
Hluthafasamkomulag 

 
Undirritaðir aðilar; [Nafn 1, kt. ] og [Nafn 2, kt. ] hér eftir sameiginlega nefndir „samningsaðilar“ gera 

með sér eftirfarandi samkomulag um meðferð hlutafjár í félaginu [Nafn félags],  sem er 

einkahlutafélag með lögheimili að [Heimilisfang], og er hér eftir nefnt „Félagið“. 

1.     Forsendur, markmið og upphafsskuldbindingar 

1.1.  Tilefni þessa hluthafasamkomulags er sameiginleg eignaraðild að Félaginu samkvæmt 

stofnpappírum dagsettum [Dagsetning]. 

Tilgangur þessa samkomulags er að staðfesta með formlegum hætti reglur sem samningsaðilar hafa 

komið sér saman um um meðferð hlutafjár, samvinnu og ákvarðanatökur í Félaginu. 

1.2. Hlutafé Félagsins við undirritun stofnpappíra er kr. [upphæð] samkvæmt hluthafalista og er það 

jafnframt sú fjárhæð sem skráð er í hlutafélagaskrá. Heimilt er að greiða hlutafé í formi fastafjármuna 

og eða með öðru en reiðufé sem sannanlega er verðmæti til jafns við eða yfir sambærilegu hlutafé í 

krónutölu. 

1.3. Samningsaðilar eru eigendur alls hlutafjár í Félaginu. Innbyrðis breyting á eignarhlutföllum hefur 

ekki áhrif á gildi samnings þessa. Samningsaðilar eiga allt hlutafé í Félaginu við stofnun þess í 

eftirfarandi hlutföllum: 

 

Eigandi: Eignarhlutur: 

A.   [Nafn 1, kt. ]   50% 

B.   [Nafn 2, kt. ]  50% 

 

1.4.  Félagið er einkahlutafélag með þann tilgang að [tilgangur]. Samningsaðilar eru sammála um að 

vinna sameiginlega að því að uppfylla hlutverk og tilgang Félagsins. Meirihluti hluthafa getur tekið 

ákvarðanir um frekari útvíkkun á starfsemi Félagsins, en miðað er við að starfsemin fari ekki langt út 

fyrir þá starfsemi sem Félagið hefur með höndum við stofnun. Þannig verður slík ákvörðun að rúmast 

innan samþykkta Félagsins, að öðrum kosti verður að breyta samþykktum en slík breyting krefst 

stuðnings 2/3 allra hluthafa. 

1.5.  Samningur þessi segir til um með hvaða hætti samningsaðilar ætla að rækja hlutverk sitt í 

Félaginu.  

1.6. Samningsaðilar eru sammála um að neyta atkvæðisréttar og beita öðrum áhrifum sem hluthafar í 

Félaginu, þar með talið við stjórnarmenn sína, þannig að ákvæði þessa samnings verði virk. 

1.7.  Samningsaðilar eru sammála því að ekki verði greiddur út arður úr Félaginu fyrstu [fjöldi] 

reikningsár Félagsins hið minnsta. Verði hagnaður af starfsemi Félagsins skal hann nýttur til að byggja 

upp innviði Félagsins. 
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2.     Samþykktir Félagsins 

2.1.  Við undirritun þessa samkomulags eru lagðar fram samþykktir Félagsins sem fylgja hér með sem 

viðauki nr. 1. Samningsaðilar eru sammála um að breyta samþykktum Félagsins eins og þurfa þykir 

svo hægt verði að standa við ákvæði þessa hluthafasamkomulags. 

 

3.     Takmarkanir á ráðstöfun hluta, forkaupsréttur og kaupréttur/skylda 

3.1. Aðilar þessa samnings skuldbinda sig til þess að selja ekki, eða ráðstafa með öðrum hætti, 

hlutafjáreign sinni í Félaginu, hvorki að hluta eða öllu leyti, til þriðja aðila í [fjöldi] ár frá gerð þessa 

hluthafasamnings, nema allir aðilar samnings þessa samkomulags gefi skriflegt samþykki sitt fyrir 

slíkum gjörningi. 

Bann þetta kemur þó ekki í veg fyrir að samningsaðilar framselji hluti sín á milli á ofangreindu tímabili 

skv. ákvæðum þessa samnings, en önnur framsöl á milli aðila skulu háð samþykki samningsaðila.  

3.2.  Samningsaðilar hafa forkaupsrétt að hlutafé hvers annars í Félaginu í hlutfalli við hlutafjáreign 

sína. Forkaupsrétt samningsaðila skal skrá sem kvöð í hlutaskrá Félagsins. Samningsaðilum er 

óheimilt að framselja hluti í Félaginu til aðila sem er í beinni eða óbeinni samkeppni við Félagið nema 

með samþykki allra samningsaðila. Ef samningsaðili/ar nýta sér ekki forkaupsrétt sinn skal öðrum 

samningsaðilum gefinn kostur á þeim rétti í samræmi við hlutafjáreign að því gefnu að samningsaðili 

sé hluthafi í Félaginu. Ætli hluthafi að selja hluti sína í Félaginu til móður- og/eða dótturfélags síns þá 

skal forkaupsréttur ekki verða virkur, en í því tilviki skal móður- og/eða dótturfélagið einnig vera 

bundið af samningi þessum, m.a. á þann hátt að móður-/dótturfélagið geti ekki selt hlut sinn í 

Félaginu nema aðrir hluthafar eigi forkaupsrétt í samræmi við samning þennan. Aðilaskipti í 

framangreindu skulu alltaf borin undir hluthafafund Félagsins, nema allir samningsaðilar eigi fulltrúa í 

stjórn þess, þá dugir að bera upp aðilaskiptin í fullskipaðri stjórn Félagsins til samþykktar. 

Forkaupsréttur hluthafa skal einnig gilda ef hluthafar í Félaginu skipta á hlutum sínum fyrir önnur 

verðmæti. 

 

3.3.  Ætli hluthafi að selja hlut sinn í Félaginu skal sá hluthafi senda tilkynningu með sannanlegum 

hætti til annarra hluthafa um söluna ásamt upplýsingum um verð og söluskilmála. Hluthafar skulu 

hafa fjögurra vikna frest til að nýta forkaupsrétt sinn. Hluthöfum er óheimilt að neyta aðeins 

forkaupsréttar á hluta þess sem á að selja. Hluthafar verða því að kaupa allan þann hlut sem selja á 

eða ekkert. Aðilar sem hyggjast selja hluti í Félaginu skulu gera forkaupsréttarhöfum grein fyrir því 

hvaða aðili vill kaupa hlutinn sem lýtur forkaupsrétti. Að öðru leyti skulu almennar lagareglur gilda 

um forkaupsréttinn. 

4.     Söluréttur og skuldbinding um fylgni: 

4.1.  Fái aðili þessa samnings boð um kaup á hlut sínum í Félaginu skulu aðrir hluthafar, sem eru aðilar 

að samningi þessum, hafa heimild til að ganga hlutfallslega inn í kaupin sem seljendur þannig að hið 

selda skiptist hlutfallslega niður á hluthafana í samræmi við hlutafjáreign. Ef einhver hluthafanna 

nýtir sér ekki söluréttinn eykst heimild annarra hluthafa til að selja af sínum hlut í samræmi við 

hlutafjáreign í Félaginu. Ef aðili fær tilboð um kaup á hlut sínum í Félaginu skal sá aðili tilkynna öðrum 
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aðilum þessa samnings um tilboðið eigi síðar en ákveðið hefur verið að ganga að tilboðinu. Aðrir 

aðilar þessa samnings skulu hafa a.m.k. eina viku til að ákveða hvort þeir vilji nýta sölurétt sinn. Ef 

gildistími tilboðs er runnin út fyrir þann tíma skal tilboðshafi ekki taka tilboði. 

 

Dæmi: A, B og C eru hluthafar í Félaginu og eiga allir kr. 1.000.000 að nafnvirði. D vill kaupa allan hlut 

A. Hér hafa B og C heimild til að ganga inn í þau kaup á þann hátt að A má ekki selja D nema á þann 

hátt að D kaupi 333.333 að nafnvirði af A, B og C. 

 

4.2.  Selji samningsaðili hlut sinn í Félaginu innan gildistíma þessa samnings, án þess að reyni á 

forkaupsrétt eða sölurétt, er sá hluthafi skuldbundinn til að láta nýjan hluthafa gangast undir skyldur 

þessa hluthafasamkomulags með skriflegum hætti. 

 

4.3.  Vilji a.m.k. 75% hluthafa í Félaginu, sem jafnframt eru aðilar að hluthafasamningi þessum, selja 

hluti sína í Félaginu, hvort sem tímamark skv. gr. 1.6. er liðið eða ekki, eða sameina Félagið við annað 

félag, þá skuldbinda aðrir samningsaðilar sig sem í minnihluta eru til þess að fylgja meirihlutanum og 

selja jafnframt hluti sína í Félaginu, ef um sölu þeirra er að ræða. Ef greiðsla fyrir hlutina í Félaginu er 

boðin með öðrum hætti en með peningagreiðslu, t.d. með samruna þess við annað félag, þá eiga þeir 

í hluthafahópnum sem til minnihluta teljast rétt á að fá kaupverð sitt greitt í peningum, þó aðrir 

hluthafar sætti sig við annað greiðslufyrirkomulag. 

5.     Samvinnuskylda: 

5.1.  Allur rekstur Félagsins skal taka mið af því að starfsemin skili sem mestum verðmætum til 

hluthafa Félagsins án þess þó að ganga gegn siðareglum þess. Siðareglur Félagsins eru í viðauka 2 við 

samning þennan. 

 

5.2.  Samningsaðilar eru sammála um að meðan samningur þessi er í gildi skuli stjórn félagsins vera 

skipuð 2-3 aðilum. Sérhver samningsaðili skal eiga sæti í stjórn Félagsins eða tilnefna einn 

stjórnarmann fyrir sína hönd. 

 

5.3.  Um stjórnarákvarðanir gildir að stjórnarmenn skulu freista þess að ná samstöðu um afgreiðslu 

mála. Meiriháttar ákvarðanir eins og t.d. kaup og sala fasteigna, hlutabréfa, og veigamikils hluta 

rekstrar, skulu aðeins bornar upp í fullskipaðri stjórn Félagsins og teknar samhljóða af fulltrúum 

samningsaðila í stjórn. Að öðrum kosti, þegar um meiriháttar ákvarðanir er að ræða, þá skuldbinda 

fulltrúar samningsaðila í stjórn sig til þess að vísa ákvörðun sem ágreiningur er um til hluthafafundar í 

Félaginu til endanlegrar ákvörðunar, sé þess krafist. 

 

5.4.  Eftirtalin málefni eru samningsaðilar sammála um að skilgreina sem meiriháttar ákvarðanir og 

skulu ávallt lögð fyrir stjórn Félagsins til ákvarðanatöku: 

A. Tillögur um breytingar á samþykktum Félagsins, þ.m.t. tillögur um breytingar á hlutafé, og tillögur 

um samruna Félagsins við önnur félög. 

B.    Fjárhagsáætlun og ársreikningar. 

C.     Verulegar fjárfestingar og endurbætur sem ekki eru innifaldar í samþykktri fjárhagsáætlun. 

D.    Fjárfestingarlán og aðrir slíkir lánasamningar. 

E.     Sala eða veðsetning fastafjármuna. 

F.     Ábyrgðir eða samningar um að bera ábyrgð á skuld eða frammistöðu annars aðila. 
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G.    Ráðning og brottvikning framkvæmdastjóra og endurskoðanda. 

 

5.5. Komi upp ágreiningur á milli samningsaðila um meiriháttar ákvörðun eða ákvörðun sem fellur 

undir grein 5.4., ber samningsaðilum að freista þess að ná sameiginlegri niðurstöðu áður en ákvörðun 

er tekin um viðkomandi málefni. 

  

Takist aðilum ekki að ná sameiginlegri niðurstöðu eða verði ágreiningsefnið leitt til lykta innan 

félagsins gegn vilja samningsaðila, getur sá samningsaðili(ar) sem gengið er gegn krafist þess að þeir 

aðilar sem standa að ákvörðun meirihlutans kaupi hluti hans í Félaginu, enda sé það gert með 

skriflegum hætti innan 7 daga frá því að málið var leitt til lykta innan félagsins. Takist ekki samningar 

um kaupverð og greiðslu þess innan 30 daga getur sá samningsaðili sem óskaði eftir kaupum á 

hlutafé sínu beint til samningsaðila skriflegu tilboði í allt hlutafé þeirra í Félaginu á ákveðnu gengi. 

Samþykki viðkomandi samningsaðilar ekki allir tilboð tilboðsgjafa innan 30 daga frá því að það barst 

þeim skuldbinda hann/þeir, sem ekki vildu samþykkja boðið, sig til þess að leysa til sín hluti 

tilboðsgjafa í Félaginu á sama gengi og greiðsluskilmálum er fram komu í tilboðinu. Tilboð skal miðast 

við staðgreiðslu innan 60 daga frá samþykki nema samkomulag verði um annað á milli aðila. 

Komi fram tilboð um aðra greiðsluskilmála skal það teljast ógilt og þarf þá ekki að taka afstöðu til 

þess. Tilboð skal afhent með sannanlegum hætti.  

 

6.     Ýmis ákvæði 

6.1.  Samkomulag þetta öðlast gildi við undirritun og er ótímabundið. Um breytingar á efnisatriðum 

þess fer samkvæmt meginreglum samninga- og einkahlutafélagaréttar, þar með talið reglum 

varðandi jafnræði hluthafa. 

6.2.  Samningur þessi gildir meðan samningsaðilar eiga saman meirihluta hlutafjár í Félaginu. 

6.3.  Í viðskiptum Félagsins við samningsaðila og tengda aðila skal ávallt tryggt að þau viðskipti séu 

með sambærilegum hætti og milli óskyldra aðila. Félaginu er óheimilt að veita lán til hluthafa eða 

aðila sem eru venslaðir þeim, þ.m.t. lögaðila sem hluthafar eða aðilar venslaðir þeim eiga í heild eða 

hluta eða gegna trúnaðarstörfum fyrir. 

 

6.4. Ekkert í þessum samningi felur í sér ádrátt eða skuldbindingu samningsaðila um frekari 

fjárframlög til Félagsins eða ábyrgðir á fjárhagslegum skuldbindingum Félagsins umfram greitt 

hlutafé.  

6.5.  Um framkvæmd og túlkun þessa samkomulags fer samkvæmt íslenskum lögum. Samkomulag 

þetta skal lúta, það túlkað og því framfylgt samkvæmt íslenskum lögum. 

6.6.  Töf eða aðgerðarleysi af hálfu aðila þessa samnings gagnvart brotum á samningi þessum skoðast 

ekki sem þegjandi samþykki fyrir því að heimilt sé að brjóta ákvæði þessa samnings. 

 

6.7.  Allar breytingar á samkomulagi þessu skulu vera skriflegar, í samræmi við ákvæði laga um 

einkahlutafélög og vera samþykktar af öllum aðilum þessa samnings. 
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6.8.  Af samkomulagi þessu eru gerð [fjöldi] eintök, sem eru öll jafngild, og heldur hver samningsaðili 

sínu eintaki. 

  

[Staður, dagsetning]  [Staður, dagsetning] 

  

_____________________________ _____________________________ 

[Nafn 1]  [Nafn 2] 
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