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Efni: Staðfesting

á staðfestingarskírteini

Vísað er til veðhafasamkomulagsins dagsett 5. janúar 2018 (,,veðhafasamkomulagið"). Hugtök
sem notuð eru í þessu skjali en eru ekki skilgreind sérstaklega skulu hafa þá merkingu sem þeim

er gefin í veðhafasamkomulaginu.

Vísað er einnig

til

er út af lántaka, dagsett 22. janiar 2018
staðfestir stöðu og útreikning lanaþekju, virði og veðsetningu hinna

staðfestingarskírteinis sem gefið

(,,staðfestingarskírteiniö"), sem

veðsettu eigna, útistandandi veðsettar kröfur og yfrrlfsingu lánveitandi um aö engin vanefüdatilvik séu

viðvarandi.

Undirritaður hefur farið yfir staðfestingarskírteiniö og þær uppl!'singarnar sem veðgæsluaðila voru
afhentar með staðfestingarskírteininu og, í þeim tilfellum sem veðgæsluaðili taldi þörf á, var óskað eftir
frekari upplfsingum frá lantaka (,,sjálfstæða yfirferðin"). Að lokinni sjálfstæðu yfirferöinni, þá eru
niðurstööur veögæsluaðila

eft irfarandi

:

Þann 31. desember 2017 var lánaþekja eftirfarandi: 22.23%

Sjálfstæð yhrferð á verðmæti hinna veðsettu eigna samræmist verðmatinu sem lántaki setur fram í
staðfestingarskírteininu og er ekki efrrislega frábrugðiö því. Sjálfstæði yfirverð hefur átt sér stað á stööu
áhvílandi lána og staðfestingu á því að veðsettar eignir séu tryggðar. Veðgæsluaðili vekur þó athygli á

því að eftir yfirferð á veðbókarvottorðum komu

í

ljós nokkur atriði sem þarf að laga en þau eru

eftirfarandi:

1)

Nokkrar kröfur sem eru uppgreiddar hvíla enn á veðsettum eignum en um er að ræða mjög lágar
fiarhæðir.

2)

Forkaupsréttur er á sumum fasteignum og í einstaka tilvikum hefur lóðarleigusamningum ekki

veriö þinglfst.

3)

Tvær veðsettar íbúðir hafa kvaðir um að hið opinbera þurFr að samþykkja formlega
veðsetningu en slíkt samþykki liggur ekki $nir.

Veðgæsluaðili hefur vakið athygli lántaka á framangreindu og hefi.u lántaki hafið vinnu við að yfirfara
og lagfæra þau atriði sem veðgæsluaðili hefur bent á. Unnið er að því að aflj'sa uppgreiddum lüöfum
sem vísaö er til hér á undan og ururið er að því að fá samþykki frá opinberum aðilum varðandi tvær
íbúðir sem vísað er til hér að ofan. Framangieint hefi.r þó ek&i áhrif á áðurgreinda lanaþekju.
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