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Hótel Reykjavík, fundurinn hófst eins og boöað var kl. 18:00.

Guõrún Hafsteinsdóttir, formaður stjórnar, setti fundinn og bauö fundarmenn velkomna. Formaöur

gerði tillögu um Ólaf Gústafsson hrl. sem fundarstjóra og var hún einróma samþykkt. Fundarstjóri lagõi

til aö Gerður Björk Guðjónsdóttir, mannauõsstjóri hjá lífeyrissjóönum, yrõi fundarritari og var þaö

samþykkt.

Fundarstjóri gerði grein fyrir boõun fundarins sem augl'istur var í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu 14.

febrúar og21. mars. Uppl'isingar um fundinn komu jafnframt fram ístarfsemisaugl'isingu sjóðsins í

Morgunblaöinu og Fréttablaðinu 18. mars. Einnig var sett tilkynning á vef sjóõsins, L'isti hann þvífundinn
lögmætan. Því næst var gengiö til dagskrár.

t, Sk'irsla stjórnar
Guðrún Hafsteinsdóttir, flutti sk'i rslu stjórnar. Sk'i rsla stjórnar er ífylgiriti meô fundargeröinni

2, Greinargerð framkvæmdastjóra
Guömundur Þ. Þórhallsson, framkvæmdastjóri lífeyrissjóðsins, gerði grein fyrir ársreikningi sjóôsins

fyrir áriö 20L6, ásamt því sem hann gerði grein fyrir tryggingafræðilegri athugun, fjárfestingarstefnu

og fjárhagsáætlun og ákvörðun um laun til stjórnar. Yfirferö framkvæmdastjóra er í

kynningarglærum meõ fundargerðinni.

Umræða um ársreikning sjóðsins

Sveinn Hannesson sjóðfélagi tók til máls og sagði hlutverk lífeyrissjóõa vera að gæta að réttindum

sjóðfélaga og því þurfi aö horfa til lengri tíma þegar rætt er um lífeyrissjóöakerfið og standa vörö um

þaö gagnvart þeim sem sjá sjóðina sem gullkistu og vega að þeim með ómaklegu umtali. Taldi hann

sjóðinn hafa skilaö góöri ávöxtun og starfmenn skilað góöri vinnu.

Ásta Rut Jónasdóttir tók undir meö Sveini hvernig stundum er vegiõ aö lífeyrissjóõunum. Sagöi hún

sjóöinn dafna vel og aö hann sé vel rekinn. Tryggingafræõileg staða sjóðsins er jákvæð sem er mjög

gott og ávöxtun góõ til lengri tíma. Mikilvægt að fólk skilji aõ sjóðirnir eru langtímafjárfestar. Taldi

hún mikilvægt aô auka þekkingu meõal almennings á fjármálum og vakti athygli á aö vika

fjármálalæsis verði haldin í næstu viku.

Þórôur Sverrisson þakkaöi formanni og framkvæmdastjóra fyrir þeirra yfirferö. Sagöi hann aõ fyrir
árihefðihann þakkað fráfarandistjórn fyrirgóõa ávöxtun, en þóttimiöur þá að skipt hafiverö um

alla stjórnarmenn sjóõsins á einu brettu. Óskaði hann eftir aö formaöur upplisti um ávöxtun sjóðsins

ísamanburði við ávöxtun annarra lífeyrissjóða á árinu 2016. Þórður skrifaöi grein í Morgunblaõið í

apríl í fyrra þar sem hann spurõi um stjórnarhætti sjóösins og sagõist hann hafa ítrekaö þessar

spurningar sínar í bréfi til stjórnar sl. haust. Spurði hann af hverju laun framkvæmdastjóra sjóôsins

væru mun hærri en laun framkvæmdastjórar annarra lífeyrissjóða. Taldi hann lífeyrissjóöi gegna



mikilvægu hlutverki en þeir þurfa að bæta stjórnarhætti sína. Þaö vanti mikið upp á traust til
lífeyrissjóöa.

Guðrún Hafsteinsdóttir svaraði spurningum Þórðar. Bauõst hún til að eiga fund með Þórði um málið.

Tók hún undir að ekki sé ákjósanlegt að skipta út öllum stjórnarmönnum í einu, en benti á aõ tveir
stjórnarmenn, þau Benedikt Kristjánsson og Guðn'i Rósa Þorvarðardóttir hefõu áöur setið ístjórn
sjóõsins. Sagõi hún það vissulega áskorun þegar margir n'iir stjórnarmenn koma að borðinu í einu, en

hún taldi stjórnina vel skipaða og hrósaöi VR m.a. meõ vel heppnaða skipan stjórnarmanna ístjórn
lífeyrissjóðsins. Sagõi hún stjórn sjóösins vilja vinna aõ góðum stjórnarháttum og að þeir aðilar sem

sjóðurinn skipar ístjórnir hafi fullan stuðning stjórnar. Þá sagði hún að framkvæmdastjóri sjóðsins

væri á samkeppnishæfum launum ísamanburöi við framkvæmdastjóra á fjármálamarkaði. Einnig

kom fram hjá formanni aö stjórn sjóðsins er að vinna að umbótaverkefnum.

Helgi Magnússon þakkaõi formanni og framkvæmdastjóra. Sagði hann rekstrarumhverfi síöasta árs

hafa veriö erfitt vegna styrkingar krónunnar en sjóðirnir geta tekið sveiflum enda séu þeir
langtímafjárfestar. Lífeyrissjóður verzlunarmanna er sterkur sjóður og nú þegar gjaldeyrishöftin eru

farin er líklegt aÕ stærri hluti eigna verði færöur íerlend hagkerfi. Sjóõurinn hefur fjárfest mikið

innanlands íhlutabréfum síõustu 40 árin ogaõ t0% raunávöxtun sl, 40 ára veröur aõ teljast góður

árangur. Hlutverk sjóõanna er að greiõa lífeyri þó alþingismenn eõa aðrir bendi á sjóðinn og vilji

þvinga þá til að fjárfesta íVmsum gæluverkefnum.

Albert Þór Jónsson, sjóðfélagi sagði íslenska lÍfeyriskerfiö í fremstu röõ og hafa vaxiö gríðarlega.

Lífeyrissjóöur verzlunarmanna hefur staðiõ sig mjög vel. Hann spuröi hvernig sjóðurinn áætli að ná

fjárfestingarmarkmiðum sínum núna eftir 8 ár í höftum. Óskað hann eftir svari um hvaða ferli er

notaõ við tilnefningar á stjórnarmönnum ífélögum sem sjóõurinn er hluthafi í og að lokum hvort þaö
væru einhverjar takmarkanir á hlutfalli sjóõfélagalána af heildareignum sjóðsins.

Guðmundur Þ. Þórhallsson framkvæmdastjóri sagöi vægi erlendar eigna sjóösins ni 27% at

heildareignum en langtímamarkmiö er um 4O%. Vægi sjóõfélagalán er nú LL% af eignum og er horft
til þess að þaõ verði L3 til t5%.

Guðrún Hafsteinsdóttir formaður tók til máls og sagõi aõ þegar skipt er um heila stjórn, eins og gert

var hjá sjóðnum á síðasta ár¡ sé tæk¡færi til breytinga og þaö eigi m.a við um hvernig skipað er í

stjórnir félaga þar sem sjóðurinn á hlut í. Nú stjórn hefur skipaö í eina stjórn.

GísliJafetsson sagði ríkið vera stærsta ,,lifeyrisþega nn," og sagöi lÍfeyrissjóöina greiða niður

almannatryggingarnar og með þvíværu þeir í raun að létta á ríkissjóði. Taldi hann lífeyrissjóðina

greiða hæst hlutfall örorkulÍfeyris á noröurlöndunum. Tók hann undir meõ Ástu Rut Jónasdóttir aõ

mikilvægt væri aõ styöja við fjármálalæsi.

Þórður Sverrisson tók aftur til máls og þakkaði stjórnarformanni svörin en hann heföi viljað betri og

d'ipri svör. Taldi hann sjóðinn þurfa aõ fara ítarlega yfir stjórnahætti sína eins og mörg hlutafélög

hafi gert. Gott væri að uppl'isa um fjölda stjórnamanna sem sjóõurinn styõur til setu ífélögum,



hverjir þeir séu og hvernig þeir séu valdir. Hann gagnrrindi að sjóðurinn hafi beitt afli sínu til aö kn'ija

fram margfeldiskosningu ístjórn HB Granda.

Spurði hann hvernig ákvörõun um laun framkvæmdastjóra sé tekin. ftrekaði hann aö mikilvægt sé aö

lífeyrissjóðirnir endurvinni traust.

Guðrún Hafsteinsdóttir formaöur tók undir aö sjóðurinn þyrfti að ávinna sér meira traust og sagõi

að sjóðurinn muni á næstunni fara ítarlega yfir sína stjórnahætti. Sagöi hún félög á markaöi, eins og

HB Granda, ekki getað einskorõað aõkomu annarra aõila en lífeyrissjóði aö stjórn félagsins. Eðlilegt

sé að hluthafar hafi áhrif t.d. á stjórnarkjör í samræmi við hlutafjáreign sína. Það hafi Lífeyrissjóõur

verzlunarmanna gert og muni áfram gera. Aö endingu sagði hún aõ stjórn sjóõsins hefur unniö frá

því í haust að umbótaverkefnum meõ utanaökomandi ráõgjafafyrirtækis.

Jóhann J. Ólafsson sagõi allt líta vel út en þó væru blikur á lofti. Taldi hann að búið væri að jafna

stööu almennu lífeyrissjóöina viö opinbera starfsmenn með því aõ greiôa 15,5% iõgjald til sjóöanna.

Hvatti hann sjóðinn til aõ vera í betra sambandi viõ sjóðfélaga og lífeyrisþega sína meô því aö halda

fund til sem málefni sjóösins væru kynnt.

Víglundur Þorsteinson tók til máls og sagöi Lífeyrissjóõ verzlunarmanna hafa verið frumkvööul í aô

móta stefnu til fjárfestinga á íslandi og hafi leitt umræöu um stjórnarhætti. Hann sagöi

stjórnmálamenn hafa gengiö of fast fram íað skera niöur á opinbera sviðinu á kostnað

lífeyrissjóðanna. Það varö fyrst mögulegt árið 1990 að greiða af heildarlaunum í lífeyrissjóði og þar af

leiðir vantar enn að hans mati um L5 ár að sjóðfélagar hafi áunnið sér full lífeyrisréttindi miðaõ við

greiðslu í lífeyrissjóð alla starfsævina. Sagõi hann aö umræõuna um samspil almannatrygginga og

lífeyris úr lífeyrissjóöunum verða í umræðunni næstu 15 til 1.7 árin, en eftir það taldi hann aö

lífeyrissjóðirnir myndu taka að stærstum hluta við greiðslu eftirlauna. Taldi hann umræðuna ranga í

þjóöfélaeinu þegar fólk segir að þaö eigi rétt úr almannatryggingakerfinu því það sé búiö aö greiða

inní það, en því miöur er um að ræõa gegnumstreymiskerfi, Aö mati Víglundar þarf aõ einfalda

almannatryggingakerfi og greiõa eingöngu þeim lífeyrisem ná ekki lágmarksframfærsluviðmiðunum

Guðmundur H. Garðarsson einn af stofnendum sjóðsins, sagôi að auõvitaõ þyrfti alltaf aõ

betrumbæta hlutina, lífið væri þannig. Kvaõst hann hafa brugõist á vaktinni sem stjórnmálamaõur

þegar fjárhagsleg ábyrgõ var færõ frá almannatryggingum til lÍfeyrissjóöanna. Sagõi hann starfsmenn

og stjórn hafa unniö mjög gott starf undanfarin ár.

GísliJafetsson sagði orõ sín áõan ekki gagnrlini heldur bniningu. Kominn sé tími til að ræôa íauknum

mæli útgreiöslur lífeyris þvísjóðirnir séu í raun að verða fyrsta lífeyrisstoöin.

Þórður Sverrisson sagði mikilvæg mál hafa veriõ rædd á fundinum. ítrekaði hann spurningar sínar

um hverjir eru fulltrúar sjóðsins ístjórnum einstakra hlutafélaga og með hvaõa hætti valiö fari fram.

Spurði hann hvort hægt væri að birta þessar upplfsingar á vef sjóðsins.

Guðrún Hafsteinsdóttir formaõur sagðist ekki getaö svaraõ hvernig val sjóõsins fór fram ístjórn HB

Granda, þar sem hún var ekki þátttakandi í því. Sagöi hún það ekkert leyndarmál hverjir sitja í

stjórnum fyrir sjóðinn.



Að endingu þakkaðl Guðrrin Hafsteinsdóttir öllum þeim sem tóku til til máls á fundinum fyrir góðar

umræõur.

Fleiri kvöddu sér ekki hüéõs oe dagskráin því tæmd. Fundi slítið kl, 20;40.
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