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Fundarmenn: Haraldur Flosi Tryggvason, boðaði forföll en var í símasambandi undir dagskrórlið 2 og3, Laufey
olafsdóttir og Heiða Björg Hilmisdóttir og sigrún Arnadóttir sem ritaði fundargerð.
Einnig sótu fundinn undir öðrum dagskrórliö um órsreikning Sturla.Jónsson endurskoðandi, Sigrún Guðmundsdóttir
endurskoðu narnefnd og Kristín Guðmu ndsdóttir fjórmólastjóri.

1. Fundargerð 8. stjórnarfundar lögö fram og undirrituö.

2. Arsreikningur 2019
Fyrir fundinum lógu drög að órsreikningi flirir óriö 20L9, endurskoöunarsk'irsla endurskoðenda,
og óhættusk'irsla.
Framkvæmdastjóri fór yfir órsreikning félagsins og helstu niðurstöður hans. Fjórmólastjóri fór yfir
óhættusk'irslu órsins 2019. Endurskoðandi fór yfir endurskoðunarsk'irslu og gerðigrein fyrir helstu
niðurstöðum og óbendingum. Formaður endurskoðunarnefndar gerði grein fyrir vinnu
nefndarinnar við eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila.
Stjórn samþykkti órsreikning 2019 og var reikningurinn undirritaður. Við kynningu é órsreikningi
verði uppl'isingar settar fram ó aðgengilegan hótt.

3. tónsfjóróætlun 2020
Fyrir fundinum ló greinargerð meö tillögum um breytingar ó lónsfjóróætlun 2020 ósamt
funda rgerð vi nnu hóps vegna fjó rmögnuna r félagsins.
Stjórn samþykkti eft irfarandi bókun:
Þann 5. desember 2019 voru drög aö fjórhagsóætlun, lónsfjóróætlun og verkefnaóætlun 2020
kynnt fyrir stjórn Félagsbústaða. A sama fundi samþykkti stjórn Félagsbústaða fjórhagséætlun
órsins 2020. Var jafnframt fært til bókar aö óhersla væri lögð ó að n'ita markaðsaðstæður til aö
lækka vaxtabyrði félagsins eftir því sem kostur væri og, eftir atvikum, að skipt verði út eldri
skuldabréfum fyrir n'i félagsleg skuldabréf til hagræðis fyrir félagið. Samþykkti stjórn jafnframt aö
óskaö verði eftir að skuldabréf sem gefin verði út vegna lónsfjóróætlunar verði tryggö með
einfaldrióbyrgð Reykjavíkurborgara, sbr. 1. mgr. 69. sveitastjórnarlaga nr.738/2OIt.

Þann 5. febrúar 2020, staöfesti stjórn félagsins Íyrra samþykki sitt ó fyrirliggjandi lónsfjóróætlun
fyrir órið sem er aö fjórhæö um 3.500 milljónir króna ó tímabilinu t.t.z12} til3L.I2.ZOZ0 og að
fjórmögnun verði með útgófu félagslegra skuldabréfa í samræmi við félagslegan útgófuramma
félagsins fró órinu 2019 (e. Social Bond Framework). Jafnframt var samþykkt aö skuldabréfin verði
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gefin út í skuldabréfaflokknum F8100366 SB og með einfaldri óbyrgð Reykjavíkurborgar. Var
samþykkt að skuldabréfin skyldu tekin til viðskipta ó skipulegum verðbréfamarkaöi eigi síöar en
sex mónuöum eftir fyrstu sölu.

í skuldabréfaútboði félagsins sem fram fór 5. febrúar sl. tókst að fjórmagna lónsfjóróætlun
félagsins fyrir óriö 2O2O að fullu ó évöxtunarkröfunni 1-,85%. A fundi fulltrúa FAST,

framkvæmdastjóra og fjórmólastjóra Félagsbústaða, var lagt mat ó framkomin tilboð fjórfesta í
skuldabréfin og þau samþykkt af framkvæmdastjóra félagsins í samræmi við heimild og umboð
veitt af stjórn félagsins 5. febrúar sl.

í lok febrúar sl. fundaði fjórmögnunarhópur Félagsbústaða meö Fossum. Samandregið er það mat
fjórmögnunarhópsins og Fossa að aðstæöur ó mörkuöum séu nú meö þeim hættiað hagstætt sé

að gefa út frekari skuldabréf til að lækka vaxtabyröi félagsins. Var m.a. vísað til fyrri bókun
stjórnar, sbr. fund stjórnar 19. desember sl., þess efnis aö óhersla verði lögð ó að n'ita
markaösaðstæður til aö lækka vaxtabyrðifélagsins eftir þvísem kostur er og eftir atvikum verði
skipt út eldri skuldabréfum fyrir n'i félagsleg skuldabréf til hagræöis fyrir félagiö, sbr. umfjöllun í

fundargerö tilvitnaðs stjórnarfundar. Var því talið rétt að leggja til viö stjórn félagsins að óska eftir
heimild tilfrekariútgófu skuldabréfa ó órinu 2020fyrir allt að 9.000 m.kr. (níu milljarðar).

A fundi stjórnar í dag, þann 6. mars 2020, samþykktir stjórn Félagsbústaöa n'ija uppfæröa
lónsfjóróætlun fyrir tímabilið L.L.2O20 til til 31.12.202O og að heildarútgéfa skuldabréfa ó

tímabilinu verði að fjórhæö allt aö 12.500 milljónir króna ó tímabilinu. Er um að ræða hækkun um
9.000 milljónir króna fré óður samþykktri lónsfjóróætlun.

Samhliöa samþykkir stjórn aö gefa út n'i skuldabrél til viðbótar viö þegar útgefin skuldabrél að
fjérhæö allt að 9.000 milljónir króna ó tímabilinu 1J..2O2O tt 3t.L2.2O20. Er um að ræöa viöbót
við þau skuldabréf sem gefin voru út í febrúar 2020. Skal fjórmögnunin vera í formi útgófu
félagslegra skuldabréfa ísamræmi við félagslegan útgófuramma félagsins fró órinu 2019 (e. SocÍal
Bond Framework). Jafnframt var samþykkt að skuldabréfin verði gefin út í skuldabréfaflokknum
F81"00366 SB og meö einfaldri óbyrgö Reykjavíkurborgar. Skuldabréfin skulu tekin til viöskipta ó

skipulegum verðbréfamarkaöi eigi síðar en sex mónuöum eftir fyrstu sölu. Þó skal andvirði nrirra
skuldabrél þ.e. sem gefin veröa út til viöbótar viö þegar útgefin skuldabréf ó tímabilinu, nútt til
endurfjérmögnun ó eldri lónum og skuldabréfum félagsins.

Samhliða veitir stjórn Félagsbústaöa framkvæmdastjóra félagsins heimild og umboö til að standa
fyrir sölu skuldabréfa vegna útgófunnar, senda erindi til Reykjavíkurborgar með beiðni um
einfalda óbyrgð Reykjavíkurbotgat, taka tilboðum fjérfesta og samþykkja lónakjör, svo og að
undirrita öll skjöl vegna útgófu ó því tímabili sem útgófuóætlunin nær til, skjöl vegna útgófu
skuldabréfanna og töku þeirra til viöskipta ó skipulegum veröbréfamarkaöÍ og tilkynningu um
stækkun skulda bréfaflokksins.

4. Félagslegskuldabréf
Lögö var fram óhrifask'irsla vegna félagslegra skuldabréfa Félagsbústaða fyrir óriö 2OL9. Einnig var
farið var yfir drög að starfsreglum nefndar vegna róðstöfun fjórmagns sem fellur innan ramma
félagslegra skuldabréfa.
Stjórn staöfestir óhrifask'irslu fyrir órið 20L9 vegna félagslegra skuldabréfa með fyrirvara um

smóvægilegar breytingar. Framkvæmdastjóra er faliö að fullkléra skfrsluna og birta hana ó vef
fé lagsi ns. Fra m lagöa r sta rfsregl ur voru einnig sa m þykkta r
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5. Aðalfundur 2020
Farið var yfir dagskró aöalfundar, tímasetningu og tillögur

6. önnur mól
a. Fasteignir félagsins.
Heiöa Björg lagði fram tillögu um aö óhóður aðili yrði fenginn til þess að meta hagkvæmni þess
að félagiö leigi þær íbúðir sem leigðar eru út frekar en að þær séu íeigu félagsins.
b. Flutningur skrifstofu.
Lagt var fram yfirlit yfir framkvæmdir vegna breytinga ó n'ija skrifstofuhúsnæðinu.
b. covrD 19

Farið var yfir viöbragðsóætlun Félagsbústaöa.
c. Mólverk íeigu Félagsbústaöa.
Framkvæmdastjóra falið að afgreiöa mélið í samræmi við umræður ó fundinum.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 12.10
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