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til bankaráðs 

Tilkynnt hefur verið um tilnefningar sjö aðalmanna og tveggja varamanna í kosningu til bankaráðs fyrir 
aðalfund Landsbankans hf. þann 18. mars nk. Meðfylgjandi eru upplýsingar um þá aðila sem tilnefndir hafa 
verið skv. 63. gr.a. laga um hlutafélög nr. 2/1995 og 14. gr. samþykkta bankans.

Aðalmenn

Tryggvi Pálsson 

Tryggvi Pálsson er fæddur árið 1949 og hefur búsetu á Íslandi. Tryggvi Pálsson hefur víðtæka reynslu á 
fjármálamarkaði og hefur gegnt leiðandi hlutverki í rekstri fjölmargra fjármálafyrirtækja. Hann lauk prófi frá 
Viðskiptadeild Háskóla Íslands og meistaragráðu í þjóðhagfræði frá London School of Economics. Tryggvi er 
sjálfstætt starfandi við ráðgjöf og stjórnarstörf. Hann starfaði hjá Landsbanka Íslands hf. sem forstöðumaður 
hagfræði- og áætlanadeildar 1976-1984 og var framkvæmdastjóri fjármálasviðs 1984-1988. Árið 1988 var 
hann ráðinn bankastjóri Verslunarbanka Íslands hf., en gegndi síðan lykilhlutverki í samruna fjögurra banka 
við stofnun Íslandsbanka hf. 1990. Hann var bankastjóri og framkvæmdastjóri hjá Íslandsbanka á árunum 
1990-2000. Tryggvi var ráðgjafi bankastjórnar Seðlabankans 2000-2001 og framkvæmdastjóri fjármálasviðs 
bankans 2001-2011. Tryggvi hefur gegnt margvíslegum stjórnarstörfum á fjármálamarkaði, svo sem fyrir 
ISB Holding ehf., Fjármálaeftirlitið, Reiknistofu bankanna, Kauphöll Íslands, Verðbréfaskráningu Íslands hf., 
Samband íslenskra viðskiptabanka, Glitni hf. (eignarleigu), Kreditkort hf., Fjárfestingarfélag Íslands hf. og 
Féfang hf. Einnig hefur hann setið í fjölmörgum opinberum nefndum, sinnt margvíslegum félagsstörfum 
svo og annast kennslu í þjóðhagfræðum og bankafræðum á háskólastigi. Tryggvi var kjörinn í bankaráð í 
apríl 2013.

Eva Sóley Guðbjörnsdóttir 

Eva Sóley Guðbjörnsdóttir er fædd árið 1981 og hefur búsetu á Íslandi. Eva Sóley Guðbjörnsdóttir er 
forstöðumaður á fjármálasviði hjá Össuri hf. Hún situr jafnframt í stjórn Skeljungs hf. og er stundakennari 
í meistaranámi í fjármálaverkfræði við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Hún er með 
meistaragráðu í fjármálaverkfræði frá Columbia University í Bandaríkjunum ásamt grunngráðu í 
hagverkfræði frá sama skóla. Þá hefur hún lokið löggildingarprófi í verðbréfamiðlun. Eva Sóley starfaði hjá 
Kaupþingi hf. á árunum 2003-2008, m.a. í fjárstýringu, fjármögnun, á fyrirtækjasviði og í fyrirtækjaráðgjöf. 
Þá gegndi hún starfi framkvæmdastjóra kröfuhafasviðs og lánastýringar skilanefndar Kaupþings frá 2008-
2009 og var framkvæmdastjóri fjármálasviðs frá 2009-2011. Hún var varamaður í stjórn Íslandsbanka frá 
2012-2013. Eva Sóley var kjörin í bankaráð í apríl 2013. 

Danielle Pamela Neben

Danielle Pamela Neben er fædd árið 1970 og hefur búsetu á Íslandi. Danielle Pamela Neben starfaði hjá 
HSBC bankanum, sem er einn stærsti banki heims, á árunum 1993-2013 í sjö löndum, m.a. í Bretlandi, 
Þýskalandi, Taívan og Singapore. Hún lauk háskólanámi í viðskiptafræði frá McGill University í Kanada með 
áherslu á fjármál. Danielle átti sæti í framkvæmdastjórn HSBC Trinkaus & Burkhardt (Int.) SA í Lúxemborg 
2012-2013 sem framkvæmdastjóri á rekstrarsviði. Áður var hún í ýmsum stjórnunarstörfum innan HSBC 
bankans, m.a. á sviði verkefnastjórnunar, viðskiptatengsla, viðskiptabankaþjónustu, fyrirtækjaþjónustu, 
fjárfestatengsla og innheimtu útlána. Danielle var kjörin í bankaráð í apríl 2013.



Helga Björk Eiríksdóttir

Helga Björk Eiríksdóttir er fædd árið 1968 og hefur búsetu á Íslandi. Helga Björk Eiríksdóttir er 
framkvæmdastjóri Integrum, sem starfar á sviði fasteignaþróunar og ráðgjafar. Hún var áður fjárfesta- 
og almannatengill hjá Marel ásamt því að gegna formennsku í stjórn Sparisjóðs Svarfdæla. Helga Björk 
er með MBA-gráðu frá Háskólanum í Edinborg. Hún útskrifaðist með BA-gráðu í ensku og ítölsku frá 
Háskóla Íslands 1997 og lauk prófi í hagnýtri fjölmiðlun 1999 frá sama skóla. Helga Björk lauk prófi í 
markaðs- og útflutningsfræði frá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands 2002 og hefur lagt stund á 
verðbréfaviðskiptanám við Háskólann í Reykjavík. Á árunum 2010-2012 starfaði hún við sjálfstæða ráðgjöf. 
Hún hafði umsjón með samskiptamálum fyrir skilanefnd og slitastjórn Kaupþings hf. á árunum 2009 og 
2010. Áður starfaði Helga Björk m.a. sem markaðs- og kynningarstjóri Nasdaq OMX kauphallarinnar á 
Íslandi um átta ára skeið. Helga Björk hefur einnig starfað við fjölmiðla, sinnt ýmsum öðrum störfum og 
var lengi starfsmaður Sparisjóðs Svarfdæla á Dalvík. Helga Björk var kjörin í bankaráð Landsbankans í apríl 
2013.

Jóhann Hjartarson

Jóhann Hjartarson er fæddur árið 1963 og hefur búsetu á Íslandi. Jóhann Hjartarson hefur verið 
yfirlögfræðingur Íslenskrar erfðagreiningar ehf. frá árinu 1998, en var einnig yfirlögfræðingur deCODE 
genetics Inc. á árunum 1998-2009. Jóhann lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands 1992 og öðlaðist 
réttindi sem héraðsdómslögmaður (hdl.) 1998. Hann er einnig með diplóma í alþjóðlegum hugverka- og 
einkaleyfarétti frá University of Washington School of Law 1998 og réttindi til málareksturs hjá Evrópsku 
einkaleyfastofunni (e. European Patent Attorney) frá 2006. Jóhann situr nú í stjórn Íslenskrar erfðagreiningar 
ehf. (formaður), en auk þess er hann varamaður í stjórn UVS - Urður, Verðandi, Skuld ehf. Áður hefur hann 
setið í stjórnum N1 hf. (stjórnarformaður), HB Granda og Íslenskra lyfjarannsókna ehf. og verið varamaður í 
stjórn Skipta hf. Jóhann er stórmeistari í skák og var atvinnumaður í skák og kennari við Skákskóla Íslands 
á árunum 1985-1997. Jóhann var kjörinn í bankaráð Landsbankans í mars 2014.

Jón Sigurðsson

Jón Sigurðsson er fæddur árið 1954 og hefur búsetu á Íslandi. Jón Sigurðsson starfar sem framkvæmdastjóri 
innkaupasviðs hjá Promens, en áður var hann framkvæmdastjóri fjármálasviðs félagsins frá stofnun þess 
til ársins 2007. Hann er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands. Á árunum 1999-2004 starfaði Jón sem 
forstöðumaður fjárfestingarsviðs hjá Framtaki fjárfestingarbanka. Jón starfaði fyrir Coca-Cola árin 1991-
1999, fyrst sem fjármálastjóri Vífilfells og síðar fyrir svæðisskrifstofu Coca-Cola Company í Noregi, fyrst 
sem yfirmaður hagdeildar og síðan yfirmaður á þróunar- og fjárfestingarsviði. Á árunum 1986-1991 starfaði 
Jón sem fjármálastjóri Hans Petersen, en þar á undan sem rekstrarráðgjafi hjá Hagvangi. Jón hefur setið í 
stjórnum fjölmargra innlendra og erlendra fyrirtækja. Hann var kjörinn varamaður í bankaráð í apríl 2010 
og aðalmaður í apríl 2013.

Kristján Þ. Davíðsson

Kristján Þ. Davíðsson er fæddur árið 1960 og hefur búsetu á Íslandi. Kristján Þ. Davíðsson hefur starfað 
sem framkvæmdastjóri Isder ehf. síðan 2009. Hann er með skipstjórnarpróf frá Stýrimannaskóla Íslands 
og meistaragráðu í sjávarútvegsfræði frá Háskólanum í Tromsö í Noregi. Áður var hann framkvæmdastjóri 
skilanefndar Glitnis banka hf. frá 2008-2009, en hann var um árabil starfsmaður Glitnis/Íslandsbanka og 
starfaði þar meðal annars sem framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs og sem forstöðumaður sjávarútvegsviðskipta 
á alþjóðasviði bankans. Hann hefur starfað hjá SÍF hf. og Marel hf. við sölu og markaðsstörf og einnig sem 
forstjóri Granda hf. og aðstoðarforstjóri HB Granda hf. Kristján situr í stjórn norska fyrirtækisins OliVita 
AS og einnig í stjórnum Vaka fiskeldiskerfa hf., Völku ehf., Viðskiptaþróunar ehf. og ISDER ehf. Hann er 
kjörræðismaður Brasilíu á Íslandi. Hann var kjörinn varamaður í bankaráð Landsbankans í apríl 2011, en 
aðalmaður í apríl 2013.



Varamenn

Árni G. Hauksson 

Árni G. Hauksson er fæddur árið 1968 og hefur búsetu í Japan. Hann er sjálfstætt starfandi við ráðgjöf og 
stjórnunarstörf í Japan og á Íslandi. Árni lauk prófi frá verkfræðideild Háskóla Íslands árið 1992. Hann 
stundaði síðan framhaldsnám við Massachusetts Institute of Technology í Bandaríkjunum og lauk þaðan 
meistaragráðu í aðgerðarannsóknum árið 1993 og doktorsprófi árið 1997. Árni starfaði sem ráðgjafi hjá 
Monitor Company í Bandaríkjunum (1993-1995) og síðan sem miðlari hjá Banque Paribas 1997-2000. Þá 
starfaði hann sem ráðgjafi hjá McKinsey & Co. í New York á árunum 2000-2003. Á árunum 2003-2006 starfaði 
Árni hjá eignastýringarsjóðnum Amaranth Advisors LLC sem sérfræðingur á skuldabréfasviði. Á árunum 
2006-2013 starfaði hann sem framkvæmdastjóri hjá Goldman Sachs & Co.; fyrst (2006-2010) við eignastýringu 
Goldman Sachs Asset Management í New York, og síðan (2010-2013) hjá verðbréfamiðlunardeild Goldman 
Sachs & Co í Japan. Árni situr í stjórn Verzlunarráðs Íslands í Japan, auk ýmissa fyrirtækja á Íslandi.

Tinna Laufey Ásgeirsdóttir

Tinna Laufey Ásgeirsdóttir er fædd árið 1975 og hefur búsetu á Íslandi. Tinna Laufey Ásgeirsdóttir hefur 
stundað kennslu og rannsóknir hérlendis og erlendis og gegnir nú lektorsstöðu við Háskóla Íslands. Hún 
lauk doktorsprófi í hagfræði frá University of Miami í Bandaríkjunum árið 2006, en þar áður stundaði 
hún meistaranám í hagfræði við sama skóla og sagnfræði við Háskóla Íslands. Tinna Laufey hefur skrifað 
fjölda greina í vísindatímarit, auk fræðibóka og bókakafla á íslensku og ensku. Hún hefur jafnframt sinnt 
margvíslegum ráðgjafastörfum fyrir fyrirtæki og stofnanir. Tinna Laufey gegnir ýmsum stjórnunarstörfum 
sem tengjast kennslu og vísindum og situr meðal annars í Háskólaráði Háskóla Íslands. Tinna Laufey hefur 
verið varamaður í bankaráði Landsbankans síðan í mars 2012.

Upplýsingar um hvaða aðilar í framboði eru óháðir félaginu og stórum hluthöfum

Aðal- og varamenn sem tilnefndir eru í kosningu til bankaráðs eiga ekki hlut í bankanum, hvorki beint né í 
gegnum tengda aðila. 


