Ingvar Mar Jónsson
Kæri sjóðsfélagi, ég óska eftir stuðningi þínum og heiti því að
leggja mig allan fram til að ná sem bestri ávöxtun fyrir okkur.
Ég hvet þig til að hafa samband við mig ef frekari upplýsinga er
óskað. ingvarmarjons@gmail.com s. 771-8005.
Gæðafjárfestingar
Meginmarkmið Eftirlaunasjóðsins okkar á að vera að fjárfesta þar
sem ávöxtun er góð og áhætta er í lágmarki. Því þarf að leggja mikla
vinnu í að skoða ítarlega hvert tækifæri.
Helsta sóknarfæri sjóðsins er að lána sjóðsfélögum í ríkari mæli fé til húsnæðiskaupa. Við vitum að
flugmenn eru almennt ábyrgir og ef kreppir að á Íslandi þá eru flestir flugmenn gjaldgengir til vinnu
víðast hvar í heiminum. Lánareglur EFÍA til sjóðsfélaga mætti rýmka svo þeir leiti ekki til
viðskiptabankanna þegar sótt er um húsnæðislán. Með því þarf sjóðurinn ekki að horfa á eftir
flugmönnum sem eru eftirsóttir lántakendur.
Á Íslandi verða mörg hagstæð fjárfestingatækifæri í þeirri efnahagslegu niðursveiflu
sem er nýhafin. Ísland er í mörgu tilliti vanþróað markaðsríki sem á eftir að vaxa og dafna. Í
nánustu framtíð verða tækifæri til þess að taka þátt í uppbyggingu og hagnast vel á þeim
tækniframförum sem munu skapa tækifæri til frekari verðmætasköpunar hér á landi og erlendis.
Ég hef áralanga reynslu í fjárfestingum og fyrirtækjastjórnun sem mun nýtast sjóðsfélögum vel, nái
ég kjöri í stjórn EFÍA.
Eftirfarandi er ferilsskrá:
1992 Stúdentspróf frá Menntaskólanum við Hamrahlíð.
1995 Atvinnuflugmannspróf og flugkennarapróf frá Flugskóla Íslands.
1996-2005 Flugmaður hjá Icelandair.
2005- Flugstjóri hjá Icelandair.
2012-2015 Stjórnarformaður Þingvallaleiðar ehf.
2016-2017 Varaþingmaður og varaborgarfulltrúi í Reykjavík.
2017- Stjórnarformaður Vinnumálastofnunar.
2019- Formaður fagráðs um flugmál sbr. ákvæði 2. mgr. 3. gr. laga nr. 119/2012.

English
Dear colleague, I seek your support in the retirement fund election, EFIA. I will do my very best to
get good returns on our investments. I encourage you to contact me for further information.
ingvarmarjons@gmail.com tel. 771-8005.

Quality investments.
Our funds main goal should be to seek out quality investments where returns are good and risk is
kept to a minimum. Therefore we must do a thorough research and examine in detail each
opportunity.
The funds main opportunity now is to issue more loans to pilots that want to buy real estate. We
know that pilots are responsible people and if they are unemployed they can usually find another
airline job abroad. The regulations for retirement fund loans for pilots should be changed because
they are not competitive. Many pilots are getting a mortgage at the local bank, and as a
consequence our retirement fund is loosing out on a good investment.
As we are now experiencing the beginning of an economic downturn many investment
opportunities will arise in Iceland. Iceland is still relatively new to a modern economic system and is
in a maturity stage and our fund can grow with it. We can expect good returns on investments due
to advancing technology which will provide better opportunities for financial growth in Iceland and
abroad.
I have experience as a board chairman of a private company and in financial investments.
Education and work experience as follows:
1992 Graduated the High school in Hamrahlíð.
1995 Commercial pilot and flight instructor, Icelandic flight academy.
1996-2005 First officer Icelandair.
2005- Captain, Icelandair.
2012-2015 Board chairman, Þingvallaleið ehf.
2016-2017 Substitute congressman and substitute city council member in Reykjavik.
2017- Board chairman Directorate of labour.
2019- Board chairman Council of civil aviation.

