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DAGSKRÁ
HLUTHAFAFUNDAR

Dagskrá fundarins er svohljóðandi:

1. Heimild til handa stjórn til hækkunar hlutafjár

Stjórn Regins hf. leggur til breytingar á 4. gr. samþykkta félagsins þess efnis 
að við greinina bætist heimild til handa stjórn félagsins til að auka hlutafé 

þess um allt  að  kr. 40.000.000 að  nafnverði. Hluthafar  skulu  hafa  
forgangsrétt  að  öllum nýjum  hlutum  í  hlutfalli  við  skráða  hlutafjáreign  
sína.  Heimildin  skal  falla  niður þann 10. mars 2021.

2. Önnur mál



AÐDRAGANDI
FORSENDUR HÆKKUNAR

Á aðalfundi félagsins 11. mars 2020 var samþykkt að greiddur yrði arður til hluthafa 
vegna næstliðins rekstrarárs að fjárhæð 535 milljónir króna. 

Stjórn félagsins tók þann 23. mars ákvörðun um að fresta arðgreiðsludegi frá því sem 
áður var tilkynnt. Í tilkynningu félagsins af þessu tilefni kom fram að stjórn myndi 
ákvarða nýjan arðgreiðsludag, þó eigi síðar en 11. september 2020. 

Fjárhagsstaða Regins hf. er sterk, engu að síður hefur félagið síðustu mánuði lagt 
kapp á að styrkja eiginfjár- og lausafjárstöðu félagsins til þess að það sé sem best í 
stakk búið til að mæta þeirri óvissu sem COVID-19 hefur í för með sér. 



HLUTAFJÁRHÆKKUN
Í KJÖLFAR ARÐGREIÐSLU

Stjórn leggur til við hluthafafund að henni verði veitt heimild til að auka hlutafé 
félagsins í því skyni að lágmarka áhrif arðgreiðslunnar á eiginfjár- og lausafjárstöðu 
Regins hf. 

Arður verður greiddur út þann 11. september 2020. 



FRAMKVÆMD
HLUTAFJÁRHÆKKUNAR

Hlutafjárhækkun verður framkvæmd að fenginni heimild hluthafafundar samkvæmt 
ákvörðun stjórnar Regins.

Hlutafjáraukningin um 40.000.000 hlutir sem er um 2,2% aukning miðað við núverandi 
hluti.

Íslandsbanka hf. verður falið að hafa umsjón með útboðinu sem mun fara fram á 
næstu vikum.



ÁÆTLUÐ TÍMALÍNA HLUTAFJÁRHÆKKUNAR

9. september – Hluthafafundur

↓
11. september - Arðgreiðsla 

↓
22. september – 23. september – Hlutafjárútboðið stendur yfir

↓
24. september - Úthlutun áskrifta

↓
29. september - Eindagi áskrifta

↓
30. september - Uppgjör viðskipta og nýir hlutir teknir til viðskipta
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