
Sa m þykktir
fyrir

Félagsbústaöi hf.

r.gr.
Félagið er hlutafélag og er nafn þess Félagsbústaðir hf

2. gr.
Heimilisfang félagsins og varnarþing er í Reykjavík

3.9r.
Tilgangur félagsins er að byggja, eiga og hafa umsjón með félagslegu

leiguhúsnæði til lengri tíma, kaup og sala fasteigna, umsfsla og viðskipti með lausafé,
lónastarfsemi og rimis fjórmólastarfsemi auk annars er tengist starfsemi félagsins, í

samræmi viö V. kafla l. 97/L993 með síðari breytingum um Húsnæðisstofnun ríkisins,
um rekstur ó félagslegum íbúðum.

Markmið félagsins er að starfa í þógu almenningsheilla og skal öllum hagnaði
félagsins, þ.m.t. uppsafnaður hagnaður í formi eignamyndunar, einungis róöstafað í

þógu þessa markmiðs félagsins, til vaxtar eða viðhalds félagsins eða til niðurgreiðslu
lóna.

Tilgangifélagsins um að starfa í þógu almenningsheilla mó ekki breyta.
Félagið skal í starfsemi sinni hafa að leiðarljósi aö tryggja fagmennsku,

hagkvæmni, róðdeild, gagnsæi og óbyrgð ístarfsemi sinni.

4. gr.
Hlutafé félagsins er kr. 3.24O.266.741, þrírmilljarðartvöhundruðog-

fjörutíumilljónirogtvöhundruðsextíuogsexþúsundsjöhundruðfjörutíuogein króna og
greinist í hluti hver að fjórhæð ein króna eða margfeldi þeirrar fjórhæðar. Hlutir skulu
hljóða ó nafn.

5.9r.
Félagið er alfarið í eigu Reykjavíkurborgar. Meðan félagið ó og rekur íbúðir til

afnota fyrir skjólstæðinga Velferöarsviðs Reykjavíkurborgar er óheimilt að selja
hlutabréf í félaginu, nema með samþykki félagsmólaróðuneytisins vegna fjórmögnunar
viðkomandi íbúða úr hinu félagslega húsnæðiskerfi.

Félagið skal ekki rekið í hagnaðarskyni. Öll viðskipti með eignir félagsins skulu
fara fram ó markaðsvirði eins og það er ó hverjum tíma.

Úthlutun leiguíbúða félagsins og ókvörðun leiguverös leiguíbúða skal vera í

höndum Velferðarsviös Reykjavíkurborgar. Gerð húsaleigusamninga skal taka mið
reglum Reykjavíkurborgar hverju sinni sbr. núgildandi 22. gr. reglna Reykjavíkurborgar
um félagslegt leiguhúsnæði. ('CI
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6. gr

Borgarsjóöur óbyrgist að fullu skuldbindingar félagsins gagnvart Byggingarsjóði

verkamanna

7.8r.
Við gerð rekstraróætlana vegna ókvörðunar ó leigugjaldi er við það miðað að

reksturinn sé sjólfbær. Arður eða ígildi hans skal ekki greiddur út til eigenda, heldur

skal hann lagður ísérstakan framkvæmdasjóð ó vegum félagsins sem skal róðstafað í

samræmi við markmið þess, sbr. 3.gr. Greiðslur til eigenda skulu felast í eðlilegu

endurgjaldi fyrir þó vinnu eða þjónustu sem þeir veita félaginu'

8.9r.

Heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ólyktun hluthafafundar og þarf til

þess sama magn atkvæða og til breytinga ó samþykktum þess' Hluthafar skulu hafa

forgangsrétt að öllum n,ijum hlutum í hlutfalli við skróða hlutafjóreign sína'

Hluthafafundur einn getur ókveðið lækkun hlutafjór'

9.9r.

Hlutabréf skulu tölusett og hljóða ó nafn viðkomandi hluthafa' stjórn

félagsins skal halda hlutaskró samkvæmt lögum'

10. gr.

Eigendaskipti að fölum hlutum ífélaginu öðlast ekki gildi gagnvart þvífyrr en

stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega, sbr. einnig L. mgr' 5'gr' um

sam þykki velferðarróðu neytisins. Veðsetning hlutabréfa er óheimil'

11. gr.

Félagið mó eigiveita lón út ó hluti sína. Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti

að þvímarki sem logleyfa. Óheimilt er að newa atkvæðisréttar fyrir eigin hluti félags'

L2. gt.

Hluthafar bera ekki óbyrgð ó skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í

félaginu , sbr. þó 6.9r'

t3. gr

Æðsta vald í mólefnum félagsins er íhöndum lögmætra hluthafafunda'

Aðalfundur skal haldinn

varamönnum þeirra er heimilt að

Aukafundi skal halda eftir

hluthafa sem róða Yfir a.m.k' ei

t4. gr.

fyrir lok mars 6r hvert' Borgarfulltrúum og

vera viðstaddir aðalfundi félagsins'

ókvörðun stjórnar eða að kröfu endurskoðanda eða

num tíunda hluta hlutafjór í félaginu' Skal krafan

skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður innan fjórtón daga' Ef stjórnin

skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu mó leita atbeina róðherra skv' 2
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15. gr.
Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa með

óbyrgðarbréfi eða ó annan jafn óreiðanlegan hótt. Aðalfund skal boða með minnst
fjórtón daga fyrirvara en aukafund með minnst sjö daga fyrirvara. Fundarefnis skal
getið í fundarboði.

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður og hann sækja
hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að róða helmingi hlutafjór ífélaginu
að minnsta kosti. Verði fundur ólögmætur vegna annmarka að þessu leyti skal boða til
nfs fundar innan mónaðar meö sjö daga fyrirvara og verður só fundur lögmætur til að
ræða þau mól sem ræða ótti ó fyrri fundinum ef hann sækja tveir hluthafar eöa fleiri
eða umboðsmenn þeirra enda róði þeir yfir fimmtungi hlutafjór í félaginu að hið
minnsta.
H I uth afafu n d u r kris fu n da rstjóra og fu n d a rrita ra.

16. gr.
Eitt atkvæði fylgir hverjum krónu hlut. Hluthafar geta með skriflegu umboði

veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt
sinn.

A hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í landstögum eða
samþykktum þessum. Samþykki allra hluthafa þarf til þess:

a. að skylda hluthafa til að leggja fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar
sínar,

b. að takmarka heimild manna til meðferðar ó hlutum sínum,
c. að breyta tilgangi félagsins. Tilgangi félagsins um að starfa í þógu

almenningsheilla mó þó ekki breyta,
d. að breyta ókvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða

jafnrétti þeirra ó milli.
Sameining við önnur félög er útilokuð, nema tilgangur hinna sameinuðu félaga falli
fullkomlega saman eða rúmist að fullu innan þess ramma sem markaður er af
ókvæði4.tölulið 4.gr. laga um tekjuskatt nr. 9O/20O3.

Tillögur um breytingar ó samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við
önnur félög eða fyrirtæki mó ekki taka til meðferðar ó fundum þess nema þess hafi
verið getið í fundarboði.

t7. gr.
A aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mól:
1. Stjórn félagsins skal skfra fró hag félagsins og rekstri þess ó liðnu starfsóri.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsór skulu

lagðir fram ósamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar.
3. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðandi.
4. Tekin skal ókvörðun um hvernig fara skuli með hagnaö eða tap og framlög

í varasjóð en öllum hagnaði mó aöeins róðstafa í þógu almenningsheilla.
5. Akvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra ó

starfsórinu.
6. Umræður og atkvæðagreiðslur um mólefni sem löglega eru upp borin lr
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18. gr.

Fundargerðarbók skal haldin og íhana skróð það sem gerist ó hluthafafundum'

19. gr.

stjórn félagsins skal skipuð þremur mönnum, kjörnum ó aðalfundi til eins órs í

senn. Stjórn félagsins st'irii ollum mólefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir

hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskriftir tveggja stjórnarmanna skuldbinda

félagið. Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund' Afl

atkvæða ræður afgreiðslu móla. Verði atkvæðijöfn ræður atkvæðiformanns úrslitum'

Halda skal fundargerð um stjórnarfund'

2O. gr.

stjórnin skiptir sjólf með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfunda' Hver

stjórnarmaður getur trafist stjórnarfundar. Sama rétt ó framkvæmdastjóri' Stjórnin skal

,.a1, ,é, starfsreglur þar sem nónar skal ókveðið ó um framkvæmd starfa hennar'

21.. gr.

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ókveður starfskjör hans' Hún veitir

honum prókúruumboð fyrir fétagið'

Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn ó daglegum rekstri félagsins og

kemur fram fyrir þess hönd íöllum mólum sem varða venjulegan rekstur' Hann sér

um reikningshald og róðningu starfsliðs. Framkvæmdastjóra ber að veita

starfsmönnum og endurskoðanda allar upplfsingar um rekstur félagsins sem þeir

kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum'

stjórnarmenn og starfsmenn félagsins skulu órlega gera grein fyrir fjórhagslegum

hagsmunum sínum ðgtrúnaðarstörfum utan félagsins' Skulu uppl'isingarnar liggja fyrir

eigi síðar en ó aðalfundi ór hvert'

Félagið fer ekki með stjórns,fsluvald ískilningi stjórnsrislulaga nr' 37/L993' Um

samskiptifélagsins við leigjendur fer samkvæmt ókvæðum húsaleigulaga nr' 361L994'

í samskiptum sínum við leigjendur skal félagið hafa að leiðarljósi þær skyldur sem ó

sveitarfélagi hvíla samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr' 40/L99L'

ístarfsemifélagsins skal taka mið af stefnu Reykjavíkurborgar um mólefni þess'

22. gr.

Aaðalfundiskalkjósalöggiltanendurskoðanda.Skalhannrannsakareikninga
félagsins fyrir hvert starfsór og leggja reikninga félagsins endurskoðaða og óritaða fyrir

aðalfund ór hvert. Endurskoðanda mó ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða

starfsmanna félagsins.

23. gr.

Starfsór og reikningsór félagsins er almanaksórið. Stjórnin skal hafa lokið gerð

órsreikninga og t;$ fyrir endurskoðanda eigi síðar en einum mónuðifyrir aðalfund'

24. gr.

Enginsérréttindifylgjahlutumífélaginu.Hluthafarþurfaekkiaðsætainnlausn
hluta sinna nema landslög standitil annars'
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25. gr.
Samþykktum þessum mó breyta ó lögmætum aðalfundieða aukafundi með 2/3

hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem róða yfir a.m.k. 2/3
hlutum af því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir ó fundinum, enda sé
annað atkvæðamagn ekki óskilið í samþykktum eða landslögum, sbr. 93.gr.
h lutafélagalaga.

Akvæðu m 5.gr. sa m þykktan na um samþykki felagsmó laróðu neytisins fyrir sölu
hlutabrefa og úthlutunarvald Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, 6.9r. um óbyrgð
borgarsjóðs og 7. gr. um afkomu félagsins mó ekki breyta nema með samþykki
félagsmólaróðuneytisins. Akvæðum 2. og3. mgr.3.gr.,2. mólsliðar 1. mgr. 7.gr.,c.
liðar 2. mgr. 16. gr., 3. mgr. L5. gr. og 17. gr. mó ekki breyta.

26. gr.
Með tillögur um slit og skipti félagsins skal fara sem um breytingar ó

samþykktum þessum. Þarf atkvæði hluthafa sem róöa minnst 2/3 hlutum af
heildarhlutafé félagsins til að ókvöröun um slit eða skipti félagsins sé gild.
Hluthafafundur, sem tekiö hefur löglega ókvörðun um slit eöa skipti félagsins, skal
einnig ókveða róöstöfun eigna og greiðslu skulda.

27. gr.
Þar sem ókvæði samþykkta þessara segja ekki til um hvernig skuli farið, skal

hlíta ókvæðum laga um hlutafélög, svo og öðrum lagaókvæðum er við geta ótt.

Þannig samþykkt ó aðalfundi félagsins í Reykjavík 28. maí ZOZO.

Haraldur Flosi Tryggvason

iða Björg La afsdótti
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