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Skýrsla Stjórnar Ungra fjárfesta 2015
Stjórn félagsins starfsárið 2015 skipuðu:








Alexander Jensen Hjálmarsson – formaður
Einar Páll Gunnarsson – varaformaður
Bessí Þór Jónsdóttir – ritari
Sandra Björk Ævarsdóttir – gjaldkeri
Frímann Snær Guðmundsson – fræðslustjóri
Ingólfur Árni Gunnarsson – meðstjórnandi
Jóel Daði Ólafsson – meðstjórnandi

Starfsemi ársins
Á síðasta aðalfundi var nýrri stjórn veitt heimild til þess að leggja á félagsgjald á bilinu 0-10.000kr. fyrir árið
en stjórn ákvað að leggja engin félagsgjöld á fyrir árið. Eitt helsta verkefni stjórnarinnar var að koma af stað
formlegri skráningu í félagið en félagaskrá samanstóð einungis af netföngum á þeim tíma en í dag
inniheldur skráin nafn, kennitölu, símanúmer og netfang allra meðlima og er félagið því í stakk búið til að
leggja á félagsgjöld kjósi það að gera svo.
Stjórn tók þá ákvörðun að viðburðir félagsins yrðu tvíþættir, annars vegar opnir fræðslufundir þar sem allir
geta mætt og hins vegar lokaðir viðburðir þar sem einungis félagsmenn hafa kost á að mæta eða hafa
forgang að skráningu. Opnir fræðslufundir voru sjö talsins á starfsárinu á meðan lokaðir viðburðir voru níu.
Á starfsárinu tilkynnti stjórn um ferna samstarfsaðila, VÍB, Viðskiptablaðið og fataverslanirnar
Herragarðurinn og Mathilda en félagsmenn fá sérkjör hjá öllum þessum aðilum.
Í apríl síðastliðnum fóru nokkrir fulltrúar Ungra fjárfesta í ferð til Osló þar sem við hittum fyrir fulltrúa
systurfélaga
okkar
frá
Danmörku
(http://youngshareholders.dk/)
og
Svíþjóð
(http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/). Tilgangurinn var tvíþættur, annars vegar að hitta
kollega okkar frá hinum Norðurlöndunum og efla tengsl félaganna og hins vegar að stofna heimssamtök
ungra fjárfesta, World Federation of Young Investors (www.wfyic.org)

Viðburðir 2015
22. janúar 2015 – Aðalfundur 2015
Fyrsti aðalfundur félagsins var haldinn í húsakynnum Háskólans í Reykjavík. Gert var grein fyrir starfi
félagsins árið 2014 og ný stjórn kjörin. Andrés Jónsson, almannatengill, hélt fyrirlestur um myndun
tengslanets.
25. febrúar 2015 – Þróun olíuverðs og áhrif þess á Ísland
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Fjallað var um þróun olíuverðs sem hafði lækkað gífurlega mikið á skömmum tíma og áhrif þess á Ísland.
Viðar Ingason, hagfræðingur hjá VR, fjallaði um áhrif lækkandi olíuverðs á íslenska hagkerfið og Heiðar
Guðjónsson, fjárfestir, fjallaði um þróun olíuverðs og sögu olíumarkaða.
18. mars 2015 – Fjárfestakynning hjá Stefni
Stefnir, rekstrarfélag verðbréfasjóða, bauð Ungum fjárfestum upp á kynningu á sjóðum félagsins og
starfsemi þess.
12. maí 2015 – Fræðslufundur með Bala Kamallakharan
Fræðslufundur þar sem Bala Kamallakharan talaði um fjárfestingar í nýsköpunarfyrirtækjum og kynnti
Startup Iceland.
18. maí 2015 – Fjárfestakynning hjá Icelandair Group
Íris Hulda Þórisdóttir, fjárfestatengill, og Bogi Nils Bogason, fjármálastjóri, tóku á móti Ungum fjárfestum
og kynntu starfsemi félagsins.
25. júní 2015 – Fjárfestakynning hjá GAMMA
GAMMA, rekstrarfélag verðbréfasjóða, bauð Ungum fjárfestum upp á kynningu á sjóðum félagsins og
starfsemi þess.
19. ágúst 2015 – Hvernig byrja ég að fjárfesta?
Björn Berg, fræðslustjóri VÍB, fór yfir praktískt atriði varðandi það hvernig maður byrjar að fjárfesta.
Fundurinn var í Háskólanum í Reykjavík og þar sem fundurinn vakti gríðarlega mikla athygli var ákveðið
að endurtaka leikinn í Háskóla Íslands í september.
24. ágúst 2015 – Fjárfestakynning hjá Reitum
Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri Reita, tók á móti Ungum fjárfestum og kynnti starfsemi félagsins.
9. september 2015 – Hvernig byrja ég að fjárfesta?
Fundurinn frá 19. ágúst var endurtekinn og fór fram fyrir fullum sal í Háskólabíó.
28. september 2015 – Fræðslufundur um tæknigreiningu
Hallsteinn Arnarson hjá IFS greiningu hélt fræðslufund um tæknigreiningu fyrir Unga fjárfesta í
Háskólanum í Reykjavík.
6. október 2015 – Fjárfesting í sprota- og vaxtafyrirtækjum
Ungir fjárfestar og Arion banki stóðu að fundi um fjárfestingu í sprota- og vaxtafyrirtækjum þar sem Einar
Gunnar Guðmundsson hjá Arion banka,
15. október 2015 – Kynning á First North markaðnum
Páll Harðarson, forstjóri Nasdaq á Íslandi, tók á móti Ungum fjárfestum og fór yfir First North markaðinn
og hvers væri að vænta þar.
22. október 2015 – Byrjum að fjárfesta
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Framhald af „Hvernig byrja ég að fjárfesta?“ fundinum þar sem starfsmenn Íslandssjóða komu og fóru
yfir íslenska skuldabréfa- og hlutabréfamarkaðinn, erlenda markaði, fasteignamarkaðinn og lestur og
greiningu ársreikninga.
29. október 2015 – Fjárfestakynning hjá Össur
Sveinn Sölvason, fjármálastjóri Össurar, tók á móti félagsmönnum og kynnti starfsemi félagsins.
5. nóvember 2015 – Fjárfestakynning hjá Júpíter
Júpíter, rekstrarfélag verðbréfasjóða, bauð Ungum fjárfestum upp á kynningu á sjóðum félagsins og
starfsemi þess.
9. desember 2015 – Fyrirlestur Lars Seier Christensen hjá GAMMA
Lars Seier Christensen, stofnandi Saxo Bank, var á Íslandi og hélt fyrirlestur í húsakynnum GAMMA.
Ungum fjárfestum var boðið á þennan lokaða viðburð og mæætu u.þ.b. 40 félagsmenn.
5. janúar 2016 – Fjárfestakynning hjá Marel
Auðbjörg Ólafsdóttir, yfirmaður fjárfestatengla hjá Marel, tók á móti félagsmönnum og kynnti starfsemi
félagsins.
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