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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/
EB frá 4. nóvember 2003 um útboðs- og skráningarlýsingu 
sem birta skal við almennt útboð verðbréfa eða þegar þau eru 
tekin til skráningar og um breytingu á tilskipun 2001/34/EB (1), 
einkum 5. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 7. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2004 frá 
29. apríl 2004 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2003/71/EB að því er varðar upplýsingar í 
lýsingum, svo og framsetningu þeirra, upplýsingar felldar 
inn með tilvísun, og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu 
auglýsinga (2) eru settar fram lágmarksupplýsingar sem 
lýsing [áður: útboðs- og skráningarlýsing] skal innihalda 
um mismunandi gerðir verðbréfa í því skyni að uppfylla 
kröfur 5. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 2003/71/
EB.

2)  Tilskipun 2003/71/EB var breytt með tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 2010/73/ESB frá 24. nóvember 
2010 um breytingu á tilskipunum 2003/71/EB um 
útboðs- og skráningarlýsingu sem birta skal við almennt 
útboð verðbréfa eða þegar þau eru tekin til skráningar 
og 2004/109/EB um samhæfingu krafna um gagnsæi 
í tengslum við upplýsingar um útgefendur verðbréfa 
sem eru skráð á skipulegan markað(3) til að auka vernd 
fjárfesta, draga úr skriffinnsku fyrirtækja við öflun 
fjármagns á verðbréfamörkuðum innan Sambandsins, og 
auka skilvirkni varðandi fyrirkomulag lýsinga. Því ber 
að breyta reglugerð (EB) nr. 809/2004 að því er varðar 
samþykki útgefandans eða aðilans sem ber ábyrgð á 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 256, 22.9.2012, bls. 4. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2013 frá 3 maí 2013 um 
breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, biður 
birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 345, 31.12.2003, bls. 64.
(2) Stjtíð. ESB L 149, 30.4.2004, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 327, 11.12.2010, bls. 1.

gerð lýsingarinnar fyrir því að fjármálamilliliðir noti 
lýsinguna, upplýsingum sem skulu vera í lýsingunni varð-
andi undirliggjandi vísitölur og afkomuspám og áætlaðri 
afkomu.

3)  Að því er varðar þriðju undirgrein 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 
2003/71/EB skal í reglugerð (EB) nr. 809/2004 tilgreina 
hvaða upplýsingar skal veita ef útgefandinn eða aðilinn 
sem ber ábyrgð á gerð lýsingarinnar samþykkir, með skrif-
legu samkomulagi, að fjármálamilliliðir noti lýsinguna.

4)  Til að taka tillit til tækniframfara á fjármálamörkuðum, 
einkum aukinnar notkunar á vísitölum til grundvallar 
samsettra verðbréfa, skal endurskoða og skýra tilteknar 
kröfur reglugerðar (EB) nr. 809/2004. Með því að færa 
ábyrgðina á því að setja vísitöluna saman, til annarrar 
einingar samstæðunnar, geta útgefendur komist hjá 
kröfunni um að hafa útskýringu á vísitölunni, sem 
útgefandinn hefur sett saman, í lýsingunni (liður 4.2.2 í 
XII. viðauka) og þannig varist ábyrgð ef útskýringin er 
ónákvæm. Til samræmis við það skal rýmka þá kröfu 
þannig að hún gildi um vísitölur settar saman af einingu 
sem tilheyrir sömu samstæðu og útgefandinn.

5)  Með það fyrir augum að auka skilvirkni og draga úr 
skriffinnsku skal þessi reglugerð einnig mæla fyrir um 
við hvaða skilyrði þess verði ekki krafist að í lýsingunni 
felist lýsing á vísitölunni, þegar vísitalan er sett saman af 
einingum sem koma fram í samvinnu við eða fyrir hönd 
útgefandans. Þar sem liður 2.10 í XV. viðauka vísar aðeins 
til víðtækrar og þekktrar útgefinnar vísitölu er nægilegt 
að hafa í lýsingunni yfirlýsingu sem tilgreinir hvar finna 
megi upplýsingar um vísitöluna, án þess að lýsing á 
samsetningu vísitölunnar sé nauðsynleg.

6)  Til að draga úr umsýslukostnaði útgefenda við öflun 
fjármagns skal þessi reglugerð mæla fyrir um við 
hvaða skilyrði skýrslu frá óháðum skoðunarmönnum 
eða endurskoðendum, sem fylgir afkomuspá eða 
áætlaðri afkomu, verði ekki krafist, einkum ef óháðir 

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 862/2012

frá 4. júní 2012

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 809/2004 að því er varðar upplýsingar um samþykki fyrir 
notkun lýsingarinnar, upplýsingar um undirliggjandi vísitölur og kröfuna um skýrslu frá óháðum 

skoðunarmönnum eða endurskoðendum (*)
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skoðunarmenn eða endurskoðendur geta ekki undirritað 
endurskoðunarskýrsluna vegna þess að þeir hafa ekki 
aðgang að öllum gögnum sem árlegu reikningsskilin 
samanstanda af.vegna þess 

7)  Með tilskipun 2010/73/EB var hugtakinu „lykilupp-
lýs ingar“ skipt út fyrir hugtakið „helstu upplýsingar“ í 
fjölda ákvæða í tilskipun 2003/71/EB. Því ber að aðlaga 
viðaukana við reglugerð (EB) nr. 809/2004 til samræmis 
við það.

8)  Til að komast megi hjá frekari ósamræmdri beitingu á 
tilskipun 2003/71/EB, einkum þriðju undirgrein 2. mgr. 
3. gr., og til að koma komast megi hjá viðbótarseinkun við 
að tryggja aukna vernd fjárfesta og draga úr skriffinnsku 
fyrirtækja við öflun fjármagns á verðbréfamörkuðum 
innan Sambandsins er nauðsynlegt að kveða á um 
gildistöku á þeim degi sem hún birtist í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins.

9)  Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 809/2004 til 
samræmis við það,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 809/2004

Reglugerð (EB) nr. 809/2004 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað annarrar málsgreinar 3. gr. komi eftirfarandi:

 „Í lýsingunni skulu koma fram upplýsingaliðir, sem krafist 
er í I.–XVII. viðauka og XX.–XXX. viðauka, eftir því um 
hvers konar útgefendur eða útgáfur og verðbréf er að ræða. 
Með fyrirvara um 1. mgr. 4. gr. a skal lögbært yfirvald ekki 
krefjast þess að í lýsingunni komi fram upplýsingaliðir 
sem ekki er að finna í I.– XVII. viðauka eða XX.– 
XXX. viðauka.“,

2)  Eftirfarandi 20. gr. a bætist við:

„20. gr. a

Viðbótarskjal til frekari upplýsinga um samþykki sem 
veitt er í samræmi við 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2003/71/
EB

1.  Að því er varðar þriðju undirgrein 2. mgr. 3. gr. 
til skipunar 2003/71/EB skal lýsingin hafa að geyma 
eftirfarandi:

a)  viðbótarupplýsingarnar sem settar eru fram í 1. lið og 
2. lið A í XXX. viðauka ef samþykkið er veitt einum 
eða fleiri tilgreindum fjármálamilliliðum,

b)  viðbótarupplýsingarnar sem settar eru fram í 1. lið og 
2. lið B í XXX. viðauka ef útgefandinn eða aðilinn sem 
ber ábyrgð á gerð lýsingarinnar kýs að veita samþykki 
sitt öllum fjármálamilliliðum.

2.  Ef fjármálamilliliður uppfyllir ekki skilyrði bundin 
samþykkinu, sem eru í lýsingunni, skal nýrrar lýsingar 
krafist í samræmi við aðra málsgrein 2. mgr. 3. gr. 
tilskipunar 2003/71/EB.“

3)  Í stað annarrar undirgreinar 1. mgr. 22. gr. komi eftirfarandi:

 „Í grunnlýsingu skulu koma fram upplýsingaliðir, sem 
krafist er í I.–XVII. viðauka, XX. viðauka og XXII.–
XXX. viðauka, eftir því um hvers konar útgefanda eða 
verðbréf er að ræða. Lögbær yfirvöld skulu ekki krefjast 
þess að í grunnlýsingunni komi fram upplýsingaliðir sem 
ekki er að finna í I.– XVII. viðauka, XX. viðauka eða 
XXIII.–XXX. viðauka.“

4)  Viðaukunum er breytt í samræmi við viðaukann við þessa 
reglugerð.

2. gr.

Umbreytingarákvæði

1.  Þessi reglugerð gildir ekki um samþykki á viðauka við 
lýsingu eða grunnlýsingu ef lýsingin eða grunnlýsingin var 
samþykkt fyrir dagsetninguna sem um getur í 3. gr.

2.  Ef lögbært yfirvald heimaaðildarríkisins tilkynnir lög-
bæru yfirvaldi gistiaðildarríkisins með vottorði um samþykki, 
í samræmi við 18. gr. tilskipunar 2003/71/EB, í tengslum 
við lýsingu eða grunnlýsingu, sem var samþykkt fyrir dag-
setninguna sem um getur í 3. gr., skal lögbæra yfirvaldið í 
heima aðildarríkinu með skýrum og nákvæmum hætti tilgreina 
í vottorðinu að lýsingin eða grunnlýsingin hafi verið samþykkt 
fyrir dagsetninguna sem um getur í 3. gr.

3. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 4. júní 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

___________
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VIÐAUKI

Viðaukunum við reglugerð (EB) nr. 809/2004 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað liðar 13.2. í I. viðauka komi eftirfarandi:

„13.2.  Skýrsla, sem óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur semja, skal fylgja með þar sem því er lýst yfir 
að að áliti þessara óháðu skoðunarmanna eða endurskoðenda sé afkomuspáin eða áætluð afkoma unnin á 
réttan hátt á þeim grundvelli sem tilgreindur er og að þær aðferðir, sem eru notaðar við gerð afkomuspár 
eða áætlaðrar afkomu, séu í samræmi við reikningsskilastefnu útgefanda.

 Ef fjárhagsupplýsingar tengjast fyrra fjárhagsári og fela eingöngu í sér tölur sem ekki eru villandi og eru 
efnislega í samræmi við endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum 
fyrir fyrra fjárhagsár, og skýringargögnin sem nauðsynleg eru til að leggja mat á tölurnar, skal skýrslu ekki 
krafist að því tilskildu að lýsingin feli í sér allar eftirfarandi yfirlýsingar:

a)  aðilinn sem ber ábyrgð á fjárhagsupplýsingunum, ef hann er annar en sá sem ber almenna ábyrgð á 
lýsingunni, samþykkir þær upplýsingar,

b)  óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur hafa samþykkt að upplýsingarnar séu efnislega í samræmi 
við endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum,

c)  þessar fjárhagsupplýsingar hafa ekki verið endurskoðaðar.“

2)  Í stað fyrirsagnar 3. liðar í I. viðauka komi eftirfarandi:

„3. HELSTU UPPLÝSINGAR“,

3)  Í stað liðar 9.2. í IV. viðauka komi eftirfarandi:

„9.2.  Skýrsla, sem óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur semja, skal fylgja með þar sem því er lýst yfir að að 
áliti þessara óháðu skoðunarmanna eða endurskoðenda sé afkomuspáin eða áætluð afkoma unnin á réttan hátt 
á þeim grundvelli sem tilgreindur er og að þær aðferðir, sem eru notaðar við gerð afkomuspár eða áætlaðrar 
afkomu, séu í samræmi við reikningsskilastefnu útgefanda.

 Ef fjárhagsupplýsingar tengjast fyrra fjárhagsári og fela eingöngu í sér tölur sem ekki eru villandi og eru 
efnislega í samræmi við endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum 
fyrir fyrra fjárhagsár, og skýringargögnin sem nauðsynleg eru til að leggja mat á tölurnar, skal skýrslu ekki 
krafist að því tilskildu að lýsingin feli í sér allar eftirfarandi yfirlýsingar:

a)  aðilinn sem ber ábyrgð á fjárhagsupplýsingunum, ef hann er annar en sá sem ber almenna ábyrgð á 
lýsingunni, samþykkir þær upplýsingar,

b)  óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur hafa samþykkt að upplýsingarnar séu efnislega í samræmi við 
endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum,

c)  þessar fjárhagsupplýsingar hafa ekki verið endurskoðaðar.“

4)  Í stað fyrirsagnar 3. liðar í V. viðauka komi eftirfarandi:

„3. HELSTU UPPLÝSINGAR“,

5)  Ákvæðum X. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Í stað liðar 13.2. komi eftirfarandi:

„13.2.  Skýrsla, sem óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur semja, skal fylgja með þar sem því er lýst 
yfir að að áliti þessara óháðu skoðunarmanna eða endurskoðenda sé afkomuspáin eða áætluð afkoma 
unnin á réttan hátt á þeim grundvelli sem tilgreindur er og að þær aðferðir, sem eru notaðar við gerð 
afkomuspár eða áætlaðrar afkomu, séu í samræmi við reikningsskilastefnu útgefanda.

 Ef fjárhagsupplýsingar tengjast fyrra fjárhagsári og fela eingöngu í sér tölur sem ekki eru villandi 
og eru efnislega í samræmi við endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu 
reikningsskilum fyrir fyrra fjárhagsár, og skýringargögnin sem nauðsynleg eru til að leggja mat á 
tölurnar, skal skýrslu ekki krafist að því tilskildu að lýsingin feli í sér allar eftirfarandi yfirlýsingar:
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a)  aðilinn sem ber ábyrgð á fjárhagsupplýsingunum, ef hann er annar en sá sem ber almenna ábyrgð 
á lýsingunni, samþykkir þær upplýsingar,

b)  óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur hafa samþykkt að upplýsingarnar séu efnislega í 
samræmi við endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum,

c)  þessar fjárhagsupplýsingar hafa ekki verið endurskoðaðar.“

b)  Í stað fyrirsagnar 31. liðar komi eftirfarandi:

„31. HELSTU UPPLÝSINGAR UM ÚTGEFANDA HEIMILDARSKÍRTEINA“,

6)  Í stað liðar 8.2. í XI. viðauka komi eftirfarandi:

„8.2.  Skýrsla, sem óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur semja, skal fylgja með þar sem því er lýst yfir að að 
áliti þessara óháðu skoðunarmanna eða endurskoðenda sé afkomuspáin eða áætluð afkoma unnin á réttan hátt 
á þeim grundvelli sem tilgreindur er og að þær aðferðir, sem eru notaðar við gerð afkomuspár eða áætlaðrar 
afkomu, séu í samræmi við reikningsskilastefnu útgefanda.

 Ef fjárhagsupplýsingar tengjast fyrra fjárhagsári og fela eingöngu í sér tölur sem ekki eru villandi og eru 
efnislega í samræmi við endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum 
fyrir fyrra fjárhagsár, og skýringargögnin sem nauðsynleg eru til að leggja mat á tölurnar, skal skýrslu ekki 
krafist að því tilskildu að lýsingin feli í sér allar eftirfarandi yfirlýsingar:

a)  aðilinn sem ber ábyrgð á fjárhagsupplýsingunum, ef hann er annar en sá sem ber almenna ábyrgð á 
lýsingunni, samþykkir þær upplýsingar,

b)  óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur hafa samþykkt að upplýsingarnar séu efnislega í samræmi við 
endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum,

c)  þessar fjárhagsupplýsingar hafa ekki verið endurskoðaðar.“

7)  Ákvæðum XII. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Í stað fyrirsagnar 3. liðar komi eftirfarandi:

„3. HELSTU UPPLÝSINGAR“,

b)  Í stað þriðja undirliðar liðar 4.2.2 komi eftirfarandi:

„—  ef undirliggjandi þáttur er vísitala (e. index):

— heiti vísitölunnar,

— lýsing á vísitölunni ef hún er sett saman af útgefandanum eða lögaðila sem tilheyrir sömu samstæðu,

— lýsing á vísitölunni sem lögaðili eða einstaklingur, sem kemur fram í samvinnu við eða fyrir hönd 
útgefanda, lætur í té, nema lýsingin feli í sér eftirfarandi yfirlýsingar:

— heildstæðar reglur um vísitöluna og upplýsingar um þróun vísitölunnar eru sýnilegar með opnum 
aðgangi á vefsetrum útgefandans eða þess sem lætur vísitöluna í té,

og

— gildandi reglur (þ.m.t. aðferðafræði vísitölunnar við val og endurstillingu á þáttum vísitölunnar, 
lýsing á atburðum sem valda markaðsröskun og leiðréttingarreglur) eru byggðar á fyrirfram 
ákveðnum og hlutlægum viðmiðunum.

 Ef útgefandinn setur ekki vísitöluna saman skal geta þess hvar hægt sé að fá upplýsingar um hana.“

8)  Í stað fyrirsagnar 3. liðar í XIII. viðauka komi eftirfarandi:

„3. HELSTU UPPLÝSINGAR“,

9)  Í stað liðar 2.10. í XV. viðauka komi eftirfarandi:

„2.10.  Ákvæði a-liðar liðar 2.2 gildir ekki um sjóð um sameiginlega fjárfestingu ef fjárfestingarmarkmiðið er að 
fylgja víðtækri og þekktri, útgefinni vísitölu án þess að vikið sé verulega frá henni. Yfirlýsing þar sem fram 
kemur hvar hægt sé að fá upplýsingar um vísitöluna skal fylgja.“
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10)  Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XX. viðauka:

a)  Í þættinum með fyrirsögnina „V. viðauki“ komi eftirfarandi í stað fyrirsagnar 3. liðar:

„3. HELSTU UPPLÝSINGAR“,

b)  Í þættinum með fyrirsögnina „XII. viðauki“ komi eftirfarandi í stað fyrirsagnar 3. liðar:

„3. HELSTU UPPLÝSINGAR“,

c)  Í þættinum með fyrirsögnina „XII. viðauki“ komi eftirfarandi í stað ii-liðar liðar 4.2.2:

„ii.  ef undirliggjandi þáttur er vísitala (e. index):

—  heiti vísitölunnar, Flokkur C

—  lýsing á vísitölunni ef hún er sett saman af útgefandanum eða lögaðila sem 
tilheyrir sömu samstæðu,

Flokkur A

— lýsing á vísitölunni sem lögaðili eða einstaklingur, sem kemur fram í 
samvinnu við eða fyrir hönd útgefanda, lætur í té, nema lýsingin feli í sér 
eftirfarandi yfirlýsingar:

— heildstæðar reglur um vísitöluna og upplýsingar um þróun vísitölunnar 
eru sýnilegar með opnum aðgangi á vefsetrum útgefandans eða þess 
sem lætur vísitöluna í té,

og

— gildandi reglur (þ.m.t. aðferðafræði vísitölunnar við val og endurstillingu 
á þáttum vísitölunnar, lýsing á atburðum sem valda markaðsröskun og 
leiðréttingarreglur) eru byggðar á fyrirfram ákveðnum og hlutlægum 
viðmiðunum,

Flokkur A

— ef útgefandinn setur ekki vísitöluna saman, ábending um hvar hægt sé að fá 
upplýsingar um hana.

Flokkur C

d)  Í þættinum með fyrirsögnina „XIII. viðauki“ komi eftirfarandi í stað fyrirsagnar 3. liðar:

„3. HELSTU UPPLÝSINGAR“,

e)  Eftirfarandi þáttur bætist við:

„XXX. viðauki Leiðbeiningar

1. UPPLÝSINGAR SEM VEITA SKAL UM SAMÞYKKI ÚTGEFANDANS EÐA 
AÐILANS SEM BER ÁBYRGÐ Á AÐ SEMJA LÝSINGUNA

1.1 Ótvírætt samþykki útgefandans, eða aðilans sem ber ábyrgð á að semja lýsinguna, 
fyrir notkun lýsingarinnar og yfirlýsing þess efnis að hann beri ábyrgð á inntaki 
lýsingarinnar, einnig við síðari endursölu eða endanlegt útboð verðbréfa fyrir 
milligöngu fjármálamilliliðar sem samþykkt var að mætti nota lýsinguna.

Flokkur A

1.2 Upplýsingar um tímabilið sem veitt samþykki fyrir notkun lýsingarinnar tekur til. Flokkur A

1.3 Upplýsingar um tilboðstímabilið þegar síðari endursala og endanlegt útboð 
fjármálamilliliða á verðbréfum getur farið fram.

Flokkur C
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„XXX. viðauki Leiðbeiningar

1.4 Upplýsingar um aðildarríkin þar sem fjármálamilliliðir geta notað lýsinguna að því 
er varðar endursölu eða endanlegt útboð verðbréfa.

Flokkur A

1.5 Öll önnur skýr og hlutlæg skilyrði bundin samþykkinu, sem varða notkun 
lýsingarinnar.

Flokkur C

1.6 Tilkynning með feitu letri sem upplýsir fjárfesta um að leggi fjármálamilliliður 
fram tilboð skuli sá fjármálamilliliður veita fjárfestum upplýsingar um skilmála og 
skilyrði tilboðsins á þeim tíma sem tilboðið er gert.

Flokkur A

2A VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR SEM VEITA SKAL EF SAMÞYKKI ER VEITT 
EINUM EÐA FLEIRI TILGREINDUM FJÁRMÁLAMILLILIÐUM

2A.1 Skrá yfir auðkenni (nafn og heimilisfang) fjármálamilliliðarins eða fjármála milli-
liðanna sem hafa leyfi til að nota lýsinguna.

Flokkur C

2A.2 Upplýsingar um hvernig skuli birta og hvar megi finna nýjar upplýsingar um 
fjármálamilliliði sem ekki voru þekktar þegar lýsingin, grunnlýsingin eða innlagning 
á endanlegum skilmálum var samþykkt, eftir því sem við á.

Flokkur A

2B VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR SEM VEITA SKAL EF SAMÞYKKI ER VEITT 
ÖLLUM FJÁRMÁLAMILLILIÐUM

2B.1 Tilkynning með feitu letri sem upplýsir fjárfesta um að fjármálamilliliðir, sem nota 
lýsinguna, verði að lýsa því yfir á vefsetri sínu að þeir noti lýsinguna í samræmi við 
samþykkið og skilyrðin sem það er bundið.

Flokkur A“

11)  Í A-þætti XXII. viðauka er eftirfarandi lið A.2 bætt við:

„Allir A.2 — Samþykki útgefandans eða aðilans sem ber ábyrgð á að semja lýsinguna 
fyrir notkun fjármálamilliliða á lýsingunni við síðari endursölu eða 
endanlegt útboð verðbréfa.

— Upplýsingar um tilboðstímabilið þegar síðari endursala og endanlegt 
útboð fjármálamilliliða á verðbréfum getur farið fram og sem samþykki 
fyrir notkun lýsingarinnar tekur til.

— Öll önnur skýr og hlutlæg skilyrði bundin samþykkinu, sem varða notkun 
lýsingarinnar.

— Tilkynning með feitu letri sem upplýsir fjárfesta um að fjármálamilliliðir 
skulu veita upplýsingar um skilmála og skilyrði tilboðsins þegar það er 
lagt fram.“

12)  Í stað liðar 8.2. í XXIII. viðauka komi eftirfarandi:

„8.2.  Skýrsla, sem óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur semja, skal fylgja með þar sem því er lýst yfir að að 
áliti þessara óháðu skoðunarmanna eða endurskoðenda sé afkomuspáin eða áætluð afkoma unnin á réttan hátt 
á þeim grundvelli sem tilgreindur er og að þær aðferðir, sem eru notaðar við gerð afkomuspár eða áætlaðrar 
afkomu, séu í samræmi við reikningsskilastefnu útgefanda.

 Ef fjárhagsupplýsingar tengjast fyrra fjárhagsári og fela eingöngu í sér tölur sem ekki eru villandi og eru 
efnislega í samræmi við endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum 
fyrir fyrra fjárhagsár, og skýringargögnin sem nauðsynleg eru til að leggja mat á tölurnar, skal skýrslu ekki 
krafist að því tilskildu að lýsingin feli í sér allar eftirfarandi yfirlýsingar:

a)  aðilinn sem ber ábyrgð á fjárhagsupplýsingunum, ef hann er annar en sá sem ber almenna ábyrgð á 
lýsingunni, samþykkir þær upplýsingar,
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b)  óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur hafa samþykkt að upplýsingarnar séu efnislega í samræmi við 
endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum,

c)  þessar fjárhagsupplýsingar hafa ekki verið endurskoðaðar.“

13)  Í stað fyrirsagnar 3. liðar í XXIV. viðauka komi eftirfarandi:

„3.  HELSTU UPPLÝSINGAR“,

14)  Í stað liðar 13.2. í XXV. viðauka komi eftirfarandi:

„13.2.  Skýrsla, sem óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur semja, skal fylgja með þar sem því er lýst yfir 
að að áliti þessara óháðu skoðunarmanna eða endurskoðenda sé afkomuspáin eða áætluð afkoma unnin á 
réttan hátt á þeim grundvelli sem tilgreindur er og að þær aðferðir, sem eru notaðar við gerð afkomuspár 
eða áætlaðrar afkomu, séu í samræmi við reikningsskilastefnu útgefanda.

 Ef fjárhagsupplýsingar tengjast fyrra fjárhagsári og fela eingöngu í sér tölur sem ekki eru villandi og eru 
efnislega í samræmi við endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum 
fyrir fyrra fjárhagsár, og skýringargögnin sem nauðsynleg eru til að leggja mat á tölurnar, skal skýrslu ekki 
krafist að því tilskildu að lýsingin feli í sér allar eftirfarandi yfirlýsingar:

a)  aðilinn sem ber ábyrgð á fjárhagsupplýsingunum, ef hann er annar en sá sem ber almenna ábyrgð á 
lýsingunni, samþykkir þær upplýsingar,

b)  óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur hafa samþykkt að upplýsingarnar séu efnislega í samræmi 
við endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum,

c)  þessar fjárhagsupplýsingar hafa ekki verið endurskoðaðar.“

15)  Í stað liðar 9.2. í XXVI. viðauka komi eftirfarandi:

„9.2.  Skýrsla, sem óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur semja, skal fylgja með þar sem því er lýst yfir að að 
áliti þessara óháðu skoðunarmanna eða endurskoðenda sé afkomuspáin eða áætluð afkoma unnin á réttan hátt 
á þeim grundvelli sem tilgreindur er og að þær aðferðir, sem eru notaðar við gerð afkomuspár eða áætlaðrar 
afkomu, séu í samræmi við reikningsskilastefnu útgefanda.

 Ef fjárhagsupplýsingar tengjast fyrra fjárhagsári og fela eingöngu í sér tölur sem ekki eru villandi og eru 
efnislega í samræmi við endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum 
fyrir fyrra fjárhagsár, og skýringargögnin sem nauðsynleg eru til að leggja mat á tölurnar, skal skýrslu ekki 
krafist að því tilskildu að lýsingin feli í sér allar eftirfarandi yfirlýsingar:

a)  aðilinn sem ber ábyrgð á fjárhagsupplýsingunum, ef hann er annar en sá sem ber almenna ábyrgð á 
lýsingunni, samþykkir þær upplýsingar,

b)  óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur hafa samþykkt að upplýsingarnar séu efnislega í samræmi við 
endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum,

c)  þessar fjárhagsupplýsingar hafa ekki verið endurskoðaðar.“

16)  Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XXVIII. viðauka:

a)  Í stað liðar 13.2. komi eftirfarandi:

„13.2.  Skýrsla, sem óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur semja, skal fylgja með þar sem því er lýst 
yfir að að áliti þessara óháðu skoðunarmanna eða endurskoðenda sé afkomuspáin eða áætluð afkoma 
unnin á réttan hátt á þeim grundvelli sem tilgreindur er og að þær aðferðir, sem eru notaðar við gerð 
afkomuspár eða áætlaðrar afkomu, séu í samræmi við reikningsskilastefnu útgefanda.

 Ef fjárhagsupplýsingar tengjast fyrra fjárhagsári og fela eingöngu í sér tölur sem ekki eru villandi 
og eru efnislega í samræmi við endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu 
reikningsskilum fyrir fyrra fjárhagsár, og skýringargögnin sem nauðsynleg eru til að leggja mat á 
tölurnar, skal skýrslu ekki krafist að því tilskildu að lýsingin feli í sér allar eftirfarandi yfirlýsingar:

a)  aðilinn sem ber ábyrgð á fjárhagsupplýsingunum, ef hann er annar en sá sem ber almenna ábyrgð 
á lýsingunni, samþykkir þær upplýsingar,
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b)  óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur hafa samþykkt að upplýsingarnar séu efnislega í 
samræmi við endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum,

c)  þessar fjárhagsupplýsingar hafa ekki verið endurskoðaðar.“

b)  Í stað fyrirsagnar 31. liðar komi eftirfarandi:

„3.  HELSTU UPPLÝSINGAR UM ÚTGEFANDA HEIMILDARSKÍRTEINA“,

17)  Í stað liðar 8.2. í XXIX. viðauka komi eftirfarandi:

„8.2.  Skýrsla, sem óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur semja, skal fylgja með þar sem því er lýst yfir að að 
áliti þessara óháðu skoðunarmanna eða endurskoðenda sé afkomuspáin eða áætluð afkoma unnin á réttan hátt 
á þeim grundvelli sem tilgreindur er og að þær aðferðir, sem eru notaðar við gerð afkomuspár eða áætlaðrar 
afkomu, séu í samræmi við reikningsskilastefnu útgefanda.

 Ef fjárhagsupplýsingar tengjast fyrra fjárhagsári og fela eingöngu í sér tölur sem ekki eru villandi og eru 
efnislega í samræmi við endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum 
fyrir fyrra fjárhagsár, og skýringargögnin sem nauðsynleg eru til að leggja mat á tölurnar, skal skýrslu ekki 
krafist að því tilskildu að lýsingin feli í sér allar eftirfarandi yfirlýsingar:

a)  aðilinn sem ber ábyrgð á fjárhagsupplýsingunum, ef hann er annar en sá sem ber almenna ábyrgð á 
lýsingunni, samþykkir þær upplýsingar,

b)  óháðir skoðunarmenn eða endurskoðendur hafa samþykkt að upplýsingarnar séu efnislega í samræmi við 
endanlegu tölurnar sem verða birtar í næstu árlegu endurskoðuðu reikningsskilum,

c)  þessar fjárhagsupplýsingar hafa ekki verið endurskoðaðar.“

18)  Eftirfarandi bætist við sem XXX. viðauki:

„XXX. VIÐAUKI

Viðbótarupplýsingar um samþykki eins og um getur í 20. gr. a

(Frekara viðbótarskjal)

1  UPPLÝSINGAR SEM VEITA SKAL UM SAMÞYKKI ÚTGEFANDANS EÐA AÐILANS SEM BER 
ÁBYRGÐ Á AÐ SEMJA LÝSINGUNA

1.1  Ótvírætt samþykki útgefandans, eða aðilans sem ber ábyrgð á að semja lýsinguna, fyrir notkun lýsingarinnar 
og yfirlýsing þess efnis að hann beri ábyrgð á inntaki lýsingarinnar, einnig við síðari endursölu eða endanlegt 
útboð verðbréfa fyrir milligöngu fjármálamilliliðar sem samþykkt var að mætti nota lýsinguna.

1.2  Upplýsingar um tímabilið sem veitt samþykki fyrir notkun lýsingarinnar tekur til.

1.3  Upplýsingar um tilboðstímabilið þegar síðari endursala og endanlegt útboð fjármálamilliliða á verðbréfum 
getur farið fram.

1.4  Upplýsingar um aðildarríkin þar sem fjármálamilliliðir geta notað lýsinguna að því er varðar endursölu eða 
endanlegt útboð verðbréfa.

1.5  Öll önnur skýr og hlutlæg skilyrði bundin samþykkinu, sem varða notkun lýsingarinnar.

1.6  Tilkynning með feitu letri sem upplýsir fjárfesta um að leggi fjármálamilliliður fram tilboð skuli sá 
fjármálamilliliður veita fjárfestum upplýsingar um skilmála og skilyrði tilboðsins á þeim tíma sem tilboðið er 
gert.

2A  VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR SEM VEITA SKAL EF SAMÞYKKI ER VEITT EINUM EÐA FLEIRI 
TILGREINDUM FJÁRMÁLAMILLILIÐUM

2A.1  Skrá yfir auðkenni (nafn og heimilisfang) fjármálamilliliðarins eða fjármálamilliliðanna sem hafa leyfi til að 
nota lýsinguna.
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2A.2  Upplýsingar um hvernig skuli birta og hvar megi finna nýjar upplýsingar um fjármálamilliliði sem ekki voru 
þekktir þegar lýsingin, grunnlýsingin eða innlagningin á endanlegum skilmálum var samþykkt, eftir því sem 
við á.

2B  VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR SEM VEITA SKAL EF SAMÞYKKI ER VEITT ÖLLUM FJÁRMÁLA-
MILLILIÐUM

 Tilkynning með feitu letri sem upplýsir fjárfesta um að fjármálamilliliðir sem nota lýsinguna verði að lýsa því 
yfir á vefsetri sínu að þeir noti lýsinguna í samræmi við samþykkið og skilyrðin sem það er bundið.

______________


