
1   Heiti stofnunarinnar

2a  Lögheimili stofnunarinnar 2b  Útibú

3   Sími

Vinsamlegast skrifið skýrt og greinilega eða vélritið

Póstnúmer Staður

Bréfasími 4  Dagsetning samþykkta

Aðalstarfsemi

6   Stofnendur (nafn, kennitala, lögheimili)

7a  Aðalstjórn, varastjórn (nafn, kennitala, lögheimili)

Formaður stjórnar

Ef ekki er pláss fyrir alla stjórnarmeðlimi eða stofnendur má nota eigið fylgiblað

7b  Rithandarsýnishorn

Meðstjórnendur

Varastjórn
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5a Tilgangur stofnunarinnar samkvæmt samþykktum:

Um skjal
Tegund: 17.22 Heiti: Tilkynning um sjálfseignarstofnun í atvinnurekstriLengd: 2 síðurNánari upplýsingar fást í síma 5631100



11  Stofnfé

14a Hversu mikið af heildarstofnfé var greitt í peningum?

19  Reikningsár stofnunarinnar og fyrsta reikningstímabil ef um nýtt félag er að ræða

9a  Prókúruhafar (nafn, kt., heimilisfang) 9b  Rithandarsýnishorn

21a  Endurskoðendur eða skoðunarmenn (nafn, kt., heimilisfang)

8a  Framkvæmdastjórar ef e-r eru (nafn, kt., heimilisfang) 8b  Rithandarsýnishorn

Endurskoðandi (þ.e. lögg. endursk. eða lögg. endursk.firma):

Skoðunarmaður:

Varaskoðunarmaður:

Kjörnir endurskoðendur eða skoðunarmenn skulu hér samþykkja, að þeir hafi tekið að sér endurskoðunina 
og jafnframt skulu þeir staðfesta að þeir hafi sannreynt að stofnféð hafi verið greitt með þeim hætti, sem 
tilgreint er í stofngögnum. Þetta á þó aðeins við um greiðslur í reiðufé (peningum), en flóknari ákvæði gilda 
um staðfestingu varðandi greiðslur í öðru en peningum, sbr. 1. mgr. 11. gr. laga um sjálfseignarstofnanir 
nr. 33/1999.

Samþykki fyrir endurskoðun og staðfesting á innborgun stofnfjár, sbr. ofangr. texta.

Hér með staðfestist að framangreindar upplýsingar eru réttar. Jafnframt er því lýst yfir að uppfyllt eru skil-
yrði eftirfarandi ákvæða laga: 15. gr. sesl. um hæfisskilyrði stjórnarmanna, svo og framkvæmdastjóra ef 
e-r eru og 58. gr. laga um ársreikninga um hæfisskilyrði endurskoðenda eða skoðunarmanna, sbr. 9. gr. 
laga nr. 18/1997 um endurskoðendur.

 Staður og dagsetning  ............................................................................

Tveir vitundarvottar (nafn og kt.) Full eiginhandarnöfn allra stjórnarmanna

10  Firmaritun (Hversu marga úr stjórn þarf til að skuldbinda stofnunina?)

14b Hversu mikið af heildarstofnfé var greitt í öðru en peningum?
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