25. september 201.8.

VEÐSAMNINGUR - TRYGGINGARBRÉF
milli
Reginn hf.
sem útgefanda og veðsala,

HTO ehf. og FAST-2 ehf.
sem veðsala,

o8

Íslög ehf.
sem veðgæsluaðila

17.400.000.000 KR.

\¡^

t{ft

Veðsamningur tryggingarbréf þetta

er

gert þann 25. september 2018

(,,tryggingarbréÍ"1og er á milli:

1) Reginn hf., kt. 630109-108Q Hagasmâra'1.,201 Kópavogur (,,útgefandi")
2) HTO ehf., kt. 681205-3220,Katrínartúni 2,105 Reykjavík (,,HTO")
3) FAST-2 ehf., kt. 700800-2450, Katrínartúri2,105 Reykjavík (,,FAST-2")
og

4) Íslög ehf., kt.

690312-1150, Túngötu

6, 101 Reykjavík (hér eftir

nefndur

,,veðgæsluaðili")

(Útgefandi, HTO og FAST-2 eru hér eftir einnig nefndir sameiginlega ,,veðsahr" og
hver um sig,,veðsali")

1.

INNGANGUR

1..1.. Tryggi.gurbréf þetta er gert í tengslum við útgáfu verðbréfa undir allt

að

70.000.000.000 kr. útgáfuramma útgefanda, sbr.

grunnllisingu dags. 17. september
2018 og til að veita öllum kröfuhöfum sem eiga kröfur tryggðar undir sértæka
tty g#gafirirkomulaginu veðtryggmgar fyrir kröfum sínum.

1'.2. Með tryggingarbréfi

þessu setja veðsalar tilgreindar eignir sínar að veði til
tryggingar skilvísri og skaðlausri greiðslu á hinum veðtryggðu kröfum, svo sem
nánar er lyst í tryggingarbréfi þessu.

1,3. Aðilar hafa jafnframt gert með sér veðhafasamkomulagið,

þar sem tryggður er jafn
réttur kröfuhafa að veðtryggingum sem útgefandi og veðsalar kunna að veita
hverju sinni.

1,.4.

Ónáðir aðilar, veðgæsluaðili og staðfestingaraðili, eru skipaðir til að fylgjast með
því að allar breytingar sem gerðar eru á veðtryggingum, annað hvort með því að
hreyfingum á veðtryggðum eignum eða bæta við skuldbindingum sem veðinu er
ætlað að tryggSa, séu í samræmi við ákvæði veðhafasamkomulagsins og
tryggingarbréfs þessa. Fer veðgæsluaðili með öll réttindi veðhafa í tengslum við
hinar veðsettu eignir.

2.

SKILGREININGAR
Í tryggingarbréhiþessu skulu eftirfarandi hugtök hafa eftirfarandi merkingu:

,,4ðildaryÍirlysing" merkir yfirl¡fsing

um að aðild nÍs

veðgæsluaðila,

umboðsmanns veðhafa og veðsala að veðhafasamkomulaginu
tryggingarbréfi, sbr. viðauka II til ry við veðhafasamkomulagið

og þessu

,,FiármáÃagerningar" merkir fiármalagerningar eins og þeir eru skilgreindir í
lögum nr. 108/2007, umverðbréfaviðskipti, með síðari breytingum.
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,,Fjármögnunarskjö1" merkir verðbrél skilmála þeirra, veðskjöl og eftir atvikum
önnur lánaskjöl sem kunna að verða felld undir sértæka tryggingafyrirkomulagið.

,,Grunnlysingin" merkir grunnlfsingu útgefanda vegna útgáfurammans, dags.I7.
september 20L8, ásamt viðaukum sem kunna að hafa verið gerðir við hana og með
síðari breytingum.
,,Kröfuhafar" merkir þeir kröfuhafar sem eiga kröfu sem tryggð er samkvæmt
sértæka try g#gaûrirkomulaginu.
,,Samningur við staðfestingaraõila" merkir samning við staðfestingaraðila, milli
útgefanda, staðfestingaraðila og umboðsmanna kröfuhafa, dags. 2b. september
201,8.

,,Samstæðan" merkir útgefanda og öll dótturfélög hans eins og þau eru á hverjum
tíma.

,,sértæka tryggingafyrirkomulagið" merkir fyrirkomulag tryggi.ga tiltekins
verðbréfaflokks útgefins á grundvelli grunnl¡ísingarinnar, lrtgáfulí,singarinnar,
tryggingarbréfs þessa og eftir atvikum fjármögnunarskjala sem kunna að verða
felld þar undir.
,,Staðfestingaraðili" merkir staðfestingaraðila eins og hann
samningi við staðfestingaraðila.

er skilgreindur í

,,umboðsmenn kröfuhafa" merkir umboðsmenn þeirra kröfuhafa sem skipaðir
eru með umboðssamningi fyrir hvem verðbréfaflokk gefnum út á grundvelli
grunnlysingarinnar, og eftir atvikum umboðsmenn sem skipaðir eru fyrir hönd
annarra kröfuhafa, sem eiga kröfur á hendur útgefanda sem tryggðar eru
samkvæmt sértæka tryS#ga$rirkomulaginu og sem hafa undirritað
aðildaryfirl¡îsingu.
,,lJtgáfuramminn" merkir 70.000.000.000 kr. verðbréfaramma sem heimilar utgáfu
verðbréfa á ákveðnu tímabili samkvæmt grunnl¡¡Ísingunni.

,,Veðhafafundur" merkir fund umboðsmanna veðhafa samkvæmt
veðhafasamkomulaginu og sem veðgæsluaðili boðar í samræmi við ákvæði 11 í
veðhaf asamkomula ginu.

,,Veðhafar" merkir kröfuhafar og umboðs{nenn kröfuhafa.

,,veðhafasamkomulagið" merkir veðhafasamkomulag milli útgefanda, veðsala,
veðgæsluaðila og umboðsmanna kröfuhafa dags. 25. september 2018, með síðari
breytingum.

og hann er skilgreindur

í

,,Yeöiõ" merkir allar eignir sem eru veðsettar samkvæmt tryggingarbréfi þessu
hverjum tíma.

á

,,Veðgæsluaðili" merkir veðgæsluaðili eins
veðhaf asamkomula ginu.

3\

(
À,e,r

'(

ft

,,Veðsettar eignir" merkir þær eignir sem eru á hverjum tíma veðsettar samkvæmt
tryggtngarbréfi þessu.

,,VeðskiöI" merkir tryggingarbréf. þetta, veðhafasamkomulagið

og

aðildaryfir\isingar, ásamt öllum öðrum viðbótum aðila, tilkynningum, viðaukum,
fylgiskjölum, breytingum og öllum öðrum skjölum sem þeim tengjast.

,,Veðtryggðar kröfur" merkir allar skuldir og fjárskuldbindingar (í hvaða
gjaldmiðli sem er), nú eða síðar, samkvæmt fjármögnunarskjölunum hvaða nafni
sem nefnist og hvort sem um er að ræða höfuðstól, vexti, dráttarvexti, verðbætur,
lögbundin vanskilaálög, kostnað við kröfugerð, innheimtu- og málskostnað,
kostnað af fullnustugerðum eða annan kostnað.
,,Verðbréf" merkir þau verðbréf sem gefin eru út eða kunna að vera gefin út undir
útgáfurammanum.

,,Verðbréfaflokkur" merkir þau verðbréf sem hafa sama auðkenni.
,,Vísitala neysluverðs" merkir vísitala neysluverðs eins og hún er reiknuð af
Hagstofu Íslands, kt. 590169-0809, Borgarfr3r:ú 21.a, 150 Reykjavík, Íslandi, í
samræmi við lög m. '1.211995, um vísitölu neysluverðs og birt mánaðarlega í
Lögbirtingablaðinu.

,,VS-reikningur" merkir rafrænn eignareiknhgor, eða vörslureikningur sem
tengist verðbréfasafni, í skilningi laga nr. "J,3'1,11997, um rafræna eignaskráningu
verðbréfa með síðari breytingum.

3.

VEÐTRYGGING

3.1.

Með undirritun sinni á tryggingarbréf þetta setja veðsalar þær eignir sem
tilgreindar eru í greinum 4 til 6 í tryggngarbréh þessu og viðauka I, II og IV, að
veði til handa veðgæsluaðila, í hlutverki sínu sem veðgæsluaðili og fyrir hönd
veðhafa, með þeim veðrétti sem tilgreindur er, til tryggingar skilvísri og skaðlausri
greiðslu á hinum veðtryggðu kröfum að $árhæð allt að kr.17.400.000.000, skrifað
krónur sautján þúsund og fjögur hundruð milljónir.

3.2.

Fjárhæðin skal vera bundin vísitölu neysluverðs til verðtryggingar miðað við
grunnvísitölu í september 2018 454,8 stig, og tekur breytingum í samræmi við
breytingar á vísitölunni miðað við þá grunnvísitölu. Aldrei skal þó miða við lægri
vísitölu en gfl.Íìnvísitölu tryggingarbréfs þessa.

4.

VEÐ I FASTEIGNUM

4.1,.

Veðsalar setja hér með að veði, sbr. og ákvæði 3.1,, þær fasteignir sem tilgreindar
eru í viðauka I við tryggingabréf þetta á hverjum tíma, og með þeim veðrétti sem
þar er tilgreindur.
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4.2.

Sérhver fasteign er veðsett ásamt ö1lu því sem henni

fylgt

ogfylgSaber, allt eins og
fasteignin verður frekast veðsett samkvæmt 15.-20. gr. laga 7511997 um
samningsveð, og í því ástandi sem hún er nú eða síðar kann að verða, með hvers
konar endurbótum og viðaukum, hverju nafni sem nefnast. Veðréttur í eignarhluta
í fjöleignarhúsi nær til þeirrar einingar sem veðsali á eignarrétt aö, þ.e. séreignar
hans og tilheyrandi hlutdeildar í sameign, þ.m.t. eignarlóð eða leigulóðarréttindi,
sbr. 18. gr.Iaga nr.7511997 um samningsveð og L1. gr. laga um fiöleignarhús nr.
26119e4.

4.3.

Veðsölum er heimilt að hagnlîta sjálfsvörsluveð með venjubundnum hætti, nema
um annað hafi verið samið, sbr.7. gr.laganr.75l1997 um samningsveð.

4.4.

Veðsölum er skylt aõ vátryggSa þær fasteignir sem þeir veðsetja á grundvelli
tryggingarbréfs þessa gegn tjóni af völdum eldsvoða, auk hvers kyns öðrum
hættum sem almennt ervátryggt gegn í starfsemi svipaðri þeirri sem veðsalarhafa
með höndum og falla allar vâtryggSngarbætur undir veðsetninguna. Vátryggingar
skulu keyptar hjá viðurkenndum tryggingarfélögum og skulu veðsalar veðsettra
fasteigna greiða öll iðgjöld á gjalddaga og gera hverjar þær ráðstafanir sem eru
nauðsynlegar til að þær vâtryggþgar sem teknar hafa verið haldist í fullu gildi.
Veðsalar skuldbinda sig til þess að láta veðgæsluaðila í té, hvenær sem hann krefst
þess, skilríki $rrir því að hinar veðsettu eignir séu vátryggðar, ella er veðgæsluaðila
heimilt en þó ekki skylt aö vátrygg¡a viðkomandi eign eða eignir á kostnað veðsala.

4.5.

Veðsölum er ennfremur skylt að fullnægja öllum öryggs- og eftirlitsskyldum
varðandi hinar veðsettu fasteignir á hverjum tíma.

5.

VEÐ I INNSTÆÐU A BANKAREIKNINGUM

5.1.

Veðsali setur hér með að handveði, sbr. og ákvæði 3.'1", innstæðu á þeim
bankareikni.gu* sem tilgreindir eru í viðauka II við tryggingabréf þetta á hverjum
tíma og með þeim veðrétti sem þar er tilgreindur.

5.2.

Handveðrétturinn nær til allrar innstæðu bankareikninganna, hverju nafni sem
nefnist, og hvort sem um höfuðstóI, vexti, verðbætur eða annað er að ræða.

5.3.

Veðsali hinnar veðsettu innstæðu lysir því yfir að hin veðsetta innstæða sé að öllu
leyti kvaðalaus eign veðsala og að á henni hvíli engin veðbönd eða fyrirvarar um
eignarrétt veðsala eða annarra, aó undanskildum þeim handveðrétti sem veðsali
veitir með tryggingarbréfi þessu.

5.4.

Veðsala er óheimilt meðan veðrétturinn er í gildi að ráðstafa hinni veðsettu
innstæðu með hvaða hætti sem er, svo sem með því að veðsetja eða taka fjármuni
út af bankareikningnum. Þessu til tryggingar skulu veðsali og veðgæsluaðili senda
tilkynningu, á því formi og með því efni sem fram kemur í viðauka III við
tryggrngarbréf.þetta, til viðkomandi fjármálafyrirtækis þar sem því er tilkynnt um
veðsetningu þessa, að veðsali hafi ekki umráðarétt ekki yfir veðinu, sem og að
bankareikningurinn skuli vera læstur fyrir utborsunum nema fyrirmæli berist um
annað frá veðgæsluaðila, til samræmis við ákvæði veðhafasamkomulagsins.
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6.

VEÐ I VORSTUREIKNINGUM

6.1..

Veðsali setur hér með að handveði, sbr. og ákvæði 3.'J., þá VS-reikninga sem
tilgreindir eru í viðauka IV við tryggingabréf þetta ásamt öllum þeim
\ármálagemingum sem eru skráðir á VS-reikningana á hverjum tíma, með þeim
veðrétti sem þar er tilgreindur.

6.2.

Handveðrétturinn tekur einnig til jöfnunarhluta veðsettra \fumálageminga sem
kunna að vera gefnir út. Fái veðsali útgefin jöfnunarhlutabréf í sínar hendur
skuldbindur hann sig til að sjá til þess að slík jöfnunarhlutabréf verði skráð á VSreikning veðsala sem er veðsettur á grundvelli tryggingarbréfs þessa.

6.3.

Arður vegna veðsettra \fumâlageminga er innifalinn í veðsetningunni. Komi til
útgreiðslu arðs vegna þeirra, skal veðsali tryggSa að hann verði greiddur inn á
bankareikning sem er tilgreindur í viðauka II og veðsettur samkvæmt grein 5 í
tryggingarbréfi þessu.

6.4.

Veðsali skal, þrátt frir veðsetninguna, fara með þann atkvæðisrétt sem fylgir
\armalagerningunum og eiga forgangsrétt hluthafa til kaupa á nj,jurr. hlutum í
viðkomandi félagi ef við á. Komi til þess að hlutafé samkvæmt hinum veðsetfu
f1fumálagemingum verði lækkað, þannig að lækkunarfénu verði varið til greiðslu
til hluthafa, afskriftar á greiðsluskyldu hluthafa eða með öðrum hætti til hluthafa,
skal veðsaIi trygg¡a að slíkar greiðslur séu greiddar inn á bankareikning sem er
tilgreindur í viðauka II og veðsettur samkvæmt grein 5 í tryggingarbúh þessu.

6.5.

til að haga meðferð á atkvæðisrétti samkvæmt hinum
veðsettu \fuméÍagemingum þannig að hann styðji hvorki né standi að
ákvörðunum sem leiða til þess að verðmæti hinna veðsettu \ármálageminga
rymar. Veðsali ber áhættu af gengisbreytingum á hinum veðsettu
Veðsali skuldbindur sig

\árméÍagemingum á meðan veðsetningin varir og gildir það jafnt um þær
gengisbreytingar sem verða fraþví að veðtryggð krafa fer í vanskil og fram að þeim
tíma sem veðgæsluaðili gengur að hinum veðsettu fjármálagemingum.

6.6.

Veðsali

lfsir þrí yfu að VS-reikningur sá sem er

veðsettur samkvæmt

tryggingarbréfi þessu, ásamt þeim Ê1ârmâlagemingum sem eru skráðir á hann á
hverjum tíma, séu að öllu leyti kvaðalaus eign veðsala og âhonum/þeim hvíli engin
veðbönd eða fyrirvarar um eignarrétt veðsala eða annarra, að undanskildum þeim
handveðrétti sem veðsali veitir með tryggingarbréfi þessu.
6.7

Veðsala

er óheimilt meðan veðrétturinn er í gildi að ráðstafa þeim

fjármálagemingum sem eru skráðir á hinn veðsetta VS-reikning með hvaða hætti
sem er, svo sem með því að selja þá eða veðsetja. Þessu til tryggingar skulu veðsali
og veðgæsluaðili senda tilkynningu, aþví formi og með því efni sem fram kemur í
viðauka V við trygg¡ngarbréf þetta, til viðkomandi reikningsstofnunar þar sem
henni er tilkynnt um veðsetningu þessa og að veðsali hafi ekki umráðarétt yfir
veðinu, sem og að ekki sé heimilt að ráðstafa f1ármâIagemingum sem skráðir eru á
VS-reikninginn nema samkvæmt fyrirmælumfuá veðgæsluaðila, til samræmis við
ákvæði veðhafasamkomulagsins.
6

\

\\

\ry

TIt

VEÐGÆSLUAÐILA

7

UMBOÐ

7.1

Sérhver veðsali veitir veðgæsluaðila, fullt og ótakmarkað umboð til að:

a) framkvæma hverja þá skyldu
b)

sem veðsali hefur undirgengist samkvæmt
tryggingarbréfi þessu en ekki framkvæmt,þrátt frir áskorun veðgæsluaðila.
framkvæma allt það sem er nauðsynlegt í tengslum við fullnustu veðsins
samkvæmt grein 11 og veðsali sinnir ekki, þrátt fyrir áskorun veðgæsluaðila,
þ.*.t. að undirrita ölt skjölf.h. veðsala í tengslum við framsal á hinu veðsetta.

7.2.

Umboð það sem veðgæsluaðila er veitt samkvæmt tryggingarbréfii þessu og þau
réttindi sem honum eru fengin samkvæmt tryggingarbréfi þessu eru eingöngu til
að vemda hagsmuni veðhafa og er veðgæsluaðili aldrei skuldbundinn gagnvart
útgefanda eða veðsala til að nyta umboðið eða réttindin.

/ .3.

Þótt að veðgæsluaðili n¡iti umboðið eða réttindi sín samkvæmt tryggingarbréfi
þessu þá leysir það ekki veðsala eða útgefanda undan skyldum sínum eða
skuldbindingum samkvæmt tryggingarbréfi þessu, veðhafasamkomulaginu eða
fi ármö gnunarskjölunum.

7.4.

Veðgæsluaðili er þó ávallt áhyrgar Srrir þeim fjármunum sem hann raunverulega
móttekur sem veðgæsluaðili.

8.

FRAMSAL A RETTINDUM VEÐGÆSLUAÐILA

8.1

Veðgæsluaðila skal heimilt að framselja ö11 réttindi sín og skyldur samkvæmt
tryggingarbréfi þessu til n¡;is veðgæsluaðila sem skipaður er í samræmi við
veðhafasamkomulagið.

8.2

Ef skipt um er um veðgæsluaðila í samræmi við framangreint þá skulu útgefandi
og sérhver veðsali, samkvæmt beiðni veðgæsluaðila, undirrita ö11nauðsynleg skjöl
og framkvæma allt það sem nauðsynlegt eða eðlilegt er að framkvæma í tengslum
við aðilaskiptin.

8.3.

jafnframt hafa heimild til að fela öðrum aöila, með skriflegu
umboði, aö fara með, í heild eða að hluta, þær heimildir og þau réttindi sem
veðgæsluaðila eru fengin með tryggingarbréfi þessu.

g.
9.1..

Þá skal veðgæsluaðili

SÉNSTAXARSKULDBINDINGARVEÐSALA
Sérhver veðsali skal samkvæmt beiðni veðgæsluaðila undirrita ö11 þau skjöl og gera
allar þær ráðstafanir sem með sanngirni má ætlast til að:
a) tryggingarbréf þetta veiti veðgæsluaðila, f.h. veðhaf a,þau réttindi sem kveðið

b)

er á um ítryggingarbréfi þessu.
veðgæsluaðili geti nftt þau réttindi samkvæmt tryggingarbréfi þessu, þ. á *.
réttindi í tengslum við fullnustu veðsins.
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9.2.

Komi til fullnustu veðsins þá skuldbindur sérhver veðsali sig til að undirrita ö11
þau skjölog gera allar þær ráðstafanir sem veðgæsluaðili með sanngimi óskar eftir
í tengslum við fullnustuna, svo sem vegna afsals eða framsals.

9.3.

Samþykki veðgæsluaðili á grundvelli veðhafasamkomulagins að gerðar séu
breytingar á hinu veðsetta þá skuldbindur sérhver veðsali sig til að undirrita öll
þau skjöl og gera allar þær ráðstafanir sem veðgæsluaðili óskar eftir í tengslum við
breytingamar.

9.4.

Veðsalar skulu greiða ö11 opinber gjöld, þ.m.t. stimpil- og þingl;fsingargjöld, og
allan kostnað sem kann að falla til vegna tryggingarbréfs þessa, breytinga á því og
fulhrustu á grundvelli þess.

10.

BREYTINGAR Á HINU VEÐSETTA

10.1.

Útgefandi hefur heimild til að óska eftir því við veðgæsluaðila, í samræmi við
ákvæði veðhafasamkomulagsins, að breytingar séu gerðar á veðsettum eignum,
með því að tilteknar eignir séu leystar úr veðböndum ogleöa eignir veðsettar
samkvæmt trygginga rbr éfi þessu.

1.0.2.

10.3.

Samþykki veðgæsluaðili beiðni veðsala þu. að lútandi, í samræmi við
veðhafasamkomulagiõ,Þâ skulu veðsalar undirrita ö11 skjöl sem veðgæsluaðili
óskar eftir að veðsalar undirriti í tengslum við breytingamar.
Þeir aðilar sem undirrita skjöl f.h. veðsala samkvæmt framangreindu skulu
afhenda veðgæsluaðila sönnun fyrir undirritunarumboði sínu á því formi og með
því efni sem veðgæsluaðili samþykkir.

11.

FUIINUSTA VEÐSINS

11.1.

Hafi veðtryggð krafa verið gjaldfelld og ákvörðun tekin um að ganga að veðinu í
samræmi við ákvæði veðhafasamkomulagsins þá skal veðgæsluaðila, f.h. veðhafa
vera heimilt að:

a) láta selja hið veðsetta nauðungarsölu fyrir útistandandi
b)
c)

veðtryggðum kröfum,
iín undangengins dóms, sáttar eða $ámáms, sbr. 2. tl. 1,. mgr. 6. gr. laga nr.
90 11991, um nauðungarsölu.
selja hið veðsetta í almennri sölu fyrir útistandandi veðtryggðum kröfum.
leysa til sín hið veðsetta á eðlilegu og sanngjömu markaðsvirði.

'1.1.2

Veðgæsluaðili skal í tilfelli b) liðar greinar 11,.1". ávallt leitast
mögulega verð fyrir hið veðsetta á þeim tíma sem það er selt.

1.1..3.

Veðgæsluaðili skal ávallt haga fullnustuaðgerðum með hagsmuni veðhafa að
leiðarljósi og innan eðlilegra tímamarka.
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12.
12.1.

nÁpsröruN ANDVTRÐrs
Komi til fullnustu veðsins þá skal veðgæsluaðili ráðstafa öllum fjármunum sem
hann móttekur til greiðslu á hinum veðtryggðu kröfum í samræmi við ákvæði
veðhaf

as

amkomula gsins.

13.

SKILYRÐISLAUS RÉTTINOI

1,3.1.

Umboð það sem veðgæsluaðila er veitt samkvæmt tryggingarbréfi þessu og þau
réttindi sem honum eru fengin með tryggingarbréfi þessu eru skilyrðislaus og
óafturkallanleg.

74.

TAKMARKANIR Á HNIMNDUM VEÐSALA

14.1..

Veðsölum skal vera óheimilt að framselja réttindi sín eða skyldur til annarra aðila
samkvæmt tryggingarbréfinu nema fyrir liggi skriflegt samþykki veðgæsluaðila.

1.4.2.

Veðsölum skal óheimilt að selja, veðsetja eða leggja hvers kyns kvaðir á hinar
veðsettu eignir nema fyrir liggi skriflegt samþykki veðgæsluaðila.

14.3.

Þrátt fyrir framangreint þá má veðsali framselja veðsettar eignir til félaga sem eru
innan samstæðu útgefanda, aõ uppfylltu því skilyrði að samhliða framsalinu þá
gerist framsalshafi aðili að veðhafasamkomulaginu og tryggingarbréfi þessu, sem
veðsali, og undirriti öll skjöl því tengdu á því formi og með því efni sem er
ásættanlegt samkvæmt einhliða mati veðgæsluaðila.

1.4.4

jafnframt heimilt án sérstaks samþykkis veðgæsluaðila að þinglysa
á hinar veðsettu fasteignir leigusamnirgum um viðkomandi fasteign og hvers kyns
yfirl¡Ísingum um samþykki leigutaka fyrtu fqáIsri skráningu leigusal4 sbr. 4. gr.
reglugerðar nr.57711989 um ÊryáIsa og sérstaka skráningu vegna leigu eða sölu á
fasteign, með síðari breytingum.

15.

TILKYNNINGAR

1"5.1.

Allar tilkynningar og ö11 samskipti milli veðsala, veðgæsluaðila og útgefanda skulu
sendar í samræmi við grein 20 í veðhafasamkomulaginu.

16.

VEÐTIMABILIÐ

1.6.1.

Þá er veðsölum

Hið veðsetta skal standa til tryggingar skilvísri og skaðlausri greiðslu hinna
veðtryggðu krafna þar til þær hafa allar verið að fullu uppgreiddar með
óafturkræfum og skilyrðislausum hætti.

1.6.2

Þegar hinar veðtryggðu kröfur hafa allar verið greiddar upp með óafturkræfum og
skilyrðislausum hætti þá skal veðgæsluaðili, að beiðni og á kostnað veðsala, gera
allar nauðsynlegar ráðstafanir til að fella niður það veð sem veitt er samkvæmt

tryggingarbréfi þessu.
9
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t7.

LOG OG VARNARÞING

17.1..

Um tryggingarbréiþetta gilda íslensk

L7.2.

Verði ágreiningur milli aðila í tengslum við tryggingarbréfið, skulu þeir leitast við
að leysa þann ágreining með samkomulagi sín í milli. Náist slíkt samkomulag ekki,
er heimilt að leggja ágreininginn fyrir dómstóla og skal málið þá rekið fyrir
Héraðsdómi Reykjavíkur.

18.

ANNAÐ

1.8.1.

Tilvísanir til löggjafar skulu taldar fela í sér tilvísanir til þeirrar löggjafar eins og
henni kann að hafa verið breytt og regtea sem kunna að hafa verið settar með stoð
í slíkri löggjöf.

18.2.

Tilvísanir til sérhvers aðila skulu (þar sem við á) vera álitnar tilvísanir til eða eiga
við um eftirmenn þeirra.

18.3

Fyrirsagnir í samkomulagi þessu eru eingöngu
efnisatriði í meginmáli hans.

18.4

Trygg.gurbréf þetta er gert í Weimur eintökum, eitt fyrir veðgæsluaðila og eitt
sameiginlega fyrir alla veðsala.

18.5

Öllu framanrituðu til staðfestu undirrita aðilar tryggingarbréf þetta.

1ö9.

til skyringar og fela ekki í sér

Reykjavíþ 25. september 2018
[undirskriftasíða
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F.h. Íslög ehf. sem veõgæsluaðili

F.h. Reginn hf.

Helgi S' Gunnarsson
Kt' 070960-2819

F.h. HTO ehf.

F.h. FAST-2eþrf.

Hetgi S. Gunnarsson

Helgi S. GunnarssCIn

Kr. 070960-2819

Kt. 0709ó0-28i9

Vottør aõ réttri døgsetníngu, fiárræõi, undirskrift øõila:

\^ll \\\m"\rålr
Nafn og kennitala

Nafn og kennitala

1,1.

\*f/l

VIÐAUKI I.
VEÐSETTAR FASTEIGNIR

Eftirtaldar fasteignir eru settar að veði með 2. veðrétti og uppfærslurétti á eftir áhvílandi
veðböndum sem tilgreind eru eftir hverri eign :

Nafnogkennitalaveðsala: Veðandlag:
HTO

ehf .,

Á eftir

1.

HTO

ehf .,

Á eftir

1.

kt. 681205-3220

veðrétti:

Fastanúmer:

Katrínartún 2, Reykjavík
Tr.br.

til

230-4226, merkt 030101

Handhafa, dags. 25.03.2014, kr. 6.360.000.000,

NVT 415.9, Þlnr. 411-U-0021.861201.4

kt. 681205-3220

veðrétti:

Borgartún 8-16A, Reykjavík
Tr.br.

200-9466, merkt 010101

til

Handhaf4 dags. 25.03.2014, kr. 4.240.000.000,
N\rI 415.9, Þlnr. 411-U-002185120L4

Fast-2 ehf., kt. 700800-2050

Skúlagata 21, Reykiavík

Á eftir

Tr.br. til Handhafa dags.25.03.2014, kr. 1.200.000.000,

1.

veðrétti:

NVT, 415.90, Þlnr.

223-91.48, merkt 010101

41 1-U-0021.82120'1.4

Fast-2 ehf., kt. 700800-2050

Skúlagata 21, Reykjavík

Á eftir

Tr.br. til Handhafa, dags.25.03.20L4, kr. 1.200.000.000

1.

veðrétti:

223-9L49, merkt 010201

NVT, 415.90, Þlnr. 411-U-00218212014

Fast-2 ehf., kt. 700800-2050

Skúlagata 21, Reykjavík

Á eftir t. veðrétti:

Tr.br. til Handhafa, dags. 25.03.201.4, kr. 1.200.000.000,

223-9150, merkt 010301

NVT, 415.90, Þlnr. 411-U-0021821201.4

Fast-2 ehf., kt. 700800-2050

Vegmúli 3, Reykjavík
Tr.br. til Handhaf4 dags. 25.03.2014 kr. 910.000.000,
N\rI 415.9, Þlnr. 41 1-U-00218il20r4
Vegmúli 3, Reykiavík

Á eftir

Tr.br.

Fast-2 ehf., kt. 700800-2050
Á eftir

1.

1.

veðrétti:

veðrétti:

til

201-2738, merkt 020101

222-0974, merkt 020102

Handhafa, dags. 25.03.2014, kr. 910.000.000,

N\¡"t 415.9, Þlnr. 411-U-0021.831201.4
F

ast-2 ehf ., kt. 700800-2050

Á eftir

1.

veðrétti:

Vegmúli 3, Reykiavík
til Handhafa, dags. 25.03.20L4, kr.

Tr.br.

222-0975,

merkt 020201

910.000.000,

NVT 415.9, Þlnr. 411-U-0021831201.4

Fast-2 ehf., kt. 700800-2050
Á eftir t. veðrétti:

Fast-2 ehf., kt. 700800-2050
1.

veðréttur:

Vegmúli 3, Reykiavík
Tr.br. til Handhafa, dags. 25.03.2014, kr. 910.000.00O
N\rI 415.9, Þlnr. 41 1-U-002L83 1201.4
Vegmúli 3, Reykjavík
Tr.br. til Handhafa, dags. 25.03.2014 kr. 910.000.00O

222-0976, merkt 020301

222-0989, merkt 020401

N\¡"I 415.9, Þlnr. 411-U-0021.83 1201.4

Fast-2 ehf., kt. 700800-2050
Á eftir

1.

veðrétti:

Vegmúli 3, Reykjavík
Tr.br. til Handhafa, dags. 25.03.2014, kr. 910.000.000,
N\rI

Fast-2 ehf., kt. 700800-2050
Á eftir

1.

veðrétti:

415.9, Þlnr. 411-U-0021.83

Vegmúli 3, Reykjavík
til Handhafa, dags.

Tr.br.

NVT 415.9, Þlnr.

222-1011, merkt 020501

1201.4

223-0223, merkt 020202
25.03.2014,

kr.

9L0.000.000,

41 1-U-002183 1201,4
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Skútuvogur 1, Reykiavík
Tr.br. til Handhaf4 dags. 25.03.2014 kr.

ast-2 ehf., kt. 700800-2050

Á eftir 1. veðrétti:

202-0891, merkt 010104
265.000.00O

NVT 415.9, Þlnr. 411-U-0021.8U20L4

Fast-2 ehf., kt. 700800-2050

Skútuvogur 1, Reykiavík

Á eftir 1. veðrétti:

Tr.br.

til

NVT 415.9, Þlnr.

41 1-U-002L81, 1201,4

Skútuvogur 1, Reykjavík
Tr.br. til Handhafa, dags. 25.03.2014, kr.

Fast-2 ehf., kt. 700800-2050
Á eftir 1. veðrétti:

202-0898, merkt 010301

Handhafa, dags. 25.03.2014, kr. 265.000.000,

202-0899, merkt 010302
265.000.000,

NVT 415.9, Þlnr. 411-U-002L81, 12014

Skútuvogur 1, Reykjavík
til Handhafa, dags. 25.03.2014 kr.

Fast-2 ehf., kt. 700800-2050
,4

eftir

1.

Tr.b¡.

veðrétti:

NVT 415.1 Þlnr.

202-0900, merkt 010304
265.000.000,

41 1-U-002L8L 1201.4

Veðsalar staðfesta veðsetningu þeirra fasteigna sem taldar eru upp í þessum Viðauka I,
bls.12 -13.

Reykjavíþ 25. september 2018.

F

hf.
. Gunnarssen
Kr. 070960-2819

F.h. F

ehf.

F.h.

lgi S. Gunnarsson

elgi S. Gunnarssor-r

K1.

070960-2819

Ki. 070960-2819
Vottar aõ réttrí døgsetningu, fjánæõi, undírskrift aõila:

tll t\lilo-tu4
Nafn

Nafn og kennitala
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VIÐAUKI II.
VEÐSETTIR BANKAREIKNINGAR

Innstæður eftirtalinna bankareikninga eru settar að handveði með

Nafn og kennitala

veðsala Reikningsnúmer

Reginn ru., kt. 630L09-1080

1,.

veðrétti

Nafn Íiârmáúalyrirtækis

I

1...I

Staður og dagsetning

Reginn hf. staðfestir ofangreinda veðsetningu með undirritun sinni hér að neðan:
F.h. Reginn hf.

Vottar aõ réttri dagsetníngu, fiárræõi, undirskrift aõila:

Nafn og kennitala

Nafn og kennitala
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VIÐAUKI III.
TILKYNNING VEGNA VEÐSETNINGAR INNSTÆÐU BANKAREIKNINGA
[V.t. nafn viðtakanda]

[Nafn \ár mâlafy rirtækis]
IHeimilisfang]

Tilkynning um veðsetningu samkvæmt sértæka try ggingafyrirkomul aginu
Vísað er

til

veðsamnings

- tryggingarbréfs

(hér eftir ,,tryggingarbréf") milli Regins hf., kt.
eftir ,,útgef andi,'), lNafru kt. og heimilisfang
veðsalal (hér eftir einnig nefndur ,,ruaÍn"), lNafn, kt. og heimilisfang veðsala] (hér eftir einnig
nefndur ,,nafn"), [Naû1, kt. og heimilisfang veðsala] (hér eftir einnig nefndur ,,nafn"),
lNafn,
kt. og heimilisfang veðsala] (hér eftir einnig nefndur ,;rafn" og útgefandi ,naÉr A", nafu11,
nafn C eru hér eftir einnig nefndir sameiginlega veðsalar og hver um sig veðsali) og
[Nafn, kt.
og heimilisfang veðgæsluaðilal (hér eftir nefndur ,,veðgæslu aö11r,,), dags.
[dagur/mánuður2018], og veðhafasamkomulags milli útgefanda, [Nafn], lNafnl, [Nafn],
[Nafn], veðgæsluaðila og umboðsmanna kröfuhafa fyrir hönd veðhafa, dags.
[dagur/mrínuðurp0l 8].
630109-1080, Hagasmâra'1,,201 Kópavogur (hér

Tryggingarbréfið og veðhafsamkomulagið eru meðfylgjandi tilkynningu
þessari. Orð og

hugtök hér lyrir neðan skulu hafa sömu merkingu og

í

tryggingarbréfinu og

veðhaf asamkomulaginu.

Með undirritun tryggingarbréfsins settu veðsalar tilgreindar eignir sínar að veði til handa
veðgæsluaðila, í hlutverki sínu sem veðgæsluaðili og fyrir hönd veðhafa, með tilgreindum
veðrétti, til tryggingar skilvísri og skaðlausri greiðslu á hinum veðtryggðu kröfum í samræmi
við ákvæði tryggingarbréfsins.
Meðal þeirra eigna sem settar voru að veði samkvæmt tryggingarbréfinu er veð í innstæðu á
bankareikningum en samkvæmt 5. grein tryggingarbréfsins
þá setti neðangreindur veðsali að
handveði, sbr. og ákvæði greinar 3.1 tryggingarbréfsins, innstæðu á
þeim bankareikningum
sem tilgreindir eru í viðauka II við tryggingarbréfið með 1. veðrétti en um er að ræða eftirtalda
bankareikninga:

Nafn og kennitala

[']

veðsala " Reikningsnúmer

[.]

Nafn fjármátafyrirtækis
[.1

Handveðrétfurinn nær til allrar innstæðu bankareikninganna, hverju nafni sem nefnis! og
hvort sem um höfuðstóI, vexti, verðbætur eða annað er að ræða.
Samkvæmt skilmálum tryggingarbréfsins er veðsala óheimilt meðan veðrétturinn er í gildi að
ráðstafa hinni veðsettu innstæðu með hvaða hætti sem er, svo sem með
því að veðsetja eða
taka fjármuni út af bankareikningunum.

Þá gerðu aðilar með sér veðhafsamkomulag þar sem tryggður er jafn réttur kröfuhafa að
veðtryggingum sem sem útgefandi og veðsali veita hverju sinni.

L4
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Að öðru leyti en að ofan greinir Þát er vísað til

skitm¿ála tryggingarbréfsins og
veðhafsamkomulagsins varðandi skilmála veðsetringarinnar.

er hér með tilkynnt um veðseturingu innstæðu ofangreindra
bankareikninga í samræmi við framangreint og að veðsali hafi ekki umráðarétt yfir veðinr¡
sem og að bankareikningamir skuli vera læstir fyrir útborgunum nema fyrirmæli berist um
annað frá veðgæsluaðila til samræmis við ákvæði veðhafasamkomulagsins.
Vinsamlegast athugið að ekki er hægt að afturkalla eða breyta á nokkum hátt fyrirmælum
samkvæmt tilkynningu þessari nema með skriflegu samþykki veðgæsluaðila.
Vinsamlegast staðfestið móttöku þessarar tilkynningar og að farið verði eftir ákvæðum
hennar.

F.h.

F.h.

Staðfesting móttöku og samþykkis tilkynningar

M

Með undirritun hér að neðan staðfestir
MEMM
að hafa móttekið ofangreinda
tilkynningu, afrit af tryggingarbréfinu og afrit af veðhafasamkomulaginu og kynnt sér efni
framangreindra skjala.

M
mun virða ákvæði tilkynningarinnar og læsa þ"ibankareikni.gu- sem vísað er til í tilkynningunni fyrir útborgunum nema fyrirmæli berist
um annað frá veðgæsluaðil4 í samræmivið ákvæði veðhafasamkomulagsins.

F.h.
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VIÐAUKI IV.
VEÐSETTIR VS-REIKNINGAR

Eftirfarandi VS-reikningar, ásamt þeim fjármálagemingum sem eru skráðir á VSreikningana

á

hverjum trma, eru settir að handveði með

Nafn og kennitala

veðsala

Númer

L.

veðrétti:

VS-reiknings

Reginn hf., kt. 630109-1080

Nafn reikningsstofnunar

l

I

Staður og dagsetning

Reginn hf. staðfestir ofangreinda veðsetningu með undirritun sinni hér að neðan:
F.h. Reginn hf.

Vottar aõ réttri dagsetningu, fiánæõ| undirskrift øõiIø:

Nafn og kennitala

Nafn og kennitala
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VIÐAUKI V.
[V.t. naûr viðtakanda]

[Nafir reikningsstofnunar]
IHeimilisfang]

Tilkynnin g um veðsetningu samkvæmt sértæka try ggingafyrirkomul a ginu
Vísað er

til veðsamnings - tryggingarbréfs (hér eftir ,,tryggingarbté1") milli

Regins hf., kt.
630109-1080, Hagasmâra1.,201 Kópavogur (hér eftir ,,útgefandi"), [Nafu kt. og heimilisfang
veðsalal (hér eftir einnig nefndur ,,natn"), [Nafru kt. og heimilisfang veðsala] (hér eftir einnig
nefndur ,,rraful."), lNafn, kt. og heimilisfang veðsala] (hér eftir einnig nefndur ,,rtafti"), lNafru
kt. og heimilisfang veðsala] (hér eftir eirurig nefndur ,,naËn" og útgefandi ,nafn A", ÍtafnB,
nafn C eru hér eftir einnig nefndir sameiginlega veðsalar og hver um sig veðsali) og [Nafn, kt.
og heimilisfang veðgæsluaðilal (hér eftir nefndur ,,veðgæsluaö1I7"), dags.
[dagur/mánuöur120181, og veðhafasamkomulags milli útgefanda, [Nafrr], [Nafn], [Nafn],
[NaÊr], veðgæsluaðila og umboðsmanna kröfuhafa fyrir hönd veðhafa, dags.

[dagur/mrínuðurp018].

Tryggingarbréfið og veðhafsamkomulagið eru meðfylgjandi tilkynningu þessari. Orð og

hugtök hér fyrir neðan skulu hafa sömu merkingu og

í

tryggingarbréfinu og

veðhaf asamkomula ginu.

Með undirritun tryggingarbréfsins settu veðsalar tilgreindar eignir sínar að veði til handa
veðgæsluaðila, í hlutverki sínu sem veðgæsluaðili og fyrir hönd veðhafa, með tilgreindum
veðrétti, til tryggingar skilvísri og skaðlausri greiðslu á hinum veðtryggðu kröfum í samræmi
við ákvæði tryggingarbréfsins.

Meðal þeirra eigna sem settar voru að veði samkvæmt tryggingarbréfinu er veð í VSreikningum en samkvæmt 6. grein tryggingarbréfsins þá setti neðangreindur veðsali að veði,
sbr. og ákvæði greinar 3.1 tryggingarbréfsins, þá VS-reikninga sem tilgreindir eru í viðauka IV
við tryggingarbréfið ásamt öllum þeim fjármálagemingum sem skráðir eru á VS-reikningana
á hverjum tíma, með 1. veðrétti, en um er að ræða eftirtalda VS-reikninga:
Nafn og kennitala

[.]

veðsala

Númer

VS-reiknings

[.]

Nafn reikningsstofnunar

[.]

Þá gerðu aðilar með sér veðhafsamkomulag þar sem tryggður er jafn réttur kröfuhafa að
veðtryggingum sem sem útgefandi og veðsali veita hverju sinni.

Að öðru leyti en að ofan greinir þâ er vísað til skilmála

tryggingarbréfsins og

veðhafsamkomulagsins varðandi skilmála veðsetr"ringarinnar.

[NaÊr fiátmálafynrtækis] er hér með tilkynnt um veðsefiringu á ofangreindum VSreikningum ásamt öllum \ármâlagerningum sem skráðir eru á VS-reiknin gana âhverjum tíma
í samræmi við framangreint og að veðsali hafi ekki umráðarétt yfir veðinu, sem og að ekki sé
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heimilt að ráðstafa \ármâlagerningum sem skráðir eru á VS-reikninginn nema samkvæmt
fyrirmælum frá veðgæsluaðila, til samræmis við ákvæði veðhafasamkomulagsins.
Vinsamlegast athugið að ekki er hægt að afturkalla eða breyta á nokkum hátt fyrirmælum
samkvæmt tilkynningu þessari nema með skriflegu samþykki veðgæsluaðila.
Vinsamlegast staðfestið móttöku þessarar tilkynningar og að farið verði eftir ákvæðum
hennar.

F.h.

Staðfesting móttöku og samþykkis tilkynningar
Með undirritun hér að neðan staðfestir
að hafa móttekið ofangreinda
tilkynningu, afuit aÍ tryggingarbréfinu og afrit af veðhafasamkomulaginu og kynnt sér efni
framangreindra skjala.

mun virða ákvæði tilkynningarinnar og ekki heimila veðsala að
ráðstafa fjármálagemingum sem skráðir eru á VS-reikninginn nema samkvæmt fyrirmælum
frá veðgæsluaðila til samræmis við ákvæði veðhafasamkomulagsins.

F.h.
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