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Með þessari yfirlýsingu um stjórn-
arhætti Stefnis hf. (Stefnir) er félagið 
að fylgja þeim kröfum sem koma fram 
í viðurkenndum leiðbeiningum sem eru 
til staðar á þeim tíma sem ársreikningur 
þessi er samþykktur af stjórn félagsins 
og ákvæðum 19. gr. laga nr. 161/2002, 
sbr. 12. gr. laga 75/2010. Leiðbein-
ingar um stjórnarhætti fyrirtækja, 5. út-
gáfa, útgefnar af Viðskiptaráði Íslands, 
Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq 
OMX Iceland hf. og meginreglur G20/
OECD um stjórnarhætti fyrirtækja frá 
2015 voru sérstaklega hafðar til hlið-
sjónar þegar yfirlýsing um stjórnarhætti 
Stefnis var samin. Báðar heimildir má 
nálgast á heimasíðu Stefnis.

Stefnir var á árinu 2012 fyrst íslenskra 
fyrirtækja til að hljóta viðurkenninguna 
„Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórn-
arháttum“. Viðurkenningin er veitt af 

Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti 
við Háskóla Íslands að undangenginni 
ítarlegri úttekt endurskoðunarfyrirtæk-
isins KPMG ehf. Stefnir hlaut á árinu 
2014 endurnýjun viðurkenningarinnar 
sem gildir til tveggja ára og er því eins 
og áður til fyrirmyndar á Íslandi þegar 
kemur að góðum stjórnarháttum.

Stjórn Stefnis telur góða stjórnarhætti 
vera veigamikinn þátt í árangri Stefnis 
sem leiðandi sjóðastýringarfyrirtækis á 
Íslandi. Stjórnarhættir sjá fyrirtækjum 
fyrir ramma þar sem markmið eru skil-
greind, hvaða tól skulu notuð til að ná 
þeim markmiðum og hvernig árangur 
markmiðanna er mældur. Góðir stjórn-
arhættir eiga að stuðla að réttum hvöt-
um stjórnar og stjórnenda til að sækja 
þau tækifæri sem þjóna hagsmunum 
fyrirtækisins, hluthöfum og almenn-
ings, jafnframt því sem góðir stjórn-

arhættir auðvelda einnig stjórn að sinna 
eftirlitshlutverki sínu á skilvirkan hátt. 
Stefnir er sjálfstætt starfandi fjármála-
fyrirtæki skv. lögum 161/2002. Félagið 
rekur verðbréfa-, fjárfestingar- og fag-
fjárfestasjóði skv. lögum 128/2011. Auk 
þess tekur starfsleyfi rekstrarfélagsins 
til eignastýringar, fjárfestingarráðgjafar 
og vörslu og stjórnunar fjármálagern-
inga í sameiginlegri fjárfestingu, sbr. 1.-
3. tölul. 1. mgr. 27. gr. laga nr. 161/2002. 
Stefnir er stærsta sjóðastýringarfyr-
irtæki landsins með um 400 milljarða 
króna í virkri stýringu. Stefnir hefur 
á að skipa 21 starfsmanni með mikla 
reynslu af starfi á fjármálamörkuðum.
 
Stefnir er dótturfélag Arion banka hf. 
Félagið er að fullu í eigu bankans og 
tengdra félaga. Stjórnarháttayfirlýsing 
Stefnis er liður í að stuðla að opnum og 
traustum samskiptum stjórnar, hluthafa 



og annarra hagaðila en þá má m.a. skil-
greina sem; hlutdeildarskírteinishafa 
í sjóðum sem Stefnir rekur, aðila sem 
þjónusta og koma að rekstri Stefnis, 
starfsmenn, auk almennings. 

Starfsemi félagsins eru settar þröngar 
skorður af hálfu löggjafans. Um starf-
semina gilda m.a. lög um fjármála-
fyrirtæki nr. 161/2002 og lög um 
verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fag-
fjárfjárfestasjóði nr. 128/2011. Stefnir 
sætir eftirliti FME skv. lögum númer 
87/1998. 

Áhættustýring og virkt innra eftirlit 
er ein af meginstoðum ábyrgs reksturs 
sjóðastýringarfyrirtækis. Stjórn hef-
ur sett sér áhættustefnu fyrir félagið. 
Stefnan er unnin á ensku en í lauslegri 
þýðingu er hún svo hljóðandi:

„Stjórn Stefnis er meðvituð um að 
áhættustýring og innra eftirlit eru ein af 
megin stoðum ábyrgs sjóðareksturs. Með 
því að setja fram skýra áhættustefnu vill 
stjórnin ýta undir og styðja við fyrirtækja-
menningu innan Stefnis, sem einkennist 
af ríkri áhættuvitund. Jafnframt er til-
gangurinn að koma skýrum skilaboðum 
til allra hagaðila félagsins.

Öll rekstrartengd áhætta innan Stefnis 
er greind reglubundið og metin. Félagið 
hefur komið sér upp tækjum og tólum 
til að fylgjast með og skila greiningu á 
viðkomandi áhættuþáttum. Félagið býr 
jafnframt yfir stjórntækjum, sem sam-
anstanda af reglum, ferlum og kerfum, 
sem bæði sinna innra eftirliti og draga úr 
einstökum áhættuþáttum. Stefnir hefur 
auk þess komið sér upp ferlum sem miða 
að því að viðhalda óskertri starfsemi og 
þjónustu, þrátt fyrir umtalsverðar rekstr-
artruflanir. Með vönduðum stjórnarhátt-
um vill stjórnin tryggja að stefnur, ferlar 
og áhættustýringarkerfi séu innleidd á 
öllum sviðum starfsemi Stefnis.“

Regluvörslu, innri endurskoðun og 
áhættustýringu að hluta er útvistað til 
Arion banka með leyfi FME. Forstöðu-

menn viðkomandi sviða kynna reglu-
lega niðurstöður úttekta fyrir endur-
skoðunarnefnd og stjórn Stefnis. Innra 
eftirlit  og áhættustjórnun er í höndum 
sérstaks teymis innan Stefnis sem heyr-
ir undir framkvæmdastjóra. Allar eft-
irlitsaðgerðir eru skjalaðar, farið er yfir 
þær með reglubundnum hætti innan 
teymisins og er endurskoðunarnefnd 
kynnt framvinda eftirlitsaðgerðanna. 

Reikningsskil félagsins eru í höndum 
fjármálasviðs Arion banka, en Stefnir 
hefur fengið leyfi FME fyrir útvistun 
til sviðsins. Arion banki er jafnframt 
vörslufyrirtæki Stefnis og eru gengisút-
reikningar sjóða í rekstri Stefnis í hönd-
um bankans. Endurskoðunarnefnd tek-
ur uppgjör félagsins til skoðunar og fær 
álit ytri endurskoðanda á hálfsárs- og 
ársuppgjörum Stefnis og þeirra sjóða 
sem Stefnir rekur. Skýrslugjöf til stjórn-
ar vegna reikningsskila er í höndum 
nefndarinnar en stjórn hittir einnig ytri 
endurskoðendur félagsins, Deloitte ehf. 

Kennisetningar Stefnis hafa verið 
mikilvægt leiðarljós fyrir starfsmenn 
og stjórn í daglegum störfum sem 
unnu sameiginlega að skilgreiningu 
þeirra.

Fyrsta kennisetning Stefnis er „árang-
ur í krafti kunnáttu“ en það lýsir því 
að styrkur okkar felst í öflugri sam-
setningu þekkingar, reynslu, faglegra 
stjórnunarhátta og faglegrar stýringar 
sjóða. Vönduð vinnubrögð, ábyrgð og 
áreiðanleiki leggja grunn að árangri til 
langframa. Þannig stöndum við traust-
an vörð um hagsmuni viðskiptavina. 

Önnur kennisetning Stefnis er „metn-
aður til að skara fram úr“ og lýsir það 
því að við erum framsækin, áræðin 
og kraftmikil og förum hiklaust nýj-
ar leiðir að settu marki. Frjó hugsun, 
metnaður og fjárhagslegt bolmagn 
leggja grunn að forystu okkar í þróun 
nýrra fjármálaafurða. Þannig sköpum 
við mikilvæg sóknarfæri til að skara 
framúr í þágu viðskiptavina. 

Þriðja og síðasta kennisetning Stefnis 
er „stöndum saman í sterku liði“ lýsir 
því að verklag okkar einkennist af skýrt 
mótaðri teymisvinnu, gagnkvæmri 
virðingu og góðum liðsanda þar sem 
við styðjum hvert annað í starfi. Við 
erum þekkt fyrir vel ígrundaðar ákvarð-
anir sem við endurskoðum markvisst 
og metum á nýjum forsendum. Þannig 
hámörkum við samvirkni öflugrar liðs-
heildar til að tryggja viðskiptavinum 
afburða þjónustu. 

Kennisetningar félagins endurspegla að 
nokkru þau siðferðisviðmið sem stjórn 
og starfsmenn vinna eftir en önnur 
viðmið um sama efni má einnig finna í 
ráðningarsamningum, stefnu um hags-
munaárekstra og starfsreglum stjórnar. 
Félagið hefur ekki sett sér stefnu um 
samfélagslega ábyrgð en stjórn Stefnis 
hefur í stefnumótun sinni og skilgrein-
ingu á hlutverki sínu lagt áherslu á mik-
ilvægi þess að hagsmunir viðskiptavina, 
eigenda, starfsmanna og þjóðfélagsins í 
heild séu hafðir að leiðarljósi við stýr-
ingu sjóða og rekstur félagsins. Ábyrgir 
og fjölbreyttir fjárfestingakostir og ít-
arleg upplýsingagjöf eru lykilatriði í 
framkvæmd og sýnileika þeirrar samfé-
lagslegu ábyrgðar sem félagið vill sýna. 
Stefnir hefur innleitt stefnu um hags-
munaárekstra. Markmið stefnunnar er 
að vernda viðskiptavini, og sjóðsfélaga, 
auk þess að standa vörð um óhæði og 
orðspor félagsins og starfsmanna þess. 
Stefnan gildir um stjórnarmenn jafnt 
og starfsmenn og í stefnunni felst að fé-
lagið geri allar tiltækar ráðstafanir til að 
koma í veg fyrir að hagsmunaárekstrar 
skaði hagsmuni viðskiptavina og sjóðs-
félaga. Á heimasíðu Stefnis má finna 
úrdrátt úr stefnunni auk annarra reglna 
sem snúa að takmörkunar á hagsmuna-
árekstrum s.s. reglum um viðskipti 
starfsmanna Stefnis.

Stjórnarmenn Stefnis eru fimm talsins 
og eru varamenn tveir talsins. Meirihluti 
stjórnarmanna er óháður Arion banka hf., 
móðurfélagi Stefnis, og félaginu sjálfu. 
Allir stjórnarmenn eru kjörnir á hlut-



hafafundi félagsins. Framkvæmdastjóri 
er ráðinn af stjórn og sinnir daglegum 
rekstri félagsins í þeirra umboði. Stjórn-
arfundir eru haldnir reglulega, að jafn-
aði mánaðarlega, en oftar ef þurfa þykir. 
Lögfræðingur Stefnis er ritari stjórnar 
auk þess sem hann veitir stjórnarmönn-
um lögfræðilega ráðgjöf á stjórnarfund-
um. Stjórnarfundir á árinu voru 13 og 
var stjórn í öllum tilvikum ákvörðunar-
bær. Starfsreglur og starfsáætlun stjórn-
ar Stefnis má finna á heimasíðu félags-
ins auk samþykkta félagsins. 

Í stjórn Stefnis eru óháðir stjórnarmenn 
Hrund Rudolfsdóttir, formaður, for-
stjóri Veritas, Kristján Jóhannsson, vara-
formaður, stjórnarformaður Icepharma 
hf., Svava Bjarnadóttir, eigandi og ráð-
gjafi Strategíu ehf., Þórður Sverrisson, 
sjálfstætt starfandi. Háður stjórnarmað-
ur er Jökull H. Úlfsson, forstöðumaður 
Mannauðs hjá Arion banka hf. Hrund 
Rudolfsdóttir og Svava Bjarnadótt-

ir hafa átt sæti í stjórn frá árinu 2009, 
Kristján Jóhannsson tók sæti í stjórn í 
júní 2011, Jökull H. Úlfsson tók sæti í 
stjórn í mars 2013 og Þórður Sverris-
son í mars 2014. Frekari upplýsingar 
um stjórnarmenn Stefnis er að finna á 
heimasíðu félagsins.

Varamenn eru Ásgerður Hrönn Sveins-
dóttir, sviðsstjóri hjá Arion banka hf., og 
Þórhallur Örn Guðlaugsson, dósent við 
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 
Varamönnum var fækkað úr fimm í tvo 
samhliða breytingum á samþykktum 
félagsins á aðalfundi þess í mars 2015.
Endurskoðunarnefnd, var skipuð af 
stjórn í mars 2015, Formaður nefndar-
innar er Svava Bjarnadóttir, stjórnar-
maður Stefnis. Aðrir nefndarmenn eru 
Guðlaug Sigurðardóttir verkfræðingur 
hjá Össuri hf. og Sigríður Guðmunds-
dóttir, innri endurskoðandi hjá Mar-
el hf. Endurskoðunarnefndin hélt sex 
fundi á árinu 2015. Nefndin var í öllum 

tilvikum ákvörðunarbær. Nefndarmenn 
eru óháðir félaginu og nýtist fjölbreytt 
þekking þeirra á rekstri félaga, endur-
skoðun og stjórnun vel í starfi nefndar-
innar. Nefndin skilar árlegri skýrslu 
sinni til stjórnar á fyrsta ársfjórðungi 
hvers árs. Starfsreglur nefndarinnar eru 
aðgengilegar á heimasíðu Stefnis.

Hlutverki endurskoðunarnefndar 
verður breytt á árinu 2016 samhliða 
innleiðingu á breytingum á lögum 
um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 
Nefndin mun heita endurskoðunar- 
og áhættunefnd, samsetning nefndar-
manna verður með öðru sniði en ver-
ið hefur auk þess sem verkefni hennar 
verða skilgreind á ný í starfsreglum 
nefndarinnar. Breytingarnar verða inn-
leiddar á vormánuðum 2016.

Í starfskjaranefnd Stefnis skipaði stjórn 
Hrund Rudolfsdóttur og Þórð Sverris-
son sem nefndarmenn. Helsta hlutverk 



nefndarinnar er að undirbúa tillögu að 
starfskjarastefnu, vinna tillögur um laun 
og önnur starfskjör framkvæmdastjóra, 
annarra stjórnenda og stjórnar Stefnis. 
Nefndin sinnir einnig fjölda eftirlits-
þátta tengdum málefnum starfskjara 
og mannauðs. Starfskjaranefnd hélt 
fjóra fundi á árinu 2015 og var í öll-
um tilvikum ákvörðunarbær. Nefndin 
vinnur eftir starfsreglum sínum og hef-
ur sett sér starfsáætlun fyrir starfsárið. 
Starfsreglur starfskjaranefndar eru ekki 
birtar með opinberum hætti. Nefndin 
skilar árlegri skýrslu sinni til stjórnar 
á fyrsta ársfjórðungi hvers árs. Starfs-
kjarastefnu félagsins má finna á heima-
síðu þess.

Hluthafafundur Stefnis hefur ekki 
ákveðið að stjórn félagsins skuli skipa 
tilnefninganefnd. 

Stjórnarmenn Stefnis tóku allir þátt í 
að móta og skilgreina meginhlutverk 
sitt með eftirfarandi hætti:

Meginhlutverk stjórnarinnar er að 
marka félaginu stefnu og að hafa eftir-
lit með framkvæmd hennar. Kjarni 
stefnunnar er að félagið sé leiðandi 
aðili meðal sjóðastýringarfyrirtækja og 
að hagsmunir viðskiptavina, eigenda, 
starfsmanna og þjóðfélagsins í heild 
séu hafðir að leiðarljósi. Áhersla er 
lögð á traustan og arðbæran rekstur 
og að rekstraráhætta sé lágmörkuð. 
Stjórnin leggur áherslu á góða stjórn-
arhætti og að starf stjórnar og félagsins 
sé ávallt samkvæmt lögum, reglum og 
góðum viðskiptaháttum.

Hlutverk stjórnar er skilgreint ítarlegar 
í starfsreglum stjórnar og samþykktum 
félagsins. 

Árlega metur stjórn störf sín og 
gerir tillögur að úrbótum. Fram-
kvæmdastjóri er ekki viðstaddur 
matið og stjórnarformaður víkur af 
fundi þegar stjórnarmenn leggja mat 
á frammistöðu hans. Matið í heild er 

svo tekið saman, tillögum stjórnar um 
úrbætur úthlutað til ábyrgðaraðila og 
verklokatími skilgreindur fyrir hvern 
þátt um sig. 

Framkvæmdastjóri félagsins frá 1. 
júlí 2009 er Flóki Halldórsson 42 ára 
B.A. í hagfræði frá Háskóla Íslands. 
Flóki hefur víðtæka reynslu af fjár-
málamörkuðum og stjórnun. Flóki 
á sæti í stjórnum félaga sem tengjast 
rekstri Stefnis, hann eða tengdir að-
ilar eiga enga eignarhluti eða kaup-
rétti í félaginu. Helstu skyldur fram-
kvæmdastjóra eru að annast daglegan 
rekstur félagsins þar sem farið er að 
þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn 
hefur gefið sbr. 1 mgr. 68 gr. hfl. Hann 
ber ábyrgð á upplýsingagjöf til innri og 
ytri eftirlitsaðila. Framkvæmdastjóra 
er heimilt að veita öðrum starfsmönn-
um félagsins umboð til að fara með af-
markaðar heimildir starfsskyldu sinnar 
að fengnu samþykki stjórnar. 

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að 
greina, mæla, fylgjast með og hafa eft-
irlit með áhættum sem fylgja starfsemi 
félagsins. Framkvæmdastjóra ber að 
viðhalda skipuriti sem skýrt tilgreinir 
ábyrgðarsvið, heimildir starfsmanna og 
boðleiðir. Framkvæmdastjóri skal móta 
markmið fyrir innra eftirlit í samráði 
við stjórn og fylgjast með því að sú eft-
irfylgni sé skilvirk. Framkvæmdastjóri 
ræður starfsmenn fyrirtækisins, aðra 
en þá sem um ræðir í 16. gr. laga nr. 
161/2002, og veitir þeim lausn. Starfs-
reglur stjórnar eru settar með vísan til 
2. mgr. 54. gr. laga um fjármálafyrirtæki 
og 5. mgr. 70. gr. laga um hlutafélög. 
Efni reglnanna styðst að nokkru leyti 
við leiðbeinandi tilmæli Fjármála-

eftirlitsins nr. 1/2010 og samþykktir 
félagsins auk þess sem sú vinna sem 
unnin hefur verið hjá félaginu vegna 
vottunar félagsins sem fyrirmyndarfyr-
irtækis í góðum stjórnarháttum hefur 
verið mikilvægt innlegg. 

Í starfsreglum stjórnar er með ítarleg-
um hætti fjallað um samskipti hlut-
hafa og stjórnar. Í megindráttum eru 
reglurnar á þá leið að formaður stjórnar 
ber ábyrgð á samskiptum stjórnar við 
hluthafa. Formaður skal sjá til þess 
að stjórn sé upplýst um öll samskipti 
við hluthafa og á hverjum stjórnar-
fundi skal gerð grein fyrir samskiptum 
við hluthafa milli funda annað hvort 
munnlega eða skriflega. Starfsreglurnar 
í heild má nálgast á heimasíðu Stefnis. 

Stefnir hefur verið í fararbroddi á 
mörgum sviðum og lagt ríka áherslu að 
bjóða viðskiptavinum upp á samkeppn-
ishæfa og ábyrga fjárfestingarkosti í 
nær öllum eignaflokkum. Það er fé-
laginu mikilvægt að miðla upplýsing-
um með nákvæmum og aðgengilegum 
hætti til fjárfesta. Heimasíða félagsins 
gegnir mikilvægu hlutverki í þessari 
upplýsingamiðlun og þar má finna alla 
sjóði Stefnis sem standa almenningi 
til boða og ítarlegar upplýsingar um 
hvern og einn. 

Stefnir hefur engan dóm hlotið fyr-
ir refsiverðan verknað skv. almennum 
hegningarlögum, samkeppnislögum, 
lögum um fjármálafyrirtæki, eða lög-
gjöf um hlutafélög, bókhald, ársreikn-
inga, gjaldþrot eða opinber gjöld eða 
þeim sérlögum sem gilda um aðila sem 
lúta opinberu eftirliti með fjármála-
starfsemi. 

Yfirlýsingu þessa má finna í ársreikningi Stefnis hf. fyrir árið 2015. Stjórn Stefnis samþykkti
yfirlýsingu þessa 23. febrúar 2016 en hafa ber í huga að upplýsingarnar miðast við undirritunartíma.

Stefnir hf. er
fyrirmyndarfyrirtæki í
góðum stjórnarháttum. FYRIRMYNDARFYRIRTÆKI

Í STJÓRNARHÁTTUM


