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Garðar Gíslason [gardar@lex.is]

Sent:
Thursday, June 19, 2014 11:50
To:
Arna Bryndís Baldvins McClure
Attachments:Fréttatilkynning nr.docx
(16 KB
) ; Fréttatilkynning 9. sept.~1.docx
(14 KB
) ; Beiðni um aðstoð við húsleit.pdf
(736
KB
)

Er að vinna mig niður póstinn á milli funda.
Hér kemur einn sem mér hefur borist um það leiti sem ég var að fara í loftið í gær.

Garðar Gíslason, hdl.
Attorney at Law/Partner

Borgartún 26 | IS105 Reykjavík
Hafnarstræti 94 | IS600 Akureyri
Simi/Tel + (354) 590 2600
Bréfsími/Fax +(354) 590 2606
lex@lex.is – www.lex.is

From: SÍ Rannveig Júníusdóttir [mailto:rannveig.juniusdottir@sedlabanki.is]
Sent: 18. júní 2014 15:55
To: Garðar Gíslason
Cc: gizur@lagastod.is
Subject: Afhending gagna í tengslum við mál 1206039 ‐ Samherji hf.
Sæll Garðar
Við afhendingu gagna vegna umbjóðanda þíns, Samherja Hf., þann 13. janúar sl., fórst fyrir að afhenda tvær
beiðnir um aðstoð vegna húsleitar og haldlagningar, annars vegar til Tollstjóra og hins vegar til embættis
sérstaks saksóknara ásamt tveimur fréttatilkynningum í tengslum við málið.
Beðist er velvirðingar á þessu og verður framangreint nú afhent í fylgiskjölum með tölvupósti þessum.

Kveðja,
Rannveig Júníusdóttir
Seðlabanki Íslands / Central Bank of Iceland
Gjaldeyriseftirlit / Capital Controls Surveillance Unit
Kalkofnsvegi 1  150 Reykjavík  Ísland / Iceland
Sími / Tel.: +354 569 9871
Netfang / Email: rannveig.juniusdottir@sedlabanki.is
Í þessum tölvupósti og viðhengi hans gætu verið trúnaðarupplýsingar ætlaðar þeim einum sem pósturinn er stílaður til. Séuð þér ekki réttur
viðtakandi tilkynnist yður hér með að yður er óheimilt að halda eftir, hluta í sundur, dreifa eða fjölfalda efni tölvupósts þessa. Séuð þér ekki
réttur viðtakandi bendum vér yður enn fremur á þær skyldur yðar skv. fjarskiptalögum að þér tilkynnið oss þegar í stað um móttöku tölvupósts
þessa á netfangi voru eða í síma 569 9600. Ef efni tölvupósts tengist ekki starfsemi Seðlabankans er það hverju sinni á ábyrgð þess
einstaklings sem póstinn sendir. Vinsamlega eyðið ranglega mótteknum tölvupósti og fylgigögnum hans þegar í stað.
https://postur.samherji.is/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAADALlSjF1cHTJ0QOBeyAhB1BwDvofl14yduSaCY4P%2bBs5QgAAAAmYb5AADvofl14y…
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Með þakklæti, Seðlabanki Íslands
This email and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is
addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any retention, dissemination, distribution or
copy of this email is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by reply email or by telephone
+354 569 9600 and immediately delete this message and all its attachments. Thank you.
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