjum

2.2

Abyrgðaraðili ber beina og ótakmarkaða ábyrgð á öllum skuldbindingum félagsins.
Abyrgðaraðila er ekki skylt að leggja fram hlutafé. Sé ábyrgðaraðili jafnframt eigandi hlutafjár,
gilda um það sömu reglur og urn annað hlutafé, og nýtur ábyrgðaraðili hvorki aukinna réttinda,
né hvfla á honum auknar skyldur vegna þeirrar hlutafjáreignar. Hlutdeild ábyrgðaraðila
skiptingu hagnaðar og taps rxðst af hlutafjáreign hans, sé him til staðar, en ella skal hun engin
vera.
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2.3.

Hluthafi, sem ekki er jafnframt dbyrgðaraðili, ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins
umfram hluti sína I félaginu.

2.4

Heimilt er að hxlcka hlutafé félagsins með álylctun hluthafafundar og bad' til hældcunarinnar
sama magn atkvxða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt
að öllum nýjum hlutum I sínum eigin floklci I hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína.
Hluthafafundur getur álcveðið lældcun hlutafjár með sama atkvæðamagni og bad til að breyta
samþykktum þessum.

2.5

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins urn alit að Icr. 0,- (kronur null) að
nafnverði. Hældcunin talcmarkast hverju sinni við samþykkt áskriftarloforð. Hxkkunarheimild
samIcvmmt þessu gildir til 30. november 2022 að því marki sem hAn er ennþá &rota Stjárn
félagsins er heimilt að breyta samþykktum þessum I samrxmi við það sem leiðir af
hlutafjárhælckun.

2.6

Verði áskrifandi ekki við kröfu urn greiðslu áskriftarloforðs á gjalddaga er félaginu heimilt (en
þó aldrei skylt) að taka brAarlán sem Ott skal til greiðslu á Ogreiddu áskriftarloforði og skal
félaginu unnt að krefja áskrifanda urn bairn kostnað sem af þeirri lántöku hlýst, til viðbótar við
dráttarvexti, s.s. vegna lántökugjalds, gengishaeldcana og hvers kyns annars kostnaðar sem leiða
kann af töku bruarlánsins. Kjósi félagið ekki að taka bruarlán vegna áslcriftarinnar verður
áslcriftarhlutur boðinn öðrum hluthöfum eða nýjum fjárfestum til kaups.
Nú stendur áskrifandi ekki við greiðslu áskriftarloforðs við hlutafjáraukningu, þrátt fyrir að
félagið hafi skorað á hluthafann að greiða fjármuni inn til félagsins I samraemi við
fjárfestingarloforð sín og gefið honum mánaðar frest til þess með sannanlegum hætti. Er stjórn
félagsins, með samþykki ábyrgðaraðila, bá heimilt að minnka eignarhlut vegna fyrri
fjárfestingar hluthafans urn alit að 100% og fellur sá eignarhlutur til félagsins ogjafnframt missir
hluthafi rétt til hagnaðar af fjárfestingum eftir greiðslufallið. Komi til greiðslufalls er félaginu
heimilt no bjóða öðrum hluthöfum eða fjárfestum að nýta sér hið Oefnda fjárfestingarloforð.
Skráðir hluthafar skulu hafa forgang I samraemi við hlutfall hlutafjárloforða.

2.7

Stjórn félagsins skal halda hlutaslcrá I samræmi við log og skrá í hana nafn eiganda hvers hlutar
félaginu ásamt dagsetningu eigendaskipta og skráningardag hverju sinni. Hlutaskráin skal vera
geymd á skrifstofu félagsins og eiga allir hluthafar aðgang að henni og mega kynna sér efni
hennar.

2.8

Stjórn félagsins er heimilt að gefa út skuldabréf að fjárhxð alit að kr. 5.868.000.000,- (Icrónur
fimmþusundáttahundruðsextruogátta milljónir) til þess að fjármagna starfsemi félagsins
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(„skuldabréfautgáfan") og skal óska eftir skráningu þeirra á skipulegan verðbréfamarkað. Nánar
tiltekið mun skuldabréfaútgáfan felast I fitgáfu ems skuldabréfafloklcs sem verður skráður og
tekinn til viðskipta I Kauphöll islands (NASDAQ OMX Iceland hf.). Skuldabréfaflokkurinn
verður opinn og stjórn félagsins hefur heimild til þess að stækka flokkinn eftir umfangi félagsins
alit að lokastwrð kr. 5.868.000.000,- (Icrónur fimmþúsundáttahundruðsextfuogátta milljónir)
að nafnvirði.
2.9

Eigendaskipti að hlutum I félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en ábyrgðaraðila þess hefur
verið tilkynnt urn eigendaskiptin skriflega.

2.10

Félaginu er óheimiit að veðsetja eignir og tekjur félagsins. Félagið má eigi veita lán út á hluti
sína. Félaginu er ekki heimilt að kaupa eigin hluti. óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá
hluti sem félagið á sjálft og hefur eignast með öðrum hætt sbr. grein 2.6.

2.11

Engin sérréttindi fylgja hlutum I félaginu og hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta sinna
nema landslög standi til annars eða I samræmi við samþykktir félagsins.

3.

Hluthafafundur

3.1

iEðsta vald I öllum málefnum félagsins, innan þeirra takmarka sem samþykktir þessar og
landslög setja, er I höndum hluthafafundar.

3.2

Aðalfund félagsins skal halda innan sex mánaða frá lokum reikningsárs ár hvert. Aðalfundir
skulu boðaðir með sama hætti og aðrir hluthafafundir sky. ákvæðum greinar 3.3.
aðalfundum skulu tekin fyrir eftirfarandi
a) Stjárn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
b) Efnahagsreikningur og rekstarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skal lagður ftam ásamt
athugasemdum endurskoðenda eða skoðunarmanna félagsins til samþylcktar.
c) Kosning ráðgjafaráðs um hagsmunaárekstra. Einn til vara.
d) Samþykkt stefnu félagsins um ábyrgar fjárfestingar.
e) Kynning á eignasafni félagsins.
f) Endurskoðendur skulu kosnir.
g) Hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikingsárinu.
h) Umreeður og aticvæðagreiðslur urn önnur málefni sem löglega eru upp born.

3.3

Stjórn félagsins skal boða til hluthafafunda þegar hún telur 'Jess þörf, svo og samkvæmt
fundarályktun eða þegar kjörinn endurskoðandi, ábyrgðaraðili eða þegar hluthafar, sem ráða yfir
minnst 1/20 hlutafjár krefjast þess skriflega og greina frá fundarefni.
3

3.4.

Hluthafafundi skal boða með tilkynningu til hvers hluthafa með tölvupósti, faxi, eða öðrum
sannanlegum hætti, nema hluthafi hafi 6skað eftir skriflegri boðun. Til aðalfundar skal boðað
með minnst fjórtán daga fyrirvara en aukafund með minnst sjö daga fyrirvara. Fundarefnis skal
getið I fundarboði.

3.5.

Hluthafafundur er lögmxtur ef hann er löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða
umboðsmenn heirra sem hafa yfir að ráða helming hlutafjár I félaginu hið minnsta. Verði fundur
616gmætur vegna annmarka að þessu leyti skal boðað til nýs fundar innan manger með sjö daga
fyrirvara og verður sá fundur lögmætur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum ef
hann seekja tveir hluthafar eða fleiri eða umboðsmenn þeirra enda ráði heir yfir fimmtungi
hlutafjár I félaginu hið minnsta.

3.6.

Hluthafafundur kýs fundarstjúra og fundarritara. Fundarstjári skal leysa úr öllum atriðum sem
snerta lögmæti fundarins og framkvæmd hans samkvæmt samþykktum hessum og lögum. HaIda
skal sérstaka fundargerðarbók og skrá bar hað sem gerist á hluthafafundum, bar með talið
fundarsamþykktir og úrslit atkvæðagreiðslna og almenna fundargerð.

3.7

Eitt atIcvxði fylgir hverri krónu hlutafjár. A hluthafafundi rxður afl atkvxða nema öðruvísi sé
fyrir mælt I landslögum eða samþykktum hessum.
Breytingar á félagssamþykktum skulu bornar undir hluthafafund og hurfa bær að hljóta
samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum hlutafjár félagsins.
Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu hess við önnur félög eða
fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið I fundarboði.

3.8.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja
fram skriflegt eða rafrænt umboð og skal það dagseft. Umboð verða ekki afturkölluð svo gilt sé
gagnvart félaginu eftir að því hefur verið framvísað við afhendingu fundargagna eða eftir
setningu hluthafafundar hvort heldur sem fyrr er.

3.9

Ekki er heimilt að skipta um ábyrgðaraðila nema með samþyklci hluthafa sem ráða yfir minnst
2/3 hlutum hlutafjár félagsins.

3.10 MAI, sem hafa ekki verið greind I dagslcrá hluthafafundar, er ekki unnt að taka til endanlegrar
úrlausnar á fundinum nema með samþykki allra hluthafa félagsins en gera má urn þau ályktun
til leiðbeiningar fyrir félagsstjárn. Þútt máls hafi ekki verið getið I dagskrá er það því ekki til
fyrirstöðu að ákveðið sé að boða til aukafundar til að fjalla um málið, auk þess sem aðalfundur
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getur ávallt afgreitt mál sem skylt er að taka bar til meðferðar samkvæmt lögum eða
félagssamþykktum.
4.

Félagsstjórn og framkvxmdastjeirn

4.1

Abyrgðaraðili gegnir hlutverki stjárnar og felur rekstraraðila félagsins að tilnefna
framkvæmdastjóra I samræmi við grein 4.4 1 samþykktum þessum. Til að skuldbinda félagið
barf undirritun aura stjórnarmanna ábyrgðaraðila.

4.2

Allar fjárfestingar skulu bomar undir og samþykktar af öllum stjórnarmönnum, að fenginni
tillögu frá rekstraraðila. Þetta á einnig við um sölu eigna og skilmálabreytingar skuldaskjala í
eigu félagsins.
Stjórn skal framfylgja fjárfestingarstefnu félagsins, bar sem fram skulu koma helstu viðmið urn
fj árfestingar.

4.3

Allir fjárfestingarkostir skulu bomir undir stjárn félagsins til álcvörðunar og skal stjórn að jafnaði
samþykkja fyrirfram &dun vegna utanaðkomandi kostnaðar sem ámtlað er að geti fallið á
félagið vegna fjárfestingarirmar eða vegna álcvarðana að öðru leyti.

4.4

Stjórn félagsins felur rekstraraðila framkwemdarstjórn og umsýslu með daglegum rekstri sky.
samningi. Rekstaraðili sky. samningi er Alda Asset Managment hf., kt. 5604009-0790.
Gera skal sérstakan samning urn hlutverk þessa aðila og skulu slikir samningar vera á
viðskiptalegum forsendum og uppsegjanlegir. Rekstraraðili félagsins ber ábyrgð á athugun á
fjárfestingarkostum, undirbaningi ákvarðana um fjárfestingar og sölu eigna, eftirfylgni með
fjárfestingum og sölu eigna.
Skipta skal urn rekstraraðila félagsins sé tillaga þess efnis samþykkt af hluthöfum sem ráða yfir
minnst 2/3 hlutum hlutafjár félagsins og jafngildir 'Dab jafnframt uppsögn á rekstrarsamningi
félagsins við reksraraðila. Sé skipt urn rekstraraðila skal ábyrgðaraðili jafnframt á sama tíma
leystur undan hlutverki sínu sem ábyrgðaraðili og félaginu skipaður nyr ábyrgðaraðili.
Umsýsluþóknun rekstraraðila skal jafnframt gerð upp I samræmi við samninga urn rekstur og
umsýslu félagsins.

4.5

Ráðgjafaráð um hagsmunaárekstra skal skipað þremur fulltruum kjömum á aðalfundi til ems árs
senn. Hlutverk ráðgjafaráðs er að veita rekstraraðila ráðgjöf við að meta hagsmunaárekstra sem
mögulega kunna að koma upp við fjárfestingar félagsins gagnvart rekstraraðila ásamt öðrum
þáttum sem rekstraraðili 6skar eftir.
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5.

Endurskoðun
aðalfundi félagsins skal kjósa einn löggiltan endurskoðanda eða endurskoðendafélag fyrir
felagið. Skulu þeir rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar
fyrir aðalfund. Endurskoðendur eða skoðunarmenn má ekki kjósa úr hópi stjárnarmanna eða
starfsmanna félagsins.

6.

Ársreikningur

6.1

Reikningsár félagsins skal vera almanaksárið.

6.2

Hluthafar skulu eiga rétt á hálfsárs uppgjöri, ásamt upplýsingum urn stöðu og starfsemi félagsins
formi skýrslu frá rekstraraðila eða árshlutauppgjör liggi það fyrir. Upplýsingagjöf til hluthafa
skal vera á ábyrgð rekstraraðila.

6.3

Virði eigna félagsins skal metið a.m.k. tvisvar (2) sinnum á ári, þ.e. I árslok og urn mitt ár.
Verðmxti luvinnar eignar félagsins ber að greina I íslenskum krónum. Virði eigna félagsins I
árslok skal háð mati rekstaraðila undir eftirliti endurskoðanda og fjármálastofnunar eftir þvi sem
ákveðið er af stjórn félagsins hverju sinni.

6.5

Ársreikningar skulu vera öllum aðgengilegir.

7.

Önnur avxði

7.1

Með tillögu urn slit og skipti á félaginu, breytingu I hlutafélag eða samruna við annað félag eða
önnur félög skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum væri að ræða.

7.2

Sérhver hluthafi er slcyldugur til, án sérstaks samþykkis af sinni hálfu, að hlíta reglum félagsins
ems og þær eru nú eða ems og þeim kann síðar að verða breytt með lögmætum hætti.
SamþykIctar þessar voru staðfestar á stofnfundi félagsins I Reykjavik, 4. júlí 2017 með
breytingum þann 29. september 2017, með breytingum þann 20. desember 2017, með
breytingum þann 24. maí 2018,
Réttar samþykktir staðfestir:
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