Sveitarstjóri Dalir
From:
Sent:
To:
Subject:

Sveinn Reynisson <sveinn@advant.is>
föstudagur, 16. mars 2018 12:55
Thorhallur Hinriksson; Sveitarstjori Dalir
RE: Sælingsdalstunga

Sælir,
Rsk er búið að samþykkja og félagið hefur verið stofnað.
Kv.
Sveinn
From: Thorhallur Hinriksson [mailto:th@arnarlon.is]
Sent: föstudagur, 16. mars 2018 11:00
To: Sveinn Reynisson <sveinn@advant.is>; Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is>
Subject: RE: Sælingsdalstunga
Sælir,
ef þetta verður meira vandamál hjá RSK þá má félagið líka bara heita Laugar Sæl ehf.
Kveðja,
ÞH
From: Sveinn Reynisson <sveinn@advant.is>
Sent: fimmtudagur, 15. mars 2018 18:56
To: Thorhallur Hinriksson <th@arnarlon.is>; Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is>
Subject: RE: Sælingsdalstunga
Sælir,
Búin að koma þessu á RSK og athuga hvort að þetta dugi. Kann að vera að þau vilji fá staðfestinguna senda beint frá
Dalabyggð.
Með kveðju,
Sveinn
From: Thorhallur Hinriksson [mailto:th@arnarlon.is]
Sent: fimmtudagur, 15. mars 2018 14:25
To: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is>
Cc: Sveinn Reynisson <sveinn@advant.is>
Subject: Re: Sælingsdalstunga
Sælir,
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Ég staðfesti að nafninu verður breytt ef kaupin ganga ekki eftir.
Kveðja,
ÞH
Sent from my iPhone
On 15 Mar 2018, at 12:38, Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is> wrote:
Sælir
Staðfesti hér með að Dalabyggð gerir ekki athugasemdir við að stofnað verði félag með nafninu
Sælingsdalstunga enda staðfesti stofnandi að nafninu verði breytt síðar verði einhverra hluta vegna ekki
af fyrirhuguðum kaupum stofnanda af jörðinni Sælingsdalstungu.
Með kveðju,
Sveinn Pálsson
Sveitarstjóri Dalabyggðar
Miðbraut 11, 370 Búðardal.
sími: 430 4700
netfang: sveitarstjori@dalir.is
veffang: www.dalir.is
---------------------------------------------------------------------------------------------Fyrirvari:
Þessi tölvupóstur getur innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á.
Öll önnur notkun er óheimil og vísast til 47. og 74. gr. Laga nr 81/2003.
Disclaimer:
This e-mail may contain confidential information only intended for the addressee.
Please notify the sender if you have received this e-mail by mistake
--------------------------------------------------------------------------------------------------

From: Sveinn Reynisson <sveinn@advant.is>
Sent: 14. mars 2018 20:47
To: Thorhallur Hinriksson <th@arnarlon.is>
Cc: Sveitarstjori Dalir <sveitarstjori@dalir.is>
Subject: Re: Sælingsdalstunga
Þetta er einföld yfirlýsing þar sem Dalabyggð veitir Arnarlóni heimild til þess að stofna felag með þessu
nafni.
Sent from my iPhone
On 14 Mar 2018, at 13:38, Thorhallur Hinriksson <th@arnarlon.is> wrote:
Sælir,
Sveinn Reynisson, getur þú leiðbeint okkur með hvað þarf að koma fram í yfirlýsingunni
og mögulega sett hana upp að forminu til?
Sveinn Pálsson, við þyrftum að fá að vita hvort þetta er vandamál þín megin og fá
yfirlýsinguna sem fyrst þar sem hún er að stoppa stofnun félagsins.
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Ef þetta er vandamál getum við stofnað félagið með öðru nafni en breytt svo þegar
kaupin eru gengin í gegn. Það breytir ekki miklu en það er stílhreinna að hafa nafnið rétt
frá upphafi.
Kveðja,
ÞH
From: Sveinn Reynisson <sveinn@advant.is>
Sent: miðvikudagur, 14. mars 2018 10:05
To: Thorhallur Hinriksson <th@arnarlon.is>; Sveinn Pálsson <sveitarstjori@dalir.is>
Subject: RE: Sælingsdalstunga
Sælir,
Getum við gengið frá stofnun félags? Þarf þá að fá yfirlýsingu eða annað sem
Fyrirtækjaskrá tekur fullgilt.
Með kveðju,
Sveinn
From: Thorhallur Hinriksson [mailto:th@arnarlon.is]
Sent: fimmtudagur, 8. mars 2018 14:45
To: Sveinn Pálsson <sveitarstjori@dalir.is>; Sveinn Reynisson <sveinn@advant.is>
Subject: Fwd: Sælingsdalstunga
Sælir,
Getið þið gefið yfirlýsingu sbr. neðangreint? Set Svein Reynisson, endurskoðandann
okkar hjá Advant hér inn líka en hann er að stofna félagið fyrir mig. Hann getur svarað ef
það eru einhverjar spurningar.
Kveðja,
ÞH
Sent from my iPhone
Begin forwarded message:
From: Sveinn Reynisson <sveinn@advant.is>
Date: 8 March 2018 at 05:33:13 GMT-5
To: Þórhallur Hinriksson (th@arnarlon.is) <th@arnarlon.is>
Subject: Sælingsdalstunga
Sæll Þórhallur,
Ég fékk athugasemd frá Fyrirtækjaskrá v. skráningar
Sælingsdalstungu. Þar sem Dalabyggð á fasteign með sama nafni
að þá er ekki hægt að fá nafnið skráð á félagið nema að fyrir liggi
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samþykki Dalabyggðar eða kaupsamningur þar sem fasteignin er
keypt. Spurning hvort að þú sendir á mig kaupsamninginn þannig
að ég geti sent hann á RSK. Annars þarf að koma til yfirlýsing frá
Dalabyggð.
Kær kveðja // Kind regards,
<image003.png>Sveinn R. Reynisson // Löggiltur
endurskoðandi
Skipholt 50d | 105 Reykjavík
Tel: 571-1010 | 661-7363
www.advant.is
Kynntu þér þjónustulausnir Advant. Saman náum við árangri.
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