
Lög
um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og
Alusuisse-Lonza Holding Ltd. um álbræðslu við Straumsvík.

1. gr.
Með lögum þessum staðfestist samningur milli ríkisstjórnar Íslands og Alusuisse-Lonza

Holding Ltd. (sem hefur yfirtekið réttindi og skyldur Swiss Aluminium Limited að lögum),
dags. 16. nóvember 1995, um viðauka við aðalsamning milli sömu aðila, dags. 28. mars 1966
(áður breyttan með viðaukum dags. 28. október 1969, 10. desember 1975, 5. nóvember 1984
og 11. nóvember 1985), um byggingu og rekstur álbræðslu við Straumsvík, í lögsagnarum-
dæmi Hafnarfjarðar. Samningurinn er prentaður sem fylgiskjal með lögum þessum á íslensku
og ensku.

2. gr.
Ákvæði viðaukasamnings þess sem um ræðir í 1. gr. skulu hafa lagagildi hér á landi.

3. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast gagnvart Íslenskaálfélaginu hf. og Alusuisse-Lonza

Holding Ltd. fullar og tímanlegar efndir Hafnarfjarðarbæjar á öllum skuldbindingum sínum
samkvæmt samkomulagi bæjarins og Íslenska álfélagsins hf.um stækkun hafnarmannvirkja
í Straumsvíkurhöfn, dags. 16. nóvember 1995, svo sem þær skuldbindingar væru samkvæmt
hafnar- og lóðarsamningi milli Hafnarfjarðarbæjar og Íslenska álfélagsins hf., dags. 28. mars
1966.

Ríkisstjórninni er heimilt að semja við Hafnarfjarðarbæ umhlutdeild bæjarins í fram-
leiðslugjaldi sem Íslenska álfélagið hf. greiðir samkvæmtaðalsamningi þeim er um ræðir í 1.
gr. svo sem hann er á hverjum tíma.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

FIMMTI VIÐAUKI VIÐ AÐALSAMNING
MILLI

RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS
OG

ALUSUISSE-LONZA HOLDING LTD.

Samningur gerður hinn 16. dag nóvembermánaðar, 1995,
milli

RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS (hér eftir nefnd „ríkisstjórnin“) annars vegar
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og
ALUSUISSE-LONZA HOLDING LIMITED (hér eftir nefnt „Alusuisse“) sem er hlutafélag
stofnað að svissneskum lögum hins vegar.

Ríkisstjórnin og Alusuisse eru aðilar að samningi dagsettum 28. mars 1966, er staðfestur
var með lögum frá Alþingi nr. 76, 13. maí 1966 og tók gildi 20. september 1966, með áorðn-
um breytingum samkvæmt (i) fyrsta viðauka dagsettum 28. október 1969, er staðfestur var
með lögum frá Alþingi nr. 19, 6. apríl 1970 og tók gildi 16. apríl 1970, (ii) öðrum viðauka
dagsettum 10. desember 1975, er staðfestur var með lögum fráAlþingi nr. 42, 25. maí 1976
og tók gildi 12. júní 1976, (iii) þriðja viðauka dagsettum 5.nóvember 1984, er staðfestur var
með lögum frá Alþingi nr. 104, 30. nóvember 1984 og tók gildi 30. nóvember 1984, og (iv)
fjórða viðauka dagsettum 11. nóvember 1985, er staðfestur var með lögum frá Alþingi nr.
111, 31. desember 1985 og tók gildi 31. desember 1985 (hér eftir svo breyttur nefndur „aðal-
samningurinn“). Samningur þessi fjallar meðal annars um byggingu og rekstur álbræðslu með
tilheyrandi búnaði við Straumsvík í Hafnarfjarðarbæ („kaupstaðnum“), sem er í eigu Íslenska
álfélagsins hf. („ÍSAL“), dótturfélags Alusuisse;

Ríkisstjórnin hefur hug á að stuðla að frekari aukningu orkufreks iðnaðar á Íslandi og
auka þannig fjölbreytni í atvinnulífi landsins með því að nýta vatnsafls- og jarðhitaorkulindir
landsins;

Alusuisse stundar fjölþætta, alþjóðlega iðnaðarstarfsemi, m.a. áliðnað sem framleiðandi
súráls og hrááls og fullunninnar og hálfunninnar álvöru;

Alusuisse hefur hug á að styrkja samkeppnisstöðu ÍSALs með því að stækka ÍSAL og
tryggja þannig betri nýtingu núverandi aðstöðu við Straumsvík;

Í kjölfar samningaviðræðna, sem staðið hafa yfir frá því í janúar 1995, um leiðir til þess að
ná þessum markmiðum vilja ríkisstjórnin og Alusuisse nú gera breytingar á tilteknum ákvæð-
um aðalsamningsins er varða stækkunina, ákvörðun framleiðslugjalds, sem ÍSAL greiðir, og
aðra þætti sem tengjast rekstrinum;

MEÐ SKÍRSKOTUN TIL ÞESSA ER HÉR MEÐ GERÐUR
EFTIRFARANDI SAMNINGUR:

1. gr.
Heiti samnings þessa og skýringar á orðum, sem notuð eru í honum.

1.01 Samning þennan ber að nefna fimmta viðaukann við aðalsamninginn.
1.02 Eftirtalin orð, sem notuð eru í þessum samningi, skulu þar hafa sömu merkingu og

þeim er gefin í þeim málsgreinum sem tilgreindar eru í 1. gr. aðalsamningsins (með áorðnum
breytingum samkvæmt fyrri viðaukum og breytingum samkvæmtþessum viðauka), nema
annars gerist þörf vegna samhengis:

„Ríkisstjórnin“ málsgr. 1.01(a)
„Alusuisse“ málsgr. 1.01(b)
„Kaupstaðurinn“ málsgr. 1.01(d)
„ÍSAL“ málsgr. 1.01(e)
„Dótturfélag Alusuisse“ málsgr. 1.01(f)
„Fylgiskjöl“ málsgr. 1.02
„Fylgisamningar“ málsgr. 1.02
„Ál“ málsgr. 1.03(a)
„Bræðsla“ málsgr. 1.03(b)
„Samningsbundið rafmagn“ málsgr. 1.03(r)
„Fimmti áfangi bræðslunnar“ málsgr. 1.05(a)
„Fjórða stækkun bræðslunnar“ málsgr. 1.05(b)
„AR V“ málsgr. 1.05(c)
„Viðbótarorkuvirki“ málsgr. 1.05(d)

1.03 „Fylgiviðauki“ merkir fjórða viðauka við rafmagnssamninginn (fylgiskjal A) milli
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Landsvirkjunar og ÍSALs. „Viðaukaskjalið“ merkir samkomulag um stækkun hafnaraðstöð-
unnar í Straumsvík samkvæmt málsgrein 12.02 í hafnar- og lóðarsamningnum og um fram-
kvæmd tiltekinna ákvæða í þeim samningi, sem gerður var milli kaupstaðarins og ÍSALs og
fylgir þessum samningi í Viðauka A.

1.04 Krefjist samhengi ekki annars, skulu eftirfarandi orð, sem notuð eru í samningi þess-
um, fylgiviðauka við hann og viðaukaskjali með honum hafa eftirfarandi merkingu:

a. „Staðfestingarlögin“ merkir lög þau frá Alþingi sem veita samningi þessum lagagildi
eins og kveðið er á um í málsgrein 12.02 í samningi þessum.

b. „Gildistökudagur“ þessa samnings skal hafa þá merkingu sem tilgreind er í málsgrein
12.02 í þessum samningi.

2. gr.
Breytingar á skýringum, sem notaðar eru í aðalsamningnum

og fylgiskjölum hans.
2.01 Stafliður (b) í málsgrein 1.01 í aðalsamningnum skal hljóða sem hér segir:

„(b) „Alusuisse“ merkir Alusuisse-Lonza Holding Ltd., félag, sem stofnað er að svissneskum
lögum, skráð í Zürich, Sviss, sem er réttartaki Swiss Aluminium Limited í Chippis í
Valais-fylki í Sviss með höfuðstöðvar við Feldeggstrasse 4, CH-8008 Zürich, Sviss.“

2.02 Stafliðir (f) og (g) í málsgrein 1.01 í aðalsamningnum skulu hljóða sem hér segir:
„(f) „Dótturfélag Alusuisse“ merkir sérhvert félag, sem núer til eða síðar er stofnað, þar sem

meira en 50% hluta, sem almennur atkvæðisréttur fylgir, er beint eða óbeint í eigu eða
undir stjórn Alusuisse.

(g) „Samþykktur hluthafi“ merkir sérhvert fyrirtæki (annaðen Alusuisse eða dótturfyrirtæki
þess) sem á hluti í ÍSAL, sem það hefur eignast í samræmi við 22. gr. þessa samnings.
Sérhver tilvísun til minnihlutahluthafa í þessum samningiskal teljast tilvísun til sam-
þykkts hluthafa.“

2.03 Upphafsmálslið í málsgrein 1.03 í aðalsamningnum er hér með breytt þannig að
orðin „þá merkingu, sem segir í þessari málsgrein og málsgrein 1.04“ í lok hans falla brott
og í þeirra stað koma orðin „þá merkingu sem segir í þessari málsgrein 1.03 og málsgreinum
1.04 og 1.05“.

2.04 Stafliðir (a) og (b) í málsgrein 1.03 í aðalsamningnum skulu hljóða sem hér segir:
„(a) „Ál“ merkir ál sem framleitt er af ÍSAL og sem getur veriðí formi

i) „hrááls“, sem merkir blandaðan eða óblandaðan álmálm semframleiddur er í
bræðslunni og steypuskála bræðslunnar og sem getur verið annaðhvort i) „álhleif-
ar“ sem verslað er með sem „ál að lágmarkshreinleika 99,7%“ áLondon Metal
Exchange „LME“, eða ii) „afurðir úr hrááli“, sem framleiddar eru með samfelldu
framleiðsluferli er hefst með kvikmálmi, og geta verið af hvaða tegund, stærð eða
lögun sem er, þar með talið hleifar til endurbræðslu og steypu, valsbarrar, stangir til
þrýstimótunar, álvír, pressuð korn og álryk, svo og sísteyptar plötur, steypuþráður
(hvort heldur niðurbrotinn og uppvafinneða ekki), álskífursem slegnar eru úr sí-
steyptum plötum, sem almennt er verslað með á LME-verði auk uppbóta sem stafa
af gæðum eða lögun; og

ii) „fullunninnar álvöru“, sem merkir framleiðsluvörur úrhrááli framleiddar á bræðslu-
lóðinni eða utan hennar úr hrááli, sem framleitt er í bræðslunni eða steypuskála
bræðslunnar með framleiðsluferli sem hefst með köldum álmálmi, svo sem heit-
eða kaldvölsuðum plötum, þrýstimótuðu, steyptu eða mótuðuáli án tillits til þess
hvort framleiðslan fer fram í steypuskála bræðslunnar eða ísérbyggðri verksmiðju,
aðstöðu eða mannvirki.“

„(b) „Bræðsla“ merkir álbræðsluna, ásamt tilheyrandi mannvirkjum á bræðslulóðinni, eins
og hún er gerð og búin á hverjum tíma, með 60 megavatta málraunfyrir fyrsta áfanga
bræðslunnar og 295 megavatta málraun í upphafi fimmta áfanga bræðslunnar, sem heim-
ilt er að auka innan fimmta áfanga bræðslunnar upp í 360 megavatta málraun, svo sem
nánar er tilgreint í rafmagnssamningum hverju sinni, og getur þegar hún er fullbyggð
verið:
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(i) tveir eða fleiri kerskálar með röðum af álbræðslukerum ásamt tilheyrandi raf- og
rafeindabúnaði og öðrum fylgibúnaði;

(ii) einn eða fleiri steypuskálar með bræðslu-, geymslu-, gashreinsi-, steypu- og jafn-
blöndunarbúnaði ásamt öllum þeim fylgibúnaði sem þörf er á til álframleiðslu á
hverjum tíma;

(iii) annar verksmiðjubúnaður, húsnæði eða aðstaða og viðeigandi vélakostur, búnaður
og fylgibúnaður sem nauðsynlegur er til framleiðslu áls;

(iv) fylgi- og hjálpartæki til framleiðslu og festingar á rafskautum, endurheimtu flúor-
sambanda, meðferðar á málmúrgangi og rafskautaleifum, dælingar og meðferðar á
vatni og til viðgerðar og viðhalds á verksmiðju og búnaði;

(v) rannsóknarstofur til efnagreiningar og til eftirlits með framleiðslu og gæðum;
(vi) lestunar-, losunar-, flutnings- og geymslubúnaður (hvort sem hann er á bræðslu-

lóðinni eða á hafnarsvæðinu) og vörugeymslur fyrir framleiðsluna, efnivörur og
rekstrarvörur og miðstöðvarkerfi; og

(vii) stjórnunaraðstaða, þar með talin skrifstofubyggingar, mötuneyti og búningsað-
staða.“

2.05 Stafliður (v) í málsgrein 1.03 í aðalsamningnum breytist þannig að orðin „þrítugasta
og fimmta“ falli brott og í þeirra stað komi orðin „fertugastaog fimmta“.

2.06 Við fyrstu grein aðalsamningsins bætist ný málsgrein,1.05, svohljóðandi:
„1.05 Eftirtalin orð í þessum samningi og fylgiskjölum hansskulu hafa eftirtaldar merk-

ingar, nema annars gerist þörf vegna samhengis:
(a) „Fimmti áfangi bræðslunnar“ merkir bræðsluna eins og hún er byggð og búin með 295

megavatta málraun í fyrstu og síðan allt að 360 megavatta málraun.
(b) „Fjórða stækkun bræðslunnar“ merkir þann hluta bræðslunnar sem hefur 110 megavatta

málraun umfram málraun fjórða áfanga bræðslunnar.
(c) „Fimmti afhendingardagur rafmagns“ („AR V“) merkir dagþann sem skilgreindur er

og ákveðinn samkvæmt ákvæðum 9. gr. samnings þessa.
(d) „Viðbótarorkuvirki“ merkir vatnsaflsvirkjunina við Hrauneyjafoss í Tungnaá á Suður-

landi, sem hefur 210 megavatta málraun og Blönduvirkjun að Eiðsstöðum við Blöndu á
Norðurlandi, sem hefur 150 megavatta málraun, eins og þessar virkjanir eru á hverjum
tíma að gerð og búnaði, þar með talin farvegs- og inntaksmannvirki, skurðir, þrýsti-
vatnspípur, stöðvarhús, spennistöðvar, tengivirki og nettengingar, svo og stækkun uppi-
stöðulónsins í Þórisvatni, sem tekur til vatnsmiðlunarmannvirkja er auka geymslurými
uppistöðulónsins við Þórisós í sem svarar u.þ.b. 1.330 gígalítra.“

3. gr.
Breytingar á ákvæðum aðalsamningsins er lúta að byggingu mannvirkja

og málum er því tengjast.
3.01 Málsgrein 4.02 er hér með breytt og verður svohljóðandi:
„4.02 Auk þess að ljúka byggingu Búrfellsvirkjunar, Þórisvatnsmiðlunar og Sigölduvirkj-

unar, hefur Landsvirkjun byggt viðbótarorkuvirkin og skalstækka samtengt orkukerfi sitt enn
frekar með því að byggja, reka og halda við þeirri viðbótargetu til orkuframleiðslu og flutn-
ings sem þörf krefur til þess að láta í té samningsbundið rafmagn samkvæmt ákvæðum þessa
samnings og rafmagnssamningsins allan gildistíma þeirra og framlengdan gildistíma ef til
kemur.“

3.02 5. gr. aðalsamningsins er hér með breytt þannig að orðin„og AR IV“ eru felld brott
og í staðinn koma orðin „AR IV og AR V og aðrir afhendingardagar rafmagns til viðbótar
sem kunna að vera tilgreindir og ákveðnir í rafmagnssamningnum á hverjum tíma“.

3.03 Málsgrein 6.01 í aðalsamningnum er hér með breytt, í fyrsta lagi með því að fella
brott orðin „og þriðju stækkun bræðslunnar“ og setja í þeirra stað orðin „þriðju stækkun
bræðslunnar og fjórðu stækkun bræðslunnar“; og í öðru lagi með því að fella brott orðin „og
AR IV“ og setja í þeirra stað orðin „AR IV og AR V“.

3.04 Við 6. gr. aðalsamningsins bætist ný málsgrein, 6.03, svohljóðandi:
„6.03 Alusuisse skal fela ÍSAL að byggja og útbúa fjórðu stækkun bræðslunnar þannig
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að hún sé fullbyggð og fullbúin til starfrækslu eigi fyrr en 1. júlí 1997 og eigi síðar en 31.
desember 1997. ÍSAL ber að tilkynna Landsvirkjun með eigi minna en árs fyrirvara, hvenær
áætlað sé að hefja starfrækslu á fjórðu stækkun bræðslunnar.“

3.05 Við 6. gr. aðalsamningsins bætist ný málsgrein, 6.04, svohljóðandi:
„6.04 ÍSAL skal byggja og útbúa bræðsluna og Alusuisse skal fela ÍSAL að byggja og

útbúa bræðsluna þannig að öll frekari stækkun hennar, sem á sér stað innan ramma fimmta
áfanga bræðslunnar, sé fullbyggð og fullbúin til starfrækslu eigi síðar en þann dag sem til-
greindur er og ákveðinn í rafmagnssamningnum sem fyrsti dagur er Landsvirkjun er skuld-
bundin að afhenda rafmagn til slíkrar frekari stækkunar bræðslunnar.“

3.06 7. gr. aðalsamningsins er hér með breytt þannig að orðin„og AR IV“ falli brott og í
þeirra stað komi orðin „AR IV og AR V og þeir afhendingardagartil viðbótar sem kunna að
vera tilgreindir og ákveðnir í rafmagnssamningnum á hverjum tíma“.

3.07 Fyrirsögn 9. gr. er hér með breytt þannig að hún verði svohljóðandi: „9. gr. Ákvörðun
um AR I, AR II, AR III, AR IV og AR V“.

3.08 Málsgrein 9.01 í aðalsamningnum er hér með breytt, í fyrsta lagi með því að fella
brott orðin „og fjórði afhendingardagur rafmagns („AR I“, „AR II“, „AR III“ og „AR IV“)“
og orðin „og fjórða áfanga bræðslunnar“ í fyrsta málslið málsgreinar 9.01 og setja í þeirra
stað í réttri röð orðin „fjórði og fimmti afhendingardagur rafmagns („AR I“, „AR II“, „AR
III“, „AR IV“ og „AR V“)“ og orðin „fjórða og fimmta áfanga bræðslunnar“ og, í öðru lagi,
með því að fella brott orðin „og AR IV“, orðin „málsgr. 9.02, 9.03 og 9.04“ og orðin „málsgr.
9.05, 9.06, 9.07 eða 9.10“ í öðrum málslið málsgreinar 9.01 og setja í þeirra stað í réttri röð
orðin „AR IV“ og „AR V“, orðin „málsgr. 9.02, 9.03, 9.04, 9.09og 9.11“ og orðin „málsgr.
9.05, 9.06, 9.07, 9.10 eða 9.12“.

3.09 Við 9. gr. aðalsamningsins bætist ný málsgrein 9.11, svohljóðandi:
„9.11 AR V skal vera sá dagur, eigi fyrr en 1. júlí 1997 og eigi síðar en 1. janúar 1998

(þó háð ákvæðum málsgreinar 9.12 um frestun) sem ákveðinn ermeð samkomulagi milli
Landsvirkjunar og ÍSALs, en ef slíkt samkomulag hefur ekki verið gert er AR V hér með
ákveðinn sem 1. janúar 1998 (þó háð ákvæðum málsgreinar 9.12um frestun).“

3.10 Við 9. gr. aðalsamningsins bætist ný málsgrein 9.12, svohljóðandi:
„9.12 Fari svo einhvern tíma innan tólf mánaða fyrir dagsetningu AR V, eins og sú dag-

setning er ákvörðuð skv. málsgrein 9.11, að framkvæmdir viðfjórðu stækkun bræðslunnar
verði fyrir töfum vegna óviðráðanlegra afla og ÍSAL geti ekkisamkvæmt bestu fyrirhyggju
komið í veg fyrir slíkar tafir með öllum þeim ráðum sem eðlilegmega teljast, þá skal Alu-
suisse vera heimilt að lýsa yfir frestun, með sama hætti og kveðið er á um í málsgrein 9.08,
á dagsetningu AR V til þess dags sem tilgreindur er í slíkri yfirlýsingu, að því tilskildu þó að
frestunin skal eigi fara fram úr þeim tímatöfum sem slík óviðráðanleg öfl hafa valdið. Ákvæði
málsgreinar 9.08 um rétt til þess að vefengja sérhverja yfirlýsingu um frestun og lengd sér-
hverrar meintrar tímatafar, eða að öll eðlileg ráð hafi veriðviðhöfð til að koma í veg fyrir
slíka töf og varðandi samkomulag, dómsmeðferð eða gerð um slíka vefengingu skulu gilda.“

4. gr.
Breytingar á ákvæðum aðalsamningsins varðandi

framleiðsluafköst og takmörkun framleiðslu.
4.01 10. gr. aðalsamningsins er breytt í heild sinni og verður svohljóðandi:
„Að teknu tilliti til fjárhagslegrar og tæknilegrar hagkvæmni skal bræðslan jafnan starf-

rækt með hagstæðustu framleiðsluafköstum. Hámarksafköstskulu aðeins háð þeim takmörk-
unum sem tilgreind eru í umhverfisstarfsleyfi og fylgiskjölunum.“

4.02 11. gr. aðalsamnings er hér með breytt og verður svohljóðandi:
„11.01 ÍSAL skal stunda framleiðslu hrááls ásamt allri skyldri starfsemi og er heimilt að

takast á hendur framleiðslu fullunninnar álvöru eða stundahvers kyns aðra starfsemi á Íslandi,
sem er óskyld álframleiðslu, eftir því sem íslensk lög heimila, einkum lög nr. 34/1991, um
fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri á Íslandi, eins og þau eru á hverjum tíma.

11.02 Ef ÍSAL fæst við starfsemi sem er óskyld álframleiðsluskal um slíka starfsemi
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stofna til sérstaks lögaðila að íslenskum lögum sem háður eríslenskum skattalögum, nema
um annað sé samið við ríkisstjórnina.“

5. gr.
Breytingar á ákvæðum aðalsamningsins er varða innflutningsleyfi,

rekstrarfé og erlendan gjaldeyri.
5.01 Ný málsgrein, 14.07, bætist við 14. gr. aðalsamningsins, svohljóðandi:
„14.07 Að því marki sem flutt er inn brotaál eða lággæða hráál til endurbræðslu, hreins-

unar eða frekari vinnslu hjá ÍSAL, skal slíkt innflutt brotaál eða annað hráál bera lægstu
aðflutningsgjöld sem heimiluð eru samkvæmt alþjóðasamningum, sem Ísland er aðili að, eða
undanþegið aðflutningsgjöldum þegar heimilt er samkvæmt slíkum samningum.“

5.02 Orðin „staflið g) í“ í 2. málsl. 15. gr. aðalsamningsins falli niður.
5.03 Fyrirsögn 16. gr. verði „Erlendur gjaldeyrir og gjaldeyrisreikningar“. Málsgrein

16.01 í aðalsamningnum falli niður og niðurfellingin verðisýnd með því að setja í stað hinnar
niðurfelldu málsgreinar orðin „Felld niður með fimmta viðauka við aðalsamninginn“.

5.04 Orðin „Að fullnægðum skilyrðum málsgreinar 16.01 skalÍSAL“ í málsgrein 16.02 í
aðalsamningnum falli niður og í stað þeirra komi orðin „ÍSALskal . . . “

6. gr.
Breytingar á ákvæðum aðalsamningsins varðandi starfslið,

efni og þjónustu og aðstoðarsamninga.
6.01 Orðin „. . . í samræmi við lög nr. 39/1951“ í lok málsgreinar 17.01 og 17.02 í aðal-

samningi verði felld niður og í stað þeirra komi orðin „. . . í samræmi við íslensk lög“.
6.02 Málsgrein 17.04 í aðalsamningi er hér með breytt þannigað hún hljóði svo í heild

sinni:
„17.04 Samningurinn milli lýðveldisins Íslands og Svissneska sambandslýðveldisins til að

koma í veg fyrir tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur ogeignir, sem undirritaður var 3.
júní 1988, með áorðnum breytingum hverju sinni, gildir um álagningu skatta á tekjur og eignir
starfsmanna sem hafa búsetu í Sviss og ráðnir eru af Alusuisse, dótturfyrirtæki þess, ÍSAL,
eða verktaka þeirra í sambandi við byggingu og starfrækslu bræðslunnar og alla starfsemi sem
heimiluð er skv. 11. gr. Ríkisstjórnin skal beita ákvæðum draga frá 1992 að samningi til að
koma í veg fyrir tvísköttun að því er varðar tekjur og eignir (með áorðnum breytingum hverju
sinni), sem undirbúin hafa verið af OECD, við álagningu skatta á tekjur og eignir erlendra
ríkisborgara sem hafa búsetu annars staðar en í Sviss og þannig eru ráðnir á Íslandi nema %
og þar til % í gildi sé tvíhliða samningur til að koma í veg fyrir tvísköttun milli Íslands og
heimaríkis slíkra erlendra ríkisborgara er kveði á um annað.“

6.03 Ný málsgrein, 17.05, bætist við 17. gr. aðalsamningsins, svohljóðandi:
„17.05 Ákvæðum málsgreina 17.01 og 17.02 skal beitt að því marki sem samræmist al-

þjóðlegum skuldbindingum Íslands, einkum samkvæmt samningnum um hið Evrópska efna-
hagssvæði eða síðari samningum er kunna að koma í hans stað.“

6.04 Ný málsgrein, 18.04, bætist við 18. gr. aðalsamningsins, svohljóðandi:
„18.04 Ákvæðum málsgreina 18.01 og 18.02 skal beitt að því marki sem samræmist al-

þjóðlegum skuldbindingum Íslands, einkum samkvæmt samningnum um hið Evrópska efna-
hagssvæði eða síðari samningum sem kunna að koma í hans stað.“

7. gr.
Breytingar á ákvæðum aðalsamningsins varðandi

hlutafé og endurskoðendur ÍSALs.
7.01 21. gr. aðalsamningsins er breytt og verður svohljóðandi:
„Hlutafé í ÍSAL má hvenær sem er auka eftir því sem starfsemi ÍSALs krefst í samræmi

við ákvæði samþykkta félagsins og íslensku hlutafélagalaganna eins og þau eru á hverjum
tíma. Hlutafé ÍSALs má lækka hvenær sem er með breytingum á samþykktum félagsins í
samræmi við ákvæði þeirra og samkvæmt ákvæðum íslensku hlutafélagalaganna eins og þau
eru á hverjum tíma.“
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7.02 Orðin „að því áskildu þó að eftir slíka útgáfu eða sölu skal Alusuisse aldrei eiga
minna en fimmtíu hundraðshluta (50%) af útistandandi hlutabréfum í ÍSAL, er almennur at-
kvæðisréttur fylgir (að meðtöldum í þeim fimmtíu hundraðshlutum sérhverjum hlutabréfum,
er aðrir lögaðilar kunna að eignast í samræmi við málsgrein 22.04)“ í lok málsgreinar 22.01 í
aðalsamningnum falli niður.

7.03 Eftirfarandi málsliður bætist við málsgrein 22.02 í aðalsamningnum:
„Ríkisstjórnin skal ekki án gildrar ástæðu synja um samþykki sitt skv. málsgrein 22.01

og þessari málsgrein, og skal samþykki að jafnaði veitt fyrir sölu eða framsali á hlut í ÍSAL
til alþjóðlegs fyrirtækis sem er í góðum metum og staðsett í OECD-ríki, þó háð ákvæðum
málsgreinar 22.03.“

7.04 Eftirfarandi málsliður bætist við málsgrein 22.03:
„Hafi ríkisstjórnin samþykkt sölu eða framsal hlutabréfa í Alusuisse til samþykkts hlut-

hafa samkvæmt þessari 22. gr., skal ríkisstjórnin, ef hinn samþykkti hluthafi er fjárhagslega
jafnsterkur og Alusuisse, ganga til samningaviðræðna í góðri trú um að staðfesta yfirfærslu á
fyrrnefndum skuldbindingum Alusuisse til hins samþykkta hluthafa í hlutfalli (pro rata) við
þann hlut sem seldur er eða framseldur, svo og hlutfallslega(pro rata) yfirfærslu skuldbind-
inga fyrrnefndra aðila gagnvart Alusuisse.“

7.05 Fyrsta málslið málsgreinar 23.02 í aðalsamningnum er breytt og verður svohljóðandi:
„Í samræmi við íslensku hlutafélagalögin, eins og þau eru á hverjum tíma, íslensk lög um

ársreikninga, eins og þau eru á hverjum tíma, og svo sem enn fremur er kveðið á um í sam-
þykktum ÍSALs, skulu á aðalfundi ÍSALs ár hvert kosnir endurskoðendur eða endurskoðun-
arfyrirtæki, sem hafi það hlutverk að athuga ár hvert reikninga ÍSALs og gerðir stjórnarinnar
að því leyti sem þeir telja nauðsynlegt.“

8. gr.
Breytingar á ákvæðum aðalsamningsins varðandi framleiðslugjald.

8.01 Málsgrein 25.03 í aðalsamningnum er hér með breytt þannig að hún hljóði svo í heild
sinni:

„25.03 Frá og með 1. janúar 1985, skal fjárhæð framleiðslugjalds fyrir hverja smálest af áli
vera tuttugu Bandaríkjadollarar (US[dollar] 20,00) og fráog með 1. janúar 1998, eða á fyrsta
degi almanaksmánaðarins sem fer á eftir AR V eins og sá dagur er skilgreindur í málsgrein
9.11, hvort sem síðar verður, skal fjárhæð framleiðslugjaldsins fyrir hverja smálest af áli vera
tíu Bandaríkjadollarar (US[dollar] 10,00) („grunntaxtinn“). Framleiðslugjaldið, sem ÍSAL
ber að greiða í heild fyrir hvert einstakt almanaksár eða hluta úr almanaksári, skal aldrei verða
lægra en sú fjárhæð í Bandaríkjadollurum sem jafngildirframleiðslugjaldi á þær smálestir áls
sem skipað hefur verið út frá bræðslunni (eða færðar til umframbirgða) á því almanaksári eða
hluta almanaksárs, þegar það er reiknað á grunntaxtanum („lágmarksframleiðslugjaldið“).“

8.02 Málsgrein 25.04 er breytt og hljóðar svo:
„25.04 Frá og með 1. janúar 1995 skal fjárhæð framleiðslugjaldsins af nettóhagnaði ÍSALs

fyrir hvert ár vera 33% af nettóhagnaði en þó þannig að sú fjárhæð, er greidd hefur verið
sem lágmarksframleiðslugjald vegna hvers almanaksárs frá1995 til og með 2004 samkvæmt
málsgrein 25.03, skal talin til frádráttar þeirri fjárhæð sem greiða ber í framleiðslugjald af
netthóhagnaði ÍSALs fyrir það almanaksár, ef um hagnað er aðræða. Framleiðslugjald, sem
ÍSAL ber að greiða í heild vegna hvers almanaksáranna frá 1995 til og með 2004 skal aldrei
vera hærra en umrædd fjárhæð lágmarksframleiðslugjaldsins í Bandaríkjadollurum eða fram-
leiðslugjaldsins á nettóhagnað, hvort sem hærra er. Frá og með 1. janúar 2005, kemur fjárhæð-
in, sem greidd er sem lágmarksframleiðslugjald vegna þess almanaksárs og síðari almanaks-
ára, til frádráttar sem rekstrarkostnaður. Við reikning á þeim hundraðshlutum, sem að ofan
greinir, skal nettóhagnaði ÍSALs fyrir almanaksár umbreytt úr íslenskum krónum í Banda-
ríkjadollara á gengi, sem er meðaltal af því mánaðarlega gengi milli íslenskrar krónu og
Bandaríkjadollars (byggt á opinberri gengisskráningu) sem notað hefur verið við færslu á
tekjum og gjöldum ÍSALs á því almanaksári.“

8.03 Málsgrein 25.05 í aðalsamingnum er hér með breytt þannig að hún hljóði svo í heild
sinni:
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„25.05 Á gildistíma eða framlengdum gildistíma þessa samnings skal framleiðslugjaldið
gilda nema eitthvað af eftirfarandi eigi sér stað:
(a) ÍSAL velji að lúta almennum íslenskum skattalögum skv. málsgrein 33.03 með gildis-

töku á þeim degi sem breytingin yfir í hið almenna skattkerfi erákveðin í samræmi við
sömu málsgrein 33.03;

(b) samkomulag náist samkvæmt 30. gr. um að taka upp annað skattlagningarfyrirkomu-
lag.“

8.04 Málsgrein 25.06 í aðalsamningnum falli niður og niðurfellingin verði sýnd með því
að setja í stað hinnar niðurfelldu málsgreinar orðin „Felldniður með fimmta viðauka við
aðalsamninginn“.

8.05 Við 25. gr. aðalsamningsins bætist ný málsgrein, 25.07, svohljóðandi:
„25.07 Flytji ÍSAL inn ál eða brotaál (eða annan sambærilegan álmálm) til endurbræðslu í

bræðslunni eða steypuskála bræðslunnar skal magn hins innflutta málms, sem notaður er við
framleiðsluna (í tilteknum mánuði), dregið frá heildarmagninu, sem skipað er út frá bræðsl-
unni á þeim mánuðum (eða færður er til umframbirgða) við útreikning lágmarksframleiðslu-
gjalds. Gerð skal grein fyrir hinu innflutta áli á hverjum gjalddaga framleiðslugjaldsins skv.
málsgrein 29.02. Flytji ÍSAL inn brotaál (eða annan sambærilegan álmálm þar sem raunveru-
legt efnistap á sér stað við endurbræðslu) til endurbræðslu, skal hið innflutta magn sem til
frádráttar kemur við útreikning lágmarksframleiðslugjaldsins, leiðrétt með leiðréttingarstuðli
samkvæmt nánara samkomulagi milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse til að leiða í ljós raun-
verulegt efnistap sem á sér stað við endurbræðslu.“

8.06 26. gr. aðalsamningsins er breytt í heild sinni og verður svohljóðandi:

„26. gr.
Útreikningur heimsmarkaðsverðs á áli.

26.01 Við útreikning á nettóhagnaði ÍSALs með tilliti til framleiðslugjalds, skal heims-
markaðsverð á áli („heimsmarkaðsverðið“) merkja það verð áhrááli, sem ákvarðast fyrir
hvern almanaksársfjórðung með útreikningi í upphafi næsta almanaksársfjórðungs á eftir
samkvæmt eftirfarandi formúlu:
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P = LME + MW + 2 (LME 3M + PREM)
4

þar sem
P = Heimsmarkaðsverðið í bandarískum sentum á pund (2.204,62 pund = 1

smálest).
LME = Meðaltalið, fyrir undanfarandi almanaksársfjórðung, tilgreint í Bandaríkjasent-

um á pund (2.204,62 pund = 1 smálest), af daglegum meðaltöldum verðskrán-
ingum hjá London Metal Exchange á hrááli, með lágmarkshreinleika 99,7 af
hundraði, staðgreiddu við afhendingu, eins og þær eru birtar í „Metal Bulletin“
og umreiknaðar, þegar þörf krefur, úr sterlingspundum í Bandaríkjadollara eftir
meðaltöldu síðasta daggengi á viðkomandi skráningardegi samkvæmt birtingu í
„Financial Times“ (á blaðsíðunni „Currencies and Money“ í töflunni „The Doll-
ar, Spot Forward against the Dollar“).

MW = Meðaltalið, fyrir undanfarandi almanaksársfjórðung,af meðaltöldum mánað-
arlegum verðskráningum í Bandaríkjasentum á pund af hrááli, með lágmarks-
hreinleika 99,7 af hundraði, staðgreiddu við afhendingu, eins og þær eru birtar
í „Metals Week USA“ undir fyrirsögninni „U.S. Free Market“.

LME3M = Meðaltalið, fyrir undanfarandi almanaksársfjórðung, tilgreint í bandarískum
sentum á pund (2.204,62 pund = 1 smálest), af daglegum meðaltöldum verð-
skráningum hjá London Metal Exchange á hrááli, að lágmarkshreinleika 99,7 af
hundraði, með þriggja mánaða afhendingarfresti, eins og þær eru birtar í „Metal
Bulletin“ og umreiknaðar, þegar þörf krefur, úr sterlingspundum í Bandaríkja-
dollara eftir meðaltöldu síðasta daggengi á viðkomandi skráningardegi sam-
kvæmt birtingu í „Financial Times“ (á blaðsíðunni „Currencies and Money“
í töflunni „The Dollar, Spot Forward against the Dollar“).

PREM = Meðaltalið, fyrir undanfarandi almanaksársfjórðung, tilgreint í bandarískum
sentum á pund (2204,62 pund = 1 smálest), af meðalgildi uppbótarfjárhæða
fyrir hráál í háum gæðaflokki með þriggja mánaða afgreiðslutíma, svo sem það
birtist í „Metal Bulletin“ á viðkomandi ársfjórðungi (á blaðsíðunni Non-ferrous
primary metals) undir fyrirsögninni „Aluminium, Certain other transactions,“
í liðnum „LME Premium Indicator: HG three months“ og, þegar þörf krefur,
umreiknað úr sterlingspundum í Bandaríkjadollara eftir meðaltöldu síðasta dag-
gengi á viðkomandi skráningardegi samkvæmt birtingu í „Financial Times“ (á
blaðsíðunni „Currencies and Money“ í töflunni „The Dollar, Spot Forward aga-
inst the Dollar“).

26.02 Ef svo fer að einhverjar af þeim upplýsingum, sem á þarfað halda til að ganga
úr skugga um LME, MW, LME3M og/eða PREM, samkvæmt skilgreiningunum í málsgrein
26.01, eru ekki fáanlegar fyrir einhvern almanaksársfjórðung, af ástæðum sem hvorki ríkis-
stjórnin né Alusuisse fá við ráðið, skal nota LME, MW, LME3M og/eða PREM fyrir und-
anfarandi almanaksársfjórðung við ákvörðun á heimsmarkaðsverði. Verði þessar upplýsingar
tiltækar fyrir 1. júní á næsta ári eftir það ár, sem umræddur almanaksársfjórðungur tilheyrir,
skal þetta heimsmarkaðsverð endurreiknað á grundvelli hinna nýju upplýsinga, og mismun-
urinn, ef einhver er, sem við það kemur fram milli heimsmarkaðsverðsins eins og það er
upphaflega reiknað og heimsmarkaðsverðsins eins og það er endurreiknað samkvæmt hinum
nýju upplýsingum, tekinn með við útreikning á nettóhagnaðiÍSALs fyrir það ár, sem árs-
fjórðungurinn tilheyrir. Verði þessar upplýsingar tiltækar eftir 1. júní á næsta ári á eftir því
ári, sem umræddur almanaksársfjórðungur tilheyrir, skal ekki tekið tillit til upplýsinganna,
nema aðilar verði ásáttir um annað og að áskildum ákvæðum málsgreinar 26.03.

26.03 Ef svo fer að einhverjar af þeim upplýsingum, sem á þarfað halda til að ganga
úr skugga um LME, MW, LME3M og/eða PREM, samkvæmt skilgreiningunum í málsgrein
26.01, eru ófáanlegar í fjóra eða fleiri almanaksársfjórðunga samfleytt, af ástæðum sem hvorki
ríkisstjórnin né Alusuisse fá við ráðið, skulu ríkisstjórnin og Alusuisse reyna að ná samkomu-
lagi um að nota aðrar sambærilegar upplýsingar við útreikning á heimsmarkaðsverði í stað
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þeirra upplýsinga, sem orðið hafa ófáanlegar. Nái þau samkomulagi skulu þær upplýsingar
notaðar í þessu skyni, en takist þeim ekki að ná samkomulagi,er hvorum aðilaum sig heimilt
að vísa málefninu til gerðardóms samkvæmt 47. gr. Þar til málið er útkjáð með samkomu-
lagi eða úrskurði gerðardóms og að áskildu því, sem felst í þeim málalokum, skulu ákvæði
málsgreinar 26.02 í samningi þessum gilda áfram.“

8.07 Við staflið (g) í málsgrein 27.01 í aðalsamningnum bætist eftirfarandi málsliður:
„Frá 1. janúar 1997 er ÍSAL ekki heimilt að leggja fé í varasjóð samkvæmt þessum staflið

(g), og þeim varasjóði sem til er 31. desember 1996 skal ráðstafað í tengslum við fjárfestingu
vegna fjórðu stækkunar bræðslunnar án þess að upphæðin teljist til nettóhagnaðar ÍSALs.“

8.08 Aftan við staflið (g) í málsgrein 27.01 í aðalsamningnumbætist við nýr stafliður (h),
svohljóðandi:
„(h) Frá 1. janúar 1997 skal ÍSAL heimilt að flytja rekstrartap, sem myndast á árinu 1997 eða

á síðara almanaksári, milli ára í allt að fimm ár. ÍSAL skal endurmeta fjárhæð tapsins,
sem flutt er milli ára, með því að hækka eða lækka hana í beinu hlutfalli við nettóbreyt-
inguna sem kann að hafa orðið á meðalársgengi milli íslenskukrónunnar og svissneska
frankans frá því almanaksári sem tapið myndaðist og til þessalmanaksárs sem verið er
að gera reikningsskil fyrir.“

8.09 Eftirfarandi orðum skal skotið inn framan við orðin „staflið (g) hér að ofan“ í lok
málsgreinar 27.01 í aðalsamningnum: „málsgrein 25.04 og . .. “.

8.10 Stafliðum (a) og (b) í málsgrein 27.04 í aðalsamningnum er breytt og verða svohljóð-
andi:
„(a) Heildarkostnaðarverð (FOB-rafskautaverksmiðju) þess samanlagða magns af rafskaut-

um, sem afhent er til ÍSALs á hverju einstöku almanaksári, skal ákvarðað samkvæmt
hinu samningsbundna verði sem við á um meðalverð pr. smálest(FOB-rafskautaverksmiðju)
á rafskautum, sem látin eru í té af hálfu Alusuisse á sama ári frá rafskautaverksmiðjum
þess í Evrópu til annarra aðila en Alusuisse eða dótturfélaga Alusuisse samkvæmt sölu-
samningum öðrum en um einstakar sölur (að undanteknum rafskautum til aðila sem eiga
eignarhlutdeild hærri en 15% í viðkomandi rafskautaverksmiðju), eins og það mundi
gilda um hið samanlagða magn til ÍSALs.“

„(b) Útreikning meðalverðs á rafskautum til annarra aðila en Alusuisse eða dótturfyrirtækja
Alusuisse samkvæmt staflið (a) skal gera í svissneskum frönkum, þannig að verð sé
umreiknað í þann gjaldmiðil eftir því gengi sem í gildi er á útskipunartíma.“

8.11 Málsgrein 27.05 í aðalsamningnum er breytt þannig að næstsíðasti málsliður, sem
hefst með orðunum „Ef ekki er um annað samið“ og lýkur með orðunum „óháðra viðskipta-
vina“ er felldur niður og í hans stað eru settir eftirfaranditveir málsliðir:

„Ef ekki er um annað samið milli aðila, skulu uppbætur á grundvelli málmgæða og lögunar
málmsins, sem stuðst er við til þess að reikna nettóhagnað ÍSALs, ákvarðaðar af Alusuisse-
Lonza Trading Ltd. og taka mið af uppbótum sem gilda á Evrópumarkaði. Hið alþjóðlega
fyrirtæki óháðra löggiltra endurskoðenda, sem ríkisstjórnin skipar til þess að yfirfara og sann-
prófa ársreikninga ÍSALs samkvæmt málsgrein 29.05 í aðalsamningnum, skal hafa það sem
fastan lið í árlegu endurskoðunarstarfi sínu að sannprófa aðslíkar uppbætur séu samkvæmt
viðskiptaháttum milli óskyldra aðila á Evrópumarkaði.“

8.12 Eftirfarandi tveir málsliðir bætist við málsgrein 27.05 í aðalsamningnum:
„Að því marki sem ÍSAL hefur með höndum endurbræðslu eða hreinsun innflutts áls (t.d.

brotaáls eða lággæðaáls) skal slík starfsemi vera annaðhvort i) gegn gjaldi, þannig að ÍSAL
fái greitt, á grundvelli viðskipta milli óháðra aðila, fyrir endurbræðslu eða hreinsun, eða ii)
framkvæmt fyrir eigin reikning ÍSALs þannig að verð fyrir álið, sem flutt er inn af ÍSAL, sé
ákvarðað á grundvelli hlutlægra viðmiða skv. málsgrein 27.01 svo sem nánar er samið um
milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse. Að því marki sem ÍSAL hefur með höndum framleiðslu
á fullunnum álvörum skal verð hinnar fullunnu álvöru ákvarðað á grundvelli hlutlægra við-
miða skv. málsgrein 27.01 svo sem nánar er samið um milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse.“

8.13 Á eftir orðunum „. . . Bandaríkjadollurum . . . “ í málsgrein 27.06 í aðalsamningnum
verði bætt inn orðunum „. . . eða svissneskum frönkum . . . “

8.14 Stafliður (d) í málsgrein 28.01 í aðalsamningnum breytist og verði svohljóðandi: „d)
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frá AR IV til AR V, af áli umfram 27.000 smálestir“ og strax á eftir staflið (d) í málsgrein
28.01 bætist nýr stafliður (e), jafnframt því að orðið „og“ erfellt niður í staflið (c) og orðinu
„og“ bætt við staflið (d), svohljóðandi:
„(e) frá AR V og síðan þar til samningur þessi gengur úr gildi,af áli umfram 43.000 smá-

lestir.“
8.15 Eftirfarandi orð bætist fremst í staflið (d) í mgr. 29.03í aðalsamningnum: „Fyrir

tímabilið frá 1. janúar, 1985 til 31. desember 2004 . . . “ og nýr málsliður bætist við staflið (d)
í mgr. 29.03 í aðalsamningnum, svohljóðandi:

„Frá og með 1. janúar 2005 og á hverju almanaksári eftir það skal í útreikningum á því
framleiðslugjaldi, sem ÍSAL ber að greiða fyrir viðkomandialmanaksár, koma fram fjár-
hæð framleiðslugjaldsins, reiknað út samkvæmt gjaldþrepiþví sem tilgreint er í málsgrein
25.04, eins og því er beitt um framtalinn nettóhagnað ÍSALs samkvæmt staflið (c) hér að of-
an en lágmarksframleiðslugjaldið frádregið einungis sem rekstrargjöld í því skyni að reikna
út nettóhagnað ÍSALs án þess að það hafi önnur áhrif á útreikning framleiðslugjaldsins.“

9. gr.
Breytingar á ákvæðum aðalsamningsins er varða skatta og opinber gjöld.

9.01 Fyrirsögn 30. gr. breytist og verði „Framlenging framleiðslugjaldsins“ og málsgrein
30.01 breytist þannig að hún hljóði svo í heild sinni:

„30.01 Ef gildistími þessa samnings er framlengdur á valdegi sem fellur á fertugasta og
fimmta árdegi AR I þá skulu þágildandi reglur um framleiðslugjaldið halda gildi þar til samn-
ingur þessi rennur út nema um annað sé samið milli aðila. Grunntaxtinn á framlengdu samn-
ingstímabili skal þó endurskoðaður samkvæmt eftirfarandiformúlu, nema aðilar komist að
samkomulagi um annað:

RBR =
�� ��� � �� � � 	
�	���  � � � ������ �

þar sem:
RBR = Endurskoðaður grunntaxti (í Bandaríkjadollurum á hverja smálest af áli).

BP = Grunnverðið sem er meðalheimsmarkaðsverð á hrááli á almanaksárunum 1987–
1996 reiknað skv. 26. gr.

ODP = Valdagsverðið, sem er meðalheimsmarkaðsverð á hráálireiknað skv. 26. gr. á þeim
tíu almanaksárum sem fara næst á undan þeim degi sem annar aðilinn skal í síðasta
lagi hafa notað heimild sína til þess að framlengja gildistíma þessa samnings fram
yfir fertugasta og fimmta árdag AR I.

BPPI = Grunnvísitala framleiðslukostnaðar í Bandaríkjunum, sem er vegið meðaltal vísi-
tölunnar „U.S. Producer Price Index (All Commodities)“ á almanaksárunum
1992–1996 eins og hún er birt af Atvinnumálastofnun Bandaríkjanna (U.S. Bureau
of Labor Statistics).

OPPI = Vísitala framleiðslukostnaðar á valdegi, sem er vegið meðaltal vísitölunnar „U.S.
Producer Price Index (All Commodities)“ svo sem hún er birt af Atvinnumála-
stofnun Bandaríkjanna (U.S. Bureau of Labor Statistics) fyrir þau fimm alman-
aksár sem fara næst á undan deginum þegar annar hvor aðili skal í síðasta lagi
hafa nýtt heimild sína til þess að framlengja gildistíma samnings þess fram yfir
fertugasta og fimmta árdag AR I.“

9.02 Málsgreinar 30.02, 30.03, 30.04, 30.05, 30.08, 30.09,30.10, 30.11 og 30.12 í að-
alsamningnum falli niður og niðurfellingin verði sýnd með því að setja í stað hverrar hinna
niðurfelldu málsgreina orðin „Felld niður með fimmta viðauka við aðalsamninginn.“

9.03 Málsgrein 31.01 í aðalsamningnum er hér með breytt þannig að við bætast stafliðir
(o), (p) og (q), svohljóðandi:
„(o) Byggingarleyfisgjald og gatnagerðargjald vegna fjórðu stækkunar bræðslunnar, að upp-

hæð sem svarar til jafnvirðis 100.000 svissneskra franka í íslenskum krónum hvort gjald,
greiðist eigi síðar en 31. desember 1996, umreiknað í íslenskar krónur á greiðsludegi.

(p) Skipulagsgjald vegna fjórðu stækkunar bræðslunnar, aðupphæð sem svarar til jafnvirðis
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50.000 svissneskra franka í íslenskum krónum, greiðist eigi síðar en 31. desember 1996,
umreiknað í íslenskar krónur á greiðsludegi.

(q) Gjöldin skv. stafliðum (o) og (p) koma til greiðslu vegna fjórðu stækkunar bræðslunnar.
Ef til frekari stækkunar kemur innan fimmta áfanga bræðslunnar skal greiða viðbótar-
gjöld. Slík gjöld skulu vera í hlutfalli við þá fjölgun kera (pro rata) sem verður við slíka
frekari stækkun samanborið við fjölgun kera vegna fjórðu stækkunarinnar.“

9.04 Ný málsgrein, 33.03, bætist við 33. gr. aðalsamningsins, svohljóðandi:
„33.03 Á gildistíma þessa samnings má ÍSAL velja þann kost aðlúta almennum íslenskum

skattalögum sem í gildi eru hverju sinni. Beiðni um slíka breytingu skal lögð fram skriflega
eigi síðar en 1. júní þess almanaksárs sem fer á undan því almanaksári sem breytingin á að
taka gildi. Beiðnina má fyrst leggja fram 1. júní 1999 eða vegna þess dags, en hvenær sem
er fyrir 1. júní ár hvert eftir það. Berist slík beiðni, skuluaðilar þegar ganga til samninga um
breytinguna yfir í hið almenna skattkerfi. Aðilar skulu koma sér saman um aðferðir við fram-
kvæmd breytingarinnar yfir í hið almenna skattkerfi. Við breytinguna skulu réttindi ÍSALs og
hluthafa þess samkvæmt ákvæðum málsgreinar 33.01 haldast óskert í þann tíma sem getið er
í sömu grein. Eftir það skal ÍSAL lúta almennum íslenskum skattalögum það sem eftir er af
samningstímanum.“

9.05 Ný málsgrein, 33.04, bætist við 33. gr. aðalsamningsins, svohljóðandi:
„33.04 Hafi ÍSAL ekki valið að lúta almennum íslenskum skattalögum samkvæmt máls-

grein 33.03 áður en samningur þessi rennur út, skal ÍSAL lútaalmennum íslenskum skatta-
lögum eftir að samningur þessi rennur út, nema aðilar komistað samkomulagi um annað. Um
breytinguna yfir í hið almenna skattkerfi skal fara samkvæmt málsgrein 33.03“.

10. gr.
Breytingar á ákvæðum aðalsamningsins

er varða almenn ákvæði.
10.01 Málsgrein 49.01 í aðalsamningnum er breytt með því að fella niður orðin „tuttugu

og fimm ár“ í fyrsta málslið og orðin „þrjátíu og fimm ár“ í þriðja málslið og setja í þeirra
stað orðin „fjörtíu og fimm ár“ á báðum stöðum. Jafnframt er annar málsliður felldur niður í
heild sinni.

10.02 Málsgrein 49.02 í aðalsamningnum falli niður og niðurfellingin verði sýnd með
því að setja í stað hinnar niðurfelldu málsgreinar orðin „Felld niður með fimmta viðauka við
aðalsamninginn.“

10.03 50. gr. aðalsamningsins er breytt þannig að hún verði svohljóðandi í heild sinni:

„50. gr.
Réttindi og skyldur að loknum samningstíma eða við riftun.

a) Réttindi ef ÍSAL er slitið eða það leyst upp:
50.01 Þegar samningur þessi og fylgisamningarnir renna út eða þeim er rift, skulu allar

fjárfestingar Alusuisse og sérhvers samþykkts hluthafa vera áfram á þeirra nafni. Alusuisse
skal þá eiga rétt á, ef það óskar þess, að slíta ÍSAL og leysa það upp. Fari svo, skal Alusuisse
og sérhverjum samþykkum hluthafa heimilað að endurheimta:
(a) upphæð fjárfestinga sinna í ÍSAL og allan uppsafnaðan hagnað ÍSALs innan Íslands

sem utan, enda er það skilningur aðila að réttindi ÍSALs og samþykktra hluthafa þess
samkvæmt málsgrein 33.01 haldist; og

(b) innkomið fé vegna sölu á eignum ÍSALs á Íslandi á því gengisem ákvarðað er í 16. gr.
samnings þessa.

50.02 Ef ÍSAL er slitið eða það leyst upp eftir að samningur þessi rennur út eða er rift,
skulu V. kafli og 35., 45., 46., 47. og 50. gr. vera áfram í gildiað svo miklu leyti sem nauð-
synlegt er til að fullnægja þeim tilgangi er þar greinir.

b) Ráðstöfun mannvirkja:
50.03 Ef rekstri bræðslunnar er hætt, skulu aðilar, í samvinnu við kaupstaðinn, leitast

við í góðri trú að finna önnur arðbær not fyrir bræðsluna og tilheyrandi mannvirki. Ef slíkar
tilraunir leiða ekki til gagnkvæms samkomulags um slíka aðra notkun bræðslunnar innan tólf
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mánaða frá því að tilkynnt er um þá ætlun að hætta rekstri, skal Alusuisse, ef ekki er um
annað samið, sjá um að ÍSAL fjarlægi bræðsluna og tilheyrandi mannvirki, sem ekki hafa
fundist önnur not fyrir, innan eðlilegs tíma (þó ekki síðar en 30 mánuðum frá þeim degi sem
starfrækslu er endanlega hætt).

50.04 Strax eftir að bræðslulóðin hefur verið rudd, samkvæmt málsgrein 50.03, skal ÍSAL
afhenda kaupstaðnum bræðslulóðina veðbanda- og kvaðalausa. ÍSAL skal eftir það ekki eiga
neina kröfu um bræðslulóðina, né heldur skulu leggjast á ÍSAL neinar kvaðir vegna hennar,
enda hafi ÍSAL rekið bræðsluna í fullu samræmi við ákvæði umhverfisstarfsleyfis.

c) Réttur til áframhaldandi starfrækslu eftir lok samningstíma:
50.05 Kjósi ÍSAL að halda áfram rekstri þegar samningur þessi rennur út, skulu öll leyfi

(svo sem umhverfisstarfsleyfi), sem ÍSAL hafa verið veitt á samningstímanum gilda áfram
samkvæmt ákvæðum sínum um gildistíma eða samkvæmt ákvæðum íslenskra laga eins og
þau eru á hverjum tíma. Haldi ÍSAL áfram rekstri eftir lok gildistíma þessa samnings skulu
grundvallarréttindi til starfrækslu (svo sem réttur til þess að eiga fasteignir og til iðnrekstr-
ar) og undanþágur (svo sem undanþágur frá ákvæðum hlutafélagalaga er lúta að þjóðerni)
sem veittar eru með þessum samningi eða felast í honum halda fullu gildi, að teknu tilliti til
stjórnsýslukrafna. Eftir lok gildistíma þessa samnings skal rekstur ÍSALs, sbr. þó það sem að
framan greinir, alfarið lúta íslenskum lögum og reglugerðum og félagið njóta sömu réttinda
og önnur iðnfyrirtæki á Íslandi.“

10.04 Nafn og heimilisfang Alusuisse í 53. gr. breytist og verður sem hér segir:
„Alusuisse: Alusuisse-Lonza Holding Ltd.

Feldeggstrasse 4
CH-8008 Zürich,

Switzerland“.

11. gr.
Tengsl við breytingar á fylgisamningnum og fylgiskjalinu um framkvæmd.

11.01 Samtímis undirritun þessa samnings skal fylgiviðaukinn undirritaður af aðilum hans
í formi fylgiskjals A.

11.02 Samtímis undirritun þessa samnings undirrita viðkomandi aðilar samkomulag (við-
aukaskjalið), um stækkun hafnarmannvirkja samkvæmt málsgrein 12.02 í hafnar- og lóð-
arsamningnum og um framkvæmd tiltekinna ákvæða hans, og tekur sá samningur gildi á
gildistökudegi þessa samnings (fylgir þessum samningi í viðauka A).

11.03 Ríkisstjórnin og Alusuisse skulu staðfesta hvort um sig samþykki sitt við fylgivið-
aukann og viðaukaskjalið með áritun á þau.

11.04 Fylgiviðaukinn telst óaðskiljanlegur hluti viðkomandi fylgisamnings og ef sam-
hengi krefst ekki annars skal hvers kyns tilvísun til fylgiskjalanna, sem hér með er gerð eða
síðan kann að vera gerð, teljast vera gerð til fylgiskjalanna eða fylgisamninganna eins og
þeim hefur verið breytt með fylgiviðaukanum og fyrri fylgiviðaukum.

12. gr.
Gildi samnings þessa og gildistökudagur.

12.01 Samningur þessi er gerður sem viðbótarsamningur við aðalsamninginn samkvæmt
ákvæðum 51. gr. hans og skal talinn beinn hluti af aðalsamningnum, svo sem væri hann felldur
inn í meginmál hans. Ákvæði aðalsamningsins (eins og honum hefur áður verið breytt) taka
ekki öðrum breytingum en þeim, sem gerðar eru í samningi þessum eða með honum, og halda
að öðru leyti fullu gildi. Allar tilvísanir til aðalsamningsins, sem gerðar eru í fylgiskjölunum
eða fylgisamningunum, eða hvers þeirra sem er, eða verða gerðar hér á eftir, skulu taldar vera
gerðar til aðalsamningsins eins og honum hefur áður verið breytt og eins og honum hefur
verið breytt með samningi þessum, nema samhengi krefjist annars.

12.02 Þegar samningur þessi og fylgiviðauki við hann hafa verið undirritaðir af aðilum
og tilkynning verið gefin út svo sem mælt er í 51. gr. aðalsamningsins, skal samningur þessi,
ásamt lagafrumvarpi þar að lútandi, lagður fyrir Alþingi til staðfestingar og samþykktar. Við
staðfestingu og að fullnægðum öðrum löggjafaratriðum skalsamningur þessi öðlast gildi
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(„gildistökudagur“) og hafa lagagildi á Íslandi svo sem kveðið verður á um í staðfesting-
arlögunum.

ÞESSU TIL STAÐFESTU er samningur þessi undirritaður af hálfu ríkisstjórnarinnar og
Alusuisse á þeim degi, er í upphafi greinir.

Fyrir RÍKISSTJÓRN ÍSLANDS
Finnur Ingólfsson (sign)

iðnaðarráðherra.

Fyrir ALUSUISSE-LONZA HOLDING LTD.
Dr. Wolfgang Stiller (sign).

Beat Lehmann (sign).

FIFTH AMENDMENT TO THE MASTER AGREEMENT
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF ICELAND
AND

ALUSUISSE-LONZA HOLDING LTD.

Agreement made as of the 16th day of November, 1995 between

The Government of Iceland (hereinafter referred to as the „Government“) of the First Part,
and

Alusuisse-Lonza Holding Ltd. (hereinafter referred to as „Alusuisse“), a company organized
under the laws of Switzerland, of the Second Part.

WHEREAS the Government and Alusuisse are parties to an agreement dated March 28,
1966 ratified by Act of the Althing No. 76, May 13, 1966, and effective as of September 20,
1966, amended (i) by a First Amendment dated October 28, 1969, ratified by Act of the Alt-
hing No. 19, April 6, 1970, and effective as of April 16, 1970,(ii) by a Second Amendment
dated December 10, 1975, ratified by Act of the Althing No. 42,May 25, 1976, and effective
as of June 12, 1976, (iii) by a Third Amendment dated November5, 1984, ratified by Act of
the Althing No. 104, November 30, 1984, and effective as of November 30, 1984 and (iv) by a
Fourth Amendment dated November 11, 1985, ratified by Act of the Althing No. 111, Decem-
ber 31, 1985, and effective as of December 31, 1985 (hereinafter as so amended referred to
as the „Master Agreement“) relating, among other things, tothe construction and operation
of an aluminium reduction plant and appurtenant facilitiesat Straumsvík in the Township
of Hafnarfjördur, owned by Icelandic Aluminium Company Ltd. („ISAL“), a subsidiary of
Alusuisse;

WHEREAS the Government is interested in promoting the further expansion of power
intensive industries in Iceland and thereby contributing to diversification in the national
economy through the utilization of the hydroelectric and geothermal energy resources of the
country;

WHEREAS Alusuisse is engaged in a wide range of industrial activities on an international
scale including the aluminium industry as producer of alumina and primary aluminium and
manufacturer of fabricated and semi-fabricated aluminiumproducts;

WHEREAS Alusuisse whishes to strengthen the competitive position of ISAL through an
expansion of ISAL ensuring better utilization of the existing infrastructure at Straumsvík;

WHEREAS the Government and Alusuisse, as a result of negotiations conducted since
January 1995 on ways to achieve these objectives now wish to amend certain provisions of
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the Master Agreement relating to such expansion, the determination of the Consolidated Tax
payable by ISAL and related operational matters;

NOW IT IS HEREBY DECLARED AND AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
Title of this Agreement and Definitions Used Therein.

Section 1.01 This Agreement shall be known as the Fifth Amendment to the Master
Agreement.

Section 1.02 Unless the context otherwise requires, the following terms as used in this
Agreement shall have the meanings assigned to them in the Sections specified in Article 1 of
the Master Agreement (as earlier amended and as amended by this Agreement) :

“Government“ Section 1.01(a)
“Alusuisse“ Section 1.01(b)
“Township“ Section 1.01(d)
“ISAL“ Section 1.01(e)
“Alusuisse Affiliate“ Section 1.01(f)
“Scheduled Documents“ Section 1.02
“Scheduled Contracts“ Section 1.02
“Aluminium“ Section 1.03(a)
“Smelter“ Section 1.03(b)
“Contract Power“ Section 1.03(r)
“Fifth stage of the Smelter“ Section 1.05(a)
“Smelter Fourth Enlargement“ Section 1.05(b)
“PDDV“ Section 1.05(c)
“Additional Power Facilities“ Section 1.05(d)

Section 1.03 The „Scheduled Amendment“ means the Fourth Amendment to the Power
Contract (Schedule A) between Landsvirkjun and ISAL. The „Annexed Document“ shall
mean the Memorandum of Agreement on the Expansion of the PortFacilities at Straumsvík
Harbour pursuant to Section 12.02 of the Smelter Site and Harbour Agreement and on the
Implementation of Certain Provisions thereof entered intobetween the Township and ISAL
annexed hereto as Annex A.

Section 1.04 Unless the context otherwise requires, the following terms as used in this
Agreement and the Scheduled Amendment and the Annexed Document shall have the foll-
owing meaning:
(a) The „Ratifying Act“ shall mean the Act of the Althing thatgives this Agreement the

force of law in Iceland as provided in Section 12.02 of this Agreement.
(b) „Effective Date“ of this Agreement shall have the meaning assigned to that term in

Section 12.02 of this Agreement.

Article 2
Amendment of Definitions Used in the Master Agreement and theScheduled

Documents.
Section 2.01 Subsection (b) of Section 1.01 of the Master Agreement shall read as foll-

ows:
“(b) “Alusuisse“ shall mean Alusuisse-Lonza Holding Ltd.,a company organized under the

laws of Switzerland, registered in the City of Zürich, Switzerland, which is the legal
successor of Swiss Aluminium Ltd. Chippis, Canton Valais, Switzerland, and whose
principal office is located at Feldeggstrasse 4, CH-8008 Zürich/Switzerland“.

Section 2.02 Subsections (f) and (g) of Section 1.01 of the Master Agreement shall read
as follows:
“(f) “Alusuisse Affiliate“ shall mean any existing or futurecorporation of which more than

fifty percent (50%) of the shares having ordinary voting power are at the time directly
or indirectly owned, respectively controlled by Alusuisse“.



16

“(g) “Approved Shareholder“ shall mean any corporation (other than Alusuisse or any Alu-
suisse Affiliate) owning shares in ISAL that have been aquired in accordance with Art-
icle 22 of this Agreement. Any reference in this Agreement toa Minority Shareholder
shall be deemed to be a reference to an Approved Shareholder.“

Section 2.03 The introductory sentence of Section 1.03 of the Master Agreement is hereby
amended by deleting the words “the meanings set forth in thisSection 1.03 and in Section
1.04“ at the end thereof and inserting in their place the words “the meanings set forth in this
Section 1.03 and in Sections 1.04 and 1.05“.

Section 2.04 Subsections (a) and (b) of Section 1.03 of the Master Agreement shall read
as follows:
“(a) “Aluminium“ shall mean aluminium produced by ISAL and which may be in the form

of;
i) “primary aluminium“ meaning alloyed or unalloyed aluminium metal produced

in the Smelter and in the Smelter Casthouse and which can be either i) “alumini-
um ingots“ traded as “aluminium minimum purity 99.7%“ on theLondon Metal
Exchange “LME“, or ii) “primary aluminium derivatives“, manufactured in a cont-
inuous production line from liquid metal, which can be of anytype, size or shape,
including ingots for remelting and casting, rolling slabs,extrusion billets, wire
bars, pellets and atomized aluminium and also including continuously cast plate,
strip rod (whether or not broken down and up-coiled) and slugs punched out from
continuously cast strip, which are normally traded at LME prices plus premiums
predicated on quality or shape; and

ii) “fabricated aluminium products“ which shall mean products made inside or
outside the Smelter Site from primary aluminium produced inthe Smelter or in
the Smelter Casthouse in a production line starting from cold aluminium metal
such as hot and cold rolled sheet, extrusions, castings and forgings irrespective of
whether manufactured in the Smelter Casthouse or in separate, purpose-built plant,
premises, or facilities.“

“(b) “Smelter“ shall mean the aluminium reduction plant andappurtenant facilities situated
at the Smelter Site as the same shall be constituted and equipped at any particular time
having in the First Stage of the Smelter a rated capacity of 60megawatts and in the
initial stage of the Fifth Stage of the Smelter a rated capacity of 295 megawatts and
which may be increased in the Fifth Stage of the Smelter to a rated capacity of up to 360
megawatts, as further specified in the Power Contract from time to time, and may, when
fully constructed, generally consist of:

(i) two or more potrooms containing a series of aluminium reduction furnaces, to-
gether with appurtenant electrical and electronic equipment and other auxiliary
equipment;

(ii) one or more cast houses containing melting, holding, fluxing, casting and homogen-
izing equipment, together with all the auxiliary equipmentneeded for the product-
ion of Aluminium from time to time;

(iii) such other plant, premises, or facilities and relatedmachinery, equipment and aux-
iliaries as required for the manufacture of Aluminium;

(iv) related and auxiliary facilities for the production and rodding of electrodes, the
recovery of fluorides, the treatment of dross and anode butts, the pumping and
treatment of water and the repair and maintenance of plant and equipment;

(v) laboratories for analyses and for process and quality control;
(vi) loading, unloading, handling and storage equipment (whether situated in the

Smelter Site or in the Harbour Area) and warehouses for products, materials and
supplies, and central heating system; and

(vii) administrative facilities, including office buildings, canteen and change houses.“
Section 2.05 Subsection (v) of Section 1.03 of the Master Agreement is amended by del-

eting the words “thirty-fifth“ and inserting in their place the words: “forty-fifth“.
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Section 2.06 There shall be added to Article 1 of the Master Agreement a new Section
1.05, reading as follows:

“Section 1.05 Unless the context otherwise requires, the following terms used in this
Agreement and the Scheduled Documents have the following meanings:
(a) “Fifth Stage of the Smelter“ shall mean the Smelter as constructed and equipped to have

in the initial stage a rated capacity of 295 megawatts and eventually a rated capacity of
up to 360 megawatts.

(b) “Smelter-Fourth Enlargement“ shall mean that portion of the Smelter having a rated
capacity of 110 megawatts in excess of the rated capacity of the Fourth Stage of the
Smelter.

(c) “Fifth Power Delivery Date“ (“PDDV“) shall mean the dateso designated determined
as provided in Article 9 of this Agreement.

(d) “Additional Power Facilities“ shall mean the hydroelectric power development at Hraun-
eyjafoss on the River Tungnaá in Southern Iceland, having a rated capacity of 210
megawatts and at Blanda power plant at Eidsstadir on the River Blanda in Northern
Iceland, having a rated capacity of 150 megawatts, as the same shall be constituted and
equipped at any particular time, including diversions and intake structures, canals, pen-
stocks, power stations, transformer stations, switchyards and grid interconnections and
Thórisvatn Storage Enlargement which constitutes the water regulation facilities incre-
asing the storage capacity of the Thórisvatn Storage Facilities to a total of approximately
1330 Gigaliters.“

Article 3
Amendment of Provisions of the Master Agreement Relating toConstruction of

Facilities and Related Matters.
Section 3.01 Section 4.02 of the Master Agreement is hereby amended to read as follows:
“Section 4.02 In addition to completing the construction ofthe Búrfell Facilities, the

Thórisvatn Storage Facilities and the Sigalda Facilities Landsvirkjun has constructed the
Additional Power Facilities and shall effect further enlargement of its interconnected power
system by constructing, operating and maintaining such further power generation and trans-
mission capacity as necessary for the supply of Contract Power pursuant to the terms of this
Agreement and the Power Contract for the entire term and any extended term thereof.“

Section 3.02 Article 5 of the Master Agreement is hereby amended by deleting the words
“and PDDIV“ and inserting the words “PDDIV and PDDV and such additional power deli-
very dates as may be designated and determined in the Power Contract from time to time“ in
their place.

Section 3.03 Section 6.01 of the Master Agreement is hereby amended, firstly by deleting
the words “and the Smelter-Third Enlargement“ and inserting the words “the Smelter-Third
Enlargement and the Smelter-Fourth Enlargement“ in their place; and, secondly, by deleting
the words “and PDDIV“ and inserting the words “PDDIV and PDDV“ in their place.

Section 3.04 There shall be added to Article 6 of the Master Agreement a new Section
6.03, reading as follows:

“Section 6.03 Alusuisse shall cause ISAL to construct and equip the Smelter-Fourth Enlar-
gement so that it is fully constructed and equipped for operation not earlier than July 1, 1997
and not later than December 31, 1997. ISAL shall notify Landsvirkjun not less than one year
in advance of the scheduled date of start-up of the Smelter-Fourth Enlargement.“

Section 3.05 There shall be added to Article 6 of the Master Agreement a new Section
6.04, reading as follows:

“Section 6.04 ISAL shall construct and equip the Smelter andAlusuisse shall cause ISAL
to construct and equip the Smelter so that any further enlargement thereof effected within the
framework of the Fifth Stage of the Smelter is fully constructed and equipped for operation
not later than the date designated and determined in the Power Contract as the first date on
which Landsvirkjun shall be obligated to make power available to such further enlargement
of the Smelter.“
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Section 3.06 Article 7 of the Master Agreement is hereby amended by deleting the words
“and PDDIV“ and inserting the words “PDDIV and PDDV and such additional power deli-
very dates as may be designated and determined in the Power Contract from time to time“ in
their place.

Section 3.07 The heading of Article 9 of the Master Agreementis hereby amended to read
as follows: “Article 9. Determination of PDDI, PDDII, PDDIII, PDDIV and PDDV“.

Section 3.08 Section 9.01 of the Master Agreement is hereby amended, firstly by deleting
the words “and Fourth Power Delivery Dates (“PDDI“, “PDDII“, “PDDIII“ and “PDDIV“)“
and the words “and the Fourth Stage of the Smelter“ in the firstsentence of Section 9.01
and inserting the words “Fourth and Fifth Power Delivery Dates (“PDDI“, “PDDII“, “PDDI-
II“, “PDDIV“ and “PDDV“)“ and the words “the Fourth Stage of the Smelter and the Fifth
Stage of the Smelter“, respectively, in their place; and, secondly, by deleting the words “and
PDDIV“, the words “Sections 9.02, 9.03 and 9.04“ and the words “Sections 9.05, 9.06, 9.07
or 9.10“ in the second sentence of Section 9.01 and insertingthe words “PDDIV and PDDV“,
the words “Sections 9.02, 9.03, 9.04, 9.09 and 9.11“ and the words “Sections 9.05, 9.06, 9.07,
9.10 or 9.12“, respectively, in their place.

Section 3.09 There shall be added to Article 9 of the Master Agreement a new Section
9.11, reading as follows:

“Section 9.11 PDDV shall be the date, not earlier than July 1,1997 and (subject to post-
ponement pursuant to the provisions of Section 9.12) not later than January 1, 1998, specified
by agreement between Landsvirkjun and ISAL or, in the absence of such agreement, PDDV
is hereby fixed as January 1, 1998 (subject to postponement pursuant to the provisions of
Section 9.12).“

Section 3.10 There shall be added to Article 9 of the Master Agreement a new Section
9.12, reading as follows:

“Section 9.12 In the event that at any time within twelve months prior to the date of PDDV,
as determined pursuant to Section 9.11, construction work on the Smelter-Fourth Enlargement
shall suffer delays caused by Force Majeure, and ISAL cannotin its best estimate overcome
such delays by taking all reasonable measures, then Alusuisse shallbe entitled to declare, in
the same manner as provided in Section 9.08, a postponement of the date of PDDV to such
later date as shall be specified by such declaration; provided, however, that the period of any
such postponement shall not exceed the period of delay caused by such Force Majeure. The
provisions of Section 9.08 regarding the right to challengeany declaration of a postponement,
the duration of any asserted period of delay, or the use of allreasonable measures to overcome
such delay and regarding the settlement, adjudication or arbitration of such challenge, shall
apply.“

Article 4
Amendments of Provisions of the Master Agreement

Relating to Level and Limitation of Production.
Section 4.01 Article 10 of the Master Agreement shall be amended in its entirety to read

as follows:
„Subject to economic and technical feasibility the Smeltershall always be operated at the

optimal production level. The maximum level of production shall only be subject to constra-
ints set out in the Environmental Operating Licence and the Scheduled Documents.“

Section 4.02 Article 11 of the Master Agreement shall be amended to read as follows:
“Section 11.01 ISAL shall carry on the production of primaryaluminium including all

related activities and may engage in the manufacturing of fabricated aluminium products
or in any other activities in Iceland unrelated to the production of Aluminium as permitted
under Icelandic law, in particular Act. no. 34/1991 on foreign direct investment in Iceland as
amended from time to time.

Section 11.02 If ISAL engages in activities unrelated to theproduction of Aluminium
such activities shall, unless otherwise agreed to with the Government, be carried out through
a separate legal entity established under Icelandic Law andsubject to Icelandic tax laws.“
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Article 5
Amendments of Provisions of the Master Agreement

Relating to Customs Licence, Working Capital and Foreign Exchange.
Section 5.01 A new section 14.07 shall be added to Article 14 of the Master Agreement

reading as follows:
“Section 14.07 To the extent aluminium scrap metal or lower quality primary aluminium

is imported for remelting, refining or further processing byISAL, such imported aluminium
scrap metal or other primary aluminium shall be subject to Customs Duties applied at the
lowest rate allowed under international agreements to which Iceland is a party or exempt
from Custom Duties when permitted under such agreements.“

Section 5.02 The words “subsection (g) of“ in the second sentence of Article 15 of the
Master Agreement shall be deleted.

Section 5.03 The Heading of Article 16 shall read: “Foreign Exchange and Currency
Accounts“ and Section 16.01 of the Master Agreement shall bedeleted and the deletion shall
be reflected by inserting in the place of said Section the words: “Deleted by the Fifth Amend-
ment of the Master Agreement.“

Section 5.04 The words “Subject to the requirements of Section 16.01“ in Section 16.02
of the Master Agreement shall be deleted.

Article 6
Amendments of Provisions of the Master Agreement Relating to
Personnel, Materials and Services and Assistance Agreements.

Section 6.01 The words “. . . under the Act No. 29/1951“ at the end of Section 17.01 and
Section 17.02 of the Master Agreement shall be deleted and intheir place inserted the words:
“. . . under Icelandic Law.“

Section 6.02 Section 17.04 of the Master Agreement shall be amended in its entirety to
read as follows:

“Section 17.04 The Treaty between the Confederation of Switzerland and the Republic of
Iceland for the avoidance of Double Taxation of Income and Property, executed on June 3,
1988, as it may be amended from time to time, shall apply for the levy of taxes on income and
capital of residents of Switzerland employed by Alusuisse,any Alusuisse Affiliate, ISAL or
their contractors in connection with the construction and operation of the Smelter and all act-
ivities permitted by Article 11. The Government shall applythe provisions of the 1992 Draft
Double Taxation Convention on Income and Capital (as amended from time to time) prepared
by the O.E.C.D. for the assessing of taxes on the income and property of foreign residents
other than Swiss residents so employed in Iceland unless anduntil a bilateral convention for
the avoidance of double taxation between the Republic of Iceland and the home state of such
foreign residents otherwise provides.“

Section 6.03 A new Section 17.05 shall be added to Article 17 of the Master Agreement,
reading as follows:

“Section 17.05 The Provisions of Section 17.01 and Section 17.02 shall be applied to the
extent compatible with the international obligations of the Republic of Iceland, in particular
pursuant to the European Economic Area Agreement or any subsequent agreements replacing
that agreement.“

Section 6.04 A new Section 18.04 shall be added to Article 18 of the Master Agreement,
reading as follows:

“Section 18.04 The Provisions of Section 18.01 and Section 18.02 shall be applied to the
extent compatible with the international obligations of the Republic of Iceland, in particular
pursuant to the European Economic Area Agreement or any subsequent agreements replacing
that agreement.“

Article 7
Amendments of Provisions of the Master Agreement
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Relating to Share Capital and Auditors of ISAL.
Section 7.01 Article 21 of the Master Agreement shall be amended to read as follows:
“The share capital of ISAL may be increased at any time as required by the operations of

ISAL in accordance with the provisions of its Statutes and the Icelandic Companies Act as
amended from time to time. The share capital of ISAL may be reduced at any time by am-
endment to its Statutes as provided therein and in accordance with the Icelandic Companies
Act as existing from time to time.“

Section 7.02 The words “provided, however, that after giving effect to any such issue or
sale Alusuisse shall at no time own less than fifty percent (50%) of the outstanding shares
having ordinary voting power of ISAL (including in such fiftypercent any shares acquired
by other legal entities pursuant to Section 22.04)“ at the end of Section 22.01 of the Master
Agreement shall be deleted.

Section 7.03 The following sentence shall be added to Section 22.02 of the Master
Agreement:

“Government consent pursuant to Section 22.01 and this Section 22.02 shall not be unr-
easonably withheld and shall, subject to the provisions of Section 22.03, as a rule be granted
for the sale or transfer of the share of ISAL to any international company of good standing
located in an OECD country.“

Section 7.04. The following sentence shall be added to Section 22.03:
“If the Government has approved the sale or transfer of shares in ISAL to an App-

roved Shareholder pursuant to this Article 22, the Government shall, if such an Approved
Shareholder is of financial standing equal to Alusuisse, enter into negotiation in good faith
to effect the transfer (pro rata to the shareholding being sold or transferred) of the aforem-
entioned obligations of Alusuisse to such Approved Shareholder, as well as the transfer of the
obligations (pro rata) of the aformentioned parties towards Alusuisse.“

Section 7.05 The first sentence of Section 23.02 of the MasterAgreement shall be am-
ended to read as follows:

“In accordance with the Icelandic Companies Act, as existing from time to time, the
Icelandic Annual Accounts Act, as existing from time to time, and as further provided in
the statutes of ISAL there shall be elected at the Annual General Meeting of ISAL auditors
or auditing firms whose function shall be to examine the accounts of ISAL each year and the
actions of the Board of Directors to the extent that they deemnecessary.“

Article 8
Amendments of Provisions of the Master
Agreement Relating to Consolidated Tax.

Section 8.01 Section 25.03 of the Master Agreement shall be amended in its entirety to
read as follows:

“Section 25.03 For the period commencing on January 1, 1985,the amount of the Consoli-
dated Tax per metric ton of Aluminium shall be twenty United States dollars (US[dollar]
20.00) and for the period commencing on January 1, 1998, or onthe first day of the calend-
ar month following the date of PDDV as defined in Section 9.11,whichever shall be later,
the amount of the Consolidated Tax per metric ton of Aluminium shall be ten United States
dollars (US[dollar] 10.00) (the “Base Rate“). The total Consolidated Tax payable by ISAL in
respect of any calendar year, or fraction thereof, shall at no time be less than the United States
dollar amount corresponding to the Consolidated Tax on the tonnage of Aluminium shipped
from the Smelter (or brought into Excess Stock) during that calendar year, or fraction thereof,
when computed at the Base Rate (the “Minimum Consolidated Tax“).“

Section 8.02 Section 25.04 of the Master Agreement shall be amended to read as follows:
“Section 25.04 For the period commencing on January 1, 1995 the amount of the Consoli-

dated Tax on Net Profits of ISAL for a calendar year shall be 33%of Net Profits, provided
however, that the amount paid as Minimum Consolidated Tax inrespect of any of the calendar
years 1995 through 2004 pursuant to Section 25.03 shall be allowed as a credit against the
amount, if any, payable as Consolidated Tax on Net Profits of ISAL in respect of such calend-
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ar year. The total Consolidated Tax payable by ISAL in respect of any of the calendar years
1995 through 2004 shall not be higher than such sum in United States dollars of the Minimum
Consolidated Tax or the Consolidated Tax on Net Profits, whichever is higher. For the period
commencing on January 1, 2005 the amount paid as Minimum Consolidated Tax in respect of
that calendar year and any subsequent calendar year shall bededucted as operating cost. For
purposes of applying the percentage rate set forth above theNet Profits of ISAL for a calendar
year shall be converted from Icelandic krónur to United States dollars at a rate of exchange
which is the average of the monthly rates of exchange betweenthe Icelandic króna and the
United States dollar (based on official quotation) which have been applied in accounting for
the revenues and expenses of ISAL during such calendar year.“

Section 8.03 Section 25.05 of the Master Agreement is amended in it's entirety to read as
follows:

“Section 25.05 During the term or the extended term of this Agreement, the Consolidated
Tax shall apply unless one of the following events takes place:
(a) ISAL elects to become subject to the general Icelandic tax laws pursuant to Section

33.03 effective as of the date when the transition to the general tax system is agreed
upon pursuant to said Section 33.03;

(b) agreement is reached pursuant to Article 30 to adopt a different taxation arrangement.“
Section 8.04 Section 25.06 of the Master Agreement is deleted in its entirety and the

deletion shall be reflected by inserting in the place of said Section the words: “Deleted by the
Fifth Amendment of the Master Agreement.“

Section 8.05 There shall be added to Article 25 of the Master Agreement a new Section
25.07 reading as follows:

“Section 25.07 In the event ISAL imports aluminium or aluminium scrap metal (or other
similar aluminium metal) for remelting in the Smelter or Smelter cast house, the quantity of
imported metal consumed in the production (in any given calendar month) shall be deducted
from the total tonnage shipped from the Smelter in that month(or brought into Excess Stock)
for purposes of calculating the Minimum Consolidated Tax. Such imported aluminium shall
be accounted for on each payment date of the Consolidated Taxpursuant to Section 29.02.
In the event ISAL imports aluminium metal scrap (or other similar aluminium metal where
actual loss of material occurs in remelting) for remelting the imported tonnage to be deducted
for purposes of calculating the Minimum Consolidated Tax shall be adjusted by an adjust-
ment factor to reflect actual loss of material in remelting asfurther agreed upon between the
Government and Alusuisse.“

Section 8.06 Article 26 of the Master Agreement is amended inits entirety to read as
follows:

“Article 26
Computation of World Market Price of Aluminium.

Section 26.01 In calculating the Net Profits of ISAL for purposes of Consolidated Tax, the
world market price of primary aluminium (the “World Market Price“) shall mean the price
for primary aluminium determined for each calendar quarterby calculation at the beginning
of the following calendar quarter according to the following formula:
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P = LME + MW + 2 (LME 3M + PREM)
4

where:
P = The World Market Price in United States cents per pound (2204.62 pounds = 1

metric ton).
LME = The average, for the preceding calendar quarter, expressed in United States

cents per pound, (2204.62 pounds = 1 metric ton) of the daily averaged post-
ings at the London Metals Exchange for primary aluminium, minimum purity
99.7 percent, cash delivery, as published by the Metal Bulletin, and whenever
necessitated, converted from Pounds Sterling into United States dollars at the
respective average posting days spot close rate of exchangepublished by the
Financial Times (on its page “Currencies and Money“ table “The Dollar Spot
Forward Against the Dollar“).

MW = For the preceding calendar quarter, the average of the averaged monthly posting
in United States cents per pound for primary aluminium, minimum purity 99.7
percent, cash delivery, as published by Metals Week USA under the heading
“U.S. Free Market“.

LME3M = For the preceding calendar quarter, the average, expressed in U.S. cents per
pound (2204.62 pounds = 1 metric ton), of the daily averaged postings at
the London Metals Exchange for primary aluminium, minimum purity 99.7
percent, three months delivery, as published by the Metal Bulletin, and,
whenever necessitated, converted from Pounds Sterling into United States doll-
ars at the respective average posting days spot close rate ofexchange published
by the Financial Times (on its page Currencies and Money table “The Dollar
Spot Forward Against the Dollar“).

PREM = For the preceding calendar quarter, the average, expressed in U.S. cents per
pound, 2204.62 pounds = 1 metric ton), of the midpoints of premiums for
primary aluminium, high grade, three months delivery, as published by the
Metal Bulletin in the course of the respective quarter (on its page Non-ferrous
primary metals) under Aluminium, Certain other transactions, as LME Prem-
ium Indicator: HG three months, and, whenever necessitated, converted from
Pounds Sterling into United States dollars at the respective average posting days
spot close rate of exchange published by the Financial Times(on its page “Cur-
rencies and Money“ table “The Dollar Spot Forward Against the Dollar“).

Section 26.02 In the event that any of the information neededto ascertain the LME, MW,
LME3M and/or PREM as defined in Section 26.01 is, for reasons beyond the control of
the Government or Alusuisse, unavailable for any given calendar quarter, then the LME,
MW, LME3M and/or PREM for the preceding calendar quarter will be used in calculating
the World Market Price. If such information becomes available before June 1 of the year
following the year in which such given calendar quarter occurs, such World Market Price
will be recalculated based on such newly available information, and the resulting difference,
if any, between the World Market Price as originally calculated and the World Market Price
as recalculated based on such newly available information shall be taken into account in
calculating the Net Profits of ISAL for the year in which such given calendar quarter occurs.
If such information becomes available after June 1 of the year following the year in which
such given calendar quarter occurs, such information shallbe disregarded, unless the Parties
otherwise agree and subject to the provisions of Section 26.03.

Section 26.03 In the event that any of the information neededto ascertain the LME, MW,
LME3M and/or PREM as defined in Section 26.01 is, for reasons beyond the control of the
Government or Alusuisse, unavailable for four or more consecutive calendar quarters, then
the Government and Alusuisse shall seek to agree on the use incalculating the World Market
Price of comparable information in lieu of the information that has become unavailable. If
they so agree, such information shall be so used, and if they are unable to so agree, the
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matter may be referred by either Party to arbitration in accordance with Article 47. Until the
matter is resolved by agreement or arbitration, and subjectto the terms of such resolution, the
provisions of Section 26.02 hereof shall continue to apply.“

Section 8.07 To subsection (g) of Section 27.01 of the MasterAgreement there shall be
added the following sentence:

“From 1. January 1997 ISAL shall not be allowed to allocate funds into a special reserve
fund pursuant to this subsection (g) and the special reservefund as existing on 31. December
1996 shall be disposed of in conjunction with the investments relating to the Smelter Fourth-
Enlargement, without such amounts being included in the NetProfits of ISAL.“

Section 8.08 Immediately after subsection (g) of Section 27.01 of the Master Agreement
there shall be added a new subsection (h) as follows:
“(h) Commencing 1. January 1997 ISAL shall be entitled to carry forward any net operating

loss incurred in 1997 or any subsequent calendar year for up to 5 years. ISAL shall
revalue the amount of the loss carried forward by increasingor decreasing the amount
of the loss in direct proportion to the net change in the average annual exchange rate
of the Icelandic krónur and Swiss francs that may have occurred between the respective
calendar year in which the loss arose and the calendar year being accounted for.“

Section 8.09 The following words shall be inserted immediately before the words “sub-
section (g) above“ at the end of Section 27.01 of the Master Agreement: “Section 25.04 and
. . . “

Section 8.10 Subsections (a) and (b) of Section 27.04 of the Master Agreement are am-
ended to read as follows:
“(a) The total cost (FOB anode plant) for the aggregate quantity of anodes delivered to ISAL

during any calendar year shall be determined according to the contractual price app-
licable for the average price per metric ton (FOB anode plant) of anodes supplied during
such year by Alusuisse from its anode plants in Europe to parties other than Alusuisse
or Alusuisse Affiliates pursuant to supply contracts other than for spot sales (with the
exception of supplies to parties with an equity interest of more than 15% in the respecti-
ve anode plant), as applied to the aggregate quantity of anodes delivered to ISAL during
such calendar year.“

“(b) The calculation of the average price for anodes supplied to parties other than Alusuisse
or Alusuisse Affiliates for the purposes of subsection (a) shall be made in Swiss Francs,
with prices being converted to such currency at exchange rates applicable at the time of
shipment.“

Section 8.11 Section 27.05 of the Master Agreement is amended by deleting the penultima-
te sentence starting with the words “Unless otherwise agreed“ and ending with the words
“independent customers“ and inserting in its place the following two sentences:

“Unless otherwise agreed by the Parties, the value of premiums predicated on quality and
shape for purposes of calculating the Net Profits of ISAL shall be established by Alusuisse-
Lonza Trading Ltd. and shall reflect premiums applicable in the European Market. The
international firm of public accountants appointed by the Government to carry out the annu-
al review and verification of the accounts of ISAL pursuant toSection 29.05 of the Master
Agreement shall as an integral part of their annual review verify that such premiums reflect
arm's length dealings in the European Market.“

Section 8.12 The following two sentences shall be added to Section 27.05 of the Master
Agreement:

“To the extent ISAL engages in remelting or refining of imported aluminium (such as
aluminium scrap or lower quality aluminium) such activity may be either (i) transacted as
a tolling operation where ISAL is paid an arm's length conversion fee for the remelting or
refining activity or (ii) carried out on ISAL's own account with prices of aluminium imported
by ISAL established based on objective criteria pursuant toSection 27.01 as further agreed
to between the Government and Alusuisse. To the extent ISAL engages in manufacturing of
fabricated aluminum products the value of fabricated aluminium products shall be establis-
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hed based on objective critera pursuant to Section 27.01 as further agreed to between the
Government and Alusuisse.“

Section 8.13 There shall be inserted after the words “. . . United States dollars . . . “ in
section 27.06 of the Master Agreement the words: “. . . or Swiss Francs . . . “

Section 8.14 Subsection (d) of Section 28.01 of the Master Agreement shall be amended
to read: “(d) From PDDIV to PDDV, Aluminium in excess of 27.000 metric tons“ and a new
subsection (e) shall be added to section 28.01 immediately after subsection (d) with the word
“and;“ being deleted from subsection (c) and the word “and“ added at the end of subsection
(d) reading as follows:
“(e) From PDDV and thereafter until expiration of this Agreement, Aluminium in excess of

43.000 metric tons.“
Section 8.15 The following words shall be inserted at the start of Subsection (d) of Sect-

ion 29.03 of the Master Agreement: “For the Period from January 1, 1985 to December 31,
2004. . . “ and a new sentence shall be added to subsection (d) of Section 29.03 of the Master
Agreement reading as follows:

“Commencing on January 1, 2005 and for any calendar year thereafter the calculation of
the Consolidated Tax payable by ISAL in respect of that calendar year shall show the amount
of Consolidated Tax calculated pursuant to the rate set forth in Section 25.04 as applied to
the Net Profits of ISAL stated under subsection (c) above withthe Minimum Consolidated
Tax being deducted solely as operating expense for purposesof calculating the Net Profits of
ISAL and not otherwise having an effect on the calculation ofthe Consolidated Tax.“

Article 9
Amendments of Provisions of the Master Agreement

Relating to General Tax and Fiscal Provisions.
Section 9.01 The heading of Article 30 of the Master Agreement shall be revised to read

“Extension of the Consolidated Tax“ and Section 30.01 shallbe revised in its entirety to read
as follows:

“Section 30.01 If the term of this Agreement is extended on the Option Date occurring
at the forty fifth anniversary of PDDI, the then existing provisions on the Consolidated Tax
shall, unless otherwise agreed to by the parties, continue in force until the expiration of this
Agreement. The Base Rate for the period of the extension shall however, unless otherwise
agreed to by Parties, be revised according to the following formula:

RBR =
�� ��� � �� � � 	
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where:
RBR = The revised Base Rate (expressed in United States dollars per metric ton of

Aluminium).
BP = The Base Price, which shall be the average World Market Price of primary alu-

minium in the calendar years 1987–1996 calculated pursuantto Article 26.
ODP = The Option Date Price, which shall be the average World Market Price of primary

aluminium calculated pursuant to Article 26 in the 10 calendar years next prior to
the date when either Party shall at the latest have exercisedits option to extend the
term of this Agreement beyond the forty fifth anniversary of PDDI.

BPPI = Base U.S. Producer Price Index which shall be the weighted average of the “U.S.
Producer Price Index (All Commodities)“ as published by theU.S. Bureau of Labor
Statistic for the calendar years 1992–1996.

OPPI = Option Date Producer Price Index which shall be the weighted average of the “U.S.
Producer Price Index (All Commodities)“ as published by theU.S. Bureau of Labor
Statistic for the five calendar years next prior to the date when either Party shall at
the latest have exercised its option to extend the term of this Agreement beyond the
forty fifth anniversary of PDDI.“

Section 9.02 Sections 30.02, 30.03, 30.04, 30.05, 30.08, 30.09, 30.10, 30.11 and 30.12
of the Master Agreement shall be deleted and the deletion shall be reflected by inserting in
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the place of each Section deleted the words: “Deleted by the Fifth Amendment to the Master
Agreement.“

Section 9.03 Section 31.01 of the Master Agreement is herebyamended by adding thereto
new subsections (o), (p) and (q) reading as follows:
“(o) A Building License Fee and Street Paving Charge in respect of the Smelter Fourth-

Enlargement, in the Icelandic krónur equivalent of the amount of CHF 100,000 each,
shall be paid by December 31, 1996 converted into Icelandic krónur on the date of
payment.

(p) A State Planning Fee, in respect of the Smelter Fourth-Enlargement in the Icelandic
krónur equivalent of the amount of CHF 50.000, shall be paid by December 31, 1996
converted into Icelandic krónur on the date of payment.

(q) The charge payable pursuant to (o) and (p) above shall be payable in respect of the
Smelter Fourth-Enlargement. For any further expansion within the Fifth Stage of the
Smelter further charges shall be payable. The amount of suchcharges shall be pro rata
to the number of pots included in such further expansion as compared to the number of
pots in the Smelter Fourth-Enlargement.“

Section 9.04 A new section 33.03 shall be added to Article 33 of the Master Agreement
reading as follows:

“Section 33.03 During the Term of this Agreement ISAL may elect to be subject to the
general Icelandic tax laws as existing from time to time. A request for such a transition shall
be made by a written notice submitted not later than June 1 of the calendar year next prior to
the calendar year when such a transition is to take effect. Such request can first be submitted
on or before June 1, 1999 but at any such date thereafter. If such notice is given, the Parties
shall promptly enter into negotiations on the transition tothe general tax system. The Parties
shall agree on the transition procedures to accomplish the changeover to the general tax sy-
stem. Such transition arrangement shall preserve the rights of ISAL and its shareholders under
Section 33.01 for the time period contemplated in said Section 33.01. Thereafter ISAL shall
be subject to the general Icelandic tax laws for the remaining term of this Agreement.“

Section 9.05 A new Section 33.04. shall be added to Article 33of the Master Agreement
reading as follows:

“Section 33.04 If ISAL has not prior to the expiration of thisAgreement exercised
its option to become subject to the general Icelandic tax laws pursuant to Section 33.03,
ISAL shall, unless otherwise agreed between the Parties, upon expiration of this Agreement,
become subject to general Icelandic tax laws. The transition to the Icelandic tax laws shall be
effected under the procedure set out in Section 33.03.“

Article 10
Amendments of Provisions of the Master Agreement

Relating to General Provisions.
Section 10.01 Section 49.01 of the Master Agreement shall beamended by deleting the

words “twenty fifth anniversary“ in the first sentence and thewords “thirty fifth anniversary
“ in the third sentence and inserting in both places in their place the words: “forty fifth anni-
versary“ and by deleting the second sentence in its entirety.

Section 10.02 Section 49.02 of the Master Agreement shall bedeleted in its entirety and
the deletion shall be reflected by inserting in the place of said Section the words: “Deleted by
the Fifth Amendment to the Master Agreement.“

Section 10.03 Article 50 of the Master Agreement shall be amended in it's entirety to read
as follows.

“Article 50
Rights and Obligations upon Expiration or Termination.

a) Rights upon the Winding up or Dissolution of ISAL.
Section 50.01 Upon expiration or termination of this Agreement and the Scheduled

Contracts, all investments of Alusuisse and any Approved Shareholder shall remain in such
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persons. Alusuisse shall at that time have the right, if it chooses to wind up and dissolve ISAL.
In such event Alusuisse and any Approved Shareholder shall be permitted to repatriate:

a) the amount of its investments in ISAL and the accumulated retained earnings of ISAL
held inside or outside of Iceland, it being understood that the rights of ISAL and its
Approved Shareholders under Section 33.01 shall be preserved; and

b) the proceeds of the liquidation of the assets of ISAL in Iceland, at the rate of exchange
as determined by Article 16 of this Agreement.

Section 50.02 In the event of the winding up or dissolution ofISAL following Expiration
or Termination of the Agreement, Part V and Articles 35, 45, 46, 47 and 50 of this Agreement
shall continue in effect to the extent necessary for the purposes thereof.

b) Disposal of Facilities.
Section 50.03 In the event of permanent termination of operation of the Smelter, the Parties

shall in cooperation with the Township endeavour in good faith to identify an alternative
productive use for the Smelter and appurtenant facilities.If such efforts should not lead to
mutual agreement on such alternative use of the Smelter within a period of 12 months from
the time the planned termination of operation is announced,Alusuisse shall unless otherwise
agreed cause ISAL to remove within a reasonable time (not to exceed 30 months from the
date operations are permanently terminated) the Smelter and appurtenant facilities for which
no alternative use has been identified.

Section 50.04 ISAL shall immediately upon clearing of the Smelter Site pursuant to Sect-
ion 50.03 turn the possession of the Smelter Site to the Township free of any mortgage or
liens. ISAL shall thereafter have no claim to the Smelter Site nor shall ISAL incur any further
obligations relevant thereto, provided that ISAL shall have operated the smelter in full compli-
ance with the Environmental Operating License.

c) Rights for Continued Operation upon Expiration.
Section 50.05 If ISAL chooses to continue its operations upon expiration of this Agreem-

ent, all licences and permits (such as the Environmental Operating Licence) granted to ISAL
during the term of this Agreement shall continue to be effective for the entire term of such
licences or permits, pursuant to their term or as defined by Icelandic laws as existing from
time to time. The basic operational rights (such as the rightto own real estate and the right to
carry on industrial operations) and exemptions (such as exemptions from the Companies Act
relating to nationality requirements) granted pursuant tothis Agreement or inherent therein
shall, subject to administrative requirements, remain in full force and effect. Upon expiration
of this Agreement, the operation of ISAL shall, subject to the foregoing, be regulated by
Icelandic law and regulations in all respects and shall enjoy the same rights as other industrial
companies in Iceland.“

Section 10.04 The name and address of Alusuisse in Article 53shall be amended to read:
„Alusuisse: Alusuisse-Lonza Holding Ltd.

Feldeggstrasse 4
CH-8008 Zürich,

Switzerland“.

Article 11
Relation to Amendments of the Scheduled

Contract and the Implementing Annexed Document.
Section 11.01 Concurrently with the signing of this Agreement, the Scheduled Amend-

ment shall be signed by the parties thereto in the form of Schedule A.
Section 11.02 Concurrently with the signing of this Agreement a separate Agreement (The

Annexed Document) relating to the Expansion of Port Facilities Pursuant to Section 12.02 of
the Smelter Site and Harbour Agreement and on the Implementation of Certain Provisions
thereof is being signed by the respective parties to become effective on the Effective Date of
this Agreement (Attached as Annex A to this Agreement).

Section 11.03 The Government and Alusuisse shall affirm their consent to the Scheduled
Amendment and the Annexed Document by their several signatures thereunder.
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Section 11.04 The Scheduled A mendment shall become an integral part of the respective
Scheduled Contract and, unless the context otherwise requires, any reference to the Scheduled
Documents hereby made or otherwise made hereafter, shall bedeemed to be to the Scheduled
Documents or the Scheduled Contracts as amended by the Scheduled Amendment and by
prior Scheduled Amendments.

Article 12
Status of this Agreement and Effective Date.

Section 12.01 This Agreement is made as supplemental agreement to the Master Agreem-
ent pursuant to the provisions of Article 51 thereof and shall be deemed to be an integral part
of the Master Agreement as fully as if it were incorporated therein. Except as modifiedher-
ein or hereby, the provisions of the Master Agreement (as previously amended) shall not be
changed or affected and shall remain in full force and effect. Unless the context otherwise
requires, any reference to the Master Agreement made in the Scheduled Documents or the
Scheduled Contracts, or any of them, or otherwise made hereafter shall be deemed to be a
reference to the Master Agreement as previously amended andas amended by this Agreem-
ent.

Section 12.02 Upon the signing of this Agreement and the Scheduled Amendment by the
parties hereto and thereto, and upon notice being given as provided in Article 51 of the Master
Agreement, this Agreement, accompanied by a Law Bill relating thereto, shall be submitted
to the Althing for ratification and approval. Upon ratification and the completion of all other
legislative requirements, this Agreement shall become effective (“Effective Date“) and have
the force of law in Iceland as provided in the Ratifying Act.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement has been signed on behalfof the Government
and Alusuisse as of the date first above written.

THE GOVERNMENT OF ICELAND

Finnur Ingólfsson (sign)
Minister of Industry.

ALUSUISSE-LONZA HOLDING LTD.

Dr. Wolfgang Stiller (sign).
Beat Lehmann (sign).

Samþykkt á Alþingi 20. desember 1995.


