
 

EYÐUBLAÐ VEGNA BREYTINGA Á VERULEGUM HLUT ATKVÆÐISRÉTTAR 

(FLÖGGUN) 

 
ATKVÆÐISRÉTTUR SEM FYLGIR HLUTUM – 85. GR. LAGA NR. 108/2007 UM 

VERÐBRÉFAVIÐSKIPTI (VVL.) 

 

 

1. Auðkenni (heiti) útgefanda eða undirliggjandi útgefanda útgefinna hluta sem 

atkvæðisréttur fylgir i: VIS/Vátryggingafélag Íslands hf.  

2. Ástæða tilkynningar (vinsamlegast merkið í viðeigandi reit, einn eða fleiri): 

[X] öflun eða ráðstöfun atkvæðisréttar 

[ ] öflun eða ráðstöfun fjármálagerninga sem kann að leiða til öflunar útgefinna 

hluta sem atkvæðisréttur fylgir  

[ ] atvik sem breytir skiptingu atkvæða  

3. Fullt heiti/nafn (sbr. þjóðskrá) flöggunarskylds(ra) aðila ii:Hagamelur ehf.  

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

tölul.) iii 

5. Dagsetning viðskipta og dagsetning þegar marki flöggunarskyldu er náð eða farið yfir 

það iv:18. september 2015 

6. Mark/mörk flöggunarskyldu sem farið er yfir eða náð: Undir 5% 

7. Nánari upplýsingar: 

A) Atkvæðisréttur sem fylgir hlutum 

Flokkur/tegund hluta 

(notið ISIN númer, ef 

mögulegt er) 

 

 

Staða fyrir flöggunarskyld 

viðskipti v 

Staða eftir flöggunarskyld viðskipti vi 

Fjöldi hluta Fjöldi 

atkvæða vii 

Fjöldi 

hluta 

Fjöldi atkvæða viii % atkvæða 

Beint Beint ix 

 

Óbeint x Beint Óbeint 

VIS/IS0000007078 130.829.711 130.829.711 0 0  0  

        

MILLISAMTALA A 

(samanlögð atkvæði)  
      



 

 

   

 

B) Fjármálagerningar 

Staða eftir flöggunarskyld viðskipti xi 

Tegund 

fjármálagernings 

Gildistími xii Nýting/Umbreytingartíma- 

bil/Dagsetning xiii 

Fjöldi atkvæða sem afla 

má ef fjármálagerningur 

er nýttur eða honum 

umbreytt 

% atkvæða 

     

     

 MILLISAMTALA B 

(vegna allra gildistíma) 
  

 

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

   

 

8. Eignatengsl við dótturfélög þar sem farið er með yfirráð yfir atkvæðisrétti og/eða 

fjármálagerningum, ef við á xiv: 

9. Ef atkvæði eru greidd á grundvelli umboðs: Umboð [nafn umboðsmanns] vegna 

[fjöldi] atkvæða lýkur frá og með [dagsetning]. 

10. Aðrar upplýsingar: 

Um er að ræða flutning allra hlutabréfa Hagamels ehf. í VÍS hf. til eigenda Hagamels 

ehf., þ.e. Vogabakka ehf. og Fossa ehf.  

Reykjavík, 18. september 2015 

F.h. Hagamels ehf.  

Árni Hauksson/Hallbjörn Karlsson/Sigurbjörn Þorkelsson 

 


