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1. Almennar uppl'fsingar um útgefanda:
Nafn útgefanda, kennitala, heimild t¡l útgáfu, skráð ailsetur og höfuðstöðvar ef þær eru aõrar
en hiõ skráfla aösetur.
Nafn úteefanda
Kennitala
Skráõ aðsetur:
Höfuðstöðvar, ef annað en skráð aôsetur:

Reeinn hf.
6301 091 080

Hasasmára

t,

2Ol Kópavosi

Heimild tilúteáfu:
Stjórn útgefanda samþykkti á fundum sínum
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. júní 2020, útgáfu og sölu skuldabréfanna að fjárhæð allt að

5.000.000.000 kr undir

mma

Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefenda.
Nafn:
S. Gunnarsson,
Tómas Kristjánsson, formailur stjórnar
Albert Þór Jónsson, varaformaður stjórnar
Bryndís Hrafnkelsdóttir, meðstjórnandi

0709602819
1s11653389

Guðrún f¡nna ólàti¿ótt¡r, meõstjórnandi
neiõrún Emilía Jónsdóttir, meitstiórnandi

300875¿t409

1805623119

0708647899

oeoi694649
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Nasdaq verðbréfamiðstóð hf
Laugavegur 182
105 Reykjavík

Sími:540-5500
Netfang: ncsdi_hel p@ nasdaq.com
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Nöfn, símanúmer og netföng þeirra sem annast afborganir útgáfunnar:

'

Símanúmer:

Nafn:

Jóhann Sigurjónsson, fjármá lastjóri

2.

Netfang

t5gggn

johann@reginn.is

Upplrfsingar um útgáfuna:

Auðkenni

verðbréfamiðstöð

tstN

Nafnverð og önnur skilyrili sem varõa útgáfuna og skuldbinda útgefanda skal skrá í viðauka, sjá
eyôublaõ, ,,Viðauki - skilmálar skuldabréfs lvíxils".
Breytingar á skilmálum:
Útgefanda ber aö tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. (NVM) um hvers kyns breytingar

á

skílmálum skuldabréfanna.

Afskráning:
Skuldabréfin verða afskráð eftir lokagjalddaga, nema tilkynning um annað berist frá útgefanda
Útgefandi sendir NVM staðfestingu þegar lokagjalddagi hefur verið greiddur.
Greiõslufall:
Útgefanda ber að tilkynna NVM um greiðslufall og skal í því tilviki senda NVM tilkynningu þar um
þegar greiðsla hefur farið fram. NVM getur óskað eftir staöfestingu frá vörsluaðila að skuldabréfiö

hafiverið greitt upp.

Nasdaq verilbréfamiõstöð hf. ráilstafar útgefnum skuldabréfum á NVM reikning útgefanda hiá

fjármálafyrirtæki.
rmá lafyrirtæki/vörsl uað
Reikningur hiá vörsluaöila
Fjá
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Fossar markailir hf.

485566
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Nasdaq verðbréfamiðstöð hf
Laugavegur 182
105 Reykjavík

Sími:540-5500
Netfang: ncsdi_help@nasdaq.com
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Uppl'isingar um þá sem annast útgáful'isingu:
lfsingu hjá

Nöfn, símanúmer og netföng þeirra sem an
Símanúmer:

Nafn:

Dagbjört Erla Einarsdóttir

da

Netfang:

8212030

Nöfn, símanúmer og netföng starfsmanna þeirrar reikningsstofnunar sem

annast

na.
Símanúmer:

Nafn:

N

thorunn.o

nn

4.

Fylgigögn með útgáful'isingu

I

Staðfesting á að útgefandi hafi tekið formlega ákvörðun um hina fyrirhuguðu rafrænu
útgáfu eða önnur gögn þar að lútandi svo sem staðfest afrit af fundargerð eða vísun í lög
eða reglur sem gilda um útgáfuna.

n

útg¿ta innan útgáfuheimildar.

n

Viðauk¡

-

skilmálar skuldabréfs/víxils

Dagsetníng:

F.h. reikningsstofnunar:

F.h. útgefanda

Nafn

Nafn

S. Gunnarsson e.u.
Undirskrift:

U
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Nasdaq verõbréfamiðstöð hf.
Laugavegur 182
105 Reykjavík

Sími: 540-5500

Netfang: ncsdi_help@nasdaq.com
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