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Meðfylgjandi kynningarefni er tekið saman af starfsmönnum Stefnis hf. að eigin frumkvæði félagsins. Því er
dreift til viðtakanda til eigin notkunar. Óheimilt er að afrita eða dreifa kynningarefninu án samþykkis félagsins.
Upplýsingarnar byggja á heimildum sem félagið telur áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast að þær séu
réttar og ber félagið enga ábyrgð á þeim eða viðskiptum sem aðilar kunna að eiga í ljósi þeirra. Kynningu
þessari er á engan hátt ætlað að fela í sér ráðleggingar eða tilboð um kaup eða sölu tiltekinna fjármálagerninga.
Þá felur birting kynningar þessarar ekki í sér loforð eða skuldbindingu um að félagið muni ráðstafa hagsmunum
sínum eða annarra með tilteknum hætti. Stefnir hf. hvetur viðtakanda kynningarinnar til að sækja sér ráðgjöf hjá
þriðja aðila áður en ráðist er í viðskipti á grundvelli hennar.

Almennur fyrirvari
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Hlutverk Stefnis hf. er að stýra 
fjármunum í eigu viðskiptavina með 

hagsmuni þeirra að leiðarljósi

Hlutverk Stefnis
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Virkt eignarhald Meðferð 
umboðsatkvæða

Stefnir sem virkur eigandi á hlutabréfamarkaði
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Samtal við félög
Besta 

framkvæmd á 
markaði

Atkvæðagreiðsla 
á hluthafafundi

Virkt eignarhald 
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„Stjórnin vinnur fyrir hluthafana og er að gæta hagsmuna þeirra.“
„Get ekki sagt hversu mikilvægir þeir [hluthafarnir] eru og þeir 

veita styrk í trú um að við séum að gera rétt.“

Ásthildur M. Otharsdóttir, stjórnarformaður Marels hf. 
Samtal við Marel 



03.03.20207

„Stefnir hefur sýnt ákveðið thought leadership
og hefur ákveðnar skoðanir á því hvernig 

markaðurinn virkar best“

Skattaívilnanir Minnihlutavernd Seljanleiki

Hvernig getum við stutt við markaðinn?



Undirbúningur 

Atkvæðagreiðsla

Birting

Meðferð umboðsatkvæða
www.stefnir.is
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Myndum okkur skoðun – við megum hafa skoðun
Undirbúningur og faglegheit í fyrirrúmi
Stuðlum að trausti á sjóði og markaðinn með vel 
ígrunduðum ákvörðunum
Hrósum fyrir góða hluti 
Gagnsæi í upplýsingagjöf ýtir undir traust

Hvað höfum við lært?
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