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FÖGNUM SNJÓNUM
Oakley bretta- 
og skíðagleraugu, 
margar gerðir. 

Oakley bretta- 
og skíðahjálmar, 

margir litir, 
frá kr. 25.900.

»4
Vildi ekki selja
hlut í Ölgerðinni
Stór hluthafi í Ölgerðinni 
fór í október fram á að 
Sýslumaðurinn á höfuð-
borgarsvæðinu legði lög-
bann á sölu á 45 prósenta 
hlut í fyrirtækinu.

»2
Borga fyrir Arion
með ríkisbréfum
Íslenskir lífeyrissjóðir sem 
hyggjast kaupa samanlagt 
um 20 til 25 prósent í Arion 
banka áforma að greiða 
að stærstum hluta fyrir 
eignarhlutinn með ríkis-
bréfum í þeirra eigu.

»2
Seldi hlut sinn
í Jamie’s Italian
Guðfinnur Sölvi Karls-
son, betur þekktur sem 
Finni á Prikinu, hefur selt 
eignarhlut sinn í veitinga-
staðnum Jamie’s Italian 
sem verður opnaður á 
Hótel Borg í lok maí.

  »4

Funda með vogunarsjóðum  
í New York
Fulltrúar stjórnvalda héldu til New 
York á sunnudag til að eiga fundi með 
sjóðum sem eiga 150 milljarða í af
landskrónum. Reyna að ná samkomu
lagi sem myndi hleypa eignum þeirra 
úr landi. Útboðsgengið yrði mun hag
stæðara en þeim stóð til boða í fyrra.   



Guðfinnur Sölvi Karlsson, betur 
þekktur sem Finni á Prikinu, hefur 
selt eignarhlut sinn í veitingastaðn-
um Jamie’s Italian sem verður opn-
aður á Hótel Borg í lok maí. Finni og 
Jón Haukur Baldvinsson voru áður 
einu eigendur ítalska veitingastaðar-
ins en nú hafa Sigurgísli Bjarnason 
og Stefán Melsted, hluthafar í veit-
ingastöðunum Snaps og Jómfrúnni, 
og áðurnefndur Jón, keypt Finna út.

„Við hjónin erum að eignast okkar 
fimmta barn. Þetta snýst því um að 
vera ekki að búa til enn eitt veit-
ingahúsið þegar það er annað barn 
á leiðinni,“ segir Finni.

Sigurgísli staðfestir í samtali við 
Markaðinn að hann og Stefán muni 
koma að rekstri Jamie’s Italian. Eig-
endaskiptin séu aftur á móti ekki að 
fullu frágengin og því geti hann ekki 
svarað því hversu stóran hlut  þeir 
félagar muni eiga. Vill Sigurgísli 
ekki svara því hvort Birgir Bieltvedt, 
fjárfestir og viðskiptafélagi  þeirra 
í Snaps og Jómfrúnni, muni koma 
að rekstri veitingastaðarins á Hótel 
Borg.

Tilkynnt var um opnun veitinga-
staðar sjónvarpskokksins Jamies 

Oliver í lok nóvember síðastliðins. 
Jamie kom hingað til lands í febrúar 
í fyrra, eða tveimur mánuðum 
áður en Finni kom að verkefninu. 
Aðspurður segir Finni að hann hafi í 

fyrstu verið eini hluthafi þess en Jón 
Haukur komið inn á seinni stigum. 
Samkvæmt tilkynningunni mun 
staðurinn bjóða einfaldan og klass-
ískan ítalskan mat. – hg

Seldi sinn hlut í Jamie’s Italian

Guðfinnur Sölvi er eigandi Priksins og hluthafi í Macland. Fréttablaðið/anton brink
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Það er hvergi betri staður 
fyrir fjölpóst en inni í 
Fréttablaðinu því það 
tryggir að auglýsingaefnið 
lendir á eldhúsborðinu 
þegar blaðið er opnað.

Um 55% íbúa á höfuðborgarsvæðinu lesa Fréttablaðið daglega.*
Rúmlega 85.000 manns á höfuðborgarsvæðinu lesa Fréttablaðið daglega.*

Lífeyrissjóðir borga fyrir 
Arion með ríkisbréfum
Fá að greiða fyrir áformuð kaup sín á hlut í Arion banka með íslenskum ríkis-
skuldabréfum sem eru í eigu lífeyrissjóðanna. Þurfa því ekki að selja skráð 
hlutabréf eða ráðstafa stórum hluta af hreinu innflæði til að fjármagna kaupin. 

Útboð á þeim hlut sem eftir verður í eigu kaupþings, um 30-40%, verður í fyrsta lagi í maí eða júní.  Fréttablaðið/eyþór

Íslenskir lífeyrissjóðir sem hyggjast 
kaupa samanlagt um 20 til 25 pró-
sent í Arion banka áforma að greiða 
að stærstum hluta fyrir eignarhlutinn 
með ríkisbréfum í þeirra eigu. Sam-
kvæmt heimildum Markaðarins hefur 
Kaupþing, sem er að ganga frá sölu á 
Arion banka í lokuðu útboði, sam-
þykkt að lífeyrissjóðirnir geti fram-
selt til félagsins íslensk ríkisskuldabréf 
sem greiðslu fyrir kaupum þeirra á 
hlut í bankanum. Þetta þýðir að líf-
eyrissjóðirnir munu þá ekki þurfa 
að selja skráð hlutabréf eða ráðstafa 
hluta af árlegu hreinu innflæði sínu 
til að fjármagna kaupin í Arion banka.

Greint var frá því í forsíðufrétt 
Fréttablaðsins fyrir viku að Kaupþing 
væri nú á lokametrunum með að selja 
40 til 50 prósenta hlut í Arion banka 
til bandarískra fjárfestingarsjóða og 
íslenskra lífeyrissjóða. Kaupverðið 
mun nema á bilinu 70 til 90 milljörð-
um íslenskra króna, eða sem jafngildir 
genginu rúmlega 0,8 miðað við bók-
fært eigið fé Arion banka. Söluand-
virðið færi í að gera upp 84 milljarða 

veðskuldabréf sem Kaupþing gaf út til 
íslenska ríkisins í ársbyrjun 2016.

Áformað er að fjórir bandarískir 
fjárfestingarsjóðir kaupi allt að 25 
prósenta hlut í bankanum en að 
minnsta kosti tveir þessara sjóða – 
Taconic Capital og Och-Ziff Capital 
– eru jafnframt á meðal kröfuhafa 
Kaupþings. Enginn einn þeirra verður 
með meira en 10 prósenta hlut í Arion 
banka. Seðlabankinn samþykkti í lok 
síðustu viku beiðni sjóðanna um 
undanþágu frá höftum vegna útgáfu 
afleiðusamninga til að verja sig gagn-
vart gengisþróun krónunnar í tengsl-
um við fyrirhuguð kaup í bankanum.

Gert er ráð fyrir því að þrír af fjórum 
stærstu lífeyrissjóðum landsins – Líf-
eyrissjóður verslunarmanna, Gildi 
lífeyrissjóður og Birta – muni meðal 
annars standa að baki þeim hópi líf-
eyrissjóða sem  hyggst kaupa hlut í 
bankanum í lokuðu útboði. Á þess-
ari stundu liggur þó ekkert fyrir um 
endanlegan fjölda þeirra sjóða sem 
hyggjast fjárfesta í bankanum, þar 
sem slíkar tillögur hafa enn ekki verið 
lagðar fyrir stjórnir lífeyrissjóðanna. 
Ef sjóðirnir kaupa samtals um 25 pró-
sent í Arion banka munu þeir greiða 
samanlagt um 45 milljarða fyrir þann 
hlut.

Kaupsamningar við bandarísku 
sjóðina og lífeyrissjóðina eru mjög 
langt komnir og gætu viðskiptin klár-
ast fljótlega í þessum mánuði, mögu-
lega strax í næstu viku, samkvæmt 
heimildum Markaðarins. Á meðal 
fyrirvara sem enn á eftir að ganga frá 
í samningunum er tímalengd á þeim 
söluhömlum sem verða á hlutnum 
sem sjóðirnir munu kaupa í Arion 
banka.  hordur@frettabladid.is

45
milljarðar er sú fjárhæð 
sem lífeyrissjóðirnir myndu 
samanlagt greiða fyrir 25 
prósenta hlut í arion banka.

Einar Örn Ólafsson, fyrrverandi 
forstjóri Skeljungs, hyggst bjóða sig 
fram í stjórn TM á aðalfundi félags-
ins þann 16. mars. Þetta staðfestir 
hann í samtali við Markaðinn.

Fjárfestingarfélagið Einir ehf., 
í eigu Einars Arnar, er í hópi tíu 
stærstu hluthafa tryggingafélags-
ins. Á meðal annarra stórra hlut-
hafa sem standa að baki framboði 
hans má nefna eignarhaldsfélagið 
Helgafell ehf., í eigu Bjargar Feng-
er, eiginkonu Jóns Sigurðssonar 
stjórnarmanns í N1, og fjöl-
skyldu hennar.

Einir og Helgafell 
eiga samanlagt um 
níu prósenta hlut 
í TM. Félögin 
voru ekki hlut-
hafar í trygg-
ingafélaginu 
þegar síðasti 
a ð a l f u n d u r 
þ e s s  v a r 
haldinn 17. 
mars í fyrra. 
Einir á 2,76 
prósenta hlut 
í  f y r i r t æ k-
inu og er því 
tíundi stærsti 
h l u t h a f i n n . 

Helgafell heldur á 6,34 prósentum, 
er sjötti stærsti eigandinn, en Jón 
Sigurðsson stýrir fjárfestingum 
félagsins.

Einar Örn byrjaði að kaupa bréf í 
TM í byrjun síðasta haust. Lífeyris-
sjóður verslunarmanna er stærsti 
eigandi TM með 9,6 prósenta hlut. 
Gildi lífeyrissjóður og hlutabréfa-
sjóður í rekstri sjóðastýringar-
fyrirtækisins Stefnis koma þar á 
eftir með 8,7 og 8,1 prósent. Birta 
lífeyrissjóður á 7,6 prósent í fyrir-

tækinu sem er skráð á Aðallista 
Kauphallar Íslands. Einir og 

Helgafell eru því stærstu 
einkafjárfestarnir  í 

hluthafahópi TM.
Stjórn trygginga-
félagsins er í dag 
s k i p u ð  f i m m 
aðalmönnum og 
er Örvar Kærne-
sted, sjálfstætt 
starfandi f jár-

festir, stjórnarfor-
maður þess. TM 

skilaði 2,6 milljarða 
króna hagnaði í fyrra 

samanborið við 2,8 
milljarða árið 2015. 

– hae

Einar Örn býður sig fram 
í stjórn TM

einar Örn ólafsson, fjár-
festir og fyrrverandi forstjóri 

Skeljungs
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Menning Svíþjóðar og samfélagsleg vitund hefur mótað gjörðir okkar frá stofnun Volvo árið 1927. Frá upphafi hefur megináhersla verið lögð á fólk sem hefur leitt af sér einstakar öryggisuppfinningar 
og áhrifaríkar umhverfisáherslur. Uppfinningar okkar hafa sett Volvo bíla fremsta í öryggi og leitt til lágmarksáhrifa á umhverfið. Við höfum nú sett okkur enn eitt krefjandi markmiðið. Frá árinu 2020 
muni enginn slasast alvarlega eða láta lífið í nýjum Volvo. Vertu í farabroddi og veldu öryggi í fremstu röð og bíl þar sem allt hefur verið gert til að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið. 

Brimborg Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 • Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050 volvocars.is

Heimsæktu náttúruna á Volvo V60 Cross Country.
Mikil veghæð, há sætisstaða og frábær sæti er

draumaþrennan fyrir unnendur náttúru og ævintýra.
Aflmikil vélin og þýð sjálfskiptingin fer með þig

þangað sem þig langar. Njóttu náttúrunnar af öryggi.
Volvo öryggi.

 BORGARÖRYGGI (CITY SAFETY)

VÉLARHITARI MEÐ TÍMASTILLI

HEIMREIÐARLJÓS

7 TOMMU SKJÁR MEÐ NETTENGINGU

DVD SPILARI

VERÐ FRÁ 5.290.000 KR.

KOMDU Í BRIMBORG OG REYNSLUAKTU 

VOLVO V60 CROSS COUNTRY

NJÓTTU ANDARTAKSINS

Volvo V60 CC 5x38 20170228_END.indd   1 28/02/2017   15:00



Stjórn Norðurturnsins við Smára-
lind gagnrýnir orð Helga S. Gunnars-
sonar, forstjóra Regins, um að verk-
takafyrirtækið BYGG sé „sprautan á 
bak við“ deilur eigenda turnsins og 
Eignarhaldsfélagsins Smáralindar 
ehf. og að þar ráði „nátttröllsviðhorf“ 
ríkjum. Harmar stjórnin að Helgi tali 
með slíkum hætti um „nágranna sína 
í fjölmiðlum“.

Þetta kemur fram í bréfi sem 
Garðar Þ. Guðgeirsson, stjórnarfor-
maður Norðurturnsins, sendi stjórn 
Regins, eiganda Smáralindar, og 
Kópavogsbæ um miðjan febrúar og 
Markaðurinn hefur undir höndum. 
Tilefnið er frétt blaðsins frá 8. febrúar 
þar sem Helgi gaf lítið fyrir stefnu 
sem Norðurturninn hefur höfðað 
gegn verslunarmiðstöðinni og Kópa-
vogsbæ vegna bílastæða við Smára-
lind. Samkvæmt henni vilja eigendur 
turnsins staðfestingu dómstóla á að 
kvaðir um samnýtingu stæðanna séu 

í gildi og að deiliskipulag sem heimil-
ar uppbyggingu íbúðahverfisins 201 
Smári verði ógilt.

Helgi sagði í frétt Markaðarins 
að framkvæmdirnar fyrirhuguðu 
byggðu á faglegri umfjöllun skipu-
lagsyfirvalda og að stefnan kæmi ekki 
til með að hafa áhrif á framgang verk-
efnisins. Ríkharð Ottó Ríkharðsson, 
framkvæmdastjóri Norðurturnsins, 
sagði þær rýra réttindi turnsins þar 
sem þær ættu eftir að fækka bílastæð-
um við suðvesturhorn Smáralindar.

Hjúpur, dótturfélag BYGG (Bygg-
ingafélags Gylfa og Gunnars), er 
stærsti eigandi Norðurturnsins með 
28 prósenta hlut. Í bréfi Norður-
turnsins er tekið fram að Hjúpur 
eignaðist hlut í byggingunni „löngu 
eftir að ágreiningur tengdur bíla-
stæðum kom upp“. Allar athuga-
semdir við deiliskipulagið byggi á 
málefnalegum sjónarmiðum og séu 
studdar þinglýstum heimildum. – hg

Kvarta undan forstjóra Regins

Helgi S. Gunnarsson, forstjóri Regins.

Stór hluthafi í Ölgerðinni fór í 
október fram á að Sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu legði lögbann 
á sölu á 45 prósenta hlut  í fyrir-
tækinu. Sýslumaðurinn hafnaði því 
og fjórum dögum síðar barst fjöl-
miðlum tilkynning um sölu á  69 
prósentum í Ölgerðinni. Þann sama 
dag var  synjun sýslumanns tekin 
fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur og 
í desember staðfesti Hæstiréttur 
að salan, sem Samkeppniseftirlitið 
hefur ekki enn samþykkt, yrði ekki 
stöðvuð með lögbanni.

Vildi hætta við
Samkvæmt dómi Hæstaréttar, sem 
féll þann 8. desember og birtist þá 
ekki á vef dómstólsins, kærði ET 
Sjón ehf., í eigu Eiríks Ingvars Þor-
geirssonar, úrskurð héraðsdóms þar 
sem hafnað var kröfu félagsins um 
að ákvörðun sýslumannsins yrði 
felld úr gildi. ET Sjón er einn þriggja 
hluthafa Eignarhaldsfélagsins Þor-
gerðar sem seldi 45 prósenta hlut 
sinn í Ölgerðinni þann 16. október. 
Félag Eiríks á 28,24 prósenta hlut í 
Þorgerði eða tæp þrettán prósent í 
fyrirtækinu.

Eignarhaldsfélagið Þorgerður var 
stofnað í október 2010 utan um kaup 
á hlut í Ölgerðinni. Auður 1 fjárfest-
ingarsjóður, í eigu lífeyrissjóða og 
einkafjárfesta, fór fyrir kaupenda-
hópnum og á í dag 62,35 prósent í 
Þorgerði. Fjárfestirinn Ingibjörg S. 
Ásgeirsdóttir er þriðji hluthafinn og 
á hún 9,4 prósent. Í september 2015 
ákváðu eigendur félagsins, ásamt 
öðrum hluthöfum Ölgerðarinnar, að 
fá fyrirtækjaráðgjöf Virðingar til að 
sjá um söluferli á öllu hlutafé drykkj-
arvöruframleiðandans. Virðing var 
fengin til að selja eignina í lokuðu 
ferli eða almennu útboði í tengslum 
við mögulega skráningu Ölgerðar-
innar í Kauphöll Íslands.

Salan á 69 prósenta hlutnum var 
samþykkt þann 16. október og frétta-
tilkynning send daginn eftir. Þor-
gerður átti þar af 45 prósent en þeir 
Októ Einarsson, stjórnarformaður 
Ölgerðarinnar, og Andri Þór Guð-
mundsson, forstjóri fyrirtækisins, 
ákváðu á endanum að selja ekki 31 
prósents eignarhlut OA eignarhalds-
félags í fyrirtækinu. Sama dag og til-
kynningin barst fjölmiðlum skaut 
ET Sjón ákvörðun sýslumannsins til 
héraðsdóms. Rúmum mánuði síðar, 
eða þann 24. nóvember, var haldinn 
hluthafafundur í Þorgerði að kröfu 
Eiríks um að hætt yrði við söluna. 
Tillagan var felld með atkvæðum 
annarra hluthafa.

Ósáttur við stjórnarfund
Drög að kaupsamningi á hlut Þor-
gerðar í Ölgerðinni voru kynnt á 
stjórnarfundi félagsins 19. septem-
ber. Þá var samkvæmt dómi héraðs-
dóms bókað að samþykkt hefði verið 
að stjórn félagsins veitti umboð til 
undirritunar samningsins. Þann 13. 
október lagði ET Sjón aftur á móti 
fram beiðni sína um að sýslumaður 
legði lögbann við því að Margit 
Robertet, stjórnarformaður Þor-
gerðar, og Gunnar Sigurðsson, fjár-
festingarstjóri hjá Virðingu, nýttu sér 
umboð sitt til að undirrita samning-
inn. Fór félagið einnig fram á að lagt 
yrði lögbann við því að Þorgerður 
seldi 45 prósenta hlutinn.

Í dómi héraðsdóms er vitnað í for-
svarsmann ET Sjónar um að honum 
hafi ekki verið kunnugt um að taka 
ætti endanlega ákvörðun um sölu á 
eignarhlutnum á fundinum í sept-
ember. Eiríkur hafi talið að boðun 
til hans hafi verið ófullnægjandi og 
fundurinn ekki skuldbundið Þor-
gerði með réttum hætti. Um endan-
legan kaupsamning hafi því aldrei 

verið fjallað á fundinum. Þessu 
höfnuðu aðrir eigendur Eignarhalds-
félagsins Þorgerðar.

„Þá er ljóst að ef ekki verður af söl-
unni kann varnaraðili [Eignarhalds-
félagið Þorgerður] að verða fyrir 
tjóni, meðal annars vegna tapaðs 
hagnaðar af sölunni, auk þess sem 
þeir sem yrðu af kaupunum kynnu 
að hafa uppi bótakröfur á hendur 
honum vegna vanefnda samnings-
ins,“ segir í dómi héraðsdóms.

Eiríkur vildi ekki tjá sig um málið 
þegar Markaðurinn leitaði eftir því. 
Sagði hann þó það ekki rétt, sem 
Markaðurinn hefur eftir heimildum, 
að hann hafi meðal annars verið 
ósáttur við að þurfa að bera kostnað 
vegna rúmlega milljarðs króna 

endurálagningar Ríkisskattstjóra 
á Ölgerðina árið 2013 vegna öfugs 
samruna fyrirtækisins frá árinu 2007.

Fimm milljarða sala
Í dómi héraðsdóms er bent á þá 
miklu fjárhagslegu hagsmuni sem 
voru í húfi fyrir þá sem stóðu að 
sölu og kaupum á hlutum í Ölgerð-
inni. Í munnlegum málflutningi fyrir 
dómnum hafi komið fram að sölu-
verð hlutanna væri um fimm millj-
arðar króna og þar af næmi hlutur 
Þorgerðar 3,5 til 3,8 milljörðum 
króna. Með hliðsjón af hlut ET Sjón-
ar í Þorgerði næmi sala 28,24 pró-
senta hlutarins um einum milljarði 
króna. Þessum tölum hafi ekki verið 
andmælt en í þeim er ekki tekið tillit 
til skulda félagsins og handbærs fjár.  

Eignarhaldsfélagið Þorgerð-
ur,  F-13 ehf. og Lind ehf. seldu 69 
prósenta hlutinn til framtakssjóð-
anna Akurs fjárfestingar, Horns III 
og hóps einkafjárfesta. Samkeppnis-
eftirlitið hefur ekki gefið samþykki 
sitt og situr Eiríkur enn í stjórn 
Ölgerðarinnar. 

Vildi stöðva sölu á 45% í Ölgerðinni
Hluthafi í Eignarhaldsfélaginu Þorgerði vildi ekki selja eign sína í Ölgerðinni og fór fram á lögbann hjá sýslumanni. Hæstiréttur  
hafnaði því. Eigendurnir fengu um fimm milljarða króna fyrir 69 prósent. Samkeppniseftirlitið hefur ekki enn samþykkt söluna.  

Sala á eignarhlutnum í Ölgerðinni var undirrituð um miðjan október. Þann sama dag var synjun á lögbannsbeiðninni tekin fyrir í héraði.  FRéttablaðið/anton bRink

Eiríkur ingvar Þorgeirsson, eigandi Et 
Sjónar ehf. 

– Tengir þig við framtíðina!

Sjónvarpsdreifikerfi 
fyrir hótel, gistiheimili og skip.
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69%
hlutur í Ölgerðinni var 
seldur um miðjan október.

Haraldur Guðmundsson
haraldur@frettabladid.is
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tryggðu þér miða!

Atburðir sem mega ekki gleymast!

Miðasala | borgarleikhus.is

„þetta er að öllum líkindum ein 
mikilvægasta sýning leikhúsanna í nokkurn 

tíma og listamönnunum til mikils sóma.”
B.L. - DV



Stjórnvöld eiga nú í viðræðum 
við fulltrúa bandarískra 
fjárfestingarsjóða, sem eiga 
samanlagt vel yfir hundrað 

milljarða í aflandskrónum eftir að 
hafa neitað að taka þátt í gjaldeyris
útboði Seðlabanka Íslands í júní 
2016, til að kanna grundvöll að 
samkomulagi sem myndi í kjölfarið 
gera þeim kleift að flytja eignir sínar 
úr landi í skiptum fyrir erlendan 
gjaldeyri. Það yrði þá á umtalsvert 
hagstæðara gengi fyrir fjárfestingar
sjóðina – mögulega á genginu 130 til 
140 krónur gagnvart evru – en stjórn
völd voru reiðubúin að samþykkja í 
viðræðum við sömu sjóði í fyrra. 
Gengi krónunnar gagnvart evru 
hefur styrkst um liðlega 20 prósent 
frá útboði Seðlabankans.

Samkvæmt heimildum Markaðar
ins héldu fulltrúar á vegum íslenskra 
stjórnvalda út til New York síðastliðinn 
sunnudag til að eiga fundi með banda
rísku sjóðunum en þeir eru Auto
nomy Capital, Eaton Vance, Loomis 
Sayles og Discovery Capital. Á meðal 
þeirra sem sóttu fundina fyrir hönd 
stjórnvalda voru Jón Þ. Sigurgeirsson, 
framkvæmdastjóri alþjóðasamskipta 
á skrifstofu seðlabankastjóra, Guð
mundur Árnason, ráðuneytisstjóri 
fjármála og efnahagsráðuneytisins, 
og Benedikt Árnason, skrifstofustjóri í 
forsætisráðuneytinu. Þeir Guðmundur 
og Benedikt eiga jafnframt sæti í fimm 
manna stýrinefnd um losun hafta.

Benedikt Jóhannesson, fjármála 
og efnahagsráðherra, vildi á þessari 
stundu ekkert tjá sig um fundahöldin 
eða mögulegt samkomulag við af
lands krónueigendur þegar eftir því 
var leitað og sagði að „málið væri bara 
í vinnslu“.

Fundirnir eru haldnir í kjölfar 
óformlegra samskipta sem hafa 
staðið yfir milli sjóðanna og stjórn
valda frá því undir árslok 2016. 
Bandaríski lögmaðurinn Lee Buch
heit, sem hefur veitt núverandi og 
fyrrverandi ríkisstjórn ráðgjöf við 
vinnu að áætlun um losun hafta, 
hefur verið milligönguaðili í þeim 
samskiptum og sótti hann jafnframt 
þá fundi sem fulltrúar stjórnvalda 
áttu í vikunni með bandarísku sjóð
unum. Ekki hafa fengist upplýsingar 
um hvort fulltrúar frá öllum fjárfest
ingarsjóðunum fjórum, eða aðeins 
hluti þeirra, hafi sótt fundina með 
stjórnvöldum sem fram fóru í New 
York.

Settir aftast í röðina
Fjárfestingarsjóðirnir hafa verið 
þeirrar skoðunar að aðgerðir stjórn
valda í tengslum við fyrrnefnt gjald
eyrisútboð Seðlabankans, þar sem 

Reyna að ná samkomulagi við aflandskrónueigendur
Embættismenn á vegum stjórnvalda áttu fundi í New York í vikunni með forsvarsmönnum bandarískra fjárfestingarsjóða. Eiga yfir 100 milljarða í aflandskrónum sem þeir sem vilja skipta yfir í  
gjaldeyri. Seðlabankinn gæti haldið annað útboð þar sem sjóðirnir myndu selja eignir sínar fyrir evrur á afar litlum afslætti miðað núverandi gengi krónunnar. Fjármálaráðherra segir málið í vinnslu.

✿  Aflandskrónur  
í árslok 2016 

n Reiðufé og innstæðubréf
n Ríkisbréf og -víxlar
n Aðrar eignir
Heimild: Seðlabanki Íslands

12,8 milljarðar

105,6  
milljarðar

72,7 
milljarðar

eigendum aflandskróna að fjárhæð 
samtals 319 milljarðar gafst færi 
á að skipta þeim á genginu 190 
krónur fyrir hverja evru, verði ekki 
réttlættar með vísan til efnahags
legrar nauðsynjar. Sjóðirnir neituðu 
að fallast á skilyrði stjórnvalda, eða 
skiluðu inn tilboðum í útboðinu sem 
Seðlabankinn gat ekki samþykkt, og 
hafa þess í stað kvartað til Eftirlits
stofnunar EFTA (ESA) vegna aðgerða 
íslenskra yfirvalda og sagst ætla 
að láta reyna á rétt sinn fyrir dóm
stólum. Í úrskurði sem barst frá ESA í 
nóvember var hins vegar ekkert gert 
með athugasemdir sjóðanna heldur 
sagði að aðgerðir stjórnvalda hefðu 
verið í samræmi við skuldbindingar 
Íslands gagnvart EESsamningnum.

Þeir aflandskrónueigendur sem 
kusu að taka ekki þátt í gjaldeyrisút
boði Seðlabankans í júní 2016 þurfa 
að sæta því að fjármunir þeirra flytj
ast yfir á vaxtalausa reikninga um 

Fjárfestingarsjóðirnir hafa verið þeirrar skoðunar að aðgerðir stjórnvalda í tengslum við útboð Seðlabankans, þar sem eigendum aflandskróna gafst færi á að skipta þeim í erlendan gjaldeyri á afslætti miðað við skráð gengi krónunnar, verði ekki réttlættar með vísan til efnahagslegrar nauðsynjar. FRéttAblAðið/SteFán

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is
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Reyna að ná samkomulagi við aflandskrónueigendur
Embættismenn á vegum stjórnvalda áttu fundi í New York í vikunni með forsvarsmönnum bandarískra fjárfestingarsjóða. Eiga yfir 100 milljarða í aflandskrónum sem þeir sem vilja skipta yfir í  
gjaldeyri. Seðlabankinn gæti haldið annað útboð þar sem sjóðirnir myndu selja eignir sínar fyrir evrur á afar litlum afslætti miðað núverandi gengi krónunnar. Fjármálaráðherra segir málið í vinnslu.

ófyrirséðan tíma. Fram kom í til
kynningu frá Seðlabankanum fyrr 
á þessu ári að í árslok 2016 hefðu 
eignir aflandskrónueigenda numið 
samtals 191 milljarði króna. Þær 
aflandskrónueignir, sem saman
standa einkum af ríkisskuldabréfum 
og reiðufé, eru að langstærstum hluta 
í eigu bandarísku fjárfestingarsjóð
anna.

Stál í stál
Tilraunir íslenskra stjórnvalda til að 
ná einhvers konar samkomulagi við 
stærstu eigendur aflandskróna eru 
ekki nýjar af nálinni. Í aðdraganda 
útboðs Seðlabankans áttu ráðgjafar 
og embættismenn stjórnvalda í 
umtalsverðum óformlegum við
ræðum við bandarísku sjóðina til að 
kanna hvort hægt væri að komast að 
niðurstöðu sem væri ásættanleg fyrir 
báða aðila. Á þeim fundum kom fram 
að sjóðirnir myndu ekki fallast á að 

losna út fyrir höft með krónueignir 
sínar í skiptum fyrir erlendan gjald
eyri á gengi sem væri óhagstæðara 
en 165 krónur fyrir hverja evru, en 
á þeim tíma kostaði evran um 140 
krónur. Ráðgjafar stjórnvalda leit
uðu á þessum tíma meðal annars 
til starfsmanna tveggja fjármála
fyrirtækja – Kviku banka og Íslands
banka – til að vera milligönguaðilar 
í viðræðum við fjárfestingarsjóðina 
þar sem þeir þekktu persónulega vel 
til fulltrúa sjóðanna.

Í kjölfar gjaldeyrisútboðs Seðla
bankans áttu sér áfram stað óform
legar viðræður við þá bandarísku 
sjóði sem tóku ekki þátt í útboðinu 
þar sem leitast var við að ná sam
komulagi til að leysa út eignir þeirra. 
Lítið þokaðist hins vegar í átt að 
samkomulagi en sjóðirnir vildu 
þegar þarna var komið, síðsumars 
2016, ekki ljá máls á því að selja 
aflandskrónueignir sínar á gengi 

150

120

90

✿ Krónan hefur styrkst stöðugt gagnvart evru

140,98
4. janúar 2016 

112,85
28. febrúar 2017 

sem væri lægra en 150 til 155 krónur 
fyrir hverja evru með hliðsjón af því 
að gengið hafði þá styrkst talsvert 
frá því að útboðið var haldið fáum 
mánuðum áður. Þær tilraunir báru 
því engan árangur, ekki frekar en 
þegar Bandaríkjamaðurinn Rob Cit
rone, stofnandi og forstjóri Disco
very Capital, hafði áður reynt að fá 
alla sjóðina til að ná sameiginlegu 
samkomulagi við íslensk stjórnvöld.

Eru undir tímapressu
Vogunarsjóðurinn Discovery Capital 
var sá eini sem skilaði inn tilboðum 
í gjaldeyrisútboðinu, sem voru sam
þykkt af Seðlabankanum, og minnk
aði um 17 milljarða aflandskrónu
eign sjóðsins við það um helming, 
samkvæmt heimildum Markaðarins. 
Af fjárfestingarsjóðunum fjórum er 
Discovery Capital minnsti af lands
krónueigandinn – sjóðurinn var á 
sínum tíma langsamlega stærstur – 
en hinir sjóðirnir eiga hver um sig 
aflandskrónur að fjárhæð um 30 
til 40 milljarðar. Í opinberum fjár
hagsupplýsingum frá Loomis Sayles 
og Eaton Vance má sjá að sjóðirnir 
bókfæra þær eignir hjá sér á annars 
vegar 220 krónur gagnvart evru og 
hins vegar 195 krónur fyrir hverja 
evru. Að stórum hluta keyptu sjóð
irnir þessar aflandskrónur á sínum 
tíma á genginu 270 til 300 krónur 
fyrir hverja evru.

Sá sjóður sem hefur reynst lang
samlega tregastur í taumi gagnvart 
stjórnvöldum er Autonomy Capital, 
sem er samtals með eignir upp á um 
fimm milljarða Bandaríkjadala í stýr
ingu, en sá sem fer fyrir sjóðnum er 
Robert Gibbins, stofnandi vogunar
sjóðsins. Aflandskrónueign sjóðsins 
nemur um 40 milljörðum, eftir því 
sem heimildir Markaðarins herma. 
Þær eignir samanstanda í dag að 
stærstum hluta af reiðufé, sem ber þá 
litla sem enga ávöxtun, en sjóðurinn 
hafði áður átt umtalsverða fjármuni 
í ríkisskuldabréfum sem voru á gjald
daga í október 2016 og í febrúar á 
þessu ári.

Gætu haldið annað útboð
Á meðal þess sem stjórnvöld hafa nú 
til skoðunar er að halda annað gjald
eyrisútboð í því skyni að hleypa af
lands krónueigendum úr landi. Slíkt 
útboð gæti þá farið fram áður en búið 
er að losa að fullu um höft á íslensk 
heimili, fyrirtæki og lífeyrissjóði. Ljóst 
þykir, að sögn þeirra sem þekkja vel 
til stöðu mála, að bandarísku sjóð
irnir muni ekki ljá máls á því að selja 
krónueignir sínar um þessar mundir 
á gengi sem væri óhagstæðara en 130 
til 140 krónur gagnvart evru. Gengi 
krónunnar hefur styrkst um liðlega 
20 prósent frá því að útboð Seðla
bankans fór fram í júní 2016 og í dag 
kostar evran aðeins um 113 krónur. 
Slíkar aðgerðir til að hleypa aflands
krónueigendum út myndu þýða að 
þeir gætu því vænst þess að losna út 
fyrir höft á hagstæðara gengi en opin
bert gengi krónunnar var – um 140 
gagnvart evru – þegar gjaldeyrisútboð 
Seðlabankans fór fram fyrir aðeins 
níu mánuðum.

Af hálfu fulltrúa stjórnvalda og 
Seðlabanka Íslands er meðal annars 
horft til þess, sem rök fyrir því að 
ná samkomulagi við fjárfestingar
sjóðina, að allt útlit sé fyrir enn meiri 
gengisstyrkingu krónunnar og þá 
hefur hreinn gjaldeyrisforði Seðla
bankans stækkað verulega undan
farin misseri samhliða gríðarlegum 
kaupum bankans á gjaldeyri. Gjald
eyrisforða af slíkri stærðargráðu – sá 
hluti forðans sem er fjármagnaður 
innanlands í krónum er núna yfir 
600 milljörðum – fylgir umtalsverður 
kostnaður vegna neikvæðs vaxta
munar, sem nemur árlega tugum 

milljarða. Hægt væri að minnka 
þann kostnað með því að nota hluta 
forðans til að losa aflandskrónueig
endur út í skiptum fyrir erlendan 
gjaldeyri. Ólíklegt væri aftur á móti 
að Seðlabankinn gæti bókfært hjá sér 
mikinn gengishagnað af þess konar 
gjaldeyrisviðskiptum en sá gjald
eyrir sem bankinn safnaði í forðann á 
árinu 2016 var keyptur að meðaltali á 
genginu 133 krónur fyrir hverja evru.

Gagnrýnir stefnubreytingu
Fjármálaráðherra hefur látið hafa 
það eftir sér að hann vonist til að 
leysa þau mál sem lúta að af lands
krónueigendum á þessu ári. Þannig 
kom fram í máli Benedikts í útvarps
þættinum Sprengisandi 27. janúar 
síðastliðinn að „við þyrftum að 
velta því fyrir okkur næstu daga og 
vikur hvernig við getum losnað við 
afganginn“ af þeim aflandskrónum 
sem núna eru fastar á bak við fjár
magnshöft.

Í grein sem Sigurður Hannesson, 
framkvæmdastjóri hjá Kviku banka 
og fyrrverandi varaformaður fram
kvæmdahóps stjórnvalda um losun 
hafta, skrifar í Fréttablaðinu í gær 
kemur fram að allar forsendur séu 
núna fyrir hendi til að afnema alfarið 
höft á innlenda aðila. Þar skipti ekki 
síst máli að tekist hafi að ljúka mál
efnum gömlu bankanna án eftirmála 
og þá hafi aflandskrónueigendum 
verið gefnir skýrir valkostir með 
aðgerðum stjórnvalda í fyrra – að 
selja krónueignir sínar fyrir gjald
eyri með þátttöku í útboði eða binda 
þær til lengri tíma þar til búið væri að 
losa um höft á aðra.

Sigurður gagnrýnir þess vegna að 
núna standi hugsanlega til að skipta 
um kúrs í þessum efnum. „Stjórnvöld 
hafa nú gefið í skyn að hleypa ætti 
aflandskrónueigendum með eignir 
sínar úr landi á þessu ári, þvert á þær 
áætlanir sem hafa skapað trúverðug
leika fyrir land og þjóð. Með slíkri 
stefnubreytingu væru hagsmunir 
kröfuhafa teknir fram yfir hagsmuni 
landsmanna.“ 

Már Guðmundsson seðlabankastjóri en Seðlabanki Íslands hélt síðast gjaldeyrisútboð fyrir aflandskrónueigendur í júní 
2016. Þá samþykkti bankinn tilboð fyrir alls 83 milljarða króna á genginu 190 fyrir hverja evru.  fréttablaðið/StEfán

fjárfestingarsjóðirnir hafa verið þeirrar skoðunar að aðgerðir stjórnvalda í tengslum við útboð Seðlabankans, þar sem eigendum aflandskróna gafst færi á að skipta þeim í erlendan gjaldeyri á afslætti miðað við skráð gengi krónunnar, verði ekki réttlættar með vísan til efnahagslegrar nauðsynjar. fréttablaðið/StEfán

20%
er gengisstyrking krónunnar 
gagnvart evru frá aflands
krónuútboði Seðlabankans í 
júní 2016. 
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Samkvæmt nýrri skýrslu frá Bloom-
berg New Energy Finance (BNEF) 
voru nýjar fjárfestingar í hreinni 
orku á heimsvísu 287 milljarðar 
dollara árið 2016, eða um 32.000 
milljarðar króna. Reyndar var þetta 
lækkun um 18% frá fyrra ári, en það 
má rekja að hluta til verðlækkana á 
búnaði og þá helst í sólariðnaðinum. 
BNEF hefur svo sínar skilgreiningar 
á hvað er hrein orka og menn geta 
verið sammála eða ósammála, en 
það er ljóst að þegar skoðað er hvar 
fjárfestingarnar liggja þá gnæfir 
vind- og sólarorka yfir aðra endur-
nýjanlega orkukosti. Framleiðsla 
rafmagns með vindi er þessi miss-
erin að sækja í sig veðrið. Fram-
leiðsla rafmagns með innlandsvindi 
(e. onshore wind) og aflandsvindi 

(e. offshore vind) hefur margfaldast 
síðastliðin tíu ár.

Stórtækir Norðmenn
Nú er verið að byggja stærsta inn-
landsvindverkefni í Evrópu, Fosen-
vindverkefnið í Noregi. Þetta verkefni 
er mjög áhugavert. Það samanstend-
ur af sex vindgörðum með samtals 
278 vindmyllum sem framleiða raf-
magn sem gæti séð um 170 þúsund 
norskum heimilum fyrir rafmagni. 
Verkefnið er í meirihlutaeigu Stat-
kraft sem er stærsti framleiðandi 
endurnýjanlegrar orku í Evrópu og í 
eigu norska ríkisins. Aðrir eigendur 
eru norsk sveitarfélög og fjárfesta-
hópur. Eigendahlutföllin eru þannig 
að norska ríkið og sveitarfélög eiga 
60% og fjárfestahópurinn 40%. Gert 
er ráð fyrir að framkvæmdir klárist 
á tímabilinu 2018-2020. Heildar-
kostnaður þessa verkefnis er um 1,1 
milljarður evra, um 130 milljarðar 
íslenskra króna. Norðmenn sjá 
greinilega tækifæri í þessum vaxandi 
hluta endurnýjanlega orkugeirans.

Tækifæri í vindinum
Spennandi er einnig að fylgjast með 
framvindu mála með fjárfestingar í 
af lands vindi en fjárfest var á heims-
vísu fyrir næstum 3.300 milljarða 
króna árið 2016.  

Samkvæmt nýjum tölum frá 
Wind Europe, hagsmunasamtökum 
geirans í Evrópu, jókst uppsetning 
(e. installed) á aflandsvindmyllum 
um 40% á árinu 2016 borið saman 
við 2015. Langmest var klárað í 
Þýskalandi og Hollandi (Norður-
sjórinn, 96%). Gert er ráð fyrir frek-
ari uppsetningu á næstu árum og 
að framleiðsla rafmagns með afla-
ndsvindi tvöfaldist á tímabilinu til 
2020.

Þessi hraða þróun rafmagns-
framleiðslu með vindi og sól er 
áhugaverð fyrir okkur Íslendinga, 
sérstaklega þar sem við erum rík af 
öðrum kosti en fátækari af hinum. 
Gæti verið að allt þetta spjall um 
veðrið í gegnum tíðina hafi í raun 
verið spjall um framtíðarorkukosti 
landsins?

Hjörtur Þór  
Steindórsson  
sérfræðingur á fyrirtækja-
sviði Íslandsbanka.

Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri CCP, segir að um besta afkomuár fyrirtækisins sé að ræða síðan það var stofnað árið 1997.  fréTTablaðið/aNToN briNk

Dansaðu, vindur

Haldin verður ráðstefna í hátíðar-
sal Háskóla Íslands í dag, miðviku-
dag, frá kl. 16 til 18, þar sem fjallað 
verður um helstu eftirmál banka-
hrunsins – endurreisn fjármála-
kerfisins, beitingu fjármagnshafta 
og uppgjörið við kröfuhafa gömlu 
bankanna. Tilefni ráðstefnunnar er 
útgáfa Palgrave Macmillan á bók-
inni The Icelandic Financial Crisis: 
A Study into the World’s Smallest 
Currency Area. Höfundar bókarinn-
ar eru þeir Ásgeir Jónsson, dósent og 
forseti hagfræðideildar HÍ, og Hersir 
Sigurgeirsson, dósent við viðskipta-
fræðideild HÍ.

Auk ávarpa Ásgeirs og Hersis 
munu fara fram pallborðsum-
ræður þar sem ýmsir sérfræðingar 
taka til máls sem höfðu aðkomu 
að stærstu verkefnum stjórnvalda í 
kjölfar bankahrunsins. Þar á meðal 
verða þeir Jóhannes Karl Sveins-
son, hæstaréttarlögmaður og laga-

legur ráðgjafi í viðbrögðum við falli 
bankanna, Sigurður Hannesson, 
framkvæmdastjóri hjá Kviku og 
fyrrverandi varaformaður fram-
kvæmdahóps um losun hafta, og 
Jónas Fr. Jónsson, héraðsdómslög-
maður og fyrrverandi forstjóri Fjár-
málaeftirlitsins.

Ásgeir Jónsson, 
dósent og forseti 
hagfræðideildar HÍ

Anna Fríða Gísladóttir, markaðs-
stjóri Domino’s, hefur starfað hjá 
fyrirtækinu í um þrjú ár. Hún er 26 
ára gömul, uppalin í Reykjavík og 
lauk stúdentsprófi frá Verslunar-
skóla Íslands. Þaðan lá leiðin í við-
skiptafræði í Háskóla Íslands. Anna 
er í sambúð með Sverri Fal Björns-
syni, verkefnastjóra hjá WOW air, 
og situr hér fyrir svörum í Svipmynd 
Markaðarins.

Hvað hefur komið þér mest á óvart 
það sem af er ári? Árið 2017 hefur 

verið ansi viðburðaríkt þó það 
sé ekki mikið búið af því. Ég kom 
sjálfri mér á óvart þegar ég keypti 
mér skipulagsbók sem ég hef í raun 
skrifað í og notað mjög mikið. Það 
kom mér líka á óvart að Ranieri var 
rekinn frá Leicester City.

Hvaða app notarðu mest? Ég 
nota Instagram, Twitter og Snap-
chat mjög mikið þar sem ég set sjálf 
inn efni. Síðan hefur appið Clue 
reynst mér mjög vel ásamt Pod-
cast og Spot ify. Uppáhaldsappið 
er samt að sjálfsögðu Domino’s-
appið.

Hvað gerir þú í frístundum 
þínum? Ég er mjög virk í félags-
lífinu og ver miklum tíma með 

vinum og kærasta. Mér finnst 
mjög gaman að elda og fá fólk í mat 
ásamt því að ferðast.

Hvernig heldur þú þér í formi? Ég 
æfi fjórum sinnum í viku í hópa-
þjálfun hjá Birki Vagni í World 
Class, einu sinni í viku fæ ég síðan 
útrás í Beyoncé dansi í Kramhús-
inu. Þess á milli hleyp ég og fer í 
þoltíma eins og til dæmis spinning.

Hvernig tónlist hlustar þú á? Það 
fer allt eftir skapi. Allt frá hiphopi 
til power-ballaða.

Ertu í þínu draumastarfi? Starfið 
mitt er mjög fjölbreytilegt frá degi 
til dags og einn hluti af starfinu 
felst í því að smakka pitsur. Ég held 
að það sé erfitt að toppa það!

Fær útrás í Beyoncé dansi í Kramhúsinu og í World Class
Svipmynd
anna fríða  
Gísladóttir

anna fríða Gísladóttir, markaðsstjóri Domino’s á Íslandi. fréTTablaðið/aNToN briNk

Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri 
CCP, er enn sannfærður um að Ísland 
eigi að taka upp aðra mynt og horfir 
hann enn til evrunnar. Forstjórinn 
segir rekstrarumhverfi íslenskra 
tækni- og nýsköpunarfyrirtækja 
hafa batnað til muna á síðustu árum. 
Fyrsta skóflustungan að nýjum höf-
uðstöðvum CCP í Vatnsmýrinni var 
tekin í byrjun febrúar en fjölmiðlar 
hafa á síðustu árum greint frá áhuga 
fyrirtækisins á að flytja þær úr landi.

„Það stóð aldrei til en það var 
alltaf verið að ræða það í fjölmiðlum 
en við höfum vissulega bent á ýmsa 
hluti sem betur mættu fara í utan-
umhaldi á fyrirtækjum. Nú er búið 
að gera mjög hraustlegar breytingar 
á umhverfinu á Íslandi öllum til hróss 
sem hafa komið nálægt því. Það má 
alltaf betur gera en vissulega hefur 
verið tekið til hendinni. Lög um 
nýsköpunarfyrirtæki sem voru sett 
í apríl á síðasta ári eru alveg frábært 
skref en við höfum bent á að þaki á 
endurgreiðslu á rannsókn og þróun 
mætti lyfta og jafnvel afnema að fullu 
til að leyfa bæði stórum og litlum fyr-
irtækjum að njóta þess umhverfis,“ 
segir Hilmar í samtali við Markaðinn.

Aðalfundur CCP var haldinn á 
mánudag og var ársreikningur fyrir-

Forstjórinn ánægður með breytingarnar

Því fyrr sem  
við hættum  
þessu því betra. 
Hilmar Veigar Pétursson,  
forstjóri CCP

Boða til ráðstefnu um 
eftirmál bankahrunsins

tækisins þá kynntur. Líkt og kom 
fram á Vísi hagnaðist CCP um 21,5 
milljónir Bandaríkjadala í fyrra 
eða jafnvirði 2,4 milljarða króna 
miðað við gengið í árslok 2016. Um 
metár var að ræða í dollurum talið 
en afkoma CCP var jákvæð um 2,7 

milljarða árið 2015. Tekjurnar námu 
86 milljónum dala, samanborið við 
65,7 milljónir árið 2015.

Hilmar svarar aðspurður að hann 
sé enn fullviss um að Ísland eigi að 
skipta krónunni út fyrir annan gjald-
miðil.

„Ég hef ekkert farið af þeirri skoð-
un. Ég held að þetta konsept að vera 
með minnstu mynt í heimi sé löngu 
komið á síðasta söludag. Hvað svo 
sem menn gera nú í því. Mér per-
sónulega finnst liggja beinast við 
að taka upp evru, en það má alveg 

horfa til annarra lausna. Það er búið 
að reyna þetta í hundrað ár og hefur 
ekki virkað fyrir neinn að mínu mati 
og þá sérstaklega ekki fyrir okkur. Því 
fyrr sem við hættum þessu, því betra,“ 
segir Hilmar.
haraldur@frettabladid.is

Aldrei stóð til að flytja 
höfuðstöðvar CCP úr 
landi, segir Hilmar 
Veigar Pétursson, for-
stjóri fyrirtækisins. CCP 
hagnaðist um 21,5 millj-
ónir dala í fyrra. Vill enn 
kasta krónunni og taka 
upp annan gjaldmiðil.

Tilefnið er útgáfa á 
bókinni The Icelandic 
Financial Crisis: A Study  
into the World’s Smallest  
Currency Area.
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Fyrirtæki, sem greiða fjarvinnutengingar starfsmanna, geta fært starfsfólki 

sínu fyrsta flokks sjónvarpsafþreyingu með Fjarvinnupakka 365.

Endalaust net, Skemmtipakki Stöðvar 2 og netbeinir. Vafraðu áhyggjulaus á 

netinu á öruggri tengingu. Enginn aukakostnaður við gagnamagnspakka eða 

umfram niðurhal bætist við.

SKEMMTILEGA 
VINNUTENGDUR 

MARGFALT SKEMMTILEGRI

SÍMI 512 5120 FYRIRTAEKI@365.IS

NETBEINIR, ENDALAUST NET 
OG SKEMMTIPAKKI STÖÐVAR 2

ENDALAUST INTERNET
NETBEINIR

SKEMMTIPAKKINN

8.863 KR.
+ VSK.

FJARVINNUPAKKI 365



Viðtalsbókin Forystuþjóð eftir 
Eddu Hermannsdóttur og Ragn-
hildi Steinunni Jónsdóttur kom út 
16. febrúar síðastliðinn. Bókin er 
mjög glæsileg, bæði að umfangi og 
efni, og óska ég höfundum innilega 

til hamingju með hana. Í kjölfarið 
hefur verið mikil umræða um stöðu 
jafnréttismála á Íslandi sem er af 
hinu góða.

Frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrr-
verandi forseti Íslands, er einn 
viðmælenda í bókinni. Vigdís, 
sem var fyrsta konan í heiminum 
til að vera kosin forseti í lýðræðis-
legri kosningu fyrir 37 árum, ruddi 
jafnréttisbrautina bæði á Íslandi 
sem og í heiminum. Hún var og 
er glæsileg fyrirmynd og hefur 
hjálpað mörgum konum úti um 
allan heim. Vigdís segir í bókinni 

að Kvennaskeiðið sé rétt að hefjast. 
Hún segir það ekki hafið heldur sé 
það enn þá á þröskuldinum.

Kjarninn gerði nú í febrúar 
úttekt á stöðu kvenna sem stjórn-
enda á fjármálamarkaði. Niður-
staðan er mjög sláandi. 

Konur eru einungis 9% stjórn-
enda á fjármálamarkaði og það er 
engin kona forstjóri fyrir skráðu 
félagi á hlutabréfamarkaði á 
Íslandi. Auk þess eru aðeins karlar 
sem stýra stærstu lífeyrissjóðum 
landsins. Æðstu stjórnendur Seðla-
bankans, forsætisráðherra, fjár-

málaráðherra og forstjóri Kaup-
hallarinnar eru karlmenn. Þetta 
eru allt staðreyndir dagsins í dag, 
árið 2017.

Samkvæmt rannsókn sem var 
gerð á vegum aðgerðahóps um 
launajafnrétti og í samráði við 
Hagstofu Íslands og kynnt í maí 
2015 þá er mat á kynbundnum 
launamun á vinnumarkaði 7,6%. 
Á almenna markaðinum er mun-
urinn 7,9% en 7,0% á opinbera 
markaðinum. Þó okkur sé að miða 
í rétta átt og launamunur sé meiri 
í eldri aldurshópum en yngri þá er 

þetta algjörlega óásættanlegt.
Hvað er til ráða? Margir segja að 

konur þurfi að deila meira ábyrgð-
inni heima fyrir. Aðrir segja að 
konur skorti kjark og „pung“ til að 
láta í sér heyra.

Í tengslum við þessa umræðu 
voru margar konur sem stigu fram 
með eftirfarandi yfirlýsingu á 
Facebook og var greinarhöfundur 
ein af þeim:

Í ljósi umræðu í fjölmiðlum vil 
ég taka fram að ég er tilbúin að 
takast á við ábyrgðarstörf í íslensku 
atvinnulífi.

Forystuþjóð

Ef maður lítur til baka á 
hagsögu heimsins þá 
hafa stjórnmálamenn 
annað slagið fundið fyrir 
undarlegum ótta um að 
ný tækni muni gera alla 

atvinnulausa. Að vélarnar taki yfir 
öll störfin. Og ef það eru ekki vélar 
sem koma og taka störfin þá eru það 
„vondu innflytjendurnir“. Upp á síð-
kastið hefur þessi ótti birst aftur. 
Þannig lagði Bill Gates, stofnandi 

Microsoft, nýlega til að tekinn yrði 
upp skattur á vélmenni.

En sannleikurinn er sá að þessi 
ótti er aðallega útbreiddur á meðal 
þeirra sem eru ekki hagfræðingar. 
Það er nánast ómögulegt að finna 
hagfræðing nokkurs staðar í heim-
inum sem lýsir áhyggjum af því að 
tækniþróun (eða innflytjendur) 
valdi atvinnuleysi. Þvert á móti 
vitum við, sem hagfræðingar, að 
framleiðniaukning vegna tækni-
framfara og starfsgreinaskiptingar 
er grunnurinn að launahækkunum.

Lögmál Says
Hagfræðingar vita að það er ekk-
ert tækniatvinnuleysi af því við 
skiljum það sem kallast lögmál Says 
sem nefnt er eftir franska hagfræð-
ingnum Jean-Baptiste Say. Yfirleitt 
segjum við að lögmál Says snúist um 
að „framboð skapi sína eigin eftir-
spurn“. Þetta þýðir að þegar eitt-
hvað er framleitt skapi það í sjálfu 
sér tekjur fyrir þá sem framleiða 
vöruna (hluthafa og starfsmenn) 
og að þær tekjur séu notaðar í eftir-

spurn eftir því sem einhver annar 
framleiðir.

Hvað varðar tæknina þá þýðir 
þetta að ef tækniframfarir auka 
framleiðni þá leiðir það til meiri 
tekna sem í sjálfu sér skapar eftir-
spurn. Þetta þýðir líka að við getum 
sjálfsagt ímyndað okkur að hægt 
verði að skipta út leigubílstjóra 
með sjálfkeyrandi bíl, en það er ekki 
það sama og að segja að heildarat-
vinnuleysi muni aukast. Ef verðið á 
leigubílaferðum lækkar um helming 
þá skapar það tekjuaukningu fyrir 
viðskiptavininn. Þennan tekjuauka 
getur hann notað til að kaupa aðrar 
vörur og það skapar sambærileg 
störf.

Heimskuleg hugmynd
Svo ef tæknin kemur í stað starfs 
þá skapar hún annað. Við vitum 
ekki hvers konar starf það er en ef 
við lítum á söguna þá hefur orðið 
gríðarleg tækniþróun án þess að 
atvinnuleysi hafi aukist. Tökum 
Bandaríkin sem dæmi. Árið 1960 
var bandarískt vinnuafl 60 millj-

ónir manna. Í dag er það 160 millj-
ónir. Á sama tíma hefur framleiðni 
aukist um 2-3% að meðaltali á ári. 
En hvað hefur átt sér stað varðandi 
hlutfall atvinnuleysis? Árið 1950 
var atvinnuleysið 5,2%. Núna er 
það 4,9%. Svo, nei, hvorki fólks-
fjölgun né framleiðniaukning 
veldur atvinnuleysi. Þvert á móti 
skapar þetta velmegun. Þannig er 
vélmennaskattur Bills Gates bara 
önnur heimskuleg hugmynd sem 
gæti gert okkur öll fátækari.

Og að lokum má geta þess að við 
höfum nú þegar vélmennaskatt – 
hann er kallaður tekjuskattur fyrir-
tækja.

Nei, Bill Gates, vélmenni  
munu ekki auka atvinnuleysi

Hin hliðin
Halldóra Gyða Matthí-
asdóttir Proppé,  
Dale Carnegie þjálfari 
og FKA-félagskona

Lars Christensen  
alþjóðahagfræðingur

Þannig er vélmenna-
skattur Bills Gates 

bara önnur heimskuleg 
hugmynd sem gæti gert 
okkur öll fátækari.

Sýna nýjustu tækni í Barcelona

Stærsta sýning heims á farsímum og tengdum tækjabúnaði (e. World Mobile Congress) stendur nú yfir í Barcelona á Spáni. Framleiðendur kynna 
þar tækninýjungar og vörur sem þeir bjóða á sérútbúnum sýningarsvæðum. Karlmaðurinn á myndinni heimsótti sýningarbás Samsung og fékk að 
prófa nýjustu sýndarveruleikatækni suðurkóreska fyrirtækisins og klæddist hann sérútbúnum hönskum. FréttabLaðið/EPa

Fer ekki fram
Leitað var til Kristínar Pétursdóttur, 
stjórnarformanns verðbréfafyrirtæk-
isins Virðingar, og 
hún beðin um að 
bjóða sig fram í 
stjórn Icelandair 
Group. Af því 
varð ekki eins og 
mátti sjá í tilkynn-
ingu flugfélagsins til 
Kauphallar Íslands síðastliðið sunnu-
dagskvöld þar sem kom fram að sex 
frambjóðendur verða í framboði á 
aðalfundi félagsins á föstudag. Fast-
lega er búist við að þeir Georg Lúð-
víksson, stofnandi Meniga, og Tómas 
Benediktsson, forstjóri Farice, verði 
kjörnir í stjórn Icelandair og taki þar 
með sæti Sigurðar Helgasonar, frá-
farandi stjórnarformanns, og Magn-
úsar Magnússonar, en þeir ákváðu að 
sækjast ekki eftir endurkjöri.

Kom á óvart
Það kom mörgum 
á óvart þegar 
Finnur Árnason, 
forstjóri Haga, 
staðfesti við Vísi 
að verslunarris-
inn hefði ákveðið 
að loka Topshop 
á Íslandi. Samkvæmt upplýsingum 
Markaðarins kom ákvörðunin stjórn-
endum og eigendum Kringlunnar og 
Smáralindar í opna skjöldu. Fréttu 
þeir af ákvörðun Haga daginn áður 
en fréttin birtist eða um svipað leyti 
og fyrirtækið tilkynnti starfsfólki 
Topshop um lokunina. Finnur sagði í 
samtali við Vísi að stutt væri eftir af 
leigusamningum um verslunarrými 
tískubúðarinnar og því hefði verið 
tekin ákvörðun um að framlengja 
ekki. Heimildir Markaðarins herma 
að ekki sé búið að ráðstafa pláss-
unum tveimur.

Vendingar hjá 
GAMMA
Tilkynnt var um 
það í gær að 
Gísli Hauks-
son, annar af 
stofnendum 
fjármálafyrir-
tækisins GAMMA, 
hefði ákveðið að 
láta af starfi forstjóra auk þess sem 
gerðar yrðu aðrar breytingar á skipu-
riti félagsins. Gísli mun taka við sem 
stjórnarformaður GAMMA, en hann 
á um 31 prósents hlut í félaginu, og 
Valdimar Ármann verður eftirmaður 
Gísla. Samhliða þessum breytingum 
var greint frá því að Lýður Þor-
geirsson, sem á 4 prósent í GAMMA 
og hefur verið framkvæmdastjóri 
sérhæfðra fjárfestinga, hefði látið af 
störfum. Við starfi Lýðs tekur Ingvi 
Hrafn Óskarsson.

Skotsilfur
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN ICELAND,

ENGIHJALLA, VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Egils Orka
500ML

129KR
258 kr.l

Malaco
Gott og blandað

KR199
160g

1244 kr/kg

Coca-Cola 
1L. Allar tegundir

KR169
1 l

169 kr.l

GÓÐ VERÐ
Í MARS

Himnesk hollusta
Hnetubiti, kókosbiti

99 KR
40g

2475 kr/kg 284g
1299 kr/l

VERÐ FRÁ

Arizona
ALLAR TEGUNDIR

KR229
500 ml

458 kr.l

Weetos
Heilhveitihringir

KR399
350g

1140 kr/kg

VVVEVEERERRRÐÐÐ Ð FFFRRÁ

Guylian
Trönuber, bláber, rúsínur

549
150g

3660 kr/kg

a 
dir

KRR

Jacob´s
Pítubrauð, fín og gróf

199
Pítu

Durex
Feel + Saucy strawberry

1199KR

 Lay´s Sensations
Thai Sweet & Mexican Pep.

199 KR
150g

1327 kr/kg

KR
6 stk

33 kr/stk

KR



@stjornarmadur

Stjórnar-  
maðurinn
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Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskiptiwww.visir.is Markaðurinn

www.heild.is

Heild er meðal stærstu fast
eigna félaga landsins og sérhæfir 
sig í atvinnu húsnæði, lóðum og 
þróunarverkefnum. 

Heild hefur yfir að ráða fjölbreyttu 
úrvali eigna á höfuð  borgar
svæðinu og leitast við að mæta 
þörfum við skiptavina sinna – 
hvort sem laga þarf hús  næði 
að þörfum þeirra eða byggja hús 
frá grunni.

HEILD fasteignafélag hefur yfir að ráða 
fjölda af vel staðsettum atvinnu  lóðum  
á höfuð   borgarsvæðinu.

Hafðu samband ef þig vantar framtíðar- 
stað fyrir fyrirtækið þitt.

HEILD
fasteignafélagfyrirspurn@heild.is

Hvar á fyrirtækið þitt að vera? 
 Fiskislóð 33 - 37, 101 Reykjavík

Garðastræti 37, 101 Reykjavík, sími 568 6787

Ég tel persónulega að það sé 
ekki hentugt fyrir Ísland að 

eiga alla viðskiptabankana. Ég held 
að ærið nóg sé að eiga tvo þeirra þótt 
tímabundið sé.

Benedikt Jóhannesson,  
fjármála- og efnahagsráðherra

Fjárfestingarfélagið Hofgarðar, í eigu 
Helga Magnússonar fyrrverandi 
formanns Samtaka iðnaðarins 
og stjórnarmanns í N1, seldi 
í gær þrjár milljónir hluta í 
olíufélaginu. Félagið seldi á 
genginu 133 krónur á hlut 
og fékk því 399 millj-
ónir króna fyrir bréfin. 
Hinrik Örn Bjarnason, 
framkvæmdastjóri 
fyrirtækjasviðs 

N1, seldi fyrr um daginn bréf í 
félaginu fyrir rúmar 7,5 milljónir. 
Á fimmtudag var tilkynnt til Kaup-
hallar Íslands að Helgafell, eignar-
haldsfélag í eigu Bjargar Fenger, 

eiginkonu Jóns Sigurðssonar 
stjórnarmanns í N1, 
hefði selt bréf í félaginu 
fyrir 540 milljónir. – hg

Helgi seldi bréf í n1

Helgi Magnússon,  
fjárfestir

Nýverið var tilkynnt að 
Nokia hygðist hefja innreið á 
farsímamarkað á ný, en félag-
ið HDM Global ætlar að setja 
hinn forna 3310 síma aftur á 
markað. Nokia-merkið hefur 
undanfarin ár gengið gegnum 
mikinn öldudal eftir að hafa 
verið leiðandi á farsíma-
markaði um langt skeið upp 
úr aldamótum.

Nokia er vissulega fjölbreytt 
fyrirtæki en farsímadeild 
félagsins var seld til Microsoft 
fyrir nokkrum árum. HDM 
Global er stofnað af gömlum 
Nokia-farsímakempum sem 
hyggjast reisa nafnið úr ösku-
stónni. Auk þess að kaupa 
farsímahlutann af Microsoft 
hafa þeir einnig fengið leyfi 
hjá Nokia til að framleiða far-
síma undir merkjum félags-
ins.

Þegar markaðshlutdeild 
Nokia féll á nánast einni 
nóttu var það vegna nýrra og 
ferskra síma sem komu frá 
Apple og hinum ýmsu fram-
leiðendum með stýrikerfið 
Android. Fallið var drama-
tískt með eindæmum en í árs-
lok 2007 seldi Nokia annan 
hvern farsíma í heiminum. 
Fimm árum síðar var hlut-
fallið 3,5 prósent.

Nokia var nátttröllið sem 
dagaði uppi.

Þess vegna er nálgun Nokia 
nú að mörgu leyti forvitnileg. 
3310 símanum er ætlað að 
höfða til þeirra sem vilja ein-
faldan síma, eða þeirra sem 
þurfa að hafa tvo. Síminn 
býður með öðrum orðum upp 
á afturhvarf til fortíðar.

Sennilegt er að markhópur-
inn sé nokkuð stór. Þannig 
hefur það færst í aukana 
meðal voldugra í viðskipta-
lífinu í Bretlandi að vera 
einungis með gamlan Nokia 
síma sem aðeins ber símtöl 
og textaskilaboð. Þannig gefa 
þeir þau skilaboð að þeir séu 
ekki þrælar tölvupóstsins 
heldur ráði tíma sínum sjálfir. 
Phillip Green, eigandi Top-
shop, er sennilega þekktasta 
dæmið.

Kannski er Nokia nú með 
puttann á púlsinum, rétt eins 
og þeir sváfu á verðinum fyrir 
um áratug? Getum við annars 
ekki öll verið sammála um að 
stundum sé nauðsynlegt að 
gefa snjallsímanum frí?

Endurkoma 
nokia


