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Starfs- og siðareglur Regins hf. og dótturfélaga

Reginn hf. er framsækiö fasteignafélag sem fjárfestir í, leigir út og annast rekstur á

atvinnuhúsnæÕi. Reginn hf. leggur áherslu á fagmennsku og vill vera fyrsti valkostur

viÕskiptavina sinna. Siðareglur þessar mæla fyrir um almennar skyldur starfsmanna með þaÕ

að markmiÕi að stuÕla að heiðarleika, réttsyini og sanngirni í viöskiptum og efla traust

viðskiptavina og almennings á félaginu. Siðareglur þessar gilda um alla starfsemi Regins hf.

og dótturfélaga, alla starfsmenn og stjórnendur þess.

1. G¡ld¡ félagsins

Gildi Regins hf. eru lausnamiðuð, ábyrg og snörp

2. Lög og reglur
í starfsemi Regins hf. er áhersla lögÕ á aö fara ávallt a0 lögum og almennum viÕmiöum um

siöferÕi í viöskiptum. Starfsmönnum er gert að þekkja lagaumhverfið sem fyrirtækiÖ starfar í.

Þá setur félagiÕ sér innri reglur og viðmið sem starfsmenn félagsins starfa samkvæmt.

Við ráÕningu skulu allir starfsmenn staöfesta að þeir hafi lesiö, skilið og muni starfa samkvæmt

reglum félagsins.

3. Heilindi

Starfsmenn Regins hf. gæta trúnaöar og eru bundnir þagnarskyldu lögum samkvæmt um

hvaðeina sem þeir kunna aö verða áskynja ístarfi sínu varðandi viðskiptavini félagsins og um

starfsemi félagsins.

Starfsmenn Regins hf. skulu gæta þess að upplfsingar sem veittar eru séu réttar og eins

nákvæmar og kostur er.

4. Starfsmenn

Starfsmenn Regins hf. skulu leitast viÖ að hafa sanngirni og jafnræði að leiöarljósi í öllum

viðskiptum og samskiptum. Starfsmenn skulu koma fram af heiÕarleika.

Virðing, sæmd, sanngirni og kurteisi skulu einkenna öll samskipti viö viðskiptavini,

samstarfsmenn og aðra sem stofnað er til viÖskiptasambands viö. Öll áreitni og mismunun á

grundvelli kyns, kynþáttar, kynhneigðar, uppruna, litarhafts, trúarbragöa, aldurs, fötlunar,

hjúskapar- og/eÕa fjölskyldustöðu er meÖ öllu óheimil.
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Starfsmönnum er skylt er aöfara vel með áhöld, vélar og önnur gögn eÖa tæki í eigu félaganna

og þar aö auki skal ganga vel um húsnæði félagsins. í lok hvers vinnudags skulu stafsmenn

ganga snyrtilega frá skrifborðum og koma trúnaðargögnum fyrir í læstum hirslum.

Reykingar eru óheimilar í húsakynnum félagsins. Verði starfsmaöur uppvís aö neyslu ólöglegra

vímuefna verður viÕkomandi tafarlaust vísaÕ úr starfi.

Einkaerindi skulu ekki rekin á vinnutíma nema meö samþykki yfirmanns. Þá skal starfsmaöur

ekki nota búnaö Regins hf. íeigin þágu nema um þaÕ sé sérstaklega samiö.

Starfsmönnum er óheimilt að stofna til kostnaÕar eÕa skuldbinda Regin hf. og dótturfélög þess

án samþykkis þar til bærra aÕila og meÕ samþykki framkvæmdastjóra.

5. Hagsmunaárekstrar

Stjórnendur og starfsmenn skulu aldrei láta einkahagsmuni stangast á viö hagsmuni félagsins

eÖa viÕskiptavina þess. Starfsmönnum ber að tilkynna mögulega hagsmunaárekstra til

regluvaröar eöa næsta yfirmanns.

Framkvæmdastjórar og regluvörður bera eftir atvikum ábyrgÕ á aö unniö sé í samræmi við

reglur þessar og verkferla byggða á þeim.

Þannig staÕfest af stjórn Regins hf. þann 1. október 2020.
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