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1HE FINANCIAL SUPPRVISORY AUTHORITY, ICELAND 

EYDUBLAD VEGNA BREYTINGA Á VERULEGUM HLUT ATKWEDISRÉTTAR 

(FLÖGGUN) 

ATKWEDISRETTUR SEM FYLGIR HLUTUM —85. GR. LAGA NR. 108/2007 UM 
VERDBRÉFAVIDSKIPTI (WL.) 

1. Auðkenni (heiti) utgefanda eða undirliggjandi útgefanda utgefinna hluta sem 
atkvxðisréttur fylgir 

SICEL, Skeljungur hf. kt. 590269-1749 

2. Astæða tilkynningar (vinsamlegast merkið I viðeigandi reit, einn eða fleiri): 

[X] 	öflun eða ráðstafun atkyæðisréttar 

öflun eða ráðstöfun fjármálagerninga sem kann að leiða til öflunar utgefinna 
hluta sem atkvxðisréttur fylgir 

[ 
	

atvik sem breytir skiptingu atkvxða  

3. Pia heiti/nafn (sbr. pjóðskrá) flöggunarskylds(ra) aðila 

Jupiter rekstrarfélag hf., kt. 520506-1010, fyrir hand sjóða I rekstri félagsins. 

4. Fullt heiti/nafn hluthafa (ef annar aðili/aðrir aðilar en flöggunarskyldur aðili sky. 3. 
tölul.) 

5. Dagsetning viðskipta og dagsetning egar marki flöggunarskyldu er náð eða farið yfir 
það iv: 12. febrítar 2018 

6. Mark/mörk flöggunarskyldu sem farið er yfir eða náð: Yfir 5% mark. Komið I 
5,34% 

7. Nánari upplýsingar: 

A) Atkweðisréttur sem fylgir hlutum 

Floklcur/tegund hluta 
(notið ISIN numer, ef 
mögulegt er) 

Staða fyrir flöggunarskyld 
viðskipti v 

Staða eflir flöggunarskyld viðskipti vi  

Fjöldi hluta 

85.886.446 

Fjöldi 	.. 
atkvæða ' 

85.886.446 

Fjöldi 
hluta 

95.886. 
446 

Fjöldi atkvæða viii 

95.886.446 

% atkvmða 

4,46% 

Beint Beint ix óbeint x Beint Obeint 



B) Fjármálagerningar 

Staða eftir floggunarsIcyld viðskipt.  xi  

Tegund 
fjármálagernings 

Gildistími xii Nýting/Umbreytingartíma- 
bil/Dagsetning xiii  

Fjtildi atkvæða sem afla 
má ef fjármálagemingur 
er nýttur eða honum 
umbreytt 

% atkveeða 

Franvirkur 
samningur urn 
kaup á 
hlutabréfum 

23.1.2018- 
21.2.2018 

21.2.2018 19.000.000 0,88% 

MILLISAMTALA B 
(vegna aura gildistima) 

19.000.000 0,88% 

Samtals (A + B) [efviö a] Fjöldi atkvxða % atkvmða 

114.886.446 114.886.446 5,34% 

8. Eignatengsl við daturfélög bar sem farið er með yfirráð yfir atkvæðisrétti og/eða 
fjármálagemingum, ef við á xiv: 

9. Ef atkvxði eru greidd á grundvelli umboðs: Umboð [nafn umboösmanns] vegna 
[fjö/di] atkvxða lýkur frá og me ð [dagsetning]. 

10. Aðrar upplýsingar: 

Jtípíter rekstrarfélag hf. á ekki eignarhlut I Skeljungi hf. með beinum hætti en fer 
með beinan ráðstafunarrétt yfir þeim atkvxðum sem sjóðir I rekstri Jess búa yfir. 

Reykjavik, 13.febrziar 2018. 

e:,\A 

Ragnar Páll Dyer, framkvxmdastjári Jnpfters rekstrarfélags hf. 
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