
 

 

Viðskipti með hlutabréf Össurar sameinuð í kauphöll Nasdaq Copenhagen frá 6. desember 2017 
 
Kæri hluthafi, 
 
Viðskipti með hlutabréf Össurar fara brátt eingöngu fram í kauphöll Nasdaq Copenhagen eftir að Kauphöll 
Íslands féllst á beiðni Össurar um að taka hlutabréf félagsins úr viðskiptum í Kauphöll Íslands. Með því að 
sameina viðskiptin á einum markaði mun seljanleiki hlutabréfa Össurar aukast og verðmyndun verða virkari 
öllum hluthöfum til hagsbóta. 
 
Síðasti viðskiptadagur með hlutabréf Össurar í Kauphöll Íslands verður 30. nóvember 2017. Sameining 
viðskipta í kauphöll Nasdaq Copenhagen mun svo eiga sér stað með sjálfkrafa umbreytingu hlutabréfanna  
6. desember 2017. Frá þeim degi verða öll hlutabréf í Össuri eingöngu til viðskipta í kauphöll Nasdaq 
Copenhagen. Hluthafar þurfa ekki aðhafast neitt og fjöldi hluta verður óbreyttur. 
 
Beiðni Össurar um að taka hlutabréf félagsins úr viðskiptum í Kauphöll Íslands var byggð á ákvörðun 
aðalfundar félagsins, sem fram fór þann 4. mars 2011. Þar samþykktu hluthafar Össurar ákvörðun stjórnar 
félagsins um að óska eftir því að hlutabréf félagsins yrðu tekin úr viðskiptum í Kauphöll Íslands. Kauphöll 
Íslands samþykkti þá beiðni 11. mars 2011 en tók svo hlutabréf Össurar aftur til viðskipta að eigin frumkvæði 
frá og með 28. mars 2011 vegna þeirra gjaldeyrishafta sem voru við lýði á þeim tíma. Beiðni Össurar var 
ítrekuð nýlega þar sem gjaldeyrishöftum var aflétt fyrr á þessu ári og íslenskir fjárfestar geta nú óhindrað 
átt viðskipti með hlutabréf félagsins í kauphöll Nasdaq Copenhagen. Í beiðninni var einnig bent á að velta 
með hlutabréf Össurar í Kauphöll Íslands hefði verið lítil á undanförnum misserum og þar af leiðandi hefði 
seljanleiki hlutabréfanna verið takmarkaður og verðmyndun verið óvirk. Að þessu virtu féllst Kauphöllin á 
beiðnina, sjá tilkynningu hennar hér: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure 
.action?disclosureId=807532&lang=en 
 
Helstu atriði sem varða hluthafa við umbreytingu á hlutabréfum Össurar til Nasdaq Copenhagen:   
 
Viðskipti með hlutabréf í Össuri 

Hlutabréf í Össuri verða til viðskipta í Kauphöll Íslands til loka viðskiptadags 30. nóvember 2017. Frá og með 
6. desember 2017 fara öll viðskipti með hlutabréf í Össuri fram í kauphöll Nasdaq Copenhagen. 

Umbreyting hlutabréfa   

Þann 6. desember 2017 mun öllum hlutabréfum í Össuri sem eru til viðskipta í Kauphöll Íslands („íslenskir 
hlutir“) verða umbreytt í hlutabréf í Össuri sem eru til viðskipta í kauphöll Nasdaq Copenhagen („danskir 
hlutir“).  

Umbreytingin gerist sjálfkrafa og hluthafar þurfa ekki að aðhafast neitt vegna hennar. Hluthafar sem áður 
áttu íslenska hluti munu fá danska hluti í þeirra stað og sjá þá á vörslusafni sínu hjá þeirri fjármálastofnun 
sem er með hlutabréf þeirra í vörslu. Fjöldi hluta verður óbreyttur en gera má ráð fyrir að markaðsverðmæti 
hlutanna verði sýnt í dönskum krónum.  

Atkvæðisréttur 

Við umbreytinguna færast íslenskir hlutir á safnreikning og nafn hluthafa verður ekki lengur skráð beint í 
hlutaskrá Össurar.  

Þar sem hlutabréfin verða á safnreikningi þurfa hluthafar að hafa samband við þá fjármálastofnun sem er 
með hlutabréf þeirra í vörslu í tæka tíð fyrir væntanlegan hluthafafund til að virkja atkvæðisrétt sinn. Össur 
mun minna hluthafa á þetta við boðun hluthafafunda.    

  

Reykjavík 

30. október 2017 



 

 

Arðgreiðslur 

Ákvörðun um arðgreiðslu er tekin á aðalfundi Össurar ár hvert. Arður verður greiddur út í dönskum krónum 
en framkvæmdin verður að öðru leyti með sama hætti og áður. Ef hluthafi óskar þess að arðinum sé skipt í 
íslenskar krónur þarf hann að hafa samband við þá fjármálastofnun sem er með hlutabréf hans í vörslu. 

Viðskipti í kauphöll Nasdaq Copenhagen    

Viðskipti með danska hluti fara fram með sama hætti og viðskipti með íslenska hluti. Íslenskar 
fjármálastofnanir annast slík viðskipti fyrir sína viðskiptavini en uppgjör fer fram í dönskum krónum í stað 
íslenskra króna nema hluthafi semji um annað við sína fjármálastofnun.  

Kostnaður 

Össur mun bera allan þann kostnað sem til fellur við umbreytingu hlutabréfanna þann 6. desember 2017. 
Vilji hluthafi umbreyta íslenskum hlutum sínum í danska hluti fyrir þann tíma ber hann sjálfur þann kostnað 
sem af því leiðir.  

Hluthafar greiða eftir sem áður vörsluþóknun til þeirrar fjármálastofnunar sem hefur hlutabréf þeirra til 
vörslu. Samkvæmt þeim upplýsingum sem Össur hefur aflað frá íslenskum fjármálastofnunum er 
vörsluþóknun fyrir íslenska hluti og danska hluti sambærileg.  

Ef hluthafar vilja eiga viðskipti með hluti í Össuri greiða þeir þóknun til þeirrar fjármálastofnunar sem annast 
viðskiptin. Samkvæmt þeim upplýsingum sem Össur hefur aflað sér frá íslenskum fjármálastofnunum er 
lágmarksþóknun þeirra vegna viðskipta með danska hluti hærri en vegna viðskipta með íslenska hluti.  

Hluthafar eru hvattir til þess að kynna sér kostnað íslenskra og erlendra fjármálastofnana vegna vörslu og 
viðskipta með hlutabréf í Össuri.  
 
Nánari upplýsingar 

Davíð Örn Hreiðarsson  
fjárfestatengill Össurar 
Sími: 515 1380 
Netfang: ir@ossur.com   

 
 

Virðingarfyllst, 
 

 
 

Jón Sigurðsson, 
forstjóri Össurar 


