
Aðalmaður í stjórn Íslandsbanka 
Bankasýsla ríkisins óskar eftir tilnefningum í stjórn Íslandsbanka. Bankasýsla ríkisins fer með 5% eignarhlut í Íslandsbanka og skipar einn stjórnarmann af sjö.

Um Bankasýslu ríkisins

• Bankasýsla ríkisins er ríkisstofnun með sjálfstæða stjórn sem heyrir undir fjármála-

ráðherra. Bankasýsla ríkisins fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum. 

Stofnuninni er í starfsemi sinni ætlað að leggja áherslu á endurreisn og 

uppbyggingu öflugs innlends fjármálamarkaðar og stuðla að virkri og eðlilegri 

samkeppni á þeim markaði, tryggja gagnsæi í ákvarðanatöku varðandi þátttöku 

ríkisins í fjármálastarfsemi og tryggja virka upplýsingamiðlun til almennings.

• Í framtíðarstefnu sinni leggur Bankasýslan áherslu á að vera virkur eigandi í fjármála-

fyrirtækjum og bæta stjórnhætti þeirra og upplýsingagjöf til hluthafa.

• Val stjórnarmanns er ákveðið af valnefnd, sem skipuð er af stjórn Bankasýslu ríkisins 

og undirbýr tilnefningar aðila fyrir hönd ríkisins í stjórnir fyrirtækja, sem eru á forræði 

stofnunarinnar.

Áhugasamir aðilar, sem telja sig uppfylla skilyrði þriðju greinar starfsreglna valnefndar og hæ� sskilyrði laga um � ármálafyrirtæki, eru hvattir til að senda ferilskrár sínar 
til valnefndar Bankasýslu ríkisins á netfangið valnefnd@bankasysla.is. Einnig er unnt að fylla út eyðublað á heimasíðu Bankasýslunnar http://www.bankasysla.is

Nánari upplýsingar veitir Jón G. Jónsson, forstjóri Bankasýslu ríkisins, sími 550-1700

Hæfniskröfur

• Valnefndin styðst við ákveðnar starfsreglur, sem unnt er að kynna sér nánar á 
heimasíðu Bankasýslu ríkisins, http://www.bankasysla.is. Fjallað er um hæfnis-
skilyrði stjórnarmanna í þriðju grein starfsreglnanna. Nefndin tekur m.a. mið 
af yfirsýn, þekkingu og reynslu viðkomandi í tengslum við fyrirtækjarekstur 
og starfshætti fjármálafyrirtækja

• Íslandsbanki er ein stærsta fjármálastofnun landsins og er þekking 
á fjármálamörkuðum og bankarekstri æskileg. 

• Jafnrétti kynjanna er haft í huga við val á stjórnarmönnum.

• Aðili, sem valnefndin tilnefnir sem stjórnarmann í fjármálafyrirtæki, 
skal jafnframt uppfylla hæfisskilyrði 52. greinar laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki.

Borgartún 3

105 Reykjavík

Sími 550 1700

www.bankasysla.is
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