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REIKNINGSSTOFNANIR
Árgjöld:
BOC-tenging
Notandaleyfi
Aðild að verðbréfamiðstöð
Fyrirspurnaraðgangur að reikningi hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð

ISK
585.000
117.000
780.000
60.000

Innifalið í árgjaldi vegna aðildar er 1 notandaleyfi og 1 fyrirspurnaraðgangur
Færslugjöld:
Færsla á/af reikningi
Veðsetning og aðrar takmarkanir á eignarrétti
Veðbandslausn/aflétting annarra takmarkana
Úthlutun viðskipta
Uppgjör verðbréfaviðskipta*
Færslur bréfa sem eru útgefin í erlendum verðbréfamiðstöðvum*

104
207
207
207
550
3.000

Þjónustugjöld:
Stofnun reiknings
Opnun á reikningi látins einstaklings
Afstemmingarskrá send samkvæmt beiðni

180
1.200
5.000

Vörsluþóknun:
Vörsluþóknun er 0,01215% á ársgrundvelli (0,0010125% pr. mánuð)* og er innheimt mánaðarlega.
Vörsluþóknun er reiknuð miðað við markaðsvirði skráðra bréfa og nafnvirði óskráðra bréfa.
Stærðarafsláttur af vörsluþóknun er eftirfarandi*:
 5% afsláttur ef virði í vörslu er 101-200 milljarðar
 7% afsláttur ef virði í vörslu er 201-300 milljarðar
 10% afsláttur ef virði í vörslu er 301 milljarðar og meira
Vörsluþóknun af verðbréfum skráðum í erlendum verðbréfamiðstöðvum og spegluð eru í kerfum
verðbréfamiðstöðvarinnar er 0,015% á ári af markaðsvirði. Stærðarafsláttur gildir ekki fyrir þessi bréf.
Févíti og dagsektir:
Févíti fyrir að úthluta ekki viðskiptum fyrir S+5 (á hverja kaup- og sölutilkynningu).

30.000

Önnur févíti geta numið allt að tíföldu árgjaldi, séu sakir miklar að mati stjórnar Nasdaq verðbréfamiðstöðvar.

ÚTGEFENDUR
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Útgáfa skuldabréfa:
Árgjald er 0,002% af markaðsvirði útgáfu þó ekki lægra en

ISK
120.000

Breyting á útgáfu skuldabréfa eru verðlögð samkvæmt tímagjaldi 18.500 kr. á klst.
Útgáfa hlutabréfa og hlutdeildarskírteina:
Árgjald hlutafélaga, verðbréfasjóða og hlutabréfasjóða fer eftir fjölda hluthafa/hlutdeildarskírteinishafa
1. janúar ár hvert.
1-1.000
hluthafar
300.000
1.001-5.000
hluthafar
600.000
5.001-10.000 hluthafar
900.000
>10.000
hluthafar
1.200.000
Þjónustugjöld:
Útsending á skrám :
Hreyfingaskrá/stöðuskrá (hver skrá)

3.500

Hækkun/Lækkun hlutafjár hlutafélaga með færri en 100 hluthafa*

50.000

Gjald fyrir útgáfubreytingar hjá hlutafélögum með færri en 100 hluthafa getur hæst orðið 100 þúsund kr. yfir
árið*
Útdráttur húsbréfa (hver kennitala)

60

Þjónusta vegna arðgreiðslna er verðlögð samkvæmt útseldu tímagjaldi; 18.500 kr. á klst.
Eftirtaldar fyrirtækjaaðgerðir eru verðlagðar sem samsvarar árgjaldi hlutafélags:
 Lækkun hlutafjár á alla hluthafa
 Útgáfa jöfnunarhluta á alla hluthafa
 Samruni félaga samsvarar árgjaldi hins nýja sameinaða félags
 Skipting félags (spin off) samsvarar árgjöldum hinna nýju félaga
Hluthafakerfi útgefanda sækir gögn:
Hreyfingaskrá, hver skrá
Stöðuskrá, hver skrá
Yfirlit yfir 20 stærstu, á mánuð
Fyrirspurn um hluthafa, hver fyrirspurn
Fast árgjald óháð fjölda skráa/fyrirspurna

600
600
3.000
120
125.000

Févíti getur numið allt að þreföldu árgjaldi séu sakir miklar að mati stjórnar Nasdaq verðbréfamiðstöðvar
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FJÁRFESTAR
Árgjöld:
Árgjald vegna aðildar
Árgjald vegna notandaleyfis
Árgjald vegna BOC-tengingar

ISK
600.000
90.000
300.000

Innifalið í árgjaldi vegna aðildar er 1 notandaleyfi og 1 fyrirspurnaraðgangur að reikningi.

Annað
Rafrænn aðgangur að 20 stærstu á mánuði
Uppfletting á eignastöðu skv. beiðni (hver kennitala)
Vottorð um eignastöðu
Gjald v/útprentunar reikningsyfirlita (hver reikningur)
Úthlutun ISIN-auðkennis

30.000
1.000
2.000
240
10.000

Útseld vinna (kr./klst.)

18.500
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