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Ahættustefna Regins hf.

Tilgangur

Stjórn Regins hf. (,,Reginn" eða ,,félagiÕ") ber ábyrgð á því að innleiða og hafa eftirlit með

stfringu á áhættu félagsins. Stjórnin hefur falið forstjóra félagsins umsjón meö daglegri

áhættust¡iringu. Stfring áhættu er hluti af rekstri Regins og er henni ætlað að stuðla að þvíaÕ

félagiö nái settum markmiðum. Forsenda fyrir skilvirkri áhættust¡iringu er að áhættuþættir séu

vel skilgreindir og aö söfnun og greining viÕeigandi upplfsinga sé nægjanlega umfangsmikil.

Skilvirk áhættustfri ng er g rundvöll ur vandaðra ákvarÕana.

í pessu skjali eru settar fram kröfur stjórnar Regins varöandi áhættutöku félagsins og

upplfsingagjöf henni tengdri ásamt kröfum er varða áhættustyTringu félagsins.

Áhættuvilji félagsins kemur fram meö skiirum hætti í Áhættustefnu Regins sem er hluti af

skfrum ramma um áhættutöku félagsins. AÕrir hlutar þessa ramma eru:

Áhættubo* Regrns: Lfsir ábyrgðarsviðum og verklagi tengdum áhættustfringu

félagsins ásamt lfsingu á þeim áhættuþáttum sem snúa aÕ félaginu á hverjum tíma.

Áhættusklirstur Regins: Reglulegar skfrslur til stjórnar og stjórnenda sem taka saman

áhættu félagsins á hverjum tíma og bera saman við samþykkt mörk.

Markmið

Tilgangur vel skilgreinds og skjalfests ramma um áhættutöku félagsins er aÕ stuðla aö því að:

. Stjórn og stjórnendur félagsins séu stöÕugt uppl¡ist og meövituÕ um helstu áhættuþætti

sem félagið bfr við

. lnnri og ytri áhættuþættir séu reglulega metnir og á grunni þess mats sé umfang og

verklag við áhættustfringu mótað

¡ Markviss áhættustliring sé viðhöfÕ við ákvarÕanir og rekstur félagsins

. Virkir ferlar séu til staðar innan félagsins til aÕ greina og takast á viö áhættuþætti í

rekstrifélagsins og stuðla að vönduðu verklagi.

Áhættuvilji

Grunnstarfsemi Regins felst íað eiga og reka atvinnuhúsnæði. Stjórn Regins setur mörk eÕa

skilyrði á helstu áhættuþætti á áhrifasviði félagsins er varÕa leigustarfsemi, fjárfestingar og

fjármá|. Fari staða út fyrir tilgreind mörk skal stjórn gerð grein fyrir ástæöu þess og

úrbótaáætlun lö90 fram n
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Leigustarfsemi

Reginn leggur áherslu á aö leigutakar séu ítraustum rekstri, meö sterkan efnahagsreikning og

geti staÕiÖ viÖ skuldbindingar sínar til framtíÕar. Félagi0 flokkar leigutaka eftir tegund rekstrar

og fjárhagslegum styrk. Til aÕ tryggja góða áhættudreifingu setur félagið mörk á dreifingu

leigutaka eftir fjárhagslegum styrk og á hlutfall leigutekna frá stærsta leigjanda. Stjórn og

stjórnendur fylgjast vel meÕ þróun vanskila. Stjórn getur heimilaö viÕ sérstakar aðstæður

fjárfestingar í leigutökum sem hluta af innheimtuaðgerðum. Slíkar fjárfestingar skulu ætíö vera

í eÕlilegu samræmi við stærð og umfang starfsemi leigutakans, í lágu hlutfalli af eigin fé og til

skamms tíma.

Reginn leggur áherslu á aö eiga og reka eftirsóttar fasteignir sem er vel viÕ haldiö og tryggðar

fyrir tjóni. Gott viöhald eigna dregur úr líkum á óvæntum fjárútlátum og útleigutapi vegna

óvæntra viöhaldsþarfa. Félagiö gerir ítarlegar ástandssk¡irslur og viöhaldsáætlanir reglulega.

Ástandsskfrslur eru bæði uppfæröar eftir þörfum en einnig eftir reglulegar úttektir.

Reginn leggur áherslu á að draga úr sveiflum leigutekna, t.d. meÖ ákvæðum um tekjutengingu

í leigusamningum. Leigusamningar Regins eru almennt til langs tíma og bundnir viÕ þróun

vísitölu neysluverös. Stefnt er a0 því að flestir langtímasamningar hafi endurskoðunarákvæöi

tengd þróun fasteignamarkaöarins eða launa.

Fjárfestingar

Reginn stefnir aö þvíaÕ stækka eignasafn sitt á næstu árum. Fjárfestingar Regins miöa aÕ því

að eignasafn félagsins samanstandi af eftirsóttum fasteignum meÕ góÕa áhættudreifingu.

Fasteignir sem eru líklegar til aö vera eftirsóttar í framtíöinni eru sagðar vera á sterkum

markaÕssvæöum. Félagið setur hámark á hlutfall eigna utan sterkra markaðssvæöa.

FélagiÕ skiptir atvinnuhúsnæði í eftirfarandi fjóra flokka: Verslunarhúsnæöi, íþrótta og

afþreyingahúsnæöi, skrifstofuhúsnæði og feröa-, iönaöar- og lagerhúsnæÕi. FélagiÖ setur

bæÕi lágmark og hámark á hlutfall hverrar tegundar atvinnuhúsnæðis. FélagiÕ gerir

lág marksarðsem iskröfu til fjárfestinga.

Fjármál

Reginn leggur áherslu á að hafa nægilega sterka lausafjárstöÕu til að tryggja getu félagsins til

að standa viÕ sínar fjárhagsskuldbindingar. FélagiÕ kappkostar að fjármögnun þess með

lánum og eigin fé sé hagkvæm og nægilega sterk til að styöja viö stöÖugleika íframtíöarþróun

starfseminnar og til að takast á viÕ óvissu íytra umhverfi. Lántökur skulu taka mið af tekjuflæöi

félagsins, bæði er varðar verötryggingu og vaxtaskilmála (fasta eöa fljótandi vexti).
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Ahættumörk

Taflan hér að neöan tilgreinir hvers konar mörk sett eru. Nánari l¡isingu og töluleg gildi

markanna má finna ífylgiskjali, Ahættumörk Regins.

Leigustarfsemi Leigutakar

Eignir

Leiqusamninqar

Fjárhagslegur styrkur, samsetning og meöferð vanskila

Gerð viÕhaldsáætlana og ástandsskfrslna, og tryggingar
Lenqd og tengingu leiqu viö utanaðkomandi þætti

Fjárfestingar Kaup og sala

N'iframkvæmdir
Staðsetningu, arðsemi og tegund

Staösetni u. arÕsemi oq teqund

Fjármál
Aögangur aö
lausu fé

Gengi krónu

Verðbólga

Eisiö fé

Fjárhæð

Qafnvægi milli gjaldeyrissamsetningar, tekna og gjalda

Qafnvægi milli verðtryggingar tekna og gjalda

Arösem i, eig infiárhlutfall og sku ldsetn i ngarhl utfal I

Upplfsingagjöf

Stjórn Regins fær reglubundna áhættusk¡irslu frá stjórnendum, a.m.k. ársfjórðungslega en

einnig eftir þörfum ef ástæöa þykir til. Skfrslan skal a.m.k. innihalda eftirtalin atriði:

¡ Yfirlit yfir öll mörk sem sett hafa veriÕ fram í þessari stefnu, ásamt núverandi stöðu

áhættuþátta félagsins. Slina skal, eftir því sem viÖ á, þróun áhættu yfir tíma.

. Yfirlit yfir skuldir, eignir, tekjur og gjöld félagsins þar sem niÕurbrot er s¡int eftir myntum,

vísitölutryggingu og tegund vaxta eftir því sem viö á. S¡ina skal áhrif á kvaðir í

lánasamningum þar sem viö á.

¡ Yfirlit yfir leigusamninga félagsins þar sem koma fram m.a. uppllsingar um dreifingu

þeirra.

. Umfjöllun um helstu breytingar frá síöustu skfrslu varðandi áhættu félagsins.

Þannig staðfest af stjórn Regins hf. þann þann 1 1. apríl 2019

Albert Þór Jónsson

Brynd ís Hrafnkelsdóttir

GuÖrún Tinna Ólafsdóttir

HeiÖrún Emilía Jónsdóttir

Tómas Kristjánsson
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