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 Stofnendur 
 
 
Halla Tómasdóttir - starfandi stjórnarformaður 

 
Halla var áður framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands. Hún starfaði í 6 
ár hjá Háskólanum í Reykjavík og var lykilþátttakandi í uppbyggingu 
skólans.  Hún stofnaði og stýrði Stjórnendaskóla HR og AUÐI í krafti 
kvenna og var einnig lektor við viðskiptadeild. Halla stundaði nám 
og störf í Bandaríkjunum í 10 ár og starfaði meðal annars hjá M&M/Mars 
og Pepsi Cola. Halla hefur veitt ráðgjöf og kennt stjórnendum á öllum 
aldri viðfangsefni eins og leiðtogafræði, fyrirtækjamenningu, nýsköpun 
og mannauðsstjórnun.   
 
Halla lauk viðskiptafræðiprófi með áherslu á mannauðsstjórnun frá 
Auburn University í Alabama og MBA prófi í alþjóðlegum 
viðskiptum frá Thunderbird í Arizona.  

 
Halla hefur setið í stjórn fjölmargra fyrirtækja, þar á meðal í stjórn Kauphallarinnar, Sjóvá, Calidris og 
Veritas Capital hf. (áður Vistor). Halla situr í Háskólaráði Háskólans í Reykjavík, framkvæmdastjórn 
Viðskiptaráðs Íslands og er varamaður í stjórn Seðlabanka Íslands.  
 
halla@audur.is 
 
 
Kristín Pétursdóttir - forstjóri  

 
Kristín var aðstoðarforstjóri hjá Kaupþingi Singer & Friedlander í London 
til ársloka 2006 og hafði yfirumsjón með samþættingu Singer & 
Friedlander við Kaupþing banka. Kristín starfaði hjá Kaupþingi banka frá 
árinu 1997 og var lykilmanneskja í uppbyggingu bankans frá því að vera 
lítið verðbréfafyrirtæki í það að verða stór alþjóðlegur banki með 
starfsemi í 9 löndum. Á árunum 1999-2005 var Kristín framkvæmdastjóri 
fjárstýringar og sá alfarið um fjármögnun bankans. Áður en Kristín hóf 
störf hjá Kaupþingi vann hún hjá Statoil í Noregi,  Skeljungi og 
Íslandsbanka.  
 
Kristín er hagfræðingur frá Háskóla Íslands og er með mastersgráðu í 
alþjóðaviðskiptum frá Handelshöyskolen í Bergen í Noregi. 

 
Kristín sat í stjórn Kaupþings Singer & Friedlander og er stjórnarmaður í Veritas Capital hf. (áður 
Vistor).  
 
kristin@audur.is 
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 Eignastýring 
 

Anna María Sigurðardóttir        anna@audur.is  
6 

Anna María hefur starfað í fjármálageiranum frá árinu 1999, hún var 
viðskiptastjóri hjá einkabankaþjónustu Kaupþings og Búnaðarbanka í 
fjölda ára en vann einnig við úttekt á viðskiptabankasviði og sem 
deildarstjóri yfir bókhaldi lífeyrissjóða. Anna María starfað um sex ára 
skeið hjá Ríkisendurskoðun við uppgjör og stjórnsýsluúttektir. Samhliða 
starfi hefur hefur hún rekið eigið fasteignafélag.  
 
Anna María er viðskiptafræðingur af endurskoðunarsviði Háskóla Íslands. 
 
Anna María situr í háskólaráði Háskólans á Hólum sem fulltrúi 
Menntamálaráðuneytis.    
 
 

 
Brynja Hjálmtýsdóttir       brynja@audur.is 
 6 

Brynja hefur starfað í eignastýringu í tæp 10 ár, fyrst í 
Búnaðarbankanum Verðbréfum og síðar hjá Kaupþingi. Brynja hefur 
bæði annast eignastýringu fyrir einstaklinga og fyrirtæki en síðastliðin ár 
hefur hún starfað í eignastýringu fyrir lífeyris- og tryggingasjóði, auk 
þess að vera sjóðstjóri Fjárfestingasjóðsins Kaupþings Samval. Áður en 
hún hóf störf í eignastýringu hafði hún m.a. starfað hjá KPMG 
endurskoðun og sem framkvæmdastjóri Sambands garðyrkjubænda.  
 
Brynja er viðskiptafræðingur af stjórnunarsviði Háskóla Íslands  og 
löggiltur verðbréfamiðlari.  
 
Frá unga aldri hefur Brynja verið virk í íþróttahreyfingunni, var formaður 
Fimleikadeildar Umf. Selfoss og situr nú í aðalstjórn Umf. Selfoss.  

 

Raphael Wechsler       raphael@audur.is 
5 

Raphael hefur rúmlega 19 ára reynslu af eignastýringu, markaðsmálum 
og stefnumótun innan alþjóðlega fjárfestingarbankageirans.  Hann 
starfaði í fjögur ár sem Senior Vice President hjá Morgan Stanley í 
Boston, og áður en hann gekk til liðs við Auði Capital var hann 
forstöðumaður erlendra hlutabréfa hjá Glitni.  Raphael hefur einnig 
starfað hjá Partners Healthcare System Inc, og sem stundakennari í 
alþjóðafjármálum við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík. 
 
Raphael er með MBA gráðu frá IESE Business School í Barcelona og BA 
gráðu frá Boston University þar sem hann var meðlimur í The National 
Honor Society. 
 
Raphael er stjórnarformaður The Iceland American Business Forum. 

Raphael er virkur samfélags- og umhverfissinni og er ráðgjafi og fyrrverandi stjórnarmaður í The New 
England Wildlife.  Hann hefur einnig starfað sem virkur sjálfboðaliði í klínískum rannsóknum fyrir Dana 
Farber Cancer Institute í Boston.   
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Fyrirtækjaráðgjöf 
 
Margit Robertet        margit@audur.is 

 
Margit hefur starfað í fjármálageiranum í 20 ár, lengst af utan Íslands.  
Hún sneri heim árið 2005 sem fjárfestingastjóri hjá Burðarási og var 
síðast framkvæmdastjóri lánasviðs Straums Burðaráss 
Fjárfestingarbanka þar sem hún leiddi uppbyggingu og útrás bankans á 
því sviði. Margit hóf feril sinn sem greinir hjá BZW, fjárfestingabankaarmi 
Barclays, en flutti sig síðar til Credit Suisse í París þar sem hún starfaði 
við fyrirtækjaráðgjöf á árunum 1996 til 2005.  
 
Margit er viðskiptafræðingur, með MBA gráðu frá Rotterdam School of 
Management og verðbréfamiðlararéttindi frá FSA í London.  
 
 

 
Margit hefur víðtæka reynslu af verðlagningu á og samningagerð í tengslum við kaup og sölu á 
fyrirtækjum, hluta- og skuldabréfútboðum sem og fjármögnun á skuldsettum yfirtökum.  
 
 
 
 

Fjárfestingar 
 
Arna Harðardóttir         arna@audur.is 
 

Arna Harðardóttir var framkvæmdastjóri hugbúnaðarfyrirtækisins 
Calidris frá 2003 til 2006 og fjármálastjóri Viðskiptaráðs Íslands frá 
janúar 2007. Áður starfaði hún í eigin rekstri og um níu ára skeið á 
verðbréfamarkaði sem deildarstjóri einstaklingsviðskipta og 
sjóðastýringar hjá Landsbankanum/Landsbréfum.  
 
Arna er með MBA gráðu frá Háskólanum í Reykjavík, BA próf í hagfræði 
frá háskólanum í Reading í Englandi og er löggiltur verðbréfamiðlari.  
 
Arna situr í stjórnum hugbúnaðarfyrirtækjanna Calidris og Mentis og er 
varamaður í stjórn Almenna lífeyrissjóðsins  
 

 
 

F 
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járfestingar  
Lögfræði 
 
Tanya Zharov         tanya@audur.is 
 

Tanya starfaði frá árinu 1999 sem lögfræðingur Íslenskrar 
erfðagreiningar og tók þátt í skráningu félagsins á NASDAQ markaðinn 
sumarið 2000. Á starfsárum sínum hjá félaginu tók hún þátt í 
fjármögnum félagsins, bar ábyrgð á útboðs- og skráningarlýsingum, sem 
og á eftirfylgni við reglur félagsins, kaupréttaráætlun og hluthafaskrá.  
Síðustu árin var hún framkvæmdastjóri stjórnunarsviðs og einnig ritari 
stjórnar félagsins.  Áður en hún hóf störf hjá Íslenskri erfðagreiningu var 
hún meðeigandi hjá PricewaterhouseCoopers og sérfræðingur í skatta- 
og hlutafélagalögum.  
 
Tanya er lögfræðingur frá Háskóla Íslands.  
 

 
Tanya hefur setið í stjórn Íslenskrar erfðagreiningar ehf. og er stjórnarformaður Orf líftækni hf. 
 
 
 
 

Samskipti og viðskiptaþróun 
 
Þóranna Jónsdóttir       thoranna@audur.is 
 

Þóranna starfaði áður sem framkvæmdastjóri Artasan ehf og 
framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar Veritas Capital hf (áður Vistor).  
Þóranna starfaði um árabil sem lektor, aðstoðardeildarforseti og 
forstöðumaður BS náms við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík, þar 
sem hún sinnti rannsóknum, kennslu og stjórnendafræðslu. Þá hefur hún 
einnig gegnt starfi framkvæmdastjóra Lyf & heilsu og starfi 
markaðsstjóra Íbúðarlánasjóðs.  
 
Þóranna er með meistaragráðu í lyfjafræði frá Háskóla Íslands, MBA 
gráðu frá IESE í Barcelona og stundar doktorsnám við Cranfield 
University í Bretlandi.  
 

 
Þóranna hefur m.a. setið í stjórn Dreifingarmiðstöðvarinnar og Lyfju hf, og er  stjórnarformaður Artasan 
ehf.  
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Rekstrarsvið 
 

María Sólbergsdóttir - Fjármál og rekstur     maria@audur.is 
 

María hefur unnið í fjármálageiranum síðastliðin 10 ár, þar sem hún 
hefur aflað sér mikillar reynslu í rekstri fjármálastofnana svo sem á sviði 
bakvinnslu, vörslu, bókhalds, upplýsingatækni og alþjóðlegra 
reikningsskila. María starfaði á árum áður hjá endurskoðunarstofunni 
Coopers & Lybrand á Íslandi og í Danmörku. Hún var fjármálastjóri hjá 
Landhelgisgæslu Íslands um nokkura ára skeið og fór þaðan til 
Kaupþings þar sem hún starfaði á árunum 1997-2007.  
 
María er löggiltur endurskoðandi og viðskiptafræðingur frá Háskóla 
Íslands.  
 
 

 
María er í stjórn Frjálsa lífeyrissjóðsins og hefur setið í stjórnum Sparisjóðs Kaupþings, 
Fasteignafélagsins Eikar og verið varamaður í stjórn Kaupþings banka.  
 
 

Tómas Gíslason -  UT og áhættugreining rekstrar   tomas@audur.is 
 

Tómas var starfsmanna- og rekstrarstjóri hjá Íslenskri erfðagreiningu frá 
árinu 2001, en fram að því gegndi hann ýmsum stjórnenda og 
tæknistörfum hjá OZ, Kögun og Verk og kerfisfræðistofunni.  
 
Tómas lauk prófi í rafmagnsverkfræði og tölvunarfræði í Washington 
University í St. Louis árið 1987, og leggur nú stund á meistaranám í 
fjármálum fyrirtækja við Háskólann í Reykjavík.  
 
Tómas hefur setið í stjórn Gagarín og er nú stjórnarformaður þess 
félags. 
 
 

 

 
Guðlaug Kristín Pálsdóttir - rekstur og fjármál   gudlaug@audur.is 

 
Guðlaug gengdi starfi vörumerkjastjóra hjá Halldóri Jónssyni ehf 
síðastliðin tvö ár. Hún hefur mikla reynslu af rekstri fyrirtækja og rak 
eigin fyrirtæki til fjölda ára með góðum árangri. Guðlaug hefur einnig 
starfað í erlendum viðskiptum hjá Búnaðarbanka Íslands og Kaupþingi.  
 
Guðlaug lauk Rekstrar- og viðskiptanámi frá EHÍ árið 2001.  
 
 


