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EYÐUBLAÐ VEGNA BREYTINGA Á 'VER1ULEGUM HUTT ATKWEÐISRÉTTAR
(FLÖGGUN)
ATICV/EDISRÉTTUR SEM FYLGIR HLUTUM —85. GR. LAGA NR. 108/2007 UM
VERDBRÉFAVIDSKIPTI (VVL.)

1. Auðkenni (heiti) fitgefanda eða undirliggjandi dtgefanda dtgefinna hluta sem
atkvmðisréttur fylgir

SYN - Sýn hf. kt. 4709051740
ISIN: IS0000020485
2. Astæða tilkynningar (vinsamlegast merkið I viðeigandi reit, einn eða fleiri):

[ X] öflun eda rddstbfun atkvcedisrettar
[]
öflun eða ráðstöfun tjármálagerninga sem kann að leiða til öflunar fitgefinna
hluta sem atkvxðisréttur fylgir
atvik sem breytir skiptingu atkvxða
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.)
5. Dagsetning yiðskipta og dagsetning egar marki flöggunarskyldu er nab eða farið yfir
það

4. desember 2018
6. Mark/mörk flöggunarskyldu sem farið er yfir eða náð:

Nidur fyrir 5% mark (fir 5,64%1' 4,76%)
7. Nánari upplýsingar:
A) Atkvmðisréttur sem fylgir hlutum

Flokkur/tegund hluta
(notið ISIN nítmer, ef

Staða fyrir flöggunarskyld
viðskipti v

Staða eftir flöggunarskyld viðskipti vi

mögulegt er)

Fjöldi hluta

MILLISAMTALA A
(samanlögð atkvxði)

Fjöldi
atkvxða vii

Fjöldi
hluta

Fjöldi atkweða 'i'

% atkvmða

Beint

Beint Ix

Beint

Obeint x

16.708.372 16.708.37 14.112. 14.112.
372
372
2
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%

16.708.372
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16.708.37 14.11
2
2.372

14.11
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B) Fjármálagerningar
Staða eftir flöggunarslcyld viðskipti xi
Tegund
fjármálagernings

Gildistfmi xii

Nýting/Umbreytingartfmabil/Dagsetning '

Fjöldi atkvaeða sem afla
má ef fjármálagerningur
er nýttur eða honum
umbreytt

% atkvxða

MILLISAMTALA B
(vegna aura gildistfma)

Samtals (A + B) [efvið

Fjöldi atkvæða

% aticvxða

8. Eignatengsl við dótturfélög bar sem farið er með yfirráð yfir atkvxðisrétti og/eða
fjármálagerningum, ef við á xiv:
9. Ef atkvæði eru greidd á grundvelli umboðs: Umboð [nctfn umboösmanns] vegna
öldi] atkvxða lýkur frá og með [dagsetning].
10. Aðrar upplýsingar:
Reykjavik, 5. desember 2018.

Daniel Pálmason, regluvörður Kviku banka hf.

