
  

Reitir fasteignafélag hf.  |  Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík  |  575 9000  |  www.reitir.is 

Framboð til stjórnar Reita fasteignafélags 
 

Eftirfarandi eru upplýsingar um frambjóðendur í kjöri til aðalstjórnar á aðalfundi Reita 

fasteignafélags hf. þann 30. apríl næstkomandi. Eru upplýsingarnar í samræmi við það sem krafist 

er skv. 2. mgr. 63 gr. a í lögum 2/1995 um hlutafélög og 3. og 4. mgr. 17. gr. samþykkta félagsins: 

 

 

Nafn:   Elín Árnadóttir, kt. 110471-4599 

Heimilisfang:   Birkiberg 22, Hafnarfjörður 

Aðalstarf:  Aðstoðarforstjóri Isavia ohf. 

Önnur stjórnarstörf: Er í stjórn Tern system ehf, Domavia ehf og varastjórn Fríhafnarinnar ehf. 

Menntun: Viðskiptafræðingur - Cand. oecon. 

Starfsreynsla: Aðstoðarforstjóri Isavia ohf. frá 2013, framkvæmdastjóri fjármálasviðs 

Isavia ohf. 2010-2013, fjármálastjóri Keflavíkurflugvallar ohf. 2009, 

forstjóri Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar ohf. 2008, fjármálastjóri Flugstöðvar 

Leifs Eiríkssonar hf. 2001-2007, sérfræðingur hjá Íslandsbanka/FBA hf. 

2000-2001, forstöðumaður hagdeildar Gelmer Iceland Seafood 1999-

2000, fjármálastjóri Snæfells hf. 1997-1998, sérfræðingur hjá 

Sjávarútvegssviði KEA 1996.  

Hlutafjáreign í Reitum: 0 hlutir 

 

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða 

hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann 

telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. 

_ _ _ 

 

Nafn:   Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, kt. 261066-8319 

Heimilisfang:   Breiðahvarf 1, Kópavogur 

Aðalstarf:  Fjármálastjóri Hjallastefnunnar ehf. 

Önnur stjórnarstörf: Er í stjórn LÍN (varaformaður) og í stjórn Orkubús Vestfjarða 

(varaformaður). 

Menntun: Viðskiptafræðingur. Cand. oecon. 

Starfsreynsla: Fjármálastjórn, sveitarstjóri. 

Hlutafjáreign í Reitum: 0 hlutir 

 

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða 

hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann 

telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. 

_ _ _ 
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Nafn:   Finnur Sveinbjörnsson, kt. 310158-2329 

Heimilisfang:   Ásbúð 27, 210 Garðabæ 

Aðalstarf:  Sjálfstætt starfandi ráðgjafi 

Önnur stjórnarstörf: DH Samskipti ehf., kt. 610600-2390, 

   Sjónlag hf., kt. 451101-2770 

Menntun: Hagfræðingur, University of Leicester, Englandi og University of 

Minnesota, Bandaríkjunum. 

Starfsreynsla: Bankastjóri Arion banka 2008-2010, bankastjóri Icebank 2002-2007, 

framkvæmdastjóri Verðbréfaþings Íslands (nú Nasdaq Iceland) 2000-

2002, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra viðskiptabanka (nú Samtaka 

fjármálafyrirtækja) 1995-2000. 

Hlutafjáreign í Reitum: 0 hlutir 

 

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða 

hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann 

telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. 

_ _ _ 

 

Nafn:   Gunnar Þór Gíslason, kt. 181165-3759 

Heimilisfang:   Kópavogsbakki 2, Kópavogi 

Aðalstarf: Framkvæmdastjóri Brimgarða ehf, Sundagarða hf og Síldar og fisks ehf. 

Önnur stjórnarstörf: Stjórnarformaður í Langasjó ehf, Matfugli ehf, Mata hf, og Saga 

Eignarhaldsfélagi ehf. 

 Stjórnarmaður í Straumi fjárfestingabanka hf, Brimgörðum ehf, 

Sundagörðum hf, Síld og fisk ehf og nokkrum öðrum minni félögum. 

Menntun:  Viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands 

 Rekstrarhagfræðingur (MBA) frá London Business School 

Starfsreynsla:  Framkvæmdastjóri hjá fjárfestingafélaginu Sundagörðum hf frá 1994. 

Stjórnarseta í ýmsum fjármálafyrirtækjum og stjórnarseta í 

matvælafyrirtækjum. 

Hlutafjáreign í Reitum: 8.175 hlutir 

   Bein og óbein hlutafjáreign tengdra aðila er 22.012.606 hlutir 

 

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða 

hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann 

telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. 

_ _ _ 
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Nafn:   Martha Eiríksdóttir, kt. 251257-5159 

Heimilisfang:   Vesturbrún 33, Reykjavík 

Aðalstarf: Sjálfstætt starfandi verkefnisstjóri og stjórnarmaður 

Önnur stjórnarstörf: Stjórnarformaður Farice, meðstjórnandi í félögunum Olíudreifing, Innnes, 

Búr, Ísfell, Halldór Jónsson og tengd félög,  Inlux og Lítill heimur, auk Reita 

fasteignafélags. 

Menntun: Cand. oecon frá HÍ og B.Ed. frá Kennaraháskóla Íslands.  

Starfsreynsla: Víðtæk reynsla af stjórnun, fjármálum og markaðsstarfi í gegnum störf hjá 

ýmsum íslenskum og erlendum fyrirtækjum sem framkvæmdastjóri, 

markaðsstjóri, forstöðumaður o.fl. Sömuleiðis sem stjórnarmaður í 

mörgum stærstu félögum landsins, t.a.m. Íslandsbanka og Icelandair 

Group. 

Hlutafjáreign í Reitum: 0 hlutir 

 

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða 

hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann 

telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. 

_ _ _ 

 

Nafn:   Thomas Möller, kt. 210254-5609 

Heimilisfang:   Ljósakur 7, Garðabæ 

Aðalstarf: Ráðgjafi, kennari og framkvæmdastjóri Rýmis Ofnasmiðjunnar ehf. 

Önnur stjórnarstörf: Rými Ofnasmiðjan, formaður frá 2009 (50% eign), Gamma hf, varamaður 

(enginn eignarhlutur) frá 2013, Consultis ehf, formaður frá 2007 (100% 

eign). 

Menntun: Hagverkfræðingur (Diplom Wirtscharftsingeniur/Bauwesen) og MBA frá 

HR. 

Starfsreynsla: Hefur unnið við stjórnun, ráðgjöf og kennslu frá 1981. Fyrst hjá Eimskip, 

síðan Olís, Líf hf, Aalborg Portland Cement, Rekstrarvörum og hjá 

Consultis ehf sem ráðgjafi. 

Hlutafjáreign í Reitum: 0 hlutir 

 

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða 

hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann 

telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Hann 

getur þess þó að hann sé í viðskiptum við félagið, en þau viðskipti teljast óverulegur þáttur í 

starfsemi félagsins. 

_ _ _ 
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Nafn:   Þórarinn V. Þórarinsson, kt. 250654-2869 

Heimilisfang:   Einimelur 2, Reykjavík 

Aðalstarf: Lögmaður 

Önnur stjórnarstörf: Situr í stjórn Reita fasteignafélags hf., N1 hf., Líflands hf., Grana ehf. og 

Forsa ehf. Hann sat á síðustu 5 árum um lengri eða skemmri tíma í 

stjórnum Bergs Hugins ehf., Atlantis Group hf., Granda hf., Skeljungs hf., 

S-fasteigna ehf. og Ö-fasteigna ehf., Miðbæjarhótel/Centerhotels ehf., 

Klakka ehf., Birgðastöðinni Miðsandi ehf., Tungu – eignarhaldsfélagi og 

Q44 ehf. 

Menntun: Stúdentspróf frá Menntaskólanum í Reykjavík og er Cand. jur. í lögfræði 

frá Háskóla Íslands 1980, réttindi sem héraðsdómslögmaður 1986 og 

hæstaréttarlögmaður 2010.  

Starfsreynsla: Er starfandi hæstaréttarlögmaður á eigin lögmannsstofu, Advocatus slf. 

Var lögfræðingur hjá Vinnuveitendasambandi Íslands frá 1980, 

aðstoðarframkvæmdastjóri samtakanna frá 1983 og framkvæmdastjóri 

1986 til 1999. Hann var forstjóri Símans hf. frá 1999-2001.  

Hlutafjáreign í Reitum: 7.874 hlutir 

 

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða 

hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann 

telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. 

_ _ _ 


