








 
 

VIÐAUKI - SKILMÁLAR SKULDABRÉFS/VÍXILS 

 
Upplýsingar um útgefanda: 

1. Nafn: Kvika – Fjarskiptainnviðir hs. 

2. Kennitala: 570521-9930 

3. LEI:  2549006EIN12KBWEGI84 

 

Upplýsingar um útgáfu 
4. Auðkenni útgáfu: KFI 21 1 

5. ISIN: IS0000033678 

6. CFI númer: DBFUGR 

7. FISN númer: KVIKA – FJARSKI/3.05 BD 2029 

8. Skuldabréf/víxill: Skuldabréf 

9. Heildarnafnverð útgáfu skv. útgáfuheimild: 5.433.861.650 

10. Nafnverð áður útgefið: 0 

11. Nafnverð útgefið nú: 5.433.861.650 

12. Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: ISK 1,0 

13. Skráð í Kauphöll: Já 

 

Afborganir - Greiðsluflæði 
14. Tegund afborgana: Annað 

15. Tegund afborgana, ef annað: Afborganir skv. 30 ára jafngreiðsluferli með gjalddaga 
eftirstöðva á lokagjalddaga, 8 árum frá útgáfudegi.  

16. Gjaldmiðill: ISK 

17. Gjaldmiðill ef annað: - 

18. Útgáfudagur: 13.12.2021 

19. Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: 13.6.2022 

20. Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: 16 

21. Fjöldi gjalddaga á ári: 2 

22. Lokagjalddagi höfuðstóls: 13.12.2029 

23. Vaxtaprósenta: 3,05% 

24. Vaxtaruna, breytilegir vextir: Annað 

25. Vaxtaruna, ef annað: Fastir vextir, verðtryggðir 

26. Álagsprósenta á vaxtarunu: - 

27. Reikniregla vaxta: Einfaldir 

28. Reikniregla ef annað: - 

29. Dagaregla: 30E/360 

30. Dagaregla ef annað: - 

31. Fyrsti vaxtadagur: 13.12.2021 

32. Fyrsti vaxtagjalddagi: 13.6.2022 

33. Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: 2 (13. júní og 13. desember ár hvert) 

34. Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: 16 

35. Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: Vextir og afborganir miðast við 30 ára jafngreiðsluferli 
og greiðast frá fyrsta gjalddaga bréfsins. Á 
lokagjalddaga greiðast eftirstöðvar, vextir og 
verðbætur. Beri gjalddaga upp á dag sem ekki er 
bankadagur skal gjalddagi vera næsti bankadagur þar á 



 
eftir. Bankadagur í útgáfu þessari er virkur dagur þegar 
bankar eru opnir á Íslandi. 

36. Verð með/án áfallinna vaxta: Án áfallinna vaxta 

37. Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka 
vaxtadaga sem því nemur: 

Nei 
 

 
 
Vísitölur 

38. Vísitölutrygging: Já 

39. Nafn vísitölu: Vísitala neysluverðs til verðtryggingar 

40. Dagvísitala eða mánaðarvísitala: Dagvísitala 

41. Dag/mánaðarvísitala ef annað: - 

42. Grunngildi vísitölu: 511,92 

43. Dags. grunnvísitölugildis: 13.12.2021 

 
Aðrar upplýsingar 

44. Innkallanlegt: Nei 

45. Innleysanlegt: Nei 

46. Breytanlegt: Nei 

47. Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) Nei 

48. Aðrar upplýsingar: Click here to enter text. 
49. Útreikningsaðili Kvika eignastýring hf. 

50. Skráning á verðbréfamarkað Já, stefnt er að skráningu skuldabréfanna innan tólf (12) 
mánaða frá útgáfu. 

51. Greiðslustaður/-form Útgefandi mun með milligöngu verðbréfamiðstöðvar 
greiða á hverjum gjalddaga af skuldabréfum höfuðstól, 
vexti og verðbætur, eftir því sem við á samkvæmt 
skilmálum skuldabréfanna, til þeirra reikningsstofnanna 
sem skráðir eigendur skuldabréfanna hafa falið vörslu á 
skuldabréfum sínum. Viðkomandi reikningsstofnanir 
annast endanlegar greiðslur inn á reikning eigenda, þar 
sem skuldabréfin eru í vörslu.  

52. Verðtrygging Skuldabréfin eru bundin vísitölu neysluverðs til 
verðtryggingar á Íslandi gefin út af Hagstofu Íslands og 
er grunnvísitala skuldabréfanna 511,92 þann 
13.12.2021.  
Höfuðstóll skuldabréfanna breytist í hlutfalli við 
breytingar á vísitölunni frá grunnvísitölugildi fram til 
vísitölugildis á fyrsta gjalddaga og síðan í hlutfalli við 
breytingar á milli síðari gjalddaga. Miða skal við 
dagvísitölu við útreikning á afborgunum. Verðbótum 
skal bætt við höfuðstól áður en vextir eru reiknaðir. 

53.  Uppgreiðsluheimild Útgefanda er heimilt frá og með þremur (3) árum frá 
útgáfudegi að greiða útgáfuna upp hraðar eða að fullu 
áður en að lokagjalddaga er komið, gegn greiðslu 1,0% 
uppgreiðslugjalds þar til fimm (5) ár eru liðin frá 
útgáfudegi, en án uppgreiðslugjalds eftir þann tíma. 
Tilkynning um greiðslu að hluta umfram 
samningsbundna afborgun („hlutagreiðsla“) skal veitt 
með 60 daga fyrirvara, en ef tilkynnt er um fulla 
uppgreiðslu skuldabréfa skal tilkynning veitt með 30 



 
daga fyrirvara. Hlutagreiðsla, þ.e. greiðsla höfuðstóls, 
vaxta og verðtryggingar, þar sem skuldabréfin eru ekki 
greidd upp að fullu skal fara fram á gjalddögum 
útgáfunnar, en heimilt að greiða skuldabréfin upp að 
fullu hvenær sem er, að undangenginni tilkynningu sem 
veitt er með a.m.k. 30 daga fyrirvara. Ekki verða gefin út 
ný skuldabréf vegna útgáfu sem hefur verið 
endurgreidd, að hluta eða öllu leyti.  

54. Heimild Heimild til samræmis við samþykkt stjórnar útgefanda 
25.3.2021. 

55. Eignir að baki greiðslu Allar eignir útgefanda standa til tryggingar efndum 
skuldabréfa, þar með talið kröfur samkvæmt 
lánssamningum útgefanda við S8108 ehf., kt. 430321-
1450, og Nova Sendastaði ehf., kt. 660321-0390 
(„félögin“), og bankareikningar útgefanda. 

56. Gjaldfelling vegna vanskila Greiði útgefandi ekki á gjalddaga skuldabréfanna, enda 
hafi skuldabréfaeigandi fyrir þann tíma framvísað með 
sannarlegum hætti staðfestingu á eign sinni á VS 
reikningi hjá reikningsstofnun, er skuldabréfaeiganda 
heimilt að innheimta dráttarvexti í samræmi við 
ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma um grunn 
dráttarvaxta og vanefndarálag, sbr. 1 mgr. 6. gr. laga nr. 
38/2001 um vexti og verðtryggingu, af gjaldfallinni eða 
gjaldfelldri upphæð nema greiðsla berist ekki vegna 
rekstrar- eða tæknilegra mistaka og greiðsla er innt af 
hendi innan 5 virkra daga frá gjalddaga. Undantekning 
er ef gjalddagi skuldabréfanna er ekki bankadagur og 
útgefandi greiðir á næsta bankadegi þar á eftir, en þá 
reiknast ekki dráttarvextir.  
Hafi greiðsla ekki verið innt af hendi 30 dögum eftir 
gjalddaga og útgefandi ekki gripið til ráðstafana til þess 
að efna skuldbindingar sínar, er skuldabréfaeiganda 
heimilt að fella alla skuldina í gjalddaga fyrirvaralaust og 
án uppsagnar. Nýti skuldabréfaeigandi heimild til 
gjaldfellingar skal hann þegar í stað senda tilkynningu 
um slíkt til útgefanda og til NASDAQ OMX á Íslandi.  
Verði skuldin gjaldfelld samkvæmt framansögðu, má 
gera aðför hjá skuldara til fullnustu skuldarinnar, án 
undangengins dóms eða réttarsáttar skv. 7. tl. 1. mgr. 1. 
gr. laga nr. 90/1989 um aðför, að undangenginni 
greiðsluáskorun skv. 7. gr. laganna. Auk þess að ná til 
höfuðstóls skuldarinnar, nær aðfararheimild þessi til 
vaxta, verðbóta, dráttarvaxta auk alls kostnaðar af 
innheimtuaðgerðum sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989. 
Ef fjárnám verður gert hjá útgefanda, komi fram ósk um 
gjaldþrotaskipti á búi útgefanda, ef útgefandi leitar 
nauðasamninga, eignir útgefanda eru auglýstar á 
nauðungaruppboði eða ef eignir útgefanda eru 
kyrrsettar sem hluti af fullnustuaðgerðum kröfuhafa 
fellur skuldabréfaútgáfan í gjalddaga einhliða og 
fyrirvaralaust. 

 



 
57. Sérstök skilyrði og heimild til gjaldfellingar 

Kröfur skuldabréfaeigenda samkvæmt skuldabréfa-
flokki þessum eru ávallt jafnréttháar (pari passu) 
innbyrðis. Óheimilt er að veita öðrum jafnréttháum 
skuldbindingum sérstakar tryggingar fyrir greiðslu 
þeirra eða inna af hendi greiðslu nema sama hlutfall sé 
greitt til allra skuldabréfaeigenda.  

Skuldabréfaeigendum er heimilt að gjaldfella 
útistandandi höfuðstól skuldabréfanna eins og hann er 
á hverjum tíma ef eitthvað eitt eftirfarandi tilfella mun 
eiga sér stað: 

i) Afborgunargreiðsla hefur ekki verið innt af 
hendi 30 dögum eftir gjalddaga. 

ii) Brotið er gegn ákvæði 1. mgr. (pari passu) 
og einhverjum skuldabréfaeigenda veitt 
sérstök trygging eða greiðsla umfram aðra 
skuldabréfaeigendur.  

iii) Útgefandi gerir breytingar á tilgangi sínum 
skv. samþykktum. 

iv) Skuldabréfaflokkurinn er ekki skráður 
kauphöll innan tólf (12) mánaða frá 
útgáfudegi.  

Útgefandi skuldbindur sig til þess að hlíta eftirtöldum 
skilmálum uns skuldabréf þetta er að fullu greitt 
(Skuldabréfaeigendum er heimilt að gjaldfella 
útistandandi höfuðstól skuldabréfanna eins og hann er 
á hverjum tíma ef það er ekki gert): 

i) Útgefandi skuldbindur sig til þess að 
sameinast ekki öðru félagi eða félögum 
eða skipta félaginu upp í tvö eða fleiri 
sjálfstæð félög, nema að fengnu samþykki 
66,67% eigenda skuldabréfaflokks þessa 
m.v. fjárhæð.  

ii) Útgefandi skuldbindur sig til þess að 
veðsetja ekki eignir sínar eða tekjur. 

Gjaldfelli eigandi skuldabréfs í skuldabréfaflokknum 
kröfu sína í samræmi við ákvæði skuldabréfaflokksins 
áður en til skráningar kemur skal útgefandi upplýsa aðra 
skuldabréfaeigendur um slíka gjaldfellingu. 
 

58. Lánssamningar útgefanda og skilmálar þeirra 
Skuldabréfin fela ekki í sér bein veð heldur standa allar 
eignir útgefanda til tryggingar á greiðslu þeirra. Helsta 
eign útgefanda, í samræmi við fjárfestingarheimildir 
útgefanda skv. 4. gr. reglum hans er eftirfarandi: 

Lánssamningar útgefanda (sem lánveitandi) við félögin 
(sem lántaka) („lánssamningarnir“), þar sem skilmálar 
eru meðal annars eftirfarandi: 

1) Lánsfjárhæð: 5.433.861.650 kr. sem skiptist 
svona: 



 
• S8108 ehf.: 3.092.273.539 kr. 

• Nova Sendastaðir ehf.: 2.341.588.111 kr. 
2) Tryggingar: Til tryggingar skilvísri og skaðlausri 

greiðslu samkvæmt lánssamningunum setja 
lántakar að veði allt greiðsluflæði af 
samningum sínum (e. Master Services 
Agreements) við Sýn hf., kt. 470905-1740 
(„Sýn“) og Nova hf., kt. 531205-0810 („Nova“) 
um leigu á óvirkum farsímainnviðum Sýnar og 
Nova. Auk þess verða bankareikningar 
félaganna, hvert samningsbundnar greiðslur 
skulu greiðast inn á einnig veðsettir. Þá eru 
tekin að veði öll hlutabréf í félögunum og 
móðurfélagi félaganna, Íslandsturnum hf., kt. 
541220-0700, auk lausafjárveðs yfir öllu 
lausafé í eigu félaganna (óvirkum 
farsímainnviðum félaganna) og 
vátryggingabótum sem félögin kunna að eiga 
rétt til. Einnig er tekið veð í öllum innan 
samstæðu kröfum félaganna og móðurfélags 
þeirra, auk veðs í öðrum kröfum félaganna 
heldur en samkvæmt Master Services 
Agreements (vörureikningsveð). 
Framangreindar tryggingar eru allar með 1. 
veðrétti, samhliða Arion banka hf., sem einnig 
gerir lánssamninga við lántaka, samtals að 
fjárhæð kr. 2.500.000.000,  með samsvarandi 
skilmálum og skv. lánssamningunum. Munu 
útgefandi og Arion banki hf. gera með sér 
veðhafa- og kröfuhafasamninga (e. Security 
Sharing and Intercreditor Agreements) vegna 
þessa þar sem útgefandi tekst m.a. á hendur 
hlutverk veðgæsluaðili trygginga. 
 

3) Sérstakar skuldbindingar: Lántakar skuldbinda 
sig til að hlíta eftirtöldum skilmálum uns lán 
samkvæmt lánssamningunum er að fullu 
greitt: 
 

i. Tilkynning um vanefnd: Lántakar 
skuldbinda sig til að tilkynna lánveitanda 
skriflega þegar í stað, ef lántakar verða 
varir við að vanefndatilvik hafi orðið eins 
og það er skilgreint samkvæmt 
lánssamningunum. 
 

ii. Ársreikningur og árshlutauppgjör: 
Lántakar skuldbindur sig til að þess að 
senda lánveitanda endurskoðaðan 
ársreikning eigi síðar en 120 dögum eftir 
lok hvers reikningsárs og 6 mánaða 
uppgjör kannað af enduskoðanda lántaka 



 
eigi síðar en 60 dögum eftir lok þess 
tímabils. 
 

iii. Sérstakar yfirlýsingar: Lántakar 
skuldbinda sig við afhendingu ársreikninga 
og árshlutauppgjörs til að afhenda 
lánveitanda útreikninga á þeim 
fjárhagslegu skilyrðum sem taka til 
starfsemi lántaka í tengslum við 
lánssamninginn og eru skilgreind hér að 
neðan. 
 

iv. Veðsetningarbann: Lántakar skuldbinda 
sig til þess að setja ekki veðsettar eignir 
sínar samkvæmt lánssamningunum að 
veði, umfram það sem þegar hefur verið 
gert við gerð lánssamningsins og með 
hefðbundnum undanþágum.  
 

v. Fjárhagsleg skilyrði: Lántakar skuldbinda 
sig til þess að hlíta neðangreindum 
skilyrðum út líftíma lánsins: 
a) Lágmarkssjóðsstaða: Samtals hand- 

bært fé lántaka skal á hverjum tíma 
vera hærra en sem nemur 
heildarafborgun höfuðstóls lána og 
vaxtagreiðslna fyrir næstu 6 mánuði 
þar eftir 

b) Eiginfjárhlutfall: skal ekki vera lægra 
en 30% á líftíma lánsins og bókfært 
eiginfjárhlutfall aldrei undir 0%. Virði 
eigin fjár er deilt með heildarvirði 
rekstrar (e. Enterprise Value) til að fá 
út eiginfjárhlutfall. Heildarvirði 
rekstrar  skal athugað við útgáfu 
ársreiknings með því að deila EBITDA 
(fyrir næstliðna 6 mánuði, margfaldað 
með tveimur (2)) með upphaflegri 
EBITDA-ávöxtunarkröfu félagsins: 
4,7%. Virði eiginfjár á hverjum tíma 
skal reiknað m.v. heildarvirði rekstrar 
að frádregnum nettó vaxtaberandi 
skuldum, en að viðbættu handbæru 
fé, með heimild til aðlögunar á fyrstu 
12 mánuðum frá útgreiðslu láns og 
þar sem einnig er heimilt að taka tillit 
til og aðlaga EBITDA vegna 
fjárfestinga félagsins í óvirkum  
innviðum sem auka munu tekjur til 
samræmis við skuldbindingar Sýnar 
og Nova samkvæmt Master Services 
Agreements.  



 
Með EBITDA er átt við tekjur hvers 
fjárhagsárs fyrir greiðslu vaxta, skatta 
og afskriftir lántaka. Tekjur skulu 
innifela allar tekjur sem lántakar afla 
frá þriðju aðilum (þ.m.t. tekjur skv. 
Master Services Agreements), þar 
sem dreginn skal frá allur 
rekstrarkostnaður lántaka, þ.m.t. 
frádráttur vegna fjármagnsleigu, og 
undanskilinn er kostnaður við að 
þjónusta lán, skattar og afskriftir. 

c) Vaxtaþekja:  Hlutfall EBITDA af næstu  
vaxtagreiðslu á hverjum tíma 
(EBITDA/greiddum vöxtum), skal vera 
hærra en 1,5. Vaxtaþekja skal könnuð 
við útgáfu ársreiknings og 6 mánaða 
uppgjörs. 
 

vi. Bann við sameiningu eða skiptingu í fleiri 
félög: Lántakar skuldbinda sig til þess að 
sameinast ekki öðru félagi eða félögum 
eða skipta félögunum upp í tvö eða fleiri 
sjáflstæð hlutafélög nema með samþykki 
lánveitanda. 
 

vii. Breytingar á hluthafahópi:  Lánið skal 
fyrirframgreitt ef breytingar verða á 
hluhafahópi félaganna (að undanskilinni 
undanþágu vegna framsals á milli sjóða 
innan eða sem er stýrt af Digital Colony), 
ef ekki liggur fyrir fyrirfram samþykki 
lánveitanda. 
 

viii. Sala á eignum: Lántakar skuldbinda sig til 
þess að ráðstafa hagnaði af sölu veðsettra 
eigna umfram kr. 50.000.000 til fyrirfram-
greiðslu á láninu nema að söluhagnaði sé 
ráðstafað innan 6 mánaða til endur-
fjárfestinga í sambærilegum eignum. 
  

ix. Bann við breytingum á starfsemi eða 
tilgangi lántaka: Lántakar skuldbinda sig 
til þess að breyta ekki starfsemi sinni 
þannig að þörf verði á breytingum á 
tilgangi lántaka í samþykktum. 

 
4) Vanefndatilvik: Það telst, meðal annars, 

vanefnd samkvæmt samningnum ef; 
i. lántaki ráðstafar láni í öðrum tilgangi en 

tilgreint er í samningi þessum, 
ii. lántaki greiðir ekki afborgun eða vexti á 

réttum gjalddaga, nema greiðsla berist 
ekki vegna rekstrar- eða tæknilegra 



 
mistaka og greiðsla er innt af hendi innan 
5 virkra daga frá gjalddaga 

iii. skuldir lántaka, óviðkomandi samningi 
þessum, sem nema hærri fjárhæð en 
50.000.000 kr.-, eða jafnvirði þeirrar 
fjárhæðar í einhverjum öðrum gjaldmiðli, 
eru gjalfelldar 

iv. lántakar brjóta gegn sérstökum 
skuldbindingum skv. lánssamningnum, 

v. tekið er fjárnám hjá lántaka, beiðst er 
nauðungaruppboðs á eignum hans, 
lántaki leitar eftir heimild til 
greiðslustöðvunar, lántaki leitar eftir 
nauðasamningum við skuldheimtumenn 
sína eða eftirgjöf skulda eða krafa kemur 
fram um að bú lántaka sé tekið til 
gjaldþrotaskipta, 

vi. krafa kemur fram til slita lántaka, 
vii. einhverjar upplýsingar lántaka hafa reynst 

rangar, ófullnægjandi eða villandi þegar 
þær voru gefnar lánveitanda, eða ef 
lántaki hefur ekki rækt þær 
upplýsingaskyldur sem hann hefur tekið á 
sig samkvæmt lánssamningnum, 

viii. lántaki verður sannanlega uppvís að því að 
brjóta gegn lögum og reglum í starfsemi 
sinni. 
 
Með heimild til að bæta úr innan 20 virkra 
daga frá því tilkynnt er um vanefnda, enda 
sé unnt að bæta úr vanefnd. 

59. Skilmálabreyting 
Til þess að samþykkja skilmálabreytingu á 
skuldabréfaflokknum þarf útgefandi samþykki 66,67% 
eigenda útgefinna skuldabréfa flokksins miðað við 
fjárhæð. Útgefandi skal annast fundarboðun 
skuldabréfaeigenda. 

Útgefanda ber að tilkynna (Nasdaq verðbréfamiðstöð 
hf. eða viðkomandi verðbréfamiðstöð) um hvers kyns 
breytingar á skilmálum skuldabréfaflokks. 

60. Framsal 
Engar takmarkanir eru á framsali skuldabréfa skv. 
útgáfu þessari. Framselja skal skuldabréfin til 
nafngreinds aðila. Til að tryggja réttindi 
skuldabréfaeigenda og upplýsingagjöf til þeirra fram að 
skráningu skuldabréfanna á Nasdaq Iceland, skal 
útgefanda heimilt að afla upplýsinga hjá (Nasdaq 
verðbréfamiðstöð hf. eða viðkomandi 
verðbréfamiðstöð) um skráða skuldabréfaeigendur á 
hverjum tíma. Heimild þessi helst við skráningu 
skuldabréfaflokksins á Nasdaq Iceland, eða öðrum 
skipulegum verðbréfamarkaði.  



 
61. Skattamál Skil á staðgreiðsluskatti er á ábyrgð eiganda hvers 

skuldabréfs á hverjum tíma. 
Skuldabréfin eru ekki stimpilskyld, sbr. ákvæði laga nr. 
138/2013, um stimpilgjald. 

62. Ágreiningsmál Rísi mál út af skuld þessari, má reka það fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur samkvæmt reglum XVII. kafla 
laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála.  

63. Annað Andvirði skuldabréfaútgáfunnar mun verða nýtt til þess 
að fjármagna fjárfestingar útgefanda í samræmi við 
fjárfestingarstefnu hans. 

64. Afskráning Skuldabréfaflokkur verður afskráður sjö sólarhringum 
eftir lokagjalddaga, nema tilkynning um annað berist frá 
útgefanda. Útgefanda ber að tilkynna (Nasdaq 
verðbréfamiðstöð hf. eða viðkomandi 
verðbréfamiðstöð) um greiðslufall flokksins og skal í því 
tilviki senda (Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. eða 
viðkomandi verðbréfamiðstöð) tilkynningu þar um 
þegar greiðsla hefur farið fram. Útgefandi sendir 
(Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. eða viðkomandi 
verðbréfamiðstöð) staðfestingu á lokagreiðslu. 

 


