Íslensk þýðing á skjölum á ensku.
Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.

VEÐHAFASAMKOMULAG
21. nóvember 2014
milli
Lánardrottnanna
sem taldir eru upp í Viðauka 1 við þetta samkomulag
og
Reita fasteignafélags hf.
sem Lántaki
og
Reita I ehf.,
Reita II ehf.,
Reita III ehf.,
Reita IV ehf.,
Reita V ehf.,
Reita VI ehf.,
Reita VII ehf., og
Reita VIII ehf.
sem Ábyrgðaraðilar
og
Íslaga ehf. og PricewaterhouseCoopers ehf., saman
sem Veðgæsluaðili

________________________________________________________________________
VEÐHAFASAMKOMULAG
Í TENGSLUM VIÐ FJÁRMÖGNUN
REITA FASTEIGNAFÉLAGS HF.
__________________________________________________________________

1
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Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.
Veðhafasamkomulag þetta er gert hinn 21. nóvember 2014 („Samkomulagið“) og er á milli:
Lánardrottnanna (sem taldir eru upp á hverjum tíma í Viðauka 1 við þennan samning);
og
Reita fasteignafélags hf., kt. 711208-0700, Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík, sem Lántaki;
og
Reita I ehf., kt. 510907-0940, Reita II ehf., kt. 670492-2069, Reita III ehf., kt. 700498-2409, Reita IV
ehf., kt. 430400-3390, Reita V ehf., kt. 681204-2290, Reita VI ehf., kt. 640806-1170, Reita VII ehf.,
kt. 690310-0900 og Reita VIII ehf., kt. 610200-3540, öll að Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík, sem
Ábyrgðaraðila;
og
Íslaga ehf., kt. 690312-1150, Túngötu 6, 101 Reykjavík og PricewaterhouseCoopers ehf., kt.
690681-0139, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík, saman sem Veðgæsluaðili.
ÞAR SEM:
A. Lántaki er í fjárhagslegri endurskipulagningu þar sem flestar núverandi skuldir
heildarsamstæðu hans (samkvæmt skilgreiningu hér að neðan) hafa verið endurfjármagnaðar
með nýjum lánum til lántaka (móðurfélagsins) og útgáfu skuldabréfa sem og nýrra hluta í
lántaka.
B. Til að veita öllum Lánardrottnum sömu veðtryggingar fyrir kröfum sínum á hendur Lántaka,
gerir Lántaki þetta Samkomulag, þar sem jafn réttur Lánardrottna (samkvæmt skilgreiningu
hér að neðan) samkvæmt lánasamningum, og skuldabréfaeigenda að veðtryggingum sem
Lántaki og/eða Ábyrgðaraðilar veita hverju sinni, er tryggður.
C. Lántaki skal hafa rétt til að breyta þeim veðtryggingum sem veittar eru hverju sinni, að því
gefnu að ákveðin skilyrði og fjárhagsleg skilyrði séu uppfyllt, eins og lýst er í þessu
Samkomulagi.
D. Skipaður er óháður veðgæsluaðili til að fylgjast með því að allar breytingar sem gerðar eru á
þeim veðum sem veitt eru séu í samræmi við ákvæði þessa Samkomulags ásamt því að gæta
jafnt hagsmuna allra Lánardrottna.
E. Samstæðan getur gert mörg sams konar Tryggingabréf sem verður þinglýst hjá mismunandi
sýslumannsembættum með tilliti til staðsetningar þeirra fasteigna sem verið er að veðsetja.
Fjöldi Tryggingabréfa sem gerð eru hefur engin áhrif á þau veð sem veitt eru í þessum
samningum.

1. SKILGREININGAR
1.1. Skilgreiningar
Í þessu Samkomulagi skulu eftirfarandi hugtök hafa eftirfarandi merkingu:
„Lántaki“

merkir Reitir fasteignafélag hf., kt. 711208-0700, Kringlunni 4-12, 103
Reykjavík.

„Staðfestingarskírteini“

vottorð sem er efnislega eins og það sem sett er fram í Viðauka 5
(Staðfestingarskírteini).
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„Heildarsamstæða“

merkir Lántaka og öll dótturfélög hans á hverjum tíma.

„Lánardrottnar“

merkir alla aðila að þessu samkomulagi á hverjum tíma, eins og
breytt er, samkvæmt Aðildaryfirlýsingum við þetta Samkomulag og
Tryggingabréfið sem fengið var Veðgæsluaðila.

„Kröfuhafafundur“

merkir fund Lánardrottna, sem veðgæsluaðili boðar Umboðsmenn
Lánardrottna á í samræmi við ákvæði 9. greinar, og Umboðsmenn
Lánardrottna boða Lánardrottna á í samræmi við viðkomandi ákvæði í
sérhverju Fjármögnunarskjali.

„Aðildaryfirlýsing“

merkir aðildaryfirlýsingu sérhvers Lánardrottins að þessu
Samkomulagi og Tryggingabréfinu, í því formi sem sýnt er í Viðauka 2
við þetta Samkomulag.

„Vanefndatilvik“

skal hafa sömu
Fjármögnunarskjali.

„Umboðsmaður
Lánardrottna“

merkingu

og

skilgreind

er

í

sérhverju

merkir Umboðsmann Lánardrottna eins og hann er skilgreindur í
sérhverju Fjármögnunarskjali.

„Fjármögnunarskjöl“

merkir sérhvert lánaskjal eða annan fjármálagerning þar sem
skuldbindingar eru tryggðar samkvæmt Tryggingabréfinu samkvæmt
lýsingu í Aðildaryfirlýsingum við Tryggingabréfið og sem afhent er
Veðgæsluaðila.

„Fjármögnunaraðili“

merkir bæði Lánardrottnana og Umboðsmenn Lánardrottna saman.

„Veðtryggð skuld“

merkir allar fjárhagslegar skuldbindingar sem tryggðar eru á hverjum
tíma samkvæmt Tryggingabréfinu, ásamt öðrum fjárhagslegum
skuldbindingum sem tryggðar eru með fremri forgangsveðum í hinum
Veðsettu eignum.

„Tryggingabréf“

merkir öll eða sérhvert Tryggingabréf – veðsamninga sem Lántaki og
Ábyrgðaraðilar hafa gefið út á þeim degi sem þetta Samkomulag er
gert eða um það leyti.

„Samstæða“

merkir Lántaka og Ábyrgðaraðila á hverjum tíma.

„Lánaþekja“

merkir Veðtryggða skuld Lántaka deilt með verðmæti hinna Veðsettu
eigna, samkvæmt verðmati í samræmi við Viðauka 3 við þetta
Samkomulag.

„Ábyrgðaraðilar“

merkir Reitir I ehf., kt. 510907-0940, Reitir II ehf., kt. 670492-2069,
Reitir III ehf., kt. 700498-2409, Reitir IV ehf., kt. 430400-3390, Reitir V
ehf., kt. 681204-2290, Reitir VI ehf., kt. 640806-1170, Reitir VII ehf.,
kt. 690310-0900 og Reitir VIII ehf., kt. 610200-3540, skráð að
Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík, og sérhvern nýjan Ábyrgðaraðila sem
hefur sent Aðildartilkynningu ábyrgðaraðila til Veðgæsluaðila.

„Aðildartilkynning
ábyrgðaraðila“

merkir tilkynningu frá sérhverjum nýjum Ábyrgðaraðila til
Veðgæsluaðila í því formi sem sýnt er í Viðauka 7 við þetta
Samkomulag, um að hann verði aðili að Tryggingabréfinu og þessu
Samkomulagi.
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„Veðgæsluaðili“

merkir Íslög ehf., kt. 690312-1150, Túngötu 6, 101 Reykjavík og
PricewaterhouseCoopers ehf., kt. 690681-0139, Skógarhlíð 12, 105
Reykjavík, sem koma saman fram sem veðgæsluaðili.

„Hinar veðsettu eignir“

merkir þær eignir sem veðsettar eru í samræmi við 2. grein
Tryggingabréfsins og sem lýst er og taldar upp í Viðaukum A, B, C og
D við það Tryggingabréf sem er í gildi á hverjum tíma.

„Veðskjöl“

merkir þetta Samkomulag, Tryggingabréfið og Aðildaryfirlýsingar,
ásamt öllum öðrum viðbótum aðila, tilkynningum, viðaukum,
fylgiskjölum, breytingum og öllum öðrum skjölum sem þeim tengjast.

„Dótturfélag“

merkir lögaðila sem Lántaki hefur beina eða óbeina stjórn á eða á
beint eða óbeint meira en 50 prósent af atkvæðabæru hlutafé í eða
hefur sambærileg réttindi eiganda, á hverjum tíma. „Stjórn“ merkir í
þessu tilliti völd til að stýra rekstri og stefnu lögaðilans hvort sem það
er í gegn um eignarhald á atkvæðabæru hlutafé, samkvæmt samningi
eða á annan hátt.

„Lokadagur“

merkir þann dag sem á undan kemur, annað hvort (i) þann dag sem
aðilar að þessu Samkomulagi samþykkja að fella niður þetta
Samkomulag; eða (ii) þann dag sem allar skuldbindingar
Samstæðunnar
gagnvart
Lánardrottnunum
samkvæmt
Fjármögnunarskjölunum hafa verið gerðar upp að fullu.

1.2. Túlkun
1.2.1.

Tilvísanir til greina og Viðauka og greina þeirra eru tilvísanir til greina þessa
Samkomulags og Viðauka við þetta Samkomulag, og viðkomandi greina þeirra, nema
annað sé tekið fram.

1.2.2.

Titlar og undirtitlar eru eingöngu til hægðarauka og skulu ekki teknir til greina við
túlkun þessa Samkomulags.

1.2.3.

Tilvísanir til „eigna“ sérhvers aðila skulu túlkaðar sem tilvísanir til alls eða hluta af
rekstri, fyrirtækis, fasteigna, eigna og réttinda (þar með talin réttindi til að fá tekjur og
óinnleyst hlutafé).

1.2.4.

Tilvísanir til sérhverjar löggjafar skulu taldar fela í sér tilvísanir til endurnýjunar slíkrar
löggjafar, breytinga á henni eða viðbóta og allrar löggjafar sem gerð er í skjóli hennar.

1.2.5.

Tilvísanir til sérhvers aðila skulu (þar sem við á) vera álitnar tilvísanir til eða eiga við
um viðkomandi eftirmenn þeirra, framsalshafa, arftaka, staðgengla eða afsalshafa.

1.2.6.

Tilvísanir í eintölu skulu einnig eiga við um fleirtölu og öfugt.

1.2.7.

Tilvísanir til persónu fela í sér sérhvern einstakling, félag, fyrirtæki, firma, félagsskap,
samstarfsverkefni, sambönd, samtök, stofnun, sjóð eða umboðsskrifstofu, hvort sem
viðkomandi sé sjálfstæður lögaðili eða ekki.

1.2.8.

Tilvísanir í þessu Samkomulagi til þessa Samkomulags eða annars samnings eða
gernings, fela í sér tilvísanir til þessa Samkomulags eða annars samnings eða
gernings ásamt forsendum þeirra og Viðaukum og, nema annað sé tekið fram, til
þessa Samkomulags eða slíks annars samnings eða gernings sem er framseldur,
afsalaður, breytt, endurbættur, bætt við, skipt út og/eða endurgerður á einhvern hátt á
hverjum tíma (jafnvel þótt breytingar séu gerðar á samsetningu aðila þessa
Samkomulags eða slíks annars samnings eða gernings eða á samsetningu lána
samkvæmt slíku öðru skjali).
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1.2.9.

Tilvísanir til „laga“ skulu ná til allra núgildandi eða framtíðar laga, löggjafar, afleiddrar
löggjafar, sáttmála, reglugerða, tilskipana, skipana, ákvarðanna, annars konar
löggjafargernings, lagasafns, dreifibréfa, tilkynninga eða lögbanna, þar á meðal þess
sem það er venja að þeir aðilar sem því er beint að fari eftir, jafnvel þótt slík fylgni sé
ekki skyldubundin.

1.2.10. Tilvísanir til „skrifaðs“ fela í sér samskipti á tölvupósti og símbréfi sem eru sannanlega
móttekin, nema í tengslum við sérhvert vottorð, spá, skýrslu, tilkynningu, samþykkt
eða annað skjal þar sem það er sérstaklega gerð krafa um í þessu Samkomulagi að
sé undirritað, og „skriflegt“ hefur samsvarandi merkingu.
2. TILGANGUR OG FORGANGUR
2.1. Tilgangur þessa Samkomulags er að tryggja að allir Lánardrottnar njóti jafns réttar hvað varðar
hinar Veðsettu eignir sem Samstæðan veitir vegna skulda Samstæðunnar gagnvart
Lánardrottnunum, og að setja upp kerfi utan um hvernig má og hægt er að breyta hinum
Veðsettu eignum á hverjum tíma og hvernig fylgjast skal með samstarfi Lánardrottna, í
samræmi við ákvæði þessa Samkomulags og Tryggingabréfsins.
2.2. Þetta Samkomulag skal vera bindandi fyrir Samstæðuna frá dagsetningu þessa Samkomulags
og fyrir sérhvern Lánardrottinn frá dagsetningu þeirrar Aðildaryfirlýsingar sem þeir undirrita og
afhenda Veðgæsluaðila í samræmi við 11. grein þessa Samkomulags. Þetta Samkomulag
skal vera í gildi til Lokadags.
2.3. Lánardrottnarnir samþykkja hér með og staðfesta að allir Lánardrottnar njóti jafns réttar hvað
varðar hinar Veðsettu eignir sem Samstæðan veitir samkvæmt ákvæðum Tryggingabréfsins
2.4. Lánardrottnarnir samþykkja að biðja ekki um, hefja eða kjósa með neinni ályktun eða grípa til
annarra aðgerða eða taka nein önnur skref til að, eða sem geta leitt til, gjaldþrots, slita,
endurskipulagningar, ógjaldfærni eða upplausnar Lántaka eða annars félags í Samstæðunni,
eða neins konar fyrirkomulags eða úthlutunar til handa kröfuhafa félags innan Samstæðunnar
almennt, eða neins konar sambærilegs ferlis í viðkomandi lögsögu sem nær til Lántaka eða
neins félags í Samstæðunni í kjölfar Vanefndatilviks samkvæmt sérhverju Fjármögnunarskjali,
nema í samræmi við ákvæði þessa Samkomulags.
2.5. Lántaki, eða sérhvert félag innan Samstæðunnar, hefur ekki heimild til að veita neinum
Lánardrottni neins konar viðbótar veð vegna Veðtryggðu skuldanna, nema öllum
Lánardrottnum sé boðið sama viðbótar veð fyrir sínum Veðtryggðu skuldum.
2.6. Lánardrottnar samþykkja að gjaldfella ekki, gera kröfu um eða ganga á, með fjárnámi eða
annars, neinn höfuðstól, vexti, kostnað eða aðrar fjárhæðir sem eru til greiðslu samkvæmt
Fjármögnunarskjölunum, nema í samræmi við ákvæði þessa Samkomulags.
3. VEÐTRYGGINGIN
3.1. Samstæðan hefur gefið út Tryggingabréf þar sem eftirfarandi eignir Samstæðunnar eru, eða
geta verið, veðsettar:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Veð í fasteignum og rekstrarveð sem talin eru upp í Fylgiskjali A við Tryggingabréfið.
Öll hlutabréf í Dótturfélögum Lántaka sem talin eru upp í Fylgiskjali B við Tryggingabréfið.
Veð í tilgreindum fjárkröfum sem taldar eru upp í Fylgiskjali C við Tryggingabréfið.
Handveð í bankareikningum sem taldir eru upp í Fylgiskjali D við Tryggingabréfið.
Handveð í VS-reikningum sem taldir eru upp í Fylgiskjali D við Tryggingabréfið, sem hafa
eingöngu að geyma ríkistryggð verðbréf sem talin eru upp í E lið 2. greinar
Tryggingabréfsins.

3.2. Samstæðan, eða eitthvað viðkomandi félag innan Samstæðunnar, skal hafa rétt á að óska
eftir að breytingar séu gerðar á hinum Veðsettu eignum sem veðsettar eru samkvæmt
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Tryggingabréfinu, með því skilyrði að Veðgæsluaðili hafi staðfest að Lánaþekja raskist ekki
vegna breytinganna. Lánaþekja skal ekki fara umfram 70% á gildistíma þessa Samkomulags.
Þær eignir sem veðsettar eru samkvæmt Tryggingabréfinu skulu hins vegar alltaf vera
takmarkaðar við þær tegundir eigna sem taldar eru upp í 5. grein.
3.3. Samstæðan, eða sérhvert viðkomandi félag innan Samstæðunnar, skal hafa rétt til að bæta
við nýjum Veðtryggðum skuldum sem skulu tryggðar með Tryggingabréfinu, með því skilyrði
að Lánaþekja fari ekki umfram 65% eftir að búið er að bæta við nýju Fjármögnunarskjölunum.
3.4. Til að breytingar sem gerðar eru í samræmi við greinar 3.2 og 3.3 taki gildi, skal Samstæðan
afhenda Veðgæsluaðila öll nauðsynleg gögn til að sýna fram á i) verðmæti nýju eignanna sem
veðsettar eru samkvæmt Tryggingabréfinu, reiknað út samkvæmt aðferðinni sem útskýrð er í
5. grein, og ii) útistandandi fjárhæðir samkvæmt öllum Fjármögnunarskjölunum, og reiða fram
uppfært Staðfestingarskírteini sem staðfestir Lánaþekju eftir breytinguna, og undirrita öll
nauðsynleg gögn til að nýju eignirnar verði veðsettar undir Tryggingabréfinu og aðrar eignir
losaðar undan því, eftir því sem við á hverju sinni.
3.5. Ef breytingar í samræmi við grein 3.2. leiða til breytinga á Ábyrgðaraðilum Tryggingabréfsins
og þessa Samkomulags, þá skal Samstæðan afhenda Veðgæsluaðila Aðildartilkynningu
ábyrgðaraðila til skráningar við Tryggingabréfið.
3.6. Óháð grein 3.2. þessa samkomulags, þá hefur Lántaki ekki heimild til að óska eftir að
fasteignirnar sem taldar eru upp í Viðauka 8 við þetta Samkomulag séu losaðar undan
veðböndum samkvæmt Tryggingabréfinu, nema 75% Lánardrottna, á grundvelli útistandandi
fjárhæða samkvæmt Fjármögnunarskjölunum, samþykki það
4. HLUTVERK OG SKYLDUR VEÐGÆSLUAÐILA
4.1. Skipun Veðgæsluaðila
4.1.1.

Veðgæsluaðili skal í upphafi vera skipaður af Lántaka með samþykki Umboðsmanna
Lánardrottna eða, ef ekki er hægt að komast að samkomulagi hvað það varðar, þá
skal hann skipaður af Héraðsdómi Reykjavíkur. Lántaki skal standa straum af öllum
kostnaði í tengslum við Veðgæsluaðila, sem skal vera samkvæmt samkomulagi milli
Lántaka og Veðgæsluaðila í ráðningarbréfi sem gert er milli beggja aðila. Lántaki getur
ekki dregið til baka skipun Veðgæsluaðila án fyrirliggjandi samþykkis Umboðsmanna
Lánardrottna. Meirihluti Lánardrottnanna, á grundvelli fjárhæða á þeim degi sem slík
ákvörðun er tekin, ásamt áföllnum vöxtum og verðbótum, skulu á hverjum tíma eiga
rétt á að draga til baka skipun Veðgæsluaðila.

4.1.2.

Ef Veðgæsluaðili er leystur frá störfum, sama af hvaða ástæðu það er, skal skipa
nýjan Veðgæsluaðila í samræmi við samkomulag þess efnis milli Lántaka og
Umboðsmanna Lánardrottna, eða, ef ekki er hægt að komast að slíku samkomulagi,
þá skal Héraðsdómur Reykjavíkur skipa hann.

4.1.3.

Veðgæsluaðili skal vera tveir aðilar er starfa saman og skal annar aðili vera
endurskoðandi og hinn aðilinn lögfræðingur (eða endurskoðunarstofa og
lögfræðistofa), og skulu báðir aðilar búa yfir nægilegri þekkingu á
fasteignamarkaðinum og fjármögnun félaga af sambærilegri stærð, og skulu vera með
gildar og fullnægjandi starfstryggingar gegn tjóni af völdum vanrækslu í starfi.
Veðgæsluaðili má ekki á undanförnum fimm árum hafa verið lýstur gjaldþrota eða
verið dæmdur fyrir glæp í tengslum við fyrirtækjarekstur. Veðgæsluaðili má ennfremur
ekki taka að sér nein störf eða verkefni fyrir Samstæðuna, önnur en störf sín sem
Veðgæsluaðili. Samstæðan má þó kaupa staðlaðar launakannanir og
leiguverðskannanir fyrir atvinnuhúsnæði, sem hafa verið unnar af Veðgæsluaðila.

4.1.4.

Veðgæsluaðili skal vera algerlega sjálfstæður í starfi sínu sem Veðgæsluaðili í
samræmi við ákvæði þessa Samkomulags, og skal ekki fara eftir neinum fyrirmælum
frá Lántaka eða Samstæðunni, Umboðsmönnum Lánardrottna eða neinum
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Íslensk þýðing á skjölum á ensku.
Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.
Lánardrottni, nema samkvæmt því sem er sérstaklega kveðið á um og heimilað í
þessu Samkomulagi.
4.2. Hlutverk og skyldur Veðgæsluaðila
4.2.1.

Veðgæsluaðili skal ganga úr skugga um að Tryggingabréfinu sé réttilega þinglýst og
að veðin sem veitt eru samkvæmt því séu gild, og hann skal hafa fullt umboð
Samstæðunnar og Lánardrottnanna til að undirrita öll gögn, tilkynningar, samninga
eða önnur gögn sem hann þarf til að sinna skyldum sínum hvað þetta varðar.
Tryggingabréfinu, og öllum breytingum á því, skal þinglýst tafarlaust á hverjum tíma.

4.2.2.

Veðgæsluaðili skal halda utan um og varðveita öll frumrit af Veðskjölum og öðrum
gögnum sem hann fær frá Samstæðunni og/eða Umboðsmönnum Lánardrottna.

4.2.3.

Veðgæsluaðili skal hafa ótakmarkað umboð frá Samstæðunni til að taka á móti
Aðildaryfirlýsingum frá Umboðsmönnum Lánardrottna til aðildar að þessu
Samkomulagi og að Tryggingabréfinu. Að því gefnu að Lánaþekja bresti ekki í
kjölfarið, þá skal Veðgæsluaðili tafarlaust þinglýsa Aðildaryfirlýsingum fyrir hönd
Samstæðunnar hjá viðkomandi embætti þar sem hinar Veðsettu eignir eru staðsettar,
þar sem við á. Hið sama á við í tengslum við breytingar á aðilum í samræmi við grein
3.5.

4.2.4.

Veðgæsluaðili skal fylgjast með og hafa umsjón með öllum breytingum sem gerðar eru
í tengslum við þær eignir sem veðsettar eru undir Tryggingabréfinu samkvæmt grein
3.2. og þeim breytingum sem gerðar eru samkvæmt grein 3.3. þessa Samkomulags.
Hann skal taka við og fara yfir öll Staðfestingarskírteini sem hann fær frá
Samstæðunni, og senda þau eins fljótt og hægt er til Umboðsmanna Lánardrottna
ásamt staðfestingu sinni á því hvort Lánaþekja standist hverju sinni, með tilliti til
greinar 4.2.6. þessa Samkomulags.

4.2.5.

Veðgæsluaðili ber ábyrgð á að þinglýsa öllum breytingum, ganga frá nýjum veðum og
losa eignir undan veðum samkvæmt Tryggingabréfinu, í samræmi við greinar 3.2., 3.3.
og 4.2.13.

4.2.6.

Veðgæsluaðili skal taka við og fara sjálfstætt yfir öll gögn frá Samstæðunni er varðar
verðmat á þeim eignum sem veðsettar eru undir Tryggingabréfinu hverju sinni. Ef
Veðgæsluaðili samþykkir verðmatið, þá skal hann staðfesta það við Umboðsmenn
Lánardrottna með því að gefa út yfirlýsingu í samræmi við Viðauka 6 sem staðfestir að
Staðfestingarskírteinið sem Lántaki gefur út samkvæmt grein 6.2. og/eða grein 3.4.
þessa Samkomulags, sé rétt. Ef Veðgæsluaðili er hins vegar ekki sammála
Samstæðunni hvað varðar verðmat eða tegund þeirra eigna sem veðsettar eru, og
munurinn leiðir til þess að Lánaþekja standist ekki, þá skal hann samstundis senda
tilkynningu þess efnis til Lántaka og Umboðsmanna Lánardrottna á því formi sem sýnt
er í Viðauka 6. Þá skal farið eftir ákvæðum 13. greinar þessa Samkomulags hvað
varðar úrlausn ágreiningsmála.

4.2.7.

Veðgæsluaðili skal fylgjast með, þar með talið taka við og fara sjálfstætt yfir skýrslur
frá Samstæðunni varðandi stöðu hinna Veðsettu eigna, ástand þeirra og viðhald.
Veðgæsluaðili hefur rétt á að kalla eftir og taka á móti öllum upplýsingum frá
Samstæðunni sem hann telur þörf á, innan skynsamlegra marka, til að hann geti sinnt
skyldum sínum í samræmi við greinar 4.2.1, 4.2.4. og 4.2.6. þessa Samkomulags.

4.2.8.

Veðgæsluaðili skal tilkynna Umboðsmönnum Lánardrottna (til viðbótar við þær
upplýsingar sem hann veitir þeim sem vísað er til í greinum 4.2.4. og 4.2.6) ef hann
verður var við eitthvað, við störf sín sem Veðgæsluaðili, sem gæti teflt þeim veðum
sem veitt eru undir Tryggingabréfinu í tvísýnu.
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Íslensk þýðing á skjölum á ensku.
Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.
4.2.9.

Veðgæsluaðili skal boða Lánardrottna á fundi að eigin frumkvæði eða að beiðni eins
eða fleiri Umboðsmanna Lánardrottna eða Lántaka, í samræmi við 9. grein þessa
Samkomulags.

4.2.10. Veðgæsluaðila ber skylda til að starfa að fullu í samræmi við þetta Samkomulag,
Tryggingabréfið og niðurstöður Kröfuhafafunda samkvæmt grein 9.6.
4.2.11. Með því að undirrita þetta Samkomulag veitir Samstæðan hér með Veðgæsluaðila fullt
umboð til að sinna skyldum sínum samkvæmt ákvæðum þessa Samkomulags.
4.2.12. Veðgæsluaðili skal senda afrit af öllum tilkynningum sínum til Umboðsmanna
Lánardrottna, hvers eðlis sem þær eru, til Lántaka á sama tíma og hann sendir
tilkynningarnar til Umboðsmanna Lánardrottna.
4.2.13. Veðgæsluaðili skal hafa ótakmarkað umboð frá Fjármögnunaraðilum til að samþykkja
og staðfesta hækkun á fjárhæð Tryggingabréfsins, ef Samstæðan óskar eftir því.
4.3. Greiðslur til Lánardrottna
4.3.1.

Öllum greiðslum sem Veðgæsluaðili tekur við í samræmi við grein 10.4. þessa
Samkomulags skal úthlutað til Umboðsmanna Lánardrottna í hlutfalli við útistandandi
kröfur (sem tryggðar eru með Tryggingabréfinu) á hendur Samstæðunni eins fljótt og
auðið er og eigi síðar en næsta virka dag eftir að Veðgæsluaðili tók við greiðslunni, að
því gefnu að Veðgæsluaðili hafi fengið uppfærðar upplýsingar um útistandandi kröfur
frá Umboðsmönnum Lánardrottna.

5. TEGUNDIR VEÐTRYGGINGA OG VERÐMAT
5.1. Þær tegundir eigna sem hægt er að veðsetja undir Tryggingabréfinu á hverjum tíma skulu
takmarkast við þær tegundir eigna sem taldar eru upp í 2. grein Tryggingabréfsins, liðum A-E.
5.2. Verðmat sérhverrar eignar sem vísað er til í grein 5.1. skal unnið í samræmi við Viðauka 3 við
þetta Samkomulag.
6. STAÐFESTINGAR, ÁBYRGÐIR OG SKULDBINDINGAR LÁNTAKA OG ÁBYRGÐARAÐILA
6.1. Lántaki og sérhvert félag í Samstæðunni staðfestir og ábyrgist gagnvart Veðgæsluaðila og
Lánardrottnum að þau hafi vald til að gera þetta Samkomulag, að þau hafi gefið heimild fyrir
því og að það myndi löglegar, gildar og bindandi skuldbindingar.
6.2. Lántaki skuldbindur sig til afhenda Veðgæsluaðila, fyrir hönd Samstæðunnar, uppfært
Staðfestingarskírteini eigi síðar en 90 dögum frá lokadegi sérhvers ársfjórðungs sem
endurskoðuð reikningsskil eru unnin fyrir, en eigi síðar en 60 dögum frá lokadegi sérhvers
ársfjórðungs sem óendurskoðuð reikningsskil eru unnin fyrir, sem staðfestir Lánaþekju ásamt
útreikningum þess efnis, á því formi sem sýnt er í Viðauka 5 við þetta Samkomulag.
7. STAÐFESTINGAR, ÁBYRGÐIR OG SKULDBINDINGAR LÁNARDROTTNA
7.1. Lánardrottnar staðfesta hér með og ábyrgjast gagnvart Veðgæsluaðila og Samstæðunni þeir
hafi vald til að gera þetta Samkomulag, að þeir hafi gefið heimild fyrir því og að það myndi
löglegar, gildar og bindandi skuldbindingar.
8. STAÐFESTINGAR, ÁBYRGÐIR OG SKULDBINDINGAR VEÐGÆSLUAÐILA
8.1. Veðgæsluaðili (sérhver aðili sem myndar Veðgæsluaðila fyrir sitt leyti) staðfestir og ábyrgist
gagnvart Samstæðunni og Lánardrottnunum að:
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Íslensk þýðing á skjölum á ensku.
Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.
8.1.1.

hann hafi vald til að gera þetta Samkomulag, að hann hafi gefið heimild fyrir því og að
það myndi löglegar, gildar og bindandi skuldbindingar; og

8.1.2.

að hann standist þau skilyrði sem sett eru fram í grein 4.1.3. þessa Samkomulags.

9. KRÖFUHAFAFUNDIR
9.1.

Veðgæsluaðili skal boða Umboðsmenn Lánardrottna á Kröfuhafafund ef þörf er á samþykki
Lánardrottna í samræmi við greinar 3.6. eða 3.3. þessa Samkomulags, eða ef einhver
Umboðsmaður Lánardrottna tilkynnir Veðgæsluaðila um að Vanefndatilvik hafi átt sér stað
sem mun leiða til þess að Veðtryggð skuld Samstæðunnar verði gjaldfelld af einhverjum
Lánardrottni og verði til greiðslu fyrir yfirlýstan gjalddaga skuldarinnar.

9.2.

Veðgæsluaðili skal auk þess vera skuldbundinn til að boða Umboðsmenn Lánardrottna á
Kröfuhafafund ef hann fær beiðni þess efnis frá einhverjum Umboðsmanni Lánardrottna eða
Lántaka, eða ef hann verður áskynja um einhver álitaefni sem hann telur að geti teflt
veðtryggingum sem veittar eru samkvæmt Tryggingabréfinu í tvísýnu.

9.3.

Veðgæsluaðili skal bregðast við öllum beiðnum eða tilkynningum sem vísað er til í greinum
9.1. og 9.2. hér að ofan frá Lántaka eða Umboðsmönnum Lánardrottna eins fljótt og auðið er
og boða Umboðsmenn Lánardrottna á Kröfuhafafund eigi síðar en 1 viku frá því að hann
móttekur beiðnina eða tilkynninguna. Umboðsmenn Lánardrottna skulu fá fyrirmæli um að
boða þá Lánardrottna sem þeir eru í umboði fyrir á Kröfuhafafund með að minnsta kosti 2
vikna fyrirvara. Veðgæsluaðili, Umboðsmenn Lánardrottna, Lántaki og Lánardrottnar og
ráðgjafar þeirra og fulltrúar eiga rétt á að sækja Kröfuhafafund, en eingöngu Lánardrottnarnir
hafa atkvæðisrétt á slíkum fundum. Lántaki og Umboðsmenn Lánardrottna skulu hafa fullan
og óskoraðan rétt til að tala um viðkomandi mál á slíkum fundum. Veðgæsluaðili skal
tilgreina í fundarboði hvaða ákvarðanir skulu ræddar og kosið um á Kröfuhafafundi.
Veðgæsluaðili skal setja fundinn og halda kosningu um fundarstjóra og ritara í samræmi við
grein 9.4.

9.4.

Lánardrottnar á Kröfuhafafundi skulu kjósa fundarstjóra og fundarritara. Fundarstjóri skal
staðfesta hvort fundurinn sé löglegur eður ei, í samræmi við grein 9.5. þessa Samkomulags.
Umboðsmenn Lánardrottna skulu leggja fram lista yfir þá Lánardrottna sem þeir eru í umboði
fyrir og sönnun á atkvæðisrétti sérhvers Lánardrottins á fundinum samkvæmt grein 9.8.
þessa Samkomulags. Ef Veðgæsluaðili telur (innan skynsamlegra marka) að fjárhæð sem
Veðsali greiðir Veðhafa í skjóli Fjármögnunarskjals, verði líklega komið undan eða sett til
hliðar á annan hátt við gjaldþrotaskipti eða sambærilegt ferli (þar með talið en ekki
takmarkað við slitameðferð, greiðslustöðvun eða gerð nauðasamninga) hjá slíkum Veðsala,
þá skal slík fjárhæð ekki vera talin vera greidd hvað varðar tilgang þessa Samkomulags. Ef
einhver ágreiningsmál koma upp hvað varðar atkvæðisrétt einhvers Lánardrottins, þá skal
fundarstjóri leysa það mál, og er hans úrlausn bindandi fyrir alla aðila.

9.5.

Kröfuhafafundur skal talinn löglegur ef:

9.6.

9.5.1.

Veðgæsluaðili getur sýnt fram á að fundarboð hafi verið sannanlega sent til allra
Umboðsmanna Lánardrottna, og að fulltrúar fyrir að minnsta kosti 50% Lánardrottna
séu á fundinum, með tilliti til fjárhæðar samanlagðra fjárhagslegra krafna samkvæmt
grein 9.8., sem tryggðar eru með Tryggingabréfinu, á hendur Samstæðunni; eða

9.5.2.

ef ófullnægjandi hlutfall Lánardrottna eða fulltrúa þeirra sækja fundinn með tilliti til
greinar 9.5.1., þá skal Veðgæsluaðili hætta við fundinn og boða Umboðsmenn
Lánardrottna á nýjan fund sem haldinn verður 7 dögum síðar. Sá fundur skal talinn
löglegur ef Veðgæsluaðili getur sýnt fram á að fundarboð hafi sannanlega verið sent til
allra Umboðsmanna Lánardrottna.

Þær ákvarðanir sem Lánardrottnar, eða fulltrúar þeirra, taka á Kröfuhafafundum geta
eingöngu verið eftirfarandi:
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Íslensk þýðing á skjölum á ensku.
Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.
9.6.1.

Hvort ganga skuli að veðtryggingunni sem Tryggingabréfið veitir, að fullu eða að hluta
og, ef það skal gert, á hvaða hátt (háð ákvæðum Tryggingabréfsins).

9.6.2.

Hvort hefja skuli samningaviðræður við Samstæðuna í tengslum við hvernig halda
skuli áfram ef Vanefndatilvik á sér stað sem myndi leiða til þess að Veðtryggð skuld
Samstæðunnar verði gjaldfelld og til greiðslu fyrir yfirlýstan gjalddaga hennar.

9.6.3.

Hvort breyta eigi ákvæðum þessa Samkomulags eða Tryggingabréfsins (að
undanskildum þeim breytingum sem Veðgæsluaðili hefur umboð til að gera sjálfur
samkvæmt ákvæðum þessa Samkomulags), eða hvort það eigi að veita undanþágur
frá ákvæðum þessa Samkomulags.

9.6.4.

Hvort það eigi að samþykkja sölu á fasteign sem talin er upp í Viðauka 8, sem
þarfnast samþykkis 75% Lánardrottna samkvæmt grein 3.6. þessa Samkomulags.

9.6.5.

Hvort það eigi að samþykkja viðbót nýrrar Veðtryggðrar skuldar sem skal veðtryggð
með Tryggingabréfinu, ef Lánaþekja fer umfram 65% eftir að búið er að bæta við nýju
Fjármögnunarskjölunum, en er enn jafnt og eða minni en 70%.

9.6.6.

Hvort það eigi að afturkalla skipun Veðgæsluaðila, sem er ákveðið af Lánardrottnum
eingöngu samkvæmt grein 4.1.1.

9.7.

Nema annað sé tekið fram í þessu Samkomulagi, þá skulu allar ákvarðanir sem teknar eru á
Kröfuhafafundum vera gildar og bindandi ef þær hafa verið samþykktar af 2/3 hluta
Lánardrottna, eða fulltrúum þeirra, sem staddir eru á fundinum með tilliti til fjárhæða þeirra
krafna sem þeir standa fyrir, sem tryggðar eru með Tryggingabréfinu, á hendur
Samstæðunni, og skulu þær þá vera bindandi fyrir alla Lánardrottna. Ef ákvörðun er tekin á
fundi sem haldinn er samkvæmt grein 9.5.2., þá skulu þeir Lánardrottnar sem boðaðir hafa
verið (sannanlega) á fundinn, en eru ekki viðstaddir eða eru ekki með fulltrúa viðstadda,
álitnir kjósa með þeirri ákvörðun sem lögð er til atkvæðagreiðslu á fundinum.

9.8.

Upphæðir fjárhagslegra krafna á hendur Samstæðunni, sem tryggðar eru með
Tryggingabréfinu, sem vísað er til í greinum 9.5. og 9.7. skulu reiknaðar út af
Umboðsmönnum Lánardrottna í samræmi við grein 9.4. eins og þær eru þann dag sem
Kröfuhafafundurinn er haldinn, með áföllnum vöxtum og verðbótum.

9.9.

Ef löglegur Kröfuhafafundur samþykkir ákvörðun eins og lýst er í grein 9.6.2. skal skipa
samninganefnd fyrir hönd Lánardrottnanna til að semja við Samstæðuna, sem skal
samanstanda af öllum Umboðsmönnum Lánardrottnanna. Samninganefndin skal boða
Lántaka á fyrsta fund innan tveggja vikna frá þeim degi sem ákvörðunin er tekin.
Samninganefndin og Lántaki skulu í sameiningu útbúa tillögur til lausnar sem sérhver
Umboðsmaður Lánardrottna skal síðan bera undir Lánardrottnana og fá formlegt samþykki
fyrir í samræmi við ákvæði sérhvers Fjármögnunarskjals hvað varðar samþykki Lánardrottna
í hverju tilfelli. Skriflegt samkomulag skal gert milli Lántaka og Lánardrottnanna hvað varðar
þá lausn sem samþykkt er, en eigi síðar en 6 mánuðum frá því að ákvörðunin er tekin sem
lýst er í grein 9.6.2. Ef aðilar komast ekki að samkomulagi fyrir þann tíma, þá skal halda
nýjan Kröfuhafafund til að ákvarða um hvort ganga eigi að veðum samkvæmt grein 9.6.1.
þessa Samkomulags.

9.10. Ef löglegur Kröfuhafafundur hafnar því að beita þeim úrræðum sem honum standa til boða
samkvæmt grein 9.6., þá skal sá aðili sem óskaði eftir því að Veðgæsluaðili boðaði
Kröfuhafafundinn eiga rétt á því að beita þeim úrræðum sem honum stæðu annars til boða ef
ekki væri fyrir þær takmarkanir sem þetta Samkomulag leggur á alla jafna.
10. FULLNUSTA VEÐTRYGGINGA
10.1. Eins og lýst er í grein 9.6.1., geta Lánardrottnar eingöngu gengið að þeim veðtryggingum
sem veittar eru samkvæmt Tryggingabréfinu að undangenginni ákvörðun þess efnis á
Kröfuhafafundi í samræmi við ákvæði 9. greinar þessa Samkomulags. Þessu samkvæmt
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Íslensk þýðing á skjölum á ensku.
Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.
afsala Lánardrottnar sér því þeim rétti að ganga að veðum að eigin frumkvæði, að
undanskilinni þeirri heimild sem kveðið er á um í grein 9.10.
10.2. Fullnusta veðtrygginga þeirra sem veittar eru samkvæmt Tryggingabréfinu skal gerð í
samræmi við ákvæði Tryggingabréfsins og þeirra ákvarðana sem teknar eru hvað það varðar
á Kröfuhafafundi.
10.3. Í tilfelli fullnustu veða samkvæmt greinum 10.1. og 10.2., þá skal Veðgæsluaðila starfa fyrir
hönd Lánardrottna og útbúa og afhenda allar nauðsynlegar tilkynningar, beiðnir og kröfur til
viðkomandi yfirvalda til að ganga að veðinu. Veðgæsluaðili skal fara eftir fyrirmælum
fengnum á Kröfuhafafundi, og skal fá öll nauðsynleg gögn og upplýsingar til þess frá
Umboðsmönnum Lánardrottna.
10.4. Veðgæsluaðili skal hafa fullt umboð frá Lánardrottnum og Umboðsmönnum Lánardrottna til
að taka við fyrir þeirra hönd öllu andvirði af fullnustu veða sem veitt eru samkvæmt
Tryggingabréfinu.
11. BREYTINGAR Á AÐILUM
11.1. Ekki er heimilt að gera breytingar á Lántaka nema með fyrirliggjandi skriflegu samþykki
Umboðsmanna Lánardrottna og Veðgæsluaðila.
11.2. Sérhver Umboðsmaður Lánardrottna þarf að undirrita og afhenda Veðgæsluaðila
Aðildaryfirlýsingu á því formi sem sýnt er í Viðauka 2 við þetta Samkomulag fyrir hönd þeirra
Lánardrottna sem hann er í umboði fyrir til að gerast aðili að þessu Samkomulagi. Sérhver
nýr Lánardrottinn mun samþykkja þau réttindi og skyldur sem lýst er í þessu Samkomulagi
frá þeim degi sem Umboðsmaður Lánardrottna undirritar og afhendir Veðgæsluaðila
Aðildaryfirlýsinguna.
11.3. Með því að afhenda Veðgæsluaðila Aðildaryfirlýsinu, þá verður sérhver Lánardrottinn einnig
veðtryggður aðili samkvæmt Tryggingabréfinu. Veðgæsluaðili skal þinglýsa öllum slíkum
breytingum á Tryggingabréfinu hjá því embætti sem við á, í samræmi við grein 4.2.3. þessa
Samkomulags.
12. BROT GEGN ÞESSU SAMKOMULAGI
12.1. Öll brot gegn ákvæðum þessa Samkomulags af hendi einhvers aðila Samstæðunnar skal
jafngilda því að Vanefndatilvik hafi átt sér stað samkvæmt sérhverju Fjármögnunarskjali, sem
heimilar beitingu þeirra úrræða sem kveðið er á um í þeim með tilliti til Vanefndatilvika.
12.2. Ef Veðgæsluaðili brýtur sannanlega gegn skyldum sínum samkvæmt þessum Samkomulagi,
hvort sem er vísvitandi eða vegna vanrækslu, geta Lántaki og/eða Umboðsmenn
Lánardrottna, í sameiningu, kosið að skipta út Veðgæsluaðila. Einnig er hægt að skipta út
Veðgæsluaðila án þess að Veðgæsluaðili hafi brotið af sér, sé það samþykkt af Lántaka og
Umboðsmönnum Lánardrottna, eða ef Lánardrottnar ákveða að afturkalla skipun
Veðgæsluaðila í samræmi við grein 4.1.1. Þá skal skipa nýjan Veðgæsluaðila í samræmi við
grein 4.1.2. þessa Samkomulags, og skal hann undirrita aðildarbréf í því formi sem sýnt er í
Viðauka 4 við þetta Samkomulag, þar sem hann lýsir því yfir að hann taki á sig öll réttindi og
skyldur Veðgæsluaðila samkvæmt þessu Samkomulagi.
12.3. Sérhver Lánardrottinn sem grípur til aðgerða eða hefur ferli sem stangast á við þær
takmarkanir sem á hann eru lagðar í þessu Samkomulagi, þar á meðal en ekki takmarkað
við þær sem finna má í greinum 2.3 – 2.5, skal vera skaðabótaskyldur gagnvart og skyldugur
til að bæta öðrum aðilum þessa Samkomulags fyrir allt tjón sem kemur til vegna slíkra
aðgerða eða ferla, þar á meðal en ekki takmarkað við, allt beint og óbeint, afleitt og óafleitt
tjón og allar þóknanir og kostnað sem aðrir aðilar þessa Samkomulags verða fyrir við að
gæta réttinda sinna gagnvart slíkum aðgerðum eða ferlum sem hafin eru sem stangast á við
ákvæði þessa Samkomulags.
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13. ÚRLAUSN ÁGREININGSMÁLA
13.1. Ef upp rísa ágreiningsmál milli aðila þessa Samkomulags þar á meðal, en ekki takmarkað
við, varðandi verðmat hinna Veðsettu eigna, af hvaða tegund hinar Veðsettu eignir mega
vera eða uppfyllingu skilyrða um Lánaþekju, þá skulu aðilar grípa til allra mögulegra ráða til
að leysa úr málinu sín á milli. Hið sama á við ef upp rísa ágreiningsmál milli Veðgæsluaðila
annars vegar og Umboðsmanna Lánardrottna, saman eða einn og sér, hins vegar, hvað
varðar sömu mál.
13.2. Ef ekki er hægt að komast að lausn innan 4 vikna frá því að ágreiningur rís, þá skulu aðilar
máls leggja málið fyrir gerðardóm í samræmi við ákvæði laga nr. 53/1989 um
samningsbundna gerðardóma. Lánardrottnar og Lántaki skulu hafa rétt til að skipa einn
gerðardómara hver og þriðji gerðardómari skal skipaður af Héraðsdómi Reykjavíkur og skal
hann vera dómsformaður. Ef Lánardrottnar geta ekki komist að samkomulagi varðandi
skipun gerðardómara, skal Héraðsdómur Reykjavíkur skipa gerðardómara fyrir Lánardrottna.
Gerðardómurinn skal skipaður eigi síðar en 5 vikum eftir að ágreiningur rís, og hann skal
skila niðurstöðu í málinu innan 4 vikna frá því að gerðardómurinn er skipaður.
14. BREYTINGAR OG TILKYNNINGAR
14.1. Allar breytingar sem gerðar eru á þessu Samkomulagi skulu vera skriflegar og með
fullnægjandi samþykki heimilaðra fulltrúa allra aðila að þessu Samkomulagi.
14.2. Nema kveðið sé á um annað í þessu Samkomulagi, skulu allar tilkynningar og önnur
samskipti sem eru gefin út eða afhent vegna þessa Samkomulags vera skrifleg og á ensku (í
bréfi, símbréfi eða tölvupósti) og skulu sendast til Lántaka og Veðgæsluaðila á eftirfarandi
heimilisföng:
(a)

Ef til Lántaka:
Reitir fasteignafélag hf.
Kringlunni 4-12
103 Reykjavík
Ísland
bt. Forstjóra
Símbréf: +354 575 9001
Tölvupóstfang: reitir@reitir.is

(b)

Ef til Veðgæsluaðila:
Íslög ehf.
Túngötu 6
101 Reykjavík
Ísland
bt. Ástríður Gísladóttir
Símbréf: 354 414 7401
Tölvupóstfang: astridur@islog.is
og
PricewaterhouseCoopers ehf.
Skógarhlíð 12
105 Reykjavík
Ísland
bt. Halldór Þorkelsson
Símbréf: +354 550 5301
Tölvupóstfang: halldor.thorkelsson@is.pwc.com
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(c)

Ef til Umboðsmanna Lánardrottna, þá samkvæmt þeim upplýsingum sem veittar eru
hvað það varðar í viðkomandi Aðildaryfirlýsingum.

(eða slíkum öðrum fulltrúum eða samskiptaupplýsingum um Lántaka eða Veðgæsluaðila sem
þeir geta tilgreint hér eftir til hinna aðila Samkomulagsins skriflega, í símbréfi eða tölvupósti og
í þeim tilgangi sem sá aðili tilgreinir).
Allar tilkynningar og önnur samskipti undir þessu Samkomulagi skulu álitin hafa verið réttilega
afhent eða gerð:
(a) Ef afhent með sendiboða, á afhendingartíma;
(b) Ef afhent eða gert með símbréfi, þegar það var sent, að því gefnu að hægt sé að vísa
fram sendingarkvittun;
(c) Ef afhent eða gert með tölvupósti, þegar það var sent, að því gefnu að sendanda hafi ekki
borist tilkynning um að sending hafi ekki tekist; og
(d) Ef sent með fyrirframgreiddum pósti, tveimur (2) virkum dögum eftir að erindið var sett í
póst.
15. ÓVIÐRÁÐANLEG TILVIK
15.1.

Sérhver Fjármögnunaraðili, eða aðili að Samstæðunni, eða Veðgæsluaðili skal ekki vera
ábyrgur vegna tjóns sem hlýst af íslenskri eða erlendri löggjöf, eða neinum aðgerðum af
hendi íslenskra eða erlendra yfirvalda, eða stríðsátaka, verkfalls, verkbanns,
viðskiptabanns, hafnarbanns eða sambærilegra aðstæðna. Fyrirvarinn hvað varðar verkfall,
verkbann, viðskiptabann og hafnarbann á við jafnvel þótt slíkur aðili grípi til slíkra aðgerða,
eða að slíkum aðgerðum sé beint gegn honum.

15.2.

Allt tjón sem getur komið til undir öðrum tilfellum skal ekki bætt af þeim aðila ef hann hefur
gætt eðlilegrar varúðar. Aðilinn skal ekki undir neinum kringumstæðum, nema í þeim
tilfellum þar sem stórkostleg vanræksla eða vísvitandi misferli aðilans sem við á hefur
valdið slíku tjóni, bera ábyrgð á neinu óbeinu tjóni, afleiddu tjóni og/eða hagnaðartapi. Ef
einhver ofangreind fyrirstaða hindrar Fjármögnunaraðila, Samstæðuna eða Veðgæsluaðila
í að grípa til aðgerða til að standa við þetta Samkomulag, þá má fresta slíkum aðgerðum
þar til fyrirstaðan er ekki lengur fyrir hendi.

16. TRÚNAÐUR
16.1.

Veðgæsluaðili samþykkir að beita viðskiptalega bestu aðferðum til að viðhalda sem best
trúnaði um allar óopinberar upplýsingar eða trúnaðarupplýsingar sem hann fær frá
Samstæðunni, þar með talið upplýsingar sem Veðgæsluaðila eru látnar í té, að því
undanskildu að Veðgæsluaðila er heimilt að upplýsa um slíkar upplýsingar (a) til aðila sem
vinna hjá eða fyrir Veðgæsluaðila við að meta, samþykkja, skipuleggja eða stjórna hinum
Veðsettu eignum og/eða Veðskjölum þar sem við á; (b) til sérhvers réttmæts framsalshafa
eða þátttakanda eða hugsanlegs framsalshafa eða þátttakanda sem hefur samþykkt að
fara eftir skilyrðinu sem felst í þessari 16. grein (og sérhver réttmætur framsalshafi eða
þátttakandi eða hugsanlegur framsalshafi eða þátttakandi getur upplýst um slíkar
upplýsingar til aðila sem vinna hjá eða fyrir þá í samræmi við lið (a) hér að ofan); (c)
samkvæmt beiðni eða kröfu yfirvalda eða sem Veðgæsluaðili telur að þurfi samkvæmt
skipunar dómsstóls, stefnu eða skipunar eða ferlis yfirvalds; (d) í samræmi við lög að mati
Veðgæsluaðila; eða (e) í tengslum við beitingu sérhverra réttinda eða úrræða samkvæmt
þessu Samkomulagi, eða í tengslum við sérhver málaferli sem Veðgæsluaðili er aðili að.

17. LÖG OG LÖGSAGA
17.1. Þetta Samkomulag heyrir undir íslensk lög.
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17.2. Sérhver aðili að þessu Samkomulagi veitir óafturkræft samþykki fyrir því að allar kærur,
málaferli eða dómsmál verði flutt fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur sem mun ákvarða í slíkum
málum, og Héraðsdómur Reykjavíkur mun leysa úr öllum ágreiningsmálum, sem geta risið
vegna eða í tengslum við þetta Samkomulag og, hvað það varðar, þá viðurkennir sérhver
aðili óafturkræft að Héraðsdómur Reykjavíkur hafi lögsögu í slíkum málum.
18. ÝMIS ÁKVÆÐI
18.1. Ef eitthvað ákvæða þessa Samkomulags er eða verður ólöglegt, ógilt eða ekki hægt að beita
því, þá skal það ekki hafa áhrif á gildi eða heimild til að beita öðrum ákvæðum þessa
Samkomulags.
18.2. Þetta Samkomulag inniheldur allt samkomulagið og skilning aðila og gengur fyrir öllum eldri
samningum, skilningi eða samkomulögum (bæði munnlegum og skriflegum) sem tengjast
efni þessa Samkomulags.
18.3. Ef ákvæði Fjármögnunarskjalanna og/eða Tryggingabréfsins annars vegar stangast á við
ákvæði þessa Samkomulags hins vegar, þá skulu ákvæði þessa Samkomulags gilda.
18.4. Þetta Samkomulag má undirrita í ótakmörkuðum fjölda samrita og af mismunandi aðilum
þessa Samkomulags á mismunandi samrit, og skal hvert samrit teljast vera frumrit þegar
búið er að undirrita það og afhenda, en öll saman skulu teljast vera einn gerningur.
Reykjavík, 21. nóvember 2014
Fyrir hönd Reita fasteignafélags hf.
____________________________
Fyrir hönd Reita I ehf., Reita II ehf., Reita III ehf.,
Reita IV ehf., Reita V ehf., Reita VI ehf., Reita VII ehf.
og Reita VIII ehf.,
____________________________
Fyrir hönd Íslaga ehf. sem Veðgæsluaðila
_______________________________
Fyrir hönd PricewaterhouseCoopers ehf. sem Veðgæsluaðili
_______________________________
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Vottar að réttri dagsetningu, undirskriftum og
fjárhagslegu sjálfræði ofangreindra aðila:

__________________________________________
Nafn
kt.

__________________________________________
Nafn
kt.
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VIÐAUKI 1
Listi yfir Lánardrottna samkvæmt þessu Samkomulagi

Nafn Lánardrottins

kt.

Heimilisfang

16

Íslensk þýðing á skjölum á ensku.
Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.
VIÐAUKI 2
Form Aðildaryfirlýsingar
Þessi Aðildaryfirlýsing dagsett [] er viðbót við Veðhafasamkomulag („Samkomulagið“) dagsett 21.
nóvember 2014 og er gert milli Lánardrottnanna eins og þeir eru skilgreindir í Samkomulaginu, Reita
fasteignafélags hf. sem Lántaka, ásamt dótturfélögum sínum sem Ábyrgðaraðila, og Íslaga ehf. og
PricewaterhouseCoopers ehf. sem Veðgæsluaðila.
Orð og hugtök sem eru skilgreind í Samkomulaginu hafa sömu merkingu þegar þau eru notuð í
þessari aðildaryfirlýsingu.
[nafn Lánardrottins] að [heimilisfang] samþykkir hér með ásamt sérhverjum öðrum aðila sem er eða
verður aðili að Samkomulaginu að frá og með dagsetningu þessarar Aðildaryfirlýsingar verður hann
bundinn af ákvæðum Samkomulagsins sem Lánardrottinn eins og ef hann hefði verið aðili að
Samkomulaginu sem slíkur.
Þessi Aðildaryfirlýsing er gerð í tengslum við [lánið/fjármögnunarskjalið] þar sem Lánardrottinn er
[Lánveitandi / Handhafi skuldabréfs] og vísað er til þess [láns/fjármögnunarskjals] í tengslum við
útistandandi fjárhæðir sem skulu tryggðar samkvæmt Tryggingabréfinu.
Heimilisfang til að senda tilkynningar til [] hvað varðar grein 14.2. Samkomulagsins er:
[Nafn viðkomandi Umboðsmanns Lánardrottna], sem Umboðsmaður Lánardrottna,
[Heimilisfang]
[bt.]
Tölvupóstfang: [ ]
Símbréf: [ ]
Með því að undirrita þessa Aðildaryfirlýsingu lýsir [nafn Lánardrottins] jafnframt yfir að hann verði
aðili að Tryggingabréfinu sem Veðtryggður aðili (samkvæmt skilgreiningu í Tryggingabréfinu) með
öllum þeim réttindum og skyldum sem því fylgja. Veðgæsluaðili hefur fullt umboð [nafn Lánardrottins]
til að þinglýsa henni sem slíkri hjá viðkomandi embætti í samræmi við 4. grein Samkomulagsins.
[nafn Lánardrottins] staðfestir hér með og ábyrgist gagnvart Veðgæsluaðila og Samstæðunni að
hann hafi vald til að gera þessa Aðildaryfirlýsingu, að hann hafi heimild fyrir henni og að hún myndi
löglegar, gildar og bindandi skuldbindingar
Þessi Aðildaryfirlýsing heyrir undir íslensk lög.
UNDIRRITAÐ af
Fyrir og fyrir hönd
[ ]
Dagsett:
UNDIRRITAÐ af
Fyrir og fyrir hönd
[]
Dagsett:
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VIÐAUKI 3
Verðmat á hinum Veðsettu eignum
með tilliti til útreiknings á fjárhagslegum skilyrðum
A.

VEÐ Í FASTEIGNUM OG REKSTRARVEÐ

Verðmæti allra fasteigna skal vera það verðmæti sem er metið á ásættanlegan hátt samkvæmt öllum
góðum reikningsskilareglum, og bókfært sem slíkt í reikningsskil viðkomandi félags.
Verðmæti fasteigna eins og það er birt í sérhverju staðfestingarskírteini skal vera fast þar til búið er að
gefa út eftirfarandi staðfestingarskírteini, og því verða eingöngu þær eignir sem eru fjarlægðar eða
bætt við lagðar undir sérstakt verðmat milli staðfestingarskírteina.
B.

HLUTABRÉF Í DÓTTURFÉLÖGUM

Verðmæti hlutabréfa í sérhverju dótturfélagi skal ekki talið til verðmæta eigna í útreikningum á
Lánaþekju.
C.

VEÐ Í TILGREINDUM FJÁRKRÖFUM

Veð í tilgreindum fjárkröfum samkvæmt skilgreiningu í grein 2.C í Tryggingabréfinu, skulu ekki talin til
verðmæta eigna í útreikningum á Lánaþekju.
D.

HANDVEÐ Í BANKAREIKNINGUM

Allar innstæður á veðsettum bankareikningum skulu hafa sama verðmæti og bókfært verðmæti
innstæðna á bankareikningum viðkomandi félags er gefið upp á hverjum tíma.
E.

HANDVEÐ Í VS-REIKNINGUM

Allar innstæður á veðsettum VS-reikningum skulu hafa neðangreint verðmæti.
Verðmæti sérhvers verðbréfs sem er veðsett skal vera sama og skráð verðmæti viðkomandi verðbréfa
hjá NASDAQ OMX Iceland við dagslok daginn áður en nýtt Staðfestingarskírteini er gefið út.
Ef um er að ræða eign í sjóðum sem eingöngu hafa að geyma ríkistryggð verðbréf, þá skal verðmætið
vera ákvarðað í samræmi við það gengi sem gefið er einingum sjóðsins eins og það er skráð hjá
viðkomandi fjármálafyrirtæki.
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VIÐAUKI 4
Form aðildarbréfs fyrir nýjan Veðgæsluaðila
AÐILDARBRÉF
(„Aðildarbréfið”)
Reitir fasteignafélag hf.
Kringunni 4-12
103 Reykjavík
[Umboðsmenn Lánardrottna]
[Heimilisföng]
[Veðgæsluaðili]
[Heimilisfang]
[staður/dagsetning]
Efni: Aðildarbréf sem nýr Veðgæsluaðili
Við vísum til veðhafasamkomulagsins, milli Reita fasteignafélags hf., sem Lántaki, hinna ýmsu
dótturfélaga Lántaka sem talin eru upp í samkomulaginu sem Ábyrgðaraðilar, [Veðgæsluaðila], sem
Veðgæsluaðili („Fyrri Veðgæsluaðili“), og Lánardrottna, eins og þeir eru taldir upp í Viðauka 1 við
samkomulagið, dagsett 21. nóvember 2014 („Veðhafasamkomulagið“). Hugtök sem notuð eru með
hástöfum í þessu bréfi en eru ekki skilgreind sérstaklega skulu hafa þá merkingu sem þeim er gefin í
Veðhafasamkomulaginu.
Samkvæmt ákvörðun [Lántaka og Umboðsmanna Lánardrottna / Héraðsdóms Reykjavíkur] hinn
[dagsetning], í samræmi við grein 4.2.1 Veðhafasamkomulagsins, hefur [Nýr Veðgæsluaðili] verið
skipaður sem arftaki Veðgæsluaðila („Nýi Veðgæsluaðili“) til að taka við hlutverki Fyrri
Veðgæsluaðila sem Veðgæsluaðili samkvæmt Veðhafasamkomu-laginu.
Með þessu Aðildarbréfi, og frá dagsetningu þess, samþykkir Nýi Veðgæsluaðilinn skipun sína sem
Veðgæsluaðili og tekur við öllum réttindum og skyldum Veðgæsluaðila samkvæmt
Veðhafasamkomulaginu. Til að koma í veg fyrir vafa þá ber Nýr Veðgæsluaðili ekki ábyrgð á neinum
aðgerðum eða aðgerðaleysi sem átti sér stað áður en hann var skipaður sem Veðgæsluaðili á
dagsetningu þessa bréfs.
Fyrri Veðgæsluaðili er hér með leystur undan öllum réttindum og skyldum sem Veðgæsluaðili, að því
undanskyldu þó að Fyrri Veðgæsluaðili er enn skaðabótaskyldur vegna sérhverra aðgerða eða
aðgerðaleysis sem átti sér stað meðan skipun hans sem Veðgæsluaðila stóð yfir.
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Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.
Nýr Veðgæsluaðili:
_________________________
[Nýr Veðgæsluaðili]

Lántaki:
___________________________
Reitir fasteignafélag hf.

Umboðsmenn Lánardrottna:
fyrir hönd [Veðgæsluaðila]
____________________________________
[Umboðsmaður Lánardrottna]
fyrir hönd [Umboðsmaður Lánardrottna]
____________________________________
[Umboðsmaður Lánardrottna]

Staðfesting á ofangreindu sem Fyrri Veðgæsluaðili
____________________________________
[Fyrri Veðgæsluaðili]
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Íslensk þýðing á skjölum á ensku.
Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.
VIÐAUKI 5
Form Staðfestingarskírteinis
STAÐFESTINGARSKÍRTEINI
(„Staðfestingarskírteini“)
[Veðgæsluaðili]
[Heimilisfang]
[staður/dagsetning]
Efni: Staðfestingarskírteini
Við vísum til veðhafasamkomulagsins, milli okkar sjálfra, sem Lántaka, okkar ýmsu dótturfélaga sem
talin eru upp í samkomulaginu, sem Ábyrgðaraðila, [**] sem Veðgæsluaðila, og Lánardrottnanna, sem
taldir eru upp í Viðauka 1 við þetta samkomulag, dagsett 21. nóvember 2014
(„Veðhafasamkomulagið“). Hugtök sem notuð eru með hástöfum í þessu skjali en eru ekki skilgreind
sérstaklega skulu hafa þá merkingu sem þeim er gefin í Veðhafasamkomulaginu.
Fjárhagsleg skilyrði:
Sem Lántaki samkvæmt Fjármögnunarskjölunum og þeim til samræmis, þá tilkynnum við
Veðgæsluaðila hér með að hinn [**dagsetning**] voru eftirfarandi fjárhagsleg skilyrði eins og hér segir:
Lánaþekja:______________________________
Meðfylgjandi þessu Staðfestingarskírteini eru útreikningar til ákvörðunar á ofangreindum fjárhagslegu
skilyrðum og undirliggjandi fjárhagsskjöl sem þarf til að Veðgæsluaðili geti staðfest sjálfstætt
nákvæmni slíkra útreikninga.
Breytingar á hinum Veðsettu eignum:
Við staðfestum ennfremur að eftir [gerð Fjármögnunarskjalanna [í tilfelli fyrsta útgefna
Staðfestingarskírteinisins] / útgáfu síðasta Staðfestingarskírteinisins] hinn [**dagsetning**] hafi
eftirfarandi breytingar verið gerðar á hinum Veðsettu eignum:
Veðsettar eignir losaðar undan veðböndum:
Eign:_____________________________________

Verðmæti:________________

Nýjar Veðsettar eignir:
Eign:_____________________________________

Verðmæti:________________

Meðfylgjandi þessu Staðfestingarskírteini eru upplýsingar varðandi verðmat á nýju Veðsettu eignunum
og þau verðmatsviðmið sem notuð voru, auk þeirra gagna sem Veðgæsluaðili getur þurft til að
staðfesta sjálfstætt nákvæmni slíks verðmats.
Vanefndatilvik:
Við staðfestum ennfremur, að því sem við best vitum, að engin Vanefndatilvik séu viðvarandi.
Fyrir hönd Reita fasteignafélags hf.
__________________________________
[Forstjóri/Fjármálastjóri]
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Íslensk þýðing á skjölum á ensku.
Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.
VIÐAUKI 6
Form yfirlýsingar Veðgæsluaðila varðandi
staðfestingu á Staðfestingarskírteini.

STAÐFESTING Á STAÐFESTINGARSKÍRTEINI
(„Yfirlýsingin“)
[Umboðsmaður Lánardrottna]
[Lántaki]
[staður/dagsetning]
Efni: Staðfesting á Staðfestingarskírteini
Við vísum til veðhafasamkomulagsins, milli okkar sjálfra, sem Veðgæsluaðila, Reita fasteignafélags hf.
sem Lántaka, hinna ýmsu dótturfélaga sem talin eru upp í samkomulaginu, sem Ábyrgðaraðila, [**]
sem Veðgæsluaðila, og Lánardrottnanna, sem taldir eru upp í Viðauka 1 við þetta samkomulag,
dagsett 21. nóvember 2014 („Veðhafasamkomulagið“). Hugtök sem notuð eru með hástöfum í þessu
skjali en eru ekki skilgreind sérstaklega skulu hafa þá merkingu sem þeim er gefin í
Veðhafasamkomulaginu.
Við vísum til Staðfestingarskírteinisins sem gefið er út af Lántaka, dagsett [**]
(„Staðfestingarskírteinið“), sem útlistar stöðu hinna ýmsu fjárhagslegu skilyrða, sölu og veðsetningu
hinna Veðsettu eigna og yfirlýsingu um að engin Vanefndatilvik séu viðvarandi.
Við höfum farið yfir upplýsingarnar sem okkur voru fengnar með Staðfestingarskírteininu og, í þeim
tilfellum sem við töldum þörf á, óskuðuð eftir frekari upplýsingum frá Lántaka eða ytri endurskoðendum
hans („Sjálfstæða yfirferðin“). Að lokinni Sjálfstæðu yfirferðinni, þá eru niðurstöður okkar eftirfarandi:
Fjárhagsleg skilyrði:
Hinn [**dagsetning**] voru viðkomandi fjárhagsleg skilyrði Lántaka eftirfarandi:
Lánaþekja:______________________________
[Fjárhagslegu skilyrðin samkvæmt útreikningum okkar í Sjálfstæðu yfirferðinni eru þær sömu og þær
sem Lántaki setti fram í Staðfestingarskírteininu og standast skilmála Fjármögnunarskjalanna. /
[**Athugasemdir Veðgæsluaðila**]]
Breytingar á hinum Veðsettu eignum:
Sem hluti af Sjálfstæðri yfirferð okkar þá höfum við farið yfir verðmæti hinna Veðsettu eigna eins og
kveðið er á um í Veðhafasamkomulaginu og breytingar á þeim eftir [gerð Fjármögnunarskjalanna [í
tilfelli fyrsta útgefna Staðfestingarskírteinisins] / útgáfu síðasta Staðfestingarskírteinisins] hinn
[**dagsetning**]. Eftirfarandi breytingar verið gerðar á hinum Veðsettu eignum
Veðsettar eignir losaðar undan veðböndum:
Eign:_____________________________________

Verðmæti:________________

Nýjar Veðsettar eignir:
Eign:_____________________________________
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Verðmæti:________________

Íslensk þýðing á skjölum á ensku.
Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.
[Sjálfstæð yfirferð okkar á verðmæti hinna Veðsettu eigna samræmist verðmatinu sem Lántaki setur
fram í Staðfestingarskírteininu og er ekki efnislega frábrugðið því. / [**Athugasemdir Veðgæsluaðila**]]

Fyrir hönd [**] sem Veðgæsluaðili
__________________________________
[nafn og staða]
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Íslensk þýðing á skjölum á ensku.
Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.
VIÐAUKI 7
Form Aðildartilkynningar ábyrgðaraðila
AÐILDARTILKYNNING ÁBYRGÐARAÐILA
(„Aðildartilkynning ábyrgðaraðila“)
[Veðgæsluaðili]
[Heimilisfang]
[staður/dagsetning]
Efni: Aðildartilkynning ábyrgðaraðila.
Við vísum til veðhafasamkomulagsins, Reita fasteignafélags hf. sem Lántaka, hinna ýmsu dótturfélaga
Lántaka sem talin eru upp í samkomulaginu, sem Ábyrgðaraðila, [Veðgæsluaðili], sem Veðgæsluaðila,
og Lánardrottnanna, sem taldir eru upp í Viðauka 1 við þetta samkomulag, dagsett 21. nóvember 2014
(„Veðhafasamkomulagið“) og tryggingabréfið sem gefið er út af Lántaka og Ábyrgðaraðilunum,
dagsett 21. nóvember 2014 („Tryggingabréfið“). Hugtök sem notuð eru með hástöfum í þessu skjali
en eru ekki skilgreind sérstaklega skulu hafa þá merkingu sem þeim er gefin í
Veðhafasamkomulaginu.
Við erum eigendur ákveðinna eigna sem skal veðsetja samkvæmt Tryggingabréfinu í samræmi við
breytingar á því, dagsettum á sama dag eða um svipað leyti og þessi Aðildartilkynning ábyrgðaraðila
(„Breytingin“)
Við tilkynnum hér með Veðgæsluaðila um fyrirætlanir okkar um að fallast á og verða aðili að
Veðhafasamkomulaginu og Tryggingabréfinu, með breytingum, sem Ábyrgðaraðili samkvæmt því.
Með því að verða aðili að Veðhafasamkomulaginu og Tryggingabréfinu sem Ábyrgðaraðili göngumst
við við öllum réttindum og skyldum samkvæmt þeim og óskum eftir því að Veðgæsluaðili skrái okkur
sem Ábyrgðaraðila samkvæmt ofangreindum skjölum og að allar tilkynningar, fyrirmæli, fyrirspurnir
eða önnur skjöl sem eru almennt send til Ábyrgðaraðila samkvæmt Veðhafasamkomulaginu og
Tryggingabréfinu verði hér eftir einnig send til okkar.
Fyrir hönd [viðbótar Ábyrgðaraðilans]
______________________________________
[viðbótar Ábyrgðaraðilinn]
Vottar að réttri dagsetningu og undirskrift:
_____________________________________
_____________________________________
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Íslensk þýðing á skjölum á ensku.
Athugið að ef upp kemur misræmi á milli skjala, skal enska útgáfan ráða.
VIÐAUKI 8
Listi yfir fasteignir sem skal ekki aflétta af nema í samræmi við grein 3.6.
Kringlan 4-12
Suðurlandsbraut 2
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