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FRAMBOÐ TIL SETU Í STJÓRN 
BIRTU LÍFEYRISSJÓÐS

Upplýsingar um frambjóðanda:

Nafn: kt.:

Nafn maka: kt.: 

Heimili: pnr.: Staður:

1.) Ert þú virkur sjóðfélagi í Birtu lífeyrissjóði (eða átt réttindi sem launþegi)?: 

 Já   Nei   Annað: 

2.) Býður þú þig fram í aðalstjórn, varastjórn eða bæði? 

 Aðalstjórn   Varastjórn   Aðal- og varastjórn 

3.) Ert þú, maki þinn eða einhver nákominn þér (skyldur í beinan legg eða maki skyldmennis í beinan legg) eigandi, æðsti 
stjórnandi eða stjórnarmaður fyrirtækis?:

 Já   Nei 

Ef svo er, útskýrið nánar (s.s. tengsl, heiti fyrirtækis, stærð þess, starfsemi og kt.): 

4.) Ert þú á sakaskrá?: 

 Já   Nei Annað: 

5.) Ert þú á vanskilaskrá?: 

 Já   Nei Annað: 

6.) Núverandi vinnuveitandi og starf/ábyrgðarsvið:  

7.) Núverandi vinnuveitandi og starf/ábyrgðarsvið maka: 

8.) Starfsferill undanfarinna ára og menntun: 

Netfang: Sími:
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Undirskrift

Staður og dagsetning Undirskrift frambjóðanda

FRAMBOÐ TIL SETU Í STJÓRN 
BIRTU LÍFEYRISSJÓÐS

Upplýsingar um frambjóðanda framhald:

9.) Reynsla af félagsstörfum (tilgreinið tímabil og ábyrgð):

10.) Hvers vegna býður þú þig fram í stjórn Birtu lífeyrissjóðs (helstu markmið): 

Yfirlýsing um hæfi til stjórnarsetu að viðlögðum drengskap

31. gr. Stjórnarmenn og framkvæmdastjórar lífeyrissjóða skulu vera lögráða, fjárhagslega sjálfstæðir, hafa óflekkað mannorð 
og mega ekki á síðustu fimm árum hafa verið úrskurðaðir gjaldþrota. Þeir mega ekki í tengslum við atvinnurekstur hafa 
hlotið dóm á síðustu tíu árum fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum, samkeppnislögum, lögum 
um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrotaskipti o.fl. eða ákvæðum laga er varða opinber gjöld, svo og 
sérlögum um aðila sem lúta opinberu eftirliti með fjármálastarfsemi. Stjórnarmenn skulu vera búsettir hér á landi, í aðildar-
ríki Evrópska efnahagssvæðisins, aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum. Fjármálaeftirlitið setur 
reglur 1) um fjárhagslegt sjálfstæði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra.

Stjórnarmenn í lífeyrissjóðum mega ekki eiga sæti í stjórn annars eftirlitsskylds aðila eða aðila í nánum tengslum við hann né 
vera starfsmenn eða endurskoðendur annars eftirlitsskylds aðila eða aðila í nánum tengslum við hann. Stjórnarmenn lífeyris-
sjóðs mega ekki sinna lögmannsstörfum fyrir annan lífeyrissjóð. Starfsmönnum lífeyrissjóðs er ekki heimilt að sitja í stjórn 
hans. 

Undirritaður frambjóðandi til stjórnar Birtu lífeyrissjóðs í apríl 2021 staðfestir eftir bestu vitund með undirskrift sinni að hann 
uppfylli ofangreinda lagagrein, sbr. 1. og 2. mgr. 31. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyris-
sjóða og að veittar upplýsingar séu réttar. 

Frambjóðandi staðfestir einnig með undirskrift sinni að veita valnefnd Birtu lífeyrissjóðs og eftir atvikum starfsmönnum Birtu 
lífeyrissjóðs heimild til að kanna iðgjaldasögu sína hjá sjóðnum og eftir atvikum kalla eftir nánari upplýsingum/staðfestingum 
í tengslum við framboð þetta. 

Öll vinnsla persónuupplýsinga, þ.m.t. öflun, skráning, vistun og meðferð þeirra er í samræmi við lög um persónuvernd og 
persónuverndarstefnu Birtu lífeyrissjóðs.
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