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Góða kvöldið,
Mig langaði bara að kanna hvort að þið væruð búin að kynna ykkur póstinn hér fyrir neðan?
Hlakka til að heyra frá ykkur.
Bestu kveðjur / Best regards
Ása Valdís
Hotel Rangá

www.hotelranga.is
From: Ása Valdís Árnadóttir
Sent: 25. janúar 2017 18:13
To: 'hekluhestar@hekluhestar.is' ; 'eirikur@ry.is' ; 'agust@ry.is' ; 'kalfholt@kalfholt.is' ; 'hellir@hellir.is' ;
'info@hotelgullfoss.is' ; 'gudfinna@rang.is' ; 'herridarholl@herridarholl.is' ; 'hellar@hellar.is' ; 'johanna@hellar.is' ;
'sigrun@heilunarskolinn.is' ; 'sigrun@heilunarskolinn.is' ; 'heimaland@heimaland.is' ; 'hjalti@heimaland.is' ;
'info@landmannahellir.is' ; 'engilbert@hsk.is' ; 'hlutverk@gmail.com' ; 'arnar@southdoor.is' ; 'engilbert@hsk.is'
Cc: 'fridrik@hotelranga.com'
Subject: Hluthafar í Visit South Iceland ehf
Góða kvöldið,
Í dag var haldinn stjórnarfundur hjá Visit South Iceland ehf og var þar samþykkt að senda út bréf á alla hluthafa í
Visit South Iceland ehf um eftirfarandi mál:
Samkvæmt samþykktum Visit South Iceland ehf er útgefið hlutafé kr. 1.000.000 að nafnverði og þær kvaðir lagðar
á að enginn einn hluthafi má eiga meira en sem nemur 100.000 krónum að nafnverði.
Einn hluthafi í félaginu, Árhús, hefur lýst áhuga á að kaupa aukinn hlut að upphæð kr. 10.000.
Annar hluthafi í félaginu, Hellismenn, hefur lýst áhuga á að kaupa hlut í félaginu fyrir annað félag, Nefsholt, að
upphæð kr. 15.000.
Þriðji aðili, Arcanum ehf, sem ekki er hluthafi, en hafði áður skrifað sig fyrir kr. 100.000 hefur lýst áhuga á að ljúka
þeim kaupum.
Stjórn félagsins óskar eftir því, að þú sem hluthafi, samþykkir sölu til þessara þriggja aðila og hyggist ekki nýta
forkaupsrétt, sem hugsanlega er til staðar.
Samþykk/ur: .....................................................................

Þegar þessir þrír aðilar hafa lokið kaupum, ef allir samþykkja, þá standa eftir 315.000 hlutir að nafnverði. Það er
nauðsynlegt að ljúka sölu á þeim hlutum sem allra fyrst til að uppfylla skyldur um sölu útgefins hlutafjár.
Stjórnin óskar eftir því að þú tilkynnir hvort þú hyggist kaupa einhvern hluta þess hlutafjár, þó að því tilskildu að
hlutur þinn fari ekki yfir 100.000 krónur að nafnverði.
Ég vil kaupa kr. .................................................................
Ég vil ekki kaupa. ..............................................................

Jafnframt óskar stjórnin eftir að þú samþykkir að stjórninni sé heimilt að selja þessa hluti til annarra hluthafa eða
nýrra hluthafa án þess að sú sala verði boðin núverandi hluthöfum, sem hugsanlega hafa forkaupsrétt.
Samþykk/ur: .........................................................................
Vinsamlega svarið fyrir 1. febrúar, með því að svara þessum tölvupósti eða með símtali í síma 892-1464
(Friðrik Pálsson).
Fyrir hönd Friðriks
Bestu kveðjur
Ása Valdís Árnadóttir
Marketing Manager
Tel: +354 487 5700

Hotel Rangá - The Highland Center Hrauneyjar
Suðurlandsvegur, 851 Hella, ICELAND
Hotel Rangá on Facebook Follow Hotel Rangá on Twitter Hotel Rangá Blog
The Highland Center Hrauneyjar on Facebook Follow The Highland Center Hrauneyjar on Twitter

