
 

 

 
 

 
 

Eftirtaldir aðilar eru í kjöri til stjórnar Össurar hf. á aðalfundi félagsins  
20. febrúar 2009: 

 

 
 

 

 

 

ARNE BOYE NILSEN verður nýr  í stjórn félagsins. Arne hefur starfað hjá William Demant síðan 1989 

og gegnt margvíslegum störfum innan samstæðunnar. Arne hefur meðal annars verið sérstakur 

aðstoðarmaður forstjóra og stýrt  dótturfélagi William Demant í Ástralíu. Árið 1996 varð hann forstjóri 

Diagnostic Instruments sem hefur starfsemi víða um heim. Frá 2003 hefur Arne setið í 

framkvæmdastjórn William Demant.  Arne er með BS og MSc próf í viðskiptafræði og  stjórnun frá 

Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn.  

 

KRISTJÁN TÓMAS RAGNARSSON hefur átt sæti í stjórn félagsins síðan árið 1999. Kristján hefur 

starfað með fötluðu fólki um árabil í Bandaríkjunum sem læknir og prófessor. Frá 1986 hefur hann 

verið forstöðumaður endurhæfingardeildar Mount Sinai sjúkrahússins og læknaskólans í New York. 

Frá 1997 hefur hann gengt stöðu stjórnarformanns Mount Sinai læknastöðvarinnar. Kristján lauk 

kandídatsprófi í læknisfræði frá Háskóla Íslands árið 1969 og sérfræðiprófi í örorku- og 

endurhæfingarlækningum frá Bandaríkjunum árið 1976. 

 

NIELS JACOBSEN er stjórnarformaður Össurar. Frá árinu 1998 hefur Niels starfað sem forstjóri 

William Demant Holding A/S og Oticon A/S, sem eru dönsk framleiðslufyrirtæki á heilbrigðissviði fyrir 

heyrnatæki. Niels Jacobsen á meðal annars sæti í eftirfarandi stjórnum og samtökum: Novo Nordisk 

Holding A/S, A.P. Møller Mærsk A/S og Sennheiser Communications A/S, William Demant Invest A/S 

og hann er stjórnarformaður Hearing Instrument Manufacturers Patent Partnership A/S. Að auki á 

Niels sæti í miðstjórn Samtaka Danska Iðnaðarins.Niels er með MSc próf í hagfræði frá Háskólanum í 

Árhúsum í Danmörku. 

 

SVAFA GRONFELDT hefur átt sæti í stjórn félagsins síðan 2008. Hún er rektor Háskólans í 

Reykjavík. Á árunum 2005-2007 starfaði hún hjá Actavis Group, síðast sem aðstoðarforstjóri. Svafa 

var lektor í Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla  Íslands 1997-2007 og framkvæmdastjóri og eigandi 

IMG Gallup/Deloitte 1995-2004. Svafa lauk doktorsprófi frá London School of Economics árið 2000.  

 

ÞÓRÐUR MAGNÚSSON tók sæti í stjórn félagsins í byrjun árs 2005. Hann er stjórnarformaður Eyris 

fjárfestingafélags og aðaleigandi, en Eyrir var stofnað árið 2000. Þórður á sæti í stjórnum nokkurra 

félaga á Íslandi, m.a Byko, Kaupáss og hann er stjórnarformaður Marorku. Hann starfaði sem 

fjármálastjóri hjá Eimskipum í 20 ár eða til ársins 2000. Þórður lauk viðskiptafræðiprófi frá Háskóla 

Íslands árið 1974 og MBA-gráðu frá University of Minnesota. 

 

 


