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»2
Þróar heyrnartól  
fyrir börn
Pétur Hannes Ólafsson, 
frumkvöðull í Hong Kong, 
hugsar um samfélagslega 
ábyrgð við þróun vara.

»2 
24,5 milljóna króna laun
Árið 2015 greiddi Brim 
hf. hæstu laun í landinu. 
Meðallaun fyrir árið námu 
24,5 milljónum króna og 
hækkuðu um 27 prósent.

»5
svipmyndin: 
karítas Diðriksdóttir
Nýr markaðsstjóri iglo+indi 
flytur heim eftir átta ára 
dvöl erlendis. Hún segir 
draum að vinna við tísku  
á Íslandi.

»5 
sjá tækifæri í Vaka
Endanlega hefur verið 
gengið frá kaupum Pentair á 
Vaka fiskeldiskerfum. 

»6
Enn mesta ríki heims
Lars Christensen  skrifar um 
Bandaríkin og áhrif  forseta-
kosninganna þar. 

Það sem af er ári eru rafbílar einungis eitt prósent seldra bíla, en tengil
tvinnbílar 2,9 prósent. Rafmagnsbíllinn getur verið samkeppnishæfur 

valkostur fyrir ákveðinn hóp. Byggja þarf upp innviði við fjölbýli. » 4

Tengiltvinnbíllinn 
á hraðri uppleið

Sjónmælingar 
eru okkar fag
KAUPAUKI
Með öllum marg skiptum glerjum* fylgir 
annað par FRÍTT 
með í sama styrk
leika. Tilvalið sem 
sólgleraugu eða  
varagleraugu.
* Margskipt gler á við Varilux, Multifocal, Progressive og tvískipt gler.
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„Við fundum að það var gat á mark
aði fyrir heyrnartól sem væru sér
sniðin fyrir krakka, allt frá pakkn
ingunni til desíbelastillingu. Við 
fundum að heyrnartól fyrir börn 
voru annaðhvort gerð af risum 
eins og Sony og Philips sem tóku 
bara tæknina sem var til staðar og 
stilltu hana á 85 desíbel, eða þá að 
þau voru gerð í gegnum sérleyfis
samninga þar sem hár kostnaður 
við einkaleyfi var tekinn út á gæð
unum. Okkar árangur felst í því að 
við höfum hugsað þetta frá grunni 
fyrir börn. Heyrnartólin eru mjög 
endingargóð, þú getur farið illa með 
þau án þess að þau skemmist,“ segir 
Pétur Hannes Ólafsson.

Pétur Hannes hóf að þróa Buddy
Phones, heyrnartól sem sérsniðin 
eru fyrir börn, fyrir rúmum tveimur 
árum í gegnum fyrirtæki sitt í Hong 
Kong. Vörurnar hafa hlotið gríðar
legar vinsældir á stuttum tíma. „Við 
erum að selja í yfir 25 löndum og 
í dag er vörumerkið númer eitt í 
Japan og Kóreu á þessu sviði,“ segir 
Pétur Hannes.

Hann er menntaður viðskipta
fræðingur og hefur starfað erlendis 
í fjórtán ár, þar af síðustu ellefu ár 
í Hong Kong. Upp úr MBAnáminu 
stofnaði hann fyrirtækið Onanoff 
sem var að þróa ansi margar vörur, 
til að mynda Bluetoothhátalara, 
heyrnartól og töskur fyrir Macbook
tölvur. BuddyPhones var stofnað 
fyrir tveimur og hálfu ári til að sinna 
vaxandi þörf á markaði.

„Tölfræði frá Bandaríkjunum 
sýnir að 13 prósent 16 ára barna 
í dag eru með heyrnarskaða að 
einhverju leyti á öðru eða báðum 
eyrum sem hægt er að tengja beint 

við notkun á heyrnartólum. Allur 
heyrnarskaði er varanlegur,“ segir 
Pétur Hannes. „Við erum því ekki 
bara að þróa græju heldur einnig 
huga að samfélagslegri ábyrgð í því 
sem við gerum.“

Að sögn Péturs Hannesar hefur 
varan gengið vel og er um 100 pró
sent söluaukning milli ára, og 20 til 
30 prósent söluaukning í hverjum 
mánuði. „Við erum nú komin úr 
eins manns fyrirtæki í fimmtán 
manna skrifstofu í Hong Kong, þar 
er allt hannað innanhúss og svo 

framleitt í verksmiðju í Kína.“
Pétur Hannes segist vera búinn að 

taka allan „frumkvöðlapakkann“. 
„Ég er búinn að lifa á núðlusúpu og 
allt það. Maður gerir 100 þúsund 
mistök sem frumkvöðull. Það verð
ur eiginlega ekkert harðara heldur 
en alþjóðamarkaðurinn.“

Nýlega stofnaði Pétur Hannes 
fyrir tæki í Bandaríkjunum og Evrópu 
í kringum BuddyPhones, og stefnir 
hann á sölu varanna í fleiri löndum, 
en fyrirtækið hefur einnig verið að 
semja við fjölda flugfélaga. Á dögun
um kemur svo út vara í samstarfi við 
Moomin. Hann segir að áfram verði 
haldið að þróa vörur fyrir börn, með 
samfélagslegri ábyrgð.

Pétur Hannes segist opinn fyrir 
því að selja á íslenska markaðnum 
og segir Ísland, og sérstaklega 
íslenska sumarið, toga heim. Hins 
vegar sé mikilvægt í svona starf
semi eins og staðan er núna að vera 
annaðhvort nálægt kúnnanum eða 
framleiðslunni. saeunn@frettabladid.is 

Mikil tækifæri í sölu 
barnvænna tækja
Pétur Hannes Ólafsson, frumkvöðull í Hong Kong, hóf fyrir tveimur árum að 
þróa heyrnartól fyrir börn. Þau eru nú seld í yfir 25 löndum og er 100 prósent 
söluaukning milli ára. Stefnt er á fleiri lönd og samninga við flugfélög.

Pétur Hannes er viðskiptafræðingur og hefur starfað í fjórtán ár erlendis. Fréttablaðið/anton

Hæstu launin árið 2015 meðal 300 
stærstu fyrirtækja landsins voru hjá 
Brimi hf. Meðallaun fyrir árið námu 
24,5 milljónum króna, eða rúmum 
tveimur milljónum á mánuði. Laun
in hækkuðu um 27 prósent milli 
ára, að því er kemur fram í Frjálsri 
verslun.

Næsthæstu launin voru hjá Bergi
Hugin en þar námu árslaun 21,5 
milljónum króna. Þriðju hæstu 
voru hjá Stefni þar sem þau námu 
20,7 milljónum og fjórðu hæstu hjá 
GAMMA þar sem þau námu 20,2 
milljónum króna.

Samkvæmt nýjum lista Frjálsrar 
verslunar er Icelandair Group 
stærsta fyrirtæki landsins með yfir 
150 milljarða króna í veltu. Umsvif 
félagsins jukust um 15 prósent á 
síðasta ári. Marel er í öðru sæti 
listans og velti um 120 milljörðum 
króna. Efstu tvö sætin breytast ekki 
milli ára, en Arion banki er í þriðja 
sæti með 118 milljarða króna veltu, 
samanborið við fimmta sæti í fyrra. 
Velta Arion banka jókst um ríflega 
þriðjung milli ára.

Viðskiptabankarnir eru fyrir

ferðarmiklir þegar kemur að hagnaði 
eftir skatt. Mestur hagnaður var hjá 
Arion banka en hann nam 49,7 millj
örðum króna á síðasta ári. Hagnaður 
Landsbankans nam 36,5 milljörðum 
og hagnaður Íslandsbanka 20,6 millj
örðum króna. Listinn um mestan 
hagnað breytist töluvert milli ára 
en Icelandair Group færist úr fyrsta 
sæti í það fjórða með 20,6 milljarða 
hagnað.

Hagnaður sem hlutfall af veltu var 
hæstur hjá Veritas Capital árið 2015, 
næsthæstur hjá Framtakssjóði 
Íslands og þriðji hæstur hjá Smára
garði.

Mesta eigið fé var hjá Landsbank
anum en það nam 264,5 milljörðum 
og hækkaði um fimm prósent milli 
ára, næsthæst var það hjá Lands
virkjun þar sem það nam 248,4 
milljörðum og hækkaði um 15 pró
sent milli ára. Þriðja mesta eigið fé 
var hjá Íslandsbanka þar sem það 
nam 202 milljörðum og hækkaði um 
níu prósent milli ára. Listi yfir mesta 
eigið fé breyttist verulega milli ára. 
Icelandair Group var með mest eigið 
fé á síðasta ári en er nú í 13. sæti. – sg

Hæstu launin hjá Brimi

Moomin-lína buddyPhones fer í sölu í mánuðinum. Mynd/Sigurður Ó. SigurðSSon

Ég er búinn að lifa á 
núðlusúpu og allt 

það. Maður gerir 100 þús
und mistök sem frum
kvöðull. Það verður eigin
lega ekkert harðara heldur 
en alþjóðamarkaðurinn.

Pétur Hannes Ólafsson

Leigufélagið Ásabyggð á Ásbrú sam-
einast Heimavöllum leigufélagi og 
verður stærsta leigufélag landsins á al-
mennum markaði. Sameinaða félagið 
undir merkjum Heimavalla mun reka 
um tvö þúsund íbúðir og stefnir félag-
ið að skráningu á hlutabréfamarkað í 
lok næsta ári. Samanlögð heildarvelta 
félaganna á fyrstu sex mánuðum 
ársins var um 960 milljónir króna.

2.000 
 íbúðir

Í nýrri þjóðhagsspá Hagstofunnar 
til ársins 2022 er gert ráð fyrir að 
verðbólgan fari upp í 2,4 prósent árið 
2017 og 3,4 prósent 2018 en að úr 
henni dragi eftir það. Þá er gert ráð 
fyrir að hagvöxtur árið 2016 nemi 4,8 
prósentum, einkaneysla aukist um 
7,1 prósent, og fjárfesting um 21,7 
prósent.

2,4%  
verðbólga

Skip útgerðarfélagsins brims hf. við landfestar í reykjavíkurhöfn. Fréttablaðið/gVa
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Rafbíllinn getur verið 
hagkvæmur fyrir ein-
staka hópa, en sá hópur 
er ekki eins og stór og 
maður hefði haldið. 
Þetta er mjög lágt hlut-

fall af heildarbílaflotanum í dag og 
salan er innan við tvö prósent af 
öllum seldum fólksbílum á Íslandi,“ 
þetta segir Kári Auðun Þorsteinsson, 
viðskiptastjóri hjá Ergo.

Hann heldur erindi um rafmagns-
bíla á fundi Íslandsbanka, Ergo og 
Samorku um rafbílavæðingu Íslands 
sem fram fer á fimmtudaginn í Hörpu.

Á fyrstu tíu mánuðum ársins voru 
rafbílar einungis eitt prósent seldra 
bíla samkvæmt tölum Samgöngu-
stofu. Tengiltvinnvélar voru 2,9 pró-
sent.

Rafbíllinn er ekki nýr af nál-
inni. Um aldamótin nítján hundruð 
voru rafmagnsbílar í Bandaríkj-
unum um þriðjungur af öllum bíla-
flota landsins. Með stærra vegakerfi 
og lengri akstursleiðum varð stutt 
drægni rafhlöðunnar hins vegar raf-
bílnum að falli og hinn langdrægi 
bensínbíll tók völdin.

Í dag eru loftslagsmál í brennidepl-
inum á ný og aukinn pólitískur vilji er 
hjá ríkjum heims að beita sér fyrir því 
að útblásturslausir bílar nái fótfestu 
að mati Kára. Hann segir þó mjög erf-
itt að spá um framtíðarþróun rafbíla-
væðingarnnar. „Þetta getur verið hag-
kvæmt ef bíllinn hentar þér. Hægst 
gæti þó á þróuninni ef bensínverð 
lækkar og krónan styrkist áfram. 
Hinum megin gæti þróunin aukist ef 
rafhlöðuverð lækkar. “

„Miðað við flest önnur lönd erum 
við örugglega nokkuð framarlega í 
rafbílavæðingunni. Það er bara Nor-
egur sem stendur mjög framarlega 
en þar eru rafbílar að slaga í 30 pró-
sent af öllum seldum fólksbílum," 
segir Kári. Hann bendir þó á að hlut-
fallið sé enn mjög lágt hér á landi. 
„Þetta er að gerast mjög hægt eins 
og þetta er.“

„Það er fljótt að tínast úr eftir-
spurninni. Ef fólk þarf að fara út á 
land oft, ef það býr í blokk og getur 
ekki hlaðið heima hjá sér, eða ef það 
er flókið að hlaða bílinn framan við 
húsið, dregur það úr vilja fólks til að 
kaupa rafbíl,“ segir Kári.

Góður kostur fyrir ákveðinn hóp
Í erindi sínu mun Kári víkja að því 
hvort hagstætt sé að kaupa rafbíl, 
í þeim tilfellum sem drægi þeirra 
skiptir ekki máli. Án allra skatta 
kostar bensínbíllinn um 60 pró-
sent af kaupverði rafbíls. Ofan á verð 
bensínbílsins leggjast svo vörugjöld 
og virðisaukaskattur. Með sköttum 
kostar bensínbíllinn því 83 prósent af 
kaupverði rafbíls. Að mati Kára gengi 
dæmið aldrei upp án skattalegra 
ívilnana. Án ívilnana þyrfti rafbíllinn 
að lækka í verði um að minnsta kosti 
25 til 30 prósent.

Kári setur upp sem dæmi að raf-
bíllinn kosti um 700 þúsund krónum 
meira en sambærilegur bensínbíll. 
Ef bílkaupandinn ætlar að keyra 15 
þúsund kílómetra á ári og sparar um 
133 þúsund krónur á því árlega að 
keyra rafbíl er bensínsparnaðurinn 
búinn að greiða upp hærra kaupverð 
rafbílsins í upphafi á sjö árum.

Eitt vandamál við þetta er að kaup-
andinn þekkir engan sem á sjö ára 
gamlan rafbíl á Íslandi og getur ekki 
hringt til að spyrja hvernig rafbíllinn 
hafi reynst. Framleiðandinn gefur 
út fimm ára ábyrgð á rafhlöðunni og 
segir jafnframt að endingartími sé 
áætlaður að minnsta kosti tíu ár. Ef 
rafhlaðan er ónothæf eftir tíu ár þá 
er rafbílakaupandinn allavega búinn 
að hagnast um 240 þúsund krónur á 
bensínsparnaði. Fyrir tíu ára bensín-
bíl fengi hann 340 þúsund krónur. 
Þannig að til að koma út á sama stað 
þá þurfa að fást að minnsta kosti 100 
þúsund krónur fyrir 10 ára gamlan 
rafbíl sem virðist vera raunhæft jafn-
vel þó að rafhlaðan sé léleg eða ónýt. 
Það er því hægt að færa að því rök að 
fyrir ákveðinn notendahóp sé rafbíll-
inn samkeppnishæfur valkostur.

Rafbílar einungis eitt 
prósent nýskráðra bíla
Rafbílavæðingin er að gerast hægt á Íslandi að mati viðskiptastjóra hjá Ergo. 
Það er fljótt að tínast úr eftirspurninni. Rafbíllinn getur þó verið samkeppnis-
hæfur valkostur fyrir ákveðinn notendahóp. Útlit er fyrir að sala rafbíla muni 
dala á milli ára. Tengiltvinnbíllinn virðist frábært milliskref og nýtur vinsælda.

Kári áætlar að á sjö árum sé bensínsparnaður búinn að greiða upp hærra kaupverð rafbílsins í upphafi. Eftir það hagnist eigandinn á sparnaðinum. Fréttablaðið/VilhElm

tengiltvinnbíllinn milliskrefið
Miðað við söluna á fyrstu tíu mán-
uðum þessa árs  lítur út fyrir að 
sala rafbíla muni dala á milli ára. 
Ef  sölu  á tengiltvinnbílum (eða 
Plug-In Hybrid) er bætt við sést þó 
að markaðurinn er í auknum mæli 
að leita þangað.

„Plug-In Hybrid leysir málið fyrir 
marga sem hafa verið að setja drægið 
fyrir sig, sérstaklega ef þeir geta keyrt 
langmesta hlutann innanbæjar, til 
dæmis fram og til baka í vinnuna, á 
rafmagni,“ segir Kári.

 „Með tengiltvinnbíl er líka hægt 
að læra á rafmagnið meðan við erum 
að bíða og sjá hvernig rafbíllinn 
þróast. Það er pínu hræðslufaktor í 
þessu líka. Þetta er því ágætt milli-
skref þó að þetta sé ekki 100 prósent 
hreinn bíll, og þetta getur líka hjálp-
að við uppbyggingu á hraðhleðslu-
stöðvum,“ segir Kári. Hann bætir þó 
við að tengiltvinnvélar leysi ekki öll 
vandamál rafbílavæðingarinnar á 
Íslandi.

Við erum á réttri leið

Það er meira sem þarf að gera í innviðaupp-
byggingu til að þróunin í rafbílavæðingu 
geti haldið áfram. Það er mat Tryggva Þórs 
Haraldssonar, forstjóri RARIK, en hann 
heldur einnig erindi á fundinum á fimmtu-
dag. Hann telur þó að uppbyggingin 
sé á réttri leið.

„Það þarf að huga að flutn-
ingskerfinu, það þarf að gera af 
öðru orsökum, ekki bara út af 
þessu. Vonandi verður löngu 
búið að gera það áður en þörfin 
verður meiri vegna rafbíla. Það 
er nú þegar orðið fulllestað, getur 
maður sagt,“ segir Tryggvi Þór.

Hann segir að víðast hvar á landinu sé 
hægt að setja upp hraðhleðslustöðvar. „Það 
eru dæmi um það upp til sveita að það sé 
erfitt að koma þeim fyrir, og kannski dálítill 
kostnaður, en það er meira eða minna 
leysanlegt.“

Tryggvi Þór tekur undir með Kára að það 
sé ákveðið vandamál að íbúar fjölbýlishúsa 

geti ekki hlaðið rafbíla. Hann telur að huga 
þurfi að ákvæðum í byggingarreglugerð 
þannig að gera verði ráð fyrir hleðslu-
stöðvum á bílaplönum fjölbýlishúsa og 
á bílastæðum. „Það er mikilvægt upp á 

alla innviði, það er sjálfsagt að taka 
þetta inn í byggingarreglugerð 

sem fyrst.“
Hann telur að dreifiveiturn-

ar muni ráða við það að hægt 
verði að hlaða yfir nótt við 
blokkir. „Hraði í uppbyggingu 

í endurnýjun bílaflotans er ekki 
meiri en svo að dreifiveiturnar 

geta annað því, en þetta er verkefni 
sem við þurfum að vita af.“
Að mati Tryggva Þórs erum við þó á réttri 

leið í uppbyggingu. „Það er minna vandamál 
að anna þessu en margir telja, hluti kerfisins 
er bara hannaður til að taka við þessu því á 
móti þessari aukningu hefur verið sam-
dráttur í öðrum þáttum, LED-perur hafa til 
dæmis verið að leysa aðrar perur af hólmi.“

Sæunn 
Gísladóttir
saeunn@frettabladid.is

Rafbíll 2013 2014 2015 2016*

* fyrstu 10  
mánuðir ársins
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Það er fljótt að tínast 
úr eftirspurninni. Ef 

fólk þarf að fara út á land oft, 
ef það býr í blokk og getur 
ekki hlaðið heima hjá sér, eða 
ef er flókið að hlaða bílinn 
framan við húsið, dregur það 
úr vilja fólks til 
að kaupa rafbíl.
Kári Auðun 
Þorsteinsson, 
viðskiptastjóri  
hjá Ergo



Svipmynd
Karítas DiðriKsDóttir

„Ég hef mjög mikla trú á þessu 
fyrirtæki sem er búið að byggja 
upp mjög sterkan grunn. Mér 
finnst þetta mjög spennandi tæki-
færi. Ég hefði aldrei getað trúað því 
þegar ég útskrifaðist árið 2007 að 
ég gæti komið heim og unnið við 
tísku á Íslandi,“ þetta segir Karítas 
Diðriksdóttir. Hún var á dögunum 
ráðin markaðsstjóri hjá íslenska 
barnafatamerkinu iglo+indi.

Nýflutt heim
Karítas er nýflutt heim eftir átta 
ára dvöl í New York, London og 
Þýskalandi. Hún starfaði síðast sem 
Director of Brand Partnerships hjá 
hátískufyrirtækinu Moda Operandi 
í New York þar sem hún vann meðal 
annars með tískumerkjunum Marc 
Jackobs, Kenzo og Valentino. Hún 
er viðskiptafræðingur frá Háskól-
anum í Reykjavík og hefur starfað á 
fyrirtækjasviði hjá Straumi fjárfest-
ingarbanka á Íslandi og í London, hjá 
fjármálafyrirtækinu SNL Financial í 
London og hjá Icelandair í Frankfurt.

„Þegar við vorum að  flytja aftur 
heim ákváðum við að hafa samband 
við þau fyrirtæki sem við höfðum 
mestan áhuga á sem og ráðningar-
stofur, og það var spennandi að sjá 
hvað voru mörg tækifæri í boði. Efst 
hjá mér hafði allan tímann verið iglo 
af því að mig langaði að vera áfram í 
tísku. Iglo er eitt flottasta tískufyrir-
tæki sem við eigum. Það er spennandi 
að þetta er rekið eins og tískufyrir-
tæki, það koma út tvær stórar línur á 
ári og smærri línur inn á milli og oft 
skemmtilegt samstarf,“ segir Karítas.

Með yfir hundrað verslanir
Vörur iglo+indi eru nú komnar  í 
yfir 100 verslanir í 18 löndum. „Við 
erum orðin rótgróið fyrirtæki á 
Íslandi sem er æðislegt, fókusinn 
hjá mér í markaðsstarfinu verður 
því meira á erlendum mörkuðum,“ 
segir Karítas.  

„Hér er mjög öflugt sköpunar-
teymi og  við erum að vinna með 
flottustu aðilunum í barnafata-
heiminum.  Það er því gaman að 
koma inn þegar er búið að byggja 
svona sterkan grunn og fókusa þá á 
að auka söluna erlendis. Við erum 
að fá pantanir frá fleiri en þessum 18 
löndum sem við erum í.“

Maður Karítasar er Ólafur Hrafn 
Höskuldsson, en hann er yfir fjár-
festingum hjá Títan fjárfestinga-
félagi og eiga þau einn son.

Hefur áhuga á fólki
Karítas segist hafa sérstaklega gaman 

af ferðalögum en hún hefur búið í sex 
löndum. „Svo hef ég mikinn áhuga á 
fólki, mér finnst gaman að kynnast 
nýju fólki og nýjum menningarheim-
um.“ Fjölskyldulífið er í forgangi hjá 
Karítas og segir hún mjög dýrmætt að 
geta tvinnað vel saman fjölskyldulíf 

og feril á Íslandi. „Ég vann að minnsta 
kosti tólf tíma á dag erlendis, en hérna 
get ég sótt strákinn í leikskólann, þó 
maður vinni oft á kvöldin og um 
helgar.“

Karítas sér einnig um Facebook-
síðuna I Love Iceland, gæluverkefni 

sem hún hóf  fyrir nokkrum árum. 
Síðan er með yfir 100 þúsund fylgj-
endur og þar birtir hún fréttir og 
myndir um Ísland. Myndband af vík-
ingaklappi strákanna okkar í sumar 
sló þar heldur betur í gegn og fékk yfir 
7 milljón áhorf.   saeunn@frettabladid.is 

Spennandi að vinna hjá 
tískufyrirtæki á Íslandi
Karítas Diðriksdóttir er nýr markaðsstjóri iglo+indi. Hún er nýflutt heim eftir átta ára dvöl erlendis.  
Hún hefur alltaf haft áhuga á tísku, en einnig ferðalögum, fólki og öðrum menningarheimum.

Karítas hefur búið í sex löndum og hefur áhuga á ferðalögum. Fréttablaðið/GVa

Endanlega hefur verið gengið 
frá kaupum Pentair á Vaka fisk-
eldiskerfum. Barney Leddy, fulltrúi 
Pentair sem leiðir starfsemi fyrir-
tækisins á sviði tækni fyrir fiskeldi 
segist sjá mikil tækifæri með kaup-
unum á Vaka.

Pentair sérhæfir sig í hreinsun og 
dælingu vatns bæði fyrir neyslu-
vatn og nýtingu og hreinsun vatns 
til atvinnustarfsemi. „Við erum 
með tækni sem nýtist vel í mat-
vælaiðnaði, hreinsun neysluvatns 
og fyrir sundlaugar og Vaki er með 
tækni sem fellur vel að okkar vöru-
framboði og við teljum að saman 
höfum við mikla möguleika á að 
vaxa,“ segir Barney.

Hann segir að Pentair hafi selt 
hreinsunarbúnað og þar hafi vakn-
að áhugi á að stækka frekar á þeim 
markaði. „Með vaxandi mannfjölda 
og bættum efnahag vex eftirspurn 
eftir gæðapróteini og við sjáum 
fyrir okkur að þessi markaður muni 
vaxa mikið.“ 

Hann segir Vaka vel rekið og 
sterkt fyrirtæki og tækifærin liggi 

í að sameina krafta, tækni og 
markaði til að ná enn betri árangri. 
Barney segir ekki uppi áætlanir 
um annað en að Vaki verði rekinn 
áfram í óbreyttri mynd.

Íslenskt efnahagslíf hefur verið 
sveiflukennt, en Barney segir að 

ekki hafi verið mikið horft til 
þess. „Við skoðuðum að sjálfsögðu 
grunnþætti í efnahagslífinu, en við 
erum að fjárfesta í góðu fyrirtæki til 
langs tíma og við vitum að á þeirri 
vegferð geta orðið sveiflur. Við 
gerum ráð fyrir því.“ – hh

Pentair sér mikil tækifæri í Vaka 

Hermann Kristjánsson, forstjóri Vaka, barney leddy frá Pentair og benedikt Hálf-
danarson, framkvæmdastjóri Vaka. Kaup Penair á Vaka opna ný tækifæri beggja.

Útboðsgögn verða afhent frá og með föstudeginum
11. nóvember 2016 á rafrænu formi.
Þeim sem hafa áhuga á því að bjóða í verkið er bent 
á að senda tölvupóst til þjónustuvers Norðurorku, 
netfang no@no.is, eða hringja í síma 460-1300 
og óska eftir útboðsgögnum.

Nánari lýsing á tækni og gæðakröfum eru í útboðsgögnum.

Tilboðum ber að skila eigi síðar en föstudaginn 2. desember 

2016 kl. 13:00 en þá verða þau opnuð í fundarsal Norðurorku á 

Rangárvöllum að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Norðurorka óskar eftir tilboðum í hitaveitumæla.

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

Norðurorka 
– Útboð hitaveitumæla

iglo er eitt flottasta 
tískufyrirtæki sem 

við eigum. Það er spennandi 
að þetta er rekið eins og 
tískufyrirtæki, það koma út 
tvær stórar línur á ári og 
smærri línur inn á milli og 
oft skemmtilegt samstarf.
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Hjúkraðu og haltu kjafti

Hjúkrunarfræðingar og heilbrigðisstarfsfólk mótmælti í gær vinnuaðstöðu sinni í Lyon. Mótmælin voru hluti af mótmælum út um allt Frakkland en 
starfsfólkið mótmælti hnignun ástandsins á vinnustöðum sínum. Á skiltunum stendur meðal annars „Hjúkraðu og haltu kjafti“ og „Ég elska starfið 
mitt vegna þess að það er mannlegt og ég vil að það haldist þannig“. Fréttablaðið/EPa

Lars Christensen  
alþjóðahagfræðingur

Nú nýverið tóku gildi breytingar á 
gjaldeyrislögum er varða losun gjald-
eyrishafta. Heildarheimild fjármagns-
hreyfinga samkvæmt ákvæðunum 
nemur allt að 30 milljónum fram til 
áramóta og síðan hækkar þessi heim-
ild í 100 milljónir frá og með 1. janúar 
2017 (ótímabundið en ekki per ár).

Hvað má og hvað má ekki 
Það má fyrirframgreiða og upp-
greiða lán. Auk þess má fjárfesta í 
verðbréfum í erlendum gjaldeyri og 
tekur sú heimild gildi 1. janúar 2017. 
Bein erlend fjárfesting innlendra 
aðila er heimil að því gefnu að fjár-
festingin nemi a.m.k. 10%. Einnig 
er heimilt nú að fyrirframgreiða arf 
milli landa – já, það er ótrúlegt að 
þetta hafi verið harðbannað. Ein-
staklingar mega kaupa eina fasteign 
erlendis á ári og það er heimilt að 
greiða staðfestingargjald af kaup-
verði fasteignar án fyrirfram sam-
þykkis Seðlabankans.

Það má hins vegar ekki taka út 
gjaldeyri af eigin gjaldeyrisreikningi 
hérlendis nema viðkomandi eigi 
ónýtta heimild (100 milljónir). Þó 
er heimilt að taka út eigin gjaldeyri í 
íslenskum banka ef hann er notaður 
til fyrirframgreiðslu láns eða upp-
greiðslu að því gefnu að viðkomandi 
hafi ekki nýtt sér heildarheimildina. 
Það er ekki hægt að kaupa gjaldeyri 
nema sé um að ræða undanþegna 
fjármagnsflutninga. Til dæmis er 
nú heimilt að kaupa aðra fasteign 
fyrir tjónabætur sem viðkomandi 
móttekur vegna tjóns á annarri fast-
eign. Síðan er líka heimilt að nota 

leigutekjur af erlendri fasteign til 
að greiða rekstrarkostnað af þeirri 
fasteign.

bindiskylda erlendra aðila
Erlendir fjárfestar geta þurft að 
sæta því að 40% af fjárfestingu, í 
íslenskum krónum, sæti bindiskyldu 
í eitt ár. Bindiskyldan á við um fjár-
festingu sem ber 3% vexti eða meira.

Meðferð aflandskróna
Um svipað leyti og breytingar voru 
gerðar á gjaldeyrislögum vegna los-
unar hafta voru sett lög um meðferð 
krónueigna sem í daglegu tali eru 

nefndar aflandskrónur. Aðferðin 
við að taka á því „vandamáli“ var 
að efna til gjaldeyrisútboðs þar sem 
eigendur fengu evrur í stað krónu-
eignanna, á afslætti að sjálfsögðu. 
Það sem kom á óvart vegna þessarar 
lagasetningar var hins vegar að inn-
lendir aðilar sem voru svo óheppnir 
að eiga t.d. ríkisskuldabréf, sem voru 
í vörslu erlendra fjármálastofnana, 
lentu einnig í þessari „eignaupp-
töku“.

Að sjálfsögðu er umfjöllunin hér 
að framan mjög yfirborðskennd en 
er vonandi eitthvað lýsandi fyrir 
lesendur.

Losun hafta, ekki afnám

Í dag getum við verið viss um 
að næstum helmingur allra 
bandarískra kjósenda sé mjög 
vonsvikinn eða jafnvel reiður 

og að hinn helmingurinn sé ekkert 
sérstaklega ánægður heldur, jafn-
vel þótt „hans“ frambjóðandi hafi 
unnið í gær. Staðreyndin er sú að 
bæði Hillary Clinton og Donald 
Trump hafa verið einstaklega óvin-
sælir frambjóðendur svo það er 
sama hvort þeirra hefur unnið í 
gær, það er ólíklegt að það hafi sam-
einað Bandaríkjamenn og fært þeim 
mikla hamingju. Svo það er auðvelt 
að örvænta.

En ef við gleymum fjögurra ára 
kosningahringnum og horfum 

aðeins lengra fram á við, yfir næsta 
áratug eða tvo, þá er ástæða til að 
vera miklu bjartsýnni.

bandaríkin endurskapa sig alltaf
Síðan sjálfstæði var lýst yfir 1776 
hafa Bandaríkin farið upp og niður 
efnahagslega, félagslega og pólitískt. 
Þau hafa lifað af blóðuga borgara-
styrjöld og tvær heimsstyrjaldir, 
Watergate og 11. september. Þrátt 
fyrir allt þetta er bandaríska hag-
kerfið enn stærsta og farsælasta 
hagkerfi veraldarsögunnar. Ekkert 
annað land í heiminum hefur skap-
að meiri auð. Ekkert annað land 
hefur átt fleiri Nóbelsverðlauna-
hafa. Ekkert annað land í heim-
inum kemst nálægt þeim – sama 
hvaða efnahagslegu mælikvarða 
við notum.

Það eru í raun litlar líkur á því að 
eitthvert annað hagkerfi í heimin-
um verði stærra en það bandaríska 
á okkar líftíma. Vissulega hefur Kína 
saxað hratt á forskotið síðustu þrjá 
áratugina, en mælt í Bandaríkja-
dölum er bandaríska hagkerfið 
enn næstum tvöfalt stærra en það 
kínverska og þótt Kína haldi í ein-
hvern tíma áfram að vinna á eru 
miklar líkur á að Kína verði gamalt 
áður en landið verður ríkt. Þannig 

hefur Kína mjög sterkan lýðfræði-
legan mótbyr – eins og við höfum 
séð í Japan síðustu 20 árin. Svo jafn-
vel þótt Bandaríkin hafi einnig lýð-
fræðilegan mótbyr þá endurskapar 
landið sig alltaf. Það heldur alltaf 
áfram að vaxa og þróast.

Lítið bara á bandaríska verðbréfa-
markaðinn. Sum stærstu fyrirtækin 
í Bandaríkjunum – fyrirtæki eins 
og Google, Apple og Uber – hafa 
verið sett á stofn á síðustu 1-2 ára-
tugum. Og mörg þessara fyrirtækja 
hafa verið stofnuð af innflytjendum 
með litla eða enga menntun sem 

hafa komið til lands hinna frjálsu og 
heimkynna hinna hugdjörfu í leit að 
lífi, frelsi og hamingju. Og þetta er 
leyndarmálið á bak við árangurssögu 
bandaríska hagkerfisins – kapítalískt 
kerfi þar sem allir geta náð árangri – 
með mikilli vinnu og auðvitað tals-
verðri heppni. Staðreyndin er sú að 
það mikilvæga á bak við langtíma-
velgengni bandaríska hagkerfisins 
er ekki hvort forsetinn heitir Trump 
eða Clinton, heldur hið einstaka 
stofnanaskipulag sem tryggir réttar-
ríkið og heldur aftur af pólitíkinni. 
Kerfi sem byggist í grundvallarat-
riðum á frjálsum markaði.

Það eru vissulega margir gallar á 
bandaríska kerfinu og það má með 
réttu gagnrýna það fyrir marga hluti 
– bæði frá sjónarmiði sósíalista og 
frá sjónarhóli hins frjálsa markaðar. 
En spyrjið hvaða fátækling sem er í 
þróunarríkjum Afríku eða Asíu hvar 
hann vildi helst búa og flestir þeirra 
munu ekki hika við að segjast vilja 
búa í Bandaríkjum Norður-Amer-
íku frekar en nokkrum öðrum stað 
í heiminum.

Og það er þess vegna sem Banda-
ríkjamenn ættu að fagna í dag – þeir 
eru enn öfundaðir af heiminum og 
þeir búa enn, líka eftir gærdaginn, í 
stórkostlegasta landi í heimi.

Enn mesta ríki heims
 Þrátt fyrir allt þetta 
er bandaríska 

hagkerfið enn stærsta og 
farsælasta hagkerfi veraldar-
sögunnar. Ekkert annað land 
í heiminum hefur skapað 
meiri auð. 

Hin hliðin
Vala Valtýsdóttir, 
meðeigandi hjá Lög-
fræðistofu Reykja-
víkur

Unnur Pálmarsdóttir hefur gengið til 
liðs við Zenter ehf. sem mannauðsráð-
gjafi. Zenter eykur með þessu þjónustu 
í mannauðsmálum og er Unnur þriðji 
mannauðsráðgjafinn sem bætist við 
öflugt teymi mannauðssviðs Zenter.

Unnur mun meðal annars aðstoða 
fyrirtæki og stofnanir við að móta 
og innleiða stefnu í heilsumálum 
starfsmanna. Unnur hefur unnið við 
mannauðsstjórnun, fræðslumál, 
stefnumótun og breytingastjórnun 
í heilsu- og líkamsræktariðnaðinum 
bæði hérlendis og erlendis.

Unnur til Zenter

Ölgerðin Egill Skallagrímsson hefur 
ráðið Margréti Arnardóttur, véla-
verkfræðing og viðskiptafræðing, 
sem framkvæmdastjóra tæknisviðs 
Ölgerðarinnar.

Margrét er með MBA-gráðu frá 
Háskóla Íslands og M.Sc.-gráðu í 
vélaverkfræði frá háskólanum í Ála-
borg í Danmörku. Þá stundaði hún 
nám í bifvélavirkjun í Iðnskólanum í 
Reykjavík.

Margrét Arnardóttir starfaði 
áður sem verkefnastjóri vindorku 
hjá Landsvirkjun frá árinu 2012 og 
hjá Rio Tinto Alcan í Straumsvík frá 
árinu 2003, þar sem hún stýrði m.a. 
starfsemi kersmiðju og síðar endur-
hönnun á rafbúnaði vegna straum-
hækkunar í kerskálum. Margrét situr 
í fagráði Tækniþróunarsjóðs og er 
varamaður í stjórn Lífsverks, lífeyris-
sjóðs verkfræðinga.

Margrét tekur við starfi fram-
kvæmdastjóra tæknisviðs Ölgerðar-
innar af Ingibjörgu Ólafsdóttur.

Margrét til 
Ölgerðarinnar

Margrét arnardóttir

UnnUr PálMarsdóttir
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Fréttablaðið eykur þjónustu sína við lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

mest lesna dagblað landsins.



Markaðurinn Íslenska úrvalsvísitalan
1.687,89 -0,84% 

(-14,39)
Miðvikudagur 9. nóvember 2016fylgirit fréttablaðsins um Viðskipti og fjármál |

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskiptiwww.visir.is 

Rekstrarfélag Tíu ellefu fagnar um 
þessar mundir 25 ára afmæli en fyrsta 
verslunin var opnuð í Engihjalla þann 
10.11. 1991 klukkan 10:11. Í dag rekur 
rekstrarfélagið 35 verslanir undir vöru-
merki 10-11. Einnig á rekstrarfélagið 
og rekur tvær verslanir undir merkjum 
Háskólabúðarinnar, eina Inspired by 
Iceland verslun og veitingastaðinn Bad 
Boys Burgers & Grill. Rekstrarfélagið 
opnaði fyrstu matvöruverslunina sem 
var opin allan sólarhringinn í 10-11. 
Árleg velta 10-11 er í dag sjö milljarðar 
og eru starfsmenn orðnir 350.

10-11 í 25 ár

Metvöxtur verður milli ára í jólaversl-
un innanlands samkvæmt spá Rann-
sóknaseturs verslunarinnar. Áætlað er 
að jólaverslunin aukist um 10,3 pró-
sent frá síðasta ári og að veltan verði 
um 85 milljarðar án virðisaukaskatts. 
Í fyrra var vöxtur jólaverslunarinnar 
6,6 prósent frá árinu þar áður. Spáð er 
að Íslendingar verji 53.813 krónum til 
innkaupa í nóvember og desember.

85 
milljarða Velta

Um síðustu áramót áttu Íslendingar 
samtals 1.004 milljarða króna í beinni er-
lendri fjármunaeign samkvæmt nýjustu 
tölum Seðlabanka Íslands. Íslendingar 
áttu aðeins hærri upphæð erlendis árið 
áður, eða 1.067 milljarða króna. Stærsti 
hluti eigna er í félögum sem skráð eru 
í Hollandi, eða 324 milljarðar króna, í 
Bretlandi, eða 213 milljarðar króna, og 
Lúxemborg, 98 milljarðar króna.

1.004 
milljarðar króna

I8 Gallerí ehf. sem rekur samnefnt 
gallerí tapaði 18,5 milljónum króna á 
síðasta ári. Viðsnúningur varð á rekstr-
inum en árið áður hagnaðist félagið um 
3,2 milljónir króna.

Rekstrartekjur félagsins á árinu námu 
142,7 milljónum króna. Eignir félagsins 
námu 108,6 milljónum króna í árslok, 
samanborið við 99,2 milljónir í árslok 
2014. Eigið fé var neikvætt um 33,8 
milljónir króna í árslok 2015, saman-
borið við 15,3 milljóna króna eigið fé 
árið áður. Skuldir námu 142 milljónum, 
samanborið við 114 milljónir árið áður.

Hluthafar voru þrír í árslok eins og í 
byrjun árs. Hlutaféð nam alls tveimur 
milljónum. Dexter fjárfestingar ehf. átti 
50 prósent hlutfjár og Edda Jónsdóttir 
og Börkur Arnarson 25 prósent hvort. 
Ekki verður greiddur út arður á árinu 
2016 vegna rekstrarársins 2015.

i8 Gallerí tapar 
18,5 milljónum 

10-11 var fyrst matvöruversluna opin 
allan sólarhringinn. Fréttablaðið/VilhelM

Þannig að á næstu örfáum 
árum verður meðalkennar-

inn kona á sjötugsaldri með 20-30 
krakka fyrir framan sig kennandi 26 
tíma á viku. Það er stóra myndin.

Ágúst Tómasson

7.11.2016

Hagnaður fasteignafélagsins 
Eikar nam 963 milljónum króna á 
þriðja fjórðungi ársins. Rekstrar-
tekjur námu 18 milljörðum króna. 
Rekstrar hagnaður fyrir matsbreyt-
ingar og fjármagnsgjöld nam 1.229 
milljónum króna á fjórðungnum.

Rekstrarhagnaður fyrir mats-
breytingar og fjármagnsgjöld nam 
3.354 milljónum króna fyrstu níu 
mánuði ársins og heildarhagnað-
urinn 2.391 milljón króna. Fram 
kemur í tilkynningu að mikil eftir-
spurn sé eftir atvinnuhúsnæði og 
hækkaði útleiguhlutfall félagsins 
um 1,3 prósent.

Félagið greiddi 818 milljónir 
króna í arð, en stefna þess er að 
greiða út 35% af handbæru fé frá 
rekstri til hluthafa. Handbært fé frá 
rekstri nam tæplega 2,2 milljörðum 
króna fyrstu níu mánuði ársins.

Vöxtur hjá Eik
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Eldborg, Hörpu
4. desember kl. 20:00

Boney M, ein stærsta hljómsveit diskótímabilsins 
heimsækir Hörpu á aðventunni. Með í för er sjálf 
söngdívan Liz Mitchell. Það er óhætt að lofa góðri 
skemmtun í Eldborg á meðan Mary's Boy Child, 
Rivers of Babylon, Rasputin og allir hinir smellirnir 
koma salnum á hreyfingu. Tryggðu þér miða 
á stórkostlega skemmtun og komdu þér í réttu 
stemninguna fyrir jólin.

Miðasala er hafin á tix.is, harpa.is 
og í síma 528 5050.


