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FUNDARGERÐ HLUTHAFAFUNDAR REGINS HF.9. SEPTEMBER 2O2O

Hluthafafundur Regins hf. var haldinn miõvikudaginn 9. september 2O2O í Hörpu, tónlistar- og
ráðstefnuhúsi, í Rímu fundarsal, Austurbakka 2, 101 Reykjavík. Fundurinn hófst klukkan 16:00.

Fundarstörf:

t. Fundarsetning og skipun fundarstjóra og fundarritara:
Fundurinn hófst með því aõ formaôur stjórnar Tómas Kristjánsson setti fundinn. Stungið var
upp á Vífli Harðarsyni lögmanni sem fundarstjóra og var tillagan samþykkt. Vífill Harðarson tók
viõ stjórn fundarins. Fundarstjóri lagði til að Dagbjört Erla Einarsdóttir lögmaður yrôi kjörin
fundarrítari. Tillagan var samþykkt.

2. Lögmætifundarins:
Fundarstjóri greindi frá þvíaö til fundarins hefði veröi boðaô skv. 16. gr. samþykkta félagsins
með birtingu augl'isinga í Morgunblaôinu og Fréttablaôínu þann 19. ágúst2O2O og heimasíõu
Kauphallar og félagsins þann 18. ágúst 2O20. Engar athugasemdir voru gerôar víð lögmæti
fundarins. Fundarstjóri lristi fundurinn því lögmætan hluthafafund félagsins. Fundarstjóri
upplfsti um að mætt væri á aôalfundinn fyrir 72,2% hlutafjár.

3. Dagskrá:

1. Heimild til handa stjórn til hækkunar hluta{iár:

a) Fyrir fundinum lá tillaga um aô auka hlutafé félagsins um allt að kr. 40.000.000 kr. að
nafnverði. Tillagan var svohljóôandi:

,,Stiórn Regins hf. leggur tilviõ hluthofafund félagsins oö stjórn verõiveitt heimild til aö hækka
hlutofé félogsins meõ því oõ eftirfarandi grein verõi bætt viö somþykktir Íélagsins sem 2. mgr.
4. gr.:

,,Stiórn félagsins er heimilt oõ hækka hlutofé félogsins í einu logi eõo dföngum um allt aö
40.00A.0A0 kr. oö nøfnverõimeõ óskrift nirro hluto. Heimildin skal nttttil aö viõholdo eiginfjór-
og lousafjórstööu félogsins íkjölfar arõgreiõslu vegna rekstrorúrsins 2079. Hluthafar skutu hofo
forgang til þess oõ skrá sig fyrir hinum n,iju hlutum. 9tjórn félogsins skat ákveõo nánar
koupgengi og söluskilmóla hlutonno. Engor hömlur skulu vera ó viõskiptum meõ hina n!,ju htuti
og skulu þeir vera í somo flokki og meö sömu réttindum og oõrir hlutir íféløginu. Hlutirnir skulu
veita réttindi íféloginu fró skrósetningordegi hlutafiárhækkunarínnar. Heimild þessi skot fottø
niõur þonn 70. mors 2021 aõ svo miklu leyti sem hún hefur ekki veriö ni,tt fyrir þonn tímo.""

Stjórnarformaôur félagsins gerði grein flirir tillögunni. Einn hluthafi tók til máls og óskaõi eftir
uppltisingum um skattgreiõslur í tengslum viõ arõgreiôslu. Stjórnarformaôur svaraõi
fyrirspurninni.
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Tillagan var borin undir atkvæði og samþykkt meô öllum atkvæôum sem farið var með á

fundinum.

Eftir samþykkt framangreindrar tillögu hljóðar 4. gr. samþykkta félagsins þannig:

Hlutofé félogsins er 7.783.152.097 kr.

eittþrisundsjöhundruðóttatíuogþrjármilljónirhundroõfimmtíuogtvöþúsundníutíuogsiökrónur.
Hlutir skulu hljóõo ó nofn.
Stjórn félogsins er heimilt aõ hækka hlutafé félagsins í einu lagi eöø áföngum um allt aö

40.000.000 kr. oõ nofnverõimeõ óskrift n,irra hluto. Heimildin skølni,tttiloõ viöholdo eiginfiór'
og lousafiórstöõu félogsins í kjölfar arögreiõslu vegno rekstrarórsins 2079. Hluthofor skulu hafo

forgong til þess aõ skrá sig fyrir hinum nyju hlutum. Stjórn félagsins skal ákveöo nánar

koupgengi og söluskitmóto hlutonna. Engor hömlur skulu vero ú viõskiptum meõ hinø ni'iu hluti
og skulu þeirvera ísøma flokki og meõ sömu réttindum og oörir hlutir ífélaginu. Hlutirnir skulu

ve¡ta réttindi íféloginu frá skrásetningordegi hlutafjórhækkunorinnor. Heimild þessi skol fallo
niöur þann 70. mars 2027 oõ svo miklu leyti sem hún hefur ekki veriö nj,tt fyrir þann tíma.

2. önnur mál:

Ekki höfðu borist beiðnir um aõ önnur mál yrôu tekin á dagskrá fundarins.

4. lokfundar

Fundurinn fól fundarstjóra og fundarritara aö ganga frá fundargerð fundarins.

Fundi slitiõ kl. 16:15
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