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_____________________________________________________________________________________________ 

ÁHERSLUR FRAMBOÐS:  

Ég hef verið sjóðfélagi í Lífsverki lífeyrissjóði frá árinu 1998.  Ef ég hlýt stuðning til stjórnarsetu mun ég leggja 

áherslu á að styðja áfram við það góða starf sem að mínu mati hefur verið unnið af starfsfólki og stjórn síðustu árin.  

Staða sjóðsins hefur styrkst og mikilvægt að haldið verði áfram á sömu braut með hagsmuni allra sjóðfélaga að 

leiðarljósi.  Sérstaða sjóðsins meðal íslenskra lífeyrissjóða, sem m.a. felst í samsetningu sjóðfélaga og 

sjóðfélagalýðræði, á að vera góður grunnur til áframhaldandi uppbyggingar.  Er ég bjartsýnn á að með faglegu starfi 

megi halda áfram að efla og stækka sjóðinn enn frekar næstu ár. Þar ætti þekking mín og reynsla af íslensku 

atvinnulífi og fjármálamarkaði vonandi að geta orðið að gagni. 
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MENNTUN:  

 London School of Economics (LSE): M.Sc í alþjóðaviðskiptum 1998.  Námsstyrkur frá breska sendiráðinu á 

Íslandi (Chevening Scholar 1997). 

 Háskóli Íslands/Háskólinn í Reykjavík: Löggilding í verðbréfamiðlun 2003. 

 Háskóli Íslands: BA í stjórnmálafræði 1997. 

 Menntaskólinn á Ísafirði. Stúdentspróf 1994.  

 Hamilton Central High School: High School Diploma 1992. 
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STARFSREYNSLA:  

2006 – 2018: Arion banki  – Fjárfestingabankasvið: Miðlun markaðsverðbréfa fyrir viðskiptavini Arion banka.  

Áhersla á erlenda markaði til ársloka 2008. Uppbygging innlends verðbréfamarkaðar í kjölfarið.  

Samskipti við fagfjárfesta heima og erlendis. 

2001 – 2006: KPMG ráðgjöf: Verkefnastjóri og ráðgjafi á fyrirtækjasviði (KPMG Corporate Finance): 

Verkefnastýring og ráðgjöf á sviði reksturs og fjármála. Vann að verðmötum, fjármögnun, 

samrunum og yfirtökum (M&A), áætlanagerð o.fl. fyrir viðskiptavini KPMG. 

2000 – 2001: Íslensk Verðbréf: Sérfræðingur. 

1998 – 2000: Menntamálaráðuneyti og HÍ: Sérfræðingur. 

Annað: Flugfélagið Ernir: Hef stutt við uppbyggingu fjölskyldufélagsins frá árinu 2003 þegar Ernir hóf 

starfsemi á ný í Reykjavík (www.ernir.is).   
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FÉLAGSSTÖRF: 

 Aðalstjórn íþróttafélagsins HK í Kópavogi frá 2015  

 Stjórn LSE-félagsins á Íslandi frá 2013 

 Stjórn Átthagafélags Sléttuhreppinga í Reykjavík frá 2012 
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