
SAMRUNI 

KVIKA BANKI HF. 

(yfirtökufélag) 

OG 

TM HF. 

OG 

LYKILL FJÁRMÖGNUN HF. 

(yfirtekin félög) 

MIÐAÐ VIÐ UPPGJÖRSDAG 1. JANÚAR 2021 

DocuSign Envelope ID: 815206E2-BE13-4C2D-AA4A-9E5FB6D9A5D4



EFNISYFIRLIT 

SAMRUNAÁÆTLUN 1 

GREINARGERÐ STJÓRNAR KVIKU BANKA HF. 4 

GREINARGERÐ STJÓRNAR TM HF. 7 

GREINARGERÐ STJÓRNAR LYKILS FJÁRMÖGNUNAR HF. 10 

SKÝRSLA ERNST&YOUNG EHF. 13 

SKÝRSLA KPMG EHF. 15 

SAMRUNAREIKNINGUR OG ÁRITUN ENDURSKOÐENDA 17 

DocuSign Envelope ID: 815206E2-BE13-4C2D-AA4A-9E5FB6D9A5D4



SAMRUNAÁÆTLUN 

samkvæmt 120. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög 

Stjórnir Kviku banka hf., TM hf. og Lykils fjármögnunar hf. (saman nefnd „félögin“) gera í dag 

sameiginlega svohljóðandi áætlun um samruna félaganna. 

Yfirtökufélag: Kvika banki hf., kt. 540502-2930, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík („Kvika“); 

Yfirtekin félög: TM hf., kt. 660269-2079, Síðumúla 24, 108 Reykjavík („TM“); og 

Lykill fjármögnun hf., kt. 621101-2420, Síðumúla 24, 108 Reykjavík („Lykill“). 

1. gr.

Stjórnir félaganna eru sammála um að sameina félögin undir nafni og kennitölu Kviku þannig að TM og 

Lykli verður slitið án skuldaskila og félögin algerlega sameinuð Kviku (samruni með yfirtöku), sbr. 119. 

gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög („lög um hlutafélög“).  

Sameiningin skal miðast við 1. janúar 2021 og er sá dagur fyrsti dagur í rekstri sameinaðs félags. 

Gert er ráð fyrir að samþykktir Kviku muni gilda áfram fyrir utan þær breytingar á hlutafé sem koma 

fram í samrunaáætlun þessari, auk annarra breytinga sem kann að vera þörf á í tengslum við samrunann. 

2. gr.

Heimilisfang hins sameinaða félags skal vera Katrínartún 2, 105 Reykjavík. 

3. gr.

Við samrunann fá hluthafar TM eingöngu hluti í Kviku í skiptum fyrir hluti sína í TM. Fyrir eignarhluti í 

TM að nafnverði kr. 771.892.669 munu hluthafar TM fá hluti í Kviku að nafnverði kr. 2.509.934.076. 

Greiðsla mun fara fram með útgáfu nýs hlutafjár.  

TM og TM tryggingar hf., dótturfélag TM, eru fyrir samrunann eigendur alls hlutafjár í Lykli og falla 

hlutabréf Lykils því úr gildi við samrunann án sérstaks endurgjalds, sbr. 129. gr. laga um hlutafélög.  

4. gr.

Hlutir í Kviku sem látnir eru hluthöfum TM í té við samrunann skulu veita öll sömu réttindi og aðrir hlutir 

í Kviku frá afhendingadegi, þar með talin réttindi til arðs. 

Stjórnir félaganna munu leggja til á aðalfundum þeirra árið 2021 að ekki verði greiddur út arður vegna 
rekstrarársins 2020.  

5. gr.

Réttindum og skyldum TM og Lykils skal reikningslega teljast lokið þann 1. janúar 2021 og tekur Kvika 

við öllum réttindum og skyldum TM og Lykils frá þeim tíma. 
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6. gr.

Hvorki hluthafar, stjórnendur, lánadrottnar, matsmenn né aðrir njóta sérstakra réttinda eða hlunninda 

umfram aðra við þennan samruna. 

7. gr.

Hlutabréf í Kviku, að nafnverði kr. 2.509.934.076, verða afhent hluthöfum TM þegar skilyrði skv. 1. mgr. 

127. gr. laga um hlutafélög eru uppfyllt og bréfin hafa verið rafrænt skráð í verðbréfamiðstöð.

8. gr.

Samruni félaganna er háður samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, sbr. ákvæði 106. gr. laga um 

fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og 58. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi, og Samkeppnis-

eftirlitsins, sbr. V. kafla samkeppnislaga nr. 44/2005. Stjórnir félaganna skulu sameiginlega afla 

samþykkis þessara aðila með aðstoð utanaðkomandi ráðgjafa. 

Endanleg ákvörðun um samruna verður tekinn á hluthafafundum Kviku, TM og Lykils, sbr. 124. gr. laga 

um hlutafélög. 

9. gr.

Til staðfestingar á samrunaáætlun þessari undirrita hana stjórnir félaganna rafrænt. Stjórnir félaganna 

sjá sameiginlega um framkvæmd hennar með aðstoð utanaðkomandi ráðgjafa sinna. 

Reykjavík, 23. febrúar 2021 

Til staðfestingar á samrunaáætlun þessari undirritar hana stjórn Kviku banka hf. rafrænt. Rafræn undirritun jafngildir skriflegri 

undirritun skv. lögum um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti nr. 55/2019.  

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Sigurður Hannesson 

Staða: Stjórnarformaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Inga Björg Hjaltadóttir 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Guðmundur Örn Þórðarson 

Staða: Varaformaður stjórnar 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Guðjón Karl Reynisson 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Hrönn Sveinsdóttir 

Staða: Stjórnarmaður 
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Reykjavík, 23. febrúar 2021 

Til staðfestingar á samrunaáætlun þessari undirritar hana stjórn TM hf. rafrænt. Rafræn undirritun jafngildir skriflegri undirritun 

skv. lögum um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti nr. 55/2019.  

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Örvar Kærnested 

Staða: Stjórnarformaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Helga Kristín Auðunsdóttir 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Kristín Friðgeirsdóttir 

Staða: Varaformaður stjórnar 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Einar Örn Ólafsson 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Andri Þór Guðmundsson 

Staða: Stjórnarmaður 

Reykjavík, 23. febrúar 2021 

Til staðfestingar á samrunaáætlun þessari undirritar hana stjórn Lykils fjármögnunar hf. rafrænt. Rafræn undirritun jafngildir 

skriflegri undirritun skv. lögum um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti nr. 55/2019.  

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Sigurður Viðarsson 

Staða: Stjórnarformaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Andri Þór Guðmundsson 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Örvar Kærnested 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Helga Kristín Auðunsdóttir 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Kristín Friðgeirsdóttir 

Staða: Varaformaður stjórnar 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Einar Örn Ólafsson 

Staða: Stjórnarmaður 
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GREINARGERÐ STJÓRNAR KVIKU BANKA HF. 

samkvæmt 1. mgr. 121. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög 

Fyrir liggur sameiginleg samrunaáætlun stjórna Kviku banka hf., kt. 540502-2930 („Kvika“), TM hf., kt. 

660269-2079 („TM“), og Lykils fjármögnunar hf., kt. 621101-2420 („Lykill“), um samruna þeirra á 

grundvelli XIV. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Samruni félaganna miðast við 1. janúar 2021 og er 

Kvika yfirtökufélagið. Tilgangur samruna félaganna er að auka styrk þeirra á íslenskum fjármálamarkaði 

og auka á sama tíma arðsemi af rekstri samrunaaðila.  

Þann 28. september 2020 sendi stjórnarformaður og forstjóri Kviku bréf til stjórnar TM þar sem óskað 

var eftir afstöðu til þess að hefja formlegar samrunaviðræður á grundvelli nánar tilgreindra forsenda, 

sem m.a. fólu í sér að Kvika yrði yfirtökufélagið og að hluthafar TM eignuðust 2.509.934.076 hluti í Kviku, 

er næmu 55% hlutafjár sameinaðs félags þann dag. Stjórnir félaganna ákváðu að hefja formlegar 

viðræður um sameiningu félaganna m.v. fyrirliggjandi forsendur þó þannig að samruninn yrði þríhliða, 

þ.e. að hann fæli í sér samruna Kviku, TM og Lykils en ekki eingöngu Kviku og TM eins og upphaflega 

stóð til.  

Stjórnir félaganna undirrituðu samrunasamning þann 25. nóvember 2020 eftir að hafa metið kosti og 

galla við að sameina rekstur félaganna. Samrunasamningurinn kveður á um undirritun samrunaáætlunar 

og annarra samrunagagna þegar ársreikningar samrunafélaganna liggja fyrir. Undirritun samruna-

áætlunar var þó háð þeim fyrirvörum að TM hefði fært tryggingareksturinn í dótturfélag sitt TM 

tryggingar hf. og að samþykki eftirlitsaðila, þ.e. Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands og Samkeppnis-

eftirlitsins, hefði annað hvort fengist eða ekki verið synjað. Við nánari athugun þótti hentugra að miða 

yfirfærslu vátryggingastofnsins og uppgjörsdag samrunans við 1. janúar 2021 fremur en 31. desember 

2020 og var samrunasamningnum breytt í því skyni þann 18. desember 2020.  

Fyrirhugaður samruni var tilkynntur til Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands og Samkeppniseftirlitsins í 

desember 2020 og er beðið eftir samþykki beggja, þ.m.t. heimild Fjármálaeftirlitsins til handa Kviku til 

þess að fara með virkan eignarhlut í TM tryggingum hf.,  TM líftryggingum hf. og Íslenskri endurtryggingu 

hf. Ekkert hefur komið fram við undirritun samrunaáætlunar og greinargerðar þessarar sem gefur tilefni 

til að ætla að samþykki eftirlitsaðila muni ekki fást. Fjármálaeftirlitið veitti leyfi fyrir yfirfærslu 

vátryggingastofns TM til TM trygginga hf. þann 9. desember 2020 og fór yfirfærslan fram þann 1. janúar 

2021. Eru því öll skilyrði fyrir hendi til þess að undirrita samrunaáætlun og önnur samrunagögn. 

Viðskiptum sem lýst er í samrunaáætluninni eru efnislega samhljóða þeim sem ákveðin voru í 

samrunasamningi 25. nóvember 2020, eins og honum var breytt 18. desember sama ár. 

Áður en til undirritunar samrunasamningsins kom voru framkvæmdar gagnkvæmar skoðanir á starfsemi 

samrunaaðila og helstu áhættuþáttum, og voru þær skoðanir endurteknar áður en til undirritunar 

samrunaáætlunar kom. Auk þess var aflað álits utanaðkomandi sérfræðinga á tilteknum fjárhagslegum, 

skattalegum og lögfræðilegum álitamálum. Helstu niðurstöður í áliti Ernst & Young ehf. á fjárhagslegum 

forsendum samrunans eru svohljóðandi: 

• Það er mat Ernst & Young að vænta megi að eignarhlutur hluthafa Kviku verði meira  virði í

sameinuðu félagi Kviku og TM samanborið við núverandi virði eignarhluta í Kviku.

• Það er mat Ernst & Young að samruninn muni ekki rýra möguleika lánadrottna Kviku á fullnustu

krafna sinna.
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Stjórnir félaganna telja raunhæft að með samrunanum megi ná fram 1.200-1.500 m.kr. árlegri 

kostnaðarsamlegð, án viðskipta- og einskiptiskostnaðar. Við mat á kostnaðarsamlegð hefur verið miðað 

við áætlanir félaganna fyrir árið 2021. Gert er ráð fyrir að stærsti hluti kostnaðarsamlegðar komi til vegna 

hagkvæmari fjármögnunar. Gert er ráð fyrir að megnið af áætlaðri samlegð náist á árinu 2022. Gert er 

ráð fyrir að kostnaðarsamlegð eftir árum verði eftirfarandi:  

• Árið 2021 verði samlegðaráhrif 500-600 m.kr. en einskiptiskostnaður 250-300 m.kr.

• Árið 2022 verði samlegðaráhrif 1.000-1.100 m.kr. en einskiptiskostnaður 50-100 m.kr.

• Eftir árið 2022 verði árleg samlegðaráhrif 1.200-1.500 m.kr. og óverulegir einskiptisliðir.

Þessu til viðbótar er talið að það séu önnur tækifæri í kostnaðarsamlegð en þau þarfnast frekari 

greiningar eftir samruna. Stjórnir félaganna telja einnig raunhæft að samruninn geri félögunum kleift að 

auka tekjur sínar.  

Niðurstöður framangreindra greininga hafa staðfest trú stjórnenda og stjórnar Kviku að sameining 

félaganna sé jákvætt skref fyrir félögin. Hið sameinaða félag verður þannig með trausta eiginfjárstöðu 

og aukinn styrk til að þjónusta íslenskt atvinnulíf. Samlegðaráhrif samrunans leiða til þess félögin munu 

hafa yfir að ráða þekkingu, markaðsstyrk, starfsfólki, starfsaðstöðu og tæknibúnaði sem getur stuðlað 

að vexti og sinnt auknum viðskiptum með hagkvæmum og arðbærum hætti.  

Hluthafar TM fá eingöngu hluti í Kviku í skiptum fyrir hluti sína í TM. Fyrir eignarhluti að nafnverði kr. 

771.892.669 munu hluthafar TM fá hluti í Kviku að nafnverði kr. 2.509.934.076. Greiðsla mun fara fram 

með útgáfu nýs hlutafjár. Til grundvallar framangreindu endurgjaldi til handa hluthöfum TM og skiptingu 

hlutafjár á milli núverandi hluthafa í Kviku og hluthafa í TM er markaðsverð hlutabréfa í félögunum við 

lok viðskipta 28. september 2020, að teknu tilliti til umsamins álags á markaðsvirði hlutabréfa í Kviku og 

fyrirliggjandi samningsskuldbindinga sem kunna að leiða til aukningar hlutafjár í Kviku eftir 28. 

september 2020. Ekkert hefur komið fram í gagnkvæmum skoðunum og áliti utanaðkomandi 

sérfræðinga sem eiga að leiða til breytinga á þeim forsendum. 

TM er fyrir samrunann, beint og óbeint, eigandi alls hlutafjár í Lykli. Er því verið að sameina dótturfélag 

yfirtekins félags móðurfélagi og af þeim sökum fellur hlutafé dótturfélagsins niður við samrunann. 

Verðmæti eignarhlutar TM í Lykli endurspeglast í endurgjaldinu sem hluthafar TM fá í sameinuðu félagi 

og verður því ekki um sérstakt endurgjald að ræða vegna eignarhlutarins í Lykli.    

Gerður hefur verið sameiginlegur efnahagsreikningur sem sýnir allar bókfærðar eignir og skuldir 

félaganna miðað við 1. janúar 2021 auk þess sem sýndar eru þær breytingar á efnahagsreikningnum 

sem leiðir af samrunanum.  

Í ljósi framangreinds er það mat stjórnar félagsins að engin vandkvæði séu á sameiningunni og að 

sameiginlegur fjárhagur Kviku, TM og Lykils leiði ekki til þess að möguleikar lánardrottna félagsins til að 

fá fullnustu krafna sinna muni rýrna við samrunann. 

Guðmundur Þórðarson upplýsti aðra stjórnarmenn um að aðili fjárhagslega tengdur honum ætti 6,16% 

hlutafjár í Kviku, og hefði hann því fjárhagslegra hagsmuna að gæta af ákvörðuninni en taldi slíka 

hagmuni ekki koma í veg fyrir þátttöku þeirra í afgreiðslu málsins enda væru þeir hagsmunir ekki 

frábrugðnir hagsmunum annarra hluthafa félagsins. Aðrir stjórnarmenn upplýstu um að þeir ættu 

minniháttar hlut í Kviku (<0,5%) en töldu hagsmuni sína ekki koma í veg fyrir þátttöku þeirra í afgreiðslu 
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málsins af sömu ástæðu. Til nánari upplýsinga um eignarhald stjórnarmanna er vísað til 

stjórnarháttaryfirlýsingar sem birt er opinberlega á heimasíðu bankans. 

Ákvörðun þessi hlaut einróma samþykki stjórnar. 

Reykjavík, 23. febrúar 2021 

Til staðfestingar á greinargerð þessari undirrita hana stjórn Kviku banka hf. rafrænt. Rafræn undirritun jafngildir skriflegri 

undirritun skv. lögum um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti nr. 55/2019.  

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Sigurður Hannesson 

Staða: Stjórnarformaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Inga Björg Hjaltadóttir 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Guðmundur Örn Þórðarson 

Staða: Varaformaður stjórnar 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Guðjón Karl Reynisson 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Hrönn Sveinsdóttir 

Staða: Stjórnarmaður 
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GREINARGERÐ STJÓRNAR TM HF. 

samkvæmt 1. mgr. 121. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög 

Fyrir liggur sameiginleg samrunaáætlun stjórna Kviku banka hf., kt. 540502-2930 („Kvika“), TM hf., kt. 660269-

2079 („TM“), og Lykils fjármögnunar hf., kt. 621101-2420 („Lykill“), um samruna þeirra á grundvelli XIV. kafla 

laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Samruni félaganna miðast við 1. janúar 2021 og er Kvika yfirtökufélagið. 

Tilgangur samruna félaganna er að auka styrk þeirra á íslenskum fjármálamarkaði og auka á sama tíma arðsemi 

af rekstri samrunaaðila.  

TM og Kvika hafa um hríð melt þann möguleika á að sameina félögin og höfðu átt sér stað óformlegar viðræður 

í þá átt og hafði TM m.a. sent Kviku erindi um mögulegan grundvöll formlegra viðræðna, en hvorugt hafði 

skilað niðurstöðu. 

Þann 28. september 2020 barst stjórn TM bréf frá Kviku þar sem óskað var eftir afstöðu til þess að hefja 

formlegar samrunaviðræður á grundvelli nánar tilgreindra forsenda, þ.m.t. að Kvika yrði yfirtökufélagið og þess 

að hluthafar TM eignuðust hluti er næmu 55% hlutafjár sameinaðs félags þann dag. Stjórn TM lagði mat sitt á 

tilboðið og enda þótt hlutfallslegt markaðsvirði TM þann dag væri örlítið hærra en 55%, þá taldi stjórnin það í 

þágu hluthafa TM að hefja viðræður á þessum grundvelli, m.t.t. fyrri viðræðna, uppgjöra félaganna, annarra 

opinberra upplýsinga, verðþróunar hlutabréfa í félögunum undanfarin misseri og framtíðarhorfa í afkomu og 

rekstri.   

Formlegar viðræður hófust og fóru fram á þeim grundvelli að endurgjald fyrir hluti í TM miðaðist við  að 

hluthafar TM fengju hluti í Kviku að nafnverði kr. 2.509.934.076. Fljótlega var ákveðið að samruninn yrði 

þríhliða, þ.e. að hann fæli í sér samruna Kviku, TM og Lykils en ekki eingöngu Kviku og TM eins og upphaflega 

stóð til. Frá þeim tímapunkti tók stjórn Lykils þátt í gagnkvæmum skoðunum og öðrum þáttum undirbúnings 

samrunans. 

Stjórnir félaganna skoðuðu kosti og galla við að sameina rekstur félaganna. Í ljósi þess að hlutabréf Kviku og 

TM eru skráð á skipulagðan verbréfamarkað voru ekki framkvæmdar ítarlegar áreiðanleikakannanir á allri 

starfsemi félaganna með vísan til þeirrar viðvarandi upplýsingaskyldu sem hvílir á aðilum. Þrátt fyrir 

framangreint átti sér stað ákveðið upplýsingaferli, en gagnkvæmar skoðanir byggðust að meginstefnu á 

svokölluðum upplýsingaskjölum þar sem veittar voru upplýsingar sem máli skipta í tengslum við ákvörðun um 

samrunann auk þess sem gögn voru afhent í gagnaherbergi varðandi tiltekin atriði. Í tengslum við gagnkvæmar 

skoðanir fór fram töluverð vinna innan félaganna, en auk þess var aflað álits utanaðkomandi sérfræðinga á 

tilteknum skattalegum atriðum og lögfræðilegum atriðum.  

Eftir að tilkynnt var opinberlega um viðræður félaganna um samruna hefur markaðsvirði þeirra þróast með 

mjög sambærilegum hætti. Styrkir sú þróun mat stjórnar enda gefur þróun markaðsverðs félaganna til kynna 

að það sé mat markaðarins að endurgjaldið og vænt samlegðaráhrif samrunans séu eðlilega metin.  

Niðurstaða þessarar vinnu var sú að stjórnir allra félaganna voru sammála um að samruninn væri félögunum 

og hluthöfum þeirra hagstæður. TM hafði þegar á árinu 2020 hafið ferli við að færa tryggingarekstur sinn í 

dótturfélag en þar sem því ferli var ekki lokið stóðu lagatæknileg atriði því í vegi að hægt væri að skrifa undir 

formlega samrunaáætlun. Þess í stað undirrituðu stjórnir félaganna samrunasamning þann 25. nóvember 

2020, eins og honum var breytt þann 18. desember 2020, þar sem ákveðið var að sameina félögin eftir 

áramótin og miða samrunann við 1. janúar 2020. Eru viðskiptin sem lýst er í samrunaáætlun þeirri sem nú 

hefur verið skrifað undir efnislega samhljóða þeim sem ákveðin voru 25. nóvember 2020 og 18. desember 

sama ár.  
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Fyrirhugaður samruni var tilkynntur til Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands og Samkeppniseftirlitsins í 

desember 2020 og er beðið eftir samþykki beggja, þ.m.t. heimild Fjármálaeftirlitsins til handa Kviku til þess að 

fara með virkan eignarhlut í TM tryggingum hf.,  TM líftryggingum hf. og Íslenskri endurtryggingu hf. Ekkert 

hefur komið fram við undirritun greinargerðar þessarar sem gefur tilefni til að ætla að samþykki eftirlitsaðila 

muni ekki fást. Fjármálaeftirlitið veitti leyfi fyrir yfirfærslu vátryggingastofns TM til TM trygginga hf. þann 9. 

desember 2020 og fór yfirfærslan fram þann 1. janúar 2021. Eru því öll skilyrði fyrir hendi til þess að undirrita 

samrunaáætlun og önnur samrunagögn. Viðskiptum sem lýst er í samrunaáætluninni eru efnislega samhljóða 

þeim sem ákveðin voru 25. nóvember 2020. 

Hluthafar TM fá eingöngu hluti í Kviku í skiptum fyrir hluti sína í TM. Fyrir eignarhluti að nafnverði kr. 

771.892.669 munu hluthafar TM fá hluti í Kviku að nafnverði kr. 2.509.934.076. Greiðsla mun fara fram með 

útgáfu nýs hlutafjár. Hlutafé í Lykli, sem er að öllu leyti í eigu TM (99,96%) og TM Trygginga hf. (0,04%), fellur 

niður við sameininguna.  

Stjórn framkvæmdi það mat á endurgjaldinu sem að framan er rakið og hefur metið endurgjaldið eðlilegt. 

Stjórn hefur einnig aflað álits KPMG sem tilgreinir að það sé þeirra mat að endurgjaldið sé eðlilega ákvarðað, 

sanngjarnt miðað við fyrirliggjandi gögn og efnislega rökstutt. Aukinheldur hafa gagnkvæmar skoðanir ekki leitt 

nokkuð í ljós sem gefur tilefni til að breyta því mati. Engin sérstök vandkvæði tengdust ákvörðuninni um 

endurgjald hluta hluthafa TM. 

Stjórn TM hefur skoðað sérstaklega fjárhagslegar forsendur samrunans og er það mat stjórnar sem er stutt 

áliti sem aflað var hjá KPMG að samlegðartækifærin sem hljótast af samrunanum séu líkleg til að auka afkomu 

sameinaðra félaga. Þá var niðurstaða matsins að samruninn sé líklegur til að auka virði hluthafa TM, sem eru 

hluthafar í móðurfélagi Lykils, og með hliðsjón af framangreindu mati KPMG er það jafnframt mat stjórnar 

félagsins að samruninn muni ekki rýra möguleika lánardrottna á fullnustu krafna er þeir eiga á hendur 

félögunum.  Þá hefur verð útbúin skýrsla endurskoðanda vegna fyrirhugaðs samruna, sbr. 122. gr. laga nr. 

2/1995 og eru endanleg drög hennar  hluti þeirra samrunagagna er liggja fyrir stjórn við ákvörðun sína.  

Framangreindar skoðanir staðfesta þá skoðun stjórnar að sameining félaganna væri jákvæð fyrir félögin og 

hluthafa þeirra. Sameinað félag mun standa á traustum grunni og geta veitt viðskiptavinum sínum breitt 

vöruframboð. Stjórn telur að samruninn muni hafa jákvæð fjárhagslega áhrif á félögin og hluthafa þeirra. 

Samruninn mun einnig styrkja innviði félaganna m.t.t. mannauðs, þekkingar, reynslu o.s.frv.  

Gerður hefur verið sameiginlegur efnahagsreikningur sem sýnir allar bókfærðar eignir og skuldir félaganna 

miðað við 1. janúar 2021 auk þess sem sýndar eru þær breytingar á efnahagsreikningnum sem leiðir af 

samrunanum.  

Í ljósi framangreinds er það mat stjórnar félagsins að engin vandkvæði séu á sameiningunni og að 

sameiginlegur fjárhagur Kviku, TM og Lykils leiði til þess að möguleikar lánardrottna félagsins til að fá fullnustu 

krafna sinna á hendur félögunum muni ekki rýrna við samrunann. 

Einar Örn Ólafsson og Örvar Kærnested upplýstu aðra stjórnarmenn að þeir væru hluthafar í Stoðum hf. sem 

væri stærsti hluthafi TM, hafa þeir því fjárhagslegra hagsmuna að gæta af ákvörðuninni en töldu slíka hagmuni 

ekki koma í veg fyrir þátttöku þeirra í afgreiðslu málsins enda eru þeir hagsmunir ekki frábrugðnir hagsmunum 

annarra hluthafa félagsins. Þá upplýsti Örvar Kærnested um að hann væri hluthafi í breska félaginu Ortus sem 

Kvika ætti einnig hlut í. Aðrir stjórnarmenn staðfestu að hvorki þeir né aðilar fjárhagslega tengdir þeim hafi 

verulegra hagsmuna að gæta af ákvörðun þessari og fyrirhuguðum samruna.  

Ákvörðun þessi hlaut einróma samþykki stjórnar. 
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Reykjavík, 23. febrúar 2021 

Til staðfestingar á greinargerð þessari undirrita hana stjórn TM hf. rafrænt. Rafræn undirritun jafngildir skriflegri undirritun skv. lögum 

um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti nr. 55/2019.  

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Örvar Kærnested 

Staða: Stjórnarformaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Helga Kristín Auðunsdóttir 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Kristín Friðgeirsdóttir 

Staða: Varaformaður stjórnar 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Einar Örn Ólafsson 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Andri Þór Guðmundsson 

Staða: Stjórnarmaður 
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GREINARGERÐ STJÓRNAR LYKILS FJÁRMÖGNUNAR HF. 

samkvæmt 1. mgr. 121. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög 

Fyrir liggur sameiginleg samrunaáætlun stjórna Kviku banka hf., kt. 540502-2930 („Kvika“), TM hf., kt. 

660269-2079 („TM“), og Lykils fjármögnunar hf., kt. 621101-2420 („Lykill“), um samruna þeirra á 

grundvelli XIV. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Samruni félaganna miðast við 1. janúar 2021 ] og 

er Kvika yfirtökufélagið. 

TM og Kvika hafa um hríð melt þann möguleika á að sameina félögin og höfðu átt sér stað óformlegar 

viðræður í þá átt og hafði TM m.a. sent Kviku erindi um mögulegan grundvöll formlegra viðræðna, en 

hvorugt hafði skilað niðurstöðu. 

Þann 28. september 2020 barst stjórn TM bréf frá Kviku þar sem óskað var eftir afstöðu til þess að hefja 

formlegar samrunaviðræður á grundvelli nánar tilgreindra forsenda, þ.m.t. að Kvika yrði yfirtökufélagið 

og þess að hluthafar TM eignuðust hluti er næmu 55% hlutafjár sameinaðs félags þann dag. Stjórn TM 

lagði mat sitt á tilboðið og enda þótt hlutfallslegt markaðsvirði TM þann dag væri örlítið hærra en 55%, 

þá taldi stjórnin það í þágu hluthafa TM að hefja viðræður á þessum grundvelli, m.t.t. fyrri viðræðna, 

uppgjöra félaganna, annarra opinberra upplýsinga, verðþróunar hlutabréfa í félögunum undanfarin 

misseri og framtíðarhorfa í afkomu og rekstri.   

Formlegar viðræður hófust og fóru fram á þeim grundvelli að endurgjald fyrir hluti í TM miðaðist við 

að hluthafar TM fengju hluti í Kviku að nafnverði kr. 2.509.934.076. Fljótlega var ákveðið að samruninn 

yrði þríhliða, þ.e. að hann fæli í sér samruna Kviku, TM og Lykils en ekki eingöngu Kviku og TM eins og 

upphaflega stóð til. Frá þeim tímapunkti tók stjórn Lykils þátt í gagnkvæmum skoðunum og öðrum 

þáttum undirbúnings samrunans. 

Stjórnir félaganna skoðuðu kosti og galla við að sameina rekstur félaganna. Í ljósi þess að hlutabréf 

Kviku og TM eru skráð á skipulagðan verbréfamarkað voru ekki framkvæmdar ítarlegar 

áreiðanleikakannanir á allri starfsemi félaganna með vísan til þeirrar viðvarandi upplýsingaskyldu sem 

hvílir á aðilum. Þrátt fyrir framangreint átti sér stað ákveðið upplýsingaferli, en gagnkvæmar skoðanir 

byggðust að meginstefnu á svokölluðum upplýsingaskjölum þar sem veittar voru upplýsingar sem máli 

skipta í tengslum við ákvörðun um samrunann auk þess sem gögn voru afhent í gagnaherbergi varðandi 

tiltekin atriði. Í tengslum við gagnkvæmar skoðanir fór fram töluverð vinna innan félaganna, en auk 

þess var aflað álits utanaðkomandi sérfræðinga á tilteknum skattalegum atriðum og lögfræðilegum 

atriðum.  

Eftir að tilkynnt var opinberlega um viðræður félaganna um samruna hefur markaðsvirði þeirra þróast 

með mjög sambærilegum hætti. Styrkir sú þróun mat stjórnar enda gefur þróun markaðsverðs 

félaganna til kynna að það sé mat markaðarins að endurgjaldið og vænt samlegðaráhrif samrunans séu 

eðlilega metin.  

Niðurstaða þessarar vinnu var sú að stjórnir allra félaganna voru sammála um að samruninn væri 

félögunum og hluthöfum þeirra hagstæður. TM hafði þegar á árinu 2020 hafið ferli við að færa 

tryggingarekstur sinn í dótturfélag en þar sem því ferli var ekki lokið stóðu lagatæknileg atriði því í vegi 

að hægt væri að skrifa undir formlega samrunaáætlun. Þess í stað undirrituðu stjórnir félaganna 

samrunasamning þann 25. nóvember 2020, eins og honum var breytt 18. desember 2020, þar sem 

ákveðið var að sameina félögin eftir áramótin og miða samrunann við 1. janúar 2020. Eru viðskiptin 
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sem lýst er í samrunaáætlun þeirri sem nú hefur verið skrifað undir efnislega samhljóða þeim sem 

ákveðin voru 25. nóvember 2020.  

Fyrirhugaður samruni var tilkynntur til Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands og Samkeppniseftirlitsins í 

desember 2020 og er beðið eftir samþykki beggja, þ.m.t. heimild Fjármálaeftirlitsins til handa Kviku til 

þess að fara með virkan eignarhlut í TM tryggingum hf.,  TM líftryggingum hf. og Íslenskri 

endurtryggingu hf. Ekkert hefur komið fram við undirritun greinargerðar þessarar sem gefur tilefni til 

að ætla að samþykki eftirlitsaðila muni ekki fást. Fjármálaeftirlitið veitti leyfi fyrir yfirfærslu 

vátryggingastofns TM til TM trygginga hf. þann 9. desember 2020 og fór yfirfærslan fram 1. janúar 

2021. Eru því öll skilyrði fyrir hendi til þess að undirrita samrunaáætlun og önnur samrunagögn. 

Viðskiptum sem lýst er í samrunaáætluninni eru efnislega samhljóða þeim sem ákveðin voru 25. 

nóvember 2020. 

Hluthafar TM fá eingöngu hluti í Kviku í skiptum fyrir hluti sína í TM. Fyrir eignarhluti að nafnverði kr. 

771.892.669 munu hluthafar TM fá hluti í Kviku að nafnverði kr. 2.509.934.076. Greiðsla mun fara fram 

með útgáfu nýs hlutafjár. Hlutafé í Lykli, sem er að öllu leyti í eigu TM (99,96%) og TM Trygginga 

hf. (0,04%), fellur niður við sameininguna. 

Stjórn framkvæmdi það mat á endurgjaldinu sem að framan er rakið og hefur metið endurgjaldið 

eðlilegt. Stjórn hefur einnig aflað álits KPMG sem tilgreinir að það sé þeirra mat að endurgjaldið sé 

eðlilega ákvarðað, sanngjarnt miðað við fyrirliggjandi gögn og efnislega rökstutt. Aukinheldur hafa 

gagnkvæmar skoðanir ekki leitt nokkuð í ljós sem gefur tilefni til að breyta því mati. Hins vegar, þar sem 

að félagið er öllu leyti í eigu TM (99,96%) og TM Trygginga hf. (0,04%) felur samruninn í sér samruna 

dótturfélags við móðurfélag verður því ekki sérstakt endurgjald við samrunann. Engin sérstök 

vandkvæði tengdust ákvörðuninni um endurgjald hluta hluthafa Lykils. 

Stjórn Lykils hefur skoðað sérstaklega fjárhagslegar forsendur samrunans og er það mat stjórnar sem 

er stutt áliti sem aflað var hjá KPMG að samlegðartækifærin sem hljótast af samrunanum séu líkleg til 

að auka afkomu sameinaðra félaga. Þá var niðurstaða matsins að samruninn sé líklegur til að auka virði 

hluthafa TM, sem eru hluthafar í móðurfélagi Lykils, og með hliðsjón af framangreindu mati KPMG er 

það jafnframt mat stjórnar félagsins að samruninn muni ekki rýra möguleika lánardrottna á fullnustu 

krafna er þeir eiga á hendur félögunum.   

Þá hefur verð útbúin skýrsla endurskoðanda vegna fyrirhugaðs samruna, sbr. 122. gr. laga nr. 2/1995 

og er hún hluti þeirra samrunagagna er liggja fyrir stjórn við ákvörðun sína.  

Framangreindar skoðanir staðfesta þá skoðun stjórnar að sameining félaganna væri jákvæð fyrir félögin 

og hluthafa þeirra. Sameinað félag mun standa á traustum grunni og geta veitt viðskiptavinum sínum 

breitt vöruframboð. Stjórn telur að samruninn muni hafa jákvæð fjárhagslega áhrif á félögin og hluthafa 

þeirra. Samruninn mun einnig styrkja innviði félaganna m.t.t. mannauðs, þekkingar, reynslu o.s.frv.  

Gerður hefur verið sameiginlegur efnahagsreikningur sem sýnir allar bókfærðar eignir og skuldir 

félaganna miðað við 1. janúar 2021 auk þess sem sýndar eru þær breytingar á efnahagsreikningnum 

sem leiðir af samrunanum.  

Í ljósi framangreinds er það mat stjórnar félagsins að engin vandkvæði séu á sameiningunni og að 

sameiginlegur fjárhagur Kviku, TM og Lykils leiði til þess að möguleikar lánardrottna félagsins til að fá 

fullnustu krafna sinna á hendur félögunum muni ekki rýrna við samrunann. 
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Einar Örn Ólafsson og Örvar Kærnested upplýstu aðra stjórnarmenn að þeir væru hluthafar í Stoðum 

hf. sem væri stærsti hluthafi TM, hafa þeir því fjárhagslegra hagsmuna að gæta af ákvörðuninni en 

töldu slíka hagmuni ekki koma í veg fyrir þátttöku þeirra í afgreiðslu málsins enda eru þeir hagsmunir 

ekki frábrugðnir hagsmunum annarra hluthafa félagsins. Þá upplýsti Örvar Kærnested um að hann væri 

hluthafi í breska félaginu Ortus sem Kvika ætti einnig hlut í. Aðrir stjórnarmenn staðfestu að hvorki þeir 

né aðilar fjárhagslega tengdir þeim hafi verulegra hagsmuna að gæta af ákvörðun þessari og 

fyrirhuguðum samruna.  

Ákvörðun þessi hlaut einróma samþykki stjórnar. 

Reykjavík, 23. febrúar 2021 

Til staðfestingar á greinargerð þessari undirrita hana stjórn Lykils fjármögnunar hf. rafrænt. Rafræn undirritun jafngildir 

skriflegri undirritun skv. lögum um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti nr. 55/2019.  

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Sigurður Viðarsson 

Staða: Stjórnarformaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Andri Þór Guðmundsson 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Örvar Kærnested 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Helga Kristín Auðunsdóttir 

Staða: Stjórnarmaður 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Kristín Friðgeirsdóttir 

Staða: Varaformaður stjórnar 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Einar Örn Ólafsson 

Staða: Stjórnarmaður 
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SKÝRSLA ERNST&YOUNG EHF. 

samkvæmt 122. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög 

Skýrsla þessi er unnin að beiðni stjórnar Kviku banka hf., kt. 540502-2930 („Kvika“), vegna áforma um 

samruna Kviku TM hf., kt. 660269-2079 („TM“), og Lykils fjármögnunar hf., kt. 621101-2420 („Lykill“), á 

grundvelli 122. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög („lög um hlutafélög“).  

Undirritaður hefur kannað fyrirliggjandi samrunaáætlun sem undirrituð var af stjórnum samrunaaðila 

23. febrúar 2021. Af því tilefni er eftirfarandi tekið fram:

Hluthafar TM fá eingöngu hluti í Kviku í skiptum fyrir hluti sína í TM. Fyrir eignarhluti að nafnverði kr. 

771.892.669 munu hluthafar TM fá hluti í Kviku að nafnverði kr. 2.509.934.076. Greiðsla mun fara fram 

með útgáfu nýs hlutafjár.  

Við ákvörðun á endurgjaldi var tekið mið af markaðsvirði hluta í félögunum við lok viðskipta 28. 

september 2020, að teknu tilliti til umsamins álags á markaðsvirði hlutabréfa í Kviku og fyrirliggjandi 

samningsskuldbindinga sem kunna að leiða til aukningar hlutafjár í Kviku eftir 28. september 2020. Það 

er álit okkar að endurgjaldið sé eðlilega ákvarðað og sanngjarnt miðað við fyrirliggjandi upplýsingar og 

að það sér efnislega rökstutt. 

TM er fyrir samrunann, beint og óbeint, eigandi alls hlutafjár í Lykli. Er því verið að sameina dótturfélag 

yfirtekins félags, móðurfélagi og af þeim sökum fellur hlutafé dótturfélagsins niður við samrunann. 

Verðmæti eignarhlutar TM í Lykli endurspeglast í endurgjaldinu sem hluthafar TM fá í sameinuðu félagi 

og verður því ekki um sérstakt endurgjald að ræða vegna eignarhlutarins í Lykli. Ekki kemur því til 

yfirlýsingar um það að hvort endurgjaldið fyrir hlutina í Lykli sé sanngjarnt og efnislega rökstutt. 

Það er álit okkar að samruni byggður á þeim forsendum sem grein er gerð fyrir í samrunaáætlun stjórna 

félaganna, studdur þeim rökum sem fram koma í greinargerðum stjórna félaganna sé að öllu leyti 

eðlilegur og í samræmi við ákvæði laga um hlutafélög.  

Unnin hefur verið sameiginlegur efnahagsreikningur sem byggir á endurskoðuðum efnahagsreikningum 

félaganna 31. desember 2020 og sýnir breytingar sem leiða af samrunanum, og upphafsefnahags-

reikningur sameinaðs félags miðað við 1. janúar 2021. 

Þá staðfestir undirritaður í samræmi við 5. mgr. 122. gr. laga um hlutafélög, að fyrirhugaður samruni 

Kviku banka hf., TM hf. og Lykils fjármögnunar hf. muni ekki rýra möguleika lánardrottna Kviku til 

fullnustu kröfum sínum. 
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Reykjavík, 23. febrúar 2021 

Til staðfestingar á skýrslu þessari undirritar hana löggiltur endurskoðandi hjá Ernst&Young ehf., rafrænt. Rafræn undirritun 

jafngildir skriflegri undirritun skv. lögum um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti nr. 55/2019.  

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Jóhann Unnsteinsson 

Staða: löggiltur endurskoðandi hjá Ernst&Young ehf. 
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KPMG ehf.  Sími 545 6000 
Borgartún 27 Fax 545 6001 
105 Reykjavík Veffang www.kpmg.is 

KPMG ehf., íslenski aðilinn að KPMG International 
Cooperative("KPMG International"), svissnesku samvinnufélagi. 

Til stjórnar TM hf. og Lykils Fjármögnunar hf. 

Yfirtökufélag: 
Kvika banki hf. 
Kt. 540502‐2930 
Katrínartúni 2 
Reykjavík 

Yfirtekin félög: 
TM hf. 
Kt. 660269‐2079 
Síðumúla 24 
Reykjavík 

Lykill Fjármögnun hf. 
Kt. 621101‐2420 
Síðumúla 24 
Reykjavík 

Reykjavík, 23.2.2021 

Efni: Skýrsla KPMG ehf. samkvæmt 122. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög 

Skýrsla þessi er unnin að beiðni stjórnar TM hf., kt. 660269‐2079, og Lykils fjármögnunar hf., kt. 
621101‐2420, vegna áforma um samruna Kviku banka hf., kt. 540502‐2930. Skýrsla þessi er útbúin á 
grundvelli 122. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög („lög um hlutafélög“).  

Við höfum kannað samrunaáætlun framangreindra félaga, dags. 23. febrúar 2021. Samkvæmt 
samrunaáætlun og greinargerðum stjórna er gert ráð fyrir að TM hf. og dótturfélag þess Lykill 
fjármögnun hf. verði sameinuð Kviku banka hf. með félagaréttarlegum samruna, sem byggir m.a. á 
XIV. kafla laga um hlutafélög. Þannig er áætlað að yfirteknu félögunum verði slitið án skuldaskila og
þau algjörlega sameinuð Kviku banka hf. með yfirtöku eigna og skulda. Fyrirhugað er að endurgjald
hluthafa yfirtekinna félaga verði einungis í formi afhendingar á nýju hlutafé í sameinuðu félagi.

Samkvæmt samrunaáætlun leiðir samruninn til þess að hluthafar TM hf. láta af hendi allt virkt hlutafé 
félagsins sem á samrunadegi nemur kr. 771.892.669. Gert er ráð fyrir að hluthafar TM fái sem 
endurgjald hluti að nafnverði kr. 2.509.934.076 í sameinuðu félagi. Hluthafar TM hf. fá ekki sérstakt 
endurgjald fyrir hlutafé dótturfélagsins Lykils fjármögnunar hf. sem fellur niður við samrunann, en 
verðmæti þau sem felst í eignarhluta TM hf. í Lykli fjármögnun hf. endurspeglast í endurgjaldinu sem 
hluthafar TM hf. fá í sameinuðu félagi. 

Við ákvörðun á endurgjaldi til hluthafa hins yfirtekna félags TM hf., er að miklu leyti litið til 
markaðsverðs félaganna í lok dags 28. september 2020, en þá var tilkynnt opinberlega um 
samrunaviðræður um samruna félaganna. Í dagslok 28. september 2020 var markaðsverð TM hf. um 
26,785 ma.kr., en virði Kviku banka hf. var um 21,666 ma.kr. Auk skráðs markaðsverðs tóku stjórnir 
félaganna mið af uppgjörum félaganna og öðrum opinberum upplýsingum, verðþróunar hlutabréfa í 
félögunum undanfarin misseri og framtíðarhorfa í afkomu og rekstri.  

Að mati KPMG er sú aðferð sem lögð er til grundvallar við útreikning endurgjalds efnislega rökstudd. 
Það er álit okkar að gagnkvæmt endurgjald sé hæfilega ákvarðað og sanngjarnt miðað við 
fyrirliggjandi gögn. Þá er það mat okkar að ákvörðun um endurgjald sé efnislega rökstutt. Að auki skal 
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tekið fram að verðákvörðun beggja félaganna var ekki sérstökum erfiðleikum bundin. Það er því álit 
okkar að samruni byggður á þeim forsendum sem grein er gerð fyrir í samrunaáætlun stjórna 
félaganna og fyrirliggjandi greinargerðum stjórna, sé að öllu leyti í samræmi við ákvæði laga um 
hlutafélög. 

Með vísan til 5. mgr. 122. gr. laga um hlutafélög, er það einnig mat okkar að sameining félaganna 
komi ekki til með að rýra möguleika lánardrottna á fullnustu krafna, er þeir eiga á hendur félögunum. 
Telja verður að eignir hins sameinaða félags standi fyllilega undir skuldum þess á samrunadegi. 

Reykjavík, 23. febrúar 2021 

Til staðfestingar á skýrslu þessari undirritar hana löggiltur endurskoðandi hjá KPMG ehf. Rafræn 
undirritun jafngildir skriflegri undirritun skv. lögum um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir 
rafræn viðskipti nr. 55/2019.  

Virðingarfyllst, 

KPMG ehf. 

_____________________________________ 

Sæmundur Valdimarsson, Partner 
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SAMRUNAREIKNINGUR OG ÁRITUN ENDURSKOÐENDA 

Meðfylgjandi er samrunaefnahagsreikningur Kviku banka hf., TM hf. og Lykils fjármögnunar hf. m.v. 1. 
janúar 2021 í samræmi við samrunaáætlun félaganna.  

Sem endurskoðendur Kviku banka hf staðfestum við hér með að fjárhagsupplýsingar Kviku banka hf sem 
fram koma í samrunaefnahagsreikningi eru í samræmi við endurskoðaðan ársreikning félagsins þann 
31.12.2020. 

Reykjavík, 23. febrúar 2021 

Undirskrift: _____________________  
Nafn: Pálína Árnadóttir  
Staða: löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte 

Undirskrift: _____________________  
Nafn: Guðmundur Ingólfsson  
Staða: löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte 

Deloitte ehf. 
Smáratorg 3, 
201 Kópavogur 
Ísland 

Sími: +354 580 3000 
Netfang: deloitte@deloitte.is 
www.deloitte.is 
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Samrunareikningur og yfirlýsing endurskoðenda 
samkvæmt 2. mgr. 122. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög 

Meðfylgjandi er samrunaefnahagsreikningur Kviku banka hf., kt. 540502-2930, TM hf., kt. 660269-
2079, og Lykils fjármögnunar hf., kt. 621101-2420, m.v. 1. janúar 2021 sem saminn var að beiðni stjórna 
félaganna í samræmi við fyrirliggjandi samrunaáætlun. 

Með vísun í skýrslu okkar um fyrirfram samþykktar aðgerðir vegna samrunareiknings Kviku banka hf., 
TM hf. og Lykils fjármögnunar hf. staðfestum við að samrunareikningurinn sé í samræmi við 
endurskoðaða ársreikninga TM hf. og Lykils fjármögnunar hf. m.v. 31. desember 2020 að teknu tilliti 
til yfirfærslu vátryggingastofns TM hf. til TM trygginga hf. þann 1. janúar 2021. 

Reykjavík, 23. febrúar 2021 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Arna G. Tryggvadóttir 

Staða: löggiltur endurskoðandi hjá PwC ehf. 

Undirskrift: _____________________ 

Nafn: Bryndís Björk Guðjónsdóttir 

Staða: löggiltur endurskoðandi hjá PwC ehf. 
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Samrunaefnahagsreikningur 1. jan. 2021 - Kvika banki hf., TM hf. og Lykill fjármögnun hf.

Eignir Kvika TM hf. Lykill Kaup Kviku á TM Samrunafærslur Sameinað félag 

28.815.701 100.000 2.304.800 (56.281) 31.164.220 

28.693.594 1.689.674 993.299 (587.362) 30.789.205 

2.697.798 2.697.798 

19.620.240 19.620.240 

31.213.436 31.213.436 

38.866.849 38.866.849 

1.883.559 1.883.559 

389.671 1.345.915 (33.284) 1.702.302 

6.973.415 27.995.006 1.228.488 27.191.061 (39.065.973) 24.321.997 

563.599 563.599 

86.938 352.490 166.558 605.986 

835.816 0 1.088.721 (685.330) 1.239.206 

2.846.782 796.817 168.188 (32.719) 3.779.069 

Eignir samtals 122.736.989 30.933.986 48.046.377 27.191.061 (40.460.947) 188.447.466 

Skuldir

60.221.438 (56.281) 60.165.157 

26.414.166 34.537.277 (587.362) 60.364.082 

2.003.608 2.003.608 

5.568.085 5.568.085 

2.077.225 2.308.908 4.386.133 

1.520.547 1.520.547 

731.987 731.987 

1.750.346 33.283 (33.284) 1.750.345 

685.330 (685.330) 0 

3.268.122 715.405 1.629.979 (32.719) 5.580.788 

Skuldir samtals 103.555.525 3.742.926 36.167.256 0 (1.394.975) 142.070.732 

Eigið fé

2.141.002 771.893 230.901 2.509.934 (1.002.794) 4.650.937 

4.290.521 3.288.266 8.731.797 24.681.126 (12.020.063) 28.971.647 

149.462 0 149.462 

3.103.697 0 3.103.697 

81.813 192.973 57.725 (250.698) 81.813 

1.679.930 7.277.256 376.929 (7.654.185) 1.679.930 

7.735.039 15.660.673 2.481.769 (18.138.233) 7.739.248 

Eigið fé samtals 19.181.465 27.191.061 11.879.121 27.191.061 (39.065.973) 46.376.734 

Skuldir og eigið fé samtals 122.736.989 30.933.986 48.046.377 27.191.061 (40.460.947) 188.447.466 

 Skatteign .................................................................................

 Sjóður og innstæður í Seðlabanka .........................................

 Verðbréf með föstum tekjum ................................................
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