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Navn, heimstaður og endamál
1. grein
Navn felagsins er Betri P/F.
Hjánavn felagsins eru: Betri Holding
TF Holding.
Heimstaður felagsins er í Tórshavnar kommunu.
Endamál felagsins er sum holdingfelag at eiga partabrøv
í øðrum feløgum, umsita peningaognir
og reka
fíggjarvirksemi v.m., eiga og reka fasta ogn o.t. og allan
handil í hesum sambandi.

Partapeningurin
2. grein
Partapeningur felagsins er kr. 1.000.000.000,-.
Partarnir eru kr. 1.000,- til støddar ella multipli av hesum.
Eingi partabrøv hava framíhjárættindi.
Partabrøvini skulu ljóða uppá navn.
Partaeigararnir hava onga skyldu til at lata partabrøv síni
innloysa.
Hvør avhending av partabrøvum skal skilast til í bókum
partafelagsins.
3. grein
Partabrøvini kunnu frítt verða seld.

Fráboðan
4. grein
Boð frá partafelagnum til partaeigararnar skulu sendast
hvørjum einstøkum skrivliga til tann bústað, ið seinast er
skrivaður í partabrævabókina ella við lýsing í almennum
føroyskum lýsingarblaði.
Forsónast partabræv, kann nevndin, um hon verður biðin
um tað, fáa tað gjørt deytt og virðisleyst eftir teim reglum,
sum ásettar eru í Vinnufelagalógini um mortifikatión av
partabrøvum.

Aðalfundurin
5. grein
Aðalfundurin verður skipaður av partaeigarum, ið hava
eina atkvøðu fyri hvønn part uppá kr. 1.000,-. Partarnir
skulu verða innskrivaðir í partabrævabók felagsins seinast
ein mánaða, áðrenn aðalfundurin verður hildin, fyri at geva
atkvøðurætt.
6. grein
Nevndin boðar til aðalfund á heimstaði felagsins við

tilskilan av tíð, stað og dagsskrá í minsta lagi 14 dagar og í
mesta lagi 4 vikur frammanundan aðalfundin, hetta við
skrivliga at venda sær til hvønn einstakan partaeigara á tí
bústaði, ið seinast er skrivaður í partabrævabókina ella
umvegis heimasíðu felagsins.
7. grein
Vanligur ársaðalfundur verður hildin á hvørjum ári í so
góðari tíð, at tann grannskoðaða og góðkenda ársfrásøgnin
kann verða send Fíggjareftirlitinum, soleiðis at hon er
móttikin av Fíggjareftirlitinum í seinasta lagi 4 mánaðir
eftir, at roknskaparárið er endað. Ársaðalfundurin verður
hildin við fylgjandi dagsskrá:
1. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna
roknskaparári.
2. Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til
góðkenningar.
3. Avgerð um hvussu møguligt avlop ella tap, sambært
roknskapinum, verður nýtt.
4. Val av nevndarlimum, sí 16. grein.
5. Val av grannskoðarum, ið sita til næsti vanligi
ársaðalfundur er lokin – sí 21. grein.
6. Møguligt uppskot, ið nevndin ella partaeigararnir
ynskja at viðgera.
8. grein
Allir partaeigarar hava heimild til skrivliga at frambera
uppskot til viðgerðar á aðalfundinum; hesi uppskot skulu
setast á dagsskrá til tann fyrsta aðalfundin, sum hildin
verður í mesta lagi 4 vikur aftaná at uppskotið er latið inn.

Eykaaðalfundur
9. grein
Eykaaðalfundur verður lýstur, tá ið stjórnin, nevndin, ein
aðalfundur ella grannskoðari vil, ella tá ið partaeigarar, ið
tilsamans eiga 1/20 av partapeninginum, skrivliga krevja
tað til at viðgera evni, ið samstundis verður tilskilað.

Framløga
10. grein
Í seinasta lagi 14 dagar frammanundan hvørjum aðalfundi
verður at leggja fram á skrivstovu felagsins til eftirlit fyri
partaeigararnar, dagsskrá og fullfíggjað uppskot, ið verða
at bera fram á aðalfundinum, og til vanligan aðalfund eisini
ársroknskapur.

Fundarrættur og orðstýrari
11. grein
Atgongd til aðalfundin hava partaeigarar, ið eftir parta
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brævabókini við partabrævi, ið er innskrivað í bókina, kunnu
prógva, at teir eru partaeigarar. Partaeigari kann skrivliga
geva øðrum partaeigara fulltrú til at fara á fund og greiða
atkvøðu hansara vegna.
12. grein
Aðalfundurin verður stýrdur av einum av nevndini valdum
orðstýrara.

Atkvøðugreiðsla
13. grein
Á aðalfundinum verða øll mál at gera av við vanligum
atkvøðumeiriluta.
Til at samtykkja viðtøkur, ið miða ímóti broytingum av
felagslógini ella avtøka av felagnum krevst tó, at í minsta
lagi 2/3 av partapeninginum er umboðaður, og má viðtøka
verða samtykt við 2/3 av teimum møttu atkvøðunum,
umframt 2/3 av tí á aðalfundi umboðaða partapeningi við
atkvøðurætti.
Er hesin partapeningur ikki umboðaður, verður boðað til
nýggjan aðalfund kunngjørt, sum í gr. 5 avgjørt, og á
hesum fundi kann tá nevnda viðtøka við gildi samtykkjast
við 2/3 av teimum møttu atkvøðunum, sama hvussu
nógvir partaeigarar eru á fundi.
14. grein
Tá ið nýggjur aðalfundur verður hildin, samsvarandi 3. stk. í
13. grein, hava fulltrúir frá tí fyrra aðalfundinum gildi, eisini
á hesum seinra aðalfundinum, uttan so, at tær skrivliga eru
afturkallaðar fyri felagnum í seinasta lagi 4 dagar
frammanundan tí seinra fundinum, ella partabrøvini
ímeðan eru seld.
Tað, sum verður havt til umrøðu á aðalfundinum, verður
ført í eina fundarbók, sum verður undirskrivað av orð
stýraranum.
15. grein
Øll atkvøðugreiðsla fer fram skrivliga, uttan so at fundurin
velur annan atkvøðugreiðsluhátt.

17. grein
Nevndin hevur fund so ofta formaðurin heldur tað vera
neyðugt ella um ein av hinum limunum ynskir tað.
Eingin avgerð kann verða tikin á nevndarfundi, uttan so at
í minsta lagi 2/3 av nevndarlimunum eru á fundi.
Fundarumrøður og viðtøkur verða skrivaðar í bók, sum
verður undirskrivað av øllum á fundi.
Nevndin hevur heimild at geva fulltrúarumboð.

Stjórnin
18. grein
Í stjórnini sita tann til eina og hvørja tíð setta stjórn í
Ognarfelag Tryggingartakaranna.

Tekningarreglur
19. grein
Felagið verður bundið við undirskrift av allari nevndini ella
formanninum saman við einum stjóra ella næstformanni
saman við einum stjóra.
Roknskapur, grannskoðan og umsitingin av peningi og
býtið av ársyvirskotinum.
20. grein
Roknskaparár felagsins er álmanakkaárið.
21. grein
Á hvørjum ári verður valdur ein grannskoðari, sum skal vera
løggildur.
22. grein
Við ársuppgerð skulu eisini verða gjørdar – eftir
nevndarinnar ætli – neyðturvuligar avskrivingar og niður
skrivingar, sambært lóg.
Soleiðis samtykt á ársaðalfundi hin 05. apríl 2019

Nevndin
16. grein
Í nevndina sita tann til eina og hvørja tíð valda nevnd í
Ognarfelag Tryggingartakaranna og skipað á sama hátt.
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