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Meðfylgjandi er yfirlit sem sýnir hreyfingar frá 1. júlí til 
31 desember 2021 og upplýsingar um lífeyrisréttindi og 
inneign í lok tímabilsins. Það er góð regla að bera saman 
launaseðla og yfirlit til að athuga hvort iðgjaldagreiðslur

BERÐU LAUNASEÐLA SAMAN VIÐ YFIRLIT
á launaseðlum hafi skilað sér til lífeyrissjóðsins. Vanti inn-
borganir hafðu þá samband við ráðgjafa í síma 510-2500 
eða með því að senda tölvupóst á netfangið almenni@
almenni.is.

Breytt fjárfestingarstefna 
Ævisafn II og samtryggingarsjóður 

Í nóvember voru samþykktar breytingar á fjárfestingar- 
stefnu Ævisafns II og samtryggingarsjóðs. Vægi hluta- 
bréfa var aukið úr 50% í 55% og á móti lækkaði vægi 
skuldabréfa úr 50% í 45%. Með þessari breytingu er 
stefnt að hærri ávöxtun safnanna í því lágvaxtaum- 
hverfi sem nú ríkir, bæði innanlands og erlendis.

Með auknu vægi hlutabréfa má búast við að ávöxtun 
sveiflist meira. Til að koma til móts við þá sem óska 
eftir að inneign þeirra verði færð í ávöxtunarleið þar 
sem gera má ráð fyrir minni sveiflum verður heimilt 
að flytja inneign án kostnaðar úr Ævisafni II til 1. apríl 
2022.

Breytingar voru jafnframt gerðar á nafni og markmiði 
um meðaltíma skuldabréfa í Ríkissafni löngu.  Safnið 
heitir nú Ríkissafn og er áætlaður meðaltími skulda- 
bréfa í safninu nú 3 – 8 ár, en var 4 – 13 ár. 

Ár innlendra hlutabréfa
Góð ávöxtun 2021

Áhrifa heimsfaraldurs kórónuveiru gætti enn á árinu 
2021. Talsverðar sveiflur voru á innlendum og erlend- 
um verðbréfamörkuðum og lituðust markaðir af stöðu 
faraldursins hverju sinni og framvindu bólusetninga. 
Allar ávöxtunarleiðir Almenna lífeyrissjóðsins skiluðu 
jákvæðri nafnávöxtun á árinu 2021, mest hækkaði  
Ævisafn I, eða um 20,7% sem jafngildir 15,1% raun- 
ávöxtun. Það er næst mesta raunhækkun safnsins á einu 
ári frá stofnun þess fyrir ríflega tveimur áratugum.

Heimsvísitala erlendra hlutabréfa MSCI hækkaði um 
21,8% í USD sem jafngildir um 24,9% hækkun í  
íslenskum krónum þar sem krónan veiktist gagnvart 
USD. Mjög góð ávöxtun var á innlendum hlutabréfa-  
markaði og hækkaði heildarvísitala aðallista um 
42,1% sem er næst mesta hækkun á innlendum hluta-
bréfamarkaði í 15 ár.



Almenni lífeyrissjóðurinn   |  Borgartúni 25  |  105 Reykjavík  |  Sími 510-2500  |  almenni@almenni.is  |  www.almenni.is 

Lánavefur opnaður 
Þægindi fyrir sjóðfélaga

Almenni lífeyrissjóðurinn hefur opnað lánavef til 
að einfalda aðgengi sjóðfélaga að upplýsingum um 
sjóðfélagalán og aðgerðum sem tengjast þeim. Þar 
er m.a. hægt að sækja um lán og fylgjast með af-
greiðslu þeirra. Auk þess er hægt að greiða aukalega 
inn á lán en sem kunnugt er geta sjóðfélagar greitt 
inn á lán hjá Almenna án kostnaðar.  
 
Lánavefurinn er aðgengilegur efst í hægra horni  
vefsins www.almenni.is.

Nýjar líftöflur 
Mótvægisaðgerðir undirbúnar

Fjármálaráðuneytið hefur að tillögu Félags íslenskra 
tryggingastærðfræðinga samþykkt breytingar á for- 
sendum við mat á skuldbindingum lífeyrissjóða.  
Í stuttu máli felur breytingin í sér að lífslíkur gera ráð 
fyrir lengri meðalævi sjóðfélaga sem eykur skuldbind-
ingar lífeyrissjóða þar sem þeir greiða ellilífeyri til 
æviloka.    
Lífeyrissjóðir skoða nú mögulegar mótvægisaðgerðir 
til að bregðast við auknum skuldbindingum. Þær verða 
kynntar á ársfundi sjóðsins sem er áformaður 31. mars 
næstkomandi. 

Framhald á frumkvæði
Upplýsingafundur 10. febrúar

Almenni efnir til rafræns upplýsingafundar undir 
heitinu Framhald á frumkvæði þann 10. febrúar nk. 
Þar verður kynntur til sögunnar nýr og spennandi kafli 
í þjónustu við sjóðfélaga.  

Fylgist með á www.almenni.is


