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Ársfundur lífeyrissjóðs verzlunarman na zOLg

Ársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna 20L9, haldinn þriõjudaginn 26. mars 2OI9 í Gullteigi á Grand
Hótel Reykjavík, fundurinn hófst eins og boõaõ var kl: 18:00.
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaõur stjórnar, setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Formaöur
gerði tillögu um Ólaf Gústafsson hrl. sem fundarstjóra og var hún einróma samþykkt. Fundarstjóri lagöi
til að Gerõur Björk Guöjónsdóttir, skrifstofustjóri hjá lífeyrissjóõnum, yröi fundarritari og var þaõ
samþykkt.

Fundarstjóri gerõi grein fyrir boõun fundarins sem auglristur var í Morgunblaôinu og Fréttablaöinu 19.
febrúar og26. mars. Upplrisingar um fundinn komu jafnframt fram ístarfsemisaugl'isingu sjóðsins í
Morgunblaöinu og Fréttablaðinu 2. mars. Einnig var sett tilkynning á vef sjóðsins. L'isti hann því
fundinn lögmætan. Því næst var gengið til dagskrár.

1. Sk'irsla stjórnar

Guörún Hafsteinsdóttir, flutti sklirslu stjórnar. Sk'irsla stjórnar er ífylgiriti með fundargerðinni

2. Grei nargerõ framkvæmdastjóra
Guõmundur Þ. Þórhallsson, framkvæmdastjóri lífeyrissjóðsins, gerði grein fyrir ársreikningi sjóðsins
fyrir árið 2018, ásamt þvísem hann gerôi grein fyrir tryggingafræõilegri athugun, fjárfestingarstefnu
og fjárhagsáætlun 201-9, ásamt þvísem hann geröi grein fyrir skipan stjórnar sjóðsins og ákvörõun um
laun til stjórnar. Yfirferõ framkvæmdastjóra er íkynningarglærum meö fundargerðinni.

Tillaga stjórnar að samþykktabreytingum
Tómas N. Möller, lögfræöingur sjóösins kynnti breytingar á samþykktum sjóðsins. Breytingarnar leiða

af ákvæôum kjarasamninga VR, Samtaka atvinnulifsins og Félags atvinnurekenda og samnings
Alþriôusambands fslands og Samtaka atvinnulífsins. í tilvitnuõum samningum er samið um ákveöin
atriõi sem varõa skipan stjórnar LV, framkvæmd ársfundar, skipan tilnefningarnefnda, fulltrúaráõs og
nefndar um laun stjórnar sjóõsins. Yfirferô Tómasar yfir samþykktabreytingarnar eru í fylgiriti meõ
fundargerðinni.
Umræða um ársreikning sjóõsins
Stefán Sveinbjörnsson framkvæmdastjóri VR spuröi hver raunávöxtun sjóôsins 2018 væri miôað við
aõ öll skuldabréf sjóõsins hefôu verið færð á gangvirði. Einnig taldi hann gagnlegt aö hafa ítarlegri
sundurliðun á ávöxtun einstakra skuldabréfaflokka sjóðsins í ársskfrslunni. Einnig vísaði hann í
skriringu 7 í ársreikningi sjóðsins um fjárfestingargjöld og aö fjárfestingargjöld aõ viõbættum
rekstrarkostnaði sjóõsins væri um 0,4% af heildareignum sjóðsins að meðaltali á árinu sem væri svipaõ
hlutfall og árið áður. Spurðist hann fyrir um hvort vænta mætti þess aõ fjárfestingargjöld myndu lækka
vegna innlendra fagfjárfestasjóôa.
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Guðmundur Þ. Þórhaltsson svaraði Stefáni og sagði aõ miðað við aö öll skuldabréf sjóðsins heföu veriõ
færõ á gangvirõi þá kæmi fram í sk'i ringu 10 í ársreikningnum að fjármunatekjur heföu hækkaõ um 24
milljaröa en það samsvarar um3% hækkun á nafnávöxtun sjóðsins. Sagöi hann aö sjóõurinn myndi
gera ítarlegri grein fyrir ávöxtun skuldabréfasafnsins í næstu árssklirslu. Hann sagði ennfremur aõ
stöðugt væri veriö að leita leiõa til að lækka fjárfestingargjötd sjóösins og hefði vinna nú þegar skilaõ
lækkunum á þeim.

Ragnar Þór lngólfsson formaður VR spuröi um fjárfestingar LV í skuldabréfum gefin út af Lindarvatni
og hvaõ sjóðurinn hefði nú þegar fjárfest fyrir háa fjárhæö í verkefninu og hvort hann væri

skuldbundinn tilfrekarifjárfestinga. Ragnar spurõi einnig hvort búiõ væri aö slíta Framtakssjóði íslands
og ef svo væri ekki hvort einhverjir starfmenn séu enn að sinna verkefnum þar. Þá nefndi hann að í
skrirslu stjórnar hafi kom fram aö möguleikar á þátttöku lífeyrissjóöa í innviõauppbyggingu væru
takmarkaðir en taldi að fjárfesting í leigufélögum væri góõur fjárfestingarkostur.

Guðmundur Þ. Þórhallsson svarõí Ragnari um Lindarvatn og aõ sjóðurinn hefõi keypt skuldabréf fyrir
um 880 milljónir en aö hann væri ekki skuldbundinn til frekari fjárfestinga í verkefninu. Guðmundur
sagõi að Framtakssjóõi íslands hafi ekki formlega veriõ slitið en hann taldi að færi aô styttast í slit
félagsins.

Stefán Sveinbjörnsson taldi mikilvægt uppá ávöxtunarsamanburð milli lifeyrissjóða að s'ina
ársreikningnum hver ávöxtun á liõnu ári hefõi verið ef öll skuldabréf sjóðsins væru færð á gangvirõi.
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