
 

 
VIÐAUKI - SKILMÁLAR SKULDABRÉFS/ 

TERM SHEET – FIXED-INCOME SECURITIES 
 
 

Upplýsingar um útgefanda/ Issuer’s data: 
1. Nafn/ Name: PricewaterhouseCoopers ehf. 
2. Kennitala/Registry number: 690681-0139 
3. LEI kóði/LEI code: Click here to enter text. 

 

Upplýsingar um útgáfu/Issue’s data: 
4. Auðkenni útgáfu/Symbol (Ticker): PwC 13 1 
5. ISIN kóði/ISIN code: IS0000024180 
6. CFI kóði/CFI code: DTVUFR 
7. FISN kóði/FISN code: PRICWATERHOUSE/VAR BD 20240106 
8. Skuldabréf/víxill/ Bonds/bills: Skuldabréf 
9. Heildarnafnverð útgáfu skv. Útgáfuheimild/ Total issued 

amount : 
173.003.250 

10. Nafnverð áður útgefið/ Total amount previously issued: 173.003.250 
11. Nafnverð útgefið nú/ Amount issued at this time: 0 
12. Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð/ Denomination in CSD: 1 kr. 
13. Skráð í Kauphöll/ Listed on Nasdaq Stock Exchange: Nei 

 

Afborganir – Greiðsluflæði/ Amortization – Cash flow 
14. Tegund afborgana/ Amortization type: Choose an item. 
15. Tegund afborgana, ef annað/ Amortization type, if other: Fram að fyrsta gjalddaga 6. Janúar 2023 er 

útgefanda heimilt að greiða fyrirfram af 
höfuðstól útgáfunnar. Senda skal 
tilkynningu um slíka fyrirframgreiðslu með 
a.m.k. 5 (banka)daga fyrirvara. Eftir þann 
tíma og fram til lokagjalddaga er slík 
fyrirfram uppígreiðsla heimil enda hafi 
útgefandi sent tilkynningu þessa efnis til 
handhafa skuldabréfsins með að minnsta 
kosti sex mánaða fyrirvara. Ekkert 
uppgreiðslugjald er vegna 
fyrirframgreiðslunnar. 

16. Gjaldmiðill/ Currency: ISK 
17. Gjaldmiðill ef annað/ Currency, if other: Click here to enter text. 

18. Útgáfudagur/ Issue date:  
19. Fyrsti gjalddagi höfuðstóls/ First ordinary installment date: 6.1.2023 
20. Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild/ Total number of 

installments: 
Click here to enter text. 

21. Fjöldi gjalddaga á ári/ Installment frequency: Click here to enter text. 
22. Lokagjalddagi höfuðstóls/ Maturity date: 6.1.2027 



 
23. Vaxtaprósenta/ Interest rate: Click here to enter text. 
24. Vaxtaruna, breytilegir vextir/ Floating interest rate, if 

applicable: 
Choose an item. 

25. Vaxtaruna, ef annað/ Floating interest rate, if other: Click here to enter text. 
26. Álagsprósenta á vaxtarunu/ Premium: Click here to enter text. 
27. Reikniregla vaxta/ Simple/compound interest: Choose an item. 
28. Reikniregla ef annað/ Simple/compound, if other: Click here to enter text. 
29. Dagaregla/ Day count convention: Choose an item. 
30. Dagaregla ef annað/ Day count convention, if other: Click here to enter text. 
31. Fyrsti vaxtadagur Interest from date: Click here to enter a date. 
32. Fyrsti vaxtagjalddagi/ First ordinary coupon date: Click here to enter text. 
33. Fjöldi vaxtagjalddaga á ári/ Coupon frequency: Click here to enter text. 
34. Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina/ Total number of coupon 

payments: 
Click here to enter text. 

35. Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig/ If irregular cash 
flow, then how: 

Click here to enter text. 

36. Verð með/án áfallinna vaxta/ Dirty price / clean price: Choose an item. 
37. Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga 

sem því nemur/ If payment date is a bank holiday, does 
payment include accrued interest for days missing until 
next business day?: 

Choose an item. 
 

 
 
Vísitölur/ Indexing 

38. Vísitölutrygging/ Indexed: Choose an item. 
39. Nafn vísitölu/ Name of index: Click here to enter text. 
40. Dagvísitala eða mánaðarvísitala/ Daily index or monthly 

index: 
Choose an item. 

41. Dag/mánaðarvísitala ef annað/ Daily index or monthly 
index, if other: 

Click here to enter text. 

42. Grunngildi vísitölu/ Base index value: Click here to enter text. 
43.   

 
Aðrar upplýsingar/ Other information 

44. Innkallanlegt/ Call option: Choose an item. 
45. Innleysanlegt/ Put option: Choose an item. 
46. Breytanlegt/ Convertible: Choose an item. 
47. Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.)/ Credit rating (rating 

agency, date): 
Click here to enter text. 

48. Aðrar upplýsingar/ Additional information: Click here to enter text. 

Viðauki þessi er útgefinn þar sem útgefandi (skuldari) og handhafi skuldabréfsins hafa komið sér 
saman um breytingu á skilmálum útgáfunnar þannig að allir gjalddagar afborgana af höfuðstól eru 
færðir aftur um eitt ár. Þannig verður fyrsti gjalddagi 6. janúar 2023  í stað 6. janúar 2022 (sbr. viðauka 
í september 2019) og lokagjalddagi verður 6. janúar 2027 í stað 6. janúar 2026.                             
Breyting hefur orðið á stjórn útgefanda. Núverandi stjórn skipa: Vignir Rafn Gíslason, kt. 140467-5379, 
Seiðakvísl 34, 110 Reykjavík, stjórnarformaður, Bryndís Guðjónsdóttir, kt. 281265-4079, Gljúfraseli 11, 
109 Reykjavík og Rúnar Bjarnason, kt. 100883-3689, Hamragerði 20, 600 Akureyri. 

 



Undirritunarsíða

f.h. PwC ehf.
Friðgeir Sigurðsson



VIÐAUKI VIÐ ÚTGÁFULÝSINGU 

SKULDABRÉFA PRICEWATERHOUSECOOPERS EHF., SAMANBER ÚTGÁFULÝSINGU DAGS. 4. 

DESEMBER 2013. 

 

1. Útgefandi skuldabréfanna 

Viðauki þessi varðar verðtryggð skuldabréf sem gefin eru út undir flokki sem auðkenndur er sem PwC13 

1, með ISIN kóðann IS0000024180 (hér eftir „skuldabréf“). Með viðauka1 í september 2019 voru gerðar 

breytingar á útgáfulýsingunni m.a. varðandi gjalddaga afborgana af höfuðstól lánsins sem nú er aftur 

verið að gera breytingar á. 

Útgefandi skuldabréfanna er PricewaterhouseCoopers ehf., kt. 690681-0139, með skráð aðsetur og 

höfuðstöðvar að Skógarhlíð 12, Reykjavík (hér eftir „útgefandinn“). 

 

2. Breytingar á 2. kafla útgáfunnar „Upplýsingar um útgáfuna“ (e. „Information regarding the 

issue“), sbr. breytingar sem gerðar voru með viðauka í september 2019. 

Eftirfarandi liðir taka breytingum eins og hér er kveðið á um: 

a. Tilgreining á gjalddögum afborgana á höfuðstól lánsins sem upphaflega var: 

Dagsetning:   Endurgreiðsla: 

6. janúar 2020    20% 

6. janúar 2021    20% 

6. janúar 2022    20% 

6. janúar 2023    20% 

6. janúar 2024    20% 

Var breytt með viðauka í september 2019 og varð: 

Dagsetning:   Endurgreiðsla: 

6. janúar 2020    20% 

6. janúar 2021    20% 

6. janúar 2022    20% 

6. janúar 2023    20% 

6. janúar 2024    20% 

Verður nú: 

Dagsetning:   Endurgreiðsla: 

6. janúar 2020    20% 

6. janúar 2021    20% 

6. janúar 2022    20% 

 
1 http://wayback.vefsafn.is/wayback/20200619203924/https://www.vbsi.is/media/PDF/Vidauki_vid_PWC_13_1.pdf 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20200619203924/https:/www.vbsi.is/media/PDF/Vidauki_vid_PWC_13_1.pdf


6. janúar 2023    20% 

6. janúar 2024    20% 

3. Upplýsingar um þá sem annast viðauka við útgáfulýsingu 

Nöfn, sími og netföng þeirra sem annast viðauka við útgáfulýsingu útgefanda: 

Nafn:    Símanúmer:  Netfang: 

Friðgeir Sigurðsson  840 5366  fridgeir.sigurdsson@pwc.com 

Nafn, sími og netföng starfsmanna þeirra reikningsstofnunar sem annast útgáfulýsinguna: 

Nafn:    Símanúmer:  Netfang: 

Arnar Logi Elfarsson  858 6621  arnar.elfarsson@kvika.is 

 

Staðfesting viðauka við útgáfulýsingu 

Reykjavík, 23. desember 2021 

(Rafræn undirskrift á næstu síðu) 
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Undirritunarsíða

f.h. PwC ehf.
Friðgeir Sigurðsson

f.h. Kviku banka hf.
Arnar Logi Elfarsson
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