
 
 

Niðurstöður aðalfundar Haga hf. 

 

Meðfylgjandi má sjá niðurstöður aðalfundar Haga hf. sem haldinn var á 20. hæð í Turninum 

við Smáratorg þann 8. júní 2012 kl. 10:00. Tillögur fundarins voru samþykktar svohljóðandi: 

 

1) Ársreikningur (dagskrárliður 2) 

Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda var lagður 

fram og samþykktur samhljóða. 

 

2) Greiðslur til stjórnar- og skoðunarmanna (dagskrárliður 3) 

Tillaga stjórnar Haga hf. um óbreytt laun stjórnar- og skoðunarmanna, þ.e. 

stjórnarformaður fær greitt kr. 500.000,- á mánuði, stjórnarmenn kr. 250.000,- á 

mánuði og skoðunarmenn skv. útgefnum reikningum, var samþykkt samhljóða. 

 

3) Ráðstöfun hagnaðar (dagskrárliður 4) 

Tillaga stjórnar Haga hf. um greiðslu arðs sem nemur 0,45 krónum á hlut var 

samþykkt samhljóða. Arðsréttindadagur verður 13. júní 2012, arðleysisdagur 11. júní 

2012 og útborgunardagur 27. júní 2012. 

 

4) Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda (dagskrárliður 5) 

Eftirtaldir aðilar voru kosnir í stjórn félagsins til næsta aðalfundar: 

 Árni Hauksson, kt. 250766-5569 

 Erna Gísladóttir, kt. 050568-2969 

 Guðbrandur Sigurðsson, kt. 020561-8239 

 Friðrik Hallbjörn Karlsson, kt. 180366-4909 

 Kristín Friðgeirsdóttir, kt. 090871-5369 

 

Fimm framboð bárust og var því sjálfkjörið en frambjóðendur skipuðu allir áður stjórn 

félagsins. 

 

Samþykkt var samhljóða að endurskoðunarskrifstofan KPMG ehf., kt. 590975-0449, 

verði endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár. 

 

5) Starfskjarastefna (dagskrárliður 6) 

Fyrir fundinum lá tillaga að starfskjarastefnu félagsins. Á fundinum kynnti stjórn 

breytingatillögu við starfskjarastefnuna. Starfskjarastefnan ásamt breytingartillögu var 

samþykkt samhljóða.  

 

6) Heimild til kaupa á eigin bréfum (dagskrárliður 7) 

Tillaga stjórnar Haga hf. um að félaginu verði heimilt að kaupa á næstu 5 árum allt að 

10% af eigin bréfum, skv. 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, var samþykkt 

samhljóða.  



 

Starfskjarastefna Haga hf. 

 

1. Markmið 
Markmið starfskjarastefnu þessarar er að félagið og rekstrareiningar þess séu samkeppnishæf 

um starfsfólk og stjórnendur. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að stjórn félagsins sé kleift 

að bjóða samkeppnishæf laun og aðrar greiðslur sem tíðkast hjá sambærilegum fyrirtækjum. 

Nauðsynlegt er að hlúa vel að kjörum stjórnenda félagsins þannig að félagið njóti starfskrafta 

þeirra og hæfileika sem allra best.  Við ákvörðun um starfskjör skal horft til ábyrgðar og 

árangurs og gætt að viðurkenndum jafnréttissjónarmiðum. Starfskjarastefnan nær til allra 

helstu þátta í starfs- og launakjörum stjórnarmanna og forstjóra félagsins. Starfskjarastefnan 

er liður í að tryggja langtímahagsmuni eigenda félagsins, starfsfólks og annarra 

hagsmunaaðila með skipulegum, einföldum og gagnsæjum hætti.  

 

 

2. Starfskjör stjórnar 
Stjórnarmönnum skal greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár 

hvert, sbr. 79. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Stjórnin gerir tillögu um þóknunina fyrir 

komandi starfsár og skal í þeim efnum taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til 

starfans, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og afkomu félagsins. 

 

Félagið skal tryggja að á hverjum tíma sé í gildi starfsábyrgðartrygging er gildi fyrir 

stjórnarmenn og æðstu stjórnendur vegna starfa þeirra fyrir félagið. 

 

 

3. Starfskjör forstjóra 
Gera skal skriflegan ráðningarsamning við forstjóra félagsins og skulu kjör hans vera 

samkeppnishæf. Fjárhæð grunnlauna og annarra greiðslna til forstjóra skal taka mið af 

menntun, reynslu og fyrri störfum. Tilgreina skal önnur starfskjör í ráðningarsamningnum, 

svo sem greiðslur í lífeyrissjóð, orlof, hlunnindi og uppsagnarfrest. Heimilt er að semja við 

forstjóra um upphafsgreiðslu vegna ráðningar hans að félaginu. Við gerð ráðningarsamnings 

við forstjóra skal haft að leiðarljósi að ekki komi til frekari greiðslna við starfslok en fram 

koma í ráðningarsamningi. Heimilt er þó við sérstök skilyrði að mati stjórnar að gera 

sérstakan starfslokasamning við starfslok forstjóra.  

 

 

4. Umbun til æðstu stjórnenda 
Forstjóra er heimilt að leggja fram tillögu fyrir stjórn félagsins um að umbuna æðstu 

stjórnendum til viðbótar grunnlaunum í formi árangurstengdra greiðslna  og 

starfslokasamninga. Við ákvörðun um hvort veita skuli æðstu stjórnendum umbun til viðbótar 

grunnlaunum skal taka mið af stöðu, ábyrgð, frammistöðu og framtíðarmöguleikum 

viðkomandi stjórnanda innan félagsins. Þá skal einnig taka mið af afkomu félagsins og tillaga 

um umbun skal vera í samræmi við hana. 

 

 

 

 

 



 
5. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira 
Starfskjarastefna félagsins skal tekin til afgreiðslu á aðalfundi þess og skal hún tekin til 

endurskoðunar ár hvert og borin undir aðalfund til samþykktar eða synjunar. Stjórn félagsins 

skal færa í fundargerðarbók stjórnar sérstaklega öll veruleg frávik frá starfskjarastefnunni og  

skulu þau frávik studd greinargóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi 

félagsins.  

Stjórnin skal upplýsa viðsemjendur sína um það hvað felist í starfskjarastefnunni, þar á meðal 

að hvaða leyti hún sé bindandi. Gera skal árlega grein fyrir launum og öðrum starfskjörum 

stjórnar og æðstu stjórnenda í ársskýrslu félagsins, áætluðum kostnaði vegna þess og skýra frá 

framkvæmd áður samþykktrar starfskjarastefnu. 

 


