Viðau
uki við lýsingu
u hlutabréfa dagsetta
d
17. mars
m
2015 sem
m birt var í ten
ngslum við um
msókn um tökku allra
útggefinna hlutabréfa í Reitum
m fasteignaféélagi hf. og fyrrirhugað hluttafjárútboð í aðdraganda
a
tööku
hluta
abréfanna til viðskipta á skkipulegum verrðbréfamarkaaði Nasdaq Icceland
Viðauki þessi
þ
er birtur á grundvelli 446. gr. laga um
m verðbréfaviiðskipti nr. 1008/2007 þar seem kemur fram
m að komi
fram mikkilvægar nýjarr upplýsinga eða ónákvæm
mni sem máli getur skipt við
v mat á verrðbréfunum skkuli útbúa
viðauka við lýsingu þar sem greint er frá viiðkomandi atrriðum. Lýsinng hlutabréfa sem samansstendur af
samantekkt, útgefandallýsingu og verðbréfalýsinggu hlutabréfaanna, allt daggsett 17. marrs 2015, skall höfð til
hliðsjónaar við lestur viiðauka þessa og gilda skilggreiningar í lýýsingu jafnfram
mt um viðauk
ka þennan. Viið birtingu
viðaukanns myndar hannn órjúfanlegann hluta lýsingarinnar.
Við umfjöllun í eftirfaarandi köflum í lýsingu hluttabréfa; kafla 1.5 Uppbyggging á eignarhhaldi í verðbrééfalýsingu
hlutabréfa
fa, kafla 4.1 Hlutabréf
H
tekinn til viðskiptaa á skipulegum
m verðbréfam
markaði í verðbréfalýsingu hlutabréfa
og kafla 2.4 Ágrip aff sögu í útgeefandalýsinguu bætist eftirffarandi málsggrein: „Í tenggslum við breeytingar á
eignarhalldi útgefanda við endurfjárrmögnun hanss í desember 2014, í kjölfa
far hennar og í fyrirhuguðuu almennu
útboði þvví sem verðbbréfalýsing hluutabréfa dagssett 17. mars 2015 tekur til, svo og í tengslum viðð umsókn
útgefandaa um að hlutaabréf hans veerði tekin til viðskipta
v
á skkipulegum verrðbréfamarkaðði, þá óskaði útgefandi
eftir því aað tímatakmörrk á sölu eignarhluta í útgeffanda sem Sam
mkeppniseftirrlitið hefur veiitt aðilum að sátt,
s
vegna
ákvörðunnar nr. 15/20100 um yfirtökuu, yrðu framlen
ngd til 31. maaí 2015. Núgilldandi tímamöörk eru því til þess dags
og mun Samkeppnisefftirlitið yfirfaara með hverjjum og einum
m aðila að sááttinni hvort eða
e hvernig og
o hvenær
skilyrði sáttarinnar
s
teljast uppfyllt.“
Yfirlýsingg ábyrgðaraðila fyrir höndd útgefanda
Formaðurr stjórnar og forstjóri
f
Reita fasteignafélag
gs hf., kennitaala 711208-07700, Kringlunnni 4-12, 103 Reykjavík,
R
lýsa því yfir fyrir hö
önd Reita faasteignafélags hf. sem útggefanda að samkvæmt
s
þeeirra bestu vitund
v
séu
o að engum upplýsingum hafi verið
upplýsinggarnar, sem viiðaukinn hefuur að geyma, í samræmi viðð staðreyndir og
sleppt sem
m kunna að sk
kipta máli varððandi áreiðanlleika hans.
Reykjjavík, 23. marrs 2015
Fyrir hönd
d Reita fasteignnafélags hf.
Elín Árn
nadóttir
formaður stjórnar

A
Guðjón Auðunsson
forrstjóri

Umsjóónaraðili meðð útboði og tökku hluta til við
ðskipta

