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10. ógúst 2020 kl. 11:30.

Fundarmenn: Haraldur FlosiTryggvason, Heiða Björg Hilmisdóttir (með fjarfundabúnaöi), Laufey
Olafsdóttir og og Sigrún Arnadóttir sem ritaði fundargerö.

1. Lónsfjóróætlun; skuldabréfaútboð
Eftirfarandi bókun var lögö fram:

A fundi stjórnar Félagsbústaða þann 6. mars sl. samþykkti stjórnin uppfærslu lónsfjóróætlunar með
heimild til frekari útgófu skuldabréfa að fjórhæð allt aö 9.000 m.kr. til viðbótar viö þegar samþykkta
útgéfu skuldabréfa ó tímabilinu 1.1.2020 til 31,.12.2O2O. Gert er róð fyrir að fjórmögnun
lónsfjóróætlunar fari fram með útgófu félagslegra skuldabréfa ísamræmi við félagslegan útgófuramma
félagsins fró órinu 201"9 (e. Social Bond Framework). Samþykkt var að skuldabréfin verði gefin út í

skuldabréfaflokknum FB100366 SB og að skuldabréfin verði tekin til viöskipta ó skipulegum
verðbréfamarkaöi eigi síðar en sex mónuðum eftir fyrstu sölu. Stjórnin samþykkti þannig að
heildarútgófa skuldabréfa ískuldabréfaflokknum ó tímabilinu 1.i.. til 3L.L2.202O geti numið allt aö
12.500 m.kr.

Stjórnin samþykkti að óska eftir óbyrgð Reykjavíkurborgar, þ.e. að skuldabréfin sem gefin verði út
vegna uppfærörar lónsfjéróætlunar verði tryggð meö einfaldri óbyrgð Reykjavíkurborgar, sbr. 1. mgr.
69. sveitastjórnarlaga nr. 1-38/2011.

Borgarstjórn samþykkti ó fundi sínum þann 17. mars sl. að veita einfalda óbyrgð Reykjavíkurborgar ó
skuldabréfaútgófu vegna allt aö 9.000 m.kr., sbr. 69. gr. laga nr. t38/2OL1. Er um að ræða viðbót við
þau skuldabréf sem gefin voru út í febrúar 2020

ídag 10. ógúst 2020 staðfestir stjórn fyrra samþykki sitt um að lónsfjóróætlun órsins 2O2O verði aukin
um allt að 9.000 m.kr. og aö fjórmögnun fari fram með útgófu félagslegra skuldabréfa ísamræmi viö
félagslegan útgófuramma félagsins fró órinu 2019. Jafnframt samþykkir stjórn að skuldabréfin verði
gefin út í skuldabréfaflokknum F8100366 SB, með einfaldri óbyrgð Reykjavíkurborgar. Skuldabréfin
skulu tekin til viðskipta ó skipulegum verðbréfamarkaði eigi síðar en sex mónuöum eftir fi7rstu sölu. Er
um að ræða n'ija útgófu skuldabréfa til viðbótar við þau skuldabréf sem gefin voru út í febrúar 2020.
Heildarútgófa skuldabréfa ó tímabilinu 1.1.2020 til3L.t2.2O20 getur þannig numiö allt aö 12.500 m.kr.

Stjórn Félagsbústaða veitir framkvæmdastjóra félagsins heimild og umboö til að að standa fyrir sölu
skuldabréfa vegna allrar útgófu skuldabréfa í samræmi við fyrrgreinda samþykkt stjórnar, taka
tilboðum fjórfesta 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 viðskipta ó skipu



verðbréfamarkaði og tilkynningu um stækkun skuldabréfaflokksins. Framangreind heimild og umboð

framkvæmdastjóra tekur þannig til útgófu skuldabréfa aö nafnvirði allt aö 9.000 m.kr. og er tilviðbótar

við þegar veitt umboð og heimild framkvæmdastjóra vegna fyrri skuldabréfaútgófu ó órinu 2020.

Heildarheimild og umboð framkvæmdastjóra samkvæmt framangreindu vegna skuldabréfaútgéfu

félagsins ó érinu 2O2O er þvíallt að 12.500 m.kr.

Að loknum umræðum um framlagða bókun var hún samþykkt samhljóöa.

2. Framkvæmdastjóri greindi fró uppsögn fjórmólastjóra og undirbúningi róðningar nris fjórmólastjóra.

3. Lögö voru fram til kynningar drög aö samkomulagi viö Fjallabyggð um tilraunaverkefnivegna fjarvinnu'

Fleira var ekki gert. Fundi slitiö kl. 12.00.

Harald losiTryggvason
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