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Núverandi markmið sjóðsins er að hámarka virði eigna hans og umsjón með þeim. Í því felst meðal annars
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Miðað er
talin eru órekstrarhæf og fyrir rekstrarhæf félög miðast verðmatið við áhættuálg ofan á vaxtaferil. Matið
getur hækkað jafnt sem lækkað og breytist með aðstæðum fyrirtækjanna og vaxtastigi. Um er að ræða
svartsýnt verðmat Íslandssjóða og því líklegt að endanlegar endurheimtur verði betri en núverandi mat
gefur tilefni til.

VIÐSKIPTI
Sjóðurinn er í slitaferli og því er lokað fyrir viðskipti með
hann.
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Fyrirtækjasamsetning
Hér að neðan er skipting fyrirtækjabréfa í eigu sjóðsins eftir flokkun fyrirtækja

SKATTLAGNING
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum
gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um
fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um
staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari
skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því
að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers
viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í
framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem
viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum
er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um
skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.
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Í flokkinn rekstur fara tryggingafélög, olíufélög, verslanir, tæknifyrirtæki og framleiðslufyrirtæki

Flokkun eigna
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Kröfur á þrotabú
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Íslandsbanki Eignastýring
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Kirkjusandi 2-4, 155 Reykjavík
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www.islandssjodir.is
www.islandsbanki.is/sjodir
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ÞÓKNANIR
Kaup, flokkur A
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Fjárfestingu í verðbréfasjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfasjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra
fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og
fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til
að kynna sér útboðslýsingu Sjóðs 11A - fyrirtækjabréf, sérstaklega umfjöllun um áhættur, á heimasíðu Íslandssjóða hf., www.islandssjodir.is
Umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum
fjármálagerningum.
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Útgreiðslur og áætlað endurheimtuhlutfall
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*Áætlaðar endurheimtur eru m.v. svartsýnt mat sérfræðinga
Íslandssjóða og því er líklegt að endanlegar endurheimtur verði betri
en núverandi mat gefur tilefni til.
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Samtals útgreiðslur
Eftirstöðvar

Yfirlitið að ofan sýnir þær útgreiðslur sem gerðar hafa verið úr sjóðnum frá því
hann var tekinn í slitameðferð. Fram kemur dagsetning útgreiðslu og hversu hátt
hlutfall af hreinni eign hver útgreiðsla var m.v. eignastöðu sjóðsins 3.10.2008
þegar lokað var fyrir viðskipti með sjóðinn.
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Stærstu útgefendur í eigu sjóðsins þann 31.12.2015
Útgefandi

Staða útgefenda

Þ.b. Baugur Group hf.
Byr sparisjóður hf.
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