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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) nr. 826/2012

frá 29. júní 2012

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 að því 
er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tilkynningar- og birtingarkröfur varðandi 

hreinar skortstöður, nánari lýsingu á upplýsingunum sem skal veita Evrópsku verð-
bréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í tengslum við hreinar skortstöður og aðferðina 

við að reikna út veltu til að ákvarða hvaða hlutabréf skulu undanþegin (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga (1), 
einkum 9. gr. (5. mgr.), 11. gr. (3. mgr.) og 16. gr. (3. mgr.),

að höfðu samráði við Evrópsku persónuverndarstofnunina,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með þessari reglugerð er stefnt að því að koma á 
fót samræmdu fyrirkomulagi fyrir framlagningu 
fjárfesta á tilkynningum og upplýsingum til lögbærra 
landsyfirvalda eða þessara lögbæru yfirvalda til 
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. Þar 
eð útreikningur á veltu til að ákvarða hvaða hlutabréf 
eru undanþegin er einnig nátengdur veitingu upplýsinga 
um hlutabréf, ef meginviðskiptavettvangur þeirra er 
í Sambandinu, ætti hann einnig að falla undir þessa 
reglugerð. Til að tryggja samfellu milli slíkra ákvæða, 
sem ættu að taka gildi á sama tíma, og til að auðvelda 
ítarlega yfirsýn og þægilegt aðgengi að þeim fyrir 
einstaklinga sem falla undir þessar skyldur er æskilegt 
að fella alla tæknilegu eftirlitsstaðlana sem krafist er með 
reglugerð (ESB) nr. 236/2012 undir eina reglugerð.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 251, 18.9.2012, bls. 1. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2016 frá  
23. september 2016 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við 
EES-samninginn, biður birtingar

(1) Stjtíð. ESB L 86, 24.3.2012, bls. 1.

2) Með tilliti til tilkynninga um hreinar skortstöður í 
hlutabréfum, ríkisskuldum og óvörðum skuldatryggingum 
á ríki og opinberra tilkynninga um hreinar skortstöður í 
hlutabréfum ætti að tilgreina samræmdar reglur um nánari 
lýsingu á upplýsingunum, þ.m.t. sameiginlega staðla sem 
skal nota við tilkynninguna, til að tryggja samræmi í 
beitingu tilkynningarskyldunnar alls staðar í Sambandinu, 
til að stuðla að skilvirkni í skýrslugjafarferlinu og til að 
veita almenningi sambærilegar upplýsingar.

3) Til að tryggja rétta auðkenningu eigenda staðna 
ætti tilkynning, ef við verður komið, að innihalda 
auðkenniskóða til viðbótar við nafn eiganda stöðunnar. 
Þar til komið hefur verið á einu, traustu og opinberlega 
viðurkenndu alþjóðlegu auðkenni lögaðila er nauðsynlegt 
að treysta á gildandi auðkenniskóða sem sumir eigendur 
staðna kunna að hafa, t.d. auðkenniskóða banka.

4) Til að hún geti uppfyllt skyldur sínar samkvæmt þessari 
reglugerð og samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 
um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evr ópska 
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) (2), skal lög bært yfir-
vald veita Evrópsku verðbréfa markaðs eftirlits stofnuninni 
upplýsingar á ársfjórðungsgrundvelli í tengslum við 
til kynningu á hreinum skortstöðum í hluta bréfum, ríkis-
skuldum og óvörðum skuldatryggingum á ríki, auk 
viðbótarupplýsinga um hreinar skortstöður samkvæmt 
beiðni stofnunarinnar.

5) Til að unnt sé að nýta slíkar upplýsingar með skilvirkum 
hætti, einkum að því er tekur til markmiðsins um að 
tryggja eðlilega starfsemi og heilleika fjármálamarkaða 
og stöðugleika fjármálakerfisins í Sambandinu, ættu 
ársfjórðungslegu upplýsingarnar að vera staðlaðar, 
haldast stöðugar og vera nægilega nákvæmar, á 
formi daglegra samantekinna gagna, til að Evrópska 
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin geti rannsakað þær og 
greint.

(2) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.
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6) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin er ekki í 
aðstöðu til að ákveða fyrirfram hvaða sértæku upplýsinga 
hún gæti krafist frá lögbæru yfirvaldi, þar sem ákvarðanir 
um þær upplýsingar eru teknar í hverju tilviki fyrir sig 
og í þeim gæti falist jafn mismunandi inntak og einstök 
eða samantekin gögn um hreinar skortstöður eða óvarðar 
stöður í skuldatryggingum. Þó er mikilvægt að staðfesta 
hvaða almennu upplýsingar ber að veita í þessu tilliti.

7) Í þeim tilgangi að reikna veltu, bæði í Sambandinu 
og á viðskiptavettvöngum utan Sambandsins, til að 
ákvarða meginviðskiptavettvang hlutabréfs, þarf hvert 
viðkomandi lögbært yfirvald að ákvarða viðeigandi 
upplýsingar til að greina og mæla viðskipti með tiltekin 
hlutabréf. Sem stendur er hvorki fyrir hendi samræmd 
upplýsingaskylda um viðskipti í Sambandinu að því 
er varðar hlutabréf sem aðeins eru tekin til viðskipta á 
markaðstorgi fjármálagerninga né alþjóðlegir staðlar með 
tilliti til tölfræðilegra upplýsinga um tiltekin hlutabréf 
á viðskiptavettvöngum, sem gætu verið verulega mis-
munandi. Því er nauðsynlegt að veita lögbærum yfir-
völdum nokkurn sveigjanleika við framkvæmd útreikn-
inga sinna.

8) Til að tryggja samræmi ætti dagurinn þegar þessi 
reglugerð kemur til framkvæmda að vera sá sami og 
dagurinn þegar reglugerð (ESB) nr. 236/2012 kemur til 
framkvæmda. Til að veita einstaklingum og lögaðilum 
nægan tíma til að taka saman skrá yfir hlutabréf sem eru 
undanþegin skv. 16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 
skal undirbúa skrána og birta í kjölfarið á vefsetri 
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar með 
góðum fyrirvara áður en reglugerð (ESB) nr. 236/2012 
kemur til framkvæmdar. Því gildir aðferðin sem sett er 
fram til útreiknings á veltu til að ákvarða meginvettvang 
viðskipta með hlutabréf frá gildistökudegi þessarar 
reglugerðar.

9) Þar eð fram kemur í reglugerð (ESB) nr. 236/2012 að 
samþykkja ætti bindandi tæknistaðla áður en unnt er að 
beita henni með skilvirkum hætti, og þar sem mikilvægt 
er að tilgreina fyrir 1. nóvember 2012 þá veigalitlu þætti 
sem krafist er til að auðvelda markaðsaðilum að fara að 
þessari reglugerð og lögbærum yfirvöldum að framfylgja 
henni, er nauðsynlegt að þessi reglugerð taki gildi daginn 
eftir birtingu hennar.

10) Þessi reglugerð byggir á frumvarpi að tæknilegum eftirlits-
stöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðs eftirlitsstofnunin 
hefur lagt fram til framkvæmdastjórnarinnar.

11) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft 
opið samráð við almenning um frumvarp að tæknilegum 
eftirlitsstöðlum sem þessi reglugerð byggir á, greint 
mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir 
áliti hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði í samræmi við 
37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Efni

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um tæknilega eftirlitsstaðla 
sem tilgreina eftirfarandi:

a)  nánari lýsingu á þeim upplýsingum um hreinar skortstöður 
sem einstaklingur eða lögaðili skal veita lögbærum 
yfirvöldum og birta almenningi skv. 5. mgr. 9. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 236/2012,

b)  nánari lýsingu á þeim upplýsingum sem lögbæru yfirvöldin 
skulu veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 
skv. 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012,

c)  aðferðina við að reikna veltu til að ákvarða meginvettvang 
viðskipta hlutabréfs skv. 3. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 236/2012.

II. KAFLI

NÁNARI LÝSING Á UPPLÝSINGUNUM UM HREINAR 
SKORTSTÖÐUR SEM BER AÐ TILKYNNA OG BIRTA

(9. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 236/2012)

2. gr.

Tilkynning um hreinar skortstöður í hlutabréfum, 
ríkisskuldum og óvörðum skuldatryggingum á ríki til 

lögbærra yfirvalda

1. Tilkynning, sem gerð er skv. 5. gr. (1. mgr.), 7. gr. 
(1. mgr.) eða 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 skal hafa að 
geyma upplýsingarnar sem tilgreindar eru í töflu 1 í I. viðauka 
við þessa reglugerð.

Tilkynningin skal gerð á eyðublaði sem gefið er út af 
viðkomandi lögbæru yfirvaldi og vera á því sniði sem sett er 
fram í II. viðauka.

2. Ef lögbært yfirvald hefur komið á öruggu kerfi sem 
gerir því kleift að sanngreina að fullu aðilann sem leggur inn 
tilkynninguna og eiganda stöðunnar, þ.m.t. allar upplýsingarnar 
sem eru í reitum 1–7 í töflu 1 í I. viðauka, má skilja samsvarandi 
reiti eftir auða á tilkynningareyðublaðinu.

3. Einstaklingur eða lögaðili, sem hefur lagt fram 
tilkynningu sem um getur í 1. mgr., sem inniheldur villu, skal 
senda viðkomandi lögbæru yfirvaldi afturköllun um leið og 
hann verður villunnar var.

Afturköllunin skal gerð á eyðublaði sem gefið er út af 
viðkomandi lögbæru yfirvaldi og vera á því sniði sem sett er 
fram í III. viðauka.
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Hlutaðeigandi einstaklingur eða lögaðili skal leggja fram nýja 
tilkynningu í samræmi við 1. og 2. mgr. ef nauðsyn krefur.

3. gr.

Opinber birting á upplýsingum um hreinar skortstöður í 
hlutabréfum

Opinber birting á hreinni skortstöðu í hlutabréfum sem nær 
viðeigandi birtingarmörkum í samræmi við 1. mgr. 6. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 236/2012, eða fer undir mörkin eftir 
að hafa náð þeim, skal hafa að geyma upplýsingarnar sem 
tilgreindar eru í töflu 2 í I. viðauka við þessa reglugerð.

III. KAFLI

NÁNARI LÝSING Á UPPLÝSINGUNUM SEM SKAL 
VEITA EVRÓPSKU VERÐBRÉFAMARKAÐSEFTIR
LITSSTOFNUNINNI Í TENGSLUM VIÐ HREINAR 

SKORTSTÖÐUR

(11. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 236/2012)

4. gr.

Reglubundnar upplýsingar

Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 236/2012 
skulu lögbær yfirvöld veita Evrópsku verðbréfa markaðs-
eftirlitsstofnuninni eftirfarandi upplýsingar á ársfjórðungs-
grundvelli:

a)  daglega samanlagða hreina skortstöðu í hverju og einu 
hlutabréfi í helstu innlendu hlutabréfavísitölunni eins og 
viðkomandi lögbært yfirvald skilgreinir hana,

b)  samanlagða hreina skortstöðu í lok ársfjórðungs í hverju 
og einu hlutabréfi sem ekki er í vísitölunni sem um getur í 
a-lið,

c)  daglega samanlagða hreina skortstöðu í hverjum og einum 
ríkisútgefanda,

d)  eftir atvikum, daglegar samanlagðar óvarðar stöður í 
skuldatryggingum ríkisútgefanda.

5. gr.

Upplýsingar samkvæmt beiðni

Upplýsingar, sem viðkomandi lögbært yfirvald skal veita í 
hverju tilviki fyrir sig skv. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 236/2012, skulu hafa að geyma allar umbeðnar upplýsingar 
sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin tilgreinir og 
lögbæra yfirvaldið hefur ekki þegar lagt fram í samræmi við 
4. gr. þessarar reglugerðar.

IV. KAFLI

AÐFERÐ VIÐ AÐ REIKNA VELTU TIL AÐ ÁKVARÐA 
MEGINVIÐSKIPTAVETTVANG HLUTABRÉFS

(16. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 236/2012)

6. gr.

Útreikningur á veltu til að ákvarða meginvettvang 
viðskipta með hlutabréf

1. Við útreikning á veltu skv. 16. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 236/2012 skal viðkomandi lögbært yfirvald nota bestu 
fyrirliggjandi upplýsingar, sem geta innihaldið:

a)  upplýsingar aðgengilegar almenningi,

b)  færslugögn sem fengin eru skv. 3. mgr. 25. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB (3),

c)  upplýsingar frá viðskiptavettvöngum þar sem viðskipti eru 
með viðkomandi hlutabréf,

d)  upplýsingar frá öðru lögbæru yfirvaldi, þ.m.t. lögbæru 
yfirvaldi þriðja lands,

e)  upplýsingar frá útgefanda viðkomandi hlutabréfs,

f)  upplýsingar frá öðrum þriðju aðilum, þ.m.t. gagna veit-
endum.

2. Við ákvörðun á því hverjar eru bestu fyrirliggjandi 
upplýsingarnar skal viðkomandi lögbært yfirvald tryggja, að 
því marki sem réttmætt þykir, að:

a)  það noti upplýsingar aðgengilegar almenningi frekar en 
aðrar upplýsingar,

b)  upplýsingarnar nái yfir öll viðskiptatímabil á viðkomandi 
tímabili, án tillits til þess hvort viðskipti hafa verið með 
hlutabréfið á öllum tímabilunum,

c)  viðskiptin, sem tekið er við og tekið er tillit til við útreikn-
ingana, séu aðeins talin einu sinni,

d)  viðskipti, sem tilkynnt er um fyrir milligöngu viðskipta-
vettvangs en framkvæmd utan hans, séu ekki talin með.

3. Velta hlutabréfs á viðskiptavettvangi telst vera engin 
ef hlutabréfið er ekki lengur tekið til viðskipta á þeim 
viðskiptavettvangi jafnvel þótt hlutabréfið hafi verið 
tekið til viðskipta á viðskiptavettvangnum á viðkomandi 
útreikningstímabili.

V. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

7. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

(3) Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1.
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Hún kemur til framkvæmda frá 1. nóvember 2012, að undanskilinni 6. gr. sem kemur til framkvæmda frá 
þeim degi sem um getur í fyrstu málsgrein.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 29. júní 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO

 Forseti.

_______



13.10.2016 Nr. 57/711EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

I. VIÐAUKI

TAFLA 1

Skrá yfir reiti vegna tilkynningar (2. gr.)

Auðkenni reits Lýsing

1.  Eigandi stöðu Fyrir einstaklinga: Eiginnafn og eftirnafn
Fyrir lögaðila: Fullt nafn, þ.m.t. lagalegt form eins og kveðið er á um í 
fyrirtækjaskrá, ef við á

2.  Auðkenniskóði lögaðila Auðkenniskóði banka, ef hann liggur fyrir

3.  Heimilisfang eiganda stöðu Fullt heimilisfang (þ.e. gata, götunúmer, póstnúmer, borg, fylki/sýsla) 
og ríki

4.  Samskiptaupplýsingar um eiganda 
stöðu:

Símanúmer, bréfasímanúmer (ef tiltækt), tölvupóstfang

5.  Aðili sem gefur skýrslu Fyrir einstaklinga: Eiginnafn og eftirnafn
Fyrir lögaðila: Fullt nafn, þ.m.t. lagalegt form eins og kveðið er á um í 
fyrirtækjaskrá, ef við á

6.  Heimilisfang aðilans sem gefur 
skýrslu

Fullt heimilisfang (þ.e. gata, götunúmer, póstnúmer, borg, fylki/sýsla) og 
ríki, ef annar en eigandi stöðu

7.  Samskiptaupplýsingar aðilans sem 
gefur skýrslu

Símanúmer, bréfasímanúmer (ef tiltækt), tölvupóstfang, ef annar en 
eigandi stöðu

8.  Reikningsskiladagur Dagsetningin þegar tilkynningin er lögð fram í samræmi við ISO-staðal 
8601:2004 (áááá-mm-dd)

9.  Auðkenning útgefanda Fyrir hlutabréf: Fullt nafn félagsins sem er útgefandi hlutabréfs sem 
tekið er til viðskipta á viðskiptavettvangi
Fyrir ríkisskuldir: Fullt nafn útgefanda
Fyrir óvarðar skuldatryggingar á ríki: Fullt nafn undirliggjandi ríkis-
útgefanda

10.  Alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa 
(ISIN-númer)

Aðeins fyrir hlutabréf: ISIN-númer meginflokks almennra hluta 
útgefanda. Ef engin almenn hlutabréf hafa verið tekin til viðskipta, ISIN-
númer forgangshlutabréfaflokksins (eða meginflokks forgangshlutabréfa 
sem tekin hafa verið til viðskipta ef um marga slíka flokka er að ræða)

11.  Landskóði Tveggja bókstafa kóði fyrir land ríkisútgefanda í samræmi við ISO-
staðal 3166-1

12.  Dagsetning stöðu Dagsetningin þegar staðan var tekin, henni breytt eða lokað. Snið í 
samræmi við ISO-staðal 8601:2004 (áááá-mm-dd)

13.  Stærð hreinnar skortstöðu sett fram 
sem hundraðshluti

Aðeins fyrir hlutabréf: Hundraðshluti (námundaður að tveimur 
tugasætum) útgefins hlutafjár, sett fram sem raungildi, án „+“ eða „-“ 
tákna

14.  Fjárhæð jafngild hreinni skortstöðu Fyrir hlutabréf: Heildarfjöldi jafngildra hlutabréfa
Fyrir ríkisskuldir: Jafngilt nafnverð í evrum
Fyrir óvarðar skuldatryggingar á ríki: Jafngild nafnverðsfjárhæð í evrum
Tölur sem settar eru fram sem raungildi, án  „+“ eða „-“ tákna og 
gjaldmiðillinn settur fram í samræmi við ISO-staðal 4217
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Auðkenni reits Lýsing

15.  Dagsetning fyrri tilkynningar Dagsetningin þegar eigandi stöðu tilkynnti síðast um stöðu í tengslum 
við sama útgefanda. Snið í samræmi við ISO-staðal 8601:2004 (áááá-
mm-dd)

16.  Dagsetning afturköllunar Dagsetningin þegar afturköllunareyðublað er lagt fram til að afturkalla 
ranga tilkynningu sem áður var lögð fram. Snið í samræmi við ISO-
staðal 8601:2004 (áááá-mm-dd)

17.  Athugasemdir Frjáls texti – valkvætt

TAFLA 2

Skrá yfir reiti vegna opinberrar birtingar (3. gr.)

Auðkenni reits Lýsing

1.  Eigandi stöðu Fyrir einstaklinga: Eiginnafn og kenninafn
Fyrir lögaðila: Fullt nafn, þ.m.t. lagalegt form eins og kveðið er á um í 
fyrirtækjaskrá, ef við á

2.  Nafn útgefanda Fullt nafn félagsins sem er útgefandi hlutabréfa sem tekin hafa verið til 
viðskipta á viðskiptavettvangi

3.  Alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa 
(ISIN-númer)

ISIN-númer meginflokks almennra hluta útgefanda. Ef engin 
almenn hlutabréf hafa verið tekin til viðskipta, ISIN-númer 
forgangshlutabréfaflokksins (eða meginflokks forgangshlutabréfa sem 
tekin hafa verið til viðskipta ef um marga slíka flokka er að ræða)

4.  Stærð hreinnar skortstöðu sett fram 
sem hundraðshluti

Hundraðshluti (námundaður að tveimur tugasætum) útgefins hlutafjár

5.  Dagsetning stöðu Dagsetningin þegar staðan var tekin, henni breytt eða lokað í samræmi 
við ISO-staðal 8601:2004 (áááá-mm-dd)
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II. VIÐAUKI

Snið tilkynningareyðublaðs fyrir hreinar skortstöður (2. gr.)

EIGANDI STÖÐU

Eiginnafn

EFTIRNAFN

Fullt heiti fyrirtækis

BIC-kóði

(ef eigandi hefur slíkan)

Land

Heimilisfang

Tengiliður Eiginnafn

Eftirnafn

Símanúmer

Bréfasímanúmer

Tölvupóstfang

AÐILI SEM GEFUR 
SKÝRSLU

(ef hann er annar)

Eiginnafn

EFTIRNAFN

Fullt heiti fyrirtækis

Land

Heimilisfang

Tengiliður Eiginnafn

Eftirnafn

Símanúmer

Bréfasímanúmer

Tölvupóstfang

HREINAR SKORTSTÖÐUR Í HLUTABRÉFUM

1.  Reikningsskiladagur

 (áááá-mm-dd)

2.  Nafn útgefanda

2.1. ISIN-númer

2.2.  Fullt nafn

3.  Dagsetning stöðu

 (áááá-mm-dd)
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HREINAR SKORTSTÖÐUR Í HLUTABRÉFUM

4.  Hrein skortstaða eftir að farið er yfir 
viðmiðunarmörk

4.1.  Fjöldi jafngildra hlutabréfa

4.2.  Hundraðshluti útgefins hlutafjár

5.  Dagsetning fyrri tilkynningar

 (áááá-mm-dd)

6.  Athugasemd

HREINAR SKORTSTÖÐUR Í RÍKISSKULDUM

1.  Reikningsskiladagur

 (áááá-mm-dd)

2.  Nafn útgefanda

2.1.  Landskóði

2.2.  Fullt nafn

3.  Dagsetning stöðu

 (áááá-mm-dd)

4.  Hrein skortstaða eftir að farið er yfir viðmiðunarmörk

 Jafngilt nafnverð

5.  Dagsetning fyrri tilkynningar

 (áááá-mm-dd)

6.  Athugasemd

STÖÐUR Í ÓVÖRÐUM SKULDATRYGGINGUM Á RÍKI

1.  Reikningsskiladagur

 (áááá-mm-dd)

2.  Nafn útgefanda

2.1.  Landskóði

2.2.  Fullt nafn

3.  Dagsetning stöðu

 (áááá-mm-dd)

4.  Hrein skortstaða eftir að farið er yfir 
viðmiðunarmörk

 Jafngilt nafnverð

5.  Dagsetning fyrri tilkynningar

 (áááá-mm-dd)

6.  Athugasemd
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III. VIÐAUKI

Snið afturköllunareyðublaðs vegna rangra tilkynninga (2. gr.)

EIGANDI STÖÐU

Eiginnafn

EFTIRNAFN

Fullt heiti fyrirtækis

BIC-kóði

(ef eigandi hefur slíkan)

Land

Heimilisfang

Tengiliður Eiginnafn

Eftirnafn

Símanúmer

Bréfasímanúmer

Tölvupóstfang

AÐILI SEM GEFUR 
SKÝRSLU

(ef hann er annar)

Eiginnafn

EFTIRNAFN

Fullt heiti fyrirtækis

Land

Heimilisfang

Tengiliður Eiginnafn

Eftirnafn

Símanúmer

Bréfasímanúmer

Tölvupóstfang

AFTURKALLAÐAR HREINAR SKORTSTÖÐUR Í HLUTABRÉFUM

1.  Dagsetning afturköllunar

 (áááá-mm-dd)

2.  Nafn útgefanda

2.1.  ISIN-númer

2.2.  Fullt nafn

3.  Dagsetning stöðutökunnar sem afturkölluð er

 (áááá-mm-dd)

4.  Hrein skortstaða eftir að farið er yfir viðmiðun ar-
mörkin í tilkynningunni sem afturkölluð er

4.1.  Fjöldi jafngildra hlutabréfa
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AFTURKALLAÐAR HREINAR SKORTSTÖÐUR Í HLUTABRÉFUM

4.2.  Hundraðshluti útgefins hlutafjár

5.  Reikningsskiladagur tilkynningarinnar sem 
afturkölluð er

 (áááá-mm-dd)

6.  Athugasemd

AFTURKÖLLUÐ HREIN SKORTSTAÐA Í RÍKISSKULDUM

1.  Dagsetning afturköllunar

 (áááá-mm-dd)

2.  Nafn útgefanda

2.1.  Landskóði

2.2.  Fullt nafn

3.  Dagsetning stöðutökunnar sem afturkölluð er

 (áááá-mm-dd)

4.  Hrein skortstaða eftir að farið er yfir viðmiðunar-
mörkin í tilkynningunni sem afturkölluð er

 Jafngilt nafnverð

5.  Reikningsskiladagur tilkynningarinnar sem 
afturkölluð er

 (áááá-mm-dd)

6.  Athugasemd

AFTURKALLAÐAR STÖÐUR Í ÓVÖRÐUM SKULDATRYGGINGUM Á RÍKI

1.  Dagsetning afturköllunar

 (áááá-mm-dd)

2.  Nafn útgefanda

2.1.  Landskóði

2.2.  Fullt nafn

3.  Dagsetning stöðutökunnar sem afturkölluð er

 (áááá-mm-dd)

4.  Hrein skortstaða eftir að farið er yfir viðmiðunar-
mörkin í tilkynningunni sem afturkölluð er

 Jafngilt nafnverð

5.  Reikningsskiladagur tilkynningarinnar sem 
afturkölluð er

 (áááá-mm-dd)

6.  Athugasemd




