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- 
SAMÞYKKTIR 

fyrir hlutafélagið Össur hf. 
 

 
1.  Heiti félagsins, heimili og tilgangur. 

 
1.01   Heiti félagsins er Össur hf. 

 
1.02   Félagið er hlutafélag. 

 
1.03 Lögheimili er að Grjóthálsi 5 og varnarþing er í Reykjavík.  
 
1.04 Tilgangur félagsins er þróun og sala stoðtækja og íhluta á 

sviði bæklunar- og endurhæfingalækninga svo og 
hverskyns þjónusta við heilbrigðisstéttir og sjúklinga. 
Rekstur stoðtækjaverkstæða, þróun og sala á vörum til 
annarra nota, fjárfesting og þátttaka í öðrum félögum og 
önnur skyld starfsemi.  

 
 

2.  Hlutafé félagsins. 
 
Hlutafé - hlutir. 
 
2.01.1 Hlutafé félagsins er kr. 318.441.000 –þrjúhundruð og átján 

milljónir fjögurhundruð fjörtíu og eitt þúsund -er það allt 
greitt.  (Breytt á stjórnarfundum 28. mars 2000, 30. júní 2000 , 
27. október 2000, 4. desember 2000 og á aðalfundi 13. febrúar 
2004 er hlutafé var lækkað).  
 
Stjórn félagsins er heimilt að auka hlutaféð í áföngum á 
fimm árum um allt að kr. 5.766.895 –fimm milljónir 
sjöhundruð sextíu og sexþúsund áttahundruð níutíu og 
fimm- með sölu nýrra hluta til valinna fjárfesta.  
Útboðsgengi hlutanna og sölureglur eru samkvæmt 
sérstökum samningi sem stjórn félagsins gerir við 
viðkomandi fjárfesta.  Forgangsréttarákvæði samþykktanna 
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 skulu ekki eiga við um þessa hlutafjáraukningu. (Breytt á 
 stjórnarfundi 30. júní 2000) 
  
Þá er stjórn félagsins heimilt að auka hlutafé félagsins í 
áföngum á fimm árum um allt að kr. 7.083.565 –sjö milljónir 
áttatíu og þrjúþúsund fimmhundruð sextíu og fimm- til 
viðbótar framangreindri hækkunarheimild, með sölu nýrra 
hluta til nýrra hluthafa.  Forgangsréttarákvæði 
samþykktanna skulu ekki eiga við um þessa 
hlutafjáraukningu.  Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi 
hlutanna og sölureglur hverju sinni.  Skal stjórn félagsins 
ákveða nafnverð og gengi hinna nýju hluta, fresti til 
áskriftar og greiðslu þeirra og skal áskrift í einu og öllu fara 
eftir samþykktum félagsins og V. kafla laga nr. 2/1995 um 
hlutafélög, að fráskildu forgangsréttarákvæðinu. (Breytt á 
stjórnarfundi 27. október 2000) 
 
 
Stjórn félagsins er einnig heimilt að auka hlutafé félagsins í 
áföngum á fimm árum um allt að kr. 10.000.000 með sölu 
nýrra hluta til lykilstarfsmanna félagsins. Útboðsgengi 
hlutanna og sölureglur getur stjórnin ákveðið í samræmi við 
sérstaka samninga sem stjórn félagsins gerir við viðkomandi 
starfsmenn hverju sinni og er stjórninni heimilt að víkja frá 
skráðu gengi hlutabréfa á verðbréfamarkaði þeim tíma sem 
viðkomandi samningar eru gerðir við starfsmenn.  
Forgangsréttarákvæði samþykktanna skulu ekki eiga við 
um þennan hluta hlutafjáraukningarinnar. 
(Breytt á aðalfundi 24. mars 2000.  Breytt  í samræmi við 
ákvörðun stjórnar frá 28. mars 2000 um aukningu hlutafjár 
um kr. 60.000.000) 
 

 Þá er stjórn félagsins heimilt að auka hlutafé félagsins í 
áföngum á fimm árum um allt að kr. 708.540 til viðbótar 
framangreindum hækkunarheimildum, með sölu nýrra 
hluta til nýrra hluthafa svo og til lykilstarfsmanna félagsins.  
Forgangsréttarákvæði samþykktanna skulu ekki eiga við 
um þessa hlutafjáraukningu.  Útboðsgengi hlutanna og 
sölureglur getur stjórnin ákveðið í samræmi við sérstaka 
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samninga sem stjórn félagsins gerir við við kaup á félögum 
eða við viðkomandi starfsmenn hverju sinni og er stjórninni 
heimilt að víkja frá skráðu gengi hlutabréfa á 
verðbréfamarkaði þeim tíma sem viðkomandi samningar 
eru gerðir.    

 (Breytt á hluthafafundi 4. desember 2000 og einnig á 
stjórnarfundi s.d.) 

 
 Heimilt er að skipta hlutafénu í þá hluti sem henta þykir.  

Gefa má út eitt hlutabréf fyrir öllu hlutafé hvers hluthafa í 
félaginu og gildir það sama við aukningu hlutafjár sbr. gr.  
2.02.  

 
 Félaginu er skylt að skipta hlutabréfum í smærri einingar ef 

fram kemur rökstudd beiðni þar um, svo sem við búskipti. 
  
   
Aukning hlutafjár - forgangsréttur. 
 
2.02 Hluthafafundur einn getur samþykkt aukningu hlutafjár í 

félaginu, hvort heldur með áskrift nýrra hluta eða útgáfu 
jöfnunarhlutabréfa.   

 
 Fer aukningin fram eftir þeim reglum sem hluthafafundur 

setur hverju sinni.  Hluthafar eiga forgangsrétt að öllum 
nýjum hlutum í hlutfalli við skráða hlutaeign sína, en 
heimilt er þó að víkja frá ákvæði þessu sbr. 3. mgr. 34. gr. 
hlutafélagalaga, ef hluthafafundur samþykkir með 2/3 
hlutum atkvæða í félaginu. 

 
 
Hlutabréf - hlutaskrá 
 
2.03  Þegar hluthafi hefur greitt hlut sinn að fullu skal honum 

afhent hlutabréf sem stjórnin gefur út, og veitir það honum 
full réttindi þau sem samþykktir félagsins mæla fyrir um.   
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2.04  Hlutabréf félagsins skulu vera tölusett í áframhaldandi 
númeraröð og hljóða á nafn. Í þeim skal greina: 

 
 
 a) Heimilisfang og kennitölu hluthafa og félagsins. 
 b) Fjárhæð hlutarins, númer hlutabréfsins og 
  útgáfudag. 
 c) Skorður þær sem reistar eru við heimild  
  hluthafa til meðferðar á  hlutabréfum sínum. 
 d) Heimild til að ógilda hlutabréfið án dóms. 
 
 
 Stjórnin skal halda skrá yfir hlutabréfin og þar skal greina: 
 
 a) Útgáfudag hlutabréfsins. 
 b) Nafnverð bréfsins og númer þess. 
 c) Til handa hverjum hlutabréfið var gefið út, 

heimilisfangs hans og kennitölu.  Ennfremur skal 
geta  eigendaskipta og skráningardags. 

 d) Breytingar, sem verða kunna á skiptum félagsins og 
eiganda bréfsins, svo sem ef bréfið er ógilt með eða án 
dóms. 

 
 Gagnvart félaginu skal hluthafaskráin skoðast sem fullgild 

sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu og skal arður á 
hverjum tíma, svo og tilkynningar allar, sendast til þess 
aðila sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi 
hlutabréfa á hluthafaskrá félagsins.  Ber félagið enga ábyrgð 
á því, ef greiðslur eða tilkynningar misfarast vegna þess að 
vanrækt hefur verið að tilkynna félaginu um bústaðaskipti.  

 
 Nú glatast hlutabréf og skal þá eigandi fá nýtt bréf jafnskjótt 

og félagsstjórninni hafa verið færðar sönnur á, að fenginn 
hafi verið ógildingardómur á hinu glataða bréfi eða 
hlutabréfið verið ógilt með birtingu áskorunar í 
Lögbirtingablaði, enda greiði hann allan kostnað við það.  Ef 
hlutabréf skemmist, en þó verður eigi villst um tölu þess og 
efni, getur eigandi þess fengið nýtt hlutabréf á sinn kostnað 
gegn því að skila aftur hinu skemmda bréfi. 
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 Hlutabréf er heimilt samkvæmt ákvörðun stjórnar félagsins 

að gefa út með rafrænum hætti í samræmi við lög um 
rafræna skráningu verðbréfa. 
 

Bann við lánveitingu. 
 
2.05 Félaginu er óheimilt að veita lán út á hlutabréf í félaginu. 
 
 Félaginu er hvorki heimilt að veita hluthöfum, 

stjórnarmönnum eða framkvæmdastjóra félagsins lán, né 
setja tryggingu fyrir þá. Ákvæði þessarar greinar taka þó 
ekki til venjulegra viðskiptalána. 

 
 
Sala hlutabréfa. 
 
2.06 Engar hömlur eru á meðferð hlutafjár í félaginu.  
 
2.07 Hver hluthafi skal tilkynna félaginu heimilisfang sitt og má 

þangað senda allar tilkynningar um félagsmálefni.  Láti 
einhver hluthafi hjá líða að skýra frá slíkri utanáskrift, á 
hann hvorki heimtingu á að fá tilkynningu, sem stjórnin 
kynni að ákveða að senda til hluthafa, nema því aðeins að 
stjórn félagsins sé kunnugt um heimilisfang hans, né heldur 
að fá arðgreiðslur sendar sér.  Arðs getur hann hins vegar 
vitjað í skrifstofu félagsins innan fjögurra ára frá því að 
hann varð gjaldkræfur. 

 
2.08  Hluthafar eru skyldir, án nokkurrar sérstakrar 

skuldbindingar frá þeirra hálfu, að lúta samþykktum 
félagsins eins og þær eru nú eða þeim kann síðar að verða 
breytt á lögmætan hátt.  Hluthafar verða aldrei, hvorki með 
félagssamþykktum né breytingum á þeim, skyldaðir til að 
auka hlutafjáreign sína í félaginu og eigi heldur að sæta 
innlausn á hlutum sínum.  Hluthafar bera ekki ábyrgð á 
skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu, 
nema þeir taki á sig slíka ábyrgð með sérstökum 
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löggerningi.  Þessu ákvæði verður ekki breytt né það fellt 
niður með neinum ályktunum hluthafafundar. 

 
 Engin sérréttindi fylgja neinum hlut í félaginu. 
 
 
 

3.  Stjórnskipulag. 
 
3.01  Með stjórn félagsins fara: 
 
 1.  Hluthafafundir. 
 2.  Stjórn félagsins. 
 3.  Framkvæmdastjóri. 
 

 
4.  Hluthafafundir. 

 
4.01  Æðsta vald í öllum málefnum félagsins, innan þeirra 

takmarka sem samþykktir þess og landslög setja, er í 
höndum lögmætra hluthafafunda.   

 
 
Umboð. 
 
 Hluthafi getur látið umboðsmenn sækja hluthafafund fyrir 

sína hönd.  Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og 
dagsett umboð.   

 
 Umboð gildir aldrei lengur en 5 ár frá dagsetningu þess.  

Umboð verða ekki afturkölluð svo gilt sé gagnvart félaginu 
eftir að þeim hefur verið framvísað við afhendingu 
fundargagna eða eftir setningu hluthafafundar hvort heldur 
sem fyrr er. 
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Hluthafafundur. 
 
 Hluthafafundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef 

hann er löglega boðaður. 
 
 
Aðalfundur. 
 
4.02  Aðalfund skal halda fyrir lok júnímánaðar ár hvert.  
 
 Aðalfund skal boða á sama hátt og aðra hluthafafundi. 
 
 
 
Dagskrá aðalfundar. 
 
 Á aðalfundi skulu þessi mál tekin fyrir: 
 
 1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess 

síðastliðið starfsár. 
 2. Ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár lagður 

fram til staðfestingar. 
 3. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna. 
 4. Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað 

eða tap félagsins á reikningsárinu. 
 5. Kosning stjórnar félagsins sbr. gr. 5.01. 
 6. Kosning endurskoðenda sbr. gr. 7.02. 
 7. Önnur mál, sem borin hafa verið löglega fram eða 

fundurinn samþykkt að taka til meðferðar. 
 
 Ef hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/3 hlutafjárins, krefjast 

þess skriflega á aðalfundi, skal fresta ákvörðun um lið 2 og 4 
til framhaldsaðalfundar, sem haldinn skal í fyrsta lagi 
einum mánuði og í síðasta lagi tveimur mánuðum  síðar.  
Frekari frests er ekki unnt að krefjast. 
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Boðun hluthafafunda. 
 
4.03 Hluthafafundir skulu boðaðir með auglýsingu í fjölmiðlum, 

bréflega, með símskeyti, símbréfi eða tölvupósti.   
 
 Hluthafafundi skal boða með með tveggja vikna fyrirvara 

hið stysta. 
 
 Fundarefnis skal getið í fundarboði. 
 
Fundarsköp. 
 
 Stjórn félagsins skal kveða til hluthafafunda þegar hún telur 

þess þörf, svo og samkvæmt fundarályktun eða þegar 
kjörnir endurskoðendur eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 
1/10 hlutafjárins, krefjast þess og greina frá fundarefni. 

 
 Hver hluthafi á rétt á því að fá ákveðið mál tekið fyrir til 

meðferðar á hluthafafundi, ef hann gerir skriflega kröfu um 
það til félagsstjórnar með það miklum fyrirvara, að unnt sé 
að taka málið á dagskrá fundarins. 

  
Fundarstjórn. 
 
4.04  Hluthafafundum stjórnar fundarstjóri sem fundurinn kýs, 

og tilnefnir hann fundarritara með samþykki fundarins.  
Fundarstjóri skal leysa úr öllum atriðum sem snerta lögmæti 
fundarins samkvæmt samþykktum þessum, ákveður form 
umræðna, meðferð málefna á fundinum og 
atkvæðagreiðslur.   

 
Gerðabók. 
 
 Halda skal sérstaka gjörðabók og skrá þar allar ákvarðanir 

fundarins og úrslit atkvæðagreiðslna og gagnorða 
fundargerð.  Þá er fundargerð hefur verið lesin upp og 
samþykkt skal fundarstjóri undirrita hana ásamt ritara.  



 

 

9

Skulu fundargerðirnar síðan vera full sönnun þess, sem 
fram hefur farið á hverjum fundi félagsins. 

 
 Aðalfundi er heimilt að setja sérstök fundarsköp um fundi 

hluthafa. 
 
 
 
Atkvæðavægi. 
 
4.05  Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í 

hlutafé. 
 
 Á hluthafafundi ræður afl atkvæða úrslitum, nema öðruvísi 

sé mælt fyrir í samþykktum þessum eða landslögum.  
Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum.  Ef tveir menn eða fleiri fá 
jafnmörg atkvæði, skal hlutkesti ráða. 

 
 Samþykki allra hluthafa þarf til þess að ráða til lykta 

málefnum þeim er greinir í 94. gr. hlutafélagalaganna nr. 
2/1995. 

 
 Atkvæðagreiðslur skulu jafnan vera skriflegar, ef einhver 

fundarmanna krefst þess. 
 
 
 
Réttur til fundarsetu. 
 
4.06  Rétt til setu á hluthafafundum hafa hluthafar, umboðsmenn 

hluthafa, endurskoðendur félagsins og framkvæmdastjóri, 
þótt ekki sé hluthafi.  Þá getur stjórnin boðið sérfræðingum 
setu á einstökum fundum, ef leita þyrfti álits þeirra eða 
aðstoðar. 

 
 Til þess að hafa atkvæðisrétt á fundi skal hluthafi hafa verið 

skráður í bækur félagsins í síðasta lagi átta dögum fyrir 
fundinn.  Í byrjun hvers fundar skal athuga hvort menn hafi 
rétt til að sitja fundinn og greiða atkvæði. 



 

 

10

Dagskrá - fundargögn. 
 
4.07  Endanleg dagskrá og allar aðaltillögur, sem koma eiga til 

atkvæða á fundum félagsins, skulu liggja frammi á 
skrifstofu þess hluthöfum til sýnis eigi skemur en sjö 
sólarhringum fyrir fund. 

 
 Mál sem ekki hafa verið greind í dagskrá er ekki unnt að 

taka til úrlausnar á hluthafafundi nema með samþykki allra 
hluthafa í félaginu en gera má um þau ályktun til 
leiðbeiningar fyrir félagsstjórn. 

 
 Löglega fram bornar viðauka- og breytingatillögur má bera 

upp á fundinum sjálfum, enda þótt þær  hafi ekki áður legið 
frammi hluthöfum til sýnis. 

 
 Reikningar félagsins ásamt athugasemdum endurskoðenda, 

svörum stjórnarmanna og tillögum endurskoðenda til 
úrskurðar, skulu liggja frammi í skrifstofu félagsins 
hluthöfum til sýnis sjö dögum fyrir aðalfund. 

 
 
 

5. Stjórn félagsins. 
 
5.01 Stjórn félagsins skal skipuð 7 (sjö) mönnum sem kosnir eru á 

aðalfundi.  
 (Breytt á hluthafafundi  21. febrúar 2003) 
 
 Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt, ef tillögur koma fram 

um fleiri menn en kjósa skal. 
 
 Ef hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/10 hlutafjárins, krefjast 

þess, skal beita hlutfallskosningu eða margfeldiskosningu 
við kjör stjórnarmanna.  Krafa um þetta skal hafa borist 
stjórn félagsins minnst fimm dögum fyrir hluthafafund. 
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Verkaskipting stjórnar. 
 
5.02  Stjórnin kýs sér formann úr sínum hópi og skiptir með sér 

verkum. Stjórnin skal setja sér nánari starfsreglur og kveða á 
um starfa stjórnarinnar. 

 
 
Boðun stjórnarfunda. 
 
 Formaður kveður stjórnina til funda og stýrir þeim. Skal 

hann sjá til þess að allir stjórnarmenn sé boðaðir.  
Stjórnarfundi skal halda hvenær sem hann telur þess þörf 
eða einhver stjórnarmanna eða framkvæmdastjóri krefst 
þess. 

 
 
Lögmæti stjórnarfunda. 
 
 Stjórnarfundur er ákvörðunarbær þegar meiri hluti 

aðalstjórnarmanna sækir hann.  Mikilvæga ákvörðun má þó 
ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á því að 
fjalla um málið, sé þess kostur. 

 
 Afl atkvæða ræður úrslitum, nema öðru vísi sé fyrir mælt í 

samþykktum þessum eða lögmætum fyrirmælum.  Verði 
atkvæði jöfn skal atkvæði formanns ráða. 

 
 Stjórnendur skulu halda gjörðabók um það sem gerist á 

stjórnarfundum og staðfesta hana með undirskrift sinni. 
 
5.03  Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli 

hluthafafunda. 
 
 Megin skyldustörf hennar eru: 
 
 1. Að ráða framkvæmdastjóra, ákveða laun hans og 

ráðningarkjör, setja honum erindisbréf og hafa eftirlit með 
störfum hans. 
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 2. Að hafa stöðugt og ítarlegt eftirlit með öllum rekstri 
félagsins og sjá um að skipulag þess og starfsemi sé jafnan í 
réttu og góðu horfi.  Sérstaklega skal hún annast um að 
nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna 
félagsins. 

 3. Að koma fram fyrir félagsins hönd fyrir dómstólum 
og stjórnvöldum. 

 4. Að skera úr ágreiningi, sem upp kynni að koma 
milli framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna. 

 5. Að ákveða hver eða hverjir skulu skuldbinda 
félagið. 

 6. Að ráða fram úr öðrum málum, sem hún telur 
nauðsyn á hverju sinni. 

 
5.04  Stjórnin ræður félagsmálum milli hluthafafunda og 

skuldbindur félagið með ályktunum sínum og samningum.  
Undirskrift meirihluta stjórnarmanna þarf til að skuldbinda 
félagið.  Mikilvægar ákvarðanir, svo sem kaup og sala 
fasteigna, má þó ekki taka nema  allir stjórnarmenn hafi haft 
tök á að fjalla um málið.  Gildir slíkt einnig um meiri háttar 
lántökur, sem krefjast veðsetninga eigna félagsins. 

 
 
 
 

6.  Framkvæmdastjóri. 
 
6.01  Stjórnin skal ráða framkvæmdastjóra til að annast daglegan 

rekstur félagsins. 
 

Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins í 
samræmi við þær reglur sem honum eru eða verða settar af 
stjórn félagsins, eða samkvæmt samþykktum þess.  Hinn 
daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana, sem eru 
óvenjulegar eða mikils háttar.  Framkvæmdastjóri skal sjá 
um að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur 
og meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti. 
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6.02  Framkvæmdastjóra er skylt til að hlíta öllum fyrirmælum 
stjórnar.  Honum ber að veita endurskoðendum allar þær 
upplýsingar sem þeir óska.  Heimilt er að ráða stjórnarmann 
framkvæmdastjóra. 

 
 

7.  Reikningar og endurskoðun. 
 
7.01  Reikningsár félagsins er almanaksárið.  Á hverju 

reikningsári skal semja ársreikning félagsins, og skal hann 
hafa að geyma rekstursreikning, efnahagsreikning, 
fjárstreymisyfirlit og skýringar. 

 
7.02  Á aðalfundi skal kjósa endurskoðanda sem skal vera 

endurskoðendafélag til eins árs. Endurskoðandi má þó ekki 
vera stjórnarmaður félagsins, framkvæmdastjóri eða 
starfsmaður þess. 

 
Endurskoðandi skal rannsaka ársreikning félagsins í 
samræmi við góða endurskoðunarvenju og í því sambandi 
kanna bókhaldsgögn félagsins og aðra þætti er varða rekstur 
þess og fjárhagsstöðu og er honum jafnan heimill aðgangur 
að öllum bókum þess og skjölum. 

 
Endurskoðandi skal hafa lokið endurskoðun ársreiknings 
eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.  Ber honum þá 
að senda endurskoðaða reikninga til stjórnar félagsins, 
ásamt athugasemdum sínum. 

 
Í síðasta lagi einni viku fyrir aðalfund skal stjórn félagsins 
hafa samið svör sín við athugasemdum endurskoðanda og 
skulu þau og athugasemdirnar liggja hluthöfum til sýnis, 
ásamt ársreikningi a.m.k. viku fyrir fundinn. 

 
7.03  Ársreikningur skal sýna skilmerkilega og ítarlega tekjur og 

gjöld fyrirtækisins, eignir þess og skuldir.  Með gjöldum 
skulu taldar hæfilegar afskriftir af fasteignum og 
lausafjármunum félagsins. 
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8.  Eigið hlutafé félagsins. 

 
8.01  Félaginu er heimilt að eiga eigið hlutafé allt að 10% -tíu af 

hundraði-. Hluti getur félagið aðeins eignast samkvæmt 
heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn.  Heimild til 
handa félagsstjórn til kaupa á eigin hlutafé má ekki vera til 
lengri tíma en 18 mánaða hverju sinni.  Atkvæðisréttur 
fylgir ekki eigin hlutum félagsins. 

 
9.  Breytingar á samþykktum félagsins. 

 
9.01   Samþykktum félagsins, umfram það sem hlutafélagalög 

leyfa, verður einungis breytt á lögmætum hluthafafundi.  
Ákvörðun um breytingar á samþykktum verður 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 
hluthafafundinum. 

 
Með tillögur um niðurfærslur á hlutafé félagsins skal farið 
sem samþykktabreytingar.  

 
 Ákvæði samþykkta þessara um atkvæðisrétt hluthafa og 

jafnrétti þeirra á milli verður þó ekki breytt nema með 
samþykki 9/10  -níu tíundu- hluta allra atkvæða, sbr. 94. gr. 
hlutafélagalaganna nr. 2/1995. 
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10.  Slit á félaginu. 
 
10.01 Um slit á félaginu gilda ákvæði hlutafélagalaga, XIII kafla, 

nr. 2/1995. 
 

Hið sama á við um hvers konar samruna eða sameiningu 
félagsins við önnur félög og um sölu á öllum eignum þess.  
Fundur sá, sem samþykkir á lögmætan hátt að slíta félaginu, 
kveður á um hvernig ráðstafa skuli eignum þess og greiðslu 
skulda, sbr. XIII. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög. 

 
 

11.  Önnur ákvæði. 
 
11.01 Þar sem ákvæði samþykkta þessara segja ekki til um 

hvernig með skuli farið, skal hlíta ákvæðum laga nr. 2/1995 
um hlutafélög. 

  
(Millifyrirsagnir innan einstakra kafla eru ekki hluti 
samþykktanna.) 

 
 
Samþykktir þessar voru samþykktar á hluthafafundi í félaginu hinn 
2. nóvember 1995. 
 
Á eftirtöldum hluthafafundum hafa verið samþykktar breytingar á 
samþykktunum: 

1) Aðalfundi 26. júlí 1996 
2) Aðalfundi 9. apríl 1999 
3) Hluthafafundi 5. júlí 1999 
4) Aðalfundi 24. mars 2000 
5) Hluthafafundi 4. desember 2000 
6) Hluthafafundi 21. febrúar 2003 
7) Aðalfundi 13. febrúar 2004. Hlutafé lækkað um kr. 

10.000.000 
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Þá hefur stjórn félagsins gert neðangreindar breytingar á 
samþykktunum: 
 
 

1) 22. júlí 1999 er stjórnin nýtti hluta heimildar 2. mgr. í gr. 
2.01 til aukningar hlutafjár um kr. 13.937.460 og hluta 
heimildar í 3. mgr. í gr. 2.01 um kr. 38.000.000.   

2) 28. mars 2000 er stjórnin nýtt heimild sem var í A. lið 4. 
mgr. í gr. 2.01 um hækkun hlutafjár um kr. 60.000.000 

3) 30. júní 2000, er nýttur var hluti heimildar til hækkunar 
skv. 2. mgr. í gr. 2.01 

4) 27. október 2000, er nýttur var hluti heimildar til 
hækkunar skv. 3. tl. í gr. 2.01 um kr. 4.912.435 

5) 4. desember 2000 var hlutafé hækkað um kr 46.291.460 
 
 
 

Reykjavík,  13. febrúar 2004 
 
 
 

______________________________ 
Jón Sigurðsson 

forstjóri og prókúruhafi 
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STARFSREGLUR 
stjórnar Össurar hf. 

 
 
 

1.gr. Skipan stjórnar 
 
1.1   Stjórn félagsins skipa 7 menn, sem kosnir skulu á aðalfundi 

til eins árs í senn. 
 
 

2.gr. Skipting starfa innan stjórnar 
 
2.1 Félagsstjórnin skal strax að loknum aðalfundi ár hvert koma 

saman til fundar, þar sem stjórnin skiptir með sér verkum. 
Skal þá úr hópi stjórnarmanna kosinn formaður og 
varaformaður stjórnarinnar. 

 
2.2 Aldursforseti félgasstjórnar stjórnar fundi stjórnar skv. 2.1  

þar til stjórnin hefur kosið sér formann, en þá tekur 
nýkjörinn formaður við stjórn fundarins. 

 
2.3 Formaður og varaformaður stjórnar skulu kosnir með 

einföldum meirihluta. Falli atkvæði jöfn ræður hlutkesti. 
 
 

3.gr. Verksvið stjórnar 
 
3.1 Félagsstjórn fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli 

hluthafafunda. Félagsstjórn skal annast um skipulag 
félgasins og starfsemi þess sé jafnan í góðu horfi. 

 
3.2 Félagsstjórn skal setja félaginu markmið í samræmi við 

tilgang félagsins samkvæmt samþykktum þess og skal 
marka þá stefnu og áætlanir til að ná settum markmiðum. 
Stjórnin fylgist með að forstjóri marki og fylgi 
viðskiptastefnu í samræmi við markmiðsáætlun.  
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3.3 Félagsstjórn skal annast um að nægilegt eftirlit sé haft með 
reikningshaldi og meðferð fjármuna félagsins og skal a.m.k. 
árlega staðfesta rekstrar- og fjárhagsáætlanir. 

 
3.4 Meirihluti stjórnar ritar firma félagsins og einungis 

félagsstjórn getur veitt prókúruumboð. 
 
3.5 Félagsstjórn ræður forstjóra að félaginu, gengur frá 

starfslýsingu hans, setur honum erindisbréf og veitir honum 
lausn. Gerður skal skriflegur ráðningarsamningur við hann 
þar sem m.a. skal kveðið á um laun hans og önnur 
starfskjör. Félagsstjórn getur falið formanni stjórnar að 
annast samninga við forstjóra um laun hans og önnur 
starfskjör. 

 
3.6 Félagsstjórn tekur ákvarðanir í öllum málum sem telja 

verður óvenjuleg eða mikilsháttar. Félagsstjórn getur þó 
veitt forstjóra heimild til afgreiðslu slíkra mála. Eins getur 
forstjóri afgreitt slík mál ef ekki er unnt að bíða ákvörðunar 
félagsstjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi 
félagsins. Í þeim tilvikum skal forstjóri tafarlaust tilkynna 
formanni félagsstjórnar um afgreiðslu málsins. 

 
3.7 Félagsstjórn getur í sérstökum tilvikum falið einstökum 

stjórnarmönnum, einum eða fleirum, tiltekin mál til 
athgunar og undirbúnings afgreiðslu á stjórnarfundi. 

 
 

4.gr. Fyrirsvar félagsstjórnar 
 
4.1 Formaður félagsstjórnar er málsvari stjórnar og kemur fram 

fyrir hennar hönd varðandi málefni félagsins, nema stjórnin 
ákveði annað. Einnig kemur formaður fram út á við fyrir 
hönd félagsins, ásamt forstjóra, í samræmi við hefðir innan 
félagsins og eðli máls. Geti formaður ekki sinnt 
starfsskyldum sínum sökum forfalla kemur varaformaður í 
hans stað.  
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4.2 Formaður félagsstjórnar fer að öðru jöfnu með umboð 
félagsins í hlutdeildarfélögum, sem Össur hf. á eignarhlut í. 
Forstjóri gegnir almennt formennsku í dótturfélögum 
Össurar hf. sem tengjast sölu- og framleiðslustarfi félagsins 
hér á landi og erlendis og þeim sem tengjast meginstarfsemi 
móðurfélagsins. Í öðrum dótturfélögum gegnir 
stjórnarformaður formennsku eða samkvæmt nánari 
ákvörðun stjórnar félagsins. 

 
4.3 Forstjóri hefur samráð við formann félagsstjórnar vegna 

samninga við þriðja aðila þegar um er að ræða málefni, sem 
ekki falla undir stöðuumboð forstjóra. Slíkir samningar 
skulu þó ávallt gerðir með fyrirvara um samþykki stjórnar 
félagsins nema stjórnin hafi ákveðið annað.  

 
4.4 Formaður félagsstjórnar kemur fram fyirir hönd stjórnar 

gagnvart forstjóra.  
 
 

5.gr. Boðun funda o.fl. 
 

5.1  Stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir á eins til tveggja 
mánaða fresti, eða þegar stjórnarmaður ákveður. 
Stjórnarfundir skulu haldnir á skrifstofu félagsins. Í 
sérstökum tilvikum má halda fundi annarsstaðar telji 
formaður efni fundarins eða aðrar aðstæður gefa tilefni til. 
Heimilt er að stjórnarmenn taki þátt í stjórnarstörfum 
símleiðis. 

 
5.2 Í lok hvers stjórnarfundar skal að jafnaði tekin ákvörðun um 

hvenær næsti stjórnarfundur skuli haldinn. 
 
5.3 Stjórnarformanni ber að kalla saman stjórnarfund ef einhver 

stjórnarmanna, forstjóri eða endurskoðandi krefst þess. 
 
5.4 Forstjóri á sæti á fundum félagsstjórnar og hefur þar 

umræðu og tillögurétt, nema félagsstjórn ákveði annað í 
einstökum tilvikum. 
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5.5 Til stjórnarfundar skal boða með minnst 7 daga fyrirvara. 
Stjórnarformaður getur þó ákveðið skemmri frest telji hann 
það óhjákvæmilegt vegna sérstakra aðstæðna. 

 
5.6 Fundarboð skal að jafnaði vera skriflegt og skal í því greina 

dagskrá. Skriflega fundargögn um einstök málefni á 
dagskránni skulu senda stjórnarmönnum minnst tveimur 
dögum fyrir fundinn, nema formaður ákveði annað. 
Formaður getur ákveðið að skriflegum fundargögnum verði 
fyrst dreift á stjórnarfundi og þeim skilað í lok fundarins. 

 
5.7 Nú telur formaður ekki stætt á því vegna sérstakra að 

stæðna að bíða þess að haldinn verið stjórnarfundur og 
getur hann þá tekið ákvörðun um símafund stjórnar eða að 
málefnið verið kynnt stjórarmönnum skriflega eða símleiðis 
og haldin verði atkvæðagreiðsla meða stjórnarmanna 
skriflega eða símleiðis. Ákvarðanir sem þannig eru teknar 
skulu lagðar fyrir næsta stjórnarfund til staðfestingar. 

 
 

6.gr. Ákvörðunarvald, atkvæðagreiðslur o.fl. 
 
6.1 Félagsstjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnar 

manna sækir fund enda hafi fundurinn verið boðaður í 
samræmi við 5.5 og 5.6  Mikilvæga ákvörðun má þó ekki 
taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á því að fjalla 
um málið sé þess kostur. ngar. 

 
6.2 Formaður stjórnar stýrir stjórnarfundum. 
 
6.3 Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á 

stjórnarfundum í öllum málum. Falli atkvæði jöfn ræður 
atkvæði formanns úrslitum. 

 
6.4 Stjórnarmaður er einungis bundinn af sannfæringu sinni, en 

ekki fyrirmælum þeirra sem hafa kosið hann. 
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6.5 Óski einstakir stjórnarmenn að taka upp einstök mál utan 
stjórnarfunda skulu þeir snúa sér til forstjóra en ekki 
annarra starfsmanna félagsins.  

 
 

7.gr. Fundargerðir og fundargerðarbók 
 
7.1 Formaður félagsstjórnar skal sjá til þess að haldin sé 

gerðarbók um það sem gerist á stjórnarfundum og um 
ákvarðanir stjórnar. 

 
7.2   Í fundargerðarbók skal skrá eftirfarandi: 
 

Hvar og hvenær fundurinn er haldinn. 
Hverjir sitja fundinn og hver stýrir honum. 
Dagskrá fundarins. 
Stutta skýrslu um umræður á fundum og hvaða ákvarðanir 
hafa verið teknar. 
Hvenær og hvar næsti stjórnarfundur verður haldinn.  
Hver ritað hafi fundargerðina. 

 
7.3 Stjórnarmaður eða forstjóri, sem ekki eru sammála 

ákvörðun stjórnar, eiga rétt á að fá sérálit sitt skráð í 
gerðarbókina. 

 
7.4  Sé fundargerð ekki full frágengin í lok fundar skal hún lesin 

upp í heild sinni og borin upp til samþykktar í upphafi 
næsta fundar. 

 
7.5 Fundargerðarbók skal undirrituð af þeim er fund sitja. 

Fundargerðir sem færðar hafa verið inn í fundargerðarbók 
félagsins teljast full sönnun þess sem gerst hefur á 
stjórnarfundum. Stjórnarmenn sem ekki voru viðstaddir 
þann stjórnarfund sem fundargerð tekur til skulu staðfesta 
að þeir hafi kynnt sér fundargerðina með undirritun sinni. 
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8.gr. Þagnar- og trúnaðarskylda 
 
8.1 Á stjórnarmönnum hvílir þagnarskylda um málefni 

félagsins,  hagi viðskiptavina þess og önnur atriði sem þeir 
fá vitneskju um í starfi sínu sem stjórnarmenn og leynt 
skulu fara samkvæmt samþykktum félagsins, lögum eða 
eðli máls, nema um sé að ræða málefni sem stjórnin ákveður 
að gera opinber eða slíkt leiðir af ákvæðum hlutafélagalaga 
eða samþykktum félagsins. Þagnarskylda helst þótt látið sé 
af starfi. 

 
8.2 Stjórnarmaður skal varðveita öll gögn með tryggilegum 

hætti sem hann fær afhent til að gegna starfa sínum sem 
stjórnarmaður. 

 
8.3 Stjórnarmenn aðrir en stjórnarformaður skulu almennt ekki 

tjá sig við fjölmiðla eða snúa sér til almennings varðandi 
málefni félagsins, nema að fengnu samþykki formanns. 

 
 

9.gr. Vanhæfi 
 
9.1 Stjórnarmaður eða forstjóri mega ekki taka þátt í meðferð 

máls um samningsgerð milli félagsins og þeirra, um 
málshöfðun gegn þeim eða um samningsgerð milli félagsins 
þriðja manns eða málshöfðun gegn þriðja manni ef þeir hafa 
þar verulegra hagsmuna að gæta sem kunna að fara í bága 
við hagsmuni félagsins. Skylt er stjórnarmanni og forstjóra 
að upplýsa um slík atvik. 

 
9.2 Leggja skal fyrir félagsstjórnina til staðfestingar (eða 

synjunar) alla samninga sem stjórnarmaður eða forstjóri 
kunna að gera við félagið og samninga milli félagsins og 
þriðja manns ef stjórnarmaður eða forstjóri hafa verulega 
hgsmuni af slíkum samningum og þeir hagsmunir kunna að 
fara í bága við hagsmuni félagsins. 

 
 



 

 

23

10.gr. Skýrslur 
 
10.1 Forstjóri skal á hverjum stjórnarfundi leggja fyrir 

félagsstjórnina skýrslu um starfsemi félagsins frá síðasta 
stjórnarfundi í stórum dráttum. Félagsstjórnin getur á 
stjórnarfundum krafið forstjóra og aðra helstu starfsmenn 
félagsins um upplýsingar og gögn sem félagsstjórninni eru 
nauðsynleg til að hún geti sinnt verkefnum sínum. 

 
 

11.gr. Undirritun ársreiknings o.fl. 
 
11.1 Ársreikningur félagsins og samstæðureikningur skulu lagðir 

fyrir félagsstjórn til afgreiðslu og skal stjórnin ásamt 
forstjóra undirrita ársreikninginn og samstæðureikninginn. 
Telji stjórnarmaður eða forstjóri að ekki beri að samþykkja 
ársreikninginn eða samstæðureikninginn, eða hann hefur 
mótbárur fram að færa sem hann telur rétt að hluthafar fái 
vitneskju um, skal hann gera grein fyrir því í áritun sinni. 

 
 

12.gr. Undirritun ársreiknings o.fl. 
 
12.1 Stjórnarmenn skulu kynna sér og vera bundnir af ákvæðum 

laga, almennum reglum verðbréfamarkaðarins og 
sérstökum reglum félagsins um meðferð 
trúnaðarupplýsinga og innherjaviðskipti. 

 
12.2 Um ábyrgð, vald og störf stjórnar félagsins fer að öðru leyti 

en greinir í starfsreglum þessum samkvæmt 
hlutafélagalögum, lögum um ársreikninga og öðrum 
almennum lögum og samþykktum félagsins. 

 
 

13.gr. Breytingar á starfsreglum stjórnar 
 
13.1 Einungis stjórn félagsins getur gert breytingar á 

starfsreglum þessum. Til breytinga á starfsreglunum þarf 
samþykki einfalds meirihluta félagsstjórnar. 
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14.gr. Varsla og meðferð starfsreglna 

 
14.1 Frumrit starfsreglna þessara, með áorðnum breytingum ef 

við á, skal jafnan vera til staðar í fundargerðarbók félagsins. 
 
14.2 Þeir sem eiga sæti í stjórn félagsins við setningu starfsreglna 

þessara skulu undirrita frumrit starfsreglnanna. Ef stjórnin 
samþykkir breytingar á starfsreglum skulu stjórnarmenn 
undirrita frumrit af reglunum svo breyttum. Nýjum 
stjórnarmönnum skulu kynntar starfsreglurnar og skulu 
þeir undirrita frumrit þeirra því til staðfestu. 

 
14.3 Stjórnarmönnum, forstjóra og endurskoðendum félagsins 

skal afhent eintak af starfsreglum og samþykktum félagsins 
sem í gildi eru á hverjum tíma. 

 
 
Framangreindar starfsreglur stjórnar Össurar hf. eru settar 

samkvæmt 4.mgr. 70.gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. 
 
Þannig samþykkt á stjórnarfundi félagsins hinn 11/12 1999 
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Reglur Össurar hf.  
 

um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja  
samkvæmt 51. gr. laga nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti. 

 
 
 

1. Tilgangur 
 

1.1. Tilgangur þessara reglna er að tryggja að meðferð 
innherjaupplýsinga og viðskipti innherja séu í samræmi við 
lög og reglur sem gilda á hverjum tíma. Einnig skulu þær 
stuðla að því að jafnræði ríki milli fjárfesta og að réttri 
verðmyndum hlutabréfa félagsins á markaði.  

 
1.2. Reglur þessar eru settar í samræmi við ákvæði IX. kafla laga 

nr. 33/2003, um verðbréfaviðskipti. Innherjar í Össuri hf. eru 
hvattir til þess að kynna sér efni þeirra laga. 

 
 

2. Gildissvið 

 
2.1. Reglurnar gilda um viðskipti innherja með fjármálagerninga 

í Össuri hf. sem skráðir hafa verið eða óskað hefur verið eftir 
að verði skráðir á skipulegum verðbréfamarkaði. Hugtakið 
innherjar er skilgreint í lögum um verðbréfaviðskipti og 3. 
gr. reglna þessara. Reglur þessar gilda jafnframt um aðila 
sem eru fjárhagslega tengdir fruminnherjum eftir því sem 
við getur átt. 

 
2.2 Reglurnar taka einnig til fjármálagerninga sem tengdir eru 

einum eða fleirum slíkum fyrrgreindum fjármálagerningum, 
sem og sambærilegum fjármálagerningum dótturfélaga 
Össurar hf. sem skráð kunna að verða á skipulegum 
verðbréfamarkaði. 
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3. Skilgreiningar 

 
3.1. Með félaginu er átt við:  

Össur hf. og dótturfélög. 
 

3.2. Með innherja er átt við eftirfarandi aðila: 
1. Fruminnherji - Aðila sem býr yfir innherjaupplýsingum vegna 

eignaraðildar eða hefur að jafnaði aðgang að slíkum 
upplýsingum vegna aðildar að stjórn, rekstri eða eftirliti eða 
vegna annarra starfa á vegum útgefanda verðbréfa. 

 
2. Tímabundnir innherjar - Aðili sem telst ekki fruminnherji en 

býr yfir innherjaupplýsingum vegna starfa sinna, stöðu eða 
skyldna 

 
3. Aðrir innherjar - Aðilar sem hvorki teljast fruminnherjar né 

tímabundnir innherjar en hafa fengið vitneskju um 
innherjaupplýsingar, enda hafi viðkomandi vitað eða mátt 
vita hvers eðlis upplýsingarnar voru. 
 

3.3.   Með innherjaupplýsingum er átt við: 
 Upplýsingar um útgefanda verðbréfa, verðbréfin sjálf eða 

önnur atriði sem ekki hafa verið gerðar opinberar en eru 
líklegar til að hafa áhrif á markaðsverð fjármálagerninganna ef 
opinberar væru. Tilkynningar til skipulegra verðbréfamarkaða 
teljast opinberar upplýsingar þegar þeim hefur verið miðlað 
þaðan. Aðrar upplýsingar teljast opinberar þegar þeim hefur 
verið miðlað á verðbréfamarkaðinum með opinberum og 
viðurkenndum hætti. 

 
3.4.  Með opinberum upplýsingum er átt við: 

Upplýsingum sem miðlað hefur verið á verðbréfamarkaði 
með opinberum og viðurkenndum hætti. Tilkynningar til 
kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða teljast opinberar 
þegar  þeim hefur verið miðlað þaðan, sbr. lög um starfsemi 
kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða.  
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3.5. Með óviðkomandi aðilum er átt við:  

Alla þá sem ekki þurfa nauðsynlega á upplýsingum að halda 
vegna starfs síns eða stöðu.  

 
3.6. Með fjármálagerningi er átt við: 

a. Verðbréf, þ.e. hvers konar framseljanleg kröfuréttindi til 
peningagreiðslu eða ígildis hennar, svo og framseljanleg 
skilríki fyrir eignarréttindum að öðru en fasteign eða 
einstökum lausafjármunum, svo sem hlutabréf, 
skuldabréf, áskriftarréttindi, skiptanleg verðbréf og 
breytanleg verðbréf. 

 
b. Afleiða, þ.e. samningur þar sem uppgjörsákvæði byggist 

á breytingu einhvers þáttar á tilteknu tímabili, svo sem 
vaxta, gengis gjaldmiðla, verðbréfaverðs, 
verðbréfavísitölu eða hrávöruverðs. Með afleiðu er m.a. 
átt við: 

 
i. Framvirkan óframseljanlegan fjármála-gerning, þ.e. 

samning sem kveður á um skyldu samningsaðila til 
að kaupa eða selja tiltekna eign fyrir ákveðið verð á 
fyrir fram ákveðnum tíma, 
 

ii. Framtíðarsamning, þ.e. staðlaðan og 
framseljanlegan samning sem kveður á um skyldu 
samningsaðila til að kaupa eða selja tiltekna eign 
fyrir ákveðið verð á fyrir fram ákveðnum tíma, 

 

iii.  Skiptasamning, þ.e. samning sem kveður á um að 
hvor samningsaðila greiði hinum fjárhæð sem tekur 
mið af breytingum á hvoru viðmiðinu fyrir sig á 
samningstímanum 

 

iv.  Valréttarsamning, þ.e. samning sem veitir öðrum 
samningsaðila, kaupanda, rétt en ekki skyldu til að 
kaupa (kaupréttur) eða selja (söluréttur) tiltekna 
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eign (andlag samnings) á fyrir fram ákveðnu verði 
(valréttargengi) á tilteknu tímamarki (lokadagur) 
eða innan tiltekinna tímamarka (gildistími valréttar). 
Sem endurgjald fyrir þennan rétt fær hinn 
samningsaðilinn, útgefandinn, ákveðið gjald sem 
segir til um markaðsvirði valréttarins við upphaf 
samningstímans. 
 

Hlutdeildarskírteini. 

Peningamarkaðsskjal. 

Framseljanleg veðréttindi í fasteignum og lausafé. 

 

4. Meðferð Innherjaupplýsinga 
4.1.   Skyldur innherja  

Innherja er óheimilt að:   
- að  afla eða ráðstafa verðbréfum, fyrir eigin reikning eða 
annarra, búi þeir yfir innherjaupplýsingum 

 
- að láta þriðja aðila innherjaupplýsingar í té, nema það sé gert 
í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur þess sem 
upplýsingarnar veitir 
 
- að ráðleggja þriðja aðila á grundvelli innherjaupplýsinga að 
afla verðbréfa  eða ráðstafa þeim eða að hvetja að öðru leyti til 
viðskipta með verðbréf.   

 

4.2.  Um meðferð innherjaupplýsinga 
Hverjum og einum ber að stuðla að því að gildandi lög og 
reglur um meðferð innherjaupplýsinga séu virtar. Öðlist aðili, 
sem reglur þessar gilda um, vitneskju um að lög eða reglur 
um meðferð innherjaupplýsinga hafi verið brotnar, ber að 
gera framkvæmdastjóra fjármálasviðs og regluverði viðvart. 
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Stefnt skal að því að innherjaupplýsingar séu birtar eins skjótt 
og unnt er og þeim ekki haldið leyndum lengur en þörf 
krefur. 

 
Þeim sem hefur undir höndum hvers konar gögn með 
innherjaupplýsingum, á áþreifanlegu formi eða rafrænu, ber 
skylda til að varðveita þau á þann hátt að óviðkomandi aðilar 
komist hvorki í þau né geti áttað sig á um hvers konar 
upplýsingar er að ræða.  Fjölföldun efnisins skal halda í algeru 
lágmarki og afrit skulu geymd með sömu varfærni og frumrit. 
Regluverði skal tilkynnt um það sé innherjaupplýsingum 
miðlað og til hverra og uppfærir hann innherjalista til 
samræmis. Á sama hátt skal innherji sem miðlar 
innherjaupplýsingum tilkynna til regluvarðar þegar 
viðtakandi býr ekki lengur yfir innherjaupplýsingum og telst 
því ekki lengur til innherja. 

 
4.3.   Um miðlun innherjaupplýsinga 
 Innherjum er skylt að gæta þess að innherjaupplýsingar sem 

þeir hafa undir höndum berist ekki til óviðkomandi. Með 
óviðkomandi er átt við alla þá sem ekki þurfa nauðsynlega á 
upplýsingum að halda starfa eða stöðu sinnar vegna. 

 
 Regluvörður skal hafa yfirumsjón með miðlun 

innherjaupplýsinga til markaðarins og hafa samráð um 
miðlunina við framkvæmdastjóra fjármálasviðs og eftir 
atvikum forstjóra. 

 
 Ef starfsmaður er í vafa um hvort tilteknar upplýsingar, sem 

hann hefur undir höndum, teljist vera innherjaupplýsingar 
skal hann bera málið undir næsta yfirmann sinn sem tekur 
ákvörðun að höfðu samráði við regluvörð.  

 
 Heimilt er að miðla innherjaupplýsingum til annarra sé það 

í eðlilegu sambandi við starf, stöðu og skyldu þess sem 
lætur upplýsingarnar af hendi, sem og þess sem við þeim 
tekur. Hver sem sendir öðrum innherjaupplýsingar, skal 
leitast við að tryggja að upplýsingarnar berist einungis 
réttum móttakanda. 
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 Miðlun innherjaupplýsinga er ætíð háð samþykki næsta 

yfirmanns þess sem lætur þær í té. Við miðlun upplýsinga 
skal þess gætt að láta eins þröngan hóp fá aðgang að 
innherjaupplýsingum og mögulegt er.  

 
 Gera þarf þeim sem fær innherjaupplýsingar í hendur grein 

fyrir því að viðtaka þeirra setji hann í stöðu innherja og að 
misnotkun innherjaupplýsinga sé refsiverð samkvæmt 
lögum. Í dæmaskyni má nefna prófarkalesara, prentara, 
starfsmenn auglýsingastofa, kynningaraðila og aðra sem 
fara með innherjaupplýsingar fyrir félagið. 

 
 

5. Birting Innherjaupplýsinga 
 
5.1  Birta skal innherjaupplýsingar í Kauphöll Íslands í samræmi 

við reglur laga um starfsemi kauphalla og skipulegra 
tilboðsmarkaða, reglugerða settum með stoð í þeim og 
reglum Kauphallar Íslands um upplýsingaskyldu 
útgefenda, sem og reglna félagsins um upplýsingaskyldu. 

 
5.2. Regluvörður samkvæmt ákvæðum 6. gr. reglna þessara ber 

ábyrgð á því að innherjaupplýsingar séu birtar í samræmi 
við framangreint. Skal regluvörður afla samþykkis 
framkvæmdastjóra fjármálasviðs, eða þeirra sem hann vísar 
til, fyrir birtingu innherjaupplýsinga. Innherjaupplýsingar 
skulu aldrei birtar án þess að framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs eða sá sem hann tilnefnir hafi samþykkt það. 

 

6. Regluvörður 

 
6.1. Regluvörður sér um að senda tilkynningar til Kauphallar 

Íslands, samkvæmt reglum þessum og viðeigandi laga- og 
reglugerðarákvæðum.   

6.2. Regluvörður skal halda skrá yfir innherja félagsins, sbr. það 
sem greinir í reglum þessum.   
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6.3. Regluvörður skal sjá til þess að staðið verði að kynningu á 
reglum þessum meðal starfsmanna. Hann ber ábyrgð á því 
að reglurnar séu aðgengilegar þeim sem undir þær falla.  

6.4 Tilkynna skal regluverði í hvert skipti sem 
innherjaupplýsingum er miðlað.  

6.5 Regluvörður skal gefa stjórn félagsins skýrslu yfir störf sín 
hið minnsta einu sinni á ári. Skal þar m.a. tilgreina hvernig 
hafi verið staðið að kynningu reglna, fjölda viðskipta 
innherja og hvort viðskipti hafi átt sér stað án þess að leitað 
væri samþykkis regluvarðar.  

6.6. Auk framangreinds ber regluverði að sinna öðrum þeim 
verkefnum sem honum eru falin samkvæmt ákvæðum 
reglna þessara.  

 
 

7. Innherjalisti og viðskipti innherja 
 

Regluvörður skal halda skrá yfir innherja félagsins og skal 
þar koma fram hverjir séu innherjar í félaginu og 
upplýsingar um aðila, sem eru fjárhagslega tengdir þeim, 
s.s. maki og ófjárráða börn. Stjórn skal setja 
viðmiðunarreglur um hvernig standa beri að uppfærslu 
listans.   

 
7.2. Regluvörður ber ábyrgð á uppfærslu innherjalista og skulu 

tilkynningar um breytingar sendar til Fjármálaeftirlitsins og 
kauphallar eða skipulegs tilboðsmarkaðar samdægurs. Við 
uppfærslu skal fara eftir reglum stjórnar samkvæmt 1. mgr.  

 
7.3. Þeim sem skráðir eru á innherjalista ber að tilkynna um slíkt 

og eins þegar þeir eru teknir af innherjalistanum.  
 
7.4. Regluverði ber að halda skrá yfir tilkynningar fruminnherja 

um viðskipti þeirra og fjárhagslega tengdra aðila og hvort 
hann hafi talið innherjaupplýsingar vera fyrir hendi.  Að 
viðskiptum framkvæmdum ber að tilgreina hvert hafi verið 
nafnvirði seldra bréfa og söluverð þeirra. Skrá þessi skal 
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vera þannig úr garði gerð að ekki sé unnt að breyta 
skráningu í henni eftir á.  

 
7.5. Regluvörður skal gera kauphöll eða skipulegum 

tilboðsmarkaði samdægurs viðvart um viðskipti 
fruminnherja og aðila fjárhagslega tengdum þeim.  

 
7.6 Telji regluvörður að grunur leiki á því að reglur um meðferð 

innherjaupplýsinga hafi verið brotnar, innherjaupplýsingar 
komist til óviðkomandi aðila eða að viðskipti innherja hafi 
átt sér stað í andstöðu við reglur þessar skal hann þegar í 
stað gera Fjármálaeftirlitinu viðvart um það. Einnig skal 
hann senda stjórn félagsins, forstjóra og framkvæmdastjóra 
fjármálasviðs tilkynningu sama efnis.  

 
 
8. Viðskipti innherja og rannsóknarskylda fruminnherja 
 
8.1. Fruminnherji skal ganga úr skugga um það áður en hann 

eða aðili fjárhagslega tengdur honum á viðskipti með 
verðbréf eða fjármálagerninga sem eru tengdir 
verðbréfunum að ekki séu fyrir hendi innherjaupplýsingar 
innan félagsins.  

 
8.2. Fruminnherji skal tilkynna regluverði um fyrirhuguð 

viðskipti sín eða fjárhagslegra tengdra aðila áður en þau 
eiga sér stað og einnig jafnóðum og viðskiptin hafa farið 
fram, þ.m.t. hvert var nafnverð og sölugengi verðbréfanna. 

 
8.3 Eftir að regluverði hefur borist tilkynning fruminnherja 

samkvæmt ofangreindu skal hann láta honum í té álit á því, 
hvort innherjaupplýsingar liggi fyrir innan félagsins. Einnig 
skal regluvörður vekja athygli fruminnherja á því, eigi hann 
viðskipti með bréf þrátt fyrir að innherjaupplýsingar séu 
fyrirliggjandi, að regluverði ber í slíku tilviki að tilkynna 
Fjármálaeftirliti og stjórn félagsins um viðskiptin.   

 
8.4 Ráðlegging regluvarðar varðandi viðskipti innherja hefur 

gildi þann dag sem hún er veitt. Eigi viðskiptin sér ekki stað 
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þann dag ber innherja að leita á ný eftir leiðbeiningum 
regluvarðar til að uppfylla tilkynningar- og 
rannsóknarskyldu sína. 

 
8.5 Um opinbera birtingu á viðskiptum fruminnherja fer eftir 

ákvæðum laga um starfsemi kauphalla og skipulegra 
tilboðsmarkaða og annarra viðeigandi réttarheimilda.  

 
8.6.1 Öðrum innherjum, en fruminnherjum, er jafnan óheimilt að 

eiga viðskipti með verðbréf. 
 
 
9. Gildistaka 
 
 Reglur þessar hafa verið staðfestar af Fjármálaeftirlitinu 

samkvæmt 2. mgr. 51. gr. laga nr. 33/2003, um 
verðbréfaviðskipti, og öðlast gildi hinn 22.10.2003  
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Innherjalisti – Össur hf. 
 
Fruminnherji : kennitala :  maki : 
 
Árni Alvar Arason,  
Framkvæmdastjóri 
Business Development 
Miðbraut 11      
170 Seltjarnarnes 020764-3689      Elsa Ævarsdóttir 
 
Bengt Kjell 
Stjórnarmaður  
Industrivärden 
Hantverkargatan 44, 1 tr. 
Se-112 21 Stockholm 
Svíþjóð   Erl. ríkisborgari. 
 
 
Dagrún Árnadóttir 
Aðstoðarmaður forstjóra 
Vesturvallagata 6 
101 Reykjavík  310772-4889      Páll Gestsson 
 
 
Egill Jónsson   
Framkvæmdastjóri Framleiðslusviðs 
Hrauntunga 28 
220 Hafnarfjörður 130557-5119 Anna Guðný Eiríksd.  
 
 
Eyþór Bender 
Framkvæmdastjóri 
Prosthetic Division 
Bollagarðar 81 
170 Seltjarnarnes 180565-3109      Bergljót Friðriksdóttir 
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Garðar Garðarsson 
Lögfræðingur 
Hrísholt 7 
210 Garðabæ  051144-3339      Sölvína Konráðs 
 
 
Gunnar Stefánsson  
Stjórnarmaður 
Sæbólsbraut 33 
200 Kópavogur  090855-6119      Kristín Rafnar 
 
 
Heimir Haraldsson 
Stjórnarmaður 
Hesthamrar 20 
112 Reykjavík  220455-5999      Hrönn Hilmarsdóttir 
 
 
Heimir Þorsteinsson 
Endurskoðandi 
Holtaási 10 
210 Garðabær  200670-3889      Hanna Þ. Guðjónsdóttir 
 
 
Hilmar Bragi Janusson 
Framkvæmdastjóri 
Framleiðslu- og þróunarsviðs 
Valhúsabraut 33 
170 Seltjarnarnes 310861-4649      Lóa Helgadóttir 
 
 
Hjörleifur Pálsson 
Fjármálastjóri 
Birkihlíð 36 
105 Reykjavík  281163-4269      Helena Hilmarsdóttir 
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Jón Sigurðsson 
Forstjóri 
Háteigsvegur 32 
105 Reykjavík  290656-3549       Eydís Hilmarsdóttir 
 
 
Kristín Andrea Einarsdóttir 
Deildarstjóri hagdeildar 
Blikahjalla 1 
200 Kópavogur  170166-4939      Jóhann Ingibergsson 
 
Kristján T. Ragnarsson 
Stjórnarmaður 
Búsettur í USA  151143-3269      Hrafnhildur Ágústsd. 
 
 
Mark Emery 
Fjármálastjóri 
Össur North America 
Búsettur í USA  Erl. ríkisborgari      Sylvia Emery 
 
 
Ólafur Gylfason 
Framkvæmdastjóri 
Össur Europe BV 
Búsettur í Eindhoven 191269-3229             Erna M. Arnardóttir 
 
 
Pétur Guðmundarson 
Formaður stjórnar 
Reykjabyggð 11 
270 Mosfellsbær  050550-2499 
 
 
Ragnheiður Ásgrímsdóttir 
Viðskiptafræðingur í Hagdeild 
Granaskjóli 22 
107 Reykjavík  021267-5629 
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Sigurborg Arnarsdóttir 
Deildarstjóri fjárreiðu og hluthafasamskipta 
Sunnubraut 10 
200 Kópavogur  010272-4169      Helgi Ólafsson 
 
Sigurbjörn Þorkelsson 
Stjórnarmaður   
Búsettur í UK  130966-5279      Aðalheiður Magnúsd. 
 
Yvonne Mayer 
Framkvæmdastjóri 
Össur Nordic AB 
Búsett í Uppsala Erl. Ríkisborgari 
 
Össur Kristinsson  
Varaformaður stjórnar 
Sæbólsbraut 42 
200 Kópavogur  051143-3539      Björg Rafnar 

 
 
 
 
 
 
 

Reykjavík, febrúar 2003 
Dagrún Árnadóttir 


