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Hilmar Þór er fæddur árið 1966. Hann hefur frá árinu 2013 starfað sem framkvæmdastjóri 

Reir ehf. eignarhalds- og fjárfestingafélags, en hann er stofnandi og eigandi félagsins. 

Hann starfaði áður sem ráðgjafi  einkabankaþjónustu og síðar fyrirtækjasviðs Auðar 

Capital, sem ráðgjafi  einkabankaþjónustu Landsbanka Íslands og forstöðumaður IT mála 

Icelandair hótela. Hann hefur lokið BS prófi  í tölvunarfræði ásamt MBA prófi  frá Háskóla 

Íslands. 

„Ég tel mig eiga fullt erindi inn í stjórn Sýnar og er með því að fylgja fjárfestingu okkar 

eftir. Sjálfur sat ég í stjórn fyrirtækisins árið 2020-2021. Ég bý yfi r tæknilegu innsæi 

ásamt því að vera með mikla reynslu í að byggja upp og reka eigin fyrirtækjasamstæðu.

Markmið mitt með því að bjóða mig fram á ný er að taka þátt, með nýjum hluthöfum, í 

því að gera gott félag enn betra með hagsmuni viðskiptavina, hluthafa og starfsmanna 

að leiðarljósi.“

Hilmar Þór Kristinsson
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Jóhann Hjartarson er fæddur árið 1963. Jóhann hefur verið yfirlögfræðingur Íslenskrar 

erfðagreiningar ehf. frá árinu 1998 og er einnig stjórnarformaður fyrirtækisins. Þá situr 

hann í varastjórn Þjónustumiðstöðvar rannsóknarverkefna. Jóhann lauk embættisprófi í 

lögfræði frá lagadeild Háskóla Íslands 1992 og öðlaðist lögmannsréttindi 1998. Hann er 

með diplóma í alþjóðlegum hugverka- og einkaleyfarétti frá University of Washington 

School of Law og öðlaðist réttindi til málareksturs hjá Evrópsku einkaleyfastofunni (e. 

European Patent Attorney) 2006. Jóhann sat í stjórn N1 sem stjórnarformaður árin 2011 

til 2012, HB Granda hf. (nú Brim hf.) árin 2011 til 2014 og Landsbankanum hf. árin 2014 til 

2016. Jóhann er stórmeistari í skák og var atvinnumaður í skák og kennari við Skákskóla 

Íslands á árunum 1985-1997.

„Hljóti ég áframahaldandi umboð til setu í stjórn Sýnar hlakka ég til að vinna með nýjum 

hluthöfum og kynnast betur hugmyndum þeirra um ónýtta möguleika til að efla Sýn 

til hagsbóta fyrir alla hluthafa og styðja enn frekar við það frábæra starf sem unnið 

hefur verið í fyrirtækinu síðustu misserin. Það hefur borið ríkulegan ávöxtun sem sýnir 

sig í batnandi rekstri á öllum starfssviðum og hagfelldri þróun á hlutabréfamarkaði, 

en lengi má þó gott bæta. Sjálfur er ég í hópi minni hluthafa og ber því hagsmuni 

þeirra sérstaklega fyrir brjósti. Í því sambandi horfi ég einnig til hagsmuna tugþúsunda 

einstaklinga sem standa á bak við þá öflugu lífeyrissjóði sem fara með eignarhluti fyrir 

þeirra hönd þeirra í fyrirtækinu.“

Jóhann Hjartarson
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Jón Skaftason er fæddur árið 1983. Hann er lögfræðingur frá 

Háskóla Íslands og sérhæfði sig þá í skyldum stjórnarmanna 

í hlutafélögum, sem hann skrifaði lokaritgerð um. Enn fremur 

er Jón LL.M í Corporate Law frá University College London. 

Hann hefur réttindi til málflutnings fyrir Héraðsdómi og hefur 

sinnt stundakennslu í félagarétti við Háskólann í Reykjavík og 

kennt þar um skyldur stjórnarmanna. 

Milli áranna 2020 og 2022 var Jón framkvæmdastjóri Strengs 

Holding ehf, með aðsetur fyrst í Bretlandi og þá á Íslandi. 

Þar stýrði hann fjárfestingum Strengs í Skeljungi hf og Kaldalóni hf. Hann leiddi umbreytingu 

Kaldalóns hf í tekjuberandi fasteignafélag, en Kaldalón er í dag skráð á First North markaðinn. 

Stefnt er að skráningu á aðalmarkað. Á árunum 2012 til 2020 var Jón framkvæmdastjóri 

fjárfestinga 365 hf og vann hann að sölu á fjölmiðla- og fjarskiptarekstri 365 miðla til Sýnar 

hf (þá Fjarskipti). Í starfi sínu fyrir 365 miðla hafði Jón yfirumsjón með kaupum á erlendu 

afþreyingar- og íþróttaefni og samningum því tengdu. Jón starfaði sem lögmaður á skrifstofu 

Logos Legal Services í London á árunum 2007 til 2012. 

Jón situr í stjórn 101 Copenhagen Apps (Danmörk). Áður var hann stjórnarformaður Kaldalóns 

(2021-2022), Sleep Solutions Ltd (Bretland) árin 2018 – 2021, Torgs ehf – útgáfufélags 

Fréttablaðsins, 2018-2019, og Murduck London Ltd (Bretland) árin 2012-2014. Jón er 

stjórnarmaður í Gavia Invest ehf, eins stærsta hluthafa Sýnar hf., og Pordoi ehf., sem heldur utan 

um eignarhlut hans í Gavia. 

„Síðsumars kom saman hópur fjárfesta sem eiga það sameiginlegt að telja Sýn vera spennandi 

og vel rekið félag sem þó er undirverðlagt á markaði. Helsta markmið nýrrar stjórnar Sýnar á 

einmitt að vera að varpa ljósi á þau miklu verðmæti sem felast í félaginu. Fjölga þarf hluthöfum 

og gera félagið að spennandi fjárfestingakosti. Það er sérstakt fagnaðarefni að sjá aukna 

veltu með bréf Sýnar í kjölfar fjárfestingar okkar, og hlúa þarf að því svo sú þróun haldi áfram. 

Ég sækist eftir stuðningi allra hluthafa - stórra sem smárra - til stjórnarsetu í Sýn. Stjórn á að 

vera hreyfiafl þess að félagið njóti sannmælis á markaði. Ég vil leggja mitt að mörkum. Öllum 

hluthöfum til heilla.“

Jón Skaftason
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Páll Gíslason er fæddur árið 1976. Hann er 

rafmagns- og tölvuverkfræðingur sem hefur á 

rúmlega tuttugu ára ferli starfað við nýsköpun á 

ýmsum sviðum tækni og vísinda. Páll tók nýverið 

við stöðu sem Head of Trading hjá Jiko Group, 

sem er bandarískur fi ntec banki, en hann hefur 

undanfarin 15 ár starfað við hátíðniviðskipti (High 

Frequency Trading, HFT) í viðskiptum við kauphallir 

víða um heim. 

Páll var meðstofnandi og forstjóri World Financial 

Desk LLC (WFD), sem var stofnað í Los Angeles 2007 en fl utti til New York City 2010. 

Félagið var m.a. með stærri viðskiptavökum á rafrænum mörkuðum með bandarísk 

ríkisskuldabréf og vaxtaafl eiður, og átti einnig mikil viðskipti á kauphöllum í Bretlandi, 

Ástralíu og Þýskalandi. Áður en Páll snéri sér að fjármálamörkuðum hafði hann starfað 

fyrir þrjú sprotafyrirtæki. Páll á ekki eignarhlut í félaginu Það er mat tilnefningarnefndar, út 

frá leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands um góða stjórnarhætti, að Páll Gíslason sé óháður 

félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu. 

„Ég kom inn í stjórn Sýnar sem rekstrar- og tæknimaður með mikla reynslu af 

fjarskiptum, upplýsingatækni og tæknirekstri almennt. Fyrsta starf mitt sem nýútskrifaður 

verkfræðingur var einmitt hjá Íslandssíma, forvera Vodafone, þar sem ég var fyrsti 

starfsmaðurinn sem var ráðinn á Burðarnetið. Ég starfaði þar í 3 ár áður en ég hélt í 

framhaldsnám. Traustið sem mér var sýnt hjá Íslandssíma og sú reynsla sem ég öðlaðist 

þar höfðu mikil og jákvæð áhrif á minn starfsferil, en síðan þá hef ég starfað hjá og stýrt 

bandarískum fyrirtækjum mest allan minn feril. Eitt af mínum markmiðum, þegar ég fl utti 

aftur heim, var að komast í stjórn Sýnar. Það hefur verið mjög ánægjulegt að kynnast og 

vinna með stjórn, forstjóra og stjórnendateymi Sýnar síðastliðið 1 og 1/2 ár. Ég hef mikla 

trú á félaginu, stjórnendateyminu og þeim verðmætum sem eru til staðar hjá félaginu. Ég 

vil gjarnan vinna áfram að þeim spennandi verkefnum og tækifærum sem eru í augsýn og 

vonast eftir stuðningi bæði frá nýjum hluthöfum og þeim sem fyrir eru.“

Páll Gíslason
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Petrea Ingileif er fædd árið 1974. Hún var kjörin í aðalstjórn Sýnar hf. árið 2020. 

Hún á að baki 14 ára reynslu sem stjórnandi og sérfræðingur hjá fjarskipta- og 

afþreyingarfyrirtækjum, starfaði m.a. sem framkvæmdastjóri sölu-, þjónustu- og 

markaðssviðs 365 árin 2014 til 2016 og sem forstjóri Tals 2013 til 2014. Hún starfaði einnig 

sem framkvæmdastjóri markaðssviðs Símans og markaðsstjóri Símans og Skjás Eins. 

Petrea Ingileif hefur lokið BS prófi  í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands.  Petrea Ingileif 

situr í dag í stjórnum, Terra, Daga, Allianz og Ósa og dótturfélögum Ósa: Icepharma, 

Parlogis og LYFIS ásamt því að sinna ráðgjafastörfum. Hún var stjórnarformaður 

Símafélagsins árin 2017 til 2018. Petrea Ingileif á ekki eignarhlut í félaginu. Það er mat 

tilnefningarnefndar, út frá leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands um góða stjórnarhætti, að 

Petrea Ingileif Guðmundsdóttir sé óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum 

hluthöfum í félaginu.

„Ég hef stærstan hluta starfsævinnar unnið sem sérfræðingur og stjórnandi á fjarskipta- 

og afþreyingarmarkaði og hef yfi rgripsmikla þekkingu á þeim mörkuðum. Ég hef 

verið farsæll stjórnandi til margra ára m.a. sem forstjóri Tals og framkvæmdastjóri hjá 

Símanum og 365. Markaðs- sölu og þjónustumál hafa verið umfangsmikill partur af mínu 

ábyrgðarsviði.  Aðalstarf mitt í dag er stjórnarsetja og ráðgjafastörf en ég hef setið í 

stjórnum félaga frá árinu 2013.“

Petrea I. Guðmundsdóttir
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Reynir er fæddur árið 1971. Hann er lögfræðimenntaður frá Háskóla Íslands, en er 

jafnframt með BA gráðu í mannfræði og diploma í þróunarfræði frá sama skóla. Reynir 

stofnaði Lánstraust árið 1997 sem nú heitir Creditinfo Group hf, og var forstjóri þess 

félags til ársins 2020. Síðan þá hefur hann verið formaður stjórnar félagsins. Creditinfo 

Group hf er nú starfrækt í 30 löndum. Reynir er í dag um 40% eigandi hlutafjár í 

Creditinfo Group hf. Hann var forstjóri SaltPay LLB hf árin 2021 og 2022, en er nú 

formaður stjórnar þess félags. 

Reynir hefur komið að stofnun og rekstri nokkurra fyrirtækja, meðal annars innan 

tæknigeirans, fasteignaþróunar og hefur setið í stjórn fyrirtækja, þar á meðal skráðs 

félags á Nasdaq OMX. Hann er alþjóðlegur fyrirlesari á sviði útlánastýringar. Eftir hann 

liggja bækur á breiðu sviði, þar á meðal um forn landakort og þá ein skáldsaga. 

„Ég á mikið undir með að vel gangi og tel að reynsla mín geti nýst vel í stjórn Sýnar hf.“

Reynir Grétarsson
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Sesselía er fædd árið 1976. Sesselía hefur starfað 

sem stjórnandi í yfir 16 ár bæði hérlendis og í 

Svíþjóð. Hún hefur frá árinu 2021 starfað sem 

forstöðumaður nýsköpunar- og markaðsmála 

hjá Högum. Þar áður starfaði Sesselía sem 

framkvæmdastjóri þjónustu-, sölu- og 

markaðssviðs hjá Íslandspósti. Á árunum 2016 

til 2019 starfaði hún sem sem forstöðumaður 

stafrænna miðla og markaðsmála hjá Advania. 

Sesselía starfaði í Svíþjóð í 10 ár sem ráðgjafi í stafrænni miðlun og nýsköpun og var einn 

af stofnendum bókunarþjónustu fyrirtækisins Red Apple Apartments. 

Sesselía hefur lokið M.Sc. námi í stjórnun mannauðs, með áherslu á þekkingar- og 

breytingarstjórnun frá Lundar háskóla í Svíþjóð og M.Sc. námi í alþjóðlegri markaðsfræði 

og vörumerkjastjórnun frá Lundar háskóla í Svíþjóð. Hún er aðalmaður í stjórn 

hugbúnaðarfyrirtækisins AGR Dynamics frá árinu 2021. Sesselía á ekki eignarhlut í 

félaginu. Það er mat tilnefningarnefndar, út frá leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands um 

góða stjórnarhætti, að Sesselía Birgisdóttir sé óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess 

og stórum hluthöfum í félaginu.

„Ég tel Sýn vera mikilvægt fyrirtæki á íslenskum markaði með mikla möguleika til 

frekari vaxtar bæði með núverandi tekjuleiðum og sköpun á nýjum tekjum. Mín reynsla 

og styrkleiki í viðskiptaþróun með áherslu á nýsköpun ásamt yfirgripsmikilli þekkingu 

á stafrænum lausnum tel ég að muni nýtast félaginu vel í framtíðar vegferð. Ég hef 

starfað bæði hérlendis og erlendis sem stjórnandi í fjölbreyttum fyrirtækjum og leitt þar 

flókin umbreytingar og þróunar verkefni. Ég hef einnig setið í fjölda stjórna, bæði hjá 

hagsmunasamtökum og fyrirtækjum.“

Sesselía Birgisdóttir
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Daði Kristjánsson er fæddur árið 1984. Hann er framkvæmdastjóri Visku Digital Assets ehf. 

sem er rekstraraðili sérhæfðra sjóða fyrir fagfjárfesta. Daði hefur yfir 15 ára reynslu af störfum 

á fjármálamarkaði og hefur lengst af starfað á sviði markaðsviðskipta, nú síðast hjá Fossum 

mörkuðum hf. þar sem hann var jafnframt einn af eigendum félagsins. Hann starfaði hjá H.F. 

Verðbréfum hf. frá 2010 til 2015 þar sem hann var forstöðumaður markaðsviðskipta og síðar 

framkvæmdastjóri félagsins.

 

Daði er með B.Sc. gráðu í iðnaðarverkfræði og M.Sc. gráðu í fjármálahagfræði frá Háskóla 

Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

 

„Í gegnum störf mín á fjármálamarkaði í síðustu ár hef ég fylgst vel með Sýn sem ég tel 

vera afar spennandi félag með mikla möguleika. Mikilvægt er að auka áhuga fjárfesta á 

félaginu og fá inn fleiri hluthafa í hluthafahópinn ásamt því að auka veltu með bréf félagsins. 

Reynsla mín af því að starfa á hlutabréfamarkaði sl. 15 ár og innsýn inn í hvaða þættir skipta 

haghafa á hlutabréfamarkaði máli geta komið að góðum notum í þessu samhengi. Einnig 

er afar mikilvægt að samskipti félagsins við markaðinn og hluthafa þess séu fagleg og vel 

framsett. Ég tel jafnframt að reynsla mín af því að hafa leitt fjöldamörg fjármögnunarverkefni 

fyrirtækja og sveitarfélaga á skuldabréfamarkaði geti komið Sýn til góða.“

Daði Kristjánsson
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Óli Rúnar er fæddur árið 1980. Hann var kjörin í varastjórn Sýnar 22. mars 2019. Óli Rúnar 

er Framkvæmdastjóri Markaðssviðs hjá Ölgerðinni Agli Skallagrímssyni þar sem hann 

leiðir markaðsvinnu ásamt því að halda utan um útfl utning félagsins.  Hann hefur lokið BS 

prófi  í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík. 

„Ég þekki miðlahliðina að nokkru leyti og hef ennfremur mikla reynslu af 

auglýsingingamálum frá fl estum hliðum; sem seljandi, kaupandi, framleiðandi osfv.  

Mikilvægast tel ég þó að stefna Sýnar og framtíðarSÝN, hvort sem er miðla- eða 

fjarskiptamegin, byggi á markaðslegum grunni og reksturinn sé þróaður með upplifun 

viðskiptavina í fyrsta sæti – það er umhverfi  og íþrótt sem ég hef sérhæft mig í.“

Óli Rúnar Jónsson
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Salóme er fædd árið 1983. Undanfarið ár hefur hún starfað sem stjórnarmaður og ráðgjafi  

hjá Eyri Venture Management og leiðbeinandi við MBA nám Háskólans í Reykjavík. 

Hún starfaði sem framkvæmdastjóri Icelandic Startups árin 2014 til 2021. Þar áður var 

hún forstöðumaður Opna háskólans í HR. Salóme er með BSc próf í viðskiptafræði frá 

Háskólanum í Reykjavík og lauk AMP stjórnendanámi við IESE í Barcelona árið 2019.

Salóme hefur víðtæka reynslu af ýmsum nefndar- og stjórnarstörfum í íslensku atvinnulífi  

og situr í stjórn Viðskiptaráðs Íslands, Eyrir Ventures ehf. og Nær ehf. Salóme á ekki 

eignarhlut í félaginu. Það er mat tilnefningarnefndar, út frá leiðbeiningum Viðskiptaráðs 

Íslands um góða stjórnarhætti, að Salóme Guðmundsdóttir sé óháð félaginu, daglegum 

stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu.

„Ég hef starfað sem stjórnandi, stjórnarmaður og ráðgjafi  í hringiðu nýsköpunar og tækni 

undanfarinn áratug og fengið góða innsýn í þau fjölmörgu spennandi tækifæri sem til 

staðar eru á sviði fjarskipta og afþreyingar. Í grunninn felst verðmætasköpunin í því að 

setja viðskiptavininn í forgrunninn. Það byggir á aðferðarfræði sem ég þekki vel og er í 

takt við þá vegferð sem Sýn er á. Ég er fl jót að átta mig á stóru myndinni, forgangsraða 

tækifærum og ganga í verkin og tel að reynsla mín og þekking geti gagnast félaginu vel í 

þeim verkefnum sem framundan eru.“

Salóme Guðmundsdóttir


