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TILKYNNING UM VIÐSKIPTI AÐILA SEM ERU NÁKOMNIR STJÓRNENDUM Á GRUNDVELLI 19. 

GR. MAR REGLUGERÐARINNAR 

Á grundvelli 19. gr. MAR er hér með tilkynnt um eftirfarandi viðskipti aðila sem eru nákomnir 
stjórnendum Kaldalóns hf., kt. 490617-1320, Ingólfsstræti 3, 101 Reykjavík vegna viðskipta 
þeirra með hluti í útgefandanum Kaldalóni hf., kt. 490617-1320, Ingólfsstræti 3, 101 Reykjavík.  

Tilkynning þessi er send vegna ákvörðunar stjórnar Strengs Holding ehf. um að lækka hlutafé 
félagsins þann 23.05.2022 með greiðslu til hlutahafa í formi hlutabréfa í Kaldalóni hf. og 
eftirfarandi viðskipta. Í kjölfar ákvörðunar Strengs Holding ehf. um lækkun hlutafjár félagsins 
fengu hluthafar afhenta samtals 865.881.003 hluti í Kaldalóni hf. á genginu 1,80 fyrir hvern hlut. 

Í kjölfarið tók stjórn RES 9 ehf. þá ákvörðun að framselja hluti í Kaldalóni hf., sem það fékk 
afhenta vegna lækkunar hlutafjár Strengs Holding ehf., auk hluta í Kaldalóni hf. sem RES 9 ehf. 
átti fyrir, til hluthafa RES 9 ehf., þ.m.t. RES II ehf. og Strada ehf., og lækka með því fjárhæð 
hluthafalána félagsins.  

Er ekki um kaup eða sölu á hlutum í Kaldalóni hf. að ræða heldur framsal til hluthafa, í réttum 
hlutföllum við hlutafjáreign þeirra, annars vegar með úthlutun til hluthafa Strengs Holding ehf. 
og hins vegar vegna lækkunar á hluthafalánum hluthafa RES 9 ehf. 

Stjórn RES II ehf. tók í framhaldi ákvörðun að framselja hluti í Kaldalóni hf., sem félagið fékk 
afhenta frá RES 9 ehf., til Edra ehf., dótturfélags í 100% eigu RES II ehf.  

Um eftirfarandi viðskipti var að ræða:  

1. M25 HOLDING EHF.  

 Upplýsingar um einstakling sem gegnir stjórnunarstörfum / aðila sem er honum 
nákominn: 

Nafn:  

M25 Holding ehf. 

 Ástæða tilkynningar:  

Almar Möller er stjórnarformaður Kaldalóns hf. og eini stjórnarmaður M25 Holding ehf.  

 Upphaflega tilkynning/breyting:  

Upphafleg tilkynning 

 Upplýsingar um útgefanda: 

Nafn útgefanda:  

Kaldalón hf.  

Auðkenni lögaðila (LEI):  

254900A1SVOQEMA2WP49 

 Upplýsingar um viðskipin: 



 
 

 - 2 -  

• Lýsing á fjármálagerningnum, tegund gernings: Hlutabréf 

• Auðkenniskóði (ISIN): IS0000029114 

• Eðli viðskiptanna: Framsal hluta í Kaldalóni hf. frá Streng Holding ehf. vegna lækkunar 
hlutafjár Strengs Holding ehf.  

• Verð: 1,80  

• Magn: 329.034.781 

• Verð – samanteknar upplýsingar: 592.262.605 

• Samanlagt magn: 329.034.781 

• Viðskiptadagur: 23.05.2022, 16:45 

• Staður viðskipta: Utan viðskiptavettvangs 
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2. RES 9 EHF.  

 Upplýsingar um einstakling sem gegnir stjórnunarstörfum / aðila sem er honum 
nákominn:  

RES 9 ehf.  

 Ástæða tilkynningar:  

Gunnar Gunnarsson er stjórnarmaður í Kaldalóni hf. og eini stjórnarmaður RES 9 ehf.  

 Upphaflega tilkynning/breyting:  

Upphafleg tilkynning 

 Upplýsingar um útgefanda: 

Nafn útgefanda:  

Kaldalón hf.  

Auðkenni lögaðila (LEI):  

254900A1SVOQEMA2WP49 

 Upplýsingar um viðskiptin: 

• Lýsing á fjármálagerningnum, tegund gernings: Hlutabréf 

• Auðkenniskóði (ISIN): IS0000029114 

• Eðli viðskiptanna: Framsal hluta í Kaldalóni hf. frá Streng Holding ehf. vegna lækkunar 
hlutafjár Strengs Holding ehf.  

• Verð: 1,80  

• Magn: 329.034.781 

• Verð – samanteknar upplýsingar: 592.262.606 

• Viðskiptadagur: 23.05.2022, 16:45 

• Staður viðskipta: Utan viðskiptavettvangs
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3. STRADA EHF.  

 Upplýsingar um einstakling sem gegnir stjórnunarstörfum / aðila sem er honum 
nákominn: 

Nafn:  

Strada ehf.  

 Ástæða tilkynningar:  

Gunnar Gunnarsson er stjórnarmaður í Kaldalóni hf. og eini stjórnarmaður Strada ehf.  

 Upphaflega tilkynning/breyting:  

Upphafleg tilkynning 

 Upplýsingar um útgefanda: 

Nafn útgefanda:  

Kaldalón hf.  

 Auðkenni lögaðila (LEI):  

254900A1SVOQEMA2WP49 

 Eðli viðskiptanna: 

• Lýsing á fjármálagerningnum, tegund gernings: Hlutabréf 

• Auðkenniskóði (ISIN): IS0000029114 

• Eðli viðskiptanna: Framsal hluta í Kaldalóni hf. frá Streng Holding ehf. vegna lækkunar 
hlutafjár Strengs Holding ehf.  

• Verð: 1,80  

• Magn: 34.635.240 

• Verð – samanteknar upplýsingar: 62.343.432 

• Viðskiptadagur: 23.05.2022, 16:45 

• Staður viðskipta: Utan viðskiptavettvangs
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4. RES 9 EHF.  

 Upplýsingar um einstakling sem gegnir stjórnunarstörfum / aðila sem er honum 
nákominn:  

RES 9 ehf. 

 Ástæða tilkynningar:  

Gunnar Gunnarsson er stjórnarmaður í Kaldalóni hf. og eini stjórnarmaður RES 9 ehf.  

 Upphaflega tilkynning/breyting:  

Upphafleg tilkynning 

 Upplýsingar um útgefanda: 

Nafn útgefanda:  

Kaldalón hf.  

Auðkenni lögaðila (LEI):  

254900A1SVOQEMA2WP49 

 Eðli viðskiptanna: 

• Lýsing á fjármálagerningnum, tegund gernings: Hlutabréf 

• Auðkenniskóði (ISIN): IS0000029114 

• Eðli viðskiptanna: Í kjölfar framsals hluta í Kaldalóni ehf. frá Streng Holding ehf. til RES 
9 ehf. framselur RES 9 ehf. hlutina, auk hluta í Kaldalóni hf. sem RES 9 ehf. átti fyrir, til 
hluthafa félagsins og lækkar fjárhæð hlutahafalána til samræmis. 

• Verð: 1,80  

• Magn: 390.000.000 

• Verð – samanteknar upplýsingar: 720.000.000 

• Viðskiptadagur: 23.05.2022, 17:30 

• Staður viðskipta: Utan viðskiptavettvangs
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5. STRADA EHF.  

 Upplýsingar um einstakling sem gegnir stjórnunarstörfum / aðila sem er honum 
nákominn:  

Strada ehf.  

 Ástæða tilkynningar:  

Gunnar Gunnarsson er stjórnarmaður í Kaldalóni hf. og eini stjórnarmaður Strada ehf.  

 Upphaflega tilkynning/breyting:  

Upphafleg tilkynning 

 Lýsing á fjármálagerningnum: 

Nafn útgefanda:  

Kaldalón hf.  

Auðkenni lögaðila (LEI):  

254900A1SVOQEMA2WP49 

 Upplýsingar um viðskiptin: 

• Lýsing á fjármálagerningnum, tegund gernings: Hlutabréf 

• Auðkenniskóði (ISIN): IS0000029114 

• Eðli viðskiptanna: Í kjölfar framsals hluta í Kaldalóni ehf. frá Streng Holding ehf. til RES 
9 ehf. fær Strada ehf. hluti í Kaldalóni hf. framselda frá RES 9 ehf. gegn lækkun á fjárhæð 
hlutahafalána Strada ehf. til RES 9 ehf. 

• Verð: 1,80  

• Magn: 27.409.200 

• Verð – samanteknar upplýsingar: 49.336.560 

• Viðskiptadagur: 23.05.2022, 17:30 

• Staður viðskipta: Utan viðskiptavettvangs
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6. RES II EHF.  

 Upplýsingar um einstakling sem gegnir stjórnunarstörfum / aðila sem er honum 
nákominn:  

Strada ehf.  

 Ástæða tilkynningar:  

Gunnar Gunnarsson er stjórnarmaður í Kaldalóni hf. og eini stjórnarmaður RES II ehf.  

 Upphaflega tilkynning/breyting:  

Upphafleg tilkynning 

 Lýsing á fjármálagerningnum: 

Nafn útgefanda:  

Kaldalón hf.  

Auðkenni lögaðila (LEI):  

254900A1SVOQEMA2WP49 

 Upplýsingar um viðskiptin: 

• Lýsing á fjármálagerningnum, tegund gernings: Hlutabréf 

• Auðkenniskóði (ISIN): IS0000029114 

• Eðli viðskiptanna: Í kjölfar framsals hluta í Kaldalóni ehf. frá Streng Holding ehf. til RES 
9 ehf. fær RES II ehf. hluti í Kaldalóni hf. framselda frá RES 9 ehf. gegn lækkun á fjárhæð 
hlutahafalána RES II ehf. til RES 9 ehf. 

• Verð: 1,80  

• Magn: 257.782.200 

• Verð – samanteknar upplýsingar: 464.007.960 

• Viðskiptadagur: 23.05.2022, 17:30 

• Staður viðskipta: Utan viðskiptavettvangs
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7. RES II EHF.  

 Upplýsingar um einstakling sem gegnir stjórnunarstörfum / aðila sem er honum 
nákominn:  

RES II ehf.  

 Ástæða tilkynningar:  

Gunnar Gunnarsson er stjórnarmaður í Kaldalóni hf. og eini stjórnarmaður RES II ehf. 

 Upphaflega tilkynning/breyting:  

Upphafleg tilkynning 

 Upplýsingar um útgefanda: 

Nafn útgefanda:  

Kaldalón hf.  

Auðkenni lögaðila (LEI):  

254900A1SVOQEMA2WP49 

 Eðli viðskiptanna: 

• Lýsing á fjármálagerningnum, tegund gernings: Hlutabréf 

• Auðkenniskóði (ISIN): IS0000029114 

• Eðli viðskiptanna: Framsal hluta RES II ehf. til dótturfélagsins Edra ehf. (í 100% eigu RES 
II ehf.) 

• Verð: 1,80  

• Magn: 257.782.200 

• Verð – samanteknar upplýsingar: 464.007.960 

• Viðskiptadagur: 23.05.2022, 18:00 

• Staður viðskipta: Utan viðskiptavettvangs 


