
islandsbanki.is

87

Íslandsbanki starfar samkvæmt gildandi löggjöf 
um aðila sem eru undir eftirliti Fjármálaeftirlits 
Seðlabanka Íslands (SÍ), ásamt viðeigandi 
reglum og tilmælum SÍ og reglum Nasdaq 
Iceland sem aðgengilegar eru á vefsíðum þeirra  
www.sedlabanki.is og www.nasdaqomxnordic.com. 
Meðal þeirra laga sem um starfsemi bankans gilda 
eru lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, lög um 
skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja 
nr. 70/2020, lög um markaði fyrir fjármálagerninga 
nr. 115/2021, lög um greiðsluþjónustu nr. 120/2011, 
lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og  
fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018, lög um 
fasteignalán til neytenda nr. 118/2016, lög um 
neytendalán nr. 33/2013, samkeppnislög nr. 
44/2005 og lög um hlutafélög nr. 2/1995 sem 
ásamt samþykktum bankans mynda grunninn að 
starfsemi hans. Viðeigandi löggjöf er að finna á 
vefsíðu Alþingis, www.althingi.is.

Stjórn Íslandsbanka hefur einsett sér að vera 
framúrskarandi í góðum stjórnarháttum og 
að stjórnarhættir bankans samræmist því 
regluverki sem um starfsemina gildir, alþjóðlega 
viðurkenndum viðmiðum og bestu framkvæmd á 
sviði stjórnarhátta.

Bankinn leggur árlega mat á fylgni bankans við 
leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja  sem 
gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq 
Iceland og Samtökum atvinnulífsins (hér 
eftir leiðbeiningarnar).  Stjórn bankans fylgir 

leiðbeiningunum í samræmi við 7. mgr. 54. gr. laga 
um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Leiðbeiningarnar 
eru aðgengilegar á www.leidbeiningar.is.

Á árinu 2021 voru 35% af hlutum í bankanum 
teknir til viðskipta á aðalmarkaði Nasdaq Iceland. 
Jafnframt gefur bankinn reglulega út skuldabréf á 
skipulegum verðbréfamarkaði bæði á Íslandi og á 
Írlandi. Bankinn fellur því undir upplýsingaskyldu 
útgefanda samkvæmt lögum um upplýsingaskyldu 
útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu nr. 
20/2021 og reglur viðkomandi kauphalla. 

Bankasýsla ríkisins, fyrir hönd íslenska ríkisins, er 
stærsti hluthafinn í bankanum og fer með 65% 
eignarhlut, í samræmi við lög nr. 88/2009 um 
Bankasýslu ríkisins og eigandastefnu ríkisins fyrir 
fjármálafyrirtæki. Markmið ríkisins sem eiganda 
er að starfsemi bankans stuðli að trausti og 
trúverðugleika fjármálamarkaðar, samkeppni á 
fjármálamarkaði og að hámarka langtímavirði fyrir 
ríkissjóð að teknu tilliti til áhættu. 

Helstu þættir áhættustýringar 
og innra eftirlits

Innra eftirlit

Umgjörð bankans um áhættustýringu og 
innra eftirlit byggir á þriggja þrepa eftirlitskerfi, 
eins og því er lýst í leiðbeiningum Evrópsku 
bankaeftirlitsstofnunarinnar um innri stjórnarhætti, 

Ársreikningur samstæðu

Stjórnarháttayfirlýsing  
Íslandsbanka hf. 2021 
Óendurskoðuð
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og er ætlað að styðja við góðar ákvarðanir og sterka 
áhættuvitund í bankanum. Skipulagið miðar að því 
að tryggja skilvirkni, virka áhættustýringu, góða 
viðskiptahætti, áreiðanleika fjárhagsupplýsinga og 
annarra upplýsinga innan og utan bankans, ásamt 
fylgni við viðeigandi lög, reglur, tilmæli og innri 
reglur bankans.
 
Fyrsta varnarlínan er mynduð af viðskipta- og 
stoðeiningum bankans, önnur varnarlínan af 
innri eftirlitseiningum bankans, áhættustýringu 
og regluvörslu og þriðja varnarlínan er innri 
endurskoðun sem leggur óháð og hlutlægt mat á 
skilvirkni stjórnarhátta, áhættustýringar og innra 
eftirlits og upplýsir stjórn um mat sitt.

Áhættustýring

Stjórn bankans samþykkir áhættustefnu, 
yfirlýsingu bankans um áhættuvilja og framkvæmd 
áhættustýringar og skal tryggja að innri ferlar og 
umgjörð vegna áhættustýringar séu yfirfarnir eigi 
sjaldnar en árlega.

Áhættustefnunefnd er ráðgefandi nefnd 
bankastjóra og í henni eiga sæti bankastjóri, allir 
framkvæmdastjórar bankans og aðrir stjórnendur 
sem skipaðir eru af bankastjóra. Nefndin tekur 
lykilákvarðanir er varða innleiðingu á umgjörð 
áhættustýringar og innra eftirlits og hefur eftirlit 
með því að áhættusnið bankans sé innan þess 
ramma sem markast af yfirlýsingu stjórnar um 
áhættuvilja. Nefndin gefur út leiðbeiningar um 
áhættuviðmið og samþykkir aðferðir og forsendur 
við útreikning á áhættumælikvörðum.

Frekari upplýsingar um áhættustýringu og innra 
eftirlit má finna í óendurskoðaðri áhættuskýrslu 
bankans (e. Pillar 3 Report) sem er birt á vefsíðu 
bankans.

Reikningsskil og endurskoðun

Bankastjóri sér til þess að stjórn fái reglulega 
nákvæmar upplýsingar um fjármál, uppbyggingu 
og rekstur bankans og endurskoðunarnefnd 
stjórnar aðstoðar stjórn bankans við að uppfylla 
eftirlitsskyldur sínar í tengslum við birtingu 
fjárhagsupplýsinga og innra eftirlit.

Fjármálasvið bankans gerir reikningsskil 
fyrir samstæðuna í samræmi við alþjóðlega 
reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið 
samþykktir af Evrópusambandinu auk viðeigandi 
krafna í lögum um ársreikninga nr. 3/2006, lögum 
um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og reglum 
um reikningsskil lánastofnana. Áður en árs- og 
árshlutareikningar samstæðunnar eru lagðir fyrir 
stjórn til samþykktar, hefur endurskoðunarnefnd 
stjórnar yfirfarið reikningsskil samstæðunnar. 
Þá fjallar endurskoðunarnefnd reglulega um 
reikningsskil samstæðunnar og leggur mat á 
innra eftirlit hennar. Stjórnendauppgjör eru 
lögð fyrir stjórn 10 sinnum á ári, að jafnaði. Ytri 
endurskoðendur kanna hálfsársuppgjör og 
endurskoða ársuppgjör samstæðu Íslandsbanka.

Árs- og árshlutauppgjör samstæðu Íslandsbanka 
eru birt opinberlega.

Aðalfundur kýs endurskoðunarfyrirtæki í samræmi 
við samþykktir bankans. Tillaga stjórnar til aðal-
fundar byggir á tilmælum endurskoðunarnefndar 
um val á endurskoðunarfyrirtæki. Á meðan 
eignarhlutur íslenska ríkisins í bankanum er að 
minnsta kosti helmingshlutur er endurskoðun 
ársreiknings á starfssviði ríkisendurskoðanda en 
honum er heimilt í samráði við endurskoðunarnefnd 
að tilnefna endurskoðunarfyrirtæki til að sinna 
þessum verkefnum. Ernst & Young ehf. hefur annast 
endurskoðun hjá bankanum undanfarin ár.

Innri endurskoðun

Innri endurskoðandi er ráðinn af, og heyrir beint 
undir, stjórn og er ábyrgur fyrir innri endurskoðun 
innan samstæðunnar. Innri endurskoðun starfar 
sjálfstætt frá öðrum deildum bankans í samræmi 
við 16. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 
Innri endurskoðun veitir stjórn bankans óháða og 
hlutlæga staðfestingu á því hvort ferli bankans 
varðandi áhættustýringu, innra eftirlit og 
stjórnarhætti séu fullnægjandi. Nánar er gerð grein 
fyrir skyldum og heimildum innri endurskoðunar í 
erindisbréfi frá stjórn.
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Regluvörður

Regluvörður er ráðinn af bankastjóra og er ráðning 
hans staðfest af stjórn. Regluvörður starfar 
samkvæmt erindisbréfi sem samþykkt er af stjórn 
bankans. Hlutverk regluvarðar er að fylgjast með 
og meta með reglubundnum hætti, ráðstafanir 
bankans í tengslum við verðbréfaviðskipti og 
að þær séu ávallt í samræmi við viðeigandi lög. 
Regluvörður er jafnframt ábyrgur fyrir því að meta 
og fylgjast með hvort bankinn starfi í samræmi 
við lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og 
fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018. Auk þess er 
hann ábyrgur aðili samkvæmt bandarísku FATCA 
skattalöggjöfinni og staðli OECD ríkjanna um skipti 
á fjárhagsupplýsingum. 

Gildi Íslandsbanka, sjálfbærni og siðferði

Hlutverk bankans er að vera hreyfiafl til góðra verka. 
Gildi bankans eru kjarni fyrirtækjamenningar sem 
mótar hegðun, hugarfar og viðmót starfsmanna 
bankans. Gildi Íslandsbanka eru eldmóður, 
fagmennska og samvinna.

Bankinn hefur samþykkt starfs- og siðareglur sem 
ætlað er að stuðla að góðum starfsháttum innan 
bankans. Reglurnar má finna á vefsíðu bankans.

Bankinn hefur jafnframt samþykkt stefnu um 
sjálfbærni sem miðar að því að rekstur bankans 
verði til fyrirmyndar í íslensku atvinnulífi út frá 
alþjóðlegum viðurkenndum viðmiðum um 
umhverfismál, félagslega þætti og stjórnarhætti. 
Íslandsbanki stefnir á að vera leiðandi á sviði 
sjálfbærrar þróunar og hreyfiafl til góðra verka í 
samfélaginu.

Bankinn hefur tiltekin fjögur heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi, þ.e. menntun 
fyrir alla, jafnrétti kynjanna, aðgerðir í loftlagsmálum 
og nýsköpun og uppbyggingu. Árlega gefur 
bankinn út árs- og sjálfbærniskýrslu í samræmi við 
ESG leiðbeiningar Nasdaq, viðeigandi mælikvarða 
GRI (e. Global Reporting Initative), leiðbeiningar 
UN Global Compact og tengsl við heimsmarkmið 
SÞ. Undanfarin ár hefur bankinn verið aðili að 
alþjóðlegu samkomulagi Sameinuðu þjóðanna um 
samfélagslega ábyrgð, UN Global Compact.

 Stjórn Íslandsbanka

Í stjórn bankans sitja sjö einstaklingar, auk tveggja 
varamanna, sem kosnir eru á hverjum aðalfundi 
til eins árs í senn. Stjórnarformaður er kosinn af 
hluthafafundi. Engin takmörk eru fyrir því hve lengi 
stjórnarmenn mega sitja í stjórn bankans.
 
Stjórn bankans fer með málefni bankans milli 
hlutahafafunda nema þegar lög eða samþykktir 
bankans kveða á um annað. Stjórn ber ábyrgð á 
því að setja stefnu bankans og felur bankastjóra 
nánari útfærslu og framkvæmd hennar. Stjórn hefur 
eftirlit með starfsemi bankans og að hún sé ávallt í 
samræmi við lög, reglur og góða viðskiptahætti. 
Stjórn ræður bankastjóra og innri endurskoðanda.

Starfsreglur stjórnar eru settar á grundvelli 70. 
gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 54. gr. laga 
nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Gildandi 
reglur má finna á vefsíðu bankans. Samkvæmt 
starfsreglum stjórnar eru fundir stjórnar lögmætir 
ef fimm stjórnarmenn hið minnsta sækja fund. 
Stjórnarfundir á árinu 2021 voru 20 talsins og var 
stjórn ákvörðunarbær á öllum fundum.

Samþykktir bankans kveða á um að hlutfall hvors 
kyns í stjórn bankans skuli ekki vera lægra en 40%. 
Stjórn bankans er nú skipuð þremur konum og 
fjórum körlum. Stjórn hefur samþykkt stefnu um 
hæfi stjórnar, bankastjóra og lykilstarfsmanna 
sem kveður m.a. á um að samsetning stjórnar, 
framkvæmdastjórnar og lykilstarfsmanna skuli 
á hverjum tíma vera fjölbreytt m.t.t. menntunar, 
starfsreynslu, kyns og aldurs stjórnarmanna.

Undirnefndir stjórnar

Undirnefndir stjórnar eru þrjár og starfa þær 
samkvæmt erindisbréfi frá stjórn og starfsreglum 
stjórnar. Erindisbréf undirnefnda stjórnar má 
finna á vefsíðu bankans. Stjórn kýs nefndarmenn 
undirnefnda og skipar formenn þeirra. Við skipun 
nefndanna skal stjórn taka tillit til þess hvaða 
sérþekkingar, hæfni og reynslu starf í viðkomandi 
undirnefnd krefst. Nefndirnar eru allar skipaðar 
stjórnarmönnum.
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Endurskoðunarnefnd stjórnar sem skipuð 
er þremur stjórnarmönnum, aðstoðar stjórn 
við að uppfylla eftirlitsskyldur sínar vegna 
fjárhagsupplýsinga, innra eftirlits, endurskoðunar 
og eftirlits með fylgni við lög og reglur ásamt 
siðareglum bankans. Á árinu 2021 voru haldnir 
sex fundir í endurskoðunarnefnd stjórnar og var 
nefndin ákvörðunarbær á þeim öllum.

Áhættunefnd stjórnar sem skipuð er þremur 
stjórnarmönnum, aðstoðar stjórn við að uppfylla 
ráðgjafar- og eftirlitshlutverk sitt, m.a. vegna 
mótunar og innleiðingar á áhættustefnu og 
áhættuvilja bankans. Verkefni áhættunefndar 
stjórnar ná til móðurfélagsins, dótturfélaga þess 
og samstæðunnar í heild sinni. Á árinu 2021 voru 
haldnir níu fundir í áhættunefnd stjórnar og var 
nefndin ákvörðunarbær á þeim öllum.

Stjórnarhátta- og mannauðsnefnd stjórnar sem 
skipuð er þremur stjórnarmönnum, aðstoðar 
stjórn bankans við að fylgjast með þróun og 
meta reglulega nálgun bankans í góðum 
stjórnarháttum og frammistöðu stjórnarmanna. 
Ennfremur aðstoðar nefndin stjórn við að uppfylla 
eftirlitsskyldur sínar vegna starfskjarastefnu 
og innleiðingu á sjálfbærnistefnu bankans og 
álitaefnum er varða mannauðsmál. Haldnir voru sjö 
fundir í þessari undirnefnd stjórnar á árinu 2021 og 
var nefndin ákvörðunarbær á þeim öllum.

Skipan undirnefnda stjórnar má sjá í töflu hér að 
neðan.
 

Hallgrímur Snorrason, stjórn-
arformaður, (f. 1947) hefur 
verið stjórnarmaður frá apríl 
2016 og stjórnarformaður 
frá mars 2020. Hann starfar 
sjálfstætt sem ráðgjafi í opin- 

berri hagskýrslugerð á alþjóða-
vettvangi. Hann gegndi starfi 
Hagstofustjóra 1985-2007 
og var aðstoðarforstjóri Þjóð-
hagsstofnunar 1980-1984. Hann 
hefur setið í fjölda stjórna, m.a. 
bankaráði Útvegsbanka Íslands 
hf., Skýrr og Auði Capital. Hann 
hefur jafnframt verið formaður 
ýmissa stjórnskipaðra nefnda, 
bæði innlendra sem og nefnda 
tengdum norrænu samstarfi, 
EFTA, ESB og OECD.

Hallgrímur er með M.Sc. gráðu 
í hagfræði frá Háskólanum í 
Lundi í Svíþjóð og B.Sc. gráðu 
í hagfræði frá Háskólanum í 
Edinborg í Bretlandi.

Hallgrímur á enga hluti í 
Íslandsbanka og telst óháður 
bankanum og stórum hluthöfum 
hans. Engin hagsmunatengsl 
eru við helstu viðskiptaaðila eða 
samkeppnisaðila Íslandsbanka.

Undirnefndir: Nefndarmaður í 
endurskoðunarnefnd. 

Stjórnarmenn
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Anna Þórðardóttir (f. 1960) 
hefur verið stjórnarmaður frá 
apríl 2016. Hún hefur mikla 
reynslu af stjórnarsetu. Hún 
hefur setið í stjórn KPMG og 
félags löggiltra endurskoðenda. 

Hún situr í stjórn Framtíðarseturs 
Íslands og er formaður 
endurskoðunarnefndar Haga. 
Anna starfaði hjá KPMG á 
árunum 1988-2015, þar af sem 
eigandi frá 1999 og bar m.a. 
ábyrgð á endurskoðun hjá 
eftirfarandi félögum: Reitum, 
Högum, 365, Baugi Group, 
Vodafone, Landfestum, Landey, 
10-11 og Félagsbústöðum.

Anna er löggiltur endurskoðandi 
og er með cand. oecon. gráðu  
 

í viðskiptafræði frá Háskóla 
Íslands. Hún stundaði cand. 
merc. nám í fjármálafræðum 
við Handelshøjskolen í Árósum, 
Danmörku.

Anna á enga hluti í Íslandsbanka 
og telst óháð bankanum 
og stórum hluthöfum hans. 
Engin hagsmunatengsl eru 
við helstu viðskiptaaðila eða 
samkeppnisaðila Íslandsbanka.

Undirnefndir: Formaður endur-
skoðunarnefndar.

Árni Stefánsson (f. 1966) hefur 
verið stjórnarmaður frá apríl 
2016. Hann hefur víðtæka 
stjórnunarreynslu tengdri 

stóriðju á Íslandi. Hann starfar 
sem framkvæmdastjóri, og situr í 
framkvæmdastjórn, hjá Rio Tinto. 
Árni hefur áður starfað sem 
framkvæmdastjóri hjá Norðuráli 
Grundartanga, deildarstjóri 
og í framkvæmdaráði hjá 
Landsneti og sem stjórnandi hjá 
Landsvirkjun.

Árni er með M.Sc. gráðu í 
rafmagns- og rekstrarverkfræði.

Árni á 0,00036% hlut í 
Íslandsbanka og telst óháður 
bankanum og stórum hluthöfum 
hans. Engin hagsmunatengsl 
eru við helstu viðskiptaaðila eða 
samkeppnisaðila Íslandsbanka.

Undirnefndir: Formaður áhættu-
nefndar.

Frosti Ólafsson (f. 1982) 
hefur verið stjórnarmaður frá 
mars 2020. Frosti starfar sem 
framkvæmdastjóri Olíuverzlunar 
Íslands hf. Hann starfaði áður m.a. 
sem sjálfstæður ráðgjafi, forstjóri 
ORF Líftækni, framkvæmdastjóri 

Viðskiptaráðs Íslands og ráðgjafi 
hjá McKinsey & Company. Í 
sínum fyrri verkefnum hefur 
Frosti veitt leiðandi innlendum og 
alþjóðlegum fyrirtækjum ráðgjöf 
og þjónustu á breiðu sviði, m.a. við 
stefnumörkun, hagsmunagæslu, 
rekstrarumbætur og stjórnar-
hætti. Frosti situr í stjórn 
Controlant, Óson ehf. og félögum 
í eigu Olíuverzlunar Íslands,  þ.e. 
Mjöll-Frigg ehf. og Garður ehf.  

Frosti er með MBA gráðu frá 
London Business School og B.Sc.  
 

gráðu í hagfræði frá Háskóla 
Íslands og Macquire University í 
Sydney, Ástralíu.

Frosti á 0,00063% hlut í 
Íslandsbanka og telst óháður 
bankanum og stórum hluthöfum 
hans. Engin hagsmunatengsl 
eru við helstu viðskiptaaðila eða 
samkeppnisaðila Íslandsbanka.

Undirnefndir: Nefndarmaður í 
stjórnarhátta- og mannauðs-
nefnd og endurskoðunarnefnd.
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Guðrún Þorgeirsdóttir (f. 1979) 
hefur verið stjórnarmaður frá  
mars 2020. Hún er fram-
kvæmdastjóri viðskiptaþróunar 
hjá PayAnalytics. Hún starfaði 
áður sem framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs hjá Skeljungi. 
Guðrún hefur reynslu sem  

framkvæmdastjóri áhættu-  
stýringar og sem fjárfestingar-
stjóri. Hún er reyndur 
stjórnarmaður og hefur 
gegnt stjórnarstörfum í 
tryggingarfélögum, fjármála-
fyrirtækjum og verslunar- og 
þjónustufyrirtækjum og hefur 
meðal annars setið í stjórn 
Vátryggingafélags Íslands, Lífíss, 
Lyfju og Lýsingar. Guðrún er 
varamaður í stjórn Pavonis ehf. 
og framkvæmdastjóri félagsins 
Tharsis ehf.

Guðrún er með MBA gráðu frá  
 

HEC School of Management 
í Frakklandi, B.Sc. gráðu í 
iðnaðarverkfræði frá Háskóla 
Íslands, og hefur lokið prófi í 
verðbréfaviðskiptum.

Guðrún á enga hluti í 
Íslandsbanka og telst óháð 
bankanum og stórum hluthöfum 
hans. Engin hagsmunatengsl 
eru við helstu viðskiptaaðila eða 
samkeppnisaðila Íslandsbanka.

Undirnefndir: Nefndarmaður 
í stjórnarhátta- og mann-
auðsnefnd og áhættunefnd.

Heiðrún Jónsdóttir (f. 1969) 
hefur verið stjórnarmaður frá apríl 
2016 og varaformaður stjórnar 
frá mars 2020. Hún starfar 
sem héraðsdómslögmaður 
hjá Múla lögmannsstofu. Auk 
þess að sitja í stjórn bankans 
er hún stjórnarmaður í Regin 
fasteignafélagi, Royal Arctic 
Line, Svarmi ehf. og Múla 
lögmannsstofu ehf. Hún starfaði 

áður sem framkvæmdastjóri 
hjá Eimskipafélagi Íslands, 
Lex lögmannsstofu og fram-
kvæmdastjóri lögfræði- og 
mannauðssviðs KEA. Hún hefur 
víðtæka reynslu af stjórnarsetu 
frá árinu 1998. Hún hefur 
meðal annars verið formaður 
stjórnar Norðlenska, Íslenskra 
verðbréfa, Gildis lífeyrissjóðs 
og stjórnarmaður í stjórn 
Símans, Icelandair Group, 
Olíuverzlunar Íslands, Ístaks, 
Reiknistofu bankanna, Arion  
verðbréfavörslu, Þekkingar og 
Landssambands lífeyrissjóða. Þá 
sat hún í stjórn Lögmannafélags 
Íslands 2016-2019, og var 
varaformaður þess 2018-2019. 

Heiðrún er með embættispróf 
frá lagadeild Háskóla Íslands 
og hefur lokið prófi í verðbréfa-
viðskiptum. Hún lauk 
stjórnendanámi, Advanced 
Management Program (AMP) 
frá IESE Business School í 
Barcelona á Spáni.

Heiðrún á 0,00063% hlut í 
Íslandsbanka og telst óháð 
bankanum og stórum hluthöfum 
hans. Engin hagsmunatengsl 
eru við helstu viðskiptaaðila eða 
samkeppnisaðila Íslandsbanka.

Undirnefndir: Formaður stjórnar-
hátta- og mannauðsnefndar.
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Jökull H. Úlfsson (f. 1963) hefur 
verið stjórnarmaður frá mars  
2021. Jökull er skrifstofustjóri 
kjara- og mannauðssýslu 
ríkisins. Jökull hefur starfað 
á fjármálamarkaði sl. 25 ár 

þar sem hann hefur öðlast 
fjölbreytta þekkingu á starfsemi 
fjármálafyrirtækja. Jökull starfaði 
lengst af hjá Arion banka hf. og 
forverum hans sem stjórnandi í 
eignastýringu, viðskiptaþróun 
og mannauðsmálum. Hann 
sat í stjórn Stefnis hf. á árunum 
2013-2019 og gegndi stöðu 
framkvæmdastjóra Stefnis hf. frá 
2019-2020. Jökull situr í stjórn 
Vitaskuld ehf.

Jökull er með cand. oecon. próf 

í viðskiptafræði af fjármálasviði 
frá Háskóla Íslands og hefur lokið 
prófi í verðbréfaviðskiptum.

Jökull á 0,00063% hlut í 
Íslandsbanka og telst óháður 
bankanum. Jökull starfar hjá 
íslenska ríkinu og telst hann því 
háður stórum hluthafa bankans. 
Engin hagsmunatengsl eru 
við helstu viðskiptaaðila eða 
samkeppnisaðila Íslandsbanka.

Undirnefndir: Nefndarmaður í 
áhættunefnd.

Tilnefningarnefnd Íslandsbanka og valnefnd 
Bankasýslunnar

Í samræmi við samþykktir bankans hefur bankinn 
starfandi tilnefningarnefnd sem hefur það 
hlutverk að tilnefna einstaklinga í stjórnarsetu í 
félaginu á aðalfundi félagsins, eða eftir atvikum á 
hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá. 
Nefndarmenn tilnefningarnefndar skulu vera þrír 
og skulu þeir kjörnir af stjórn til eins árs í senn. 
Nefndin skal vera sjálfstæð í störfum sínum og skal 
meirihluti nefndarmanna vera óháður bankanum 
og stjórnendum hans. 

Í tilnefningarnefnd bankans sitja: 
- Helga Valfells, formaður
- Hallgrímur Snorrason, stjórnarformaður   
 Íslandsbanka
- Tómas Már Sigurðsson 

Bankasýsla ríkisins starfrækir sérstaka þriggja 
manna valnefnd sem tilnefnir aðila fyrir hönd ríkisins 
sem rétt hafa til setu fyrir hönd ríkisins í bankaráðum 
eða stjórnum fyrirtækja á forræði stofnunarinnar. 
Samkvæmt samningi milli Íslandsbanka og 
Bankasýslu ríkisins skulu tilnefningarnefnd 
bankans og valnefnd Bankasýslunnar tryggja að 

Varamenn í stjórn eru Herdís Gunnarsdóttir, frá  
apríl 2016, og Óskar Jósefsson, frá mars 2020.

Anna Þórðardóttir

Árni Stefánsson

Frosti Ólafsson

Guðrún Þorgeirsdóttir

Hallgrímur Snorrason 

Heiðrún Jónsdóttir

Jökull Úlfsson

Skipan undirnefnda stjórnar
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þegar kjósa skal í stjórn, séu í framboði til stjórnar 
hópur sem uppfylli á hverjum tíma ákvæði laga um 
samsetningu, bæði hvað varðar breidd þekkingar 
og kynjahlutfall. Starfsreglur tilnefningarnefndar 
eru birtar á vefsíðu bankans. 

Árangurs- og hæfismat stjórnar

Starfsreglur stjórnar kveða á um skyldu stjórnar 
til að meta störf sín og einstakra stjórnarmanna, 
verklag og starfshætti eigi sjaldnar en árlega. 
Þessu mati er ætlað að bæta starfshætti og 

skilvirkni stjórnarinnar. Við árangursmat er lagt 
mat á styrkleika og veikleika í störfum stjórnar. 
Árangursmatið byggir m.a. á mati á nauðsynlegum 
fjölda stjórnarmanna og samsetningu stjórnar m.t.t. 
hæfni og reynslu, verklags og starfshátta. Stjórn 
framkvæmdi þetta mat síðast í desember 2021.

Stjórn leggur jafnframt árlega mat á sameiginlegt 
hæfi stjórnar og einstakra stjórnarmanna í samræmi 
við starfsreglur stjórnar og stefnu bankans um mat 
á hæfi stjórnar, bankastjóra og lykilstarfsmanna.

Framkvæmdastjórn

Framkvæmdastjórn bankans samanstendur af sjö 
einstaklingum, að bankastjóra meðtöldum: Birna 
Einarsdóttir, bankastjóri frá október 2008, Jón 
Guðni Ómarsson, framkvæmdastjóri Fjármála 
frá október 2011, Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, 
framkvæmdastjóri Einstaklinga frá maí 2017,  
Riaan Dreyer, framkvæmdastjóri Upplýsingatækni 
frá september 2019, Guðmundur Kristinn 
Birgisson, framkvæmdastjóri Áhættustýringar frá 
október 2018, Una Steinsdóttir, framkvæmdastjóri 
Viðskiptabanka frá maí 2017, og Ásmundur 
Tryggvason, framkvæmdastjóri Fyrirtækja og 
fjárfesta frá janúar 2019.

Ráðgefandi nefndir bankastjóra

Ráðgefandi nefndir bankastjóra skiptast í 
stefnumótunarnefndir, sem hafa með höndum 
innleiðingu á stefnu stjórnar, og viðskiptanefndir, 
sem taka afstöðu til einstakra viðskiptaerinda. 
Skipan nefndanna er ákveðin af bankastjóra sem 
jafnframt samþykkir erindisbréf þeirra.

Framkvæmdastjórn og áhættustefnunefnd   
teljast til stefnumótunarnefnda og taka 
lykilákvarðanir er varða innleiðingu á þeirri 
stefnu sem mörkuð er af stjórn. Í þeim eiga sæti 
allir framkvæmdastjórar bankans auk annarra 
stjórnenda sem skipaðir eru af bankastjóra.

Bankastjóri

Bankastjóri ber ábyrgð á að 
rekstur og starfsemi bankans sé, 
á hverjum tíma, í samræmi við 
samþykktir bankans, samþykkta 
stefnu, fyrirmæli stjórnar og 

viðeigandi lög. Bankastjóri 
ræður framkvæmdastjóra yfir 
starfssvið bankans, regluvörð og 
skipar nefndarmenn í ráðgefandi 
nefndir bankastjóra.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri, 
(f. 1961) er með MBA gráðu 
frá Háskólanum í Edinborg í 
Bretlandi og  cand. oecon gráðu 
í viðskiptafræði frá Háskóla 
Íslands. Birna hóf fyrst störf 
hjá forvera Íslandsbanka  árið 
1987 en var ráðin bankastjóri 
Íslandsbanka hf. 15. október 

2008. Hún hefur jafnframt 
starfað sem vörustjóri hjá Royal 
Bank of Scotland, markaðsstjóri 
Íslenska útvarpsfélagsins og 
Íslenskrar getspár. 

Birna er eigandi 0,0022% 
hluta í bankanum og telst óháð 
bankanum og stórum hluthöfum 
hans. Engin hagsmunatengsl 
eru við helstu viðskiptaaðila eða 
samkeppnisaðila Íslandsbanka. 
Engir kaupréttarsamningar hafa 
verið gerðir milli bankans og 
bankastjóra.
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- Framkvæmdastjórn skal hafa yfirsýn og 
samhæfa lykilþætti í starfsemi Íslandsbanka. 
Framkvæmdastjórn fer með ákvörðunarvald í þeim 
málefnum bankans sem bankastjóri felur henni í 
samræmi við stefnu, markmið og áhættuvilja.

- Áhættustefnunefnd tekur lykilákvarðanir er 
varða innleiðingu á umgjörð áhættustýringar og 
innra eftirlits og hefur eftirlit með því að áhættusnið 
bankans sé innan ramma yfirlýsingar stjórnar um 
áhættuvilja.

Viðskiptanefndir bankans taka afstöðu til einstakra 
viðskipta- eða rekstrarerinda í samræmi við stefnu, 
reglur og önnur mörk sem samþykkt hafa verið af 
stjórn, framkvæmdastjórn eða áhættustefnunefnd. 
Viðskiptanefndir bankans eru:

- Yfirlánanefnd tekur afstöðu til erinda um 
lánamál og er formlegur vettvangur fyrir rýni og 
umræðu um einstök lánamál.
- Efnahagsnefnd tekur afstöðu til erinda varðandi 
markaðsáhættu, lausafjárstýringu, fjármögnun, 
eigið fé og innri og ytri verðlagningu.
- Fjárfestingarráð tekur afstöðu til erinda 
varðandi kaup, sölu og verðmat eignarhluta í 
félögum og öðrum fjárfestingum bankans.
- Rekstrar- og öryggisnefnd tekur afstöðu til 
erinda varðandi nýjar vörur og þjónustu, samfelldan 
rekstur og áhættusamar breytingar á kerfum og 
ferlum í bankanum.
- Sjálfbærninefnd er formlegur vettvangur fyrir 
rýni og umræðu um mál er varða sjálfbærniáhættu, 
sjálfbær innkaup og viðskiptatækifæri.
 
 
 
 
 
 
 

Tilhögun samskipta 
milli hluthafa og stjórnar

Stjórn á samskipti við hluthafa í samræmi við 
ákvæði viðeigandi laga, samþykkta bankans og 
starfsreglna stjórnarinnar. Hluthafafundir, sem 
fara með æðsta vald í málefnum bankans, eru 
meginvettvangur fyrir upplýsingagjöf og samskipti 
við hluthafa. Allar upplýsingar sem skilgreinast 
sem viðkvæmar markaðsupplýsingar eru birtar 
í kauphallartilkynningum í samræmi við stefnu 
bankans um upplýsingagjöf og samskipti. Bankinn 
skipuleggur jafnframt ársfjórðungslega fundi fyrir 
markaðsaðila þar sem bankastjóri, fjármálastjóri 
og fulltrúar fjárfestatengsla kynna árshlutauppgjör 
bankans. 

Í bankanum er starfandi birtingarnefnd sem leggur 
mat á atviksbundna upplýsingaskyldu bankans og 
tekur ákvörðun um birtingu þeirra í samræmi við 
reglur bankans um meðferð innherjaupplýsinga 
og viðskipti stjórnenda. Í birtingarnefnd sitja 
fjármálastjóri, yfirlögfræðingur, forstöðumaður 
fjárstýringar og regluvörður (án atkvæðis).

Upplýsingar um brot á lögum og reglum sem 
viðeigandi eftirlits- og/eða úrskurðaraðili hefur 
ákvarðað

Á árinu 2021 komu ekki fram athugasemdir frá 
viðeigandi eftirlits- og/eða úrskurðaraðilum sem 
fólu í sér viðurlög vegna brota á lögum og reglum.
Upplýsingar um dómsmál tengd Íslandsbanka er að 
finna í skýringum með ársreikningi samstæðunnar.

Þessi stjórnarháttayfirlýsing var samþykkt af stjórn 
Íslandsbanka þann 10. febrúar 2022.


