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Tilkynning á grundvelli 19. gr. MAR
reglugerðarinnar
1. Upplýsingar um einstaklinginn sem gegnir stjórnunarstörfum/einstaklinginn
sem er honum nákominn
a) Nafn
David Wilson
2. Ástæða tilkynningar
a) Staða/titill
EVP Meat
b) Upphafleg tilkynning/breyting
Upphafleg tilkynning / Initial notification
3. Upplýsingar um útgefanda, þátttakanda á markaði með losunarheimildir,
uppboðsvettvang, uppboðshaldara eða uppboðsvaktara
a) Nafn útgefanda
Marel hf.
b) Auðkenni lögaðila (LEI)
5299008YTLEN09WTHW26

4. Upplýsingar um viðskiptin: liðinn skal endurtaka fyrir i) hverja tegund
gernings, ii) hverja tegund viðskipta, iii) hverja dagsetningu og iv) hvern stað
þar sem viðskiptin hafa farið fram
a) Lýsing á fjármálagerningnum, tegund gernings
Hlutabréf / Shares
b) Auðkenniskóði (ISIN)
IS0000000388
c) Eðli viðskiptanna
Viðskiptin eru til að mæta skilyrðum um framkvæmd kaupréttarsamninga.
Kaupréttirnir voru veittir árið 2016 á grundvelli starfskjarastefnu félagsins eins og hún
var samþykkt af aðalfundi. Magn í viðskiptunum nemur fjölda bréfa sem kaupréttarhafi
fær afhent sem aftur nema mismun á gengi kaupréttanna sem var 1,727 evrur á hlut
og dagslokagengi á Euronext Amsterdam þann 3.5.2022 hvort tveggja margfaldað með
fjölda nýttra kauprétta sem voru 72.000, að frádregnum sköttum. UPPGEFIÐ VERÐ Í
EVRUM / Transaction to fulfill obligations of stock option agreements. The stock options
were granted in the year 2016 in accordance with the Company's Remuneration Policy
as approved at the Company's AGM. The volume of the transaction refers to numer of
shares delivered to option holder, which equal the difference of the exercise price of the
stock options (EUR 1.727 per share) and closing price on Euronext Amsterdam on 3 May
2022, both numbers multiplied with the number of exercised stock options which were
72,000, less taxes. PRICE IN EUR.
d) Verð og magn
Verð

Magn

1,7270

23674,0000

e) Verð - samanteknar upplýsingar
1,72700
f) Samanlagt magn
23674,00000

g) Viðskiptadagur
03.05.2022 17:15
h) Staður viðskiptanna
Utan viðskiptavettvangs / Outside a trading venue

