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 GLEÐILEGT NÝTT ÁR! 

  FARSÆLT NÝTT ÁR!

OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER II

     Óskum landsmönnum
öllum gleðilegra jóla

með þökk fyrir samskiptin
   á árinu sem er að líða.
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



F
rá því var greint á vor-
dögum að hjónin Svan-
hildur Nanna Vigfús-
dóttir og Guðmund-
ur Örn Guðmundsson 

hefðu ákveðið að selja allan hlut 
sinn, um 92 prósent, í olíufélaginu 
Skeljungi. Viðræður voru teknar 
upp við framtakssjóðinn SÍA II 
sem sjóðastýringarfélagið Stefnir 
rekur. Viðskiptin gengu svo í gegn 
og þóttu seljendur félagsins koma 
svo vel frá borði að dómnefnd 
Markaðarins hefur valið þau við-
skipti ársins. Valið byggist á mikl-
um hagnaði sem þau hjón virð-
ast hafa innleyst við söluna, sem 
síðan gekk í gegn á haustdögum 
og hlaut blessun samkeppnisyfir-
valda snemma í desember. 

Í október greindi Morgunblað-
ið frá því að Svanhildur Nanna og 
Guðmundur Örn hefðu selt hlut 
sinn fyrir tíu milljarða króna. Með 
í kaupunum fóru fasteignir Skelj-
ungs og færeyska olíudreifing-
arfélagið P/F Magn. Virðisaukn-
ingin er allnokkur því fyrir hlut-
inn hafa þau hjón líkast til greitt 
tvo til þrjá milljarða. Frá því var 
greint á sínum tíma að 51 prósents 
hlut í félaginu hefðu þau, ásamt 
Birgi Bieltvedt, keypt af Glitni á 
1,5 milljarða króna í ágúst 2008. 
Restina keyptu þau svo af bank-
anum á um milljarð árið 2010 og 
árið 2011 keyptu þau átta prósenta 
hlut Birgis.

Gert er ráð fyrir því að nýir eig-
endur Skeljungs taki við félaginu 
núna eftir áramótin, en kaupandi 
félagsins er samlagshlutafélagið 
SF IV, sem er í rekstri Stefnis. 

Gerð var sátt við Samkeppniseft-
irlitið, sem í tilkynningu Stefnis er 
sögð ætlað að „tryggja sjálfstæði 
Skeljungs“. Sáttin er enn óbirt, en 
Samkeppniseftirlitið hefur fylgst 
grannt með olíumarkaði og er annt 
um að þar haldist áfram virk sam-
keppni. Skilyrði sem sett eru í sátt-
inni eru sögð miða að því marki.

„Fyrirtækjaráðgjöf Arion banka 
var ráðgjafi kaupenda í viðskipt-
unum. Kaupin voru leidd af fram-
takssjóðnum SÍA II, sem er í 
rekstri Stefnis, en meðal annarra 
hluthafa eru lífeyrissjóðir, aðrir 
stofnanafjárfestar og einstakling-
ar. Nánar verður greint frá hlut-
höfum SF IV þegar nýir eigendur 
taka við félaginu,“ segir í tilkynn-
ingu á vef Stefnis.

Þar er líka haft eftir Benedikt 
Ólafssyni, forstöðumanni sér-
hæfðra fjárfestinga hjá Stefni, 
að með því að ganga samhliða 

frá kaupum á öllu hlutafé í P/F 
Magn og sameina félögin, sé enn 
fleiri stoðum skotið undir rekstur-
inn auk þess sem töluverður hluti 
tekna verði í erlendri mynt. 

„Við teljum því sameinað félag 
vera álitlegan fjárfestingarkost 
og fjölmörg tækifæri þegar horft 
er fram á veginn,“ er eftir honum 
haft.

Viðskiptin eru þó ekki alveg 
óumdeild, því þau eru líka nefnd 
í vali Markaðarins á verstu við-
skiptum ársins. Þótt seljendur hafi 
mögulega komið vel frá borði eru 
skiptar skoðanir um ágæti við-
skiptanna fyrir kaupendurna. 

Þannig mun sú staða lífeyris-
sjóðanna að vera stútfullir af pen-
ingum sem þeir þurfa nauðsynlega 
að „koma í vinnu“ ef til vill hafa 
ýtt þeim út í að greiða fullhátt 
verð fyrir félagið. „Til lengri tíma 
er þetta mjög líklega hnignandi 
bissness þar sem nýrri bílar sem 
seljast í dag eyða fjórum lítrum á 
hundraðið í stað eldri bíla sem er 
skipt út, sem eyddu tíu lítrum eða 
meira,“ segir einn álitsgjafi Mark-
aðarins. Þá mun þróunin á sviði 
rafmagnsbíla einnig þýða versn-
andi viðskiptamódel fyrir olíu félög 
til lengri tíma.

 Vangaveltum sem þessum verð-
ur hins vegar trauðla svarað nema 
með reynslunni einni.

Svanhildur Nanna segir þau 
mjög ánægð yfir því að Skeljung-
ur sé kominn á þann stað að fag-
fjárfestar sýni félaginu áhuga, 
séu reiðubúnir að fjárfesta í því 

og styðja við áframhaldandi 
endur uppbyggingu fyrirtækis-
ins, að því er fram kemur á vef 
Stefnis. „Þegar við komum að fé-
laginu seinnihluta árs 2008, stóð 
það mjög völtum fótum og ljóst að 
tíðar breytingar á eignarhaldi og 
sviptingar í efnahagsumhverfinu 
höfðu bitnað illa á félaginu, sem 
var í raun orðið tæknilega gjald-
þrota á þessum tíma,“ er eftir 
henni haft. Síðustu fimm ár hafi 
svo  öflugur hópur stjórnenda og 
starfsmanna unnið hörðum hönd-
um að því að byggja félagið upp 
á nýjan leik. „Rekstur þess hefur 
batnað til muna og skuldastaðan er 
aftur orðin viðráðanleg.“

Þá bendir Svanhildur Nanna á að 
Skeljungur sé gamalt og rótgróið 
félag sem eigi sér langa sögu. Því 
hafi stór hópur fólks komið að fé-
laginu með einum eða öðrum hætti 

í gegnum árin. „Við höfum fund-
ið það í gegnum aðkomu okkar 
að margir bera sterkar taugar til 
félagsins og er það okkar von að 
félagið sé nú komið á þann stað 
að allir Skeljungsmenn geti verið 
stoltir af. Við teljum þetta rétta 
tímapunktinn til að koma félaginu 
í hendurnar á öflugum hópi fjár-
festa sem er vel í stakk búinn að 
styðja við áframhaldandi uppbygg-
ingu félagsins.“

Einar Örn Ólafsson heldur 
áfram sem forstjóri Skeljungs eftir 
söluna, en hann á yfir þriggja pró-
senta hlut í félaginu. Hann hefur 
verið forstjóri frá árinu 2009. Áður 
gegndi hann starfi framkvæmda-
stjóra fyrirtækjasviðs Glitnis 
banka og hélt áfram störfum fyrir 
Íslandsbanka eftir hrun. Hann lét 
af störfum hjá bankanum á vor-
dögum 2009.

Innleystur hagnaður kemur 
sölu Skeljungs í fyrsta sætið
Fyrr í desember féllust samkeppnisyfirvöld með skilyrðum á söluna á Skeljungi sem gekk í gegn á árinu. 
Aðaleigendur félagsins, Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir og Guðmundur Örn Þórðarson, virðast mega vera sátt.

SKELJUNGUR Þótt dómnefnd Markaðarins hafi valið söluna á Skeljungi sem viðskipti ársins vegna þeirrar endurskipulagningar, uppbyggingar og virðisaukningar sem orðið hefur hjá félaginu síðustu ár, þá þykir sumum sem helst til 
hátt verð hafi verið greitt fyrir félagið. Hvort það er rétt leiðir tíminn einn í ljós. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SVANHILDUR 
NANNA 
VIGFÚSDÓTTIR

Skeljungur var stofnaður árið 1928. Félagið rekur um 100 afgreiðslustöðvar 
undir vörumerkjum Orkunnar og Shell. Þá selur félagið fyrirtækjum um allt 
land olíu og tengdan varning. Hjá félaginu starfa um þrjú hundruð starfs-
menn. Fasteignir félagsins eru sagðar nálægt 35 talsins og eru samtals um 
23 þúsund fermetrar.

P/F Magn var stofnað af Shell í Danmörku árið 1953, að því er fram kemur 
í upplýsingum Stefnis. „Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn. Magn 
rekur ellefu bensínafgreiðslustöðvar í Færeyjum auk þess að sinna fyrir-
tækjamarkaði og selja gasolíu til húshitunar í Færeyjum.“

SÍA II er framtakssjóður í rekstri Stefnis hf. Hluthafar SÍA II samanstanda 
af lífeyrissjóðum, fjármálafyrirtækjum og fagfjárfestum. „Framtakssjóðir á 
vegum Stefnis hafa verið leiðandi í framtaksfjárfestingum á Íslandi og hafa, 
ásamt meðfjárfestum, fjárfest fyrir yfir 20 milljarða í óskráðum félögum frá 
árinu 2011,“ segir á vef Stefnis.

SKELJUNGUR, MAGN OG SÍA II

1. sæti 
Salan á Skeljungi og færeyska olíufélaginu 
P/F Magn til samlagshlutafélagsins SF IV.
Á vormánuðum var greint frá því að viðræður 
stæðu yfir um söluna á Skeljungi, en við-
ræðurnar leiddi framtakssjóðurinn SÍA II, sem 
er í rekstri Stefnis. Í desemberbyrjun kom svo 
græna ljósið á viðskiptin frá Samkeppniseftir-
litinu.

Rökstuðningur „Ef staða Skeljungs og 
tengdra félaga er skoðuð nánar er ljóst að 
„samstæðan“ var lítils virði fyrir um þremur 
árum vegna mikilla skulda. Niðurfellingar 
skulda síðan þá og kaupgleði fagfjárfesta 
í dag gerir eigendum félagsins kleift að ná 
fram einum bestu viðskiptum síðustu ára.“

„Eigendur Skeljungs koma vel frá borði — 
fengu ríflega greitt fyrir sinn hlut.“ 

„Ef rétt er að þau [hjónin Svanhildur Nanna 
Vigfúsdóttir og Guðmundur Örn Þórðarson] 
hafi fengið tíu milljarða króna fyrir félagið 
(með skuldum) eru þau réttnefndir snillingar!“

2. sæti
PLAIN VANILLA OG QUIZUP. Leikjafyrirtækið 
Plain Vanilla sló í gegn með tölvuleiknum 
QuizUp og náði heimsathygli fyrir.
Viðræður um sölu fyrirtækisins fyrir milljarða 
standa yfir.

Rökstuðningur „Það er svo frábært þegar 
ungir frumkvöðvar „sigra heiminn“ með þessum 
hætti. Frábærar fyrirmyndir sem sýna vonandi 
að útrásin er ekki með öllu dauð og að orðið 
útrás ætti ekki að vera skammaryrði á Íslandi.“

„Flott fjármögnun frá alvöru fjárfestum, 
tæknilega góð útfærsla á mjög góðu konsepti 
og stórkostlega vel heppnuð „viral“ markaðs-
setning sem byggir algerlega á aðdráttarafli 
vörunnar sjálfrar. Gaman að sjá svona verkefni 
spretta upp úr íslenska sprotaumhverfinu.“

„Að fá risa-yfirtökutilboð frá Zynga Games 
í Bandaríkjunum og hafna því. Þetta setur 
ótrúlega háan verðmiða á þetta tölvufyrirtæki.“

„Ótrúlegt að íslenskt fyrirtæki nái því að eiga 
app sem er í efstu sætum iTunes Store vikum 
saman. Magnaður árangur.“

3. sæti
SALAN Á BETWARE. Austurríska 
fyrirtækjasamsteypan Novomatic keypti 90% 
hlutafjár Betware í nóvember. 
Salan er meðal stærstu erlendra fjárfestinga 
í íslensku athafnalífi frá hruni. Kaupverð nam 
tveimur til þremur milljörðum króna.

Rökstuðningur „Sala á íslensku hátæknifyrir-
tæki sem ekki er skráð á hlutabréfamarkað 
sýnir hversu ábatasamt það getur verið að 
leggja áherslu á tækniþróun og nýsköpun í 
íslensku atvinnulífi.“

„Kaup á fyrirtækjum hafa oftar vakið athygli en 
sala þeirra. Það er hins vegar ekki fyrr en við 
sölu sem menn innleysa verðmæti.“

„Mikil fagmennska einkennir rekstur Betware 
og fyrirtækið er með faggilda vottun sam-
kvæmt alþjóðlegum stöðlum. Salan á fyrir-
tækinu fyrir tvo til þrjá milljarða króna sýnir að 
það er eftirspurn eftir íslensku hugviti.“

BESTU VIÐSKIPTI ÁRSINS 
800 milljóna viðbótarfjármögnun 
Meniga í júní
„Hef fylgst með Meniga frá upphafi og tel að 
Georg Lúðvíksson sé snillingur sem eigi sér 
fáa líka. Afar sjaldgæf blanda frumkvöðuls, 
akademísks fræðimanns og hörku bissness-
manns.“

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína
„Opnar mýmörg tækifæri sem standa 
nágrannaríkjum okkar ekki til boða.“

Kaup Kristjáns Loftssonar á hlut Árna 
Vilhjálmssonar í Granda
„Kristján er orðinn einn valdamesti maður 
viðskiptalífsins eftir kaup hans á hlutabréfum 
erfingja Árna Vilhjálmssonar í Fiskveiða-
hlutafélaginu Venusi. Kristján heldur nú um 
alla þræði í HB Granda og fær að veiða hval 
óáreittur. Auk þess hafa Kristján og Arion banki 
sammælst um að skrá HB Granda á aðalmark-
aðinn á næsta ári sem mun auka verðmæti 
útgerðarrisans til muna.“

Óli Kristján Ármannsson 
olikr@frettabladid.is
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GUÐMUNDUR ÖRN 
ÞÓRÐARSON

VIÐSKIPTI ÁRSINS

ANNAÐ SEM VAR NEFNT
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Við bjóðum
góða þjónustu

Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel. Við leggjum okkur fram um að setja okkur 
vel inn í það sem þú ert að gera, og þó að við þekkjum kannski ekki viðfangsefnin í þínu 
starfi jafn vel og þú, þá vitum við hvað starfið gengur út á. 

Hjá Íslandsbanka starfar hópur fólks sem býr að áratuga reynslu af ráðgjöf við stór og 
smá fyrirtæki í verslun og þjónustu og hefur víðtæka sérþekkingu á fjárhagsumhverfi 
þeirra. Þannig getum við ávallt tryggt þeim þá bankaþjónustu sem þau þarfnast.

Þekking sprettur af áhuga.

Hrafnhildur Garðarsdóttir hefur áralanga reynslu í 
ráðgjöf til fyrirtækja í verslun og þjónustu, auk 20 
ára reynslu í hótel- og veitingageiranum.

Hrafnhildur er viðskiptastjóri hjá Íslandsbanka.

Við bjóðum 
fyrirtækjum 
sérþekkingu
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GENGIÐ Í KAUPHÖLLINNI FRÁ APRÍLBYRJUN 2. apríl var gengið frá sölu Framtakssjóðs Íslands á þeim 
fimmtungshlut í Vodafone sem eftir stóð í bókum sjóðsins. Hér má sjá hvernig gengi bréfa félagsins, 
annars vegar, og Úrvalsvísitala Kauphallarinnar, hins vegar, kvíslast út frá þeim tímapunkti. 

K
aup stórra lífeyris-
sjóða á tuttugu pró-
senta hlut í Vodafone 
á vormánuðum hljóta 
að teljast ein verstu 

viðskipti ársins,“ segir í umsögn 
eins dómnefndarmanna Markað-
arins þetta árið. „Vodafone hefur 
síðan mætt miklum mótbyr á 
markaði og fallið um fimmtung 
í verði frá sölunni. Aftur á móti 
hljóta þetta að teljast frábær við-
skipti fyrir seljandann – Fram-
takssjóð Íslands.“

Sjónarhorn annars dómnefndar-
manns er aðeins víðara, en sá telur 
að til verstu viðskipta ársins telj-
ist yfirhöfuð kaup á hlutabréfum 
í Vodafone í byrjun árs. „Um leið 
og Kauphöllin hefur hækkað um 35 
prósent á árinu þá hefur Vodafone 
lækkað um 25 prósent.“

Og því verður heldur ekki neit-
að að frá aprílbyrjun, þegar skráð 
verð hlutabréfa Vodafone stóð í 
34,7 krónum á hlut og þar til nú 
fyrir jól þegar bréfin stóðu í 27,35 
krónum á hlut, hefur virði bréf-
anna lækkað um 21,2 prósent.

Gengi bréfa Vodafone hefur 
raunar verið nokkuð sveiflugjarnt, 
en félagið var skráð á Aðalmarkað 
Kauphallarinnar í desember. Fyrir 
þann tíma var félagið í eigu Fram-
takssjóðs Íslands. Við skráningu 
hélt sjóðurinn hins vegar eftir 
nærri fimmtungshlut (seldi sex-

tíu prósent) sem síðan var seldur 
annan apríl og átti því eftir söluna 
ekkert hlutafé í félaginu.

Meðal lífeyrissjóða sem keyptu 
hlutinn í aprílbyrjun er Lífeyris-
sjóður starfsmanna ríkisins, A- og 
B-deild, séreignarsjóður Lífeyris-
sjóðs starfsmanna ríkisins og Líf-
eyrissjóður hjúkrunarfræðinga, að 
því er fram kemur í tilkynningum 
(flöggunum) í Kauphöllinni á degi 
viðskiptanna.

Eftir viðskiptin og fram undir 
maílok mjakaðist gengi bréfanna 
rólega niður undir 32-33 krónur á 
hlut í Kauphöllinni, en hafði verið 
í tæpum 35 krónum. Síðan tóku 
bréfin snarpa niðurdýfu eftir að 
félagið birti uppgjör fyrsta árs-
fjórðungs eftir lokun markaða 
maí. Greint var frá því að 16 millj-
óna króna tap hefði verið á rekstri 
félagsins á fjórðungnum, en á 
sama tíma árið áður hafði verið 
119 milljóna króna hagnaður.

Daginn eftir féllu bréfin um tíu 
prósent og héldu svo áfram að þok-
ast niður á við þar til lægsta punkti 
var náð í september og tiltrú fjár-
festa tók að aukast á ný.

Þannig höfðu bréfin hækkað um 
20 prósent, í nálægt því 30 krónur 
á hlut, þegar tölvuþrjótur náði að 
stela trúnaðarupplýsingum af vef 
félagsins í nóvemberlok. Lækkun 
vegna þessa var þó skammvinn og 
tók gengið nánast strax að rétta við 
á ný. Þannig var lægsta gengi eftir 
öryggisbrestinn tæpum sex pró-
sentum yfir botngenginu eins og 
það var um haustið. 

Kaup á fimmtungshlut í Vodafone 
eru talin verstu viðskipti ársins
Um leið og kaup lífeyrissjóða á tuttugu prósenta hlut í Vodafone í aprílbyrjun eru talin einhver verstu viðskipti 
ársins sem er að líða eru þau að sama skapi talin Framtakssjóði Íslands til tekna. Bréf Vodafone hafa heldur 
verið á niðurleið í rykkjótum gangi á meðan þróunin hefur almennt verið á hinn veginn í Kauphöll Íslands.

Tregðulögmál hjá 
Samkeppniseftirlitinu 
„Telst eðlilegt að Samkeppnis-
eftirlitið dragi fyrirtækjasölur 
mánuðum saman og geti 
þannig skaðað nauðsynlegt 
söluferli fyrirtækja?“ spyr dóm-
nefndarmaður og nefnir bæði 
Skeljung og Norvik sem dæmi. 
„Eftirlitið er nauðsynlegt, en við 
erum á rangri leið ef megnið 
af atvinnulífinu þorir vart að 
róta sér nema fá fyrst leyfi hjá 
þessari stofnun.“

Kosningaloforð 
„Kaup Framsóknarflokksins á 
atkvæðum „millistéttarinnar“ í 
kosningunum í voru fjármögnuð 
með skattfé.“

Yfirtaka Landsbankans á Hátækni
„Fróðlegt væri að vita hvert kaup-
verðið var. Fyrirtækið var nánast lagt 
niður í kjölfar kaupanna.“
Góðu boði hafnað
„Fréttir um að Plain Vanilla hafi 
hafnað 12 milljarða yfirtökutilboði 
frá Zynga hljóta að falla í flokk 
verstu viðskipta.“

Stutt stopp í forstjórastól
„Betur hefði verið heima setið en af 
stað farið í að ráða Hannes Smárason 
forstjóra NextCode Health, systurfélags 
Íslenskrar erfðagreiningar. Ekki liðu 
nema um þrjár vikur frá ráðningu þar 
til sérstakur saksóknari var búinn að 
gefa út á hendur honum ákæru fyrir 
fjárdrátt og umboðssvik, hann hættur 
og Björn Zoëga tekinn við.“

ANNAÐ SEM VAR NEFNT

2. sæti – Kaupin á Skeljungi
Næstverstu viðskipti ársins eru einnig á borði lífeyris-
sjóða landsins að mati dómnefndarmanna Markaðarins. 
Sætið skipa kaup lífeyrissjóða (í gegnum SF IV slhf. og 
framtakssjóðinn SÍA II í rekstri Stefnis) á bróðurparti 
Skeljungs og færeyska olíufélagsins P/F Magn. Félagið 
er sagt hafa verið lítils virði fyrir þremur árum, en 
niðurfellingar skulda og kaupgleði fagfjárfesta í dag hafi 
gert eigendum félagsins kleift að ná fram einum bestu 
viðskiptum síðustu ára. „Lífeyrissjóðirnir eru stútfullir af 
peningum og virðast vera að kaupa Skeljung á allt of 
mikið,“ segir einn dómnefndarmaður Markaðarins.

3. sæti – Viðræðuslit 
við ESB
„Ég flokka ákvörðun Gunnars 
Braga Sveinssonar um að 
hætta aðildarviðræðum 
við Evrópusambandið sem 
afdrifaríkustu mistökin sem 
snertu íslenskt atvinnulíf á 
árinu,“ segir dómnefndarmað-
ur. „Þetta rýrir samkeppnis-
hæfni íslenskra fyrirtækja, 
festir gjaldeyrishöftin í sessi 
og er vitnisburður um þjóð 
sem kann ekki að haga sér í 
alþjóðlegu umhverfi frjálsrar 
hugsunar og viðskipta.“

4.-5. sæti – Álverið í Helguvík
„Ljóst hefur verið flestum sem vildu sjá síðustu árin 
að þetta verkefni væri vægast sagt ólíklegt til að ganga 
eftir,“ segir dómnefndarmaður og bendir máli sínu til 
stuðnings á dapra álmarkaði þar sem lítil von sé um 
verulegan viðsnúning. Þá hafi fjármögnun ekki verið 
tryggð auk þess sem raforka sé ótryggð, bæði hvað 
varði verð og orkuöflun. „Eins og stundum áður var lagt 
af stað með þessar óvissu forsendur og reynt að láta 
hlutina gerast með því draga pólitíkusa að málinu, láta 
opinbera aðila leggja út fyrir fjárfestingu í innviðum og 
liðka fyrir bæði ýmiss konar leyfum og óhagkvæmum 
orkusamningum. Víti til varnaðar þegar kemur að sam-
krulli viðskipta og stjórnmála.“

4.-5. – Gerð Vaðlaheiðarganga
„Vaðlaheiðargöng eru ríkisframkvæmd, dulbúin sem 
einkaframkvæmd, og rík ástæða til að hafa efasemdir 
um arðsemi framkvæmdarinnar.“

VOND VIÐSKIPTI Í ÖÐRU TIL FIMMTA SÆTI

VERSTU VIÐSKIPTI ÁRSINS

Óli Kristján Ármannsson
olikr@frettabladid.is

VIÐ HÖFUÐSTÖÐVAR VODAFONE Í REYKJAVÍK Slakt uppgjör Vodafone eftir fyrsta ársfjórðung olli snarpri niðursveiflu á gengi bréfa 
félagsins. Bréfin náðu lægsta punkti í haust, en hafa síðan verið að þokast upp á við. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

1300

1200

1100

1000

900

800

700

Vodafone

Úrvalsvísitalan

2. apríl 2. Maí 2. Júní 2. Júlí 2. Ágúst 2. Sept. 2. Okt. 2. Nóv. 2. Des.

Skörp lækkun tók 
við hjá Vodafone 
eftir að birt var 
uppgjör fyrsta 
ársfjórðungs 
2013.

Fjárfestar bregðast við innbroti á 
vef Vodafone 30. nóvember.
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ÖFLUGT ATVINNULÍF
BETRI LÍFSKJÖR

Samtök atvinnulífsins óska landsmönnum farsældar á árinu 2014. 

Öflugt atvinnulíf, þar sem nýjar hugmyndir og fyrirtæki blómstra, 

er forsenda betri lífskjara á Íslandi. Fyrirtækin kalla eftir stöðugleika 

og lágri verðbólgu. Þá verður atvinnulífið fjölbreyttara, fjárfestingar 

taka við sér, ný störf verða til og tekjur fólks aukast.

Við munum leggja okkar af mörkum svo þetta verði að veruleika.
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Þorsteinn B. Friðriksson  
Viðskiptamaður ársins
Þorsteinn Baldur Friðriksson Í umsögn eins dómnefndar
manna Markaðarins í valinu á manni ársins í viðskiptalífinu er 
bent á að leikjafyrirtækið Plain Vanilla hafi margfaldast í verði 
eftir að spurningaleikurinn Quiz Up fór í loftið. Meira að segja 
þannig að vakið hafi athygli tölvuleikjarisa á borð við Zynga.

S
tærstur hluti nýs hluta-
fjár fer í rekstur á Ís-
landi og gerir fyrir-
tækinu kleift að vaxa, 
bæta Quiz Up og þróa 

nýja tölvuleiki. Núverandi hlut-
hafar, Tencent Holdings og Se-
quoia Capital, leiða fjármögn-
un. Stjórnendur Plain Vanilla 
fundu fyrir því núna í desember 
að mjög mikill áhugi var meðal 
fjárfesta í Sílíkondal að taka þátt 
í fjármögnun fyrirtækisins. Það 
var svolítið nýtt fyrir Þorstein og 
Ými Örn Finnbogason fjármála-
stjóra, en aðeins einu og hálfu ári 
áður höfðu þeir verið í erfiðleik-

um með að fá bókaða fundi með 
fjárfestum. „Ég veit ekki hversu 
margir sjóðir höfðu samband við 
okkur í síðasta mánuði. Þeir voru 
yfir hundrað, alveg auðveldlega. 
Núna eftir að þessi fjármögn-
un hefur gengið í gegn þá mun 
þetta ef til vill minnka. Þetta 
hefur tekið mjög mikinn tíma frá 
manni. Þetta er líka dálítið erfitt 
þegar við erum í þessum vexti. 
Mér finnst að varan þurfi fullan 
fókus og það er ofboðslega mikið 
að gera,“ segir Þorsteinn. 

Hann segist hafa lent oft í því 
að menn hafi haft samband eftir 
að hafa neitað Plain Vanilla um 
fjármagn og kannski fundist 
Quiz Up alls ekki góð hugmynd 
í fyrstu. „Við tókum svokallað 
insid er-round. Við tókum bara 

fjármagn frá sjóðum sem voru 
þegar búnir að fjárfesta í okkur 
áður en Quiz Up varð vinsæll.“

Gylliboð á hverju strái
Var það prinsippákvörðun út frá 
tryggð við þessa fjárfesta? „Já, 
það var það. Þetta voru sjóðirnir 
sem höfðu bæði reynst okkur vel 
og hjálpað okkur og sett inn fjár-
magn áður en þetta varð svona 
vinsælt. Það er mikil hjarðhegð-
un í þessum heimi úti. Um leið og 
við urðum vinsæl og fólk byrj-
aði að setja peninga í okkur þá 
varð allt vitlaust. Sumir sjóð-
ir hringdu og voru með alls kyns 
gylliboð. Eins og að bjóða mér á 
einkaþotu til Las Vegas. Ég þáði 
ekkert af þessu. Á svona vegferð 
er fullt af freistingum úti um allt 

en mér finnst einhvern veginn að 
þegar þú þiggur eitthvað svona 
þá ertu pínulítið að setja þig í 
erfiða stöðu. Viltu vera að vinna 
með sjóðum sem eru að bjóða 
svona? Mér finnst þetta ekki 
gott merki um að þetta séu heilir 
menn. Þú líka setur þig í stöðu ef 
þú neitar þeim, þá finnst þér eins 
og þú skuldir þeim eitthvað af 
því þeir gerðu eitthvað fyrir þig. 
Þetta eru hálfgerðar mútur.“

Fjárfestingarsjóðurinn Sequoia 
Capital. Hvaða menn eru þetta 
og hvernig kemst þú í samband 
við þá? „Þegar ég kom fyrst út 
til Sílíkondals og San Franc-
isco fyrir tveimur árum, þá var 
maður með þessa drauma að fá 
aðgang að þessum stóru frægu 
sjóðum sem eru á bak við þessi 

stóru tæknifyrirtæki sem öll 
virðast koma frá þessu svæði. 
Sequoia er fyrsta fyrirtækið sem 
kemur upp í hugann þegar maður 
horfir á þessa sjóði. Þetta er elsti 
og virtasti sjóðurinn í Sílíkondal. 
Þeir standa á bak við félög eins 
og Apple, Google, Cisco, Drop-
box og Instagram. Það má eig-
inlega nefna öll stóru fyrirtæk-
in í þessum tækniiðnaði og þá 
hefur Sequoia komið þar að með 
einum eða öðrum hætti,“ segir 
Þorsteinn. Eftir fjármögnun Se-
quoia á Plain Vanilla kom einn 
af starfsmönnum sjóðsins, Roe-
lof Botha, inn í stjórn Plain Van-
illa. Botha, sem er fertugur, er 
með MBA-gráðu frá Stanford 
og var áður fjármálastjóri Pay-
Pal. Hann hefur verið ofarlega á 

viðskiptamaður ársins

Urðu næstum gjaldþrota en eru nú 
eitt heitasta tæknifyrirtæki heims
Síðustu mánuðir hafa verið rússíbanareið fyrir Þorstein B. Friðriksson, stofnanda og framkvæmdastjóra Plain 
Vanilla. Fyrir tæpum tveimur árum var Plain Vanilla nálægt gjaldþroti en er nú með einn vinsælasta tölvuleik 
í heimi fyrir spjaldtölvur og snjallsíma. Nýverið var gefið út nýtt hlutafé sem nemur 2,5 milljörðum króna. Því 
þarf ekki að koma á óvart kjör dómnefndar Markaðarins á Þorsteini sem manni ársins í viðskiptalífinu. 

Þorbjörn Þórðarson  
thorbjorn@frettabladid.is
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Árni Hauksson fjárfestir • Eggert Þór 
Aðalsteinsson, sérfræðingur hjá Virð-
ingu • Hafliði Helgason, sérfræðingur 
hjá Framtakssjóði Íslands • Hallbjörn 
Karlsson fjárfestir • Hákon Gunnarsson, 
stofnandi og framkvæmdastjóri Gekon 
• Gestur G. Gestsson, forstjóri Advania 
• Gísli Hauksson, forstjóri Gamma • 
Haraldur Guðmundsson, blaðamaður á 
Fréttablaðinu • Hjálmar Gíslason, stofn-
andi og framkvæmdastjóri Datamarket 
• Hulda Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri 
Félags kvenna í atvinnurekstri • Jafet S. 
Ólafsson fjárfestir • Kolbrún Jónsdóttir, 
framkvæmdastjóri Kjölfestu • Margrét 
Kristmannsdóttir, framkvæmdastjóri 
Pfaff og formaður Samtaka verslunar 
og þjónustu • Óli Kristján Ármannsson, 
blaðamaður á Fréttablaðinu og um-
sjónarmaður Markaðarins • Páll Harðar-
son, forstjóri Nasdaq OMX Iceland • 
Svana Helen Björnsdóttir, forstjóri Stika 
og formaður Samtaka iðnaðarins • Thor 
Thors, framkvæmdastjóri Keldunnar 
•  Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmda-
stjóri Samtaka fjárfesta og dósent við 
HÍ • Þóranna Jónsdóttir, forseti við-
skiptadeildar HR.

Í dómnefnd Markaðarins

Fyrirtækjamenningin hjá Plain Van-
illa er einstök á íslenskan mælikvarða 
en sækir óbeint innblástur í tækni- 
og nýsköpunarfyrirtæki í Sílikondal í 
Kaliforníu þar sem frjálslyndi ræður 
ríkjum. Plain Vanilla hefur haft sér-
staka þemadaga þar sem starfsmenn 
mæta í galla-alklæðnaði (e. „denim 
on denim“) og þá hafa starfsmenn 
mætt í náttfötum í vinnuna og 
borðað saman morgunkorn. „Fyrir-
tækjamenningu má aldrei þvinga upp 
á starfsmenn. Þessir þemadagar eru 
ekki eitthvað sem kemur frá mér sér-
staklega heldur er þetta eitthvað sem 
verður bara til af því að við erum að 
fíflast yfir daginn og einhver segir: 
Það væri gaman næsta föstudag ef 
við gerum þetta. Þetta er sjálfsprottið 
sem er mikilvægt. Lykillinn er að gefa 
starfsfólki frelsi. Það er ekki mikill 
þríhyrningur í stjórnun fyrirtækisins 
heldur er þetta á jafningjagrund-
velli,“ segir Þorsteinn.

Á þemadögum er mætt í 
gallafatnaði eða náttfötum

Ein af ástæðum þess að Quiz Up er 
jafn vinsæll og raun ber vitni er sú 
staðreynd að spurningaleikir brúa 
kynslóðabil og njóta vinsælda í öllum 
aldurshópum. „Við höfum séð að 
margir, sem spila aldrei leiki, prófa 
þetta og finna sitt áhugamál. Það 
er lykillinn í því sem við erum að 
gera, þessi ótrúlegi fjöldi spurninga 
og spurningaflokka í Quiz Up. Það 
getur hver sem er fundið eitthvað 
sem hann hefur virkilega áhuga á. 
Ef þú finnur eitthvað sem þú hefur 
áhuga á þá finnst þér gaman að 
svara spurningum um það, gaman 
að keppa við aðra um það og það er 
lykillinn að okkar velgegni. Efnið sem 
er inni í leiknum,“ segir Þorsteinn.

Spurningaleikir  
brúa kynslóðabil

Fram að þessu hefur verið í lausu 
lofti hvernig Quiz Up eigi að afla sér 
tekna. Tekjuleysi tæknifyrirtækja 
hefur hins vegar ekki staðið í vegi 
fyrir því að þau séu metin á miklar 
fjárhæðir. Snapchat aflar t.d. engra 
tekna en hluthafar þess höfnuðu 
samt þriggja milljarða dollara yfir-
tökutilboði frá Facebook. Þorsteinn 
segir að áhugi hafi skapast hjá 
kvikmyndastúdíóum og vörumerkjum 
að kaupa sig inn í ákveðna spurn-
ingaflokka í Quiz Up. „Pælingin á bak 
við það er ekki að vera með beinar 
auglýsingar inni í leiknum. Okkar 
draumur er að búa til nýjar tegundir 
af auglýsingum sem felast í því að fá 
stórfyrirtæki til að búa til skemmti-
lega spurningaflokka sem tengjast 
þeirra vöru. Það væri virðisaukandi 
fyrir viðkomandi fyrirtæki en einnig 
fyrir notendur okkar. Það er engin 
upplifun fyrir notandann að sjá 
auglýsingu, en ef þetta er skemmti-
legur spurningaflokkur þá munu allir 
vinna. Þetta erum við að skoða núna. 
Fyrirtæki vestanhafs hafa leitað til 
okkar með þessa hugmynd.“

Hvernig á Quiz Up að  
afla sér tekna?

Fréttablaðið/Valli

viðSkiptaMaðUr ÁrSinS

Stefán Hrafnkelsson, stofnandi og framkvæmdastjóri Betware, 
hlaut næstflest atkvæði í kjöri dómnefndar Markaðarins á við-
skiptamanni ársins. Í rökstuðningi nefndarmanna er bent á að 
Stefán sé frumkvöðull sem náð hafi að byggja upp hátæknifyrir-
tæki með höfuðstöðvar á Íslandi og útibú á nokkrum stöðum er-
lendis. Þá komi nær allar tekjur fyrirtækisins frá erlendum við-
skiptavinum. „Mikil fagmennska einkennir rekstur Betware og 
er fyrirtækið með faggilda vottun samkvæmt alþjóðlegum örygg-
isstöðlum. Salan á fyrirtækinu fyrir tvo til þrjá milljarða króna 
sýnir að það er eftirspurn eftir íslensku hugviti.“ Stefán er sagður 
hafa alið upp sterkan hóp ungra stjórnenda og búið til sterkan og 
frjóan fyrirtækjakúltúr í Betware.

Í þriðja sæti í kjörinu var svo viðskiptamaður ársins frá því í 
Markaðnum í fyrra, Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair 
Group. „Bubbi heldur áfram að draga ferðamenn til landsins eins 
og enginn sé morgundagurinn,“ segir einn dómnefndarmaður og 
bendir á að um leið sé ferðaþjónustan að verða mik-
ilvægari en sjávarútvegurinn. 

Þá er bent á að félagið hafi notið mikillar 
velgengni á árinu og að uppbygging þess hafi 
verið markviss. Þá hafi hlutabréf félagsins í 
Kauphöll Íslands hækkað um 
rúm hundrað prósent á 
einu ári. „Björgólfur 
er ótrúlega jafnvíg-
ur á fjármál og fólk 
og gríðarlega fljótur 
að greina hismið frá 
kjarnanum.“

Stefán Hrafnkelsson og 
Björgólfur Jóhannsson

2. Sæti og 3. Sæti

Brynjólfur Bjarnason
framkvæmdastjóri  
Framtakssjóðs Íslands
„Sjóðurinn hefur gríðarlegt bolmagn 
og hefur raunar gengið mjög vel 
að ávaxta fé eigenda sinni í krafti 
stærðar og þess viðsnúnings sem 
nauðsynlegur var hjá mörgum 
af stærstu fyrirtækjum landsins. 
Þetta eru allt saman viðskipti af 
„gamla skólanum“, en fáir sem hafa 
sambærileg ítök og reynslu eins og 
brynjólfur til að stunda slík viðskipti 
á Íslandi á árangursríkan hátt.“

Sigrún Ragna Ólafsdóttir 
forstjóri VÍS
„Fyrsta konan eftir hrun til að stýra 
félagi sem skráð er í Kauphöll 
Íslands. Hún hefur verið ábyrgur og 
farsæll stjórnandi.“ 

Jón Stephenson  
von Tetzchner
fjárfestir
„Jón veðjar stórt á Íslandi þessi 
misserin og það er gaman að því. 
reynsla hans, þekking og tengsl 
laða „smart money“ að í íslenskum 
sprota- og nýsköpunarheimi, en þar 
hefur raunar verið allnokkur þurrð á 
peningum – hvort heldur sem þeir 
eru gáfaðir eða heimskir. Hann hefur 
líka látið til sín taka á fasteignamark-
aði og víðar og virðist fullviss um að 
íslenska efnahagskerfið muni rétta úr 
kútnum.“ 

Ásdís Halla Bragadóttir
forstjóri Sinnum
„Við þurfum að beina athyglinni 
að nýrri hugsun í heilbrigðiskerfinu 
og nýjum leiðum. Ásdís Halla og 
hennar samstarfsfólk hefur verið 
óhrætt að taka frumkvæðið í stað 
þess að bíða eftir því að stjórnmála-
menn leiði nauðsynlegar breytingar 
– sem þeir munu seint gera.“

Liv Bergþórsdóttir 
forstjóri Nova
„Glæsilegur árangur í markaðs-
setningu Nova. Félagið nýtur vaxandi 
markaðshlutdeildar á hörðum sam-
keppnismarkaði um leið og góðum 
rekstrarárangri er skilað.“

Eggert Benedikt  
Guðmundsson
forstjóri N1
„Hann kom úr fiskinum, hefur 
endurskipulagt félagið, selt frá því 
einingar og nú síðast skráð það á 
markað með velheppnuðu hluta-
fjárútboði.“

Kristján Loftsson 
forstjóri Hvals
„Kristján er orðinn einn valdamesti 
maður viðskiptalífsins eftir kaup 
hans á hlutabréfum erfingja Árna 
Vilhjálmssonar í Fiskveiðahlutafélag-
inu Venusi. Hann heldur nú um alla 
þræði í Hb Granda og fær að veiða 
hvali óáreittur. auk þess hafa Krist-
ján og arion banki sammælst um að 
skrá Hb Granda á aðalmarkaðinn á 
næsta ári sem mun auka verðmæti 
útgerðarrisans til muna.“

Skúli Mogensen 
forstjóri WOW Air
„Skúli virðist staðráðinn í að afsanna 
kenningu richards branson um að 
leiðin til að verða milljónamæringur 
sé að verða fyrst milljarðamæringur 
og stofna svo flugfélag. Fáir höfðu 
trú á WOW þegar Skúli lagði af stað 
í þennan leiðangur.“

Valur Ragnarsson 
forstjóri Medis
„Oft á tíðum er horft fram hjá 
dótturfélögum actavis í vali af þessu 
tagi en Medis hefur náð eftirtektar-
verðum árangri fyrir actavis-sam-
stæðuna. Valur leikur lykilhlutverk 
í tekjumyndun á samheitasviði 
actavis. 

Jón Sigurðsson 
forstjóri Össurar
„Jón hefur tekist á við krefjandi 
markaðsaðstæður og mætt þeim 
með kostnaðaraðhaldi sem farið 
er að skila sér í betri afkomu sem 
styrkir félagið til langframa og getu 
þess til að takast á við vöxt þegar 
markaðir taka við sér.“

aðrir nefndir

Míd asar-listanum svokallaða hjá 
Forbes yfir bestu sérfræðingana 
vestanhafs í áhættufjárfesting-
um [e. venture capital] undan-
farin ár. Botha er í stjórn Insta-
gram og Square. 

Botha hefur væntanlega skýr-
ar hugmyndir um hvaða stefnu 
Plain Vanilla eigi að taka? 
„Þessir sjóðir ganga allir út á 
það sama, að treysta frumkvöðl-
inum. Það er þeirra mottó að 
virða sýn þeirra sem létu þetta 
verða að veruleika. Þeir eru 
þekktir fyrir að koma að sem 
ráðgjafar og hjálpa mjög mikið. 
Þegar einhver krísa kemur upp 
eiga þeir að vera eins og klett-
ur sem hægt er að leita til. Að 
öðru leyti vilja þeir að sama fólk 
og hafði sýnina leiði fyrirtæk-
ið áfram. Að sjálfsögðu hafa þeir 
skoðanir. Þegar allt gengur vel 
þá leyfa þeir frumkvöðlinum að 
ráða ferðinni, en væntanlega ef 
að hlutirnir fara að ganga illa 
breytist það. Við höfum ekki enn 
þá upplifað það að þeir hafi tekið 
fram fyrir hendurnar á okkur. 
Ég vona að það gerist aldrei.“

Hundrað þúsund  
nýir notendur á dag
Hvað þýðir það að ganga vel? 
Það sækja 100 þúsund nýir not-
endur Quiz Up daglega. Er það 

gott? „Ég veit að þetta er gott. 
Við höfum verið mikið í fjölmiðl-
um vestanhafs. Við erum eitt af 
hraðast vaxandi samfélagsnetum 
sem hefur komið út. Að fá 100 
þúsund notendur á dag nægir til 
þess að vera nálægt toppnum á 
App Store. Við höfum verið að 
skoppa í kringum efstu sætin. 
Stundum farið í efsta sæti, farið 
niður og svo aftur upp. Við 
höfum haldið stöðugum vexti 
sem fólki finnst mjög gott.“

Starfsmenn Plain Vanilla hafa 
fundið mjög sterkt fyrir því að 
eftirspurn eftir Quiz Up tekur 
kipp þegar leikurinn er í fjöl-
miðlum vestanhafs. Þá hafa 
skapast heilu menningarkimarn-
ir í kringum leikinn og má þar 
nefna umræðuþræði á netinu og 
vefsíður tileinkaðar leiknum. 

Er ekki erfitt að halda sér á 
jörðinni þegar maður stendur 
frammi fyrir velgengni af þessu 
tagi? „Mér finnst gott að vera 
ekki of lengi úti og koma heim 
og hitta börnin mín. Ég hef hitt 
börnin mín minna en ég hefði 
viljað, en að taka helgi með börn-
unum þar sem hversdagsleikinn 
tekur við og venjuleg vandamál 
sem honum fylgja hjálpar manni 
mikið. En það hefur verið áskor-
un eftir að Quiz Up kom út að 
halda sér niðri á jörðinni.“
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FINNUR ODDSSON, 
NÝHERJI
ÁGÚST
Finnur Oddsson 
var ráðinn forstjóri 
Nýherja í ágúst. 
Hann hafði 
áður gegnt starfi 
aðstoðarforstjóra 
og framkvæmda-
 stjóra Viðskipta-
ráðs. Finnur sagði 

í samtali við Markaðinn að hann gæti ekki 
hugsað sér skemmtilegra verkefni til að takast 
á við. 

 MARS
Þorsteinn Víglunds-

son tók í mars við 
starfi framkvæmda-

stjóra Samtaka 
atvinnulífsins 

(SA) af Vilhjálmi 
Egilssyni. Hann 

starfaði áður sem 
framkvæmdastjóri 

Samtaka álfram-
leiðenda á Íslandi 
(Samál) og þar á 

undan hjá BM Vallá 
og Kaupþingi.  

FROSTI ÓLAFSSON 
VIÐSKIPTARÁÐ 
MAÍ
Viðskiptaráð 
gekk í lok maí 
frá ráðningu 
Frosta Ólafssonar 
hagfræðings 
í starf fram-
kvæmda stjóra 
félagsins. Frosti 
hóf störf í byrjun 

júnímánaðar og hafði þá starfað í tvö ár hjá 
Kaupmannahafnarskrifstofu alþjóðlega ráð-
gjafarfyrirtækisins McKinsey & Company. 

ÁRNI STEFÁNSSON, 
HÚSASMIÐJAN 
JÚNÍ
Árni Stefánsson, 
fyrrverandi 
framkvæmdastjóri 
vöru- og 
rekstrarsviðs N1 
og Bílanausts, 
var í júní 
ráðinn forstjóri 
Húsasmiðjunnar. 

Hann tók við af Sigurði Arnari Sigurðssyni sem 
hafði verið forstjóri fyrirtækisins í þrjú ár.

ÁGÚST
Landssamband 
íslenskra 
útvegsmanna (LÍÚ) 
auglýsti eftir nýjum 
framkvæmdastjóra 
í maí. Kolbeinn 
Árnason lögmaður 
var á endanum 
ráðinn úr hópi 38 
umsækjenda og hóf 
hann störf í ágúst. 
Hann var áður 
framkvæmdastjóri 
lögfræðisviðs 
Skilanefndar 
Kaupþings 
banka hf. og 
skrifstofustjóri 
alþjóðaskrifstofu 
sjávarútvegs- 
ráðuneytisins.  

PÉTUR BLÖNDAL, 
SAMÁL
ÁGÚST
Pétur Blöndal 
var í júlí ráðinn 
framkvæmdastjóri 
Samtaka 
álframleiðenda á 
Íslandi (Samál). Hann 
hóf störf í ágúst og 
tók þá við af Þorsteini 
Víglundssyni sem fór 

yfir til Samtaka atvinnulífsins. Pétur hafði meðal annars 
gegnt starfi ritstjórnarfulltrúa á Morgunblaðinu frá 2006 
og stýrt menningardeild blaðsins.  

STEFÁN SVEIN-
BJÖRNSSON, 
VERZLUNAR-
MANNA FÉLAG 
REYKJAVÍKUR (VR)
SEPTEMBER
Stefán Svein-
björns  son var í 
september val-
inn úr hópi 65 
umsækjenda í 
starf framkvæmda-

stjóra VR. Hann starfaði áður sem framkvæmda-
stjóri rekstrarsviðs Háskólans á Bifröst. 

HRUND 
RUDOLFSDÓTTIR, 
VERITAS 
SEPTEMBER
Hreggviður 
Jónsson steig 
úr forstjórastóli 
Veritas í 
september 
og Hrund 
Rudolfsdóttir 
tók við um 

miðjan október. Hrund hafði setið í stjórn 
samstæðunnar frá árinu 2009.

 SEPTEMBER 
Kristján Þór Júlíusson 

heilbrigðisráðherra 
skipaði Pál 

Matthíasson geðlækni 
forstjóra Landspítalans 

í lok september í 
stað Björns Zoëga, 

sem hafði áður sagt 
upp störfum. Páll 

hafði þá starfað sem 
framkvæmdastjóri 

geðsviðs Landspítalans 
í fjögur ár og setið í 
framkvæmdastjórn 

spítalans. 

ORRI HAUKSSON
SKIPTI
OKTÓBER
Orri Hauksson 
settist í 
forstjórastól 
fjarskipta- og 
upplýsinga- 
fyrirtækisins 
Skipta í október 
eftir þriggja 
ára starf sem 

framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Hann 
tók við starfinu af Steini Loga Björnssyni. 

ÓLAFUR PÁLL 
GUNNARSSON
ÍSLENSKI 
LÍFEYRIS- 
SJÓÐURINN 
OKTÓBER
Lögfræðingurinn 
Ólafur Páll 
Gunnarsson var 
í október ráðinn 
framkvæmda- 
stjóri Íslenska 

lífeyrissjóðsins. Hann hafði þá starfað hjá 
Landsbankanum frá árinu 2008.  

NÓVEMBER
Samtök iðnaðarins 
(SI) tilkynntu 
í síðustu viku 
nóvembermánaðar 
að Kristrún 
Heimisdóttir, 
lögfræðingur og 
lektor við Háskólann 
á Akureyri, væri nýr 
framkvæmdastjóri 
samtakanna. 
Alls voru 45 
umsækjendur um 
starfið. Kristrún 
hafði áður starfað 
sem lögfræðingur 
samtakanna í 
nærri fimm ár 
(2001-2006), sem 
aðstoðarmaður 
utanríkisráðherra 
(2007-2009) og á 
LEX lögmannsstofu.  

ÁRNI ODDUR 
ÞÓRÐARSON, 
MAREL
NÓVEMBER 
Stjórn Marels 
réð Árna Odd 
Þórðarson, 
stjórnarformann 
Eyris Invest, í 
starf forstjóra 
fyrirtækisins í 
byrjun nóvember. 

Árni tók við af Theo Hoen sem hafði starfað 
sem forstjóri frá 2009.  

HELGA 
ÁRNADÓTTIR 
SAMTÖK FERÐA- 
ÞJÓNUSTUNNAR 
SEPTEMBER
Helga Árnadóttir 
var ráðin fram- 
kvæmdastjóri 
Samtaka ferða- 
þjónustunnar 
(SAF) í septem- 
ber. Hún tók við 

starfinu 1. desember af Ernu Hauksdóttur, sem 
hafði gegnt því frá stofnun samtakanna árið 
1998. Helga hafði starfað hjá VR frá árinu 2008 
og síðustu þrjú árin sem framkvæmdastjóri 
félagsins.

REGÍNA BJARNADÓTTIR, 
ARION BANKI
NÓVEMBER
Regína Bjarnadóttir 
tók við starfi 
forstöðumanns 
greiningardeildar Arion 
Banka í nóvember. 
Hún starfaði áður 
sem hagfræðingur 
á hagfræðisviði 
Seðlabankans. 

BJÖRN ZOËGA, 
NEXTCODE
NÓVEMBER
Björn Zoëga tók 
við af Hannesi 
Smárasyni 
sem forstjóri 
Nextcode á 
Íslandi, sem er 
systurfyrirtæki 
Íslenskrar 
erfðagreiningar.

PETREA INGILEIF 
GUÐMUNDSDÓTTIR 
TAL
SEPTEMBER
Í september barst 
fréttatilkynning 
frá fjarskipta- 
fyrirtækinu Tal um 
að Petrea Ingileif 
Guðmundsdóttir 
hefði verið ráðin 
framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins. Hún tók við starfinu af Viktori 
Ólafssyni sem sagði upp störfum í júní.

BJARKI A. 
BRYNJARSSON, 
MARORKA 
JANÚAR
Bjarki A. 
Brynjarsson 
verkfræðingur tók 
við forstjórastarfi 
hjá Marorku í 
janúar. Hann 
tók við keflinu 
af Jóni Ágústi 

Þorsteinssyni, stofnanda fyrirtækisins.  

HALLDÓR 
ÁRMANNSSON, 
LANDSSAMBAND 
SMÁBÁTAEIGENDA
OKTÓBER
Halldór 
Ármannsson var 
kjörinn formaður 
Landssambands 
smábátaeigenda 
á aðalfundi 
félagsins á Grand 

Hóteli Reykjavík þann 18. október. Halldór 
er fyrrverandi varaformaður sambandsins og 
skipstjóri. 

VILHJÁLMUR 
EGILSSON, 
HÁSKÓLINN Á 
BIFRÖST
JÚLÍ
Háskólinn á 
Bifröst tilkynnti 
í mars um 
ráðningu 
Vilhjálms 
Egilssonar í stöðu 
rektors skólans. 

Vilhjálmur hafði verið framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins frá árinu 2006. 

ELVAR STEINN 
ÞORKELSSON,
NÝHERJI
NÓVEMBER
Elvar Steinn 
Þorkelsson 
hóf störf sem 
framkvæmdastjóri 
fyrirtækjasviðs 
Nýherja í 
nóvember. 
Hann var einn 

af stofnendum Teymis, setti Microsoft á Íslandi á 
laggirnar, starfaði hjá Microsoft í Rússlandi og í 
Austur-Evrópu og síðast sem ráðgjafi hjá Capacent. 

GUÐRÚN Ó. 
BLÖNDAL 
VERÐBRÉFA-  
SKRÁNING 
ÍSLANDS 
NÓVEMBER
Guðrún Ó. 
Blöndal var ráðin 
framkvæmdastjóri 
Verðbréfa- 
skráningar Íslands 
í nóvember. Hún 

gegndi áður stöðu framkvæmdastjóra Arion 
verðbréfavörslu (síðar Verdis) allt frá stofnun 
árið 2002 til 2012. 

Mannabreytingar á árinu 2013
Mörg af stærstu samtökum og fyrirtækjum landsins skiptu um stjórnendur á árinu. Þar á meðal má nefna nýja stjórnendur hjá fernum af 
stærstu heildarsamtökum landsins. Markaðurinn tók saman helstu mannabreytingar á árinu sem nú er að líða. 
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Ó
hætt er að segja að á árinu 2013 
hafi haldið áfram viðreisn á 
hlutabréfamarkaði. Árið fylgir 
2012 nokkuð vel eftir með þrem-
ur skráningum og góðu gengi á 

markaðnum,“ segir Páll Harðarson, for-
stjóri Nasdaq OMX Iceland, Kauphallar 
Íslands.

„En að sumu leyti eru merkin um endur-
reisnina ekki síður skýr á skuldabréfamark-
aði. Þar má segja að árið marki upphaf end-
urreisnar.“ Páll bendir á að útgáfa fyrir-
tækjaskuldabréfa á þessu ári sé meira en 
tvöföld uppsöfnuð útgáfa áranna þriggja 
þar á undan. „Við erum sennilega með um 
90 milljarða sem komið hafa inn á markað-
inn í fyrirtækjaskuldabréfum. Árin þrjú á 
undan 2010 til 2012 er upphæðin samtals 
innan við 40 milljarðar.“ 

Páll segir útgáfur sem að einu eða öðru 
leyti séu tryggðar með fasteignum hafa 
verið leiðandi, en merki séu um aðrar út-
gáfur líka. „Við lítum á þennan markað sem 
ákveðinn valkost við bankafjármögnun, auk 
þess sem hann veitir mikilvægt aðhald í 
fjármögnun fyrirtækja.“

Höfum ekkert val
Eftir hrun gjaldeyrisins og fjármálakerf-
isins fyrir rúmum fimm árum voru uppi 
vangaveltur um hvort hér gæti yfir höfuð 
starfað hlutabréfamarkaður og þeir voru 
til sem töldu að aðrar kauphallir á Norður-
löndum gætu tekið starfsemina yfir. Endur-
reisnin sem átt hefur sér stað og á sér enn 
stað kann þó að hafa kveðið slíkar radd-
ir í kútinn. 

„Ég held raunar að við höfum ekkert val,“ 
segir Páll. „Ef þessi vettvangur væri ekki 
fyrir hendi þá væru fjármögnunarmögu-
leikar íslenskra fyrirtækja skertir. Það held 
ég hugnist ekki neinum.“

Aukinheldur segir Páll ekki mega gleym-
ast að markaðurinn hafi þjónað ríkinu alveg 
gríðarlega vel síðustu ár. „Að mínu viti er 
markaður með íslensk ríkisskuldabréf á 
heimsmælikvarða varðandi gegnsæi og 
hvernig viðskiptin eru framkvæmd,“ segir 
hann. Þetta skili sér í lægri ávöxtunarkröfu 
fyrir ríkið. „Ef maður bara hugar að þeim 
fjárhæðum sem eru útistandandi í gegn-
um árin hefur þetta án efa sparað ríkissjóði 
verulega fjármuni. Líkast til er ekki óvar-
lega reiknað að þar sé um að ræða millj-
arðatugi,“ segir Páll. 

Áhersla lögð á fræðslu
Meðal annarra merkja á markaði sem gefa 
tilefni til bjartsýni og eru frábrugðin síð-
ustu árum segir Páll til dæmis vera aukna 
þátttöku almennings. „Við sáum merki um 

þetta á síðasta ári en sjáum það enn frek-
ar á þessu ári, sérstaklega í útboðunum.“ 

Kauphöllin hefur enda á árinu lagt aukna 
áherslu á fræðslustarf, bæði til almennings 
og fjárfesta. Haldin hafa verið námskeið 
og segir Páll gott samstarf hafa verið við 
fjölda stofnana og fyrirtækja. 

Í haust var svo haldinn Kauphallardag-
ur í Háskólanum í Reykjavík þar sem boðið 
var upp á tólf örnámskeið sem Kauphöll-
in, bankarnir, HR og Klak Innovit önnuð-
ust. Í þeim var fjallað um markaðinn frá 
öllum mögulegum hliðum. „Á þetta höfum 
við lagt mjög mikla áherslu því við höfum 
átt von á því að fólk kæmi í auknum mæli 
inn á markaðinn og viljum leggja okkar af 
mörkum til þess að fólk komi inn á réttum 
forsendum.“ 

Páll segir Kauphöllina hafa talað fyrir 
því að fólk fari sér að engu óðslega þegar 
fyrstu skrefin eru tekin í verðbréfaviðskipt-
um. Þar segir hann nýja kauphallarsjóði 
líka geta hjálpað. „Við fengum tvo inn á 
markaðinn á þessu ári, einn hlutabréfasjóð 
og annan skuldabréfasjóð og ég á von á því 
að við fáum fleiri inn á næsta ári.“ Þarna 
sé almennum fjárfestum gefinn kostur á að 
koma inn í sjóð sem hægt sé að versla með á 
markaði eins og um hlutabréf væri að ræða. 
Hægt sé að dreifa áhættu um leið og versl-
að sé með sjóðinn á markaði. „Hann hefur 
því kosti umfram aðra sjóði sem líka fela í 
sér áhættudreifingu.“ Breytingin eigi sér-
staklega við á skuldabréfamarkaði þar sem 
bein þátttaka almennings hafi verið lítil.

„Þótt almenningur sé ekki beinn við-
skiptavinur og enn sem komið er ekki stór 
hluti af markaðnum, þá er aðkoma almenn-
ings samt sem áður að vissu leyti hjartað í 
markaðnum. Lífeyrissjóðirnir eiga auð vitað 
mjög stóran hluta af markaðnum og þar 
með almenningur. Og þó ekki væri nema 
bara út af því þá finnst okkur það nauðsyn-
legt, bara til þess að fólk geti veitt ákveðið 
aðhald,“ segir Páll og kveðst mjög ánægður 
með hvernig tekist hafi til í fræðslustarfi. 
„Til dæmis er alveg klárt að Kauphallar-
dagurinn er kominn til að vera.“

Nýskráningar halda áfram
Næsta ár og þarnæsta á hlutabréfamark-
aði segist Páll giska á að verði ekki síðri 
en þetta hvað varðar nýskráningar í Kaup-
höllina. „En auðvitað er svolítið erfitt að 
tímasetja þessa hluti nákvæmlega,“ bætir 
hann við.

 Komið hefur fram að Sjóvá vinnur að 
skráningu og eins eru Reitir með skrán-
ingu í sigtinu. Þá ætlar HB Grandi að færa 
sig yfir á aðalmarkaðinn af First North-
hlutabréfamarkaðnum. „Það held ég líka að 
sé mikil lyftistöng fyrir markaðinn,“ segir 
Páll og vonast til þess að þar með sé tekið 
fyrsta skrefið að almennari þátttöku í hlut-
hafahópi sjávarútvegsfyrirtækja. 

„Síðan eykst óvissan eftir því sem lengra 

er horft fram á veginn,“ segir Páll og bend-
ir á að eftir eigi að koma í ljós hvaða leið 
verði farin með Landsbankann. „Íslands-
banki hefur lýst því yfir að bankinn sé að 
skoða möguleikann á tvískráningu. Og svo 
eru félög sem hafa viðrað mögulega skrán-
ingu, svo sem Skipti, Advania, Promens og 
jafnvel MP banki. En hvað af því gæti orðið 

á næsta ári er svolítið erfitt að segja. Og 
svo eru náttúrulega aðilar sem hafa komið 
að máli við okkur og eru að huga að skrán-
ingu annaðhvort á þessu ári eða næsta. Ég 
á von á því að ef við horfum á 2014 og 2015 
saman verði þetta lífleg ár, en erfiðara að 
giska á hvort verður sterkara. En öll teikn 
eru um að þau geti orðið býsna góð.“

PÁLL HARÐARSON Forstjóri Kauphallarinnar sér heilbrigðismerki í verðmyndun félaga á markaði. Markaðurinn 
bregðist við slæmum uppgjörsfregnum með lækkun hlutabréfa og öfugt þegar uppgjör hafa verið góð. Félög 
sem koma inn á markaðinn taki líka hlutverk sitt mjög alvarlega. „Ég held við getum verið mjög sátt við 
hlutabréfamarkaðinn,“ segir hann.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

2013 markar upphaf endur-
reisnar skuldabréfamarkaðar
Forstjóri Kauphallarinnar segir útlit fyrir áframhaldandi skráningar og aukið líf á verðbréfamarkaði. Árið 
markist af áframhaldandi viðreisn á hlutabréfamarkaði og marki upphaf endurreisnar á skuldabréfamarkaði. 
Kauphöllin sé nauðsynleg og komin til að vera. Ríkið hefur sparað milljarðatugi með útgáfu ríkisskuldabréfa.

Komið er að þeim tímapunkti að áfram-
haldandi gjaldeyrishöft hindra, að mati Páls 
Harðarsonar forstjóra Kauphallarinnar, ákveðna 
uppbyggingu á markaði. Hann segir „deginum 
ljósara“ að markaðurinn nýtist ekki félögum 
sem hug hafi á að sækja sér fjármagn til 
fjárfestinga utan landsteinanna. „Undanfarið 
eitt og hálft ár höfum við þegar nokkur dæmi 
um að fulltrúar fyrirtækja hafi komið og rætt 
við okkur um mögulegar skráningar en ekki 
séð sér fært að taka málið lengra. Þetta hafa 
verið glæsileg félög sem hafa í hyggju að vaxa 
erlendis en hafa ekki séð fram á að geta nýtt 
fjármagn, sem þau vissulega gætu sótt sér hér. 
Að mínu viti er þetta býsna alvarlegt,“ segir Páll. 

Jafnvel þó svo að félög séu með bróðurpart 
starfsemi sinnar í útlöndum segir hann ávinning 
af starfsemi þeirra geta verið lúmskt mikinn fyrir 
íslenskt þjóðarbú. Nægi þar að horfa til þátta 

á borð við þekkingu sem til verði innan þeirra. 
Dæmin séu til staðar, svo sem Actavis, Össur og 
Marel. „Þeim hefur gengið mjög vel og eru með 
mikla starfsemi annars staðar, en starfsemin hér 
er engu að síður gríðarlega mikilvæg.“

Páll segir að velta megi fyrir sér hvað hefði 
gerst fyrir 20 árum þegar Marel var að koma 
inn á markaðinn, ef við lýði hefði verið sama 
umhverfi og nú. „Félagið hefði gengið á fund 
Seðlabankans og sagst hafa hug á að vaxa 
eitthvað hér en ætlunin væri líka að vaxa 
mikið erlendis. Í núverandi umhverfi er ljóst 
að þeim hefði verið settur stóllinn fyrir dyrnar 
því á þeim tíma hefði ekki verið litið á þau 
sem þjóðhagslega mikilvæg. Félaginu hefði 
verið sagt: „Nei, þú færð engar undanþágur,“ 
og við orðið af öllum þessum ævintýrum.“ Páll 
segist hræddur um að afleiðingar þeirrar stefnu 
sem nú sé rekin eigi eftir að lifa með landinu 

til mjög langs tíma. „Þær eru hins vegar ekki 
augljósar núna og þess vegna er takmörkuð 
pressa á að greiða fyrir fyrirtækjum af þessum 
toga. Þarna sjáum við fram á nokkuð sem gæti 
lýst sér í varanlegum skaða fyrir þjóðarbúið.“ 
Fyrirtæki segir hann eðlilega bregðast við með 
því að flytja allt sem þau geti til útlanda. „Og 
við sjáum þegar merki um það.“

Ljóst er, að mati Páls, að verðbréfamarkaður-
inn verði fyrir skelli vegna áframhaldandi gjald-
eyrishafta, sem sé slæmt fyrir viðskiptalífið, 
enda skerðist með þessu fjármögnunarmögu-
leikar hér á landi. „En þetta er líka gríðarlega 
slæmt fyrir allt efnahagslífið, alveg óháð verð-
bréfamarkaðnum og ég hef miklar áhyggjur af 
þessu. Við erum komin að tímapunkti þar sem 
við verðum að segja að þetta gangi ekki lengur. 
Pólitíska forystu þarf um að breyta þessu og 
gera það mjög snarlega.“

SKAÐSEMI HAFTA VELDUR ÞUNGUM ÁHYGGJUM

PÁLL HARÐARSON Skaði gjaldeyrishaftanna er 
dulinn þar sem tækifæri ónýtast og ævintýri ná ekki 
að verða til. Hefðu höft verið á fyrir tuttugu árum er 
til dæmis óvíst að Marel hefði orðið til.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VERÐBRÉFAVIÐSKIPTI
Óli Kristján Ármannsson | olikr@frettabladid.is
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Kolbeinn Árnason, lögfræðingur og framkvæmdastjóri 
Landssambands íslenskra útvegsmanna (LÍÚ). 

Hin

ÞÓRDÍS LÓA 
ÞÓRHALLSDÓTTIR

hliðin

Vorið 2009 stóð Félag kvenna í 
atvinnulífinu (FKA) að því ásamt 
Viðskiptaráði, Samtökum atvinnu-
lífsins og CreditInfo að skrifa undir 
samstarfssamning til fjögurra ára 
um að nauðsynlegt væri að auka 
hlut kvenna í stjórnun íslensks 
atvinnulífs enda yrði íslenska 
þjóðin að nýta mannauð sinn til 
fulls.  

Margir lögðu hönd á plóg
Á þessum fjórum árum átti að 
hvetja til þess og leggja á það 
ríka áherslu að konum í íslensku 
viðskiptalífi yrði fjölgað þannig 
að hlutfall hvors kyns væri ekki 
undir 40 prósentum í lok árs 2013. 
Nú eru þessi fjögur ár liðin og 
allir þessir aðilar stóðu saman að 
umræðu, greinaskrifum og ráð-
stefnum um málefnið. Margt hefur 
breyst á þessum árum og margir 
lögðu hönd á plóg, en það sem 
breyttist ekki var hlutfall kvenna í 
stjórnun íslensks atvinnulífs. 

Misjafnar skoðanir 
Vorið 2010 voru samþykkt á þingi 
lög sem gera meðal annars ráð fyrir 
því að í stjórnum opinberra hluta-
félaga og einkahlutafélaga með 
fleiri en þrjá stjórnarmenn skuli 
hlutfall hvors kyns í stjórninni vera 
að minnsta kosti 40 prósent í lok 
árs 2013. Mjög misjafnar skoð-
anir hafa verið um lagasetningu 
á kynjakvóta en segja verður að 
ekki breyttist mikið þessi fjögur 
ár annað en að málefnið komst á 
dagskrá. 

Gamlar goðsagnir 
eiga ekki lengur við
Kynjakvótinn virðist vera sá 
þrýstingur sem nauðsynlegur er 
til að koma þessari samfélagslegu 
breytingu á skrið. Nú stöndum við 
á tímamótum, nýju lögin hafa tekið 
gildi og nýir tímar eru fram undan. 
Ekki verður sagt að konur hafi neitt 
minni hæfileika og klárlega hafa 
þær ekki 70 prósent minni hæfi-
leika en karlmenn í viðskiptum eins 
og tölfræðin hefur verið í stjórnun 
íslensks atvinnulífs. Ljóst er að þær 
hafa bæði menntun og reynslu 
til að bera. Gamlar goðsagnir um 
hæfileika eiga því ekki lengur við.

Fjölmiðlar spegill samfélagsins
Á þessum tímamótum hefur FKA 
ákveðið að leiða nýtt fjögurra ára 
verkefni sem snýr að ásýnd kvenna 
í fjölmiðlum. Staðan er 30/70 í 
ljósvakamiðlum samkvæmt tölum 
sem CreditInfo tók saman fyrir FKA. 
Þann 5. nóvember síðastliðinn 
hófst verkefnið formlega og mun 
það verða unnið í samstarfi við fjöl-
miðla, CreditInfo og háskólasam-
félagið. Áhrif og ábyrgð fjölmiðla 
eru mikil og verða þeir að endur-
spegla lífið í landinu og samfélagið 
í heild. Til að svo verði þarf átak, 
áhuga og vilja til verka. FKA-kon-
ur hafa tekið kyndilinn og stíga nú 
fram sem leiðandi afl í þessum 
samfélagslegu breytingum.

70 prósent 
minni hæfi leikar?

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

KOMIN Í BÍÓ

2 tilnefningar 
til Golden Globe 

verðlauna

Besti leikari í aðalhlutverki: 

Leonardo DiCaprio

Besta Mynd ársins 

Empire

DiCaprio is undoubtedly at his best here.

Total Film

Scorsese and DiCaprio’s fifth and best pairing, 
it’s liable to give the Academy a heart attack.

ROLLING STONE

Pow.  Pow. Pow. Pow. Pow. That’s how Martin 
Scorsese’s The Wolf of Wall Street comes at you.

The Guardian

Leonardo DiCaprio cranks the volume up 
to 10 for his performance as Jordan Belfort.

T.V. - Bíóvefurinn/Séð & Heyrt

„Snilldarmynd! DiCaprio hefur aldrei verið betri 
og Scorsese sjálfur upp á sitt besta.“


