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Reglur og fjárfestingarstefna 

fyrir Kvika - Fjarskiptainnviðir hs. 
Sérhæfður sjóður á íslenskum verðbréfamarkaði 

 

1. gr. 

Nafn og rekstraraðili sjóðsins 

______ 

 
Nafn sjóðsins er Kvika – Fjarskiptainnviðir hs., kt. 570521-9930. Rekstraraðili sjóðsins er Kvika eignastýring 

hf., kt. 520506-1010, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík. 

 

Rekstraraðili sjóðsins er ábyrgur fyrir daglegum rekstri sjóðsins og kemur fram fyrir hönd hans. Rekstraraðila 

sjóðsins er heimilt að samþykkja fyrir hönd sjóðsins alla samninga og önnur skjöl sem sjóðurinn er aðili að, 

en við slíkar aðstæður verður rekstraraðili ekki sjálfur skuldbundinn gagnvart gagnaðila slíks samnings eða 

annarra skjala eða viðtakanda slíkra skjala eða vottorða.  

 

2. gr. 

Orðskýringar 

______ 

 
Í reglum þessum merkir: 

1. Sjóður er Kvika – Fjarskiptainnviðir hs. Sjóðurinn er sérhæfður sjóður um sameiginlega 

fjárfestingu stofnaður samkvæmt 5. tl. 17. gr. laga nr. 45/2020 sem eingöngu er markaðsettur 

fyrir fagfjárfesta. Sjóðurinn er rekinn af Kviku eignastýringu hf. sem hefur starfsleyfi samkvæmt 

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

sérhæfðra sjóða, skv. lögum nr. 45/2020.  

2. Stofndagur sjóðsins telst vera sá dagur sem rekstraraðili sjóðsins gefur út hlutdeildarskírteini 

sjóðsins í fyrsta skipti. 

3. Hlutdeildarskírteini er fjármálagerningur, skv. lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og er 

staðfesting á tilkalli allra þeirra sem eiga hlutdeild í sjóðnum. Eigendur hlutdeildarskírteina eiga 

sama rétt til tekna og eigna sjóðsins, eða viðkomandi deildar, í hlutfalli við hlutdeild sína. Engin 

efnisleg réttindi eru tengd eignarhaldi hlutdeildarskírteina sjóðsins að öðru leyti en kveðið er á 

um í reglum þessum og hlutdeildarskírteinum útgefnum af rekstraraðila fyrir hönd sjóðsins til 

handhafa. 

4. Hrein eign sjóðsins er virði eigna sjóðsins að frádregnum skuldum sjóðsins. 

 

3. gr. 

Ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins 

______ 

 
Sjóðurinn er rekinn í einni deild og hefur staðfestu á Íslandi. Sjóðurinn fjármagnar fjárfestingar sínar með 

útgáfu hlutdeildarskírteina og með útgáfu skuldabréfa sem falla undir fjárfestingarstefnu hans á hverjum tíma, 

sbr. 10. gr. reglna sjóðsins. Ábyrgð á greiðslu á skuldbindingum sjóðsins er fólgin í þeim eignum sem 

sjóðurinn á hverju sinni. Rekstraraðili, vörsluaðili eða viðskiptabanki sjóðsins bera ekki ábyrgð á 

skuldbindingum sjóðsins. Eigendur hlutdeildarskírteina sjóðsins og aðrir kröfuhafar hans geta eingöngu beint 

kröfum sínum gegn sjóðnum og eignum sem tilheyra honum. Í bókhaldi og ársreikningum rekstraraðila er 

eignum og skuldbindingum sjóðsins haldið aðskildum frá öðrum eignum félagsins og sjóðum á vegum þess. 
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4. gr. 

Fjárfestingarstefna sjóðsins 

______ 

 
Markmið sjóðsins er að ávaxta þá fjármuni sem greiddir eru inn í sjóðinn í staðinn fyrir 

hlutdeildarskírteini með útgáfu skuldabréfa. Sjóðurinn fjárfestir með það að markmiði að tryggja að 

hann geti mætt greiðsluflæði vegna skuldabréfa sem sjóðurinn hefur gefið út. Fjárfestingar sjóðsins 

munu standa að baki greiðslu skuldbindinga hans og mun því greiðslugeta sjóðsins vera háð greiðslugetu 

mótaðila hans.  

Nánar tiltekið mun sjóðurinn fjárfesta í lánssamningum við félög  sem tengjast kaup- og endurleigu á 

óvirkum farsímainnviðum Sýnar hf. og Nova hf. Auk þess hefur sjóðurinn heimild til þess að fjárfesta í 

innlánum fjármálafyrirtækja og eiga reiðufé. 

Fjárfestingar sjóðsins í öðrum eignum eru óheimilar.  

Rekstraraðila er óheimilt að veðsetja eignir og tekjur sjóðsins. 

 

5. gr. 

Vörsluaðili sjóðsins og útvistun 

______ 

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

að skipta um vörsluaðila. 

 

Helstu skyldur vörsluaðila 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 Kviku eignastýringar hf. nema þau séu í andstöðu við lög og reglur, 

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

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, þ.e. innlendar og erlendar arðgreiðslur, 

afborganir, jafnanir og annan rétt sem skal skráður á eigendur. Skal tilkynna rekstraraðila um allar 

innlendar og erlendar 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 sjá um dreifingu þeirra upplýsinga 

til viðeigandi aðila. 
 

Framangreind upptalning er ekki tæmandi talning á þeim skyldum sem vörsluaðili skal taka á sig gagnvart 

sjóðnum.  
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Þá hefur rekstraraðili heimild til þess að útvista ýmiss konar umsýslu sem tengist sjóðinum samkvæmt 

sérstökum samningum, svo sem umsjón með eigendaskrá hlutdeildarskírteina, útreikningi innlausnarvirðis 

hlutdeildarskírteina samkvæmt lögum og reglum, uppgjöri verðbréfaviðskipta og vörslu hlutdeildarskírteina 

og gagna um viðskipti.  

 

 

6. gr. 

Umsýsluþóknun og aðrar þóknanir 

______ 

 
Rekstraraðili á rétt á þóknun fyrir að annast daglegan rekstur sjóðsins sem og vörsluaðili fyrir að hafa með 

höndum umsjón með reikningshaldi og vörslu fjármálagerninga hans.  

 

Föst umsýsluþóknun til rekstraraðila er á ársgrundvelli 0,22% af meðalstöðu heildareigna sjóðsins (eru þá 

ekki dregnar skuldbindingar frá eignum sjóðsins) og skal sjóðurinn inna hana af hendi mánaðarlega. Heimilt 

er að fresta greiðslu þóknunar ef lausafjárstaða sjóðsins er ekki nægjanleg til þess að greiða þóknunina á 

hverjum tíma. Frestaðar og ógreiddar þóknanir sjóðsins skulu bera sömu vexti og útgefin skuldabréf sjóðsins. 

 

Árleg þóknun vörsluaðila greiðist af þóknun rekstraraðila. Aðrar þóknanir sem falla til vegna reksturs og 

umsýslu sjóðsins s.s. kaup og sölu fjármálagerninga, greiðir sjóðurinn sjálfur.  

 

 

7. gr. 

Sala og útgáfa hlutdeildarskírteina 

______ 

 
Hlutdeildarskírteini sjóðsins eru aðeins markaðsett til sölu fyrir fagfjárfestum, sbr. 9. tl. 2. gr. laga nr. 

108/2007, um verðbréfaviðskipti og verða einungis seld gegn staðgreiðslu kaupverðs. 
Hlutdeildarskírteinishafi fær kvittun fyrir kaupum á hlutdeildarskírteinum sem skilríki fyrir eignarréttindum 

í sjóðnum. Skal slík kvittun staðfesta að lágmarki; kaupdag, fjölda eininga og kaupverð. Heimilisfang sem 

tilgreint er í þjóðskrá telst vera heimilisfang hlutdeildarskírteiniseiganda nema rekstraraðila sjóðsins sé 

tilkynnt um annað með sannanlegum hætti. Þeir sem þess óska fá í hendur hlutdeildarskírteini. Rekstraraðili 

sjóðsins eða sá aðili sem rekstraraðili tilnefnir skal halda skrá yfir eigendur hlutdeildarskírteina í sjóðnum. 

Allir eigendur hlutdeildarskírteina í sjóðnum eiga sama rétt til tekna og eigna sjóðsins í hlutfalli við hlutdeild 

sína og eru hlutdeildarskírteinin staðfesting á tilkalli til eigna sjóðsins. 

 

Rekstraraðili hefur frjálst og óskorðað vald til þess að velja og hafna þeim er óska eftir að kaupa 

hlutdeildarskírteini í sjóðnum, án þess að rökstyðja sína ákvörðun. 

 

Stjórn rekstraraðila sjóðsins skal samþykkja veðsetningu eða framsal hlutdeildarskírteina áður en slík 

veðsetning eða framsal á sér stað. Með vísan til 1. mgr. 7. gr. reglna þessara getur stjórn rekstraraðila sjóðsins 

hafnað framsali hlutdeildarskírteina án frekari rökstuðnings. 

 

Kröfur á grundvelli hlutdeildarskírteina eru réttlægri en aðrar kröfur gerðar á hendur sjóðnum. 

 

Heildarfjöldi eininga í sjóðnum er 500.000. Sjóðurinn er lokaður og verða ekki gefin út fleiri 

hlutdeildarskírteini. Gengi hverrar einingar er 1,0 við útgáfu fyrstu hlutdeildarskírteina sjóðsins. 
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8. gr. 

Innlausn hlutdeildarskírteina 

______ 

 
Hlutdeildarskírteini sjóðsins eru ekki innlausnarskyld að kröfu hlutdeildarskírteinishafa. Rekstraraðili hefur 

heimild til þess að innleysa einingar í sjóðnum hvenær sem er eftir útgáfu þeirra, að hluta eða í heild. Innlausn 

í slíku tilviki skal þó einungis heimil hafi sjóðurinn staðið að fullu skil á skuldbindingum sínum.  

 

9. gr. 

Mat á eignum  

______ 

 
Grunnmynt sjóðsins er ISK, íslenskar krónur. 

Mat á eignum sjóðsins skal á hverjum tíma endurspegla raunverulegt virði þeirra að teknu tilliti til 

markaðsaðstæðna.. Annað skal vera reiknað með eftirfarandi hætti: 

i) Skuldabréf, innlán og lánssamningar skulu vera uppreiknaðir og samanstanda af eftirstöðvum 

höfuðstól, uppsöfnuðum vöxtum og verðbótum. 

ii) Virði annarra fjármálagerninga skal háð mati rekstraraðila sjóðsins, undir eftirliti vörsluaðila og 

ytri endurskoðanda, að teknu tilliti til markaðsaðstæðna hverju sinni. Rekstraraðili getur samið 

við þriðja aðila um að annast framangreint mat á óskráðum eignum sjóðsins. 

 

 

10. gr. 

Ráðstöfun greiðslna 

______ 

 
 

Skuldari fjármálagerninga sem sjóðurinn gefur út (hlutdeildarskírteina) er sjóðurinn sjálfur. Rekstraraðili 

sjóðsins ber ekki ábyrgð á skuldbindingum hans. 

 

Greiðslum til sjóðsins skal ráðstafað í eftirfarandi röð: 

a) Til greiðslu opinberra gjalda, s.s. stimpilgjalda og til greiðslu rekstrarkostnaðar sjóðsins, þ.m.t. 

umsýsluþóknun skv. 6. gr. reglna þessa. 

b) Í samræmi við skilmála skuldbindinga sjóðsins. 

c) Til greiðslu umfram endurheimta við fullnustu. Komi til þess að sjóðurinn þurfi að fullnusta þær 

tryggingar sem standa að baki lánssamnings, skuldbréfa eða annarra eigna sjóðsins og sú fullnusta 

skilar endurheimtum umfram útistandandi kröfur sjóðsins, ber honum að leitast við að greiða slíkt 

til kröfuhafa í hlutfalli við fjárhæð kröfu þeirra.  

d) Afgangsstærðir við slit sjóðsins. Þeir fjármunir sem eftir standa í sjóðnum þegar liðir i)-iv) hafa verið 

greiddir og öll hlutdeildarskírteini innleyst miðað við hámarks arð, greiðast til rekstraraðila við slit 

sjóðsins. 
 

11. gr. 

Upplýsingagjöf 

______ 

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

aðgengilegt fjárfestum. Rekstraraðili skal hafa upplýsingar samkvæmt 46. gr. laga nr. 45/2020 aðgengilega 
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fyrir fjárfesta áður en til fjárfestingar kemur og veita reglubundið upplýsingar sé ástæða til þess í samræmi 

við 47. gr laga nr. 45/2020. til fjárfesta. 

 

 

12. gr. 

Samruni sjóðsins við aðra sjóði eða lögaðila 

______ 

 

Rekstraraðila sjóðsins er með öllu óheimilt að sameina sjóðinn öðrum sjóðum eða lögaðilum nema með 

samþykki hlutdeildarskírteinishafa. 

 

13. gr. 

Slit sjóðsins 

______ 

 
Rekstraraðili skal tilkynna hlutdeildarskírteinishöfum og Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands um slit 

sjóðsins. Ákvörðun um slit sjóðsins er í höndum rekstraraðila.  

 

14. gr. 

Hugsanlegir hagsmunaárekstrar 

______ 

 
Lög nr. 45/2020 gera ráð fyrir að í reglum sérhæfðra sjóða sé tilgreint 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 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. 

 

15. gr. 

Önnur atriði og breytingar á reglum sjóðsins 

______ 

 
Rekstraraðili sjóðsins annaðist undirbúning og stofnun sjóðsins eftir bestu vitund og í fullu samræmi við lög 

og reglur. Reglur sjóðsins, uppbygging sjóðsins, kynningarefni eða önnur skjöl sem gefin eru út vegna 

sjóðsins má undir engum kringumstæðum skoða eða túlka sem loforð um árangur í rekstri eða um ávöxtun 

þeirra fjármálagerninga sem sjóðurinn gefur út. Fjárfesting í fjármálagerningum sem gefnir eru út vegna 

sjóðsins eru alfarið á ábyrgð hvers fjárfestis fyrir sig.  

Rekstraraðila sjóðsins er einum heimilt að gera breytingar á reglum þessum. Slík heimild er þó háð samþykki 

90% af eigendum skuldabréfa og annarra skuldaviðurkenninga útgefnum af sjóðnum, miðað við fjárhæð. 

Reglur þessar eru undirritaðar með fullgildri rafrænni undirritun í samræmi við lög nr. 55/2019 um 

rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti. Undirritunarsíða fylgir reglum þessum. 

Hver sá aðili sem undirritar reglurnar fyrir hönd lögaðila lýsir því yfir og ábyrgist að hann hafi 
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fullnægjandi umboð, samkvæmt þeim lögum, reglum og samþykktum sem um hlutaðeigandi lögaðila 

gilda, að hann sé bær til að skuldbinda hann í samræmi við útboðslýsingu þessa. 

 

 

Stjórn Kviku eignastýringar hf. og framkvæmdastjóri 

 

Kviku eignastýringar hf. 

Maí 2021 

 

Hrönn Sveinsdóttir 

Stjórnarformaður 

 

Óttar Már Ingvason 

Stjórnarmaður 

 

Andri Vilhjálmur Sigurðsson 

Stjórnarmaður 

 

Hannes Frímann Hrólfsson 

Framkvæmdastjóri 

 

 

(Rafræn undirritunarsíða fylgir) 
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Hrönn Sveinsdóttir Óttar Már Ingvason
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