
Samantekt atkvæðagreiðslna á hluthafafundum
Tímabil: 01.01.2020-31.12.2020

Skeljungur
Aðalfundur

Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík
Tillaga lögð fram af Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Kosning fundarstjóra og ritara aðalfundar. Stjórn

2 Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.

3 Ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum  endurskoðenda, lagðir fram til 

samþykktar.
x

4
Ákvörðun tekin um hvernig fara skuli með hagnað (eða tap) félagsins á  reikningsárinu. x

5
Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögu um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum. x

6 Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögu um lækkun hlutafjár 

7
Atvkæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögur um breytingar á samþykktum félagsins x

Stjórn gerði 

breytingatillögur Gildis 

að sínum 
7 Breytingatillaga Gildis - stjórn gerði að sínum x

8 Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögu um nýja starfskjarastefnu x

6 Ákvörðun tekin um þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda. x

7 Skýrsla og tillaga tilnefningarnefndar að stjórn.

8 Kosning stjórnar félagsins.
Birna Ósk Einarsdóttir x
Þórarinn Arnar Sævarsson x
Jón Ásgeir Jóhannesson x
Dagný Halldórsdóttir x
Elín Jónsdóttir x
Jón Gunnar Borgþórsson 
Höskuldur H Ólafsson 
Már Wolfgang Mixa

9 Kosning tilnefningarnefndar. x
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10 Kosning endurskoðunarfyrirtækis. x

11 Önnur mál löglega upp borin.

Icelandair
Aðalfundur

Hilton Reykjavík Nordcia, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík
Tillaga lögð fram af Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár. Stjórn

2
Ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt ákvörðun um meðferð hagnaðar/taps x

4 Ákvörðun um stjórnarlaun x

5 Atkvæðagreiðsla um fyrirliggjandi tillögu stjórnar um starfskjarastefnu x

6 Skýrsla tilnefningarnefndar x

7 Kosning stjórnar félagsins. Sjálfkjörið 
Guðmundur Hafsteinsson x
John H Thomas x
Nina Jonsson x
Svafa Grönfeld x
Úlfar Steindórsson x

8 Kosning endurskoðanda x

9 Kosning tveggja nefndarmanna tilnefningarnefndar x

10 Heimild endurkaupa x

11 Önnur mál löglega upp borin.

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

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
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c) Tillaga um starfskjarastefnu féalagsins x

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

Stjórn
x

8 Önnur mál Stjórn

Reginn
Aðalfundur
11. mars 2020

Tillaga lögð fram af Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár. Stjórn

2
Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar. x

3
Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári. x

4 Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar. x

5 Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum. x

6 Tillögur til breytinga á samþykktum, ef einhverjar hafa borist.
a. Tillaga um breytingu á 4. gr. samþykkta félagsins lögð til lækkun hlutafjár til ógildingar á 

eigin hlutum
x

b. Tillaga um breytingu á 23. gr. samþykkta félagsins, lagt er til að ekki verði kjörnir 

varastjórnarmenn
x

7 Kosning félagsstjórnar. Sjálfkjörið

Albert Þór Jónsson 
Bryndís Hrafnkelsdóttir
Guðrún Tinna Ólafsdóttir 
Heiðrún Emilía Jónsdóttir
Tómas Kristjánsson 
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8 Kosning endurskoðanda. x

9 Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd Sjálfkjörið

10 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og til nefndarmanna tilnefningarnefndar fyrir næsta 

kjörtímabil.
x

11 Önnur mál.

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. 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.
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 breytingu á starfsreglum nefndarinnar x

8 Kosning stjórnar félagsins.
Björgólfur Jóhannsson x
Guðmundur Örn Gunnarsson x
Heimir V. Haraldsson
Hildur Árnadóttir x
Ingi Jóhann Guðmundsson x
Ingunn Agnes Kro x
Jón Gunnar Borgþórsson 
Már Wolfgang Mixa
Ragnar Karl ústafsson 

varastjórn Sjálfkjörið 
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.
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10 Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd. Sjálfkjörið 
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. Stjórn

Arion banki hf. 
Hluthafafundur
 17.03.2020
Rafrænn fundur

Tillaga lögð fram af Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Skýrsla stjórnar um starfsemi bankans á síðasta fjárhagsári
2 Staðfesting ársreiknings bankans fyrir síðastliðið starfsár x

3 Ákvörðun um greiðslu arðs x

4 Kosning stjórnar bankans
Brynjólfur Bjarnason x Formaður
Gunnar Sturluson x
Herdís Dröfn Fjeldsted x Varaformaður
Liv Fiksdahl x
Paul Richard Horner x
Rennier Lemmens x
Steinunn Kristín Þórðardóttir x

vara Ólafur Örn Svansson x
Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir x
Þröstur Ríkharðsson x

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 x

8 Tillaga um heimild til 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 x

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

skal eftirleiðis hljóða þannig "Hlutafé bankans er kr 1.730.000.000 - Einn milljarður 

sjöhundruð og þrjátíu milljónir króna"
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
Rafrænn fundur

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 lagðir fram til staðfestingar. x

4 Ákvörðun hvernig skuli fara með hagnað fyrir árið 2019 x

5 Tillaga um starfskjarastefnu félagsins x

6 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna árið 2020 x

7 Ákvörðun um greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár x

8 Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins x

9 Kosning stjórnar félagsins. Sjálfkjörið 
10 Kosning endurskoðanda og endurskoðunarfyrirtækis x

11 Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf x

12 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
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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 stjórnar
Marta Guðrún Blöndal x
Jón Gunnar Borgþórsson 
Valdimar Svavarsson x
Vilhjálmur Egilsson x
Guðný Hansdóttir x
Ína Björk Hannesdóttir
Stefán Héðinn Stefánsson x
Valdimar Sveinsson
Már Wolfgang Mixa

vara Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir x
Sveinn Friðrik Sveinsson x
Jón Gunnar Borgþórsson 
Már Wolfgang Mixa

9 Kosning endurskoðunarfélags. x

10 Kosið til tilnefningarnefndar félagsins. Sjálfkjörið
11 Tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum. x

12 Önnur mál löglega fram borin.

Festi 
Aðalfundur
23. mars 2020

Tillaga lögð fram af Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári Stjórn

2 Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur

3 Staðfesting ársreiknings fyrir síðast liðið reikningsár og tekin ákvörðun um hvernig fara 

skulimeð hagnað félagsins. 
x

4 Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2019 x

5 Skýrsla tilnefningarnefndar

6 Stjórnarkjör 
Guðjón Reynisson x
Kristín Guðmundsdóttir x
Margrét Guðmundsdóttir x
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Þórður Már Jóhannesson x
Þórey G Guðmundsdóttir x
Jón Gunnar Borgþórsson 
Már Wolfgang Mixa
Guðmundur Páll Gíslason 

7 Tillaga um staðfestingu ákvörðunar stjórnar um skipun tveggja einstaklinga í 

tilnefningarnefnd
x

8 Kjör endurskoðanda eða endurkoðunarfirma x

9
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar x

10 Tillaga stjórnar um breytingu á starfskjarastefnu félagsins x

11 Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum x

12 Tillaga um heimild til stjórnar til að gefa út nýtt hlutafé til að mæta hluta 

kaupsamningsgreiðslna við kaup á Íslenskri Orkumiðlun ehf.
x

13 Tillaga stjórnar til aðalfundar um tillögur til breytinga á samþykktum x

14 Önnur mál Stjórn

Kvika
Aðalfundur
26. mars 2020

Tillaga lögð fram af Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári Stjórn

2 Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap 

félagsins á reikningsárinu
x

3 Tillaga um starfskjarastefnu félagsins x

4 Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hluti x

5 Tillaga um lækkun hlutafjár og samsvarandi breyting á samþykktum x

6 Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins
a. Gr. 1.3 (Heimilisfang) x
b. Gr. 3.3 (Málefni aðalfundar) x

c. Bráðabirgðaákvæði II (Framlenging heimildar stjórnar til útgáfu áskriftarréttinda) x

5 Kosning stjórnar félagsins Sjálfkjörið

6 Kosning endurskoðunarstofu x

7 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra x

10 Önnur mál Stjórn
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Icelandair
Hluthafafundur
22. maí 2020

Tillaga lögð fram af Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Tillaga stjórnar um aukningu hlutafjár Stjórn x

Hagar
Aðalfundur
9. júní 2020
Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík

Tillaga lögð fram af Með Hjáseta Móti Athugasemd

1 Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári. 

2 Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til 

samþykktar. 
x

3 Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2019/20. x

4 Tillaga að lækkun hlutafjár og breytingu á samþykktum
Grein 2.1 um hlutafé félagsins verði breytt þar sem hlutafé verði lækkað úr kr. 1.213.333.841 

að nafnverði í kr. 1.180.624.568 að nafnverði og eigin hlutir, að nafnverði kr. 32.709.273, 

þannig ógiltir.

x

5 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda x

6 Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu og skýrsla starfskjaranefndar x

7 Kosning tilnefningarnefndar. Sjálfkjörið
8 Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda. 

Albert Jónsson Afturkallað framboð

Davíð Harðarson x
Eiríkur S. Jóhannsson x
Eva Bryndís Helgadóttir x
Jensína Kristín Böðvarsdóttir x
Katrín Olga Jóhannesdóttir x
Rósalind Guðmundsdóttir

9 Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum. x

11 Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin. 
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