
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aðalfundur Nýherja hf. haldinn í ráðstefnusal Nýherja, Borgartúni 37 

4. marz 2016 kl. 16:00 – 18.45. 

 

 

1.  Formaður stjórnar, Benedikt Jóhannesson, setti fundinn. 

 

2.  Stungið var upp á Pétri Guðmundarsyni sem fundarstjóra og Sverri Ólafssyni sem fundarritara og 

var það samþykkt. 

 

Fundarstjóri gekk úr skugga um að löglega væri til fundarins boðað og skýrði frá því að mætt væri 

á aðalfund fyrir 88.6% af virku hlutafé. Fundarstjóri lýsti fundinn því lögmætan til að afgreiða þau 

málefni sem á dagskrá hans væru. 

 

Fundarstjóri skýrði stuttlega frá hlutafjáreign einstakra hluthafa og breytingum, sem orðið hafa á 

árinu svo sem gera ber skv. 84. gr. 4. mgr. hlutafélagalaga.   

 

3.  Stjórnarformaður tók fyrstur til máls og flutti skýrslu stjórnar félagsins. Að því loknu óskaði 

fundarstjóri eftir því að umræður um hana færu fram eftir kynningu forstjóra á reikningum félagsins. 

Voru ekki gerðar athugasemdir við þá tilhögun. Fundarstjóri gerði jafnframt grein fyrir breytingu á 

röð dagskrárliða og voru heldur ekki gerðar athugasemdir við það.   

 

Afrit af ræðu stjórnarformanns er varðveitt sem fylgiskjal nr. 1 við fundargerð þessa. 

 

4.  Næstur tók til máls Finnur Oddsson, forstjóri félagsins, og skýrði hann reikninga félagsins fyrir árið 

2015.  

 

Því næst var orðið gefið laust um reikninga félagsins og skýrslu stjórnar. Enginn tók til máls.   

 

Reikningar félagsins voru samþykktir samhljóða.          

 

5.  Næsta mál á dagskrá var ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins. Fundarstjóri bar upp tillögu 

stjórnar eins og hún kemur fram í áritun á reikninga félagsins en þar segir: "Stjórn félagsins leggur 

til að ekki verði greiddur út arður til hluthafa árið 2016. Vísað er til ársreikningsins um ráðstöfun 

hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.“   

 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

6.    Fundarstjóri gerði grein fyrir margfeldiskosningu til stjórnarkjörs Nýherja hf.. Frambjóðendur kynntu 

sig stuttlega en þeir voru:  

 

Ágúst Sindri Karlsson 

Benedikt Jóhannesson 

Emilía Þórðardóttir 

Hildur Dungal 

Ívar Kristjánsson 

Katrín A. Friðriksdóttir 

Loftur Bjarni Gíslason 

  

Var síðan gengið til kjörs en að því loknu fór fram talning atkvæða. Á meðan var gengið til afgreiðslu 

annarra dagskrárliða. 



   

 

7.    Fundarstjóri bar undir fundinn tillögu um að laun stjórnarmanna og varamanns þeirra í stjórn 

Nýherja hf. fyrir árið 2015 yrðu eftirfarandi: 

 

Formaður kr. 450.000. á mánuði. 

 Stjórnarmenn aðrir kr. 150.000 á mánuði. 

 

Þá lagði stjórn Nýherja hf. til við aðalfund félagsins að þóknun fyrir setu í undirnefndum og stjórnum 

dótturfélaga verði kr. 50.000 fyrir hvern fund. Undirnefndir stjórnar eru endurskoðunarnefnd, 

starfskjaranefnd og tækninefnd. 

 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

8.  Fundastjóri lagði fram tillögu stjórnar um Starfskjarastefnu Nýherja hf. skv. 79. gr. a. laga nr. 2/1995 

um hlutafélög. Tillagan hefur legið frammi á skrifstofu félagsins og er aðgengileg á heimasíðu þess 

og jafnframt fengu fundarmenn hana afhenta í gögnum fundarins..  

 

  Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

9. Þá voru lagðar fram tillögur stjórnar að breytingum á samþykktum félagsins og aðrar 

breytingartillögur: 

 

Tillaga um samþykkt heimildar stjórnar til þess að gefa út nýtt hlutafé vegna kaupréttaráætlunar 

svohljóðandi: 

 

„Stjórn Nýherja hf.leggur til við aðalfund félagsins, að stjórninni verið veitt heimild til að gefa út nýtt 

hlutafé, allt að kr. 60.000.000 að nafnverði til að uppfylla skyldur, sem félagið kann að takast á 

hendur með gerð kaupréttarsamninga við starfsmenn félagsins og dótturfélaga. 

Kaupréttarsamningar munu byggja á kaupréttaráætlun, sem gerð hefur verið á grundvelli 10. gr. 

laga nr. 90/2003 um tekjuskatt sbr. fyrirliggjandi drög að kaupréttaráætlun, sem eru aðgengileg á 

heimasíðu og skrifstofu félagsins og teljast hluti tillögu þessarar.  . 

 

Nýtt hlutafé, sem kann að verða gefið út á grundvelli þessarar heimildar skal vera í sama flokki og 

núverandi hlutafé og bera sömu réttindi. Almennar reglur samþykkta félagsins munu gilda um 

viðskipti með hlutaféð en verði hlutaféð framselt innan tveggja ára frá útgáfu verður skattlagning 

háttað með öðrum hætti, sbr. ákvæði 10. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003.     

 

Heimildina þarf ekki að nýta í einu lagi og skulu hluthafar ekki hafa forkaupsrétt til nýrra hluta, 

einungis skal heimilt að gefa hlutafé út til að efna skuldbindingar, sem felast í nefndum 

kaupréttarsamningum.  

 

Heimild þessi gildir í fimm ár frá samþykkti og skal hennar getið í samþykktum félagsins með 

eftirfarandi texta, sem mun koma inn í nýja grein 15.2: 

 

„Stjórn félagsins hefur heimild til að gefa út nýtt hlutafé að nafnverði allt að kr. 60.000.000 til að 

uppfylla kaupréttarsamninga, sem kunna að verða gerðir við starfsmenn félagsins og dótturfélaga 

á grundvelli kaupréttaráætlunar, sem gerð er í samræmi við 9. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. 

Heimildina þarf ekki að nýta í einu lagi og skulu hluthafar ekki hafa forgangsrétt til nýrra hluta, sem 

gefnir eru úr samkvæmt þessari heimild, en einungis skal heimilt að gefa út nýtt hlutafé til að efna 

gerða kaupréttarsamninga. Heimildin gildir í fimm ár frá samþykkt.“   

 

Fyrst voru tekin til umræðu drög að kaupréttaráætlun.  

Ólafur Sigurðsson frá Stöfum, lífeyrissjóði, lagði fram og gerði grein fyrir svohljóðandi breytingu á 

5. grein kaupréttaráætlunar.Við greinina bætist: 

 

Komi til þess að hlutafé félagsins verði lækkað niður fyrir það nafnverð, sem það er við gerð 

áætlunar þessarar skal kaupréttarverð hækka um sama hlutfall. Gildir einu í hvaða tilgangi hækkun 

hlutafjár kann að fara fram.  



   

 

Breytingartillagan var samþykkt samhljóða. 

 

Að því búnu var tillagan með samþykktir breytinga á kaupréttaráætluninni tekin til afgreiðslu og tók 

fundarstjóri fram að hann liti svo á að hún þyrfti að hljóta aukin meirihluta atkvæða og afgreiðast 

með sama hætti og breytingar á samþykktum.  

 

Tillagan var samþykkt með öllum greiddum atkvæður þannig að með henni greiddu atkvæði 

hluthafar sem fóru með tilskilið atkvæðamagn til að breyta samþykktum skv. 93. gr. 

hlutafélagalaga.. Einn fundarmanna sat hjá en að athuguðu máli reyndist atkvæðamagn, sem 

viðkomandi var fulltrúi fyrir, ekki hafa áhrif á niðurstöðuna. 

 

Auk framangreindrar breytingartillögu á samþykktum um heimild stjórnar til hækkunar á hlutafé, 

leggur stjórn til við aðalfund, að tölulið 8 í grein 4.13 samþykktanna verði breytt þannig að vísað sé 

til greinar 4.16 í stað 4.20. 

 

Er: „Tillögur frá hluthöfum, sem ber að taka á dagskrá samkvæmt grein 4.20 sbr. 4. mgr. 88.gr. 

hlutafélagalaga.“ 

 

Verður „Tillögur frá hluthöfum, sem ber að taka á dagskrá samkvæmt grein 4..16 sbr. 4. mgr. 88. 

gr. hlutfélagalaga.“ 

 

Einungis er um leiðréttingu að ræða þar sem tilvísunin á réttilega að vera til greinar 4.16 í 

samþykktum félags en ekki greinar 4.20. Leiðréttingin var samþykkt með atkvæðum allra 

fundarmanna.. 

 

10.   Kosning endurskoðenda sbr. grein 10.1 í samþykktum félagins. 

 

Stjórn Nýherja hf. leggur til að við aðalfund félagsins að KPMG ehf. verði endurskoðunarfyrirtæki 

félagsins og að Ólafur Már Ólafsson muni annast endurskoðunina f.h. KPMG ehf.  

 

11.  Engar tillögur komu fram frá hluthöfum , sem ber að taka á dagskrá samkvæmt grein 4.16. sbr. 4. 

mgr. 88. gr. hlutfélagalaga. 

 

12.   Þá lá fyrir niðurstaða stjórnarkjörs í stjórn og varastjórn Nýherja hf. Kjörnir voru: 

 

Ívar Kristjánsson 

Benedikt Jóhannesson 

Loftur Bjarni Gíslason 

Emilía Þórðardóttir 

Hildur Dungal 

 

í varastjórn var kjörinn Guðmundur J. Jónsson. Auk hans var í framboði Katrín A. Friðriksdóttir.   

          

13. Fundarstjóri bar næst upp svohljóðandi tillögu um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum      skv. 

55. grein hlutafélagalaga: 

 

       Aðalfundur Nýherja haldinn þann 4. marz 2016 heimilar stjórn félagsins að kaupa í eitt skipti eða 

oftar á næstu 18 mánuðum hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi að 

öðrum lagaskilyrðum uppfylltum allt að 10% af hlutafé þess þ.e. 45.000.000 að nafnverði. 

Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera á hærra verði en nemur verði síðustu óháðu viðskipta 

eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina 

fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó aðeins heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka skv. 

116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga 

um verðbréfaviðskipti og reglugerða, sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga.  

Heimild þessi byggir á ákvæðum 55. gr. laga nr. 2/1995.. 

 

      Tillagan var samþykkt samhljóða. 



   

 

 

14. Undir liðnum „Önnur mál“ þakkaði fráfarandi stjórnarformaður hluthöfum það traust, sem þeir sýndu 

nýkjörinni stjórn, fundarstjóra fyrir góða fundarstjórn og sleit svo fundi kl. 18:45. 

  

 Fundargerð upp lesin. 

Engar athugasemdir komu fram við fundargerðina. 

 

 

 

 

 
       ____________________________ 

      Pétur Guðmundarson, fundarstjóri 

 

 

 
      ___________________________ 
  
      Sverrir Ólafsson, fundarritari 


