
 

Reginn hf.  

Eftirfarandi eru í framboði til tilnefningarnefndar Regins hf. á aðalfundi 
félagsins miðvikudaginn 11. mars 2020: 

 

Guðfinna Sesselja Bjarnadóttir  

Fæðingarár: 1957 

Menntun: Doktorspróf í atferlisfræði með áherslu á stjórnun frá West Virginia University í 
Bandaríkjunum.  

Aðalstarf: Ráðgjafi í stjórnun, stefnumótun og framkvæmd stefnu hjá eigin fyrirtæki, LC ráðgjöf ehf. frá 
2009. 

Starfsreynsla: Alþingismaður (2007-2009), fyrsti Rektor Háskóla Reykjavíkur (1998-2007), Ráðgjafi í 
Bandaríkjunum m.a. í eigin fyrirtæki LEAD Consulting (1987-1999), Kennari í Myllubakkaskóla (1977-
1985, með hléum vegna náms í HÍ). 

Stjórnarseta: Hefur setið í fjölmörgum stjórnum sl. ár, m.a. formaður stjórnar Hörpu (2014-2017), 
Háskólaráð HR (2014-2015), Framtakssjóður Íslands (2009-2010), Formaður menntamálanefndar 
Sjálfstæðisflokksins (2008-2010), Formaður þingmannanefndar Evrópuráðsins (2007-2009), 
Utanríkismálanefnd Alþingis (2007-2009), Formaður nefndar um val á stjórnendum í íslenski 
heilbrigðiskerfi (2003-2011), Formaður Kolviðar umhverfissjóðs (2006-2008), Baugur Group (1998-
2003), o.fl. Var auk þess í fyrstu nefndinni sem vann Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja á Íslandi.  

Hlutafjáreign í Reginn hf.: Engin. 

Hagsmunatengsl: Engin hagsmunatengsl eru við stærstu viðskiptavini félagsins, keppinauta þess eða 
hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu. 

 

Ína Björk Hannesdóttir 

Fæðingarár: 1972 

Menntun: M.Sc. í fjármálum fyrirtækja frá Háskólanum í Reykjavík 2009 og B.Sc. í viðskiptafræði frá 
Háskóla Íslands 1997. 

Aðalstarf: Global Business Controller IT hjá Marel. 

Starfsreynsla: Framkvæmdastjóri, rekstrarstjóri og fjármálastjóri hjá eTactica (2013-2017), Global 
Director of R&D operations hjá Össur (2012-2013), Fjármálastjóri á Íslandi hjá Verne Holding (2008-
2011). 

Stjórnarseta: Lífeyrissjóður verzlunarmanna (2016-2019), Leigufélagið Klettur ehf. (2013-2016), Arev 
NII fjárfestingasjóður (2014-2016). 

Núverandi nefndarseta: Heilsulausnir ehf. (meðstjórnandi), Fjármál fyrirtækja ehf. (stjórnarformaður) 
og Rætur fasteignafélag ehf. (varamaður). 

Hlutafjáreign í Reginn hf.: Engin 

Hagsmunatengsl: Engin hagsmunatengsl eru við stærstu viðskiptavini félagsins, keppinauta þess eða 
hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu. 

 

 

 

 

 



 

Sigurjón Pálsson 

Fæðingarár: 1972 

Menntun: Próf í verðbréfaviðskiptum 2007, M.Eng. í Supply Chain Management frá MIT 2005, M.Sc. í 
Construction Management frá KTH 1998, Byggingaverkfræðingur frá Háskóla Íslands 1996. 

Aðalstarf: Framkvæmdastjóri PayAnalytics ehf. 

Starfsreynsla: Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Arion banka hf. (2011-2017), forstöðumaður 
fyrirtækjalausna Arion banka hf. (2009-2011). Starfaði þar áður við fyrirtækjaráðgjöf og vann meðal 
annars við gerð skráningarlýsinga.  

Stjórnarseta: Stoðir ehf. (meðstjórnandi), Þankar ehf. (stjórnarmaður) og Pay Analytics (varamaður), 
Albor ehf. (meðstjórnandi), Almenna leigufélagið ehf, (meðstjórnandi) Hverfjall ehf. (varamaður), 
Jafnræði ehf. (varamaður).  

Önnur stjórnarseta sl. 5 ár: Landey ehf. (stjórnarformaður), Eignarhaldsfélagið Landey ehf. 
(stjórnarformaður) og fleiri stjórnir fyrir hönd Arion banka hf. fram til 2017. 

Hlutafjáreign í Reginn hf.: Engin 

Hagsmunatengsl: Engin hagsmunatengsl eru við stærstu viðskiptavini félagsins, keppinauta þess eða 
hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


