Ársaðalfundur
hjá P/F Smyril Line
Boðað verður við hesum til ársaðalfund í P/F Smyril Line (reg. nr. 544)
fríggjadagin 7. mai 2021 kl. 15:00
at verða á Hotel Hafnia, Áarvegur 4-10, 100 Tórshavn, við hesi dagsskrá:
0. Val av fundarstjóra.
1. Frásøgn frá virki felagsins í farna ári.
2. Framløga av grannskoðaðum roknskapi og fíggjarstøðu til góðkenningar.
3. Uppskot frá nevndini um, hvussu ársavlopið skal verða nýtt ella um rindan av halli sambært
góðkenda roknskapin.
4. Val av nevndarlimum.
5. Val av grannskoðara.
6. Uppskot frá nevnd:
A.

Henda áseting verður sett inn sum nýggj § 4 A, og verandi áseting strikað:
”Aðalfundur felagsins heimilar hervið nevnd felagsins til felagsins vegna í
tíðarskeiðnum frá 7. mai 2021 til 6. mai 2026 at keypa egin partabrøv. Nevndin
kann felagsins vegna í mesta lagi keypa egin partabrøv upp til tað punkt har
áljóðandi virðið á øllum teimum egnum partabrøvum, sum felagið eigur, er 20%
av áljóðandi virðinum av partapeningi felagsins og hetta til ein kurs, sum ikki
kann vera lægri enn 100 ella hægri enn 200 og ímóti gjaldi í reiðum peningi.”

Til samtyktar av uppskoti um viðtøkubroyting krevst smb. § 106, stk. 1 í vinnufelagslógini, at í
minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðunum og av tí partinum av felagskapitalinum, sum er
umboðaður á aðalfundinum, hava tikið undir við uppskotinum.
Rætturin hjá einstøku partaeigarum felagsins til at luttaka á aðalfundi og at greiða atkvøðu í
sambandi við partabrøv síni verður ásettur í mun til tey partabrøv, sum viðkomandi partaeigarar
eiga skrásetingardagin. Skrásetingardagurin er 1 vika, áðrenn aðalfundurin verður hildin, ið er
fríggjadagin 30. apríl 2021.
Til at greiða atkvøðu á aðalfundinum krevst, at partaeigarin í seinasta lagi mánadagin 3. mai 2021
hevur fráboðað luttøku síni á aðalfundinum og hevur prógvað sín atkvøðurætt á skrivstovu felagsins
J. Broncksgøta 37, 100 Tórshavn.
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