Útgáfa víxla
Skráð í Kauphöll Nasdaq Iceland

Mars 2021

Útgáfa víxla til þriggja, sex og níu mánaða
Auðkenni:

KVB 21 0621

KVB 21 0921

KVB 21 1222

Uppgjörsdagur:

22. mars 2021

22. mars 2021

22. mars 2021

Lokagjalddagi:

21. júní 2021

21. september 2021

22. desember 2021

Tegund:

Víxill

Víxill

Víxill

Næsti gjalddagi vaxta og afborgana:

21. júní 2021

21. september 2021

22. desember 2021

Fjöldi gjalddaga vaxta og afborgana á ári:

1

1

1

Grunnvextir:

Á ekki við.

Á ekki við.

Á ekki við.

Aðrir vextir:

Á ekki við.

Á ekki við.

Á ekki við.

Söluverð:

Ákveðið með útboði.

Ákveðið með útboði.

Ákveðið með útboði.

Tilboðsfrestur:

Kl. 16:00, 18. mars 2021

Kl. 16:00, 18. mars 2021

Kl. 16:00, 18. mars 2021

Fyrirvari á stærð:

Heimilt

Heimilt

Heimilt

Dagaregla vaxta:

ACT/360 næsti bankadagur á eftir

ACT/360 næsti bankadagur á eftir

ACT/360 næsti bankadagur á eftir

Þegar útgefið (höfuðstóll):

600.000.000 kr.

820.000.000 kr.

0 kr.

Til sölu nú (höfuðstóll):

Allt að 1.000.000.000 kr.

Allt að 1.000.000.000 kr.

Allt að 1.000.000.000 kr.

Útgáfuheimild:

2.000.000.000 kr.

2.000.000.000 kr.

2.000.000.000 kr.

Skráning:

Kauphöll Nasdaq Iceland

Kauphöll Nasdaq Iceland

Kauphöll Nasdaq Iceland

Lágmarkseining:

20.000.000 kr.

20.000.000 kr.

20.000.000 kr.

Verðbréfaútgáfa Kviku banka
Útgefin skuldabréf og víxlar um 12.504 mkr.

Peningamarkaðsgerningar
4.536 m.kr.

Almenn- og samsett skuldabréf
5.942 m.kr.

Víkjandi skuldabréf
2.026 m.kr.

(36%)

(48%)

(16%)

Auðkenni

Vextir

Útgefið (höfuðstóll)

Gjalddagi

KVB 21 01

LIBOR + 2,50%

GBP 12 m.

8.2.2023

KVB 20 01

REIBOR 1M + 0,85%

2.160 m.kr.

26.10.2023

KVB 19 01

REIBOR 1M + 1,50%

3.833 m.kr.

19.12.2024

KVB 15 01

5,5 - 6,25% vtr.

1.152 m.kr.

25.8.2025

KVB 18 02

7,5% v.tr.

874 m.kr.

8.5.2028

KVB 18 03

115% Heimsvísitala

USD 1,2 m.

20.10.2021

KVB 18 04

160% Heimsvísitala

USD 1,6 m.

20.10.2021

KVB 21 0921

1,80% flatir

820 m.kr.

21.9.2021

KVB 21 0621

1,60% flatir

600 m.kr.

21.6.2021

KVB 21 0322

1,20% flatir

600 m.kr.

22.3.2021

Fyrirvari
Allar upplýsingar sem birtar eru í kynningu þessari eru samkvæmt bestu vitund Kviku á hverjum tíma. Kvika ábyrgist á
engan hátt réttmæti upplýsinganna sem birtar eru í kynningu þessari, hvort sem þær koma frá Kviku eða þriðja aðila.
Upplýsingar sem birtar eru í kynningunni skulu ekki á nokkurn hátt skoðast sem ráðleggingar um kaup eða sölu tiltekinna
fjármálagerninga eða aðrar fjárfestingaákvarðanir. Bera viðtakendur einir ábyrgð á þeim fjárfestingaákvörðunum sem
teknar eru á grundvelli upplýsinga sem birtar eru í kynningu þessari. Kvika ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem
kann að hljótast af upplýsingum sem birtar eru í kynningu þessari né tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar þeirra.
Kvika er ekki skuldbundin til að uppfæra kynningu þessa, veita frekari upplýsingar eða leiðrétta villur sem kunna að koma í
ljós.
Kvika á höfundarrétt á öllum þeim upplýsingum sem fram koma í kynningunni, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða
leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Kviku þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma í kynningunni, dreifa
þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær,
afrita þær eða dreifa þeim. Með móttöku þessarar kynningar fellst viðtakandi á framangreindan ábyrgðarfyrirvara.

4

