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Góð og örugg ávöxtun á lausafé fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og aðra fjárfesta. 
Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum Landsbankans.

* Nafnávöxtun frá 02.05.2005–01.06.2005 á ársgrundvelli.

Peningabréf Landsbankans

410 4000  |  landsbanki.is Banki allra landsmanna

Peningabréf eru fjárfestingarsjóður í skilningi laga nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingar- 
sjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en verðbréfasjóðir. Um frekari upplýsingar um sjóðinn, m.a. hvað varðar muninn á verð- 
bréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum og fjárfestingarheimildir sjóðsins, vísast til útboðslýsingar og úrdráttar úr útboðslýsingu sem nálgast má í 
afgreiðslum Landsbanka Íslands hf. auk upplýsinga á heimasíðu bankans www.li.is

Stríð í sýndaheimi

Myrtur vegna
platsverðs

Deilan um Íslandsbanka

Orð gegn orði
Tónleikahald í blóma

Rokkað fyrir
fúlgur

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 15. JÚNÍ 2005 – 11. tölublað – 1. árgangur Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Lítill hagvöxtur | Hagvöxtur á
Íslandi var á fyrsta ársfjórðungi
2,9 prósent og hefur ekki verið
minni síðan 2002. Hagvaxtarspá
Seðlabankans fyrir árið hljóðaði
upp á tæp sjö prósent og segja
sérfræðingar að ekki verði hjá því
komist að endurskoða spána.

Steinunn seldi | Steinunn Jóns-
dóttir hefur selt 4,11 prósenta hlut
sinn í Íslandsbanka til Burðaráss.

Aukadagur í gagnaherbergi |
Einkavæðingarnefnd íhugar nú að
veita þeim tólf aðilum sem eiga
þess kost að skila bindandi
kauptilboðum í Símann aukadag í
svokölluðu gagnaherbergi. Í her-
bergjunum eru upplýsingar um
rekstur Símans og fengu bjóðend-
ur fimm daga til að kynna sér
gögnin.

Allt í góðu | Sendinefnd Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins segir frammi-
stöðu íslenska hagkerfisins eftir-
tektarverða en telur þó stóriðju-
framkvæmdir valda sveiflum í
hagkerfinu. Verkefni stjórnvalda
sé að koma á stöðugleika.

Evrópskur ofurbanki | Ítalski
bankinn Unicredito hefur tekið
yfir hinn þýska HVB-banka. Yfir-
takan er sú stærsta í Evrópusög-
unni og segja forsvarsmenn Un-
icredito að við þetta verði til
fyrsti evrópski ofurbankinn. 

Útboð Mosaic | Hlutabréf í
Mosaic Fashions seldust fyrir
rúmlega tíu milljarða króna og er
það tæplega níu sinnum hærri
upphæð en í boði var. Forsvars-
menn fyrirtækisins segjast himin-
lifandi.

Wolfowitz í Afríku | Yfirmaður
Alþjóðabankans ferðast nú um
Afríku og freistar þess að sann-
færa ráðamenn um að málefni álf-
unnar séu honum efst í huga.

Atlantic Petroleum:

Dreift
eignarhald

Hlutafé í færeyska olíufélaginu,
Atlantic Petroleum sem verður
skráð í Kauphöllina í dag, er mun
dreifðara en þekkist meðal ís-
lenskra hlutafélaga. Tíu stærstu
hluthafarnir í félaginu eiga um 49
prósent en enginn einn hluthafi á
yfir tíu prósent. Eignarhaldsfé-
lagið P/F 14 er stærsti hluthafinn
með um 8,7 prósenta hlut. 

Hluthafar í félaginu eru um
3.000 talsins. Meðal stærstu hlut-
hafa eru kunnugleg nöfn eins og
Smyril Line, Föroya bjór og KB
banki sem hefur umsjón með
skráningunni.

Stjórnendur, stjórnarmenn og
aðilar þeim tengdir eiga um
fimmtán prósent í færeyska fé-
laginu. - eþa

Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

Frjálsi fjárfestingarbankinn er orðinn stærsti eig-
andi B-deildar í Sláturfélagi Suðurlands (SS) með
tæpan 30 prósenta hlut. Um síðustu áramót var
stærsti hluthafinn, Svínabúið Brautarholti ehf.,
með 23,6 prósenta hlut en Frjálsi eignaðist bréfin
þegar svínabúið var gert gjaldþrota og því er ekki
um bein kaup að ræða.

Blaðamaður Markaðarins hafði samband við for-
svarsmenn Frjálsa, Kauphallarinnar og SS í gær og
fyrradag og spurði af hverju tilkynning um við-
skiptin hefði ekki borist til Kauphallarinnar. Vakin
er athygli á því að samkvæmt reglugerð um útgef-
endur, kauphallaraðila og eigenda verðbréfa sem
skráð eru í kauphöll ber eigenda verðbréfa, sem
ræður yfir verulegum eignarhlut, að tilkynna það
þegar í stað til félagsins og Kauphallarinnar.
Brugðist var fljótt við þessari fyrirspurn því í gær
sendi Frjálsi frétt til Kauphallarinnar um viðskipt-
in í SS.

Kristinn Bjarnason, framkvæmdastjóri Frjálsa,
telur að menn þar á bæ hafi einfaldlega gleymt að
tilkynna um eigendaskiptin en viðskiptin áttu sér
stað fyrir þremur mánuðum síðan. 

Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallar Ís-
lands, kannaðist ekki við þetta mál en sagði að

Kauphöllin myndi kanna vandlega hvernig málið
væri vaxið.

Í þessu tilviki hefur Sláturfélagið haft upplýs-
ingar um eigendaskiptin, enda er Frjálsi fjárfest-
ingarbankinn skráður sem stærsti eigandi í B-deild
stofnsjóðs þann 4. apríl síðast liðinn. Samkvæmt
fyrrnefndri reglugerð er það þó á ábyrgð Frjálsa að
tilkynna um eigendaskiptin. 

Markaðsvirði SS er ekki nema 240 milljón króna
virði þrátt fyrir að eigið fé félagsins sé fimm sinn-
um meira. Hlutur Frjálsa í SS er því um 70 milljóna
króna virði.

F R É T T I R  V I K U N N A R
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Dögg Hjaltalín
skrifar

Gengi FL Group hefur hækkað
um átta prósent á síðustu vikum
og um tæp 50 prósent frá áramót-
um. Gengi easyJet hefur að sama
skapi hækkað mikið að undan-
förnu og má rekja það til
orðróms sem er á kreiki um að
Icelandair hyggist yfirtaka fé-
lagið. Breskir fjölmiðlar hafa
áður fjallað um það að FL Group
hafi hug á að yfirtaka félagið.
Hannes Smárason, stjórnarfor-

maður FL Group, vill ekki tjá sig
um málið.

Í kjölfar kaupa Icelandair á 10
prósenta hlut hitti Hannes
Smárason aðaleigenda easyJet að
máli . Varð það til þess ýta enn
frekar undir orðróm um áhuga
FL Group á yfirtöku. 

Í Sunday Times er mælt með
því að halda bréfum í easyJet og
rifjuð upp orð aðaleiganda þess,
grikkjans Stelios. „Takið eftir
sætisbeltaskiltunum því þið
munið líklega sjá mikla ókyrrð í
gengi félagsins þegar það sveifl-

ast milli 120 pensa á hlut og 400
pensa á hlut á næstu árum.“ - dh

Útrásarvísitalan hækkar:

Mest hækkun
á easyJet

Útrásarvísitala Markaðarins
hækkaði um eitt prósent milli
vikna. Mestur munur um gengis-
hækkun easyJet er um 14 pró-
sent. Einnig hækkar Finnair um
2,4 prósent, Intrum Justitia um
2,1 prósent og Carnegie um 1,3
prósent. Útrásarvísitalan hækk-
ar um leið og gengi krónunnar er
að veikjast. Low & Bonar lækkar
mest milli vikna eða um 11 pró-
sent og NWF kemur þar á eftir
með sjö prósenta lækkun. Sjá nán-
ar síðu 6

Létu Kauphöllina ekki
vita af eigendaskiptum
Frjálsi fjárfestingarbankinn tilkynnti ekki fyrr en eftir þrjá
mánuði að hann væri orðinn stærsti hluthafinn í SS. „Hugs-
unarleysi,“ segir framkvæmdastjóri bankans.

FL Group heldur áfram að hækka
Orðrómur er í Bretlandi um yfirtöku FL Group á easyJet.

FL GROUP OG EASYJET HÆKKA
VEGNA ORÐRÓMS Ragnhildur Geirsdótt-
ir, forstjóri Icelandair, og Hannes Smárason
stjórnarformaður.

FRJÁLSI FJÁRFESTINGARBANKINN Frjálsi tilkynnti markaðnum
um yfirtöku á hlutabréfum í eigu Svínabúsins Brautarholti í SS tæp-
um þremur mánuðum eftir eigendaskiptin. 

Hlutabréf
hækka í Noregi

Aðalvísitala norsku kauphallar-
innar sló met í gær. Fór hún upp í
273 stig og hefur því hækkað um
fimmtán prósent á árinu. Hækk-
unin hefur verið mikil síðustu
dagana vegna mikilla viðskipta í
fjármálafyrirtækjum, orku- og
olíufyrirtækjum og sjávarút-
vegsfélögum. Olíu- og orkufélög-
in DNO, PA Resources og CanAr-
go Energy hafa öll hækkað tals-
vert á undanförnum dögum. - eþa



Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Náðst hafði samkomulag um það, á milli Jóns Ás-
geirs Jóhannessonar, forstjóra Baugs Group, og
Þórðar Más Jóhannessonar, forstjóra Straums fjár-
festingarbanka, í maí síðast liðnum að Straumur
myndi selja hlut sinn í Íslandsbanka til nýs eignar-
haldsfélags samkvæmt heimildum Markaðarins.
Karl Wernersson, stjórnarmaður í Íslandsbanka og
annar stærsti hluthafinn á eftir Straumi, átti að
eiga meirihluta í nýja félaginu. Jón Ásgeir og fleiri
áttu að eiga minnihluta og var FL Group, undir for-
ystu Hannesar Smárasonar, nefnt í því samhengi. 

Þessu neita Straumsmenn staðfastlega. Þeir
segja ekkert samkomulag hafa verið í gildi. Við-
ræður Þórðar Más og Jóns Ásgeirs hefðu vissulega
farið fram en þegar rætt var um sölu á bréfum
Straums hefði svarið alltaf verið neikvætt. Þetta
hafi ekki einu sinni verið rætt í stjórn Straums.

Það var samt með fullvissu fyrir því, að þetta
samkomulag gilti, að Karl Wernersson ákvað að
upplýsa sína nánustu samstarfsmenn um þessi
áform. Fer hann því á fund Steinunnar Jónsdóttur,
sem situr með honum í stjórn Íslandsbanka, ásamt
stjórnarmönnunum Einari Sveinssyni og Jóni
Snorrasyni. Samkvæmt heimildum Markaðarins
var markmið fundarins einungis að setja Steinunni
inn í málið en ekki falast eftir fjögurra prósenta
hlut hennar í Íslandsbanka.

Viðmælendur Markaðarins segja að viðbrögð
Jóns Helga Guðmundssonar í Byko, föður Steinunn-
ar, hefðu verið harkaleg þegar hann frétti af efni

fundarins daginn eftir. Tengja flestir það við að
Hannes Smárason, sem er fyrrverandi eiginmaður
Steinunnar, hafi verið nefndur í þessu sambandi. Í
kjölfarið gerist tvennt; Steinunn ákveður að selja
hlut sinn í Íslandsbanka og hætt er við sölu Straums
á hlut sínum í Íslandsbanka. 

Straumi og Einari Sveinssyni, stjórnarformanni
Íslandsbanka, var boðið að kaupa hlut Steinunnar.
Ákveðið var að hann breytti ekki valdahlutföllum í
bankanum og því ekki réttlætanlegt að borga yfir-
verð fyrir fjögur prósent í Íslandsbanka. Þetta var
sunnudaginn 5. júní. Eftir það var hluturinn seldur
Burðarási, sem lýtur stjórn Landsbankamanna, fyr-
ir 7,3 milljarða króna 8. júní. Sjá fréttaskýringu bls. 10

Vika Frá áramótum

Actavis -4% 2%
Atorka -1% 1%
Bakkavör 0% 46%
Burðarás -1% 22%
Flaga Group -7% -25%
FL GROUP 8% 58%
Íslandsbanki 1% 21%
Kaupþing Bank -1% 19%
Kögun -2% 28%
Landsbankinn 2% 38%
Marel 0% 14%
Og fjarskipti 1% 27%
Samherji 0% 9%
Straumur 3% 29%
Össur 1% 2%

*Miðað við gengi í Kauphöll á mánudag
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Við færum þér fjármálaheiminn

Nú býðst þér að eiga milliliðalaus verðbréfaviðskipti með E*TRADE í gegnum 
netið á stærsta verðbréfamarkaði heims, Wall Street í Bandaríkjunum, og á 
mörkuðum í Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku. 
Kynntu þér málið á www.landsbanki.is

Hagvöxtur var á fyrsta ársfjórð-
ungi 2,9 prósent og er það
minnsti hagvöxtur sem mælst
hefur á einum ársfjórðungi frá
árinu 2002, segir á vef greining-
ardeildar Íslandsbanka.

Hagvöxturinn er lítill í saman-
burði við spár fyrir árið, en
Seðlabankinn spáði 6,6 prósent
hagvexti og fjármálaráðuneytið
5,5 prósent. Ingólfur Bender, for-
stöðumaður greiningardeildar Ís-
landsbanka, segir að ljóst sé að
endurskoða þurfi hagvaxtarspár

í ljósi þessara talna: „Þetta er vís-
bending um hægari hagvöxt en
þessar spár gerðu ráð fyrir“.
Hann segir tölurnar sýna hið
mikla ójafnvægi sem sé í hag-
kerfinu: „Viðskiptahallinn er í
sögulegum hæðum og eftirspurn
innanlands mikil. Hátt gengi
krónunnar gerir það svo að verk-
um að samdráttur er í þeim
greinum sem eiga sitt undir er-
lendri eftirspurn. Það er mikið
ójafnvægi í hagkerfinu“.

Dregið hefur úr hagvexti frá

síðasta fjórðungi ársins 2004
þegar hann reyndist 4,2 prósent,
en mestur reyndist hann í fyrra
sjö prósent á þriðja ársfjórð-
ungi. - jsk

Sendinefnd Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins segir frammistöðu ís-
lenska hagkerfisins eftirtektar-
verða, kom þetta fram í áliti Bens
Hunt formanns nefndarinnar.
Nefndin hefur dvalið hér á landi
undanfarna daga og átt fundi með
fulltrúum stjórnvalda og atvinnu-
lífs.

Hagstjórn Seðlabankans var
hrósað og stefnu ríkisstjórnarinn-
ar, sem sögð var hafa lagt grunn-
inn að stöðugum hagvexti. Nefnd-
in taldi áhrif stóriðjufram-
kvæmda í heildina jákvæð en
framkvæmdir hefðu þó stuðlað að
ójafnvægi í hagkerfinu. Nefndin
taldi að meginmarkmið stjórn-
valda ætti að vera að koma á efna-
hagslegum stöðugleika. Til þess
væri þörf á meira aðhaldi en
fælist í fjárlögum ársins 2005.

Lagði nefndin til að skatta-
lækkunum yrði slegið á frest og
að reynt yrði að halda aftur af
neyslu þar til stóriðjufram-
kvæmdum væri lokið. -jsk

Bræðurnir Ormsson hafa fest
kaup á heildsölunni Vörukaup.
Vörukaup hafa sérhæft sig í
aukahlutum fyrir kælikerfi og er
stærsta fyrirtæki landsins á
þeim markaði.

Gunnar Örn Kristjánsson,
stjórnarformaður Bræðranna
Ormsson, staðfestir að fyrirtæk-
ið hafi fest kaup á Vörukaupum.
Hann segir þó að ekki verði gerð-

ar neinar róttækar breytingar á
rekstrinum: „Rögnvald Erlings-
son sem við keyptum Vörukaup
af verður framkvæmdastjóri.
Fyrirtækið er vel rekið og engin
ástæða til breytinga“. Kaupverð
fæst ekki upp gefið. -jsk

Bræðurnir Ormsson kaupa
Bræðurnir Ormsson hafa keypt Vörukaup, sem versla með aukahluti í
kælikerfi. Er það stærsta sinnar tegundar á landinu. Kaupverð trúnaðarmál.

Lítill hagvöxtur
Hagvöxtur á Íslandi er langt undir væntingum. Sér-
fræðingur segir að endurskoða þurfi hagvaxtarspár.

Hagkerfið í góðu lagi
Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins telur frammi-
stöðu hagkerfisins eftirtektarverða. Engu að síður
valdi stóriðjuframkvæmdir sveiflum í hagkerfinu.

Vilja viðbótargögn 
vegna sölu Símans

Fjárfestar fái aukadag í gagnaherbergi.

Greiða fyrir
Eimskip
Avion Group lýkur við að fjár-
magna kaupin á Eimskipafélagi
Íslands í dag. Í kaupsamningnum
var gerður fyrirvari um að fjár-
mögnunin takist innan fjórtán
daga. Magnús Stephensen, yfir-
maður fjárfestatengsla hjá Avion,
segir að þetta muni ganga eftir.

Avion greiðir 12,7 milljarða
króna með peningum fyrir hlut
Burðarás í félaginu og 8,9 millj-
arða með hlutabréfum í Avion
Group. Síðari hlutinn skal greið-
ast eigi seinna en í janúar á næsta
ári þegar Avion verður skráð á
markað – gangi allt eftir.  – bg

Verið er að skoða það innan
einkavæðingarnefndar að gefa
þeim tólf aðilum, sem eiga þess
kost að skila inn bindandi
kauptilboði í Símann, að fá að-
gang að svokölluðu gagnaher-
bergi Símans einn dag í viðbót í
lok ferilsins sem nú stendur yfir.
Í þessu herbergi eru skrár með
mikilvægum upplýsingum úr
rekstri Símans sem hver fjár-
festahópur fær aðgang að í
fimm daga. Fyrstu þrír hóparnir
voru alla síðustu viku að yfir-
fara þessi gögn og nú eru aðrir
þrír hópar þar að störfum.

Jón Sveinsson, formaður
einkavæðingarnefndar, segir að
þessi viðbótardagur geti komið
til eftir að þessu ferli er lokið og
hóparnir hafi átt viðtöl við fram-
kvæmdastjórateymi Símans. Þá
hafi menn tækifæri til að tékka
af gögn sem þeir þegar hafa afl-
að sér. Einnig sé hugsanlegt að
viðbótargögn verði lögð fram,
eins og áreiðanleikakönnun sem
fyrirtækið Landwell vann fyrir

Símann. Hafa fjárfestar meðal
annars kallað eftir þeirri
skýrslu.

Jón segir ekki rétt að skila
inn viðbótargögnum á þessu
stigi því allir bjóðendur verði að
sitja við sama borð. – bg

BJARNI ÁRMANNSSON OG EINAR SVEINSSON Bjarni keypti
stóran hlut af Jóni Helga Guðmundssyni í Íslandsbanka. Dóttir Jóns,
Steinunn Jónsdóttir, bauð Einari Sveinssyni að kaupa sinn hlut síð-
ar en menn töldu ekki nauðsynlegt að borga yfirverð fyrir fjögurra
prósenta hlut í Íslandsbanka.
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SENDINEFND ALÞJÓÐAGJALDEYRIS-
SJÓÐSINS Hrósaði Seðlabankanum og rík-
isstjórninni. Leggur þó til að skattalækkun-
um verði slegið á frest þar til stóriðjufram-
kvæmdum lýkur.

Bauðst hlutur 
Steinunnar
Stjórnarformanni Íslandsbanka bauðst að kaupa fjögurra
prósenta hlut Steinunnar Jónsdóttur í Íslandsbanka. Ekki
var gengið að tilboðinu og seldi hún þá Burðarási hlutinn.

HÖFÐABORG FJÁRFESTA Ráðgjafar fjár-
festa dvelja í húsi ríkissáttasemjara í Borgar-
túni við að yfirfara gögn Símans.

FERÐAMENN Í REYKJAVÍK Ójafnvægi er
í hagkerfinu og gerir hátt gengi krónunnar
það að verkum að samdráttur er í þeim at-
vinnugreinum sem eiga sitt undir erlendri
eftirspurn.

BRÆÐURNIR ORMSSON
Hafa keypt heildsöluna Vörukaup en
hyggjast ekki gera neinar róttækar breyt-
ingar á rekstrinum.
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Hive inn á símamarkað
Forsvarsmenn fyrirtækisins telja að ný samkeppni muni lækka verð til

neytenda og benda á reynsluna úr netheimum.
Félag Pálma Haraldssonar, sem
meðal annars á Iceland Express
og danska flugfélagið Sterling,
keppir ekki lengur um að kaupa
ríkisflugfélagið Lithuanian Air-
lines í Litháen. 

Upphaflegt tilboð hans í
flugfélagið reyndist ekki nógu
hátt samkvæmt heimildum
Markaðarins.

Sagt var frá því á fréttaveit-
unni Bloomberg í síðustu viku
að einkavæðingarnefndin í Lit-
háen hefði framlengt tilboðs-

frest í ríkisflugfélagið til dags-
ins í dag. Samkvæmt fréttinni
fékk Pálmi ásamt þremur lithá-
iskum bjóðendum tækifæri til
að hækka kauptilboð sín. Frétt-
in reyndist ekki rétt hvað varð-
ar Pálma því hann fékk ekki að
halda áfram í tilboðsferlinu. 

Haft var eftir embættis-
mönnum í landinu að lágmarks-
verðið væri um 200 milljónir
króna og kvaðir á kaupanda að
endurnýja flugflotann næstu
tvö árin. – bg

Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar

Kvótaverð er á uppleið, einkum
innan krókaaflamarksins. Innan
varanlegra aflahlutdeilda hefur
verð á þorski hækkað úr 1.300
krónum á hvert kíló í 1.400 krón-
ur. Á sama tíma hefur verð á ýsu
hefur hins vegar hækkað mun
meira eða úr 350 krónum í 480
krónur. „Ýsan hefur hækkað
skarpt vegna væntinga um aukn-
ar veiðiheimildir,“ segir Árni
Guðmundsson, skipa- og kvóta-
sali. Hann býst við að líklegur
niðurskurður í þorskveiðum á
næsta fiskveiðiári muni ekki
hafa mikil áhrif á verðmyndun á
þorskkvóta.

Ufsi og steinbítur hafa lítið
breyst í verði en skötuselur hef-
ur hækkað upp í eitt þúsund
krónur kílóið og gæti haldið
áfram að hækka.

Verð á kvóta í krókaaflamark-
inu hefur hækkað mikið í fjörleg-
um viðskiptum. Þorskurinn hef-

ur hækkað frá því í haust um 220
krónur á kílóið en ýsan hefur
hækkað um þriðjung á sama
tíma, úr 270 krónum í 360.
„Margir hafa verið að færa sig úr
varanlega aflamarkinu í varan-
legan krókaafla. Það myndaðist
mikill þrýstingur þegar lögum
um dagróðarbáta var breytt og
eigendum bátanna leyft að stæk-

ka þá upp í fimmtán tonn. Þess
vegna eru margir að bæta við sig
kvóta vegna frekari sóknar,“ seg-
ir Árni.

Hann segir að leigumarkaður
með kvóta sé nokkuð stöðugur og
lítið beri á þeirri spennu sem oft
einkenndi markaðinn í gamla
daga. Aftur á móti er skiptimark-
aður með kvóta líflegur. 

Ýsan hækkar mikið
Kvótaverð í hámarki. Hækkunin er einkum í krókaaflamark-
inu. Þorskurinn fylgir í humátt á eftir ýsuni. 

Føroya Sparikassi P/F hefur
fengið aðild að Kauphöllinni. Þá
eru aðilar að Kauphöllinni orðnir
22 talsins, þar af þrír erlendir.
„Það er ánægjulegt að Føroya
Sparikassi hefur bæst í hóp er-
lendra kauphallaraðila,“ segir
Þórður Friðjónsson, forstjóri
Kauphallarinnar.

Føroya Sparikassi Group er
stærsta fjármálafyrirtæki Fær-
eyja með heildareignir að fjár-
hæð 872 milljónir evra í desem-
ber 2004. Innan samstæðunnar
eru fasteignasalan INNI P/F og
fjárfestingarbankinn Eik Bank
Danmark A/S sem er aðili í Kaup-
höllinni í Kaupmannahöfn.

Með aðildinni hefur Føroya
Sparikassi aðild að tveimur NOR-
EX-kauphöllum, Kauphöll Ís-
lands og Kauphöllinni í Kaup-
mannahöfn. -dh

Þriðji erlendi aðilinn 
í Kauphöllinni

Stærsta fjármálafyrirtæki Færeyja viðskiptaaðili á
íslenska markaðnum.

Söluhagnaður um
tveir milljarðar
Baugur, Tom Hunter og HBOS selja 

fasteignafélagið LXB

Skammtímasjó›ur er fjárfestingarsjó›ur skv. lögum nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i.
Rekstrarfélag sjó›sins er Rekstrarfélag Kaupflings Búna›arbanka hf. Fjárfestingarsjó›ur telst vera
áhættusamari fjárfesting en ver›bréfasjó›ur skv. lögunum. Meiri áhætta fjárfestingarsjó›s er fólgin
í r‡mri fjárfestingarheimildum sem geta m.a. leitt til minni áhættudreifingar en í ver›bréfasjó›i. Nánari
uppl‡singar um framangreint má nálgast í útbo›sl‡singu e›a útdrætti úr útbo›sl‡singu sjó›sins í
útibúum KB banka e›a á www.kbbanki.is.

* Nafnávöxtun sl. 12 mánu›i m.v. 31.05.2005
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 – kraftur til flín!

S K A M M T Í M A S J Ó ‹ U R

9, 1%
*

Skammtímasjó›ur er gó›ur kostur fyrir flá sem vilja
áhættulitla fjárfestingu og verja sig gegn ver›bólgu.
Enginn munur er á kaup-og sölugengi eftir 30 daga.
Innstæ›an er alltaf laus til útborgunar.

KVÓTINN HÆKKAR Í VERÐI Kvótaverð á þorski og ýsu hefur hækkað nokkuð frá fyrra
hausti, einkum ýsukvótinn. Meiri eftirspurn er eftir varanlegum kvóta í krókaaflakerfinu. 
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BÝÐUR FÆREYSKA BANKANN VEL-
KOMINN Þórður Friðjónsson, forstjóri
Kauphallarinnar.
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Pálmi úr leik
Pálmi kaupir ekki litháiskt ríkisflugfélag.

Fjarskiptafyrirtækið Hive undir-
býr að bjóða viðskiptavinum
bæði upp á heimasíma og far-
símaþjónustu á næstu misserum.

Heimasíminn verður svokall-
aður IP sími sem nýtir Internetið
til að flytja símtölin en notandinn
sjálfur verður ekki var við neina
breytingu aðra en þá, að sögn
Þorsteins Baldurs Friðrikssonar,
markaðsstjóra Hive, að sím-
reikningurinn snarlækkar.

„Við byrjum á heimasíma-
þjónustu sem byggir á netsíma-

tækni og fólk getur fengið símtöl
bæði innanlands og til útlanda á
miklu lægra verði en áður hefur
þekkst,“ segir Þorsteinn Baldur.
Þá íhugar Hive að bjóða farsíma-
þjónustu í kjölfar aðkomu félags-
ins að heimasímamarkaðnum.

Að sögn Þorsteins Baldurs
hefur kostnaður við ADSL net-
þjónustu lækkað um sjötíu pró-
sent frá því Hive byrjaði að bjóða
upp á slíka þjónustu í lok síðasta
árs. Hann segist þess fullviss að
innreið Hive á símamarkað muni

einnig hafa verulega verðlækkun
til neytenda í för með sér. - þk

ÞORSTEINN
BALDUR
FRIÐRIKS-
SON Markaðs-
stjóri Hive seg-
ir fyrirtækið
stefna á að
bjóða heima-
síma og far-
símaþjónustu.

Breska fasteignafélagið Land
Securities hefur keypt fasteigna-
félagið LXB sem er meðal annars
í eigu Baugs Group, Halifax
Bank of Scotland og skoska at-
hafnamannsins Tom Hunters.
Kaupverðið er um 43 milljarðar
króna. Gengishagnaður Baugs af
viðskiptunum, að meðtöldum
arðgreiðslum, nemur tæpum
tveimur milljörðum króna sam-

kvæmt heimildum Markaðarins.
Eigendur félagsins ganga því frá
fjárfestingunni með tuttugu
milljarða hagnað.

Baugur eignaðist tíu prósenta
hlut í LXB árið 2003 og borgaði
einn milljarð fyrir hlutinn.

Helstu eignir LXB eru versl-
unarmiðstöðvar og stórmarkaðir
í norðvestur- og suðaustur-Bret-
landi, þar á meðal í London. - eþa

BAUGUR SELUR Söluhagnaður Baugs Group af tíu prósenta hlut í LXB er tveir milljarðar.

Aflamark Krókaaflamark
Nóvember Júní Breyting Nóvember Júní Breyting

2004 2005 í % 2004 2005 í%
Þorskur 1.300 1.410 +8,5 780 1.000 +28,2
Ýsa 350 480 +37,1 270 360 +33,3 
* Í krónum á kíló

Þ R Ó U N  K V Ó T A V E R Ð S  Í  V A R A N L E G R I  H L U T D E I L D  Í
A F L A M A R K I  O G  K R Ó K A A F L A M A R K I . *



Okkar bestu bo›!Okkar bestu bo›!

Vaskar og handlaugar

Ver› 29.900

19.900
Ver› 29.900

19.900

Handklæ›aofnar

60 x 60 sm 60 x 120 sm

Ver› 39.900

29.900

Ver› 29.900

19.900

Salerni

Ver› 58.000

39.900
Ver› 24.900

19.900

Hur›irMjög gott úrval af innihur›um

Spónlagt Mahony: ver› 25.900

Eik, Hlynur, Mahony, Hnota. 70, 80 og 90 sm.

19.900

Sturtuhausar

Ver› frá 7.990

2.990

Margar stær›ir og ger›ir

Victory sturtuklefar

Ver› 92.900

49.900
Ver› 92.900

49.900

Gólfflísar Frábært úrval

Ver› frá

1.790

30 x 60 sm 30 x 30 sm 45 x 45 sm

Ver› 29.000

14.900
Ver› 28.900

14.900

Ver› 12.900

9.999

Ver› 15.900

9.999

Ver› 7.990

4.900

-flegar flú kaupir gólfefni

Parketúrvali› er í Har›vi›arvali
BEYKI 60cm

1.990
HLYNUR 60cm

1.990
BEYKI 60cm

1.990
BEYKI NATUR 60cm

1.990
BEYKI 60cm

1.790
EIK 55cm

BEYKI 60cm

3.390
EIK TUNDRA BEYKI 60cm

3.390
EIK TERRA BEYKI 60cm

2.690
EIK RUSTICAL

2.690

Me› hljó›einangrandi
undirlagi og gólflistum

Vi›arfliljur

Ver› 1.690

1.290
Ver› 1.600

990

Ver› 11.900

7.900

Ver› 19.990

9.900

Blöndunartæki

Ver› frá

990

Veggflísar
á ba›herbergi og eldhús
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13 x 260 sm

20 x 25 sm

Ver› 29.000

14.900

3.390 3.390

1.790

Me› hljó›einangrandi
undirlagi og gólflistum
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Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar

Skipakóngurinn John Fredriksen hefur hrist upp í
norska hlutabréfamarkaðnum með átta milljarða
króna kaupum sínum á 48 prósenta hlut í laxeldisfé-
laginu Pan Fish. Fyrir vikið hafa hlutabréf í norsk-
um útgerðar- og fiskeldisfyrirtækjum rokið upp á
síðustu dögum ásamt bréfum í flugvéla- og orku-
geiranum.

Komu þessi kaup flatt upp á marga, enda hefur
Fredriksen lýst því yfir að fjárfestingar hans í Nor-
egi hafi sjaldan skilað öðru en tapi. John talar oft
um það að hann sé utangarðsmaður í norsku við-
skiptalífi og eigi ekki upp á pallborðið hjá ráða-
mönnum. Frontline olíuskipafélagið, sem veldi hans
byggist á, stendur fyrir utan norsku útgerðar-
mannasamtökin og alþjóðleg skipasamtök.

Fredriksen er ríkasti maður Noregs og gengur
yfirleitt ekki hinn hefðbunda veg. Hann er 61 árs,
tveggja dætra faðir, sem varð vellauðugur á eigin
verðleikum og vinnu. Breska blaðið Mail on Sunday
kallaði hann eitt sinn hinn nýja Aristoteles Onassis
vegna mikilla umsvifa í olíuskipageiranum. Það er
þó alveg ljóst að Norðmaðurinn er orðinn mun auð-
ugri en Grikkinn Onassis var nokkru sinni. Auðæfi
Fredriksen eru metin á um 250 milljarða íslensra
króna sem gerir hann að 160. ríkasta manni heims
samkvæmt Forbes. Verðmæti hlutabréfanna í
Frontline eru um 65 milljarðar króna.

Þegar John lauk skyldunámi sextán ára gamall
fór hann að starfa sem skipamiðlari og hóf

eigin rekstur í greininni árið 1974. Árið
1986 var hann settur í fangelsi, ranglega
sakaður um að hafa rænt olíubirgðum úr

olíuskipi sem var á leið í Persaflóastríðið. 
Einkalífið þykir heldur skrautlegt. Karlinum

finnst sopinn góður og margar sögur fara af svall-
veislum á seglskipinu Kharg-Eyjunni. Milljarða-
mæringurinn forðast þó fjölmiðla eins og heitan
eldinn. Undir hrjúfu yfirborðinu leynist örlátur
maður sem leggur milljónir norskra króna til líkn-
ar- og góðgerðarmála á hverju ári.

Þótt John líti á sig sem mikinn Norðmann og líði
vel í Noregi kýs hann að búa á miklu setri fjölskyld-
unnar í Chelsea í London. Hann hafði hug á því að
breyta til og skrá lögheimili sitt í Noregi en hætti
við þegar ráðgjafar hans bentu honum á að hann
myndi lenda í háum auðjöfraskatti. Byggt á Dagens
Næringsliv og Forbes

Evrópskur ofurbanki

Myrtur vegna platsverðs
Kínverskur maður hefur verið dæmdur til dauða fyrir morð á félaga 

sínum. Báðir töldu sig eiga sverð sem ekki er til í alvörunni.

Ford-bílafyrirtækið var stofnað af Henry Ford 15. júní
árið 1903 og fagnar því 102 ára afmæli sínu um þessar
mundir. Tólf fjárfestar lögðu til fé og var stofnfé alls 28
þúsund dalir.

Í fyrstu framleiddi fyrirtækið aðeins örfáa bíla á dag
og var það margra daga verk fyrir tvo til þrjá starfsmenn
að setja saman eina bifreið.

Árið 1908 var fyrsti Ford Model T bíllinn framleiddur.
Hann varð svo vinsæll að brátt þurfti fyrirtækið að stæk-
ka við sig og leita nýrra aðferða við framleiðslu. Árið
1913 luku Ford-menn við þróun færibandsins og gjörbylti
sú uppfinning allri framleiðslu.

Sá galli var þó á að eftir að fjöldaframleiðsla hófst
þótti vinnan svo einhæf og leiðinleg að erfitt reyndist að
fá verkamenn til að vinna í Ford-verksmiðjunum. Var þá
gripið til þess ráðs að hækka laun verkamanna um helm-
ing og minnka vaktaálag.

T-módelið átti að vera einfaldur bíll sem allir hefðu

efni á. Þess vegna var hann allur hrár að innan og einung-
is til svartur, því svört málning þornar hraðar en önnur
málning.

Smám saman jókst þó eftirspurn eftir þægindum í bif-
reiðum og árið 1927 neyddist Ford til að hætta fram-
leiðslu T-módelsins, til að halda í við keppinauta sína.

Kreppan mikla fór illa með Ford-fyrirtækið og var 60
þúsund starfsmönnum sagt upp og verksmiðjum fækkað
úr 35 í átta. Það var ekki fyrr en í seinni heimsstyrjöld-
inn að fyrirtækið tók aftur við sér. 

Framleiddi Ford þá flugvélar og bifreiðar fyrir banda-
ríska herinn. Meðal afurða fyrirtækisins á þessum árum
var hinn goðsagnakenndi Willy’s-jeppi.

Ford-fyrirtækið er ennþá meðal stærstu bílaframleið-
enda í heimi og hefur bætt við vörumerkjum á borð við
Volvo, Jaguar og Land Rover. Stjórnarformaður Ford er
Bill Ford, langafabarn Henrys Ford, stofnanda og eig-
anda fyrirtækisins til margra ára. - jsk

S Ö G U H O R N I Ð

Bílaframleiðandinn Ford 102 ára

Einkalífið þykir heldur skrautlegt. Karlinum finnst sopinn góður og margar 
sögur fara af svallveislum á seglskipinu Kharg-Eyjunni.

RÍKASTI MAÐUR
NOREGS Auður John
Fredriksens er metinn
á 250 milljarða ís-
lenskra króna. Fjár-
festing hans í Pan
Fish hefur hrist upp í
norska hlutabréfa-
markaðnum. Sjaldan
er lognmolla í kring-
um hann eins og
dæmin sanna. 

Hristir upp í 
Norðmönnum
John Fredriksen er ríkasti maður Noregs. Hann er ekki allra
og fer sínar leiðir í fjárfestingum.

Fyrirtæki Land Gengi Gjald- (Gengi Breyting
miðill gjaldmiðils)

BTC Búlgaría 393,60 Lev 40,65 -0,6%
Carnegie Svíþjóð 82,25 SEK 8,50 1,3%
deCode Bandaríkin 7,73 USD 65,40 -0,6%
EasyJet Bretland 2,58 Pund 117,91 13,8%
Finnair Finnland 7,22 EUR 78,81 2,4%
French Connection Bretland 2,73 Pund 117,91 0,7%
Intrum Justitia Svíþjóð 52,50 SEK 8,50 2,1%
Low & Bonar Bretland 0,98 Pund 117,91 -10,8%
NWF Bretland 5,43 Pund 117,91 -7,1%
Scribona Svíþjóð 14,35 SEK 8,50 -1,6%
Singer & Friedlander Bretland 3,13 Pund 117,91 0,1%
Skandia Svíþjóð 41,00 SEK 8,50 -4,0%
Somerfield Bretland 1,98 Pund 117,91 0,1%
Miðað við gengi bréfa og gjaldmiða 13. júní 2005

Ú T R Á S A R V Í S I T A L A 1 0 8 , 9 9 1 , 0 3 %

WILLY’S-JEPPI Ford framleiddi Willy’s-jeppa á styrjaldarárunum en fyrir-
tækið fagnar um þessar mundir 102 ára afmæli sínu. 
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Kínverskur maður, Quiu
Chengwei að nafni, hefur verið
dæmdur til dauða fyrir morð á fé-
laga sínum eftir þeir höfðu deilt
um eignarrétt á sverði sem aðeins
er til í tölvuleik.

Quiu hafði unnið sverðið til
eignar í fjölþátttökuleiknum
Legend of Mir 3. Qui lánaði svo fé-
laga sínum, Zhu Caoyuan, sverðið.
Zhu neitaði hins vegar með öllu að
skila sverðinu og seldi það að lok-
um í gegnum netið fyrir 60 þús-
und krónur. 

Quiu kærði þá Zhu til lögregl-
unnar, en lögreglan gat ekkert að-
hafst því kínversk eignarréttar-
lög ná ekki til hluta sem ekki
eru áþreifanlegir. Quiu
ákvað þá að taka lögin í sínar
hendur, fór sem leið lá heim til
Zhus og stakk hann til bana.

Fjölþátttökuleikir eru vin-
sælir í Kína og lifa margir
hreinlega lifa lífinu í gegnum
tölvuna. Á síðasta ári tóku
rúmar tuttugu milljónir Kín-
verja þátt í slíkum leikjum

og eyddu í það um þremur millj-
örðum króna.

Algengt er að ýmsir smáhlutir
sem fylgja leikjunum, til að
mynda vopn eða fararskjótar,
gangi kaupum og sölum fyrir háar

fjárhæðir á netinu.
Eftir morðið hefur komið

upp sú umræða í Kína að
nauðsynlegt sé að skilgreina
eignarrétt á slíkum hlutum til

að fleiri fari ekki að dæmi Qui-
us og láti keppnisskapið hlau-
pa með sig í gönur. - jsk

Unicredito, sem er stærsti banki
Ítalíu, hyggst taka yfir þýska
bankann HBV. Yrði þetta stærsta
sameining tveggja banka sem um
getur. HBV bankinn er metinn á
1600 milljarða króna.

„Þetta verður fyrsti evrópski
ofurbankinn,“ sagði forstjóri
HBV, Dieter Rampl. Rampl mun
gegna embætti stjórnarformanns
hjá nýja bankanum en æðsti mað-
ur Unicredito, Alessandro
Profumo, verður forstjóri.

Með sameiningunni telja
bankarnir sig geta sparað allt að
80 milljarða á ári. Talið er að 9
þúsund starfsmenn HBV muni
missa vinnuna, en alls vinna 130
þúsund manns hjá hinum nýja
sameinaða banka. -jsk

STJÓRNARMENN NÝJA EVRÓPSKA OF-
URBANKANS Alessandro Profumo, for-
stjóri, og Dieter Rampl, stjórnarformaður,
koma út úr höfuðstöðvum Unicredito eftir
að hafa handsalað stærstu bankasamein-
ingu Evrópusögunnar.

FLUGVÉL FRÁ AIRBUS Ekki hefur gengið jafnvel að koma A350 vélinni á loft og nú hef-
ur verið tilkynnt að henni seinki enn frekar.

Samkeppni Airbus og Boeing, tveggja stærstu flugvélaframleið-
enda veraldar, virðist ætla að skyggja á hina árlegu flugsýningu
sem hefst í París þann 17. júní næstkomandi.

Tilkynnt hefur verið um seinkun á A350 vél Airbus sem á að
vera svar fyrirtækisins við nýju flaggskipi Boeing, 787 Dream-
liner. A350 vélin átti upphaflega að vera tilbúin fyrir flugsýning-
una en nú virðist því seinka um óákveðinn tíma.

Varaforseti markaðsdeildar Boeing, Randy Baseler, var ekki í
vafa um hver ástæðan væri fyrir seinkuninni: „Það gengur ekki að
tilkynna um að ný vél sé væntanleg og sækja svo um styrk þegar
allt er komið í hnút. Þeir eru einfaldlega í vandræðum og því
seinkar vélinni.“

Forsvarsmenn fyrirtækjanna tveggja hafa lengi deilt,
en Boeing sakar Airbus um að njóta óhóflegra styrkja

frá Evrópusambandinu. -jsk

Deilur skyggja á flugsýningu
Boeing sakar Airbus um að njóta óhóflegra
styrkja. Tilkynnt hefur verið um seinkun 

á nýrri vél Airbus.



Sérðu stundum ekki skóginn 
fyrir trjánum?

Hafðu samband við fyrirtækjaráðgjöf Og Vodafone í síma 599 9500 eða sendu tölvupóst á  5999500@ogvodafone.is 
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PAUL WOLFOWITZ FYLGIST MEÐ OLÍUBORUNUM
Nígería er sjöundi stærsti olíuframleiðandi heims og því afnámu G8-leiðtogar ekki skuldir
landsins. Wolfowitz heilsar hér upp á verkamenn.

Wolfowitz í Afríku
Yfirmaður Alþjóðabankans vill með heimsókninni
sýna að málefni Afríku séu honum efst í huga.

Japanski bílaframleiðandinn
Toyota hefur í hyggju að hækka
verð á bifreiðum sínum í Banda-
ríkjunum um tvö til þrjú prósent.
Á þetta að hjálpa bandarískum
keppinautum þeirra sem hafa
verið í miklu basli undanfarið.

Á síðasta ári var hagnaður
Toyota um 700 milljarðar króna á
meðan bandarísku keppinautarn-
ir, Ford og General Motors, hafa
þurft að segja upp starfsfólki og
eru skuldug upp fyrir haus.

„Við höfum ekki tekið ákvörð-
un enn þá. Toyota vill stuðla að
virkri samkeppni því þannig er

hag neytandans best borgið,“
sagði talsmaður Toyota.

Japanskir bílar voru á síðasta
ári 30 prósent allra seldra bif-
reiða í Bandaríkjunum. Þykir
kaupendum japanskra bifreiða
þeir fá meira fyrir minna, en
bandarískir bílar eru oft á tíðum
dýrari auk þess sem þeir eyða
meira eldsneyti. -jsk
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Hinn nýi yfirmaður Alþjóðabank-
ans, Paul Wolfowitz, ferðast nú
um Afríku og er um þessar mund-
ir staddur í Nígeríu. Wolfowitz
vill með ferðinni sýna að málefni
Afríku séu efst á forgangslista
bankans.

Margir gagnrýndu skipun Wol-
fowitz í stöðuna og töldu „stríðs-
hauk“ frá Washington ekki til
þess fallinn að hjálpa þriðja
heims ríkjum að berjast gegn fá-
tækt.

Heimsókn Wolfowitz kemur í
kjölfar þess að fjármálaráðherrar
G8-ríkjanna svokölluðu, ákváðu
að afnema 2800 milljarða skuld
átján fátækustu ríkja heims, sem

mörg hver eru í Afríku.
Nígería er hins vegar enn

skuldum vafin þar sem leiðtogum
G8 þótti ekki viðeigandi að af-
nema skuldir lands sem er sjö-
undi stærsti olíuframleiðandi ver-
aldar.

Í Nígeríu mun Wolfowitz ganga
á fund stjórnmálamanna og ann-
arra framámanna: „Þetta sýnir að
Wolfowitz tekur málefni Afríku
alvarlega. Það er hins vegar ekki
nóg að tala, heldur verður líka að
framkvæma,“ sagði talsmaður
góðgerðarsamtakanna Oxfam.

Wolfowitz mun einnig heim-
sækja Rúanda, Burkina Faso og
Suður-Afríku í ferðinni. -jsk

Toyota gerir keppinautum greiða

TOYOTA-JEPPI Forsvarsmenn Toyota
hafa í hyggju að hækka verð á bifreið-

um sínum í Bandaríkjunum til að hjálpa
keppinautum sínum, sem ekki hefur

vegnað vel að undanförnu.

Knattspyrnulið af markaði
Dæmi eru um að hlutabréf í enskum knattspyrnuliðum hafi lækkað tuttugufalt.

Sérfræðingar segja hlutabréf í knattspyrnuliðum heimskulega fjárfestingu.
Eftir að Malcolm Glazer komst yfir meirihluta
hlutabréfa í Manchester United og ákvað að taka
félagið af markaði hafa komið upp efasemdir um
að knattspyrnulið eigi sér framtíð á hlutabréfa-
markaði.

Viny Bedi, knattspyrnusérfræðingur hluta-
bréfamarkaðarins í London, segir að rekstrar-
grundvöllurinn sé ekki til staðar: „Kannski fyrir
lið eins og Arsenal sem spilar í Meistaradeildinni á
hverju ári“, og bætir við: „Fyrir smærri
lið er þetta alger vitleysa. Sjáið til að
mynda Sunderland, hlutabréf í fé-
laginu hafa fallið tuttugufalt í
verði.“

Mörg vandamál hafa herjað á fé-
lögin: þau voru flest ofmetin þegar
þau voru sett á markað, netbólan
fór illa með þau auk þess sem

laun leikmanna hafa reynst þungur baggi.Tekjur
af sjónvarpsréttindum hafa heldur ekki reynst
jafn miklar og vonast var eftir.

Nú er svo komið að félögin keppast við að skrá
sig af markaði: nú síðast Manchester United en
þar á undan Chelsea, og Glasgow-risarnir Celtic og
Rangers.

Harry Philip hjá ráðgjafafyrirtækinu Inner
Circle Sports segir að líklegt sé að sú þróun haldi

áfram: ,,Hlutabréf knattspyrnuliða hafa lækk-
að gríðarlega í verði. Þeim einu sem dettur í

hug að kaupa bréfin eru aðdáendur liðanna
og þar ræður ekki gróðavon för heldur ást á
klúbbnum“. -jsk

ARSENAL OG CHELSEA Arsenal er enn á hlutabréfa-
markaði og vegnar vel. Róman Abramóvitsj tók hins
vegar Chelsea af markaði þegar hann festi kaup á fé-
laginu.
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Þórlindur Kjartansson
skrifar

Á síðustu misserum hefur sú breyting orðið hjá ís-
lenskum netnotendum að sífellt meira gagnamagn
er innifalið í áskriftinni. Nú auglýsa fyrirtækin að
innhal frá útlöndum sé ótakmarkað en fyrir ör-
stuttu síðan þurfu notendur að borga í kringum
2.500 krónur fyrir hvert gígabæt sem þeir höluðu
inn umfram tiltekið þak.

Sá böggull fylgir hins vegar
skammrifi að ótakmarkað inn-
hal getur leitt til þess að kerfi
stíflist þar sem burðargeta net-
kerfisins er ekki næg til þess
að margir notendur geti hlaðið
niður gögnum á fullum afköst-
um. Af þessum sökum hafa
bæði Síminn og Og Vodafone
gripið til þess ráðs að áskilja
sér rétt til þess að draga úr
þjónustu við viðskiptavini sem
að mati fyrirtækjanna hala inn
óhóflegu magni.

Hive setur hins vegar engin
slík mörk gagnvart sínum við-
skiptavinum. Hins vegar reyna
kerfisstjórar Hive að tryggja
að mikið innhal gagna hjá einstaka notendum hafi
ekki áhrif á hraðann hjá öðrum notendum. Þessu
má líkja við það þegar flutningabílar eru skyldaðir
til að keyra um að nóttu svo þeir hægi ekki á bíla-
umferð þegar álagið er mest á daginn.

Hjá Og Vodafone er kveðið á um það í notkunar-
skilmálum að ekki sé ætlast til þess að hlaðið sé
niður meira en fjörtíu gígabætum á mánuði. Ef það
gerist geta notendurnir átt von á bréfi frá fyrir-
tækinu þar sem þeir eru látnir vita af því að þeir

séu komnir yfir þau mörk. Að sögn Gísla Þorsteins-
sonar hjá Og Vodafone er mjög fátítt að grípa þurfi
til þessa ráðs.

Eva Magnúsdóttir, upplýsingafulltrúi Símans,
segir að í notkunarskilmálum sé kveðið á um að
hægt sé að bregðast við óhóflegri notkun. Að sögn
Evu telja sérfræðingar hjá Símanum að eðlilegt sé
að miða við fimmtíu gígabæt á mánuði í því sam-
hengi en Síminn hafi ekki haft afskipti af neinum

notendum enn sem komið er og
muni byrja á því að hafa sam-
band við þá sem hlaða niður
meira en hundrað gígabætum.
Þeir sem hlaða niður svo miklu
að efni þurfa að vera að hala inn
gögnum á fullum afköstum
næstum allan sólarhringinn.

Netnotendur hafa hins vegar
bent á að hugtakið óhófleg net-
notkun sé loðið. Ef netverji vill
horfa á sjónvarp í gegnum netið
eru gígabætin fljót að hlaðast
upp. Auknir möguleikar til þess
að horfa á sjónvarp yfir netið
breyta því öllum forsendum um
hvað sé eðlilegt magn af niður-
hali. Sé til dæmis horft á sjón-
varp á Netinu í fullum gæðum

átta tíma á dag er heildarniðurhal á mánuði 139
gígabæt sem er langt umfram þau viðmið sem Og
Vodafone og Síminn hafa sett sér.

Þorsteinn Baldur Friðriksson, markaðsstjóri
Hive, segir að stórtækustu notendur Hive séu að
hlaða niður um þrjú hundruð gígabætum á mánuði.
Hann bendir á að áður en Hive kom til sögunnar og
hóf að bjóða ótakmarkað innhal á netinu hefði slíkt
kostað viðkomandi hátt í milljón á mánuði.

Stórnotendur hægja á netumferð
Þótt fyrirtæki auglýsi ótakmarkað innhal á netinu beita þau
aðferðum til að takmarka notkunina svo hraðinn á netinu
minnki ekki vegna álags frá stórnotendum.

Vilja áfram bann við GSM
Vísindamenn óttast verri skilyrði til stjörnugláps

ef GSM-símar verða leyfðir í flugvélum.

Microsoft bætir ráð sitt
Tölvurisinn lofar að láta af einokunartilburðum.

MIKIÐ ÁLAG Á NETIÐ Sjónvarpssendingar í góð-
um gæðum á Netinu útheimta mikla gagnaflutn-
inga. Símafyrirtækin bjóða upp á takmarkalaust
innhal en setja samt sem áður skilyrði þar sem
mjög mikil notkun getur dregið úr hraða hjá öðrum
notendum.

Microsoft tölvurisinn hefur sent Evrópusambandinu tillögur um
hvernig fyrirtækið hyggist bæta viðskiptahætti sína. 

Evrópusambandið hefur sakað Microsoft um að misnota einokun-
arstöðu sína. Í fyrra var fyrirtækið sektað um 40 milljarða króna og
gefinn frestur til fyrsta júní 2005 til að bæta ráð sitt.

Hefði Microsoft ekki sent inn tillögurnar hefði fyrir-
tækið mátt búast við 300 milljóna króna dagsektum.

Evrópusambandinu mislíkar einkum hvernig
Microsoft reynir að koma í veg fyrir að önnur tölvufyrir-
tæki geti hannað forrit sem nota má innan Windows stýri-
forritsins. Hefur fyrirtækinu meðal annars verið gert að
framleiða útgáfu af Windows sem ekki inniheldur Media
Player tónlistarforritið.

Evrópusambandið vill að tölvuframleiðendur
sjálfir ráði því hvaða tónlistarforrit fylgi afurðum
þeirra. - jsk

Áhugamenn um rannsóknir á
himingeiminum eru ekki sáttir
við hugmyndir um að leyfa far-
þegum í flugvélum að nota GSM
síma. Stjörnuskoðararnir segja
að rafsegulmerki frá símunum
trufli móttökuskilyrði fyrir aðrar
bylgjur sem notaðar eru til að
rannsaka útgeiminn.

Mjög umdeilt er hvort það
hafi slæm áhrif á flugöryggi að
leyfa notkun farsíma í farþega-
rými og er líklegt að banninu
verði aflétt í Bandaríkjunum inn-
an tíðar og þá munu önnur ríki
sennilega fylgja í kjölfarið.

Til þess að draga úr rafsegul-
mengun ef GSM-símar verða
leyfðir í háloftunum hefur verið
stungið upp á því að komið verði
fyrir GSM-mastri í hverri vél.

Ástæðan er sú að merkjasending-
ar GSM-síma breytast í hlutfalli
við fjarlægð frá sendi og með því
að hafa sendinn um borð í vélinni
er hægt að draga verulega úr
styrk merkisins. - þk

SKOÐAR STJÖRNURNAR Áhugamenn
um stjörnuskoðun óttast að ef GSM símar
verða leyfðir í flugvélum kunni það að hafa
slæm áhrif á móttökuskilyrðin.
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Karlmenn sem horfa á klám-
myndir þar sem tvær konur og
einn karlmaður koma við sögu
framleiða betra sæði en karl-
menn sem horfa á klámmynd af
einni konu og einum karli, sam-
kvæmt nýrri rannsókn.

Þykir þetta benda til þess að
karlmenn geti aukið gæði sæðis
þegar þeir sjá fram á samkeppni
um hylli kvenna. 

„Þetta er eitthvað sem á ræt-
ur sínar að rekja til forfeðra
mannsins. Mig grunar að þetta
nýtist nútíma karlmönnum ekki
mikið í tilhugalífinu,“ sagði
Leigh Simmons, sem stýrði
rannsókninni.

Talið er að þessar niðurstöður
nýtist vel við meðferð á ófrjó-
semi. - jsk

Gæðasæði

SYLVESTER STALLONE OG FÉLAGI Sylv-
ester Stallone á eina erótíska kvikmynd að
baki, Party at Kitty’s and Studs sem út kom
árið 1970.

Öldruð gæludýr
valda útgjöldum
Framfarir í heilbrigðisvísindum
eru ekki einskorðaðar við mann-
inn. Gæludýr lifa nú einnig miklu
lengur en áður en því fylgir
fleira en tóm gleði.

Ný könnun í Bretlandi leiðir í
ljós að kostnaður eigenda aldr-
aðra gæludýra fer sívaxandi. Svo
dæmi sé tekið kostar það um sex-
tíu þúsund krónur á ári að sinna
gigtarveikum ketti og helmingi
dýrara er að halda uppi hjart-
veikum hundi.

Stór hluti af þeirri læknisþjón-
ustu sem mannfólkið á völ á
stendur nú einnig gæludýrum til
boða. Til dæmis er ekki óalgengt
að borga fyrir lyfja- og geisla-
meðferð ef gæludýr greinast
með krabbamein. - þk

HVORN MUNDIR ÞÚ KJÓSA? Ole Gunnar Solskjær ætti eflaust ekki mikinn séns í póil-
tíkinni. Denis Haysberth, sem leikur Palmer forseta í sjónvarpsþáttunum 24, er hins veg-
ar mjög „forsetalegur“.

Vísindamenn í Bandaríkjunum
hafa komist að því að háskóla-
nemar spá rétt fyrir um úrslit
kosninga í 70 prósent tilfella
með því einu að skoða myndir af
frambjóðendum.

Rannsóknin leiddi í ljós að
fullorðinslegt andlit er mikill
kostur fyrir stjórnmálamenn en
þeir sem eru með hringlaga and-
lit, lítið nef, stór augu, hátt enni
og litla höku eiga minni mögu-
leika. Þessi niðurstaða er í mót-
sögn við fyrri niðurstöður sem
hafa bent til þess að fólk treysti
betur fólki með barnaleg andlit.

Vísindamennirnir telja að

kjósendur leggi mesta áherslu á
að kjósa fólk sem það telur að
hægt sé að treysta til að standa
sig í starfi. Þar vegur þungt að
viðkomandi hafi nægan þroska.
Ef kjósendur hafa ekkert annað
að dæma eftir heldur en útlit
frambjóðenda þá velja þeir þann
sem lítur út fyrir að bera þá
kosti sem sóst er eftir.

„Einstaklingur með barnalegt
andlit virkar síður hæfur heldur
en sá sem hefur þroskaðra and-
litsfall, jafnvel þótt báðir séu
jafnfallegir og á sama aldri og af
sama kyni,“ segir í rannsókn-
inni. - þk

Barnalegt andlit
ókostur í pólitík
Ný rannsókn sýnir að þroskað andlit gefur
frambjóðendum í kosningum forskot.
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Bandaríska geimferðastofnunin,
NASA, hefur í hyggju að sprengja
í sundur loftstein og er ætlunin að
kanna innviði hans. Vonast er til
þess að verkefnið geti varpað ljósi
á tilurð plánetanna.

Geimferjan, Deep Impact,
verður send á loft og freistar þess
að kljúfa lofsteininn með
sprengju sem ferðast á hundrað-
földum hraða hefðbundinnar
byssukúlu.

Lofsteinninn sjálfur er á stærð
við Manhattan-eyju. Áætlað er að
áreksturinn muni eiga sér stað

þann 4. júli, á þjóðhá-
tíðardegi Bandaríkj-
anna.

Verður atburðurinn
tekinn upp á myndavél
sem verður um borð í
geimferjunni og munu
mælitæki greina brotin
úr loftsteininum: „Við
erum að reyna nokkuð
sem aldrei hefur verið
gert áður. Hraðinn og
fjarlægðirnar eru slík-
ar að engin leið er fyrir
mannshugann að setja

atburði í samhengi,“
sagði Rick Grammier
sem stýrir verkefninu.

Þykir verkefnið
minna um margt á sögu-
þráð amerískra stór-
slysamynda en geimferj-
an er einmitt nefnd eftir
einni slíkri, Deep Impact
frá árinu 1998. -jsk

NASA klýfur loftstein
Bandarískir vísindamenn hyggjast sprengja loftstein og vonast til þess
að varpa ljósi á tilurð plánetanna. Þykir verkefnið minna um margt á

söguþráð amerískrar stórslysamyndar.

GEIMFLAUG NASA Nokkrir
vaskir geimfarar feta nú í fótspor
Bruce Willis og fleiri frægra
Hollywood-leikara og hyggjast
sprengja í sundur loftstein.
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Samkomulag á að hafa náðst í maí síðastliðn-
um milli Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, for-
stjóra Baugs Group, og Þórðar Más Jóhannes-
sonar, forstjóra Straums fjárfestingarbanka,
um að selja hlutafé Straums í Íslandsbanka inn
í nýtt eignarhaldsfélag. Karl Wernersson átti
ásamt systkinum sínum að eiga meirihluta í
félaginu eftir að hafa sett sín 12,5 prósent í Ís-
landsbanka og Sjóvá, sem hann á tvo þriðju
hluta í, inn í félagið. 

Jón Ásgeir og fleiri áttu að eiga minnihluta
í eignarhaldsfélaginu á móti Karli eftir að hafa
keypt átján prósent hlut Straums samkvæmt
samkomulaginu. Hefur FL Group, undir stjórn
Hannesar Smárasonar, verið nefnt í því sam-
hengi en það mun ekki hafa verið fullfrágeng-
ið samkvæmt því sem heimildir Markaðarins
herma. Einnig kom til álita á síðari stigum,
samkvæmt upplýsingum frá Straumsmönn-
um, að Straumur ætti lítinn hlut í eignarhalds-
félaginu. Þótti það ekki spennandi kostur á
endanum.

Hvort þetta samkomulag hafi náðst er nú
deilt um innan hluthafahóps Íslandsbanka.
Þeir sem tengjast Straumi segja þetta ekki
rétta túlkun á atburðarrásinni. Engin ákvörð-
un hafi verið tekin um að setja hlut þeirra inn
í nýtt eignarhaldsfélag. Viðræður hafi átt sér
stað milli Jóns Ásgeirs og stjórnenda Straums
í þá veru en svarið hafi alltaf verið nei. Þetta
hafi til dæmis ekki verið rætt í stjórn Straums.

VILDU STERKAN MEIRIHLUTA
Það sem vakti fyrir Karli Wernerssyni, Jóni
Ásgeiri Jóhannssyni og fleirum með þessum
áformum var samkvæmt heimildum Markað-
arins að fá kjölfestu í hluthafahóp Íslands-
banka eftir mikinn óróleika og átök síðasta
árs. Hefur ólgan meðal annars varið vegna
tilrauna Landsbankans til að ná auknum
áhrifum í Íslandsbanka síðasta árið. 

Með samkomulaginu töldu menn að tvennt
myndi aðallega vinnast; Straumur losaði sig
við óþægilega stóra eign sína í Íslandsbanka,
sem nemur nálægt þrjátíu prósent af heildar-
eignum hans, og átök í hluthafahópnum
myndu lægja með styrkri forystu félags, sem
hefði að minnsta kosti þriðjung hlutafjár á
bak við sig. Eigendur og stjórnendur bankans
gætu þá farið að einbeita sér að rekstri og
sóknarfærum fyrirtækisins í stað deilna. Var
þessi áætlun gerð með velþóknun Bjarna Ár-
mannssonar, forstjóra Íslandsbanka, Einars
Sveinssonar, stjórnarformanns, og Jóns
Snorrasonar, stjórnarmanns. Það er því nokk-
uð ljóst að traustur meirihluti hefði ráðið
ferðinni hefði þetta gengi eftir.

Sagt er að Karl hafi ekki viljað leika þessa
fléttu án þess að upplýsa þá, sem hann hefur
staðið með í meirihluta bankaráðs Íslands-
banka, um áformin. Það var á þeim forsend-
um sem hann óskaði eftir fundi með Stein-
unni Jónsdóttur, dóttur Jóns Helga Guð-
mundssonar í Byko, til að setja hana inn í
málin. Hafa þau starfað saman í bankastjórn.
Staðfest hefur verið að Karl var ekki á þess-

um fundi að falast eftir fjögurra prósenta
hlut Steinunnar í Íslandsbanka, sem nýlega
var seldur til Burðaráss. Með Karli á fundin-
um voru Einar Sveinsson og Jón Snorrason.
Var óskað eftir trúnaði um efni fundarins.

Álykta má sem svo, þegar hér var komið
við sögu, að Karl hafi varla gengið svo langt
að kynna þessi áform nema vegna þess að
hann taldi að samkomulag væri um að
Straumur seldi hlut sinn í Íslandsbanka til
hins nýja félags. Þó skal áréttað að Straums-
menn hafa neitað að slíkt samkomulag hafi
nokkurn tíma verið gert. Hér stendur því orð
gegn orði.

STEINUNN SELUR ÓVÆNT
Samkvæmt heimildum Markaðarins urðu við-
brögð Jóns Helga við þessum fyrirætlunum,
þegar hann frétti af þeim daginn eftir, harka-
leg. Ekki liggur ljóst fyrir hvers vegna. Þó er
ekki hægt að horfa fram hjá því, sem fram
kom í máli viðmælenda Markaðarins, að
ástæðan gæti legið í því að Hannes Smárason
forstjóri FL Group, var nefndur sem aðili að
nýja félaginu. Hannes er fyrrverandi eigin-
maður Steinunnar og tengdasonur Jóns
Helga. Eins og áður kom fram hefur eftirá
verið gert lítið úr afskiptum Hannesar af
þessu máli og haft var eftir honum í fréttum
RÚV að hann hefði ekki komið nálægt þessu.

Vitað er að þau feðgin voru ekki alls kost-
ar sátt við það hvernig staðið var að sölu Sjó-
vár í stjórn Íslandsbanka til Karls Werners-
sonar í apríl á þessu ári. Einn viðmælandi
Markaðarins segir það algjörlega óskylt mál.
Jón Helgi á að hafa rætt um sölu á hlut sínum
í Íslandsbanka í kjölfarið. Hann hafi svo rætt
það við Bjarna Ármannsson og boðið honum
og stjórnendum bankans að kaupa tæp tvö
prósent af sínum hlut ásamt formanni banka-
ráðs. Sýnir það að Jón Helgi var fylgjandi því
að þessir aðilar styrktu sig innan bankans á
þessum tíma en ekki aðilar tengdir Lands-
bankanum.

Föstudaginn 3. júní er ljóst að Steinunn vill
losa sig við fjögurra prósenta hlut sinn í Ís-
landsbanka eftir fundinn þar sem Karl kynnti
henni áform sín. Hún býður ekki Burðarási
fyrst að kaupa hlutinn heldur Straumi fjár-
festingarbanka og Einari Sveinssyni, stjórn-
arfomanni. Sunnudaginn 5. júní er tekin
ákvörðun í þröngum hópi manna, sem hafði
komið nálægt fyrrnefndri áætlun, að kaupa
ekki hlutinn á yfirverði. Hann myndi ekki
skipta sköpum fyrir valdahlutföllin í bankan-
um að þeirra mati. Úr verður að Burðarás,
sem lýtur yfirráðum Björgólfs Thors Björg-
ólfssonar stjórnarformanns og tengist
Straumi, kaupir hlutinn fyrir um 7,3 milljarða
króna miðvikudaginn 8. júní. Friðrik Jó-
hannsson, forstjóri Burðaráss, segir í viðtali
við Fréttablaðið að þeim hafi boðist þessi
hlutur samdægurs.

Það sem gerist samhliða því að Steinunn
ákveður að selja hlut sinn í Íslandsbanka er
að áform um að setja hlut Straums í bankan-

um inn í nýtt eignarhaldsfélag eru stöðvuð.
Þegar leitað er eftir skýringum á því, að því
gefnu að það hafi staðið til innan Straums, er
fátt um svör. Líkleg skýring er sögð er að
Landsbankamenn hafi stöðvað þetta ferli inn-
an Straums, þar sem þeir ráða yfir miklu
hlutafé, enda muni áhrif innan Íslandsbanka
tapast með því. Þegar spurt er hvort þeir
vissu ekki af þessum áformum allan tíman er
því svarað játandi.

NÆSTU SKREF ÓLJÓS
Hluthafar í Íslandsbanka segja stöðuna sem
komin er upp óþolandi fyrir alla aðila. Enginn
nái fram markmiðum sínum. Úr hópi þeirra
sem styðja meirihluta stjórnar heyrist það
sjónarmið að aðkoma Landsbankamanna sé
óviðunandi því það trufli stjórn og rekstur Ís-
landsbanka. Telja þeir ekki farsælt að Bjögg-
arnir – feðgarnir Björgólfur Guðmundsson
og Björgólfur Thor Björgólfsson – hafi ítök í
fjórum fjármálastofnunum; Landsbankanum,
Burðarási, Straumi og svo Íslandsbanka.

Landsbankamenn segja hins vegar að leit-
að sé leiða til að hagræða í bankakerfinu. Með
samvinnu við önnur fjármálafyrirtæki sé
hægt að bæta eiginfjárhlutfall Straums, láns-
hæfi og styrk til frekari verkefna erlendis. 

Allt frá því að félög tengd Björgólfsfeðg-
um fóru inn í Straum síðsumars 2003 og réðu
yfir tæplega 12 prósentum í Íslandsbanka,
hafa sameiningarraddirnar verið háværar. Þó
kom hlé á þeirri umræðu þegar uppstokkun
varð í íslensku viðskiptalífi í september 2003
og Landsbankamenn fóru út úr Straumi og Ís-
landsbanka. Það var svo í byrjun árs 2004 að
Landsbankinn fór aftur að fjárfesta í Íslands-
banka með það fyrir augum að sameina starf-
semi bankanna með einhverjum hætti. Í lok
september sama ár eignuðust eigendur
Landsbankans á ný kjölfestuhlut í Straumi
fjárfestingabanka eftir eins árs hlé.

TILGANGUR LANDSBANKANS ÓLJÓS
Engum virðist vera fyllilega ljóst hvað
Landsbankamenn ætli sér með hlutinn í Ís-
landsbanka. Ljóst er að stórir eigendur Ís-
landsbanka berjast gegn frekari ítökum þeir-
ra í bankanum. Sumir segja að það muni
takast, aðrir segja Landsbankamenn með pál-
mann í höndunum hvað varðar styrk innan
bankans. Það er enn óljóst. Karl Wernersson,
stjórnarmaður og næststærsti hluthafinn,
hefur verið nefndur sá aðili sem getur unnið
að sáttum innan hluthafahópsins. Hann mun
að öllum líkindum reyna að styrkja stöðu sína
á næstunni til að ná betri stöðu í þeim mála-
leitunum.

Staðan í hluthafahópnum er spennustaða.
Hún er sögð óviðundandi fyrir alla hluthafa.
Stóra spurningin er hvenær það losnar um
spennuna og ný staða myndast. Samkvæmt
heimildum Markaðarins gæti það alveg eins
gerst í þessari viku eins og næsta haust.
Ómögulegt sé að spá um það nákvæmlega.

Umdeilt samkomulag við Straum
Hluthafar í Íslandsbanka segja að samkomulag hafi verið um að setja hlut Straums í bankanum inn í
nýtt eignarhaldsfélag. Ekkert slíkt samkomulag var gert, segja Straumsmenn. Björgvin Guðmunds-
son segir yfirráð í Íslandsbanka enn óljós.

STEINUNN JÓNSDÓTTIR FARIN OG
ÓVISSA Í ÍSLANDSBANKA Straumi fjár-
festingarbanka og Einari Sveinssyni, stjórn-
arformanni Íslandsbanka, bauðst að kaupa
fjögurra prósenta hlut Steinunnar Jónsdótt-
ur (lengst til vinstri) í Íslandsbanka áður en
hún seldi hann til Burðaráss. Áform Karls
Wernerssonar (annar frá vinstri), um að
mynda sterkan kjölfestuhóp í Íslandsbanka,
fóru út um þúfur eftir að hann óskaði eftir
að upplýsa samstarfsmenn sína um það
sem framundan var. Á myndinni eru einnig
Einar Sveinsson og Bjarni Ármannsson.

Tíu þúsund 
hluthafar

Um tíu þúsund hluthafar eru í Ís-
landsbanka. Þeir tuttugu stærstu
eiga rúm 65 prósent, sé miðað við

upplýsingar frá Kauphöllinni. Miðað
við gengi bankans undanfarna daga
er verðmæti litlu hluthafanna, sem
eiga um 45 prósent hlutafjár, um

áttatíu milljarðar. 

Þessi dreifða eignaraðild hefur gert
það að verkum að lítill hlutur í Ís-

landsbanka getur tryggt mikil völd.
Því skipta kaup og sala stærstu hlut-

hafanna í bankanum máli. Karl
Wernersson og systkini hans eru
næststærstu hluthafarnir á eftir

Straumi, sem ræður yfir átján pró-
sentum. Karl er í stjórn og hefur

unnið með meirihluta bankastjórnar.
Þessi hópur telur sig hafa yfirráðin í
bankanum og ætlar að verja hana.

Landsbankamenn, sem lengi hafa
seilst til áhrifa í Íslandsbanka, ráða

sjálfir ekki yfir miklu hlutafé, eða
innan við tíu prósent. Ef þeir geta

beitt atkvæðum Straums í Íslands-
banka verður staða þeirra sterkari.
Straumur hefur verið að bæta við

sig hlutum undanfarnar vikur. Einnig
hefur Burðarás, sem stjórnað er af
Björgólfi Thor Björgólfssyni, bætti
við sig hlutum. Þeir telja því stöðu

sína vænlega. 
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Tónleikahald erlendra stórsveita hérlendis hefur
velt hundruðum milljóna á ári síðustu tvö ár. Eft-
irspurn eftir miðum á þessa tónleika hleypur á
þúsundum og sló þungarokkshljómsveitin
Metallica aðsóknarmet í fyrrasumar þegar 18
þúsund manns mættu á tónleika sveitarinnar í
Egilshöll. Umfang tónleikahalds er svo mikið hér
á landi að um sjálfstæða atvinnugrein er nánast
að ræða. Á þessu ári mun andvirði miðasölu á er-
lenda tónlistarmenn vera meiri en hálfur millj-
arður króna. En hverjar eru ástæður þessara
fjölda tónleika og þessarar gífurlegu aðsóknar?
Eru tónleikahaldarar að moka inn peningum á
þessu og því óstöðvandi í því að flytja inn erlenda
tónlistarmenn? Sumarið 2004 sló öll met í fjölda
tónleika og aðsókn en sumarið núna er aðeins ró-
legra. Taka verður tillit til þess að verið er að
gera upp Laugardalshöllina og því færri hentug-
ir tónleikastaðir í boði. 

EKKI SKJÓTFENGINN GRÓÐI
Tónleikahaldarar segja sögur um skjótfenginn
gróða stórlega ýktar og vara við því að reynslu-
lausir aðilar rói á þessi mið. Í mörg horn beri að
líta og eru sögur á kreiki um að nokkrir hafi far-
ið mjög illa á þessu. 

Gróði getur verið nokkur af tónleikahaldi en
áhættan er þó öllu meiri. Oftast er ekki um mjög
fjársterka aðila að ræða og því augljóst að ef illa
fer er fallið mikið. 

Einnig er oft samið um að tónlistamennirnir
fái stóran hluta hagnaðar ef einhver er en tón-
leikahaldarinn tekur allt tapið á sig, ef eitthvað
er. Sérstaklega er um slíka samninga að ræða í
tilvikum frægra hljómsveita sem eru vanar að
draga þúsundir aðdáenda til sín.

STERKT GENGI
Helsta ástæða þess að tónlistarmenn flykkjast
hingað til lands er að gengi krónunnar er mjög
sterkt um þessar mundir. Innflutningur á tónlist
er eins og hver annar innflutningur og því njóta
íslenskir tónlistarunnendur háa gengisins í botn.
Tónleikahaldarar segja lítið mega bera út af í
kostnaðinum til að tónleikar standi ekki undir
sér. Því megi búast við að með veikingu krónunn-
ar fækki tónleikum til muna. 

Einnig benda tónleikahaldarar á að ef gróði
verður á tónleikum fá tónlistarmennirnir hluta
hans en bera ekkert tap ef verður.

Önnur ástæða þess að tónleikum fjölgar er að
tónleikahald er mun stærri hluti af tónlist en
áður. Bæði vegna minnkandi tekna vegna hljóm-
plötusölu og einnig vegna þess að tónlistarunn-
endur vilja heldur sjá hljómsveitirnir á sviði.
Með nýjustu tækni er erfitt að greina hversu góð
hljómsveitin í rauninni er og því eru tónleikar dá-
lítil prófraun á hæfileika listamannanna. Tónlist-
armenn selja einnig fleiri plötur í kjölfar tón-
leikaferða.

Erlendis er svipað uppi á teningnum, stórar
tónlistarhátíðar njóta mikilla vinsæla og hljóm-
sveitir eru duglegar við að stíga á stokk. 

Þriðja ástæðan liggur í því að nokkrir aðilar
bjóða nú tæki og tól til leigu fyrir stórtónleika og
því er samkeppni á því sviði. Samkeppnin verður
til þess að meira er hægt að semja um verð. 

HUNDRUÐ MILLJÓNA
Tekjur tónleikahalda eru mjög einhæfar, þær
koma frá seldum miðum og því er hægt að áætla
tekjur hvers tónleikahalds. Tónleikar sem haldn-
ir voru með Metallicu í fyrra sumar slógu öll met
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Erlendar stórhljómsveitir hafa komið hingað til lands og haldið tónleika fyrir tugi þúsunda gesta að
undanförnu. Síðasta sumar sló öll met en sumarið í ár virðist einnig vera mjög blómlegt. Meira er þó
um þungt rokk heldur en almennt vinsældapopp enda hefur reynslan sýnt að lítill áhugi er fyrir því.
Dögg Hjaltalín skoðar hvort Ísland sé svona rosalega vinsælt að hljómsveitirnar sækist eftir að spila
hér eða hvort skýringarnar megi rekja til sterks gengis krónunnar og minnkandi tekna af plötusölu.

Rokkað fyrir fúlgur fjár
18 ÞÚSUND MANNS MÆTTU Á TÓNLEIKA METALLICU SÍÐASTA SUMAR Slógu öll met og umferðarþunginn eftir því.

EINN FREMSTI TENÓR HEIMS Dýrari tónlistarmenn draga
til sín hóp fólks sem sækir ekki mikið aðra tónleika. Einnig
sjá fyrirtæki sér leik á borði með því að kaupa marga miða
og bjóða viðskiptavinum sínum. Miðar á tónleika slíkra lista-
manna kosta oft tugi þúsunda.

Breiður hópur fólks sækir tónleika er-
lendra listamanna sem koma hingað en
fjölbreytt flóra er í boði, allt frá frægum

óperusöngvurum til harðra þungarokkara.
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ARGENTÍNA
1. Leonardo Francko, Atletico 28 ára
2. Walter Samuel, Real Madrid 27 ára
3. Juan Sorin, Villareal 29 ára
4. Javier Zanetti, Inter Milan 31 árs
5. Esteban Cambiasso, Inter 24 ára
6. Gabriel Heinze, Man. Utd. 27 ára
7. Carlos Tevez, Corinthians 21 árs
8. Juan Riquelme, Villareal 27 ára
9. Javier Saviola, Monaco 23 ára
10. Pablo Aimar, Valencia 26 ára
11. Cesar Delagado, Crus Azal 23 ára
12. Lux German, River Plate 23 ára
13. Gonzalo Rodriguez, Villareal 21 árs
14. Gabriel Milito, Real Zaragosa 24 ára
15. Diego Placente, Leverkusen 28 ára
16. Fabricio Coloccini, Deportivo 25 ára
17. Lucas Bernardi, Monaco 27 ára
18. Mario Santana, Palermo 21 árs 
19. M. Rodriguez, Espanayol 24 ára
20. M. Demichelis, B. Munchen   24 ára 
21. Luciano Figuero, Villareal 24 ára
22. Luciano Galletti, Zaragosa 25 ára
23. Caballero Wilfredo, Elche 23 ára

ÁSTRALÍA
1. Mark Schwarzer, Middlesb. 33 ára
2. Kevin Muscat, Milwall 32 ára 
3. Craig Moore, Möncheng. 29 ára
4. Lucas Neill, Blackburn 27 ára
5. Tony Vidmar, Cardiff 35 ára
6. Tony Popovic, Crystal Palace 32 ára
7. Brett Emerton, Blackburn 33 ára
8. Josip Skoko, Genclerbirligi       29 ára
9. Mark Viduka, Middlesbrough 29 ára
10. Tim Cahill, Everton      26 ára
11. Scott Chipperfield, Basel 29 ára
12. M. Petkovic, Trabzonspor       29 ára
13. Luke Wilkshire, Bristol City 23 ára 
14. Simon Colosimo, Perth Glory 26 ára
15. John Aloisi, Osasuna 29 ára
16. David Zdrilic, Sydney FC         31 árs
17. Jon Mc Kain, N. Bucharest 22 ára
18. Zelkjo Kalac, Perugia 32 ára
19. Jason Culina, Twente 23 ára
20. Ljubo Milicevic, Thun 24 ára
21. Ahmad Elrich, Án félags 24 ára
22. Archie Thompson, Lierse 26 ára
23. Mile Sterjovski, Basel 26 ára

ÞÝSKALAND
1. Oliver Kahn, Bayern Munchen 36 ára
2. Andreas Hinkel, Stuttgart 23 ára
3. Arne Friedrich, Hertha Berlin 26 ára
4. Robert Huth, Chelsea 21 árs
5. Patrick Owomoyela, Bielefield 26 ára
6. M. Engelhardt, Kaiserslautern  25 ára
7. B. Schweinsteiger, Bayern 21 árs
8. Torsten Frings, Munchen 29 ára
9. Mike Hanke, Wolfsburg 22 ára
10. Sebastian Deisler, Bayern 25 ára
11. Thomas Brdaric, Wolfsburg 30 ára 
12. Jens Lehmann, Arsenal 36 ára
13. Michael Ballack, Bayern  29 ára
14. Gerald Asamoah, Schalke       27 ára
15. Fabian Ernst, Werder  26 ára
16. Thomas Hitzlsperger, A. Villa 23 ára
17. Per Mertesacker, Hannover 21 árs
18. Tim Borowski, Werder 25 ára
19. Bernd Schneider, Leverkusen 32 ára
20. Lukas Podolski, Köln 20 ára
21. Christian Schulz, Werder 25 ára
22. Kevin Kuranyi, Stuttgart 23 ára
23. Timo Hildebrand, Stuttgart 26 ára

TÚNIS
1. Ali Boumnijel, Club Africain 39 ára
2. Alaeddine Yahia, Etienne 24 ára
3. Karim Essediri, Tromso 26 ára
4. Wissem Abdi, Sfaxien CS 26 ára
5. Ziad Jaziri, Gaziantepspor 27 ára
6. Hatem Trabelsi, Ajax 28 ára
7. Imed Mhadebi 29 ára
8. Mehdi Nafti, Birmingham 27 ára
9. Haykel Guemamdia, Sfaxien 24 ára
10. Kaies Ghodbane, Samsunsp.  29 ára
11. Santos, Toulouse 26 ára 
12. Jawhar Mnari, Esperance 29 ára
13. Hamed Namouchi, Rangers 21 ára
14. Adel Chadli, Istres 29 ára
15. Radhi Jaidi, Bolton 30 ára
16. K. Fadhel, Diyarbakirspor 29 ára
17. Chouki Ben Saad,Bastia 21 árs
18. Slim Benachour, PSG 24 ára
19. Anis Ayari, Samsunspor 23 ára
20. Clayton, Esperance 31 árs
21. Issam Jomaa,Esperance 21 árs
22. Hamdi Kasraoui, Esperance 22 ára
23. Amir Massaoud, Sfaxien 24 ára

Argentínumenn líklegir til
afreka í Álfukeppninni

ÁLFUKEPPNIN Argentínumenn hafa
á að skipa gríðarlega sterku liði
sem talið er líklegt til afreka í
álfukeppninni. Ólympíumeistar-
arnir frá því í Aþenu í fyrra hafa
verið að endurnýja liðið eftir ófar-
irnar á HM 2002 í Japan og Suður-
Kóreu, og eru nú með hóp sem
miklar væntingar eru gerðar til.

Lykilmaður liðsins er miðju-
maðurinn Juan Roman Riquelme
sem spilað hefur frábærlega með
Villareal síðustu tvö ár.

Hann kom fyrst fram á sjónar-
sviðið árið 1996, þá 18 ára gamall,
og varð strax helsta stjarna í
suður-amerísku knattspyrnunni.
Lið hans, Boca Juniors, vann allt
sem hægt var að vinna með
Riquelme sem lykilmann. Hann
var kjörinn leikmaður ársins í
Suður-Ameríku árið 1999, þá tutt-
ugu og eins árs gamall. Öll helstu
stórlið Evrópu voru á eftir honum
en Riquelme ákvað að ganga til
liðs við Barcelona, þar sem hann
átti erfitt uppdráttar. Hann var
lánaður til Villareal og þar hefur
hann blómstrað, og komið liðinu í
fremstu röð á Spáni. 

Argentínumenn hafa alltaf átt
stóran hóp góðra leikmanna, en
staðan nú þykir sögulega góð.
Aldrei hafa Argentínumenn verið
jafnvel settir með varnamenn,
með þá Gabriel Heinze hjá
Manchester United og hinn eftir-
sótta Gabriel Milito hjá Real Zara-
goza sem helstu stoðir. Miðju-
menn og sóknarmenn liðsins eru
hver öðrum betri. Javier Saviola,

Hernan Crespo, Carlos Tevez,
Pablo Aimar og títtnefndur
Riquelme eiga örugglega eftir að
sýna sjónvarpsáhorfendum sókn-
arbolta af bestu gerð.

Mikil kynslóðaskipti hafa orðið
hjá Argentínumönnum og eru lyk-
ilmenn úr gullaldarkynslóð yngri
landsliða nú orðnir kjarninn í að-
alliðinu. Aimar, Saviola,
Riquelme, Heinze og Tevez slóu
allir í gegn með yngri landsliðun-
um áður en þeir komust í A-liðið
og settu strax mikla pressu á þá
eldri sem fyrir voru í landsliðinu.
Eftir frábæran árangur ungu leik-
mannanna á Ólympíuleikunum

var landsliðsþjálfaranum José
Nestor Pekerman, sem þjálfaði
ungmennaliðin áður en hann tók
við aðalliðinu, ekki stætt á öðru en
að setja eldri menn eins og Diego
Simone og Juan Veron út úr liðinu. 

Það verður því spennandi að
sjá hvort gullaldarkynslóð yngri
leikmanna Argentínu nær að
koma liðinu í hæstu hæðir. Getan
er svo sannarlega fyrir hendi, en
spurningin er hvort liðið er nógu
reynt til þess að takast á við það
andlega og líkamlega álag sem
fylgir stórmótum. 

Ólympíumeistarar Argentínumanna mæta til leiks í álfukeppnina me› miki›
breytt li› frá HM 2002, flar sem li›i› ná›i ekki a› standa undir væntingum.
Ungir og ferskir leikmenn mynda nú léttleikandi li› sem tali› er líklegt til af-
reka á heimsvi›i fótboltans á næstu árum.

Margir þekktir leikmenn í ástralska landsliðinu í Þýskalandi:

Ástralir gefast aldrei upp
ÁLFUKEPPNIN Ástralir hafa verið
að eflast mikið í knattspyrnunni
síðastliðinn áratug og eru nú
með sterkt lið, sem líklegt er til
þess að stríða stórþjóðunum.
Margir leikmanna liðsins leika á
Englandi þar sem þeir hafa getið
sér gott orð. 

Sérstaklega eru það Tim
Cahill hjá Everton, Harry
Kewell sem leikur með Liver-
pool, Mark Viduka hjá Middles-
brough og Brett Emerton hjá
Blackburn Rovers sem hafa
slegið í gegn, en auk þeirra má
nefna markvörðinn Mark
Schwarzer sem líkt og Viduka
leikur hjá Middlesbrough og
varnarmanninn Lucas Neill, liðs-
félaga Emerton hjá Blackburn,
sem þykir harður í horn að taka.

Þessir leikmenn mynda
kjarnann í sterku liði sem hefur
náð athyglisverðum úrslitum
gegn stórþjóðum síðustu miss-
eri.

Þótt Þjóðverjar og Argentínu-
menn séu sigurstranglegastir í
A-riðli skal enginn afskrifa bar-
áttuglatt lið Ástrala. 

BARÁTTUGLAÐUR Ástralinn Tim Cahill stimplaði sig rækilega inn í ensku knattspyrnuna í
vetur og verður gaman að fylgjast með honum í Álfukeppninni.

FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTOS / GETTY IMAGES

JUAN ROMAN RIQUELME Þessi stórkostlegi miðjumaður fór á kostum með spútnikliði
Villarreal í spænska boltanum í vetur og hann mætir í toppformi til Þýskalands.

FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTOS / GETTY IMAGES

JAVIER ZANETTI Algjör lykilmaður hjá
Argentínu.

FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTOS / GETTY IMAGES

ÞJÁLFARINN Jurgen Klinsmann ætlar sér
að koma þýska landsliðinu í fremstu röð á
nýjan leik en þeir hafa ekki átt góðu gengi
að fagna að undanförnu. Klinsmann ætti
að geta kennt framherjum liðsins að finna
netmöskvana en hann var á sínum tíma
einn allra besti framherji heims.

FYLGSTU MEÐ... Michael Ballack hefur sýnt
það og sannað að hann er einn besti
miðjumaður Evrópu. Hann verður að eiga
góða keppni svo Þjóðverjar eigi möguleika
á sigri.

ÞJÁLFARINN José Nestor Pekerman náði
frábærum árangri með yngra landslið
Argentínu. Hann er nú að leiða nýja kyn-
slóð leikmanna í landsliðið, sem miklar
væntingar eru gerðar til.

FYLGSTU MEÐ... Argentínumaðurinn
Riquelme er frábær leikstjórnandi. Hann
hefur farið fyrir spútnikliði Villareal á Spáni
í vetur.

ÞJÁLFARINN Frank Farina hefur búið til
gott lið hjá Áströlum. Liðið er þaulreynt og
ætti að geta komið á óvart í keppninni.

FYLGSTU MEÐ... Tim Cahill sem er mark-
sækinn miðjumaður sem gefst aldrei upp

FYLGSTU MEÐ... Hatem Trabelsi leikmaður
Ajax er lykilmaður í liði Afríkumeistaranna
frá Túnis. Það mun mikið mæða á honum
í keppninni, enda reyndur leikmaður mið-
að við flesta í liðinu.

ÞJÁLFARINN Roger Lemerre hefur náð
góðum árangri með landslið Túnis. Ekki
var búist við sigri þeirra í Afríkukeppninni,
en annað kom nú á daginn.





15. júní 2005 MIÐVIKUDAGUR4

ÁLFUKEPPNIN Í dag sem fyrr eiga
Brasilíumenn marga frábæra
leikmenn, en enginn stenst þó hin-
um stórkostlega Ronaldinho snún-
ing. Á góðum degi er það framlag
hans sem gerir gæfumuninn í
jöfnum leikjum.

Frank Rijkaard, þjálfari hans
hjá Barcelona, segir getu hans
koma sér á óvart á hverjum degi.
„Það er ekki nóg með að hann
kunni allar gabbhreyfingar sem
þekkjast í leiknum, heldur er fjöl-
hæfni hans sem leikmanns ótrú-
leg. Hann getur klárað færi eins
og framherji, er góður auka-
spyrnumaður og hefur frábært
auga fyrir samspili. Hann gerir
aðra leikmenn í liðinu betri með
nærveru sinni og sá eiginleiki hjá
honum er alltaf að vaxa“.

Alinn upp í fátækt
Ronaldinho var alinn upp í
Restinga, sem er fátækra-
hverfi í borginni Porto
Alegre. Þar var
hann með boltann
á tánum allan
daginn. „Ég
hugsa um
f ó t b o l t a
t u t t u g u
og fjóra

klukkutíma á dag. Allt mitt líf
snýst um fótbolta og hefur gert
það alla tíð. Ég gæti einfaldlega
ekki lifað án bolta.“ 

Ferill Ronaldinhos hingað til er
glæsilegur. Hann var lykilmaður í
sautján ára landsliði Brasilíu-
manna sem varð heimsmeistari
árið 1997 og var eftir hann krýnd-
ur besti leikmaður keppninnar. 

Skoraði í fyrsta leik
Fyrsti A-landsliðsleikur
hans var gegn Venesú-
ela í Ameríkubikarn-
um árið 1999, og þar
skoraði hann frá-
bært mark og stal
senunni af
mörg-
u m

stærri nöfnum í liði Brasilíu-
manna. Nokkrum vikum síðar var
hann kjörinn besti leikmaður álfu-
keppninnar í Mexíkó þar sem
hann var jafnframt markahæstur
allra leikmanna. 

Árið 2002 varð hann síðan
heimsmeistari með frábæru liði
Brasilíumanna á HM í Japan og
Suður-Kóreu.

Stórkostlegur vetur
Nú á vormánuðum
varð lið hans,

B a r c e l o n a ,
Spánarmeist-

ari eftir
langa bið,
og voru
flestir á
því að það
h e f ð i
aldrei get-
að orðið
ef Ronald-
i n h o s

hefði ekki
notið við.
Þrátt fyrir

alla titlana og ár-
angurinn er Ron-

aldinho enn ungur
að árum, aðeins 25
ára, og hann á ef-
laust eftir að sýna
sitt besta í
á l f u -
keppn-
inni í

s u m a r ,
þar sem hann

verður drifkraft-
urinn í liði Brasilíu.

Erfitt að er að leita að
sambærilegum leikmanni og Ron-

aldinho í sögu knattspyrnunnar,
þar sem sérstaða hans felst í fjöl-
breytilegum eiginleikum og að-
lögunarhæfni að ýmsum afbrigð-
um sóknarleiks. 

Líkt við Zico og Pelé
Helst hefur honum verið líkt við
samlanda sína Zico og Pele, en
einnig hefur argentíski snillingur-
inn Diego Armando Maradona
verið borinn saman við hann þeg-
ar kemur að boltatækni og
leikskilningi. Þótt Ronaldinho sé
ekki á sama stalli og þessir snill-

ingar enn sem komið er verður
forvitnilegt að sjá hvernig hann á
eftir að þróast sem leikmaður.
Hann virðist hafa alla burði til
þess að vera einn af betri leik-
mönnum sögunnar og hefur nú
þegar afrekað ótrúlega margt,
þrátt fyrir ungan aldur. 

Langt er síðan jafn skemmti-
legur leikmaður kom fram á sjón-
arsviðið og því er gleðilegt fyrir
sjónvarpsáhorfendur að fá að
fylgjast með honum í álfukeppn-
inni í sumar.

magnush@frettabladid.is

ÁLFUKEPPNIN Í BEINNI Á
SÝN OG SÝN2

Miðvikudagur 15. júní
Argentína -Túnis kl. 16:00

Fimmtudagur 16. júní
Brasilía – Grikkland kl. 22:30

Laugardagur 18. júní
Túnis – Þýskaland            kl. 15:45
Ástralía – Argentína kl. 18:30 (Sýn2)

Sunnudagur 19. júní
Grikkland – Japan            kl. 15:45
Mexikó – Brasilía        kl. 18:30 (Sýn2)

Þriðjudagur 21. júní
Argentína – Þýskaland kl. 18:30

Miðvikudagur 22. júní
Japan – Brasilía kl. 18:30
Grikkland – Mexíkó     kl. 18:30 (Sýn2)

Laugardagur 25. júní
Undanúrslit kl. 15:45

Sunnudagur 26. júní
Undanúrslit kl. 14:05

Miðvikudagur 29. júní
Úrslitaleikurinn kl. 18:30

Álfukeppnin hefur aldrei verið glæsilegri en  í ár og búist er við frábærri keppni:

Sigurvegararnir lei›a saman hesta sína
ÁLFUKEPPNIN Liðin átta sem taka
þátt í keppninni mæta með sína
sterkustu leikmenn og munu
leggja allt í sölurnar til þess að
sigra í keppninni.

Otto Rehhagel, sem gerði
Grikki svo eftiminnilega að Evr-
ópumeisturum í Portúgal í fyrra,
segir mikilvægt fyrir lið sitt að
sanna sig meðal þeirra bestu. 

Aldrei jafnsterk lið
„Það reynir á okkur í þessari
keppni, því við verðum að standa
undir þeim væntingum sem
mynduðust við sigurinn á EM í
fyrra. Að auki hafa liðin sem
keppa aldrei verið jafnsterk og
þess vegna verður þessi keppni
lærdómsrík fyrir mig og leik-
menn mína.“

Heims- og Suður-Ameríku-
meistarar Brasilíumanna eru
undir mikilli pressu. „Það er ekki
hægt að neita því að við erum
sigurstranglegir en þannig er
það alltaf hjá okkur. Við tökum
þessa keppni mjög alvarlega því

þetta er fullkominn undirbúning-
ur fyrir heimsmeistarakeppnina
á næsta ári. Við munum spila til
sigurs í
hverjum leik
og ávallt
stilla upp
s t e r k a s t a
m ö g u l e g a
liði,“ segir
l a n d s l i ð s -
þ j á l f a r i n n
Carlos Al-
b e r t o
Parreira.

Ólympíu-
m e i s t a r a r
Argent ínu-
manna ætla
sér stóra
hluti á mót-
inu. Þeir
mæta með
sína sterk-
ustu menn
og líta á mót-
ið sem mikil-
vægan und-

irbúning fyrir HM á næsta ári,
þar sem ófarirnar frá HM 2002,
þegar Argentínumenn komust

ekki upp úr
riðlakeppn-
inni, verða
ekki látnar
e n d u r t a k a
sig.

Sigurveg-
arar í keppni
h v e r r a r
h e i m s á l f u
fyrir sig
mætast í
á l f u k e p p n -
inni, en að
auki bætast
Ó l y m p í u -
meistararnir
við, sem að
þessu sinni
eru Argent-
í n u m e n n ,
eins og áður
sagði.

Japönum
er mikið í

mun að standa sig á mótinu fyrir
hönd allrar Asíu, þar sem fótbolt-
inn er orðinn vinsælasta íþrótta-
greinin eftir velgengni Suður-
Kóreu á HM 2002. 

Mikið af stjörnum
Afríkumeistarar Túnisbúa,
Mexíkóar og Eyjaálfumeistarar
Ástrala, hafa átt góðu gengi að
fagna að undanförnu, og hafa
lykilmenn þeirra getið sér gott
orð á sviði alþjóðaboltans. 

Sérstaklega hafa leikmenn
eins og Ástralinn Tim Cahill hjá
Everton, Mexíkóinn Rafael
Marquez sem leikur með
Barcelona og Túnisbúinn Slim
Ben Achour, leikmaður Paris St-
Germain í Frakklandi, vakið
verðskuldaða athygli.

Það má því með sanni segja að
á þessu móti leiði sigurvegararn-
ir saman hesta sína, og því mikil-
vægt fyrir liðin að sanna sig sem
stórþjóð í knattspyrnuheiminum
með góðum árangri í keppninni.

Sá besti ver›ur
me› Brasilíu
Álfukeppnin í knattspyrnu hefst í dag en keppnin fer a› flessu sinni fram í
fi‡skalandi og er eins konar upphitunarmót fyrir HM sem fram fer í
fi‡skalandi a› ári. Margar af bestu knattspyrnufljó›um heims eru mættar til
leiks en augu flestra beinast a› heimsmeisturum Brasilíumanna. fieir mæta til
leiks me› grí›arlega sterkt li› og flar á me›al besta knattspynumann heims,
Ronaldinho, sem fór á kostum me› Barcelona í vetur.

Í FÍNU FORMI Ronaldinho ætlar sér stóra hluti í Álfukeppninni en hann sést hér æfa
hornspyrnur á æfingu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP GETTY IMAGES



Allra veðra von
Viðarvörn er ekki það sama og viðarvörn. Kjörvari er 
sérstaklega þróaður fyrir íslenska veðráttu þar sem 
mikilvægt er að gæðin séu í lagi. 

Notaðu viðarvörn sem þolir íslenskt veðurfar

Náðu þér í nýja Kjörvara litakortið

Tryggðu viðnum bestu fáanlegu vörn.
Á Íslandi er allra veðra von.

Útsölustaðir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfirði  Málningarbúðin Akranesi 
• Byko Akranesi • Axel Þórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar, Grundarfirði  Litabúðin Ólafsvík
Núpur byggingavöruverslun Ísafirði • Vilhelm Guðbjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki
Byko Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfirði • Byko Reyðarfirði • Verslunin Vík, Neskaupstað • Byko Selfossi
Miðstöðin Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík  
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BRASILÍA
1.  Dida, AC Milan 32 ára
2.  Belletti, Barcelona 29 ára
3.  Lucio, Bayern Munchen 27 ára
4.  Roque Junior, B. Leverkusen   29 ára
5.  Emerson, Juventus 29 ára
6.  Gilberto, Hertha Berlin 29 ára
7.  Robinho, Santos 21 árs
8.  Kaká, AC Milan     23 ára
9.  Adriano, Inter 23 ára
10.  Ronaldinho, Barcelona 25 ára
11.  Ze Roberto, Bayern 31 árs
12.  Marcos, Palmeiras 32 ára
13.  Cicinho, Sao Paulo 25 ára  
14.  Juan, Bayer Leverkusen 26 ára
15.  Luisao, Benfica 24 ára
16.  Leo, Santos 29 ára
17.  Gilberto, Arsenal 29 ára 
18.  Juninho, Lyon 30 ára
19.  Renato, Sevilla 27 ára
20.  Julio Baptista, Sevilla 24 ára
21.  Ricardo Olivera, Real Betis 25 ára
22.  Edu, Arsenal 27 ára 
23.  Gomes, PSV 24 ára  

JAPAN
1. Seigo Narazaki, Grampus 29 ára
2. Makoto Tanaka, Jubilo Iwata    30 ára
3. Takayuki Chando, Jubilo Iwata 29 ára
4. Yasuhito Endo, Gamba Osaka  25 ára
5. T. Miyamoto, Gamba Osaka 28 ára
6. Koji Nakata, Marseille 27 ára
7. Hidetoshi Nakata, Fiorentina 28 ára
8. Mitsuo Ogasawara, K. Antlers 26 ára
9. Keiji Tamada, Kashiwa Reysol 25 ára
10. S. Nakamura, Reggina 27 ára
11. Takayuki Suzuki, K. Antlers 30 ára
12. Yoichi Doi, FC Tokyo 32 ára 
13. Atsushi Yanagisawa, Messina 28 ára
14. Alessandro Santos, U. Reds    28 ára
15. Takashi Fukunishi, J. Iwata 29 ára
16. Masashi Oguru, G. Osaka 25 ára
17. Atsuhiro Miura, Vissel Kobe 31 árs
18. Junichi Inamoto, WBA 26 ára
19. M. Motoyamam, K. Antlers 26 ára
20. Keisuke Tsuboi, Urawa Reds 26 ára
21. Akira Kaji, FC Tokyo 25 ára
22. Yuji Nakazawa, Yokohama 27 ára
23. Y. Kawaguchi, Jubilo Iwata 30 ára

GRIKKLAND
1. A. Nikopolidis, Olimpiakos 34 ára
2. Giourkas Seitaridis, Porto 24 ára
3. Loukas Vyntra, Panathinaikos 24 ára 
4. Efstathisos Tavlaridis, Lille       25 ára
5. Sotirios Kyrgiakos, Rangers 26 ára
6. Angelos Basinas, Panathin. 29 ára
7. Theo Zagorakis, Bologna 34 ára
8. S. Giannakopoulos, Bolton 31 árs
9. Angelos Charisteas, Ajax 25 ára
10. Vassilios Tsiartas, Cologne     33 ára
11. D. Papadopoulos, Panath. 24 ára
12. K. Chalkias, Portsmouth 31 árs
13. Michail Sifakis, OFI 31 árs
14. Panagiotis Fyssas, Benfica     32 ára
15. Zisis Vrysas, Celta Vigo 32 ára
16. Pantelis Kafes, Olympiakos 27 ára
17. Ioannis Amanatidis, Kaisersl. 24 ára
18. Ioannis Goumas, Panath. 30 ára 
19. Mihailis Kapsis, Bordeaux 32 ára
20. Georgious Karagounis, Inter   28 ára
21. K. Katsouranis, AEK 26 ára
22. Theofanis Gekas, Panath. 25 ára
23. Vassilios Lakis, Crystal Palace 29 ára 

MEXÍKÓ
1. O. Sanches, Guadalajara 32 ára
2. Aaron Galindo, Cruz Azul 23 ára
3. Carlos Salcido, Guadalajara 25 ára
4. Rafael Marquez, Barcelona 26 ára
5. Ricardo Osario, Cruz Azul 25 ára
6. Gerardo Torrado, R. Santander 26 ára
7. Zinha, Toluca 29 ára
8. Pavel Pardo, America 29 ára
9. Jared Borgetti, Pachuca 32 ára
10. Omar Bravo, Guadalajara 25 ára
11. Ramon Morales, Guadalajara 30 ára
12. Moises Munoz, Morelia 25 ára
13. Lugo Marquez, Atletico 24 ára 
14. Gonzalo Pinede, Pumas 23 ára 
15. Hugo Sanches, Tigres 24 ára
16. Mario Mendez, Toluca 26 ára
17. Jose Fonseca, Cruz Azul 26 ára 
18. Salvador Carmona, Cruz 30 ára 
19. Alberto Medina, Guadalajara 22 ára
20. Juan Pablo Rodriguez, Tecos  26 ára 
21. Jaime Lozano, Pumas 26 ára 
22. Luis Perez, Monterrey 24 ára
23. Jose Corona, Tecos 24 ára 

Sóknarleikur eins og
hann gerist bestur
Brasilía er mesta knattspyrnufljó› heims og b‡›ur áhorfendum ávallt frábær-
an sóknarbolta. Hópurinn í álfukeppninni er grí›arlega sterkur en flar eru
reyndir menn í bland vi› yngri leikmenn.

ÁLFUKEPPNIN Brasilía er mesta
knattspyrnuþjóð veraldar, en þar
er knattspyrna eins og trúar-
brögð. Hver snillingurinn á fætur
öðrum hefur komið frá landinu og
geta þeir í raun stillt upp mörgum
sterkum liðum, svo stór og breið-
ur er hópur þeirra af leikmönn-
um.

Sóknarleg geta Brasilíu er
mögnuð. Snillingar eins og Ron-
aldinho, Kaká, Adriano og Junin-
ho skapa brasilíska liðinu ótrú-
lega fjölbreytta sóknareiginleika
sem nánast ógjörningur er að
verjast. Að auki eru alltaf að
koma upp ungir leikmenn sem oft-
ar en ekki blómstra í keppni eins
og álfukeppninni. Þar má til dæm-
is nefna ungstirnið Robinho sem
talinn er einn efnilegasti leikmað-
ur veraldar.

Varnarleikur liðsins hefur
stundum þótt ótraustur, en í hug-
um Brasilíumanna er sókn besta
vörnin, og þannig mæta þeir
ávallt til leiks með það að leiðar-
ljósi.

Mikil endurnýjun hefur orðið á
hópi Brasilíumanna þar sem
margir lykilmanna liðsins frá því
á HM 2002 eru ekki með að þessu
sinni. Bakvarðarparið frábæra,
Cafu og Roberto Carlos, eru hvíld-
ir á þessu móti, en maður kemur í
manns stað, því Belletti, nýkrýnd-
ur deildarmeistari á Spáni með
Barcelona, og Þýskalandsmeistar-
inn Ze Roberto eru taldir líklegir
til þess að taka við þeirra hlut-
verki á mótinu. 

Miðvörðurinn Lucio, sem leik-
ur með Bayern Munchen, er lið-
tækur sóknarmaður sem kemur
oft með boltann upp völlinn á
fullri ferð. Hann er dæmigerður
brasilískur varnarmaður sem nýt-
ur þess að vera þátttakandi í sókn-
araðgerðum liðs síns. Emerson,
fyrirliði liðsins og nýkrýndur
ítalskur meistari með Juventus,
er akkerið á miðjunni. Hann brúar
bilið milli miðju og varnar með
mikilli vinnusemi og skapar hin-
um frábæru sóknarmönnum liðs-
ins meira pláss til þess að spila
sína á milli. 

Af öðrum athyglisverðum leik-
mönnum í liði Brasilíumanna má
nefna Julio Baptista, leikmann
Sevilla á Spáni, en hefur spilað
frábærlega fyrir félagslið sitt
undanfarin tvö ár. Hann er líkt og
Emerson, duglegur miðjumaður,
sem skapar sóknarmönnum frið
til þess að sinna sóknarleiknum,
en að auki er hann mikil lang-

skytta sem hikar ekki við láta
vaða markið þegar hann fær færi
til.

Það má búast við skemmtileg-
um leikjum þegar Brasilía etur
kappi við andstæðinga sína í álfu-
keppninni og þar má gera ráð fyr-
ir sóknarleik eins og hann gerist
bestur frá fyrstu mínútu til þeirr-
ar síðustu. 

KAKA, ROBINHO OG JULIO BAPTISTA. Létt var yfir leikmönnum brasilíska landsliðsins á
æfingu í Þýskalandi í vikunni. Hér bregða þrír af efnilegustu leikmönnum þeirra á leik.

ÞJÁLFARINN Þjóðverjanum Otto Rehagel
er mikið í mun að sanna fyrir löndum sín-
um að árangur gríska liðsins á Evrópumót-
inu í Portúgal hafi ekki verið tilviljun. Hann
mun því leggja mikla áherslu á að ná góð-
um árangri í keppninni.

FYLGSTU MEÐ...  Angelos Charisteas var
frábær í liði Grikkja á EM í Portúgal og á
vafalaust eftir að finna netmöskvana í
mörkum andstæðinganna.

ÞJÁLFARINN Carlos Alberto Parreira er ekki
öfundsverður að því hlutverki að velja leik-
menn í byrjunarlið Brasilíumanna. Hann
hefur úr stórum hópi frábærra leikmanna
að ráða.

FYLGSTU MEÐ... Ungstirnið Robinho er
skemmtilegur leikmaður með mikla bolta-
tækni, sem vert er að fylgjast með.

FYLGSTU MEÐ... Rafael Marquez, leikmaður
Barcelona, er einn fárra leikmanna Mexík-
óa sem spilar með stórliðum í Evrópu. Það
á mikið eftir að mæða á honum.

ÞJÁLFARINN  Ricardo Antonio La Volpe
byggir lið sitt í kringum Rafael Marquez,
sem spilar yfirleitt framar á vellinum hjá
Mexíkóska landsliðinu heldur en hjá
Barcelona.

FYLGSTU MEÐ... Alessandro Santos. Brasil-
íumaðurinn með japanska ríkisfangið, á
örugglega eftir að setja mark sitt á álfu-
keppnina.

ÞJÁLFARINN Brasilíðumaðurinn Zico, sem
á sínum tíma var einn besti leikmaður
heims, er þjálfari japanska landsliðsins.
Hann reynir vafalaust að koma stórþjóðun-
um á óvart með djörfum sóknarleik.

Brasilísk sambastemmning í herbúðum japanska landsliðsins:

Brassinn Zico blæs í sóknarlú›ra
ÁLFUKEPPNIN Japanska landsliðið
hefur tekið miklum stakkaskipt-
um síðan Brasilíumaðurinn Zico
tók við stjórnartaumunum. Liðið
spilaði áður agaðan varnarleik,
en er nú orðið mikið sóknarlið.
Knattspyrnuleg hugsjón Zico,
sem á sínum tíma var einn besti
leikmaður heimsins, er sú að
sóknarleikur sé besta leiðin til
þess að vinna leiki. „Það er ekki
hægt að vinna leiki með því að
verjast. Þú verður alltaf að skora
og þess vegna er sóknin aðalat-
riðið.“

Lykilmaður í liði Japana er
Naohiro Takahara, sem leikur
með Hamburg í Þýsklandi. Hann
er vinsæll meðal stuðnings-
manna liðsins og þykir góður
sóknarmaður. 

Japanir hafa sýnt miklar
framfarir undanfarin ár og vaxa
sem knattspyrnuþjóð með degi
hverjum. Vinsældir evrópubolt-
ans í Japan hafa aukist mikið og
er ekkert lát á þeim vinsældum.
Þetta hefur skilað sér í auknum
iðkendafjölda, sem síðan skilar
betri leikmönnum til landsliðs-
ins. Japanir eiga nú marga leik-
menn sem spila í Evrópu og hafa
margir þeirra staðið sig vel með
liðum sínum. 

Koji Nakata leikmaður
Marseille, Naohiro Takahara
framherjri Hamburg og Hidetos-
hi Nakata leikmaður Fiorentina á
Ítalíu, eru dæmi um leikmenn
sem farið hafa í atvinnumennsku
til Evrópu og gert það gott. Þeir
hafa koma með mikla reynslu inn
í liðið sem hefur reynst því vel.

Inamoto Junichi, sem nú leik-
ur með Cardiff Englandi, er einn
af lykilmönnum landsliðsins.
Þrátt fyrir óstöðuga spila-
mennsku í enska boltanum hefur
hann ávallt staðið sig vel með
landsliðinu, og var einn af betri
mönnum liðsins á HM 2002 og
verður mikilvægur hlekkur í
álfukeppninni.

Fyrsti leikmaðurinn til þess að
ná almannahylli í Evrópu var
Hidetoshi Nakata sem fór frá
Japan til Perugia fyrir nokkrum
árum. Hann hefur síðan spilað
með Roma, Parma og Fiorentina,
og hefur skapað sér nokkuð gott
orð á Ítalíu. Hann er mikilvæg-
asti leikmaður Japana og verður
að spila vel ef þeir ætla að ná
góðum árangri í álfukeppninni. 

Búast má því að Japan verði
orðin stórþjóð innan knatt-
spyrnuheimsins ef straumur
leikmanna frá Japan til Evrópu

heldur áfram, því það hefur stór-
bætt landslið þeirra að hafa leik-
menn innan sinna raða sem spila
í stórum deildum í Evrópu.

HIDETOSHI NAKATA  Frægasti leikmaður
Japana.







og er andvirði seldra miða yfir 100 milljónum
króna. Gróði hefur verið af þeim tónleikum
sem RR stóð fyrir. Nú nýverið stóðu sömu tón-
leikahaldarar fyrir Iron Maiden tónleikum
sem hafa skilað um 65 milljónum króna í tekj-
ur. 

Við áætlun á tekjum af hverjum tónleikum
hér á síðunni var stuðst við upplýsingar úr
fjölmiðlum frá tónleikahöldurunum sjálfum.
Talið er að þær tölur séu nokkuð ofáætlaðar
vegna þess að stundum er ekki alveg uppselt
þrátt fyrir að sagt sé að uppselt sé á tónleika.
Einnig er stundum boðsmiðum dreift og því
er ekki hægt að gera ráð fyrir að allir miðar
skili inn tekjum. 

Kostnaðurinn sem fylgir tónleikahaldi
liggur ekki einungis í tilkostnaðinum við að fá
tónlistarmennina. Hann felst einnig í auglýs-
ingakostnaði en þær eru oft unnar í samstarfi
við ýmis fyrirtæki sem setja nafn sitt við tón-
leikana og borga þá auglýsingarnar. 

SAMÞJÖPPUN
Fyrirtæki Ragnheiðar Hanson, R&R, sem
flutti inn Metallicu og Iron Maiden meðal
annars, er stærst á þessum markaði veltulega
séð. Concert Einars Bárðarsonar er með
mestan fjölda tónleika og næst mesta veltu
samkvæmt töflunni hér á síðunni. Einnig má
nefna Þorstein Stephensen sem er með Hr.
Örlyg og Kára Sturluson meðal tónleikahald-
ara. Hr. Örlygur sér um Icelandic Airwaves
ár hvert. 

Tónleikar Concerts hafa jafnan gengið vel
og samkvæmt fjölmiðlum var nánast alltaf
uppselt á tónleika sem það stóð fyrir í fyrra. 

Of mikil samþjöppun í viðskiptalífinu er
áhyggjuefni margra og virðist tónleikahald
ekkert frábrugðið. Mun fleiri reyndu fyrir sér
í tónleikahaldi í fyrra en í ár þrátt fyrir að
fjöldinn virðist nokkurn veginn sá sami. Ætli
það megi ekki túlka það svo sem að þeir hæf-
ustu lifa af. Í mörg horn er að líta við tónleika-
hald og virðist reynslan skipta miklu máli til
að vel takist til. 

ROKKIÐ LAÐAR
Breiður hópur fólks sækir tónleika erlendra
listamanna sem koma hingað en fjölbreytt
flóra er í boði, allt frá frægum óperusöngvur-
um til harðra þungarokkara. Eins og gefur að
skilja laðar þessi breidd mjög mismunandi fólk
að sér og á mismunandi aldri. Flestir eru þó
sammála um að stór hluti tónleikagesta sé
ávallt sá sami. 

Þungarokkssveitir virðast eiga upp á pall-
borðið hjá íslenskum tónleikagestum því
Metallica dró að sér alls 18 þúsund manns og
nú nýlega dró Iron Maiden til sín 10 þúsund
tónleikagesti. Síðasta sumar voru bæði tónleik-
ar með Pink og 50 cent hér á landi, sem ættu að
höfða til ungu kynslóðarinnar en þeir tónleikar
svöruðu ekki tilkostnaði vegna þess að fjöldi
gesta var ekki nægur.

Ekki nægir því fyrir tónleikahaldara að
hafa reynslu heldur verða þeir að vita hvar
áhugi fjöldans liggur því að hann hefur úrslita-
valdið um hvort að tónleikarnir takist eða ekki. 
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Tekjur í 
milljónum

R&R
Iron Maiden 65  
Megadeath 11  

btb/Kári Sturluson
Reykjavík Rocks 59  
Duran Duran 18  
Queens of the Stone Age/Foo Fighters 18  

Concert
Jose Carreras 23  
Shadows 11  
Joe Cocker 65  
Sissel Kirkebo 6  
Kiri Te Kanawa 14  
Alice Cooper 11  

Event
Snoop Dogg 47  

Örlygur-Destiny
Airwaves – 
Franz Ferdinand 12  

Aðrir
Placido Domingo 50  
Sonic Youth 8  
Robert Plant 23  
Samtals: 440 

S T Æ R S T U  T Ó N L E I K A R N I R  Á R I Ð
2 0 0 5  O G  Á Æ T L A Ð A R  T E K J U R

TÓNLEIKAR MEÐ KEANE VORU EINN AF HÁPUNKTUM AIRWAVES Í FYRRA Hingað steyma hundruð erlendra ferðamanna ár hvert til að fylgjast með innlendum
og erlendum listamönnum. Þeir skilja eftir sig eitthvað af gjaldeyristekjum auk þess sem skemmtunin er ómetanleg í skammdeginu. Icelandair er stærsti styrktaraðilinn
og án stuðnings þeirra væri hátíð á borð við Airwaves varla möguleg.

FRANZ FERDINAND SPILA Á ÍSLANDI Í BYRJUN SEPTEMBER Ein heitasta hljómsveit heims um þessar mundir, en því miður rata of fáar af fremstu hljómsveitum
heims hingað. Rokk og ról virðist draga mun fleiri tónleikagesti til sín og jafnframt mun meiri tekjur. Til dæmis skiluðu tónleikar Metallicu yfir 100 milljónum króna en tón-
leikar með Franz Ferdinand skila ekki nema rúmlega 10 milljónum. Tónleikarnir verða haldnir í Kaplakrika en Laugardalshöll er lokuð um þessar mundir.

GÖMLU KEMPURNAR Í DURAN DURAN Enn er ekki uppselt á tónleika þeirra í lok júní.

SNOOP DOGG SPILAR HÉR Í JÚLÍ
Rapparinn er með þeim allra svölustu.
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F Ó L K  Á  F E R L I

Guðfinnur Halldórsson bílasali
hefur greinilega farið sínar eigin
leiðir í lífinu því hann virðist hafa
hunsað flestar ráðleggingar í
gegnum tíðina: „Einhverju sinni
var mér sagt að ganga í Fram-
sóknarflokkinn, því þá þyrfti ég
ekki að hafa áhyggjur af neinu
það sem eftir væri. Ég fór þó ekki
eftir því frekar en þegar mér var
sagt að gerast ríkisstarfsmaður“.

Guðfinnur segir þó besta ráðið
hafa komið í skíðaferð á Ítalíu frá
félaga sínum, Jóni Helga Guð-
mundssyni í Byko. Þó hafi
kannski frekar verið um hug-
mynd að auglýsingu að ræða en
algilda lífsspeki. 

Hafi þeir félagar setið í mak-
indum þegar einhver allra ljótas-
ta bifreið sem þeir hafi augum lit-
ið um dagana rennt í hlað, þriggja

hjóla ítölsk drusla eins og Guð-
finnur orðar það. Hafi Jón þá
sagt: „Af hverju kaupirðu ekki
einn svona og setur utan á hann
límmiða sem á stendur: Geturðu
virkilega ekki gert betur en
þetta?“. Guðfinnur segir þetta al-
veg frábæra hugmynd: „Maður
tekur mark á mönnum eins og
Jóni, sem eru mikilsvirtir í við-
skiptalífinu“. -jsk

B E S T A  R Á Ð I Ð

Vegamót er staður sem stendur við Vega-
mótastíg 4. Í rauninni er erfitt að finna eitt-
hvað eitt heiti yfir það hvers
konar staður Vegamót er,
í rauninni allt í senn
veitinga-, skemmti-
staður og kaffihús. 

Eigendur Vega-
móta eru Óli Már
Ólason og Andri
Björnsson. Andri keypti
fyrir skömmu helmingshlut
Hauks Víðissonar, sem söðlaði um og setti á
fót skemmtistaðinn Óliver við Laugaveg.

Saman höfðu Haukur og Óli átt staðinn í
rúm tvö ár, Óli segir þá hafa skilið í góðu:
„Haukur var bara orðinn þreyttur á þessu og
þurfti að breyta til. Við fögnum samkeppn-
inni.“

Hjá Vegamótum vinna að jafnaði 25 til 30
manns. Á sumrin aukast viðskiptin og þarf þá
að fjölga í starfsliðinu. Af þeim sökum er
erfitt að nefna fasta tölu starfsmanna. 

VEITINGASTAÐURINN
Andri segist fyrst og fremst líta á Vegamót
sem veitingastað. Enda leggi þeir mikla áher-
slu á fjölbreyttan og síbreytilegan matseðil,
hann sé endurskoðaður með reglulegu milli-
bili auk þess sem á hverjum degi sé boðið upp
á rétti dagsins á viðráðanlegu verði: „Við
reynum að endurskoða matseðilinn að minns-
ta kosti einu sinni á ári. Þá skiptum við út átta
til níu réttum og setjum aðra í staðinn“.

Óli segir matargerðina alþjóðlega: „Við
erum með hjá okkur í eldhúsinu Spánverja og

Argentínumann svo segja má með sanni að
við séum alþjóðleg. Það endurspeglast líka í

matseðlinum þar sem hægt er
að fá rétti víðs vegar að úr

heiminum“.
Einnig er hægt að

koma og sækja mat og
segir Andri slíkt vera

vinsælt, sérstaklega
meðal þeirra sem búa í

nágrenninu: „Það er náttúr-
lega þægilegt að geta bara stokk-

ið út og náð sér í svanginn“.

SKEMMTISTAÐURINN
Mikið er um fastakúnna og segja þeir félagar
að um sé að ræða „miðbæjargengið“, fólk
sem lifi og hrærist í miðbænum en einnig
komi talsvert úr hverfum 105 og 107. Þetta sé
þá fólk sem borði jafnvel á staðnum í hádeg-
inu, komi og fái sér kaffi um miðjan daginn
og skemmti sér svo á Vegamótum um helgar. 

Andri og Óli segja staðinn þéttsetinn mest
allan daginn. Eldhúsið opnar klukkan 11 og
fljótlega upp úr því byrjar hádegistraffíkin.
Rólegt er síðan á milli þrjú og sex en þó tals-
vert um að fólk komi og fái sér kaffi. Klukk-
an sex byrjar svo fólk að koma og fá sér
kvöldmat, það stendur síðan alveg til tíu á
kvöldin þegar eldhúsið lokar.

Á virkum dögum er kaffihúsastemmning
eftir klukkan tíu og eitthvað fram eftir. Um
helgar umbreytist veitingahúsið í skemmti-
staðinn Vegamót og dansað er fram eftir
nóttu við tónlist reykvískra skífuþeytara:
„Það troðfyllist allt hérna þegar djammið

byrjar og oft komast færri að en vilja,“ segir
Óli.

Við hlið Vegamóta er Hótel Skjaldbreið og
er innangengt af hótelinu inn á veitingastað-
inn. Talsvert er um að gestir hótelsins komi
og versli á Vegamótum. Telja þeir félagar að
yfir sumartímann komi um þrjátíu prósent
tekna fyrirtækisins af erlendum ferðamönn-
um.

Á sumrin skiptir veðrið gríðarlegu máli að
sögn Andra: „Þegar heitt er veðri, fara allir
Reykvíkingar í bæinn. Þá opnum við út og
staðurinn stækkar um helming“.

GANGA Í ÖLL STÖRF
Aðspurðir um verkaskiptingu þeirra á milli
segjast Andri og Óli ganga í öll störf: „Það er
gjarnan þannig að annar okkar er að stússast
í bókhaldinu eða eitthvað slíkt á meðan hinn
er frammi í sal og sinnir tilfallandi verkefn-
um. Við gerum allt frá því að sópa stéttina
hérna fyrir utan yfir í að ganga um og sjá til
þess að þjónustan sé í lagi,“ segir Óli.

Þegar talið berst að afkomutölum halda
þeir spilunum þétt að brjósti sér. Þeir segja
að í veitinga- skemmtistaðageiranum vilji
fólk ekki að keppinauturinn viti hvernig
gangi. Óli ljóstrar því þó upp að engin vand-
ræði séu í rekstri Vegamóta. 

Vissulega hafi þurft að auglýsa fyrst en nú
sé reksturinn í öruggum farvegi: „En það
þarf að vinna fyrir þessu. Hér er góð þjón-
usta, góður matur og snyrtilegt,“ hann bætir
því við að staðurinn eigi að líta svolítið „röff“
út: „En þannig á það að vera. Það er hluti af
sjarmanum. Hér er allt tandurhreint“.

Vegamót:
Eigendur: Andri Björnsson 

og Óli Már Ólason
Fjöldi starfsmanna: 25-30

Starfsemi. veitinga-, skemmtistaður og kaffihús
Staðsetning: Vegamótastígur 4

,,Göngum í öll störf“
Vegamót er veitinga- og skemmtistaður í miðbænum. Matargerð er alþjóðleg 
og má finna á matseðlinum allt frá spænskri paellu yfir í klassísk-ameríska
hamborgara. Um helgar umbreytist Vegamót í skemmtistað. Jón Skaftason fór
og hitti eigendur Vegamóta, þá Andra Björnsson og Óla Má Ólason, að máli. 

PÁLL GUNNAR PÁLSSON hefur verið ráð-
inn forstjóri Samkeppniseftirlits. Páll

Gunnar er lögfræð-
ingur og starfar nú
sem forstjóri Fjár-
málaeftirlitsins.
Hann hefur störf
sem forstjóri Sam-
keppniseftirlitsins
þann 1. júlí næst-

komandi er stofnunin tekur til starfa.
Páll hefur verið forstjóri Fjármálaeftir-
litsins frá 1999, en þá hóf Fjármálaeftir-
litið störf. Hann hefur einnig verið full-
trúi Fjármálaeftirlitsins í ýmsum nefnd-
um sem fjallað hafa um málefni fjár-
málamarkaðar, svo sem bankalaga-
nefnd, kauphallarnefnd og nefnd um
viðurlög við efnahagsbrotum.
Páll Gunnar var fulltrúi Fjármálaeftirlits-
ins í samstarfi sameinaðra fjármálaeftir-
lita, alþjóðlegum samtökum vátrygg-
ingaeftirlita, nefnd evrópskra bankaeft-
irlita, nefnd evrópskra verðbréfaeftirlita
og nefnd evrópskra vátrygginga- og líf-
eyriseftirlita. Hann var einnig deildar-
sérfræðingur og síðar deildarstjóri í iðn-
aðar- og viðskiptaráðuneytum, einkum á
sviði fjármálamarkaðar. Áður var Páll
starfsmaður bankaeftirlits Seðlabanka
Íslands 1994-1995. 

ÓLI MÁR ÓLASON OG ANDRI BJÖRNSSON EIGENDUR VEGAMÓTA Á sumrin er hægt að opna út og stækkar staðurinn þá um helming: ,,Þegar heitt er í veðri fara allir Reykvíkingar
í bæinn“, segir Andri.

GUÐFINNUR BÍLASALI Ekur ekki um á
„ítalskri druslu“.

Geturðu ekki gert betur en þetta?
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Sjálfvinduúrverk, safírgler.

TrackWell
kaupir SeaData
Skrá ferðir og veiðar
fiskiskipa.
TrackWell hefur keypt SeaData
með rekstri og lausnum. Helstu
lausnir SeaData eru Rafræn afla-
dagbók, Útgerðarstjórinn og Af-
urðabók. SeaData skráir upplýs-
ingar um ferðir og veiðar fiski-
skipa og sendir rafrændar upp-
lýsingar til útgerða og Fiskistofu.
Í tilkynningu frá fyrirtækinu
kemur fram að kerfið hafi náð
ágætri útbreiðslu hjá útgerðum á
Íslandi og erlendis. -dh
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Michael Jackson þarf líklega að
selja eitthvað af eignum sínum
en fjárhagserfiðleikar hans
snarversnuðu við réttarhöldin
yfir honum. Söluandvirði eign-
anna þarf hann að nota til að eiga
fyrir lögfræðikostnaði og komast
hjá gjaldþroti. Á meðan réttar-
höldunum stóð bárust fregnir af
því að starfsfólk á búgarði Mich-
ael Jackson, Neverland, hafi ekki
fengið greidd laun. Einnig bárust
fregnir af því að búið væri að

selja Neverland, eða að minnsta
kosti að tilboð upp á 35 milljón
dali eða rúma tvo milljarða hafi
borist. Ætlaði kaupandinn að
breyta því í skemmtigarð en ekki
hefur fengist staðfest að búið sé
að selja Neverland.

Michael Jackson er sagður
hafa veðsett lagasafn sitt en lög-
fræðingar hans sögðu vanmetið
hversu mikilla tekna hann gæti
aflað.

Á síðustu mánuðum hefur

dregið úr plötusölu Jackson um
helming að því er fram kemur í
The Guardian. - dh

Tilboð í Neverland
rúmlega tveir milljarðar

Michael Jackson þarf að selja eitthvað af eignum. 

EKKI BÚINN AÐ SELJA NEVERLAND
Hefur varla efni á fleiri lýtaaðgerðum.
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Hjá okkur vega allir jafnt

Fjármögnun í takt við þínar þarfir

Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík

Sími  540 1500 Fax 540 1505
www.lysing.is

“fiegar kemur a› flví a› veita persónulega
og faglega rá›gjöf í fjármögnun atvinnu-
tækja vega allir vi›skiptavinir jafn. Hvort
sem um er a› ræ›a stórfyrirtæki e›a líti›
einstaklingsfyrirtæki leggjum vi› allt kapp í
fla› a› veita framúrskarandi fljónustu og
sérsní›a lausnir í takt vi› flarfir hvers eins.“

Eyjólfur Vilberg Gunnarsson
Rá›gjafi, Fjármögnun atvinnutækja

Rover
í rúst
Skiptastjórar breska bílafyrir-
tækisins Rover segja eignir fyr-
irtækisins ekki nægar til að
borga lánadrottnum. Rover var tekið til gjaldþrotaskipta í apríl. 

Pricewaterhouse Coopers hefur umsjón með þrotabúinu og segir
Tony Lomas, starfsmaður fyrirtækisins, stöðuna slæma: „Eins og
staðan er í dag skuldar Rover 1,4 milljarða punda. Ég sé ekki fram
á að ástandið batni í bráð“.

Lánadrottnar Rover segjast ekki eiga von á að fá mikið til baka
af þeim peningum sem þeim er skuldað: „Við erum heppnir ef við
fáum fimm sent fyrir hvert pund,“ sagði John Alexander, en fyrir-
tæki hans, Lander, á um 12 milljónir króna inni hjá Rover.

Nærri öllum 6100 starfsmönnum Rover var sagt upp er fyrirtæk-
ið fór í þrot. -jsk

KIM HANDTEKINN Í SUÐUR-KÓREU
Sakaður um að hafa dregið sér allt að 1100
milljarða króna úr sjóðum Daewoo.

Forstjóri
handtekinn
Fyrrum forstjóri suðurkóreska
fyrirtækisins Daewoo, Kim Woo-
choong, hefur verið handtekinn í
Suður-Kóreu. Kim hafði verið á
flótta undan réttvísinni frá 1999
en hann er sakaður um að hafa
dregið sér allt að 1100 milljarða
króna úr sjóðum fyrirtækisins.

Kim hafði ferðast um Evrópu í
millitíðinni og er orðinn franskur
ríkisborgari.

Daewoo, sem meðal annars
framleiddi bíla, hrundi með braki
og brestum í kjölfarið á fjár-
málakreppunni í Asíu og hafði
gjaldþrot fyrirtækisins þær af-
leiðingar að Suður-Kórea þurfti
að biðja um lán frá Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum til að rétta hag-
kerfið við. -jsk

SILVIO
BERLUSCONI
FORSÆTISRÁÐ-
HERRA ÍTALÍU
Lét sig ekki
muna um að leg-
gja fé úr ríkis-
sjóði til fram-
kvæmdar vetrar-
ólympíuleikanna,
þótt ítölsk lög
banni það.

LENGI LIFI ROVER Hætt er við að lista-
manninum verði ekki að ósk sinni því fátt
virðist geta bjargað Rover úr þessu.

Berlusconi sýn-
ir Ólympíuanda
Forsætisráðherra Ítalíu, Silvio
Berlusconi, hefur lofað  millj-
arði króna úr ríkissjóði til að
hjálpa skipuleggjendum vetrar-
ólympíuleikanna sem fram fara
í Tórínó 2006.

Framkvæmdir eru á eftir
áætlun og vantar enn talsvert
upp á að endar nái saman.
Framlag ríkisstjórnarinnar
ætti þó að gera skipuleggjend-
um kleift að klára framkvæmd-
ir í tæka tíð.

Ítölsk lög banna þó ríkinu að
leggja fé beint til framkvæmd-
arinnar en farið var í kringum
lögin með því að stofna sérstakt
fyrirtæki sem gegndi hlutverki
milliliðs.

„Við unnum öll saman til að
klára verkefni sem mun auka
veg og vegsemd Ítalíu,“ sagði
Berlusconi.

Vetrarólympíuleikarnir
verða settir í Tórínó þann 10.
febrúar 2006. -jsk



MIÐVIKUDAGUR 15. JÚNÍ 2005 MARKAÐURINN22
F Y R S T  O G  S Í Ð A S T

Áhersla er lögð á að selja þegar mark-
aðsvirðið er sjö prósentum undir kaup-
verði án undantekninga. Dögg Hjaltalín
sat námskeið hjá Eignastýringu Íslands-
banka um val á frábærum fyrirtækjum
og tímasetningu markaðarins.
Fjárfesta á í hlutabréfum fyrirtækja þar sem markaðs-
verð þeirra er langt undir útreiknuðu verðmæti þeirra.
Val á frábærum fyrirtækjum snýst ekki um tilfinningu
heldur samanburð á helstu kennitölum. Reynt er að reik-
na út raunverulegt verðmæti fyrirtækja miðað við þekkt-
ar stærðir úr rekstrinum. 

Í stuttu máli er virði fyrirtækja fundið með því að leg-
gja saman tekjur fyrirtækisins í framtíðinni og reikna út
virði þess á verðlagi dagsins í dag. Innra verðmætið er
oftast reiknað á hlut og þannig er hægt að bera það sam-
an við markaðsverð hlutabréfs. 

Við greininguna er litið á þætti eins og efnahagsum-
hverfi og stöðu atvinnugreinarinnar, upplýsingar um
rekstur og stjórnun svo sem tekjur, hagnað, eignir, skuld-
ir og framtíðarvöxt og fleira. 

Margrét Sveinsdóttir, forstöðumaður Verðbréfavaktar
Íslandsbanka, segir nokkrar kennitölur vera verðar
nánari skoðunar og meðal þeirra séu arðsemi
eiginfjár, aukning í hagnaði, aukning í sölu,
hagnaður á hlut, V/H hlutfall eða verð í hlut-
falli við hagnað, eign í hlutfalli við viðskipti
stofnanafjárfesta og eign í hlutfalli við við-
skipti eigenda og innherja. 

Greiningardeildir bankanna vinna verðmat
á fyrirtækjum og reyna þar að finna út innra
verðmæti þeirra. Má segja að tilgangurinn sé
að leggja mat á hve mikil verðmæti verði til í rekstrinum.
Greiningardeildir nota sjóðstreymisgreiningu en hún
gengur út á að gera áætlanir fram í tímann og finna innra
virði þannig. 

Eins og sjá má á samantekt greiningardeilda Íslands-
banka, KB banka og Landsbankans er markaðsvirði þeir-

ra allra nema KB banka yfir verðmati bankanna á þeim.
Fjárfestar sem hyggjast velja fyrirtæki út frá innra virði

þurfa því að líta út fyrir landsteinana. 
Á námskeiðinu var einnig lögð áhersla á

það að fjárfestar selji hlut sinn ef félagið
lækkar um sjö prósent frá kaupverði án
undantekninga. Sigurður B. Stefánsson
lagði áherslu á að ef fjárfestingum fyndist
fyrirtækið áhugavert ætti það frekar að
kaupa aftur hlut í félaginu heldur en að eiga
hlutinn meðan gengið lækkar meira. Með

þessari reglu kæmu fjárfestar í veg fyrir að tapa miklu. 
Eignastýring Íslandsbanka stendur fyrir námskeiðum

fyrir fjárfesta þar sem kenndar eru aðferðir við að velja
frábær fyrirtæki og að tímasetja markaðinn. Kennarar
þar eru Sigurður B. Stefánsson, Margrét Sveinsdóttir og
Ingólfur S. Kristjánsson.

Kaupa á vanmetin félög

SIGURÐUR B. STEFÁNSSON Kennir á námskeiðum Íslandsbanka um val á frábærum fyrirtækjum og tímasetningu markaðarins.
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Íslandsbanki KB banki Landsbanki Gengi*
Actavis Group 35,4 33,1 32,4 39,60
Atorka Group 4,35 5,90
Bakkavör Group 37,2 36,4 28,3 35,30
Burðarás 11,7 11,2 14,60
FL Group 13,9 13,85 15,60
Íslandsbanki - 9,65 11,5 13,60
KB banki 549 - 531 528,00
Kögun 49,1 59,30
Landsbankinn 15 7,5 - 16,70
Marel 52,7 52,8 49,3 56,30
Og Vodafone 4,1 3 4,01 4,05
Straumur 10 8,5 12,30
Össur 79 62,4 61,2 77,50
*Miðað við lokagengi 13. júní 2005

V E R Ð M A T  B A N K A N N A  S A M A N B O R I Ð  
V I Ð  G E N G I  F Y R I R T Æ K J A N N A  Í  

Ú R V A L S V Í S I T Ö L U N N I

M Á L I Ð  E R

Val á
frábærum

fyrirtækjum
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Breski sjónvarpsrisinn
BSkyB, sem er í eigu
Ástralans Ruperts Mur-
doch og hefur árum
saman ráðið útsend-
ingarétti frá ensku úr-
valsdeildinni í knatt-
spyrnu, gæti nú tapað
réttinum.

Írska sjónvarpsfyrir-
tækið Setanta hyggst
bjóða í útsendingarétt-
inn og hefur einnig boð-
ið einum yfirmanna Sky
Sports-sjónvarpsstöðv-
arinnar, Trevor East, að
sjá um íþróttasvið fyrir-

tækisins. East hefur
enn ekki ákveðið hvort
hann taki boðinu.

Erfitt gæti reynst
fyrir BSkyB að fylla
skarð Easts enda þykir
hann snjall samninga-
maður.

BSkyB hóf útsend-
ingar frá úrvalsdeild-
inni árið 1992 og hefur
haldið réttinum síðan.
Síðast borgaði BSkyB
120 milljarða króna
fyrir þriggja ára samn-
ing sem rennur út vor-
ið 2006. - jsk

Microsoft
ritskoðar
Microsoft-tölvufyrirtækið vinn-
ur nú að því í samvinnu við yfir-
völd í Kína að ritskoða allt efni
sem fer í gegnum kínverskan
vefþjón fyrirtækisins.

Hönnuð hefur verið sérstök
sía sem á að stöðva allt óæskilegt
efni sem fer í gegnum vefþjón-
inn. Talsmenn Microsoft þegja
þunnu hljóði en franska frétta-
stofan France-Presse hefur
greint frá því að orð á borð við
lýðræði og mannréttindi séu á
bannlista. Einnig er algerlega
bannað að nefna sjálfstæði og
Taívan í sömu andrá. -jsk

KÍNVERSKIR NETVAFRARAR Mega ekki
nefna Taívan og sjálfstæði í sömu andrá.

Yfirmenn dýragarðsins í Tulsa í Bandaríkjunum hafa ákveðið að
setja upp sýningu sem fjallar um sköpunarsögu Biblíunnar og
tengsl hennar við dýralífið.

Mikið hafði verið kvartað yfir þeirri sýningu sem nú stendur
yfir en þar er fjallað um tengsl trúarlegra tákna við dýralífið og
má meðal annars sjá hindúska helgistyttu af fíl.

Fílsstyttan fór mikið fyrir brjóstið á sköpunarsinnum í Tulsa og
kröfðust þeir þess að kristnin fengi sinn stall í dýragarðinum.
Stjórn dýragarðsins ákvað að gera gott betur og skipulagði sýn-
ingu sem eingöngu verður tileinkuð sköpunarsögunni. 

Sýningarstjóri dýragarðsins, Kathleen Buck-Miser, er ekki
ánægð með þessa þróun: „Við stefnum í ranga átt. Þetta er dýra-
garður en ekki kirkja.“

Samkvæmt Biblíunni skapaði Guð jörðina á sex dögum fyrir
um 6.000 árum. - jsk

Trúardeilur í dýragarði

GEIT Í DÝRAGARÐI Sköpunarsinnar í Banda-
ríkjunum vilja að dýragarður í Tulsa setji upp
sýningu um sköpunarsögu Biblíunnar. Forsvars-
menn dýragarðsins hyggjast verða við þeirri
beiðni.

Sky að tapa boltanum

RUPERT MURDOCH,
EIGANDI BSKYB-FJÖL-
MIÐLAVELDISINS
BSkyB gæti nú tapað
gimsteininum í krúnu
sinni: útsendingaréttin-
um frá ensku úrvalsdeild-
inni í knattspyrnu.

Apple breytir um
örgjörvaBOLTINN Á NÝJAN STAÐ? Sjónvarpsstöðin BSkyB hefur átt réttinn af útsendingum frá

hinni sívinsælu ensku Úrvalsdeild undanfarin ár en allt er í heiminum hverfult og hugsan-
lega nær írska sjónvarpsfyrirtækið Setanta að stela boltanum frá Rupert Murdoch og
félögum.

Tölvufyrirtækið Apple hyggst
breyta um örgjörva í tölvum sín-
um. Apple hefur frá árinu 1994
notast við örgjörva frá IBM en
hyggst nú skipta við Intel.

Árum saman hafa gengið
sögusagnir um að Apple hygðist
skipta um örgjörva og hækkuðu
hlutabréf í fyrirtækinu um 5
prósent þegar Wall Street Jo-
urnal birti frétt um að Apple og
Intel hefðu hafið samningavið-
ræður.

Intel hefur árum saman verið
ráðandi á örgjörvamarkaðnum
þótt IBM hafi undanfarið sótt í
sig veðrið. Ekki eru þó allir á
eitt sáttir við breytinguna enda
aðdáendur Apple með eindæm-
um hrifnir af gamla IBM-ör-
gjörvanum. Þeir telja að breyt-

ingin muni koma niður á gæðum
afurða fyrirtækisins. - jsk

STEVE JOBS FORSTJÓRI APPLE Jobs
heldur hér á nýjustu afurð fyrirtækisins,
Mac Mini-tölvunni sem brátt mun innihalda
Intel-örgjörva.
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Ásdísi Höllu Bragadóttur finnst
gaman að fara úr pólitík og inn í
viðskiptalífið og móta einhverja
strauma og stefnur þar.
Ásdís Halla Bragadóttir tók við forstjórastóln-
um í Byko í lok maí og er hún upptekin þessa
dagana við að kynna sér starfsemi fyrirtækis-
ins. Hún hefur heimsótt starfsemi Byko víða
um land. Ásdísi finnst eðlilegra að koma sér
inn í starfið með því að heimsækja fólkið sem
starfar hjá fyrirtækinu og ræða við það í stað
þess að raða hlutum á skrifstofuna sína. Hún
segir síðustu daga hafa verið mjög skemmti-
lega. „Ég hef verið að þvælast um alls kyns
verslanir, lagera, skrifstofur og margvíslega
ranghala, hvort sem er hjá Byko, Elko, Inter-
sport eða Húsgagnahöllinni. Það er búið að
vera mjög gaman og lærdómsríkt.“

TRAUSTUR GRUNNUR
Ásdís Halla segir Byko ganga mjög vel og
hennar starf verður að leiða fyrirtækið. Yfir
hverri verslanakeðju í Byko eru fram-
kvæmdastjórar og eitt megin hlutverk Ásdís-
ar verður að koma auga á ný tækifæri og nýta
þau. Hún segir að eitt af því skemmtilegasta
við Byko sé að um leið og grunnurinn sé
traustur og hafi djúpar rætur sé fyrirtækið
framsækið. „Byko er því mjög spennandi fyr-
irtæki sem byggir á gömlum merg en er um
leið tilbúið að taka áhættu og fara nýjar leiðir
sem gaman verður að fást við.“

Ásdís segir mest aðkallandi hverju sinni
fyrir öll fyrirtæki sé að sjá tæki-
færin og halda áfram að mót-
ast. „Það er í raun það sem
ég verð upptekin við. Við
verðum að sjálfsögðu að
vera á tánum við að horfa
fram á við og leita að verkefn-
um og það er stærsta og mikilvægasta
verkefnið. Byko verður að þróast með samfé-
laginu og reyna að vera skrefi á undan til að
mæta þörfum viðskiptavinanna sem best.“

Áður gengdi Ásdís Halla starfi bæjarstjóra
Garðabæjar en hún hefur ekki áður rekið fyr-
irtæki. Hún hefur sinnt alls kyns verkefnum
og unnið við mismunandi starfsemi. „Þannig
er starfið ný áskorun fyrir mig og mjög spenn-
andi. Ég á eftir að læra margt og það er margt
í þessari starfsemi sem ég á eftir að kynna
mér betur. En á sama tíma þarf ég að gæta
þess að fara ekki of mikið í daglegan rekstur
og passa mig á því að hafa góða yfirsýn.

GARÐABÆR LÍKUR BYKO
Ásdís Halla var bæjarstjóri í Garðabæ áður en
hún tók við forstjórastólnum í Byko. Þykir hún
hafa staðið framarlega í skipulagsmálum og
tekið þarft skref sem önnur sveitarfélög hafa
ekki þorað eða viljað taka. Er framtíðarskipu-
lag Garðabæjar gott dæmi um það. „Það er
mjög gaman að fara úr pólitík og inn í við-
skiptalífið og móta einhverja strauma og
stefnur þar.“

Ásdís segist hafa tekið þátt í því með sam-
starfsfólki bæði í pólitíkinni og meðal embætt-
ismannanna að koma með nýjar hugmyndir
um starfsemi sveitarfélagsins sem hafi fengið
mjög góðar viðtökur. „Garðabær er rótgróið
sveitarfélag með mikla sögu og sterka menn-
ingu. En á sama tíma hefur Garðabær verið til-
búinn að fara nýjar leiðir. Mér finnst spenn-
andi að líta á Byko með sambærilegum hætti.“

Ásdís Halla hefur búið í Garðabæ frá 1994
með einu hléi. Þar býr hún ásamt manni sín-
um, Aðalsteini Jónassyni og tveimur sonum
sínum, þeim Jónasi Aðalsteini og Braga. Bragi
er sex ára og stundar nám við Hjallastefnu-
skólann hjá Margréti Pálu. Jónas, sem er 15

ára, er nýútskrifaður úr Garðaskóla og hyggst
halda áfram námi í haust. Ásdís Halla segir
hann nú standa frammi fyrir því að velja

framhaldsskóla og nokkrir góðir
kostir séu í boði. 

FLUTTI OFT SEM BARN
Ásdís Halla hefur brenn-

andi áhuga á pólitík og seg-
ist alltaf hafa haft. „Ég alltaf

haft mikinn áhuga á pólitík, alveg frá
því að ég var smástelpa. Ég var ein að þvælast
á pólitískum fundum þegar vinir mínir voru að
gera eitthvað skemmtilegt eins og að vera í fé-
lagsmiðstöðinni.“

En hvað finnst henni svona skemmtilegt við
pólitík? „Ég held að það sé
forvitni. Ég hef mikinn áhuga
á samfélaginu og viðskipta-
lífinu og hef alltaf haft gam-
an að því.“

Ástæðuna fyrir þessari
forvitni og áhuga á samfélög-
um telur hún vera þá að hún
flutti oft sem krakki og þá
milli mismunandi samfélaga,
allt frá sjávarþorpum til stór-
borga. „Ég held að þessir
flutningar hafi kveikt í mér
áhuga á fólki, samfélagi, bæj-
um, borgum og löndum. Af
hverju hlutirnir eru öðruvísi
hér en þar? Af hverju virkar
eitthvað hér en virkar ekki
þar? Af hverju má maður
hegða sér öðruvísi hér en
þar?“

GAMAN AÐ LÆRA
Ásdís segist vera sveita-
stelpa. Á framhaldsskólaár-
unum bjó hún á Akranesi og
stundaði því nám við Fjölbraut-
arskóla Vesturlands á Akranesi. Seinna flutti
hún til Reykjavíkur til að læra stjórnmála-
fræði í Háskólanum. Eftir það starfaði hún
sem blaðamaður á viðskiptablaði Morgun-
blaðsins en fékk svo leyfi þaðan til að gegna
stöðu framkvæmdastjóra þingflokks Sjálf-
stæðismanna. Eftir það varð Ásdís Halla að-

stoðarmaður menntamálaráðherra og svo lá
leið hennar til Boston, nú til að læra MPA. Hún
var svo komin í vinnu fyrir Háskólann í
Reykjavík þegar bæjarstjórastaðan í Garða-
bæ losnaði. 

Ásdís  er mjög heilluð af námi og finns
gaman að læra eitthvað nýtt. „Það er kannski
hluti af því að skipta um starf og snúa svona
við blaðinu eins og ég er að gera. Mér finnst
mikil forréttindi að vera á fullu kaupi við að
læra eitthvað nýtt og fá tækifæri til verja tíma
með fullt af áhugaverðu fólki til að hella mér á
kaf í starfsemi Byko.“

OPNA Í LETTLANDI
En hvað er svo á döfinni hjá Ásdísi Höllu á

næstunni annað en að koma
sér inn í starfið í Byko? Hún
segir að í sjálfu sér fari
mesta orkan í það næstu
mánuðina að kynna sér starf-
ið og því fari hún varlega í
allar yfirlýsingar um nýjung-
ar eða breytingar í rekstrin-
um. Nefnir þó að eitt af því
sem sé spennandi sé opnun
verslana í Lettlandi undir
heitinu Depo. „Fyrsta versl-
unin opnar seinna í sumar en
í Lettlandi eru þrjár verslan-
ir í undirbúningi á þessu ári.“ 

Opnun verslana eru ekki
fyrstu skref Byko í Lettlandi
því fyrir er timburfram-
leiðsla sem heyrir undir eign-
arhaldsfélagið Norvik, sem
Byko er hluti af. Ásdís Halla
segir opnun verslananna ekki
upphafið að neinni útrás. Jón
Helgi Guðmundsson, eigandi
Byko, hafi um langt skeið
verið mikið í alþjóðasam-

skiptum og náð þar góðum ár-
angri í fjölþættum verkefnum. Opnun verslan-
anna sé eðlilegt framhald af því starfi.

Óhætt er að fullyrða að mörg krefjandi
verkefni bíða Ásdísar Höllu og hún á eflaust
margt eftir ólært. Hún lítur á það mjög já-
kvæðum augum, uppfull af orku til að takast á
við námið.

Hádegisverður fyrir tvo
á Kaffihorninuí BYKO

Saltfiskréttur Kaffihornsins 
ásamt salati og ávöxtum

Drykkir:
Pepsi
Vatn

Kaffi með mjólk
Maturinn var í boði Ásdísar Höllu

▲
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Með Ásdísi Höllu
Bragadóttur

forstjóra BYKO

Nútíðin er
lykill framtíðar
Þá er þetta komið af stað. Aura-
sálin er lögð af stað í leiðangur-
inn sem mun skila henni á leið-
arenda – í ríkidæmi og fjárhags-
legt öryggi til æviloka. Aurasál-
in er búin að stofna sitt eigið
fyrirtæki.

Aurasálin er orðin gúrú og er
búin að stofna ráðgjafafyrirtæk-
ið: „Samhæfðar heildarlausnir
Group ehf.“ Fyrirtækið fer lík-
lega á markað í haust og í tilefni
af því verður haldin umfangs-
mikil kynning fyrir fagfjárfesta
í vor og í kjölfarið á því verður
haldið svalasta partí sem sögur
fara af á Íslandi. Aurasálin hef-
ur þegar sett sig í samband við
David Beckham og Sylvester
Stallone um að mæta á svæðið.

Hugmyndin er í sem fæstum orð-
um sú að ráðgjafafyrirtækið
muni einbeita sér að framtíðinni
en þó með hliðsjón bæði af þró-
un í fortíð og stöðu í nútíð. For-
tíðin er grunnur framtíðarinnar
og nútíðin er brú á milli fortíðar
og framtíðar. Til þess að rata á
leiðarenda þurfa bæði markmið
og stefnumið að liggja fyrir,
ásamt kostgæfnisathugun og
næmnigreiningu.

Aurasálin telur að margir í við-
skiptalífinu vanmeti nútíðina, of-
meti framtíðina og líti algjörlega
framhjá fortíðinni. Þetta getur
haft mjög alvarlegar afleiðingar
og getur komið í veg fyrir að
heildrænar alþjóðlegar og hlið-
rænar lausnir nái fram að ganga
með tilheyrandi samþættingu,
hagræðingu og EBITDA fram-
legð. Með því að binda fortíð og
framtíð saman með nútíðina að
leiðarljósi skapast möguleiki til
samlegðaráhrifa milli hins liðna,
þess ókomna og hins framliðna.

Aurasálin spáir því að fyrirtæki
morgundagsins séu þau fyrir-
tæki dagsins í dag sem ekki hafa
gleymt gærdeginum. Með sam-
þættingu verður frumkvæði og
með frumkvæði verður fram-
sækni. Með framsækni verða
framfarir og með framförum
verður samþætting og úr sam-
þættingu skapast heildrænt al-
hliða umhverfi sem er í senn
klassískt, nútímalegt og framtíð-
arhneigt. Með þessum áherslum
hyggst Aurasálin brúa bilið milli
fortíðar og framtíðar með nútíð-
inni.

En Aurasálin veit að þekking á at-
vinnulífinu er ekki nóg til að ná
árangri sem framsækinn og nú-
tímalegur ráðgjafi. Allar lausnir
þurfa að vera í senn viðmótsþýð-
ar og bjóða upp á alhliða heildar-
innleiðingu sem tryggja bæði
einsleita og fjölbreytta sýn á
upplýsingar og verkferla. Hver
verkaðili mun innan kerfis Aura-
sálarinnar geta þjónustað hvern
þjónustuaðila og eiga greiðan að-
gang að þeim ráðgjafaraðilum
sem eru aðilar að hverju máli.

Nútíð og framtíð Aurasálarinnar
eru tryggðar.

A U R A S Á L I N

Ásdís Halla Bragadóttir
Fæðingardagur: 6. júlí 1968
Maki:Aðalsteinn Jónasson

Börn:Jónas Aðalsteinn 15 ára 
og Breki 6 ára

ÁSDÍS HALLA BRAGADÓTTIR „Það er mjög gaman að fara úr pólitík og inn í viðskiptalífið og móta einhverja strauma og
stefnur þar.“

Nýtir
tækifærin
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Ríkisstjórn Bretlands telur að samkeppnisyfir-
völd í landinu ættu að taka kaup bandaríska auð-
kýfingsins Malcolms Glazer á knattspyrnustór-
veldinu Manchester United til skoðunar.

„Ríkisstjórnin telur að rannsaka eigi hvort
Glazer hafi brotið samkeppnislög þegar hann
keypti Manchester United. Knattspyrnufélög
eiga að vera vel rekin og í góðum tengslum við
grasrótina,“ sagði Byron Davies lávarður, fulltrúi
stjórnar Verkamannaflokksins í efri deild þings-
ins.

Davies var að svara fyrirspurn frá flokksbróð-

ur sínum, Alfred Morris lávarði, sem einmitt
kemur frá Manchesterborg. Morris sagðist hafa
miklar áhyggjur af kaupunum og þá sérstaklega
því að þau hafi verið fjármögnuð að mestu með
lántökum: „Maður hlýtur að spyrja sig hvernig
ríkasta knattspyrnulið heims verður á einum degi
það skuldsettasta“.

Glazer hefur nú rúman 97 prósent hlut í
Manchester United undir höndum og virðist yfir-
taka hans ekki hafa meiri áhrif en svo að metfjöl-
di aðgöngumiða hefur verið seldur fyrir næsta
tímabil. -jsk

Nýr stjórnarformaður hefur tek-
ið við taumunum hjá kínverska
knattspyrnuliðinu Liaoning. Sá
heppni heitir Zhao Benshan og er
frægur grínisti í Kína. Zhao sér
meðal annars um vikulegan uppi-
standsþátt í Kínverska ríkissjón-
varpinu.

„Með Zhao innanborðs opnast
alveg nýr heimur. Við getum not-
að vinsældir hans til að auka
tekjur okkar,“ sagði stjórnarmað-
urinn Zhung Shuguang.

„Ímynd mín er lykillinn að
velgengni okkar. Ég tek við starf-
inu með það að markmiði að snúa
við dæminu og fá áhorfendur aft-
ur á völlinn,“ sagði Zhao.

Kínverjar stofnuðu í fyrra Of-
urdeildina sem er efsta deild þar
í landi. Fyrsta árið gekk tiltölu-
lega vel en á tímabilinu sem nú
stendur yfir hefur hvert hneyk-
slið rekið annað og er svo komið
að áhorfendur eru hættir að láta
sjá sig á vellinum.

Í síðustu viku var markvörður
toppliðsins Dalian dæmdur í
keppnisbann fyrir að hafa vilj-

andi hleypt inn mörkum. Mark-
vörðurinn kveðst saklaus, kennir
um holum í vellinum og segir
varnarmenn Dalian ekki í ofur-
deildarklassa. -jsk

Grínisti verður
stjórnarformaður

Uppistandarinn Zhao er orðinn stjórnarformaður
hjá kínversku knattspyrnuliði. Hvert hneykslið

rekur annað í kínversku ofurdeildinni.

KÍNVERSKIR KNATTSPYRNUAÐDÁ-
ENDUR Kínverska ofurdeildin hefur ekki
gengið sem skyldi. Eitt liða deildarinnar
freistar þess nú að bjarga fjárhagnum með
því að gera landsfrægan grínista að stjórn-
arformanni.

Braut Glazer samkeppnislög?
Skorað hefur verið á samkeppnisyfirvöld að rannsaka yfirtöku Malcolms

Glazer á Manchester United. Þingmenn efri deildar hafa áhyggjur 
af skuldsetningu félagsins.

AÐDÁENDUR MANCHESTER UNITED MÓTMÆLA YFIRTÖKU MALCOLMS GLAZER Ekki virðast öll kurl komin til grafar í yfirtöku-
málinu enn. Nú vill ríkisstjórn Bretlands að samkeppnisyfirvöld kynni sér málið.

Varayfirsaksóknari Rússlands,
Vladimír Kolesníkov, segir að
Mikhaíl Khodorkovskí verði
ekki síðasti rússneski ólígarkinn
sem dreginn verður fyrir rétt. 

Olígarkarnir svokölluðu
auðguðust við einkavæðingu rík-
isfyrirtækja eftir fall Sovétríkj-
anna. Fengu þeir margir fyrir-
tæki sín á silfurfati. Khodorkov-
skí var á dögunum dæmdur í níu

ára fangelsi fyrir fjár- og skatt-
svik.

,,Kodorkovskí er bara sá
fyrsti,“ sagði Kolesníkov og
bætti við: „Þeir eru á flótta und-
an réttvísinni. Ef þeir hefðu ekki
flúið hefðu þeir kannski fengið
mannúðlegri meðferð. Það verð-
ur ekki aftur snúið.“

Ekki er vitað nákvæmlega
hverja Kolesníkov átti við. - jsk

Khodorkovskí
ekki sá síðasti

MIKHAÍL KHODORKOVSKÍ Bara fyrstur í
röðinni. Varayfirsaksóknari Rússlands segir
öðrum ólígörkum að vara sig.

Eimskip flytur mjöl
Kaupa skip til að annast aukna flutninga.

Eimskip hefur samið við SR-mjöl
hf. og Fóðurblönduna hf. um að
annast heildarflutninga á mjöli
til og frá landinu og mun félagið
festa kaup á nýju skipi í þessu
skyni. Annars vegar mun Eim-
skip taka að sér að flytja 80 þús-
und tonn af fiskimjöli árlega fyr-
ir SR-mjöl til áfangastaða í Norð-
ur-Evrópu en hins vegar um 60
þúsund tonn árlega af fóðurmjöli
til landsins fyrir Fóðurblönduna.

Til viðbótar við stórflutninga-
skipið Trinket, sem Eimskip á,
mun verða keypt sérstaklega
skip til að annast þessa auknu
flutninga og mun það geta flutt
allt að 2.300 tonn í hverri ferð.

Samkvæmt samningi við Fóð-
urblönduna mun Eimskip taka að
sér alla flutninga á fóðri til lands-
ins á vegum fyrirtækisins, en
Fóðurblandan er stærsti innflytj-
andi á fóðri til Íslands. -dh



MIÐVIKUDAGUR 15. JÚNÍ 2005 MARKAÐURINN20
F Ó L K  O G  F Y R I R T Æ K I

Og Vodafone hélt árlegt golfmót fyrir viðskipta-
vini fyrirtækisins á Grafarholtsvelli nýlega þar
sem keppt var um Rauða jakkann. Í kringum 80

manns frá fjölmörgum fyrirtækjum tóku þátt og
voru þeir sem náðu bestum árangri leystir út

með gjöfum. Og Vodafone hljómsveitin gladdi
gesti með fjörlegum tónum í mótslok. 

Viggó H. Viggósson, Tölvudreifingu, var með
besta skorið á 79 höggum. Sigtryggur Hilmars-

son, Vistor, varð hins vegar í fyrsta sæti á 41
punkti. Hann hlaut að launum Rauða jakkann,

Nokia 9500 og 30 þúsund króna gjafabréf frá 66˚
Norður. Ingi Þór Hermannsson, Esso, varð í öðru
sæti á 39 punktum. Í þriðja sæti hafnaði Kristján
Daníelsson, Hótel Sögu, einnig á 39 punktum. -dh

Slegist um 
Rauða jakkann

Árlegt golfmót Og Vodafone.

Reykjavíkur 

– býður upp á alþjóðlegan matseðil úr íslenskum gæðahráefnum

Nýtt viðmið
– nýr bar og veitingastaður

í hjarta

Salt Lounge Bar & Restaurant   
Pósthússtræti 2, 101 Reykjavík, sími 599 1000, fax 599 1001

radissonsas.com
*Yes I Can! er skrásett þjónustuhugtak Radisson SAS hótela.
Það mótar grunninn að stefnu okkar.

Radisson SAS 1919 hótel
Pósthússtræti 2, 101 Reykjavík, sími 599 1000, fax 599 1001, netfang info.1919.reykjavik@radissonsas.com

Ég sef 
alltaf er

*já
þar sem

sagt

Við tökum vel á móti þér 
á Radisson SAS 1919 hóteli, Reykjavík

Uwe Finnern, framkvæmda-
stjóri Beiersdorf Nordic Region,
opnaði formlega útibú Beiers-
dorf AG á Íslandi en Beiersdorf
ehf. tók við sölu- og markaðs-
setningu á vörumerkjum BDF
hérlendis 1. maí síðastliðinn.
Beiersdorf framleiðir m.a.
Nivea, Eucerin, Hansaplast, 8x4,
Basis, Gammon, Labello, Atrix,
Dobbeldush og Futuro. 

Beiersdorf AG var stofnað
1882 en hjá því vinna rúmlega

16.000 manns. Ársvelta Beiers-
dorf AG var 4.546 milljónir evr-
ur árið 2004.

Parlogis hf. var valið til að
annast alla vöruhýsingu og
dreifingu fyrir hönd Beiersdorf
sem einbeitir sér eingöngu að
sölu- og markaðssetningu. 

Karl K. Karlsson hf. var um-
boðsaðili Beiersdorf frá 2002-
2005, J.S. Helgason ehf. frá
1947-2002 og Sturlaugur Jóns-
son hf. fyrir tíð J.S. Helgasonar.

NIVEA, LABELLO OG HANSAPLAST ERU MEÐAL VÖRUMERKJA BEIERSDORF
Jean Dominique Rugiero, Uwe Finnern, framkvæmdastjóri Beiersdorf Nordic Region og
Ólafur Gylfason, framkvæmdastjóri Beiersdorf ehf.
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Beiersdorf
opnað á Íslandi

SVEIFLA Í GOLFSKÁLNUM Og Vodafone hljómsveitin hélt uppi fjöri í kringum verðlauna-
afhendingu.

RAUÐI JAKKINN OG FLEIRI GRIPIR VORU Í
VERÐLAUN Verðlaunahafar ásamt Eiríki S. Jó-
hannssyni forstjóra Og Vodafone. 
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EIGENDUR FYRIRTÆKJA ATHUGIÐ
Vegna snarprar sölu á minni fyrirtækjum
undanfarið óskum við eftir minni
fyrirtækjum á skrá, velta allt að 100
milljónir. 

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur
ingvaldur@husid.is

Salómon Jónsson löggiltur fasteignasali

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS 
Kjalarvogi  •  104 Reykjavík  •  Sími 458 8000  •  Fax 458 8100  •  samskip.is 

Stjórn Samskipa hf. boðar til hluthafafundar mánudaginn 20. júní 2005 
kl. 16.00 síðdegis í ráðstefnusal að Kjalarvogi 7-15, Reykjavík.

Hluthafafundur 

Dagskrá fundarins er:

1. Tillaga um heimild til stjórnar, til allt að fimm ára, til að auka hlutafé félagsins um allt að 
kr. 700.000.000 að nafnverði, á því gengi sem stjórnin ákveður, þó þannig að hluthafar falli 
frá forkaupsrétti að hækkuninni. Tillagan gerir ráð fyrir að gildandi heimild stjórnar til að 
auka hlutafé félagsins um allt að kr. 300.000.000 verði jafnframt felld niður.

2. Önnur mál löglega upp borin.

Fundargögn, þ.m.t. framangreind tillaga, verða hluthöfum til afhendingar á skrifstofu 
félagsins viku fyrir hluthafafundinn.

Stjórn Samskipa hf.
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DVD LEIGA
DVD leiga í stórgóðu húsnæði, vandað grill er í

húsnæðinu og ísvél. Leigan er staðsett í Garðabæ.
Gott tækifæri.

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur
ingvaldur@husid.is

Salómon Jónsson löggiltur fasteignasali

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS 

BLÓMABÚÐ
Umgjörð og staðsetning gefur góða möguleika,

heimasíða fylgir í kaupunum, tilvalið fyrir
samhent hjón eða tvo einstaklinga

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur
ingvaldur@husid.is

Salómon Jónsson löggiltur fasteignasali

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS 

EFNALAUG
Á góðum stað í góðum rekstri til margra ára,

ábatasamur rekstur í eigin húsnæði. 

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur
ingvaldur@husid.is

Salómon Jónsson löggiltur fasteignasali

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS 

VIÐSKIPTALÍF OG TÍSKA
SAMEINUÐUST GÓÐA

KVÖLDSTUND Jóhannes
Jónsson í Bónus og Guðrún

Þórsdóttir.

UNDIRFATALÍNA OASIS
VAR SÝND VIÐ GÓÐAR

UNDIRTEKTIR Nærföt eru
jafnmikilvægur hluti af „lúkk-

inu“ og hver önnur spjör.

KAREN MILLEN ER DÝRASTA MERKIÐ
INNAN OASIS Áhorfendur voru kvaddir
með hvítum pels.

KB BANKI ER STÓR HLUTHAFI Í MOSAIC
Anna Lísa Sigurjónsdóttir, Hreiðar Már Sig-
urðsson, forstjóri KB banka, Þórdís J. Sigurðar-
dóttir og Kristján Vigfússon.

Fréttablaðið/Hörður, Páll, Heiða

GLATT Á HJALLA Jón Ásgeir Jóhannes-
son, Dorrit Moussaieff, forsetafrú og Ingi-
björg Pálmadóttir, athafnakona.

Tískusýning í 
kjölfar hlutafjárútboðs

Eftirspurn tæp níföld en 1,2 milljarðar voru falir.
Í hlutafjárútboði Mosaic Fashions óskuðu 2.391 fjárfestar eftir að kaupa hluti fyr-

ir samtals 10.7 milljarða króna að söluvirði. Í boði voru hins vegar nýir hlutir að
söluvirði 1.200 milljónir króna. Eftirspurn almennra fjárfesta eftir hlutum í Mosaic

Fashions hf. var 8,7föld. Verður fjárfestum því úthlutað minna hlutafé en þeir
skráðu sig fyrir.  Hlutafjárútboð Mosaic Fashion hf. til almennra fjárfesta kemur í
kjölfar vel heppnaðs útboðs félagsins til fagfjárfesta í maí síðastliðnum segir í til-

kynningu frá félaginu. Þá bauð félagið til sölu nýja hluti að söluvirði um 3,7
milljarðar króna og óskuðu fagfjárfestar þá eftir fjórfaldri þeirri upphæð.

Áformað er að Mosaic Fashion hf. verði skráð í Kauphöll Íslands eigi síðar
en þann 21. júní næstkomandi. Mosaic Fashions hf. er eigandi nokkurra

helstu vörumerkja á sviði kvenfatnaðar í Bretlandi, Oasis, Karen
Millen, Coast og Whistles. - dh



MIÐVIKUDAGUR 15. JÚNÍ 2005 MARKAÐURINN22
F Y R S T  O G  S Í Ð A S T

Áhersla er lögð á að selja þegar mark-
aðsvirðið er sjö prósentum undir kaup-
verði án undantekninga. Dögg Hjaltalín
sat námskeið hjá Eignastýringu Íslands-
banka um val á frábærum fyrirtækjum
og tímasetningu markaðarins.
Fjárfesta á í hlutabréfum fyrirtækja þar sem markaðs-
verð þeirra er langt undir útreiknuðu verðmæti þeirra.
Val á frábærum fyrirtækjum snýst ekki um tilfinningu
heldur samanburð á helstu kennitölum. Reynt er að reik-
na út raunverulegt verðmæti fyrirtækja miðað við þekkt-
ar stærðir úr rekstrinum. 

Í stuttu máli er virði fyrirtækja fundið með því að leg-
gja saman tekjur fyrirtækisins í framtíðinni og reikna út
virði þess á verðlagi dagsins í dag. Innra verðmætið er
oftast reiknað á hlut og þannig er hægt að bera það sam-
an við markaðsverð hlutabréfs. 

Við greininguna er litið á þætti eins og efnahagsum-
hverfi og stöðu atvinnugreinarinnar, upplýsingar um
rekstur og stjórnun svo sem tekjur, hagnað, eignir, skuld-
ir og framtíðarvöxt og fleira. 

Margrét Sveinsdóttir, forstöðumaður Verðbréfavaktar
Íslandsbanka, segir nokkrar kennitölur vera verðar
nánari skoðunar og meðal þeirra séu arðsemi
eiginfjár, aukning í hagnaði, aukning í sölu,
hagnaður á hlut, V/H hlutfall eða verð í hlut-
falli við hagnað, eign í hlutfalli við viðskipti
stofnanafjárfesta og eign í hlutfalli við við-
skipti eigenda og innherja. 

Greiningardeildir bankanna vinna verðmat
á fyrirtækjum og reyna þar að finna út innra
verðmæti þeirra. Má segja að tilgangurinn sé
að leggja mat á hve mikil verðmæti verði til í rekstrinum.
Greiningardeildir nota sjóðstreymisgreiningu en hún
gengur út á að gera áætlanir fram í tímann og finna innra
virði þannig. 

Eins og sjá má á samantekt greiningardeilda Íslands-
banka, KB banka og Landsbankans er markaðsvirði þeir-

ra allra nema KB banka yfir verðmati bankanna á þeim.
Fjárfestar sem hyggjast velja fyrirtæki út frá innra virði

þurfa því að líta út fyrir landsteinana. 
Á námskeiðinu var einnig lögð áhersla á

það að fjárfestar selji hlut sinn ef félagið
lækkar um sjö prósent frá kaupverði án
undantekninga. Sigurður B. Stefánsson
lagði áherslu á að ef fjárfestingum fyndist
fyrirtækið áhugavert ætti það frekar að
kaupa aftur hlut í félaginu heldur en að eiga
hlutinn meðan gengið lækkar meira. Með

þessari reglu kæmu fjárfestar í veg fyrir að tapa miklu. 
Eignastýring Íslandsbanka stendur fyrir námskeiðum

fyrir fjárfesta þar sem kenndar eru aðferðir við að velja
frábær fyrirtæki og að tímasetja markaðinn. Kennarar
þar eru Sigurður B. Stefánsson, Margrét Sveinsdóttir og
Ingólfur S. Kristjánsson.

Kaupa á vanmetin félög

SIGURÐUR B. STEFÁNSSON Kennir á námskeiðum Íslandsbanka um val á frábærum fyrirtækjum og tímasetningu markaðarins.
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Íslandsbanki KB banki Landsbanki Gengi*
Actavis Group 35,4 33,1 32,4 39,60
Atorka Group 4,35 5,90
Bakkavör Group 37,2 36,4 28,3 35,30
Burðarás 11,7 11,2 14,60
FL Group 13,9 13,85 15,60
Íslandsbanki - 9,65 11,5 13,60
KB banki 549 - 531 528,00
Kögun 49,1 59,30
Landsbankinn 15 7,5 - 16,70
Marel 52,7 52,8 49,3 56,30
Og Vodafone 4,1 3 4,01 4,05
Straumur 10 8,5 12,30
Össur 79 62,4 61,2 77,50
*Miðað við lokagengi 13. júní 2005

V E R Ð M A T  B A N K A N N A  S A M A N B O R I Ð  
V I Ð  G E N G I  F Y R I R T Æ K J A N N A  Í  

Ú R V A L S V Í S I T Ö L U N N I

M Á L I Ð  E R

Val á
frábærum

fyrirtækjum
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Breski sjónvarpsrisinn
BSkyB, sem er í eigu
Ástralans Ruperts Mur-
doch og hefur árum
saman ráðið útsend-
ingarétti frá ensku úr-
valsdeildinni í knatt-
spyrnu, gæti nú tapað
réttinum.

Írska sjónvarpsfyrir-
tækið Setanta hyggst
bjóða í útsendingarétt-
inn og hefur einnig boð-
ið einum yfirmanna Sky
Sports-sjónvarpsstöðv-
arinnar, Trevor East, að
sjá um íþróttasvið fyrir-

tækisins. East hefur
enn ekki ákveðið hvort
hann taki boðinu.

Erfitt gæti reynst
fyrir BSkyB að fylla
skarð Easts enda þykir
hann snjall samninga-
maður.

BSkyB hóf útsend-
ingar frá úrvalsdeild-
inni árið 1992 og hefur
haldið réttinum síðan.
Síðast borgaði BSkyB
120 milljarða króna
fyrir þriggja ára samn-
ing sem rennur út vor-
ið 2006. - jsk

Microsoft
ritskoðar
Microsoft-tölvufyrirtækið vinn-
ur nú að því í samvinnu við yfir-
völd í Kína að ritskoða allt efni
sem fer í gegnum kínverskan
vefþjón fyrirtækisins.

Hönnuð hefur verið sérstök
sía sem á að stöðva allt óæskilegt
efni sem fer í gegnum vefþjón-
inn. Talsmenn Microsoft þegja
þunnu hljóði en franska frétta-
stofan France-Presse hefur
greint frá því að orð á borð við
lýðræði og mannréttindi séu á
bannlista. Einnig er algerlega
bannað að nefna sjálfstæði og
Taívan í sömu andrá. -jsk

KÍNVERSKIR NETVAFRARAR Mega ekki
nefna Taívan og sjálfstæði í sömu andrá.

Yfirmenn dýragarðsins í Tulsa í Bandaríkjunum hafa ákveðið að
setja upp sýningu sem fjallar um sköpunarsögu Biblíunnar og
tengsl hennar við dýralífið.

Mikið hafði verið kvartað yfir þeirri sýningu sem nú stendur
yfir en þar er fjallað um tengsl trúarlegra tákna við dýralífið og
má meðal annars sjá hindúska helgistyttu af fíl.

Fílsstyttan fór mikið fyrir brjóstið á sköpunarsinnum í Tulsa og
kröfðust þeir þess að kristnin fengi sinn stall í dýragarðinum.
Stjórn dýragarðsins ákvað að gera gott betur og skipulagði sýn-
ingu sem eingöngu verður tileinkuð sköpunarsögunni. 

Sýningarstjóri dýragarðsins, Kathleen Buck-Miser, er ekki
ánægð með þessa þróun: „Við stefnum í ranga átt. Þetta er dýra-
garður en ekki kirkja.“

Samkvæmt Biblíunni skapaði Guð jörðina á sex dögum fyrir
um 6.000 árum. - jsk

Trúardeilur í dýragarði

GEIT Í DÝRAGARÐI Sköpunarsinnar í Banda-
ríkjunum vilja að dýragarður í Tulsa setji upp
sýningu um sköpunarsögu Biblíunnar. Forsvars-
menn dýragarðsins hyggjast verða við þeirri
beiðni.

Sky að tapa boltanum

RUPERT MURDOCH,
EIGANDI BSKYB-FJÖL-
MIÐLAVELDISINS
BSkyB gæti nú tapað
gimsteininum í krúnu
sinni: útsendingaréttin-
um frá ensku úrvalsdeild-
inni í knattspyrnu.

Apple breytir um
örgjörvaBOLTINN Á NÝJAN STAÐ? Sjónvarpsstöðin BSkyB hefur átt réttinn af útsendingum frá

hinni sívinsælu ensku Úrvalsdeild undanfarin ár en allt er í heiminum hverfult og hugsan-
lega nær írska sjónvarpsfyrirtækið Setanta að stela boltanum frá Rupert Murdoch og
félögum.

Tölvufyrirtækið Apple hyggst
breyta um örgjörva í tölvum sín-
um. Apple hefur frá árinu 1994
notast við örgjörva frá IBM en
hyggst nú skipta við Intel.

Árum saman hafa gengið
sögusagnir um að Apple hygðist
skipta um örgjörva og hækkuðu
hlutabréf í fyrirtækinu um 5
prósent þegar Wall Street Jo-
urnal birti frétt um að Apple og
Intel hefðu hafið samningavið-
ræður.

Intel hefur árum saman verið
ráðandi á örgjörvamarkaðnum
þótt IBM hafi undanfarið sótt í
sig veðrið. Ekki eru þó allir á
eitt sáttir við breytinguna enda
aðdáendur Apple með eindæm-
um hrifnir af gamla IBM-ör-
gjörvanum. Þeir telja að breyt-

ingin muni koma niður á gæðum
afurða fyrirtækisins. - jsk

STEVE JOBS FORSTJÓRI APPLE Jobs
heldur hér á nýjustu afurð fyrirtækisins,
Mac Mini-tölvunni sem brátt mun innihalda
Intel-örgjörva.



Dýr mundi
Björgólfur allur
DV gerði úttekt um helgina á hí-
býlum hinna lánlausu banka-
stjórnenda þessa lands. Það kom
ekki á óvart hversu lítið þeir
skulda í húsunum, enda hljóta
menn með tugir milljóna á ári að
eiga fyrir húsunum sínum. Meiri
athygli vakti áætlað söluverð
húsanna sem var ansi ríflegt.
DV mat svo að 261 fermetra ein-
býlishús Björgólfs Guðmunds-
sonar, við Vesturbrún 22, kosti
150 milljónir króna. Gerir það
575 þúsund krónur á hvern fer-
metra. Fermetraverðið á einbýl-
ishúsum Bjarna Ármannssonar,
Sigurjóns Árnasonar og Sigurð-
ar Einarssonar var um og yfir
350 þúsund kall fermetrinn. Ef
bankastjórarnir myndu setja
upp þennan verðmiða er hætt
við að þeir sætu þar fastir inni
til eilífðarnóns.

Blaðamannafund-
ur dauðans
Sendinefnd Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins var hér á landi á dögun-
um til að meta horfur í efnahags-
málum. Mikla athygli vakti með-
al blaðamanna frammistaða for-
manns nefndarinnar en erfitt er
að hrósa honum fyrir hæfni í
mannlegum samskiptum.

Formaðurinn gerði lítið annað
en að lesa orðrétt upp úr þeim
gögnum sem útdeilt hafði verið
meðal fjölmiðlafólks og þurfti
beinlínis að draga öll svör upp úr
honum með töngum. 

Sérstaklega var þó frétta-
manni Ríkissjónvarpsins vor-
kunn, enda frásögn formannsins
lítt myndræn.

Yfirtaka
stjórnenda
Umfjöllun Blaðsins um stórkaup
bankastjóra og stjórnenda Ís-
landsbanka á hlutabréfum í fé-
laginu var athyglisverð fyrir
þær sakir að fullyrt var að ekki
hefði þurft að gefa út nýtt hluta-
fé í tengslum við viðskiptin.
Bréfin voru nefnilega „keypt af
aðila úti í bæ“ eins og einn við-
mælandi orðaði það. 

Þess var ekki verið getið í til-
kynningu Íslandsbanka að við-
skiptin væru partur af kauprétt-
arsamningum. Því velta margir
því fyrir sér hvort bankarnir
geti prentað út nýtt hlutafé, eins
og peninga, þegar stjórnendur
þeirra óska eftir því að kaupa
hlutabréf í þeim – líkt og Blaðið
gefur í skyn. Lausnin er því
fundin í Íslandsbankamálinu:
Stjórnendur bankans fá að
kaupa nýtt hlutafé þar til að þeir
ná meirihluta. 

4,1 4,15 242,4Steinunn Jónsdóttir selur Burðarási fjög-
urra prósenta hlut í Íslandsbanka á geng-
inu 13,6

Útlánavextir Íbúðalánasjóðs verða
óbreyttir eftir síðasta útboð hjá
sjóðnum.

Vísitala neysluverðs í júní samkvæmt
mælingu Hagstofunnar. Verðbólgan
mælist því 2,8 prósent á ársgrundvelli.
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