Framboð til stjórnarsetu
Undirritaður gefur kost á sér til

aðalstjórnarsetu í Sýn hf.
varastjórnarsetu í Sýn hf.

1. Almennar upplýsingar um frambjóðanda
Kennitala

Fullt nafn
Heimilisfang

Póstnr.

Sími/GSM

Staður

Netfang

Ef frambjóðandi situr í stjórn Sýnar hf. hvenær tók viðkomandi sætið?
2. Upplýsingar um aðalstarf
Hvert er aðalstarf frambjóðanda?

3. Menntun og starfsreynsla
Hver er menntun frambjóðanda?
Hver er starfsreynsla frambjóðanda?

4. Önnur stjórnarstörf
Situr frambjóðandi í stjórnum annarra félaga?

Já

Nei

Ef já, í hvaða stjórnum?

5. Hlutafjáreign í félaginu
Á frambjóðandi hluti í félaginu?

Já

Nei

Ef já, hversu marga hluti?

Á frambjóðandi hluti í félaginu í
gegnum eignarhald á öðrum félögum?

Já

Nei

Ef já, hversu marga hluti
og í gegnum hvaða félög?

6. Hagsmunatengsl frambjóðanda
Vinsamlegast upplýstu um mikilvæg tengsl við:
Helstu viðskiptamenn félagsins:

Hluthafa sem eiga meira en 5% í félaginu:

Helstu samkeppnisaðila félagsins:
Núverandi stjórnarmenn í félaginu:
Annað:

7. Hefur frambjóðandi verið starfsmaður Sýnar hf. eða nátengds félags1 undanfarin þrjú ár?

8. Hefur frambjóðandi þegið verulegar greiðslur2 frá Sýn hf., nátengdu félagi eða daglegum stjórnendum
þess undanfarin 3 ár, t.d. sem ráðgjafi eða verktaki?

9. Hefur frambjóðandi sem viðskiptavinur, birgi eða samstarfsaðili átt í umtalsverðum viðskiptum við Sýn
hf. eða nátengd félög undanfarin ár?

10. Hefur frambjóðandi persónulega viðskiptahagsmuna að gæta í Sýn hf.?

11. Hefur frambjóðandi verið meðeigandi ytri endurskoðenda Sýnar hf. eða nátengds félags, eða
starfsmaður sem tekið hefur þátt í ytri endurskoðun félagsins undanfarin ár?

12. Er frambjóðandi tengdur nánum fjölskylduböndum núverandi stjórnarmanni, daglegum stjórnanda
Sýnar hf. og/eða tengdur aðila, sem nefndur er í 7. – 11. tölulið hér að framan, vegna hjúskapar eða
sambúðar eða vegna skyldleika?

13. Er frambjóðandi stjórnarmaður eða starfsmaður hjá aðila sem á stóran hlut í Sýn hf.?

14. Er frambjóðandi lög- og fjárráða?

15. Hefur frambjóðandi á síðustu þremur árum, í tengslum við atvinnurekstur, hlotið dóm fyrir refsiverðan
verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald,
ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld?

16. Sætir frambjóðandi rannsókn opinberra aðila eða hefur stöðu sakbornings í opinberu máli

Ítarleg starfsferilskrá skal fylgja framboði

Staður og dagsetning

Undirskrift

1) Ef félagið ræður yfir, hvort heldur beint eða óbeint, að lágmarki 10% af heildarhlutafé eða atkvæðavægi í öðru félagi skal hið síðarnefnda félag
teljast nátengt. Ef félagið ræður yfir 50% eða meira af heildarhlutafé eða atkvæðavægi í öðru félagi skal félagið teljast hafa óbein yfirráð yfir
eignarhlutum síðarnefnda félagsins í öðrum félögum.
2) Við mat á þessu ber bæði að líta til þess hvort greiðslurnar geti talist verulegar fyrir félagið sjálft sem og umræddan stjórnarmann, t.d. hvort
þær hafi verið/séu talsverður hluti af tekjuöflun stjórnarmannsins.

