












































Nissan Terrano Sport nýskr. 06/’00 bs.
Ek. 150 þús. km. Verð 1.590.000. Tilboð
1.270.000. 100% lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Volkswagen Bora nýskr. 08/’03 bs. Ek.
59 þús. km. Verð 1.380.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra Comfort nýskr. 06/’03 bs.
Ek. 54 þús. km. Verð 1.590.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chevrolet Silverado 2500 4X4 nýskr.
02/’03. Ek. 50 þús. km. Verð.
3.990.000. 100% lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Volkswagen Bora nýskr. 10/’99 bs. Ek.
114 þús. km. Verð. 790.000. 100%.
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Vitara nýskr. 06/’97 ssk. Ek. 148
þús. km. Verð. 590.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 307 1,4 nýskr. 05/’04 bsk. Ek.
14 þús. km. Verð 1.470.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa1,8 GSI nýskr. 10/’01 bsk.
ek. 61 þús. km. Verð 1.090.000. 100%.
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Grand Vitara XL-7 nýskr. 11/’03
bs. Ek. 39 þús. km. Verð 2.460.000.
100%. lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Forester CS nýskr. 08/’00 ssk.
Ek. 124 þús. km. Verð 1.140.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Hyundai Accent nýskr. 12/’01 ssk. Ek.
48 þús. km. Verð 880.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 05/’03, ssk. Ek.
40 þús. km. Verð 1.380.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Murano nýskr. 06/’05 ssk. Ek. 6
þús. km. Verð 4.780.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Patrol Elegance 37” nýskr.
05/’05 ssk. Ek. 8 þús. km. Verð
4.820.000 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Patrol Elegance nýskr. 10/’02 bs.
Ek. 57 þús. km. Verð 3.380.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Corolla Wagon nýskr. ssk., ek. 69
þús. km. Verð 1.050.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra Elegance nýskr. 09/’03 ssk.
Ek. 70 þús. km. Verð 2.290.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano Sport nýskr. 09/’01 bsk.
ek. 111 þús. km. Verð 1.890.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa 1.4 nýskr. 04/’98, bsk. Ek.
156 þús. km. Verð 330.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 03/’01, bsk.
Ek. 88 þús. km. Verð 1.190.000. Tilboð
890.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Terrano Sport nýskr. 06/’02, ssk.
Ek. 120 þús. km. Verð 1.950.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Maxima QX V6 3.0 nýskr. 07/’03,
ssk. Ek. 43 þús. km. Verð 2.590.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Megane nýskr. 05/’03, bsk. Ek.
62 þús. km. Verð 1.190.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper 3.0 nýskr. 03/’03, ssk. Ek.
52 þús. km. Verð 2.860.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 06/’99 bs. Ek.
105 þús. km. Verð 730.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Comfort nýskr. 06/’01
bs. Ek. 100 þús. km. Verð 760.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Daihatsu Terios nýskr. 06/’00 bs. Ek.
100 þús. km. Verð 670.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Patrol Elegance 37” nýskr.
05/’00 ssk. Ek. 115 þús. km. Verð
2.950.000. 100% lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Nissan Double Cab E 4WD nýskr.
09/’02 bs. Ek. 76 þús. km. Verð
1.770.000. 100% lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Honda HR-V nýskr. 05/’01 bs. Ek. 61
þús. km. Verð 1.190.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 04/’05
ssk. Ek. 15 þús. km. Verð 2.360.000.
100%lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra C nýskr. 02/’05 ssk. Ek. 12
þús. km. Verð 2.420.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper 3.0 nýskr. 05/’99 bs. Ek.
150 þús. km. Verð 1.520.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 09/’97 bs. Ek.
165 þús. km. Verð 340.000. 100%.
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Galant nýskr. 10/’98, ssk. Ek.
127 þús. km. Verð 930.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Golf nýskr. 10/’02, ssk. Ek.
42 þús. km. Verð 1.440.000.
100%lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Patrol Elegance nýskr. 08/’02
ssk. Ek. 61 þús. km. Verð 3.150.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 06/’00 bs. Ek.
78 þús. km. Verð 770.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Yaris nýskr. 03/’99 bs. Ek. 102
þús. km. Verð 520.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 09/’99, ssk. Ek.
84 þús. km. Verð 740.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy WAG 2.0 GL nýskr.
06/’05 ssk. Ek. 9 þús. km. Verð
2.360.000. 100% lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 05/’00 bs. Ek.
77 þús. km. Verð 770.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is
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Nissan Primera Comfort 1600 Wagon
1/2000 ek. 115 þús. km. 100% lán
mögulegt. Uppl. í s. 580 8900.
www.bilalind.is

Toyota Landcruiser 90 GX 38” sjálfskipt-
ur 1/1998, ek. 158 þús. km. Auka tank-
ur, driflæsingar og margt fleira. V. 3090
þús. Uppl. í s. 580 8900. www.bila-
lind.is

Nissan Terrano SE 2,7 Disel skr. 6/1999,
beinskiptur, 7 manna, dráttarbeisli og fl.
100% lán mögulegt. V. 1650 þús. Uppl.
í s. 580 8900. www.bilalind.is 

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

M. Benz SL 500 Hrað/blæja, 05/’94, ek.
148 þ. km. Tilboð 2800 stgr.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800

Einföld í notkun, fyrirferðalítil og spar-
neytin á rafhlöður. Magellan GPS tæki
eru á verði frá 14900.- kr . Sjá nánar á
heimasíðu okkar www.aukaraf.is

AMG Aukaraf
Dalbrekka 16, 200 Kópavogur

Sími: 585 0000
www.aukaraf.is

MMC Pajero GLS DID sjálfsk., 11. 2004,
ek. 23 þ. km. Verð 5.450.000. Tilboð
5.300.000.

MMC Pajero 2.8 diesel, sjálfsk. 1998,
ek. 158 þ. km. Verð 1.700.000.

Daewoo Musso 3.2 sjálfsk., árg. 2000,
ek. 63 þ. km. Verð 2.000.000. Tilboð
1.590.000.

MMC Pajero 2.8 diesel, sjálfsk., árg.
1997, ek. 198 þ. km. Verð 1.680.000.

Toyota Landcruiser diesel, sjálfsk., árg.
2000, ek. 87 þ. km. Verð 2.900.000.

MMC Pajero GLS DID sjálfsk., 05.2000,
ek. 156 þ. km. Verð 2.950.000.

Ford F-150 d/c sjálfsk. 2003, verð
3.400.000. Tilboð 2.600.000.

MMC Pajero 2.8 diesel, sjálfsk. 1998,
ek. 97 þ. km. Verð 1.700.000. Tilboð
1.500.000.

MMC Montero Sport sjálfsk., 2003, ek.
37. þ. míl. Verð 2.150.000.

Jeep Willys CJ 5 beinsk. 1974. Verð
360.000, góður stgr. afsl.

MMC Outlander 2.0, beinsk. 2003, ek.
42 þ. km. Verð 1.900.000.

Toyota Landcruiser sjálfsk. 1997, ek. 161
þ. km. Verð 1.860.000.

Toyota Landcruiser sjálfsk. 1999 ek. 160
þ. km. Verð 2.280.000.

MMC Pajero GLS GDI, sjálfsk. árg.
2000, ek. 97 þ. km. Verð 3.200.000. Til-
boð 2.850.000.

Toyota Hilux p/up 350 vél 38” dekk.
Verð 970.000.

Hekla Söluumboð
Sími: 420 5000

Nýir Kia Sorento EX og EX Luxe Dísel og
V6 bensín til afgreiðslu strax. Sjálfskipt-
ir með eða án leðurinnréttingar, álfelg-
ur. Full ábyrgð. Til sýnis á staðnum.
Okkar verð á EX 3.150 þús. Okkar verð
á EX Luxe 3.490 þús. Ath ! langt undir
listaverði!

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

VW Passat 1.6 Comfortline. Árgerð
2000. Ekinn 95 þ. km. Auka felgur,
álfelgur, dráttarkúla. Verð kr. 990.000.

M. Benz C 32 AMG V6 Kompressor. 353
hestöfl. Ssk. Árgerð 2002. Ekinn 113 þ.
km. Leðuráklæði, litað gler, álfelgur,
glertopplúga. Verð kr. 5190.000.

BMW X 5 diesel. Árgerð 2004. Ekinn 18
þ. km. Ssk. Álfelgur, CD magasín,
spoiler. Verð kr. 6900.000. Ath. skipti
ódýrari.

Lexus IS 300. Árgerð 2001. Ekinn 35 þ.
Ssk. Álfelgur, filmur, CD. Verð kr.
2990.000. Ath. skipti ódýrari/dýrari.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Toyota Landcruiser 100 Vx disel
7/1998, ssk. temes, grár, ek. 180 þ. km,
1 eigandi. V. 3350 þús. Einnig árg. 2001
á 38”, verð 5950 þús.

Landrover Defender 110 7/2004, 5 g.,
35” dekk, blár, ek. 12 þ. km. Verð 3480
þús.

MMC Pajero Sport 2.5 disel, 3/2000, 5
g., 35” dekk, ek. 104 þ. km. Verð 1790
þús.

Suzuki Vitara disel turbo 12/1997, ssk.,
ek. 161 þ. km. Verð 690 þús.

Skoda Octavia 1.6 stw 11/1999, 5 g.,
ek. 56 þ. km, blár. Verð 790 þús.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Fellihýsi. Cheyenne árg. 2000 með sól-
arsellu, skyggni og fl. Verð kr. 930.000.
Upplýsingar hjá Víkurverk Tangarhöfða
1 sími 557 7720. www.vikurverk.is

Fellihýsi. Cheyenne árg 2000. Verð kr.
870.000. Upplýsingar hjá Víkurverk
Tangarhöfða 1, sími 557 7720.
www.vikurverk.is

Fellihýsi. UTAH árg. 2005 útdraganleg
hlið, einn með öllu. Verð kr. 1.630.000.
Upplýsingar hjá Víkurverk Tangarhöfða
1 sími 557 7720. www.vikurverk.is

Pallhús. Shadow crouser árg. 2005.
Glæsilegt pallhús með öllu. Verð tilboð.
Upplýsingar hjá Víkurverk Tangarhöfða
1, sími 557 7720. www.vikurverk.is

Fellihýsi Mustang xl árg. 2004, 12 fet
með hörðum hliðum og fortjaldi. Verð
kr. 1.520.000. Upplýsingar hjá Víkurverk
Tangarhöfða 1, sími 557 7720.
www.vikurverk.is

Fellihýsi Sedona árg. 2004 með fortjaldi
og fl. Verð kr. 1.290.00. Upplýsingar hjá
Víkurverk Tangarhöfða 1, sími 557
7720. www.vikurverk.is
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MMC PAJERO. Árgerð 2003. Ekinn 50 þús-
und km. Diesel 2,5 beinskiptur – 7 manna.
Upphækkaður á 35“ dekkjum. Ektagóður
fjallabíll Verð kr. 3.600.000. Skipti athugandi
á ódýrari.

FORD F-150 CREW-CAP LARIAT (innfluttur
nýr af Brimborg). Árgerð 2004 Ekinn 17 þús-
und km. Bíll hlaðinn aukabúnaði s.s. leður,
rafmagn í öllu, lok á skúffu og margt
fleira.Verð kr. 3790.000. Skipti á ódýrari
möguleg.

VOLVO V70 XC CROSS COUNTRY. Árgerð
2001. Ekinn 96 þúsund km. 7 manna
sjálfskiptur. Rosalega flottur litur og þessi
bíll er með öllum aukabúnaði. Verð kr.
2.990.000. Skipti á ódýrari möguleg.

MERCEDES BENZ C 240 (innfluttur af Öskju). Ár-
gerð 2005. Ekinn 6 þúsund km. Nánast nýr bíll.
ABS, ESP, rafmagn í öllu, geislaspilari, sum-
ar/vetardekk. Verð kr. 4.890.000. Skipti athug-
andi á ódýrari/dýrari.

RANGE ROVER HSE 4.6. Árgerð 2000. Ekinn
141 þúsund km. Óvenjulega fallegt og vel
með farið eintak. Hlaðinn aukabúnaði. Verð
kr. 2.850.000. Skipti möguleg á ódýrari.

TOYOTA COROLLA H/B 1.4 VVTI. Árgerð
2004. Ekinn 22 þúsund km. Beinskiptur 5
gíra. Eins og nýr úr kassanum. Verð kr.
1.650.000. Engin skipti.

TOYOTA COROLLA LIFTBACK TERRA. Ár-
gerð 2000. Ekinn aðeins 54 þúsund km.
Einn eigandi. Vetrardekk á felgum fylgja.
Óaðfinnanlegt eintak. Verð kr. 1.150.000.
Engin skipti.

CHEVROLET SILVERRADO 2500 DURAMAX 6.6
TÚRBÓ. Árgerð 2002. Ekinn 101 þúsund km.
Verklegur pickup á góðu verði.Leðurinnrétting,
lok á palli og margt fleira. Verð kr. 3.300.000.
Skipti á ódýrari möguleg.

MERCEDES BENZ ML 320 SPORT. Árgerð
2001. Ekinn 74 þúsund mílur. AMG útlitið,
leður, DVD, álfelgur (2 sett) litað gler og
margt margt fleira. Verð kr. 3.490.000.
Skipti á ódýrari möguleg.

FORD BRONCO – gamall og góður. Árgerð 1971.
Ekinn 160 þúsund km. Nýskoðaður í góðu stan-
di. Ný dekk. Mikið af boddíhlutum fylgir með.
Einn eigandi frá upphafi. Verð TILBOÐ.

Bílahornið
Funahöfða 5
S: 567-2400
www.bilahornid.is

Opnunartími 10-18 alla virka daga 
og 12-16 laugardaga
Eigum pláss fyrir nýlega bíla í stórum
björtum innisal okkar.

VESPUR TIL SÖLU



Hægir á vexti McDonald’s

Ekki nógu 
hollur biti 

Fjárfestirinn með járnkarlinn

Pálmi
Haraldsson

á flugi

Fyrsta afurð Mjólku

Feti kominn á
markað

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 26. október 2005 – 30. tölublað – 1. árgangur Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

EasyJet hækkar | Gengi í breska
lággjaldaflugfélaginu easyJet
hækkaði mjög í vikunni og náði
sínu hæsta gildi í gær þegar bréf-
in fóru yfir 300. Þetta má rekja til
væntinga um áframhaldandi kaup
FL Group í fyrirtækinu. FL Group
á nú um þrettán prósent í félag-
inu.

Keypti Sterling | FL Group og
Fons eignarhaldsfélag undirrit-
uðu samning á sunnudag um sölu
á Sterling til FL Group fyrir 15
milljarða króna. 

Nýr Greenspan | George Bush
Bandaríkjaforseti tilnefndi Ben
Bernanke, einn af efnahagsráð-
gjöfum stjórnarinnar, sem arftaka
Alans Greenspan, seðlabanka-
stjóra Bandaríkjanna. Bernanke
tekur við starfinu 31. janúar þeg-
ar Greenspan lætur af störfum. 

Lækkar hámarkslán | Lands-
bankinn hefur ákveðið að lækka
hámark íbúðalána úr 90 prósent-
um í 80 prósent af markaðsvirði
eigna. Hvorki KB banki né Ís-
landsbanki ætla að lækka há-
markshlutföll að svo stöddu.
SPRON veitir 80 prósenta lán að
hámarki.

1.100 milljarðar | Heildareignir
lífeyrissjóðanna voru orðnar
1.100 milljarðar í lok ágúst og
höfðu aukist um 123 milljarða frá
áramótum. Ef eignum lífeyris-
sjóðanna væri skipt niður á hvert
mannsbarn fengi hvert og eitt 3,7
milljónir króna í sinn hlut. 

Hannes forstjóri | Hannes
Smárason, stjórnarformaður FL
Group, er nýr forstjóri félagsins.
Ragnhildur Geirsdóttir hefur látið
af starfi og hættir hjá félaginu.
Skarphéðinn Berg Steinarsson
tekur við stjórnarformennsku af
Hannesi.

Ármann
forstjóri

Singer & Friedlander 19.
stærsti banki Bretlands.

„Þetta er mjög spennandi verk-
efni og umfang starfseminnar er
meira en ég hef áður fengist við,“
segir Ármann Þorvaldsson
nýráðinn forstjóri breska bank-
ans Singer & Friedlander, sem
KB banki tók yfir í sumar. Áður
gegndi Ármann stöðu fram-
kvæmdastjóra fyrirtækjaráð-
gjafar en nú stýrir hann allri
starfsemi KB banka í Bretlandi. 

Samkvæmt upplýsingum
Markaðarins er Singer & Fried-
lander 19. stærsta fjármálafyrir-
tæki Bretlands miðað við eigið
fé.

„Nú er unnið að því að sam-
eina starfsemi Singer og Kaup-
þings í London. Síðan liggur fyrir
að við ætlum að láta fyrirtækið
vaxa og auka hagnaðinn,“ segir
Ármann aðspurður um framhald-
ið. Vorið 2006 flytji öll starfsem-
in undir sama þak í London þar
sem um 500 manns muni vinna.

Tony Shearer, sem gegnt hef-
ur starfi forstjóra Singer &
Friedlander, mun starfa við hlið
Ármanns út nóvember. Aðspurð-
ur um brotthvarf hans segir Ár-
mann það í góðri sátt. Forsendur
hafi breyst; Singer sé ekki lengur
skráð félag heldur dótturfélag
KB banka.

Við starfi Ármanns tekur
Helgi Bergs en hann hefur áður
starfað sem aðstoðarfram-
kvæmdastjóri fyrirtækjaráð-
gjafar Kaupþings banka á sam-
stæðugrundvelli við hlið Ár-
manns. . - hb/bg

„Auðvitað höfum við mikinn áhuga á þessu félagi,“
segir Hannes Smárason, forstjóri FL Group, um fjár-
festingar félagsins í easyJet. Hann vill þó ekkert
segja um næstu skref FL Group vegna strangra yfir-
tökureglna í Bretlandi.

Í breska blaðinu The Independent í gær segir að
kaupin á Sterling geri hlutabréf í easyJet enn eftir-
sóttari fyrir FL Group. Næstu skref hljóti að vera til-
raun til yfirtöku á félaginu. Það geti þó verið erfitt
því sannfæra verði auðkýfinginn Stelios Haji-Ioann-
ou, sem á um 40 prósent í félaginu, um að selja sinn
hlut.

Hlutabréf í easyJet hækkuðu um sex prósent í
gær og hafa hækkað um ellefu prósent frá því að til-
kynnt var um kaup FL Group á Sterling.

Dönsku blöðin veltu fyrir sér í gær hver hagnað-
ur Fons af bréfunum í Sterling er og hvert kaupverð-
ið á Maersk-flugfélaginu var, sem rann svo saman
við Sterling. Pálmi Haraldsson, einn eigandi Fons,
vill ekki gefa upp kaupverðið á Maersk en segist
hafa keypt Sterling á fjóra milljarða. Hann vill þó
taka fram að það sé fjarri lagi að hann hafi hagnast

um tíu eða ellefu milljarða króna eins og hafi komið
fram í fjölmiðlum. Hann leggur mikla áherslu á trú
sína á Sterling og að FL Group hafi gert góð kaup.

Eftir sölu Fons á Sterling hafa félög í eigu Pálma
Haraldssonar, Fengur og Fons, mikla burði til að láta
til sín taka. Pálmi getur ekki gefið upp eigið fé félag-
anna. „Ég get þó sagt að fjárfestingargeta félaganna
Fengs og Fons er á bilinu þrjátíu til fimmtíu millj-
arðar eftir eðli verkefna. Þá geta menn séð styrk
þessara félaga.“

Nokkur gustur hefur verið um FL Group að
undanförnu en ekki er langt síðan þrír stjórnarmenn
sögðu sig úr stjórn félagsins. Engar skýringar feng-
ust þá á skyndilegu brotthvarfi þeirra þegar Mark-
aðurinn leitaði eftir því. Þá varð samkomulag milli
stjórnar félagsins og forstjórans, Ragnhildar Geirs-
dóttur, að hún lyki störfum hjá félaginu í síðustu
viku.

Hlutabréf í FL Group hafa hækkað lítið í Kauphöll
Íslands eftir að tilkynnt var um þessi viðskipti á
sunnudaginn.

- sjá fréttaskýringu á bls. 10 og úttekt í miðopnu
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Hagnaður Íslandsbanka nam 4,8
milljörðum króna á þriðja árs-
fjórðungi en var 3,7 milljarðar á
sama tíma í fyrra. Er þetta tölu-
vert betri árangur en spáð hafði
verið en meðaltalsspáin hljóðaði
upp á 4.228 milljónir.

Hagnaður bankans fyrstu níu
mánuði ársins er því orðinn um
15,4 miljarðar króna sem er met í
sögu hans.

Hreinar vaxtatekjur námu 6,7
milljörðum króna á tímabilinu og
hækkuðu um 3,8 milljarða milli
ára eða um 130 prósent. Útlán
bankans hafa meira en tvöfaldast
frá áramótum.

Aðrar rekstrartekjur voru um
2,8 milljarðar sem er lækkun upp
á fjörtíu prósent á milli ára. Sam-
anlagðar tekjur eru því 9,5 millj-
arðar og hækka um 1,3 milljarða
milli ára. Ein skýring á því að
uppgjör bankans var umfram

væntingar markaðarins liggur í
minni kostnaði en búist var við.
Rekstrargjöld voru 3,5 milljarðar
en voru til samanburðar 3,2 millj-
arðar í fyrra. Kostnaðarhlutfall á
fjórðungnum, það er hlutfall
kostnaðar af tekjum, var því um
36 prósent sem er svipað hlutfall
og fyrir árið í heild. Markaðsaðil-
ar höfðu spáð að hlutfallið yrði 40
prósent.

Heildareignir samstæðunnar
eru komnar í 1.319 milljarða
króna og hafa aukist um 95 pró-
sent frá áramótum. Eigið fé Ís-
landsbanka er orðið 76 milljarðar
króna. - eþa

Útrásarvísitalan lækkar:

DeCode hækkar
DeCode hækkaði mest allra fé-
laga í úrvalsvísitölunni milli
vikna eða um 4,75 prósent. Lækk-
anir einkenndu félög í útrásar-
vísitölunni en breska félagið
NWF lækkaði mest milli vikna
eða um 10,63 prósent. Ellefu fé-
lög af fimmtán lækkuðu milli
vikna og mælist útrásarvísitalan
nú 105,54 stig og lækkar um 2,98
prósent frá því í síðustu viku. - hb

Aukinn áhugi FL
Group á easyJet
Forstjóri FL Group segist hafa mikinn áhuga á easyJet. Eftir
söluna á Sterling er fjárfestingargeta félaga Pálma
Haraldssonar á bilinu 30 og 50 milljarðar.

Gott uppgjör hjá Íslandsbanka
Rekstargjöld minni en búist var við. Hreinar vaxtatekjur stóraukast.

A F K O M A  Í S L A N D S B A N K A  
Á  3 .  Á R S F J Ó R Ð U N G I

( í  m i l l j ó n u m  k r ó n a )

Hagnaður  4.801

KB banki 4.400 
Landsbankinn 4.055
Meðaltalsspá 4.228



Björgvin Guðmundsson 
skrifar

„Við vorum heilluð af auglýsing-
um eftir Jónsson & Le’macks.
Þær eru bæði frumlegar og
skemmtilegar eins og sést á
auglýsingum 66 gráður norður.
Meðal annars af þeim ástæðum
ákváðum við að fá þá stofu til að
hanna auglýsingar fyrir Reyka-
vodka,“ segir Elwyn Gladstone,
þróunarstjóri William Grants &
Sons sem er alþjóðlegur banda-
rískur áfengisframleiðandi.

Viggó Örn Jónsson, einn eig-
enda Jónsson & Le’macks, segir
samninginn við William Grants
ganga út á hönnun og gerð kynn-
ingarefnis og auglýsinga fyrir
Reyka-vodka. Það verði notað til
að koma vörunni á framfæri –
fyrst og fremst í Bandaríkjun-
um en einnig í Evrópu. Til dæm-
is verði kynningarefni hannað
af þeim notað á alþjóðlegri sölu-
sýningu fríhafnarverslana í
Cannes 1. nóvember.

„Tekjur okkar verða stöðugri
með þessum samningi en við
rukkum einnig fyrir einstök
verkefni. Það er líka skemmti-
legt að gera áfengisauglýsingar,
sem eru bannaðar á Íslandi.
Þetta stækkar því markaðinn
fyrir okkur og er um leið spenn-
andi verkefni fyrir metnaðar-
fullt starfsfólk, sem er undir-

staðan í starfsemi allra auglýs-
ingastofa,“ segir Viggó aðspurð-
ur um þýðingu þessa verkefnis. 

Elwyn segir William Grant
hafa keypt bruggverksmiðju í
Skotlandi og flutt hana til Borg-
arness. Hreinleiki Íslands skipti
miklu máli í markaðssetningu
Reyka-vodka. Þetta sé eini
áfengi drykkurinn í heimi þar
sem jarðhiti er notaður til eim-
ingar og hreina vatnið þekki all-
ir. Til að koma þessari hugsun á
framfæri notfæri fyrirtækið

sér þekkingu Íslendinga. Fjalar
Sigurðsson hjá Inntaki hafi
meðal annars séð um kynning-
armál.

Viggó segir mjög sjaldgæft
að íslenskar auglýsingastofur
séu fengnar til að auglýsa fyrir
erlend stórfyrirtæki í útlöndum.
Þetta sé þróunarvinna sem
byggi á því að skapa ímynd
Reyka-vodka og koma réttum
áherslum til skila. Vörumerkið
sé nýtt og því skiptir máli að
vita hvað virki og hvað ekki.

Vika Frá áramótum

Actavis Group -4% 10%
Bakkavör Group 0% 80%
Flaga Group -6% -41%
FL Group -1% 43%
Grandi -1% 16%
Íslandsbanki -1% 34%
Jarðboranir -2% 6%
Kaupþing Bank 0% 36%
Kögun -1% 16%
Landsbankinn 1% 83%
Marel 0% 30%
SÍF 0% -8%
Straumur 0% 38%
Össur -1% 23%
*Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn
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Gera auglýsingar
fyrir alþjóðamarkað
Auglýsingastofan Jónsson & Le’macks var valin til að búa
til auglýsingar fyrir erlendan áfengisframleiðanda. 

Andri Már Ingólfsson, forstjóri
Heimsferða, segir félagið ekki
hafa skoðað hvort það
muni leggja fram til-
boð í Iceland Express
en eigendur Iceland
Express hafa nú til-
kynnt að þeir munu
selja félagið í kjölfar
þess að þeir hafa eignast
hlut í FL Group. 

„Við höfum lagt aðaláherslu á
að vaxa í Skandinavíu en það hef-
ur verið mikill vöxtur í okkar
starfsemi bæði þar og hér heima.
Iceland Express er eitthvað sem
við höfum ekki leitt hugann að,“
segir Andri Már. - hb

Fetaostur sem Mjólka framleiðir
fór á markað á mánudaginn.
Ólafur M. Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Mjólku, segir ost-
inn framleiddan undir nafninu
Feti og fari fyrst til stóreldhúsa
og veitingastaða. Hann vilji fá
umsögn fagaðila um vöruna áður
en hún fari á neytendamarkað.

Aðspurður af hverju Mjólka
framleiðir fetaost en ekki aðra
mjólkurafurð segir Ólafur fram-
leiðsluferlið stutt. Hins vegar
hefjist framleiðsla á öðrum vör-
um í kjölfarið. Þar skipti sam-
starf við Vífilfell miklu, sem
keypti 34 prósent í Mjólku nýver-
ið. Vífilfell sé eitt stærsta fram-
leiðslufyrirtæki landsins og búi
yfir mikilli markaðsþekkingu.
Hann vill ekki upplýsa hvers
konar vörur verði framleiddar.

Mjólka nýtur ekki ríkisstuðn-
ings eins og stóru mjólkursam-
sölurnar. Ólafur segist ætla að
keppa í gæðum, fjölbreytni og
handhægum umbúðum. Í raun
hafi neytendur strax fengið um
50 prósenta afslátt af hans vöru
því skattgreiðendur niðurgreiði
hana ekki eins og vörur annarra
mjólkurframleiðenda. - bg

Ekki hugsað til
Iceland Express
Heimsferðir leggja áherslu á Skandinavíu.

Afurð Mjólku á markað
Í vikunni var fetaosti dreift til stóreldhúsa.

Skuldabréfaútgáfa erlendra aðila
í íslenskum krónum er nú komin
í 92 milljarða króna samkvæmt
upplýsingum frá grein-
ingardeild KB
banka. Gefin voru
út skuldabréf fyr-
ir 6 milljarða
króna í síðustu
viku en til sam-
anburðar má geta
þess að útflutn-
ingsverðmæti sjáv-
arafurða var um 123

milljarðar á síðasta ári. 
Gengisvísitala íslensku krón-

unnar er nú í um 101 stigi en
margir búast við því að hún

muni fara niður fyrir 100
stig á næstu dögum ekki
síst ef skuldabréfa-
útgáfan tekur kipp að
nýju. - hb

Straumur-Burðarás
kaupir meirihluta
hlutafjár í Festingu
samkvæmt heimild-
um Markaðarins.
Með því leysist
langvinn deila milli
hluthafa félagsins
sem rekin hefur
verið á skrifstofu
sýslumanns, með
lögbannsbeiðnum,
og átti að taka fyrir
hjá dómstólum.
Þessi lausn er síðasta skrefið á
aðskilnaði fyrrverandi við-
skiptafélaganna í Sundi ehf. og
Ólafs Ólafssonar, stjórnarfor-
manns Samskipa. Áður hafði
Straumur-Burðarás keypt hlut
Sunds-manna í Keri, sem er að
meirihluta í eigu Ólafs. 

Festing á og rek-
ur eignir Olíufélags-
ins Esso og Sam-
skipa, sem er stjórn-
að af Keri. Í mars
síðastliðnum ákvaðu
tveir stjórnarmenn
að auka hlutafé
Festingar, í sam-
ræmi við samþykkt
aðalfundar en í and-
stöðu við fulltrúa
Ólafs Ólafssonar, og
selja það félagi í

eigu framkvæmdastjóra Fest-
ingar. Náðu þeir þannig yfir-
ráðum í félaginu. Um lögmæti
þessa snerist deilan. Hluturinn
sem Straumur-Burðarás kaupir
var í eigu Sund ehf., Nordic
Partners og Angus, félags
framkvæmdastjórans. – bg

STARFSFÓLK JÓNSSON & LE’MACKS Reyka-vodki er framleiddur af alþjóðlegum
áfengisframleiðenda á Íslandi. Starfsfólk Jónsson & Le’macks fékk það verkefni að hanna og
búa til auglýsingar fyrir Reyka-vodka sem notaðar verða meðal annars í markaðssetningu í
Bandaríkjunum.

ANDRI MÁR INGÓLFSSON,
FORSTJÓRI HEIMSFERÐA

Leggja aðaláherslu á að
vaxa í Skandinavíu.

GENGISVÍSITALA STEFNIR
NIÐUR FYRIR 100 STIG Að-

eins hefur hægt á skuldabréfa-
útgáfu erlendra aðila í íslenskum

krónum en hún stendur nú í 101
stigi.

Skuldabréfaútgáfan
komin í 92 milljarða

Hreinleiki Íslands skipti miklu máli í markaðssetningu Reyka-vodka.

ÓLAFUR M. MAGNÚSSON Ekki niður-
greiddur með skattfé.

Á LEIÐ TIL SÝSLUMANNS
Jóhann Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Festingar, og Sig-
urður G. Guðjónsson hæsta-
réttarlögmaður á leið til full-
trúa sýslumannsins þar sem
stærstu eigendur Kers kröfðust
lögbanns á hlutafjáraukningu
Festingar. 

Losnar um í Festingu
Leiðir fyrrverandi viðskiptafélaga skilja.
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Skrifstofuhúsnæði að Borgartúni 26 til leigu
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Að Borgartúni 26 mun rísa sérhannað 12.000 m2 

skrifstofu- og verslunarhúsnæði. Bílageymslur verða undir 

húsinu og munu þær rúma um 200 bíla.

Húsnæðið verður á átta hæðum á þessum mikla útsýnis-

stað í hjarta helsta fjármálahverfis Reykjavíkur. Það verður 

sérhannað út frá þörfum leigutaka, með rúmgóðum skrif- 

stofum í háum gæðaflokki.

Húsnæðið afhendist tilbúið til innréttinga í byrjun árs 2007.
vestur

suður

norður

austur
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Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson, nýkjörinn
stjórnarformaður Icelandic Group, mun jafnframt
sinna störfum forstjóra félagsins. Var þetta ákveð-
ið á stjórnarfundi að loknum hluthafafundi á mánu-
daginn. Samkvæmt heimildum Markaðarins er því
ekki verið að leita að nýjum forstjóra. 

Þórólfur Árnason, sem hafði verið forstjóri í
tæpa fimm mánuði, var sagt upp störfum í kjölfar
þess að nýir hluthafar tengdir Eimskipafélaginu
komu inn í félagið.

Gunnlaugur Sævar kynnti á hluthafafundinum
skipulagsbreytingar sem væru framundan hjá
Icelandic Group. Undir móðurfélaginu verða tvö 

dótturfélög:
Icelandic
Europe og
Icelandic USA og
Asía. Á þetta að auð-
velda samþættingu
fyrirtækja samstæð-
unnar sem og ytri vöxt
með sameiningum og
fjárfestingum.

Starfsemi
Icelandic í Banda-
ríkjunum og Asíu
verður rekin sem
ein rekstrar-
eining. Yfir
henni verð-
ur Ellert
Vigfússon.

Björgvin Guðmundsson 
skrifar

„Verðhækkanir á fasteignum
hafa að jafnaði verið ofmetnar
frá ársbyrjun 2003,“ segir Ásdís
Kristjánsdóttir sem nýlega lauk
mastersnámi í hagfræði við Há-
skóla Íslands. Í lokaritgerð sinni
rannsakaði hún fasteigna- og
lóðaverð á höfuðborgarsvæðinu.

Ásdís segir að frá byrjun árs
2003 til annars ársfjórðungs 2005
hafi vísitala fasteignaverðs fyrir
fjölbýlishús, sem Fasteignamat
ríkisins reiknar út, verið ofmetin
um 11,9 prósent. Sé sama vísitala
fyrir sérbýli skoðuð komi einnig í
ljós ofmat um 7,1 prósent.

Ásgeir Jónsson, lektor við Há-
skóla Íslands og leiðbeinandi Ás-
dísar í téðu meistaraverkefni,
segir hækkun fasteignaverðs
leiða til hækkunar vísitölu
neysluverðs. Því skipti ná-
kvæmni mælinga gríðarmiklu
máli þar sem flest íslensk lán séu
verðtryggð. Seðlabankinn hafi
líka tölulegt verðbólgumarkmið
sem miðist við neysluverðsvísi-
töluna. Á síðustu einu til tveimur
árum hafi mátt rekja mestan
hluta af verðbólgunni hér á landi
til hækkunar fasteignaverðs. Ef
fasteignaverð hefði ekki verið
tekið með væri verðbólga á Ís-
landi nálægt 0 til 1%.

„Það skiptir miklu máli að
hækkun fasteignaverðs sé rétt
mæld og tekið sé tillit til gæða-
þátta, svo sem þegar nýtt hús-

næði kemur inn á markaðinn. Það
er hins vegar ekki gert við núver-
andi verðbólgumælingar sem
nýta ógæðaleiðréttan mæli-
kvarða á húsnæðisverð. Af þeim
sökum gæti einhver skekkja ver-
ið til staðar í verðmælingum sem
gætu leitt af sér milljarða tap
fyrir heimili landsins vegna of-
áætlaðrar verðtryggingar. Hér
er um að ræða mjög klassísk
vandamál við mælingar verð-
bólgu. Oft getur verið mjög erfitt
að áætla áhrif gæðaþátta en
vegna þess hve húsnæði hefur
mikið vægi í vísitölu neysluverðs
skipta gæðaleiðréttingar sérstak-
lega miklu máli,“ segir Ásgeir. 

Ásdís bjó til gæðaleiðrétta

vísitölu fasteignaverðs. Notaði
hún alla þá gæðaþætti sem eru
marktækir og eru að finna í
kaupsamningum seldra eigna.
„Vísitalan metur þróun fast-
eignaverðs með nákvæmari
hætti þar sem hún leiðréttir mis-
munandi gæðaþætti fasteigna.
Gæðaleiðrétt vísitala fasteigna-
verðs sýnir því hvernig fasteign
sem er eins af gæðum hefur ver-
ið að þróast yfir ákveðið tímabil,
það er hvernig nákvæmlega
sama fasteignin hefur verið að
þróast yfir ákveðinn tíma,“ segir
hún.

Auk Ásgeirs var Sigurður
Snævarr borgarhagfræðingur
leiðbeinandi Ásdísar.

Hækkun fasteigna-
verðs ofmetin
Veruleg skekkja á verðmælingum fasteigna getur leitt af
sér milljarða tap fyrir heimili landsins.

Hlutur smærri fjárfesta í FL
Group verður þynntur verulega
út á næstunni gangi áætlanir
stjórnar félagsins eftir um aukn-
ingu hlutafjár fyrir 44 milljarða
að markaðsvirði. Útboðinu er
beint til fagfjárfesta og verða
lágmarkskaup hvers fjárfestis
fimm milljónir króna. 

„Við töldum að það passaði
betur miðað við aðstæður að fara
í lokað hlutafjárútboð og stefna á
stærri fjárfesta. Kannski förum
við í hlutafjárútboð til smærri
hluthafa síðar,“ segir Hannes
Smárason, forstjóri FL Group.

Stærstu hluthafar FL Group

hafa tilkynnt um þátttöku sína í
útboðinu, þar á meðal Oddaflug,
eignarhaldsfélag Hannesar
Smárasonar, Katla Holding og
Baugur Group.

Útboðsgengi er 13,6 krónur
sem er undir markaðsgengi síð-
ustu daga.

Hluthafi, sem á eitt prósent
fyrir aukninguna, á aðeins 0,4
prósent að henni lokinni að því
gefnu að hann leggi ekki fram
fimm milljónir. Nafnverð hluta-
fjár er um 2,5 milljarðar króna
fyrir aukningu en verður eftir
hana 6,3 milljarðar. Aukningin er
því 150 prósent. - eþa

Alcoa Fjarðaál og
ráðningarstofan IMG
Mannafl -Liðsauki
hafa gert með sér
samning um að
Mannafl -Liðsauki
ráði alla starfsmenn
fyrirhugaðs álvers á
Reyðarfirði til starfa
eða um 400 manns.
„Þetta er sennilega
stærsti einstaki ráðningarsamn-
ingur sem gerður hefur verið á
Íslandi. Við gerum ráð fyrir að
um 250 manns komi til starfa

strax í byrjun næsta
árs og svo um 130 til
starfa á árinu á eftir
en þegar hafa um 20
hafið störf,“ segir
Gunnar Haugen,
framkvæmdastjóri
IMG Mannafls-Liðs-
auka.

Hann segir að
miðað sé við full

stöðugildi og allir starfsmenn
muni hafa búsetu á Reyðarfirði.
„Við leggjum áherslu á að fá
bæði kynin í vinnu en þetta eru
sérfræðistörf, störf fyrir fólk
með iðnmenntun og störf fyrir
fólk með almenna menntun. Ál-
verið er sérhannað til þess að
gera konum auðvelt að starfa
þar,“ segir Gunnar. - hb

RANNSAKAÐI FASTEIGNAVERÐ Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU Ásdís Kristjánsdóttir
komst að þeirri niðurstöðu að verðhækkanir á fasteignum frá árinu 2003 séu að jafnaði of-
metnar. Munurinn nemi allt að 11,9 prósentum á verði eigna í fjölbýlishúsum.
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Hamar og VSA sameinast
Hamar ehf. hefur keypt
öll hlutabréf í Véla- og
stálsmiðjunni ehf. á Akur-
eyri. Hamar hefur rekið
vélsmiðjur bæði á Eski-
firði og í Kópavogi en
starfsemi félagsins hefur
einkum verið fólgin í við-
haldi á skipum og þjón-
ustu við stóriðjufram-
kvæmdir. Félögin munu
sameinast frá og með 1.
nóvember næstkomandi.
Með sameiningunni
hyggst félagið ná fram
hagræðingu í rekstri og flytja fleiri verkefni til Akureyrar þar sem
mikið álag er á öðrum verkstæðum. - hb

FRÁ KÁRAHNJÚKUM Hamar hefur meðal annars
komið að framkvæmdum við nýtt álver á Eskifirði.

Gunnlaugur í
stað Þórólfs

Hlutur smærri
eigenda þynntur

Litlir hluthafar í FL Group fá ekki að taka þátt í
aukningunni nema þeir leggi fram fimm milljónir.

Ráðningastofa ræður
400 fyrir Alcoa-Fjarðaál

ÁLVERSSTÆÐI Á REYÐAR-
FIRÐI Hér mun fyrirhugað ál-
ver Alcoa-Fjarðaáls rísa á Reyð-
arfirði en ráða þarf um fjögur
hundruð manns til starfa í ál-
verinu.

4 0 0  M A N N S  T I L  
A L C O A - F J A R Ð A Á L S

Almenn menntun 248
Iðnmenntun 61
Háskólamenntun 91
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Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skifar

George Bush Bandaríkjaforseti tilnefndi á mánu-
dag eftirmann Alans Greenspan, einhvers far-
sælasta seðlabankastjóra Bandaríkjanna fyrr og
síðar. Sá sem varð fyrir valinu er Bernard Bern-
anke, formaður nefndar efnahagslegra ráðgjafa
ríkisstjórnarinnar og fyrrverandi hagfræðiprófess-
or við Princeton-háskóla.

Bernanke var af flestum talinn hæfastur fram-
bjóðenda og líklegasti kosturinn í starfið. Gagnrýn-
israddir benda þó á að hann hafi litla reynslu af
raunverulegri framkvæmd þrátt fyrir mikla
akademíska reynslu. Hann er talinn munu fylgja
sömu stefnu og Greenspan að mestu. Hann er þó
mikill talsmaður þess að sett verði verðbólgumark-
mið eins og algengt er í Evrópu. Því hefur Green-
span ávallt verið mótfallinn en hann telur mikil-
vægt að markaðurinn geti sér til um hvernig seðla-

bankinn bregst við verðbólgu. 
Bernanke á erfitt verk fyrir höndum þegar hann

tekur við embættinu. Eldsneytisverð fer hækkandi,
verðbólga eykst og hægst hefur á húsnæðismark-
aðnum. Allt þetta er talið að muni minnka einka-
neyslu í Bandaríkjunum töluvert á næstu mánuð-
um. Þar að auki hafa sérfræðingar af því áhyggjur
til lengri tíma að vaxandi viðskiptahalli við útlönd
og fjárlagahallinn setji þrýsting á bandaríska doll-
arann.

Ljóst er að fylgst verður grannt með störfum
Bernanke. Greenspan var einn aðalsmiður efna-
hagsstefnu Bandaríkjanna og valdamesti seðla-
bankastjóri heims. Ekki er laust við að hræðslu
gæti við hvað gerist þegar hann fer frá. Ráðning í
starf seðlabankastjóra er ein mikilvægasta efna-
hagslega ákvörðun sem Bush hefur þurft að taka á
sinni stjórnartíð. Bandaríska þingið þarf einnig að
staðfesta ráðningu Bernanke og mun líklega gera
það fyrir jól. 

Á þessum degi árið 1916 fædd-
ist Francois Maurice Adrien
Marie Mitterrand. Í æsku sinni
var Mitterand mikill íhaldsmað-
ur og heitur kaþólikki. Hann
barðist í seinni heimsstyrjöld-
inni en var hnepptur í varðhald
árið 1940 til ársins 1941. Þegar
hann slapp fór hann að vinna
með Vichy-stjórninni sem var
við völd í Frakklandi árin 1940-
1944 og var hliðholl nasistum.
Árið 1943 gekk þó hann til liðs
við andspyrnuhreyfinguna. Síð-
ar meir reyndi hann að gera lít-
ið úr vinnu sinni fyrir stjórnina. 
Eftir stríðið fór Mitterrand
fljótt aftur í pólitík og fór fyrir
bandalagi demókrata og sósíal-
ista. Hann gegndi alls ellefu
ráðherraembættum frá árinu
1946 en sagði af sér árið 1957
vegna andstöðu sinnar við
stefnu ríkisins í sjálfstæðisbar-
áttu Alsír. Mitterrand var talinn
hafa í embætti sínu haldið ýms-
um upplýsingum leyndum um
ólöglegt athæfi gegn Alsírbúum
meðan á kúguninni stóð, meðal
annars pyntingum. 

Mitterand beið lægri hlut
fyrir Charles de Gaulle í for-
setakosningunum árið 1965, fór
fyrir bandalagi sósíalista og
frjálslyndra á árunum 1965 til
1968 og varð síðar leiðtogi sósí-
alistaflokksins. Hann reyndi
aftur fyrir sér í forsetakosning-
unum 1974 án árangurs. Árið
1981 náði hann loks kjöri og
varð ríkisstjórn hans fyrsta
vinstri stjórnin í Frakklandi í 23

ár. Helstu sigrar Mitterrands
voru á alþjóðasviðinu og þá sér-
staklega í Evrópumálum. Hann
var mikill Evrópusinni og vann
náið með Helmut Kohl og áttu
þeir stóran þátt í að bæta sam-
skipti Þýskalands og Frakk-
lands.

Mitterrand var sérstaklega
umhugað um sess sinn í sögunni
og þegar hann greindist með
krabbamein árið 1996 hóf hann
að undirbúa táknræna brottför
sína héðan úr heimi. Hann ákvað
að síðasta kvöldmáltíð hans
skyldi vera kjarrtittlingur sem
er lítill fugl sem þykir mesta
lostæti og sagt er að beri sál
Frakklands. Mitterand neitaði
staðfastlega að borða nokkuð
annað eftir máltíðina og lést átta
dögum síðar, þann 8. janúar
1996. - hhs

S Ö G U H O R N I Ð

Mitterrand kemur í heiminn

-um víða veröld

Galdurinn er að láta okkur vinna fyrir þig
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Skipasendingar Flugsendingar Hraðsendingar Vörumiðstöð Tollafgreiðsla Akstursþjónusta Útflutningur
Kjalarvogi  • Sími 535 8000

jonar@jonar.is • www.jonar.is

JÓNAR TRANSPORT bjóða alhliða 
flutnings þjónustu í samstarfi við 
bestu flutnings aðila sem völ er á, 
bæði hérlendis og erlendis. Þéttriðið 
þjónustu  net um allan heim tryggir 
flýti, öryggi, hagstæð gjöld og góða 
vörumeð höndlun frá verksmiðju vegg 
og heim í hlað.

Bernanke var af flestum talinn hæfastur frambjóðenda og líklegasti kosturinn í
starfið. Gagnrýnisraddir benda þó á að hann hafi litla reynslu af raunverulegri
framkvæmd þrátt fyrir mikla akademíska reynslu.

GREENSPAN, BERNANKE OG BUSH Bernand Bernanke tekur við starfi seðlabankastjóra þegar Greenspan sest í helgan stein í janúar.

Á erfitt verk fyrir höndum
Eftirmaður Alans Greenspan tilnefndur á mánudag.

Fyrirtæki Land Gengi Gjald- (Gengi Breyting
miðill gjaldmiðils)

BTC Búlgaría 10,11 Lev 37,10 -4,59%
Carnegie Svíþjóð 94,50 SEK 7,56 -5,03%
Cherryföretag Svíþjóð 28,30 SEK 7,56 -6,48%
deCode Bandaríkin 8,64 USD 60,39 4,75%
EasyJet Bretland 2,83 Pund 106,74 0,18%
Finnair Finnland 10,40 EUR 72,11 -3,58%
French Connection Bretland 2,44 Pund 106,74 -3,12%
Intrum Justitia Svíþjóð 67,50 SEK 7,76 0,37%
Keops Danmörk 18,90 DKR 9,83 -6,44%
Low & Bonar Bretland 1,09 Pund 106,74 -0,44%
NWF Bretland 5,70 Pund 106,74 -0,63%
Sampo Finnland 12,55 EUR 72,11 -2,89%
Saunalahti Finnland 2,44 EUR 72,11 0,33%
Scribona Svíþjóð 15,60 SEK 7,56 -3,14%
Skandia Svíþjóð 39,20 SEK 7,56 -4,22%
Miðað við gengi bréfa og gjaldmiðla á mánudag

Ú T R Á S A R V Í S I T A L A 1 0 5 , 5 4 - 2 , 9 8 %

FRANCOIS MAURICE ADRIEN MARIE
MITTERRAND Hann var umdeildur stjórn-
málamaður og honum var umhugað um að
eiga sérstakan sess í sögunni. 

Spænska flugfélagið Iberia hefur tilkynnt að það hyggist skera niður
2.100 störf á næstu þremur árum. Það jafngildir níu prósentum alls

starfsfólks félagsins. Áætlað er að aðgerðirnar
spari félaginu 600 milljónir evra sem
jafngildir rúmlega 43 milljörðum ís-

lenskra króna. Þetta kemur fram á vefsíðu
Bloomberg. Uppsagnirnar eru liðir í sparnað-

araðgerðum til að koma til móts við hátt eldsneytisverð sem bitnað
hefur á félaginu líkt og öðrum flugfélögum að undanförnu. Hlutabréf
í félaginu féllu í verði við fréttirnar. - hhs

Uppsagnir hjá Iberia

Stærsti stálframleiðandi heims, Mittal Steel,
tryggði sér úkraínsku stálsmiðjuna Kryvorizhstal
á uppboði í beinni útsendingu á mánudag. Tilboð-
ið var slegið á 4,8 milljarða bandaríkjadali sem
jafngildir rúmlega 290 milljörðum íslenskra
króna. Þetta er stærsta erlenda fjárfesting sem
gerð hefur verið í fyrrum Sóvétríkjunum. Með
sölu stálsmiðjunnar var Viktor Jústsjenko, forseti
Úkraínu, að efna kosningaloforð. Hann hefur
einsett sér að sanna fyrir erlendum fjárfestum að
þar séu vænlegir fjárfestingakostir. 

Tuttugu prósent af allri málmframleiðslu
landsins fer fram í Kryvoizhstal. Ekki voru allir
sammála forsetanum um ágæti sölunnar. Mót-
mælendur söfnuðust saman meðan á uppboðinu
stóð og héldu á skiltum sem á stóð „Fólkið á
Kryvorizhstal“. - hhs

Stálsmiðja seld í beinni útsendingu
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Skyndibitakeðjan McDonald’s á
ekki eins auðvelt með vöxt í
Bandaríkjunum og oft áður.
Aukning í sölu veitingastaða sem
hafa verið opnir í ár eða lengur
var 3,7 prósent á þriðja ársfjórð-
ungi. Það er minnsti vöxtur síðan
á fyrsta ársfjórðungi 2003 þegar
sala í keðjunni snarlækkaði. Evr-
ópubúar hins vegar úða í sig
hamborgurum sem aldrei fyrr og
aukning í sölu þar var 5,1 prósent
sem aftur á móti er sú mesta síð-
an árið 2000. 

McDonald’s leggur sig nú all-
an í að lokka viðskiptavini í
Bandaríkjunum til sín aftur.
Meðal annars hafa nýjar og holl-
ari vörulínur komið fram og opn-
unartími 1500 veitingastaða
lengdur. - hhs

Hægir á vexti
McDonald’s

Margs konar
mismunun
Samkvæmt nýrri breskri könnun
er mismunun á grundvelli aldurs
talsvert algeng. Þetta viðurkenna
22 prósent stjórnenda sem svör-
uðu könnun sem gerð var meðal
2.500 breskra fyrirtæki, bæði úr
einkageiranum og hinum opin-
bera. Könnunin leiddi einnig í
ljós að það hallar ekki alltaf á
eldra fólk í þessu samhengi. Fólk
verði einnig fyrir því að vera
hafnað í starfi á grundvelli þess
að vera of ungt. 

Næsta haust verða þeir sem
gera sig seka um að mismuna
fólki sökum aldurs að breyta um
hugarfar. Annars geta þeir átt
von á lögsókn því þá ganga í gegn
lög sem banna slíka mismunun.
Með nýju lögunum verður mis-
munun við ráðningu, stöðuhækk-
anir og þjálfun á
grundvelli ald-
urs bönnuð. -
hhs

MISMUNAÐ Á GRUNDVELLI ALDURS
22 prósent breskra stjórnenda viðurkenna
að mismuna starfsmönnum á grundvelli
aldurs.
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Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar

Árlega er mikið magn tölvubúnaðar sent til Afr-
íku og annarra þróunarlanda til notkunar á heim-
ilum, skólum og fyrirtækjum. Þegar tölvubúnað-
urinn kemur á áfangastað kemur oft í ljós að hann
er ónýtur eða of illa farinn til þess að taki því að
gera við hann. Samkvæmt umhverfissamtökum
skapar þetta gríðarleg umhverfisvandamál í
mörgum af fátækustu ríkjum heims. Stór hluti
þess tölvubúnaðar sem sendur er úr landi kemur
frá endurvinnslum í Bandaríkjunum sem fá hann
ókeypis frá fyrirtækjum sem ekki geta notað
hann lengur. Ódýrt vinnuafl í þróunarlöndunum
er svo notað við að taka hann í sundur, gera við
hann eða selja hann. 

Sagt var frá skýrslu umhverfissamtakanna
sem bera nafnið „Digital rusl: Útflutningur end-
urnýtingar og misnotkunar til Afríku“ í The New

York Times. Í henni er því haldið fram að endur-
vinnslufyrirtæki stundi það að gefa ónothæfar
tölvur og búnað til þróunarlandanna. Það er gert
til þess að komast hjá því að þurfa að endurvinna
hlutina á viðeigandi og oft kostnaðarsaman hátt.
Þrátt fyrir að í skýrslunni sé fókusinn á Nígeríu í
Afríku fullyrða samtökin að ástandið sé eins í
mörgum þróunarríkjum. 

Í mörgum þeim löndum sem um ræðir er tölvu-
iðnaðurinn kominn á fullt ról en enn skortir
skipulag við endurvinnslu. Það þýðir að innflutta
ruslinu er oft hent í landfyllingar þar sem eitur-
efni lekur út í jarðveginn, mengar grunnvatn og
mjög óheilsusamlegar aðstæður skapast. Oftar en
ekki eru umhverfisreglugerðir í þróunarlöndun-
um ekki eins strangar og á Vesturlöndum og lönd-
in því opin fyrir misnotkun af þessari gerð.
Bandaríkin eru eina vestræna ríkið sem ekki hef-
ur samþykkt Basel-sáttmálann sem er ætlað að
takmarka verslun með hættulegan úrgang. 

Þróunarlönd að
drukkna í tölvuúrgangi

Mikill hluti þess tölvubúnaðar sem sendur 
er til þróunarlandanna er ónothæfur.

Breska sjónvarpsstöð-
in BSkyB sem er í eigu
f j ö l m i ð l a r i s a n s
Ruperts Murdoch hef-
ur boðið 211 milljónir
punda, um 22,6 millj-
arða íslenskra króna, í
breska internetfyrir-
tækið Easynet. Þetta er
nýr kimi fyrir kónginn
en hingað til hefur
internetið ekki spilað
stórt hlutverk í fjöl-
miðlaveldi hans. Með
þessu harðnar enn
samkeppnin á breska
sjónvarpsmarkaðnum
en British Telecom til-

kynnti nýverið áætl-
anir um að hefja sjón-
v a r p s ú t s e n d i n g a r
gegnum breiðband. 

Hlutabréf í Easy-
net tóku kipp á föstu-
dag við fréttirnar og
hækkuðu um 35 pró-
sent, í 175. Það er þó
langt í þær hæðir sem
þau náðu árið 2000 en
þá fór hluturinn upp í
2.500 og var virði fyr-
irtækisins 292 millj-
arðar íslenskra
króna. Í dag er virði
þess tæpir tuttugu
milljarðar.  - hhs

TÖLVUÚRGANGUR Í FÁTÆKU HVERFI Í NÍGERÍU Skapar gríðarleg umhverfisvandamál í mörgum af fátækustu ríkjum heims. 
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Evrópuráðið og enska úrvalsdeildin standa nú í deilum
vegna sýningarréttar á beinni útsendingu fótbolta-
leikja í ensku úrvalsdeildinni. Hingað til hefur
sjónvarpsstöðin BSkyB setið ein að sýningar-
réttinum en Evrópuráðið hefur nú kraf-
ist þess að samningnum verði rift
fyrir næsta samningstímabil 2007 til
2010. Þess er krafist að að
minnsta kosti tveimur sjón-
varpsstöðvum verði veittur
sýningarrétturinn á leikjum í
beinni útsendingu. Verði
deildin ekki við þessum kröf-
um má hún eiga von á málsókn
sér á hendur. 

Viðræður eru hafnar milli
aðilanna en hafa ekki borið ár-
angur. Aðrar sjónvarpsstöðvar
sem vilja krækja í hlut eru
NTL-Telewest, Channel 5, BBC
og ITV.   - hhs

Ósætti um sýningarrétt

Murdoch í netið
Hörð barátta um sjónvarpsáhorfendur í Bretlandi.

FJÖLMIÐLAMÓGÚLLINN
RUPERT MURDOCH
BSkyB sem er í eigu Mur-
dochs hefur boðið 211 millj-
ón pund í internetfyrirtækið
Easynet.
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Tölvufyrirtækið Apple stendur
frammi fyrir málaferlum frá
hópi neytenda. Hópurinn fullyrð-
ir að fyrirtækið hafi vitað um
galla í skjá mp3-spilarans þegar
hann var settur á markað í sept-
ember síðastliðnum en það hafi
ekki viljað seinka komu hans. 

Spilarinn, sem er á stærð við
kreditkort og tók við af iPod
mini, hefur notið mikilla vin-
sælda. Fljótlega eftir að hann
kom á markað fóru þó að heyr-
ast óánægjuraddir neytenda
sem segja skjáinn rispast of auð-
veldlega. Hópur þeirra hefur nú
tekið sig saman og undirbýr lög-

sókn á hendur Apple á grund-
velli þessa ásakana. 

Apple hefur 75 prósenta
markaðshlutdeild á mp3-spilur-
um á Bandaríkjamarkaði og sala
á iPod-um stendur fyrir þriðj-
ungi af heildarsölu fyrirtækis-
ins. Það er því mikið í húfi fyrir
fyrirtækið. Apple viðurkenndi í
lok september að sumir skjá-
anna rispist of auðveldlega en
kenna lélegri meðhöndlun smá-
söluaðila um. Þar að auki hafi
gallinn einungis komið upp í 0,1
prósentu þeirra Nano-spilara
sem höfðu verið seldir á því
tímabili. - hhs
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Galli á gjöf Njarðar
Hópur óánægðra neytenda undirbýr lögsókn á hendur Apple.

NÝI IPODINN GAGNRÝNDUR Margir
neytendur hafa kvartað undan því að skjár
nýja spilarans frá Apple rispist of auðveld-
lega.

INNFLUTNINGSHRAÐSENDINGAR DHL

ALLT SVO AUÐVELT
AÐ ÞAÐ ÞARF NÆSTUM 
EKKERT AÐ GERA.
OG ÞESS VEGNA NÆSTUM
EKKERT AÐ ÚTSKÝRA.

Kannaðu málið á dhl.is eða í síma 535 1100.

AUGL†SINGASÍMI

550 5000

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA

Samkvæmt netsíðu CNN er tölvuleikjafíkn að verða
mikið heilbrigðisvandamál í Suður-Kóreu. Spilun
tölvuleikja á internetinu er gríðarlega algeng þar í
landi. Hvergi í heiminum er breiðbandstenging eins
algeng og þar en í landinu búa um 48 milljónir
manna. Um 17 milljónir manna spila tölvuleiki
reglulega í Suður-Kóreu og margir þeirra, flestir
ungir karlmenn á unglings- og þrítugsaldri, sýna af
sér þráhyggjuhegðun þegar kemur að spilun tölvu-
leikja.

Þessi fíkn veldur þarlendum sálfræðingum mikl-
um áhyggjum sem hafa ekki undan við að veita ráð-
gjöf á þessu sviði. Tímum hjá sálfræðingum vegna
þessa fjölgaði úr 2.243 árið 2003 í 8.978 í fyrra. Af
fyrstu sjö mánuðum ársins 2005 voru þeir orðnir
7.649. Í ágúst hné 28 ára maður niður og lést þar í
landi eftir að hafa spilað tölvuleik í 50 klukkutíma
sleitulaust. Þetta er ekki fyrsta dauðsfallið sem
rekja má til tölvuleikja þar. - hhs

Tölvuleikjafíkn sífellt algengari
Margir sýna af sér þráhyggjuhegðun við spilun tölvuleikja.

SPILUN TÖLVULEIKJA Á INTERNETINU ER MJÖG ALGENG Í
SUÐUR-KÓREU Þarlendir sálfræðingar hafa vaxandi áhyggjur af
tölvuleikjafíkn.
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Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

FL Group er formlega orðið að fjárfestingar-
félagi eftir að tilkynnt var um breytingu á
skipulagi félagsins úr blandaðri starfsemi í
fjárfestingarfélag sem ýmist á önnur fyrir-
tæki að fullu eða að hluta. Þegar tilkynnt var
um kaupin á Sterling var jafnframt blásið til
mikillar sóknar. 

BANKARNIR KAUPA FYRIR ÁTTA MILLJARÐA
Félagið ætlar að selja nýtt hlutafé fyrir 44
milljarða og þar af hafa 28 milljarðar verið
seldir til stærstu hluthafa FL Group: Odda-
flugs, Kötlu Holding og Baugs Group. Þessu
til viðbótar kaupa Kaupþing og Landsbankinn
nýtt hlutafé fyrir átta milljarða og lykilstarfs-
menn fyrir þrjá milljarða. Alls hafa því verið
gefin vilyrði fyrir kaupum á 39 milljörðum. 

Kaupþing og Landsbankinn sölutryggja
svo fimm milljarða króna útboð sem er fyrir
fagfjárfesta. Lágmarkskaup í útboðinu eru
miðuð við fimm milljarða og því munu litlu
hluthafarnir í FL Group ekki geta tryggt sér
hlut í fyrirhuguðu hlutafjárútboði nema þeir
reiði fram fimm milljónir króna sem eru lág-
markskaup.

Fjárhagslegur styrkur fé-
lagsins verður mikill að loknu
útboði og getur það án teljandi
erfiðleika fjárfest fyrir 40-50
milljarða króna. Aðeins við-
skiptabankarnir þrír og
Straumur-Burðarás verða með
meira eigið fé og eiginfjárhlut-
fall félagsins verður um sextíu
prósent. Heildareignir munu
slaga hátt í 120 milljarða króna
og ársveltan fara upp í tæpa
hundrað milljarða. Markaðs-
virði verður það sjötta hæsta í

Kauphöllinni.

FORSTJÓRINN SANNFÆRÐUR
Það var um miðjan september sem fréttist af
áhuga FL Group á Sterling. Markmiðið með
kaupunum er að styrkja stöðu félagsins á evr-
ópskum lággjaldaflugfélagamarkaði sem
stækkar hratt og er arðbærari en nokkur önn-
ur fyrirtæki á flugmarkaði. Staða FL Group
er því orðin mjög sterk en félagið heldur utan
um þrettán prósenta hlut í easyJet. 

Hannes Smárason, forstjóri FL Group, er
sannfærður um að fyrirtækið hafi gert góð
kaup á norræna lággjaldaflugfélaginu Sterl-
ing fyrir tæpa fimmtán milljarða króna. Hann
fullyrðir að verðmæti Sterling geti fimmfald-
ast á tólf mánuðum miðað við þær forsendur
sem kaupin byggjast á og gerir ráð fyrir að
Sterling skili hagnaði á næsta ári eftir mikinn
taprekstur undanfarin ár.

Kaupverðið á Sterling er um 1.500 milljón-
ir danskra króna eða tæpir fimmtán milljarð-
ar króna og miðast við að rekstrarhagnaður
fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta – svo-
kallað EBITDA-hlutfall – verði 3.500 milljónir
króna árið 2006. Auk þess er skilyrði kaup-
enda að Sterling verði afhent með þremur

milljörðum í handbæru fé. FL Group tekur
við rekstrinum um næstu áramót.

Markaðsvirði Sterling, sem er fjórða
stærsta lággjaldaflugfélag Evrópu, er því
fimmtán milljarðar sem er einn tíundi af
markaðsvirði easyJet, næststærsta
lággjaldaflugfélagsins. Stærsta félagið
Ryanair er metið á 360 milljarða króna.

Forsvarsmenn FL Group benda á að með
því að skoða áætlaðar kennitölur nokkurra
lággjaldaflugfélaga fyrir árið 2006 séu líkur
á því að félagið nái góðri arðsemi út úr fjár-
festingunni.

TEKIÐ Á KOSTNAÐI
Danska pressan telur að hagnaður Fons eign-
arhaldsfélags á Sterling-sölunni hafi verið
ellefu milljarðar króna. Fons borgaði um
fjóra milljarða króna fyrir Sterling í mars
síðastliðnum en kaupverð á Maersk Air er á
huldu. Börsen sagði frá því á sínum tíma að
A.P. Møller-Mærsk hefði losað sig við vand-
ræðabarnið Maersk Air með meðgjöf til
Fons.

Bæði Hannes Smárason og Pálmi Har-
aldsson, annar af eigendum Fons, hafa vísað
því á bug að hagnaður Fons hafi verið ellefu

milljarðar og sá síðarnefndi full-
yrðir að hann hafi greitt með Ma-
ersk Air á sínum tíma en vill ekki
gefa upp kaupverðið. 

Eftir mikla tiltekt í rekstri Sterl-
ing-samstæðunnar er ljóst að félag-
ið er allt annað en það var þegar
Fons festi kaup á flugfélögunum og
sameinaði þau. Íslendingarnir hafa
verið duglegir að taka til í kostnaði,
fækkað starfsmönnum um fjögur
hundruð og náð ýmiss konar hag-
ræðingu annars staðar frá. 

Hár kostnaður hjá Maersk Air
kom til tals á kynningarfundi hjá

FL Group. Fullyrt er að danska flugfélagið
hafi litið svo á hlutina að það hafi verið fyrir
neðan virðingu þess að sækjast eftir afslátti
á flugvallarþjónustu hjá birgjum á Kastrup.

Þá hefur Sterling ekki farið varhluta af
mikilli farþegaaukningu eins og önnur stór
evrópsk lággjaldaflugfélög sem hefur legið á
bilinu 15 til 25 prósent á milli ára. Veltuaukn-
ingin er jafnvel enn meiri þar sem tekjur á
hvert sæti fara hækkandi. Stóru lággjalda-
flugfélögin vaxa meira en þau smærri og
flestir sjá fram á mikla samþjöppun í geiran-
um á næstu árum.

Kaupendur gera miklar kröfur til stjórn-
enda Sterling um rekstrarbata á næstu miss-
erum og er kaupverðið háð afkomu ársins
2006. Pálmi Haraldsson verður áfram
stjórnarformaður og Almar Örn áfram for-
stjóri. Kaupverðið getur lækkað eða hækkað
um nærri fimm milljarða. Hluti þess, um
fjórir milljarðar króna, er í formi hlutabréfa
í FL Group.

NÆSTU SKREF
Um leið og undirskriftir þornuðu á kaup-
samningnum fór gengi easyJet að hækka á
nýjan leik vegna væntinga um frekari fjár-
festingu FL Group í breska flugfélaginu.
Viðmælendur Markaðarins eru sammála um
að hið nýja fjárfestingarfélag hafi mikinn
áhuga á frekari landvinningum á evrópska
lággjaldamarkaðnum í gegnum easyJet –
annaðhvort eitt og sér eða í samfloti með
öðrum fjárfestum, til dæmis Baugi. Verð-
mæti easyJet þykir lágt að mati stærstu
hluthafa félagsins. 

Stjórnarformaður easyJet hefur bent á að
hann muni ekki ræða um sölu á hlut sínum
fyrr en verðið nái um 325 pensum á hlut og
samkvæmt heimildum Markaðarins eru eig-
endur FL Group tilbúnir til að teygja sig upp
fyrir þá tölu.

Setja sig í startholurnar
FL Group þrefaldar eigið fé á næstunni og veðjar á ört vaxandi lággjaldaflugfélagamarkað með
kaupum á Sterling-samstæðunni. Fjárfestingargetan eykst jafnframt töluvert. Það er ekki síður mikið
í húfi fyrir seljendur Sterling en kaupendur að dæmið gangi upp og hafa aðilar beggja vegna borðs
tröllatrú á fyrirtækinu.

KAUPIN KYNNT FL Group kaupir Sterling
fyrir tæpa fimmtán milljarða króna og getur
verðið lækkað verulega náist ekki markmið
um 3,5 milljarða rekstrarhagnað Sterling á
næsta ári. Frá vinstri eru Jón Sigurðsson,
framkvæmdastjóri hjá FL Group, Hannes
Smárason forstjóri og Skarphéðinn Berg
Steinarsson, stjórnarformaður félagsins.
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Markaðsvirði í milljörðum EV/EBITDA EV/Velta
Southwest 733 15,7x 2,4x
Ryanair 362 12,1x 3,8x
GOL 174 8,2x 2,5x
easyJet 120 8,9x 1,7x
AirAsia 56 16,1x 5,3x
Sterling 15 3,8x 0,3x

EV/EBITDA = Markaðsverð + skuldir/Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta
Handbært fé að upphæð þrír milljarðar króna er dregið frá EV hjá Sterling)
Heimild: FL Group
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EJS er umbo›sa›ili Dell á Íslandi. Komdu til okkar á Grensásveg 10, Reykjavík 
e›a Tryggvabraut 10 á Akureyri og vi› finnum réttu lausnina fyrir flig.

Dell™ PowerEdge™ 830, búinn Intel® Pentium® D 

örgjörva, er fyrsti Dual Core netþjónninn frá 

Dell™. Hann er hagkvæmur, traustur og annast 

öll helstu verk á skrifstofunni, s.s. miðlæg skráa- 

söfn, tölvupóst og verslunarkerfi. PowerEdge™

830 er einkar auðveldur í rekstri og hentar 

öllum smærri og meðalstórum fyrirtækjum.

fia› er til lausn á öllu
www.ejs.is // Grensásvegi 10, Reykjavík / 563 3000 // Tryggvabraut 10, Akureyri / 463 3000 

Intel® Pentium® D örgjörvi, 3,00 GHz með 2x1MB L2 Cache, 

800 MHz FSB

1  GB ECC DDR SDRAM minni (hámark 8 GB)

2x160 GB IDE SATA diskar (hámark 1,2 TB á fjórum diskum)

SATA IDE RAID Controller

2xPCI Express, 2xPCI-X (64bit/133 MHz), 1xPCI 

(32bit/33MHz, 5v)

3ja ára ábyrgð hjá EJS - þjónusta á staðnum næsta virka dag

Tilbo›sver›169.900,- með vsk.

Dell™ PowerEdge™ 830

©2005 Dell Computer Corporation. fiessi augl‡sing er me› fyrirvara um birg›astö›u, ver› og prentvillur. Ver› einstakra íhluta er einungis gilt flegar varan er keypt í augl‡stu pakkatilbo›i. 
Dell, Dell lógói› og Latitude eru vörumerki e›a skrásett vörumerki í eigu Dell Computer Corporation. Intel, Intel Inside lógói›, Intel Centrino, Intel Centrino lógói›, Xeon og Pentium eru 
vörumerki e›a skrásett vörumerki í eigu Intel Corporation e›a útibúa fless í Bandaríkjum Nor›ur Ameríku og ö›rum löndum. Microsoft og Windows eru skrásett vörumerki í eigu Microsoft 
Corporation. Dell gerir ekki tilkall til vörumerkja annarra. Ákve›inn Microsoft® hugbúna›ur me›fylgjandi flessari tölvu getur nota› afritunarvarnartækni. Í fleim tilvikum er ekki hægt a› nota 
hugbúna›inn nema hugbúna›urinn sé sérstaklega virkja›ur af notanda. Virkjun hugbúna›arins og notkunarskilmálar Microsoft ver›ur sk‡rt vi› fyrstu ræsingu hugbúna›arins, vi› 
endurinnsetningue›a ákve›nar breytingar sem ger›ar eru á stillingum tölvunnar. Virkjun er hægt a› framkvæma yfir interneti› e›a me› flví a› hringja í fljónustunúmer Microsoft 510 6920.

Ódýrari, öflugri og auðveldari í notkun

Stór þjónn 
fyrir smærri fyrirtæki



Biskupar réðu á sinni tíð yfir miklum eignum
kirkjunnar. Það á því ágætlega við að höfuð-
stöðvar fjárfestingarfélaganna Fons og

Fengs séu á Suðurgötunni þar sem
áður var biskupsskrifstofa. Æðsti
presturinn þar er Pálmi Haralds-
son og með honum starfar aðeins
einn meðhjálpari. „Við erum
lággjaldafjárfestingarfélag,“ segir
Pálmi og brosir. 

Sjálfur er hann ekki maður mik-
illa umbúða. Vill hafa skýrar og ein-
faldar línur í fjárfestingarverkefn-
um og er að sögn þeirra sem til
þekkja ótrúlega fljótur að greina
kjarnann frá hisminu og sjá tæki-
færi til hagræðingar í fyrirtækjum
sem hann hefur augastað á. Sterl-
ing er nýjasta dæmið um slíkt

fyrirtæki, en sala þess til FL Group skilar
Fons sem er í eigu Pálma og Jóhannesar
Kristinssonar góðum hagnaði. Pálmi vill ekki
gefa upp hversu mikill hann er. Sterling var
keypt á ríflega fjóra milljarða. „Kaupverð

Maersk er trúnaðarmál að þeirra kröfu og ég
ætla mér ekki að rjúfa þann trúnað. Ég get þó
sagt að þær tölur um tíu eða ellefu milljarða
hagnað af sölunni sem verið hafa nefndar eru
fjarri lagi.“

EKKI EINS OG MAÐUR LÆSI BARA BÖRSEN 
Þeir félagar eiga tvö félög. Feng skilgreina
þeir sem fjárfestingarfélag sem tekur litla
áhættu. Öðru máli gegnir um Fons. Þar hefur
oftar en ekki verið ráðist í verkefni þar sem
mikillar tiltektar er þörf og margir haft efa-
semdir um fjárfestinguna. „Gott dæmi um
þetta er Icelandkeðjan. Það hafði enginn trú á
Iceland að mér og Jóni Ásgeiri undanskild-
um. Í dag, ári síðar, erum við búin að auka
verðmæti þessarar fjárfestingar úr 23 millj-
ónum punda, 2,5 milljörðum króna, í 100 til
140 milljónir punda.“ Það gerir tíu til fimmt-
án milljarðar. „Aðalatriði var að það var allt í
molum í fyrirtækinu, svo fer maður inn eins
og hvirfilvindur með ákveðið viðskipta-
módel.“ Pálmi segir að auk þess sé Iceland
eitt fárra breskra félaga sem engar lífeyris-

skuldbindingar hvíli á.
Pálmi segir að sama hafi gilt um Sterling.

„Ég ætlaði mér alltaf að ná í Maersk þegar ég
keypti Sterling. Þetta átti sér langan aðdrag-
anda. Það var ekki eins og maður læsi bara
Börsen einn daginn og ákveddi að kaupa
Sterling. Ég er að vinna í verkefnum núna
sem gætu orðið stórfrétt árið 2006. Þegar ég
seldi í FL Group fyrir tæpu einu og hálfu ári
síðan, þá var ég búinn að sjá önnur tækifæri
úti á markaðnum.“

Viðskiptin hafa gengið vel, en Pálmi verð-
ur sposkur þegar hann er spurður um eigið fé
þeirra félaga. Hann vill ekki gefa það upp.
„Ég get þó sagt að fjárfestingargeta félag-
anna Fengs og Fons er á bilinu þrjátíu til
fimmtíu milljarðar eftir eðli verkefna. Þá
geta menn séð styrk þessara félaga.“

ICELAND EXPRESS Í GÓÐUM MÁLUM
Pálmi og Jóhannes keyptu Iceland Express
sem Pálmi segir dæmigert umbreytingar-
verkefni. „Félagið var gjaldþrota þegar við
tókum við því og hefði ekki getað staðið við
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Fjárfestirinn með járnka
Pálmi Haraldsson hefur ásamt Jóhannesi Kristinssyni félaga sínum hagnast vel á undanförnum árum í fjá
Þeir félagar sjá góð viðskiptatækifæri, þar sem aðrir sjá tóm vandræði. Hafliði Helgason hitti Pálma Hara
anna á Sterling til FL Group. Mikill hagnaður varð af sölunni, en Pálmi segir nóg eftir handa kaupendum o

Aðalatriði var að
það var allt í

molum í fyrir-
tækinu, svo fer
maður inn eins
og hvirfilvindur

með ákveðið
viðskiptamódel.
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Booker

Goldsmiths
Hagar
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Tæknival

Iceland Express

Sterling

skuldbindingar gagnvart þeim þúsundum
farþega sem voru búnir að kaupa miða. Okk-
ur tekst að snúa þessu við á tiltölulega stutt-
um tíma. Það er ástæða að taka það fram að í
ár var meðalverðið í júlí, sem er stærsti far-
gjaldamánuðurinn, var ellefu krónum lægra í
krónum talið en sama mánuð árið áður. Þetta
kom fram í hagræðingu en ekki í verðhækk-
unum. Við nýttum fjárfestinguna betur.
Hagnaður Iceland Express verður um tutt-
ugu prósent af veltu á þessu ári sem gerir það
að öflugu félagi.“ 

Pálmi segir nákvæmlega það sama vera að
gerast í Sterling. „Við komum inn af miklum
krafti. Það voru tvö hundruð skrifstofustarfs-
menn í Sterling og fjögurhundruð í Maersk.
Þegar búið er að sameina félögin verða 230 í
þessum störfum og þessir starfsmenn eru á
bak við fimm milljónir farþega í stað þess að
vera á bak við tvær milljónir farþega. Það
segir sig sjálft að hagræðingin er út um allt.
Við erum búnir á þessum stutta tíma að gera
samninga við alla helstu aðila og selja frá
okkur fraktstarfsemi. Við erum undir forystu

Almars Arnar Hilmarssonar, forstjóra
Sterling, á undan áætlun með markmið okkar
í Sterling sem við lögðum upp með árið 2004,
en enginn frétti af því fyrr en á þessu ári.“

VANDRÆÐI MEÐ TÆKNIVAL
Pálmi segir rætur þess að hann sæki í fyrir-
tæki sem eiga í basli liggja í mastersnámi
hans í rekstrarhagfræði. „Þetta er svokölluð
járnkarlaáhrif. Maður nær ofboðslega mikilli
ávöxtun á peningana ef manni tekst að snúa
við svona rekstri. Sama gildir um félög á byrj-
unarstigi, ef það tekst sem maður ætlar sér þá
er hægt að ná ótrúlegri ávöxtun. Mottó okkar
Jóhannesar er að snúa ekki baki við þeim fé-
lögum sem við tökum að okkur, jafnvel þótt
við lendum í vandræðum.“ Pálmi segir að eina
dæmið þar sem það hafi orðið raunin sé
Tæknival. „Tæknival var skráð félag þegar
við keyptum það og það var
ekki hægt að fara í áreiðan-
leikakönnun. Það kom í ljós
að staðan var verulega slæm
og félagið hefði ekki staðist
nokkra rannsókn í neinu ríki
Evrópu og þótt neðar sé far-
ið.“ Pálmi segir að ekki hafi
verið hlaupist frá því verk-
efni. „Ég er enginn sérstak-
ur áhugamaður um tölvur og
bíð bara eftir rétta augna-
blikinu með að fara út úr
Tæknivali.“

SÁRINDI Í GRÆNMETINU
Það hefur fylgt Pálma lengi
að sjá tækifærin þar sem
aðrir sjá tóm vandræði.
Hann kom beint úr námi og
tók við stjórninni í Sölufé-
lagi garðyrkjumanna. „Eigið
fé var neikvætt um hundrað
milljónir og skuldir hálfur
milljarður og ég er að tala
um tölur árið 1991. Tapið var
hundrað milljónir á ári. Árið
eftir er tíu milljóna króna
hagnaður og síðan er afkom-
an þrjátíu til fimmtíu millj-
ónir á ári. Síðan hundrað milljónir eftir að við
kaupum Banana og þrjúhundruð milljónir
eftir að við kaupum Ágæti.“ Þarna var Pálmi
ekki eigandi og vann fyrir bændurna. „Það
var sárt þegar Samkeppnisstofnunarmálið
kom upp að þá vildi enginn kannast við
mann.“ Pálma hefur oft verið nuddað upp úr
grænmetissamráðinu. „Mér þykir það mjög
óþægilegt. Ég tel að ég hafi aldrei fengið rétt-
mæta gagnrýni í því máli. Það er sjálfsagt að
gagnrýna samráð en menn þurfa að skoða
heildarmyndina. Menn sitja í landbúnaðarráð-
neytinu og ákveða verð á mjólk. Þetta var
hluti af landbúnaðarkerfinu og það voru
sennilega mistök hjá okkur að sækja ekki um
undanþágu frá þessu miðað við kringumstæð-
urnar.“

GOTT SAMSTARF VIÐ GÖMLU HLUTHAFANA
Pálmi og Jóhannes keyptu hlut í Flugleiðum
þegar gengið var í kringum tvo. „Við fórum til
bankanna og spurðum hvort þeir vildu fjár-
magna okkur í hugsanlegri yfirtöku. Við höfð-
um hug á að bjóða í bréf Burðaráss burtséð
frá því hvort þeir myndu selja eða ekki. Bank-
arnir höfðu ekki meiri trú á þessu en svo að
þeir voru ekki tilbúnir að lána okkur meira en
fimmtíu prósent. Ári seinna var gengið komið
í sex. Út á þetta gengur þetta; að sjá tækifær-
in á undan öðrum.“ Ráðandi meirihluti í stjórn
Flugleiða var á þeim tíma eigendur og for-
svarsmenn Eimskipafélagsins, fulltrúar ráð-
andi afla í viðskiptalífinu. Pálmi segir sín
sjónarmið hafa fengið hljómgrunn. „Ég fékk
alveg að njóta mín. Þeir tóku mér vel allir þar
og ég átti góð samskipti við stjórnarformann-
inn Hörð Sigurgestsson og Sigurð Helgason
forstjóra. Þetta var virkilega gaman og ég
lærði mikið. Mér fannst stjórnendurnir mjög
framarlega í viðskiptahugsun og mjög
akademískir. Enda tókst vel upp. Ég var í
stjórn Flugfélagsins þar sem okkur tókst að
snúa við rekstrinum. Mér þykir mjög vænt
um Flugleiðir enda finnst mér ég vera að
koma heim núna, þegar ég kem aftur í hlut-
hafahópinn.“

GÚRKUKALL ÁN JÓNS
Pálmi hóf doktorsnám en hraði viðskiptanna
heillaði hann meira en akademían. Breyting-
ar á viðskiptaumhverfinu eru miklar frá því
að hann kom í grænmetið eftir námið. „Þetta
eru gríðarlegar breytingar og þar stendur
einn maður upp úr sem er Jón Ásgeir Jóhann-
esson. Það er búin að vera hrein unun að
fylgjast með honum í útrásinni. Ég hefði
aldrei orðið neitt nema gúrkukall á Íslandi ef
ég hefði ekki kynnst honum. Ég hef lært
meira í viðskiptum af því að vinna með hon-
um en í öllu mínu námi, Hann er séní í við-
skiptum drengurinn og á við margar við-
skiptagráður.“

Pálma finnst sorglegt að Jón Ásgeir hafi
ekki notið ávaxtanna af Arcadia. „Philip
Green var að greiða sér 130 milljarða í arð úr
Arcadia. Hver var það sem hefði eignast

þetta félag ef þessi uppá-
koma hefði ekki átt sér stað,
þegar ýmsir forystumenn í
íslensku samfélagi ýttu á op-
inber yfirvöld að fara í þessa
rannsókn. Jón Ásgeir lét ekki
vindinn ýta sér útaf heldur
hélt áfram og fór í næstu at-
rennu. Það mun enginn
beygja hann. Þetta gera bara
snillingar.“ Pálma er mikið
niðri fyrir. „Þeir eiga að
skammast sín, hvort sem þeir
heita Kjartan Gunnarsson,
Björn Bjarnason eða Styrmir
Gunnarsson sem hefur mis-
notað íslenska fjölmiðla
manna mest.“

Pálmi segir að salan á
Sterling hafi verið sér erfið.
„Ég hafði undirbúið þetta
lengi og sé miklu meiri tæki-
færi í þessu. Ég tel að það
væri hægt að fá miklu hærra
verð fyrir Sterling en ég
seldi það á ef viðskiptamód-
elið heppnast.“ Hann sækir
kort sem sýnir flugleiðir
Sterling frá helstu borgum
Norðurlanda. Hann bendir á

að línurnar milli Norðurlandaborganna vanti.
„Þarna eru tækifæri. EasyJet og Ryanair eru
að taka mest á þessum stuttu leiðum. Innan
við klukkutíma flug. Ég sá fram á að með því
að fljúga þarna á milli mætti tvöfalda far-
þegafjöldann.“

Hann segir að evrópsk lággjaldafélög eigi
mikið eftir til að ná þeim bandarísku í um-
fangi. „Norðurlöndin eiga svo ennþá lengra í
land. Það eru mikil tækifæri þarna.“

HEJ JEG HEDDER PÁLMI
Hann segir það hafa verið stolt eigenda Sterl-
ing og Maersk að láta félögin ekki fara á
hausinn í sínum höndum. „Bæði félögin voru
í eigu mjög fullorðinna manna sem eru við
það að fara í stóra ferðalagið. Báðir meðal
ríkustu manna Norður-Evrópu.“ Pálmi segir
marga fjárfestingasjóði hafa reynt að kaupa,
en einhvernveginn hafi þeir ákveðið að láta
litla karlinn frá Íslandi fá þetta. En hvernig
kemst maður að samningaborðinu til að
kaupa eitt stykki flugfélag? „Það er einfalt.
Það er bara að hringja í 114 og biðja um síma-
númerið hjá Fred Olsen og segja: Hej jeg
hedder Pálmi Haraldsson. Svo fer maður í
næstu flugvél og hittir manninn.“ Þar með
voru hafnar viðræður um kaup á Sterling
sem tóku drjúgan tíma, en hafa þegar skilað
þeim félögum Pálma og Jóhannesi góðum
ávinningi.

Pálmi er enn á fleygiferð. „Ég er mjög
þakklátur fyrir að vera að fást við það sem ég
hef áhuga á. Þau verkefni sem ég er með á
borðinu í dag finnst mér vera þau mest
spennandi sem ég hef tekið þátt í.“ Viðskipta-
lífið er á fleygiferð. „Hér er spilaður sóknar-
bolti og sjálfsagt tíu til tuttugu útrásarverk-
efni á teikniborðinu í íslensku viðskiptalífi.
Mér finnst liggja í loftinu að menn bíði eftir
að eitthvað mistakist. Ég finn fyrir þessu í
Danmörku og líka á Íslandi. Auðvitað mun
eitthvað mistakast en menn eiga ekki að
hlakka yfir því. Staðreyndin er sú að ekkert
stórt verkefni hefur klikkað hingað til og von-
andi verður langt í að það gerist.“
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F É L Ö G  S E M  F O N S  Á
S T Ó R A N  H L U T  Í

rfestingarfélögum sínum.
dsson í kjölfar sölu félag-
g mikil tækifæri í Sterling.

HVERGI NÆRRI HÆTTUR Pálmi Haraldsson ætlar
að fylgja Sterling eftir og koma í hluthafahóp FL
Group. Hann segir spennandi verkefni á sínu teikni-
borði sem geti orðið að fréttum á árinu 2006.

Félagið var gjaldþrota
þegar við tókum við

því og hefði ekki get-
að staðið við skuld-
bindingar gagnvart
þeim þúsundum far-
þega sem voru búnir

að kaupa miða. Okkur
tekst að snúa þessu

við á tiltölulega stutt-
um tíma. ... Hagnaður
Iceland Express verð-
ur um tuttugu prósent

af veltu á þessu ári
sem gerir það að öfl-
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F Ó L K  Á  F E R L I

„Eitthvert besta ráð sem ég hef
fengið um ævina fékk ég frá
handavinnukennara sem kenndi
mér í gagnfræðaskóla í Keflavík í
gamla daga. Það var margt góðra
ráða sem ég fékk en einna besta
ráðið var dæmið um bolta sem
kemur skoppandi til þín,“ segir
Jón Ólafsson í Skífunni og kaup-
sýslumaður í Lundúnum. „Hún
sagði mér að tækifærið væri eins
og bolti sem kemur skoppandi í
áttina til þín og ef þú grípur ekki
þennan bolta þegar hann er hjá
þér þá skoppar hann áfram og
einhver annar grípur hann og fer

með hann. Ég hef alltaf haft þetta
hugfast enda skiptir það máli að
grípa tækifærin þegar þau bjóð-

ast því ef ekki þá gerir það ein-
hver annar,“ segir Jón Ólafsson.
- hb

B E S T A  R Á Ð I Ð

Hugbúnaðarfyrirtækið Mentis Software varð
upphaflega til árið 1999 þegar menn með
mikla reynslu af fjármálamarkaði stofnuðu
félagið. Allt frá þeim tíma hefur Mentis haft
fastmótaða kjarnastarfsemi við að þróa og
hanna lausnir fyrir fagaðila á fjármálamark-
aði.

„Þetta hefur þó aðeins breyst og hugtakið
fagaðili kannski ekki lengur til í þeirri mynd
sem það var. Fyrst voru viðskiptavinir okkar
kannski fjórir bankar og einn
lífeyrissjóður. Í dag er
hópur viðskiptavin-
anna þrír bankar,
dótturfélög þeirra í
Lúxemborg og
London, hátt í tíu líf-
eyrissjóðir, tíu minni
verðbréfa- og fjárfestingar-
félög, tugir fjármálastjóra og fjár-
festar og svo framvegis,“ segir Ari Daníels-
son, framkvæmdastjóri Mentis Software. 

Hjá Mentis starfa 15 manns og eru starfs-
menn flestir með háskólagráðu á sviði verk-
fræði eða tæknifræði eða með hliðstæða
menntun. Allri fjármálaumsýslu er úthýst og
engin yfirbygging er í fyrirtækinu. Fram-
kvæmdastjórinn annast fyrst og fremst
stjórnun sem snýr að starfsmönnum við hug-
búnaðargerð. Félagið hefur á undanförnum
árum byggst hratt upp og auglýsti fyrirtækið
nú aðra helgina í röð eftir tæknimenntuðu
fólki til starfa. 

VÖRUFRAMBOÐ OG NEYTENDAMARKAÐUR
Mentis skiptir vöruframboði sínu í þrennt. „Í
fyrsta lagi svokölluð bakvinnslukerfi sem
eru þessi stóru miklu hugbúnaðarkerfi sem
halda markaðnum saman, en enginn sér. Það

eru kerfin sem lífeyrissjóðir nota, til dæmis
sem iðgjöldin eru bókuð inn í. Þessi kerfi
erum við að selja til stórra viðskiptavina sem
við höfum haft í mörg ár. Í öðru lagi erum við
með markaðsupplýsingar og er kannski einna
mest sýnilegt í dag. Þar er þekktasta vara
okkar kannski Markaðsvaktin þar sem not-
endur hennar geta nálgast upplýsingar á
hlutabréfamarkaði hér heima, gengi gjald-
miðla og svo framvegis. Í þriðja lagi eru það

sérlausnir fyrir fjármálamark-
að. Þar er kannski um að

ræða veflausnir eða
annað sem við erum
að gera fyrir okkar
viðskiptavini,“ segir

Ari. Hann segir að
mesti vöxturinn hafi að

undanförnu verið í sölu á
markaðsupplýsingum á undanförnum

árum en í gegnum tíðina hafi bakvinnslukerfi
vegið þyngst. „Viðskiptavinahópurinn sem
kaupir bakvinnslukerfi er mjög smár en
mjög traustur og góður viðskiptavinahópur.
En þeir sem kaupa markaðsupplýsingarnar
eru hópur viðskiptavina og þetta eru í raun
svokallaðar áskriftatekjur. Við vitum þannig í
upphafi ársins hverjar tekjurnar verða,“ seg-
ir Ari. 

Fyrirtækið lítur ekki svo á að það sé að
selja hugbúnað. Það kaupir upplýsingar í eins
konar heildsölu, til dæmis töluleg gögn frá
Kauphöll Íslands og selur þau svo áfram í
smásölu til neytenda. Það er svo undir hverj-
um viðskiptavini komið hvernig hann vill
fara með gögnin. Þannig geta til dæmis grein-
ingardeildir bankanna unnið grafískt út úr
gögnunum, fjárfestar leitað að kennitölum og
svo framvegis. 

VIÐSKIPTAVINIR OG FRAMTÍÐIN
„Viðskiptavinunum er að fjölga hjá fyrirtæk-
inu. Við erum með mörg hundruð notendur en
þeir eru kannski hjá mjög stórum fyrirtækj-
um. Við erum ekki að selja beint á neytenda-
markað en í dag geta þeir sem eru til dæmis
stórir fjárfestar hjá bönkunum fengið aðgang
að Markaðsvaktinni í gegnum bankana,“ seg-
ir Ari.

Stærstu hluthafar eru bankar og sparisjóð-
ir auk þess sem starfsmenn og stofnendur
eiga sinn hlut. Félagið hefur ætlað sér að
sinna áfram kjarnastarfsemi félagsins. Það
er í vöruþróun á hinum og þessum sviðum og
er að auka við þjónustu á þeim vörum sem
það hefur nú þegar. „Við erum til dæmis að fá
mjög mikið af fyrirspurnum erlendis frá
enda hefur áhugi erlendra aðila á íslenska
markaðnum aukist mjög. Að sama skapi höf-
um við fundið fyrir auknum áhuga Íslendinga
á erlendum mörkuðum. Íslendingar líta til
dæmis á markaðina á hinum Norðurlöndun-
um sem sína heimamarkaði og við viljum
bæta því inn í vörur eins og Markaðsvaktina.
Það eru mjög litlar upplýsingar fyrir erlenda
aðila á Netinu og það er erfitt að fá söguleg
gögn og sértækar upplýsingar. Greiningar-
deildirnar hafa þó gefið aðeins út af efni. Við
höfum mjög gott og náið samstarf við Kaup-
höll Íslands og viljum vinna áfram með þeim
að búa til vörur. Þeir eiga tölulegu gögnin en
við vinnum svo úr þeim og markaðssetjum,“
segir Ari. 

Hann segir mikinn vöxt í starfsemi félags-
ins. „Það eru góðir tímar framundan og okk-
ur gengur vel, við höfum skilað mjög heil-
brigðum rekstri, góðum hagnaði sem er vel
yfir meðaltali og ætlum okkur að gera
áfram,“ segir Ari. 

Mentis hf. 
Sigtúni 42

Stofnað 1999
Eigendur: Fjármálafyrirtæki og stofnendur

Framkvæmdastjóri: Ari Daníelsson
Starfsmenn: 15

Lausnir fyrir fjármálamarkaðinn
Hugbúnaðarfyrirtækið Mentis Software framleiðir hugbúnað fyrir fjármála-
markaðinn. Fyrirtækið byggir á góðum grunni og helstu viðskiptavinir þess eru
fjármálafyrirtæki. Hjálmar Blöndal kynnti sér þetta framsækna fyrirtæki.

EDDA LANGWORTH JÓNSDÓTTIR hefur
verið ráðin til Athygli ehf. sem ráðgjafi

með áherslu á
þjónustu við vefi
viðskiptavina,
einkum hönnun,
þarfagreiningu
og uppfærslu
vefsíðna þeirra.
Þá mun Edda
einnig sinna al-
mannatengsl-
um, textagerð

og öðru því sem til fellur í starfsstöð At-
hygli í Reykjavík. 
Edda lauk stúdentsprófi frá MH árið
1988 og BA-prófi í fjölmiðlun og útgáfu
frá Simon Fraser-háskólanum í Vancou-
ver í Kanada 1999. Hún starfaði sem
umsjónarmaður með námskeiðum hjá
Canadian Center for Studies in Publis-
hing við sama skóla árið 2002 og í fram-
haldi af því sem umsjónarmaður með
öflun námsstyrkja til ársloka 2003. Hún
hefur einkum starfað við vefhönnun og
vefstjórn síðan 1999, nú síðast sem
verkefnastjóri hjá ecSoftware í Reykja-
vík.

ARI DANÍELSSON, FRAMKVÆMDASTJÓRI MENTIS SOFTWARE. Viðskiptavinunum er að fjölga hjá fyrirtækinu. Við erum með mörg
hundruð notendur en þeir eru kannski hjá mjög stórum fyrirtækjum. Við erum ekki að selja beint á neytendamarkað en í dag geta þeir
sem eru til dæmis stórir fjárfestar hjá bönkunum fengið aðgang að Markaðsvaktinni í gegnum bankana.“

JÓN ÓLAFSSON Fékk besta ráðið frá handavinnukennara sínum í Keflavík.

Að grípa
boltann

Nýtt skipurit
Straums
Stjórn Straums-Burðaráss Fjár-
festingabanka hefur samþykkt
breytingu á skipuriti bankans,
sem felur m.a. í sér að Áhættu-
og fjárstýringarsviði bankans
hefur verið skipt upp í þrjú sjálf-
stæð svið; Fjárstýringu, Áhættu-
stýringu og Eigin viðskipti.
Markmið breytinganna er að
auka skilvirkni hvers sviðs,
skýra ábyrgðarsvið og gera
bankann betur í stakk búinn til að
nýta sér vaxtatækifæri á alþjóða-
vettvangi.

Þrír nýir forstöðumenn munu
taka til starfa samhliða skipu-
lagsbreytingunni. Svanhildur
Nanna Vigfúsdóttir hefur verið
ráðin forstöðumaður Fjárstýr-
ingarsviðs, Margit Robertet for-
stöðumaður Lánasviðs og Jakob
Ásmundsson forstöðumaður
Áhættustýringar. 

Guðmundur Þórðarson, sem
gegnt hefur starfi forstöðu-
manns Lánasviðs, tekur við stöðu
forstöðumanns Fyrirtækjasviðs. 

Skúli Valberg Ólafsson, sem
gegnt hefur starfi forstöðu-
manns Fyrirtækjasviðs, mun
heyra beint undir forstjóra og
sinna verkefnum sem snúa að
eignum og rekstri bankans. Svan-
björn Thoroddsen sem nýlega
hóf störf hjá bankanum heyrir
einnig beint undir forstjóra og
mun hafa umsjón með uppbygg-
ingu á erlendri fjárfestingar-
bankastarfsemi bankans.
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Alltaf í netsambandi
með Mobile Connect

Nánari upplýsingar veitir Fyrirtækjaþjónusta Og Vodafone, Síðumúla 28, í síma 599 9500. Einnig er hægt að senda tölvupóst á 5999500@ogvodafone.is

Mobile Office
FRÁ OG VODAFONE

OKTÓBER

BlackBerry®   
frá Vodafone

NÓVEMBER

Global 
Hotspots

  

DESEMBER

Vodafone
World

EINNIG 
VÆNTANLEGT

Vodafone Mobile Connect kortið gerir hvaða stað sem er að 
vinnusvæðinu þínu. Með Mobile Connect kortið í fartölvunni þinni ertu 
alltaf í þráðlausu netsambandi hvar sem þú ert og hefur ávallt aðgang 
að þeim gögnum og hugbúnaði sem þú þarft á að halda.

» Þú getur alltaf skoðað 
 tölvupóstinn þinn

» Þú getur alltaf sent SMS

»  Þú kemst alltaf í hugbúnað og skrár  
 um vinnuhlið þó að þú sért fjarri  
 vinnustaðnum

» Þú getur alltaf vafrað á netinu

»  Mobile Connect notar GPRS eða  
 EDGE tækni, en EDGE eykur   
 verulega flutningshraða í GSM  
 kerfinu á höfuðborgarsvæðinu. 
 Auk þess hefur Og Vodafone sett  
 upp gagnahraðal sem flýtir niðurhali  
 og lækkar kostnað viðskiptavina.

Mobile Connect er hluti af MobileOffice, heildstæðu þjónustuframboði Og Vodafone fyrir 
viðskiptalífið sem gerir fólki mögulegt að miðla upplýsingum óháð stað og stund. Hraði, öryggi og 
einfaldleiki eru einkunnarorð okkar í þeim lausnum sem við bjóðum fyrirtækjum. 

           KB ERLEND HLUTABRÉF er tilvalinn kostur fyrir flá sem

vilja fjárfesta í hlutabréfum traustra erlendra fyrirtækja en

horfa fyrst og fremst til ávöxtunar í íslenskum krónum. Vi›

st‡ringu sjó›sins er lög› sérstök áhersla á a› draga markvisst

úr gjaldmi›laáhættu. Kynntu flér máli› á kbbanki.is

KB ERLEND HLUTABRÉF

KB Erlend
hlutabréf

11,5%

3,8%

Heimsvísitala
hlutabréfa, MSCI

*Samkv. www.sjodir.is m.v. 30. sept.

hækkun frá áramótum

11,5%*

Hækkun frá áramótum m.v. 30. sept.

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

E
N

N
E

M
M

 /
 S

IA
 /

 N
M

18
5

6
5

Viðskiptabankarnir KB banki og
Landsbankinn hafa samþykkt að
kaupa samtals fyrir átta millj-
arða í risahlutafjárútboði FL
Group; sá fyrrnefndi fyrir fimm
milljarða en sá síðarnefndi fyrir
þrjá.

„Eins og algengt er erlendis
þá standa tveir bankar að útboð-
inu, enda er það stórt og viðamik-
ið og eðlilegt að menn dreifi
áhættunni,“ segir Sigurjón Árna-
son, bankastjóri Landsbankans.
Að sögn Sigurjóns er skiptingin í
grófum dráttum þannig að
Landsbankinn ber ábyrgð á ein-
um þriðja hluta útboðsins en
heildarvirði þess er um 44 millj-
arðar króna. 

Eignarhlutur bankanna verð-
ur því um tíu prósent í FL Group
eftir að hlutafjárútboðinu lýkur
að undanskildum núverandi eign-
arhlutum. Bankarnir greiða fyrir

hlutina með peningum en ekki
hlutabréfum eins og öðrum fjár-
festum stendur til boða.

Verði mikil eftirspurn í útboð-
inu þá mun Landsbankinn hugs-
anlega minnka hlut sinn þótt hon-
um beri ekki skylda til þess að
sögn Sigurjóns. Hann gat ekki
gefið upp tekjur bankans vegna
verkefnisins og bar bankaleynd
fyrir sér. - eþa

Landsbankinn sér um þriðjung
KB banki og Landsbankinn kaupa tíu prósenta

hlut í FL Group.

SÖLUTRYGGJA ÚTBOÐIÐ Landsbankinn
og KB banki halda utan um hlutafjárútboð í
FL Group og fjárfesta sjálfir fyrir átta millj-
arða. Til greina kemur að selja hluti ef mik-
il eftirspurn verður meðal fjárfesta.

Samtök verslunar og þjónustu
hafa sent samkeppniseftirlitinu
erindi þar sem óskað er eftir
áliti hvort starfsemi komuversl-
unar í Flugstöð Leifs Eiríksson-
ar stríði gegn samkeppnislögum
og torveldi frjálsa samkeppni í
verslun. Einnig hafa Samtökin
sent fjármálaráðherra bréf þar
sem þess er krafist að komu-
verslunin verði lögð niður en ef
slíkt verði ekki gert er óskað
eftir því að rekstur komuversl-

unarinnar verði boðin út og
vöruúrval takmarkað við einka-
söluvörur.

Í bréfinu kemur fram að þar
sem komuverslunin í Flugstöð-
inni greiði hvorki aðflutnings-
gjöld né virðisaukaskatt, sé ver-
ið að brjóta gegn markmiði sam-
keppnislaga og torvelda frjálsa
samkeppni í viðskiptum og slíkt
valdi tjóni fyrir aðildarfélög
Samtaka verslunar og þjónustu.
- hb

Kanni fríhafnarverslun
SVÞ krefjast þess að komuverslun verði lögð niður.



Við viljum hafa sterkt ríkisvald,
við viljum svo sannarlega ekki
að menntun og heilbrigðisþjón-
usta sé betri fyrir útvalda en
hina. Fáir sterkir aðilar eiga
ekki að drottna yfir atvinnulíf-
inu og áhrif auðhringa og stór-
kapítalista eru of mikil í þjóðfé-
laginu. Eitthvað á þessa leið
voru orð fráfarandi forsætisráð-
herra landsins til 14 ára við upp-
haf landsfundar þessarar mestu
breiðfylkingar í íslenskum
stjórnmálum sem Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur verið frá stofn-
un hans 1929. Ef maður vissi
ekki betur þá hefði maður haldið
að þessi stefna og þessi varnað-
arorð væri frekar ættuð frá
landsþingi sænska eða danska
jafnaðarmannaflokksins en ekki
frá flokki sem skilgreinir sig
sem klassískan hægri flokk uppá
Íslandi.

Þessi orð koma þó ekki svo
mikið á óvart ef saga sjálfstæð-
isflokksins er skoðuð. Hug-
myndafræði flokksins frá upp-
hafi hefur tekið mið af samvinnu
og jöfnuði frekar en sundrungu
og ójöfnuði, er þar nægilegt að
rifja upp gömul gildi flokksins
eins og „Stétt með Stétt“ sem
hefur verið eitt af kjörorðum
flokksins alla tíð síðan. Stétta-
samvinna hefur verið samofin
stefnu flokksins og þar með sú
hugsun að ríkisvaldið beri
ákveðna lágmarks ábyrgð á vel-
ferð allra einstaklinganna með
viðeigandi útgjöldum fyrir sam-
félagið. Nýkjörinn formaður
flokksins lagði sérstaka áherslu
á þessi gildi í ræðu sinni á ný-
yfirstöðnu landsþingi.

Það að Sjálfstæðisflokkurinn
tók forystu í að sameina stéttir
landsins og vinna bug á þeirri
stéttabaráttu sem einkenndi
upphaf 20. aldarinnar tryggði
flokknum þá stöðu sem hann hef-
ur haldið æ síðan sem breiðfylk-
ing allra stétta og þar með talið
eignamanna og verkamanna.
Stuðningur verkamanna og
verkalýðssamtaka við flokkinn
hefur verið nálægt því að vera
sambærilegur við þann stuðning
sem Jafnaðarmannaflokkar á
Norðurlöndunum hafa fengið í
gegnum tíðina. Í þessu efni líkist
flokkurinn meira jafnaðar-
mannaflokki en hægri flokki.

Uppbygging velferðarsam-
félagsins hefur því verið einn
meginhornsteinninn í stefnu
flokksins frá upphafi og mikil
áhersla var lögð á þann þátt á ný-
afstöðnum Landsfundi. Einka-
væðing og afnám hafta hefur þó
tekið mun lengri tíma hér á landi
en á hinum Norðurlöndunum.
Ennfremur hefur andstaða

flokksins við alþjóðahyggju sem
rekja má til upphaflegra gilda
flokksins leitt til þess að ágóði
opnara alþjóðakerfis í viðskipt-
um og stjórnmálum hefur borist
seinna til Íslands en hinna Norð-
urlandanna. Þrátt fyrir að leiðin
til velfarnaðar hafi verið torsótt-
ari hér lengst af í samanburði
við Noreg, Svíþjóð og Danmörku
þá er svo komið að Ísland getur
borið sig saman við þessi mestu
samfélög jafnaðar og velmegun-
ar í heiminum. Á samfelldum 14
ára valdatíma Sjálfstæðisflokks-
ins hafa útgjöld til mennta- og
heilbrigðismála aukist mikið og
á stefnuskrá flokksins nú er upp-
bygging hátæknisjúkrahúss.
Velferðarmálefni hafa því verið
flokknum afar hugleiknin.

Annar af meginhornsteinum í
stefnu flokksins Sjálfstæðis-
flokkurinn er frelsi einstaklings-
ins til athafna og sú trú að ein-
staklingarnir kynnu betur að
skipa sínum málum heldur en sú
forsjárhyggja sem felst í mið-
stýringu ríkisvaldsins. Eins mik-
ið og þessi gildi frelsis og sam-
keppni virðast í mótsögn við
uppbyggingu íslenska velferðar-
kerfisins hefur flokknum tekist
að sameina þetta tvennt með
nokkuð sannfærandi hætti í
gegnum tíðina. Þessi mikla trú á
einstaklingunum hefur á stund-
um verið túlkuð innan flokksins
með þeim hætti að ríkisvaldið
væri nær óþarft nema til að
sinna grunndvallarþörfum varð-
andi mannréttindi, menntun og
heilbrigðisþjónustu. Skoðunin
hefur verið sú að í hinum kapít-
alíska kerfi fælust innbyggðar
leikreglur sem tryggðu bæði
jafnvægi og sanngirni gagnvart
borgurunum.

Þessi gildi hafa hins vegar
verið flokknum síðustu ár mun
erfiðari í framkvæmd en barátta
fyrir aukinni velferð og jöfnuði.
Nýkjörinn varaformaður flokks-
ins sagði á nýafstöðnum Lands-
fundi að sagan sýndi að án al-
mennra leikreglna væri hætta á
að markaðsráðandi aðilar mis-
beiti valdi sínu hvort heldur er í
viðskiptum eða á fjölmiðlum. Í
sama knérunn hjuggu fráfarandi
formaður flokksins og nýr for-
maður á þessum sama Lands-
fundi. Þessar efasemdir um heil-

indi einstaklinganna til að vinna
heiðarlega á almennum sam-
keppnismarkaði eru nýr tónn í
sögu flokksins. Sjálfstæðisflokk-
urinn hefur frekar haft það orð á
sér í gegnum tíðina að draga
taum atvinnulífsins þannig að
mörgum vinstrimanninum hefur
þótt nóg um. Þetta er einnig
merkilegt í ljósi þess að hér á
landi gildir regluverk Evrópska
efnahagssvæðisins, atvinnu-
frelsi er hér varið í stjórnarskrá,
Samkeppnisstofnun og sam-
keppnislög eiga að tryggja rétt-
láta samkeppni og að markaðs-
ráðandi fyrirtæki misnoti ekki
stöðu sína, Póst- og Fjarskipta-
stofnun hefur eftirlit með fjar-
skiptamarkaði og Fjármálaeftir-
lit með fjármálamarkaði svo fátt
eitt sé upp talið. 

Almennt má segja og auðvelt
að færa fyrir því rök að sam-
keppni og gegnsæi á markaði
hafi aldrei verið meira í annan
tíma en nú á Íslandi. Aldrei hafa
fleiri aðilar haft tækifæri til að
hasla sér völl á hinum ýmsu svið-
um atvinnulífsins. Hér nægir að
líta til flugrekstrar, fjármála-
starfsemi, skipaflutninga, olíu-
verslunar, fjarskipta eða dag-
blaðaútgáfu. Greiður aðgangur
að fjármagni, lágir fyrirtækja-
skattar og einfalt regluverk
hefur tryggt að mjög auðvelt er
að stofna til atvinnurekstrar.
Árangur og frammistaða margra
íslenskra fyrirtækja síðustu ár
hefur verið eftirtektarverð og í
raun framúrskarandi í öllum al-
þjóðlegum samanburði. Aldrei
hafa verið rekin fleiri fyrirtæki
sem hafa skilað eins miklum
hagnaði ársfjórðung eftir árs-
fjórðung. Ekki þarf mikla rök-
hyggju til að sýna fram á að
staða þessara fyrirtækja og
framtíðarafkoma þeirra er
einmitt trygging okkar fyrir
frekari uppbyggingu þess vel-
ferðarsamfélags sem við búum í.

Það er því algjörlega ný staða
sem forsvarsmenn Sjálfstæðis-
flokksins hafa sett hann í um
þessar mundir að telja helsta
verkefni stjórnmálanna sé að
takast á við athafnamenn og at-
vinnulífið vegna vantrausts á
þeim og frelsi þeirra til athafna.

Það verður því mjög ögrandi
verkefni fyrir Sjálfstæðisflokk-
inn að brúa þá nýju hugsun
flokksins að athafnamönnum sé
ekki treystandi og þeim þurfi að
setja þrengri skorður við verð-
mætasköpun en á sama tíma
þurfi að tryggja aukinn jöfnuð
og aukna velferð borgaranna
eins og boðuð var á landsfundi
flokksins með tilheyrandi ríkis-
útgjöldum.

MIÐVIKUDAGUR 26. OKTÓBER 2005 MARKAÐURINN16
S K O Ð U N

Gróði seljanda er ekki mælikvarði á skynsamlegt
kaupverð.

Spurningin um rétt verð
Hafliði Helgason

FL Group hefur að undanförnu gengið í gegnum eðlisbreytingar frá
því að vera félag í flugrekstri yfir í að verða fjárfestingarfélag. 

Óhjákvæmilegt er að slíkar breytingar valdi einhverjum titr-
ingi. Stjórnendur félagsins hafa ekki höndlað nægjanlega vel upp-
lýsingastreymið í kjölfar breytinganna og gefið rými fyrir ýmis
konar sögusagnir. Fyrir vikið hafa forsvarsmenn félagsins lent í
þeirri stöðu að þurfa að neita misgáfulegum fullyrðingum um að-
draganda kaupanna á Sterling.

Eitt af því sem mikið hefur verið velt vöngum yfir er gróði Fons
sem er í eigu Pálma Haraldssonar og Jóhannesar Kristinssonar af
sölunni. Einn útgangspunktur þeirrar umræðu er að gróði þeirra sé
mælikvarði á eðlilegt kaupverð FL Group á Sterling. Grunnhug-
myndin er sú að ef Fons hefur grætt tíu milljarða á sölunni, þá
hljóti FL Group að vera að borga óeðlilega hátt verð fyrir Sterling.

Þessi hugmynd byggir á villu um að til sé eitthvað sem heitir rétt
verð. Það er af og frá. Netfyrirtækið
Google fór á markað á innan við hund-
rað dollara á hlut. Var þá rangt verð að
greiða tvö hundruð dollara fyrir hlutinn
nokkrum mánuðum síðar? Verðið er nú
um 370 dollarar á hlut rúmu ári síðar.
Er það rangt verð?

Mælikvarðinn á kaup FL Group á
Sterling ræðst af framtíðarvirði eign-
arinnar. Sjálfur segir seljandinn að ekki
hefði komið til greina að selja félagið
nema að eiga áfram hlutdeild í framtíð-
arvirðinu. Seljandi og kaupandi í þess-
um viðskiptum deila þeirri trú að gríð-
arleg tækifæri liggi í félaginu og fjár-
festingin muni reynast góð. Tíminn
einn mun leiða það í ljós, en þeir sem að
þessum viðskiptum standa hafa náð
góðum árangri hingað til og svo sem
engin ástæða til þess að efast fyrirfram
um að þeim takist vel upp í þetta sinn.
Takist FL Group að gera sér mat úr
fjárfestingunni og að þróun á lággjalda-
markaði verði svipuð og í Bandaríkjun-
um, geta þeir sem telja gróða Fons
óskiljanlegan nú, farið í þær skotgrafir
að Sterling hafi verið gefið. Ekki hefur
vantað þær raddir um sölu ríkisins á
hlutabréfum í bönkunum.

Eðlisbreytingar eins og orðið hafa á
FL Group kalla eðlilega á misjafnar skoðanir á því hvort menn séu
að gera rétt. Þau skoðanaskipti fara fram í almennri umræðu og
ekki síður á hlutabréfamarkaði þar sem stjórnendur og eigendur
félagsins fá í sífellu sinn dóm. Forstjóri félagsins er jafnframt stór
eigandi. Hann hefur því gríðarlega ríka hagsmuni af því að vel
gangi.

Annað áhyggjuefni er að Icelandair sé mikilvægasta samgöngu-
fyrirtæki þjóðarinnar og það sé goðgá að leika sér með það fjöregg.
Nýtt skipulag FL Group ætti að eyða slíkum áhyggjum. Icelandair
verður sjálfstætt rekstrarfélag með sterkan bakhjarl ef vel gengur
að selja nýtt hlutafé FL Group. Mistök í fjárfestingum FL Group
ættu ekki að hafa afgerandi afleiðingar á rekstur flugfélagsins.
Nýtt skipulag FL Group felur í sér fleiri tækifæri en hættu, án þess
að það sé nokkur trygging í viðskiptum. Þar ráða ákvarðanir stjórn-
enda og ytri skilyrði sem vonandi leiða félagið í rétta átt.

Stormtech, 
göngubakpoki.

Stormtech, 
microfleece peysa.

Rosendahl, 
vatnskarafla, tvö glös.

Isosteel, hitabrúsi.
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Spillingin lifir
Economist | Spillingin í Rússlandi fer vaxandi sam-
kvæmt athugunum Transparency International og er

Rússland komið í hóp Níger og Albaníu
yfir spilltustu ríki heims. Er þetta orðið

gríðarlegt þjóðfélagsvandamál að sögn Economist. 
Bent hefur verið á að baráttan gegn tsjetnjeskum

hryðjuverkamönnum sé næsta ómöguleg vegna
mútugreiðslna og geri aðstæður í þjóðfélaginu vara-
samar. Spillingin er komið á annað stig þegar að
embættismaður sem þiggur mútur frá einum tekur
næstu greiðslur frá hermdarverkamönnum. 

Í viðskiptalífinu eru mútugreiðslur til embættis-
manna daglegt brauð til að fá samninga og verkefni.
Árlegar upphæðir, sem atvinnulífið notar til að múta
spilltum embættismönnum, eru orðnar á við tvöföld
fjárlög sambandsríkisins. Kaupahéðnar verða þess
þó áskynja að þeim sem er mútað standa æ sjaldnar
við gefin loforð. Þá koma fram skaðlegustu áhrif
spillingar á efnahagslíf samkvæmt hagfræðikenn-
ingum.

Sá breski lofar ágætu
Sunday Telegraph | Roger Bootle ber saman hluta-
bréfamarkaði Bandaríkjanna og Bretlands í
Sunday Telegraph. Þrátt fyrir ládeyðu í bresku
efnahagslífi og minnkandi hagnað fyrirtækja, eink-
um í smásölu, hefur FTSE-vísitalan hækkað um

átta prósent á árinu. Til samanburðar
hafa bandarísku markaðirnir staðið í
stað. Það er einnig mat hans að bæði
fasteigna- og hlutabréfamarkaðir vestan

Atlantsála séu yfirverðlagðir. Hagnaður banda-
rískra fyrirtækja er hár sem hlutfall af landsfram-
leiðslu en verðkennitölur hlutabréfa eru samt háar
í sögulegu ljósi. Hagnaður breskra fyrirtækja sem
hlutfall af landsframleiðslu er hins vegar nærri
langtímameðaltali auk þess sem meðal VH-gildi
þeirra eru orðin lægri en langtímameðaltal.

Ef hækkandi vextir í Bandaríkjunum fara að
hafa neikvæð áhrif á hjól efnahagslífsins þar, sem
gæti leitt til samdráttar í öðrum hagkerfum, er lík-
legt að Bretland haldi vel sínu striki. Bent hefur
verið á að hagkerfi þessara landa fylgjast aldrei
eins að.

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D

Þessi hugmynd 
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Kristján
Vigfússon

stjórnmálahag-
fræðingur og sjálf-

stætt starfandi ráð-
gjafi

O R Ð  Í  B E L G
Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Stefna Sjálfstæðisflokksins?
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Búist er við því að dragi úr verð-
bólgu í nóvember frá því í októ-
ber. „Greiningardeild Kaupþings
spáir 0,1% hækkun vísitölu
neysluverðs í nóvember. Ef að
spáin gengur eftir mun heldur
draga úr verðbólguhraðanum og
12 mánaða verðbólga mun fara
niður í 4,5%. Fasteignaverð og
eldsneytisverð eru þeir tveir lið-
ir vísitölunnar sem munu hafa
mest áhrif á vísitöluna að þessu
sinni.“

Fasteignaverð hefur drifið
verðbólgu áfram og enn er búist
við að fasteignaverð kyndi undir
verðbólgu. „Eftir sem áður eru

rætur verðbólgunnar enn að leita
í hækkandi fasteignaverði. Dreg-
ið hefur verulega úr þenslu á
fasteignamarkaði og virðist flest
benda til þess að sú eftirspurnar-
alda sem leystist úr læðingi í
kjölfar innkomu bankanna á fast-
eignalánamarkaðinn sé að mestu
gengin yfir. Hækkunarhraði fast-
eigna hefur farið úr um 4% á
mánuði síðastliðið vor niður í 1%,
en í september síðastliðnum
hækkaði fasteignaverð um 0,9%.
Hækkun fasteignaverðs mun að
þessu sinni leiða til um 0,15%

hækkunar á vísitölu neyslu-
verðs,“ segir greiningardeild KB
banka.

„Verð á bensíni og díselolíu
hefur lækkað um 4 krónur og 50
aura hjá olíufélögunum það sem
af er mánuðinum. Líklegt er að

bensínverð lækki jafnvel enn
meira, en mjög skörp lækkun
hefur verið á heimsmarkaðs-
verði á bensíni í mánuðinum.
Heimsmarkaðsverð á bensíni
hefur ekki verið lægra síðan í júlí
og er nú 567 dollarar tonnið.“ 

„Matvælaverð hefur hækkað
látlaust síðan í maí síðastliðnum.
Greiningardeild reiknar með að
óveruleg hækkun verði á mat-
vælaverði nú að undanskyldri
hækkun á kjötvörum. Að öllum
líkindum munu vera litlar verð-
breytingar á öðrum neysluvörum
sem mun hafa óvarleg áhrif á
vísitöluna.“

Minnkandi verðbólga í nóvember

Fjármögnun í takt við þínar þarfir
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Við viljum að þú náir árangri

Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík

Sími  540 1500 Fax 540 1505
www.lysing.is

“Vi› vitum a› me› réttum tækjum og tólum
eiga vi›skiptavinir okkar meiri möguleika a›
ná árangri í sinni starfsemi.  Okkar markmi›
er a› a›sto›a flá til gó›ra verka enda vitum
vi› a› velgengni okkar byggist á velgengni
vi›skiptavinanna.“

Gu›rí›ur Ólafsdóttir
Yfirma›ur fyrirtækjasvi›s

Rólegur á
meltunni
Ég hef stundum heyrt menn efast
um að Straumur hafi leiðir til
þess að losa sig út úr stórum
stöðum. Nýlega seldu þeir hlut
sinn í Icelandic Group og þar
með sannaði Þórður Már enn
einu sinn að hann er flinkur að
losa sig út úr stórum fjárfesting-
um. Ég held að þetta hafi verið
frábær viðskipti hjá honum. 

Nú er Straumur bara með eina
stóra stöðu á innlenda markaðn-
um sem er í Íslandsbanka. Ég er
handviss um að nú er búið að
teikna upp lokakaflann í því spili.
Straumur mun selja innan
skamms og FL Group sem verður
með mikla fjárfestingagetu eftir
hlutafjárútboð mun koma í meira
mæli inn í bankann, ásamt Baugi.
Þetta verður örugglega ekki alls
staðar vinsælt, en er örugglega
fínt fyrir bankann sem virðist í
ágætum málum þessa dagana. 

Ég ætla líka að setja nokkrar
kúlur á FL Group, en ég ætla að
eiga svolítið í viðbót sem ég hef
tilbúið í frekari fjárfestingu í fé-
laginu þegar ég sé betur hvert
stefnir hjá Sterling. Ég hef samt
fulla trú á Almari og Pálma. Þeir
eru seigir í því sem þeir eru að
gera.

Vilhjálmur Bjarnason er afar
tortrygginn á þessi kaup. Hann
var líka mjög tortrygginn á Eim-
skip þegar Kolkrabbinn féll. Þá
keypti ég á fullu og hef sennilega
keypt bréfin hans Villa í Eimskip.
Ég græddi á því, en það getur vel
verið að hann hafi grætt meira á
einhverjum öðrum fjárfesting-
um. Mér er alveg sama um það
hvað aðrir græða. Það hefur
aldrei haldið vöku fyrir mér. 

Vilhjálmur selur örugglega
bréfin sín í Íslandsbanka ef
Hannes og Jón Ásgeir kaupa
stóran hlut í bankanum. Þá hugsa
ég bara að ég endurtaki leikinn
og kaupi bréfin hans. 

Það er nóg eftir á íslenska
markaðnum og rífandi gengis-
hagnaður af erlendu skuldunum.
Það verður ekkert til sparað um
jólin hjá mér og rjúpur í matinn
hvað sem það kostar. Mér er al-
veg sama þótt einhver veiðikall-
inn græði helling á því að selja
mér rjúpuna. Ég er vel aflögufær
þessa dagana og ligg rólegur á
meltunni þótt aðrir græði.

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Þ J Ó Ð A R B Ú S K A P U R I N N

Eftir sem áður eru rætur verðbólgunnar enn að leita í hækkandi fasteignaverði.
Dregið hefur verulega úr þenslu á fasteignamarkaði og virðist flest benda til
þess að sú eftirspurnaralda sem leystist úr læðingi í kjölfar innkomu bankanna
á fasteignalánamarkaðinn sé að mestu gengin yfir. Hækkunarhraði fasteigna
hefur farið úr um 4% á mánuði síðastliðið vor niður í 1%, en í september
síðastliðnum hækkaði fasteignaverð um 0,9%.
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Fyrsta afurð Mjólku fór á markað í upphafi
vikunnar. Það er feta ostur sem ber einfald-
lega heitið Feti. Ólafur M. Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Mjólku, segir stóreldhús og
veitingastaði fyrst reyna vöruna. Hann vilji
fá umsögn fagaðila áður en almennir neyt-
endur eigi kost á að kaupa hana. 

Tilkynnt var í síðustu viku að Vífilfell
hefði keypt 34 prósenta hlut í Mjólku. Tveir
menn frá Vífilfelli koma inn í stjórnina í kjöl-
farið en hingað til hefur Mjólka verið í eigu
fjölskyldu Ólafs. Hann vill ekki upplýsa hve
mikið greitt var fyrir hlutinn en segir það
mjög ásættanlegt fyrir fjölskylduna. „Við
erum þarna að fá gríðarlega sterka og öfluga
menn inn í stjórnina hjá okkur. Vífilfell hefur
líka tekið yfir skrifstofuhald og fjármál, en
aðhald í fjármálum er mikilvægt fyrir fyrir-
tæki í uppbyggingu. Við fáum líka aðgang að
mjög mikilli markaðsþekkingu.“

Ólafur bendir á að Vífilfell sé eitt stærsta
framleiðslufyrirtæki landsins og stjórnendur
þar hafi mikla reynslu af framleiðsluferlum,
framleiðslustjórnun og öðrum þáttum sem
nýtast í rekstri Mjólku. Samstarf þessara fyr-
irtækja bjóði upp á markaðstækifæri með
framleiðslu á nýjum vörum. Hann vill samt
ekki upplýsa af samkeppnisástæðum í hverju
það samstarf geti falist. 

Ólafur kallar Mjólku úrvinnslufyrirtæki í
mjólkuriðnaði sem rekið sé án opinberra
styrkja. Nú niðurgreiðir ríkið mjólkurfram-
leiðslu um tæpa fimm milljarða króna sam-
kvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2006.
Stóru mjólkursamsölurnar hafa hingað til
greitt bændum um 45 krónur fyrir lítrann og
svo bætir ríkið um 39 krónum við. Í þessu
hefur ríkisstuðningurinn meðal annars falist.
En Ólafur hafnar þessu kerfi og telur hægt að
framleiða mjólkurafurðir án þess að ríkis-
stuðningurinn kom til.

Í áætlunum Mjólku er gert ráð fyrir að
taka á móti tveimur til þremur milljónum
lítra fyrsta árið. Innan tveggja ára verði tek-
ið á móti fjórum til sex milljónum lítra. Ólaf-
ur segir stefnuna tekna á tuttugu pró-
senta markaðshlutdeild á fimm
til sjö árum.

Hann segir styrkja-
kerfið svipað upp byggt á
Íslandi og í Noregi. Stóru
mjólkursamlögin þar hafi
verið skikkuð til að selja nýj-
um aðilum í úrvinnslu á mjólk ákveð-
ið lágmarksmagn til að tryggja samkeppni á
markaði. Þessa hugsun þurfi að innleiða á Ís-
landi um leið og allt eftirlit og innri stýring í
greininni verði færð frá stóru mjólkurfélög-
unum undir sjálfstæða eftirlitsaðila. Opin-
bert eftirlit á ekki að vera á höndum þeirra
sem hafi markaðsráðandi stöðu, búi við mikla
innflutningsvernd og njóti gríðarlegra niður-
greiðslna í formi opinberra styrkja.

Mótlætið hefur ekki látið á sér standa.
Ólafur hefur verið gagnrýndur af Landssam-
bandi kúabænda og samtökum afurðastöðva.
Rekið sé hart áróðurstríð gegn þeim af ótta
við samkeppnina. Greiðslur mjólkurfram-
leiðenda til bænda hafi hækkað, þeir séu til-
búnir að greiða meira fyrir mjólkina og
semja strax um greiðslur fyrir umframmjólk
sem ekki er til kvóti fyrir.

„Bændur eru ekkert of sælir af sínu og ég
fagna því að þeir eru að fá auknar greiðslur
fyrir sínar afurðir,“ segir Ólafur. Bændur séu
í betri stöðu núna og hafa valkost hverjum
þeir selji mjólkina. Ekki sé hægt að taka við-
skiptum við bændur sem sjálfsögðum hlut
eins og áður. Ákvarðanir um hvað bændur
séu að hafa út úr vinnu sinni og erfiði eiga

ekki að vera teknar einhliða. Hann vill að
menn fái að njóta sín í greininni en séu ekki
heftir í fjötra opinbers styrkjakerfi. Menn
eigi að fá meira um það ráðið hver afkoma
þeirra verði. Búin eigi að stækka og taka eigi
upp nýja hugsun í fóðrun og ræktun. „Það
þarf að afnema þessa miðstýringu og virkja
drifkraftinn í þessum einstaklingum.“

Ólafur var sölustjóri hjá Osta- og smjör-
sölunni í tíu ár áður en hann ákvað að söðla
um. Á meðan hann var að koma hugmynd
sinni um Mjólku á koppinn
stofnaði hann fyrirtækið
Kynning. Það sér um kynn-
ingar á ýmsum vörum, með-
al annars í matvöruverslun-
um. Hann þekkir því vel

markaðinn fyrir mjólk-
urvörur og

ákvað að
s t i n g a
sér í
d j ú p u

l a u g i n a .
Hann dreif

systkinin sín með
sér sem eru fjölbreytta
reynslu að baki sem nýtist
vel í rekstrinum.

„Ég vil vera í verkefnum
sem ég hef brennandi áhuga
á. Sérstaklega ef ég sé tæki-
færi til að breyta einhverju
til betri vegar og þarf að
fara ótroðnar slóðir. En þetta
reynir auðvitað á fólkið í
kringum mann en ég hef
verið mjög heppinn,“ segir
Ólafur.

Það er nóg að gera hjá
Ólafi og síminn hringir reglu-
lega meðan á hádegisverðinum stendur. Að-
spurður segir hann að þau hjónin taki sér
stundum frí og skreppi til útlanda eina helgi
eða stingi af út í sveit með dætrum sínum.
Hann sé mikill söngunnandi og noti þá tæki-
færið til að fara að sjá óperur. Sjálfur hefur
hann verið í söngnámi og sungið í karlakór-
um. Það gefi honum mikið og sé afslappandi.

Þá þyki þeim hjónum gaman að renna fyr-
ir lax. Fengu þau sjö laxa á fyrsta klukkutím-
anum í Rangánum fyrst þegar þau fóru fyrir

nokkrum árum. Síðan var ekki aftur snúið og
segist Ólafi vera nokkuð sama eftir þetta
hvort hann fái lax eða ekki. Hann njóti þess
að slappa af við árbakkann og anda að sér
ferska loftinu.

Samhliða öðrum störfum hefur Ólafur
leigt út jólasveina yfir hátíðarnar. Það var í
gegnum það starf sem hann komst fyrst í
kynni við Styrktarfélag krabbameinssjúkra
barna fyrir tólf árum. „Þegar ég byrjaði að
leika jólasvein fyrir styrktarfélagið kynntist

ég þessum málstað. Ég sá í
hvaða sporum fólk stóð með
lítil börn mikið veik. Ég
hafði tækifæri til að gera
eitthvað fyrir þetta fólk og
leggja mitt af mörkum,“ seg-
ir hann. 

Fyrir tveimur árum voru
svo haldnir jólatónleikar til
styrktar samtökunum í til-
efni af tíu ára samstarfi.
Ólafur segir að KB banki
hafi styrkt þau vel í þessu
verkefni og nú sé stefnt að
því að halda tónleikana í
þriðja sinn. „Á þessu ári
hafa sextán börn greinst
með krabbamein. Félagið
munar mjög mikið um þessa
fjármuni sem við erum að
leggja til.“

Þó að margt beri á góma
er komið að leiðarlokum.
Ólafur þarf að fara að sinna
bændum sem hugsanlega
verða í viðskiptum við hann í
framtíðinni. Hann vinnur
hörðum höndum til að sjá
hugmynd sína verða að veru-

leika. Hann er greinilega
framkvæmdamaður sem kemur hlutunum í
verk. Hugur fylgir máli. Um það verður ekki
deilt.

„Ég hef trú á því sem ég er að gera og tel
mig vera að gera rétt,“ segir Ólafur M. Magn-
ússon. „Ég er mjög sáttur og rosalega ánægð-
ur að við fórum út í Mjólku-ævintýrið. Ég trúi
því að íslenskir bændur muni standa með
þessu verkefni og íslenskir neytendur hafa
tekið okkur mjög vel. Við munum ekki bregð-
ast væntingum þeirra.“

Hádegisverður fyrir tvo
á Perlunni

Smurbrauð með rækjum, 
salati og kotasælu

Smurbrauð með reyktum 
laxi, salati og kotasælu

Tveir vanilluhringir með
möndlum og marsipani

Drykkir
pepsi og kaffi

Alls: 2.960 krónur
▲

H Á D E G I S V E R Ð U R I N N

Með Ólafi M.
Magnússyni

framkvæmdastjóra Mjólku

Af ávöxtunum 
skuluð þér þekkja þá
Það leika svei mér ferskir vindar
um Flugleiðir þessa dagana. Í
sumar hættu allir í stjórninni og
nú hætti forstjórinn og í kjölfarið
keyptu Flugleiðir útlenskt flug-
félag á fimmtán milljarða króna –
aðeins örfáum mánuðum eftir að
vinur helstu hluthafa keypti sama
félag á þriðjung af þeirri upphæð.
Það er ekki skrítið að hlutabréfin
rjúki upp í verði. 

Þeir eru margir í gamla hagkerfinu
sem skilja hvorki upp né niður í því
sem Flugleiðir eru að gera þessa
dagana. En Aurasálin tilheyrir ekki
gamla hagkerfinu heldur því nýja.
Aurasálin skilur að þau fyrirtæki
sem hafa það að markmiði að selja
vörur og þjónustu eru dauðadæmd
– aðeins þau sem stunda fjárfest-
ingar í öðrum fyrirtækjum munu
blómstra og færa landi, þjóð og
hluthöfum einhverja gæfu og
gróða.

Það er skemmtilegt að fylgjast
með honum Hannesi Smárasyni,
forstjóra Flugleiða. Maðurinn er
hámenntaður og þekktur fyrir af-
burðagáfur sínar. Þessar gáfur
hefur Hannes notað til þess að gera
rekstur Flugleiða gjörsamlega
óskiljanlegan á aðeins örfáum mán-
uðum. Geri aðrir betur. Hér í eina
tíð var auðvelt að svara spurning-
unni um hvað Flugleiðir gerðu. Nú
veit það enginn nema Hannes – og
kannski Jón Ásgeir, og svo auðvitað
Aurasálin.

Pálmi Fons græðir ellefu milljarða
á því að kaupa Sterling og selja það
strax aftur. Flugleiðir græða vita-
skuld líka verulega á því að hafa
keypt Sterling á þessu gjafverði.
Semsagt: Allir græða.

En hvað varðar Aurasálina um það?
Ekki græðir Aurasálin á þessu
frekar en öðru hlutabréfabraski
hér í þessu samfélagi. Aldrei býðst
nokkur maður til að kaupa hluti af
Aurasálinni á þreföldu kaupverði
þótt það myndi vitaskuld oft koma
sér vel. Til dæmis kæmi það sér
ákaflega vel ef einhver byðist til
þess að kaupa hlut Aurasálarinnar
í deCode á genginu 198 dollarar á
hlut. Eða bílinn á 300 þúsund kall. 

Samfélag þar sem menn græða
milljarða í einum viðskiptum er
brenglað. Hér á landi er allt úr hófi
gengið og tekur Aurasálin heils
hugar undir málflutning þeirra
sem telja að nú þurfi að spyrna við
fótum með lagasetningu. 

Að mati Aurasálarinnar væri eðli-
legt að miða vikulegan gróða
kaupahéðna við árslaun leikskóla-
kennara á mánuði. Dettur annars
einhverjum í hug að menn eins og
Hannes Smárason, Jón Ásgeir,
Björgólfur og Pálmi Fons skili
meiru til samfélagsins heldur en
þeir sem bera ábyrgð á því að ala
börnin okkar upp? Þing og þjóð
hljóta að geta komist að samkomu-
lagi um þetta viðmið Aurasálarinn-
ar, enda væri með því ekki komið í
veg fyrir að þessi ofvöxnu börn í
Kauphöllinni leiki sér með „stokk-
ana“ sína en á sama tíma væri við-
haldið eðlilegu jafnvægi í þjóð-
félaginu.

A U R A S Á L I N

Ólafur M. Magnússon
Fæddur: 27. ágúst 1964

Maki: Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri
Dætur: Ingibjörg Ólafía (‘86), Ásdís Rún (‘90),

Jórunn Lára (‘98)

FJÖLGAR Í HLUTHAFAHÓPI MJÓLKU „Ég hef trú á því sem ég er að gera og tel mig vera að gera rétt,“ segir Ólafur M.
Magnússon.

Fetinn kominn á markað
„Ég hræðist aldrei nein verkefni,“ segir Ólafur M. Magnússon framkvæmdastjóri Mjólku. Hann hef-
ur líka mörg járn í eldinum. Fyrir utan að sinna rekstri tveggja fyrirtækja hefur hann um árabil lagt
Styrktarfélagi krabbameinsjúkra barna lið. Björgvin Guðmundsson snæddi hádegisverð með Ólafi.
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Gísli Kjartansson, sparisjóðsstjóri Sparisjóðs
Mýrasýslu, hefur verið kjörinn formaður Sam-
bands íslenskra sparisjóða (SÍSP) og tekur við
starfinu af Jóni Kr. Sólnes.

Gísli segir að starfið felist í því að leiða samstarf
sparisjóðanna en sambandið er hagsmunagæslu-
aðili þeirra. Eitt brýnasta verkefni SÍSP er að finna
varanlega lausn á íbúðalánamálum. „Við leggjum
mikið upp úr því að það verði tryggt að bæði bank-
ar og sparisjóðir sitji við sama borð við að afla sér
fjármagns á ásættanlegum kjörum,“ segir Gísli.
Hann segir enn fremur að íbúðalánasjóður sé ekki
heilög kýr í þeirra augum en mikilvægt sé að til
staðar sé heildsölubanki sem geti fjármagnað spari-
sjóðina.

Gísli telur að það sé ríkjandi skoðun innan spari-
sjóðanna að þeir þurfi að sameinast og búa til sterk-
ari einingar. „Þetta er ekkert sem sambandið ætlar
að koma fram með boðvaldi. Hver og einn spari-
sjóður gerir þetta með sínum hætti. Við hjá Spari-
sjóði Mýrasýslu höfum keypt tvo sparisjóði með
samkomulagi við seljendur og höfum áhuga að
halda því áfram.“

Aðrir í stjórn SÍSP eru Angantýr Jónasson, Carl
H. Erlingsson, Geirmundur Kristinsson, Magnús
Pálsson, Ólafur Haraldsson, Ólafur Elísson, Páll
Sigurðsson og Ragnar Z. Guðjónsson.

Á aðalfundinum voru samþykktar miklar breyt-
ingar á lögum samtakanna. Áður fyrr hafði hver
sparisjóður haft eitt atkvæði innan SÍSP, óháð
stærð sjóðsins, og olli það nokkurri óánægju innan
sparisjóðahópsins, einkum þeirra stærstu. Til dæm-
is átti SPRON ekki stjórnarmann. „Þetta var ein
ástæða þess sem olli erfiðleikum í samstarfi spari-
sjóða,“ segir Gísli. Fyrirkomulaginu hefur verið
breytt: Annars vegar er hverjum sparisjóði gefinn
ákveðinn fjöldi atkvæða og hins vegar er miðað við
heildareignir áramótin á undan viðkomandi fundi.
„Við lítum á að samstarfið sé að verða betra.“ - eþa

Tryggja þarf sama aðgang að íbúðalánum
Sambúð sparisjóðanna betri eftir lagabreytingar. 

GÍSLI KJARTANSSON „Við leggjum mikið upp úr því að það verði
tryggt að bæði bankar og sparisjóðir sitji við sama borð við að afla
sér fjármagns á ásættanlegum kjörum.“

Færeyska ríkið hefur ákveðið að selja fyrirtækið Faroe Seafood.
Frestur til að skila inn kauptilboðum í félagið er til 21. nóvember
næstkomandi. Faroe Seafood er stærsta framleiðslu- og sölufyrir-
tæki sjávarafurða í Færeyjum og varð til úr samruna Føroyoa
Fiskasøla og United Seafood. 

Félagið er fyrst og fremst sölusamtök í sjávarútvegi en ræður
ekki yfir aflaheimildum. Félagið selur og kaupir ufsa, þorsk, ýsu og
skelfisk. Áætluð velta félagsins á árinu 2005 er um 7,2 milljarðar
króna. Það er fyrirtækjasvið KPMG í Danmörku sem annast sölu
fyrirtækisins. - hb

Einkavæða færeyskt 
sjávarútvegsfyrirtæki

FRÁ FÆREYJUM Færeyingar einkavæða nú sölusamtök í sjávarútvegi.
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533 4300
Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur, ingvaldur@husid.is

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

FATAVERSLUN Á LAUGAVEGI
Sjö ára gömul verslun, góð merki, sérstaklega gott fyrir 

þá sem eru að byrja, jólavertíðin framundan.

SNYRTIFRÆÐINGAR ATHUGIÐ
Stofa með 4 meðferðarherbergjum og naglaaðstöðu,

fallega innréttuð stofa, góð leiga, heimasíða og

rekstraráætlun. Kíkið í kaffi og fáið að glugga 

í ítarlegan bækling um stofuna.

SJOPPA MEÐ GRILLI 
póstnr. 104. Rúmlega 20 milljón króna ársvelta,

TILBOÐ.

LÍTIL KVENNFATAVERSLUN
í stóru hverfi. Gott tækifæri, sanngjörn leiga,

ein manneskja á vakt, góð framlegð.

Söluskrá er á 
www.husid.is

Innanlandsflutningar eru okkar fag.
Flytjum hvað sem er, hvert sem er, hvenær sem er.

Tökum ekkert aukagjald.
Vatnagarðar 6 Reykjavík Sími: 581 3030

www.adalflutningar.is

Vatnagarðar 6 • Reykjavík • Sími: 5813030

Enska – danska – sænska – norska – þýska
Sérhæfing í fjármálum, lögfræði,
læknisfræði, lyfjafræði, verkfræði,

þýðingar úr norðurlandamálum á ensku
Sími 587 3690 Fax 587 3691 baf@centrum.is

RANNVEIG RIST, FORSTJÓRI ALCAN,
OG JÓN STEINDÓR VALDIMARSSON,
AÐSTOÐARFRAMKVÆMDASTJÓRI
SAMTAKA IÐNAÐARINS Rannveig tekur
við Fjöregginu en stóreldhús og mötuneyti
voru viðfangsefni ráðstefnu Matvæla- og
næringarfræðingafélags Íslands á dögun-
um. Alcan fékk Fjöreggið fyrir heilsuátak
sem hófst í ársbyrjun 2004 hjá fyrirtækinu
og tekur á ýmsum þáttum sem skipta sköp-
um um vellíðan fólks.

Til sölu glæsileg handunnin 
kristalsljósakróna hentar í stigaop 

eða þar sem er mikil lofthæð.
Upplýsingar í síma 696-0069.
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Aðeins 9% framkvæmdastjóra 
í sjávarútvegi eru konur

Aflaverðmæti síldar hefur 
aukist verulega

Fagmennska og framsækni 
á komandi Vélstjóraþingi

Er ekki nóg eitt víkingaþorp?

HÁSKÓLI ÍSLANDS OG RANNSÓKNASTOFNUN BYGGINGARIÐNAÐARINS STAÐFESTA SAMKOMULAG Sigurður Brynjólfs-
son, forseti verkfræðideildar HÍ, Hermann Guðjónsson siglingamálastjóri, Kristín Ingólfsdóttir, rektor HÍ, og Hákon Ólafsson, forstjóri
Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins, staðfesta samning um eflingu rannsókna og kennslu í umhverfis- og byggingaverkfræði. Til-
gangur með samningnum er að efla rannsóknir og efla samstarf verkfræðideildar og Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins með það
fyrir augum að nýta sem best sérþekkingu, kunnáttu, efnivið og þá aðstöðu sem samningsaðilar búa yfir.

RÁÐSTEFNA UM FLATA SKATTA Þór Sigfússon, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands,
og Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra. Í máli fjármálaráðherra á ráðstefnunni kom meðal
annars fram að hann ætlar að skipa nefnd til að fara yfir skattkerfið á Íslandi með það
markmið að varpa ljósi á þá þætti sem gera Ísland samkeppnisfært og skilvirkt. 

FYLGST MEÐ FRAMSÖGUM Formaður nýrrar nefndar sem fara á yfir skattkerfið á Íslandi
verður Vilhjálmur Egilsson hagfræðingur. Einnig verða skipaðir sérfræðingar á sviði skatta-
mála í nefndina auk þess sem aðilar vinnumarkaðarins og viðskiptalífsins fá tækifæri til að
tilnefna sína fulltrúa.

BLÁTT ÁFRAM Sigríður og Svafa Björnsdætur frá Blátt áfram taka við einnar milljónar
krónu styrk úr höndum Sigríðar Björnsdóttur hjá Actavis. Actavis ákvað í tilefni kvennafrí-
dagsins, 24. október síðastliðinn, að styrkja verkefnið Blátt áfram um eina milljón krónu.
Blátt áfram er forvarnarverkefni Ungmennafélags Íslands og í verkefninu felst að efla for-
varnir gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum á Íslandi. 

Flottustu bátarnir 
verða í Smáralind 
um helgina

www.vatnasport.is



MIÐVIKUDAGUR 26. OKTÓBER 2005 MARKAÐURINN22
F Y R S T  O G  S Í Ð A S T

Fyrirmynd íslensku yfirtökunefndarinnar er að
hluta til sótt til Bretlands þar sem löng hefð er fyr-
ir starfrækslu slíkrar nefndar. Að bresku nefnd-
inni koma fjárfestar, sérfræðingar og fólk úr við-
skiptalífinu. Hún hefur úrskurðað í yfir 7.000 mál-
um frá stofnun hennar árið 1968. Noel Hinton,
framkvæmdastjóri bresku yfirtökunefndarinnar,
var staddur hér á landi í tilefni af ráðstefnunni og
kynnti fyrir fundargestum starfsemi hennar. 

Svið nefndarinnar nær yfir öll bresk fyrirtæki,
hvort sem þau eru skráð eða ekki, en ekki erlend
fyrirtæki sem skráð eru í Bretlandi. Helsta starf
hennar er að fylgjast með yfirtökum og tryggja að
réttur allra hluthafa sé varinn. Nefndin leggur
mikið upp úr því að úrskurða hratt og örugglega
um mál sem koma á borð hennar enda úrskurðar
hún í 100-150 málum á viku. 

Jóhannes Sigurðsson, prófessor við Háskólann í
Reykjavík, fór yfir nýja löggjöf um yfirtökuskyldu
og ferlið við innleiðingu evrópskra reglna á Ís-
landi. Yfirtökureglur eru settar á grundvelli til-
skipunar ESB 2004/25 sem öðlaðist gildi á síðasta
ári. Viðar Már Matthíasson, formaður íslensku
nefndarinnar, kynnti starfsemi nefndarinnar og
helsta verkefni hennar sem er að taka til umfjöll-
unar hvort til yfirtökuskyldu stofnist í einstökum
tilvikum.

Til yfirtökuskyldu stofnast þegar tiltekinn aðili
nær yfirráðum í félagi, sem er skráð í Kauphöll eða
á skipulegum tilboðsmarkaði. Með
yfirráðum er átt við að aðili eignist
a.m.k. 40 prósent atkvæðisréttar í
félaginu, hafi á grundvelli samnings
rétt til að ráða yfir sem nemur 40 pró-
sentum atkvæðaréttar eða hafi öðlast
rétt til að tilnefna eða setja af
meirihluta stjórnar í félaginu. 

Stofnun og tilvist nefndarinnar er reist á stofn-
samningi en ekki lögum. Yfirtökunefnd er ekki eft-
irlitsaðili og hefur hvorki lögbundnar eftirlits-
heimildir né þvingunarúrræði. Það er Fjármálaeft-
irlitið sem er hinn opinberi eftirlitsaðili en nefndin
er samstarfs- og leiðbeiningaraðili skráðra félaga
og þeirra sem fjárfesta í þeim. Nefndin sinnir með-
al annars hlutverki sínu með því að leitast við að
tryggja að enginn lendi í þeirri stöðu að vera yfir-
tökuskyldur án þess að gera sér grein fyrir því og
vilja vera það.

Viðar Már benti á að nefndin er háð því að aðil-
ar á markaði séu tilbúnir til að veita upplýsingar
þar sem hún hefur engar heimildir að lögum til
gagnaöflunar. Því sé það forsenda fyrir störfum

hennar að stuðningur stofnaðila sé til staðar með
þeim viðurlögum sem nefnast „cold shoulder“ og
þýðir að sá sem ekki sinnir úrskurði yfirtökunefnd-
ar fái ekki stuðning stofnaðila, t.d. við fjármögnun. 

Að lokum töluðu þau Ingólfur Helgason, forstjóri
Kaupþings banka á Íslandi, og Svafa Grönfeldt, að-
stoðarforstjóri Actavis, út frá sjónarhorni mark-
aðsaðila. Ingólfur sagði reynslu Kaupþings banka
af yfirtökum þá að nefnd sem þessi væri betur til

þess fallin að stýra yfirtrökuferlinu en
opinberir aðilar, m.a. vegna nauðsyn-
legs málshraða og vegna ýmissa mats-
kenndra ákvarðana sem meðal annars
lúta að undanþágum frá reglum um til-
boðsverð. Actavis hefur staðið í mörg-
um yfirtökum á síðastliðnum árum og

Svafa fagnaði því að komnar væru skýrari leikregl-
ur en hún sagði það einnig brýnt að hindranir væru
í lágmarki þar sem þær gætu dregið úr möguleik-
um á samþættingu og áhuga kjölfestufjárfesta. 

Í máli fulltrúa markaðsaðila og í pallborðsum-
ræðum í lok fundarins kom í ljós að fundarmenn
voru sammála um að viðbrögð markaðarins við
fyrsta úrskurði nefndarinnar myndi ráða úrslitum
fyrir hana. Þá kæmi í ljós hvort fyrirtæki fara eftir
úrskurðum hennar og hvort reyna þurfi á þá
frammi fyrir Fjármálaeftirlitinu eða dómstólum.
Ingólfur Helgason orðaði það svo: „Yfirtökunefnd
má líkja við fyrirtæki sem er nýbúið að skrá sig á
markað. Hún er búin að skila fyrsta ársfjórðungs-
uppgjöri en á eftir að skila heilu ársuppgjöri áður
en hægt er að meta störf hennar.“ 

M Á L I Ð  E R

Starfsemi
yfirtökunefnda

Hver er helsta fyrirmynd ís-
lensku yfirtökunefndarinnar?

Helzta fyrirmynd íslenzku yfir-
tökunefndarinnar er breska yf-
irtökunefndin (Takeover Panel),
sem starfað hefur frá 1968. Ís-
lenzka nefndin, eins og sú
breska starfar á grundvelli
stofnasamnings
eftirlits- og
markaðsaðilja,
sem eru bak-
hjarlar nefndar-
innar og tryggja
að hún geti
gegnt hlutverki
sínu. Starfsvið
bresku nefndar-
innar er þó víð-
tækara en hinn-
ar íslenzku.

Hversu mörg
verkefni hafa
komið á borð yfir-
tökunefndar frá
stofnun hennar?

Yfirtökunefnd
tók til starfa 1.
júlí sl. Nefndin
hefur haldið níu
fundi. Hún hefur
hitt fulltrúa
þriggja aðilja á
markaði og tekið
til sérstakrar
skoðunar hugs-
anlega yfirtöku-
skyldu í einum
þeirra, þ.e. FL-Group, vegna
breytinga sem urðu á eignar-
haldi hluta í félaginu 1. júlí
2005. Niðurstaða nefndarinnar
var sú, að ekki væru sönnur um
að yfirtökuskylda væri fyrir
hendi í því tilviki.

Er yfirtökuhlutfall hér frábrugð-
ið yfirtökuhlutfalli í nágranna-
löndunum?

Yfirtökuhlutfall er hér 40%,
það er sums staðar lægra t.d.
30% í Bretlandi og í Svíþjóð,
eins og fram kemur í skýring-
um í frumvarpi til laga um
verðbréfaviðskipti. Vafalaust
er það sumstaðar hærra. Til-
skipun Evrópusambandsins
2004/25/EB miðar við að ríkjum
sé sjálfum frjálst að ákveða
hlutfallið í sinni löggjöf.

Er ástæða til þess að yfirlýsing-
ar og álit yfirtökunefndar hafi
lagalegt gildi?

Nei. Ég tel ekki ástæðu til slíks.
Það er Fjármálaeftirlitið (FME)
sem er hinn opinberi eftirlits-
aðili og hefur lagaheimildir til
að sinna eftirlitsskyldu sinni og

heimildir til að
beita þvingunarúr-
ræðum. Yfirtöku-
nefndin hefur það
hlutverk að vera
nær markaðsaðilj-
um, veita upplýs-
ingar og ráðgjöf.
Hún kann þó
stundum að þurfa
að kveða uppúr
um það hvort yfir-
tökuskylda hafi
stofnast og hvort
farið sé rétt að við
yfirtökuna. Ef
stuðningur stofn-
aðilja nefndarinn-
ar er fyrir hendi,
er engin þörf á að
lögfesta reglur um
starfsgrundvöll
hennar.

Eru hagsmunir
minnihlutans
nægilega tryggðir
í núverandi mynd?
Já, ég held það.
Efni reglnanna um
yfirtökuskyldu og

framkvæmd yfirtöku stýrist
fyrst og fremst af því að
vernda hagsmuni þeirra hlut-
hafa sem lenda í þeirri stöðu að
aðrir hluthafar hafa náð yfir-
ráðum í félagi. Yfirtökunefnd
og stjórnsýslan í kringum þess-
ar reglur að öðru leyti tryggir
hagsmuni annarra hluthafa.

Er skynsamlegt að þrengja skil-
greiningu á því hverjir teljast
skyldir aðilar í verðbréfavið-
skiptalögum?

Ég er ekki sannfærður um að
það sé skynsamlegt. Það mætti
á hinn bóginn reyna að skil-
greina nánar, hvenær aðiljar
teljast hafa haft samráð eða
gert með sér samkomulag um
yfirtöku á félagi. Það er þó ekki
auðvelt.

Lögfestar reglur
eru óþarfar

T Ö L V U P Ó S T U R I N N

Til Viðars Más
Matthíassonar
prófessors og formanns

yfirtökunefndar

Engin þvingunarúrræði
Í sumar stóðu markaðs- og eftirlitsaðilar í sameiningu fyrir því að koma á
fót íslenskri yfirtökunefnd. Í tilefni af stofnun hennar var boðið til ráð-
stefnu síðastliðinn föstudag um yfirtökur skráðra félaga og starfsemi yfir-
tökunefnda sem Hólmfríður Helga Sigurðardóttir sat.

PALLBORÐSUMRÆÐUR AÐ LOKINNI RÁÐSTEFNU „Yfirtöku-
nefnd má líkja við fyrirtæki sem er nýbúið að skrá sig á markað.
Hún er búin að skila fyrsta ársfjórðungsuppgjöri en á eftir að skila
heilu ársuppgjöri áður en hægt er að meta störf hennar,“ sagði
Ingólfur Helgason forstjóri KB banka á Íslandi.

Engar spólur

Hrö› endurheimt gagna

Enginn stofnkostna›ur

Háflróu› dulkó›un

Vöktun 24/7

www.securstore.is575 9200

fla› er tilfla› er til
öruggari lei›öruggari lei›

til a› geyma gögnin

SecurStore – sjálfvirk, örugg netafritun
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FYLGST MEÐ AF ATHYGLI Margir voru mættir til fundarins til að fræðast um starfsemi yfirtökunefnda. 

Ísland 40%

Bretland 30%

Svíþjóð 30%
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Upplifðu Ísland

„ Í ljósmynd getur listrænt innsæi ljósmyndarans farið
á flug svo að útkoman verði næstum því eins og að im-
pressjónískt málverk. Þetta á við um margar ljósmynd-
irnar í þessari bók. Sumar hverjar eru næstum því
„Kjarvalskar“ og fanga ýmist tæra og hrikalega feg-
urð eða ævintýralega dulúð landsins okkar ómetanlega
dýmæta fjársjóð.“ 

Ómar Ragnarsson  

er ný  sérlega vegleg og fjölbreytt ljósmyndabók
sem lýsir upplifun þeirri sem fæst með því að ferðast
um Ísland

■ Bókin kemur jafnframt út á
ensku og frönsku

■ Frábær gjöf til  viðskiptavina
í útlöndum

Vönduð bók fyrir þá sem vilja upplifa
náttúruna, dýralífið, borg og bæ, landið úr
lofti, ævintýrin og listaverk náttúrunnar

Minnum einnig á

fyrri bók Hauks
Land of Light

....tengir þig töfrum landsins!

Sími:  567 3350 ● Fax:  567 6671 ● e-mai l :  snerra@snerra. is

Ný ljósmyndabók

Gunnar Páll Pálsson, formaður Verzlunarmannafélags Reykjavíkur,
segir að um átta hundruð félagsmenn séu nú á atvinnuleysisskrá hjá
félaginu. Alls eru það um 3,48 prósent allra félagsmanna en til saman-
burðar má geta þess að 1,8 prósenta atvinnuleysi mældist á höfuð-
borgarsvæðinu á þriðja ársfjórðungi samkvæmt upplýsingum frá
Hagstofu Íslands.

„Okkar tölur virðast liggja hærra en landsmeðaltal. Þau störf sem
hafa orðið til núna að undanförnu eru hefðbundin karlastörf úti á landi
en við erum samt að sjá um fjögurra prósenta fjölgun
félagsmanna,“ segir Gunnar Páll. Hann segir að þau
störf sem bjóðist séu oft rétt yfir atvinnuleysisbót-
um sem nemi um 90.000 krónum. „Þetta er oft erfitt
fyrir konur sem hafa börn, því það borgar sig ekki
fyrir þær að fara að vinna fyrr en þær ná ákveðnum
launum upp í kannski tvö hundruð þúsund krónur auk
þess sem mörg þau störf sem bjóðast eru á óhentugum
vinnutíma fyrir barnafólk.“ - hb

Fleiri atvinnulausir hjá VR
Um 3,45 prósent félagsmanna á atvinnuleysisskrá.

GUNNAR PÁLL PÁLSSON, FORMAÐUR VR Fleiri eru atvinnu-
lausir hjá VR en landsmeðaltal atvinnulausra mælist.

Og Vodafone hefur tekið í
notkun gagnahraðal en
hann þjappar gögnum
saman í GSM-kerfinu
þannig að hægt verði að
flytja stærri gögn á auknum
hraða með minni tilkostnaði
fyrir viðskiptavini. Gagna-
hraðallinn kemur sérstaklega
að góðum notum fyrir Mobile
Office viðskiptalausnir Og
Vodafone, svo sem fyrir Black-
Berry lófatölvuna, og Vodafone
Mobile Connect gagnaflutnings-
kortið.

Stefnt er að því að allt höfuðborg-
arsvæðið verði tengt hinum nýja
gagnahraðali fyrir lok ársins 2005. - hb

Og Vodafone eykur
flutningshraða

BLACKBERRY
LÓFATÖLVA Með
hinum nýja gagna-

hraðali verður
hægt að senda

gögn í og úr
BlackBerry
lófatölvunni
með minni
tilkostnaði
en áður.



Leiðandi í 
mannasiðum

Icelandic Group virðist stefna að
því að verða leiðandi fyrirtæki á
íslenska markaðnum. Reyndar á
svolítið sérkennilegum sviðum. 

Félagið hélt hluthafafund síð-
astliðinn mánudag. Breytingar
hafa orðið í hluthafahópnum og
mætti ljósmyndari til að taka
mynd á fundinum. Honum var
hins vegar meinaður aðgangur
sem er nýjung í samskiptum fjöl-
miðla og skráðra hlutafélaga. 

Hitt nýmælið sem Icelandic
Group hefur tekið leiðandi stöðu í
er aðferðin við að segja upp for-
stjórum. Harkaleg framganga við
uppsögn Þórólfs Árnasonar hefur
ekki fengið góðar undirtektir
meðal manna á markaðnum.
Spurningin er svo hvort fyrirtæk-
ið markar sér leiðandi stöðu á
fleiri sviðum og þá hvort það
verður í einhverju sem lýtur að
rekstri, fremur en mannasiðum.

Þorvaldsson & Bergs
Nýr forstjóri Singer & Fried-
lander, Ármann Þorvaldsson,
hefur ásamt Helga Bergs leitt
útrás bankans í fyrirtækjaverk-
efnum í London með góðum ár-
angri. Þeir félagar lönduðu
Somerfield á dögunum og var
bankinn virkur í þeim kaupum
allan tímann, með eða án Baugs í
gegnum tengsl sín við Tchengu-
is-bræður.

Innkoma Ármanns í forstjóra-
stólinn þykir skýrt merki þess
að Kaupþings-stemning verði
látin ráða ríkjum í nýja bankan-
um. Þegar bankinn komst fyrst í
íslenska umræðu var gantast
með að þarna hefði Kaupþing
augastað á ríflega 600 teinóttum
jakkafötum. Nú verða jakkaföt-
in væntanlega látin bretta upp
ermarnar og taka ákvarðanir af
þeim hraða sem einkennt hefur
Kaupþingsmenn. Gárungar vilja
ganga lengra og vilja breyta
nafni bankans í London í Þor-
valdsson & Bergs.

Sljór bankagreinandi
Forsvarsmenn KB banka hafa
verið að kynna bankann fyrir er-
lendum fjárfestum, enda stand-
ast verðkennitölur bankans al-
þjóðlegan samanburð. Meðal
gesta á einni kynningu bankans
var yfirmaður bankagreiningar-
deildar Morgan Stanley í Evrópu
sem flutti smá erindi. Hann
gantaðist í byrjun erindisins og
sagði starfsmann sinn sem
fylgist með bönkum á Norður-
löndum nýhættan störfum. Sá
hefði ekki komið auga á KB
banka og nú skildi hann hvers
vegna hann hefði hætt. Hefði
sennilega verið rekinn annars.

123 15 3,7milljarða aukning á eignum lífeyrissjóðanna
frá áramótum. 

milljarðar sem FL Group greiðir Fons eignarhalds-
félagi fyrir Sterling. 

milljónir á hvert íslenskt mannsbarn
væri eignum lífeyrissjóðanna skipt nú.

SÍMANÚMER MARKAÐARINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@markadurinn.is  DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@markadurinn.is Veffang: visir.is

410 4000  |  www.landsbanki.is 

Við færum þér fjármálaheiminn

Nú býðst þér að eiga milliliðalaus verðbréfaviðskipti með E*TRADE í gegnum 

netið á stærsta verðbréfamarkaði heims, Wall Street í Bandaríkjunum, og á 

mörkuðum í Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku. 

Kynntu þér málið á www.landsbanki.is
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Hjólhýsi Ranger árg. 1998 með fortjaldi
og fl. Glæsilegt hús. Verð kr. 1.370.000.
Upplýsingar hjá Víkurverk Tangarhöfða
1, sími 557 7720. www.vikurverk.is

Hjólhýsi Wilk árg. 1989 með skyggni,
gervihnattadisk. Verð kr. 750.000. Upp-
lýsingar hjá Víkurverk Tangarhöfða 1,
sími 557 7720. www.vikurverk.is

Hjólhýsi Hobby árg. 2005 með sólar-
sellu. Breiðari gerð. Verð kr. 1.950.000.
Upplýsingar hjá Víkurverk Tangarhöfða
1, sími 557 7720. www.vikurverk.is

Hjólhýsi TEC hjólhýsi árg. 2004 með
Alde, loftneti, græjum og stórum raf-
geymi. Verð 2.050.000. Upplýsingar hjá
Víkurverk Tangarhöfða 1, sími 557
7720. www.vikurverk.is

Hjólhýsi TEC árg. 2005 með Alde, sólar-
sellu, útvarpi og fl. Verð kr. 2.140.000.
Upplýsingar hjá Víkurverk Tangarhöfða
1, sími 557 7720. www.vikurverk.is

Fellihýsi YUMA árg. 2003 með sólar-
sellu, skyggni og fl. Verð kr. 1.090.000.
Upplýsingar hjá Víkurverk Tangarhöfða
1 sími 557 7720. www.vikurverk.is

Fellihýsi Taos árg. 1999. Verð kr.
480.000. Upplýsingar hjá Víkurverk
Tangarhöfða 1 sími 557 7720. www.vik-
urverk.is

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik

Sími: 557 7720
www.vikurverk.is

Honda CRV, 2.0L. 4x4 árg. 04/1998., ek.
175Þús. km., ssk., rafm. í speglum og
rúðum, samlæsing o.fl. Verð. 890þús.
Upplýs. 565-2500.. Upplýs. 565-2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

BMW 740IL ‘98 lúxusvagn, V8 296hö,
4,4l, rafm. í öllu, TV, ljóst leður. S. 617
7820.

Leitin að nýjum bíl hefst á www.is-
landus.com. Við seljum bíla langt undir
markaðsverði, veitum öfluga þjónustu,
allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefn-
um okkar í dag, finnum við hann fljótt
með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjara-
kaup í Bílabúð eða reyfarakaup á Bíla-
Uppboði Islandus.com. Sími þjónustu-
vers 552 2000 og netspjall við sölu-
menn er á www.islandus.com

100% lán engin útborgun
Fyrsta greiðsla jan. 2006. Ford F 150
Lariat 4x4 árg. 2005, ekinn 25.000 km,
5,4, V8 Tridon. Gott verð. S. 898 2111.

F 350. 2002. Ekinn 103 þús km. 15
manna. V8 5.4L. Ný dekk og allt yfirfar-
ið. Atvinnutækifæri á algjöru útsölu-
verði 1.5 m. & 100% lán. Uppl. í s. 893
6262.

Til sölu Isuzu Trooper ‘99, ssk. 3L turbo
diesel, 32” dekk. Tilboð óskast. Hyundai
H1 2,5 turbo diesel árg. ‘99. Verð 750
þús. Góðir bílar. Uppl. í s. 863 2501.

Til sölu Hyundai Elantra árg. 1997, góð-
ur bíll. Verð 185 þús. Uppl. í síma 867
3022.

Opel Corsa árg. ‘96, ek. 137 þ. Ný
tímareim, ný dekk. Verð 150 þús. S. 824
3797.

Tveir góðir. Suzuki Balleno st. árg. ‘97, v.
265 þ. stgr. Renault Twingo árg. ‘97, v.
235 þ. stgr. Get tekið ódýran sem má
vera bilaður upp í. S. 896 6744.

Daihatsu Rocky árg. ‘90, ekinn 190 þús.
2,0 bensín. Verð 35 þús. S. 897 3008.

Útsala! 2 bílar, Ford Escord st. ‘97, s. + v.
dekk. V. 165 þ. Peuoget st. ‘98, 7
manna. V 295 þ. S. 898 1590.

Toyota Carina II árg. ‘90, CD, hiti í sæt-
um, álfelgur, heilsársdekk á felgum.
Uppl. í s. 865 5384.

Daihatsu Charade árg. ‘91, ek. 160 þús.,
þarfnast smá lagfæingar. Verð 35 þús.
Uppl. í s. 661 4509.

Til sölu Benz 190 E árg. ‘84, sk., ssk.
Verð 70 þús. S. 553 2171.

MMC Lancer 1,5 árg. ‘92, ek. 155 þ. Ný
skoðaður, ný tímareim, vetrardekk. Gott
eintak. V. 140 þ. S. 822 4610.

Tilboð tilboð!
Ford Fiesta árg ‘97. 5 dyra. sk.’06. Vetrar-
dekk. Ásett verð 270 þús. Tilboð 150 þ.
S. 691 9374.

Lanser GLX árg. ‘98, ekinn 89 þús. Mjög
gott eintak. Uppl. í síma 897 5162.

Daihatsu árg. 1996 ekinn 107.000 sjálf-
skiptur fimm dyra í góða standi. Verð
350 þ. staðgreitt. Uppl. í s. 840 1740.

Til sölu Toyota Corolla xli ‘94. Toppein-
tak á nýjum dekkjum og skoðuð ‘06.
Mikið endurnýjuð. Ásett verð 350 þús.
S. 864 3898.

2 á undirverði: Impreza ‘96 2,0. Peu-
geot 306 ‘98. 320 þ. stykkið. S. 564
6054 & 858 7890.

Opel Astra Station ‘98, ek 95 þ. km.
Smurb. frá upph. 1 eigandi. Ásett verð
520 þ. kr. Tilboð 390 þ. kr. S. 849 0748
& 896 0748.

Til Sölu VW Golf Highline 1.6 ek. 129 þ.
Glæsilegur bíll. Topplúga, smurbók,
aukabúnaður. Verð 890 þ. Uppl. í s. 863
1757.

Til sölu Jeep Wrangler 2,5L árg. 1994,
ek. 150.000 km. Góður bíll. Verð
550.000, engin skipti. Uppl. í s. 897
2080.

M. Benz C 180 sport árg. ‘94, ek. 170
þús., rafm. í öllu, leður, topplúga, ssk.,
álfelgur. Í toppstandi. Uppl. í s. 698
7382.

Fjórhjóladrifinn dísel sparibaukur Volvo
XC70 2,4 D5 Common Rail 164.hö skr.
5/’03 ek. 82 þ. km. Ssk./bsk. og hlaðinn
aukabúnaði. Áhv. lán. Uppl. í s. 856
2491.

Jeep Cherokee Sport 4x4 2,5 ltr 4.cyl.
skr. 7/’96 ek. 117 þ. km. Bsk., álf., krók-
ur ofl. Innfl. nýr af umboði (er í Rvk.)
Uppl. í s. 856 2491.

Til sölu Hyundai Getz Sport ‘04, ekinn
35 þús. Sumar og vetrardekk. Áhv. 1020
þús. Verð 1190 þús. Afborgun á mán.
15 þús. Vel með farinn. S. 695 1962.

Mercedes Benz ML500 árgerð 2002.
Glæsilegur bíll, sem nýr. Hlaðinn bún-
aði á borð við leður, dráttarpakka, regn-
skynjara, bi-xenon, minni í sætum,
hraðast., ný dekk o.m.fl. Verð 3,7 m stgr.
Listaverð 5,1 m. Sími 847 2582.

Frábært tilboð 2790 þús. + vsk.
Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Maxi.
Sjálfskiptur, ASR, ESP ofl. Kaldasel ehf
Dalvegur 16 b, Kópavogur s. 544 4333
og 820 1070.

0-150 þ. staðgreitt, helst ekki eldri en
‘95, má þarfnast lagf, eða skoðunar. S.
659 9696.

Óska eftir ódýrum jap. fólksbíl ca. árg.
‘93-’99. Uppl. í s. 695 9543.

Óska eftir ódýrum bíl árg. ‘98 eða yngri.
Má vera klesstur eða bilaður. Skoða
flest allt. S. 869 1658.

Óska eftir ódýrum bíl, 0-50 þús. Sími
699 3548.

Sýningarbíll kominn til landsins! Árgerð
2006, nýr 7 manna Jeep Commandor.
Algerlega ný hönnun og ótrúlega hag-
stætt verð! Nánari upplýsingar á
www.islandus.com Gerðu kjarakaup í
Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði
Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

Toyota LC 100VX diesel ekinn 70 þús.,
samlitur, sjálfskiptur, leður, topplúga,
33” breyting. Verð 4650 þús. Engin
skipti. Sími 893 4470.

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Lítið notaðir 2005 Jeep Grand Cher-
okee með nýja laginu. Frá aðeins kr.
2.599.000. Nýja eða nýlega Ford og
Jeep jeppa færðu ódýrara hjá Is-
landus.com. Bílar langt undir markaðs-
verði, öflug þjónusta, allt að 5 ára
ábyrgð og bílalán. Ef draumabíllinn
þinn er ekki til á vefnum okkar í dag,
finnum við hann fljótt með alþjóðlegri
bílaleit. Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða
reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

Toyota Land Cruiser 80 VX árg. ‘95 ek-
inn 280 þ. mikið endurnýjaður sjálfsk.,
leður, lúga, spil, splitti aftan og framan.
Tjónlaus. Verð 2.3 m.kr. Sími 661 2505.

Ford Escape XLT 2005 V6”. Gullfallegur
Escape e. 20 þ. km. V6, ssk., hraðastillir
o.m.fl. Bíllinn er í óaðfinnanlegu
ástandi. Verð aðeins 2,6 m. stgr. Sími
847 2582.

Toyota Hilux DC diesel, 25.06.’03, ek. 35
þús. km. S. 564 5111, 557 3431 & 849
4778.

Toyota DC Diesel árg. ‘99 ek. 220 þús.
Góð smurbók, ný dekk+felgur. Verð
1130 þús. Ath. skipti. (vantar kerru).
Sími 896 6366.

Nýr Dodge Durango Limited 2005 Evr-
ópu gerð með 2ja ára verksmiðju
ábyrgð gegnum Ræsir, svartur, leður,
glerlúgu, 7 manna, 17” álfelgur o.fl o.fl.
Ath. skipti. Verð 4.900.000. Uppl. í síma
896 6966.

Hyundai Starex Diesel 4x4 árg. ‘02, ek-
inn 48 þ. Beisli og box. Ásett verð 2.060
þ. Áhvílandi 1.540 þ. Afb. 37 þ. á mán.
S. 822 2180.

Nissan Pathfinder 4ra dyra, V6 árg. ‘92.
Uppl. í s. 865 5384.

2006 Ford F150 Lariat kominn og fæst
hjá Islandus.com undir markaðsverði!
Einnig Toyota Hilux Diesel pallbílar á til-
boðsverði. Hægt að velja um fjölda lita
og aukabúnað. Við útvegum allar gerð-
ir pallbíla t.d. Ford Explorer SportTrack,
F150 RegularCab,Supercab og
CrewCab. Nánari upplýsingar í síma
552 2000 og á www.islandus.com

Wolksvagen Transporter ‘95 ekinn 190
þús. Verð 300.000.- Sími 894 3736.

Toyota Hiace ‘95 diesel 4x4 ek. 125 þ. 2
eig., smurbók, ofl. V. 580 þ. S. 898
8444.

Pocketbike (mini racer) árg. 2005. Nán-
ast ónotað. Verð 55 þús. S. 699 3548.

Arctic Cat 500 ‘03. H/L drif, sjsk., spil.
Ekið ca. 130 mílur. V. 690 þ. S. 860
7409 & 555 0755.

Ísl. jeppa, verktaka, hesta og hjóla kerr-
ur, nokkrar stærðir til. Einnig járnhlið
eftir pöntun. S. 899 2202 J.E.S ehf.

Travel King 460 TDF hjólhýsi til sölu,
sólarsella, bökunarofn og skyggni. Verð
1.650.000. S. 511 2203. www.segla-
gerdin.is

Ath. Ódýrt hjólhýsi!!! Knaus K-310, verð
300.000. S. 511 2203.

Ódýrt Fellihýsi til sölu! Coleman Col-
umbia 290 þ. S. 511 2203. www.segla-
gerdin.is

Stórglæsilegt fellihýsi, Palomino Colt ár-
gerð 2000, hlaðið aukabúnaði. Verð að-
eins 490.000. Uppl. í síma 511 2203.
www.seglagerdin.is

Stórglæsilegt fellihýsi, Palomino Colt ár-
gerð 2000. Hlaðið aukabúnaði. Verð
aðeins 490.000. Uppl. í síma 511 2203.

Tek tjaldvagna í geymslu á Suðurlandi
um 30 km frá Reykjavík. Uppl. í s. 894
3031.

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. 893 3573

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu-
borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón-
usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Nokkrir af flottustu sportbátum lands-
ins verða í Smáralind um helgina. Verið
velkomin. www.vatnasport.is Sími 822
4060.

Vantar trillu, kringum 10 m. Fram-
byggða í góðu standi í skiptum fyrir
fornbíl ca 700 þ. S. 663 7121.

Flugskóli Reykjavíkur
Útleiga eins- og fjölhreyfla flugvéla með
og án flugmanna. Einkaflugmannspakki
kr. 695.000. Uppl. í síma 562 2100 &
696 8447 info@flugskoli.com

Til sölu 14” nagladekk 175/65 kr. 12
þús. Á sama stað óskast 15” nagladekk
175/60. Sími 692 1313.

Til sölu lítið slitin 14” GoodYear nagla-
dekk undan VW Golf. Upplýsingar í
síma 893 0905, Hákon.

Er með 15” álfelgur, ársgamlar undan
Subaru Legacy (5 gata). Til sölu á gjafa-
verði. Einnig 3 16” nýleg sumardekk.
Uppl. í s. 690 0980.

Ópel partar
Er að rífa Zafira 99-04, Vectra 93-01,
Astra 95-02, Corsa 95-02, Combo 95-
00. Viðgerðaþjónusta kaupum Opel
bíla. Opið um helgar. Sími 553 9900 &
845 2996.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14 Drangahrauns
megin, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í
Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum
einnig varahluti í fleiri tegundir bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

S. 555 3560
Bílapartar og Þjónusta. Eigum varahluti
í flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20.

Aðalpartasalan s. 565
9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á.m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im-
presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18.
Lau. 10-15.

Japanskar Vélar
Bílapartasalan Japanskar Vélar s. 565
3400 varahlutir í flesta Japanska og
Kórianska bíla.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í Musso,
Bens, VW, Skoda, MMC og fl. Opið
mán.-föst. 9-18. Skemmuvegur 16. S
557 7551.

Á hluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer/Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, ‘97, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra
‘91, Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300
‘90, Primera ‘93, Sonata ‘92. S. 896
8568.

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikk-
þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

KK Bílaverkstæði Skemmuvegi 22
Kópavogi, bremsuviðgerðir. Almennar
viðgerðir fyrir fólksbíla og jeppa, s. 861
3790 & 555 3755.

1000 kr. Tilboð!!!
Allar pizzur á matseðli eða með 2
áleggjum á aðeins 1000 kr. og hvít-
lauksbrauð fylgir frítt með, alla daga
þegar sótt er. Opið 16-21 alla daga.
Pizza 67 Austurveri, Háaleitisbraut 68.
S. 800 6767.

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Flug

Skipamiðlunin Bátar &
Kvóti ehf, Síðumúla 33.
Til sölu allar stærðir og gerðir

fiskiskipa, með og án kvóta. Ósk-
um eftir skipum með aflaheimild-
um á söluskrá. Óskum eftir 150 t.
af ýsu og 35 t. af þorski í krókak.

Heimasíða: www.skipa-
sala.com Skipamidlun@sim-

net.is Sími. 588 8111 Fax. 588
8114.

Bátar

Vinnuvélar

Lyftarar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Fjórhjól

Mótorhjól

Sendibílar

Pallbílar
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Allt um nám
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Hágæða postulín matar-, kaffi-, te- og
moccasett. Mikið úrval. Frábært verð.
Slovak Kristall, Dalvegur 16 b, 201
Kópavogur s. 544 4331.

Flott stígvél í stærðum 42-44. Ásta skó-
sali, Súðarvogi 7. Opið þriðjud. mið-
vikud. og fimmtud. 13-18.

Ef þig langar að opna eigið bakarí þá
hef ég til sölu allan búnað til þess á
hagstæðu verði ef samið er fljótlega.
Uppl. í s. 866 5940.

Stór amerísk þvottavél og önnur minni
ásamt þurrkara til sölu. Uppl. í s. 895
6999.

Íssk. 167 cm tvískiptur á 12 þ. 140 cm
& 125 cm á 8 þ. Barnakerra á 4 þ.
Barnabílstóll á 2 þ. 4 stk. 14” naglad. á
8 þ. 4 stk. 215/70 16” á 6 þ. 4 stk. 14”
BMW felgur á 6 þ. Leðursófi á 5 þ. S.
896 8568.

Óska eftir að kaupa notaðar innihurðir
8 stk. 80 cm. fleki. S. 861 1636.

Óska eftir góðum 15” nagladekkjum
(195/70/15). Upplýsingar í síma 893
0905, Hákon.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Til sölu 17” PowerBook 1.5 GHz 512
MB SDRAM Mac OS X 75 GB HD keypt
des ‘04. 160.000. S. 692 0034.

Járnaklippur.
Vandaðar Japanskar járnaklippur, ein-
fasa eða rafhlöðuvél. Taka upp í 16
mm. Léttar og öflugar. Rafbjörg ehf.
Vatnagörðum 14. Sími 581 4470.

Gámar, vantar 20 feta gáma. Uppl. í
síma 840 0604.

Tökum að okkur þakklæðningar og
þakvinnu. Gerum tilboð. S. 899 2202.

Nýtt!! Nýtt!!
Venus erotic store. Var að lenda 10-16
tíma 2ja diska DVD, verð 3.990. Allar
spólur 1990. 3 á 5.000. Venus Freyju-
götu 1 sími 552 2525. www.venus6.is.
Sendum í póskröfu um land allt.

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 663
7366.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir,
bónvinnu og gluggaþvott. Uppl. í s. 578
1450 eða senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Túnþökusala Oddsteins
Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 & 663 7666.

Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Hellulagnir, þökulagnir o. fl. S.
845 5224 & 893 4880.

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Stigahús - íbúðir - nýsmíði eða endur-
málun. Föst verðtilboð. Arnar málara-
meistari. S. 893 5537.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Hasso Ísland. Ertu að flytja? Höfum til
leigu ýmsar stærðir af sendibílum sem
henta þér, á verðum sem koma á óvart.
Síminn er 555 3330 Hasso Ísland

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Parketlögn - flísalögn - málun. Vönduð
vinna, tilboð. S. 892 9804.

Húsaviðhald.
Getum bætt við okkur verkefnum í
málningarvinnu, flísalögnum og fl.
Vönduð vinna. Upplýsingar í síma 892
2752 & 695 4661.

Flísalagnir
Get bætt við mig verkefnum. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 864 5169.

Flísalagnir.
Húsaviðgerðir, flísalagnir, flotlagnir, al-
mennt múrverk. 699 1434. Verkmúr
Ehf.

Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta um
rennur, glerja. Tilboð, tímavinna. S. 553
2171.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa-& parketlagnir og
trésmíði. Föst tilboð eða tímavinna. s.
616 1569.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Ódýrar tölvuviðgerðir.
Kem samdægurs í heimahús. Kvöld- og
helgarþjónusta. 695 2095.

Alspá 908-6440
Óhamingjusöm/samur? Óþarfi! Notaðu
NLP. Einkatímar. 10-22 Y.Carlsson.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Hanna 908 6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 18.00 til kl. 01.00.

Spái í spil. Tek fólk heim, ræð einnig
drauma, gef góð ráð. Tímap. í síma 891
8727, Stella.

Get tekið að mér alla almenna sand-
sparlsvinnu. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 699 3166.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

Þú getur það með Herbalife! Kaupauki
með pöntunum í okt. Edda Borg s. 896
4662.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
www.heilsuval.topdiet.is

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Viltu verða stílisti?
Nám í útlitsráðgjöf. The Academy of
Colour and Style - útlits-og förðunar-
skóli. Uppl. í síma 533 5101.

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu nýlegt IKEA Tromso hátt rúm
með skrifborði undir. Dýnustærð 140 x
200. Flott í barnaherbergið. Uppl. í síma
896 5064.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

20% AFSLÁTTUR
Ragazzi fötin kominn. Róbert Bangsi
...og unglingarnir Hlíðasmára 12,
Hverafold 1-3 www.robertbangsi.is sími
555 6688.

Hundar elska Greenies nagbeinin sem
hreinsa tennur. Dýrabær, Hlíðasmára 9,
Kóp. s. 553 3062, op. mán.- fös. 12-18,
lau. 11-15.

Hundabúr-Hundabæli.
30% afsl.

Nutró þurrfóður fyrir hunda og ketti í
hæsta gæðaflokki. Full búð af nýjum
vörum. 30% afsl. af öllu. Opið mán. til
föst. 10 til 18, laugard. 10 til 16, sunnd.
12 til 16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S.
565 8444.

Iguana eðla til sölu, búr, ljós. 3ja ára,
mjög gæf. Verð 20 þús. Uppl.
Zig_L@hotmail.com

Til sölu 1 siamse 2 oriental kettlingar
ættbókafærðir og bólusettir. Uppl. í
síma 864 1509.

Til sölu Chihuahua hvolpar. Anna s. 868
6058 og 551 9637, gessi@simnet.is

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Húsgögn

Kennsla

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Garðyrkja

Þrifvirkni Hreingerningar
þjónusta.

Tökum að okkur öll almenn þrif,
gluggaþvott sem og fyrirtækja og
heimilisþrif, stigaganga og teppa-

hreinsanir. Tilboð. Tímavinna.
Allar nánari Uppl. í s. 869 3868

& 861 6512 eða senda fyrir-
spurnir á trifvirkni@hot-

mail.com

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Bækur

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu minkapelsar
síður og stuttur, skinnkragar, ullar-

kápur og jakkar, t.d. yfirstærðir
o.fl. Verð frá 5.000 kr.

KS. Díana sími 551 8481.
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25 Glæsilegar Hótelíbúðir til leigu í
lengri eða skemmri tíma að Reykjavík-
urveg 72 Hafnafirði, skoðið heimasíðu
okkar www.bphotel.is Sími 540 9700.
Fax 540 9701.

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
miðsvæðis í Reykjavík. Athugið nánari
upplýsingar má finna á heimsíðu okkar.
www.leiguibudir.is

Glæsilegar fullbúnar studio íbúðir til
leigu í 101 Reykjavík í lengri eða
skemmri tíma upplýsingar í síma 863-
0403

2ja herbergja í Reykjavík. 2ja og 3ja
herbergja í Hafnarfirði. Sjá heimasíðu
Átthaga ehf. www.atthagar.is

3ja herb. íbúð í 107 R., með húsgögn-
um, til leigu. 120.000 kr. á mán. Uppl.
hallijo@yahoo.com

Einföld einstaklingsíbúð eða sambæri-
legt rými óskast til langtíma fyrir nægju-
saman, reyklausan einbúa í gamla
bænum. Má vera án eldhúss, rúmgóð
geymsla æskileg. Sími í vinnu 5700781
(Eysteinn), eða 5513839 á kvöldin.
Tölvupóstfang: eysteinn@boksala.is

Kona um þrítugt, reyklaus verkfræðing-
ur, óskar eftir 2-3 herb. íbúð í langtíma-
leigu miðsvæðis í Reykjavík. Reglusemi
og góðri umgengni heitið. Uppl. í síma
660 1569

Við erum snyrtilegt par með barn á
leiðinni, óskum eftir 3ja herbergja íbúð
í Breiðholti eða Seljahverfi. Við erum í
síma 847 7688 & 868 4593.

27 ára karlmaður óskar eftir stúdíóíbúð
eða einstaklingsíbúð á sv. 101. Uppl. í s.
691 9125.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað. www.geymsla-
eitt.is 564 6500.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Röska menn vantar á hjólbarðaverkst.
Uppl. í s. 568 3080 og á staðnum. Barð-
inn, Skútuvogi 2.

Sælgætisgerðin Freyja óskar eftir starfs-
fólki í framleiðslusal. Vinnutími mán.-
fim. 8.00-18.00, frí á föstudögum. Laun
skv. samkomulagi. Upplýsingar á vinnu-
tíma í símum 825 2048 og 825 2047.

Bakari óskast til að reka meðalstórt
bakarí í suður Noregi. Möguleikar á af-
komutengdum tekjum auk góðra
launa. Nánari upplýsingar hjá Ingvari í s.
699 60 99 eða ingvar@btnet.is

Bakarí
Aðstoðarmaður óskast í bakstur í Breið-
holti. Uppl. í s. 893 7370 eða 820 7370.

Bakarí
Bakari óskast í bakarí Breiðholti. Uppl. í
s. 893 7370 eða 820 7370.

Vanur háseti óskast á línuskipið Núp
BA-69. Upplýsingar í símum 852 2203
og 893 5458.

KORNIÐ. Nýtt bakarí og kaffihús í Lækj-
argötu 4 óskar eftir starfsfólki í af-
greiðslu nokkrar vaktir í boði hentar líka
nemum. Uppl. í síma 864 1509, einnig
umsóknir á www.kornid.is og á staðn-
um milli kl. 10 og 12.

Gröfumaður
Vantar mann á trakorsgröfu í tímabund-
ið verkefni á Seltjarnanesi. Þarf líka að
geta mokað með handskóflu. Uppl. í s.
893 1986 Rafmagnsverkstæði Birgis
ehf.

Bílstjóra með meirapróf og eftirvagna-
réttindi vantar í vinnu upp í sveit á Snæ-
fellsnesi. Uppl. í s. 435 6786 og 860
2699 eða á fm@vortex.is

Garðabær bakarí
Strafskraftur óskast til afgreiðslustarfa
hálfan daginn. Uppl. í s. 891 8258 &
565 8070, Þóra.

Vélstjori óskast á bát sem rær m/línu-
beitingarvél. Uppl. í síma 852 2389 &
892 1757.

Beitningamaður!
Vanur beitningamaður óskast, beitt í
Þorlákshöfn. Uppl. í s. 893 1193 & 483
3733.

Kassastarfsmaður
Bónus vantar starfsmenn til afgreiðslu á
kassa í verslun fyrirtækisins í Kringlunni
og Faxafeni. Áhugasamir geta sótt um í
verslun eða á www.bonus.is

Starfsmaður í kæli.
Bónus í Spönginni auglýsir eftir starfs-
manni í kæli. Áhugasamir geta sótt um
í verslun eða á www.bonus.is

Múlakaffi leitar að aðstoðarfólki í eld-
hús og uppvask. Uppl. í s. 553 6737,
Guðjón.

Bráðvantar dagmömmu sem fyrst til að
passa mig í vetur, á svæði 101 eða 105.
Uppl. í s. 869 8739.

Okkur vantar nokkra góða bílstjóra á
eigin bíl til að keyra út mat á kvöldin.
Uppl. í síma 820 6992.

Sjómenn!!
Vana háseta vantar á bát með beitning-
arvél. Uppl. í s. 852 2086 & 861 7655.

Byggingarverktaki frá Lettlandi óskar
eftir verkefnum á Íslandi: allt sem teng-
ist byggingarvinnu. S. 845 7158.

Múrari! Múrari getur bætt við sig verk-
efnum. Upplýsingar í síma 899 5066.

Svart veski tapaðist v. Bónus Yðufelli,
efra Breiðholti. Finnandi vinsamlegast
hafi samband í s. 557 7841 & 846 9741.

Aðalfundur hestamannafélagsins Gusts
sem auglýstur var 26,okt. frestast, önn-
ur dagsetning auglýst síðar.

Viltu kynnast fólki?
Fólk með sömu þarfir og þú er akkúrat
núna að að spjalla saman á
einkamal.is. Einfalt og skemmtilegt að
kynnast góðu fólki. Einkamal.is

Einkamál

Fundir

Tapað - Fundið

Atvinna óskast

Veitingahús
Starfsfólk óskast á lítinn veitinga-
stað í Kópavogi. Lágmarksaldur

25 ára.
Uppl. í s. 894 0292.

Ræsting á svæði. 105
Vantar fólk í ræstingar kl. 17, virka

daga.
Upplýsignar í síma 533 6020 &

raestir@raestir.is

Ræsting á vél. Grafarvogi
Ræsting fyrir hádegi virka daga í

Grafarvogi.
Upplýsingar í síma S. 533 6020

raestir@raestir.is

NK kaffi kringlunni.
Starfsfólk óskast á NK Kaffi í

Kringlunni.
Upplýsingar á staðnum eða í
síma 568 9040 & 693 9091.

Leikskólann Heiðarborg,
Selásbraut 56.

Vantar matráð í 2-4 mánuði.
Vinnutími frá 8-16.

Upplýsingar veitir leikskóla-
stjóri í síma 557 7350.

Veitingahúsið - Lauga-ás.
Okkur vantar áhugasaman og lífs-

glaðan starfskraft í sal. Góður
starfsandi. Góð laun fyrir réttan

aðila. Vaktavinna.
Nánari upplýsingar á staðnum.
Veitingahúsið Lauga-ás, Laug-

arásvegi 1.

Sandspartlarar.
Óskum eftir að ráða sandspartl-
ara til starfa við nýbyggingar á
höfðuðborgarsvæðinu. Leitum
eftir áhugasömum og traustum
aðilum, unnið er skv. mælinga-

kerfi.
Nánari upplýsingar í síma 899
8049. BGMálaraverktakar ehf

Leikskólinn Rofaborg í
Árbæ.

Starfsmann vantar á leikskólann
Rofaborg í Árbæ við uppeldi og

kennslu ungra barna í 100% starf.
Viðkomandi þarf að hafa áhuga á

að starfa með börnum, vera
ábyggilegur og ekki yngri en 20

ára.
Upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri síma 587 4816 eða 567
2290 til kl. 16:30 á daginn.

Samlokugerð
Vantar fólk til starfa í samloku-
gerð, dagvinna eða vaktavinna.
Upplýsingar gefur verkstjóri á

staðnum.
Sómi ehf Gilsbúð 9, 210 Garða-

bæ.

Sölumaður
Óskast til starfa í byggingarvöru
verslun í vesturbæ Reykjavíkur.
Upplýsingar í síma 660 3193.

Bakaríið hjá Jóa Fel
Bakríið og sælkeraverslun Jóa Fel
Kleppsvegi. Vantar hresst og dug-

legt starfsfólk. Tvískiptar vaktir.
Uppl. á fást hjá Lindu í síma

863 7579 eða á staðnum. Bak-
aríið Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi

152.

Prikið auglýsir.
Vantar fólk í dyravörslu og starfs-

menn í sal, helgarvinna.
Upplýsingar veitir Þórhildur í

síma 694 5553 e.kl. 18.

Prikið auglýsir.
Óskum eftir starfsmanni á dag-
vaktir sem fyrst. Eingöngu vanir
koma til greina. Góð laun í boði

fyrir rétt fólk.
Upplýsingar veitir Þórhildur í

síma 694 5553 e.kl. 18.

Sérvöruverslun með
undirföt, fatnað og

fleira.
Óskar eftir að ráða heilsdag-

manneskju í afgreiðslustörf. Helst
ekki yngri en 20 ára. Viðkomandi

þarf að vera með góða fram-
komu, metnað og reiðubúin(n)

að veita framúrskarandi þjónustu.
Umsóknir sendist á Fréttablað-
ið : smaar@visir.is merkt “und-

irföt” með upplýsingar um
aldur og fyrri störf og helst

meðmæli.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Ný skartgripasending 
Skarthúsið 

Ljósmyndanámskeið 
Ljosmyndari.is 
S: 898-3911 

Pilgrim Skartgripir 
Skarthúsið 

Silkimjúkur svefn í rúm-
fötunum frá okkur 
Verið Glæsibæ 

Kynntu þér KB tekjuvernd.
–pantaðu ráðgjöf á
kbbanki.is eða hringdu í
síma 444-7000.
KB banki.

Vörulisti Odda 2006 er
kominn út.
Þitt ókeypis eintak í versl-
un Odda að Borgartúni
29.
Oddi, skrifstofuvörur

Nú færðu gouda 26% í
sérmerktum 
kílóastykkjum með 20%
afslætti í næstu verslun. 
Osta- og smjörsalan

Fyrsti vinningur er tvöfald-
ur og gæti orðið 150
milljónir.
Víkingalottó.

Húsasmiðjan veitir nú
fyrst 
verðvernd á bygginga- og
heimilisvörum.
Húsamsiðjan, 
ekkert mál.

Verðvernd Húsasmiðjunn-
ar þýðir að þú 
færð hvergi lægra verð á
sömu vöru.
Húsamsiðjan- 
ekkert mál.

Hleðslurafhlöður.
Rafborg.

Gólfpúðar 
Af hjartans list,
Brautarholti 22

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi
564-1400

Þú getur verið öruggur
um verðið hjá okkur 
því við veitum nú fyrstir
verðvernd á 
bygginga- og heimilisvör-
um.
Húsasmiðjan- 
ekkert mál.

Veldu góða skó.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Útrýmingarsala, verslunin
hættir.
Skransalan, 
Skipholti 29-A

Húsasmiðjan er brautryðj-
andi í verðvernd 
á íslenskum byggginga-
vörumarkaði.
Húsamiðjan- ekkert mál.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Leirvörur 
Af hjartans list,
Brautarholti 22

Nýjar vörur- 
Belladonna.

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Skyrtur í úrvali.
Ralph Lauren 
Laugavegi 40 

Úrval af sængurgjöfum.
Móðurást Hamraborg.

Allt til víngerðar.
Áman.

Vinnufatnaður.
Dynjandi.

Dúnúlputilboð, Kápuúrval.
Laxdal Laugavegi.

Prúttsala. 
Húsgagnaverslunin il-
Tucano, Tryggvagötu.

Hvað mundir þú gera við
150 milljónir.
Víkingalottó.

Símarafhlöður.
Rafborg.

Bingó í kvöld.
Vinabær.

Vörulisti Odda 2006 er
kominn út.
Útgáfutillboð og skrif-
stofuleikur.
Pantanasími 515-5100.
Oddi skrifstofuvörur.

Olíumálverk 
Af hjartans list,
Brautarholti 22

Pilgrim skartgripir. 
Skarthúsið.

Brjóstagjafabolir og
brjóstagjafahaldarar,
persónuleg þjónusta.
Móðurást, mjaltavéla-
leiga, Hamraborg.

Ruggustólar 
Af-hjartans-list
Brautarholti 22.

Góður matur.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Stígvél í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Bingó í kvöld klukkan
19:45.
Vinabær, Skipholti 33

Tveir fyrir einn af blek-
hylkjum.
Blek.is
Ármúla 32, 
sími 5448000

Dúnúlpur, ný sending. 
Ralph Lauren 
Laugavegi 40

Gerðu sjálfur þitt gæða-
vín.
Áman.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Kökuhnífar
Af-hjartans-list
Brautarholti 22

GP-alkaline.
Rafborg.

Bingó í kvöld.
Allir velkomnir.
Vinabær.

Ný skartgripasending.
Skarthúsið.

Álfabikarinn.
Móðurást Hamraborg.

Húfur, vettlingar, treflar.
Skarthúsið.

Tilboð á Gouda 26% í
sérmerktum kílóastykkj-
um í næstu verslun, 20%
afláttur!
Osta- og smjörsalan.

Vörulisti Odda 2006 er
kominn út.
Verslun Odda, 
Höfðabakka 3.
Verslun Odda, 
Borgartúni 29.
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Álfaskeið, Hafn. 
97,8fm 3 herb. íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli auk 24,1 fm bílskúrs. Íbúðin
skiptist í forstofu, stofu, eldhús, lítinn gang, 2 svefnherbergi, baðher-
bergi, þvottaherbergi (búr) og sér geymslu í kjallara. Einnig er í kjallara
frystiklefi þar sem hver íbúi er með sér læst geymsluhólf. Í kjallara er
sameiginlegt þurrkherbergi og sameiginleg hjóla og vagnageymsla.
Verð 19,9 millj.

Grunnskóli Grindavíkur
Óskum eftir að ráða kennara nú þegar vegna veikinda-
forfalla. Um er að ræða bekkjarkennslu á yngsta stigi.

Upplýsingar veita skólastjóri og aðstoðarskólastjóri í síma
420-1150, eða 660-7320. Netfang: gulli@grindavik.is.

Skólastjóri

Asparhvarf - Vatnsenda.
Mjög skemmtilegt 234 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á barnvænum
og rólegum stað innst í botnlanga við Asparhvarf, Vatnsenda. Glæsilegt
ÚTSÝNI yfir Elliðavatn og í átt að Bláfjöllum.
Húsið skilast fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að innan (búið er að
einangra þakið), lóð frágengin. Möguleiki á að fá eignina fullbúna að
innan eða tilbúna til innréttinga. Mjög gott verð.
Allar nánari uppl. á skrifstofu DP FASTEIGNA í síma 561 7765.

☎ 533 4800

Laugavegur 182 • 105 Rvík • Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

118,9 fm góð hæð og ris auk
30,6 fm bílskúrs við Grenimel
með sérinng, alls 149,5 fm.
Hæðin skiptist í forstofu, hol,
stofur, eldhús, tvö svefnherbergi
og baðherbergi. Risið er nýtt
sem sér íbúð og skiptist í hol,
eldhús, stórt opið rými og
baðherbergi. 5916. V. 37,8 m.

GRENIMELUR -  HÆÐ OG RIS Stærð í fermetrum: 106,8
Fjöldi herbergja: 4
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 20,8

HÁALEITISBRAUT 153 - OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-19
Falleg og vel skipulögð 4ja. herbergja íbúð með sérgeymslu og þvottaherbergi í íbúð á 2. hæð t.v í vel viðhöldnu fjölbýli í Háaleit-
inu. Fallegt merbau parket á gólfum. Gott eldhús með sérsmíðuðum innréttingum og góðum borðkrók. Sérþvottahús í íbúð sem er
rúmgott með innréttingu og tengi fyrir þvottavél og þurrkara, gluggi úr þvottahúsi í suður. Stofan er við hlið eldhúss og er mjög
rúmgóð, nýtist vel sem borðstofa og setustofa, góðir gluggar í suður og útgengi út á suðursvalir. Í sameign er sérgeymsla, sam-
eignahluti í hjólageymslu. 3 góð svefnherbergi. Nýlegar B-30 eldvarnarhurðar eru á öllum íbúðum. Húseignin var öll máluð að utan
og gluggar ásamt steypuviðgerðum árið 2003. Skipt var um þak og það málað árið 2002. Semsagt eign í mjög góðu ásigkomulagi!
Stutt í alla þjónustu og hvers kyns tagi! Barnvænt hverfi og sameiginlegur garður með leiktækjum. Eignin er laus til afhendingar við

kaupsamning!

Allar nánari upplýsingar veitir: Áslaug Baldursdóttir, sölumaður á staðnum í dag 
sími: 822-9519 (Anna Kristín og Hjörtur á bjöllu).

FASTEIGNIR ATVINNA

Valhöll fasteignasala óskar eftir að
ráða lögg. fasteignasala/lögfræðing.
Um er að ræða fullt starf við skjalagerð og frágang vegna
kaupsamninga, afsala og annara löggerninga er tengjast
fasteignasölu.

Menntun og hæfniskröfur.
- löggilding til fasteignasölu og/eða lögfræðimenntun, 

reynsla í skjalafrágangi er skilyrði.
- góð innsýn og skilningur á öllu er tengist fasteignasölu.
- skipulögð, nákvæm og öguð vinnubrögð.
- frumkvæði, metnaður og framúrskarandi samskipta

hæfni.
- hæfni til að vinna í krefjandi umhverfi.
- gott væri ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.

Valhöll fasteignasala hefur starfað við góðan orðstír í 11 ár og er
ein af stærstu fasteignasölum landsins. Á Valhöll starfa 10 manns
sem öll hafa langa og yfirgripsmikla reynslu af starfi við fasteigna-
sölu. Góð samstaða, samheldni og léttur starfsandi einkennir starfs-
umhverfið á Valhöll, ásamt mjög glæsilegri starfsaðstöðu.

Umsóknum skal skilað til afgreiðslu Fréttablaðsins eða á 
ingolfur@valholl.is í s.l. Mánudaginn 31. okt. 2005 merkt
„Valholl – Skjalagerð“

TJARNARMÝRI-RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM
Vorum að fá í einkasölu mjög glæsilegt 277 fm. raðhús á tveimur hæðum með innbyg-
gðum bílskúr. Mikið hefur verið lagt í eignina og er hún mjög vel skipulögð og fallega
innréttuð. Á neðri hæð er rúmgott anddyri með skápum og hita í gólfi. Inn af anddyri er
gestasalerni sem er flísalagt er uppá miðjan vegg. Sjónvarpshol er rúmgott með glug-
gum sem ná frá gólfi uppí loft (möguleiki að breyta þessu rými í fimmta svefnherbergið).
Stofan er björt með sólstofu og útgengi á suðurverönd. Borðstofan er rúmgóð með
útgengi út í bakgarð sem snýr í norður. Fallegt eldhús með fallegri ljósgrárri sprautaðri
innréttingu, vönduðum tækjum og borðkrók. Útgengi er á grillverönd sem snýr í norður.
Þvottahús og geymsla inn af eldhúsi.Efri hæðin skiptist í fjögur mjög rúmgóð svefnherber-
gi og er eitt þeirra með fataherbergi innaf. Baðherbergi með baðkari, sturtuklefa og fall-
egri innréttingu. Á gólfum eru flísar, parket og sérinnflutt ullarteppi. Fallegur garður í
góðri rækt.
STÓRGLÆSILEG EIGN Í FJÖLSKYLDUVÆNU UMHVERFI. Verð 69 millj.

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
OG ER OPINN ALLA DAGA FRÁ KL. 8–22. 

Breyttur 
afgreiðslutími
í Skaftahlíð 24
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Virka daga kl. 8–18. 
Helgar kl. 11–16.

AUGL†SINGASÍMI

550 5000

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA

Sögurnar, tölurnar, fólki›.





Umsjón: nánar á visir.is

ICEX-15 4.625 Fjöldi viðskipta: 364
Velta: 2.822 milljónir

+1,09%

Actavis 43,10 +1,70% ... Bakkavör 44,00
+1,20% ... FL Group 14,20 +0,70% ... Flaga 3,71 +3,10% ... HB Grandi 9,35
+1,10% ... Íslandsbanki 15,00 +0,00% ... Jarðboranir 22,00 +2,30% ... KB banki
606,00 +1,00% ... Kögun 54,20 +0,40% ... Landsbankinn 22,70 +2,70% ... Marel
64,50 +0,80% ... SÍF 4,48 +0,20% ... Straumur 13,30 +0,80% ... Össur 93,50
+0,00%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

MIÐVIKUDAGUR 26. október 2005

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

MESTA HÆKKUN MESTA LÆKKUN
Flaga +3,06%
Landsbankinn +2,72%
Jarðboranir +2,33%

Mosaic Fashions -0,68%

Hluthafar Símans gátu
selt bréf sín.

Yfirtökutilboð til smærri hlut-
hafa Símans rann út í gær. Bauðst
þeim að selja hlutabréf sín til
Skipta ehf. á genginu 9,6. 

KB banki hefur umsjón með
gerð tilboðsins. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins voru ekki
margir búnir að nýta sér tilboðið í
byrjun vikunnar en nákvæmar
tölur lágu ekki fyrir í gærkvöldi.
Tilkynning verður send Kauphöll
Íslands í dag þar sem niðurstöður
verða kynntar.

Skipti keypti hlut ríkisins í
Símanum í sumar og á tæp 99 pró-
sent hlutafjár. Félaginu bar að

gera öðrum hluthöfum yfir-
tökutilboð samkvæmt lögum. Var
litlu hluthöfunum, sem voru í lok
ágúst sl. 1.252, sent boð um að
selja hlut sinn. Lýður Guðmunds-
son, stjórnarformaður Símans,
sagði á hluthafafundi í september
að hann vonaðist til að sem fæstir
nýttu sér þetta boð og fylgdi þeim
eftir.

Skipti greiddi 66,7 milljarða
króna fyrir hlut sinn. Aðrir hlut-
hafar eiga tæplega 87 milljónir
hluti. Gangi þeir allir að yfir-
tökutilboðinu þarf Skipti að
greiða þeim samtals um 832 millj-
ónir króna. Að meðaltali eru það
665 þúsund krónur til hvers hlut-
hafa. - bg

Íslandsbanki hefur ákveðið að
opna útibú í Kanada á fyrri hluta
ársins 2006. Íslandsbanki hefur
sérhæft sig í útlánum til sjávar-
útvegsfyrirtækja og meðal við-
skiptavina bankans eru nokkur af
stærstu sjávarútvegs- og fiskeld-
isfyrirtækjum Kanada. Íslands-
banki hefur haft útlán til Kanada
allt frá árinu 1999. Meðal stórra
viðskiptavina Íslandsbanka í
Kanada er stærsta laxeldisfyrir-

tæki Kanadamanna, Cooke Aqua-
culture, en Íslandsbanki hefur
komið að tveimur stórum yfirtök-
um félagsins á öðrum laxeldis-
fyrirtækjum síðustu misseri. Ís-
landsbanki gekk einnig á dögun-
um frá skuldabréfaútgáfu fyrir
kanadíska sjávarútvegsfyrirtæk-
ið Clearwater Seafoods Income
Fund en andvirði útgáfunnar var
um 2,5 milljarðar króna. 

- hb

Íslandsbanki opnar í Kanada

Yfirtökutilbo› útrunni›
HLUTHAFAFUNDUR Gestir á hluthafafundi Símans í september.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.
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17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Líló og Stitch (44:65)
18.23 Sígildar teiknimyndir (6:42) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 2005
13.00 Night Court (2:13) 13.25 Sjálfstætt
fólk 14.00 Hver lífsins þraut (7:8) (e) 14.30
Wife Swap (4:12) 15.15 Kevin Hill (5:22)
16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.45 Bold and
the Beautiful 18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

21.25

LITTLE BRITAIN

▼

Gaman

21.30

GRUMPY OLD WOMEN

▼

Gaman

21.00

SO YOU THINK YOU CAN DANCE 

▼

Keppni

22.00

LAW & ORDER

▼

Spenna

18.35

CHELSEA – CHARLTON

▼

fótbolti

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 2005 9.35 Oprah Win-
frey 10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons 9 
20.00 Strákarnir
20.30 What Not To Wear (4:5) (Druslur dress-

aðar upp) 
21.30 Grumpy Old Women (3:4) (Fúlar á

móti) Það getur stundum verið erfitt
að vera kona, sérstaklega á miðjum
aldri. Í þessum breska myndaflokki
kynnumst við nokkrum konum sem
segja farir sínar ekki sléttar. Þær þurfa
að hugsa um börnin og heimilið og
láta líka til sín taka á vinnumarkaðn-
um.

22.00 1-800-Missing (17:18) (Mannshvörf)
Hörkuspennandi myndaflokkur.

22.45 Strong Medicine (3:22) (Samkvæmt
læknisráði 4) 

23.30 Stelpurnar 23.55 Most Haunted (B.
börnum) 0.40 Mile High (B. börnum) 1.25
Smiling Fish & Goat on Fire (B. börnum) 2.55
Fréttir og Ísland í dag 4.00 Ísland í bítið 6.00
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.00 Kastljós 0.00 Dagskrárlok

18.30 Mikki mús (6:13) 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.35 Bráðavaktin (6:22) (ER, Ser. XI)

21.25 Litla-Bretland (4:6) (Little Britain II)
Ný bresk gamanþáttaröð þar sem
grínistarnir Matt Lucas og David Walli-
ams bregða sér í ýmissa kvikinda líki
og kynna áhorfendum Bretland og
furður þess.

22.00 Tíufréttir
22.20 Handboltakvöld
22.35 Gerð myndarinnar Africa United Þáttur

um gerð heimildamyndarinnar Africa
United sem er um fótboltalið á Íslandi
sem eingöngu er skipað erlendum
leikmönnum.

23.20 Laguna Beach (4:11) 23.50 My Super-
sweet (4:6) 0.20 David Letterman 1.05 Fri-
ends 4 (8:24) 1.30 Kvöldþátturinn 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Game TV Frábær þáttur fyrir

leikjafíklana!!
19.30 Game TV 
20.00 Friends 4 (8:24) (Vinir)
20.30 Hogan knows best (4:7) (Wrestleman-

ia)
21.00 So You Think You Can Dance (4:13)

Framleiðendur American Idol eru
komnir hér með splunkunýjan raun-
veruleikaþáttþar sem þeir leita að
besta dansara Banaríkjanna. Dómar-
arnir ferðast víða umBandaríkin en
aðeins þeir 50 bestu fá að fara til
Hollywood þar sem niðurskurðurinn-
heldur áfram. 

22.10 Rescue Me (4:13) (Twat) 
22.45 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og

skemmtiþáttur

23.20 Jay Leno 0.05 Judging Amy (e) 0.55
Cheers – 7. þáttaröð (e) 1.20 Þak yfir höfuðið
(e) 1.30 Óstöðvandi tónlist 

19.20 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

19.30 Will & Grace (e) 
20.00 America's Next Top Model IV Fjórtán

stúlkur keppa um titilinn og enn er
það Tyra Banks sem heldur um stjórn-
völinn.

21.00 Sirrý Spjallþáttadrottningin Sigríður
Arnardóttir snýr aftur með þáttinn
sinn.

22.00 Law & Order Bandarískur þáttur um
störf rannsóknarlögreglumanna og
saksóknara í New York. Þegar verið er
að rannsaka morð á einkaspæjara
kemur ýmislegt gruggugt í ljós.

22.50 Sex and the City – 1. þáttaröð Mr.Big
tilkynnir Carrie það að hann ætli ekki
að gifta sig aftur. 

17.55 Cheers – 7. þáttaröð 18.20 Innlit / útlit
(e)

6.05 Beethoven's 5th 8.00 Mona Lisa Smile
10.00 Greenfingers 12.00 Anger Management
14.00 Beethoven's 5th 16.00 Mona Lisa Smile
18.00 Greenfingers 20.00 Anger Management
(Reiðistjórnun) Óborganleg gamanmynd.
22.00 Who is Cletis Tout? (Hver er Cletis
Tout?) Þrælfín glæpagamanmynd. 0.00
Amazon Women on the Moon (e) (B. börn-
um) 2.00 Barbershop (B. börnum) 4.00 Who
is Cletis Tout? (B. börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 Good Girls Gone Bad 13.00 The E!
True Hollywood Story 14.00 101 Sensational Crimes of Fas-
hion!15.00 E! Entertainment Specials 16.00 Style Star 16.30
Style Star 17.00 Fight For Fame 18.00 E! News 18.30 Good
Girls Gone Bad 19.00 The E! True Hollywood Story 21.00
Party @ the Palms 21.30 The Anna Nicole Show 22.00 Wild
On 23.00 E! News 23.30 Good Girls Gone Bad 0.00 Party
@ the Palms 0.30 The Anna Nicole Show 1.00 The E! True
Hollywood Story 

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endur-
sýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport 

18.35 Enski deildabikarinn (Chelsea –
Charlton) Bein útsending frá leik
Grimsby Town og Newcastle United í 3.
umferð. Heimamenn unnu frækinn 1-0
sigur á Tottenham Hotspur í síðustu
umferð og eru til alls líklegir. Gestirnir
hafa heldur sótt í sig veðrið eftir slaka
byrjun en mestu munar að þeir fengu
Michael Owen í sínar raðir. Víst er að
flestir reikna með öruggum sigri
Newcastle en sagan sýnir að Grimsby
er lið sem má ekki vanmeta.

20.35 Ítalski boltinn (Serie A) Bein útsending
frá ítalska boltanum. 

22.15 Olíssport 
22.45 Enski deildabikarinn (Chelsea –

Charlton)

16.25 Enski deildabikarinn 18.05 Olíssport 

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Henry Denton úr kvikmyndinni Gosford
Park árið 2001

„I have a date with a hot glass of milk“

▼

▼

Á undanförnum árum hef ég tekið ástfóstri við
ensku úrvalsdeildina. Held reyndar að ég sé
ekki sá eini. Núna er mér hins vegar hætt að
standa á sama. Síðustu laugardaga hef ég ætlað
að gera mér glaðan dag. Sest inn á einhvern
boltabar, keypt mér hamborgara, franskar og
kók en í stað þess að fagna hef ég séð liðið mitt
liggja í valnum fyrir milljón dollara liði Chel-
sea, merja sigur á Blackburn og tapa fyrir Ful-
ham. Ég neyðist, sem sannur aðdáandi, til að
rembast eins og rjúpan við staurinn við að sann-
færa sessunauta mína um að liðið mitt sé lang-
best. Þrátt fyrir allar hrakfarir. 
Ég veit ekki hvort fer meira í taugarnar á mér,
velgengni hermanna Mourinho eða basl Rauða
hersins. Fyrir hvert tímabil byggi ég mér skýja-
borgir um að þetta sé tímabilið. Nú mun okkur
púlurum takast að skáka Arsenal, Manchester

United og nú síðast Chelsea. Svo taka við
eitt núll sigrar í leikjum sem við ættum að
rústa. Ég afsaka mig með því að framherj-
arnir séu að koma sér í form, að það taki
tíma fyrir liðið að spila sig saman. Allar
þessar afsakanir hljóma á hverju einasta
ári. Alltaf er ég reiðubúinn að fórna góða
skapinu fyrir liðið mitt. 
Það er alveg merkilegt hversu mikil ítök
gengi liðsins hefur á mann. Þetta er deild í
mörg þúsund kílómetra fjarlægð! Kannski
ætti ég bara að halda með Wigan. Þeir
standa sig ágætlega. Þjálfarinn sló á allar
væntingar liðsmanna sinna þegar hann
sagðist fullviss um að þeir myndu ekki
vinna titilinn. Gengi þeirra myndi því aldrei
valda mér vonbrigðum og sjá til þess að
laugadagar yrðu aftur góðir dagar.

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Af hverju alltaf flessi vonbrig›i?

14.00 Bolton – WBA frá 22.10 16.00 West
Ham – Middlesbrough frá 22.10 18.00 Ev-
erton – Chelsea frá 23.10 

20.00 Þrumuskot (e) 
21.00 Að leikslokum (e) 
22.00 Fulham – Liverpool frá 22.10 

0.00 Portsmouth – Charlton frá 22.10 2.00
Dagskrárlok

ENSKI BOLTINN

▼

STEVEN GERRARD Það var vissu-
lega stór stund þegar fyrirliðinn lyfti
Evrópumeistaratitlinum en hún
breiðir ekki yfir vonbrigði tímabils-
ins sem nú er nýhafið.
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Fréttir 12.45 Veður 12.57 Dánarfr. 13.00
Vítt og breitt 14.03 Útvarpssagan 14.30 Mið-
degistónar 15.03 Orð skulu standa 16.00 Frétt-
ir 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá 18.00 Fréttir
18.25 Spegillinn 18.50 Dánarfr. 19.00 Vitinn
19.30 Laufskálinn 20.10 Sáðmenn söngvanna
21.00 Út um græna grundu 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Bókaþátturinn 23.05 Fallegast á fóninn
0.10 Útvarpað á samtengdum rásum til morguns 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Poppland 16.10 Dægurmálaútvarp Rásar 2
18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar 18.25
Spegillinn 
19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 Tónlist að hætti
hússins 20.00 Ungmennafélagið 21.00 Konsert
22.10 Popp og ról

0.00 Fréttir 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

6.05 Árla dags 6.50 Bæn 7.30 Morgunvaktin
9.00 Fréttir 9.05 Laufskálinn 9.40 Slæðingur
10.13 Pipar og salt 11.03 Samfélagið í nær-
mynd 12.00 Fréttayfirlit 12.03 Hádegisútvarp

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.25 Fréttaviðtalið. 13.10 Hrafnaþing 14.03 Er
það svo? 15.10 Síðdegisþáttur Fréttastöðvarinn-
ar 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag 19.30
Morgunútvarpið e. 20.50 Allt og sumt 22.50 Á
kassanum e. 23.20 Fréttir Stöðvar 2 og Ísland í
dag e. 

0.20 Hrafnaþing Ingva Hrafns e. 

7.10 Morgunútvarpið 9.10 Allt og sumt 6.05 Einn og hálfur með Magnúsi R. Einarssyni
7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 

15.00 Hildur Helga 17.00 Gústaf Nielsson
18.00 Meinhornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arn-
þrúður Karlsdóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 
23.00 Kjartan G. Kjartansson 0.00 Hildur
Helga 2.00 Gústaf Nielsson 3.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 4.00 Kjartan G. Kjartansson 5.00 Arn-
þrúður Karlsdóttir

VIÐ MÆLUM MEÐ...
»

Gerð myndarinnar Africa United      Sjónvarpið kl. 22

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 Tennis: ATP Tournament Lyon 13.30 Tennis: WTA Tournament Linz
15.00 Tennis: ATP Tournament Basel 16.30 Tennis: WTA Tournament Linz
19.30 Sailing: Inside Alinghi 19.35 All Sports: Wednesday Selection 19.45
Golf: U.S. P.G.A. Tour Disney Golf Classic 20.45 Golf: the European Tour Mall-
orca Classic 21.15 Equestrianism: Show Jumping Spruce Meadows 22.15
Sailing: Rolex Fastnet Race 22.45 All Sports: Casa Italia: Road to Torino 2006
23.00 Adventure: Escape

BBC PRIME
12.00 Two Thousand Acres of Sky 13.00 Teletubbies Everywhere 13.10 Little
Robots 13.20 Andy Pandy 13.25 William's Wish Wellingtons 13.30 Boogie
Beebies 13.45 Fimbles 14.05 Tikkabilla 14.35 The Stables 15.00 The Life
Laundry 15.30 Ready Steady Cook 16.15 The Weakest Link 17.00 Doctors
17.30 EastEnders 18.00 Changing Rooms 18.30 Rick Stein's Food Heroes
19.00 Obsessions 19.50 In Search of the Brontes 21.00 State of Play 21.50
Red Cap 23.00 The Private Life of a Masterpiece 0.00 Dance Masterclass
0.45 Personal Passions 1.00 Trouble with Love 1.30 Trouble with Love 

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Hogzilla 13.00 When Expeditions Go Wrong 14.00 Seconds From
Disaster 15.00 Megastructures 16.00 Seconds From Disaster 17.00 Harem
Conspiracy 18.00 Hogzilla 19.00 When Expeditions Go Wrong 20.00 San
Francisco Earthquake 21.00 Hurricane Hunters 22.00 Air Crash Investigation
23.00 San Francisco Earthquake 0.00 Hurricane Hunters

ANIMAL PLANET
12.00 Big Cat Diary 12.30 Predator's Prey 14.00 Animal Cops Houston 15.00
Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Videos 16.30 Big Cat
Diary 17.00 Meerkat Manor 17.30 Monkey Business 18.00 Animals A-Z
18.30 Predator's Prey 19.00 Temple of the Tigers 20.00 The Temple of the Ti-
gers Revisited 20.30 Predator's Prey 21.00 Meerkat Manor 21.30 Monkey
Business 22.00 K9 Boot Camp 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00
Temple of the Tigers 1.00 Meerkat Manor 1.30 Monkey Business

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Fishing on the Edge 13.00 Mega-
Excavators 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrapheap Challenge 16.00 A
Bike is Born 16.30 A Bike is Born 17.00 American Chopper 18.00 Myt-
hbusters19.00 Aircrash 20.00 The Greatest Ever 21.00 Zero Hour 22.00 Myt-
hbusters 23.00 Forensic Detectives 0.00 Hitler's Women

MTV
12.00 Just See MTV 13.00 Pimp My Ride 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00
Switched On 16.00 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 Hit List UK 18.00
MTV Making the Movie 18.30 Making the Video 19.00 Trippin' 19.30 The Os-
bournes 20.00 EMA Build-Up Show 20.30 EMA Build-Up Show 21.00 MTV
Mash 21.30 Andy Milonakis Show 22.00 The Lick 23.00 Just See MTV 

VH1
11.30 VH1 Hits 15.00 So 80s 16.00 VH1's Viewers Jukebox 17.00 Smells
Like the 90's 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 All Access 19.30
MTV at the Movies 20.00Pop Up Videos 20.30Beavis & Butthead 21.00VH1
Rocks 21.30 Flipside 22.00 Top 5 1.00 Fabulous Life Of...

CLUB
12.10 Crimes of Fashion 12.35 Lofty Ideas 13.00 Staying in Style 13.30 The
Review 14.00 Girls Behaving Badly 14.25 The Villa 15.10 The Roseanne
Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Retail Therapy 17.15 The
Review 17.40 Girls Behaving Badly 18.05 Staying in Style 18.30 Paradise
Seekers19.00Design Challenge 19.25Race to the Altar 20.15Sextacy21.10
Women Talk 21.35 Sex and the Settee 22.00 Cheaters 23.00 Simply Indian
23.30 City Hospital 0.25 Girls Behaving Badly 0.50 Completely Hammered
1.15 Innertainment 1.45 The Review 

CARTOON NETWORK 
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename: Kids
Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Animated Series
14.30 Atomic Betty 15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30 B-Daman
16.00Codename: Kids Next Door 16.30Foster's Home for Imaginary Friends
17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 17.30 Charlie Brown Specials
18.00 What's New Scooby-Doo? 18.30 Tom and Jerry 19.00 The Flintstones
19.30Looney Tunes 20.00Dastardly & Muttley in Their Flying Machines 20.30
Scooby-Doo 21.00 Tom and Jerry 22.00 Dexter's Laboratory 22.30 The
Powerpuff Girls 23.00 Johnny Bravo 23.30 Ed, Edd n Eddy 0.00 Skipper &
Skeeto 1.00 Spaced Out 1.30 Spaced Out

JETIX
12.20 Goosebumps 12.50 Black Hole High 13.15 Spiderman 13.40 Moville
Mysteries 14.05 Digimon II 14.30 Totally Spies 15.00 W.i.t.c.h 15.30 Sonic X 

MGM
12.00 The Medgar Evers Story 13.25 The Adventures of Buckaroo Banzai
15.05Samaritan: The Mitch Snyder Story 17.00The Aviator 18.35Trenchcoat
in Paradise 20.30 Warm Summer Rain 21.55 Contamination 0.7 23.30 What
Happened Was... 1.00 Prey for the Hunter 

TCM
19.00 Where Were You When the Lights Went Out? 20.30 Blackboard Jungle
22.10 Operation Crossbow 0.05 Ten Thousand Bedrooms 2.05 Rhapsody

HALLMARK
12.45 Merlin 14.15 Freak City 16.00 Mermaid 17.30 McLeod's Daughters V
18.15 Ruby's Bucket of Blood 19.45 Empire 21.30 Lonesome Dove: The
Series 22.15 Hamlet 0.00 Ruby's Bucket of Blood 1.30 Lonesome Dove: The
Series

BBC FOOD
12.00 Neil Perry Rockpool Sessions 12.30 My Favourite Chef 13.00 My
Favourite Chef 13.30 Sophie's Weekends 14.00 Delia's How to Cook 14.30
Neil Perry Rockpool Sessions 15.00 Wild and Fresh 15.30 Masterchef Goes
Large 16.00 Chef at Large 16.30 Danny By the Sea 17.00 Chef at Home
17.30 The Best 18.00 The Naked Chef 18.30 Street Cafe 19.00 Forever Sum-
mer With Nigella 19.30 Paradise Kitchen 20.00 Can't Cook Won't Cook 20.30
Galley Slaves 21.00 Delia's How to Cook 21.30 Masterchef Goes Large 

DR1
12.30 Ramt af livstruende sygdom 12.32 Ikke et ord om d¢den 12.35 De
trofaste d¢de 12.54 D¢den i andre kulturer 13.00 TV Avisen med vejret 13.10
OBS13.20Jan i naturen 13.50Nyheder på tegnsprog 14.00Dawson's Creek
14.45 Det Vildeste Westen 15.00 Braceface 15.20 Helt sikkert DR 15.30 GO!
16.00 SKRÅL 16.20 KatjaKaj og BenteBent 16.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 16.55 Dagens Danmark 17.25 TV Avisen 17.30 Rabatten 18.00 DR
Dokumentar – Bomben i Lasten 19.00 TV Avisen 19.25 Profilen 19.50 Hånd-
boldOnsdag 20.30 SportNyt 20.40 HåndboldOnsdag 21.30 Onsdags Lotto
21.35 Efter flodb¢lgen 22.05 Musikprogrammet 22.35 Det Vildeste Westen 

SV1
12.10 La Strada: Landsvägen 13.55 Anslagstavlan 14.00 Rapport 14.10
Gomorron Sverige 15.00 Sverige! 15.30 Krokodill 16.00 BoliBompa 16.01
Kött på benen 16.30 Hjärnkontoret 17.00 Barbacka 17.30 Rapport 18.00
Packat & klart 18.30 Mitt i naturen 19.00 Extras 19.30 Fastighetsskötaren
21.30 Rapport 21.40 Kulturnyheterna 21.50 Häktet 22.50 Sändning från
SVT24

Óvenjulegt fótboltali›
Leikmenn liðsins eru allir erlendir 

Þáttur um gerð heimildamyndar-
innar Africa United en myndin
fjallar um fótboltalið á Íslandi
sem eingöngu er skipað erlend-
um leikmönnum. Í þættinum er
rætt við leikstjóra myndarinnar,
Ólaf Jóhannesson, og framleið-
endurna þá Ragnar Santos og
Benedikt Jóhannesson. Farið er
yfir langan framleiðslutíma heim-
ildarmyndarinnar, sem ferðast
hefur vítt og breitt um heiminn á
undanförnum mánuðum. Einnig
eru sýnd atriði úr myndinni og
skyggnst á bakvið tjöldin við
gerð hennar.








