
Aðalfundur í Fjarskiptum hf.

22. mars 2018

Fimmtudaginn 22. mars 201-8 kl. L6.00 síödegis er haldinn aõalfundur hjá Fjarskiptum hf. í

höfuðstöôvum félagsins að Suõurlandsbraut 8, Reykjavlk.

Heiðar Guõjónsson, stjórnarformaôur, setti fundinn og kynnti tillögu tilnefningarnefndar um Kristinn
Hallgrímsson hrl. sem fundarstjóra. Tillagan var samþykkt.

Fundarstjóri tók viô stjórn fundarins.

Fundarstjóri geröi tillögu um Ragnheiõi Þorkelsdóttur hdl. sem fundarritara. Tillagan var samþykkt.

Fundarstjóri I'isti yfir að boðað hefði veriõ til aðalfundar félagsins meô þeim hætti sem lög og
samþykktir félagsins gera ráö fyrir. Fundurinn hafi veriõ auglristur í Kauphöll og dagblöðum, fyrsta
augltising í Kauphöll var 21,. febrúar 2018 og fyrsta augl'ising í dagblööum hinn 22. febrúar 2018.
Hlutaskrá félagsins liggur fyrir fundinum og samkvæmt henni er mætt í¡rir 37 hluthafa af 2L4 sem hafa
að baki sér 64,98% hlutafjár. Hluthafar geröu ekki athugasemd viõ boöun fundarins eöa lögmæti hans
aô öôru leyti. Fundurinn skoöast því lögmætur.

Aô því búnu var gengið til dagskrár:

1. Sk'frsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári

Heiðar Guöjónsson, stjórnarformaöur, fór yfir sk'i rslu stjórnar.

Heiõar kvað fyrirtækið hafa tekiö miklum breytingum aõ undanförnu. Kaupin á eignum frá 365 miölum
hafi loks gengiõ ígegn í lok síôasta árs, sem hafi miklar breytingar í för meõ sér fyrir félagiõ. Hann taldi
mikilvægt í þeim geira sem félagiõ starfar að vera ávallt vakandi furir nfjum tækifærum. Taldi hann
aöalstyrkleika félagsins felast í frábæru starfsfólki og sterkum innviõum sem nfttust mjög vel. Hann
benti á aô ef horft væri á skipulag fyrirtækisins eins og þaõ lítur í dag mætti ætla aö um 20. aldar
fyrirtæki væri aõ ræða með síma og sjónvarp, en raunin væri hins vegar önnur, þessar þjónustuleiöir
bæru enn sömu nöfn en eöli þeirra væri allt annaõ.

Heiõar fékk n'i lega birta grein í Financial Times þar sem hann fjallaði m.a. um fjóröu iônbyltinguna. Þaõ

væri fróðlegt aö líta til þess aö bakbein slíkrar byltingar væri sá geiri sem fyrirtækiô starfar í. Sagöi hann
samstarfsverkefni félagsins um nritt stórnotenda gagnaver í Reykjavfk vera áhugavert til framtíôar.
Benti hann fundarmönnum á að þau gögn sem urôu til í gagnaverum á sfôustu tveimur árum væru
meira magn en hafi orðið til í mannkynssögunni fram aö því. Þá tók hann sem dæmi aõ skiptin sem
lagiõ Despacito hafi veriô spilaö á YouTube telji yfir 5 milljarôa. Kolefnisspor lagsins sé því orðiö á við
40.000 leigubíla, en í New York nái fjöldi leigubíla ekki einu sinni 15.000 til samanburðar viö þann
gríðarlega fjölda sem hér um ræõir. Þessi umræôa um vistvæn gagnaver er rétt að byrja. Viö búum yfir
gríðarlega sterkri landlegu, sterkum og góðum kerfum, sem geta búið til öfluga stöðu á 21. öldinni aô
mati Heiöars.

Til marks um öfluga alþjóðavæôingu benti Heiôar á að breytingar hafi oröiô á hluthafalistanum. tnn
hafi komiö öflugur erlendur hluthafi þrátt fyrir aõ listinn hafi ekki míkiô breyst aö öðru leyti.
Hluthafahópurinn væri stöðugur og þakkaõi Heiðar hluthöfum það traust sem þeir hafa srint félaginu.

Heiõar nefndi aõ oft væri talið nauðsynlegt aõ gera reglulegar breytingar á stjórnum félaga. Félagið

hafitekiö upp tilnefningarnefnd tilaö undirbúa vandlega stjórnarkjör. Niöurstaöa þeirrar nefndarværi
að gera ekki breytingar á stjórninni núna, ekki hvað síst vegna þessara stóru viðskipta um eignir 365
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miöla sem ekki er fyllilega lokið og vegna þess aö félagiö er aõ nokkru leyti aö færa sig inn á n'itt
sta rfssviô.

Heiðar kvaõ hluthafa, stjórn og starfsfólk geta veriö stolt af árangri félagsins og taldi hann félagiö vera
eitt mest spennandifyrirtæki sem hægt væriaõ taka þátt í hér á landi.

Fundarstjóri þakkaôi stjórnarformanni fyrir skri rslu sína og opnaôi mælendaskrá um skfrslu stjórnar.
Enginn kaus aõ taka til máls.

Z. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsá rinu 20L7

Fundarstjóri gerõi grein fyrir svohljóðandi tillögu stjórnar:

,,Stjórn leggur til viö aõolfund oõ ekki verõi greiddur út aröur til hluthofa vegno rekstrarórsins 2077, en

vísor oõ öõru leyti til órsreiknings hvaö varöor ráõstöfun ó hognaõi ársins og breytingu ó eigin fé."

Fundarstjóri kvaõ sk'¡iringu á tillögu stjórnar augljósa í ljósi þeirra fjárfestinga sem átt hafi sér stað
síõustu mánuði meö kaupum félagsins á tilteknum eignum og rekstri365 miõla hf.

Fundarstjóri gaf orðið laust en enginn óskaõi eftir aö taka til máls. Tillagan var borin undir atkvæõi
fundarmanna og samþykkt samhljóõa.

3. Ársreikningur félagsins fyrir liðiõ starfsár lagður fram til staðfestingar

Fundarstjóri gaf næst Stefáni Sigurðssyni, forstjóra félagsins, oröiô til aõ fara yfir ársreikning og rekstur
félagsins á síöasta ári.

Stefán opnaõi umfjöllun sína á aô nefna hversu ánægjulegt væri aô taka á móti hluthöfum nú í nrijum
húsakynnum félagsins.

Stefán fór yfir lykiltölur rekstrar ársins 20L7. Tekjur voru 1"4.268 m.kr. og jukust um 4% frá árinu 201,6.

Hagnaður tímabilsins var 1.086 m.kr. eða 8% meiri en árið áöur. Að teknu tilliti til einskiptiskostnaôar
vegna kaupanna heföi hagnaður veriô I.247 m.kr. eõa2L% hærri en áriô áður. Þegar nint er ítekjur
félagsins eftir starfsþáttum sést aô nokkrar breytingar eru að eiga sér stað. Mikil samkeppni er á

farsímamarkaðnum og dragast tekjur af þeim starfsþætti saman, roam like home var líka mikil breyting
fyrir markaðinn. ídesember komu áhrifin af rekstri 365 miõla inn og auka tekjur af fjölmiõlun. Vörusala
lækkar en nánast eingöngu vegna heildsölu sem ekkivar mikil framlegô af.

Kaup á eignum og rekstri365 hafa áhrif ét efnahagsreikning félagsins. Yfirteknir fastafjármunir eru 407
m.kr., yfirteknar óefnislegar eignir og viõskiptavild 8.172 m.kr. og yfirteknar dagskrárbirgðir 1.263 m.kr.
Eignir félagsins eru samtals 25.376 í árslok 2017 og aukast um L0.690 m.kr. eða 73%. Skuldamegin sést
aö hlutafé félagsins hækkar um 2.111 m.kr. vegna kaupanna og stendur eigið fé félagsins í 10.13i. m.kr.
íárslok 2017. Vaxtaberandi skuldir hækka um 6.071 m.kr. vegna kaupanna og standa í 10.732 m.kr. í

árslok 2Ot7. Langtímaskuldir eru samtals 10.925 m.kr. Yfirteknar viöskiptaskuldir og fyrirfram
innheimtar tekjur eru 1.543 m.kr. vegna kaupanna og eru skammtímaskuldir í árslok samtals 4.320
m.kr. Eigið fé og skuldir eru samtals 25.376 m.kr.

Kaupin hafa mikil áhrif á sjóöstreymi félagsins. Frjálst fjárflæõi lækkar um 53% milli ára en Stefán telur
víst aõ þaõ aukist aftur þegar búið veröur að ljúka sameiningu fyrirtækjanna.

Stefán geröi þá grein fyrir lykilmælikvöröum efnahags. Eiginfjárhlutfall var í árslok 2OL7 39,9%, sem
væri skemmtileg staöreynd þar sem markmið félagsins er 40%. Hreinar vaxtaberandi skuldir eru 11,0

ma. kr., veltufjárhlutfall 1,2 og vaxtaberandi skuldir á móti EBITDA skjótast upp í 3,5 í árslok 2017 en
voru L,8 í árslok 2016. Benti hann fundarmönnum á aö allar skuldir vegna kaupanna væru komnar inn
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í ársreikninginn en aõeins tekjur af einum mánuöi. Taldi hann þetta hlutfall verða fljótt aö breytast

þegar tekjur koma á móti skuldunum.

Næst fór Stefán yfir að markaõurinn hafi ekki verið neinn dans á rósum. Lækkanir hafi orðiö á

fjarskiptaþjónusttr, sem þeir vissulega gleddust með viõskiptavinum sínum yfir að fá þjónustuna á lægra

verði. Þá hafi launavísitala veriô aô hækka. Taldi hann aõ stjórnendur og starfsmenn félagsins hafi gert
vel með því að auka samt sem áöur EBITDA félagsins við þessar aðstæöur. Vildi hann draga fram aõ

aukning hefur orõið ísjónvarpstekjum félagsins undanfarin ár en sjónvarsþjónusta hefur veriö söluvara
hjá félaginu frá20t4. Félagið sé þvíekkiað koma alveg nyitt inn á þann markað meõ kaupum á eignum
og rekstrifrá 365. Líta forsvarsmenn félagsins á þau kaup sem áframhald af þvísem félagiö hefurveriõ
að sinna.

Stefán kvaõ forsvarsmenn félagsins stolta yfir því aõ búa aõ trausti hluthafa, en hlutabréf félagsins hafa

hækkaô ítengslum viö kaupin. Starfsemi félagsins byggi á skfrri stefnu og innleiõingu. Stefnustoðirnar
séu hlutverk, sri n, gildi og stefna. Bæöi þurfi þannig að verjast og sækja á sama tíma. Umrædd stefna
hafi verið ígildi hjá félaginu frá árinu 201"5 og liggi aö baki því sem hefur veriô gert og kaupunum á

eignum 365. Þá gerõi hann grein fyrir því aô mikil áhersla væri lögõ á gæöastarf og nútímalegar
stjórnunaraðferôir í rekstri félagsins. Fyrirtækið væri mjög stolt af hvatningarverðlaunum
jafnréttismála sem sriniaõ um faglegt og nútímalegt fyrirtækier aõ ræöa.

Kaupin á á eignum 365 miðla eru bein afleiðing af stefnu félagsins, kaupin stækka fyrirtækiõ og

áhættudreifa aö vissu leyti. Þannig fara tekjur af fjölmiðlum úr 1.L% í 40% af heildartekjum félagsins.

Horfur fyrir nftt sameinað félag eru góöar og er markmiö aö vera komin yfir 5 ma. kr. EBITDU áriõ 2020.
Reksturinn er á fullri ferö og ekkert óvænt hefur komið upp sem ætti aõ koma í veg fyrir aõ félagiõ
næði þessum árangri. Fjárfestingarhlutfall verõur á bilinu 8-10%, en fjárfestingar tengdar sameiningu
eru áætlaðar á árinu, t.a.m. flutningar starfsemi og samþætting kerfa. Eftir 2018 er áætlaô miöað viô
núverandi starfsemi að fjárfestingarhlutfalliõ lækki hratt í um 8% af tekjum miôað viö núverandi
rekstur.

Stefán gerði fundarmönnum grein fyrir þvíað um öflugt sameinaô fyrirtæki væri að ræõa. Sameinaö

fyrirtæki á mánaðarlegt áskriftarsamband viô yfir 100 þúsund viöskiptavini, 63 þúsund
sjónvarpsáskriftir eru innheimtar í hverjum mánuði, 38% hlutdeild f interneti skv. síðustu tölum PFS,

um 3t% hlutdeild ífarsíma skv. síõustu tölum PFS og öflug sjónvarpsdreifing til allra landsmanna. Um

fjölbreytta og mikilvæga fjölmiðlastarfsemi væri aô ræöa. Þannig hefði fréttastofa Stöövar 2 leikiõ
mikilvægt hlutverk fyrir landsmenn síöustu áratugi, staôa á útvarpsmarkaði væri mjög sterk, Vísir hefõi
veriö besta efnis- og fréttaveitan áriõ 2Ot7 og fyrirtækiö væri lykilaðili I framleiöslu og kaupum á

íslensku dagskrárefni. Um væri aõ ræða sterkustu fþróttaframleiôslueiningu landsins þar sem

efnisframboõ væri á heimsmælikvarõa, í janúar hafi veriô endursamiö viö UEFA og La Liga til ársins

2021. og fyrir lægi réttur fyrir Þjóðardeildina 2018 og Evrópukeppni landsliða 2020. Þetta einstaka
efnisframboõ félagsins væri stutt með tæknilegri afhendingu.

Fleira gerõist á árinu 2OI7 og upplfstiStefán hversu mikilvægt þaõ hafiveriõ aö geta gert samning um

þetta stórkostlega húsnæði aô Suõurlandsbraut 8 og lækkað kostnað á móti. Gæôi húsnæôis væru mun
betri og starfsfólk afar ánægt í nfjum húsakynnum.

Stefán kvað mikið vera ídeiglunni en stafræn bylting væri löngu hafin hjá fyrirtækinu. Taldi hann þá
byltingu vera eitt af stærstu tækifærum félagsins til aô einfalda og ná niõur kostnaöi. Nefndi hann sem

dæmi þróun á símtölum í þjónustuver félagsins sem hefur fækkað umtalsvert síðustu árin. Stefán sagöi

félagiö stöôugtvera að styrkja kerfisín. 4Gf6r íloftið áriõ20t3 þarsem áhersla vará sumarhúsabyggõir
og Eyjafjörðinn,2013-2014 hafiáhersla veriõ lögõ á höfuõborgarsvæõiô, 201.5-201.6 hafiáhersla verið
á clreifingrr 4G t¡m allt lanclog út á haf ,20t7-2A18 hafiveriô áhersla á aukinn hraða og afkastagetu í4G
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um a¡lt land og nái núverandi net til 98% landsmanna. Aukin áhersla á aô senda út á hafiö hafi leitt til
þessaö núværu um 30 útgerõiríviõskiptum viðfélagiö en engin útgerô hafiveriö íviõskiptum á árinu
20L4.

Stefán sagöi að margir áttuôu sig ekki á félagiõ væri meõ meira en 50% af stærstu fyrirtækjum landsins
íviðskiptum. Telur félagiö mikil tækifæri í þessari stööu til næstu ára, t.d. með tilkomu gagnaversins.

Tækifæri geti einnig legið í því að þróa nlijar lausnir fyrir viõskiptavini svo þeir geti náõ enn betri árangri.
Hluti af samfélagsábyrgô fyrirtækisins væri enda aö taka þátt í nrisköpun. Félagiõ starfi sem hluti af
alþjóõlegri heild og leggi mikla áherslu á að alþjóðlega nálgun og lausnir til sinna viõskiptavina. Félagiõ

leggi mikla áherslu á aö styðja og vinna með íslenskum frumkvöôlum og nfsköpunarfyrirtækjum bæõi
sem hluta af samfélagslegri ábyrgõ sinni og vegna þess að það telji að þaõ nái meiri árangri í sínum
rekstri.

Tækifæri eru t¡l þróunar byggðri á loT neti Vodafone Group. Félagið er í samstarfi við
nfsköpunarfyrirtækiõ Controlant og lcelandair Cargo um þróun og sölu á rauntímaskynjara fyrir vöktun
hitastigs. Hentar þessi tækni vel við flutning á viôkvæmum varningi, s.s. fersku sjávarfangi. Um er að

ræõa stöðugar mælingar í rauntími og miðlun uppl'isinganna yfir fjarskiptanet. Stefnt er aõ frekari
uppbyggingu á NB-loT og undirbúningi fyrir 5G á árunum 2019-2020.Tæknin felur í sér aõ SIM-kortum
er komiö fyrir ílimsum tækjum, t.d. mælum sem ekki þarf þá að lesa lengur af, snjallir ljósastaurar,

snjöll stæðio.fl.

Stefán tæpti þá á samstarfsverkefni Vodafone, Opinna kerfa, Reiknistofu bankanna og Korputorgs um

byggingu n'is hátækni gagnavers sem Heiõar hafõi áöur komið aôeins inn á. Um er að ræôa fyrsta
stórnotenda gagnaveriõ innan Reykjavíkur og mun Vodafone nrita gagnaveriô. Möguleikar eru á

fjölbreyttri þjónustu fyrir innlenda viðskiptavini Vodafone og aõ sækja erlenda viõskiptavini. Stefán
taldi aõ mikil tækifæri væru fyrir ísland á sviði gagnavera.

Aô lokum fór Stefán yfir aõ fyrir fundinum lægi tillaga um breytingu á nafnifélagsins sem endurspeglaõi
breiõari starfsemi og stefnu. Meö kaupunum væru aö koma inn mörg n'i vörumerki og mikiö af sterkum
fjölmiõlum. Telja forsvarsmenn félagsins að Fjarskipti, sem regnhlífabrand fyrir starfsemina, sé ekki
lengur nógu I'isandi. Eftir mikla skoõun hafi verið ákveõið að taka upp gamalt og gott nafn, S'in hf. Um

væri að ræða gamalt fjölmiðlunarnafn, en ekki væri horft til þess þannig heldur frekar aö þaô minni
starfsmenn félagsins, viõskiptavini og aðra á aõ horfa veröi til framtfðar til aö ná árangri í þessum geira.

S'in hf. mun þjóna sama tilgangi og Fjarskipti hf. hefur gert undanfarin ár. Unnið verði með þetta safn

af vörumerkjum og starfsemi undir n'iju yfirheiti. Forsvarsmenn félagsins telja þetta gæfuskref og að

nafniõ passi vel fyrir breytta starfsemi þess. Vonaõi hann aô hluthafar tækju vel í þessa breytingu og

samþykktu tillögu um breytingu á samþykktum félagsins þessa efnis síõar á fundinum.

Fundarstjóri þakkaði Stefáni fyrir umfjöllunina og gaf orðið laust um ársreikning félagsins. Enginn kaus

að taka til máls. Var ársreikningurinn borinn undir atkvæöi fundarmanna og samþykktur samhljóõa.

4. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins, sem fela í sér:

Fundarstjóri gerôi grein fyrir svohljóöandi tillögum stjórnar aô breytingum á samþykktum félagsins:

a. Að nafnabreyta Fjarskipti hf.

Lagt ertilaô firmanafni Fjarskipta hf. verôi breytt og aö félagiö heitisrin hf. 1. gr. samþykktanna hljóði

því svo:

,,Félogiö er hlutofélag og nofn þess er Syn hf."
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b. Að breyta tilgangi félagsins

Lagt er til aö tilgangi félagsins verôi breytt þannig að 3. gr. samþykkta félagsins veröi svohljóõandi:

,,Tilgongur félagsins er fjarskipto-, fjölmiölo- og upplysingatæknistarfsemi og önnur skyld storfsemi,
rekstur fasteigno og lónostarfsemi, ósamt því aõ óvaxta fé þoõ sem hluthofar hafa bundiö í
starfseminni meõ rekstri ífélaginu og fjórfestingum í dóttur- og hlutdeildarfélögum."

Vegna kaupa félagsins á tilteknum eignum og rekstri 365 miðla, sem og áherslu þess á upplrisingatækni,

þykir rétt aô breyta tilgangi félagsins þannig aô hann taki til fjölmiðla- og upplrisingatæknistarfsemi,
ása mt fjarskiptasta rfsemi.

c. Að tryggja lögbundin kynjahlutföll í einni atkvæðagreiðslu

Lagt er til aõ ístaô núgildandi 3. mgr. t7. gr. samþykkta félagsins komi:

,,Tryggt skolviö stjórnarkjör, hvort sem er í oõol- og/eöa vorastjórn, aö hlutfoll hvors kyns sé ekki lægra
en 40%. Verõiniöurstdöd stiórnorkjörs á hluthofafundimeö þeim hættioõ skilyrõium kynjohlutföllséu
ekki uppfyllt skal vikiö frá otkvæöamogni meö eftirfarandi hætti. Fyrstu fjögur sætin í stjórn félagsins
skulu skipo þeir tveir karlar og þær tvær konur sem fó flest otkvæöi í stjórnorkjöri. Fimmto sætiõ skal

skipo só einstoklingur, karlo eöa kono, sem næstur kemur aö otkvæöqmagni. Varostjórn skulu skipo só
korl og sit kona sem flest atkvæöi hljóto í kjörinu. Sé ekki íframboõi nægur fjöldi frambjóõendo of hvoru
kynitil þess oõ uppfylla skilyrõi um kynjohlutföll skal starfondi stjórn boöo til nys hluthofofundar innan
mónaöar þar sem stjórnorkjör er á dogskrá."

í þvískyni aö koma íveg fyrir aö lengja þurfi hluthafafundi meö endurteknum atkvæõagreiöslum til að

tryggja jöfn kynjahlutföll, er lagt til ofangreint fyrirkomulag.

d. Að heimila rafræna framkvæmd hluthafafunda

Lagt er til aõ við L0. gr. samþykkta félagsins bætist tvær nrijar málsgreinar, 5. og 6. mgr., sem hljóõi
svo:

,,Stiórn félogsins er helmilt aõ ókveöa aõ hluthofor geti tekiõ þótt ífundarstörfum hluthofafundo meõ
rofrænum hætti, þar meõ taliõ greitt otkvæõi, ón þess oõ vero ó fundarstaö, Ákveöi stjórn aõ nyta

þessa heimild skal hennor sérstoklega getiö í fundorboõi og leiöbeiningar varõandi þátttöku ve¡ttor.
Skal hluthofí sem hyggst nyto sér rofræno þótttöku tilkynna skrifstofu félogsins þor um meö skriflegum
hætti eigi síöar en fimm dögum fyrir boöoõan hluthofafund. Tilkynningunni skulu fylgja skriflegor
spurningor er varõa dagskrá fundarins eõa framlögö skjö|, óski þeir svoro ó fundinum.

Telji stjórn félogsins ekki vera fyrir hendi ástæ6ur eöa aöstæõur til oõ bjóõo upp ó þótttöku meö
rafrænum hætti skal hluthöfum þó veittur kostur ú aö greiõa otkvæõi um mól sem eru d dogskró

fundarins bréflego. ífundarboöi skat kveõiõ ó um framkvæmd otkvæöogreiöslunnor. Skot beiõni um
slíko atkvæöogreiõslu hofa borist skrifstofu félagsins eigi síöar en fimm dögum fyrir auglyston
hluthafofund. Aõ öõru leyti en hér er kveöiõ ó um skal um rafræna þátttöku og/eöa rafrænor
otkvæõagreiõslur gildo ókvæöi80. gr. a. loga nr.2/7995 um hlutafélö7, sbr. síöori breytingor."

Samkvæmt leiõbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja eru stjórnir fyrirtækja hvattar til þess aô stuðla
að þvíaö hluthafar geti beitt ákvörõunarvaldi sínu og komiõ sjónarmiõum sínum á framfæri, m.a. með

þvíaõ gera þeim kleift aõ taka þátt í hluthafafundi rafrænt, að hluta til eõa aô fullu, þ.m.t. aõ greiõa

atkvæõi án þess að vera á staõnum. Samkvæmt 80. gr. a. laga nr.2/1995 um hlutafélög erfélögum,
sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði, skylt aô gefa hluthöfum kost á að greiõa atkvæõi um

má|, sem eru á dagskrá hluthafafundar, bréflega eöa rafrænt.
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Fundarstjóri gaf orõið laust um þessar tillögur stjórnar en enginn óskaõi eftir aö taka til máls.

Fundarstjóri lagõi til aõ tillögurnar yrõu allar bornar undir atkvæði í einu og samþykktu fundarmenn þá
tilhögun. Breytingatillögurnar voru samþykktar samhljóõa meö tilskildum auknum meirihluta atkvæõa.

e. Að heimila félaginu kaup á eigin hlutum, sem verður viðauki við samþykktirnar

Fundarstjóri geröi þá grein fyrir svohljóðandi tillögu stjórnar:

,,Félaginu er heimilt, ísomræmi viõ 55. gr. hlutafélagologa nr. 2/7995, aõ kaupo ollt oõ L0% of eigin
hlutum í þeim tilgangi aõ komo ó viöskiptavakt meõ hluti íféloginu og/eõo til oõ setja upp formlego
endurkoupaóætlun skv. 776. gr. lago um verõbréfoviõskipti eõo ó grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 775. gr. og
2. mgr. 1-19. gr. logo um veröbréfoviõskipti og regluverõa sem settor eru ó grundvelli 778. og 731. gr.

sömu logo. Heimild þessi gildir í L8 mónuöi fró samþykkt hennor."

Heimild þessi um kaup á eigin hlutum er samhljóða heimild frá síðasta aðalfundi. ísamræmiviõ 30. gr.

samþykkta félagsins verõur heimildarinnar getiö ísérstökum viöauka við samþykktir félagsins, fáist hún

samþykkt, sem kemur ístað viðauka sama efnis ígildandi samþykktum.

Fundarstjóri opnaôi mælendaskrá en enginn kvaddi sér hljóõs. Tillagan var þá borin undir atkvæöi
fundarmanna og hún samþykkt samhljóöa.

5. Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eöa endurkaup eigin hluta

Fundarstjóri gerõi grein fyrir svohljóðandi tillögu stjórnar sem hann kvað vera efnislega samhljóõa
tillögu að arôgreiõslustefnu sem samþykkt hafi veriö á síôasta aõalfundi félagsins:

,,Fiarskipti hf. stefna oö þvíoõ greiöa hluthöfum órlego orö og/eöo fromkvæmo endurkoup eigin hluta
sem nemur 30-60% of hognoöi eftir skotta í somræmiviö gildandi lög og reglur hverju sinni.

Viö mótun tillagna um arõgreiõslu og/eöa koup ó eigin hlutum skol stjórn toko tillit til:

. morkmiöa fiórstyringarstefnu félagsins
o morkaõsqõstæõna
t fjárfestingarþarforfélagsins."

Fundarstjóri gaf orôiô laust en enginn kaus að taka til máls. Tillagan var borin undir atkvæöi
fundarmanna og samþykkt samhljóða.

6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

Fundarstjóri gerôi grein fyrir þvíað stjórn legôi til óbreytta starfskjarastefnu frá síöasta aðalfundi.

Fundarstjóri gaf orðiõ laust.

Árni Guõmundsson, framkvæmdastjóri Gildis lifeyrissjóös, fékk orõið. Sagôi hann aõ Gildi myndigreiõa
atkvæÕi meö fyrirliggjandi starfskjarastefnu félagsins en sjóðurinn væri meö skilaboõ til stjórnar sem

þeir óskuöu eftir að verõi bókuö í fundargerô aõalfundarins. Las Árni eftirfarandi bókun fyrir
fundarmenn:

,,Gildi-lífeyrissjóõur óskor eftir því oö eftirforandi veröi fært til bókar í fundorgerõ hluthøfafundorins:

7. Somkvæmt hluthafostefnu Gildis telur sjóöurinn rétt viõ ókvörõun launo forstjóro oõ líta til innri

þótto félogs, lounodreifingar innon þess og launa sem ætlo mó oõ forstjóra bjóõist ó þeim
morkoõi sem fétagiö starfor ó. í þessu samhengi leggur sjóõurinn óherslu ó heitdortaun. Fram
kemur í starfskjorastefnu Fjorskipta hf. aö kjör framkvæmdostjóra skulu vero somkeppnishæf.
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Ef félög ókveõo oö notast viõ árangurstengd launakerfi er eõlilegt aö föst loun séu oõ sama
skopi lægri, somanboriö viõ félög þar sem slík órangurstengd kerfi eru ekki til stoõor.

2. Samkvæmt hluthafastefnu Gildis er lögõ óhersla ó aö storfskjorostefnur greini hvernig þær
styöii viõ langtímahogsmuni og sjólfbærni féloga og aö sett séu from skyr skilyröi og forsendur
fyrir föstum og órongurstengdum lounagreiöslum. Mikilvægt er í því somhengi oö helstu
mælikvarõor komi fram í stefnunní og aö þeir séu viõeigandi og ó grundvelli þótta sem

stjórnendur geta haft óhrif á og/eöo styrt í störfum sínum. Jofnframt er gert róõ fyrir aõ greint
sé fró því hversu háor órangurstengdor lounagreiõslur geta orõiö, þannig oõ hómörk og

takmörk komi fram í stefnunni sjólfri. Því er beint til stjórnor félogsins aö toka starfskjorostefnu

félagsins til endurskoöunar meõ þessi atriõi í huga meö þaö aö morkmiõi oö lyso meö
greinorgóõum hætti því lounokerfi sem notast er viö innan félogsins.

3. Mikilvægt er oõ stjórn félagsins rökstyöji hverju sinni starfskjör stjórnendo og fjórhæö þeirro,
þ.m.t. breytilega lounaliõi ef þeim er fyrir aö foro og breytingor ó milli óra ósamt sundurliõun
á föstum og breytilegum greiõslum. Af þessum sökum er mikilvægt aõ gerö sé skyrslo um

framkvæmd storfskjorostefnu og oõ hún sé birt meö góõum fyrirvara fyrir aõalfund. Þvíer beint
til stiórnar félogsins oõ sundurliõa framvegis greiöslur til stjórnendo í fostor og breytilegor
greiõslur ef svo ber undir og aõ skyrsla um fromkvæmd starfskjarostefnu verõi útbú¡n og hér
eftir birt meõ góõum fyrirvara fyrir oõolfund félogsins."

Heiõar Guõjónsson, stjórnarformaôur félagsins, óskaôi eftir að taka til máls. Kvaö hann stjórn hafa
reynt aö leggja sig fram um að hafa starfskjarastefnu félagsins skrira. Félagið er meö kerfi sem er
nokkuö einstakt í kauphöll þar sem miõaô er við raunhagnaö félagsins. Þegar búiõ er að greiõa öllum
haghöfum félagsins er heimilt aö nota umframhagnað til aö umbuna stjórnendum samkvæmt
ákvæðum starfskjarastefnunnar. Hann kvaö þetta hafa veriö til umfjöllunar á nokkrum aõalfundum
félagsins en sjálfsagt væri aö verða við þessari beiôni sem lögö heföi veriõ fram af hálfu Gildis
lífeyrissjóös um að greina íársreikningi milli breytilegra og fastra greiðslna stjórnenda félagsins.

Fleiri óskuõu ekki eftir aö taka til máls.

Tillaga stjórnar um óbreytta starfskjarastefnu borin undir atkvæöi fundarmanna og samþykkt
samhljóða.

Z. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2018

Fundarstjóri gerði grein fyrir svohljóõandi tillögu stjórnar:

,,Stjórn leggur til viö oöolfund aõ stjórnarlaun komondi starfsárs veröi sem hér segir:

o) Stjórnarformaõur fói kr. 600.000 á mánuöi,

b) Aõrir stjórnarmenn fói kr. 300.000 ó mónuö\,

c) Varastjórnarmenn og kosnir meölimir tilnefningarnefndor fói kr. 120.000 fyrir hvern setinn

fund.
d) Formenn undirnefndo fói kr. L20.000 á mónuöi.

e) Aörir nefndarmenn undirnefnda fói kr. 60.000 ó mónuõi.

f) Greiöslur til endurskoõenda skulu vero samkvæmt reikningi."

Lagt er til aö stjórnarlaun og laun nefndarmanna undirnefnda og tilnefningarnefndar hækki milli ára

um IO%. Sktirist tillagan af auknu umfangi starfseminnar f kjölfar kaupa á tilteknum eignum og rekstri
365 miöla hf., almennri launaþróun og samanburöi við önnur skráð félög á markaõi.

Fundarstjóri gaf orðið laust en enginn óskaõi eftir að taka til máls. Tillagan var þá borin undir atkvæði
fundarmanna og samþykkt samhljóða.
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8. Kosning stjórnar félagsins

Fundarstjóri gerôi grein fyrir þvíað sjálfkjöriô væri ístjórn félagsins og óskaôi hann stjórnarmönnum
til hamingju með endurkjör í stjórn félagsins.

Stjórn félagsins skipa því Anna Guõnri Aradóttir, Heiðar Guôjónsson, Hildur Dungal, Hjörleifur Pálsson

og Yngvi Halldórsson. Varamenn eru Baldur Már Helgason og Tanya Zharov.

9. Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd félagsins í samræmi viö starfsreglur stjórnar og

starfsreglu r ti lnefningarnefndar

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að sjálfkjörið væri í tilnefningarnefnd félagsins. Auglfst var eftir
framboöum og bárust tvö framboö frá þeim Þresti Olaf Sigjónssyni og Ragnheiõi S. Dagsdóttur.

Fundarstjórióskaõi þeim til hamingju meõ kjörið.

10. Kosning endurskoõanda félagsins

Fundarstjóri geröi grein fyrir því aõ stjórn félagsins legôi til við aöalfund aõ Deloitte ehf. verõi
e nd u rskoð u na rfé lag fé la gsins.

lnnti fundarstjóri fundarmenn eftir því hvort tillaga væri um aõra. Þar sem svo var ekki var tillagan borin
u ndir atkvæði funda rma nna og samþykkt sam h ljóða,

11. önnur mál löglega upp borin

Fundarstjóri uppl'isti aö engin önnur mál væru á dagskrá fundarins og engar löglegar tillögur veriõ
bornar upp. Gaf hann því næst orõiõ laust.

Heiõar Guõjónsson, stjórnarformaður félagsins, tók t¡l máls og þakkaöi fundarstjóra fyrir röggsama
fundarstjórn. Vildi hann sérstaklega taka fram aô þrátt fyrir að aõalfundur sem þessi gengi smurt fyrir
sig þá væru mismunandi skoôanir milli stjórnarmanna og milli hluthafa. íanda góõra stjórnarhátta vildi
stjórn gjarnan ræöa þessar mismunandi skoõanir og væri tilurð tilnefningarnefndar aö hluta til til þess.
Stjórn hvetur hluthafa til þess aõ setja sig í samband og lrisa skoöunum sínum fyrir stjórn, enda
mikilvægt að góð samskiptiséu milli stjórnar félagsins og hluthafa þess. Þakkaði Heiõar aö lokum stjórn
fyrir gott samstarf.

Fleiri óskaöi ekki eftir aö taka til máls undir dagskrárliðnum önnur mál og var dagskrá fundarins því
tæmd.

Fundarstjóri þakkaöi fundarmönnum fyrir góôan fund og gerði aõ tillögu sinni aõ fundarstjóra og

fundarritara yrði faliõ að ganga frá fundargerð. Var tillagan samþykkt samhljóõa.

Fleira gerðist ekki. Var fundi slitiö kl. L6.45.

Framangreint staôfestist hér meõ.
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Ragq¡/iOur Þorkelsdóttir hdl., fundarritari
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