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FJÁRMÁLAEFTIRLITID 

IIILFINANCIAI. SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND 

-EYDUBLAD VEGNA BREYTINGA Á VERULEGUM IILUT ATKVIEDISRETTAR 
(FLÖGGUN) 

ATKV/EDISRETTUR SEM FYLGIR HLUTUM —85. GR. LAGA NR. 108/2007 um 
VERDBRÉFAVIDSKIPTI (VVL.) 

1. Auðkenni (heiti) fitgefanda eða undirliggjandi utgefanda utgefinna hluta sem 
atkva3ðisréttur fylgir 

vís hf., kt. 690689-2009. 

ISIN: IS0000007078 

2. Astæða tilkynningar (vinsamlegast merkið I viðeigandi reit, einn eða fleiri): 

[X] 	öflun eða ráðstöfun atlivxðisréttar 

[X] 	öflun eða ráðstöfun fjármálagerninga sem kann að leiða til öflunar 
utgefinna hluta sem atkvxðisréttur fylgir 

[ ] 	atvik sem breytir skiptingu atkvmða 

3. Fullt heiti/nafn (sbr. þjóðskrá) flöggunarskylds(ra) aðila 

Grandier ehf., kt. 540502-2930. 

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

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

31.5.2017 

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

Nidur fyrir 5 % mark (fir 8,01% í 0%) 

7. Nánari upplýsingar: 

A) Atkvxðisréttur sem fylgir hlutum 

Staða fyrir flöggunarskyld 
viðskipti v 

Staða eftir flöggunarskyld viðskipti "' 



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

Fjöldi hluta Fjöldi 
atkvxða " 

Fjöldi 
hluta 

Fjöldi atkvæða viii % atkweða 

Beint Beint ix Obeint x Beint Obeint 

144.000.00 
0 

144.000.0 
00 

0 0 0% 

MILLISAMTALA A 
(samanlögð atkvmði) 

144.000.00 
0 

144.000.0 
00 

0 0 0% 

B) Fjármálagerningar 

Staða eftir flöggunarskyld viðskipt.  xi 

Tegund 
ármálagernings 

Gildistími xii Nyting/Umbreytingartíma- 
bil/Dagsetning xiii 

Fjöldi atkvaaða sem afla 
ma effjánnálagemingur 
er nyttur eða honum 
umbreytt 

% atkvxða 

Skiptasamningur 

MILLISAMTALA B 
(vegna aura gildistíma) 

_ 

Samtals (A + B) [efvio ci] Fjöldi atkvmða % atkvmða 

0 0 0% 

8. Eignatengsl við dótturfélög þar sem farið er með yfirráð yfir atkvæðisrétti og/eða 
fjármálagemingum, ef við á xiv: 

9. Ef atkvxði eru greidd á grundvelli umboðs: Umboð [nafn umbodsmanns] vegna 
Vjeildi] atkvxða lýkur frá og með [dagsetning]. 

10. Aðrar upplýsingar: 

Grandier ehf. var beinn eigandi að 144.000.000 hluta I Vátryggingafélagi islands 
hf. fyrir viðskiptin og var auk þess með opinn framvirkan samning urn kaup á 
frekari 40.000.000 hlutum I félaginu, sem er fjármálagerningur sem hefði getað 
leitt til þess að Grandier ehf. myndi afla sér atkvxðisrétti sem fylgdi þeim 
hlutum. 

Grandier ehf. hefur nú selt alla hluti sem það hélt á beint I Vátryggingafélagi 
islands hf. (144.000.000) og auk Jess gert upp framangreindan framvirkan 
samning (40.000.000) An þess að Jv1 uppgjöri hafi fylgt öflun atkvxðisréttar. 



Staða Grandier ehf. eftir viðskiptin er tovi 0%. 

Reykjavik, 31. mai 2017. 

,__,r-•'_2—r---- 

F.h. Grandier ehf. 

Þorsteinn Ólafsson 
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