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Tillögur stjórnar Regins hf. vegna aðalfundar 2012 

2. Ársreikningur  

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2012 

verði samþykktur.  

3. Arður  

Stjórn Regins hf. leggur til að ekki verði greiddur arður á árinu 2013, en vísar að 

öðru leyti til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á 

eiginfjárreikningum félagsins á árinu. Hagnaður verður fluttur til næsta árs. 

4. Starfskjarastefna 

Lagt er til að starfskjarastefna félagsins frá 25. september 2012 verði óbreytt. 

5. Tilllaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin bréfum 

Fyrir liggur heimild til handa stjórn um kaup á eigin bréfum sbr. ákvörðun 

hluthafafundar 4. desember 2012.  

6. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins 

Stjórn félagsins leggur til að gerð verði breyting á 14, 18, 22 og 23 gr. samþykkta 

félagsins.  

14. gr. hljóðar svo: 

Aðalfund skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. 

Til aðalfundar skal boða með auglýsingu sem birt er í dagblöðum eða á annan 
jafn sannanlegan hátt með skemmst þriggja vikna fyrirvara. Dagskrár skal getið 
í fundarboði. 

Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, án tillits til þess hversu 
margir sækja hann. 

Lagt er til að 14. gr. hljóði svo: 

Aðalfund skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. 

Til aðalfundar skal boða með auglýsingu sem birt er í dagblöðum eða á annan 
jafn sannanlegan hátt með skemmst þriggja vikna fyrirvara. Um efni fundarboðs 
skal fara skv. ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög. 

Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, án tillits til þess hversu 
margir sækja hann. 

 

18. gr. hljóðar svo: 

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundi, ef 
hann gerir skriflega kröfu um það til stjórnar með það löngum fyrirvara, að unnt 
sé samkvæmt samþykktum þessum að taka málið á dagskrá fundarins. 

Í fundarboði skal greina málefni  þau, sem taka á til meðferðar á hluthafafundi. 
Viku fyrir hluthafafund hið skemmsta skulu dagskrá, endanlegar tillögur, svo og 
ársreikningur, skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðanda, tilnefningar 
undirnefnda til stjórnar sé um aðalfund að ræða, birtar á heimasíðu félagsins. 



 

 bls. 2 af 4 

Mál sem ekki hafa verið greind á dagskrá er ekki unnt að taka til úrlausnar á 
hluthafafundi. Þótt máls hafi ekki verið getið á dagskrá, kemur það þó ekki í veg 
fyrir að ákveðið sé að boða til aukafundar til þess að fjalla um málið, auk þess 
sem aðalfundur getur ávallt afgreitt mál, sem skylt er að taka til meðferðar 
samkvæmt lögum eða samþykktum. 

Löglega frambornar viðauka- og breytingatillögur má bera upp á fundinum 
sjálfum, enda þótt þær hafi ekki legið frammi hluthöfum til sýnis. 

Lagt  er til að 18. gr. hljóði svo: 

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundi, ef 
hann gerir skriflega kröfu um það til stjórnar með það löngum fyrirvara, að unnt 
sé samkvæmt samþykktum þessum að taka málið á dagskrá fundarins. 

Í fundarboði skal greina málefni  þau, sem taka á til meðferðar á hluthafafundi. 
Viku fyrir hluthafafund hið skemmsta (tveimur vikum fyrir aðalfund) skal 
dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur (í móðurfélagi einnig 
samstæðureikningur), skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðenda auk tillagna 
félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins, sé um aðalfund að ræða, lögð 
fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins, birtar á heimasíðu þess og 
samtímis send sérhverjum skráðum hluthafa sem þess óskar. 

Mál sem ekki hafa verið greind á dagskrá er ekki unnt að taka til úrlausnar á 
hluthafafundi. Þótt máls hafi ekki verið getið á dagskrá, kemur það þó ekki í veg 
fyrir að ákveðið sé að boða til aukafundar til þess að fjalla um málið, auk þess 
sem aðalfundur getur ávallt afgreitt mál, sem skylt er að taka til meðferðar 
samkvæmt lögum eða samþykktum. 

Löglega frambornar viðauka- og breytingatillögur má bera upp á fundinum 
sjálfum, enda þótt þær hafi ekki legið frammi hluthöfum til sýnis. 

 

22. gr. hljóðar svo: 

Stjórn félagsins skal skipuð 5 mönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. 
Um hæfi þeirra fer að lögum. 

Lagt er til að 22. gr. hljóði svo: 

Stjórn félagsins skal skipuð fimm aðalmönnum og tveimur til vara, kjörnum á 
aðalfundi til eins árs í senn. Um hæfi þeirra fer að lögum. 

Við stjórnarkjör skal tryggja að  kynjahlutfall stjórnar sé sem jafnast og að 
hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Sama gildir um kynjahlutföll meðal 
varamanna en hlutföllin í stjórn og varastjórn skulu þó í heild vera sem jöfnust. 
Náist ekki viðhlítandi niðurstaða má samþykkja nauðsynlega breytingu með 
nýrri ákvörðun hluthafafundar. 

 

23. gr. hljóðar svo: 

Stjórnarkjör fer fram sem meirihlutakosning milli einstaklinga. 

Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt, ef tillögur koma fram um fleiri menn en 
kjósa skal um.  

Ef hluthafar félagsins eru 200 eða fleiri og hluthafar sem ráða yfir minnst 1/10 
hlutafjárins krefjast þess, skal beita hlutfalls- eða margfeldiskosningu við kjör 
stjórnarmanna. Séu hluthafar færri en 200 þurfa hluthafar sem ráða yfir 1/5 
hluta hlutafjárins að standa að kröfunni. Komi fram krafa frá fleiri en einum 
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hluthafahópi og krafist er bæði hlutfalls- og margfeldiskosninga skal þá beitt 
margfeldiskosningu. Krafa um þetta skal  hafa borist stjórn félagsins minnst 
fimm dögum fyrir hluthafafund. 

Lagt er til að 23. gr. hljóði svo: 

Stjórnarkjör fer fram sem meirihlutakosning milli einstaklinga. 

Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt, ef tillögur koma fram um fleiri menn en 
kjósa skal um.  

Ef hluthafar félagsins eru 200 eða fleiri og hluthafar sem ráða yfir minnst 1/10 
hlutafjárins krefjast þess, skal beita hlutfalls- eða margfeldiskosningu við kjör 
stjórnarmanna. Séu hluthafar færri en 200 þurfa hluthafar sem ráða yfir 1/5 
hluta hlutafjárins að standa að kröfunni. Komi fram krafa frá fleiri en einum 
hluthafahópi og krafist er bæði hlutfalls- og margfeldiskosninga skal þá beitt 
margfeldiskosningu. Krafa um þetta skal  hafa borist stjórn félagsins minnst 
fimm dögum fyrir hluthafafund. 

Tilkynna skal skriflega skemmst fimm dögum fyrir hluthafafund, þar sem kjósa á 
félagsstjórn, um framboð til stjórnar. Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal 
gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um 
aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Þá 
skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og 
samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í 
félaginu. 

 

7. Kosning stjórnar  félagsins 

Framboðsfrestur til stjórnar félagsins rennur út fimm dögum fyrir aðalfund eða 

miðvikudaginn 17. apríl nk. kl. 16:00. Tilkynna skal skriflega um framboð til stjórnar. 

Í tilkynningu skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfang, 

upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í 

félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og 

samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu.  

Núverandi stjórnarmenn félagsins hafa allir ákveðið að bjóða sig fram til 

stjórnarsetu í félaginu. Samkvæmt framansögðu hafa eftirfarandi aðilar tilkynnt 

framboð til stjórnar.: 

 Elín Jónsdóttir, lögfr., LL.M.  

 Guðríður Friðriksdóttir, verkfr. M.Sc. framkvst. Fasteignafélags Akureyrar 

 Stanley Pálsson, verkfr. M.Sc.  

 Guðrún Blöndal, viðskiptafræðingur Cand.oceon 

 Benedikt K. Kristjánsson, sölu – og þjónustufulltrúi  

Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins verða birtar eigi 

síðar en tveimur  dögum fyrir aðalfundinn, sbr. 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995.   

8. Kosning endurskoðenda 

Stjórn Regins hf. leggur til, að KPMG hf. verði endurkjörið sem endurskoðandi 

félagsins til næsta árs. Er það í samræmi við tillögur endurskoðunarnefndar Regins 

hf.  
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9. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir kjörtímabilið 2013 

Stjórn Regins hf. leggur til að stjórnar- og nefndarlaun fyrir hvern mánuð árið 2013 

verði óbreytt frá liðnu ári eða samkvæmt eftirfarandi:  

Stjórnarformaður: 400.000 kr.  

Meðstjórnendur: 200.000 kr.  

Varamenn: 100.000 kr. fyrir hvern setinn stjórnarfund, þó ekki hærra en 200.000 

kr. fyrir hvern mánuð. 

Nefndarmenn úr röðum stjórnarmanna í endurskoðunar- og starfskjaranefnd:  

50.000 kr. fyrir hvern setinn nefndarfund, þó ekki hærra en 100.000 kr. fyrir 

hvern mánuð. 

 

10. Önnur mál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


