
Fundargerð aðalfundar Regins hf.

20L7

Aõalfundur Regins hf. var haldinn miõvikudaginn 15. mars 20L6 í Hörpu, tónlistar- og

ráõstefnuhúsi, í Björtuloftum, Austurbakka 2,IOt Reykjavík, fundurinn hófst klukkan 1-6:00.

Fundarstörf:

1. Fundasetning og skipun fundarstjóra:
Fundurinn hófst meõ að formaõur stjórnar Benedikt K. Kristjánsson setti fundinn. Stungiõ var
upp á Helga Jóhannessyni hrl. sem fundarstjóra og var tillagan samþykkt.

2. Boöun fundarins:
Helgi Jóhannesson tók við stjórn fundarins.
Fundarstjóri lagôi til að Dagbjört E. Einarsdóttir hdl. yröi kjörin fundarritari. Tillagan var
samþykkt. Fundarstjórigreindi frá þvíaõ til fundarins hefõi verõi boöaõ skv. 16. gr. samþykkta
félagsins með birtingu augl'isinga í Morgunblaðinu og Fréttablað¡nu, heimasíðu Kauphallar og

félagsins 2t.-24. febrúar 2OL7 og væri fundurinn því lögmætur aðalfundur félagsins.
Fundarstjóri upplristi um aõ mætt væri á aðalfundinn fyrir 52,460/o hlutafjár.

3. Dagskrá:
Stjórnarformaõur, Benedikt K. Kristjánsson, flutti sk'irslu stjórnar. Stjórnarformaður kynnti aõ

hann myndi ekki gefa kost á sér í embætti stjórnarformanns á komandi ári. Að því búnu fór
forstjóri félagsins, Helgi S. Gunnarsson, yfir reikninga félagsins vegna ársins 2O16 og kynnti
helstu verkefni sem ráðist var í á árinu, auk framtíðaráforma.

Allar tillögur sem lágu fyrir fundinn voru samþykktar samhljóõa en þær voru eftirfarandi og

halda númerum frá dagskrá:

1. Ársreikningur:
Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2016.

2. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2017:
Aõalfundur samþykkti að ekki yröi greiddur arður á árinu 2Ot7 en að öõru leyti vísast til
ársreikningsins um ráõstöfun hagnaõar og aörar breytingar á eiginfjárreikningum félagsins á

árinu. Hagnaður verõur fluttur til næsta árs.

3. Starfskjarastefna:
Stjórnarformaður gerõi grein fyrir framlagðri starfskjarastefnu sem er óbreytt frá fyrra ári.
Aða lfund u rin n sa m þykkti fra m lagða sta rfskja rastefnu.

4. Heimild til kaupa á eigin hlutum:
Ekkivar lögö fram tillaga um kaup á eigin bréfum

5. Breyting á samþykktum félagsins.
Ekki lágu flirir fundinum tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.
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6. Kosning stjórnar félagsins:

Fyrri stjórn félagsins var sjálfkjörin. Stjórn félagsins skipa eftirfarandi aðilar:

Albert Þór Jónsson, kt. 180562-3119
Benedikt K. Kristjánsson, kt. L90952-4879
Brynd ís H rafn ke lsdóttir, kt. 07 0867 -7 899
Sigríö u r H ref na H raf n ke lsdótti r, kt. 180577 -4249
Tómas Kristjánsson, kt. L5LL65-3389

Eftirtaldir aõilar voru sjálfkjörnir í varastjórn:

Finnur Reyr Stefánsson, kt. 141069-3659
Hjördís D. Vilhjálmsdóttir, kt. 100369-5839

7. Kosning endurskoðanda:
Aðalfundur samþykkti að KPMG ehf., Borgartúni 27, LOS Reykjavík, yrõi endurkjörið
end u rskoöuna rfyrirtæki félagsins.

8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kiörtímabil:
Aõalfundur félagsins samþykkti eftirfarandi þóknun til stjórnarmanna, varastjórnar og

undirnefnda stjórnar:
Stjórnarformaõur: 600.000 kr. á mánuõi.
Meõstjórnendur: 300.000 kr. á mánuöi.
Varamenn: 150.000 kr. fyrir hvern setinn stjórnarfund, þó ekki hærra en 275.000 kr. fyrir hvern
mánuö.
Seta í undirnefndum stjórnar: 60.000 kr. flirir hvern setinn fund.

9. önnur mál:
Engin önnur mál voru tekin til afgreiöslu á fundinum.

Fundislitið kl. 16.40
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