Stjórnarháttayfirlýsing
Stjórnarhættir
Stjórn Origo hf. samanstendur af fimm stjórnarmönnum og tveimur varamönnum sem kjörnir
eru árlega á hluthafafundi. Á hluthafafundi þann 2.maí 2019 voru þau Guðmundur Jóhann
Jónsson, Hildur Dungal, Hjalti Þórarinsson, Ívar Kristjánsson og Svava Grönfeldt sjálfkjörin í
aðalstjórn félagsins. Elísabet Grétarsdóttir og Gunnar Zoega voru sjálfkjörin sem varamenn í
stjórn. Ívar Kristjánsson er formaður stjórnar og Hildur Dungal er varaformaður. Gunnar Zoega
fór úr varastjórn í október 2019.
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Í stjórn og varastjórn eru þrír karlar og þrjár konur og uppfyllir félagið því ákvæði laga um
hlutafélög um kynjahlutföll stjórnar sem tóku gildi 1. september 2013. Allir fimm stjórnarmenn
í aðalstjórn félagsins eru óháðir félaginu. Bakgrunnur stjórnarmanna er margvíslegur og eru
stjórnarmenn með fjölbreytta menntun, m.a. úr viðskiptafræði, verkfræði og lögfræði, en einn
stjórnarmanna er með embættispróf í lögfræði. Að auki hafa stjórnarmenn víðtæka reynslu úr
atvinnulífinu.

Stjórnarhættir
Stjórn Origo hf. leitast við að viðhalda stjórnarháttum og fylgja „Leiðbeiningum um
stjórnarhætti fyrirtækja“, sem Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX Iceland og Samtök
atvinnulífsins gáfu út í endurskoðaðri útgáfu í júní 2015. Stjórnin hefur sett sér ítarlegar

starfsreglur þar sem valdsvið hennar er skilgreint og verksvið gagnvart forstjóra. Í þeim er
meðal annars að finna reglur um fundarsköp, fundargerðir stjórnar, ítarlegar reglur um hæfi
stjórnarmanna til þátttöku við afgreiðslu mála og reglur um þagnarskyldu. Þar eru einnig reglur
um upplýsingagjöf forstjóra gagnvart stjórn og ákvörðunarvald stjórnar, en undirritun meiri
hluta stjórnarmanna skuldbindur félagið.
Núgildandi starfsreglur stjórnar voru samþykktar á stjórnarfundi 22. mars 2018 og eru þær
aðgengilegar á vef félagsins, www.origo.is.
Stjórn hefur skipað endurskoðunarnefnd og eru reglur nefndarinnar aðgengilegar á heimasíðu
félagsins. Í endurskoðunarnefnd eiga nú sæti stjórnarformaður, meðstjórnandi og
utanaðkomandi löggiltur endurskoðandi. Meginhlutverk og ábyrgð nefndarinnar er að hafa
eftirlit með vinnuferlum við gerð reikningsskila, fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits félagsins,
innri endurskoðun og ef við á áhættustýringu og öðrum eftirlitsaðgerðum. Auk þess leggur
nefndin fram tillögur til stjórnar um val á endurskoðanda félagsins auk þess að meta óhæði
endurskoðanda og hafa eftirlit með störfum hans. Stjórn hefur jafnframt skipað
starfskjaranefnd og tækninefnd sem eru stjórn og stjórnendum til ráðgjafar um
starfskjarastefnu og mál er tengjast launastefnu og tæknilegu umhverfi Origo. Regluvörður,
skipaður af stjórn, hefur umsjón með að reglum um innherjaupplýsingar og viðskipti innherja
sé fylgt. Stjórn hefur ekki skipað tilnefningarnefnd, en við endurskoðun á starfsháttum stjórnar
og umgjörð um starfið er það nú mat stjórnar að skipa beri slíka nefnd og liggur fyrir tillaga um
slíkt á aðalfundi.
Á árinu 2019 voru haldnir 13 stjórnarfundir og 5 fundir í endurskoðunarnefnd, auk funda í
starfskjaranefnd. Meiri hluti stjórnar og nefnda hefur mætt á alla fundi. Endurskoðunarnefnd
boðar endurskoðendur félagsins á fundi þegar tilefni er til, auk þess sem þeir mæta á
stjórnarfundi vegna ársreiknings.
Til að tryggja að reikningsskil samstæðunnar séu í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla
hefur félagið lagt áherslu á vel skilgreind ábyrgðarsvið, eðlilega aðgreiningu starfa, ásamt
reglulegri skýrslugjöf og gegnsæi í starfseminni. Ferli mánaðarlegrar skýrslugjafar ásamt rýni
fyrir einstakar deildir er mikilvægur þáttur í eftirliti með afkomu og öðrum lykilþáttum
starfseminnar. Mánaðarleg uppgjör eru unnin og lögð fyrir stjórn félagsins. Til staðar eru

verklagsreglur til að tryggja eftirlit með tekjuskráningu, rekstrarkostnaði ásamt fleiri liðum sem
hafa áhrif á rekstur félagsins. Áhættustýring er yfirfarin reglulega til að endurspegla breytingar
á markaðsaðstæðum og starfsemi félagsins. Með þjálfun starfsmanna og starfsreglum stefnir
samstæðan að öguðu eftirliti þar sem allir starfsmenn eru meðvitaðir um hlutverk sitt og
skyldur. Rekstraráhættu er mætt með því að hafa eftirlit með viðskiptum og fylgni við lög.
Stjórn hefur sett stefnu um að eiginfjárstaða samstæðunnar sé nægilega sterk til að styðja við
stöðuga framþróun starfsemi félagsins.

Stjórn Origo hf.
Samkvæmt samþykktum félagsins fer stjórn Origo hf. með æðsta vald í málefnum félagsins á
milli hluthafafunda. Stjórnin ákveður

stefnu

Origosamstæðunnar og fylgir eftir

meginverkefnum í starfsemi samstæðunnar. Fyrir stjórn er lögð rekstrar- og fjárfestingaáætlun
til staðfestingar og fylgist stjórnin reglubundið með framvindu þeirra áætlana innan ársins.
Stjórn ákveður skipulag og fylgir því eftir að starfsemi félagsins fari fram í samræmi við
samþykktir hennar. Stjórnin skal tryggja að nægilegt eftirlit sé með meðferð fjármuna félagsins
og að góð regla sé á bókhaldi og uppgjöri.
Í stjórn Origo sitja fimm menn og tveir til vara og er stjórnin kjörin á aðalfundi til eins árs í senn.
Samkvæmt samþykktum skulu þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn félagsins
tilkynna það skriflega til stjórnar að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar
og eru þeir einir kjörgengir, sem þannig hafa gefið kost á sér. Formaður kveður stjórn til fundar
og stýrir stjórnarfundum. Fundi skal halda hvenær sem formaður telur þess þörf, en að auki er
honum skylt að boða stjórnarfund að kröfu eins stjórnarmanns eða forstjóra. Stjórnarfundir
eru því aðeins lögmætir að mættir séu þrír stjórnarmenn eða fleiri.

Hlutverk forstjóra
Stjórn Origo hf. ræður forstjóra félagsins og ákveður starfskjör hans. Forstjóri er ábyrgur fyrir
daglegri starfsemi félagsins í samræmi við samþykktir þess, stefnu og ákvörðun stjórnar.
Forstjóri skal vinna að stefnumótun og framþróun félagsins ásamt því að skipuleggja og fylgja
eftir daglegum rekstri þess. Þá er hlutverk forstjóra að tryggja að starfsemi félagsins sé í
samræmi við gildandi löggjöf og reglur hverju sinni og fylgja því eftir að starfsemi dótturfélaga
sé með sama hætti.

Hluthafafundir
Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda. Aðalfundur skal haldinn
fyrir lok júnímánaðar ár hvert og hluthafafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu
kjörins endurskoðanda eða hluthafa, sem ráða að minnsta kosti 1/20 hlutafjár í félaginu. Krafa
um hluthafafund skal gerð skriflega, fundarefni tilgreint og fundur þá boðaður innan lögmæts
frests. Til hluthafafundar skal boða með birtingu auglýsingar í dagblaði eða með öðrum
sambærilegum hætti. Aðalfund skal boða með minnst þriggja vikna og mest fjögurra vikna
fyrirvara samkvæmt breytingum á hlutafélagalögum frá 19. desember 2009. Í fundarboði skal
gerð grein fyrir fundarefni og þeim skjölum og tillögum sem lögð verða fyrir fundinn. Á
hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverjum hlut í félaginu.

Breytingar á samþykktum félagsins
Samþykktum félagsins má einungis breyta á löglegum hluthafafundi þess og skal þess rækilega
getið í fundarboði að fyrir liggi tillaga um breytingar á samþykktum og í hverju hún felist í
meginatriðum. Ákvörðun verður því aðeins gild að hún njóti minnst 2/3 hluta greiddra
atkvæða svo og samþykkis hluthafa sem ráða 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með
atkvæði fyrir á hluthafafundum. Síðast voru gerðar breytingar á samþykktum Origo hf. þann
2. maí 2019.

Endurskoðendur
Endurskoðendur félagsins eru kjörnir á aðalfundi til eins árs í senn. Á aðalfundi 2019 var KPMG
ehf. kjörinn endurskoðandi félagsins og er KPMG ehf. einnig endurskoðandi allra dótturfélaga
félagsins á Íslandi. KPMG í Svíþjóð annast endurskoðun á sænska dótturfélaginu Applicon.

Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum
Í byrjun árs 2015 hlaut Nýherji viðurkenninguna „Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum
stjórnarháttum“ samkvæmt mati Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti við Háskóla Íslands,
að undangenginni ítarlegri úttekt Capacent.
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