Eyðublað vegna breytinga á verulegum hlut atkvæðisréttar
(Flöggun)
Atkvæðisréttur sem fylgir hlutum – 85. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.)
1.

Auðkenni (heiti) útgefanda eða undirliggjandi útgefanda útgefinna hluta sem atkvæðisréttur fylgir i:
SKEL – Skeljungur hf.

2.

Ástæða tilkynningar (vinsamlegast merkið í viðeigandi reit, einn eða fleiri):
[ ]

öflun eða ráðstöfun atkvæðisréttar

[ x ] öflun eða ráðstöfun fjármálagerninga sem kann að leiða til öflunar útgefinna hluta sem atkvæðisréttur
fylgir
[ ]
3.

atvik sem breytir skiptingu atkvæða

Fullt heiti/nafn (sbr. þjóðskrá) flöggunarskylds(ra) aðila ii:
Strengur ehf., kt. 410920-1230 („Strengur“), í eigu RES 9 ehf., kt. 590318-0940 (RES 9), 365 hf. kt. 4807022390, eða dótturfélag í eigu 365 (365) og RPF ehf. kt. 510108-1160 (RPF).
Sjá nánar liður nr. 10.

4.

Fullt heiti/nafn hluthafa (ef annar aðili/aðrir aðilar en flöggunarskyldur aðili skv. 3. tölul.) iii

5.

Dagsetning viðskipta og dagsetning þegar marki flöggunarskyldu er náð eða farið yfir það iv:
8. nóvember 2020

6.

Mark/mörk flöggunarskyldu sem farið er yfir eða náð:
Yfir 35%

7.

Nánari upplýsingar:

A) Atkvæðisréttur sem fylgir hlutum
Flokkur/tegund hluta (notið
ISIN númer, ef mögulegt er)

Staða fyrir
flöggunarskyld viðskipti

Staða eftir flöggunarskyld viðskipti vi

v

Fjöldi
hluta

Fjöldi
atkvæða

Fjöldi hluta

Fjöldi atkvæða viii

Beint

Beint ix

% atkvæða

vii

Óbeint

Beint

x

SKEL - ISIN IS0000000503

0

0

331.116.379

331.116.379

16,68%

Óbeint

MILLISAMTALA A
(samanlögð atkvæði)

331.116.379

331.116.379

16,68%

B) Fjármálagerningar
Staða eftir flöggunarskyld viðskipti xi
Tegund
fjármálagernings

Gildistími xii

Nýting/Umbreytingartímabil/Dagsetning xiii

Framvirkir samningar

MILLISAMTALA B (vegna allra
gildistíma)

Fjöldi atkvæða sem afla má
ef fjármálagerningur er
nýttur eða honum umbreytt

% atkvæða

384.999.909

19,39%

384.999.909

19,39%

Samtals (A + B)

Fjöldi atkvæða

% atkvæða

716.116.288

716.116.288

36,06%

8.

Eignatengsl við dótturfélög þar sem farið er með yfirráð yfir atkvæðisrétti og/eða fjármálagerningum, ef við
á xiv:

9.

Ef atkvæði eru greidd á grundvelli umboðs: Umboð [nafn umboðsmanns] vegna [fjöldi] atkvæða lýkur frá
og með [dagsetning].

10.

Aðrar upplýsingar:

Vísað er til meðfylgjandi yfirlýsingar um samstarf og fyrirhugað yfirtökutilboð í hlutabréf, útgefin af Skeljungi
hf., dags. 8. nóvember 2020, þar sem fram kemur að komið sé á samstarf á milli RES, 365, eða dótturfélags í
eigu 365 og RPF („samstarfsaðilar“), þar sem samstarfsaðilar hafa gert með sér samkomulag um að leggja hluti
sem nefnd félög fara með rétt yfir í Skeljungi til Strengs, í eftirtöldum eignarhlutföllum: RES 9 – 38%; 365 –
38%; og RPF – 24%.
Strengur mun samkvæmt framangreindu fara með eignar- og atkvæðisrétt fyrir samtals 716.116.288 hlutum
í Skeljungi eða sem samsvarar 36,06% af heildarhlutafé Skeljungs.
RES 9 er í eigu RES II ehf., sem er í eigu Sigurðar Bollasonar og Nönnu Bjarkar Arngrímsdóttur, og No. 9
Investments Limited. Munu allir hlutir sem RES II ehf. og No. 9 Investments Limited fara með í Skeljungi
framseldir til RES 9, sem síðan mun framselja hlutina til félagsins og munu RES II ehf. og No. 9 Investments
Limited því ekki eiga neinn hlut í Skeljungi eftir viðskiptin.
365 er í eigu Ingibjargar Pálmadóttur. Munu allir hlutir í Skeljungi sem 365 fer með yfirráð yfir framseldir til
félagsins og mun 365 því ekki eiga neinn hlut í Skeljungi eftir viðskiptin.
RPF er í jafnri (50/50) eigu Loran ehf. sem er í eigu Þórarins A. Sævarssonar, og Premier eignarhaldsfélags ehf.,
sem er í eigu Gunnars Sverris Harðarsonar. Munu allir hlutir í Skeljungi, sem Loran ehf. fer með yfirráð yfir, og
allir hlutir sem Premier eignarhaldsfélag ehf. fer með yfirráð yfir, framseldir til RPF og allir hlutir RPF í Skeljungi
síðan framseldir til félagsins. Munu RPF, Loran ehf. og Premier eignarhaldsfélag ehf. því ekki eiga neinn hlut í
Skeljungi eftir viðskiptin.
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Reykjavík, 8. nóvember 2020

Strengur ehf.
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