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Starfsreglur tilnefningarnefndar Tryggingamiðstöðvarinnar hf.
Útgáfa nr. 1, samþykkt á hluthafafundi í félaginu 25. október 2018.

Inngangur.
Tilnefningarnefnd starfar samkvæmt heimild í 26. gr. samþykkta félagsins. Hluthafafundur setur
nefndinni eftirfarandi reglur:
1. Skipun og samsetning tilnefningarnefndar.
1.1.

Tilnefningarnefnd skal skipuð þremur mönnum og skulu tveir þeirra kosnir á aðalfundi. Stjórn
félagsins skal skipa þann þriðja eigi síðar en mánuði eftir aðalfund.

1.2

Stjórnarmönnum félagsins er heimilt að bjóða sig fram eða vera skipaðir í tilnefningarnefnd en
þeir skulu ekki mynda meirihluta hennar. Stjórnarmaður skal ekki gegna formennsku í nefndinni.

1.3

Stjórnendum félagsins og starfsmönnum er óheimilt að eiga sæti í tilnefningarnefnd.

1.4

Meirihluti nefndarmanna skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Þá skal
a.m.k. einn nefndarmanna vera óháður hluthöfum sem eiga 10% hlut í félaginu eða meira. Stjórn
TM skal meta óhæði nefndarmanna samkvæmt 2. mgr. 16. gr. samþykkta félagsins að breyttu
breytanda.

1.5

Framboð til tilnefningarnefndar skal hafa borist stjórn félagsins skriflega eigi síðar en fimm
dögum fyrir aðalfund. Um tilkynningu um framboð til nefndarinnar fer að öðru leyti samkvæmt
1. mgr. 16. gr. samþykkta að breyttu breytanda.

1.6

Um kosningu í tilnefningarnefnd fer samkvæmt reglum hlutafélagalaga um meirihlutakosningu
milli einstaklinga.

1.7

Tilkynna skal um skipun nefndarmanna á vefsíðu félagsins eigi síðar en sex mánuðum fyrir
aðalfund félagsins.

2. Fundir.
2.1

Nefndin kýs sér formann á fyrsta fundi sem nefndin kemur saman.

2.2

Nefnin skal hittast að lágmarki tvisvar á starfsári sínu og halda aukafundi þegar formaður
nefndarinnar telur þörf á því.

2.3

Formaður nefndarinnar ber ábyrgð á að fundargerð sé færð um það sem gerist á
nefndarfundum.

2.4

Af hálfu tilnefningarnefndar skal séð til þess að a.m.k. einn nefndarmaður sæki aðalfund í
félaginu, svo og aukafundi þegar kjör til stjórnar félagsins er meðal dagskrárliða á þeim. Geti
nefndarmaður ekki sótt fund skal þátttaka hans tryggð með öðrum hætti, s.s. rafrænum hætti.

3. Hlutverk og ábyrgðarsvið.
3.1

Tilnefningarnefnd hefur það hlutverk að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu í félaginu þegar
kosning til stjórnar er á dagskrá hluthafafundar.

3.2

Helstu verkefni tilnefningarefndar eru:
a. að óska eftir tillögum um framboð til stjórnar fá hluthöfum tímanlega fyrir aðalfund félagsins,
b. að sjá til þess að upplýst sé hvernig hluthafar geti lagt fram tillögur fyrir tilnefningarnefndina,
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c. að útbúa framboðstilkynningu og sjá til þess að hún sé aðgengileg og skil framboðstilkynninga
sé í samræmi við lög og samþykktir félagsins,
d. að meta frambjóðendur út frá hæfni, reynslu og þekkingu,
e. að meta óhæði frambjóðenda,
f. að leggja fram rökstudda tillögu að tilnefningu frambjóðenda til stjórnarsetu og gera grein
fyrir þeim og öðrum störfum sínum á hluthafafundi þar sem kosning til stjórnar er á dagskrá,
g. að gera tillögu að fundarstjóra fyrir hluthafafund félagsins og
h. að yfirfara og meta starfsreglur þessar og gera tillögu að breytingum og leggja fyrir
hluthafafund ef nefndin telur þörf á.
3.3

Við undirbúning og gerð tillögu að tilnefningu frambjóðenda til stjórnarsetu skal nefndin m.a.
líta til þess að samsetning stjórnar sé sem best í samræmi við starfsemi og stefnu félagsins og
hún beri með sér fjölbreytni og breidd í hæfni, reynslu og þekkingu og þannig að kynjahlutföll í
stjórn séu sem jöfnust. Skal nefndin við þessa vinnu m.a. notast við niðurstöður árangursmats
stjórnar er varðar samsetningu stjórnar og hæfni stjórnarmanna.

4. Heimildir tilnefningarnefndar, aðgengi að gögnum.
4.1

Tilnefningarnefnd getur kallað eftir upplýsingum er tengjast verkefnum hennar hjá félaginu.
Aðgangur að gögnum og starfsmönnum félagsins skal þó vera bundinn þeim hömlum sem gilda
um aðgengi stjórnarmanna í vátryggingafélögum samkvæmt gildandi löggjöf og starfsreglum
stjórnar.

4.2

Tilnefningarnefnd er heimilt að leita til utanaðkomandi ráðgjafa í störfum sínum og skulu þeir þá
vera óháðir félaginu, daglegum stjórnendum og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir en
við það mat skal nefndin notast við sömu reglur og þegar óhæði stjórnarmanna er metið.

5. Þagnarskylda.
5.1

Á nefndarmönnum hvílir þagnarskylda um málefni félagsins og önnur atriði sem þeir fá vitneskju
um í störfum sínum sem nefndarmenn og leynt skulu fara samkvæmt samþykktum félagsins,
lögum eða eðli máls, nema um sé að ræða málefni sem nefndin ákveður að gera opinber í
tengslum við starfsskyldur sínar eða slíkt leiðir af ákvæðum laga eða samþykktum félagsins.
Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

6. Gildistaka.
6.1

Reglur þessar eru samþykktar á hluthafafundi Tryggingamiðstöðvarinnar hf. 25. október 2018.

Ákvæði til bráðabirgða.
Vegna starfa tilnefningarnefndar í tengslum við kosningu til stjórnar félagsins á aðalfundi 2019 skal
þrátt fyrir ákvæði í 1., 5. og 7. mgr. 1. gr. haga kjöri og skipun í tilnefningarnefnd í samræmi við ákvæði
til bráðabirgða við samþykktir félagsins vegna þessa stjórnarkjörs, auk þess sem framboð til
tilnefningarnefndar skal hafa borist stjórn félagsins skriflega eigi síðar en fimm dögum fyrir
hluthafafundinn 25. október 2018 og tilkynna skal um skipun nefndarmanna á vefsíðu félagsins eigi
síðar en degi eftir hluthafafundinn.
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