
VIÐAUKI VIÐ ÚTGÁFULÝSINGU

skuldabréfa sem gefin eru út í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf., sbr. útgáfulýsingu,
dags. 5. september 2017.

1. Útgefandi skuldabréfanna

Viðauki þessi varðar verðtryggð skuldabréf sem gefin eru út undir flokki sem
auðkenndur er sem VEDS3 17 01, með ISIN kóðann 150000029031 (hér eftir
,,skuldabréfaflokkurinn").

Útgefandi skuldabréfaflokksins er Veðskuld Ill, kt. 540717-9900 (hér eftir ,,útgefandi").

2. Breytingar á 2. kafla útgáfunnar ,,Upplýsingar um útgáfuna"

Útgefandi hefur ákveðið að gera eftirfarandi breytingar á kafla 2.2 ,,Auðkenni
útgáfunnar, nafnverð svo og önnur skilyrði sem varða útgáfuna og skuldbinda
útgefanda".

Ákvæði um nafnvexti breytist tímabundið í tólf mánuði frá 15. júlí 2022 til 15. júlí 2023
úr ,,Fastir vextir 3,5% (dagaregla 30E/360}" í ,,Fastir vextir 1,0% (dagaregla 30E/360}."
Eftir það tímamark gilda upphaflegir skilmálar.

Fjöldi vaxtagjalddaga breytist tímabundið, frá 15. júlí 2022 til 15. júlí 2023, og greiðast
þá vextir mánaðarlega, 15. hvers mánaðar. Eftir það tímamark gilda upphaflegir
skilmálar.

í kafla sem fjallar um atvik sem heimila geta skuldabréfaeigendum að
gjaldfellingaskuldabréf skv. skuldabréfaflokkunum, nánar tiltekið í d. lið ákvæðisins
,,Sérstök skilyrði og heimildir til gjaldfellingar" segir:

,,Útgefandi skrái ekki bréf þetta á skipulegan verðbréfamarkað innan 12
mánaðafrá lokum fjárfestingartímabils."

Lögð er til breyting á þessu tímamarki þessa ákvæðis og það verði eftirleiðis:

,,Útgefandi skrái ekki bréf þetta á skipulegan verðbréfamarkað fyrir lok árs
2023. II

Ákvæði um skráningu í kauphöll breytist úr ,,Skuldabréfaflokkurinn verður skráður á
skipulegan verðbréfamarkað innan 12 mánaða frá lokum fjárfestingartímabils. 11 í
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,,Skuldabréfaflokkurinn verður skráður á skipulegan verðbréfamarkað fyrir lok árs
2023. II

Aðrir skilmálar útgáfunnar haldast óbreyttir.

3. Samþykki breytinga á skilgreiningu í kafla 2.2 útgáfulýsingar

Viðauki þessi var samþykktur af útgefanda skuldabréfaflokksins í kjölfar beiðni
sjóðstjóra þar um en áskilinn fjöldi kröfuhafa hefur samþykkt skilmálabreytingu eða
96,84%.

4. Ábyrgðaraðilar viðauka við útgáfulýsingu

Nöfn og kennitölur þeirra sem bera ábyrgð á viðauka við skilmálabreytingar:

Útgefandi: Veðskuld Ill, kt. 540717-9900.

Umsjónaraðili skilmálabreytingar er Kvika banki hf., kt. 540502-2930, sem hefur
yfirtekið réttindi og skyldur Virðingar hf., kt. 561299-3909, sem umsjónaraðila, í kjölfar
sameiningar Kviku banka hf. og Virðingar hf.

5. Staðfesting viðauka við útgáfulýsingu

Reykjavík, 15. júní 2022
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