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1. Tilgangur 

Stjórn Sýnar hf. setur sér það markmið að góðir stjórnarhættir félagsins séu viðhafðir í starfsemi 

félagsins og til að gera störf stjórnarinnar markvissari hefur stjórnin ákveðið að skipa félaginu 

tilnefningarnefnd. 

Tilnefningarnefndinni er ætlað að auka líkur á því að stjórn félagsins endurspegli fjölbreytni og breidd 

í hæfni, reynslu og þekkingu stjórnarmanna félagsins sem og að tryggja aukið gagnsæi í málefnum um 

tilnefningu stjórnarmanna. 

2. Skipun og samsetning 

Tilnefningarnefnd (nefndin) er samansett af þremur einstaklingum. Nefndarmenn skulu 

kosnir/skipaðir til eins árs í senn. Stjórn Sýnar hf. skal tilnefna einn nefndarmann en hina tvo 

nefndarmennina skal hluthafafundur Sýnar hf. kjósa ef stjórnarkjör er á dagskrá. Fyrirkomulag 

samþykkta um kosningu stjórnarmanna, og um framkvæmd kosningar, skal gilda um kosningu 

nefndarmannanna tveggja í tilnefningarnefnd. Tilnefningarnefnd skiptir sjálf með sér verkum. 

Formaður stjórnar Sýnar hf. getur ekki verið formaður nefndarinnar. Starfskjör nefndarinnar skulu 

ákveðin á aðalfundi félagsins. Meirihluti nefndarinnar sem kosinn er af hluthöfum skal vera óháður 

félaginu og daglegum stjórnendum þess, þ.a.  skal annar kosinna nefndarmanna bæði vera óháður 

daglegum stjórnendum og félaginu og jafnframt óháður stórum hluthöfum félagsins. Nefndarmenn 

skulu valdir með hliðsjón af þekkingu og reynslu sem skal vera í samræmi við verkefni nefndarinnar. 

Nefndarmenn eiga að hafa þekkingu og reynslu á viðmiðum og venjum varðandi stjórn fyrirtækja 

ásamt því að æskilegt er að þeir hafi verið í einhverjum tengslum við mat og tilnefningu á aðilum til 

stjórnarsetu í fyrirtækjum. 
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3. Fundir 

Nefndin skal halda fundi að lágmarki þrisvar sinnum á ári til að sinna hlutverki sínu. Haldnir skulu  

aukafundir telji formaður nefndarinnar þörf á því. Formaður nefndarinnar stýrir fundum hennar og 

tilnefnir fundarritara. Fundargerðir sem og ákvarðanir nefndarinnar í einstökum málum skulu vistaðar 

rafrænt með aðgengilegum hætti fyrir alla nefndarmenn. 

Nefndin er ákvörðunarbær þegar meirihluti sækir fund enda hafi fundurinn verið boðaður með minnst 

tveggja daga fyrirvara. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum sem koma til kasta 

nefndarinnar. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir nefndarmenn hafi haft tök á því að 

fjalla um málið. 

4. Hlutverk og ábyrgðarsvið 

Meginhlutverk nefndarinnar er að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu hjá Sýn hf. fyrir  hluthafafundi 

þar sem stjórnarkjör er á dagskrá, auk þess að meta hæfi og óhæði frambjóðenda til stjórnar sem gefið 

hafa kost á sér til þeirra starfa.  

Tilnefningarnefnd skal óska eftir tillögum frá hluthöfum tímanlega fyrir aðalfund félags. 

Á vefsíðu félagsins skal upplýsa um hvernig hluthafar geta lagt fram tillögur fyrir tilnefningarnefndina 

og hvernig aðrir geta komið framboðum sínum á framfæri. 

Tillögur tilnefningarnefndar (og önnur framboð til stjórnarsetu) skulu kynntar í fundarboði aðalfundar 

og vera aðgengilegar hluthöfum á vefsíðu félagsins eins fljótt og kostur er. 

Á aðalfundi félagsins skal tilnefningarnefnd gera grein fyrir því hvernig hún hafi hagað störfum sínum 

og rökstyðja tilnefningar sínar. Rökstuðning nefndarinnar skal einnig birta á vefsíðu félagsins. 

Um framboðsfrest og tilkynningu framboða fer öðru leyti samkvæmt IX. kafla hlutafélagalaga nr. 

2/1995. 

Við framkvæmd starfa sinna skal nefndin taka mið af heildarhagsmunum hluthafa. 

Nefndin skal hafa eftirfarandi hlutverk: 

a) Leggja mat á samsetningu, stærð og árangur stjórnar ásamt því að ráðleggja varðandi 

úrbætur telji nefndin þess þörf. 

b) Meta tilvonandi stjórnarmenn út frá hæfni, reynslu og þekkingu. 

c) Meta óhæði tilvonandi stjórnarmanna. 

d) Undirbúa og leggja fram tillögu um kosningu stjórnarmanna á aðalfundi félagsins. 

e) Gæta að kynjahlutföllum í stjórn félagsins. 

f) Upplýsa tilvonandi stjórnarmenn um þá ábyrgð sem fólgin er í stjórnarsetu fyrir félagið. 

g) Sjá til þess að hluthafar fái upplýsingar um tilvonandi stjórnarmenn. 
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h) Vinna úr niðurstöðum árlegs árangursmats stjórnar. Nefndin skal setja sér starfsáætlun til að 

stuðla að skilvirkni í störfum sínum. 

Nefndinni er heimilt að leita atbeina ráðgjafa í störfum sínum og skulu þeir þá vera óháðir félaginu, 

daglegum stjórnendum og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir. Það er nefndarinnar að ganga 

úr skugga um óhæði slíkra ráðgjafa.  

 

Formaður nefndar skal sjá til þess að allir nýir nefndarmenn fái leiðsögn og upplýsingar um störf og 

starfshætti nefndarinnar þegar þeir hefja störf. 

5. Heimild nefndarinnar og aðgengi að gögnum 

Mikilvægt er að nefndin hafi víðtækan aðgang að gögnum sem tengjast störfum hennar og geti óskað 

eftir skýrslum og greinargerðum frá aðilum varðandi störf hennar.  

Nefndin hefur heimild sé þess þörf að leita atbeina stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins. 

Beiðnir um upplýsingar frá félaginu þurfa að fara í gegnum forstjóra félagsins.Forstjóri hefur heimild til 

að hafna afhendingu gagna og leggja beiðni nefndarinnar undir stjórn félagsins. 

6. Þagnar- og trúnaðarskylda 

Á nefndarmönnum hvílir þagnar- og trúnaðarskylda um málefni fyrirtækisins, hagi viðskiptavina þess 

og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara. Þagnar- og trúnaðarskyldan 

helst þótt látið sé af störfum. 

 

 

Staðfest í stjórn Sýnar hf. þann 15. maí 2019 

 

 

 

 


