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l. Auðkenni (heiti) útgefanda eða undirliggjandi útgefanda útgefinna hluta sem
atkvæðisréttur frlgir': TM - Tryggingamiðstöðin hf.

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

I x] öflun eða ráðstöfun atkvæðisréttar

t I öflun eða ráðstöfun fiármálagerninga sem kann að leiða til öflunar útgefinna
hluta sem atkvæðisréttur fulgir

t I atvik sem breytir skiptingu atkvæða

3. Fullt heiti/nafn (sbr. þjóðskrá) flöggunarskylds(ra) aðilaii: Íslandsbanki hf.

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'u: 23.maí2016

6. Mark/mörk flöggunarskyldu sem farið er yfir eöanáö: 5o/o

7. Nánari uppl¡isingar:

Evounr,.to vEGNA BREyTTNGA Á vnnur,ncuM HLUT ATKV.TEÐIsRÉTTAR
(Flöccux)

Axv,ryorsnÉrrun sEM F TLGTR HLUTUM - 85. cn. LAGA NR. 108/2007 ulr
VERDBRÉFAVIÐSKIPTI

A) Atkvæðisréttur sem fylgir hlutum

Flokkur/tegund hluta
(notið ISIN númer, ef
mögulegt er)

Staða flnir fl öggunarskyld
viðskipti "

Staða eftir flöggunarskyld viðskipti "'

Fjöldi hluta Fjöldi
atkvæða Ytr

Fjöldi hluta Fjöldi atkvæða
vÍl

Yo atkvæöa

Beint Beint'^ o
b
e

i
n
t
x

Beint Obei
nt

ts0000000586 34.710.827 34.7t0.827 36.202.O39 36.202.O39 5,lyo



MILLISAMTALAA
(samanlögð atkvæði)

34.710.827 34.710.827 36.202.O39 36.202.039 5,lo/o

B) Fjármátagerningar

Staða eftir flöggunarskyld viðskipti *'

Tegund

fiármálagernings

Gildistími x¡l Njting/tJmbreytingartíma-
biVDagsetning *"'

Fjöldi atkvæða sem afla
mâ ef 11 ërmátlagerningur
er nyttur eða honum
umbreytt

o/o atkvæöa

MILLISAMTALAB
(vegna allra gildistíma)

Samtals (A + B) [efvið óJ Fjöldi atkvæða 7o atkvæða

8. Eignatengsl við dótturfélög þar sem farið er með yFrnáð yhr atkvæðisrétti ogleöa

fiármálagerningum, ef við á 
*'u:

9. Ef atkvæði eru greidd á grundvelli umboðs: Umboð lnffi umboðsmannsl vegna
lfröldil atkvæða ljrkur frá og með ldagsetningf.

10. Aðrar upplysingar:
Eftir kaup og sölu innan dagsins er heildareignarhlutur Íslandsbanka í félaginu 5,10o/o.

Hlutir Íslandsbanka skiptast á veltubók og eignarhlutar vegna framvirkra samninga við
viðskiptavini bankans.

Reykjavík, 23. mai 2014
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