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1 Fyrirvarar 

1.2 First North fyrirvari 

First North Iceland Fixed Income er markaðstorg fjármálagerninga (MTF) fyrir skuldabréf sem rekinn 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 útgefanda 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 skráð 
eru á First North Iceland Fixed Income markaðinn hafa Viðurkenndan ráðgjafa (e. Certified Adviser) 
sem aðstoðar þá við skráningarferlið. Viðurkenndi ráðgjafinn veitir útgefanda ráðgjöf og aðstoð, fræðir 
hann um þær kröfur sem eru gerðar til hans í skráningarferlinu og fylgist með því að reglurnar séu 
uppfylltar við skráningu. Skráningin er háð samþykki Kauphallarinnar.  

1.3 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 viðurkennds ráðgjafa. Fjárfesting í 
skuldabréfunum er alfarið á ábyrgð hvers fjárfestis fyrir sig. 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 í fjárfestingunni felst. Fjárfestum er bent á að hægt er að leita ráðgjafar sérfræðinga, svo 
sem hjá bönkum, verðbréfafyrirtækjum og sparisjóðum, til aðstoðar við mat á skuldabréfunum sem 
fjárfestingarkosti. Fjárfestum er ráðlagt að skoða lagalega stöðu sína og þau skattalegu áhrif sem kaup 
á skuldabréfunum kunna að hafa og leita óháðrar ráðgjafar í því tilliti.  
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2 Inngangur 

AAM GLEQ3 („útgefandi“), kt. 601115-9990, Borgartúni 27, 105 Reykjavík er fagfjárfestasjóður sem 
rekinn er af Öldu sjóðum hf. („rekstrarfélagið) kt. 560409-0790, Borgartúni 27, 105 Reykjavík. 
Núverandi höfuðstólsfjárhæð útgefinna skuldabréfa, sem öll hafa verið seld, nemur USD 6.636.000 að 
nafnverði, en heildarheimild útgáfu er USD 37.000.000. Skuldabréfin eru gefin út rafrænt og hefur verið 
óskað eftir auðkenninu GLEQ3 15 1 í kerfum Nasdaq Iceland hf. („Kauphöllin“). Auðkenni flokksins er 
GLEQ3 15 1 í kerfi Nasdaq Verðbréfamiðstöðvar hf. Kauphöllin mun tilkynna opinberlega ef 
skuldabréfin verða tekin til viðskipta og þá hvenær fyrsti mögulegi viðskiptadagur með bréfin verður á 
First North Iceland Fixed Income markaðinum („First North“), en Kauphöllin tilkynnir slíka dagsetningu 
með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara. 

Skráningarskjal þetta er útbúið í samræmi við First North Iceland Fixed Income Rulebook („reglur First 
North“), dagsett 1. janúar 2014. Skráningarskjalið fylgir ákvæðum um upplýsingagjöf sem sett eru fram 
í reglum First North. Samanber reglur First North má nálgast skráningarskjal þetta á heimasíðu 
rekstrarfélagsins, www.aldasjodir.is í þrjú ár frá birtingu þess.  

Útgefandi getur ekki borið neina ábyrgð á lagabreytingum eða öðrum ákvörðunum stjórnvalda. Þau lög 
sem útgefandi starfar eftir og/eða önnur lög og reglur sem hafa áhrif á starfsemi hans kunna að 
breytast með neikvæðum afleiðingum fyrir rekstur útgefanda á líftíma skuldabréfanna.  

Fjárfesting í skuldabréfum felur í sér áhættu. Fjárfestar sem skuldabréfin varða eru hvattir til að kynna 
sér vel upplýsingar í þessu skráningarskjali og er sérstaklega bent á að kynna sér upplýsingar í 4. Kafla 
þessa skjals, þar sem fjallað er um áhættuþætti og kafla 5.8 þar sem fjallað er um ábyrgð á greiðslu 
skuldabréfanna. 

Ákvörðun um fjárfestingu í skuldabréfum útgefanda skal tekin á grundvelli skjalsins í heild sinni. 
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 viðskipti hefjast með skuldabréfin. Ef það koma 
fram nýjar mikilvægar upplýsingar, veigamikil mistök eða ónákvæmni er varðar upplýsingar í 
skráningarskjali þessu, sem máli geta skipt við mat á skuldabréfunum, á þessu tímabili, þá mun 
útgefandinn birta viðauka við þetta skráningarskjal, þar sem greint er frá viðkomandi atriðum. Birta 
skal viðaukann á sama hátt og skráningarskjalið. Eftir birtingu skráningarskjalsins er fjárfestum ráðlagt 
að kynna sér allar opinberar upplýsingar sem gefnar eru út af útgefanda eða varða hann. 

  

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

3.1. Ábyrgð útgefanda 

Í samræmi við reglur First North ber útgefandinn, AAM GLEQ3 fagfjárfestasjóður, ábyrgð á því að allar 
upplýsingar sem reglur First North kveða á um komi fram í þessu skráningarskjali.  

3.2. Yfirlýsing útgefanda 

Formaður stjórnar og framkvæmdastjóri Öldu sjóða hf., kt. 560409-0790, Borgartúni 27, 105 Reykjavík, 
sem fer með æðsta vald í málefnum AAM GLEQ3, kt. 601115-9990, Borgartúni 27, 105 Reykjavík, 
samkvæmt því sem lög og reglur sjóðsins ákveða, lýsa því yfir að samkvæmt þeirra bestu vitund eru 
upplýsingarnar sem þetta skráningarskjal hefur að geyma, í samræmi við staðreyndir og engum 
upplýsingum verið sleppt sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika þess. 

 

 

Reykjavík 30. mars 2016 

F.h. Öldu sjóða hf. 

 

_________________________________ 

Birgir Örn Arnarson, 

formaður stjórnar  

 

_________________________________ 

Þórarinn Sveinsson, 

framkvæmdastjóri  
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4. Áhættuþættir 

Ýmsir áhættuþættir tengjast fjárfestingu í skuldabréfum útgefanda og geta haft áhrif á hæfi hans til að 
standa við skuldbindingar sínar. Verðmæti skuldabréfanna getur lækkað jafnt sem hækkað. Fjárfestar 
geta tapað verðmæti allrar fjárfestingar sinnar í skuldabréfunum eða eftir atvikum hluta hennar. 
Fjárfestum er bent á að kynna sér almenna áhættuþætti er varða viðskipti með skuldabréf s.s. 
markaðsáhættu, verðbólguáhættu, vanskilaáhættu, seljanleikaáhættu og lagalega áhættu. 
Áhættuþættir þessir eru háðir óvissu og því er ekki mögulegt fyrir útgefanda að segja til um líkur á því 
að þeir geti átt sér stað. Möguleiki er á því að útgefandi geti ekki staðið við skuldbindingar sínar vegna 
annarra þátta sem ekki eru taldir áhættuþættir á grundvelli þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir og 
útgefanda er kunnugt um.  

Áður en fjárfestar taka ákvörðun um að fjárfesta í skuldabréfum útgefanda eru þeir m.a. hvattir til að 
kynna sér vel fjárfestingarstefnu og upplýsingar um eignir útgefandans í skráningarskjali þessu. 
Mikilvægt er að fjárfestar leggi sjálfstætt mat á þá áhættu sem felst í því að fjárfesta í skuldabréfum 
útgefanda. Fjárfestum er ráðlagt að skoða lagalega stöðu sína og þau skattalegu áhrif sem kaup á 
skuldabréfum útgefanda kunna að hafa.  

Eignum útgefanda er ætlað að mæta greiðsluflæði skuldabréfanna sem þetta skráningarskjal tekur til. 
Endurgreiðsla á skuldabréfunum á gjalddaga er þess vegna háð því að mótaðilar útgefanda standi við 
skuldbindingar sínar gagnvart útgefanda á gjalddaga.  

Útgefandi hefur m.a. fjárfest í skuldabréfum útgefnum af Landsvirkjun hf., sem skráð eru í Kauphöllinni 
í Lúxemborg. Fjárfestingin er fjármögnuð með útgáfu skuldabréfsins sem skráningarskjal þetta tekur 
til. Endurgreiðsla útgefanda á skuldabréfunum sem skráningarskjal þetta tekur til er háð því að 
Landsvirkjun eigi nægilegt fé til að standa við skuldbindingar sínar á gjalddaga.  

Útgefandi hefur einnig fjárfest í kauprétti sem útgefinn er af Commerzbank AG. Ávöxtun 
skuldabréfanna sem skráningarskjal þetta tekur til er tengd upphafsgildi vísitölukörfu og lokagildi 
hennar á uppgjörsdegi. Upphafsgildi vísitölukörfunnar er reiknað sem vegið meðaltal af undirliggjandi 
hlutabréfavísitölum og sama gildir um lokagildi á uppgjörsdegi. Ef lokagildi vísitölukörfunnar á 
uppgjörsdegi er hærra en upphafsgildi hennar þá er kauprétturinn með jákvætt virði en annars er hann 
einskis virði. Virði kaupréttarins reiknast út frá hlutfallslegri hækkun/lækkun hverrar vísitölu í 
viðkomandi mynt. Við útreikning á hækkun á virði kaupréttarins er því eingöngu tekið mið af 
virðisbreytingu viðkomandi hlutabréfavísitölu en ekki virðisbreytingu þess gjaldmiðils sem vísitalan er 
skráð í á móti USD, sem er grunnmynt kaupréttarins. Á móti geta sveiflur á gjaldeyrismörkuðum haft 
áhrif á verðþróun hlutabréfavísitalna og fer það þá eftir þeim fyrirtækjum sem mynda 
hlutabréfavísitölur og í hvaða mynt starfsemi viðkomandi fyrirtækja er. Tilgangur útgefanda með 
kaupréttarsamninginum er að mæta mögulegum greiðslum útgefanda samkvæmt hækkunarstuðli 
skuldabréfanna. Greiðsla útgefanda á hækkunarvísitölu samkvæmt skuldabréfunum á gjalddaga er háð 
greiðslugetu Commerzbank AG á kaupréttinum á gjalddaga hans.  
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5. Skuldabréfin  

Skráningarskjal þetta er birt í tengslum við umsókn um töku flokks afleiðutengdra skuldabréfa til 
viðskipta á First North.  Reiknað er með því að bréfin verði tekin til viðskipta á First North á fyrsta 
ársfjórðungi 2016. Útgefandi hefur ekki áður skráð skuldabréf á First North og verður jafnframt fyrsti 
íslenski útgefandinn til að skrá skuldabréf á þann markað. 

Skráningarskjal þetta tekur til flokks skuldabréfa sem gefin eru út af AAM GLEQ3, fagfjárfestasjóði, sem 
stofnaður var 27. nóvember 2015, og er rekinn af Öldu sjóðum hf. Fjárfestingarheimildir sjóðsins, sbr. 
4. gr. reglna útgefanda, takmarkast við fjárfestingar í innlánum og reiðufé fjármálafyrirtækja, 
skuldabréfi útgefnu af Landsvirkjun og afleiðum á safn hlutabréfavísitalna. Skuldabréfin eru rafrænt 
skráð hjá Nasdaq Verðbréfamiðstöð hf., kt. 500797-3209, Laugavegi 182, 105 Reykjavík.  

Fjárfestingar útgefanda eru í dag fjármagnaðar með útgáfu skuldabréfs að fjárhæð 6.636.000 USD og 
hlutdeildarskírteina að fjárhæð 250.000 kr. Útgefandi fjárfestir með það að markmiði að tryggja að 
hann geti mætt greiðsluflæði vegna skuldabréfa og annarra skuldbindinga sem sjóðurinn gefur út. 
Fjárfestingar sjóðsins munu standa að baki greiðslu skuldbindinga hans og mun því greiðslugeta 
sjóðsins á skuldabréfunum sem skráningarskjal þetta tekur til vera háð greiðslugetu mótaðila hans.  

Skuldabréfin eru gefin út á grundvelli undanþáguheimildar frá Seðlabanka Íslands frá ákvæðum laga 
nr. 87/1992 um gjaldeyrissmál. Þar sem hluti af fjárfestingum útgefanda eru í erlendum gjaldeyri þurftu 
fjárfestar í upphafi að greiða fyrir skuldabréfin í tvennu lagi, annars vegar með ISK (80%) og hins vegar 
með USD í formi endurfjárfestanlegs gjaldeyris, sbr. 1. mgr. 13. gr. e. laga nr. 87/1992 (20%). ISK hlutinn 
var notaður til að fjárfesta í skuldabréfi útgefnu af Landsvirkjun og í innlánum og reiðufé 
fjármálafyrirtækja og USD hlutinn til að fjárfesta í afleiðum hjá Commerzbank. Endurgreiðsla 
skuldabréfanna á gjalddaga fer fram með þeim hætti að höfuðstóll og hækkunarstuðull skuldabréfanna 
endurgreiðist í endurfjárfestanlegum USD samanber heimild frá Seðlabanka Íslands. Nafnverð 
skuldabréfanna er í USD og því fara viðskipti með bréfin og uppgjör á eftirmarkaði fram í USD.  

Þeir fjárfestar sem keyptu skuldabréfin í upphaflegri sölu með endurfjárfestanlegum gjaldeyri, geta 
notað þann gjaldeyri sem þeir mögulega fá á gjalddaga skuldabréfanna, til að endurfjárfesta í samræmi 
við ákvæði 1. mgr. 13. gr. e. laga nr. 87/1992 um gjaldeyrismál, en skv. ákvæðinu skal 
endurfjárfestingarheimildin nýtt innan sex mánaða ella fellur hún niður. Framangreind 
endurfjárfestingarheimild fellur hins vegar niður við fyrsta framsal skuldabréfanna. Slíkum fjárfestum 
er ekki skylt að skipta erlenda gjaldeyrinum yfir í íslenskar krónur, en fjárfestum er hins vegar ekki 
heimilt að flytja gjaldeyrinn út eða nota hann til fjárfestinga í erlendum eignum að óbreyttum ákvæðum 
laga nr. 87/1992 um gjaldeyrismál, nema með undanþágu frá Seðlabanka Íslands.  Að öðru leyti gilda 
ákvæði laga nr. 87/1992 um gjaldeyrismál um viðskipti með skuldabréfin.  
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5.1. Útgefandi 

Útgefandi skuldabréfanna er AAM GLEQ3, kt. 601115-9990, Borgartúni 27, 105 Reykjavík. Útgefandi er 
fagfjárfestasjóður, skráður á Íslandi, í rekstri rekstrarfélags verðbréfasjóða, í samræmi við 60. gr. laga 
nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Útgefandi var stofnaður 27. 
nóvember 2015.  

Útgefandi er rekinn af  Öldu sjóðum hf., kt. 560409-0790, Borgartúni 27, 105 Reykjavík, sem er 
rekstrarfélag verðbréfasjóða, samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, sem rekur 
verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði skv. II. og III. kafla laga nr. 128/2011.   

5.2. Stærð skuldabréfaflokks, einingar, tegund og auðkenni 

Tegund skuldabréfanna er eingreiðslubréf og skal afborgunin greidd á lokagjalddaga eða 5. desember 
2022. Skuldabréfin bera ekki vexti heldur er ávöxtun bréfanna tengd ávöxtun vísitölukörfu. 
Heildarheimild útgáfu er USD 37.000.000 en fjöldi útgefinna eininga í skuldabréfaflokkinum nú er 
66.360. Hver eining skuldabréfanna er USD 100 að nafnverði. 

Auðkenni flokksins er GLEQ3 15 1 í kerfi Verðbréfamiðstöðvar og hefur verið óskað eftir auðkenninu 
GLEQ3 15 1 í kerfum Kauphallarinnar. ISIN-númer skuldabréfanna er IS0000026508. 

5.3. Greiðsluskilmálar skuldabréfanna 

Útgáfudagur: 30. nóvember 2015 

Lokagjalddagi: 5. desember 2022 

Vextir: 0%   

Verðtrygging: Nei 

Fyrsti vaxtadagur: Á ekki við  

Fyrsti gjalddagi vaxta: Á ekki við 

Gjaldmiðill: Í upphaflegri sölu skuldabréfanna greiddu fjárfestar annars vegar ISK 
(80%) og hins vegar endurfjárfestanlegan gjaldeyri, sbr. 1. mgr. 13. gr. 
e. laga nr. 87/1992 (20%). 

Nafnverð skuldabréfanna er í USD og því fara viðskipti með bréfin og 
uppgjör á eftirmarkaði fram í USD. 

Höfuðstóll skuldabréfanna og hækkunarstuðull endurgreiðist í 
endurfjárfestanlegum USD samanber heimild frá Seðlabanka Íslands. 
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Greiðsla á lokagjalddaga fyrir 
hverja nafnverðseiningu: 

Höfuðstóll + hækkunarstuðull 
100,00*100% + 100,00 * þátttaka * Max [0, Körfuávöxtun] 

Þátttaka: 100% (Þátttaka felur í sér hversu mikla hlutdeild fjárfestar fá í hækkun 
á þeirri vísitölukörfu sem skuldabréfið er tengt við) 

Undirliggjandi vísitölur og 
vigtir: 

i Vísitalai Bloomberg 

auðkenni 

Vigtir (Wi) 

1 S&P 500 SPX Index 50,0% 

2 EURO STOXX 50 SX5E Index 15,0% 

3 FTSE 100 UKX Index 7,5% 

4 Nikkei 225 NKY Index 7,5% 

5 S&P/ASX 200 AS51 Index 5,0% 

6 S&P/TSE 60 SPTSX60 Index 5,0% 

7 Swiss Market Index SMI Index 5,0% 

8 Hang Seng HSCEI Index 5,0% 

Nánari upplýsingar um einstakar vísitölur má finna í umfjöllunar um 
kaupréttinn í kafla 6.7.1 Fjárfesting útgefanda í kauprétti á erlenda 
vísitölukörfu í skráningarskjali þessu.  

 
 

Vísitalai,0: Lokagildi vísitölu i þann 30. nóvember 2015 fyrir SPX, SX5E, UKX, NKY, 
AS51, SPTSX60, SMI, og HSCEI sem voru eftirfarandi: 

SPX SX5E  .UKX  NKY AS51 SPTSX60 SMI HSCEI  

2080,41 3506,45 6356,09 19747,47 5166,518  791,80 8993,10 9790,64  
 

Vísitalai,T: 

 

Meðaltal dagslokagilda vísitölu i þann 31. maí 2022, 30. júní  2022, 29. 
júlí 2022 og 30. ágúst 2022, 30. september 2022, 31. október 2022 og 
30. nóvember 2022. 
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Körfuávöxtun: 
𝐾𝐾ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟á𝑣𝑣ö𝑥𝑥𝑥𝑥𝑟𝑟𝑥𝑥 = �𝑊𝑊𝑖𝑖 ∗ �

𝑉𝑉í𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑇𝑇 − 𝑉𝑉í𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,0
𝑉𝑉í𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,0

�
8

𝑖𝑖=1

 

þar sem Wi er vigt vísitölu. 

Max: Með Max og hornklofa í kjölfarið er átt við þá tölu sem hærri er inn í 
hornklofanum, þ.e.a.s. 0 eða talan sem skilgreind er sem körfuávöxtun.  

Uppgreiðsluheimild: Ekki til staðar 

5.4. 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. 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 útgefandi þegar í 
stað senda tilkynningu um slíkt til útgefanda og til Kauphallarinnar.  

Verði skuldin gjaldfelld samkvæmt framansögðu, má gera aðför hjá útgefanda 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 hækkunarstuðuls, vaxta, verðbóta og 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 falla skuldabréfin í gjalddaga einhliða og 
fyrirvaralaust. 

5.5. Sérstök skilyrði og heimild til gjaldfellingar 

Kröfur skuldabréfaeigenda samkvæmt skuldabréfaflokki þessum eru ávallt jafnréttháar (e. 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. (e. pari passu) og einhverjum skuldabréfaeigenda veitt 

sérstök trygging eða greiðsla umfram aðra skuldabréfaeigendur. 
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iii) Útgefandi gerir breytingar á reglum sínum í andstöðu við 2. mgr. 14. gr. reglna útgefanda. 
iv) Skuldabréfaflokkurinn er ekki skráður á Nasdaq á Íslandi, skipulegan verðbréfamarkað eða 

First North, innan 6 mánaða frá útgáfudegi. 

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. 

5.6. Skilmálabreyting 

Til að samþykkja skilmálabreytingu á skuldabréfunum þarf útgefandi samþykki 90% eigenda útgefinna 
skuldabréfa flokksins m.v. fjárhæð. Útgefandi skal annast fundarboðun skuldabréfaeigenda. 

Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð um hvers kyns breytingar á skilmálum útgáfunnar. 
Komi til þess að skilmálabreyting er samþykkt, þá er slík samþykkt send Nasdaq verðbréfamiðstöð sem 
birtir hana á vef sínum sem viðauka við fyrirliggjandi útgáfulýsingu. 

Við það að skuldabréfin eru tekin til viðskipta á First North lýtur útgefandi upplýsingaskyldu á markaði 
samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 og lýtur reglum First North. Reglur First North 
kveða á um að útgefanda skuldabréfa, beri að birta eins fljótt og auðið er upplýsingar um ákvarðanir 
sem hafa verið teknar, staðreyndir og kringumstæður sem eru líklegar til þess að hafa áhrif á 
markaðsverð skuldabréfanna. 

5.7. Heimild 

Stjórn rekstrarfélagins veitti heimild þann 4. júní 2015 fyrir heildarútgáfu skuldabréfanna, samtals USD 
37.000.000. Með útgáfu skuldabréfanna sem þetta skráningarskjal tekur til verða nýttar USD 6.636.000 
af heimildinni. 

5.8. 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 skuldabréfunum. Rekstrarfélagið er skaðlaust af 
útgáfu skuldabréfanna og ber ekki ábyrgð á greiðslu afborgunar höfuðstóls, hækkunarstuðuls, vaxta, 
verðbóta, innheimtukostnaðar eða hvaða greiðslum sem er vegna skuldabréfanna, hvorki að hluta til 
né í heild.  

5.9. Tryggingar greiðslu  

Eignir útgefanda standa til tryggingar greiðslu skuldabréfanna. Líkt og kemur fram í 4. gr. reglna sjóðsins 
eru fjárfestingarheimildir útgefanda skv. fjárfestingarstefnu: 

i) Innlán fjármálafyrirtækja og reiðufé 
ii) Skuldabréf útgefið af Landsvirkjun 
iii) Afleiður á safn hlutabréfavísitalna 

 

Útgefanda er óheimilt að veðsetja eignir sínar og tekjur.  



   

13 

 

5.10. Útgáfuform skuldabréfanna og greiðslufyrirkomulag 

5.10.1 Rafræn útgáfa 

Skuldabréfin eru gefin út rafrænt hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. Skilmálar skuldabréfanna eru 
samkvæmt kafla 2.2 í útgáfulýsingu, dags. 30. nóvember 2015, sem birt hefur verið vegna útgáfu 
skuldabréfanna í kerfi Verðbréfamiðstöðvar. Í kafla 7 sem hér fer á eftir má sjá afrit af útgáfulýsingu.  

Skuldabréfin verða afskráð úr kerfum Nasdaq verðbréfamiðstöðvar sjö sólarhringum eftir 
lokagjalddaga, nema tilkynning um annað berist frá útgefanda. Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq 
verðbréfamiðstöð um greiðslufall flokksins og skal í því tilviki senda Nasdaq verðbréfamiðstöð 
tilkynningu þar um þegar greiðsla hefur farið fram. 

5.10.2 Greiðslufyrirkomulag 

Útgefandi mun, fyrir milligöngu Verðbréfamiðstöðvar, greiða samkvæmt skuldabréfunum til þeirra 
reikningsstofnana þar sem skráðir eigendur skuldabréfanna hafa falið vörslu á skuldabréfum sínum. 
Viðkomandi reikningsstofnanir annast endanlegar greiðslur inn á VS reikninga skuldabréfaeigenda, þar 
sem skuldabréfin eru í vörslu. Rekstrarfélagið annast fyrir hönd útgefandans útreikning á greiðslum. 

5.10.3 Framsal 

Engar takmarkanir eru á framsali skuldabréfanna en eingöngu er heimilt að framselja skuldabréfin til 
nafngreinds aðila.  

Skuldabréfin eru gefin út á grundvelli undanþáguheimildar frá ákvæðum laga nr. 87/1992 um 
gjaldeyrissmál, útgefinni af Seðlabanka Íslands. Heimild skuldabréfaeigenda til endurfjárfestingar 
erlends gjaldeyris, sbr. 1. mgr. 13. gr. e. laga nr. 87/1992, sem fjárfestar fá við endurgreiðslu á 
skuldabréfinu, fellur niður við fyrsta framsal skuldabréfsins. 

5.10.4 Aðgengi útgefanda að eigendum skuldabréfanna 

Til að tryggja réttindi skuldabréfaeigenda og upplýsingagjöf til þeirra fram til þess tíma að skuldabréfin 
verða tekin til viðskipta á First North skal útgefanda heimilt að afla upplýsinga hjá Nasdaq 
verðbréfamiðstöð um skráða skuldabréfaeigendur á hverjum tíma. Heimild þessi fellur niður þegar 
skuldabréfin hafa verið tekin til viðskipta á First North. 

5.11. Tilgangur og fyrirkomulag sölu, verð og útgáfudagur 

Útgáfudagur skuldabréfanna, samtals 6.636.000 að nafnvirði, var 30. nóvember 2015. Skuldabréfin 
voru seld fyrir milligöngu rekstrarfélagsins gegn staðgreiðslu. Uppgjör viðskiptanna var því samdægurs. 
Skuldabréfin voru seld á genginu 1,0 fyrir hverja USD 100 nafnverðs. Enginn viðbótarkostnaður féll á 
kaupendur skuldabréfanna á útgáfudegi fyrir tilstuðlan útgefanda eða seljanda. 

Tilgangurinn með sölu skuldabréfanna var að fjárfesta í innlánum fjármálafyrirtækja og reiðufé og 
skuldabréfi útgefnu af Landsvirkjun. Þá var andvirði skuldabréfanna einnig notað til að fjármagna 
kauprétt á erlenda vístölukörfu til að mæta mögulegum greiðslum útgefanda samkvæmt 
hækkunarstuðli skuldabréfanna sem skráningarskjal þetta tekur til.  

Útgáfa skuldabréfanna var ekki sölutryggð. Skuldabréfin voru boðin afmörkuðum hópi fagfjárfesta á 
Íslandi. Öll skuldabréfin voru seld gegn staðgreiðslu og því voru ekki eiginleg áskriftarloforð. Ekki var 
heldur krafist lágmarks eða hámarks kaupfjárhæðar til þátttöku í útboðinu. Engin opinber tilkynning 
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var birt um útboðið, sem taldist ekki almennt útboð í skilningi 43. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 
108/2007. 

5.12. Löggjöf sem skuldabréfin eru gefin út í samræmi við 

Um skuldabréf þessi gilda íslensk lög. Rísi mál vegna skuldabréfanna skal reka málið fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur. Um meðferð mála sem tengjast bréfunum vísast til 17. kafla laga nr. 91/1991, um meðferð 
einkamála. 

Samkvæmt  5. gr. laga nr. 150/2007, um fyrningu kröfuréttinda, fyrnast kröfur samkvæmt skuldabréfi 
og kröfur sem skráðar hafa verið með rafrænni skráningu í verðbréfamiðstöð á 10 árum frá gjalddaga. 
Þessi fyrningarfestur á ekki við um kröfur um vexti og verðbætur sem fyrnast á fjórum árum frá 
gjalddaga í samræmi við almennan fyrningarfrest kröfuréttinda sem tilgreindur er í 3. gr. sömu laga.  

Skuldabréfin eru skráð rafrænt hjá Verðbréfamiðstöð og því gilda um þau lög nr. 131/1997, um rafræna 
eignaskráningu verðbréfa. 

Við umsókn um töku skuldabréfanna til viðskipta á First North munu lög um verðbréfaviðskipti nr. 
108/2007, reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, reglur um meðferð 
innherjaupplýsinga og viðskipti innherja nr. 1050/2012, reglur First North, gilda um skuldabréfin og 
útgefanda. 

Skuldabréfin eru gefin út á grundvelli undanþáguheimildar frá Seðlabanka Íslands frá ákvæðum laga 
nr. 87/1992 um gjaldeyrissmál. 

5.13. Skattamál 

Skuldabréfin eru ekki stimpilskyld. 

Skráð skrifstofa útgefanda er á Íslandi og þar er einnig óskað eftir töku skuldabréfanna til viðskipta. Fer 
um skattalega meðferð dráttarvaxta og hækkunarstuðuls skuldabréfanna eftir gildandi íslenskum 
skattalögum á hverjum tíma. Staðgreiðsluskattur er lagður á fjármagnstekjur skv. lögum nr. 94/1996 
um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, og nemur hann nú 20% af fjármagnstekjum. Útgefandi 
ábyrgist ekki að staðgreiðsluskatti sé haldið eftir. Fjárfestum er bent á að sækja sér skattaráðgjöf.  

5.14. Viðskipti með skuldabréfin á First North 

5.14.1 Umsókn um töku til viðskipta 

Stjórn rekstrarfélagsins hefur óskað eftir að skuldabréf í flokknum GLEQ3 15 1, samtals 66.360 einingar, 
samtals að nafnverði USD 6.636.000, verði tekin til viðskipta á First North. Kauphöllin mun fara yfir 
skráningarskjalið og umsóknina og tilkynna opinberlega ef skuldabréfin verða tekin til viðskipta. Þá 
mun Kauphöllin tilkynna um hvenær fyrsti mögulegi viðskiptadagur verði með bréfin á First North, en 
Kauphöllin tilkynnir slíka dagsetningu með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara. Ekki hefur verið 
samið um viðskiptavakt með skuldabréfin.  

5.14.2 Tilgangur 

Tilgangurinn með því að fá skuldabréfin tekin til viðskipta á First North er að tryggja fjárfestum að 
starfshættir og upplýsingagjöf m.a. um fjárhagsstöðu útgefanda séu í samræmi við lög nr. 108/2007 
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um verðbréfaviðskipti og reglur First North, útgefnar af Kauphöllinni, eins og þær eru á hverjum tíma, 
svo og að auka markaðshæfi skuldabréfanna. 

5.14.3 Viðurkenndir Ráðgjafar 

KPMG ehf., kt. 590975-0449, Borgartúni 27, 105 Reykjavík, er viðurkenndur ráðgjafi útgefanda og  
hefur fyrir hönd útgefanda og rekstrarfélagsins aðstoðað við skráningu skuldabréfa á First North. 
Skráningarskjalið var gert í samræmi við reglur First North. Í ráðgjöf KPMG fólst meðal annars að útbúa 
skráningarskjalið í samráði við forsvarsmenn útgefanda. Þá felur ráðgjöfin einnig í sér að útbúa umsókn 
um skráningu ásamt þeim fylgigögnum sem þurfa að berast með umsókn.  
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6. Útgefandinn 

6.1. Útgefandi 

Lögformlegt heiti útgefanda og viðskiptaheiti er AAM GLEQ3. Útgefandi er skráður á Íslandi undir 
kennitölunni 601115-9990. Lögheimili útgefanda og skrifstofa er að Borgartúni 27, 105 Reykjavík og 
símanúmerið er 510-1080. Útgefandi er stofnaður, skráður og starfræktur sem fagfjárfestasjóður í 
rekstri rekstrarfélags verðbréfasjóða, sbr. 60. gr. laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, 
fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Sjóðurinn var stofnaður í nóvember 2015 og er fagfjárfestasjóður 
sem er skilgreindur sem sjóður um sameiginlega fjárfestingu sem ekki veitir viðtöku fé frá almenningi. 
Samkvæmt 63. gr. laganna hefur Fjármálaeftirlitið eftirlit með að starfsemi fagfjárfestasjóða sé í 
samræmi við lögin og reglugerðir settar samkvæmt þeim. Útgefandi er rekinn af Öldu sjóðum hf., 
Borgartúni 27, 105 Reykjavík.   

Útgefandi er rekinn í einni deild og var stofnaður sérstaklega í þeim tilgangi að fjárfesta í innlánum 
fjármálafyrirtækja, reiðufé, skuldabréfi útgefnu af Landsvirkjun og afleiðum á safn hlutabréfavísitalna, 
sem fjármagnað er með útgáfu skuldabréfa og annarra fjármálagerninga, sbr. 4. gr. reglna sjóðsins. 
Útgefandi fjárfestir með það að markmiði að tryggja að hann geti mætt greiðsluflæði vegna skuldabréfa 
og annarra skuldbindinga sem útgefandi gefur út.    

Reglur útgefanda voru samþykktar af stjórn rekstrarfélagsins þann 10. nóvember 2015 og var sjóðurinn 
formlega stofnaður þann 27. nóvember 2015, með útgáfu hlutdeildarskírteina í útgefanda, sbr. 2. tl. 2. 
gr. reglnanna. Rekstrarfélaginu er einu heimilt að breyta reglunum og er sú heimild háð samþykki 90% 
af eigendum skuldabréfa og annarra skuldaviðurkenninga útgefnum af útgefanda, miðað við fjárhæð, 
sbr. 14. gr. reglna útgefanda. Þá er rekstrarfélaginu með öllu óheimilt að sameina útgefanda öðrum 
sjóðum eða lögaðilum nema með samþykki hlutdeildarskírteinishafa og 90% kröfuhafa miðað við 
fjárhæð, sbr. 12. gr. reglna útgefanda. Fjármálaeftirlitinu var send tilkynning um stofnun útgefanda 
þann 20. nóvember 2015, sem er innan tilskilins frests sem er einn mánuður frá stofnun útgefanda. 

6.2. Hlutdeildarskírteini  

Á stofndegi útgefanda voru gefnar út 250.000 einingar af hlutdeildarskírteinum, sem eru öll í eigu 
rekstrarfélagsins. Nafnverð hverrar einingar er 1 kr. og var gengi hverrar einingar á stofndegi 1 
kr./einingu. Sjóðurinn er lokaður og verða því ekki gefin út fleiri hlutdeildarskírteini. Hlutdeildarskírteini 
útgefanda er aðeins heimilt að selja fagfjárfestum, sbr. 9. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 108/2007 um 
verðbréfaviðskipti og verða einungis seld gegn staðgreiðslu kaupverðs. Stjórn rekstrarfélagsins skal 
samþykkja veðsetningu og framsal hlutdeildarskírteina áður en slík veðsetning eða framsal á sér stað.  

Kröfur á grundvelli hlutdeildarskírteina eru réttlægri öðrum kröfum á hendur útgefanda.  

6.3. Rekstrartími, innlausn og slit 

Rekstrartími útgefanda er ótiltekinn en skv. 13. gr. reglna útgefanda er ákvörðun um slit hans í höndum 
rekstrarfélagsins. Rekstrarfélagið skal tilkynna hlutdeildarskírteinishöfum og Fjármálaeftirlitinu um slit 
sjóðsins, sbr. 13. gr. reglna útgefanda.  

Hlutdeildarskírteini útgefanda eru ekki innlausnarskyld að kröfu hlutdeildarskírteinishafa. 
Rekstrarfélagið hefur hins vegar heimild til að innleysa einingar í útgefanda hvenær sem er eftir útgáfu 
þeirra, að hluta eða í heild. Slík innlausn skal þó einungis heimil hafi útgefandi staðið að fullu skil á 
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skuldbindingum sínum, sbr. grein 8 í reglum útgefanda. Um útreikning á innlausnarvirði eininga fer eftir 
11. gr. reglna útgefanda.  

6.4. Skattamál 

Útgefandi greiðir ekki tekjuskatt heldur er hagnaður eða tap af rekstri hans skattlagður hjá eigendum 
hlutdeildarskírteinanna. Einstaklingar greiða fjármagnstekjuskatt af hagnaði hlutdeildarskírteinanna 
þegar þeir innleysa hann. Hagnaður og tap af hlutdeildarskírteinum telst til skattskyldra tekna eða 
gjalda hjá félögum óháð innlausn.  

6.5. Fjárhagsstaða, rekstrarafkoma og mat á eignum 

Samkvæmt endurskoðuðum stofnefnahagsreikningi frá 27. nóvember 2015 námu heildareignir 
útgefanda 250 þúsundum kr. Gengi hlutdeildarskírteina í sjóðnum nam 1,0 kr. á hverja einingu þann 
27. nóvember 2015. Enginn eiginlegur rekstur er hjá útgefanda og sveiflast eignir hans fyrst og fremst 
í takt við þróun á virði þeirra eigna sem útgefandi á. Fjárhagsstaða útgefanda er háð greiðslum af 
framangreindu skuldabréfi útgefnu af Landsvirkjun hf. og afleiðusamninga sem gerðir hafa verið við 
Commerzbank. Virði afleiðusamninga er háð þróun á erlendum hlutabréfamörkuðum.  

 

 

Samkvæmt endurskoðuðum ársreikningi 2015, í samræmi við lög um ársreikninga og reglur um 
reikningsskil rekstrarsjóða, dags. 16. mars 2015, námu heildareignir útgefanda 846,1 milljónum kr., en 
þar af er skuldabréf Landsvirkjunar  657,9 m.kr. Aðrar eignir sjóðsins eru afleiðusamningar (kaupréttir) 
sem sjóðurinn hefur gert við Commerzbank að fjárhæð 152,6 milljón kr. auk handbærs fjár og annarra 
krafna að fjárhæð samtals 35,5 milljónir kr. Gengi hlutdeildarskírteina í sjóðnum nam 1,01 kr. á hverja 
einingu þann 31. desember 2015. Enginn eiginlegur rekstur er hjá útgefanda og sveiflast eignir hans 
fyrst og fremst í takt við þróun á virði þeirra eigna sem útgefandi á, en þróun á erlendum 
hlutabréfamörkuðum hefur þar mest áhrif. Fjárhagsstaða útgefanda er háð endurgreiðslu 
Landsvirkjunar á skuldabréfinu og afleiðusamninga sem gerðir hafa verið við Commerzbank. Virði 
afleiðsamninganna er háð þróun á erlendum hlutabréfamörkuðum. 
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6.6. Ráðstöfun á fjármunum útgefanda 

Í 2. mgr. 10. gr. reglna útgefanda kemur fram að greiðslum útgefanda skuli ráðstafað í eftirfarandi röð: 

i) Til greiðslu opinberra gjalda og til greiðslu rekstrarkostnaðar útgefanda, þ.m.t. 
umsýsluþóknunar skv. 6. gr. reglnanna. 
 

ii) Í samræmi við skilmála skuldbindinga útgefanda. 
 

iii) Til hlutdeildarskírteinishafa í samræmi við reglur þessar. 
 

iv) Til greiðslu umfram endurheimta við fullnustu. Komi til þess að útgefandi þurfi að fullnusta 
þær tryggingar sem standa að baki skuldabréfa 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. 
 

v) Afgangsstærðir við slit útgefanda. Þeir fjármunir sem eftir standa í sjóðnum þegar liðir i)-
iv) hafa verið greiddir og öll hlutdeildarskírteini innleyst miðað við hámarks arð, greiðast 
til rekstrarfélagsins við slit útgefanda.  

 

Fram kemur í 6. gr. reglna útgefanda að útgefandi greiðir rekstrarfélaginu fasta umsýsluþóknun fyrir 
að annast daglegan rekstur sjóðsins. Þóknunin er á ársgrundvelli 0,5% af meðalstöðu heildareigna 
útgefanda (eru þá ekki dregnar skuldbindingar frá eignum sjóðsins) og er þóknunin greidd 
mánaðarlega. Ekkert hámark er á þóknuninni. Árleg þóknun vörslufyrirtækis útgefanda greiðist af 
þóknun rekstrarfélagsins. Aðrar þóknanir sem falla til vegna reksturs og umsýslu útgefanda, s.s. vegna 
reksturs, umsýslu, kaup og sölu fjármálagerninga, greiðir útgefandi sjálfur.  

Rekstrarfélaginu er óheimilt að veðsetja eignir og tekjur útgefanda.  

6.7. Fjárfestingarstefna og helstu eignir útgefanda 

Markmið og fjárfestingarstefna útgefanda kemur fram í 4. gr. reglna útgefanda. Markmið útgefanda er 
að ávaxta þá fjármuni sem greiddir eru inn í sjóðinn í staðinn fyrir hlutdeildarskírteini með útgáfu 
skuldabréfa og annarra fjármálagerninga. Útgefandi fjárfestir með það að markmiði að tryggja að hann 
geti mætt greiðsluflæði vegna skuldabréfa og annarra skuldbindinga sem sjóðurinn gefur út. 
Fjárfestingar útgefanda munu standa að baki greiðslu skuldbindinga hans og mun því greiðslugeta 
sjóðsins vera háð greiðslugetu mótaðila hans. Fjárfestingarheimildir útgefanda takmarkast við 
fjárfestingar í innlánum fjármálafyrirtækja, reiðufé, skuldabréfi útgefnu af Landsvirkjun og afleiðum á 
safn hlutabréfavísitalna. Fjárfestingar útgefanda í öðrum eignum eru óheimilar. Fari fjárfesting 
útgefanda fram úr leyfilegum mörkum samkvæmt fjárfestingarstefnu verður þegar í stað leitast við að 
gera ráðstafanir til úrbóta. Slíkar úrbætur geta þó tekið tíma, allt eftir aðstæðum hverju sinni og geta 
aðgerðir frestast, enda sé það í þágu eigenda hlutdeildarskírteina. Hafi slíkt mögulega áhrif á verðmæti 
skuldabréfanna verður það birt opinberlega í samræmi við 62. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 
108/2007. Rekstrarfélaginu er einu heimilt að breyta reglum útgefanda og er sú heimild háð samþykki 
90% af eigendum skuldabréfa og annarra skuldaviðurkenninga útgefnum af útgefanda, miðað við 
fjárhæð, sbr. 14. gr. reglna útgefanda.  
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6.7.1 Fjárfesting útgefanda í kauprétti á erlenda vísitölukörfu 

Útgefandi hefur fjárfest í kauprétti á erlenda vísitölukörfu, útgefnum af Commerzbank, D-60261 
Frankfurt am Main Þýskalandi. Fjárfestingin nemur tæplega 18% af brúttóeignum útgefanda. 

Kauprétturinn er dagsettur 30. nóvember 2015 og er með gjalddaga 2. desember 2022, en 
viðmiðunardagsetningar á vísitölum eru 31. maí 2022, 30. júní  2022, 29. júlí 2022, 30. ágúst 2022, 30. 
september 2022, 31. október 2022 og 30. nóvember 2022. Viðmiðunarfjárhæð (höfuðstóllinn) 
kaupréttarins er USD 6.636.000,- og er hann tengdur erlendri vísitölukörfu sem inniheldur sömu 
vísitölur, í sömu hlutföllum, og vísitölukarfan sem ávöxtun skuldabréfsins sem þetta skráningarskjal 
tekur til er tengd. Tilgangur útgefanda með kaupréttarsamningnum er að mæta mögulegum greiðslum 
útgefanda samkvæmt hækkunarstuðli skuldabréfanna.  

Vísitölukarfa kaupréttarins samanstendur af eftirfarandi vísitölum: 

Heiti vísitölu Bloomberg 
auðkenni 

Vigtir Upphafs 
gildi 

Gjald 
miðill 

Lýsing 
 

S&P 500 SPX Index 50,0% 2080,41 USD Standard & Poor's 500 er 
hlutabréfavísitala í USA, byggð 
á 500 stærstu félögum á NYSE 
og Nasdaq kauphöllunum. 
Vísitalan nær yfir um 70% af 
heildarvirði hlutabréfa í USA. 

Euro Stoxx 50 SX5E Index 15,0% 3506,45 EUR Hlutabréfavísitala fyrir 50 
stærstu félög Evrópu. Félögin 
frá 12 löndum: Austuríki, 
Belgíu, Finnlandi, Frakklandi, 
Þýskalandi, Grikklandi, Írlandi, 
Ítalíu, Lúxemborg, Hollandi, 
Portúgal og Spáni. 

FTSE 100 UKX Index 7,5% 6356,09 GBP Bresk hlutabréfavísitala yfir 
100 stærstu félögin sem skráð 
eru í LSE, kauphöllinni í 
London. 

Nikkei 225 NKY Index 7,5% 19747,47 JPY Verðvegin hlutabréfavísitala 
225 stærstu félaga sem skráð 
eru í kauphöllinni í Tókýó.  

S&P/ASX 200 AS51 Index 5,0% 5166,518 AUD Hlutabréfavísitala fyrir 200 
stærstu félög í Ástralíu. 

S&P/TSE 60 SPTSX60 Index 5,0% 791,80 CAD Hlutabréfavísitala 60 stærstu 
og seljanlegustu félaga sem 
skráð eru í kauphöllinni í 
Toronto. 

Swiss Market SMI Index 5,0% 8993,10 CHF Swiss Market Index er 
hlutabréfavísitala yfir 20 
stærstu félög í Sviss. Vísitalan 
nær yfir um 85% af heildarvirði 

http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlutabr%C3%A9fav%C3%ADsitala&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/Kauph%C3%B6llin_%C3%AD_London
http://is.wikipedia.org/wiki/Kauph%C3%B6llin_%C3%AD_London
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hlutabréfa í kauphöllinni í 
Sviss.   

Hang Seng HSCEI Index 5,0% 9790,64 HKD Hlutabréfavísitala fyrir 50 
stærstu félög í Hong Kong. 
Vísitalan nær yfir um 70% af 
heildarvirði hlutabréfa í 
kauphöllinni í Hong Kong. 

 

Á gjalddaga kaupréttarins (e. Cash Settlement Date) er virði kaupréttarins reiknað út miðað við sjö 
dagsetningar (31. maí 2022, 30. júní  2022, 29. júlí 2022, 30. ágúst 2022, 30. september 2022, 31. 
október 2022 og 30. nóvember 2022) og endanlegt virði kaupréttarins reiknast út frá meðaltali 
undirliggjandi vísitalna þessa sjö tilteknu daga.  

Virði kaupréttarins er reiknað með eftirfarandi hætti: 

Viðmiðunarfjárhæð x þátttaka x Max [0, körfuávöxtun-1] 

Þátttaka er 100%, en þátttaka felur í sér hversu mikla hlutdeild fjárfestar fá í hækkun á þeirri 
vísitölukörfu sem skuldabréfið er tengt við. 

 

Körfuávöxtun er: 

 

 

Með öðrum orðum ef vísitölukarfan hækkar á umræddu tímabili þá er virði kaupréttarins jafnt og 
hlutfallsleg hækkun vístölukörfunnar margfölduð með þátttökunni og viðmiðunarfjárhæðinni. Ef 
ávöxtun vísitölukörfunnar er neikvæð á umræddu tímabili er virði kaupréttarins ekkert.  

6.7.2 Fjárfesting útgefanda í skuldabréfi útgefnu af Landsvirkjun 

Útgefandi hefur fjárfest í óverðtryggðu skuldabréfi útgefnu 4. desember 2015 af Landsvirkjun með ISIN 
númerið XS1330435519. Fjárfestingin var fjármögnuð með útgáfu skuldabréfaflokksins sem þetta 
skráningarskjal tekur til. Skuldabréfið nemur 78% af brúttóeignum útgefanda miðað við stöðuna í 
árslok 2015. Í upphafi var greitt fyrir skuldabréfið í ISK en bréfið endurgreiðist í USD. 

Lögformlegt heiti og viðskiptaheiti útgefanda óverðtryggðu skuldabréfanna er Landsvirkjun hf. og er 
hann skráður á Íslandi undir kennitölunni 420269-1299. Lögheimili Landsvirkjunar hf. og skrifstofa er 
að Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík. Landsvirkjun er sameignarfyrirtæki ríkissjóðs og gilda lög nr. 42 frá 
1983 um félagið.  

Skuldabréf Landsvirkjunar eru til sjö ára og er heildarfjárhæð útgáfunnar 5 milljónir USD. Bréfin bera 
3,9% fasta vexti sem greiðast ásamt höfuðstól í einu lagi á lokagjalddaga. Viðskiptadagur bréfsins er 
skráður 30. nóvember 2015 og er skuldabréfið með gjalddaga 30. nóvember 2022. Skuldabréfaútgáfan 
var gerð undir EMTN (e. Euro Medium Term Note) ramma Landsvirkjunar án ríkisábyrgðar og er skráð 
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í kauphöllinni í Lúxemborg, frekari upplýsingar um skuldabréfið má nálgast á heimasíðu 
kauphallarinnar í Lúxemborg (www.bourse.lu). Umsjónaraðili útgáfunnar er Citigroup.  

6.8. Rekstrarfélagið 

Lögformlegt heiti rekstrarfélagsins og viðskiptaheiti er ALDA sjóðir hf. (hjáheiti félagsins á ensku er 
ALDA Asset Management hf.) og er það skráð á Íslandi undir kennitölunni 560409-0790. Lögheimili 
rekstrarfélagsins og skrifstofa er að Borgartúni 27, 105 Reykjavík og símanúmerið er 5101080. 
Rekstrarfélagið er hlutafélag, sbr. lög nr. 2/1995, og var stofnað þann 11. apríl 2009. Félagið er að 100% 
í eigu stjórnenda félagsins. Með virkan eignarhlut fara Alecia ehf. (48%), sem er í meirihlutaeigu 
Þórarins Sveinssonar, framkvæmdastjóra rekstrarfélagsins og YNWA ehf. (18%), sem er í eigu Arnórs 
Gunnarssonar. Aðrir hluthafar eru Verkfræðistofa Austurlands ehf. (9,5%), í eigu Þórarins Sveinssonar, 
Salka 2 ehf. (8,5%) í eigu Þorkels Magnússonar, Birgir Örn Arnarson (8%) og Þórarinn Sveinsson (8%). 
Allir hluthafar hafa jafnan atkvæðisrétt í samræmi við eignarhlut sinn í félaginu. Rekstrarfélagið hefur 
sett sér innri reglur til þess að taka á mögulegum hagsmunaárekstrum, t.a.m. reglur um 
hagsmunaárekstra, reglur um viðskipti starfsmanna og starfsreglur stjórnar. Þá koma stjórnarhættir 
félagsins fram í stjórnarháttayfirlýsingu, sem birt er á vefsíðu félagsins, 
www.aldasjodir.is/sites/default/files/Stjornarhattayfirlysing.pdf. 

Félagið fékk starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu sem rekstrarfélag verðbréfasjóða skv. 7. tl. 1. mgr. 4. gr., 
sbr. 7. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, þann 14. desember 2012. Starfsheimildir 
félagsins taka til reksturs verðbréfasjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu skv. 7. tl. 1. 
mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Hjá rekstrarfélaginu starfa sex sérfræðingar, 
Þórarinn Sveinsson, framkvæmdastjóri, Arnór Gunnarsson, forstöðumaður hlutabréfa, Þorkell 
Magnússon, forstöðumaður skuldabréfa, Pia Michelsson, forstöðumaður viðskiptaþróunar, Sigurður 
Ottó Þorvarðarson, forstöðumaður viðskiptatengsla og Þórður Jónsson, forstöðumaður útlána. Allir 
þessir aðilar búa yfir starfsreynslu á fjármálamarkaði sem er að meðaltali yfir 10 ár.  

Rekstrarfélagið er hvorki skuldari né ábyrgðarmaður á skuldabréfunum. Rekstrarfélagið er skaðlaust af 
útgáfu skuldabréfanna og ber ekki ábyrgð á greiðslu afborgunar höfuðstóls, hækkunarstuðuls, vaxta, 
verðbóta, innheimtukostnaðar eða hvaða greiðslum sem er vegna skuldabréfanna, hvorki að hluta til 
né í heild.  

Samkvæmt 1. gr. reglna útgefanda er rekstrarfélagið ábyrgt fyrir daglegum rekstri útgefanda og kemur 
fram fyrir hans hönd. Þá er rekstrarfélaginu heimilt að samþykkja fyrir hönd sjóðsins alla samninga og 
önnur skjöl sem útgefandi er aðili að, en við slíkar aðstæður verður rekstrarfélagið ekki sjálft 
skuldbundið gagnvart gagnaðila slíks samnings eða annarra skjala eða viðtakanda slíkra skjala eða 
vottorðs. Í samræmi við 2. mgr. 60. gr. laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 
fagfjárfestasjóði kemur fram í 3. gr. reglna útgefanda að útgefandi beri einn ábyrgð á skuldbindingum 
sínum með þeim eignum sem hann á hverju sinni. Ábyrgð á greiðslu skuldbindinga útgefanda er fólgin 
í þeim eignum sem sjóðurinn á hverju sinni. Hvorki rekstrarfélagið né vörsluaðili útgefanda bera ábyrgð 
á skuldbindingum hans. Þá geta kröfuhafar eingöngu beint kröfum sínum gegn útgefanda að eignum 
sem tilheyra honum. Í 2. mgr. 60. gr. laganna  er tekið fram að ákvæðið um að rekstrarfélag beri ekki 
ábyrgð á skuldbindingum einstakra fagfjárfestasjóða víki ekki til hliðar skaðabótaábyrgð 
rekstrarfélagsins. Rekstrarfélagið ábyrgist að eignir útgefanda verði varðveittar í samræmi við reglur 
útgefanda og þær nýttar til endurgreiðslu á þeim fjármálagerningum sem útgefandi hefur gefið út og 
til greiðslu á rekstrarkostnaði hans.  

http://www.aldasjodir.is/sites/default/files/Stjornarhattayfirlysing.pdf
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Útgefandi er einn af mörgum sjóðum sem rekstrarfélagið rekur. Í bókhaldi og ársreikningi 
rekstrarfélagsins er eignum og skuldbindingum útgefanda haldið aðskildum frá öðrum eignum félagsins 
og sjóðum á vegum þess. 

6.8.1 Tilgangur rekstrarfélagsins 

Samkvæmt 3. gr. samþykkta rekstrarfélagsins er tilgangur þess hvers konar daglegur rekstur verðbréfa- 
og fjárfestingarsjóða skv. II., III. og IV. kafla laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 
fagfjárfestasjóði, og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu, sbr. 7. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 
161/2002 um fjármálafyrirtæki. Einnig rekstur sem nauðsynlegur er fyrir tilgang félagsins.  

6.8.2 Hlutafé rekstrarfélagsins 

Hlutafé rekstrarfélagsins er 75 milljónir króna, sbr. 4. gr. samþykkta félagsins og skiptist það í jafnmarga 
hluti. Hlutaféð er allt útgefið og greitt.  

Samkvæmt 5. gr. samþykkta rekstrarfélagsins fylgja engin sérréttindi hlutum í félaginu og eru hluthafar 
ekki skyldir til að þola innlausn á hlutum sínum nema lög standi til annars. Eigendaskipti á hlutum í 
félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega og 
skráning í hlutaskrá hefur farið fram. Sá sem eignast hlutabréf í félaginu getur ekki beitt réttindum 
sínum sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá eða hann hafi tilkynnt og fært sönnur 
á eign sína á hlutnum, sbr. 7. gr. samþykkta félagsins. Þó öðlast menn ekki atkvæðisrétt fyrr en að 
liðnum 14 dögum frá því að nafn þeirra var skráð í hlutaskránna. Framsöl skulu ávallt rituð á hlutabréfin.  

6.8.3 Stjórnarhættir rekstrarfélagsins og stjórnendur 

Útgefandi er fagfjárfestasjóður og stundar því ekki eiginlega starfsemi. Sökum þessa er hvorki til staðar 
félagsstjórn né framkvæmdastjóri hjá útgefanda. Rekstrarfélagið fer með æðsta vald í málefnum 
útgefanda samkvæmt því sem lög og reglur útgefanda kveða á um og kemur fram fyrir hönd útgefanda. 
Hér á eftir fara því upplýsingar um stjórnarhætti og stjórnendur rekstrarfélagsins, en Arnór 
Gunnarsson, forstöðumaður hjá rekstrarfélaginu, er jafnframt sjóðsstjóri útgefanda. 

Stjórnarhættir rekstrarfélagsins eru markaðir af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, samþykktum 
félagsins og starfsreglum stjórnar, auk laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og laga nr. 128/2011 um 
verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Þá er kveðið á um í 3. mgr. 19. gr. laga nr. 
161/2002 um fjármálafyrirtæki að fjármálafyrirtækjum beri að fylgja viðurkenndum stjórnarháttum 
fyrirtækja og fylgir rekstrarfélagið því einnig leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja samkvæmt 4. 
útgáfu, sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Kauphöllinni og Samtökum atvinnulífsins. Hins vegar, 
vegna smæðar útgefanda, víkur útgefandi frá ýmsum ákvæðum leiðbeininganna, s.s. upplýsingar og 
fundargerð um fyrsta hluthafafund félagsins og að aðalfundur er boðaður með tveggja vikna fyrirvara, 
stjórn setur ekki skriflegar reglur um siðferði og samfélagslega ábyrgð félagsins, ekki er til skrifleg 
starfslýsing stjórnarformanns og stjórnin starfrækir ekki undirnefndir. Stjórnarháttayfirlýsing félagsins 
er birt á vefsíðu félagsins á slóðinni www.aldasjodir.is/sites/default/files/Stjornarhattayfirlysing.pdf. 

Lögum samkvæmt er æðsta vald í málefnum félagsins í höndum lögmætra hluthafafunda, samkvæmt 
því sem lög og samþykktir þess ákveða. Hluthafar fara með ákvörðunarvald sitt í málefnum félagsins á 
hluthafafundum. Samkvæmt 2. mgr. 8. gr. samþykkta félagsins skal halda aðalfund fyrir lok 
aprílmánaðar ár hvert. Til aðal- eða aukafunda skal boða með bréfi til hluthafa með skemmst tveggja 
vikna fyrirvara eða lengst fjögurra vikna fyrirvara, en um boðun hluthafafunda fer nánar skv. 88. gr. 
laga nr. 2/1995 um hlutafélög.  

http://www.aldasjodir.is/sites/default/files/Stjornarhattayfirlysing.pdf
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Stjórn rekstrarfélagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda. Samkvæmt 12. gr. 
samþykkta félagsins skipa þrír menn stjórn félagsins og jafn margir til vara og eru stjórnarmenn kosnir 
á aðalfundi ár hvert. Um hæfi stjórnarmanna fer samkvæmt lögum um hlutafélög nr. 2/1995 og lögum 
um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Samkvæmt 13. gr. samþykkta félagsins kveður formaður stjórnar 
stjórnina til funda og stýrir þeim. Fundi skal halda mánaðarlega en einnig ef einhver stjórnarmanna, 
endurskoðandi eða framkvæmdastjóri krefst þess. Fundir stjórnar eru lögmætir ef þrír stjórnarmenn 
sækja fund. Til gildrar samþykktar fundarins þarf að minnsta kosti 3 atkvæði. Stjórn félagsins hefur 
heimild til að skuldbinda það og er undirskrift þriggja stjórnarmanna nægileg, sbr. 15. gr. samþykkta 
félagsins.  

Stjórn rekstrarfélagsins skipa eftirtaldir aðilar: 

Dr. Birgir Örn Arnarson, stjórnarformaður 

Birgir Örn Arnarson er fæddur 1. mars 1971. Hann hefur setið í stjórn félagsins frá stofnun þess. Hann 
starfaði í áhættustýringu Kaupþings frá 1999 til 2008. Birgir var framkvæmdastjóri áhættustýringar 
Nýja Kaupþings frá október 2008 til mars 2009. Hann stofnaði ráðgjafafyrirtækið Summu ehf. í félagi 
við aðra og starfaði þar til ársins 2011 auk þess sem hann var með lektorsstöðu í fjármálaverkfræði við 
Háskólann í Reykjavík. Birgir hefur starfað frá 2011 sem Head of Market Risk Analytics á 
fjárfestingasviði Zurich Insurance Group í Zurich. Birgir var stjórnarmaður í Rekstarfélagi Byrs frá 2010 
til 2011, Okkar líftryggingum frá 2008 til 2009, og Rekstarfélagi Kaupþings/Stefni til 2009. Þá sat Birgir 
í stjórn Verðlaunasjóðs Guðmundar P. Bjarnasonar til ársins 2009. Birgir er með doktorspróf í fræðilegri 
aflfræði frá Cornell University. 

Egill Þór Sigurðsson, meðstjórnandi 

Egill Þór er fæddur 25. maí 1958. Hann hefur setið í stjórn félagsins frá árinu 2010. Hann starfaði sem 
framkvæmdastjóri Egilsson hf. frá 1978 til 2008, var starfandi stjórnarformaður Egilsson hf. frá árinu 
2008-2012, en tók þá aftur við sem framkvæmdastjóri félagsins. Hann hefur verið stjórnarmaður í 
Sigtúni ehf. frá árinu 2000 og stjórnarmaður Andvara ehf. frá árinu 2005. Egill var í stjórn A4 skrifstofa 
og skóli ehf. 2012 og hefur verið í stjórn Tóner og Blek ehf. frá árinu 2012. Egill er með MBA gráðu frá 
Háskóla Íslands.  

Dr. Óli Grétar Blöndal Sveinsson, meðstjórnandi 

Óli er fæddur 17. febrúar 1972. Hann hefur setið í stjórn félagsins frá árinu 2010. Hann starfaði hjá 
Landsvirkjun frá 2004-2007, hjá Landsvirkjun Power frá 2008-2009. Óli Grétar hefur starfað sem 
framkvæmdastjóri þróunarsviðs Landsvirkjunar frá 2009. Óli Grétar hefur setið í stjórnum  Sjávarorku 
ehf. frá árinu 2012, Íslenskrar Orku ehf. frá árinu 2012, Landsvirkjunar Power ehf. frá árinu 2011,  
Þeistareykja ehf. frá árinu 2010, Orkurannsóknasjóðs Landsvirkjunar frá árinu 2007 og sat í stjórn 
Orkuvarða ehf. frá árinu 2007 til 2012.  

Elín Björg Smáradóttir, varamaður 

Elín er fædd 24. júlí 1968. Hún hefur setið í varastjórn félagsins frá árinu 2012. Elín er yfirmaður 
lögfræðimála Orkuveitu Reykjavíkur og hefur starfað hjá fyrirtækinu frá árinu 2008. Árin 2003-2008 
starfaði Elín hjá Orkustofnun og árin 1994-2003 hjá Skipulagsstofnun. Þá var hún stundakennari við 
Háskólann í Reykjavík frá árinu 2009. Elín hefur setið í stjórn HS Veitna hf. frá árinu 2012, í stjórn 
Reykjavík Energy Invest frá árinu 2011, auk stjórnarsetu í ýmsum félögum f.h. Orkuveitu Reykjavíkur. 
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Elín útskrifaðist með Cand. Jur. próf frá Háskóla Ísland árið 1994 og öðlaðist málflutningsréttindi fyrir 
héraðsdómi í febrúar 2006. 

Snorri Örn Guðmundsson, varamaður 

Snorri Örn Guðmundsson er fæddur 26. júní 1970. Hann hefur setið í stjórn félagsins frá 2012. Snorri 
starfaði hjá Íslandsbanka 1998-2004 og síðar 2007-2008, síðast sem viðskiptastjóri fjármálastofnana í 
fjárstýringu bankans. Hann starfaði sem fjárfestatengill og forstöðumaður samskiptasviðs Bakkavör 
Group frá 2008-2011. Snorri starfar nú sem sölu- og markaðsstjóri hjá hátæknifyrirtækinu Stjörnu-
Odda. Snorri er með B.Sc í fjármálafræði og markaðsfræði frá Wall School of business, Coastal Carolina 
University í Bandaríkjunum. 

Einar Magnús Ólafsson, varamaður 

Einar er fæddur 31. janúar 1962. Hann hefur setið í varastjórn félagsins frá 2012. Einar starfaði sem 
framkvæmdastjóri og eigandi  hjá Ólafi Guðnasyni ehf. frá 1990-2008. Hann situr í stjórnum EE-
eignarhaldsfélags ehf., HHK eignarhaldsfélags ehf., Autogas ehf. og Hrossholts ehf.  Einar er 
viðskiptafræðingur (cand. oecon) frá Háskóla Íslands. 

Allir stjórnarmenn félagsins eru óháðir stórum hluthöfum félagsins, félaginu sjálfu og daglegum 
stjórnendum að undanskildum stjórnarformanni félagsins, sem er jafnframt hluthafi í félaginu.  

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra, sem annast daglegan rekstur félagsins, sbr. 16. gr. 
samþykkta. Um hæfi framkvæmdastjóra fer samkvæmt lögum og er framkvæmdastjóra óheimilt, nema 
að fengnu leyfi stjórnar rekstrarfélagsins, að sitja í stjórn atvinnufyrirtækja. Framkvæmdastjóri 
félagsins er Þórarinn Sveinsson (fæddur 26. júní 1967). Þórarinn hefur verið framkvæmdastjóri Öldu 
sjóða frá stofnun félagsins 2009. Hann starfaði hjá Samskip frá 1995-1998 og svo hjá Kaupþingi frá 
1999-2008, fyrst sem aðstoðarforstöðumaður í fyrirtækjaráðgjöf og síðar sem framkvæmdastjóri 
eignastýringarsviðs. Þórarinn er stjórnarmaður í Alecia ehf. síðan 2009, var í stjórn A4 skrifstofa og skóli 
ehf. og Tóner og Blek ehf. 2012,  hefur setið í stjórn Verkfræðistofunnar Ás ehf. og Egilsson ehf. frá 
2012 og var í stjórn Autogas ehf. 2011-2013. Þórarinn sat í stjórn Gen ehf. frá 2006-2009, Hrossholts 
ehf. frá 2007-2009 og Thsv ehf. frá 2006-2010. Hann hefur setið í stjórn Artemis Holding Ltd. og Artemis 
Master Ltd. frá árinu 2002, sat í stjórn Hlutabréfasjóðs Búnaðarbankans frá 2003-2009, Alþjóða 
Framtakssjóðsins 2003-2009, Fjárfestingasjóðs Búnaðarbankans 2003-2009. Hann var 
stjórnarformaður Rekstrarfélags Kaupþings Búnaðarbanka hf. 2003-2009, Kaupthing Management 
Company SA 2004-2009, Kaupthing Investment Fund SA 2004-2009, Kaupthing Advisory Company SA 
2004-2009, Kaupthing Fund Sicav SA 2004-2009, Kaupthing Manager Selection SA 2004-2009, 
International Private Equity Fund II LP Ltd. 2004-2009, Althoda Framtakssjodurinn GP Ltd. 2004-2009. 
Þórarinn er með masterspróf í verkfræði frá Massachusetts Institute of Technology. 

Sjóðsstjóri útgefanda er Arnór Gunnarsson, forstöðumaður hlutabréfa hjá rekstrarfélaginu (fæddur 15. 
júlí 1978). Arnór hefur verið sjóðsstjóri AAM GLEQ3 frá stofnun, en hann er forstöðumaður hlutabréfa 
hjá félaginu og hefur viðeigandi sérfræðiþekkingu og reynslu í sjóðastýringu. Ráðning hans er 
ótímabundin. Hann hefur yfir 10 ára reynslu af störfum í eignastýringu, fyrst hjá Kaupþingi hf., þar sem 
hann hóf störf árið 2001, síðar hjá rekstrarfélaginu Stefni hf. og að lokum hjá Öldu sjóðum hf. Arnór er 
löggiltur verðbréfamiðlari. Hann er viðskiptafræðingur frá Háskólanum í Reykjavík og hefur lokið prófi 
sem Chartered Financial Analyst. Arnór er stjórnarmaður í YNWA ehf. en situr ekki í stjórnum neinna 
annarra félaga og hefur ekki gert síðastliðin fimm ár.  
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Stjórnarmenn rekstrarfélagsins, varastjórn, framkvæmdastjóri og sjóðsstjóri útgefanda þiggja ekki laun 
eða önnur hlunnindi frá útgefanda. Enginn þessara aðila hefur gert samning við rekstrarfélagið eða 
útgefanda um hlunnindi við starfslok. Engin fjölskyldutengsl eru milli stjórnarmanna rekstrarfélagsins, 
varamanna, framkvæmdastjóra eða sjóðsstjóra útgefanda, að undanskildum framkvæmdastjóra 
félagsins, Þórarni Sveinssyni og stjórnarmanni, Óla Grétari Blöndal Sveinssyni, en þeir eru bræður. 
Enginn ofangreindra aðila hefur verið sakfelldur vegna svikamála síðastliðin fimm ár, hlotið opinbera 
kæru og/eða viðurlög af hálfu lögboðinna yfirvalda eða eftirlitsyfirvalda síðastliðin fimm ár eða verið 
dæmdur vanhæfur til að starfa sem aðili í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn útgefanda 
verðbréfa eða til að stjórna eða stýra verkefnum hjá útgefanda verðbréfa síðustu fimm árin. Með 
eftirfarandi undantekningum hafa þeir heldur ekki verið starfandi framkvæmdastjórar, verið 
stjórnendur, setið í stjórn eða verið umsjónarmenn fyrirtækja við úrskurð um gjaldþrota eða við skipta- 
eða slitameðferð a síðastliðnum fimm árum. Þórarinn Sveinsson var framkvæmdastjóri hjá Kaupþingi 
Banka hf. á árunum 2001-2008. Fallist var á greiðslustöðvun Kaupþings Banka hf. 24. nóvember 2008 
fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og var félagið tekið til formlegrar slitameðferðar með úrskurði 
Héraðsdóms Reykjavíkur sem birtur var 22. Nóvember 2010. Þórarinn sat jafnframt í stjórn Thsv ehf. 
2006-2010, en úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur um töku félagsins til gjaldþrotaskipta var kveðinn 
upp 7. júní 2010. Egill Þór Sigurðsson var framkvæmdastjóri hjá Egilsson hf. 1978-2008. Héraðsdómur 
Reykjavíkur staðfesti þann 13. Janúar 2010 nauðasamning félagsins en félagið var síðan úrskurðað 
gjaldþrota þann 13. Júní 2011, þá undir nafninu Tékklistinn ehf. Egill var stjórnarmaður í Egilsson hf. frá 
árinu 2000 og allt þar til Tékklistinn ehf. var úrskurðað gjaldþrota.  

Ekki er um að ræða nein óvenjuleg viðskipti né nokkurs konar lánafyrirgreiðslu útgefanda við 
rekstrarfélagið, stjórnarmenn, starfsmenn eða endurskoðendur rekstrarfélagsins.  

Hægt er að hafa samband við stjórnarmenn rekstrarfélagsins, framkvæmdastjóra og sjóðsstjóra 
útgefanda með póstsamskiptum í gegnum heimilisfang útgefanda og rekstrarfélags í Borgartúni 27, 
105 Reykjavík. Heimilisfang vinnustaðar framkvæmdastjóra og sjóðsstjóra er Borgartún 27, 105 
Reykjavík. Heimilisfang vinnustaðar Óla Grétars Blöndals Sveinssonar, stjórnarmanns, er Háaleitisbraut 
68, 103 Reykjavík. Heimilisfang vinnustaðar Egils Þórs Sigurðssonar, stjórnarmanns, er 
Köllunarklettsvegur 10, 104 Reykjavík. Heimilisfang vinnustaðar Birgis Arnar Arnarsonar er í 
Lúxemborg. Símanúmer rekstrarfélagsins er +354 510 1080 og tölvupóstfang er 
aldasjodir@aldasjodir.is. Vefur rekstrarfélagsins er www.aldasjodir.is. 

6.8.4 Aðrar upplýsingar 

Rekstrarfélagið hefur útvistað verkefnum og stoðþjónustu samkvæmt skriflegum samningum í 
samræmi við viðeigandi ákvæði laga og reglugerða. Áhættustýringu félagsins er útvistað til Feanor slf., 
kt. 550212-0560, Þinghólsbraut 17, 200 Kópavogur, en öll rekstrartengd áhætta innan rekstrarfélagsins 
er greind reglubundið og metin. Hefur stjórn félagsins sett ýmsar innri reglur varðandi starfsemi 
félagsins, þ.á.m. áhættustefnu, lausafjárstefnu og reglur um starfsemi stjórnar, með það m.a. að 
markmiði að bera kennsl á og takmarka áhættu í rekstri félagsins. Kvasir lögmenn ehf., kt. 470105-
2670, Laugavegi 182, 105 Reykjavík sjá um regluvörslu félagsins og Endurskoðun og ráðgjöf ehf., kt. 
671086-1209, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ annast innri endurskoðun félagsins. T Plús sér um vörslu 
sjóða, uppgjörsþjónustu og sjóðaumsýslu. Þá sér Invicta Síðumúla 23, 108 Reykjavík um bókhald 
félagsins. Rekstraraðili Invicta er KA endurskoðun sf. kt. 570210-1650, Síðumúla 23, 108 Reykjavík. T 
Plús sér um bókhald sjóða í rekstri félagsins, þ.m.t. útgefanda. KPMG ehf er ytri endurskoðandi 
félagsins.  

mailto:aldasjodir@aldasjodir.is
http://www.aldasjodir.is/
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6.9 Vörslufyrirtæki 

Lögformlegt heiti vörslufyrirtækis útgefanda og viðskiptaheiti er T Plús hf, kt. 531009-1180, Skipagötu 
9, 2. hæð, 600 Akureyri. 

Samkvæmt samningum hefur rekstrarfélagið útvistað til vörslufyrirtækisins ýmsum lögbundnum 
verkefnum rekstrarfélagsins, s.s. vörslu og uppgjör fjármálagerninga, útgáfu og innlausn 
hlutdeildarskírteina, umsjón með eigendaskrá hlutdeildarskírteina, eftirlit með fjárfestingarstefnum, 
reikna gengi sjóða og útreikning á innlausnarvirði, samskipti við bókhald sjóða og uppgjör sjóða um 
sameiginlega fjárfestingu. Skýrslugjafir til opinberra aðila vegna útgefanda eru í höndum vörsluaðila. 
Hefur útvistun á framangreindum verkefnum rekstrarfélagsins engin áhrif á ábyrgð rekstrarfélagsins 
gagnvart eigendum hlutdeildarskírteina. Í grein 5 í reglum útgefanda kemur fram að rekstrarfélagi sé 
heimilt að skipta um vörslufyrirtæki. Rekstrarfélagið greiðir þóknun til vörslufyrirtækisins.  

Vörslufyrirtækið er hlutafélag, sbr. lög nr. 2/1995, sem var stofnað 9. október 2009. Félagið fékk 
starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki þann 9. 
desember 2010 og tók formlega til starfa í janúar 2011. Starfsleyfi vörsluaðila tekur til þjónustu með 
fjármálagerninga samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti sem felst í framkvæmd fyrirmæla fyrir hönd 
viðskiptavina skv. tölulið 6 b, 1. mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Starfsheimildir 
vörsluaðila, skv. 25. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, taka til framkvæmd fyrirmæla fyrir 
hönd viðskiptavina og vörslu og stjórnun í tengslum við einn eða fleiri fjármálagerninga fyrir reikning 
viðskiptavinar, þ.m.t. vörslu fjármálagerninga og tengda þjónustu, svo sem vegna fjármuna eða 
tryggingar.  

Stofnendur fyrirtækisins voru þrír; Íslensk verðbréf hf., Saga Capital hf. og Stapi lífeyrissjóður. Hluthafar 
fyrirtækisins í dag eru Íslensk verðbréf hf. (45,45%), Umsýslufélagið Verðandi ehf. (35,60%), H.F. 
Verðbréf hf. (9,85%) og Stapi lífeyrissjóður (9,09%).  

Tilgangur vörsluaðila samkvæmt samþykktum er að veita bakvinnsluþjónustu á fjármálamarkaði og 
aðra tengda þjónustu sem fyrirtækinu er heimil samkvæmt lögum og starfsleyfi hverju sinni. Vörsluaðili 
er óháð þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í vörslu- og uppgjörsþjónustu verðbréfa, sjóðaumsýslu fyrir 
rekstraraðila og þjónustu varðandi lífeyrissparnað. Hjá vörsluaðila starfa sautján einstaklingar sem 
flestir hafa margra ára starfsreynslu á fjármálamarkaði.  

Stjórn og varastjórn vörsluaðila samanstendur af eftirfarandi aðilum: 

• Einar Ingimundarson, stjórnarformaður (fæddur 9. október 1974). 
• Jóna Jónsdóttir, meðstjórnandi (fædd 3. júlí 1976). 
• Jónmundur Gunnar Guðmundsson, meðstjórnandi (fæddur 26. júlí 1972). 
• Geir Gíslason, varamaður (fæddur 19. september 1972). 
• Anton Örn Brynjarsson, varamaður (fæddur 27. maí 1959). 

Framkvæmdastjóri vörsluaðila er Þórleifur Stefán Björnsson (fæddur 3. október 1970). 

Símanúmer vörsluaðila er +354 575 3900. Frekari upplýsingar um vörsluaðila má finna á vef 
fyrirtækisins, www.tplus.is. 

http://www.tplus.is/
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6.10 Endurskoðandi útgefanda, rekstrarfélags og vörslufyrirtækis 

Endurskoðandi útgefanda og rekstrarfélags er KPMG ehf., kt. 590975-0449, Borgartúni 27, 105 
Reykjavík og Matthías Þór Óskarsson, kt. 070575-5079, löggiltur endurskoðandi og aðili að Félagi 
löggiltra endurskoðenda,  f.h. KPMG ehf.  

Endurskoðandi vörsluaðila er KPMG ehf., kt. 590975-0449, Borgartúni 27, 105 Reykjavík og Arnar 
Eyfjörð Árnason, kt. 110959-5919, löggiltur endurskoðandi og aðili að Félagi löggiltra endurskoðenda, 
f.h. KPMG ehf. 

6.11 Peningaþvætti 

Rekstrarfélagið og vörslufyrirtækið skulu í störfum sínum fyrir hönd útgefanda fylgja í einu og öllu 
ákvæðum laga nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 
Hlutdeildarskírteinishafar hafa sannað á sér deili þegar þess var óskað í samræmi við ákvæði laganna.  

6.12 Upplýsingaskylda 

Við það að skuldabréf útgefanda eru tekin til viðskipta á First North skal útgefandinn sinna 
upplýsingaskyldu á markaði samkvæmt lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og reglum First 
North.  

Núgildandi lög og reglur fyrir útgefendur skuldabréfa kveða m.a. á um að auk opinberrar birtingar á 
ársreikningum og árshlutareikningum fyrir fyrstu sex mánuði hvers árs þá skuli útgefandi skuldabréfa, 
sem tekin hafa verið til viðskipta á First North, birta eins fljótt og auðið er upplýsingar um ákvarðanir 
sem hafa verið teknar, staðreyndir og kringumstæður sem eru líklegar til þess að hafa áhrif á 
markaðsverð skuldabréfanna. Opinber birting telst vera þegar upplýsingarnar hafa verið birtar 
almenningi á Evrópska Efnahagssvæðinu. Samhliða opinberri birtingu skal útgefandi senda 
upplýsingarnar til Fjármálaeftirlitsins, sbr. lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og til 
Kauphallarinnar í eftirlitsskyni, sbr. First North reglur. Meðan skuldabréf útgefanda eru í viðskiptum á 
First North mun rekstrarfélagið fyrir hönd útgefanda birta framangreindar upplýsingar opinberlega og 
á vef rekstrarfélagsins,  www.aldasjodir.is. 

6.13 Hugsanlegir hagsmunaárekstrar 

Athygli er vakin á að hugsanlegir hagsmunir kunna að vera hjá rekstrarfélaginu, vörsluaðila og 
viðurkenndum ráðgjafa í tengslum við töku skuldabréfanna til viðskipta á First North.   

Rekstrarfélagið sá um sölu á skuldabréfunum sem skráningarskjal þetta tekur til og er útreikningsaðili 
á greiðslu útgefanda skv. ákvæðum skuldabréfanna, en rekstrarfélagið fær einnig þóknun vegna þessa 
verkefnis. Vörslufélagið sér um vörslu á eignum fyrir hönd útgefanda og hefur milligöngu um greiðslur 
útgefandans til skuldabréfaeigenda skv. skilmálum skuldabréfanna. Rekstrarfélagið greiðir þóknun til 
vörslufélagsins vegna þessara verkefna. Viðurkenndur ráðgjafi með töku skuldabréfanna til viðskipta á 
First North fær þóknun fyrir, en sem slíkur ráðgjafi hefur KPMG ehf. einnig veitt útgefanda ráðgjöf, m.a. 
við gerð þessa skráningarskjals.  

Í 15. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði er kveðið á um 
aðskilnað reksturs og vörslu og óhæði. Þar segir að rekstrarfélag megi ekki jafnframt vera 
vörslufyrirtæki, meirihluti stjórnarmanna rekstrarfélags verðbréfasjóða skuli vera óháður móðurfélagi 
og vörslufyrirtæki, rekstrarfélög skuli vera óháð móðurfélagi og vörslufyrirtæki í störfum sínum og ætíð 

http://www.aldasjodir.is/
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hafa hagsmuni eigenda hlutdeildarskírteina að leiðarljósi, svo og að stjórnarmaður í rekstrarfélagi megi 
ekki vera í stjórn eða lykilstarfsmaður móðurfélags eða vörslufyrirtækis. Enginn stjórnarmaður 
rekstrarfélags er jafnframt stjórnarmaður hjá vörslufyrirtæki útgefanda og öfugt. Þá er vísað til 
upplýsinga um hluthafa rekstrarfélagins í umfjöllun um rekstrarfélagið í kafla 6.8 sem og ítarlegra 
upplýsinga um rekstarfélagið. Þar kemur m.a. fram að starfsmenn og félög í eigu starfsmanna eru 
hluthafar í rekstrarfélaginu, sem og stjórnarformaður.  

 
Óli Grétar Blöndal Sveinsson stjórnarmaður rekstrarfélagsins er einnig starfsmaður Landsvirkjunar, en 
útgefandi hefur fjárfest í skuldabréfi útgefnu af Landsvirkjun.  Óli Grétar hafði enga aðkomu að þessum 
viðskiptum fyrir hönd Landsvirkjunar. Störf stjórnarmanns tengjast ekki starfi hans hjá Landsvirkjun. Í 
starfsreglum stjórnar Öldu sjóða hf. eru sérstök ákvæði til að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra þegar 
mál sem tengjast stjórnarmönnum eru tekin fyrir. 
 

Rekstrarfélaginu, vörsluaðila, eða útgefanda er ekki skylt að meta hvort kaup á skuldabréfunum sem 
skráningarskjal þetta tekur til er viðeigandi fyrir fjárfesta og nýtur fjárfestir í slíkum viðskiptum því ekki 
verndar samkvæmt grein 16 í lögum nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti. Rekstarfélagið fer fram á það 
við fjárfesta að þeir kynni sér alla hugsanlega hagsmunaárekstra sem tilgreindir eru í þessu 
skráningarskjali. 
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7. Útgáfulýsing GLEQ3 15 1  
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8. Viðauki við útgáfulýsingu GLEQ3 15 1  
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9. Reglur fagfjárfestasjóðsins AAM GLEQ3 
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10. Stofnefnahagsreikningur AAM GLEQ3  
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Reykjavík, ______ febrúar 2016.

Stjórn:

Framkvæmdastjóri:

Stjórn og framkvæmdastjóri ALDA sjóða hf. staðfesta stofnefnahagsreikning sjóðsins með undirritun sinni.

Yfirlýsing stjórnenda

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og 
framkvæmdastjóra

AAM GLEQ3 er sjóður sem hefur það markmið að fjárfesta í fjármálagerningum vegna útgáfu á skuldabréfum sjóðsins.
Sjóðurinn er rekinn af rekstrarfélagi verðbréfasjóða, skv. lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, sem rekur verðbréfa-
fjárfestingar- og fagfjárfestasjóði skv. II., III. og IV. kafla laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og
fagfjárfestasjóði. Sjóðurinn er fagfjárfestasjóður, sbr. 60. gr. laga nr. 128/2011. 
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Reykjavík, ______ febrúar 2016.

KPMG ehf. 

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu stofnefnahagsreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga
nr. 3/2006.  

Ábyrgð endurskoðanda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á stofnefnahagsreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum
siðareglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um hvort
stofnefnahagsreikningurinn sé án verulegra annmarka

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í stofnefnahagsreikningnum.
Endurskoðun felur einnig í sér mat á því hvort reikningsskilaaðferðir og matsaðferðir sem stjórnendur nota við gerð
stofnefnahagsreikningsins séu viðeigandi sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja  álit okkar á.

Álit 
Það er álit okkar að stofnefnahagsreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sjóðsins þann 27. nóvember 2015, í
samræmi við lög um ársreikninga

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar ALDA sjóða hf.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi stofnefnahagsreikning AAM GLEQ3 27. nóvember 2015.
Stofnefnahagsreikningurinn hefur að geyma, efnahagsreikning, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar
skýringar
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27.11.2015

Eignir

250.000
250.000

250.000

Skuldir 

250.000
250.000

250.000

Efnahagsreikningur 27. nóvember 2015

Skuldir samtals

Eignir alls

Eignir samtals

Hlutdeildarskírteini..............................................................................................................................

Handbært fé........................................................................................................................................
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1.       Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir

1.1       Grundvöllur reikningsskila

1.2       Fjárfestingar

1.3        Aðrar eignir

1.4       Aðrar skuldir

1.5       Handbært fé

1.6       Skattamál

2.      Fjárhagsleg áhættustjórnun

2.1       Fjárhagslegir áhættuþættir

Verðbréf með föstum eða breytilegum tekjum sem skráð eru á skipulegum, virkum og verðmyndandi
verðbréfamarkaði eru metin á opinberu gengi í lok tímabilsins. Virði annarra verðbréfa með föstum tekjum er háð mati
rekstrarfélags að teknu tilliti til markaðsaðstæðna hverju sinni. Við mat á þessum eignum er reiknuð niðurfærsla sem
tekur mið af almennri áhættu sem tengist starfseminni.  Sértæk niðurfærsla er færð telji rekstrarfélag þörf á því.

Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði og gefa sér forsendur um mat á eignum, skuldum,
tekjum og gjöldum. Þó svo að mat þetta sé samkvæmt bestu vitund stjórnenda getur raunverulegt verðmæti þeirra liða
sem þannig eru metnir reynst annað.

Skýringar

Stofnefnahagsreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglur um reikningsskil rekstrarfélaga
verðbréfasjóða. Efnahagurinn er gerður í íslenskum krónum og eru fjárhæðir birtar í íslenskum krónum. Gerð er grein
fyrir helstu reikningsskilaaðferðum. 

Fagfjárfestasjóðir eru hluti af sjóðum ALDA sjóða hf. og eru ekki sjálfstæðir skattaðilar. Ávöxtun hvers sjóðs rennur
óskipt til viðkomandi hlutdeildarskírteinishafa og því safnast enginn óúthlutaður hagnaður fyrir í sjóðunum.
Einstaklingar greiða fjármagnstekjuskatt af hagnaði bréfanna við innlausn. Hjá lögaðilum telst hagnaður eða tap af
hlutdeildarskírteinum til skattskyldra tekna eða frádráttarbærra gjalda óháð innlausn.

Sjóðirnir eru undanþegnir fjármagnstekjuskatti skv. lögum nr. 94/1996. Þeir eru þó ekki undanþegnir
fjármagnstekjuskatti í þeim löndum þar sem fjármagntekjuskattur er lagður á tekjur erlendra aðila og ekki eru í gildi
tvísköttunarsamningar milli Íslands og viðkomandi ríkis um að slíkar tekjur skuli skattleggjast hérlendis.

Starfsemi sjóðanna hefur í för með sér margvíslega áhættu svo sem áhrif breytinga á gengi fjármálagerninga, erlendra
gjaldmiðla, greiðsluhæfi skuldara og vaxtabreytinga. Áhættustjórnun sjóðanna beinist að aðgerðum til þess að stýra
þessum áhættuþáttum. Sjóðstjórar sjóðanna leitast við að stýra áhættuþáttum meðal annars með virkri stýringu
fjármálagerninga þar sem það á við. Nánari upplýsingar um fjárhagslega áhættuþætti má finna í útboðslýsingum
sjóðanna á vefsíðu félagsins www.aldasjodir.is.

Hlutabréf sem skráð eru á skipulegum og virkum verðbréfamarkaði eru metin á markaðsverði í lok tímabilsins, þó að
teknu tilliti til þess ef markaður er ekki talinn virkur þá er beitt öðrum aðferðum við mat þeirra eigna samanber hér að
ofan.

Aðrar eignir eru óframkomin viðskipti og viðskiptakröfur.  Aðrar eignir eru metnar á nafnvirði í lok tímabilsins.

Aðrar skuldir eru óframkomin viðskipti, viðskiptaskuldir og ógreidd umsýsla. Aðrar skuldir eru metnar á nafnvirði í lok
tímabilsins.

Handbært fé samanstendur af sjóði og samskiptareikningi verðbréfaviðskipta að frádreginni skuld við lánastofnanir. 

Bundnar bankainnstæður eru bankainnstæður sem eru bundnar til lengri tíma en 12 mánaða.
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3.      Hlutdeildarskírteini

4.      Yfirlit um hlutfallslega skiptingu eigna sjóðsins

Meðfylgjandi er yfirlit yfir eignir verðbréfasjóðsins:

Eign
AAM GLEQ3 27.11.2015 %

250.000 100,00%
250.000 100,00%

5.      Fjárfestingar - sjóðir

Verðbréfaeign:
Erlendar
fjármála- 27.11.2015

Handbært fé stofnanir Hlutabréf Annað Samtals

AAM GLEQ3

250.000 0 0 0 250.000
250.000 0 0 0 250.000

Hlutfallsleg skipting 
verðbréfaeignar: % % % % %

AAM GLEQ3

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

6.      Skuldabréf

Í desember 2015 gaf AAM GLEQ3 fagfjárfestasjóður út skuldabréfa að fjárhæð USD 6,6 millj. og fjárfesti í valréttarsamningi
og skuldabréfi í USD. Heildarheimild útgáfu nemur USD 37.000.000 og hafa USD 6.636.000 verið gefnar út. Útgáfudagur
er 30. nóvember 2015. Lokagjalddagi skuldabréfsins er 5. desember 2022. Skuldabréfið er óverðtryggt og ber ekki vexti.
Allar eignir AAM GLEQ3 eru til tryggingar greiðslu skuldabréfsins.  Skuldabréfið er tengt erlendum hlutabréfavísitölum.

Verðbréf, önnur en 
peningamarkaðsskjöl, óskráð á 
skipulegum verðbréfamarkaði.

Verðbréf, önnur en 
peningamarkaðsskjöl, skráð á 
skipulegum verðbréfamarkaði...

Skýringar frh.

Í efnahag eru hlutdeildarskírteini að nafnverði 250.000 hlutir á upphafsgengi sjóðsins sem er 1,00.

Handbært fé .....................................................................................................................
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11.  Ársreikningur AAM GLEQ3 fyrir 2015 

 



AAM GLEQ3
Borgartúni 27
105 Reykjavík

Kt. 601115-9990

Fagfjárfestasjóður 

AAM GLEQ3

Ársreikningur 2015
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Skýr. 2015 
28.11-31.12. 

827 
1-2 827 

Rekstrargjöld
3 395 

429 
824 

Hagnaður ársins færður á hlutdeildarskírteini ...................................................... 3 

Rekstrarreikningur 28. nóvember til                  
31. desember 2015

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Umsýsluþóknun ........................................................................................................
Annar rekstrarkostnaður ............................................................................................

Vaxtatekjur, verðbætur og gengismunur ...................................................................
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Skýr. 2015 
Eignir

4 657.928 
5 152.621 

Fjárfestingar samtals 810.549 

75 
6 35.464 

Veltufjármunir samtals 35.539 

Eignir samtals 846.088 

Skuldir
7 845.440 

395 

Skuldir samtals 845.835 

9,10 253 

Skuldir og hlutdeildarskírteini samtals 846.088 

253 
250,00 

1,01 

Efnahagsreikningur 31. desember 2015

Langtímaskuldir .......................................................................................................

Handbært fé ............................................................................................................

Ýmsar skammtímaskuldir ........................................................................................

Hrein eign ................................................................................................................
Fjöldi eininga ...........................................................................................................
Gengi sjóðsbréfa í árslok .........................................................................................

Hlutdeildarskírteini .................................................................................................

Verðbréf með föstum tekjum ..................................................................................
Afleiðusamningar ....................................................................................................

Aðrar kröfur .............................................................................................................
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2015 
28.11-31.12. 

Rekstrarhreyfingar
3 

Fjármögnunarhreyfingar
250 

Fjármögnunarhreyfingar 250 

253 

0 

253 
 

Hagnaður ársins ..................................................................................................................

Yfirlit um breytingar á hreinni eign 28. nóvember til
31. desember 2015

Hrein eign í  árslok .............................................................................................................

Seld hlutdeildarskírteini .......................................................................................................

Breyting á hreinni eign ......................................................................................................

Hrein eign í ársbyrjun .........................................................................................................



________________________________________________________________________________________________

Ársreikningur AAM GLEQ3 2015 8 Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Markaðs- % af 
verð eignum 

657.928 77,8% 

Afleiðusamningar
152.621 18,0% 

810.549 95,8% 

35.464 4,2% 
75 0,0% 

846.088 100,0% 

Fjárfestingar

Skuldabréf ...............................................................................................

Yfirlit um fjárfestingar 31. desember 2015

31.12.2015 

Heildarverðmæti fjárfestinga ........................................................................

Eignir samtals ...............................................................................................

Valréttarsamningar ...................................................................................

Handbært fé .................................................................................................
Aðrar eignir ..................................................................................................
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1. Reikningsskilaaðferðir
a. Grundvöllur reikningsskilanna

b. Erlendir gjaldmiðlar

c. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

2. Hreinar fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Hreinar fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) sundurliðast þannig:

2015 

376 
451 
827 

0 
0 

827 

3. Umsýsluþóknun

4. Verðbréf með föstum tekjum

5. Afleiður

Sjóðurinn greiðir rekstrarfélaginu, ALDA Sjóðir hf., umsýsluþóknun fyrir að annast daglegan rekstur sjóðsins svo
sem laun starfsmanna og markaðskostnað. Þóknunin reiknast  af heildareignum og nemur 0,5%.

Verðbréf með föstum tekjum sem skráð eru á skipulögðum verðbréfamarkaði eru metin á markaðsverði í árslok.
Óskráð skuldabréf eru metin með hliðsjón af þeirri ávöxtunarkröfu sem þau eru keypt á eða áætluðu markaðsverði
ef það er talið lægra. Við mat á þessum eignum er reiknuð niðurfærsla sem tekur mið af almennri áhættu sem
tengist starfseminni.

Afleiðusamningar eru valréttarsamningar og eru skráðir á gangvirði í árslok.

Skýringar

Ársreikningur AAM GLEQ3 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og
innihald ársreikninga og samstæðureikninga og reglur FME um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða. Hann
byggir á kostnaðarverðsreglu að því undanskildu að verðbréf eru almennt metin á markaðsverði. Ársreikningurinn
er gerður í íslenskum krónum. 

AAM GLEQ3 er lokaður sjóður og eingöngu ætlaður fyrir fagfjárfesta og er því lokaður fyrir viðskiptum almennings.

Gerð ársreiknings krefst þess að stjórnendur taki ákvarðandir, leggi mat á og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á
beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna, skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að
vera frábrugðnar þessu mati. 

Mat og undirliggjandi forsendur stjórnenda eru í stöðugri endurskoðun og eru áhrifin af breytingum á mati og
forsendum færð á því tímabili sem breytingin á sér stað og á síðari tímabilum, ef breytingarnar hafa áhrif á þau. 

Vaxtatekjur og vaxtagjöld eru færð í rekstrarreikninginn eftir því sem þau falla til og er miðað við virka vexti.
Gengismunur vegna verðbréfa er færður til tekna eða gjalda miðað við síðasta skráða kaupgengi í lok ársins.

Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á gengi á uppgjörsdegi. Áfallinn
gengismunur á höfuðstól eigna og skulda er færður í rekstrarreikning. Rekstrartekjur og rekstargjöld í erlendum
gjaldmiðlum eru umreiknuð á gengi viðskiptadags. 

Fjármagnsgjöld samtals ......................................................................................................................

Hreinar fjármunatekjur samtals ...........................................................................................................

Vaxtatekjur og verðbætur ....................................................................................................................
Gengismunur ......................................................................................................................................
Fjármunatekjur samtals .......................................................................................................................

Gengismunur ......................................................................................................................................
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6. Handbært fé

7. Langtímaskuldir

8. Skattamál

9. Hlutdeildarskírteini

10.

Bókfært verð Gengi 
31.12.2015 31.12.2015 

253 1,01 

11. Sundurliðun og hlutfallsleg skipting fjárfestinga
Sundurliðun fjárfestinga sjóðsins greinist með eftirfarandi hætti:

kr. % kr. % kr. 

Verðbréf, önnur en peninga-
markaðsskjöl, skráð á skipulegum
verðbréfamarkaði .................... 0 0,0% 657.928 81,2% 657.928 81,2% 

Aðrir fjármálagerningar ........... 0 0,0% 152.621 18,8% 152.621 18,8% 
0 0,0% 810.549 100,0% 810.549 0,0% 

SamtalsAnnaðHlutabréf

AAM GLEQ3 ..........................................................................................

Langtímaskuld AAM GLEQ3 er skuldabréf. Bréfið er eingreiðslubréf þar sem hækkun er tengd ávöxtun erlendrar
vísitölukörfu. Gjalddagi bréfsins er í desember 2022. Fjárhæð skuldabréfsins er USD 6.636.000. Skuldin er sýnd í
efnahagsreikningi með áföllnum gengismun og gengismunur er færður í rekstrarreikning. Skuldabréfið er
óverðtryggt og ber ekki vexti.  Allar eignir AAM GLEQ3 eru til tryggingar greiðslu skuldabréfsins.

Bókfært verðmæti og gengi hlutdeildarskírteina 31. desember 2015 greinist þannig. Samanburðartölur liggja ekki
fyrir þar sem AAM GLEQ3 var stofnaður í nóvember 2015.

Ekki eru liðnir þrír mánuðir frá stofnun AAM GLEQ3 og því er ekki birt ávöxtun fyrir hann.

Skýringar, frh.:

Handbært fé samanstendur af bankareikningum hjá innlánsstofnunum.

Fagfjárfestasjóðir eru ekki sjálfstæðir skattaðilar og greiða ekki tekjuskatt. Hagnaður eða tap af rekstri þeirra er
skattlagður hjá eigendum hlutdeildarskírteinanna. Einstaklingar greiða fjármagnstekjuskatt af hagnaði sínum af
skírteinum þegar þeir innleysa hann. Hagnaður og tap af hlutdeildarskírteinum telst til skattskyldra tekna eða gjalda
hjá félögum óháð innlausn.
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