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Sigurður Hannesson
Stjórnarformaður 

Hugvit verður drifkraftur vaxtar á þessari öld rétt 
eins og hagkvæm nýting náttúruauðlinda var 
forsenda vaxtar á 20. öldinni. Náttúruauðlindir 
eru takmarkaðar og staðbundnar en hugvitið 
er óþrjótandi og án landamæra. Tilvist 
Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins byggir á því að 
virkja þann mikla kraft sem í hugvitinu felst með 
því að leggja félögum til áhættufjármagn með 
fjárfestingu og taka virkan þátt í uppbyggingu 
þeirra. Sjóðurinn kemur að félögum snemma í 
ferlinu og fyllir þannig upp í ákveðið tómarúm 
sem annars ríkti gagnvart áhættufjárfestingum. 
Þetta hefur sjóðurinn gert frá árinu 1998 en hann 
hefur lagt íslenskum sprotafyrirtækjum til um 
11 milljarða króna frá stofnun. Sjóðurinn hefur 
þannig mikilvægu hlutverki að gegna og fjölmargar 
umsóknir sem sjóðnum berast undirstrika það.

Nýsköpun er ein fjögurra stoða samkeppnishæfni 
ásamt menntun eða mannauð, efnislegum 
innviðum og starfsumhverfi fyrirtækja. Líkja 
má samkeppnishæfni við heimsmeistaramót 
þjóða í lífsgæðum enda má gera ráð fyrir 
aukinni verðmætasköpun með aukinni 
samkeppnishæfni. Þetta undirstrikar mikilvægi 
nýsköpunar og er ágætt að minnast þess að hún 
eykur bæði verðmætasköpun og færir lausnir á 
samfélagslegum viðfangsefnum. Dæmi um slík 
viðfangsefni sem uppi eru um þessar mundir eru 
öldrun þjóða og loftslagsmál. Nýlegar fjárfestingar 
Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, eftir nokkurt hlé, 
hafa meðal annars verið á þessum sviðum. Það er 
sannarlega ánægjulegt að íslensk fyrirtæki skuli 
leggja sitt af mörkum við lausn þessara mikilvægu 
mála sem eiga alþjóðlega skírskotun.

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar eru skýr 
skilaboð um að áratugur endurreisnar sé að 
baki og að ríkisstjórnin muni líta til framtíðar og 
stuðla að langtímauppbyggingu samfélagsins. 
Þetta á ekki síst við þegar kemur að nýsköpun 
enda er vísað 17 sinnum til nýsköpunar í 
stefnuyfirlýsingunni þar sem meðal annars er 
boðuð mótun nýsköpunarstefnu fyrir Ísland. Vinna 
við mótun nýsköpunarstefnu hófst á síðasta ári 
og styttist í að hún verði kynnt. Í þeirri stefnu 
má búast við því að meðal annars verði fjallað 
um fjármagn, mannauð, stuðningsumhverfi og 
kynningar- og markaðsstarf.

Fjárfesting í rannsóknum og þróun er ein forsenda 
þess að nýsköpun dafni. Aðgangur að hæfu 
starfsfólki, með sérfræðiþekkingu á ýmsum 
sviðum vísinda og hátækni, er lykillinn að því 
að styðja við nýsköpun og sýn um hugvitsdrifið 
hagkerfi til framtíðar. Stuðningsumhverfi 
nýsköpunar á að vera skilvirkt og styðja við 
opinbera stefnu í nýsköpun. Kynningar- og 
markaðsstarf er tvíþætt, annars vegar að hvetja 
til nýsköpunar og hins vegar að koma vörum og 
þjónustu á markað en hvað hið síðarnefnda varðar 
má gera betur. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins 
hefur sem fyrr segir mikilvægu hlutverki að 
gegna varðandi fjármögnun og sem hluti af 
stuðningsumhverfinu með því að taka virkan þátt 
í uppbyggingu félaga sem fjárfest er í auk þess 
að koma að ýmsum öðru verkefnum sem hvetja 
á einn eða annan hátt til nýsköpunar og eflingar 
hennar hér á landi.

Um nokkurra ára skeið hefur verið kallað eftir 
endurskoðun á umgjörð sjóðsins. Eðlilegt er að 
ráðast í slíka vinnu með hliðsjón af nýrri stefnu 
stjórnvalda um nýsköpun. Þar þarf sérstaklega að 
skoða þrennt; hlutverk sjóðsins, fjármögnun og 
samvinnu ólíkra stofnana í stuðningsumhverfinu. 

Framkvæmdastjóri sjóðsins og hennar fólk 
eiga sannarlega þakkir skildar fyrir góð og 
árangursrík störf á liðnu ári. Að sama skapi eru 
stjórnarmönnum færðar þakkir fyrir gott samstarf 
á árinu. Viðsnúningur hefur orðið á rekstri 
sjóðsins en afkoma hans var jákvæð árið 2018, 
í fyrsta sinn síðan árið 2014. Sjóðurinn hefur 
fjárfest í nokkrum félögum undanfarin misseri og 
frekari fjárfestingar eru fyrirhugaðar. Mikil vinna 
hefur verið lögð í að styrkja innviði sjóðsins með 
endurskoðun á innri ferlum og stefnum. Sjóðurinn 
er því vel í stakk búinn til að sinna sínu hlutverki 
af krafti.

Ávarp stjórnarformanns
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Huld Magnúsdóttir
Framkvæmdastjóri 

Nýjar fjárfestingar
Á árinu 2018 tók Nýsköpunarsjóður þátt í tveimur 
mikilvægum fjárfestingum. Það var ánægjuleg 
breyting þar sem sjóðurinn hafði ekki fjárfest 
í nýjum fyrirtækjum í nokkur ár þar á undan. Í 
upphafi ársins fjárfesti sjóðurinn í lyfjafyrirtækinu 
Florealis fyrir 183 millj. kr. Florealis þróar og 
markaðssetur skráð jurtalyf og lækningavörur og 
komu fyrstu vörur félagsins á markað á Íslandi 
haustið 2017.

Á seinni hluta ársins fjárfesti sjóðurinn í 
fyrirtækinu Ankeri Solutions fyrir 60 millj.kr. 
Ankeri starfar á alþjóðlegum skipamarkaði, sem 
er ábyrgur fyrir um 90% af öllum vöruflutningum 
heimsins. Markmið Ankeri að verða fyrsta 
fyrirtækið á markaði til að tengja saman 
hagsmuni eigenda og leigjenda skipa með 
bættri upplýsingagjöf, betri orkunýtingu og minni 
útblæstri skipaflotans. 

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins er ánægður með 
þessi nýju félög sem vinna hvort á sínu sértaka 
sviði. Við höfum trú á að þeim muni vegna vel í 
framtíðinni og hlökkum til vegferðarinnar saman.

Sala eigna
Góður árangur náðist við sölu eigna hjá sjóðnum 
á árinu. Í upphafi árs náðust samningar um sölu á 
samtals 37% hluta Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins 
og framtakssjóðsins Frumtaks í hátæknifyrirtækinu 
Völku. Segja má að aðkoma og fjárfesting 
beggja nýsköpunarsjóða hafi skipt sköpun fyrir 
vaxtarmöguleika fyrirtækisins á mikilvægu 
uppbyggingartímabili. Það er bæði ánægjulegt og 
mikilvægt að fjárfestingin skilaði sjóðunum ábata 
sem nýtist öðrum nýsköpunarfyrirtækjum síðar. 
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins kom fyrst inn 
sem hluthafi í Völku árið 2008 og Frumtak kom að 
fyrirtækinu árið 2011.

Á fyrri hluta ársins seldi Nýsköpunarsjóður allt 
hlutafé í fyrirtækinu Gagnavörslunni ehf. til  Kjalar 
fjárfestingarfélags ehf. Gagnavarslan ehf. selur 
hugbúnað undir heitinu CoreData, sem mörg helstu 
fyrirtæki og stofnanir landsins nota í sínu daglega 
umhverfi í skjala- og verkefnastjórnun. 

Loks var í lok árs 2018 gengið frá sölu á 
félögunum Admit ehf. og Auris ehf. Kaupendur að 
hluta sjóðsins voru frumkvöðlar og aðrir fyrrum 
meðfjárfestar og hagaðilar. 
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins þakkar 
öllum þessum félögum, frumkvöðlum þeirra, 

starfsmönnum og stjórnum fyrir ánægjulegt og 
árangursríkt samstarf og óskar þeim alls hins besta 
í framtíðinni. 

Eignasafn
Í eignasafni Nýsköpunarsjóðs árið 2017 voru 
eignarhlutir í 32 fyrirtækjum auk þriggja sjóða. 
Árið 2018 varð umtalsverð hreyfing á eignasafninu 
þar sem fimm félög frá listanum árið 2017 hafa 
verið seld og uppgjör þegar verið framkvæmt 
vegna hluta Nýsköpunarsjóðs í fjórum félögum. 
Samtals hafa því níu fyrirtæki farið úr eignasafni 
Nýsköpunarsjóðs á bilinu 2017-2018. Í lok árs 
2018 voru hlutir í 24 fyrirtækjum í eignasafni 
sjóðsins og eins og áður, eignahlutir í þremur 
sjóðum. 

Nýsköpunarsjóður hélt áfram að styðja við 
núverandi eignasafn á árinu og tók þátt í 
hlutafjáraukningu fyrirtækjanna Aktheliu, AGR, 
Dohop, og 3Z. Jafnframt studdi sjóðurinn við félög 
í eignsafni með lánveitingum og námu lánveitingar 
í lok árs 159 millj. kr. 

Samstarf 
Nýsköpunarumhverfið á Íslandi er fjölbreytt og 
lifandi og Nýsköpunarsjóður leggur sitt af mörkum 
við hin ýmsu verkefni í sprotaumhverfinu. Sem 
fyrr tók sjóðurinn virkan þátt í verkefni Nordic 
Innovation, Nordic Scale-up, og fóru tveir hópar í 
gegnum námskeið árið 2018, þar á meðal nokkur 
íslensk fyrirtæki. Íslensk fyrirtæki hafa staðið sig 
vel í þessu verkefni og væntingar standa til þess 
að framhald verði á þessari samvinnu. 

Venju samkvæmt tók Nýsköpunarsjóður þátt í 
ýmsum verkefnum á árinu s.s. Startup Iceland 
og Gullegginu. Nýsköpunarsjóður tók einnig 
þátt í undirbúningi sérlega vel heppnaðs 
Nýsköpunarþings og átti ánægjulegt og 
árangursríkt samstarf við Nýsköpunarmiðstöð, 
Íslandsstofu, Rannís og Tækniþróunarsjóð um 
skipulagningu þingsins sem og önnur verkefni. 

Starfsmenn Nýsköpunarsjóðs tóku þátt í 
ýmsum verkefnum og samstarfi erlendis. Slíkt 
samstarf er mikilvægt fyrir sjóðinn og um leið 
nýsköpunarstarfsemi hér í landi til að efla tengsl 
og þekkingu sem hægt er að heimfæra yfir á 
stuðning við fyrirtæki í eignsafni sjóðsins og 
almennt fyrir sprota- og nýsköpunarumhverfið. 
Sjóðurinn tók meðal annars þátt í Websummit, 
Slush í Finnlandi, starfsmenn sóttu ráðstefnur 
Invest Europe, sjóðurinn studdi útgáfu Nordic 
Start- up Guide, og útgáfu Startup docs. 
Framkvæmdastjóri sjóðsins er í nýsköpunarnefnd 
FKA sem staðið hefur fyrir ýmiskonar viðburðum 
fyrir félagskonur FKA um nýsköpun. Einnig tók 

Skýrsla framkvæmdastjóra
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sjóðurinn þátt í ráðstefnu á haustdögum um fjárfestingar 
sprotafélaga. Nýsköpunarsjóður tók jafnframt  þátt í 
ráðstefnu um fjármögnun og fjárfestingar í atvinnulífi á 
landsbyggðinni sem haldin var á Sauðárkróki í upphafi árs 
2018. 

Haustið 2018 gerðu Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins og 
Nasdaq Iceland með sér samkomulag sem miðar að því að 
undirbúa skráningu íslenskra nýsköpunarfyrirtækja á First 
North markaðinn. Aðrir samstarfsaðilar í þessu verkefni eru 
Logos, KPMG og Íslandsbanki. Markmið samstarfsins er 
að fjölga tækifærum fyrir nýsköpunarfyrirtæki, ýmist til að 
afla fjármagns til vaxtar eða selja eignarhluti. Fyrirtæki sem 
huga að skráningu fara í gegnum árs langt skráningarferli 
sem hófst haustið 2018. Þar sækja forsvarsmenn þeirra 
mánaðarlega fyrirlestra og vinnustofur ásamt öðrum 
þátttakendum til þess að undirbúa mögulega skráningu. 
Þátttaka er ekki háð fyrirætlunum um skráningu á First North, 
en fyrirtækin þurfa að vera opin fyrir þeim möguleika. Um mitt 
ár 2019 er gert ráð fyrir að fyrirtækin verði búin að gera úttekt 
á eigin rekstri og framkvæma þær breytingar sem við á fyrir 
skráningu á markað. Samstarfið við Nasdaq Iceland fjölgar 
þeim tækifærum sem íslenskum nýsköpunarfyrirtækjum 
gefst til að leita fjármögnunar. Skráning á First North opnar 
glugga til Norðurlandanna með tilheyrandi möguleikum 
á fjármögnun og framtíðarvexti. First North er tilvalinn 
markaður fyrir óskráð félög sem eru komin skemur á veg en 
þau sem sækja um fulla skráningu í Kauphöll.

Nýsköpunarsjóður og fjármála- og efnahagsráðuneytið 
gerðu með sér umsýslusamning árið 2018 um hluta af 
eignarhlutum ríkissjóðs í óskráðum félögum sem áður voru 
í umsýslu hjá Lindarhvoli ehf. Um er að ræða eignarhluti í 
Mentis Cura AS, Dohop og Carbon Recycling Interntational. 

Þá undirritaði Nýsköpunarsjóður og Matís ohf. viljayfirlýsingu 
um samstarf á sviði nýsköpunartækifæra á árinu. Báðir 
aðilar hafa hlutverk samkvæmt lögum sem horfir til bætts 
hags á víðum grundvelli og framþróunar á sviði sprota og 
nýsköpunar. Samstarf af þessum toga er nýtt af nálinni þar 
sem koma saman annars vegar leiðandi rannsóknarfyrirtæki 
í líftækni- og matvælaiðnaði og hins vegar fjárfestingarsjóður 
á sviði sprota- og nýsköpunarfjárfestinga. Báðir aðilar binda 
vonir við að ný fjárfestingarverkefni spretti af samstarfinu og 

sprotafyrirtækjum fjölgi á því sviði sem Matís ohf. sérhæfir sig 
sérstaklega, í sjávarútvegi og í landbúnaði og öðrum hlutum 
lífhagkerfisins.

Árlega berast sjóðnum töluverður fjöldi fyrirspurna og árið 
2018 bárust 120 fyrirspurnir. Af þeim voru 50 beiðnir 
taldar uppfylla skilyrði til frekari skoðunar sem hugsanlegir 
fjárfestingakostir. Ýmisleg áhugaverð tölfræði hefur verið 
tekin saman hjá sjóðnum varðandi beiðnir og má nefna að 
28% beiðna komu frá konum og 89% af beiðnum koma frá 
höfuðborgarsvæðinu. Í hefðbundinni atvinnuvegaflokkun er 
stærstur hluti beiðna í hugbúnaði eða 39%, þar á eftir kemur 
iðnaður með 13%, landbúnaður 9% og orkumál 9%. Þá eru 
beiðnir um heilbrigðistengd verkefni 6% og verkefni tengd 
sjávarútvegi 4%. 

Afkoma og eignasafn
Almennur rekstrarkostnaður sjóðsins árið 2018 var lægri 
en árið 2017 og skýrist það helst af færri stöðugildum. 
Rekstrargjöld lækkuðu úr 149 millj. kr. í 107 millj. kr., eða um 
28% milli ára. 

Afkoma ársins 2018 nam 39 millj.kr. samanborið við 596 
millj.kr. tap á fyrra ári. Á árinu var bakfærð niðurfærsla 
á eignarhlut í samlagssjóðum að fjárhæð 200 millj.kr. 
Fjármunatekjur  voru jákvæðar að fjárhæð 146 millj. kr. á 
árinu 2018 samanborið við 447 millj.kr. tap á árinu 2017. Á 
árinu var tekjufærður söluhagnaður eignarhluta 222 millj. 
kr. og gjaldfært framlag í niðurfærslureikning nam 320 millj. 
kr. Lánveitingar sjóðsins námu 159 millj.kr. í lok árs 2018 og 
hafa lækkað frá árinu 2017.

Á árinu var fjárfest í eignarhlutum í félögum fyrir samtals 339 
millj.kr. og seldir eignarhlutir fyrir 405 millj.kr. 

Starfsmenn
Á árinu 2018 voru 4 starfsmenn hjá sjóðnum: Huld 
Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri, Friðrik Friðriksson, 
fjármálastjóri, Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir og Örn Viðar 
Skúlason fjárfestingarstjórar. 
Starfsmönnum og stjórn Nýsköpunarsjóðs er þakkað fyrir vel 
unnin störf og ánægjulegt samstarf á árinu. 
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Stjórn Nýsköpunarsjóðs

Sigurður Hannesson
Stjórnarformaður

Sigurður Hannesson er framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Áður en hann hóf störf hjá samtökunum 
í ágúst 2017 starfaði hann á fjármálamarkaði í áratug, síðast sem framkvæmdastjóri eignastýringar 
Kviku banka (áður MP banka). Hann veitti stjórnvöldum ráðgjöf við endurreisn íslensks efnahagslífs, 
sem varaformaður framkvæmdahóps um losun fjármagnshafta 2015 og formaður sérfræðingahóps um 
Leiðréttinguna 2013. Sigurður situr meðal annars í stjórnum Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, Icelandic 
Startups og Auðnu tæknitorgs. Sigurður er stærðfræðingur að mennt með doktorspróf frá Oxford-háskóla.

Áslaug María Friðriksdóttir
Áslaug María er ein af stofnendum Sjá viðmótsprófana ehf og var framkvæmdastjóri fyrirtækisins 
um árabil. Hún er með masterspróf í vinnusálfræði frá Hertfordshire í Englandi og er sérfræðingur 
í notendaviðmóti og notendaprófunum. Hún hefur komið að stofnun annarra félaga og tekið þátt í 
ýmsu frumkvöðlastarfi. Hún er fyrrverandi borgarfulltrúi og hefur setið í fjölda nefnda og ráða á vegum 
Reykjavíkurborgar. Áslaug var formaður menningar – og ferðamálaráðs árin 2008 – 2010, er formaður 
kvikmyndaráðs, situr í stjórn Listaháskóla Íslands og í stjórn LSR frá árinu 2015. Hún sat í stjórn 
Orkuveitu Reykjavíkur árin 2014 – 2018.

Hákon Stefánsson
Hákon er lögmaður og einn eigenda Markinnar lögmannsstofu hf.  Hákon starfaði hjá Creditinfo 
Group í 10 ár þar sem hann gengdi ýmsum stjórnunarstörfum, þar á meðal starfi framkvæmdastjóra 
alþjóðamarkaða og starfi aðstoðarforstjóra.  Áður starfaði hann meðal annars hjá Lögfræðistofu 
Reykjavíkur og var um tíma bæjarlögmaður hjá Akureyrarbæ. Hákon hefur gengt stjórnarformennsku 
í fjölmörgum félögum á Íslandi og erlendis, auk þess sem hann hefur verið stjórnarformaður 
Sjúkratrygginga Íslands og LÍN.

Heiðrún Lind Marteinsdóttir
Varaformaður stjórnar

Heiðrún Lind er með meistaragráðu frá lagadeild Háskólans í Reykjavík 2007. Sama ár öðlaðist hún 
réttindi til málflutnings fyrir héraðsdómi. Heiðrún hefur einnig lokið prófi í verðbréfaviðskiptum. Heiðrún 
er framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi en hún starfaði áður sem lögmaður á LEX 
lögmannsstofu frá 2006 og var í hluthafahópi fyrirtækisins frá 2012-2016. Hún hefur einnig sinnt 
kennslustörfum við lagadeild Háskólans á Bifröst á sviði samkeppnisréttar og viðskiptadeild Háskólans 
í Reykjavík á sviði verðbréfamarkað- og félagaréttar, auk þess að hafa komið að kennslu á námskeiði til 
öflunar málflutningsréttinda fyrir héraðsdómi.

Kristján Þórður Snæbjarnarson
Kristján er formaður Rafiðnaðarsambands Íslands og hefur verið formaður þess frá árinu 2011 og hefur 
auk þess setið í miðstjórn Alþýðusambands Íslands frá 2012 og var kjörinn sem 2. varaforseti ASÍ í 
október 2018. Hann er framkvæmdastjóri eignarhaldsfélagsins 200 þúsund naglbíta ehf. og hefur setið 
í ýmsum stjórnum og nefndum á vegum RSÍ og ASÍ. Kristján lauk sveinsprófi í rafeindavirkjun árið 2002. 
Kristján lauk námi frá Háskólanum í Reykjavík í rafiðnfræði árið 2008 og bætti síðan við sig menntun í 
rekstrariðnfræði árið 2010 frá sama skóla.
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Starfsmenn

Huld Magnúsdóttir
Framkvæmdastjóri 

Huld sem var ráðin framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs vorið 2017 er reyndur stjórnandi með 
fjölbreytta starfsreynslu úr einkageiranum og hjá hinu opinbera. Hún starfaði sem forstjóri Þjónustu- 
og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda og sjónskerta frá 2009 til 2017. Þá var hún settur forstjóri 
Tryggingastofnunar ríkisins 2015-2016. Á árabilinu 1993-2008 starfaði Huld hjá hátæknifyrirtækinu 
Össuri hér á landi og erlendis við ýmis stjórnunarstörf, meðal annars sem framkvæmdastjóri yfir 
framleiðslu og dreifingu fyrir Norður-Ameríku, viðskiptastjóri, kynningarstjóri og gæðastjóri. Meðfram 
störfum sínum hjá Össuri var Huld verkefnastjóri í Bosníu-Herzegóvínu í þróunarverkefni í samvinnu við 
utanríkisráðuneytið 1995-2003. Huld lærði ensku við Háskóla Íslands, er með BA gráðu í alþjóðlegum 
samskiptum frá University of Sussex í Bretlandi, MIB í alþjóðaviðskiptum frá Háskólanum á Bifröst 
og diplóma á meistarastigi í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands. Huld situr í stjórnum Frumtaks, 
Mentor, Menn og mýs, Stika, Florealis,  og Icelandic Startups.

Friðrik Friðriksson
Fjármálastjóri 

Friðrik hefur fjölþættan starfsferil og lengst af starfað við framkvæmdastjórn í fyrirtækjum, m.a. IBM 
á Íslandi, Skrifstofuvélum Sund og Skjánum ehf. Friðrik hefur einnig unnið við endurskipulagningu 
fyrirtækja, samruna og sölu þeirra ásamt almennri rekstrarráðgjöf. Þá hefur Friðrik einnig setið í ýmsum 
stjórnum, meðal annars sem stjórnarformaður CCP hf. og stjórnarformaður MATÍS ohf. Hann var auk þess 
stjórnarformaður AVS sjóðsins. Friðrik skrifaði nýlega úttektarskýrslu um Vaðlaheiðargöngin fyrir fjármála- 
og efnahagsráðuneytið og tók í kjölfarið sæti stjórnarformanns í Vaðlaheiðargöngum hf. Friðrik hefur lokið 
viðskiptafræðiprófi Cand Oecon frá Háskóla Íslands, MA prófi í hagfræði frá Virgina Tech og MBA prófi frá 
sama háskóla. Friðrik situr í stjórnum Sólfars, Nordic Visual, Expeda og Lífeindar ásamt því að tengiliður 
sjóðsins við Mentis Cura, AGR og samlagssjóðina Auði 1 og Brú II. 

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir
Fjárfestingarstjóri 

Ólöf Vigdís hefur fjölbreytta reynslu af nýsköpunarumhverfi sprotafyrirtækja en hún starfaði árin 2012-
2018 sem lögfræðingur og sérfræðingur Hugverkanefndar Háskóla Íslands og Landspítala í hugverkarétti 
auk þess að starfa sem framkvæmdastjóri Tæknigarðs og Tækniþróunar. Hjá Háskóla Íslands vann Ólöf 
að hagnýtingu nýsköpunarverkefna, samningum, sjóðasókn auk þess að koma að stofnun og vinna með 
sprotafyrirtækjum skólans. Ólöf starfaði í átta ár hjá Einkaleyfastofunni þar sem hún gegndi ýmsum 
störfum m.a. lögfræði- og stjórnunarstörfum. Þar á undan starfaði Ólöf hjá Lyfjaþróun ehf. í tvö ár þar 
sem hún hafði umsjón með samningum og einkaleyfum fyrirtækisins. Ólöf útskrifaðist sem lögfræðingur 
frá Háskóla Íslands árið 2001, öðlaðist héraðsdómslögmannsréttindi 2004, lauk námi í markaðsfræðum 
og alþjóðaviðskiptum 2006 og er að ljúka MS námi í verkefnisstjórnun frá Háskóla Íslands. Ólöf situr í 
stjórnum Mint Solutions, Lífeindar, Akthelia, Oxymap, 3Z og Ankeri ásamt því að vera tengiliður sjóðsins 
við Genís. 

Örn Viðar Skúlason 
Fjárfestingarstjóri 

Örn Viðar hefur víðtæka reynslu af stjórnun og rekstri fyrirtækja. Hann var framkvæmdastjóri 
markaðssviðs og aðstoðarforstjóri SÍF samstæðunnar á árunum 2000 – 2004 og leiddi m.a. 
stefnumótun og skipulagsmál. Þá sat hann í stjórnum nokkurra dótturfyrirtækja SÍF erlendis.  Hann 
var síðan framkvæmdastjóri innlendrar starfsemi SÍF, hjá Iceland Seafood frá 2004 – 2005.  Frá árinu 
2005 til 2008 var Örn Viðar forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar og fjárfestinga hjá SPRON, en deildin 
hafði með almenn kaup og sölu fyrirtækja að gera og stýrði stóru fasteignaverkefni í Berlín. Á sama 
tíma sat Örn í stjórnum nokkurra dótturfyrirtækja SPRON.  Frá 2008 til 2017 var Örn framkvæmdastjóri 
Proact heildverslunar. Örn Viðar lauk prófi í hagverkfræði frá Tækniháskólanum í Berlín og meistaraprófi 
í fjármálum fyrirtækja frá Háskólanum í Reykjavík. Örn situr í stjórnum Kaptio, eTactica og Cooori ásamt 
því að vera tengiliður sjóðsins við Gangverk, Dohop, OZ og Atmo.
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Eignarhlutar í félögum

3Z ehf. 35,1%
AGR Aðgerðargreining ehf. 4,7%
Akthelia ehf. 37,0%
Ankeri Solutions ehf. 13,3%
Atmo Select ehf. 11,9%
Cooori ehf. 25,8%
Dohop ehf. 8,6%
eTactica ehf. 24,2%
Expeda ehf. 22,6%
Florealis ehf. 18,0%
Gangverk ehf. *
Genís ehf. 8,8%
Icelandic Startups ehf. 18,7%
Kaptio ehf. 14,5%
Lífeind ehf. 71,5%
Menn og mýs ehf. 26,8%
Mentis Cura AS 11,0%
Mentor ehf. 9,4%
Mint Solutions ehf. 7,9%
Norrænar myndir ehf. 36,8%
Oxymap ehf. 35,2%
OZ ehf. 1,1%
Sólfar Studios ehf. 13,1%
Stiki ehf. 42,2%
*lán með kauprétti 
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