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Stjórnarháttayfirlýsing 
ÍV sjóðir hf. 

 
ÍV sjóðir hf. leggja höfuðáherslu á heiðarleika og óhæði í starfsemi sinni. Félagið starfrækir verðbréfasjóði, 
fjárfestingarsjóði og aðra sjóði um sameiginlega fjárfestingu (sérhæfða sjóði).  
 
Hvað varðar stjórnarhætti fylgir félagið leiðbeiningum um Stjórnarhætti fyrirtækja sem er leiðbeiningarit 
útgefið af  Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins. Fyrsta útgáfa leiðbeininganna 
kom út árið 2004 og hafa þær verið endurskoðaðar með reglubundnum hætti frá þeim tíma. Ritið geymir 
leiðbeiningar um innleiðingu ákveðinna vinnureglna, umfram það sem kveðið er á um í lögum. Þeim er 
meðal annars ætlað að styrkja innviði fyrirtækja og auka traust almennings á starfsemi þeirra.  
Leiðbeiningarnar eru aðgengilegar á vefslóðinni http://leidbeiningar.is. 
 
Eftirfarandi eru nánari upplýsingar um einstaka þætti stjórnarhátta ÍV sjóða hf.   
 

Frávik frá leiðbeiningum um stjórnarhætti 

Grundvöllur leiðbeininga um stjórnarhætti er svokölluð „fylgið eða skýrið“ regla (e. „comply or explain“) 
en á grundvelli hennar hafa stjórnir fyrirtækja svigrúm til að ákveða að hve miklu leyti einstaka þættir 
leiðbeininganna henti viðkomandi fyrirtæki. Sé vikið frá leiðbeiningunum skal þess getið í 
stjórnarháttayfirlýsingu. Með vísan til þessa er hér með gerð grein fyrir eftirfarandi frávikum: 
 

• Vikið er frá gr. 1.1.2. um að auglýsa aðalfundi á vefsíðu félagsins, helst tveimur mánuðum fyrir 
lok reikningsárs. ÍV sjóðir hf. er lítið félag með fáa hluthafa og því ekki talið nauðsynlegt að fylgja 
þessari reglu. 

• Félagið telur ekki þörf á því að skipa sérstaka tilnefningarnefnd þar sem einn hluthafi fer með 
99,75% hlutafjár í félaginu og er því vikið frá gr. 1.5. 

• Stjórn hefur ekki sett sér skriflegar reglur um siðferði sbr. gr. 2.9.1 en hefur sett sér reglur um 
siðferðislega ábyrgð Félagið leggur þó mikið upp úr góðu siðferði   í störfum sínum og 
endurspeglast það í starfs- og verklagsreglum félagsins. . 

• Félagið telur ekki þörf á að skipa sérstaka endurskoðunarnefnd sbr. gr. 5.3. vegna eðlis og 
umfangs starfseminnar.  

• Félagið telur ekki þörf á að skipa sérstaka starfskjaranefnd sbr. gr. 5.4. vegna eðlis og umfangs 
starfseminnar. 

  

Starfsemi félagsins og áhættuþættir 

ÍV sjóðir hf. hefur starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða skv. lögum nr. 161/2002 og rekstrarfélag 
sérhæfðra sjóða skv. lögum 45/2020. Félagið rekur  verðbréfa- og fjárfestingarsjóði skv. lögum nr. 
128/2011 ásamt sérhæfðum sjóðum skv. lögum nr. 45/2020. Félagið er dótturfélag Íslenskra verðbréfa 
hf. Hjá félaginu starfa nú fjórir starfsmenn í fullu starfi. 
 
Félagið lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Áhættustýring og virkt innra eftirlit er mikilvægt í starfsemi þess. 
Regluvörslu er útvistað til Íslenskra verðbréfa hf. skv. sérstökum samningi þar um. Innri endurskoðun er 
útvistað til KPMG. Regluleg upplýsingagjöf er til stjórnar um framangreind atriði. 
  

Stjórn og framkvæmdastjóri  

Stjórn ÍV sjóða hf. er skipuð þremur mönnum og tveimur til vara.  Þeir eru kosnir á aðalfundi til eins árs í 
senn. Stjórn félagsins hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda. Hún fer með málefni 



 

2 af 3 

félagsins og skal annast um að skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Stjórnarfundir 
eru að jafnaði haldnir mánaðarlega, um 12 sinnum á ári. Auk stjórnar situr framkvæmdastjóri fundina.  
Ritari stjórnar ritar fundargerð á stjórnarfundum.  Stjórnin skal sjá til þess að nægilegt eftirlit sé haft með 
bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins og getur ein veitt prókúruumboð fyrir félagið. Stjórn félagsins 
ræður félaginu framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Stjórn hefur sett sér starfsreglur þar sem 
kveðið er ítarlega á um störf hennar, ákvarðanatöku og samskipti stjórnar og framkvæmdastjóra. Þá setur 
stjórn sér starfsáætlun í lok hvers árs fyrir næstkomandi ár. Starfsreglur stjórnar eru birtar á heimasíðu 
félagsins. 
 
Stjórn skal meta með reglubundnum hætti störf sín, verklag og starfshætti, framgang félagsins, frammistöðu 
framkvæmdastjóra svo og skilvirkni undirnefnda, með aðstoð utanaðkomandi aðila eftir því sem við á. Slíkt 
árangursmat felur m.a. í sér að stjórnin leggi mat á styrkleika og veikleika í störfum sínum og verklagi og 
hugi að þeim hlutum sem hún telur að betur megi fara. Stjórn skal hittast a.m.k. árlega án 
framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna. 
 
Stjórnin hefur engar undirnefndir. 
 
Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og 
fyrirmælum, sem stjórn hefur gefið. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana, sem eru óvenjulegar eða 
mikilsháttar. Slíkar ráðstafanir getur framkvæmdastjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá stjórn, 
nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana stjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsmenn félagsins. Í slíkum 
tilvikum skal stjórn tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina. Framkvæmdastjóri skal sjá um að bókhald og 
fjárreiður séu í samræmi við lög og góðar venjur og að meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti. 
Framkvæmdastjóri ræður starfsmenn félagsins, en hann skal leita samþykkis stjórnar við ráðningu helstu 
starfsmanna.  
 

Upplýsingar um stjórnarmenn og framkvæmdastjóra  

Kolbeinn Friðriksson, formaður stjórnar, er fæddur árið 1981. Kolbeinn lauk stúdentsprófi frá 
Verkmenntaskólanum á Akureyri 2001, B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík árið 2005 
og M.Sc. gráðu í fjármálum frá Berlin School of Economics and Law árið 2011. Auk þess er Kolbeinn með 
próf í verðbréfaviðskiptum. 
  
Kolbeinn er fjármálastjóri Hölds ehf. Áður starfaði Kolbeinn sem framkvæmdastjóri fjármálasviðs hjá Eik 
fasteignafélagi hf. Frá árinu 2011 starfaði hann við fyrirtækjaráðgjöf innan Markaða Íslandsbanka og 
frá 2007 hjá Markaðsviðskiptum Íslandsbanka/Glitnis banka. 2005 til 2007 starfaði hann hjá Bakkavör 
Group á fjármálasviði. 
 
Kolbeinn tók fyrst sæti í stjórn ÍV sjóða árið 2016. 
  
Katrín Káradóttir er fædd árið 1969. Katrín lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri  1989, 
Cand Oecon gráðu frá  Háskóla Íslands 1996 og ;.MSc gráðu frá Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn 
1999. Auk þess er Katrín með próf í verðbréfaviðskiptum. 
 
Katrín hefur frá 2012 rekið verslunina Kistu í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri og samhliða því starfaði 
hún á árunum 2016 og 2017 einnig sem framkvæmdastjóri handverkshátíðarinnar að Hrafnagili í 
Eyjafjarðarsveit. Á árunum 2006 – 2012 starfaði Katrín hjá Íslandsbanka sem starfsmaður 
Einkabankaþjónustu og sem deildarstjóri Eigna- og lífeyrisþjónustu bankans og á árunum 2004-2006 hjá 
TM Software og Libra tengt viðskipta- og fjármálahugbúnaði. 
 
Katrín tók fyrst sæti í stjórn ÍV sjóða hf. árið 2018. 
 
 
Ingvar Már Gíslason er fæddur árið 1976. Ingvar lauk B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 
árið 2000 og lauk MBA gráðu frá Háskóla Íslands 2016. 
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Ingvar starfaði sem rekstrarstjóri Nýja-Bautabúrsins frá árinu 2000 til 2001 og sem forstöðumaður tölvu- 
og upplýsingakerfa og útflutningsstjóri hjá Norðlenska ehf. frá árinu 2001 til 2004.  Frá árinu 2004 gegndi 
hann stöðu markaðsstjóra Norðlenska ehf. og stöðu fjármálastjóra sama fyrirtækis frá 2017. 
 
Ingvar tók fyrst sæti í stjórn ÍV sjóða hf. árið 2011. 
 
Hreinn Þór Hauksson er framkvæmdastjóri ÍV sjóða. Hreinn Þór lauk B.Sc. prófi í viðskiptafræði frá 
Háskólanum í Reykjavík árið 2005, M.Sc. prófi í viðskiptafræði  frá Lunds Universitet árið 2012 og prófi í 
verðbréfaviðskiptum árið 2008.  
 
Frá 2005 til 2009 starfaði Hreinn Þór innan Markaðsviðskipta Íslandsbanka /Glitnis Banka en 2009 til 
2011 sem viðskiptastjóri í einkabankaþjónustu og viðskiptastjóri fyrirtækja í útibúi Íslandsbanka á Akureyri. 
2012 til 2014 starfaði Hreinn við atvinnuþróun á vegum Akureyrarbæjar. Frá árinu 2014 hefur Hreinn 
starfað innan samstæðu Íslenskra Verðbréfa hf., fyrst sem sjóðstjóri fagfjárfestasjóða, hlutabréfasjóða og 
blandaðra sjóða innan ÍV sjóða hf., seinna sem sérfræðingur í sérhæfðum fjárfestingum innan Íslenskra 
verðbréfa þar til hann tók við starfi framkvæmdastjóra ÍV sjóða hf. 
 

Samskipti hluthafa og stjórnar  

Íslensk verðbréf hf. er móðurfélag og vörslufyrirtæki ÍV sjóða hf.   Í samræmi við 15. gr. laga nr. 128/2011 
skal meirihluti stjórnarmanna rekstrarfélags verðbréfasjóða vera óháður móðurfélagi og vörslufyrirtæki. 
Þá má stjórnarmaður í rekstrarfélagi ekki vera í stjórn eða lykilstarfsmaður móðurfélags eða 
vörslufyrirtækis. Í tilviki ÍV sjóða hf. eru framangreind skilyrði uppfyllt og eru allir stjórnarmenn félagsins 
óháðir samkvæmt skilgreiningu leiðbeininga um stjórnarhætti á óhæði.  Hluthafar geta hvenær sem er haft 
samband við framkvæmdastjóra og/eða stjórn ef spurningar vakna varðandi rekstur félagsins.   
 
Á aðalfundum er farið ítarlega yfir starfsemi félagsins og þar er hluthöfum heimilt að tjá sig um málefni 
félagsins. 
 
Félagið hefur ekki verið dæmt eða verið úrskurðað til viðurlaga vegna brota á lögum um fjármálafyrirtæki 
eða öðrum lögum og ekki eru til rannsóknar nein brot hjá opinberum aðilum svo vitað sé.  
 

Þannig samþykkt af stjórn ÍV sjóða hf. 15. mars 2021 



Undirritunarsíða
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Stjórnarmaður
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