
Samantekt atkvæðagreiðslna á hluthafafundum

Tímabil: 01.01.2020-31.12.2020

Skeljungur

Aðalfundur

5. mars  2020

Aðalskrifstofu félagsins í Borgartúni 26, 105 Reykjavík

Tillaga lögð 

fram af
Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Kosning fundarstjóra x

2 Skýrsla stjórnar Stjórn

3 Tillaga um staðfestingu ársreiknings x

4 Tillaga um ráðstöfun hagnaðar x

5 Tillaga um endurkaup á hlutum í félaginu x

6 Tillaga um lækkun hlutafjár x

7 Tillögur um breytingar á samþykktum

Allar framlagðar tillögur með breytingum kynntum á fundi x

8 Tillaga um starfskjarastefnu x

9 Tillaga um þóknun til stjórnar og nefnda x

10 Tillögur um starfsreglur tilnefningarnefndar x

11 Skýrsla tilnefningarnefndar

12 Kosning stjórnar

Birna Ósk Einarsdóttir x

Dagný Halldórsdóttir x

Elín Jónsdóttir x

Jón Ásgeir Jóhannesson x

Þórarinn Arnar Sævarsson x

13 Kosning tilnefningarnefndar Sjálfkjörið

14 Kosning endurskoðendafirma x

15 Önnur mál

Dagskrá aðalfundar



Reitir

Aðalfundur

10. mars 2020

Hotel Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík

Tillaga lögð 

fram af
Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Stjórn skýrir frá rekstri félagsins og hag þess á liðnu ári Stjórn

2
Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til 

staðfestingar
x

3 Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu starfsári x

4 Tillögur stjórnar lagðar fyrir aðalfund:
a) Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum x

b) Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum x

c) Tillaga um breytingu á starfskjarastefnu félagsins x

d) Tillaga um breytingu á 6. gr. samþykkta félagsins varðandi vísun til 

verðbéfamiðstöðvar
x

e) Tillaga um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar x

f) Tillaga um skipun nefndarmanna í tilnefningarnefnd x

5 Kosning stjórnarmanna félagsins Sjálfkjörið

Kristinn Albertsson

Martha Eiríksdóttir

Sigríður Sigurðardóttir

Thomas Möller

Þórarinn V. Þórarinsson

6 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags x

7
Ákvörðun um laun stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir 

komand starfsár
x

8 Önnur mál

Dagskrá aðalfundar



Sjóvá

Aðalfundur

12. mars 2020

Höfuðstöðvar, Kringlunni 5, 103 Reykjavík

Tillaga lögð 

fram af
Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári. Stjórn

2
Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið reikningsár lagðir fram til 

samþykktar.
x

3
Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári. 

m/breytingum
x

4 Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins. x

5 Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum. x

6 Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins. x

a) Tillaga stjórnar sem lýtur að breytingu á 4. gr. í tengslum við tillögu stjórnar um 

lækkun hlutafjár.
x

b) Tillaga stjórnar sem lýtur að breytingu á 2. og 3.  mgr. 18 gr. í tengslum við störf 

tilnefningarnefndar
x

7 Tillögur tilnefningarnefndar um breytingar á starfsreglum nefndarinnar. x

8 Kosning stjórnar félagsins.

Björgólfur Jóhannsson x

Guðmundur Örn Gunnarsson x

Ingunn Agnes Kro x

Hildur Árnadóttir x

Ingi Jóhann Guðmundsson x

Erna Gísladóttir - varamaður x

Garðar Gíslason - varamaður x

9 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.

a) Ekki liggur fyrir tillaga um kosningu endurskoðanda þar sem KPMG ehf. var 

kjörið endurskoðandi til fimm ára á aðalfundi 2018.

10 Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd.
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a) Ekki liggur fyrir tillaga um kosningu nefndarmanna í tilnefningarnefnd þar sem 

nefndin var kjörin á hluthafafundi 26. október 2018 fram að aðalfundi 2020.

11 Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins og tilnefningarnefndar. x

12 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum. x

13 Önnur mál löglega upp borin.

Arion banki hf. 

Aðalfundur

 17.03.2020

Borgartún 19, 105 Reykjavík

Tillaga lögð 

fram af
Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.  Stjórn

2 Staðfesting ársreiknings bankans fyrir síðastliðið starfsár x

3 Ákvörðun um greiðslu arðs x

4 Kosning stjórnar bankans Sjálfkjörið

Brynjólfur Bjarnason

Herdís Dröfn Fjeldsted

Gunnar Sturluson

Liv Fiksdahl

Paul Richard Horner

Renier Lemmens

Steinunn Kristín Þórðardóttir

5 Kosning endurskoðunarfélags x

6
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í 

undirnefndum stjórnar fyrir störf þeirra 
x

7 Ákvörðun um þóknun til nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans x

8 Tillaga um heimild stjórnar til að samþykkja kaupréttaráætlun x

9 Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans x

10 Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar x

11 Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans Sjálfkjörið

Dagskrá aðalfundar



12
Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum og samsvarandi breyting á 

samþykktum 
x

a.
Tillagan felur í sér að hlutafé bankans verði lækkað um 84.000.000 kr. að 

nafnvirði, úr 1.814.000.000 kr. í 1.730.000.000 kr. að nafnvirði.
x

b.

Verði tillagan samþykkt felur hún í sér breytingu á ákvæði 4.1. samþykkta bankans 

sem skal eftirleiðis hljóða þannig „Hlutafé bankans er kr. 1.730.000.000 – Einn 

milljarður sjöhundruð og þrjátíu milljónir króna.“

x

13
Tillaga um endurnýjun á heimild bankans til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi 

breyting á samþykktum
x

14 Heimild til útgáfu áskriftarréttinda og samsvarandi breyting á samþykktum x

15 Tillaga um breytingu á samþykktum x

16 Önnur mál

Marel

Aðalfundur

18. mars 2020

Austurhrauni 9, 210 Garðabær

Tillaga lögð 

fram af
Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.  Stjórn

2 Skýrsla forstjóra.  

3 Ársreikningar félagsins fyrir starfsárið 2019 lagðir fram til staðfestingar. x

4 Ákvörðun hvernig skuli fara með hagnað fyrir árið 2019. x

5 Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu félagsins. 

6 Tillaga um starfskjarastefnu félagsins. x

7 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna á komandi starfsári x

8 Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins: x

9
a) Grein 2.2, 2.4, 2.10, 4.2, 4.114.16, 4.16, 4.17, 4.18, 4.21,  – Tillaga um 

breytingu á orðalagi; 
x

b) Grein 5.3 – Tillaga að stytta framboðsfrest til stjórnar úr 5 í 14 daga fyrir fund x
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c) Ný grein 5.5 – Tillaga um að upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar skuli 

lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi síður en 10 dögum fyrir 

aðalfund, í stað 2 daga

x

10 Kosning stjórnar félagsins. Sjálfkjörið

Ann Elizabeth Savage

Arnar Þór Másson

Ásthildur Margrét Otharsdóttir

Ástvaldur Jóhannsson

Lillie Li Valeur

Dr. Ólafur Steinn Guðmundsson

Ton Van der Laan

11 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis. x

12 Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf. x

13 Önnur mál löglega upp borin. 

Vátryggingafélag Íslands

Aðalfundur

19. mars 2020

Höfuðstöðvar, Ármúla 3, 108 Reykjavík

Tillaga lögð 

fram af
Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2019. Stjórn

2
Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins fyrir hið 

liðna ár.
x

3
Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á 

reikningsárinu og greiðslu arðs.
x

4 Tillaga um starfskjarastefnu sem inniheldur m.a. ramma um kaupaukakerfi. x

5 Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun. x

6 Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins. x

7 Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar. x

8 Kosning til stjórnar félagsins.

Guðný Hansdóttir x
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Marta Guðrún Blöndal x

Stefán Héðinn Stefánsson x

Valdimar Sveinsson x

Vilhjálmur Egilsson x

10 Kosning endurskoðunarfélags. x

11 Kosið til tilnefningarnefndar félagsins. Sjálfkjörið

12 Tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum. x

13 Önnur mál löglega fram borin.

Iceland Seafood

Aðalfundur

 19.03.2020

Köllunarklettsvegur 2, 104 Reykjavík

Tillaga lögð 

fram af
Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Staðfesting ársreiknings bankans fyrir síðastliðið starfsár Stjórn

2 Ákvörðun um greiðslu arðs x

3 Tillaga um starfskjarastefnu félagsins. x

4 Tillaga um heimild stjórnar til að samþykkja kaupréttaráætlun x

5
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í 

undirnefndum stjórnar fyrir störf þeirra 
x

6 Kosning stjórnar félagsins. Sjálfkjörið

Liv Bergþórsdóttir

Jakob Valgeir Flosason

Ingunn Agnes Kro

Bergþór Baldvinsson

Halldór Leifsson

7 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis. x

8 Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf. x

9 Breyting á 18. grein samþykkta félagsins í tengslum við kynjahlutföll x

Dagskrá aðalfundar



Arion banki

Hluthafafundur

 14.05.2020

Tillaga lögð 

fram af
Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Ákvörðun um að greiða ekki út arð Stjórn x

Icelandair

Hluthafafundur

 22.05.2020

Hilton Reykjavík Nordica

Tillaga lögð 

fram af
Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Tillaga um að veita stjórn heimild til að auka hlutafé félagsins Stjórn x

Icelandair

Hluthafafundur

 09.09.2020

Hilton Reykjavík Nordica

Tillaga lögð 

fram af
Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Tillaga um að veita stjórn heimild til að auka hlutafé félagsins Stjórn x

2 Tillaga um að veita stjórn heimild til að gefa út áskriftarréttindi
Stjórn

x

Dagskrá hluthafafundar
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Reitir

Hluthafafundur

 22.09.2020

Hilton Reykjavík Nordica

Tillaga lögð 

fram af
Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Tillaga um að veita stjórn heimild til að auka hlutafé félagsins Stjórn x

Dagskrá hluthafafundar


