
Tilkynning um viðskipti fruminnherja - Til birtingar  Vinsamlegast sendið tilkynningar á news@icex.is

Notification of Insider Trading - To be made public Please e-mail the form to news@icex.is

Auðkenni útgefanda
Trade ticker TM

Nafn útgefanda
Issuer Tryggingamiðstöðin

Dagsetning tilkynningar
Date of announcement 23.3.2017

Nafn fruminnherja
Name of primary insider Andri Þór Guðmundsson

Tengsl fruminnherja við útgefanda
Insider's relation with the issuer stjórnarmaður á íslensku

board member in english

Dagsetning viðskipta
Date of transaction 23.3.2017

Tímasetning viðskipta
Time of transaction 14:02

Tegund fjármálagernings
Type of financial instrument

Kaup eða sala
Buy or Sell

Fjöldi hluta
Number of shares 61.407

Verð pr. hlut Vinsamlegast tilgreinið mynt 

Price per share 33,3 Please  insert three digit currency code

Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti
Primary insider's holdings after the transaction 120.000

Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að*
Primary insider's option holdings after the transaction* 0

Fjöldi hluta fjárhagslega tengdra aðila eftir viðskipti* Hér skal tilgreina samanlagðan hlut allra aðila sem tengjast fruminnherja fjárhagslega

Related parties' holdings after the transaction* 0 State the total amount shares owned by related parties

Dagsetning lokauppgjörs* Á eingöngu við um framvirka samninga, kaup- og sölurétti.

Date of settlement* The field shall be used when notification relates to forward contracts, put options or call options.

Athugasemdir*

Á íslensku

Hér skal setja inn hvernig fjárhagslega tengdi aðilinn sem á viðskipti

tengist fruminnherja.

Ef um einkahlutafélag eða eignarhaldsfélag er að ræða þá skulu 

helstu eigendur eða eigandi tilgreindir í hér.

Comments* In English

Indicate here how the financially connected party concluding 

a transaction is connected with a primary insider.

In the case of a private limited-liability company or a 

holding company, specify the principal owner(s).

Nauðsynlegt er að fylla út í alla viðeigandi reiti.



* Ekki viðeigandi í öllum tilfellum



Innherjaviðskipti til birtingar eru eingöngu viðskipti þeirra fruminnherja sem 

teljast stjórnendur félagsins og þurfa viðskiptin að ná kr. 500.000 að markaðsvirði 

eða 1 m.kr. á sl. fjórum vikum

Vinsamlegast tilgreinið mynt 

Please  insert three digit currency code

Hér skal tilgreina samanlagðan hlut allra aðila sem tengjast fruminnherja fjárhagslega

State the total amount shares owned by related parties

Á eingöngu við um framvirka samninga, kaup- og sölurétti.

The field shall be used when notification relates to forward contracts, put options or call options.




