
BILF  

FJARMÁLAEFTIRLITID  
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY. ICELAND 

EYDUBLAD VEGNA BREYTINGA Á VERULEGUM HLUT ATICWEDISRETTAR 

(FLÖGGUN) 

ATKWEDISRÉTTUR SEM FYLGIR HLUTUM —85. GR. LAGA NR. 108/2007 um 
VERDBRÉFAVIDSKIPTI (VVL.)  

1. Auðkenni (heiti) fitgefanda eða undirliggjandi utgefanda dtgefinna hluta sem 
atkweðisréttur fylgir 

S.ýn hf., kt. 4709051740 

ISIN: IS0000020485 

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

[X] 	öflun eða raðstöfun aflivaeðisréttar 

[ 	öflun eða ráðstöfun fjármálagerninga sem kann að leiða til öflunar Utgefinna 
hluta sem atkvæðisréttur fylgir 

[ ] 	atvik sem breytir skiptingu atkyæða 

3. Fullt heiti/nafn (sbr. þjóðskrá) flöggunarskylds(ra) aðila . 

Kvika banki hf., kt. 540502-2930 

4. Fullt heiti/nafn hluthafa (ef annar aðili/aðrir aðilar en flöggunarskyldur aðili sky. 3. 
tölul.) 111 

5. Dagsetning viðskipta og dagsetning egar marki flöggunarskyldu er nab eða farið yfir 
það 

3. október 2018 

6. Mark/mörk flöggunarskyldu sem farið er yfir eða náð: 

Upp fyrir 5% mark (fir 4,9417,09%) 

7. Nánari upplýsingar: 

A) Atkyæðisréttur sem fylgir hlutum 

Floldcur/tegund hluta 
(notið ISIN numer, ef 

Staða fyrir flöggunarskyld 
viðskipti v 

Staða eftir flöggunarskyld viðskipti vi  



Samtals (A + B) [ef við % atkvæða  Fjöldi atkvæða 

mögulegt er) Fjöldi hluta Fjöldi 
atkva3ða vii 

Fjöldi 
hluta 

Fjöldi atIcvmða 'du  % atkvæða 

Beint Beint ix Obeint x Beint Obeint 

14.653.500 14.653.50 
0 

21.011. 
872 

21.011. 
872 

7,09 
% 

MILLISAMTALA A 14.653.500 14.653.50 
0 

21.01 
1.872 

21.01 
1.872 

7,09% 
(samanlögð atkvxði) 

B) Fjármálagerningar 

Staða eftir flöggunarslcyld viðskipti xi  

Tegund 
ármálagenaings 

Gildistimi xii  NýtinWUmbreytingartima- 
bil/Dagsetning xiii  

Fjöldi atkvæða sem afla 
má ef fjármálagemingur 
er nyttur eða honum 
umbreytt 

% atkvæða 

MILLISAMTALA B 
(vegna aura gildistima) 

8. Eignatengsl við dótturfélög bar sem farið er með yfirráð yfir atkvæðisrétti og/eða 
fjármálagerningum, ef við á 'iv: 

9. Ef atkvæði em greidd á grundvelli umboðs: Umboð [nafn umboósmanns] vegna 
[fiö/di] atkva36alýkur frá og með [dagsetning]. 

10. Aðrar upplýsingar: 

Reykjavik, 4. október 2018. 
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