
Umsókn vegna / Application for 

 VIRKJUN ÁSKRIFTARRÉTTINDA / RIGHTS (WARRANT) EXERCISE 

I. Upplýsingar um útgefanda / Issuer data
1. Nafn útgefanda/ Issuer‘s name: 2. Kennitala útgefanda/Registry code:

3. Skráð aðsetur/Registered address: 4. Greiðslubanki/Paying agent (if any):

5. Tengiliður/Contact person (Issuer or Issuer Agent): 5.1 E-mail: 

5.2 Símanr./Phone number: 

II. Upplýsingar um útgáfur / Securities data

6. Nafn útgáfu / Full name of underlying securities 7. ISIN kóði / ISIN code of underlying securities

8. Nafn útgáfu / Name of destination instrument 9. ISIN kóði / ISIN code of destination securities

III. Key dates for subscription rights

10. Greiðsludagur fyrir nýja hluti / Cash debit date 11. Afhendingardagur nýrra hluta /New shares credit date

12.Afskráning áskriftarréttinda /
Rights debit date

13. Verð á hlut (ISK) / Price per share 14. Hlutfall / Ratio (how many existing
rights give one new share or principles
defining it)

IV. Tilboðstímabil / Offering period

Svarfrestur dagur og tími / Response deadline, date and 
time : (DD/MM/YYY) 

(Lokafrestur vörsluaðila til að svara aðgerð í kerfi 
Nasdaq) 

Markaðsfrestur / Market deadline: (DD/MM/YYYY) 

(Lokadagur tilboðstímabils) 



14. Upphafsdagur og tími tilboðstímabils / Offering
period start date and time

15. Lokadagur og tími tilboðstímabils Offering period
end date and time

16. Tryggður þátttökudagur / Guaranteed participation
date1 (DD/MM/YYYY)
(Síðasti dagur til að kaupa undirliggjandi verðbréf með
réttinum sem fylgir því að taka þátt í fyrirtækjaaðgerð.
T+2)

17. Buyer Protection Deadline
Síðasti dagur fyrir kaupanda verðbréfs til þess að óska
eftir því við seljanda að hann sendi inn fyrirmæli fyrir
hans hönd.

18. Fyrsti dagur afturköllunar fyrirmæla / Revocability
Start date (DD/MM/YYYY)

19. Lokadagur afturköllunar fyrirmæla / Revocability end
date (DD/MM/YYYY)

    Fylgigögn/Additional documents 

1) Ákvörðun stjórnar/hluthafafundar /Shareholders decision.
2) Uppfærðar samþykktir /Adopted articles of association.

Útgefandi/ ISSUER: 

NAFN (í prentstöfum/FIRST AND LAST 
NAME (in capital letters) 

(undirskrift/signature) (dagsetning/date) 
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