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Dagskrá: 

 
1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár. 
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar. 
3. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna. 
4. Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á reikningsárinu. 
5. Kosning stjórnar skv. gr. 5.01 í samþykktum félagsins.  
6. Kosning endurskoðenda skv. gr. 7.02 í samþykktum félagsins. 
7. Tillaga félagsins um starfskjarastefnu  
8. Tillaga um tilhögun kaupréttarsamninga fyrir stjórnendur félagsins 
9. Tillaga um heimild til stjórnar að kaupa eigin hlutabréf félagsins. 
10. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins 
11. Önnur mál, sem borin hafa verið löglega fram eða fundurinn samþykkt að taka til meðferðar. 
 
 
 

 
3. Tillaga um þóknun til stjórnar Össurar hf. fyrir liðið starfsár. 
 
Lagt er til að stjórnarlaun fyrir liðið starfsár verði greidd í bandarískum dölum sem hér segir: 
 

Stjórnarformaður     USD 50.000 
Varaformaður    USD 30.000 
Aðrir stjórnarmenn   USD 20.000   
 
 
 

4. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar. 
 
Lagt er til að hagnaður félagsins á rekstrarárinu 2007 verði fluttur til næsta árs.   
 
 
 
6. Tillaga um endurskoðenda Össurar hf. fyrir næsta starfsár.  
 
Lagt er til að Deloitte hf. verði kjörið endurskoðandi félagsins til næsta árs.   
 
 
 
7. Tillaga að starfskjarastefnu skv. 79.gr.a. hlutafélagalaga 
 
Tillaga um starfskjarastefnu lögð fyrir fundinn sem felur í sér launastefnu og kaupréttarsamninga fyrir 
forstjóra og framkvæmdastjórn. 
 



 

 
Starfskjarastefna Össurar hf. 

samkvæmt lögum um hlutafélög nr. 2/1995, grein 79.a. 
 

Lögð fyrir  aðalfund Össurar hf.þann 22. febrúar 2008. 
 
Það er stefna Össurar hf (“félagið”) að ráða og hafa í vinnu afburða starfsfólk. Til þess þarf félagið að 
hafa samkeppnishæfa starfskjarastefnu í allri starfsemi félagsins. Þessi starfskjarastefna er liður í því 
að gæta hagsmuna langtímafjárfesta félagsins, starfsfólks og annarra hagsmunaaðila, með 
skipulegum, einföldum og gegnsæum hætti.  
 
Til viðbótar við hefðbundin launakjör útvegar félagið starfsmönnum sínum nauðsynlegum tækjabúnað. 
Félagið launar einnig starfsmönnum sínum með öðrum greiðslum, endurgreiðslum og annars konar 
umbun sem fela í sér eftirfarandi:  
 

1. Árangurstengdar greiðslur og umbun. Félagið getur greitt aukagreiðslur til að umbuna 
starfsmanni fyrir góðan árangur við tiltekið verkefni eða fyrir félagið sem heild. Stjórnendur 
geta einnig haft til afnota farartæki í eigu  félagsins í sérstökum tilfellum. 

 
2. Kaupréttararsamningar. Stjórn félagsins getur boðið starfsmönnum kaupréttarsamninga í 

félaginu. Allir kaupréttarsamningar, sem bjóðast stjórnendum þurfa að fá samþykki 
hluthafafundar. Í ársskýrslu félagsins er ætíð tilgreind hlutafjáreign stjórnenda og stjórnar. Í 
undantekningartilfellum getur stjórnin veitt stjórnendum félagsins sölurétt á 
kaupréttarsamningum þeirra í félaginu. 

 
3. Félagið veitir ekki stjórnendum né öðrum starfsmönnum félagsins lán eða gengst í ábyrgð fyrir 

þá vegna kaupa þeirra á hlutabréfum í félaginu, eins og heimilt er skv. 2. mgr. 104 gr. laga um 
hlutafélög, eða í öðrum tilgangi.  

  
4. Félagið greiðir hlut vinnuveitanda í lífeyrissjóði fyrir starfsmenn sína í samræmi við gildandi lög 

og almenna samninga við stéttarfélög. Félagið gerir ekki sérstaka samninga um 
lífeyrisgreiðslur og slíkir samningar eru ekki til hjá félaginu. Í sérstökum 
undantekningartilfellum greiðir félagið þó viðbótarlífeyrisgreiðslu til handa stjórnendum, þó 
aldrei hærri en sem nemur 20% af árslaunum.  

 
5. Félagið gerir ekki sérstaka starfslokasamninga við stjórnendur eða aðra starfsmenn, heldur 

kýs að hafa gagnkvæm ákvæði um starfslok í samræmi við viðteknar venjur á 
vinnumarkaðnum. Starfsmenn félagsins hafa þriggja mánaða uppsagnarfrest í samræmi við 
ráðningarsamninga eða almennar reglur stéttarfélaga. Stjórn félagsins áskilur sér rétt, í 
sérstökum tilfellum, til að samþykkja allt að tólf (12) mánaða uppsagnarfrest, einkum ef um er 
að ræða stjórnendur félagsins búsetta erlendis. Á þessari stundu hafa nokkrir stjórnendur 
félagsins allt að tólf mánaða uppsagnarfrest.  

 
6. Laun stjórnar félagsins fyrir komandi ár eru samþykkt á aðalfundi félagsins í samræmi við lög 

um hlutafélög.  
 

Stjórn Össurar hf. endurskoðar þessa starfskjarastefnu árlega. 
 
 
 

8. Tillaga um tilhögun kaupréttarsamninga fyrir stjórnendur félagsins 
 
Forsaga: Stjórn félagsins leggur til að þróa áform um að umbuna starfsmönnum með 
kaupréttarsamningum. Í því skyni leitar stjórnin samþykki aðalfundar þess efnis að stjórninni verði 
heimilað að auka hvata til stjórnenda með eftirfarandi aðgerðum: 
 

 
 
 



 

A. Aukning á fjölda hluta sem bjóðast æðstu stjórnendum með kaupréttarsamningum 
 

Aðalfundur heimilar stjórn félagsins að endurskoða núverandi kapréttarsamninga, og/eða gera 
nýja, við forstjóra og framkvæmdastjórn um kauprétti í félaginu. Meginatriði samninganna 
skulu vera í samræmi við framkvæmd og venjur félagsins við gerð sambærilegra samninga og 
framtíðarsýn stjórnar um umbun til stjórnenda. 
 
 
B. Fjölgun starfsmanna sem félagið gerir kaupréttarsamninga við 
 
Aðalfundur heimilar stjórn félagsins að gera kaupréttarsamninga við stjórnendur félagsins, 
aðra en forstjóra og framkvæmdastjóra, á grundvelli eftirfarandi skilmála: 
 
- Fjöldi hluta:   3.000.000 [þrjár milljónir] 
- Tímabil samnings:   4 ár 
- Kaupréttargengi:   meðalverð á gengi hlutabréfa félagsins 20 virka daga fyrir  

gerð samnings 
 
 
 
9. Tillaga um heimild til stjórnar Össurar hf. að kaupa eigin hlutabréf félagsins 
 
Félaginu er heimilt, í samræmi við 55 gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, að kaupa allt að 10% af eigin 
hlutafé á gengi sem sé ekki hærra en 10% yfir og ekki lægra en 10% undir skráðu meðalgengi bréfa 
félagsins á næstu tveimur vikum á undan kaupunum.  

Heimild þessi gildi í næstu 18 mánuði.   Eldri heimildir falla jafnframt niður. 

 

10. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins 
 
Stjórn félagsins leggur til eftirtaldar breytingar á samþykktum félagsins í því skyni að uppfæra orðalag 
og aðlaga að ákvæðum laga um hlutafélög: 
 

a. Stjórn félagsins verði veitt heimild til að ákveða útgáfu hlutafjár í erlendri mynt í stað 
íslenskra króna 

b. Fjöldi stjórnarsæta breytt úr fimm í fjóra til sjö  
c. Ákvæði þess efnis að 2/3 atkvæða í félaginu þurfi til þess að falla frá forkaupsrétti 

hluthafa í tilfelli hlutafjárhækkunar verði eytt. Í stað komi ákvæði þess efnis að slík 
ákvörðun verði því aðeins gild að hún hljóti samþykki minnst 2/3 hluta greiddra 
atkvæða, svo og samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár 
sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundi 

d. Ákvæði þess efnis að einungis hluthafar sem skráðir eru í hlutaskrá félagsins, átta 
dögum fyrir hluthafafund eigi atkvæðisrétt, verði eytt 

e. Fresti vegna boðunar hluthafafundar breytt úr tveimur vikum í eina viku  
f. Stjórn heimilað að halda hluthafafund utan heimilis félags 
g. Stjórn heimilað að halda hluthafafundi rafrænt, að hluta eða að fullu 
h. Síðasta heimil dagsetning til þess að halda aðalfund færð frá lok júní til lok apríl 
i. Röð dagskrárliða á aðalfundi breytt 
j. Orðið ,,forstjóri“ notað í stað „framkvæmdastjóri“ 
k. Orðalag uppfært til samræmis við lög um rafræna eignaskrá verðbréfa 
l. Orðalag uppfært til að endurspegla ákvæði hlutafélagalaga um stjórnarkjör 
m. Orðalag um þörf á undirskrift stjórnar samræmt ákvæðum hlutafélagalaga 

 
 
11.  Önnur mál, sem boring hafa verið löglega fram eða fundurinn samþykkt að taka til 
meðferðar 


