
 

Ég, Agnar Kofoed-Hansen býð mig fram til 

endurkjörs í stjórn Lífsverk lífeyrissjóðs 

 
Ég mun með stjórnarsetu minni í Lífsverk lífeyrissjóði leggja áherslu á 

eftirfarandi atriði; 

 

• Að sjóðurinn staðni ekki og endurnýjun með tilkomu nýrra 

félaga verði sett í forgang.   

• Aukið verði á upplýsingagjöf til sjóðsfélaga sem nýtist einnig til 

markaðssetningar gagnvart öflun nýrra félaga 

• Að ávöxtun sé umfram meðaltal annarra lífeyrissjóða með því að 

hugsa í lausnum og koma með nýjungar í ávöxtun innan 

áhættuviðmiða. 

• „Að hafa ekki öll eggin í sömu körfunni“  og þannig stefna að 

því að auka þá hlutdeild sem er í erlendum verðbréfum upp í 

leyfilegt hámark með því að nýta kauptækifæri. 

• Að leita til annarra lífeyrissjóða um samstarf, með samrekstur 

eða hugsanlega sameiningu í huga í þeim tilgangi að spara í 

rekstri og almennt auka hagkvæmni.  

• Að starfsmenn tileinki sér nýjustu og hagkvæmustu lausnir í 

verðbréfaviðskiptum sem völ er á í nýju fjártækniumhverfi. 

• Að sjóðurinn haldi áfram að sýna forystu meðal lífeyrissjóða og 

brydda upp á nýjungum til handa sjóðsfélögum eins og þegar 

hefur verið gert. 

• Að sjóðurinn tali fyrir breytingum á stjórnum lífeyrissjóða í þá 

veru að sjóðsfélagalýðræði verði með sama hætti hjá öllum 

lífeyrissjóðum landsins. 

 

  

MARKMIÐ  

Markmið mitt sem stjórnarmanns er að veita ofangreindum áherslum brautargengi innan 

stjórnar.  Leitað verði leiða til að tryggja fullnægjandi ávöxtun fjármuna okkar með öruggum 

hætti í erfiðu lágvaxtaumhverfi.  Lífsverk lífeyrissjóður sýni m.a. aukið frumkvæði í því að 

koma að fjármögnun innviða með öruggum hætti í þeim tilgangi að tryggja okkur góðan lífeyri. 
 

SKILABOÐ 

Kæri sjóðsfélagi ef þér hugnast þær áherslur sem ég hef sett fram hér að ofan, þá kalla ég eftir 

atkvæði þínu. 

Ef það eru fleiri atriði sem þú telur að þurfi atbeina stjórnarmanna þá eru skilaboð þess efnis 

vel þegin. 
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