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Reykjavík, 15. mars 2021

Efni: Aõalfundur Arion banka hf. 16. mars 2021 - dagskrárliõur 7

Vísaö er í kauphallartilkynningu um aõalfund Arion banka hf. og tillögu stjórnar viö dagskrárliö 7 ,,Tillaga

um starfsreglur tilnefningarnefndar og samsvarandi breyting á samþykktum varðandi skipun

til nefni ngarnefnda r".

Við r'ini Lífeyrissjóös verzlunarmanna (LV) viö fyrirliggjandi tillögu hafa komiõ upp álitaefni sem þurfa
nánari útsk'iringa viõ að mati LV. Undanfarna daga hefur LV átt í samskiptum viö formann stjórnar Arion

banka hf. til að koma sjónarmiõum LV á framfæri auk þess sem Arion banka hf. hefur gefist tækifæri til aõ

skfra efni tillögunar meõ ítarlegri hætti en fram kemur í fyrirliggjandi tillögu.

Slík samtöl eru í samræmi við hluthafastefnu LV þar sem leitast er eftir samtölum viõ forsvarsmenn

hlutafélaga um atriði sem ólík sjónarmiöa kunna aõ eiga viõ um.

LV staldrar einkum viô tvennt í fyrirliggjandi tillögu:

1) Skipun tilnefningarnefndar færist frá hluthafafundi og til tveggja stærstu hluthafa félagsins.

Með breytingunni gefst almennum hluthöfum ekki lengur kostur á aõ tjá sig um skipun nefndarinnar á

hluthafafundi. Sé horft til þess aô Arion banki er fjármálafyrirtæki og aõ virkur eignarhlutur myndast viõ

LO% eignarhald, er ekki ólíklegt aõ um 20% hluthafa skipi tvo af þremur nefndarmönnum verði tillagan

samþykkt. Þess utan er horft til þess aõ umræddir fulltrúar hluthafa skulu jafnframt hafõir meõ í ráðum

viö skipan þriðja fulltrúa nefndarinnar.

Tilnefningarnefnd hefur mikilvægu hlutverki aö gegna og LV fær ekki séô aõ skipun hennar verði betur

komiö á hendi 2ja stærstu hluthafa félagsins heldur en að skipun fari fram á hluthafafundi meõ aðkomu

allra hluthafa félagsins.
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2l Tveir af þremur nefndarmönnum fá ekki greitt fyrir nefndarsetu af Arion banka hf.

Meö breytingunni er horft til þess aö engar greiôslur komi til þeirra nefndarmanna sem skipaõir eru af

tveimur stærstu hluthöfum félagsins.

Aõ mati LV er eðlilegt aõ greiðslur fyrir setu í tilnefningarnefnd komi frá félaginu fremur en einstökum

hluthöfum eõa hópum hluthafa. Ótræõi nefndarmanna tilnefningarnefndar er mikilvægt og með

hagsmunasambandi nefndarmanns viõ tiltekinn eõa tiltekna hluthafa er hægt að draga slíkt óhæöi í efa.

LV fær ekki séö aö breytingin sé til bóta umfram núverandi fyrirkomulag.

Niõurlag

Þó fyrirliggjandi breytingatillaga sé um margt áhugaverõ, er það mat LV aõ hún feli ekki í sér breytingu

sem er til þess fallin aõ bæta núverandi verklag tilnefningarnefndar bankans. Jafnframt eru tillögurnar

umfangsmiklar og þurfa aö mati sjóõsins lengri aõdraganda og d'ipra samtalvið hluthafa félagsins.

í l¡ósi pess, sem hér hefur veriõ reifaõ, óskar Lífeyrissjóöur verzlunarmanna (LV) eftir því aö stjórn Arion

banka hf. dragitillögu við dagskrárliõ 7 til baka þar sem ætla má að ekki sé nægjanleg eining í hluthafahópi

félagsi ns um fyri rliggja nd i breytingartil lögu.

Verõi tillagan borin undir atkvæði hyggst LV greiöa atkvæði gegn henni byggt á þeim efnisatriõum sem

talin hafa veriö upp í bréfi þessu. Jafnframt er óskaö eftir því aõ eftirfarandi verõi fært til bókar veröi af

atkvæðagreiõslu:

,,1ífeyrissjóöur verzlunarmanna greiõir atkvæõi gegn fyrirhuguõum breytingum á starfsreglum

tilnefningarnefndar og telur aö þær feli ekki í sér breytingar sem eru t¡l þess fallnar að bæta

núverandi starfsreglur nefndarinnar. Tillögunar eru umfangsmiklar og þurfa aö mati sjóðsins

lengri aðdraganda og d'ipra samtal viö hluthafa félagsins.,,

Virõingarfyllst,
f.h. Lífeyrissjóös verzlunarmanna,

Arne Vagn Olsen,

forstöõ u maõ ur eignast'i ringa r
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