
Upplýsingarnar sem skjal þetta hefur að geyma voru ekki unnar af NASDAQ OMX og eru birtar án ábyrgðar NASDAQ OMX. NASDAQ OMX 
ábyrgist ekki nákvæmni skjalsins eða upplýsinganna, tímannleika þeirra, heildstæðni, framkvæmd/efndir eða notagildi í ákveðnum tilgangi. Engin 
ábyrgð er tekin af eða fyrir hönd NASDAQ OMX á nokkrum villum, gloppum/úrfellingum eða ónákvæmum/röngum upplýsingum í skjalinu. 

Ekki skal grípa til, eða láta hjá líða að grípa til, neinna ráðstafana á grundvelli upplýsinganna sem er að finna í skjalinu. NASDAQ OMX tekur enga 
ábyrgð á afleiðingum hvers kyns ráðstafana sem eru gerðar á grundvelli upplýsinganna. 

 

 
 

VIÐAUKI VIÐ ÚTGÁFULÝSINGU 
SKULDABRÉFA FAGFJÁRFESTASJÓÐSINS LANDSBRÉFA  

- BÚS I SEM GEFIN ERU ÚT Í KERFUM NASDAQ 
VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐVAR HF. SAMANBER 

ÚTGÁFULÝSINGU DAGS 5. MAÍ 2020, VIÐAUKA VIÐ 
ÚTGÁFULÝSINGU 13. JÚLÍ 2020 OG VIÐAUKA VIÐ 

ÚTGÁFULÝSINGU 28. SEPTEMBER 2020 

1. Útgefandi skuldabréfanna 
Viðauki þessi varðar verðtryggð skuldabréf sem gefin eru út undir flokki sem 
auðkenndur er sem BUS 60 með ISIN kóðann IS0000031888 (hér eftir „skuldabréf“). 
Útgefandi skuldabréfanna er Landsbréf – BÚS I, kt.: 651116-9960, með skráð aðsetur 
og höfuðstöðvar að Borgartúni 33, 105 Reykjavík (hér eftir „útgefandi“). 
 

2. Breytingar á 2. kafla útgáfunnar „ Upplýsingar um útgáfuna“ 
Samanber reglur útgefanda og lið 2.2 í útgáfulýsingu dagsettri 5. maí 2020, sem nefnist 
„Tryggingar og helstu eiginleikar eigna útgefanda“ hefur útgefandi við lánveitingu, 
lánssamnings upphaflega að fjárhæð kr. 1.500.000.000, þann 7. september 2021 tekið 
2. veðrétt með uppfærslurétti í 37 fasteignum. Í kjölfar endurfjármögnunar lána á fyrri 
veðréttum verður því um 1. veðrétt að ræða.  
 
Fasteignirnar eru eftirfarandi: 

Veðandlag Fasteignarnúmer 

Árskógar 5 og Árskógar 7, Reykjavík 
                    250-8595, 250-8596, 250-8607,  250-8608,   

                    250-8609, 250-8610, 250-8611,  250-8612,  

   250-8613, 250-8614, 250-8625,  250-8626,   

                    250-8627, 250-8628, 250-8629,  250-8630,   

                    250-8631, 250-8632, 250-8643,  250-8644,   

                    250-8645, 250-8646, 250-8647,  250-8648,   

                    250-8649, 250-8650, 250-8597,  250-8598,  

     250-8599, 250-8590, 250-8601,  250-8602,   

                    250-8603, 250-8604,  250-8615,  250-8616, 

                    250-8617.  
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3. Upplýsingar um þá sem annast viðauka við útgáfulýsingu 

3.1 Nöfn, kennitölur, netföng og sími þeirra sem annast viðauka við útgáfulýsingu 

Ingvar Karlsson, kt. 010872-5889, ingvar.karlsson@landsbref.is 
Bragi Gunnarsson, kt. 010164-4009, bragi.gunnarsson@landsbref.is 

 
3.2 Nöfn, netföng og símar starfsmanna þeirrar reikningsstofnunar sem annast viðauka við 
útgáfulýsingu. 
 

Landsbankinn hf., kt. 471008-0280. 
 
Starfsmenn: 

Sigríður Matthildur Aradóttir, sigridur.m.aradottir@landsbankinn.is, 410-4000 
Kristján Guðmundsson, kristján.guðmundsson@landsbankinn.is. 410-4000 

 
Staðfesting viðauka við útgáfulýsingu 
 
Reykjavík, ____________ 2021 
 
F.h. útgefanda,     F.h. banka/verðbréfafyrirtækis,  
 
       
__________________________  ____________________________________ 
Helgi Þ. Arason     Hreiðar Bjarnason 
Framkvæmdastjóri Landsbréfa hf.   Framkvæmdastjóri Fjármála og rekstrar hjá Landsbankanum 
       


