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1. Fyrirvarar 

1.1. First North Iceland fyrirvari 
First North Iceland Fixed Income („First North“) er markaðstorg fjármálagerninga fyrir skuldabréf sem 

rekið er af Nasdaq Iceland hf. („Kauphöllin“), sem er kauphöll innan Nasdaq samstæðunnar. 

Útgefendur skuldabréfa sem eru skráð á First North Iceland Fixed Income markaðinn lúta ekki sama 

regluverki og útgefendur skuldabréfa á skipulegum verðbréfamarkaði. Regluverkið sem um þá gildir er 

ekki jafn ítarlegt og hefur verið aðlagað að þeim kröfum sem gerðar eru til útgefenda fjármálagerninga 

sem skráðir hafa verið á markaðstorg fjármálagerninga. Áhættan sem felst í fjárfestingu í skuldabréfum 

sem skráð eru á First North Iceland Fixed Income kann því að vera meiri heldur en ef fjárfest er í 

skuldabréfum sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði. Allir útgefendur skuldabréfa sem skrá 

þau á First North Iceland Fixed Income markaðinn hafa Viðurkenndan ráðgjafa (e. Certified Advisor) 

sem aðstoðar þá við skráningarferlið, nema Kauphöllin hafi veitt undanþágu frá því skilyrði. 

Viðurkenndur ráðgjafi veitir útgefanda ráðgjöf um reglur First North, kröfur sem gerðar eru til 

útgefanda við skráningu, gerð skráningarskjals þessa auk þess að veita útgefanda ráðgjöf varðandi þær 

kröfur sem gerðar eru til hans í skráningarferlinu og fylgist með því að reglurnar séu uppfylltar við 

skráningu. Skráningin er háð samþykki Kauphallarinnar. 

 

1.2. Almennur fyrirvari 
Skráningarskjal þetta má undir engum kringumstæðum skoða eða túlka sem loforð um árangur í rekstri 

eða um ávöxtun fjármuna af hálfu útgefanda, rekstrarfélags eða þess ráðgjafa sem koma að vinnslu 

þess. Fjárfesting í skuldabréfunum er alfarið á ábyrgð hvers fjárfestis fyrir sig. Upplýsingarnar fela ekki 

í sér ráðgjöf af neinu tagi. Viðtakandi ætti ekki að aðhafast neitt skv. þessu skjali án þess að hafa leitað 

sér faglegrar og óháðrar ráðgjafar áður. Fjárfestar eru minntir á að þeir verða fyrst og fremst að treysta 

eigin dómgreind vegna fjárfestingar í skuldabréfunum og taka tillit til þeirrar áhættu sem felst í 

fjárfestingunni. Fjárfestum er einnig ráðlagt að skoða lagalega stöðu sína og þau skattalegu áhrif sem 

kaup á skuldabréfunum kunna að hafa. 
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2. Yfirlit 
GAMMA: Méllon („sjóðurinn“ eða „útgefandi“), kt. 490115-9940, Garðastræti 37, 101 Reykjavík er 

fagfjárfestasjóður í rekstri GAMMA Capital Management hf. („GAMMA“ eða „rekstrarfélagið“) kt. 

530608-0690, Garðastræti 37, 101 Reykjavík. 

Fjárhæð þeirra bréfa sem tekin eru til viðskipta nú nemur 400.000.000 kr. að nafnverði. Heildarupphæð 

þess sem heimilt er að gefa út  nemur 1.000.000.000 kr. að nafnverði. Skuldabréfin eru gefin út rafrænt 

undir auðkenninu MELLON151229 í kerfum Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf., kt. 500797-3209. Bréfin 

verða tekin til viðskipta á First North Iceland Fixed Income markaðinum („First North“). Kauphöllin mun 

auglýsa formlega hvenær skuldabréfin verða tekin til viðskipta með að lágmarki dags (virkur dagur) 

fyrirvara. 

Skráningarskjalið er unnið í samræmi við Reglubók First North Iceland („Reglubókin“) dagsett 1. janúar 

2018 (e. First North Iceland Fixed Income Rulebook). Skráningarskjalið tekur til allra þeirra atriða sem 

Reglubókin kveður á um varðandi skráningu skuldabréfa á First North. Skráningarskjal þetta er að finna 

á heimasíðu GAMMA, www.gamma.is, í fimm ár frá fyrstu birtingu.  

Áhætta er fólgin í fjárfestingu í skuldabréfum. Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér vel allar þær 

upplýsingar sem fram koma í þessu skráningarskjali. 

Upplýsingar í skráningarskjalinu byggja á aðstæðum og staðreyndum á þeim degi sem skjalið er dagsett 

og geta breyst frá því að skjalið er dagsett og þar til skuldabréfin eru tekin til viðskipta á First North. 

Upplýsingarnar fela ekki í sér ráðgjöf af neinu tagi. Viðtakandi ætti ekki að aðhafast neitt skv. þessu 

skjali án þess að hafa leitað sér faglegrar ráðgjafar áður. Útgefandi ber ekki ábyrgð á þeim aðgerðum 

eða aðgerðarleysi sem sprottin eru af hálfu annarra aðila á grundvelli þessara upplýsinga. 

 

  

http://www.gamma.is/
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3. Ábyrgðaryfirlýsing 

3.1. Ábyrgð útgefenda 
Útgefandi ber ábyrgð á öllum upplýsingum sem reglur Nasdaq First North Fixed Income kveða á um að 

komi fram í þessu skráningarskjali. 

 

3.2. Yfirlýsing útgefanda 
Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri GAMMA Capital Management hf., kt. 530608-0690, 

Garðastræti 37, 101 Reykjavík, sem jafnframt fer með æðsta vald í málefnum útgefanda, GAMMA: 

Méllon, kt. 490115-9940, Garðastræti 37, 101 Reykjavík, lýsa því yfir að samkvæmt þeirra bestu vitund 

eru upplýsingarnar, sem fram koma í skráningarskjali þessu, í samræmi við staðreyndir og engum 

upplýsingum hefur verið sleppt sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika þeirra. 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík 14. júní 2018 

 

 

______________________________    ____________________________ 

Hlíf Sturludóttir       Valdimar Ármann 

Stjórnarformaður      Forstjóri 

GAMMA Capital Management hf.    GAMMA Capital Management hf. 
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4. Lýsing á útgefanda 

4.1. Almennt um útgefandann 
Lögformlegt heiti útgefanda og viðskiptaheiti er GAMMA: Méllon. Útgefandi er skráður á Íslandi með 

kennitöluna 490115-9940. Lögheimili útgefanda og aðalskrifstofa er Garðastræti 37, 101 Reykjavík. 

Útgefandi er stofnaður, skráður og starfræktur sem fagfjárfestasjóður í rekstri rekstrarfélags 

verðbréfasjóða, sbr. 60. gr. laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. 

Skv. 63. gr. laganna hefur Fjármálaeftirlitið eftirlit með að starfsemi fagfjárfestasjóða sé í samræmi við 

lög og reglugerðir settar skv. þeim. Útgefandi er rekinn af GAMMA Capital Management hf., 

Garðastræti 37, 101 Reykjavík.  

Sjóðurinn var stofnaður 16. desember 2014. Reglur sjóðsins er að finna í viðauka C.  

 

4.2. Lýsing á útgefanda 
 

i. útgefandi 
GAMMA: Méllon er fagfjárfestasjóður um sameiginlega fjárfestingu sem ekki veitir 

viðtöku fé frá almenningi, sbr. IV. kafla laga nr. 128/2011. Rekstrarfélag sjóðsins er 

GAMMA Capital Management hf., kt. 530608-0690, sem hefur starfsleyfi skv. lögum 

nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, til rekstrar verðbréfasjóða, fjárfestingasjóða og 

annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu, skv. lögum nr. 128/2011 um 

verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. 

 

Rekstrarfélaginu er heimilt að leggja til breytingar á reglum sjóðsins með skriflegri 

tilkynningu til allra hlutdeildarskírteinishafa. Þá hafa hlutdeildarskírteinishafar 30 daga 

frá dagsetningu tilkynningar til að koma á framfæri athugasemdum eða mótmælum. 

Ef engin mótmæli berast rekstrarfélaginu innan þeirra tímamarka skulu breytingarnar 

taka gildi. Mótmæli hlutdeildarskírteinishafi tillögu að breytingum á reglunum getur 

rekstrarfélagið kosið að fá skriflegt samþykki hlutdeildarskírteinishafa skv. 

meðfylgjandi reglum. Ef tillagan er samþykkt skv. slíkri kosningu tekur hún samstundis 

gildi. 

 

Markmið útgefanda með útgáfu skuldabréfanna er að fjármagna og styðja við 

starfsemi og frekari vöxt útgefanda. Fjárfestingar útgefanda fara fram skv. 

fjárfestingarstefnu útgefanda sem nánar er fjallað um í lið vi. og í reglum sjóðsins í 

viðauka C.  

 

Megin ástæðan fyrir skráningu bréfanna er að gera skuldabréfin að betri 

fjárfestingarkosti fyrir fjárfesta, m.a. með því að auka gagnsæi og upplýsingagjöf um 

sjóðinn. Jafnframt er markmið útgefanda með skráningu skuldabréfaflokksins á First 

North að stuðla að virkari verðmyndun skuldabréfanna. 

 

ii. hugsanlegir hagsmunaárekstrar 
GCM Advisory ehf. („ráðgjafi“) veitir útgefanda aðstoð og ráðgjöf við skráningarferlið. 

GCM Advisory ehf. er dótturfélag GAMMA Capital Management hf. („GAMMA“), sem 

jafnframt fer með æðsta vald í málefnum útgefanda. Ráðgjafi og GAMMA eiga í 
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viðvarandi viðskiptasambandi um ýmis verkefni. Skv. lögum eru í gildi reglur um skýran 

aðskilnað starfssviða innan GAMMA og gagnvart starfsemi þriðja aðila. GCM Advisory 

ehf. er rekið sem sjálfstætt og óháð félag en hins vegar geta hagsmunaárekstrar falist 

í slíkri aðstöðu. Í samræmi við yfirlýsingar fyrirsvarsmanna útgefanda eru 

upplýsingarnar í skráningarskjali þessu í samræmi við staðreyndir og engum 

upplýsingum sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika þess er sleppt. 

 

iii. starfsemi útgefanda 
Starfsemi útgefanda felst í fjárfestingu í námslánum til einstaklinga í háskólanámi eða 

öðru námi sem metur hefur verið lánshæft. 

 

Fjárfestingar útgefanda fara fram í gegnum samstarfsaðila útgefanda, Framtíðina 

lánasjóð hf., kt. 611114-0790 („Framtíðin“). Framtíðin er fjártæknifyrirtæki sem hóf 

göngu sína árið 2014. Upphaflega fólst starfsemi Framtíðarinnar eingöngu í veitingu 

námslána en árið 2017 hóf Framtíðin að bjóða upp á húsnæðislán og almenn 

neytendalán.  Þeir lánaflokkar eru ótengdir skuldabréfaflokknum MELLON151229. 

 

Nám í öllum háskólum á Íslandi er lánshæft til framfærslu- og skólagjalda. Annað nám 

á Íslandi sem er lánshæft er m.a. starfsnám, endurmenntun, nám með vinnu og fleira. 

Framtíðin veitir einnig lán til framfærslu- og skólagjalda við erlenda háskóla sem hlotið 

hafa alþjóðlega viðurkenningu og gera sambærilegar kröfur til undirbúningsnáms og 

háskólar á Íslandi.  

 

Framtíðin býður námsmönnum upp á framfærslulán og skólagjaldalán. Framfærslulán 

eru greidd út mánaðarlega. Lágmarksfjárhæð námsláns hjá Framtíðinni eru 250 

þúsund krónur og hámarksfjárhæð eru 13 milljónir króna. Lánveiting er háð samþykki 

lánanefndar og getur samþykkt lánsfjárhæð í ákveðnum tilvikum verið lægri en sú 

fjárhæð sem sótt er um. Lánanefnd heldur vikulega fundi og er skipuð af Ellerti 

Arnarsyni, sjóðsstjóra GAMMA: Méllon, Kjartani Georg Gunnarssyni sérfræðingi hjá 

GAMMA Capital Management hf. og Völu Halldórsdóttur, framkvæmdarstjóra 

Framtíðarinnar Lánasjóðs hf.  

 

Framtíðin býður upp á verðtryggð og óverðtryggð námslán. Óverðtryggðir vextir eru 

breytilegir og bundnir eins mánaðar REIBOR vöxtum (millibankavextir í íslenskum 

krónum). Verðtryggðir vextir eru breytilegir og bundnir flokki íbúðabréfa HFF150434 

sem skráður er á aðalmarkað Nasdaq Iceland hf. Vaxtagrunnur- og álag taka mið af 

verðskrá Framtíðarinnar hverju sinni ásamt lánshæfismati Framtíðarinnar. Upplýsingar 

um þá verðskrá sem er í gildi hverju sinni má finna á vefnum á 

http://framtidin.is/umframtidina/verdskra. Þann 30.4.2018 voru 60,5% námslána í 

undirliggjandi veðsafni óverðtryggð og 39,5% lána voru verðtryggð.  

 

Endurgreiðslur námsláns hefjast að jafnaði 6 mánuðum eftir námslok. Í kjölfarið er 

lánið greitt til baka með mánaðarlegum jöfnum greiðslum yfir allt að 12 ára tímabil. Þá 

stendur lántökum til boða að fresta greiðslum í allt að þrjá mánuði í senn lendi þeir í 

aðstæðum sem gera þeim erfitt um vik að greiða af námsláninu. Á þessu tímabili 

leggjast ógreiddir vextir við höfuðstól. Lántökum býðst að taka allt að þrjú greiðsluhlé 

yfir lánstímann, en í mesta lagi tvö greiðsluhlé yfir hvert tólf mánaða tímabil. 

 

http://framtidin.is/umframtidina/verdskra
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Útgefandi býr við samkeppni í starfsemi sinni og eru keppinautar önnur fyrirtæki sem 

bjóða upp á lán sem eru sérsniðin að námsmönnum. Keppinautar eru bankar og önnur 

fjármálafyrirtæki. Ef útgefandi getur ekki keppt við samkeppnisaðila í verði og þjónustu 

getur það haft neikvæð áhrif á vöxt og viðgang eignasafns sjóðsins. 

 

iv. hlutdeildarskírteini 
Útgefandi hefur gefið út 1.000.000 einingar af hlutdeildarskírteinum og var gengi 

hverrar einingar á stofndegi 100 kr./einingu. Nafnverð hverrar einingar er 1 kr. 

Sjóðurinn hefur heimild til þess að selja ný hlutdeildarskírteini án takmarkana og án 

forgangs hlutdeildarskírteinishafa hverju sinni. Hlutdeildarskírteini er aðeins heimilt að 

selja fagfjárfestum, sbr. 9.tl. 1.mgr. 2.gr. laga nr. 108/2007. Kröfur á grundvelli 

hlutdeildarskírteina eru réttlægri öðrum kröfum á hendur útgefanda. 

 

v. kostnaður, umsýsla og árangurstengd þóknun 
Sjóðurinn greiðir rekstrarfélaginu 0,4% þóknun fyrir umsjón með lánsfjármögnun fyrir 

sjóðinn sem reiknast af höfuðstól lánsfjármögnunar sjóðsins og skal greidd til 

Rekstrarfélagsins mánaðarlega, þó aldrei lægra en 300 þúsund krónur á mánuði. Í 

þóknun Rekstrarfélagsins er hvorki innifalinn beinn útlagður kostnaður vegna rekstrar 

sjóðsins né kostnaður vegna Fjármálaeftirlits. Rekstrarfélagið endurkrefur sjóðinn um 

beinan útlagðan kostnað sem tengist starfsrækslu sjóðsins. 

 

Árangurstengd þóknun er 20% umfram viðmið og reiknast af ávöxtun heildareigna 

sjóðsins. Viðmið eru innlánsvextir Seðlabanka Íslands.  

 

Nánar er fjallað um kostnaðarliði og árangurstengingu sjóðsins í reglum sjóðsins í 

Viðauka C. 

 

vi. rekstrartími, innlausn og slit 
Rekstrartími útgefanda er ótiltekinn og hefur sjóðurinn heimild til þess að fjárfesta í 

nýjum fjárfestingum þar til honum hefur verið slitið skv. gr. 7 í reglum og 

fjárfestingarstefnu sjóðsins, sjá nánar í viðauka C.  

 

Hlutdeildarskírteinishafar geta óskað eftir innlausn hvenær sem er. Nánar er gerð grein 

fyrir kvöðum um innlausn í 7. gr. í reglum og fjárfestingarstefnu sjóðsins. 

 

vii. skattamál 
Hagnaður eða tap af rekstri útgefanda er skattlagður hjá eigendum 

hlutdeildarskírteina. Útgefandi greiðir ekki tekjuskatt. Hlutdeildarskírteinishafar greiða 

fjármagnstekjuskatt af hagnaði þegar hann er innleystur. Hagnaður eða tap af 

hlutdeildarskírteinum telst til skattskyldra tekna eða gjalda hjá félögum óháð innlausn.  

 

viii. fjárfestingarheimildir og stefna  
Útgefandi fjárfestir skv. fjárfestingarstefnu útgefanda, sem nánar er lýst hér að neðan 

og í reglum sjóðsins í Viðauka C. 

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

eignum sjóðsins, 
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(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 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 í 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 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. 

 

Sjóðnum er jafnframt heimilt að stunda fjárfestingar sem teljast hluti að eðlilegri 

lausafjárstýringu og áhættustýringu svo sem m.t.t. vaxta, verðbólgu og gjaldmiðla. 

 

ix. lánshæfismat 
Sérhver umsækjandi um námslán er metinn á grundvelli lánshæfismats sem byggir á 

margvíslegum þáttum. Megin þættir matsins eru fjárhagsstaða einstaklings, þar með 

talin eigna- og skuldastaða, fyrri tekjur og fyrra nám, áætlað nám og námsgráða ásamt 

áætluðum framtíðartekjum. Þá er litið til eigin gagna um vanskil gagnvart útgefanda 

auk upplýsinga úr vanskilaskrá og lánshæfismati frá Creditinfo. Lánshæfismatið er nýtt 

af sjóðstjóra útgefanda og lánanefnd við fjárfestingarákvarðanir. Þá eru lánskjör til 

einstaklinga breytileg eftir lánshæfismati.  

 

x. undirliggjandi safn 
Til tryggingar skilvísri skaðlausri greiðslu veitir útgefandi sjálfsvörsluveð með 1. veðrétti 

skv. 43 gr. I. nr. 75/1997 um samningsveð í tilgreindum skuldabréfum í eigu útgefanda. 

Veðsetning þessa tilgreinda safni skuldabréfa er gerð með veðsamningi milli útgefanda 

og veðgæsluaðila.  Réttarvernd veðsins yfir safni skuldabréfa var gerð með frumrit 

skuldabréfanna um veðsetningu.  

Auk þess veitir útgefandi handveð í innistæðum útgefanda sem samanstendur af 

sjóðsstreymi því sem innheimtist af safni skuldabréfa eða öðru reiðufé sem útgefandi 

ákveður að setja sérstaklega að handveði.   
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Þann 30.4.2018 nam uppgreiðsluvirði undirliggjandi skuldabréfa í veðsafni samtals 

560,5 m.kr. Fjöldi lántaka var 368 talsins og meðalfjárhæð á kennitölu því rúmar 1,5 

m.kr. Þá voru 60,5% námslána óverðtryggð og 39,5% lána voru verðtryggð. 

Meðallíftími undirliggjandi veðsafns er 4,2 ár og meðallíftími skuldabréfaflokksins 

MELLON151229 er 5,4 ár. Meðalvaxtaálag óverðtryggðra útlána í undirliggjandi 

veðsafni er 4,6% og á verðtryggð lán er það 4,9%. Óverðtryggðir grunnvextir eru 

bundnir eins mánaðar REIBOR vöxtum (millibankavextir í íslenskum krónum). 

Verðtryggðir grunnvextir eru bundnir flokki íbúðabréfa HFF150434 sem skráður er á 

aðalmarkað Nasdaq Iceland hf. 

Við síðasta uppreikning á lánshlutfalli þann 9.4.2018 nam virði undirliggjandi 

skuldabréfa í veðsafni samtals 541,2 m.kr. og handbært fé 12,0 m.kr. Uppgreiðsluvirði 

skuldabréfaflokksins MELLON151229 nam þá 398,1 m.kr. og var því veðhlutfall safns 

tæp 72%. Nánar er fjallað um sérstök fjárhagsleg skilyrði og veðtryggingu 

skuldabréfaflokksins í kafla 10 og 12 í skilmálum skuldabréfaflokksins í viðauka A. 

Öll undirliggjandi skuldabréf eru uppgreiðanleg hvenær sem er á lánstímanum og er 

ekki tekið uppgreiðslugjald fyrir. Útreikningur á veðhlutfalli er staðfestur þrisvar 

sinnum á ári af Lögheimtunni ehf., kt. 710501-3430, sem er veðgæsluaðili útgáfunnar.  

 

xi. Fjárhagsstaða  
GAMMA: Méllon tók til starfa árið 2015. Árið 2016, fyrsta heila rekstrarár sjóðsins, 

voru hreinar fjármunatekjur 15,4 m.kr. og hagnaður ársins 1,8 m.kr. Heildareignir í 

árslok 2016 voru 440,9 m.kr.  

Ársreikningur ársins 2017 sýnir að vaxtatekjur jukust úr 35,7 m.kr. í 45,5 m.kr. miðað 

við árið 2016. Eignir sjóðsins í formi útlána jukust úr 388,0 m.kr. í 575,4 m.kr. á sama 

tímabili. Heildareignir jukust úr 440,9 m.kr. í 620,9 m.kr. og skuldir jukust úr 409,1 m.kr. 

í 587,4 m.kr. Enginn eiginlegur rekstur er hjá útgefanda heldur sveiflast eignir hans í 

takti við þróun á virði þeirra eigna sem útgefandi á.  

Fjárhagsstaða útgefanda er háð endurgreiðslu á þeim námslánum sem sjóðurinn hefur 

fjárfest í. Um ársuppgjör sjóðsins fyrir árin 2016 og 2017 vísast til Viðauka B. 
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Ekki hafa orðið verulegar óæskilegar breytingar á framtíðarhorfum útgefanda frá 

dagsetningu síðasta ársreiknings.  

 

 

xii. lýsing á stjórn félagsins og stjórnendum útgefanda 
 

Hlíf Sturludóttir, stjórnarformaður, kt. 200868-4479. 

Hlíf Sturludóttir, formaður stjórnar (f. 1968), er viðskiptafræðingur og MBA. Hlíf lauk 

Cand. Oecon prófi í viðskiptafræði árið 1993 frá Háskóla Íslands og meistaraprófi í 

rekstrarhagfræði (MBA) frá University of Edinburgh Business School árið 2000. Hlíf 

hefur sinnt ýmsum stjórnunarstörfum, helst á sviði fjármála, eignastýringar og 

fjárfestinga og hún hefur öðlast víðtæka þekkingu á rekstri og ólíkum atvinnugreinum 

í gegnum starfsreynslu sína og stjórnarsetur. Hlíf hefur setið í stjórnum félaga á Íslandi, 

Danmörku og Bretlandi. Frá árinu 2005 hefur hún starfað við fjárfestingar og 

eignastýringu. 

 

Gunnar Sturluson, stjórnarmaður, kt. 170767-4119 

Gunnar Sturluson (f. 1967) er lögmaður og meðeigandi að Logos slf. Gunnar 

útskrifaðist sem Cand. Jur. frá Háskóla Íslands árið 1992, lauk LL.M gráðu í evrópurétti 

og alþjóðlegum viðskiptarétti frá Universiteit van Amsterdam árið 1995 og hefur verið 

hæstaréttarlögmaður frá árinu 1999. Gunnar hefur verið starfandi lögmaður síðan 

1992 og var framkvæmdastjóri LOGOS frá 2001 til 2013. Gunnar hefur setið í stjórnum 

ýmissa félaga og samtaka á Íslandi og stundað kennslu í samkeppnisrétti við Lagadeild 

Háskóla Íslands.   

 

Sveinn Biering Jónsson, stjórnarmaður, kt. 141282-5149. 

Sveinn Biering Jónsson, stjórnarmaður (f. 1982) er stúdent frá Verzlunarskóla Íslands 

árið 2002 og með BS í Viðskiptafræði og Áhættustjórnun frá CASS Business School. 

Sveinn er m.a. í stjórn Norlax AS, Natural AS og auglýsingastofunnar JL ehf. og hefur 

áður verið í stjórn hjá Europcar og Rahbek Group AS. 

 

Sigurgeir Örn Jónsson, varamaður í stjórn, kt. 280674-5919. 

Sigurgeir Jónsson, varamaður í stjórn (f. 1974) er meðeigandi í 1/0 Capital í New York. 

Sigurgeir var áður meðeigandi hjá ARAM Global (2009-2013) og framkvæmdastjóri 

fjárstýringar hjá Glitni (2008-2009). Á árunum 2004-2008 starfaði Sigurgeir hjá Bank of 

America, fyrst sem Head of Index Dervatives EMEA og síðar sem Head of Structured 

Credit Trading – North America. Frá 1996-2004 starfaði Sigurgeir hjá Kaupþingi, meðal 

annars sem aðstoðarframkvæmdastjóri fjárstýringar. Sigurgeir er með Bsc. gráðu í 

hagfræði frá Háskóla Íslands. 

 

Valdimar Ármann, forstjóri GAMMA Capital Management hf., kt. 211077-5579. 

Valdimar hefur 18 ára reynslu af störfum á fjármálamörkuðum. Hann starfaði um 7 ára 

skeið í London og New York við verðbólgutengd afleiðuviðskipti. Valdimar starfaði hjá 

ABN AMRO í London við verðbólgutengdar afurðir frá 2003-2006 og síðan í New York 

frá 2006-2008 hjá sama banka, og síðast hjá Royal Bank of Scotland sem Vice President, 

Head of Inflation Structuring USA. Valdimar starfaði árin 2000-2002 hjá 

Búnaðarbankanum í afleiðum og gjaldeyrisviðskiptum. Valdimar er einnig aðjúnkt við 
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Háskóla Íslands og kennir hann nú m.a. námskeiðið Skuldabréf í meistaranámi í 

fjármálahagfræði. Valdimar hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum í London, New York 

og á Íslandi.  

 

Ellert Arnarson, sjóðstjóri GAMMA: Méllon, kt. 280887-2509. 

Ellert er með B.Sc. í stærðfræði og M.Sc. í fjármálahagfræði frá Háskóla Íslands. Ellert 

hefur starfað við sérhæfðar fjárfestingar hjá GAMMA Capital Management frá árinu 

2013 og starfaði áður hjá DataMarket og Straumi fjárfestingarbanka. Hann hefur einnig 

sinnt kennslu við Háskóla Íslands frá árinu 2009 og m.a. kennt dæmatíma í 

stærðfræðigreiningu, fjármálatölfræði og skuldabréfum. Ellert starfar nú sem aðjúnkt 

við Háskóla Íslands og kennir námskeiðið Skuldabréf í meistaranámi í hagfræði. Ellert 

hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum. 
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5. Lýsing á skuldabréfi 

5.1. Almennt um skuldabréfið 
Skráningarskjal þetta er birt í tengslum við umsókn um töku flokks MELLON151229 til viðskipta á First 

North. Útgefandi hefur ekki áður skráð skuldabréf á First North. 

Skráningarskjal þetta tekur til skuldabréfaflokks sem gefinn er út af GAMMA: Méllon fagfjárfestasjóði, 

sem stofnaður var 16. desember 2014 og er í rekstri hjá GAMMA Capital Management hf. 

Fjárfestingarheimildir sjóðsins er að finna í viðauka C gr. 6.1. 

Skuldabréfin eru rafrænt skráð hjá Nasdaq Verðbréfamiðstöð hf., kt. 500797-3209, Laugavegi 182, 105 

Reykjavík. 

Sala þeirra skuldabréfa sem hér er óskað skráningar á hefur þegar farið fram af hálfu útgefanda. Salan 

fór fram í lokuðu útboði og eingöngu beint að hæfum fjárfestum. Bréf sjóðsins voru seld á tímabilinu 

01.12.2017 til 15.12.2017. Skuldabréfin voru seld á nafnverði.  

 

5.2. Lýsing á skuldabréfinu 
 

i. áhætta við fjárfestingu í skuldabréfum 
Fjárfesting í skuldabréfum felur almennt í sér margvíslegar áhættur. Virði skuldabréfa 

getur lækkað eða hækkað. Fjárfestar geta tapað hluta eða allri fjárfestingu sinni í 

skuldabréfum. Fjárfestum er því bent á að kynna sér með ítarlegum hætti og eftir 

atvikum kaupa sér ráðgjöf, til þess að kynna sér helstu áhættuþætti sem varða viðskipti 

með skuldabréf. Hvort sem það er almenn markaðsáhætta, vanskilaáhætta, 

seljanleikaáhætta eða lagaleg áhætta. Áhætta er háð óvissu um framtíðaraðstæður 

markaða og ekki er mögulegt fyrir útgefanda að meta með vissu líkur á atvikum eða 

atburðum sem geta haft áhrif á markaðsaðstæður í framtíðinni. Sá möguleiki er fyrir 

hendi að útgefandi geti ekki staðið við skuldbindingar sínar, vegna þátta sem ekki eru 

taldir upp sem sérstakir áhættuþættir í skráningarskjalinu. Fjárfestar eru alltaf hvattir 

til að leggja sjálfstætt mat á þá áhættu sem felst í því að fjárfesta í skuldabréfum 

útgefanda. 

 

Fjárfestingum sjóðsins er ætlað að standa að baki greiðslu skuldbindinga hans og mun 

því greiðslugeta sjóðsins á skuldabréfunum sem skráningarskjal þetta tekur til vera háð 

greiðslugetu mótaðila hans. Einn helsti áhættuþáttur í rekstri útgefenda er því 

mótaðilaáhætta, þ.e. greiðslufallsáhætta þeirra aðila sem sjóðurinn á kröfu á. Almennt 

efnahagsástand á Íslandi er því óbeinn áhættuþáttur þegar kemur að fjárfestingu í 

skuldbindingum útgefanda. Lægri eða neikvæður hagvöxtur, aukin verðbólga eða 

atvinnuleysi getur haft í för með sér verri afkomu af eignasafni sjóðsins.  

 

ii. stærð skuldabréfaflokks, einingar, tegund og auðkenni 
Skuldabréfin eru verðtryggð jafngreiðslubréf. Höfuðstóll og vextir greiðast í 48 jöfnum 

greiðslum með lokagjalddaga 15. desember 2029. Nafnverðseining er ISK 1,0 (ein 

króna) og taka vextir skuldabréfsins mið af ávöxtunarkröfu skuldabréfaflokksins 

HFF150434 að viðbættu 2,25% álagi. Grunnvextirnir eru fundnir með því að taka 
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meðaltal kaup- og sölukröfu HFF150434 við lok markaða tveimur viðskiptadögum fyrir 

upphaf nýs vaxtatímabils.  Vextir eru reiknaðir miðað við dagaregluna 30E/360. 

 

Auðkenni flokksins er MELLON151229 og verða bréfin tekin til viðskipta undir því í 

kerfum Nasdaq Iceland. 

 

iii. viðurkenndur ráðgjafi 
GCM Advisory ehf. kt. 421014-1400, Garðastræti 37, 101 Reykjavík, er viðurkenndur 

ráðgjafi útgefanda og hefur fyrir hönd útgefanda aðstoðað við skráningu 

skuldabréfsins á First North. Útgefandi fékk undanþágu frá skilyrðum um að 

viðurkenndur ráðgjafi hans fylgdist með því að reglurnar séu uppfylltar við skráningu 

og tekur Kauphöllin við því hlutverki.GCM Advisory ehf. er að fullu í eigu GAMMA 

Capital Management hf., rekstraraðila útgefanda.  

 

 

iv. greiðsluskilmálar skuldabréfanna 
 

Útgáfudagur 20. desember 2017 

Fyrsti gjalddagi höfuðstóls 15.3.2018 

Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina 48 

Fjöldi á ári  4 

Lokagjalddagi höfuðstóls fimmtudagur, 15. mars 2029 

Vaxtaprósenta Skuldabréfaflokkurinn HFF150434 að 
viðbættu 2,25% álagi 

Vaxtaruna ef breytilegir vextir HFF150434 

Álagsprósenta á vaxtarunu 2,25% 

Reikniregla vaxta Einfaldir 

Dagaregla 30E/360 

Fyrsti vaxtadagur miðvikudagur, 20. desember 2017 

Fyrsti vaxtagjalddagi fimmtudagur, 15. mars 2018 

Fjöldi vaxtagjalddaga á ári 4 

Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina 48 

Vístölutrygging Já 

Innkallanlegt Heimilt er að greiða upp skuldabréfin 
fyrir lok lánstíma, að hluta eða öllu leyti. 
Umframgreiðsla er heimil á eftirfarandi 
hátt: Útgefanda er óheimilt að 
umframgreiða skuldabréfin fram til 15. 
desember 2020. Frá og með 15. 
desember 2020 er útgefanda heimilt á 



 

18 
 

gjalddögum að greiða inn á höfuðstól 
og vexti skuldabréfanna eða gera þau 
upp að fullu. Uppgreiðsla skal fara fram 
á gjalddögum skuldabréfanna. 

Innleysanlegt Nei 

Breytanlegt Nei 

 

v. heimild til gjaldfellingar 
Skuldabréfaeigendum er heimilt að gjaldfella útistandandi höfuðstól skuldabréfanna 

eins og hann er á hverjum tíma ef eitthvað eitt eftirfarandi tilfella mun eiga sér stað: 

 

a) Hafi greiðsla vaxta eða höfuðstóls ekki verið innt af hendi 30 dögum eftir gjalddaga.  

b) Ef fjárnám er gert hjá útgefanda, önnur lán útgefanda að lágmarki fjárhæð kr. 

10.000.000 fyrir einstakar skuldbindingar eða að samtölu kr. 25.000.000 eru gjaldfelld, 

bú útgefanda er tekið til gjaldþrotaskipta eða slitameðferðar, ef útgefandi leitar 

nauðasamninga eða hefur fengið heimild til greiðslustöðvunar, eignir útgefanda eru 

auglýstar á nauðungaruppboði eða ef eignir útgefanda eru kyrrsettar sem hluti af 

fullnustuaðgerðum kröfuhafa. 

 

c) Skuldabréfaeigendum er heimilt að gjaldfella skuldabréfið gerist útgefandi brotlegur 

við upplýsingaskyldu þá sem hvílir á honum gagnvart skuldabréfaeigendum. 

 

d) Ef útgefandi vanefnir aðrar fjárhagslegar skuldbindingar sínar en skuldbindingar 

samkvæmt skuldabréfum þessum, hverju nafni sem nefnast, og heildarvanefnd nemur 

25 milljónum króna eða hærri fjárhæð og slík vanefnd er enn til staðar að loknu hverju 

því tímabili, samkvæmt upphaflegum samningi útgefanda við viðkomandi aðila, sem 

útgefandi hefur til úrbóta vanefndarinnar.  

 

e) Ef útgefandi verður sannanlega uppvís af því að brjóta gegn lögum og reglum í 

starfsemi sinni.  

 

f) Ef útgefandi gerist brotlegur við veðsetningarbanni sem hvílir á honum gagnvart 

skuldabréfaeigendum. 

 

g) Ef skuldabréfið er ekki skráð á Nasdaq First North – Iceland (First North) innan 6 

mánaða frá útgáfudegi. 

 

Gjaldfellingarheimildum eru gerð nánari skil í 7. gr í skilmálum skuldabréfaflokksins 

sem eru meðfylgjandi í Viðauka A. 

 

vi. umboðsmaður skuldabréfaeigenda  
Útgefandi hefur tilnefnt Lögheimtuna ehf., kt. 710501-3430, Katrínartúni 4, 105 

Reykjavík („Lögheimtan“) sem umboðsmann skuldabréfaeigenda. Hlutverk 

umboðsmanns skuldara er m.a. að:  
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i) Staðfesta útreikninga útgefanda á fjárhagslegum skilyrðum og leggja sjálfstætt 

mat á slíka útreikninga.  

ii) Tilkynna skuldabréfaeigendum ef vart verður við vanefndir af hálfu útgefanda 

og eftir þörfum boða til fundar skuldabréfaeigenda.  

Umboðsmaður skuldabréfaeigenda hefur einu sinni staðfest útreikning útgefanda á 

fjárhagslegum skilyrðum. Við uppreikning á lánshlutfalli þann 9.4.2018 nam virði 

undirliggjandi skuldabréfa í veðsafni samtals 541,2 m.kr. og handbært fé 12,0 m.kr. 

Uppgreiðsluvirði skuldabréfaflokksins MELLON151229 nam þá 398,1 m.kr. og var því 

veðhlutfall safns tæp 72%. Nánar er fjallað um sérstök fjárhagsleg skilyrði og 

veðtryggingu skuldabréfaflokksins í kafla 10 og 12 í skilmálum skuldabréfaflokksins í 

viðauka A. 

Nánar er fjallað um umboðsmann skuldabréfaeigenda og hans hlutverk í útgáfulýsingu 

skuldabréfsins í viðauka A. 

vii. veðgæsluaðili 
Útgefandi hefur tilnefnt Lögheimtuna ehf., kt. 710501-3430, Katrínartúni 4, 105 

Reykjavík („Lögheimtan“) sem veðgæsluaðila.  Helstu verkefni veðgæsluaðila eru: 

i) Veðgæsluaðili leggur fram staðfestingu á útreikningi veðhlutfalls sem 

framkvæmdur er af útgefanda, 

ii) Annast varðveislu frumrita veðskjala, 

iii) Annast nauðsynlegar fullnustuaðgerðir í samvinnu við umboðsmann 

skuldabréfa-eigenda, þar með talið höfða dómsmál, leggja fram aðfarar- 

og/eða nauðungarsölubeiðnir og eftir atvikum leita annarrar fullnustu 

skuldabréfanna fyrir hönd skuldabréfaeigenda samkvæmt fyrirmælum sem 

byggjast á ákvörðunum teknum á fundi skuldabréfaeigenda, 

iv) Sækja fundi skuldabréfaeigenda og gera þar grein fyrir störfum sínum og taka 

við fyrirmælum um framkvæmd þeirra eftir því sem fundur kann að ákvarða, 

annast í samvinnu við umboðsmann skuldabréfaeigenda viðtöku fjármuna í 

tengslum við fullnustu veða og ráðstöfun slíkra fjármuna til 

skuldabréfaeigenda, 

v) tilkynna skuldabréfaeigendum ef hann verður var við að útgefandi hafi í 

einhverju vanefnt skuldbindingar samkvæmt skilmálum 

skuldabréfaútgáfunnar og skuldabréfanna, þ.m.t. um veðsetningu eigna sbr. 

ákvæði 12.1 í skilmálum eða um hámarksþekjumörk í ákvæði 12.2 og ekki bætt 

úr slíkri vanefnd innan 5 daga frá því að slík vanefnd má vera útgefanda ljós. 

vi) staðfesta útreikninga útgefanda á fjárhagslegum skilyrðum og leggja sjálfstætt 

mat á slíkra útreikninga. Veðgæsluaðila skal heimilt að leita eftir skýringum 

útgefanda og endurskoðanda útgefanda á slíkum útreikningum ef þurfa þykir. 

vii) framsenda hvert það skjal og allar þær upplýsingar sem honum berast er varða 

skuldabréfin til skuldabréfaeigenda og umboðsmanns skuldabréfaeigenda skv. 

samkomulagi þessu. 

viii) sinna hverjum þeim lögmætum verkefnum sem einfaldur meirihluti þeirra 

skuldabréfaeigenda að fjárhæð sem sækja fund hefur falið honum að vinna 

með lögmætri ályktun fundar skuldabréfaeigenda. 
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viii. fundur skuldabréfaeigenda 
Boðað skal til fundar skuldabréfaeiganda með minnst sjö sólahringa fyrirvara. Skylt er 

að boða til fundar skuldabréfaeigenda ef:  

i) Útgefandi óskar þess,  

ii) útgefandi hefur upplýst umboðsmann um að gjaldfellingarheimild skv. 

skuldabréfinu sé til staðar,  

iii) 25% skuldabréfaeigenda skv. heildarfjárhæð krafna skv. skuldabréfunum óskar 

þess, eða ef 

iv) kringumstæður að öðru leyti mæla með því að mati umboðsmanns eða 

útgefanda.  

Umboðsmaður skuldabréfaeigenda situr alla fundi skuldabréfaeigenda og tilnefnir 

fundarstjóra. Nánar er fjallað um tilhögun og framkvæmd á fundi skuldabréfaeigenda 

í útgáfulýsingu skuldabréfsins í viðauka A. 

 

ix. tryggingar  
Til tryggingar á skilvísri og skaðlausri greiðslu veitir útgefandi veðtryggingu sem 

samanstendur af eftirfarandi: 

 

a) Safn skuldabréfa: 

Sjálfsvörsluveð með 1. veðrétti skv. 43. gr. l. nr. 75/1997 um samningsveð, í 

skuldabréfum sem gefin eru út til útgefanda og eru tryggð með veði í fasteignum, 

sjálfskuldarábyrgð eða án trygginga, til samræmis við útlánaviðmið útgefanda á 

hverjum tíma og með þeim vöxtum sem hann ákvarðar á hverjum tíma 

 

b) Reiðufé: 

Handveð í innstæðum útgefanda sem samanstendur af sjóðsstreymi því sem 

innheimtist 

 

Nánar er fjallað um tilhögun og framkvæmd á fundi skuldabréfaeigenda í útgáfulýsingu 

skuldabréfsins í viðauka A. 

 

x. fjárhagsleg skilyrði 
Útgefandi skuldbindur sig til þess að tryggja að veðhlutfall verði ekki hærra en 75%. 

Með veðhlutfalli er átt við allar skuldbindingar sem eru tryggðar með veðandlaginu 

sem hlutfall af virði veðandlagsins eins og það virði er ákvarðað samkvæmt skilmálum 

skuldabréfanna. Veðgæsluaðili skal staðfesta að veðhlutfall heildareignum hans sé ekki 

hærra en 75%, þrisvar sinnum á ári. 

 

Veðhlutfallið er reiknað út á eftirfarandi hátt: 

x =a/((b+c) – (d + e)) 

þar sem: 

x jafngildir veðhlutfalli 
a er samtala höfuðstóls og áfallinna vaxta skuldabréfaflokksins á viðmiðunardegi 

b jafngildir reiðufé ásamt áföllnum vöxtum á handveðsettum bankareikningnum á viðmiðunardegi 

c er samtala höfuðstóls, áfallinna vaxta auk dráttarvaxta skuldabréfanna í veðsafningu á viðmiðunardegi. 



 

21 
 

d er samtala niðurfærslu þeirra skuldabréfa í veðsafninu á viðmiðunardegi sem hafa verið í vanskilum í 90 

– 179 daga og skulu þá færð niður um 50% við útreikninginn. 

e er samtala niðurfærslu þeirra skuldabréfa í veðsafninu á viðmiðunardegi sem hafa verið í vanskilum í 

180 daga eða lengur og skulu þá færð niður um 100% við útreikninginn. 

 

Kröfur skuldabréfaeigenda er eiga kröfur samkvæmt víkjandi skuldabréfum víkja fyrir 

veðkröfum og almennum öðrum kröfum á hendur útgefanda, þar með talið víkja þær 

fyrir skuldabréfum sem útgefandi gefur út samkvæmt skilmálum þessum. 

 

Útgefandi skal framkvæma útreikning á hinum fjárhagslegu skilyrðum, og skal hann þá 

jafnframt leggja fram staðfestingu veðgæsluaðila á útreikningunum í hvert sinn. Við 

útreikningana skal miða við bókfært virði þeirra eigna er útreikningurinn varðar á þeim 

degi er hann fer fram. 

 

Komi til þess að veðgæsluaðili ákveði að staðfesta ekki að fjárhagslegum skilyrðum sé 

fullnægt er útgefanda heimilt að bæta úr með því að auka eigið fé til að mæta 

fjárhagslegum skilyrðum. Uppfylli útgefandi ekki fjárhagsleg skilyrði og bætir ekki úr 

innan 5 daga frá því að veðgæsluaðili tilkynnir útgefanda um slík tilvik, skal útgefandi 

upplýsa skuldabréfaeigendur um þá ákvörðun þegar í stað. Hafi skuldabréfin verið 

tekin til viðskipta á markaðstorgi fjármálagerninga skal útgefandi birta tilkynningu um 

þetta atriði opinberlega í samræmi við reglur laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 

 

Við síðustu staðfestingu veðhlutfalls þann 9.4.2018 stóð það í 71,96%.  

 

xi. skilmálabreyting 
Samþykki útgefanda og samþykki 2/3 hluta skuldabréfaeigenda, sem veitt er á fundi 

skuldabréfaeigenda, þarf til að breyta megi skilmálum skuldabréfanna, eða til þess að 

veita undanþágu vegna brots útgefanda á fjárhagslegum skilmálum skuldabréfanna 

eða undanþágu vegna annarra vanefnda útgefanda á skilmálum skuldabréfanna. Þrátt 

fyrir framangreint, verður skilmálum skuldabréfanna er varða lokagjalddaga 

skuldabréfanna, fjárhæð þeirra, greiðslu vaxta og höfuðstóls, uppgreiðsluheimild eða 

vaxtahlutfall, ekki breytt nema að fengnu samþykki útgefanda og samþykki 9/10 hluta 

skuldabréfaeigenda. Við útreikning skal miða við stöðu krafna í hlutfalli við 

heildarfjárhæð skuldabréfaútgáfunnar eins og krafan stóð í kerfum 

verðbréfamiðstöðvar á næsta viðskiptadegi á undan fundinum. Útgefanda ber að 

tilkynna öllum skuldabréfaeigendum um hvers kyns breytingar á skilmálum 

skuldabréfanna. 

 

xii. endurskoðað ársuppgjör 
Fyrir liggja ársuppgjör vegna 2016 og 2017.  Ársuppgjörin er að finna í viðauka C.  

 

 

xiii. ábyrgð á greiðslu 
Útgefandi ber einn ábyrgð á fjárskuldbindingum sínum, þar með talið skuldabréfunum, 

eingöngu með eignum sem tilheyra honum hverju sinni. Rekstrarfélagið er hvorki 

skuldari né ábyrgðarmaður á skuldabréfinu. 
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Rekstrarfélagið er skaðlaust af útgáfu skuldabréfanna og ber ekki ábyrgð á greiðslu 

afborgunar höfuðstóls, hækkunarstuðuls, vaxta, innheimtukostnaðar eða hvaða 

greiðslum sem er vegna skuldabréfanna, hvorki að hluta til né í heild. 

 

xiv. útgáfuform skuldabréfanna og greiðslufyrirkomulag 
Bréfin eru gefin út með rafrænum hætti. Skuldabréfin eru gefin út í íslenskum krónum 

eða ISK. Útgáfa skuldabréfanna er undir ISIN númerinu IS0000029478. 

 

 

5.3. Helstu áhættuþættir skuldabréfsins 
Eftirfarandi áhættuþætti bera að skoða sérstaklega varðandi fjárfestingu í skuldabréfum. Vægi hvers 

og eins þáttar er mismikið eftir aðstæðum hverju sinni. Við útgáfu skuldabréfsins er ekki um að ræða 

eina sérstaka eign í safni útgefanda eða einn sérstakan áhættuþátt sem sérstaklega mikil áhætta er 

bundin við, umfram aðra þætti. Fjárfestar eru alltaf hvattir til þess að leggja sjálfstætt mat á þá áhættu 

sem felst í fjárfestingu skuldabréfa. 

 

i. lausafjáráhætta 
Vísar í áhættu að útgefandi geti ekki staðið við skuldbindingar sínar á gjalddaga með 

eðlilegum hætti. Þessi áhættuþáttur gæti t.d. virkjast ef útgefandi næði ekki að 

innheimta skuldabréfaeign sína innan ákveðins tímaramma. Meðallíftími 

undirliggjandi safns er um 4,2 ár og meðallíftími skuldabréfaflokksins MELLON151229 

er um 5,4 ár. 

 

ii. vaxtaáhætta 
Vaxtaáhætta vísar til þeirrar tapsáhættu sem stafar af almennum hreyfingum 

vaxtaferla. Áhrif vaxtabreytinga á afkomu útgefanda ræðst af samsetningu skulda. 

Kröfur útgefanda á lántaka eru bæði með breytilegum og föstum vöxtum. Um 5% af 

kröfum útgefanda á lántaka bera fasta vexti. Allar vaxtaberandi skuldir útgefanda eru 

með breytilegum vöxtum.  

 

iii. verðbólguáhætta 
Skuldabréfaflokkurinn MELLON151229 er verðtryggður sem hefur þau áhrif að 

höfuðstóll og greiðslur af flokknum breytast í samræmi við vísitölu neysluverðs. 

Verðtryggingarhlutfall undirliggjandi veðsafns er 39,5% sem getur leitt til misvægis í 

greiðsluflæði og endurgreiðsluáhættu.  

 

iv. kröfuáhætta 
Félagið er eigandi að skuldabréfum sem eru bundin endurgreiðsluáhættu. Þ.e. 

útgefandi ber þá áhættu að krafan muni ekki greiðast vegna skorts á greiðslugetu eða 

greiðsluvilja skuldara. 

 

v. efnahagsáhætta 
Samdráttur í efnahagsmálum á Íslandi getur haft áhrif á endurgreiðslur af eignum 

útgefanda yfir líftíma skuldabréfsins. Atriði eins og t.d. launaþróun, atvinnuleysi, 
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verðbólga, skattar, gengi íslensku krónunnar og vaxtastig hafa öll áhrif á getu 

einstaklinga til þess að greiða af lánum sínum og þ.a.l. á afkomu eignasafns útgefanda. 

 

vi. ágreiningsmál 
Útgefandi stendur ekki í neinum dómsmálum. 

 

vii. lagaleg áhætta 
Athygli er vakin á því að þau lög sem útgefandi starfar eftir, ásamt öðrum lögum og 

reglum, kunna að breytast með neikvæðum afleiðingum fyrir rekstur útgefanda á 

líftíma skuldabréfanna, s.s. breytingar á lögum um neytendalán 33/2013 eða 

breytingar á innheimtulögum 95/2008.  

 

viii. aðrir áhættuþættir 
Stórum hluta af umsýslu og innheimtu á kröfusafni útgefanda er úthýst til 

samstarfsaðila útgefanda, Framtíðarinnar lánasjóðs. Slík uppsetning getur haft í för 

með sér talsverða rekstraráhættu. Það er mikilvægt fyrir útgefanda að starfsemi 

samstarfsaðila standist rekstrarlegar og tæknilegar kröfur og hafi ekki neikvæð áhrif á 

afkomu eignasafns útgefanda eða getu útgefanda til þess að innheimta kröfusafnið. 

Öll neikvæð umfjöllun um starfsemi samstarfsaðila getur haft neikvæð áhrif á afkomu 

eignasafns útgefanda. 
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6. Rekstrarfélagið 
Rekstarfélag útgefanda heitir GAMMA Capital Management hf. og er fjármálafyrirtæki skv. lögum nr. 

161/2002 um fjármálafyrirtæki. GAMMA var stofnað í júní 2008. Starfsleyfi rekstrarfélagsins tekur til 

reksturs verðbréfasjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu, fjárfestingarráðgjafar og 

stýringu á fjármálagerningum. Nánari upplýsingar um rekstrarfélagið er að finna að heimasíðu þess: 

www.gamma.is 
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7. Vörslufyrirtæki – T Plús hf. 
Vörslufyrirtæki sjóðsins er T Plús hf., kt. 531009-1180, Strandgötu 3, 600 Akureyri. Rekstrafélaginu er 

heimilt að skipta um vörslufyrirtæki án samþykkis hlutdeildarskírteinishafa sjóðsins. Skal án tafar 

tilkynna hlutdeildarskírteinishöfum um slíkar breytingar. 

Helstu skyldur vörslufyrirtækis sjóðsins eru: 

1. Tryggja að sala, útgáfa, endurkaup, innlausn og ógilding Hlutdeildarskírteina Sjóðsins 

fari samkvæmt lögum og reglum Sjóðsins. 

2. Vörslufyrirtæki 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 Rekstrarfélagsins nema þau séu í andstöðu við lög og reglur, 

samþykktir félagsins eða aðrar reglur sem Rekstrarfélaginu 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 Vörslufyrirtæki tilkynna 

Rekstrarfélaginu um allar fyrirtækjaaðgerðir.  

10. Sjá um skattamál sem snúa að Sjóðnum. 

11. Sjá um innheimtu á fjármálagerningum í eigu Sjóðsins nema Rekstrarfélagið 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 sjá um dreifingu 

niðurstöðu til viðeigandi aðila.  

 

Framangreind upptalning er ekki tæmandi talning á þeim verkefnum sem vörslufyrirtæki getur tekið 

að sér fyrir sjóðinn. 
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8. VIÐAUKI A – Útgáfulýsing vegna GAMMA: Méllon og skilmálar 
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9. VIÐAUKI B - Fylgiskjöl 
9.1. GAMMA: Méllon – Ársreikningur 2016 
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9.2. GAMMA: Méllon - Ársreikningur 2017 
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9.3. GAMMA: Méllon - Reglur sjóðsins 
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