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Hjörleifur Pálsson
Hjörleifur Pálsson er fæddur árið 1963. Hann var kjörin í stjórn Sýnar hf. 11. apríl 2013.
Hann er stjórnarformaður félagsins og situr í tilnefningarnefnd og starfskjaranefnd.
Hjörleifur er viðskiptafræðingur, útskrifaður með Cand Oecon gráðu frá Háskóla
Íslands 1988. Hann hlaut löggildingu til endurskoðunarstarfa árið 1989 og starfaði sem
endurskoðandi til 2001. Hann var framkvæmdastjóri fjármálasviðs Össurar hf. frá 2001
til 2013. Hjörleifur er formaður stjórnar og formaður háskólaráðs Háskólans í Reykjavík.
Hann situr í fjárfestingarráði Akurs fjárfestinga slhf., í stjórn Brunns vaxtarsjóðs slhf.,
Lotus Pharmaceutical Co., Ltd í Taiwan og Ankra ehf. Hann er jafnframt formaður
tilnefningarnefndar Icelandair Group hf., á sæti í endurskoðunarnefnd Landsbankans hf.
og Hörpu ráðstefnu- og tónlistarhúss ohf. Hjörleifur á 250.000 hluti í Sýn hf.
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Páll Gíslason
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 fintec banki,
en hann hefur undanfarin 15 ár starfað við hátíðniviðskipti (High Frequency Trading, HFT)
á kauphöllum víða um heim. Páll var meðstofnandi og forstjóri World Financial Desk LLC
(WFD), sem var stofnað í Los Angeles 2007 en flutti til New York City 2010. Félagið var
m.a. með stærri viðskiptavökum á rafrænum mörkuðum með bandarísk ríkisskuldabréf
og vaxtaafleiður, 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.
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Petrea I. Guðmundsdóttir
Petrea Ingileif Guðmundsdóttir 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 fjarskiptaog 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 varstjórnarformaður Símafélagsins
árin 2017 til 2018. Petrea Ingileif á ekki eignarhlut í félaginu.
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Jóhann Hjartarson
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 stjórn 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 Landsbankans hf. árin 2014 til
2016. Jóhann er stórmeistari í skák og var atvinnumaður í skák og kennari við Skákskóla
Íslands á árunum 1985 til 1997. Jóhann á 240.000 hluti í Sýn hf.
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Sesselía Birgisdóttir
Sesselía Birgisdóttir er fædd árið 1976. 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 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 AGR
Dynamics frá árinu 2021. Sesselía á ekki eignarhlut í félaginu.
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Sólveig R. Gunnarsdóttir
Sólveig R. Gunnarsdóttir er fædd árið 1986. Hún starfar sem sjálfstæður stjórnunar-,
fyrirtækja- og fjármálaráðgjafi hjá Sólveig. Áður hefur hún starfað hjá Landsbréfum, sem
sérfræðingur í sérhæfðum fjárfestingum hjá Horni II og Horni III, Orkuveitu Reykjavíkur
í fjárstýringu og fjárfestatengslum, MP banka sem sérfræðingur fyrst í eignastýringu og
síðar í áhættstýringu og hjá Háskóla Íslands sem aðstoðarkennari í rekstrarverkfræði.
Hún með B.Sc. í iðnaðarverkfræði úr Háskóla Íslands og með stjórnunargráðuna MBA frá
Hult International Business School í San Francisco USA þar sem hún vann lokaverkefnið
sitt fyrir Nestle í Shanghai í Kína, auk þess að vera með löggildingu í verðbréfamiðlun og
lauk námskeiðinu „Ábyrgð og árangur stjórnarmanna“ hjá Opna Háskólanum í Reykjavík
haustið 2019. Hún sat í stjórn KEA hótela ehf. árið 2017 meðan á söluferli stóð og var
varamaður í stjórn Ölgerðarinnar á árunum 2017-2020. Sólveig á ekki eignarhlut í Sýn hf.
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Framboð til varastjórnar
Sýnar hf. 2022
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Óli Rúnar Jónsson
Óli Rúnar Jónsson er fæddur árið 1980. Hann var kjörin í varastjórn Sýnar 22. mars 2019.
Óli Rúnar er Forstöðumaður Viðskiptaþróunar hjá Ölgerðinni Agli Skallagrímssyni þar
sem hann sinnir ýmsum markaðsmálum, verkefna- og teymisstjórnun ásamt því að halda
utan um útflutning félagsins. Hann hefur lokið BS prófi í viðskiptafræði frá Háskólanum í
Reykjavík. Óli Rúnar á ekki eignarhlut í félaginu.
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Salóme Guðmundsdóttir
Salóme Guðmundsdóttir er fædd árið 1983. Hún starfaði sem framkvæmdastjóri
Icelandic Startups árin 2014 til 2021. Þar áður var hún forstöðumaður Opna háskólans í
HR. Í dag starfar hún við fjárfestatengsl hjá Eyri Venture Management. 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 og Eyrir
Ventures ehf. Salóme á ekki eignarhlut í félaginu.
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