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Evounr,lo vEGNA BREyTING¡, Á vnnur,EcrIM IrLUT ATKv.rnÐrsnÉrr¡.n

(Fr,öcctn)

Arrv,æorsnÉrrun sEM FyLGTR HLUTUM - 85. cn. LAGA Nn. 108/2007 uvr
vnnonnÉrAvrDsKrPTr (wL.)

1. Auðkenni (heiti) útgefanda eða undirliggjandi útgefanda útgefinna hluta sem
atkvæðisréttur fizlgir': 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 f1ârmâlageminga 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: 18. júlí 2016

6. Mark/mörk flöggunarskyldu sem farið er yfir eða náð: (undir) 5%

7. Nánari uppljrsingar:

A) Atkvæðisréttur sem fylgir hlutum

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

S taða fyrir fl öggunarskyld
viðskipti "

Staða eftir flöggunarskyld viðskipti u'

Fjöldi hluta Fjöldi
atkvæða

Fjöldi
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Fjöldi atkvæða
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Yo atkvæóa
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rs0000000586 35.690.763 35.690.763 35.309.387 3s.309.387 4,97yo

MILLISAMTALAA
(samanlögð atkvæði)

35.690.763 35.690.763 35.309.387 3s.309.387 4,97o/o



B) Fjármálagerningar

Staða eftir flöggunarskyld viðskipti *'

Tegund

fiármálagernings

Gildistími xll Nfting/Umbreytingartíma-
biVDagsetning *"'

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

Yn atkvæóa

MILLISAMTALAB
(vegna allra gildistíma)

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

8. Eignatengsl við dótturfélög þar sem farið er með yhrráð yFrr atkvæðisrétti ogleða
f1ârrnáiagerningum, ef við á 

*'u:

9. Ef atkvæði eru greidd á grundvelli umboðs: Umboð lnafu umboðsmannsf vegna

lfröldíl atkvæða lfkur frá og með fdagsetningl.

10. Aðrar upplysingar:

Eftir kaup og s<ilu innan dagsins er heildareignarhlutur Íslandsbankahf. í félagtnu
4,97yo. Hlutir Islandsbanka skiptast á veltubók og eignarhlutar vegna framvirkra
samninga við viðskiptavini bankans.

Reykjavík 18. júlí 2016


