FJÁRFESTINGARSAMNINGUR
MILLI
RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS
OG
MATORKA EHF

Fjárfestingarsamningur þessi er gerður hinn 20. febrúar 2015 („fjárfestingarsamningurinn“
eða „samningurinn“), af hálfu og á milli:
Ríkisstjórnar Íslands (hér eftir „ríkisstjórnin“), sem iðnaðar- og viðskiptaráðherra kemur fram
fyrir, með aðsetur að Skúlagötu 4, 150 Reykjavík, og
Matorka ehf., sem er einkahlutafélag, rekið samkvæmt íslenskum lögum, kt. 500412-0540,
verður með skráð aðsetur að Hlíðasmára 6, 201 Kópavogur (hér eftir „félagið“).
Sameiginlega eru framangreindir einnig nefndir „aðilar“ og hvor í sínu lagi „aðili“.
Ríkisstjórnin og félagið hafa komist að grundvallarsamkomulagi varðandi framkvæmd
verkefnis um fiskeldisstöð í Grindavík („verkefnið“) eftir því sem reglur um ríkisaðstoð
heimila.
Ríkisstjórnin hefur einsett sér að auka nýfjárfestingar sem stuðla að fjölbreyttu atvinnulífi á
Íslandi og jákvæðum efnahagslegum áhrifum á byggðaþróun og þjóðarbúið í heild sinni.
Ríkisstjórnin vill styðja við og greiða fyrir því að verkefnið sem einkahlutafélagið Matorka
ehf. hyggst fara af stað með verði að veruleika þar sem niðurstöður sýna eftir tilhlýðilega
könnun á hagkvæmni verkefnisins við núverandi og fyrirsjáanlegar efnahagsaðstæður að það
geti haft jákvæð samfélags- og efnahagsleg áhrif fyrir þjóðarbúið og þá sérstaklega Grindavík
og nærsveitarfélög. Aðilum er því orðið ljóst að til þess að tryggja að verkefnið verði að
veruleika sé nauðsynlegt að þeir geri með sér fjárfestingarsamning þennan með það fyrir
augum að leggja þann samningsgrunn sem nauðsynlegur er til þess að hrinda verkefninu í
framkvæmd.
Samþykkja því aðilar hér með að inngangsorðin að fjárfestingarsamningi þessum sé
óaðskiljanlegur hluti hans og gera enn fremur með sér eftirfarandi samning:

1. gr.
Uppbygging, tilgangur og undanþágur.
1.1. Félagið sem mun eiga og reka fiskeldisstöð á Íslandi hefur verið stofnað í samræmi við
íslensk lög, sbr. lög nr. 138/1994, um einkahlutafélög.
1.2. Tilgangur félagsins er að byggja og reka fiskeldisstöð í Grindavík en ársframleiðslugetan
er áætluð 3.000 tonn af eldisfiski.
1.3. Allur tækjabúnaður verður nýr eða nýlegur og félagið stefnir að því að hefja starfsemi
sem fyrst og skapa atvinnu á svæðinu.
1.4. Félagið skal undanþegið ákvæðum 4. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 19/1966, um eignarrétt
og afnotarétt fasteigna, þar sem krafist er að 4/5 hlutar hlutafjár í hlutafélagi skuli vera eign
íslenskra ríkisborgara, að íslenskir ríkisborgarar skuli fara með meirihluta atkvæða á
hluthafafundi og að stjórnendur allir skuli vera íslenskir ríkisborgarar.
1.5. Félagið skal undanþegið ákvæðum 2. mgr. 42. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög,
þar sem þess er krafist að meirihluti stjórnarmanna og framkvæmdastjóri hlutafélags skuli
vera búsettir á Íslandi, svo og sambærilegum ákvæðum er kunna síðar að verða leidd í lög.
1.6. Ríkisstjórnin mun tryggja að félagið njóti þeirra réttinda og ávinnings sem leiða af
fjárfestingarsamningi þessum og að engar ráðstafanir verði gerðar sem kynnu að takmarka eða
hafa önnur neikvæð áhrif á framkvæmd verkefnisins og starfsemi félagsins eða með öðrum
hætti hindra að félagið njóti þeirra réttinda og ávinnings sem leiða af fjárfestingarsamningi
þessum.
2. gr.
Framsal eignarhluta.
2.1. Samþykki ríkisstjórnarinnar er áskilið fyrir framsali eignarhluta í félaginu þar til og eftir
að starfsemi er hafin af hálfu fiskeldisins. Ekki skal synja um eða draga slíkt leyfi með
ósanngjörnum hætti og ekki þarf slíkt leyfi þegar um er að ræða:
a. framsal minnihlutaeignar, sem ekki er umfram 49% í heild, til félags eða félaga sem
skráð eru í ríkjum innan OECD, eða
b. veðsetningu allra eða einhverra slíkra hluta til tryggingar láni sem veitt er félaginu
eða dótturfélögum þess og/eða félaginu til að auðvelda þeim að framkvæma verkefnið,
eða sölu slíkra hluta við fullnustu samkvæmt slíkri veðsetningu til fyrirtækis/fyrirtækja í
ríki innan OECD.
2.2. Við framsal hlutdeildar í félaginu skal framsalshafinn verða aðili að samningi þessum á
grundvelli útgáfunnar eða framsalsins, og skal hann staðfesta það berum orðum með því að
undirrita og afhenda ríkisstjórninni skriflega yfirlýsingu á því formi sem ríkisstjórnin getur
fallist á þar sem aðilinn, sem fékk eignarhlutann framseldan, samþykkir alla skilmála og
ákvæði samnings þessa og skuldbindur sig til að hlíta þeim í einu og öllu.
3. gr.
Starfsemi.
3.1. Félagið stefnir að því að hefja framleiðslu á árinu 2015 og að fullum afköstum í
starfseminni verði náð á árinu 2016.

3.2. Reynist nauðsynlegt fyrir félagið að fá frá ríkisstjórninni samþykki eða leyfi, sem ekki
hafa fengist eða ekki er þörf á þann dag sem samningur þessi er undirritaður, skal ríkisstjórnin
gera það sem í hennar valdi stendur til þess að aðstoða félagið við að öðlast slíkt samþykki
eða leyfi í samræmi við landslög.
4. gr.
Meginreglur og framkvæmd skattlagningar.
4.1. Félagið skal greiða skatta og önnur opinber gjöld, sem almennt eru lögð á á Íslandi, í
samræmi við reglur sem gilda um slík gjöld hverju sinni, nema kveðið sé á um annað í
samningi þessum.
4.2. Almenn ákvæði íslenskra laga um tekjuskatt, virðisaukaskatt og gjöld sem sveitarfélög
leggja á, sem í gildi eru hverju sinni og varða skattaframtöl og framtalsfrest, álagningu,
endurskoðun, endurálagningu, innheimtu, gjalddaga og greiðslu, sem og aðrar uppgjörsreglur
varðandi tekjuskatt, virðisaukaskatt og útsvar, svo og um andmæli og deilur í tengslum við
þau, skulu gilda um félagið, nema kveðið sé á um annað í samningi þessum.
5. gr.
Skattar og opinber gjöld.
5.1. Þrátt fyrir ákvæði í lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt, og breytingar sem síðar kunna að
verða á þeim lögum skal félagið
a. Greiða 15% tekjuskatt. Lækki hið almenna tekjuskattshlutfall á tímabilinu niður fyrir
framangreint hlutfall skal hið lægra tekjuskattshlutfall gilda um félagið.
b. Fastafjármunir sem tengjast félaginu teljast vera byggingar, vélar og almennir
rekstrarfjármunir með föstu hlutfalli, sem skulu flokkaðir skv. 37. og 38. gr. laga nr.
90/2003. Fyrning skal ákvörðuð með þeim hætti sem kveðið er á um í grein 5.4. í
samningi þessum.
5.2. Almennt tryggingagjald, sem félagið greiðir, skal vera 50% lægra en það sem kveðið er á
um í 3. mgr. 2. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, eins og þau eru og verða á
samningstímanum.
5.3. Hlutfall fasteignaskatts, sem félagið greiðir, skal vera 50% lægra en lögbundið hámark að
viðbættu álagi skv. II. kafla laga nr. 4/1995. Sama regla skal gilda við breytingar sem síðar
kunna að verða á þeim lögum.
5.4. Á því ári sem nýjar eignir eru teknar í notkun, getur félagið valið að fyrna þær eignir með
hlutfalli árlegrar fyrningar í stað heils árs fyrningar eins og annars er kveðið á um í 34. gr.
laga nr. 90/2003. Þrátt fyrir ákvæði 42. gr. laga nr. 90/2003 er félaginu heimilt að fyrna eignir
sínar þannig að ekki standi eftir niðurlagsverð.
5.5. Ákvæði þessarar greinar skulu halda fullu gildi í 10 ár frá þeim tíma sem til viðkomandi
skattskyldu eða gjaldskyldu er stofnað af hálfu félagsins, en þó aldrei lengur en í 13 ár frá
gildistöku samningsins, þrátt fyrir síðari breytingar á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, lögum
nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga, og lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, eða
öðrum lögum sem annars kynnu að takmarka eða draga úr áhrifunum sem stefnt er að með
ákvæðum greinarinnar.

5.6. Ekki skal leggja á skatta eða gjöld sem varða útblástur eða mengun, eða losun lofttegunda
eða urðun úrgangs, nema slík gjöld eða skattar séu almennt lagðir á önnur félög á Íslandi.
6. gr.
Aðflutningsgjöld.
6.1. Innflutningur eða innkaup innanlands af hálfu eða fyrir hönd félagsins á byggingarefnum,
hráefnum og öllum öðrum framleiðsluaðföngum, sem nauðsynleg eru til byggingar
verksmiðjunnar og reksturs hennar, vélum og búnaði og öðrum framleiðslutækjum og
varahlutum í verksmiðjuna og til reksturs hennar, skulu undanþegin aðflutningsgjöldum skv.
tollalögum nr. 88/2005 svo og hvers kyns efnislega svipuðum sköttum og gjöldum sem kynnu
að verða lögð á til viðbótar við eða í staðinn fyrir slík gjöld.
6.2. Félaginu verður veittur frestur til greiðslu á virðisaukaskatti á innflutning (tollkrít) skv.
lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, fram að gjalddaga fyrir endurgreiðslu vegna
viðkomandi uppgjörstímabils.
6.3. Ákvæði þessarar greinar skulu halda fullu gildi í 10 ár frá þeim tíma sem til viðkomandi
skattskyldu eða gjaldskyldu er stofnað af hálfu félagsins, en þó aldrei lengur en í 13 ár frá
gildistöku samningsins þrátt fyrir síðari breytingar á tollalögum nr. 88/2005, lögum nr.
50/1988, um virðisaukaskatt, eða öðrum lögum eða afleiddum lögum sem annars kynnu að
takmarka eða draga úr áhrifunum sem stefnt er að með ákvæðum 1. og 2. mgr.
7. gr.
Hámark ríkisstyrkja.
7.1. Hámark styrkhæfrar ríkissaðstoðar samkvæmt ákvæðum 5. og 6. gr. samnings þessa skal
vera 425,56 milljónir íslenskra króna að núvirði sem er 35% af fjárfestingarkostnaði
verkefnisins.
8. gr.
Reikningsskilareglur.
8.1. Ársreikningar félagsins skulu gerðir og þeim skilað til ársreikningaskrár í samræmi við
lög nr. 3/2006 um ársreikninga.
8.2. Óski félagið eftir að starfrækslugjaldmiðill félagsins sé í erlendri mynt skal sótt um það til
ársreikningaskrár.
9. gr.
Endurskoðun skattafyrirkomulags.
9.1. Á samningstímanum er félaginu heimilt að velja þann kost að lúta almennum íslenskum
skattalögum, sem í gildi eru hverju sinni. Beiðni um slíka breytingu má leggja fram með
skriflegri tilkynningu eigi síðar en 1. júní þess almanaksárs sem fer á undan því almanaksári
sem breytingin á að taka gildi. Berist slík tilkynning skulu aðilar þegar ganga til samninga um
breytinguna yfir í hið almenna skattkerfi skv. tilvitnuðum lögum. Aðilar skulu koma sér
saman um aðferðir við framkvæmd slíkrar breytingar. Eftir það skal félagið lúta þessum
skattalögum það sem eftir er af gildistíma samningsins.
10. gr.
Birting samningsins.
10.1. Samningur þessi skal birtur í heild sinni í B-deild Stjórnartíðinda á Íslandi strax eftir
undirritun hans af hálfu aðila. Birting samningsins skal ekki vera skilyrði fyrir gildistöku

hans. Framangreint skal eiga við á sama hátt um hvers kyns breytingar á samningi þessum
sem aðilar kunna síðar að gera á samningnum í samræmi við ákvæði hans.
11. gr.
Fyrirheit ríkisstjórnarinnar.
11.1. Ríkisstjórnin mun gera allar ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til þess að tryggja að
félagið njóti allra þeirra réttinda og ávinnings sem leiða af samningi þessum og að engar
ráðstafanir verði gerðar sem kynnu að takmarka eða hafa önnur neikvæð áhrif á framkvæmd
verkefnisins og starfsemi félagsins í tengslum við verkefnið að öðru leyti.
12. gr.
Lög sem gilda og deilumál.
12.1. Um samning þennan og túlkun hans gilda íslensk lög.
13. gr.
Samningurinn um Evrópska Efnahagssvæðið.
13.1. Tilgangur félagsins er að framleiða vöru sem fellur utan vörusviðs EES samningsins sbr.
lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993. Það er því mat aðila að ríkisstyrkjareglur EES
samningsins taki ekki til starfseminnar.
14. gr.
Óviðráðanleg öfl (force majeure).
14.1. Í samningi þessum eru óviðráðanleg öfl hér með skilgreind á þann veg að þau taki til
ófriðar, hersetu, uppreisna, fjöldauppnáms, skemmdarverka, geislavirkni, farsótta, sprenginga,
eldsvoða, jarðskjálfta, eldgosa, storma, flóða, mikillar ísingar, þurrka, eldinga, sóttkvía,
flutningsbanna, almennrar stöðvunar á flutningum eða siglingum, eða hvers kyns ámóta
tilvika, sem ekki er unnt að koma í veg fyrir eða hafa stjórn á með eðlilegum ráðum af hálfu
þess aðila sem fyrir verður. Óviðráðanleg öfl skulu einnig taka til allsherjarverkfalla,
staðbundinna verkfalla, viðskiptabanna, verkbanna eða ámóta vinnutruflana á Íslandi eða
annars staðar, sem aðili sá á Íslandi, sem ber fyrir sig óviðráðanleg öfl og fyrir slíku verður,
hefur ekki getað komið í veg fyrir eða haft stjórn á þótt hann hefði beitt öllum eðlilegum
ráðum, sem honum voru tiltæk (þó með þeim fyrirvara að engum aðila er skylt að leysa slíkar
vinnudeilur), en eingöngu um þann tíma sem aðilanum var ókleift að binda enda á ástandið
með öllum raunhæfum ráðum sem honum voru tiltæk.
14.2. Eigi skal misbrestur eða aðgerðaleysi af hálfu aðila um að efna nokkra skuldbindingu
sína samkvæmt samningi þessum teljast vanefnd á slíkri skuldbindingu ef og að því leyti, sem
slíkur misbrestur eða aðgerðaleysi er af völdum óviðráðanlegra afla.
14.3. Sá aðili sem bera vill fyrir sig óviðráðanleg öfl samkvæmt þessari grein skal hafa
sönnunarbyrði um tilvist slíkra óviðráðanlegra afla. Misbrestur eða aðgerðaleysi skal aðeins
teljast vera af völdum óviðráðanlegra afla að sá aðili, sem hlut á að slíkum misbresti eða
aðgerðaleysi, sanni (a) að misbrestur hans eða aðgerðaleysi sé bein afleiðing af
óviðráðanlegum öflum eins og þau eru skilgreind í 1. mgr. þessarar greinar og (b) að hann
hafi sýnt hæfilega aðgæslu og gripið til allra annarra ráða, sem eðlileg mega teljast, til þess að
forðast slíkan misbrest eða aðgerðaleysi.
14.4. Sérhver aðili samnings þessa skal tafarlaust tilkynna hinum um óviðráðanleg öfl sem
valda misbresti eða aðgerðaleysi um að efna eigin skuldbindingar hans samkvæmt samningi
þessum. Jafnframt skal sá aðili gera allar raunhæfar ráðstafanir til að draga úr áhrifum af

misbresti eða aðgerðaleysi að efna eigin skuldbindingar að fullu. Sá aðili sem ber fyrir sig
óviðráðanleg öfl skal tilkynna hinum aðilanum þegar viðkomandi aðstæður af völdum
óviðráðanlegra afla eru ekki lengur fyrir hendi og gera allar raunhæfar ráðstafanir, sem í hans
valdi standa, til að hefjast handa um að efna að nýju skuldbindingar sínar samkvæmt samningi
þessum með sem minnstum mögulegum töfum.
15. gr.
Framsal.
15.1. Réttindi og skyldur samkvæmt samningi þessum verða ekki framseld, þeim afsalað eða
falin öðrum án samþykkis gagnaðila nema slíkt sé sérstaklega heimilað í einstökum ákvæðum
samningsins. Ekki skal tefja eða synja um slíkt samþykki með ósanngjörnum hætti.
15.2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. þessarar greinar er félaginu heimilt að framselja réttindi og
skyldur samkvæmt samningi þessum, án samþykkis ríkisstjórnarinnar, til fjármálastofnana
sem tryggingu fyrir fjármögnun er tengist verkefninu. Þetta er gert með þeim áskilnaði að
verði gengið að tryggingunni skuli gerður beinn samningur milli ríkisstjórnarinnar og
viðkomandi fjármálastofnana, og skal ríkisstjórnin, samþykkja framsal réttinda og skyldna
félagsins samkvæmt samningi þessum til fjármálastofnana, sem eru veðhafar, eða frekari sölu
af hálfu fjármálastofnananna til aðila sem eignast hlut félagsins í verkefninu og uppfylla þau
skilyrði sem almennt eru gerð til eigenda sambærilegra fjárfestingarverkefna.
16. gr.
Breytingar og endurskoðun.
16.1. Samningi þessum má aðeins breyta með viðaukasamningi sem aðilar gera með sér
skriflega.
16.2. Við gerð samnings þessa viðurkenna aðilar að ekki sé raunhæft að hyggjast setja fram
ákvæði um hvernig bregðast skuli við öllu því sem upp getur komið á gildistíma hans. Lýsa
aðilar yfir þeim ásetningi sínum að samningnum verði beitt með sanngirni í skiptum þeirra og
án þess að hagsmunir hvors þeirra um sig bíði tjón af, þegar tekið er tillit til þess hvernig skipt
er því hagræði og þeirri áhættu sem af honum leiðir.
17. gr.
Þjálfunaraðstoð.
17.1. Með fyrirvara um sérstaka heimild í fjárlögum samkvæmt ákvörðun Alþingis, skal
félagið eiga rétt á þjálfunaraðstoð vegna kostnaðar við þjálfun í tengslum við verkefnið, allt
að 2 milljónum evra, enda veiti félagið ríkisstjórninni fullnægjandi sönnun, að sanngjörnu
mati ríkisstjórnarinnar, á raunverulegum kostnaði vegna þjálfunar starfsmanna í tengslum við
verkefnið. Veiting þjálfunaraðstoðar til verkefnisins er enn fremur háð því að uppfyllt séu
skilyrði í reglum EES-réttar um þjálfunaraðstoð sem fram koma í reglugerð um almenna
hópundanþágu (GBER).
17.2. Þar sem um er að ræða iðnað á Íslandi þar sem takmörkuð verkþekking er til staðar í
landinu er þjálfunarstyrkur skv. fyrstu málsgrein, félaginu mjög mikilvægur. Ríkisstjórnin
mun eftir fremsta megni leitast við að fá heimild í fjárlögum 2016 fyrir þjálfunaraðstoðinni
þegar ráðuneytinu hefur borist áætlun um þjálfun starfsmanna.

18. gr.
Tilkynningar.
18.1. Hvers kyns tilkynningar, sem áskildar eru eða heimilaðar samkvæmt samningi þessum,
skulu sendar bréfleiðis eða með tölvupósti með sannanlegum hætti með eftirfarandi
utanáskrift:
Til ríkisstjórnarinnar:
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
Skúlagata 4
150 Reykjavík
Til félagsins:
Matorka ehf.
Hlíðasmára 6
201 Kópavogur
Ísland
eða með annarri utanáskrift og/eða tölvupóstfangi sem viðkomandi aðili kann að tilkynna
hinum aðilunum um með þeim hætti sem kveðið er á um hér að framan.
18.2. Aðili, sem rétt á til tilkynningar, sem krafist er eða heimiluð í samningi þessum, getur
afsalað sér þeim rétti skriflega, hvort sem er fyrir eða eftir að hennar er krafist eða hún
heimiluð.
18.3. Tilkynningar samkvæmt samningi þessum skulu teljast hafa verið veittar þegar tíu (10)
almanaksdagar eru liðnir frá póstlagningu. Tilkynning með tölvupósti telst gefin á þeim degi
sem móttakandi svarar.
19. gr.
Ýmis ákvæði.
19.1. Fjárfestingarsamningur þessi skal undirritaður í tveimur (2) eintökum, eitt fyrir hvorn
aðila. Hvort eintak telst frumeintak og eru þau jafngild.
19.2. Til tryggingar á réttri notkun ívilnana skv. samningi þessum ber félaginu að senda
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti árlega skýrslu um framvindu fjárfestingarverkefnisins,
hlut ívilnunar í framgangi þess, samtals fjárhæð veittrar ríkisaðstoðar á undanförnu ári og
tilgreiningu á annarri starfsemi aðila ef einhver er. Ráðuneytið getur óskað þess að löggiltur
endurskoðandi staðfesti þær upplýsingar sem félagið sendir ráðuneytinu í þessu skyni.
19.3. Fella ber niður ívilnanir skv. samningi þessum og endurkrefja um þegar veitta ívilnun
komi í ljós að félagið eða fjárfestar hafi vísvitandi veitt rangar upplýsingar eða leynt
upplýsingum sem höfðu áhrif á veitingu ívilnunarinnar. Endurkrefja ber um ívilnun ef hún
hefur verið nýtt til annarra hluta en fjárfestingarverkefnis þess sem var forsenda veitingar
hennar.
19.4. Komi í ljós að ívilnun skv. samningi þessum er komin umfram það hámark sem kveðið
er á um sbr. 7. gr., lögum um fullgildingu samningsins skal endurkrefja félagið um þann hlut
sem umfram er og stöðva veitingu frekari ívilnunar.

19.5. Ef ákvörðun um ívilnun er afturkölluð samkvæmt grein þessari eða í kjölfar ákvörðunar
Eftirlitsstofnunar EFTA um ólögmæta ríkisaðstoð skulu aðilar í sameiningu leitast við að
endursemja þennan fjárfestingasamning og nota til þess allar leyfilegar aðferðir með það að
markmiði að takmarka áhrif þess á félagið.
19.6. Verði fjárfestingarverkefnið ekki að veruleika eða ef starfsemi félagsins verður verulega
frábrugðin því fjárfestingarverkefni sem samningur þessi miðar við innan fimm ára frá
gildistöku samnings þessa skal félagið endurgreiða allar þær ívilnanir og ríkisaðstoð sem
félaginu hefur verið veitt á grundvelli þessa samnings.
20. gr.
Gildistaka og samningstími.
20.1. Fjárfestingarsamningur þessi öðlast gildi þegar Alþingi hefur, með lögum, veitt
iðnaðar- og viðskiptaráðherra heimild til að fullgilda samning þennan og skal því vera lokið
eins fljótt og verða má.
20.2. Fjárfestingarsamningur þessi gildir í 13 ár frá því að hann öðlast gildi skv. 1. mgr., með
þeirri undantekningu að sérstök ákvæði eru um tímamörk ívilnunar vegna skatta og gjalda í 5.
mgr. 5. gr. og 3. mgr. 6. gr. samningsins.

ÞESSU TIL STAÐFESTU hefur samningur þessi verið undirritaður fyrir hönd ríkissjóðs og
félagsins þann dag sem í upphafi greinir, í tveimur eintökum.

Fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands,

________________________________________
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Matorka EHF.
Fyrir hönd stjórnar

________________________________________
Árni Páll Einarsson, forstjóri

Vottar:

