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Eyðublað vegna breytinga á verulegum hlut atkvæðisréttar
(flöggun)

Tilkynning ísamræmivið lög nr.2O/2O21um upplrisingaskyldu útgefenda veröbréfa ogflöggunarskyldu (luf)

1. Auðkenni (heiti) útgefanda eða undirliggjandi útgefanda útgefinna hluta sem atkvæõisréttur fylgiri:

íslandsbanki hf

2. Ástæða tilkynningar (vinsamlegast merkið íviðeigandi reit, einn eða fleiri):

X ciflun eða ráðstöfun atkvæðisréttar

n öflun eða ráðstöfun fjármálagerninga

n atvik sem breytir skiptingu atkvæða

3. Fullt heiti/nafn (sbr. þjóðskrá)flöggunarskylds(ra) aðila ii:

Lífevrissióður verzl unarma nna, kt. 430269-4459

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

5. Dagsetning viðskipta og dagsetning þegar marki flöggunarskyldu er náð eða farið yfir það¡u:

2s.4.2022

6. Mark/mörk flöggunarskyldu sem farið er yfir eða náð:

úir5%

7. Nánari upplrisingar

A) Atkvæõisréttur sem fylgir hlutum

Flokkur/tegund
hluta (notið
lSlN númer,

efmögulegt er)

Staða fyrir flöggunarskyld
viðskipti u Staða eftir flöggunarskyld viðskipti u¡

Fjöldi
hluta

Fjördi

atkvæða ui¡

Fjöldi
hluta

Fjöldi atkvæða u¡¡¡ % atkvæða

Beint Beint¡x óbeint * Beint óbeint

r50000028538 97.798.030 97.798.030 t05.642.328 104.836.880 805.448 5,24yo o,04T"

MILLISAMTALAA
(samanlögð

atkvæði)
97.798.030 97.798.030 LOs.642324 104.836.880 805.¿148 5'24Y" o,o4y"

I Fjármálaeftirlitiö



3) Fjármólagerninor skv. q. liõ 7. mgr. L4. gr. loga nr.20/202L

itaða eftir flöggunarskyld viðskipti "i

Tegund
fjármálagernings

Uppgjörs-
dagur t¡i

N,itinel
Umbreytingartímabil/

Dagsetning "¡¡i

Fjöldi atkvaeða sem
aflamá ef fjármála-
gerningur er nrittur

eða honum umbreytt

%o alkvæõa

MILLISAMTALA B

(vegna allra gildistíma)

j) Fjármálogerningor skv. b. Iiõ 7 .mgr.14. gr.logo nr.20/2021-

itaða eftir flöggunarskyld viðskipti "i

Tegund
fjármálagernings

Uppgjörs-
dagur *iii

N'iting/ Umbreytingar
tímabil/Dagsetning *iu

Afhending/fjár-
hagslegtuppgjör x¡u

Fjördi
atkvæða

% atkvæða

MILLISAMTALA C

(vegna allra gildistíma)

Samtals (A + B + c ) lef v¡ð á]
Fjöldiatkvæða % atkvæða

8. Eignatengsl við dótturfélög þar sem farið er meõ yfirráð yfir atkvæðisrétti og/eða fjármálagerningum, ef
við á*:

9. Ef atkvæði eru greidd á grundvelli umboðs:

Umboð [nafn umboðsmanns]

vegna lfjöldi] atkvæða l,ikur frá og með [dagsetning]

10. Aðrar uppllisingar:

Einstaka deildir/fjárfestingarleiðir tífeyrissjóðs verzlunarmanna eiga eftirfarandi hluti og

atkvæðarétt í félaginu eftir flöggun:

Lífeyrissjóður verzlunarmanna (samtryggingardeild og Verðbréfaleið): kt. 430269-4459: 104.836.880

hlutir (eða 5,24% atkvæõa)

Ævileiõ l, kt. 610617-9720:552.065 hlutir (eða 0,03% atkvæða)

Ævileíð ll, kt.61-0617-9800: 253.383 hlutir (eõaO,O!% atkvæða)

Samtals ræður Lífeyrissjóður verzlunarmanna yfir LOs.642.328 hlutum eöa5,28%o atkvæða

fJ". LtuF Aq -1,

lUndirskriftl

qr;L 26.o?,?ozz
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lStaðurl IDagsetning]
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