FRAMBOÐ TIL STJÓRNARSETU
Ég, undirritaður, gef hér með kost á mér til stjórnarsetu í Heimavöllum hf.
1.

Almennar upplýsingar um frambjóðanda:

Fullt nafn
Heimilisfang
Sími/GSM

2.

Kennitala
Póstnr.

Staður

Netfang

Upplýsingar um aðalstarf

Hvert er aðalstarf frambjóðanda:

3.

Önnur stjórnarstörf

Situr frambjóðandi í öðrum stjórnum félaga? (hf., ehf., slf., sf) Já
Ef já, í hvaða stjórnum?

4.

Menntun og reynsla

Hver er menntun frambjóðanda?

Hver er starfsreynsla frambjóðanda

Nei

5.

Hlutafjáreign í félaginu

Á frambjóðandi hlut í félaginu? Já

Nei

Ef já, hversu marga hluti?
Á frambjóðandi hlut í félaginu í gegnum eignarhald á öðru félagi? Já

Nei

Ef já, hversu marga hluti?
6.

Hagsmunatengsl frambjóðanda

Vinsamlega upplýstu um hagsmunatengsl þín við:
Helstu viðskiptamenn félagsins

Hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu

Helstu samkeppnisaðila félagsins:

Önnur tengsl við félagið

7.
Hefur frambjóðandi verið starfsmaður Heimavalla hf. eða nátengds félags 1
undanfarin þrjú ár?

Ef félagið ræður yfir, hvort heldur beint eða óbeint, að lágmarki 10% af heildarhlutafé eða atkvæðavægi
í öðru félagi skal hið síðarnefnda félag teljast nátengt. Ef félagið ræður yfir 50% eða meira af
heildarhlutafé eða atkvæðavægi í öðru félagi skal félagið teljast hafa óbein yfirráð yfir eignarhlutum
síðarnefnda félagsins í öðrum félögum.
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8.
Hefur frambjóðandi þegið verulegar greiðslur2 (fyrir utan stjórnarlaun) frá
Heimavöllum hf., nátengdu félagi eða daglegum stjórnendum þess undanfarin þrjú ár, til
dæmis sem ráðgjafi eða verktaki?

9.
Hefur frambjóðandi sem viðskiptavinur, birgir eða samstarfsaðili átt í
umtalsverðum viðskiptum við Heimavelli hf. eða nátengd félög undanfarið ár eða hefur
persónulegra eða í gegnum annað félag, mikilla annarra viðskiptahagsmuna að gæta í
Heimavöllum hf.

10.
Er frambjóðandinn einn af daglegum stjórnendum annars félags þar sem einn af
stjórnarmönnum þess er daglegur stjórnandi í sama félagi?

11.
Hefur frambjóðandi verið meðeigandi ytri endurskoðenda Heimavalla hf. eða
nátengds félags, eða starfsmaður sem tekið hefur þátt í ytri endurskoðun félagsins
undanfarin þrjú ár?

12.
Er frambjóðandi tengdur nánum fjölskylduböndum daglegum stjórnanda
Heimavalla hf. og/eða tengdur aðila, sem nefndur er í 7.-11. Tölulið hér að framan,
vegna hjúskapar eða sambúðar, vegna skyldleika eða mægða í beinan legg eða að öðrum
til hliðar eða tengdur með sama hætti vegna ættleiðingar?

Ítarleg starfsferilskrá skal fylgja framboði
Staður og dagsetning

Undirskrift

Við mat á þessu ber bæði að líta til þess hvort greiðslurnar geti talist verulegar fyrir félagið sjálft sem og
umræddan stjórnarmann, t.d. hvort þær hafi verið/séu talsverður hluti af tekjuöflun stjórnarmannsins.
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