Tilnefningarnefnd Reita fasteignafélags
Eftirfarandi eru upplýsingar um þá aðila sem stjórn Reita fasteignafélags hf. hefur tilnefnt til setu í
tilnefningarnefnd félagsins, en tilnefning þeirra verður borin undir hluthafafund í félaginu þann 31. október
nk. til staðfestingar:
Nafn:
Aðalstarf:
Stjórnarstörf:
Menntun:

Starfsreynsla:

Elín Jónsdóttir, kt. 130866-6039.
Stjórnarstörf og ráðgjöf.
Stjórnarformaður Borgunar hf. og Arnrúnar hses.
MBA frá Stockholm School of Economics.
LL.M. frá Duke háskóla í Bandaríkjunum.
Próf í verðbréfaviðskiptum.
Lögfræðingur frá Háskóla Íslands.
Framkvæmdastjóri VÍB 2014-2017; Forstjóri Bankasýslu Ríkisins 2010-2012;
Framkvæmdastjóri Arev 2005-2009; Lögfræðingur hjá FME 2001-2005. Hefur auk
þess setið í stjórnum fyrirtækja s.s. Regins, Tryggingamiðstöðvarinnar o.fl.

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 lýsir Elín því yfir að hún telur sig óháða félaginu samkvæmt
skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.
___
Nafn:
Aðalstarf:
Stjórnarstörf:
Menntun:
Starfsreynsla:

Þórir Ágúst Þorvarðarson, kt. 240550-2379.
Ráðgjafi hjá Hagvangi frá 1981 og meðeigandi frá 1986.
Stjórnarformaður Hagvangs frá 2002.
Den Danske Andelsskole – starfsnám Verslun og viðskipti 1975.
Samvinnuskólinn Bifröst - samvinnuskólapróf 1971.
Ráðgjafi hjá Hagvangi frá 1981; Kennari við Samvinnuskólann 1978-1981;
Verslunarstjóri hjá Kaupfélagi Borgfirðinga 1971-1978. Hefur auk þess setið í
stjórnum Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra, Öryrkjabandalags Íslands og
Íslenskrar getspár.

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 lýsir Þórir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæmt
skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.
___

Þriðji nefndarmaður tilnefningarnefndar mun koma úr röðum stjórnarmanna Reita fasteignafélags hf. og
mun stjórn tilnefna þann aðila í kjölfar hluthafafundarins 31. október 2018, að því gefnu að tillögur stjórnar
sem liggja fyrir fundinum verði samþykktar.
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