
Stjórnarháttayfirlýsing þessi er liður í að stuðla að opnum 
og traustum samskiptum stjórnar, hluthafa, viðskiptavina og 
annarra hagsmunaaðila, s.s. starfsmanna bankans og almenn-
ings. Stjórnarhættir bankans tryggja grunninn að ábyrgri 
stjórnun og ákvarðanatöku, með það að markmiði að skapa 
varanleg verðmæti.

Lög og regLur
Stjórnarháttayfirlýsing Arion banka hf. (Arion banki eða bankinn) byggist á 
lögum og reglum og viðurkenndum leiðbeiningum sem í gildi eru á þeim tíma 
sem ársreikningur bankans er staðfestur af stjórn. Yfirlýsingin er nánar tiltek-
ið gerð í samræmi við 3. mgr. 19. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og 
leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja, 4. útgáfu, útgefna af Viðskiptaráði 
Íslands, NASDAQ oMX Íslandi og Samtökum atvinnulífsins í mars 2012. Bank-
inn hefur innleitt í starfsemi sína þau ákvæði sem við eiga í leiðbeiningunum. 
Þess ber þó að geta að stjórn bankans hefur ekki sett á fót sérstaka tilnefn-
ingarnefnd í ljósi þess að hluthafar bankans eru aðeins tveir.

Arion banki er fjármálafyrirtæki sem m.a. starfar samkvæmt lögum nr. 
161/2002 um fjármálafyrirtæki og lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 
Bankinn hefur starfsleyfi til að starfa sem viðskiptabanki í samræmi við skil-
greiningu á viðskiptabönkum í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Bank-
inn er alhliða banki sem veitir viðskiptavinum sínum þjónustu á sviði sparnað-
ar, lánveitinga, eignastýringar, fyrirtækjaráðgjafar og markaðsviðskipta. Þá 
hefur bankinn gefið út fjármálagerninga sem hafa verið teknir til viðskipta 
á skipulegum verðbréfamarkaði, bæði á Íslandi og í Lúxemborg, og fellur því 
undir upplýsingaskyldu útgefanda skv. lögum nr. 108/2007 um verðbréfavið-
skipti og samkvæmt reglum kauphallanna í Lúxemborg og á Íslandi. 

Fjármálaeftirlitið (FMe) hefur eftirlit með starfsemi Arion banka. Nánari upp-
lýsingar um FMe og yfirlit yfir helstu lög og reglur sem gilda um bankann á 
hverjum tíma má finna á heimasíðu FMe www.fme.is.

Mikilvægur þáttur í starfsemi allra fjármálafyrirtækja er að taka áhættu að 
vel yfirveguðu máli og samkvæmt fyrir fram skilgreindri stefnu. Þannig tekur      
Arion banki áhættu í samræmi við áhættustefnur og ferla bankans sem 
eru reglulega endurskoðaðir og samþykktir af stjórn. Sú áhættustefna 
sem stjórnin setur bankanum speglast í útlána- og áhættuheimildum sem 
áhættustýringarsvið bankans hefur eftirlit með. Áhættustýringarsvið greinir 
stjórn bankans reglulega frá niðurstöðum athugana sinna. Stjórnin ber ábyrgð 
á innra matsferli bankans fyrir eiginfjárþörf, en meginmarkmið ferlisins er 
að tryggja skilning á heildaráhættum bankans og tryggja að til staðar séu 
viðeigandi kerfi til að greina, mæla og hafa eftirlit með heildaráhættu bank-
ans. Nánari upplýsingar um áhættu- og eiginfjárstýringu er að finna í áhættu-
skýrslu bankans.

Fjármálasvið Arion banka sér um gerð reikningsskila og eru þau gerð skv. 
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, IFrS. Bankinn birtir uppgjör sín almenn-
ingi ársfjórðungslega en að jafnaði eru stjórnendauppgjör lögð fyrir stjórn 10 
sinnum á ári. endurskoðunar- og áhættunefnd tekur árs- og árshlutareikninga 
bankans til skoðunar auk þess sem ytri endurskoðendur kanna og endurskoða 
reikningsskilin tvisvar á ári. endurskoðunar- og áhættunefnd gefur álit sitt á 
reikningsskilunum til stjórnar, sem samþykkir og undirritar birt reikningsskil.

STJÓRNARHÁTTAYFIRLÝSING 
ArIoN BANKA



INNrA eFtIrLIt og ÁhættuStýrINg 
umfjöllun um áhættustýringu bankans er að finna í ársskýrslu bankans.

uMBoðSMAður VIðSKIptAVINA
umboðsmaður viðskiptavina er skipaður af bankastjóra.

hlutverk umboðsmannsins er að tryggja sanngirni og hlutlægni í skuldaaðlög-
unarmálum, koma í veg fyrir mismunun gagnvart viðskiptavinum og tryggja 
að ferlið í meðferð mála sé gegnsætt og skriflegt. Í tilviki fyrirtækja skal um-
boðsmaður tryggja að samkeppnisaðstæður verði teknar með í reikninginn, 
að lífvænleg fyrirtæki séu sett í endurskipulagningu og að reglum um fjár-
hagslega endurskipulagningu sé fylgt. 

til að ná þessum markmiðum skal umboðsmaður taka þátt í mótun á verklags-
reglum og lausnum fyrir viðskiptavini eftir því sem við á. til viðbótar skal 
umboðsmaðurinn fara yfir tiltekin mál að beiðni viðskiptavinar, starfsmanna 
bankans og að eigin frumkvæði. Slík endurskoðun getur átt sér stað á meðan 
mál eru í meðhöndlun og eftir að þeim hefur verið lokið. umboðsmaður hefur 
aðgang að upplýsingum og gögnum um tiltekin mál. hann kemur upplýsingum 
um niðurstöður mála til viðskiptavina, starfsmanna og bankastjóra eftir því 
sem við á.

umboðsmaður viðskiptavina tók til skoðunar 268 mál á árinu 2012, samanbor-
ið við 345 mál árið 2011.

INNrI eNDurSKoðuN
Innri endurskoðandi er skipaður af stjórninni og heyrir beint undir hana. Stjórn-
in setur innri endurskoðanda starfsreglur í erindisbréfi sem skilgreinir ábyrgð 
og umfang í vinnu hans. hlutverk innri endurskoðunar er að veita óháða og 
hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem ætlað er að vera virðisaukandi og bæta 
rekstur bankans. endurskoðunin nær yfir bankann sjálfan, dótturfélög hans og 
lífeyrissjóði í rekstri bankans.

erindisbréf innri endurskoðanda, leiðbeinandi tilmæli nr. 3/2008 frá Fjármála-
eftirlitinu um hlutverk innri endurskoðunar í fjármálastofnunum og alþjóð-
legir staðlar um innri endurskoðun móta endurskoðunina. Skoðunum  innri 
endurskoðunar lýkur með endurskoðunarskýrslu þar sem fram eru settar 
athugasemdir með tímasettum kröfum um úrbætur. Innri endurskoðun fylgir  
úrbótum eftir ársfjórðungslega. 

regLuVArSLA og AðgerðIr gegN peNINgAÞVættI og 
FjÁrMögNuN hrYðjuVerKA
Arion banki leitast við að greina hvers konar hættu á misbrestum á því að upp-
fylla skyldur sínar samkvæmt lögum og hefur gripið til viðeigandi ráðstafana 
til þess að lágmarka slíka hættu.  

Innan bankans starfar sjálfstæður regluvörður í samræmi við erindisbréf 
stjórnar.  regluvörður hefur einkum eftirfarandi hlutverki að gegna:

 ♦ Að fylgjast með og meta reglulega hæfi og skilvirkni ráðstafana og aðgerða 
sem gripið hefur verið til, til að lágmarka hættu á misbrestum við að upp-
fylla skyldur bankans samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti og lögum um 
aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

 ♦ Að veita starfsmönnum bankans nauðsynlega fræðslu, ráðgjöf og aðstoð 
til að þeir geti uppfyllt skyldur bankans samkvæmt lögum um verðbréfavið-
skipti, lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 
og samkeppnislögum.

 ♦ Að rannsaka og tilkynna lögreglu um grun um peningaþvætti eða fjármögnun 
hryðjuverka og tilkynna Fjármálaeftirlitinu um grun um markaðssvik. reglu-
varsla framkvæmir einnig sjálfstæðar rannsóknir ef upp kemur grunur um 
brot gegn samkeppnislögum.



regluvörður heyrir beint undir bankastjóra og gefur bankastjóra reglulega 
skýrslu um störf sín. Þá gefur regluvörður stjórn árlega skýrslu, auk þess að 
gefa endurskoðunar- og áhættunefnd stjórnar skýrslu ársfjórðungslega. 
regluvörður hefur heimild til að skjóta málum beint til stjórnar, ef hann telur 
slíkt nauðsynlegt.

horNSteINAr, SIðAregLur og SAMFéLAgSLeg ÁBYrgð 
hornsteinar Arion banka eru heiti yfir gildi bankans. hornsteinarnir eiga að 
vera leiðbeinandi við ákvarðanatöku og í öllu sem starfsfólk bankans gerir og 
segir. Þeir koma inn á hlutverk, hugarfar og hegðun. hornsteinar Arion banka 
eru: gerum gagn. Látum verkin tala. Komum hreint fram. 

Stjórnendur og starfsfólk Arion banka er meðvitað um þá staðreynd að 
starfsemi bankans snertir mismunandi hagsmunaaðila og samfélagið í heild. 
Siðareglur bankans eru hugsaðar sem viðmið fyrir starfsfólk til að stuðla að 
ábyrgri ákvarðanatöku innan bankans. Siðareglurnar eru settar fram af stjórn, 
bankastjóra, framkvæmdastjórn og öðru starfsfólki bankans. 

eitt grundvallarlögmál samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja er að heildar-
hagsmunir þeirra og samfélagsins fari saman. Arion banki er ábyrgur þegn í 
íslensku samfélagi og tekur sem slíkur virkan þátt í uppbyggingu þess og 
framþróun. Samfélagsleg ábyrgð bankans liggur ekki síst í því að bankinn ræki 
hlutverk sitt af kostgæfni, tryggi viðskiptavinum sínum öfluga þjónustu og 
vinni með þeim í þeim verkefnum sem þeir taka sér fyrir hendur. Bankinn styð-
ur einnig við vel valin málefni sem bæta mannlíf og efla, og er áhersla lögð á 
stuðning við eftirfarandi málaflokka: umhverfismál, nýsköpun og rannsóknir, 
íþróttir og heilbrigðismál, góðgerðarmál og menningu. Mörg þessara verkefna 
kalla á virkan þátt starfsmanna, en það er lykill að því að árangur náist.

StjórN og NeFNDIr
Stjórn Arion banka er kjörin á hluthafafundi til eins árs í senn. Á síðasta aðal-
fundi Arion banka, 22. mars 2012, voru kjörnir sex stjórnarmenn auk jafnmargra 
varamanna. Stjórnarmenn Arion banka eru með fjölbreyttan bakgrunn og mikil 
breidd er í hæfni þeirra, reynslu og þekkingu.

Árið 2012 fundaði stjórn Arion banka 14 sinnum. um forföll var að ræða á 
tveimur fundum. Í öðru tilfellinu forfallaðist stjórnarmaður með skömmum fyr-
irvara á aukafund stjórnar en sendi sitt atkvæði fyrir fundinn með tölvupósti og 
því var ekki þörf á að kalla til varamann. Í hitt skiptið forfallaðist stjórnarmaður 
með mjög skömmum fyrirvara og ekki var unnt að kalla til varamann í hans stað. 

Lánanefnd stjórnar fundaði 20 sinnum. endurskoðunar- og áhættunefnd 
stjórnar fundaði 10 sinnum. Starfskjaranefnd stjórnar fundaði sex sinnum. hér 
að neðan má sjá yfirlit yfir mætingu einstakra stjórnarmanna. 



helsta skylda stjórnar Arion banka felst í stjórnun bankans á milli hluthafa-
funda eins og nánar er skilgreint í lögum, reglum og samþykktum. Stjórn ann-
ast þann þátt rekstrar bankans sem ekki telst til daglegs rekstrar, þ.e. tekur 
ákvarðanir um mál sem eru óvenjuleg eða meiri háttar. Þá er ein af hennar 
meginskyldum að sinna eftirlitshlutverki með starfsemi bankans. Stjórn hitt-
ist að lágmarki tíu sinnum á ári. Starfsreglur stjórnar og undirnefnda hennar 
taka m.a. mið af áðurnefndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.
Starfsreglurnar verður hægt að finna á vefsíðu bankans. Að öðru leyti starfar 
stjórnin eftir þeim lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma og er hlutverk 
hennar skilgreint ítarlega í starfsreglum stjórnar og samþykktum bankans.

ein af meginskyldum stjórnar Arion banka er að ráða bankastjóra sem fer 
með daglegan rekstur í samræmi við þá stefnu sem hún setur. Stjórn bank-
ans og bankastjóri leggja sig fram um að sinna sínum störfum af heilindum og  
tryggja að bankinn sé rekinn á heilbrigðan og eðlilegan hátt með hagsmuni við-
skiptavina, samfélagsins, hluthafa og bankans sjálfs að leiðarljósi, sbr. 1. mgr. 
1. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Þá sér bankastjóri um að útvega 
stjórn fullnægjandi stuðning til að sinna sínum skyldum.

Á fyrsta skipulagða fundi stjórnar eftir aðalfund skipar hún nefndarmenn í 
undirnefndir úr sínum röðum ásamt því að meta hvort ráða beri utanaðkom-
andi nefndarmenn í einstakar undirnefndir með það að markmiði að styrkja 
starf þeirra með aukinni sérfræðiþekkingu. einn nefndarmanna endurskoðun-
ar- og áhættunefndar, guðjón gústafsson, er ekki stjórnarmaður en hann er 
óháður bæði bankanum og hluthöfum hans. Í dag eru undirnefndir stjórnar 
endurskoðunar- og áhættunefnd, starfskjaranefnd og lánanefnd. 

Stjórnarformaður er ábyrgur fyrir starfi stjórnarinnar og stýrir því. Stjórnar-
formaður stýrir fundum stjórnar og sér til þess að nægur tími fari í umræðu 
mikilvægra mála og að mál sem snúa að stefnumótun séu rædd ítarlega. 
Stjórnarformanni er ekki heimilt að taka að sér önnur störf fyrir bankann nema 
þau séu eðlilegur hluti af skyldum stjórnarformanns. 

Stjórn Arion banka framkvæmir árlega árangursmat þar sem hún metur sína 
vinnu, nauðsynlegan fjölda stjórnarmanna, samsetningu stjórnarinnar, árangur 
sem og störf undirnefnda m.t.t. framangreindra þátta. Þetta mat framkvæmdi 
hún síðast á fundum sínum 4. september og 1. október 2012. helstu niðurstöður 
úr matinu voru að stjórnin var sammála um: að hlutverk hennar og undirnefnda 
hennar væri skýrt skilgreint sem og hlutverk formanns og varaformanns; að 
upplýsingaflæði stjórnenda til stjórnar væri til fyrirmyndar; og að samskipti 
við bankastjóra og framkvæmdastjórn væru mjög góð. Stjórnin kom nokkrum 
ábendingum til bankastjóra um hvað betur mætti fara, bankastjóri bætti úr 
þeim atriðum tafarlaust.



StjórNSKIpuN ArIoN BANKA



Í StjórN ArIoN BANKA eru

MoNIcA cANeMAN, StjórNArForMAður
Monica er fædd árið 1954. Monica er sænsk og er búsett í Svíþjóð. hún var 
fyrst kjörin sem stjórnarmaður á hluthafafundi 18. mars 2010. hún er ekki hlut-
hafi í Arion banka og er óháður stjórnarmaður. Monica er jafnframt formaður 
lánanefndar stjórnar.

Monica brautskráðist sem hagfræðingur frá Stockholm School of economics 
1976. hún starfaði hjá Skandinaviska enskilda Banken (nú SeB) frá 1977 til 
2001. Monica gegndi ýmsum störfum innan viðskiptabankahluta bankans. Árið 
1995 tók hún sæti í framkvæmdastjórn og varð aðstoðarforstjóri 1997. Sam-
tímis varð hún varamaður í stjórn bankans. Monica lét af störfum í bankanum 
2001. Síðan hefur hún einbeitt sér að setu í stjórnum fyrirtækja. 

um þessar mundir situr Monica í stjórnum margra fyrirtækja og félagasam-
taka og er formaður nokkurra þeirra.

guðrúN johNSeN, VArAForMAður
guðrún er fædd árið 1973. hún var fyrst kjörin í stjórn Arion banka á hluthafa-
fundi 18. mars 2010. hún er ekki hluthafi í bankanum og er óháður stjórnarmað-
ur. guðrún er formaður starfskjaranefndar stjórnar og situr jafnframt í endur-
skoðunar- og áhættunefnd stjórnar.

guðrún lauk BA-prófi í hagfræði frá háskóla Íslands 1999. Árið 2002 lauk hún 
MA-prófi í hagnýtri hagfræði frá university of Michigan, Ann Arbor í Banda-
ríkjunum, og ári síðar MA-prófi í tölfræði frá sama háskóla. guðrún starfaði 
sem verðbréfamiðlari hjá Fjárfestingarbanka atvinnulífsins (FBA) 1999 til 
2001, sem aðstoðarkennari og aðstoðarmaður í rannsóknum hjá university of 
Michigan, Ann Arbor, 2002 til 2003. Á árunum 2004 til 2006 starfaði hún sem 
sérfræðingur í fjármálakerfis- og peningamáladeild Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

guðrún hefur verið lektor við viðskiptadeild háskólans í reykjavík frá ár-
inu 2006. hún hefur setið í stjórn rekstrarfélags Mp Fjárfestingarbanka og 
er stjórnarformaður Þor (Þróunar og rannsókna). Frá 2009 til 2010 starfaði 
guðrún sem yfirrannsakandi í rannsóknarnefnd Alþingis þar sem hún leitaði 
orsaka og atburða sem leiddu til falls íslenska bankakerfisins árið 2008. 

AgNAr KoFoeD-hANSeN 
Agnar er fæddur árið 1956. Agnar var fyrst kjörinn sem varamaður í stjórn     
Arion banka á hluthafafundi 18. mars 2010. hann var svo kjörinn sem aðalmað-
ur á aðalfundi bankans 24. mars 2011. hann er ekki hluthafi í bankanum og er 
óháður stjórnarmaður. Agnar á sæti í starfskjaranefnd stjórnar og lánanefnd 
stjórnar.

Agnar lauk prófi í véla- og iðnaðarverkfræði frá háskóla Íslands árið 1981. hann 
lauk meistaraprófi í rekstrarverkfræði frá Danmarks tekniske universitet 
árið 1983. Þá stundaði hann nám á meistarastigi með áherslu á fjármálagrein-
ingu, bókhald og markaðsfræði við viðskiptadeild MIt, Sloan, í Bandaríkjunum. 
hann hlaut löggildingu sem verðbréfamiðlari árið 1991. til viðbótar hefur hann 
lokið fjölda námskeiða á sviði stjórnunar og rekstrar. Frá 1983 til 1987 starf-
aði Agnar hjá Þróun hf. sem sölu- og markaðsstjóri. hann starfaði hjá Iðnaðar-
banka Íslands hf. sem forstöðumaður lánasviðs frá 1987 til 1989. Á árunum 
frá 1989 til 2000 var hann m.a. forstöðumaður Verðbréfasviðs Kaupþings hf., 
framkvæmdastjóri hjá upplýsingaþjónustunni ehf. og stjórnarmaður og for-
stöðumaður skýrsludeildar hjá creditinfo Lánstrausti hf. Agnar starfaði sem 
framkvæmdastjóri SproN Factoring hf. frá 2000 til 2007. 

Í dag starfar Agnar sem framkvæmdastjóri fjármála hjá hrV ehf. 



FreYr ÞórðArSoN
Freyr er fæddur árið 1973. hann var fyrst kjörinn í stjórn Arion banka á aðal-
fundi hans 22. mars 2012. hann er ekki hluthafi í bankanum. hann er starfsmað-
ur Kaupþings hf. og komi upp hagsmunaárekstrar vegna þess tekur hann ekki 
þátt í umfjöllun viðkomandi máls. Freyr situr í lánanefnd stjórnar.

Freyr lauk BS-prófi í viðskiptafræði við háskólann í reykjavík árið 2003 og út-
skrifaðist með MBA-gráðu frá sama skóla árið 2010. Áður stundaði hann nám 
við universität Salzburg í Austurríki og lauk sk. Vordiplom í fjölmiðlafræði 
árið 1999. hann hefur starfað í fjármála- og bankageiranum frá árinu 2001, 
bæði á Íslandi og erlendis, lengst af hjá Straumi Fjárfestingarbanka, en einnig 
hjá gnúpi fjárfestingarfélagi og Íslandsbanka/glitni. Áður starfaði Freyr hjá 
átöppunarfyrirtækinu IcelandSpring/Þórsbrunnur við verksmiðjuuppbygg-
ingu og stjórnun á árunum 1999 til 2001.

Freyr sinnir nú endurskipulagningar- og endurheimtuverkefnum í skandina-
víska eignasafni Kaupþings hf. og hefur gert það frá 2009. hann situr í stjórn 
Norvestia oyj sem er skráð á NASDAQ oMX helsinki og situr í stjórnum 
tveggja óskráðra iðnfyrirtækja í Skandinavíu fyrir hönd Kaupþings hf.

jóN g. BrIeM 
jón er fæddur árið 1948. hann var fyrst kjörinn sem varamaður í stjórn Arion 
banka á aðalfundi hans 20. maí 2010. hann var svo kjörinn sem aðalmaður á 
aðalfundi bankans 24. mars 2011. hann er ekki hluthafi í bankanum og er óháð-
ur stjórnarmaður. jón á sæti í endurskoðunar- og áhættunefnd stjórnar og 
starfskjaranefnd stjórnar.

jón lauk cand. jur. prófi frá háskóla Íslands 1974 og prófi í rekstrar- og við-
skiptafræðum frá endurmenntunarstofnun hÍ 1999. hann varð héraðsdóms-
lögmaður 1977 og hæstaréttarlögmaður 1990. Á árunum 1976 til 1990 rak jón 
ásamt öðrum Lögfræðistofu Suðurnesja sf. Frá 1991 til 1999 var hann for-
stöðumaður lögfræðideildar Íslandsbanka hf. og frá 2000 til 2001 var hann 
útibússtjóri hjá sama banka. 

Árið 2002 hóf jón rekstur lögmannsstofu í reykjavík og rekur hana enn. jón 
hefur setið í stjórnum margra fyrirtækja og félagasamtaka, meðal annars í 
laganefndum sambands evrópskra viðskiptabanka og sambands norrænu við-
skiptabankanna.

MåNS högLuND 
Måns er fæddur árið 1951. hann er sænskur og býr í portúgal. hann var fyrst 
kjörinn sem aðalmaður í stjórn Arion banka á aðalfundi hans 24. mars 2011. 
hann er ekki hluthafi í bankanum og er óháður stjórnarmaður. Måns er formað-
ur endurskoðunar- og áhættunefndar stjórnar og situr í lánanefnd stjórnar.

Måns útskrifaðist frá Stockholm School of economics árið 1975 þar sem hann 
starfaði við kennslu og vann við rannsóknir eftir nám. Måns gegndi ýmsum 
störfum hjá hambros Bank í London frá 1977 til 1984, m.a. sem svæðisstjóri 
fyrir Danmörku og Ísland í tvö ár. Árið 1984 hóf hann störf hjá götabanken í 
London en færði sig svo til Stokkhólms innan sama banka árið 1989 þar sem 
hann starfaði sem forstöðumaður alþjóðafjármálasviðs til 1991. Frá 1991 til 
1999 starfaði hann hjá Swedbank, m. a. sem forstöðumaður fyrirtækjasviðs. Á 
árunum 1999 til 2002 vann hann fyrir bæði unibank (sem forstöðumaður yfir 
Svíþjóð) og Nordea (sem forstöðumaður einkabankaþjónustu, Svíþjóð). 

Frá 2002 til 2011 starfað Måns hjá Swedish export credit corporation (SeK) 
sem framkvæmdastjóri fyrirtækjaþjónustu með sæti í framkvæmdastjórn 
bankans. 



VArAMeNN Í StjórN eru
Björg Arnardóttir, guðjón ólafur jónsson (sagði sig úr stjórn í september 
2012), guðrún Björnsdóttir, hrönn Ingólfsdóttir, Kirstín Þ. Flygenring og Þóra 
hallgrímsdóttir. 

BANKAStjórI 

höSKuLDur h. óLAFSSoN
höskuldur er fæddur árið 1959. hann tók við stöðu bankastjóra Arion banka 
í júní 2010. höskuldur er ekki hluthafi í bankanum og við hann hafa ekki verið 
gerðir kaupréttarsamningar. höskuldur starfaði áður sem forstjóri Valitor 
hf. frá árinu 2006. Þar áður starfaði hann hjá eimskipum í 17 ár þar sem hann 
sinnti margvíslegum stjórnunarstörfum, þar á meðal stöðu aðstoðarforstjóra 
fyrirtækisins. höskuldur hefur jafnframt setið í stjórnum fjölmargra félaga og  
fyrirtækja hér á landi og erlendis. hann er formaður stjórnar Samtaka fjármála-
fyrirtækja og situr auk þess í stjórn Viðskiptaráðs Íslands. höskuldur útskrif-
aðist með cand. oecon. gráðu í viðskiptafræði frá háskóla Íslands árið 1987. 

Bankastjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri bankans, framkvæmd stefnu stjórn-
ar, samskiptum við aðrar fjármálastofnanir og yfirvöld, starfsmannamálum, 
markaðsmálum og öllum almennum störfum. Bankastjóri skal reglulega veita 
stjórn skýrslur um rekstur og fjárhag bankans og öll mikilvæg atriði sem geta 
haft áhrif á rekstur og efnahag bankans. um ábyrgð og skyldur bankastjóra er 
að öðru leyti vísað til VII. kafla laga nr. 161/2002 og IX. kafla laga nr. 2/1995. 
Starfsskyldur bankastjóra og ábyrgð hans taka mið af því lagaumhverfi sem 
hann starfar í á hverjum tíma, hérlendis sem erlendis, auk þeirra reglna sem 
stjórn bankans kann að setja.

uppLýSINgAr uM Brot Á LöguM og regLuM
Arion banka hefur ekki verið synjað um skráningu, heimild, aðild eða leyfi til 
þess að stunda tiltekin viðskipti, starfsemi eða starf. Bankinn hefur ekki sætt 
afturköllun, ógildingu eða uppsögn skráningar, heimildar, aðildar eða leyfis.

upplýsingar um önnur mál tengd Arion banka er að finna í skýringum með árs-
reikningi samstæðu bankans.

SAMSKIptI hLuthAFA og StjórNAr
Stjórnarformaður sér um samskipti fyrir hönd stjórnar og bankans við hlut-
hafa á milli löglega boðaðra hluthafafunda sem eru meginvettvangur upp-
lýsingagjafar til hluthafa. jafnframt hafa hluthafar, fyrir tilstuðlan stjórnar, 
komið á kynningarfundi í bankanum með bankastjóra þar sem árshlutauppgjör 
bankans eru rædd.

Stjórnarháttayfirlýsing þessi var yfirfarin og samþykkt á fundi stjórnar bank-
ans 28. febrúar 2013. 


