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Eyðublað vegna breytinga á verulegum hlut atkvæðisréttar
(flöggun)
Tilkynning ísamræmivið lög nr.20/202i-um upplfsingaskyldu útgefenda verðbréfa ogflöggunarskyldu (luf)

L. Auõkenni (heiti) útgefanda eða undirliggjandi útgefanda útgefinna hluta sem atkvæðisréttur fylgiri:
Festi hf

2. Ástæða tilkynningar (vinsamlegast merkið íviðeigandi reit, einn

X
n
fl
3.

eða fleiri):

öflun eða ráðstöfun atkvæðisréttar
Oflun eôa ráðstöfun fjármálagerninga

atvik sem breytir skiptingu atkvæða

Fullt heiti/nafn (sbr. þjóðskrá) flöggunarskylds(ra) aðila

ii:

Lífevrissióðu r verzlunarmanna, kt. 430269-4459
4 Fullt heiti/nafn hluthafa (ef annar aõili/aðrir aðilar en flöggunarskyldur aðili skv. 3. tölul.)

5.

i¡¡

i"
Dagsetning viðskipta og dagsetning þegar marki flöggunarskyldu er náð eða farið yfir það

tt.o8.2022

6. Mark/mörk flöggunarskyldu
vfir

7.

sem farið er yfir eða náð:

tÙo/o

Nánari upplfsingar:

A) Atkvæõisréttur sem fylgir hlutum

Flokkur/tegund
hluta (notið
lSlN númer,
efmögulegt er)

Staða fyrir flöggunarskyld

Fjöldi

hluta

Fjöldi
atkvæða

rs0000020584

MILLISAMTALAA
(samanlögð

Staõa eftir flöggunarskyld viðskipti

viõskipti "

30.863.444

Fjöld¡
u¡i

hluta

Fjöldi atkvaeða

Beint

Beintrx

263.444

r-20.000

óbeint

^

% atkvæða

Beint
10,60%

743.M4

30.863.444

u¡¡¡

ui

óbe¡nt
0,05%

t0,60%

atkvæði

1
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9)

Fjármálogerninar skv. o. liõ

1.

mgr.74. gr. lagø nr.20/2021

itaða eftir flöggunarskyld viðskipti xl
Tegund

fjármálagernings

Uppgjörsdagur "i¡

Fjöldi atkvæõa sem

N,itingl

aflamá ef fjármálagerningur er nfttur
eða honum umbreytt

Umbreytingartímabil/
Dagsetning

t¡¡¡

% atkvæða

MILLISAMTALA B

(vegna allra gildistíma)

C)

Fjórmálogerningor skv. b. Iiõ 7 .mgr. 74. gr. logo nr' 20/2021

itaða eftir flöggunarskyld viðskipti *¡
Tegund

fjármálagernings

Uppgjörsdagur tiii

NÍtine/ Umbreytingar
tímabil/Dagsetning

*iu

Afhending/fjárhagslegtuppgjör

*iu

Fjöldi
atkvæða

% atkv¿eõa

MILLISAMTALA C

(vegna allra gildistíma)

Samtals (A+ B + C ) [ef v¡ð á]

8.

% atkvæða

Fjöldi atkvæða

Eignatengsl við dótturfélög þar sem farið er með yfirráð yfir atkv¿eõisrétti og/eða fjármálagerningum, ef

við á'u

9.

Ef atkvæði eru greidd á grundvelli umboðs:

Umboð [nafn umboðsmanns]
vegna lfjöldi]

atkvæða l,ikur frá og með ldagsetning]

10. Aðrar upplfsingar:
Einstaka deildirfjárfestingarleiõir tífeyrissjóðs verzlunarmanna eiga eftirfarandi hluti og

atkvæðarétt í félaginu eftir flöggun:
Lífeyrissjóður verzlunarmanna (samtryggingardeild og Verðbréfaleið): kt. 430269'459:33.263-444
hlutir (eða 10,6% atkvæða)
Ævileið l, kt. 610617-972O:98.t23 hlutir (eða 0,03% atkvæõa)
Ævileið ll, kt. 610617-9800:45.321 hlutir (eða 0,01% atkvæða)
Samtals ræður LÍfeyrissjóður verzlunarmanna yfir 33.263.44 hlutum eöa tO,6Yo atkvæða
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