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Vísað er til bréfs dags. 28. þ.m. varðandi aðgang að skjali nr. 1 vegna Icesave málsins.

Ráðuneytið heimilar, þar sem nú hefur fengist samþykki breska og íslenska tryggingasjóðanna, 
að trúnaði verði aflétt að fullu að skjali nr. 1.
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Guðbjartur Hannesson, formaður 
Alþingi
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netfang: postur@ fjr.stjr.is 
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Reykjavík 17. júlí 2009 
Tilv.: FJR09070038/001 -4

Vísað er í bréf fjárlaganeíhdar dags. 13. júlí sl. um að aflétt verði trúnaði af skjali nr. 1 á lista 
yfir trúnaðargögn vegna Icesave málsins. Um er að ræða samning milli islenska og breska 
tryggingasjóðsins (svokallað Settlement agreement), sem bundinn er trúnaði skv. ákvæðmn í 
honum og ráðuneytið getur ekki aflétt einhliða.

Ráðuneytið telur mikilvægt að alþingismenn hafi allan nauðsynlegan aðgang að öllum þeim 
skjölum sem málið varða og beitti sér fyrir því að skjal þetta var lagt fram með þeim hætti 
sem gert var, þ.e. í möppu sem aðgengileg er fyrir þingmenn. Engin vandkvæði eru á frekari 
dreifingu skjalsins af hálfix íslenska tryggingasjóðsins, en í afstöðu breska tryggingasjóðsins 
kom fram að honum er einkum umhugað um að gögn þessi komist ekki í almenna dreifingu 
og þar með í hendur óviðkomandi. Með hliðsjón af því fellst ráðuneytið á að fjárlaganefhd fái 
afiit af skjali þessu til dreifingar á fundum nefiidarinnar enda beri hún ábyrgð á því að ekki 
komi til frekari dreifingar á skjalinu.

Fyrir hönd ráðherra

l
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Reykjavík 28. júlí 2009 
Tilv.: FJR09070038/001-4

Vísað er í bréf fjárlaganefndar dags. 28. þ.m. um að aflétt verði trúnaði að fullu af (a) skjali nr. 1 á 
lista yfir trúnaðargögn vegna Icesave-málsins (samningur eða svk. Settlement Agreement milli 
Tryggingasjóðs innistæðueigenda og fjárfesta og breska tryggingasjóðsins - Financial Services 
Compensation Scheme Limited) og af (b) skjali af sama lista, Memorcmdum of Understanding milli 
sömu aðila sem imdirritað var 31. október 2006.

Svo sem fram kemur í bréfi ráðuneytisins frá 13. þ.m. telur ráðuneytið mikilvægt að alþingismenn 
hafi allan nauðsynlegan aðgang að öllum þeim skjölum sem varða Icesave-málið og í því skyni beitti 
ráðuneytið sér fyrir því að skjöl sem almennt teldust trúnaðaraskyld væru gerð þingmönnum 
aðgengileg í sérstakri möppu sem væri þeim aðgengileg.

í tilvitnuðu bréfi ráðuneytisins kom jafnframt fram að ekki væru vandkvæði á frekari dreifingu skjals 
nr. 1 af hálfu íslenska tiyggingasjóðsins, en að hinum samningasðilanum (breska tryggingasjóðnum) 
væri umhugað um að umrædd gögn kæmust ekki í almenna dreifíngu og þar með í hendur 
óviðkomandi. Því féllst ráðuneytið á að fjárlaganefhd fengi afrit af skjali þessu til dreifingar á 
fundum nefhdarinnar, enda bæri hún ábyrgð á því að ekki kæmi til frekari dreifingar á skjalinu.

í 5. gr. samnings þess sem hér um ræðir segir eftirfarandi:

The parties agree that this agreement shall be confidentiál to the parties and may not be 
disclosed to any person, at any time, without the consent of the other, save that either party may 
make disclosure to the respective home state govemmental andregulatory authorities, profesional 
advisers or as may be required by law. It is agreed that a copy of this agreement shall be made 
available to the parties of the Loan Agreement and their respective professional advisers.

Samkvæmt þessu verður trúnaði af samningnum ekki létt að fiillu nema með samþykki beggja 
samningsaðila. Svo sem fram hefur komið er ekkert því til fyrirstöðu af hálfu íslnska 
tryggingasjóðsins. Leitað hefur verið eftir því við breska tryggingasjóðinn að hann heimili að trúnaði 
verði aflétt að fullu, en ekki hafa borist svör við þeirri málaleitan.

mailto:postui@fjr.stjr.is
http://www.rjarmalaraduneyti.is


Með hliðsjón af því sem segir í niðurlagi bréfs forraanns fjárlaganefndar til Qármálaráðuneytisins 
dags. 28. þ.m. er ráðuneytið, að höfðu samráði við Tiyggingasjóð innistœðueigenda, reiðubúið til að 
aflétta að fullu trúnaði af Memorcmdum of Understanding dags. 31. október 2006.

Fyrir hönd ráðherra



Drög að þýðingu

UPPGJÖRSSAMNINGUR

Uppgjörssamningur þessi, dagsettur 5. júní 2009, er gerður milli:

1. BRESKA TRYGGINGARSJÓÐSINS, (Financial Services Compensation Scheme
Limited (CRN: 3943048)), með skráða skrifstofu á 7th Floor, Lloyds Chambers, 1 
Portsoken Street, London E1 8BN, Breska konungsríkinu (,,FSCS“) og

2 TRYGGINGARSJÓÐS INNSTÆÐUEIGENDA OG FJÁRFESTA (The Depositors ’
and Investors ’ Guarantee Fund o f Iceland), sem er sjálfseignarstofnun, sem stofnuð er 
samkvæmt íslenskum lögum, með skráða skrifstofu á Kalkofhsvegi 1, 150 Reykjavík, 
ísland (,,TIF“).

í samningi þessum verður vísað til FSCS og TIF, hvors um sig, sem „samningsaðili“ og
sameiginlega sem „samningsaðilarnir“.

OG AÐ TEKNU TILLITI TIL EFTIRFARANDI:

a) FSCS hefur umsjón með Breska tryggingarsjóðnum, sem var stofnaður skv. XV. kafla 
bresku fjármálaþjónustu- og markaðslöggjafarinnar frá árinu 2000, (e. Financial Services 
and Markets Act 2000), (,,kerfið“). Kerfíð er innlánstryggingakerfi stofhsett í Breska 
konungsríkinu samkvæmt tilskipun EB nr. 94/19/EB um innlánatryggingakerfí.

b) TIF er sjálfseignarstofnun, stofhuð samkvæmt íslenskum lögum og hefur, á grundvelli 
laganna, með höndum framkvæmd íslenska innstæðutryggingarsjóðsins í samræmi við 
ákvæði íslenskra laga nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir 
fjárfesta.

c) Samkvæmt reglum kerfísins hefur útibú Landsbanka íslands hf. (,,Landsbanki“) í London 
(„útibúið í Breska konungsríkinu“), hlutafélag stofnað á íslandi með leyfi fra íslandi til 
þess að starfa sem banki og undir eftirliti íslenska fjármálaeftirlitsins (,,FME“), kosið að 
ganga inn í kerfið með því leggja fram viðbótartryggingu (e. "top up" cover) fyrir hæfa 
innstæðueigendur útibúsins í Breska konungsríkinu.

d) Hinn 31. október 2006 eða þar um bil samþykktu FSCS og TIF samkomulag (,,MOU“) 
þar sem settar eru fram, meðal annars, ákveðnar meginreglur um meðferð krafna um 
tryggingar frá innstæðueigendum í útibúum tiltekinna íslenskra banka í Breska 
konungsríkinu. Samkvæmt skilmálum samkomulagsins var það á meginábyrgð TIF að 
semja við fjárfesta um kröfur þeirra, meta þær og greiða.

e) Hinn 6. október 2008 stóð Landsbankinn andspænis alvarlegum lausafjárerfiðleikum og 
öðrum fjárhagserfiðleikum sem leiddi til vanefhda á skuldbindingum hans gagnvart 
innstæðueigendum og öðrum kröfuhöfum með þeim afleiðingum að „Icesave“-vefsíðan
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sem útibúið í Breska konungsríkinu starfrækti varð óvirk. Hinn 8. október 2008 lýsti 
Breska fjármálaeftirlitið (,,FSA“) því yfír að útibúið í Breska konungsríkinu væri „í 
vanskilum“ samkvæmt kerfinu. Hinn 27. október 2008 birti FME álit sitt á því að 
Landsbankinn hefði hinn 6. október 2008 verið ófær um að inna af hendi greiðslu á 
andvirði innstæðna ákveðinna innstæðueigenda og því væri TIF skuldbundinn til að 
greiða út tryggingar skv. 9. gr. íslenskra laga nr. 98/1999. TIF varð skuldbundinn til að 
greiða allt að 20.887 evrur vegna krafha hvers og eins innstæðueiganda hjá útibúinu í 
Breska konungsríkinu.

f) í kjölfar yfirlýsingar FSA um vanskil og eftir að FME gaf út álit sitt hafa samningsaðilar 
ekki farið með kröfur eins og gert var ráð fyrir í samkomulaginu. Hinn 4. nóvember 2008 
ákvað FSCS, samkvæmt reglum kerfísins og með vitund TIF að halda áfram að 
meðhöndla og greiða kröfur innstæðueigenda í „Icesave“-hluta útibúsins í Breska 
konungsríkinu. Allir „Icesave“-innstæðueigendur hjá útibúinu í Breska konungsríkinu 
hafa fengið eða munu fá greiddar tryggingar frá FSCS vegna innlána í útibúinu í Breska 
konungsríkinu, þar með talið þær kröfur sem TIF var skuldbundinn til að greiða hveijum 
og einum þessara innstæðueiganda. Sem hluta af tryggingaferlinu og sem skilyrði fyrir 
greiðslu tryggingar frá FSCS framselja innstæðueigendur tengd réttindi („framseld 
réttindi“) sín og fela þau FSCS, sem gerir kröfur á hendur Landsbankanum, TIF og þriðju 
aðilum.

g) Þann dag sem þessi samningur er dagsettur, eða þar um bil, munu TIF, lýðveldið Island 
(,,ísland“) og umboðsmenn breska fjármálaráðuneytisins (,,HMT“) hafa gert með sér 
lánssamning („Lánssamningurinn"). Samkvæmt lánssamningnum getur TIF (vegna 
útgreiðslubeiðna sem FSCS gefur út (fyrir hönd TIF) eins og kveðið er á um í 
lánssamningnum) fengið lánað fjármagn frá HMT til að, i) gera upp kröfur FSCS á 
hendur TIF vegna þeirra trygginga sem FSCS hefur þegar greitt (fyrir hönd TIF), 
samkvæmt íslenskum lögum nr. 98/1999, að fjárhæð allt að 16.872,99 sterlingspundum 
fyrir hvem innstæðueiganda, ii) heimila FSCS að semja (fyrir hönd TIF) um kröfur 
innstæðueigenda útibúsins í Breska konungsríkinu, samkvæmt íslenskum lögum nr. 
98/1999, að fjárhæð allt að 16.872,99 sterlingspundum á hveija kröfu og iii) greiða FSCS 
ákveðna fjárhæð vegna ákveðins tengds kostnaðar sem hlotist hefur og á eftir að hljótast 
af lánssamningnum.

h) Með þessum samningi samþykkja samningsaðilar að FSCS muni i) endurheimta frá TIF 
ljárhæðir allt að 16.827,99 sterlingspundum á hvern innstæðueiganda sem þegar hafa 
verið greiddar sem trygging til innstæðueigenda í útibúinu í Breska konungsríkinu, ii) 
greiða, fyrir hönd TIF, til þessara innstæðueigenda fjárhæð allt að 16.827,99 
sterlingspundum fyrir hvem innstæðueiganda og nota til þess fjármuni FSCS (fyrir hönd 
TIF) samkvæmt lánssamningnum, að því tilskildu að þeir innstæðueigendur sem um 
ræðir hafí ekki þegar móttekið þessa tryggingarfjárhæð, iii) taka á móti greiðslum vegna 
ákveðins tengds fyrri kostnaðar og tengds kostnaðar sem falla mun til og nota til þess 
fjármuni firá FSCS (fyrir hönd TIF) samkvæmt lánssamningnum og iv) framselja TIF 
hlutfall af framseldum réttindum, tengdum kröfum innstæðueigenda (sem eru ekki yfir 
16.872,99 sterlingspund á hvem innstæðueiganda) sem þeim ber skylda til að ábyrgjast 
samkvæmt íslenskum lögum nr. 98/1999.

Page 2



Drög að þýðingu

SAMKOMULAG HEFUR ORÐIÐ UM EFTIRFARANDI:

1. Endurheimt FSCS frá TIF á tryggingum sem þegar hafa verið greiddar.

1.1. Samningsaðilar viðurkenna að FSCS hefur nú þegar, með vitund TIF, greitt kröfur til
einstakra innstæðueigenda útibúsins í Breska konungsríkinu í samræmi við reglur 
kerfisins og samkvæmt tryggingaskyldu TIF, samkvæmt íslenskum lögum nr. 98/1999. 
Enn fremur viðurkenna samningsaðilar að FSCS sé heimilt að halda áfram að framkvæma 
slíkar greiðslur fram til þess dags („endurfj ármögnunardagsins“) sem FSCS tilkynnir 
TIF að FSCS muni hætta að inna þessar greiðslur af hendi og hefja greiðslu trygginga 
(fyrir hönd TIF) og nota til þess andvirði útgreiðslunnar samkvæmt lánssamningnum. 
Heildarfjárhæð allra slíkra fjárhæða, hvort heldur þær eru greiddar fyrir, jafnhliða eða 
eftir dagsetningu samnings þessa, en að því gefiiu að þær séu greiddar fyrir 
endurfjármögnunardaginn, nefnist „endurfjármögnunarfjárhæð".
Endurfjármögnunardagurinn skal eigi vera síðar en 30 dögum eftir þann dag sem 
skilyrðum fyrir útgreiðslunum, samkvæmt lánssamningnum, hefur verið fullnægt og 
FSCS skal tilkynna TIF um endurfjármögnunardaginn með skriflegum hætti eigi síðar en 
tveimur virkum dögum fyrir endurfjármögnunardaginn.

1.2. Samningsaðilar eru sammála um að hámarksfjárhæð, sem TIF ber að greiða vegna, 
innstæðna í útibúinu í Breska konungsríkinu, eða að því er þær varðar, nemi 16.872.99 
sterlingspundum fyrir hvem innstæðueiganda (í þeim tilvikum sem innstæður voru í 
sterlingspundum). Samningsaðilar eru sammála um að þessi fjárhæð samsvari 
lágmarkstryggingu innstæðueigenda hjá TIF eða sem nemur 20.887 evrum og við gengi 
sterlingspundsins hinn 27. október 2008.

1.3. Samningsaðilar eru sammála um að FSCS geti (fyrir hönd TIF) á endurfjármögnunardegi 
farið fram á útgreiðslu á fjárhæð sem jafngildir endurfjármögnunarfjárhæðinni að 
viðbættum vöxtum (í hlutfalli sem er jafht því sem TIF skal greiða samkvæmt 
lánssamningnum; slíkt hlutfall á við um hverja tryggingafjárhæð sem greidd er á 
endurfjármögnunardaginn eða fyrir hann að því er varðar tímabilið frá (og þar með talið) 
greiðslu slíkrar fjárhæðar eins og lýst er í málsgrein 1.1 fram til 
endurfjármögnunardagsins (en að undanskildum honum)). Slíkar útgreiðslur skulu nýttar 
af FSCS (fyrir hönd TIF) til að endurgreiða FSCS og gera honum kleift að endurgreiða 
fjárhæðir fengnar að láni frá HMT til að fjármagna tryggingagreiðslur eins og lýst er í 
málsgrein 1.1.

1.4. Strax og raunhæft reynist eftir endurfjármögnunardaginn mun FSCS afhenda TIF skrá 
yfir innstæðueigendur útibúsins í Breska konungsríkinu ásamt reikningsnúmerum og 
reikningsyfirliti sem tryggingagreiðslumar, er mynda fjárhæð endurfjármögnunarinnar, 
hafa verið greiddar til.

1.5. TIF fellst á að andmæla í engu því sem varðar endurfjármögnunarfjárhæðina (eða rétt 
FSCS til endurgreiðslu frá TIF vegna greiðslna á tryggingum sem fela í sér slíkar 
ijárhæðir, að viðbættum vöxtum) á grundvelli þess:
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a) að einhver innstæðueigandi eigi ekki eða hafi ekki átt rétt á útreiknaðri fjárhæð 
tryggingagreiðslu frá FSCS, af ástæðum sem falla undir 9. gr. íslenskra laga nr. 
98/1999 eða reglugerða um TIF, eða á annan hátt, eða:

b) að FSCS hafí reiknað tryggingamar út í samræmi við reglur kerfisins og ekki í 
samræmi við einhverja þá aðferðafræði sem TIF hefði notað.

2. Greiðslur trygginga FSCS fyrir hðnd TIF

2.1. Samningsaðilar eru sammála um að FSCS geti, á eða eftir endurfjármögnunardaginn, 
framkvæmt greiðslur, fyrir hönd TIF í samræmi við reglur kerfisins, til einstakra 
innstæðueigenda útibúsins í Breska konungsríkinu að því er varðar skuldbindingar TIF til 
greiðslu trygginga samkvæmt íslenskum lögum nr. 98/1999.

2.2. Samningsaðilar eru sammála um að greiðslumar, eins og lýst er í málsgrein 2.1, verði 
fjármagnaðar af FSCS sem leggur fram beiðni (fyrir hönd TIF) um útgreiðslur í samræmi 
við lánssamninginn. FSCS fellst á að hann muni hvorki leggja fram útgreiðslubeiðni 
(fyrir hönd TIF) til lánveitanda að því er varðar fjármögnun útgreiðslna á tryggingum til 
innstæðueigenda útibúsins í Breska konungsríkinu né nota (fyrir hönd TIF) andvirði 
samsvarandi útgreiðslu, nema hann hafi þá þegar, eða jafiiframt, látið TIF í té skrá („skrá 
yfír innstæðueigendur“) yfír innstæðueigendur í útibúinu í Breska konungsríkinu, ásamt 
reikningsnúmerum og reikningsyfirlitum þeirra, sem eiga að fá greiddar tryggingar með 
útgreiðslunni, ásamt drögum að útgreiðslubeiðni.

2.3. TIF fellst á að greiðslur sem FSCS framkvæmir (fyrir hönd TIF), eins og lýst er í 
málsgrein 1.1 og málsgrein 2.1, munu gerðar í samræmi við reglur kerfisins, og 
samkvæmt því mun hann ekki grípa til neinna andmæla, hvað varðar Qárhæðimar sem 
samsvarandi útgreiðslubeiðni nær til, á grundvelli:

a) þess að einhver innstæðueiganda eigi ekki eða hafi ekki átt rétt á útreiknaðri 
fjárhæð tryggingagreiðslu frá FSCS, af ástæðum sem falla undir 9. gr. íslenskra 
laga nr. 98/1999 eða reglugerða um TIF, eða á annan hátt, eða

b) þess að FSCS hafí reiknað tryggingamar út í samræmi við reglur kerfisins og ekki 
í samræmi við einhverja þá aðferðafræði sem TIF hefði notað.

2.4. Hvort heldur sem er vegna trygginga, sem ekki hafa verið greiddar út til innstæðueigenda 
vegna þess að innstæður voru bundnar yfir ákveðið tímabil eða vegna þess að tilkynna 
þarf um greiðslu með fyrirvara eða á annan hátt, skal ekkert í þessum samningi koma í 
veg fyrir að samningsaðilar gangi frá annars konar fyrirkomulagi á greiðslum frá TIF til 
FSCS að því er varðar kröfur FSCS eða innstæðueigenda á hveijum tíma fyrir sig, þar 
með talið áður en FSCS hefur greitt tryggingar til viðkomandi innstæðueigenda.

3. Greiðslur til FSCS vegna kostnaðar sem þegar er fallinn til og mun falla til
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3.1. FSCS getur lagt firam (fyrir hönd TIF) eina útgreiðslubeiðni að Qárhæð 10.000.000 
sterlingspund (tíu milljón sterlingspund) vegna kostnaðar sem stofhað hefur verið til, eða 
stofhað verður til, af FSCS við meðferð tryggingagreiðslna til innstæðueigenda útibúsins 
í Breska konungsríkinu og við meðferð skyldra mála, þar með taldar, án takmarka, 
endurheimtur og öll deilumál sem upp kunna að koma.

3.2. Andvirði af útgreiðslum, sem er gengið frá vegna kostnaðar FSCS, getur sá FSCS haldið 
eflir á eigin reikningi.

4. Kröfur á hendur Landsbankanum

4.1. í þeim tilgangi að fylgja eftir framseldum réttindum getur FSCS tilnefnt TIF, samkvæmt 
skilyrðum sem eftir er að samþykkja, sem sinn umboðsmann og/eða fulltrúa í því skyni 
að sækja eða annast kröfur á hendur Landsbankanum, á íslandi eða annars staðar. TIF 
getur komið fram fyrir hönd FSCS gagnvart Landsbankanum, og/eða fulltrúum þrotabús 
Landsbankans, en hefur enga heimild til þess að binda eða skuldbinda FSCS án skriflegra 
fyrirframleiðbeininga og -samþykkis.

4.2. FSCS og TIF samþykkja að FSCS muni, vegna skuldbindinga TIF um að endurgreiða 
FSCS tryggingar, sem greiddar voru til innstæðueigenda útibúsins í Breska 
konungsríkinu, vegna krafna sem TIF ábyrgist samkvæmt íslenskum lögum nr. 98/1999, 
framselja þann hluta framseldra réttinda sem tengist kröftim innstæðueigenda (og eru 
ekki hærri en 16.872,99 sterlingspund á hvem innstæðueiganda) á hendur 
Landsbankanum eða sérhveijum þriðja aðila, öðrum en TIF eða íslandi, sem TIF var 
skyldugur til að ábyrgjast samkvæmt íslenskum lögum nr. 98/1999. Framsalið skal háð 
því skilyrði að lánssamningurinn taki gildi. Samningsaðilar samþykkja hér með og 
skilyrði framsalsins skulu kveða á um:

a) að því marki sem FSCS heldur einhverjum hluta firamseldu réttindanna (þegar 
fyrir liggur að krafan nemur hærri fjárhæð en samtals 16.872,99 sterlingspundum) 
að sá hluti framseldra réttinda, í kjölfar framsalsins sem um getur, sem hefur verið 
framseldur til TIF, skuli metinn, eftir ýtrustu heimild gildandi laga, jafngildur í 
öllu tilliti þeim hluta slíkra framseldra réttinda sem FSCS heldur eftir,

b) komi til þess, hver sem ástæðan kann að vera (þ.m.t., án takmarkana, ef TIF er 
veitt hvers konar forgangsstaða samkvæmt íslenskum lögum), í kjölfar framsals á 
hluta hinna framseldu réttinda til TIF, að TIF eða FSCS endurheimti hærra 
hlutfall vegna þeirrar kröfu en hinn samningsaðilinn, að TIF eða FSCS (eftir því 
sem við á) skuli greiða FSCS eða TIF jöfhunargreiðslur eins fljótt og því verður 
við komið og eftir því sem þörf er á, til að tryggja að hvor samningsaðili um sig, 
TIF og FSCS, endurheimti sama hlutfall vegna þessarar kröfu og hinn 
samningsaðilinn, og

c) að því marki að frekari tryggingargreiðslur verði inntar af hendi af FSCS (fyrir 
hönd TIF) til innstæðueigenda útibúsins í Breska konungsríkinu, að því er varðar 
kröfur innstæðueigendanna sem TIF ábyrgist samkvæmt íslenskum lögum nr.
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98/1999, skal, að loknu slíku framsali, þeim hluta af framseldu réttindunum sem 
falla að þessum kröfum, eftir ýtrustu heimild gildandi laga, sjálfkrafa úthlutað af 
FSCS til TIF samkvæmt sömu skilyrðum og þeim sem eiga við um 
upphafsframsalið sem vísað er til hér að framan í málsgrein 4.2.

4.3. Þar til framsalinu, sem lýst er í málsgrein 4.2, er lokið skulu allar endurgreiðslur, er varða 
framseld réttindi, greiddar til FSCS, sem skiptir þeim á milli sín og TIF. Slíkar 
endurgreiðslur skulu taldar:

a) tilheyra TIF einvörðungu þegar um er að ræða endurgreiðslur sem eru mótteknar 
vegna framseldra réttinda innstæðueigenda sem gera kröfu um samtals 16.872,99 
sterlingspunda tryggingagreiðslu eða lægri, og

b) tilheyra FSCS og TIF, þegar um er að ræða endurgreiðslur sem eru mótteknar 
vegna framseldra réttinda frá innstæðueigendum sem gera heildarkröfu um 
tryggingagreiðslu að Qárhæð 16.872,99 sterlingspund eða meira, en í þeim 
tilvikum skal reikna endurgreiðslumar á hlutfallslegum grunni milli FSCS og TIF, 
þannig að TIF fái það hlutfall sem 16.872,99 sterlingspund eru af 
heildartryggingakröfunni og það sem eftir stendur tilheyri FSCS.

4.4. Allar endurheimtur sem varða framseld réttindi skulu, að því marki sem þær eru i) 
mótteknar af TIF að afloknu framsali sem lýst er í málsgrein 4.2 eða ii) mótteknar af 
FSCS en tilheyra TIF, þar til framsalinu sem lýst er í málsgrein 4.2 er lokið, nýttar af eða 
fyrir hönd TIF til fullnægju á skyldum TIF í samræmi við ákvæði lánssamningsins.

4.5. TIF skal gefa FSCS skriflega skýrslu, eftir því sem FSCS kallar á slíkt, um stöðu 
Landsbankans og þrotabú Landsbankans, og skal tilkynna FSCS skriflega og tafarlaust 
um alla mikilvæga þróun varðandi þrotabúið og/eða vegna stöðu kröfuhafa 
Landsbankans. TIF skal, um leið og hann fær upplýsingar er varða Landsbankann eða 
þrotabú Landsbankans, þar með talið öll bréf eða önnur samskipti sem koma frá 
Landsbankanum eða fulltrúum þrotabús Landsbankans (þar með talið og án takmarka, 
skilanefnd Landsbankans og slitastjóm Landsbankans), framsenda þær til FSCS.

5. Þagnarskylda

Samningsaðilar eru sammála um að samningur þessi skal vera trúnaðarmál milli 
samningsaðila og að hann megi ekki birta neinum, nokkum tíma, án samþykkis hins, að 
því imdanskildu að samningsaðili getur birt hann ríkisstjómum, stjómvöldum heimaríkis 
og sérfræðiráðgjöfum, eða eins og nauðsynlegt kann að vera samkvæmt lögum. 
Samþykkt hefur verið að afrit af þessum samningi skuli vera aðgengilegt aðilum 
lánssamningsins og viðkomandi sérfræðiráðgjöfum.

6. Gildistaka og ýmis ákvæði
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6.1. Ákvæði málsgreinar 4.2 i samningi þessum (og ákvæði málsgreina 9 til 15, en aðeins að 
því marki sem þarf til þess að slík ákvæði verði skilvirk) skulu öðlast gildi á þeim degi 
sem þessi samningur kemur til firamkvæmdar. önnur ákvæði þessa samnings skulu taka 
gildi á þeim degi sem lánssamningurinn tekur gildi.

6.2. Ekkert í þessum samningi skal talið að lögum stofna til félagsskapar eða sambærilegs 
samningssambands og hvorugur samningsaðili skal hafa vald til þess að binda hinn, utan 
þess sem gert er ráð fyrir í þessum samningi.

6.3. Ekkert í samningi þessum eða þeim ráðstöfunum sem er lýst er í þessum samningi gefur 
til kynna að FSCS hafi skyldur sem ljárvörsluaðili, hvort heldur sem er gagnvart TIF eða 
þriðja aðila..

6.4. Þennan samning og allan ávinning af honum er óheimilt að framselja eða yfírfæra af 
hálfu hvorugs samningsaðila til annarra aðila, án skriflegs fyrirframsamþykkis beggja 
aðila þessa samnings.

6.5. Ekkert í þessum samningi skal hafa áhrif á skyldur TIF samkvæmt íslenskum lögum nr. 
98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. Einkum skal sú 
staðreynd að fyrir hendi kunni að vera innstæðueigendur Landsbankans í London, sem 
tryggingagreiðslur TIF fjármagna ekki samkvæmt lánssamningnum, ekki hafa áhrif á 
tilvist eða umfang tengdra tryggingaskuldbindinga TIF.

7. Ábyrgð og skaðleysi

7.1. Eftirtaldar aðgerðir hefur TIF ekki heimild til að deila um á nokkrum öðrum 
grunni en (með fyrirvara um málsgrein 1.5 og málsgrein 2.3) vegna ásakana um að FSCS 
hafí ekki verið í góðri trú:

a) afhending útgreiðslubeiðni frá FSCS (fyrir hönd TIF) til lánveitandans í samræmi 
við lánssamninginn og framkvæmdina sem lýst er í málsgrein 1.3, 2.2, eða (eftir 
atvikum) málsgrein 3.1,

b) móttaka FSCS (fyrir hönd TIF) á andvirði samsvarandi útgreiðslu og

c) notkun FSCS á slíkri útgreiðslu í samræmi við lánssamninginn og málsgrein 1, 2, 
eða (eftir atvikum) 3, sem væri, í tilviki málsgreinar 2, greiðsla FSCS (fyrir hönd 
TIF) á tryggingum (fjármögnuð með fyrmefndum útgreiðslum) til 
innstæðueigenda útibúsins í Breska konungsríkinu að því er varðar allar kröfur 
eða hluta krafna þeirra á hendur TIF.

7.2. Þessi málsgrein, 7.2, á við, ef, með vísun til allra skráa yfír innstæðueigendur sem TIF 
hefur fengið samkvæmt málsgrein 2.2, eða með vísun til skráarinnar og upplýsinga sem 
TIF hefur fengið samkvæmt málsgrein 1.4, samið hefur verið um hærri fjárhæð 
(,,umframgreiðslan“) af FSCS (fyrir hönd TIF) samkvæmt lánssamningnum til þess að 
bæta innstæðueigendum, en hefur raunverulega verið greitt í gegnum tryggingar af FSCS
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til viðeigandi innstæðueigenda hjá útibúunum í Breska konungsríkinu. Ef málsgrein 7.2 á 
við, og að því gefiiu að TIF hafi upplýst FSCS um meinta umframgreiðslu eigi síðar en 
15. mars 2012, skal FSCS lækka næstu útgreiðslu um jafnháa fjárhæð og 
umframgreiðslan reyndist vera. Ef engar fleiri útgreiðslur fara fram skal FSCS (fyrir hönd 
TIF) inna endurgreiðsluna fyrir fram af hendi að jafnhárri fjárhæð og umframgreiðslan 
reyndist vera, við lok þágildandi vaxtatímabils samkvæmt lánssamningnum.

7.3. FSCS skal ekki vera ábyrgur gagnvart TIF vegna neinna krafiia eða taps (hvort heldur 
sem er, beint eða óbeint og/eða afleitt) og TIF samþykkir að hann skuli ekki grípa til 
ráðstafana gegn FSCS vegna aðgerða eða vanrækslu eða vegna vanefnda á þessum 
samningi eða öðrum atriðum, þegar unnið er eftir eða í sambandi við þennan samning, né 
heldur við framfylgni (fyrir eða eftir dagsetningu þessa samninga) framselda réttarins 
nema ef um er að ræða slæma trú af hálfu FSCS.

7.4. TIF mun bæta FSCS þann skaða sem krafist er vegna taps eða skuldbindinga sem stofhað 
er til, eða skaða sem kemur til, við að fylgja eftir framselda réttinum áður en lokið er við 
framsalið sem lýst er í málsgrein 4.2, að því marki að slík framseld réttindi séu sótt af 
FSCS í þágu TIF eða til þess að innleysa Qármuni sem myndast hafa vegna Qármögnunar 
sem verður notuð (fyrir hönd TIF) til að lækka höfuðstólinn samkvæmt lánssamningnum 
eða leysa TIF undan öðrum skuldbindingum.

8. Sérstakar yfirlýsingar

8.1. TIF lýsir yfir og ábyrgist að:

a) hann muni ekki gera neinar ráðstafanir, án fýrirframsamþykkis FSCS, ef slíkar 
ráðstafanir mundu hamla rétti eða skerða rétt FSCS til þess að setja fram kröfu á 
hendur Landsbanka íslands eða öðrum aðila á grundvelli réttar sem hefur flust eða 
er ætlað að flytjast til FSCS frá innstæðueigendum í útibúinu í Breska 
konungsríkinu með yfirfærslu, framsali eða kröfuhafaskiptum

b) hann er sjálfseignarstofimn, sem er tilhlýðilega stofhuð og telst gild að íslenskum 
lögum, hann getur átt eignir og starfað á þann hátt sem hann gerir:

c) skuldbindingar þær, sem hann mun takast á hendur samkvæmt samningi þessum 
verði, með fyrirvara um sérhveijar almennar meginreglur laga sem takmarka 
skuldbindingar hans og FSCS er sérstaklega greint skriflega frá fyrir þann dag 
sem samningur þessi er gerður, lögmætar, gildar, bindandi og framfylgjanlegar og

d) þeir sem undirrita samning þennan hafa til þess fullt umboð fyrir hans hönd.

8.2. TIF skuldbindur sig til þess að: i) gera sitt ýtrasta til að stuðla að lagasetningu og annars 
konar aðgerðum og ii) afla tilskilins samþykkis innanlands sem utan, í báðum tilvikum í 
því skyni að heimila eða greiða fyrir þeim ráðstöfunum sem gert er ráð fyrir í samningi 
þessum og lánssamningnum
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9. Allur samningurinn

Aðeins er heimilt að gera breytingar á samningi þessum, bæta við hann eða falla frá 
honum með gagnkvæmu samþykki í formi skriflegs samkomulags milli FSCS og TIF.

10. Samkomulag

Fari efiii MOU í bága við skilmála samnings þessa skulu ákvæði samningsins ganga 
íramar.

11. Samhljóða eintök

Samning þennan má gera í eins mörgum samhljóða eintökum og verða vill og 
samningsaðilamir geta gert hann í aðgreindum samhljóða eintökum og skal það hafa 
sömu áhrif og ef undirskriftimar á samhljóða eintökunum væru á einu eintaki þessa 
samnings. Hvert samhljóða eintak skal vera frumrit af samningi þessum en saman skulu 
þau vera einn og sami gemingurinn.

12. Tilkynningar

12.1. Öll samskipti, sem eiga að fara fram samkvæmt eða í tengslum við samning þennan, 
skulu fara fram skriflega á ensku og vera í formi bréfs, símbréfs eða tölvupósts nema 
annað sé tekið fram

12.2. Heimilisfang og bréfasímanúmer (og deildin eða embættismaðurinn, ef um það er að 
ræða, sem samskiptunum skal beint til) vegna allra samskipta sem eiga að fara fram 
samkvæmt eða í tengslum við samning þennan skal vera:

a) þegar FSCS á í hlut, Financial Services Compensation Scheme, 7th Floor, Lloyds 
Chambers, 1 Portsoken Street, London E1 8BN, United Kingdom; 
loretta.minghella@fscs.org.uk og +44 (0)20 7892 7637 (b.t.: Loretta Minghella, 
Chief Executive), ásamt afriti til HMT, HM Treasury, 1 Horse Guards Road, 
London SWIA 2HQ, United Kingdom; tom.scholar@hm-treasury.x.gsi.gov.uk 
and +44 (0)20 7270 5764 (b.t.: Tom Scholar); og

b) þegar TIF á í hlut, Borgartún 26, 3. hæð, 105 Reykjavík, ísland, og +354 590 
2606 (b.t. framkvæmdastjóra)

eða, í hverju tilviki fyrir sig, sérhvert annað heimilisfang, bréfasímanúmer eða netfang 
(eða deild eða embættismaður) sem einhver hinna fyrmefhdu kynni að tilkynna um til 
hinna með minnst fímm virkra daga fyrirvara.

12.3. Tilkynningar, sem eru afhentar viðtakanda, sendar í pósti, með símbréfí eða með 
tölvupósti, teljast hafa verið afhentar á tilhlýðilegan hátt:
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a) ef þær eru skildar eftir á heimilisfangi aðilans sem á að fá þær, á þeim tíma þegar
þær eru skildar eftir (eða, ef þær eru skildar eftir á degi sem er ekki virkur dagur, 
þá kl. 8.15 f.h. (að staðartíma) næsta virka dag),

b) ef þær eru sendar með tölvupósti, þegar mótteknar í auðlæsilegu formi (eða, ef
þær eru sendar á degi sem er ekki virkur dagur, þá kl. 8.15 f.h. (að staðartíma) 
næsta virka dag),

c) ef þær eru sendar með alþjóðlegum ábyrgðarpósti, á öðrum virkum degi eftir að
þær eru póstlagðar, og

d) ef þær eru sendar með bréfasíma, þegar bréfasíminn sem tekur við þeim hefur
staðfest viðtöku (eða, ef þær eru sendar á degi sem er ekki virkur dagur, þá kl. 
8.15 f.h. (að staðartíma) næsta virka dag),

og að því tilskildu að fullnægjandi sé, þegar færa skal sönnur á að tilkynning hafi verið 
send samkvæmt samningi þessum eða í tengslum við hann, að sanna að tilkynningin hafí 
verið afhent á heimilisfangið eða rétt heimilisfang hafi verið ritað á umslagið með 
tilkynningunni og það hafí verið sent með alþjóðlegum ábyrgðarpósti (eftir atvikum).

13. Gildandi lög og lögsaga

13.1. Ensk lög gilda um samning þennan og sérhvert það málefni, kröfu eða ágreiningsefni sem 
kemur upp vegna eða í tengslum við samning þennan, hvort sem þau réttindi, sem þau 
byggjast á, eru innan eða utan samninga (e. contractual or non-contractual), og skulu 
túlkuð í samræmi við þau.

13.2. Sérhvert það málefhi, krafa eða ágreiningsefhi sem kemur upp vegna eða í tengslum við 
samning þennan, hvort sem þau réttindi, sem þau byggjast á, eru innan eða utan 
samninga, þar á meðal málefni, krafa eða ágreiningsefni varðandi tilvist, lögmæti eða 
riftun samnings þessa (,,ágreiningsefni“) skulu einungis lúta lögsögu enskra dómstóla.

13.3. Samningsaðilar eru sammála um að viðeigandi og hentugast sé að enskir dómstólar leysi 
úr ágreiningi og til samræmis við það mun enginn samningsaðili halda fram hinu 
gagnstæða.

13.4. Málsgreinar 13.2 og 13.3 eru aðeins í þágu FSCS. Af því leiðir að ekki er hægt að koma í 
veg fyrir að FSCS höfiði dómsmál vegna ágreiningsefna fyrir öðrum dómstólum sem 
lögsögu hafa. Að því marki sem lög heimila getur FSCS höfðað mál samtímis í mörgum 
lögsögum.

13.5. Með fyrirvara um hvers konar aðrar aðferðir við stefnubirtingu, sem eru heimilar 
samkvæmt viðeigandi lögum, tilnefhir TIF hér með, með óafturkræfum hætti, sendiráð 
íslands að 2A Hans Street, SWIX OJE London, Englandi, sem umboðsaðila sinn vegna 
stefhubirtinga að því er varðar hvers konar málsmeðferð fyrir enskum dómstólum í
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tengslum við þennan samning og fellst á að láti umboðsaðilinn tilkynningu um slíkt hjá 
líða ógildi það ekki viðkomandi málsmeðferð.

14. Fallið frá friðhelgisréttindum

TIF fellst almennt á að honum sé birt hvers konar stefna í tengslum við ágreining sem 
upp kann að koma og að sjá fyrir hvers konar lausnum og úrræðum í því tilliti, þ.m.t. með 
aðför eða fullnustu í hvaða eignum sem er (óháð notum þeirra eða ætluðum notum) 
samkvæmt hvers konar úrskurði eða dómi. Ef TIF er friðhelgur eða á rétt á friðhelgi, í 
hvaða lögsögu sem er, gagnvart birtingu stefhu eða annarra gagna sem varða hvers konar 
ágreining, eða er fiiðhelgur eða á rétt á friðhelgi gagnvart lögsögu, málshöfðun, dómi, 
fullnustu, Qámámi (hvort heldur er fyrir dómi, við fiamkvæmd fullnustu eða á annan 
hátt) eða öðrum lögfræðilegum úrræðum, er hér með fallið frá þeim rétti með 
óafturkræfum hætti, að því marki sem heimilt er samkvæmt lögum viðkomandi lögsögu.

15. Skilgreind hugtök

Hugtök sem skilgreind eru í bakgrunnsliðum þessa samnings hafa sömu merkingu í 
eiginlegum samningsákvæðum þessa samnings. Að auki skulu hugtök sem skilgreind eru 
í lánssamningnum hafa sömu merkingu í þessum samningi nema þeim sé gefín önnur 
merking í þessum samningi eða annað leiði af samhenginu.

SAMNING ÞENNAN GERÐU, ÞANN DAG SEM SEGIR í UPPHAFI SAMNINGS
ÞESSA:

Financial Services Compensation Scheme 
Limited 

Nafir. Aleksander J Kuczynski 
Tiíill: General Counsel

The Depositors’ and Investors’ Guarantee 
Fund of Iceland (Tryggingarsjóður 
Innstœðueigenda og Fjárfesta)

Nafir. Áslaug Ámadóttir 
Titill: Formaður stjómar

CF091550236

Page 11



SETTLEMENT AGREEMENT

This Settlement Agreement is dated 5 June 2009 and has been entered into between:

1 FTNANCIAL SERVICES COMPENSATION SCHEME LIMITED (CRN: 3943048),
whose registered office is at 7th Floor, Lloyds Chambers, 1 Poitsoken Street, London E1 
8BN, United Kingdom (“FSCS”); and

2. THE DEPOSITORS’ AND INVESTORS’ GUARANTEE FUND OF ICELAND
(Tryggingarsjóður Innstæðueigenda og Fjárfesta), a private foundation incorporated 
under lcelandic law, whose registered office is at Kalkofiisvegur 1, 1S0 Reykjavik, 
Iceland (“TIF”).

; FSCS and TIF are each referred to in this agreement as a “party” and, collectively, as the
“parties”.

WHEREAS:

a) FSCS is the Scheme Manager of the Financial Services Compensation Scheme 
established under Part XV of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (the 
“Scheme”). The Scheme is the deposit guarantee scheme established in the United 
Kingdom for the purposes of the EC Deposit Guarantee Directive (94/19/EQ.

b) TIF is a private foundation incorporated under the laws of Iceland, entrusted under such
laws with the execution of the Icelandic Deposit Guarantee Scheme in accordance with 
the provisions of Icelandic Act No. 98/1999 on deposit guarantees and investor 
compensation schemes.

c) Under the rules of the Scheme, the London branch (the “UK Branch”) of Landsbanki
íslands hf (“Landsbanki”), a company with limited liability incorporated in Iceland, 
authorised in Iceland to act as a bank and regulated by the Financial Supervisory 
Authority in Iceland (the “FME”), elected to join the Scheme to provide “top up” cover 
to eligible depositors with the UK Branch.

d) On or about 31 October 2006, FSCS and TIF agreed a Memorandum of Understanding
(the “MOU”) setting out, inter alia, certain principles for the handling of claims for 
compensation from depositors with UK branches of certain Icelandic banks. Under the 
terms of the MOU, TIF had lead responsibility to deal with and assess and pay such 
depositors’ claims.

e) On 6 October 2008, Landsbanki encountered severe liquidity and other financial
difficulties which led it to default on its obligations to depositors and other creditors and 
which resulted in the “Icesave” website operated by the UK Branch ceasing to funcdon. 
On 8 October 2008, the Financial Services Authority (the “FSA”) in the United Kingdom
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declared the UK Branch to be “in default” under the Scheme. On 27 October 2008, FME 
issued its opinion that Landsbanki was, on 6 October 2008, unable to make payxnent of 
the amount demanded by certain depositors and that, therefore, TIF was obligated to pay 
compensation in accordance with Article 9 of Icelandic Act No. 98/1999. In respect of 
the claims of depositors with the UK Branch, TIF became obligated to pay an amount of 
up to €20,887 to each individual depositor.

f) Following the declaration of default by the FSA and the issuance of the opinion by the 
FME, the parties have not handled claims as anticipated by the MOU. On 4 November 
2008, FSCS made a determination under the rules of the Scheme, following which FSCS 
has, with the knowledge of TIF, proceeded to handle and pay claims of depositors in the 
“Icesave” product of the UK Branch. All “Icesave” depositors of the UK Branch have 
received or will receive fiom FSCS compensation for their deposits with the UK Branch 
including in respect of claims which TIF was obligated to pay to each such depositor. As 
part of the compensation process and as a precondition to payment of compensation by 
FSCS, depositors transfer and assign to FSCS thdr reíated rights (the “Assigned 
Rights”) to claim against Landsbanki, TIF and third parties.

g) On or about the date of this agreement, TIF, the Republic of Iceland (“Iceland”) and the 
Commissioners of Her Majesty’s Treasury ( “HMT”) have entered into or will enter into 
a loan agreement (the “Loan Agreement”). Under the Loan Agreement, TIF may (by 
virtue of Disbursement Requests issued by FSCS (on behalf of TIF), as provided in the 
Loan Agreement) borrow from HMT funds to (i) settle the claim by FSCS on TIF in 
respect of the compensation already paid by FSCS to depositors with the UK Branch up 
to an amount of £16,872.99 per depositor; (ii) allow the settlement by FSCS (on behalf of 
TIF) of the claims of depositors with the UK Branch under Icelandic Act No. 98/1999 for 
up to £16,872.99 per claim; and (iii) pay an amoimt to FSCS in compensation for certain 
related costs incurred and to be incurred by it.

h) By this agreement, the parties agree the process by which FSCS will (i) recover from TIF 
amounts of up to £16,827.99 per depositor already paid by way of compensation to 
depositors of the UK Branch; (ii) to the extent depositors of the UK Branch have not 
already received such compensation, make payments on behalf of TIF to such depositors 
of up to £16,872.99 per depositor using funds drawn by FSCS (on behalf of TIF) under 
the Loan Agreement; (iii) receive payment in relation to certain related past and future 
costs using fimds drawn by FSCS (on behalf of TIF) under the Loan Agreement; and (iv) 
assign to TIF such proportion of the Assigned Rights as relate to depositors’ claims 
(being not more than £16,872.99 per depositor) which it is obligated to guarantee under 
Icelandic Act No. 98/1999.

ITIS AGREED AS FOLLOWS:

1 FSCS recovery from TIF of compensation already paid

1.1 The parties acknowledge that FSCS has already, with TIF’s knowledge, made payments
in accordance with the Scheme rules to individual depositors of the UK Branch for claims
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in respect of which TIF has compensation obligations under Icelandic Act No. 98/1999. 
Furthermore, the parties acknowiedge that FSCS may continue to make such payments 
until the date (the “Refinancing Date”) notified by FSCS to TIF as being the date on 
which FSCS will cease making such payments and commence making compensation 
payments (on behalf of TIF) using the proceeds of Disbursements under the Loan 
Agreement. The aggregate of all such amounts, whether paid before or on or after the 
date of this agreement but provided they are made before the Refinancing Date, is 
referred to as the “Refínancing Amount”. The Refínancing Date shall fall not more than 
thirty days after the date on which the conditions precedent to Disbursements under the 
Loan Agreement have been satisfíed and FSCS shall notify TIF in writing of the 
Refinancing Date not less than two Business Days in advance of the Refinancing Date.

1.2 The parties agree that the maximum amount payable in ftill by TIF for or in respect of 
deposits with the UK Branch is £16,872.99 for each depositor (where deposits were held 
in pounds Sterling). The parties agree that this sum represents the pounds Sterling 
equivalent as of 27 October 2008 of the minimum level of depositor protection provided 
by TIF of €20,887.

1.3 The parties agree that FSCS may, on the Refinancing Date, request (on behalf of TIF) a 
Disbursement under the Loan Agreement of an amount equal to the Refinancing Amount 
plus interest thereon (at a rate equal to that payable by TIF under the Loan Agreement, 
such rate to apply to each individual compensation amount paid on or prior to the 
Refinancing Date in respect of the period from (and including) the payment of such 
amount as described in paragraph 1.1 to (but excluding) the Refinancing Date). Such 
Disbursement shall be applied by FSCS (on behalf of TIF) to reimburse FSCS and allow 
it to repay amounts borrowed by it from HMT to fimd the making of the compensation 
payments described in paragraph 1.1.

1.4 As soon as reasonably practicable after the Refinancing Date, FSCS will provide to TIF a 
list of the UK Branch depositors, together with their account numbers and account 
balances, in respect of which the compensation payments constituting the Refinancing 
Amount have been made.

1.5 TIF agrees that it will not raise any objection in respect of the Refinancing Amount (or 
FSCS’s right to be reimbursed by TIF for payments of compensation comprising such 
amounts, together with interest thereon) on the grounds:

(a) that any depositor is or was not entitled to be paid the amount of compensation 
calculated by FSCS for any reason under Article 9 of Icelandic Act No. 98/1999 
or the regulations of TIF or otherwise; or

(b) that FSCS has calculated compensation in accordance with the rules of the 
Scheme and not according to any methodology which would have been used by 
TIF.

2. FSCS payment of compensatíon on behalf of TIF
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2.1 The parties agree that FSCS may, on or after the Refinancing Date, make payments on 
behalf of TIF in accordance wítíi the Scheme rules to individual depositors of the UK 
Branch, for claims in respect of which TIF has compensation obligations under Icelandic 
ActNo. 98/1999.

2.2 The parties agree that the payments descríbed in paragraph 2.1 shall be funded by FSCS 
requesting (on behalf of TIF) Disbursements under and in accordance with the Loan 
Agreement. FSCS agrees that it will not submit a Disbursement Request (on behalf of 
TIF) to the Lender in respect of the funding of compensation payments to UK Branch 
depositors, nor apply (on behalf of TIF) the proceeds of the corresponding Disbursement, 
unless it has already provided, or at the same time provides, to TIF a list (a “Depositor 
List”) of the UK Branch depositors, together with their account numbers and account 
balances, whom the proceeds of the Disbursement are to be used to compensate, together 
with a draft of the Disbursement Request

2.3 TIF agrees that payments made by FSCS (on behalf of TIF) as described in paragraph 1.1 
and paragraph 2.1 wili be made in accordance with the Scheme rules and that, 
accordingly, it will not raise any objection in respect of the amounts covered by any 
corresponding Disbursement Request on the grounds:

(a) that any depositor is or was not entitled to be paid the amount of compensation 
calculated by FSCS for any reason under Article 9 of Icelandic Act No. 98/1999 
or the regulations of TIF or otherwise; or

(b) that FSCS has calculated compaisation in accordance with the rules of the 
Scheme and not according to any methodology which would have been used by 
TIF.

2.4 Whether in respect of claims for which compensation has not been paid to depositors 
whose deposits were held in fíxed term or notice accounts or otherwise, nothing in this 
agreement shall prevent the parties from making altemative arrangements for payment by 
TIF to FSCS in respect of claims of FSCS or depositors at any time, including before 
FSCS has paid compensation to the relevant depositors.

3. Payment to FSCS in respect of historic and future costs

3.1 FSCS may submit (on behalf of TIF) one Disbursement Request for £10,000,000 (ten 
million pounds) in respect of the costs incuired or to be incurred by FSCS in the handling 
and payment of compensation to depositors with the UK Branch and in dealing with 
related matters including, without limitation, recoveries and any disputes which mav 
result.

3.2 The proceeds of any Disbursement made in respect of FSCS’s costs may be retained by 
FSCS for its own account.
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4. Claims against Landsbanki

4.1 For the purpose of pursuing the Assigned Rights, FSCS may appoint TIF, on terms to be 
agreed, as its agent and/or representative for the submission and conduct of the claims 
against Landsbanki, in Iceland, or elsewhere. TIF may represent FSCS in discussions 
with Landsbanki, and/or the representatives of the bankruptcy estate of Landsbanki, but 
shail have no authority to bind or commit FSCS witiiout FSCS’s prior written instruction 
and consent.

4.2 FSCS and TIF agree that FSCS will, in consideration for TIF’s undertaking to reunburse 
FSCS for compensation paid to depositors with the UK Branch in respect of claims which 
are guaranteed by TIF under Icelandic Act No. 98/1999, assign such proportion of the 
Assigned Rights as relate to claims of depositors (being not more than £16,872.99 per 
depositor) against Landsbanki or any third party, other than TIF or Iceland, which TIF 
was obligated to guarantee under Icelandic Act No. 98/1999. The assignment shall be 
conditional upon the Loan Agreement coming into effect. The parties heréby agree that, 
and the terms of the assignment shall provide Úiat:

(a) to the extent that, following such assignment, FSCS retains any proportion of the
Assigned Rights in respect of any given claim (due to the fact that such claim 
exceeds £16,872.S>9 in aggregate), then the proportion of such Assigned Rights 
which assigned to TIF shall, to the fullest extent permitted by applicable law, rank 
pari passu in all respects with the proportion of such Assigned Rights retained by 
FSCS;

(b) in the event that, for any reason whatsoever (including, without limitation, any
preferential status accorded to TIF under Icelandic law), following the assignment 
of a proportion of the Assigned Rights in respect of any given claim to TIF, either 
TIF or FSCS experiences a greater pro rata level of recovery, in respect of such 
claim, than that experienced by the other, TIF or FSCS (as appropriate) shall, as 
soon as practicable, make such balancing payment to the other party as is 
necessary to ensure that each of the Guarantee Fund's and FSCS's pro rata level of 
recovery in respect of such claim is the same as the other’s; and

(c) to the extent that, following the completion of such assignment, any fiirther 
compensation payments are made by FSCS (on behalf of TIF) to depositors with 
the UK Branch in respect of the claims of such depositors which are guaranteed 
by TIF under Icelandic Act No. 98/1999, then the proportion of the Assigned 
Rights which relate to those claims shall, to Öie fullest extent permitted by 
applicable law, be automatically on-assigned by FSCS to TIF on terms which are 
identical to those which apply to the initial assignment referred to above in this 
paragraph 4.2.

4.3 Pending completion of the assignment described in paragraph 4.2, any recoveries in 
respect of the Assigned Rights shall be paid to FSCS, for distributíon between FSCS and 
TIF. Such recoveries shall be deemed to be:
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(a) due entirely to TIF to the extent that such recoveries are received in respect of 
Assigned Rights from depositors whose total claim for compensation is 
£16,872.99 or less; and

(b) due to FSCS and TIF to the extent that such recoveries are received in respect of 
Assigned Rights from depositors whose total claim exceeds £16,872.99, in which 
case the recoveries shall be allocated on a pro rata basis between FSCS and TIF, 
being due to TIF in the proportion which £16,872.99 bears to the total claim for 
compensation and due to FSCS for the remainder.

4.4 Any recoveries in respect of the Assigned Rights shall, to the extent that they are (i) 
following completion of the assignment described in paragraph 4.2, received by TIF or, 
(ii) pending completion of the assignment described in paragraph 4.2, received by FSCS 
but due to TIF, be applied by or on behalf of TIF in satisfaction of TIF’s obligations in 
accordance with the terms of the Loan Agreement.

4.5 TIF shall report in writing to FSCS at such intervals as FSCS shall require on the position 
of Landsbanki and the bankruptcy estate of Landsbanki, and shall notify FSCS promptly 
in writing of any material developments in the estate and/or for the position of creditors 
of Landsbanki. TIF shall forward to FSCS promptly on receipt any information received 
regarding Landsbanki or the bankruptcy estate of Landsbanki, including any letters or 
other communications received from Landsbanki or the representatives of the bankruptcy 
estate of Landsbanki (including, without limitation, the Landsbanki resolution committee 
and the Landsbanki winding-up committee).

5. Confídentiality

The parties agree that this agreement shall be confídential to the parties and may not be 
disclosed to any person, at any time, without the consent of the other, save that either 
party may make disclosure to their respective home state govemmental and regulatory 
authorities, professional advisers or as may be required by law. It is agreed that a copy of 
this agreement shall be made available to the parties to the Loan Agreement and their 
respective professional advisers.

6 . Entry into force and miscellaneous provlsions

6.1 The provisions of paragraph 4.2 of this agreement (and, only to the extent required to
give efBcacy to such provisions, the provisions of paragraphs 9 to 15) shall come into
force on the date on which this agreement is executed. The remaining provisions of this 
agreement shall come into force on the date on which the Loan Agreement comes into
force.

6.2 Nothing in this agreement shall be deemed at law to constitute a partnership or similar 
relationship and neither party shall have any authority to bind the other, save as provided 
for in this agreement.
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6.3 Nothing in this agreement or in the arrangements described hereunder will give rise to 
any trust or fiduciary obligations on the part of FSCS, whether owed to TIF or an^third 
party.

6.4 This agreement and the benefit of its terms may not be assigned or transferred by either 
party to any other party without the prior written consent of both parties to this 
agreement.

6.5 Nothing in this agreement shall affect the obligations of TEF under Icelandic Act No. 
98/1999 on deposit guarantees and investor compensation schemes. In particular, the fact 
that there may be Landsbanki London Depositors to whom compensation payments by 
TIF are not to be funded under the Loan Agreement shall not affect the existence or scope 
of the related compensation obligation of TIF.

7. Liability and indemnity

7.1 The following actions shall not be open to dispute by TIF on any ground other than 
(without prejudice to paragraph 1.5 and paragraph 2.3) an allegation that FSCS has not 
acted in good faith:

(a) the submission of a Disbursement Request by FSCS (on behalf of TIF) to the 
Lender in accordance with the Loan Agreement and the process specified in 
paragraph 1.3, 2.2 or (as the case may be) 3.1;

(b) the receipt by FSCS (on behalf of TIF) of the proceeds of the corresponding 
Disbursement; and

(c) the application of such proceeds by FSCS in accordance with the Loan Agreement 
and paragraph 1,2 or (as the case may be) 3, being, in the case of paragraph 2, the 
payment by FSCS (on behalf of TIF) of compensation (fimded by the proceeds of 
such Disbursement) to UK Branch depositors in respect of all or part of the claim 
of such depositors against TIF.

7.2 This paragraph 7.2 applies if, by reference to any Depositor List provided to TIF pursuant 
to paragraph 2.2, or by reference to the list and information provided to TIF pursuant to 
paragraph 1.4, a greater amount (the “Excess”) has been drawn by FSCS (on behalf of 
TIF) under the Loan Agreement in order to compensate depositors than has actually been 
paid by way of compensation by FSCS to the relevant depositors with the UK Branch. If 
this paragraph 7.2 applies, and provided that TIF has notified FSCS of the alleged Excess 
not later than 15 March 2012, FSCS shall make a reduction equal to the Excess in the 
amount of the next Disbursement. If no further Disbursements are to be made, then 
FSCS shall (on behalf of TIF) prepay the Reimbursement in an amount equal to the 
Excess at the end of the then current interest period under the Loan Agreement.
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7.3 FSCS shall not be liable to TIF for any claim or loss (whether direct or indirect and/or 
consequential) and TIF agrees that it shall not take any action against FSCS for any act or 
omission or failure to comply with the terms of this agreement or otherwise when acting 
under or in relation to this agreement or in pursuing (whether before or after the date of 
this agreement) the Assigned Rights, except in the event of bad faith on the part of FSCS.

7.4 TIF will indemnify FSCS on demand for any loss or liability it incurs or suffers in 
pursuing the Assigned Rights prior to the completion of the assignment described in 
paragraph 4.2, to the extent that such Assigned Rights are pursued by FSCS for the 
benefit of TIF or in order to realise funds which will be applied (on behalf of TIF) in 
reducing the amount outstanding under the Loan Agreement or in discharging any other 
liability of TIF.

8 . Representations and warranties

8.1 TIF represents and warrants that:

(a) it shall not undertake any action without the prior approval of FSCS if such action 
would impede or harm the right of FSCS to make a claim against Landsbanki or 
any other party on the basis of the rights which have passed or it is intended shall 
pass to FSCS from the depositors of the UK Branch by way of transfer, 
assignment or subrogation;

(b) it is a private foundation, duly incorporated and validly existing under the law of 
Iceland and it has the power to own its assets and carry on its business as it is 
being conducted;

(c) the obligations expressed to be assumed by it in this agreement will be, subject to
any general principles of law limiting its obligations which are specifically 
disclosed to FSCS in writing prior to the date of this agreement, legal, valid, 
binding and enforceable obligations; and

(d) its signatories to this agreement are duly authorised to sign this agreement on its 
behalf.

8.2 TIF undertakes to (i) use its best efforts to promote the enactment of legislative and other
measures; and (ii) obtain the requisite intemal and extemal approvals, in both cases to
permit or facilitate the actions envisaged by this agreement and the Loan Agreement.

9. Entire agreement

This agreement may be amended, supplemented or waived only by mutual consent in the 
form of a written agreement between FSCS and TIF.

10. MOU
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In the event of a conflict between the MOU and the terms of this agreement, the latter 
shall prevail.

11. Counterparts

This agreement may be executed in any number of counterparts, and by the parties on 
separate counterparts, and this shall have the same effect as if the signatures on the 
counterparts were on a singie copy of this agreement. Each counterpart shall be an 
original copy of this agreement, but they shall together constitute one and the same 
agreement.

12. Notices

12.1 Any communication to be made under or in connection with this agreement will be made 
in writing in English and, unless otherwise stated, may be made by letter, fax or email.

12.2 The address, fax number and email address (and the department or officer, if any, for 
whose attention the commxxnication is to be made) for any communication to be made 
under or in connection with this agreement is:

(a) in the case of FSCS, Financial Services Compensation Scheme, 7th Floor, Lloyds 
Chambers, 1 Portsoken Street, London E1 8BN, United Kingdom; 
loretta.minghella@fscs.org.uk and +44 (0)20 7892 7637 (attention: Loretta 
Minghella, Chief Executive), with a copy to HMT, HM Treasury, 1 Horse Guards 
Road, London SWIA 2HQ, United Kingdom; tom.scholar@hm- 
treasury.x.gsi.gov.uk and +44 (0)20 7270 5764 (attention: Tom Scholar); and

(b) in the case of TIF, Borgartim 26, 3"1 floor, 105 Reykjavik, Iceland and +354 590 
2606 (attention: Managing Director),

or, in each case, any substitute address, fax number or email address (or department or 
officer) which any of the above may notify to the others by not less than five Business 
Days’ notice.

12.3 Any notice served by personal delivery, post, fax or email shall be deemed to have been 
duly given:

(a) if left at the address of the person to be served, at the time when it is so left (or, if 
left on a day that is not a Business Day, at 8:15am (local time) on the next 
following Business Day);

(b) if sent by email, when received in legible form (or, if sent on a day that is not a 
Business Day, at 8:15 am (local time) on the next following Business Day);

(c) if sent by registered intemational post, on the second Business Day following the 
day of posting; and
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(d) if sent by fax, when confirmation of receipt is received from the receiving fax 
machine (or, if sent on a day that is not a Ðusiness Day, at 8:15am (local time) on 
the next following Business Day),

and provided that, in proving the giving of notice under or in connection with this 
agreement, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the address for 
service or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted by 
registered intemational post (as the case may be).

13. Governing law and jurisdiction

13.1 This agreement and any matter, claim or dispute arising out of or in connection with this 
agreement, whether contractual or non-contractual, shall be govemed by, and construed 
in accordance with, the laws of England.

13.2 Any matter, claim or dispute arising out of or in connection with this agreement, whether 
contractual or non-contractual, and including any matter, claim or dispute regarding the 
existence, validity or termination of this agreement (a “Dispute”), shall be subject to the 
exclusive jurisdiction of the English courts.

13.3 The parties agree that the courts of England are the most appropriate and convenient 
courts to settle Disputes and accordingly no party will argue to the contrary.

13.4 Paragraphs 13.2 and 13.3 areforthebenefitofFSCSonly. As anesult, FSCS shall not be 
prevented from taking proceedings relating to a Dispute in any other courts with 
jurisdiction. To the extent allowed by law, FSCS may take concurrent proceedings in any 
number of jurisdictions.

13.5 Without prejudice to any other mode of service allowed under any relevant law, TIF 
hereby irrevocably appoints the Embassy of Iceland, of 2A Hans Street, SWIX OJE 
London, England as its agent for service of process in relation to any proceedings before 
the English courts in connection with this agreement and agrees tiiat failure by the 
process agent to notify it of any process will not invalidate the proceedings concemed.

14. Waiver of sovereign immunity

TIF consents generally to the issue of any process in connection with any Dispute and to 
the giving of any type of relief or remedy against it, including the making, enforcement 
or execution against any of its property or assets (regardless of its or their use or intended 
use) of any order or judgment. If TIF is entitled in any jurisdiction to any immunity from 
service of process or of other documents relating to any Dispute, or to any immunity from 
jurisdiction, suit, judgment, execution, attachment (whetiier before judgment, in aid of 
execution or otherwise) or other legal process, this is iirevocably waived to the fullest 
extent permitted by the law of that jurisdiction.
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15. Defined terms

Terms defmed in the recitals to this agreement shall have the same meaning when used in 
the operatíve provisions of this agreement. In addition, terms defíned in the Loan 
Agreanent shall, unless they are given an altemativc meaning in this agreement or the 
context otherwise requires, have the same meaning when used in this agreement.

THIS AGREEMENT HAS BEEN MADE ON THE DATE STATED AT THE 
BEGINNING OF THIS AGREEMENT BY:

Financial Services Compensation Scheme 
Limited 

Name: Aleksander J Kuczynski 
Title: General Counsel

The Dqxtsitors’ and Investors’ Guarantee 
Fund of Iceland (Tryggingarsjóður 
Innstaðueigenda og Fjárfesta)

Name: Aslaug Amadottir 
Title: Chairperson of the Board
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Page 11


