
Hækka Kaupþing | Greining 
Glitnis hefur hækkað verðmat sitt 
á Kaupþingi í 1.171 krónu á hlut 
úr 968 samkvæmt verðmatsgengi 
sem sent var út til viðskiptavina 
Glitnis.

Minni ábyrgð | Glitnir ber minni 
áhættu af íslenska hagkerfinu, 
hlutabréfamarkaði, krónunni 
og endurfjármögnunarferli en 
Landsbankinn samkvæmt grein-
ingu Morgan Stanley.

Ofmetinn halli | Viðskiptahallinn 
á síðasta ári gæti verið ofmet-
inn um allt að því níu prósent af 
vergri landsframleiðslu að mati 
greiningardeildar Kaupþings.

Hugleiða flótta | svo gæti farið 
að Straumur-Burðarás yrði flutt-
ur til annars lands vegna nýrrar 
reglugerðar sem þrengir starfs-
skilyrði fjármálafyrirtækja veru-
lega.

Auðugir feðgar | Björgólfur 
Thor Björgólfsson og Björgólfur 
Guðmundsson eru á lista Forbes 
yfir auðugustu menn í  heimi. 
Björgólfur yngri er í 249. sæti og 
Björgólfur eldri í sæti 799. 

Aukin geta | Stjórn Kaupþings 
leggur það til við aðalfund í lok 
vikunnar að henni verði heimilað 
að hækka hlutafé um fimmtung. 
Fjárfestingargeta bankans mun 
þá nema 300 til 400 milljörðum. 

Industria framsækin |
Viðskiptatímaritið CNBC 
European Business hefur útnefnt 
u p p l ý s i n g a t æ k n i f y r i r t æ k i ð 
Industria sem eitt af 50 fram-
sæknustu fyrirtækjum Evrópu.

Hugsanlegar lækkanir | Líkur 
eru á að lánshæfiseinkunnir 
íslensku bankanna lækki í kjölfar 
þess að matsfyrirtækið Moody‘s 
er að endurskoða aðferðafræði 
sína við lánshæfismat. 

Sjávarútvegsskóli SÞ

Sautján alþjóð-
legir nemendur 
útskrifast 14

Eldflaugavísindamaðurinn
Mark Sachon

Kennir með lego-
kubbum í MBA-námi
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Bresk líftækni

Stendur á styrkum grunni

8-9

Síminn hefur keypt að fullu breska símafélagið 
Aerofone með það fyrir augum að efla þjónust-
una við viðskiptavini Símans í Bretlandi.

Hjá Aerofone, sem var stofnað árið 1985, 
starfa um 50 manns og nemur velta félagsins 
um 1,6 milljörðum íslenskra króna, samkvæmt 
upplýsingum frá Símanum.

Sævar Freyr Þráinsson, framkvæmdastjóri 
fyrirtækjasviðs Símans, er nýr stjórnarformaður 
Aerofone. Með honum í stjórn eru Ásmundur 
Tryggvason, lögfræðingur hjá Exista, og Þór Jes 
Þórisson, framkvæmdastjóri tæknisviðs Símans. 
Jo Marks, fyrrverandi eigandi og einn af stofn-
endum Aerofone, hefur tekið við starfi fram-

kvæmdastjóra fyrirtækisins.
Síminn er þegar með starfsemi í Bretlandi undir 

heitinu Síminn UK og Linda Björk Waage, forstöðu-
maður almannatengsla Símans, segir Aerofone 
falla vel að þeirri starfsemi. „Þá vantaði kannski 
frekar tengsl við meira virðisaukandi lausnir og 
okkur tenginguna inn á markaðinn, þannig að úr 
varð afskaplega fallegt hjónaband,“ segir hún. 

Aðaláherslan í starfsemi Aerofone verður á lítil 
og meðalstór fyrirtæki. Að sögn Símans hefur 
fyrirtækið hlotið fjölda tilnefninga og verðlauna 
fyrir þjónustu sína hjá samtökum breskra síma-
fyrirtækja, Mobile News Awards. Fyrirtækið er 
staðsett í Bedford. - óká

Síminn í fallegt hjónaband

Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

Eftir að aðalfundir stærstu fjármálafyrirtækja og 
fjárfestingarfélaga landsins hafa runnið skeið sitt 
á enda munu þúsundir hluthafar í þeim hafa feng-
ið rúman 71 milljarð króna í arð-
greiðslur. Þetta er um 23 prósent 
af samanlögðum hagnaði félaganna 
í fyrra. Af þessum 71 milljarði 
rennur tíund í ríkiskassann, eða 
7,1 milljarður króna, í formi fjár-
magnstekjuskatts.

Erfitt getur verið að bera þessa 
fjárhæð saman við arðgreiðsl-
ur á síðasta ári. Ef aukaarður 
Kaupþings á haustdögum í formi 
Exista-hlutabréfa er undanskilinn 
þá greiddu sömu fyrirtæki út tæpa 
37,8 milljarða. Aukningin er því um 
88 prósent á milli ára. Ef aukaarð-
urinn, sem nam 18,3 milljörðum, er 
meðtalinn þá er aukningin talsvert 
minni, um 27 prósent.

FL Group greiðir hæsta arðinn 
en fimmtán milljarðar renna til eig-
enda félagsins sem svarar til 193 prósenta arðs af 
nafnverði hlutafjár. Ætla má að ekkert fyrirtæki 
í Íslandssögunni hafi greitt eins mikinn arð út á 
einu bretti ef frá er talinn áðurnefndur aukaarður 

Kaupþings. FL hagnaðist um 44,6 milljarða króna í 
fyrra þannig að arðgreiðslan nemur um þriðjungi af 
árshagnaði félagsins.

Fyrir aðalfundum Existu og Kaupþings liggja til-
lögur um að greiddir verði yfir tíu milljarðar króna 
til hluthafa hvors félags. Þetta svarar til 29 prósenta 

af hagnaði Existu en 12,2 pró-
senta af árshagnaði Kaupþings.

Glitnir og SPRON greiða um 
níu milljarða í arð. Hluthöfum 
í Glitni bauðst að fá hluta arðs-
ins í formi hlutabréfa bankans. 
Heildarupphæðin er fjórðung-
ur af hagnaði bankans í fyrra. 
SPRON greiðir tæpa níu millj-
arða í arð til stofnfjáreigenda 
en það samsvarar nærri öllum 
árshagnaði fyrirtækisins.

Straumur borgar 75 prósent af 
nafnverði hlutafjár í arð, það er 
7.769 milljónir króna. Arðurinn 
nemur 17,2 prósentum af hagnaði 
ársins 2006. Landsbankinn greið-
ir rúma 4,4 milljarða í arð eða 
ellefu prósent af hagnaði síðasta 
árs. Atorka greiðir um helming 

af hagnaðinum í arð, það er 3,3 milljarða. TM borgar 
hins vegar mestan arð út sem hlutfall af árshagnaði. 
Félagið stefnir að eins milljarðs arðgreiðslu til hlut-
hafa en það hagnaðist um 696 milljónir í fyrra.

Sjötíu milljarðar 
króna í arðgreiðslur 
Stærstu fjármálafyrirtækin greiða út hærri arð en áður 
hefur þekkst. Þrjú félög borga yfir tíu milljarða til eigenda 
sinna. Ríkið fær yfir sjö milljarða króna í skatttekjur.

A R Ð G R E I Ð S L U R S T Æ R S T U
F J Á R M Á L A F Y R I R T Æ K J A

Félag Arður Hlutfall af hagnaði
FL Group 15,0 33,7%
Exista 10,8 29,0%
Kaupþing 10,4 12,2%
Glitnir 9,4 24,6%
SPRON 8,9 99,0%
Straumur 7,8 17,2%
Landsbankinn 4,4 11,0%
Atorka 3,4 50,0%
TM 1,0 144,0%
Alls 71,1
* Ekki er talinn með sérstakur aukaarður Kaupþings 
til hluthafa í formi Exista-bréfa að upphæð 18,2 millj-
arðar. Allar upphæðir í milljörðum

Áhugi er fyrir hendi hjá 
Borgarbyggð að auka stofnfé 
Sparisjóðs Mýrasýslu (SPM) en 
sveitarfélagið er eini stofnfjár-
eigandi sparisjóðsins. „Það hefur 
verið til skoðunar hjá sveitar-
félaginu að auka stofnfé. Við erum 
ekki búin að ákveða hve mikið 
en við værum að tala um veru-
lega aukningu á stofnfé, einhvers 
staðar á bilinu 250-350 milljónir 
króna,“ segir Páll S. Brynjarsson, 
sveitarstjóri Borgarbyggðar, og 
býst við að ákvörðun liggi fyrir 
í haust. Stofnfé sparisjóðsins er 
aðeins um fjórar milljónir króna 
en eigið fé rúmir 3,5 milljarðar.

Páll segir að málið hafi verið 
reifað við stjórnendur spari-
sjóðsins sem hafa tekið vel í hug-
myndina. Sveitarfélagið ætti þar 
með kost á að fá eðlilegri arð af 
eign sinni og eigið fé sparisjóðs-
ins myndi styrkjast með þessari 
aðgerð.

Aðspurður segir Páll að það 
hafi ekki komið til tals að opna 
eignarhald að SPM. - eþa

Áhugi að auka 
stofnfé SPM

Almar Örn Hilmarsson, forstjóri 
Sterlings, segir að takmarkaður 
áhugi sé frá bæjardyrum félags-
ins séð að taka yfir þrotabú 
sænska lággjaldaflugfélagsins 
FlyMe. Heimildarmaður Dagens 
Industri telur líklegt að skipta-
stjórinn, Rickard Ström, hafi 
Sterling til skoðunar sem nýjan 
eiganda og jafnvel Pálma 
Haraldsson í Fons sem var eitt 
sinn stærsti hluthafinn í FlyMe. 
Talið er líklegt að fjóra til fimm 
milljarða króna þurfi til að hefja 
rekstur félagsins á ný.

„Það þarf talsverða fjármuni 
til að hefja rekstur FlyMe að 
nýju og samkeppnin er mikil. 
Við erum búnir að fara inn á 60-
70 prósent af þeirra flugleiðum 
en það gæti verið spennandi að 
kaupa hluta úr þrotabúinu fyrir 
hagstætt verð, til dæmis net-
klúbbinn,“ segir Almar Örn. - eþa

Efast um 
kaup á FlyMe
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Vika Frá áramótum

365 -2% -24%
Actavis 1% 9%
Alfesca -3% -6%
Atlantic Petroleum 2% 13%
Atorka Group -4% 1%
Bakkavör  -1% 3%
FL Group -4% 20%
Glitnir -3% 18%
Hf. Eimskipafélagið -8% 9%
Kaupþing 1% 24%
Landsbankinn 0% 24%
Marel -1% -4%
Mosaic Fashions 5% 5%
Straumur  -4% 18%
Össur 5% 12%
Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Verið er að leggja lokahönd á sam-
einingu Sparisjóðs Ólafsfjarðar 
og Sparisjóðs Siglufjarðar í 
einn sparisjóð og er beðið eftir 
bréfi frá FME. Þetta segir Gísli 
Kjartansson, sparissjóðsstjóri 
Sparisjóðs Mýrasýslu (SPM) sem 
á sparisjóðina tvo að langstærst-
um hluta. Ekki liggur fyrir hvert 
nafn hins nýja sparisjóðs verður. 
Samanlagt högnuðust nágranna-
sparisjóðirnir um áttatíu milljón-
ir króna í fyrra.

„Þá liggja fyrir viljayfirlýsing-
ar milli Sparisjóðs Skagafjarðar 
og Sparisjóðs Siglufjarðar að farið 
verði í viðræður á milli þeirra 
í framhaldi,“ bendir Gísli á en 
SPM er meðal stærstu stofnfjár-
eigenda í Skagafjarðarsjóðnum.

Aðgerðirnar eru liður í því að 
efla sparisjóðina. „Við lítum svo 
á að ef við náum þessum þrem-

ur sparisjóðum saman þá verður 
þarna orðinn myndarlegur sjóður 
sem ætti að vera í vel stakk búið 
að þjóna mönnum fyrir norðan.“ 

- eþa

Horft til samruna 
þriggja sparisjóða

Tveir sparisjóðir norðan heiða eru að sameinast.

Hópadeild Icelandair býður fyrirtækjum, starfs-
mannafélögum og öðrum hópum einstaka þjónustu 
þegar kemur að árshátíð erlendis eða annars 
konar hópferð.

Við sjáum ekki aðeins um flugbókanir og hótel-
pantanir heldur tökum við að okkur að skipuleggja 
ferðina frá a til ö ef þess er óskað.

+ Nánari upplýsingar hjá hópadeild Icelandair
    í síma 505 0406 eða hopar@icelandair.is
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‘07 70ÁR Á FLUGI

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Þrátt fyrir seljendavænan fyrirtækjamarkað í 
Vestur-Evrópu síðustu ár virðast seljendur ekki fá 
hámarksverð fyrir fyrirtæki sín samkvæmt niður-
stöðum nýrrar alþjóðlegrar rannsóknar greiningar- 
og ráðgjafarfyrirtækisins KPMG. 

Í rannsókninni, sem náði til þriggja heimsálfa, 
kemur fram að helmingur fyrirtækja og fjórð-
ungur fjárfestingafélaga, telur sig ekki hafa náð 
hámarksarði í síðustu sölu. Þá kemur einnig fram 
að bakreikningar draga oft úr arði eftir að frá sölu 
hefur verið gengið.

Einnig var kannað hversu langan tíma söluferli 
fyrirtækja taki. Þrír fjórðu seljenda segja að alla 
jafna taki yfir hálft ár að selja fyrirtæki. Almennt 
telja menn að samningar taki svipaðan tíma og 
áður, en þó er nokkur hópur sem telur að ferlið sé 
að lengjast.

KPMG spáir því í skýrslu sinni að söluferlið verði 
sífellt faglegra og telur þar gæta áhrifa frá fjár-
festingafélögum sem mikla áherslu leggi á áreiðan-
leikakannanir og viðlíka verkferla. Sýnt hafi sig að 
fjárfestingafélögin hafi fremur náð að hámarka arð 
sinn við fyrirtækjasölu og að aðrir komi til með að 
vera eftirbátar þeirra þar til ámóta starfsaðferðir 
hafi verið teknar upp.

Benedikt Magnússon, forstöðumaður fyrirtækja-
sviðs KPMG  á Íslandi, segir erfitt að fullyrða um 
hvort þessar niðurstöður bendi til að íslenska útrás-
in hafi fengist á betra verði en ella. „Íslendingar 
hafa náttúrlega keypt grimmt og kannski ráð að 
huga vel að þessum málum áður en kemur að því 
að taka til í nýjum eignum og jafnvel selja aftur frá 
sér að hluta.“

Benedikt segir skýrsluna endurspegla þá ráðgjöf 
sem KPMG hafi haft uppi um mikilvægi þess að 
standa rétt að málum. „Alveg klárt mál er að það er 
ekki skyndilausn að selja. Oft halda menn að þetta 
sé einfalt mál, en ef allt á að fara vel að lokum er að 

mörgu að hyggja og hægt að misstíga sig víða í ferl-
inu.“ Benedikt bendir í því sambandi á að þegar fyr-
irtæki eru seld sé verið að opna fyrir aðgengi kaup-
enda að margvíslegum upplýsingum sem kunni að 
vera viðkvæmar. „Svo tekur salan náttúrlega tíma 
sinn og ekki má gleyma að reka fyrirtækið á meðan. 
Oft er það þannig hér að lykilstjórnandi er líka eig-
andi. Ef hann hverfur í söluferli kemur það fljótt 
niður á árangri félagsins.“ 

Þá ítrekar Benedikt mikilvægi þess að leitað sé 
til fagaðila sem þekki til verðmyndunar félaga, 
fremur en á staði þar sem öll áhersla sé ef til vill 
lögð á einn þátt, svo sem form kaupsamningsins. 

Í lokaspurningu könnunar KPMG bendir Benedikt 
hins vegar á að fram komi að þótt allir væru sam-
mála um að betur þyrfti að standa að málum, 
myndu tveir þriðju samt ekki breyta sinni nálgun. 
„Og það þrátt fyrir að menn geri sér grein fyrir því 
sem aflaga fór áður.“ Um leið segir Benedikt vert 
að hafa í huga að margar ástæður geti legið að baki 
því að seljandi fyrirtækis telji sig ekki hafa fengið 
fullt virði fyrir eign sína. Þannig geti menn óttast 
að missa af sölutækifærum stökkvi þeir ekki til, 
enda hefðu þeir að öðrum kosti þurft að bíða lengi 
eftir nýju og betra tilboði.

Seljendur fyrirtækja 
telja sig ekki fá nóg
Ný alþjóðleg könnun KPMG sýnir að seljendur telja sig ekki
ná að hámarka hagnað sinn. Fagleg vinnubrögð sækja á.

Hrein eign lífeyrissjóðanna jókst 
um 0,8 prósent í janúar. Nam 
aukningin 11,5 milljörðum króna. 
Eignir sjóðanna stóðu í 1.508 
milljörðum króna í lok mánaðar-
ins. Þetta kemur fram í tölum frá 
Seðlabankanum.  

Aukningin er töluvert minni en 
í janúar í fyrra þegar eignir líf-
eyrissjóðanna jukust um 3,3 pró-
sent. Í Morgunkorni Glitnis segir 
að eign í innlendum hlutabréfum 
hafi aukist mest í mánuðinum eða 
um 11,3 prósent. Eign í erlendum 
verðbréfum hafi minnkað um 
2,9 prósent sem skýrist að miklu 
leyti með hækkun á gengi krón-
unnar. - hhs

Minni aukning

Jötunn Holding, sem er eignar-
haldsfélag að stærstum hluta í 
eigu Baugs Group og Sir Toms 
Hunter, ríkasta manns Skotlands, 
eignaðist 4,5 prósent hlutafjár 
í Glitni í síðustu viku. Hunter 
tekur um helming hlutafjár í Jötni 
Holding, samkvæmt heimildum 
Markaðarins, á móti þrjátíu pró-
senta hlut Baugs. Óþekktur þriðji 
aðili kemur einnig að félaginu.

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá á dögunum eignaðist Hunter 
um tveggja prósenta hlut í Glitni 
sem var settur inn í Jötni ásamt 
bréfum Baugs í Glitni og viðbót-

arhlut sem keyptur var 
á markaði. Eignarhlutur 
Jötuns er metinn á 17,7 
milljarða króna miðað 
við gengi Glitnis í viku-
byrjun.

Í breska blaðinu Times 
um helgina kom fram að 
Hunter ætti einnig tæp-
lega þriggja prósenta 
hlut í FL Group sem 
hann eignaðist í nóvember árið 
2005 þegar FL jók eigið fé um 
44 milljarða króna í hlutafjárút-
boði. Að sögn Times nemur óinn-
leystur hagnaður Skotans af fjár-

festingunni í FL þrjátíu 
milljónum punda, um 3,9 
milljörðum króna.

Það er varla hægt að 
segja að Skotinn hafi 
setið auðum höndum í 
síðustu viku því ásamt 
því að hafa komið að 
stofnun Jötuns tók hann 
þátt í yfirtöku á bygg-
ingarfélaginu Crest 

Nicholson í samvinnu við bank-
ann HBOS. Fjárfestahópurinn, 
sem kallast Castle Bidco, greið-
ir um 93 milljarða króna fyrir 
félagið. -  eþa

Sir Tom Hunter stærstur í Jötni
Skotinn hagnast verulega á bréfum í FL Group.

Fjárfestingabankinn JP 
Morgan er heimsins stærsti 
eigandi vogunarsjóða sam-
kvæmt  tímaritinu Absolute 
Return. Eignastýringararmur 
fyrirtækisins óx um 74 pró-
sent á síðasta ári sem rakið er 
til kaupa á Highbridge Capital 
Management árið áður. Eignir, 
sem bankinn var með í stýr-
ingu, námu 2.278 milljörðum 
króna.

Skammt á eftir kemur eigna-

stýring Goldman Sachs sem 
hélt utan um 2.023 milljarða.

Tímaritið áætlar að eignir 
vogunarsjóða í heiminum hafi 
numið 121 þúsund milljörðum 
króna í árslok en 11,25 pró-
senta ávöxtun varð á starfsemi 
þeirra á síðasta ári. Nýmarkaðir 
skiluðu drjúgum hluta þessarar 
góðu ávöxtunar. Samkvæmt því 
stýra tuttugu stærstu sjóðirnir 
um þriðjungi af heildareignum 
vogunarsjóða á heimsvísu. - eþa

JP Morgan stærstur 
í vogunarsjóðum

Yfir ellefu prósenta ávöxtun vogunarsjóða.
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Flaga skilaði tæplega 661 þúsund 
dala hagnaði eftir skatta á fjórða 
ársfjórðungi sem eru tæplega 45 
milljónir íslenskra króna. Félagið 
tapaði 1.445 þúsund bandaríkja-
dölum á sama tíma árið 2005 (98 
milljónum króna). 

Fyrir árið í heild nam tap Flögu 
690 þúsund dölum eða 47 milljón-
um króna.

Tekjur félagsins jukust um 8 
prósent á fjórða ársfjórðungi en 
drógust saman um 7 prósent fyrir 
árið í heild. 

Eiginfjárhlutfall Flögu er hátt, 
um 65 prósent. - eþa 

Flaga úr tapi 
í hagnað

HB Grandi skilaði 1.980 milljóna 
króna tapi í fyrra samanborið 
við 549 milljóna króna hagnað 
árið áður. Á fjórða ársfjórðungi 
tapaði félagið 943 milljónum á 
móti 387 milljóna króna tapi árið 
2005.

Tapið skýrist fyrst og fremst 
af hækkandi fjármagnsgjöldum, 
auknum gengismun erlendra lána 
og verðbótum. Alls voru fjár-
magnsliðir neikvæðir um 3.659 
milljónir en jákvæðir um 237 
milljónir árið áður.

Grunnrekstur félagsins batnaði 
töluvert vegna hækkandi afurða-
verðs og lækkunar á gengi krón-
unnar. Rekstrartekjur jukust um 
26 prósent í fyrra og námu 13.658 
milljónum. Rekstrarhagnaður 
fyrir afskriftir (EBITDA) var 
2.685 milljónir, eða 19,7 pró-
sent af rekstrartekjum, sam-

anborið við 1.633 milljónir árið 
2005 sem jafngilti 15,1 prósenti 
rekstrartekna. Á fjórða ársfjórð-
ungi hækkaði framlegðarhlutfall-
ið í 17,1 prósent úr 5,7 prósentum 
frá fyrra ári.

Eignir félagsins námu tæpum 
þrjátíu milljörðum króna í árs-
lok. Eigið fé var 8.195 milljónir 
og eiginfjárhlutfall því 27,4 pró-
sent. - eþa

Tveir milljarðar í tap 
en framlegð hækkar

Veruleg umskipti á fjármagnsliðum HB Granda.

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson 
skrifar

Hljóðlátar en viðamiklar breytingar standa nú yfir 
í Holtagörðum, sem áður hýsti Ikea. Verslunarrými 
hússins og bílastæðafjöldi verður um það bil tvö-
faldaður auk þess sem talsverðar breytingar verða 
gerðar á útliti hússins og nánasta umhverfi. Nokkrar 
verslanir verða í húsinu, þar á meðal Hagkaup sem 
verður á um 9.000 fermetrum á fyrstu hæð húss-
ins en það er sambærilegt verslun Hagkaupa í 
Smáralind. Þá er verið að bæta við einni hæð inni 
í húsinu en þar verða fimm verslanir til viðbótar í 
rými frá allt að 750 fermetrum til 3.200 fermetra. 
Fyrirhugað er að opna breytta Holtagarða í lok nóv-
ember á þessu ári, að sögn Arnar V. Kjartanssonar, 
framkvæmdastjóra eignaumsýslu fasteignafélags-
ins Stoða, sem á húsið. 

Örn segir að lofthæð í mestum hluta Holtagarða 
sé mjög mikil. Viðskiptavinir Ikea hafi ekki gert 
sér grein fyrir henni þegar verslunin hafi verið þar 
til húsa þar sem loftið var klætt af. Hún sást hins 
vegar vel þegar komið var inn í lagerinn. Lofthæðin 
er nýtt til að byggja millihæð inn í húsið og verða 
þar nokkrar verslanir, meðal annars raftækjaversl-
un og húsgagnaverslun, sem mun bjóða upp á vöru-
úrval sem ekki hefur áður sést hér á landi, að hans 
sögn. Viðræður standa yfir við tvo aðila til viðbótar. 
Horft er til þess að ein þeirra verði fataverslun.

„Verslunarhlutinn verður eftir breytingarnar um 
20 þúsund fermetrar,“ segir Örn og bendir á að 

núverandi verslunarrými Holtagarða sé um 12 þús-
und fermetrar. Samfara þessu fjölgar bílastæðum 
talsvert og verður hluti þeirra á tveimur hæðum. 
„Núna eru stæði fyrir 450 bíla en eftir breytingarn-
ar verða þau um 800,“ segir Örn. 

Þær verslanir sem nú eru í Holtagörðum verða 
áfram í húsinu að Rúmfatalagernum undanskild-
um að sögn Arnar en í rýmið flytur ný verslun. Þá 
flytjast aðalskrifstofur Hagkaupa sömuleiðis á aðra 
hæð hússins en skrifstofurnar hafa verið á annarri 
hæð verslunar Hagkaupa í Skeifunni frá stofnun 
verslunarinnar. Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 
sem er í vestari enda hússins á jarðhæð flytur í 
stærra rými á aðra hæðina en Bónus verður á sama 
stað.

Örn segir þetta ekki allt og sumt því nýtt gler-
anddyri hefur verið hannað framan á húsið og er 
innangengt í það frá báðum hæðum bílastæðanna. 
Í anddyrinu verður flatur og þrepalaus rúllustigi 
sem gerir jafnt fólki með innkaupakerrur eða þung-
ar byrðar auðveldara fyrir að fara á milli hæða. 

Gert er ráð fyrir að kostnaður við breytingarnar 
hlaupi á rúmum tveimur milljörðum króna. Örn 
segir fjárfestinguna vissulega mikla en leggur 
áherslu á að verið sé að byggja til framtíðar því 
lagning Sundabrautar, sem fyrirhugað er að verði í 
námunda við Holtagarða, spili inn í áætlanagerðina. 
„Við horfum til þess að þeir sem komi til borgarinn-
ar utan af landi um Sundabraut vilji versla,“ segir 
hann og leggur áherslu á að þegar Holtagarðar opni 
verði um nýjan verslanakjarna að ræða.  

Breytingar í Holtagörðum
Nýir og gjörbreyttir Holtagarðar verða opnaðir í nóvember-
lok. Fjöldi verslana verður í húsinu á tveimur hæðum.
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Skoski sagnfræðingurinn Niall 
Ferguson verður ræðumaður á 
hádegisverðarfundi Kaupþings á 
föstudaginn kemur. Erindi hans 
ber titilinn „Er hægt að halda í 
við alþjóðavæðinguna?“. 

Niall, sem er prófessor í sögu 
við Harvard-háskóla, hefur verið 
nefndur meðal áhrifamestu 
sagnfræðingum nútímans. Meðal 
annars útnefndi tímaritið Time 
fyrir þremur árum hann einn af 
hundrað áhrifamestu manneskj-
um heims. Niall er mjög hægri-
sinnaður og skoðanir hans oft 
umdeildar. - hhs

Áhrifamikill 
fræðimaður

Dótturfélag Tchenguiz Family 
Trust hefur eignast þriggja pró-
senta hlut í Sainsbury, þriðju 
stærstu stórmarkaðakeðju 
Bretlandseyja. Fyrir félaginu 
fer Robert Tchenguiz, verðandi 
stjórnarmaður í Existu og einn 
stærsti hluthafi þess félags.

Hlutabréf í Sainsbury fóru í 
hæsta gengi í níu ár um miðja 
síðustu viku þegar greint var 
frá þessum kaupum. Breska yfir-
tökunefndin hefur nú gefið fjár-
festahópi undir forystu CVC og 
Blackstone sex vikna frest til 
að leggja fram tilboð í verslana-
keðjuna eftir að stjórn Sainsbury 

óskaði eftir því að þrýst yrði á 
hópinn. Talið er að aðrir fjár-
festar renni hýru augu til breska 
félagsins, þar á meðal Marks & 
Spencer, Asda, Apax og sjóður í 
eigu kúveiska ríkisins.

Íslenskir fjárfestar, eins og 
Baugur og Unity Investment, 
sem er í eigu Baugs, FL Group 
og Kevins Stanford, hafa tekið 
stöður í Sainsbury og hagnast á 
þeim viðskiptum.

Sérfræðingar telja að yfir-
tökutilboð verði að hljóða upp á 
550 pens á hlut en gengi Sainsbury 
stóð í 524 pensum í Kauphöllinni í 
Lundúnum í gær. - eþa

Robert Tchenguiz 
flaggar í Sainsbury

H U G T A K  V I K U N N A R

VOGUNARRÁÐGJÖF greiningar-
deilda gengur út á að reiknuð er vísi-
tala verðmetinna félaga og hún notuð 
sem markaðsviðmið við umsögn á 
grundvelli væntinga um gengisþróun 
félagsins. Talað er um markaðsvog-
un, undirvogun eða yfirvogun. Ef talið 
er að gengi viðkomandi félags muni 
þróast í takt við vísitöluna fær félagið 
umsögnina markaðsvogun. Með því 
er átt við að vægi félagsins í dreifðu 
eignasafni eigi að vera í samræmi 
við vægi félagsins í markaðsvirði 
vísitölunnar. Á sama hátt þýðir und-
irvogun að fjárfestum er ráðlagt að 
eiga minni hlut í viðkomandi félagi en 
vægi þess í vísitölunni segir til um og 
öfugt þegar um yfirvogun er að ræða.

Lífeyrissjóður Austurlands og 
Lífeyrissjóður Norðurlands 
verða sameinaðir, fáist samþykki 
Fjármálaráðuneytisins fyrir því. 
Nýi sjóðurinn fær nafnið Stapi 
og verður fimmti stærsti lífeyr-
issjóður landsins.

Hrein eign sameinaðra sjóða 
til greiðslu lífeyris er um 84 
milljarða króna miðað við árs-
reikninga sjóðanna tveggja og 
með um 21 þúsund lífeyrisþega. 
Heildariðgjöld ársins 2006 voru 
4,7 milljarðar króna. Sjóðirnir 
greiddu samtals um 1.918 millj-
ónir króna í lífeyri í fyrra og 

voru lífeyrisþegar tæplega sex 
þúsund.

Þrjár konur og þrír karl-
ar munu sitja í stjórn Stapa. Í 
fréttatilkynningu frá sjóðnum er 
fullyrt að jafnt kynjahlutfall sé 
stórtíðindi innan fjármálafyrir-
tækis af þessari stærðargráðu og 
jafnvel einsdæmi. - hhs

Lífeyrissjóðurinn Stapi 
verður til við sameiningu
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„Megintilgangur viðskiptaskóla 
er að bæta árangur þess rekstrar 
sem fólk er í,“ segir dr. Marc 
Sachon, sem kennir námskeið í 
rekstrarstjórnun (Operations 
Management) í MBA-námi 
Háskólans í Reykjavík. Hann 
lítur á kennslustundir sem miðl-
unarvettvang góðra hugmynda. 
Marc var hér um og fyrir síðustu 
helgi í sinni annarri kennslu-
heimsókn til landsins.

„Til að rekstur blómstri þarf 
fólk að fá góðar hugmyndir, en 
það kann að vera hægara sagt 
en gert og varla hægt að ætlast 
til þess að verulega góð hug-
mynd vakni nema einu sinni í 
viku í mesta lagi,“ segir Marc 
og bætir við að þar spili margt 
inn í, svo sem staðlað vinnuum-
hverfi og fleira. Skólinn segir 
hann aftur á móti að ýti undir 
skapandi hugsun og þar kasti 
fólk á milli sín margvíslegum 
spurningum og svörum sem ýti 
undir góðar hugmyndir, eða nýja 
nálgun við lausn vandamála. 
„Takmark okkar sem kennum í 
MBA-námi á borð við þetta hér í 
Háskólanum í Reykjavík er að á 
hverjum kennsludegi fari nem-
endur úr tíma með að minnsta 
kosti eina frábæra hugmynd. Í 
því er ágóði falinn fyrir fyrir-
tækin. Ef kennt er þrisvar sinn-
um í viku eru komnar að minnsta 
kosti þrisvar sinnum fleiri góðar 
hugmyndir en annars og þær eru 
svo hagnýttar á vinnustað.“ 

Marc Sachon, sem er Þjóðverji, 
er einn af víðfrægum og spreng-
lærðum gestakennurum við 
MBA-nám Háskólans í Reykjavík, 
og líkast til eini „eldflauga-
vísindamaðurinn“ (e. rocket 
scientist) sem sækir skólann 
heim til kennslu. Hann er mennt-
aður í Bandaríkjunum að hluta, 
með doktorspróf frá Stanford-
háskóla, en lærði áður geimvís-
indaverkfræði við háskólann í 
Stuttgart. Núna gegnir Sachon 
fastri stöðu við IESE-viðskipta-
skólann í Barcelona á Spáni, bæði 
í MBA-námi og stjórnendaskóla, 
og ber honum góða söguna. Ef til 
vill þarf það þó ekki að koma á 
óvart því samkvæmt Economist 
Intelligence Unit er IESE einn 
besti MBA-skóli heims. Að auki 
vinnur Sachon sem ráðgjafi og 
hefur tekið að sér verkefni fyrir 
fyrirtæki á borð við Morgan 
Stanley, United Airlines og 
Merck. Fyrir skömmu tók hann 
einnig að sér að greina og leysa 
sérhæft vandamál í dreifikerfi 
DHL varðandi dreifingu til stór-
markaða.

Sachon segir IESE-viðskipta-
skólann njóta nokkurrar sérstöðu 
vegna nálægðar sinnar við fyr-
irtæki og verkefni sem skólinn 
vinnur fyrir þau. Þar er raunar 
komin ein mikilvægasta tekju-
lind skólans líka, sem ekki nýtur 
sambærilegra fjárframlaga, eða 
hefur í sjóði að sækja, líkt og 
virtir viðskiptaháskólar á borð 

við Harvard í Bandaríkjunum. 
„Þetta er svona viðskiptaskóli 
fyrir viðskiptalífið og við fáum 
til okkar í stjórnendanám mikið 
af hæfu fólki sem þegar er komið 
með mikla reynslu,“ segir Marc.

Rannsóknir í IESE segir hann 
svo að skiptist í tvennt, hagnýt-
ar rannsóknir þar sem fyrir-
tæki koma með sérstök vanda-
mál (líkt og DHL) og kennarar 
verði sér þar úti um reynslu og 
þekkingu sem færa megi beint 
inn í kennslustofuna, og svo 
aftur hefðbundnari rannsóknir. 
„Nálgun okkar hjá IESE hefur 
alltaf verið að kennarar sinni 
fjórum meginsviðum í störfum 
sínum: rannsóknum, kennslu, 
stjórnunarstörfum við skólann 
og ráðgjafarstörfum. Reyndar er 
ekki hægt að pína neinn til að 
sinna ráðgjöf, enda eftirspurnin 
mismunandi, en á það er samt 
lögð mikil áhersla,“ segir Marc 
og bætir við að rökin að baki 
nálguninni séu að við rannsókn-
ir kunni að vera hætt við að 
menn einangrist meðan ráðgjaf-
arstörf hjálpi kennurum að vera í 
tengslum við þann raunveruleika 
sem blasir við fyrirtækjum og 
geri þeim kleift að nýta sér þá 
reynslu í kennslu. „Aðalatriðið 
er samt að maður hafi gaman af 
því að kenna. Sjálfum finnst mér 
ekkert ánægjulegra en þakklátir 
nemendur í lok kennslustundar 
sem koma til mín og segjast hafa 
lært eitthvað nýtt.“

Nám er miðlunarfar-
vegur góðra hugmynda
Marc Sachon kennir með legokubbum í MBA-námi HR. Hann segir 
Óla Kristjáni Ármannssyni að einfaldari leiðir séu oft áhrifaríkastar; 
kennsla, eins og svo margt, snúist um verkferla og góðar hugmyndir.

270 cm

250 cm

Dekkja- og geymsluhillur
 í bílskúrinn eða geymsluna

Skrúfufrítt.
Einfalt í uppsetningu

 Einfalt í
uppsetningu.

Hilluplan fyrir
lausar vörur

Brettahillur fyrir fyrirtækið
taka 9 EUROBRETTI!

Ýmsar gerðir lyftara

Verðdæmi 458.834.-  m.vsk.

Hillukerfi fyrir fyrirtækið
Milligólf, margar útfærslur!

Skrúfulaust
Smellt saman!

kr. 5.789.-
Viðbótareining kr. 3.629.-

kr. 8. 985-
Viðbótareining kr. 6.285.-

kr.  24.990.-
Viðbótareining kr. 19.649.-

Plastkassar
Margar gerðir og útfærslur
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auðlindanýting
byggðaþróun

Hvernig verður nýtingu og verndun
náttúruauðlinda þjóðarinnar best fyrir
komið samhliða eflingu byggðar utan
suðvesturhornsins?

Víglundur
Þorsteinsson,
stjórnarformaður
BM Vallár

Ræðumaður:

Álitsgjafar:

Steingrímur J.
Sigfússon

Friðrik
Sophusson

Smári
Geirsson

Trausti
Valsson

á Grand Hótel Reykjavík föstudaginn 16. mars

Farsæld
til framtíðar

Fundarstjóri:
Þórólfur Árnason,
forstjóri Skýrr hf.

Dagskrá hefst stundvíslega kl. 13:00 og lýkur fyrir kl. 16:00,

en í lok dagskrár gefst ráðrúm til spjalls yfir léttum veitingum.

Þingið er opið og aðgangur ókeypis.

Íslenskt atvinnu- og þjóðlíf hefur tekið
stakkaskiptum á ótrúlega stuttum tíma.
Hvert stefnir og má vænta áframhaldandi
góðs árangurs?

Helgi
Magnússon,
formaður
Samtaka
iðnaðarins

Jón
Sigurðsson,
iðnaðar- og
viðskipta-
ráðherra

horft til framtíðar 
Hver verður þróun í íslensku atvinnulífi næstu
árin? Hvar eru tækifæri til vaxtar? Hvaða
þættir hafa þar mest áhrif? Hverjar eru helstu
hætturnar og hvar liggur styrkur okkar?

Sigurjón Þ.
Árnason,
bankastjóri
Landsbankans

Ræðumaður:

Álitsgjafar:

Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson

Hilmar V.
Pétursson

Ragnhildur
Geirsdóttir

Svafa
Grönfeldt

Finnbogi
Jónsson

atvinnulífið 2020 

Stöðugleiki er atvinnulífinu nauðsynlegur. Hvernig
tryggjum við hann? Verður unnt að draga úr gengis-
sveiflum og ná vöxtum niður í núverandi kerfi? Er
ákvörðun um upptöku evru og aðild að ESB í sjónmáli?

Þorsteinn
Pálsson,
ritstjóri
Fréttablaðsins

Ræðumaður:

Álitsgjafar:

Illugi
Jökulsson

Ingibjörg
Sólrún
Gísladóttir

Katrín
Pétursdóttir

Illugi
Gunnarsson

Hörður
Arnarson

stöðugleikinn
gengið - krónan

Á Iðnþingi Samtaka iðnaðarins, á Grand Hótel Reykjavík

föstudaginn 16. mars, er efnt til umræðu um hvernig

velsæld verður áfram tryggð á Íslandi.
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áskólabærinn Cambridge á sér 
langa sögu en fyrsti skólinn 
var settur þar á laggirnar fyrir 
tæpum 800 árum. Elsta skóla-
byggingin er enn uppistandandi 
en hún er frá árinu 1284. Saga 

vísinda og tækni hefur lengi verið viðloð-
andi við háskólabæinn og er þess skemmst 
að minnast að eðlisfræðingurinn Sir Isaac 
Newton nam við Trinity College en varð síðar 
prófessor við annan skóla í bænum. Í sæti 

hans situr nú annar eðlisfræð-
ingur. Sá horfir til stjarnanna 
og heitir Stephen Hawking, 
sem hvað þekktastur er hér 
á landi fyrir bók sína Sögu 
tímans.

Eftir miðja síðustu öld tók 
líftækniðnaðurinn í Bretlandi 
mikinn kipp, sérstaklega á 
sjöunda áratug síðustu aldar 
þegar breskir og alþjóðlegir 
lyfjarisar byggðu rannsókna-
stofur í kringum háskóla-
bæina Cambridge, Oxford og 
í höfuðborginni, Lundúnum, 
staðir sem gjarnan eru nefnd-
ir þríeykið í breskri líftækni. 
Fyrirtækin leituðu í miklum 
mæli í þann gríðarlega þekk-
ingarbrunn sem myndast 
hafði í háskólunum auk þess 
sem mörg nýsköpunarfyrir-
tæki spruttu upp sem leituðu 
fanga jafnt til háskólanna 
sem og stóru lyfjafyrirtækj-
anna. Líftækniiðnaðurinn 
stendur nú sterkum fótum 
í nágrenni Cambridge og 
er svæðinu gjarnan líkt við 
suðupottinn Silicon Valley í 
Bandaríkjunum.

Í nágrenni Cambridge eru fjölmargir líf-
tæknigarðar. Margir hverjir hafa byggst 
upp í kringum lyfja- og matvælarisa á borð 
við Unilever, Roche, BASF og sambærileg 
fyrirtæki. Jafnt sprotafyrirtæki sem stóru 
fyrirtækin njóta góðs af samstarfinu og hafa 

stórfyrirtæki oftar en ekki gefið háskólum 
húsnæði sitt þegar þau hverfa á brott svo að 
hægt sé að nýta þau sem miðstöð sprotafyrir-
tækja í líftækniiðnaði. Gjafir sem þessar hafa 
verið kærkomnar fyrir lítil fyrirtæki sem eru 
að ná fótfestu því gjarnan hafa lyfjarisarnir 
skilið eftir sig svo til fullbúna aðstöðu til þró-
unar og rannsókna í líftækni.

Líftæknigarðarnir eru oftar en ekki þannig 
uppbyggðir að félag er stofnað um rekstur 
og umsjón þeirra í nánum tengslum við 
nærliggjandi háskóla. Líftæknifyrirtæki fá 
aðstöðu í húsinu sjálfu eða tengdum bygg-
ingum og greiða þau mánaðargjald fyrir 
aðstöðuna. Upphæðin er mishá, mest í og við 
Lundúnir en lægri eftir því sem fjær dregur.  
Þá eru ýmsar aðrar leiðir til sem aðstoða við 
rekstur garðanna, svo sem frjáls framlög og 
opinberar fjárveitingar og ívilnanir hvers 
konar.   

ÁRATUGA UPPBYGGING Í LÍFTÆKNI
Einn af fjölmörgum viðkomustöðum hóps-
ins var Chesterford-líftæknigarðurinn, sem 
er um 22 kílómetra suður af Cambridge. 
Chesterford-garðurinn samanstendur af 
fjölda bygginga á tæplega 102 hektara landi. 
Í dag eru rannsóknar- og þróunarfyrirtæki 
í líftækniiðnaði af öllum stærðargráðum á 
svæðinu og munu þau vera í húsnæði sem 
nemur samtals 16.700 fermetrum að flatar-
máli.

Dr. Jeff Solomon, forstjóri ERBI-stofnun-
arinnar, tók á móti hópnum í Chesterford. 
ERBI-stofnunin er lýsandi dæmi fyrir bjart-
sýni og fyrirhyggju manna í Cambridge. 
Stofnunin var sett á laggirnar árið 1997 
með fjárveitingu frá viðskipta- og iðnað-
arráðuneyti Bretlands til þriggja ára með 
það fyrir augum að skapa samstarfsvettvang 
fyrir nýsköpunar- og þróunarfyrirtæki í líf-
tækni í Cambridge og nágrenni. Þegar fjár-
veitingunni lauk árið 2000 tóku einkaaðilar 
við rekstrinum. Um 300 fyrirtæki í líftækni 
greiða fyrir fyrir þjónustu stofnunarinnar í 
dag sem rekin er á sama grunni og fyrr og 
hefur hún eingöngu tekjur af eigin starf-
semi.

Vegur ERBI-stofnunarinnar hefur eflst 
mikið í gegnum árin. Til marks um það eru 
stjórnarmenn og ráðgjafar stofnunarinnar 
margir hverjir stjórnarmenn og forkólfar 
margra heimsþekktra lyfjaframleiðenda. 

Solomon sagði sögu Cambridge í vís-
inda- og tæknisögunni vissulega mikilvæga. 
Skólinn hafi hins vegar líkt og legið í dvala 
allt frá því að Newton smíðaði kenningu 
sína um þyngdarlögmálið á sautjándu öld. 
Enda hafi vegur nýsköpunarfyrirtækja í líf-
tækni ekki tekið að vaxa að ráði fyrr en 
við upphaf sjöunda áratugar síðustu aldar 
þegar stúdent frá Cambridge ákvað að stofna 
ráðgjafafyrirtækið Cambridge Consultants. 
Fyrirtækið nýtti sér þá þekkingu sem fyrir 
var á háskólasvæðinu og seldi áfram til 
fyrirtækja í atvinnulífinu. 

Fleiri sambærileg fyrirtæki, sem spyrtu 
saman menntastofnunum og atvinnulífi, 
spruttu upp í nágrenni Cambridge í kjölfar-
ið. Solomon segir þetta hafa verið mikilvæg 
mótunarár fyrir nýsköpun í breska líftækni-
iðnaðinum enda hafi með þessu samkrulli 
mennta- og atvinnulífs sprottið fram margir 
af helstu frumkvöðlum landsins á sviði líf-
tækni. Margir þeirra öfluðu sér þekkingar 
á atvinnulífinu utan við háskólasamfélag-
ið. Þeir væru í dag virkir þátttakendur í 
starfsemi líftæknigarða á borð við þann í 
Chesterford, að sögn Solomons sem benti 
á að í líftæknifyrirtækjum við Cambridge 
starfi fjórtán einstaklingar sem hlotið hafi 
Nóbelsverðlaun fyrir hin ýmsu afrek á sínu 
sviði. Sjálfur hefur Solomon búið í Cambridge 
í aldarfjórðung. hann hafði komið víða við í 
líftækniiðnaðinum áður en hann sneri sér að 
ráðgjafastörfum fyrir lyfja- og efnafyrirtæki 
á borð við Wellcome og Roche auk þess að 
veita fjölmörgum erlendum fyrirtækjum af 
viskubrunni sínum. 

STUÐNINGUR FRÁ ÞYRPINGUNUM
Solomon benti á að lítið hefði gerst í nýsköp-
un í breskum líftækniiðnaði fyrr en um miðj-
an níunda áratug síðustu aldar þegar fyrstu 
sprotafyrirtækin á sviði líftæknirannsókna 
og þróunar fóru að líta dagsins ljós. Ástæðan 

Bresk líftækni á sterkum
Líftæknifyrirtæki í Bretlandi byggja á sögulegum og föstum grunni. Jón Aðalsteinn Bergsveinsson slóst 
undir lok síðasta mánaðar og kynnti sér stöðu og starfsemi líftæknifyrirtækja í nágrenni Cambridge á tv

Helstu nýjungarnar í heilbrigðis-
geiranum er einfaldur og léttur bún-
aður. Þetta segir dr. Andrew Fry, 
forstjóri breska ráðgjafafyrirtækis-
ins Team sem staðsett er í iðagrænni 
sveit í nokkuð hundruð ára gamalli 
hlöðu um tíu kílómetra fjarlægð frá 
Cambridge. Hann segir helsta vanda-
málið við sprautur sem notaðar séu 
í dag þær að nálarnar geti stungist 
í þá sem ekki ætla að nýta sér þær, 
svo sem hjúkrunarkonur og lækna, 

auk þess sem sjúklingar sem þurfi á 
mörgum sprautum að halda geti átt í 
erfiðleikum með að finna æðar. Þá er 
hætt við að nálar brotni, að hans sögn.  

Ráðgjafafyrirtækið Team hannar og 
þróar tól og tæki fyrir lyfja- og heil-
brigðisgeirann um allan heim. Tækin 
eru talsvert frábrugðin því sem flestir 
þekkja í dag en á meðal þeirra er nála-
laus sprauta og augnskoðunartæki á 
stærð við penna sem hægt er að nota 
jafnt á menn sem dýr. 

LYFJUM SKOTIÐ Í FÓLK
Nálalausa sprautan samanstendur af 
hylki í tækinu neðanverðu sem hægt 
er að fylla á með venjulegu kveikjara-
gasi sem hægt er að kaupa á næstu 
bensínstöð. Lyfin eru að sama skapi 
nokkuð frábrugðin því sem við eigum 
að venjast í dag því þau eru í litlum 
hylkjum sem sett eru í rauf á spraut-
unni og þeim skotið inn undir húð 
sjúklinga á mun skemmri tíma en það 
tekur að nota hefðbundna sprautunál.  

Það er ekki nauðsynlegt að hitta á 

æðar, að sögn Frys, 
sem segir jafnt 
lærða sem leika 
geta nýtt sér spraut-
una sem er nokkuð einföld í meðför-
um. Og möguleikarnir eru margir því 
sprautuna er hægt að nota jafnt á dýr 
sem menn, sem marga hverja óar við 
tilhugsuninni um beitta nál. 

Dr. Iain Simpson, einn af helstu ráð-
gjöfum Team, bendir á að hægt verði 
að bólusetja fjölda fólks með sprautu 
sem þessari, ekki síst á þeim svæðum 
þar sem faraldur hefur brotist út. Þá 
er bólusetning dýra mun einfaldari því 
allt ferlið tekur ekki nema eina mín-
útu. Þrátt fyrir þetta gat enginn svar-
að því til, hvort meiri sársauki fylgi 
því að skjóta lyfjum í líkama fólks en 
að stinga á húð þess með oddhvassri 
nál. Tækið er ekki komið á markað en 
tilraunir við bólusetningu á svínum 
hafa gefist vel, að sögn Simpsons.

INNVIÐI AUGANS SKOÐAÐ UTANFRÁ
Dr. Andrew Fry var sérstaklega stolt-
ur af nýjasta tæki Team, augnskoð-
unartæki sem er á stærð við penna. 
Roger Armour, einn af forsvarsmönn-
um dótturfyrirtækis Team, sem hóf að 
þróa ýmsan tækjabúnað fyrir lækna 
eftir að hann fór á eftirlaun, á heiður 
að tækinu. 

Tækið samanstendur af lítilli AAA-

rafhlöðu að neðanverðu en peru og 
agnarsmáum linsum að ofanverðu. 
Beri notandi tækið upp að augum sjúk-
linga sést vel inn fyrir ysta lag augans. 
Fry sagði tækið mjög einfalt í notkun 
og að það greindi augnsjúkdóma, svo 
sem gláku, mun fyrr en ella. Þá getur 
tækið ekki síður nýst dýralæknum, 
sem þurfa að skoða mörg dýr í einu. 

Tiltölulega einfalt er fyrir leikmenn 
að nota tækið, sem er létt í meðförum 
og margfalt ódýrara en sambærileg 
tæki á markaðnum í dag. Þá einfaldar 
það mjög skoðun á augum barna, sem 
kunna að vera hrædd við lækna.

Að sögn þeirra Frys og Armour er 
reiknað með að betrumbæta tækið á 
næstu árum, meðal  annars að bæta 
við stafrænni myndavél og litlum 
kubbi, sem skráir ýmsar upplýsingar 
um innviði augans. 

Stór markaður er fyrir tæki sem 
þetta, að sögn Fry, sem reiknast til 
að sala á því geti numið allt að 400 
milljónum evra, jafnvirði 35,5 millj-
arða íslenskra króna. Markaðssetning 
á tækinu hófst í fyrra en samning-
ar náðust við stóra dreifingaraðila 
í Bandaríkjunum um miðjan síðasta 
mánuð.  

Ýmsar nýjungar í læknisfræði
Breska ráðgjafarfyrirtækið Team vinnur að því að hanna nýstárleg tæki 
fyrir líftækni- og heilbrigðisgeirann.

Mörg fyrirtæki í líftækni 
á Cambridge-svæðinu 
eru æði fámenn, með 

allt frá einum til fjögurra 
starfsmanna. Flest þeirra 
eru hins vegar með fimm 

til nítján starfsmenn 
og var vöxtur þeirra 

hlutfallslega mestur á 
ársgrundvelli í fyrra. 

Stærstu fyrirtækin eru 
svo með á bilinu 20 til 49 

starfsmenn. Þegar fyrir-
tæki eru komin með svo 

marga starfsmenn eru 
þau iðulega með rótgrón-

ari rekstrargrundvöll og 
með reglulegri veltu en 

þau smærri,
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fyrir því var meðal annars brotthvarf stóru 
lyfjafyrirtækjanna og breytt viðhorf fjár-
festa sem sáu hag í því að styrkja líftækni-
geirann. Mörg fyrirtæki fóru hins vegar fram 
af meira kappi en forsjá og heyra mörg þeirra 
nú sögunni til. En línan var lögð og nutu mörg 
þeirra stuðnings af þeim þekkingarþyrping-
um sem þá voru þegar komnar til sögunnar. 
Þyrpingarnar efldust enn frekar eftir því sem 
fleiri fyrirtæki urðu sögunni að bráð enda 
leituðu þau styrks hvert hjá öðru. 

Þyrpingar sem þessar eru langt í frá sér-
breskt fyrirtæki enda benti Solomon á að 
sambærilegan stuðning við sprotafyrirtæki 
í þekkingargeiranum væri að finna víða við 
helstu þéttbýlisstaði í Evrópu. Sérstaklega 
nefndi hann París og Lyon í Frakklandi, 
Kaupmannahöfn í Danmörku, Lund í Svíþjóð 
auk þess sem einhver væri að finna í Sviss. 
Eftirtektarvert væri hins vegar hversu mörg 
þekkingarþop væru í nágrenni Cambridge. 
Slíkur fjöldi ætti engan sinn líka nema ef vera 
skyldi í Bandaríkjunum. „Og jafnvel þar er 
líka Cambridge,“ sagði hann á léttum nótum 
og benti á heimskort þar sem helstu þekking-
arþyrpingar heimsins voru merktar á. 

SPRENGING Í LÍFTÆKNIGEIRANUM
Nýsköpunarfyrirtækjum í líftækni í nágrenni 
Cambridge hefur snarfjölgað á þeim tæpu 
30 árum sem liðin eru síðan þau fyrstu litu 
dagsins ljós. Í dag eru hvorki fleiri né færri 
en 230 líftæknfyrirtæki af öllum stærðum 
og gerðum í nágrenni Cambridge sem vinna 
í nánu samstarfi við 30 stofnanir, háskóla á 
svæðinu og bresku heilsugæsluna. Fer þeim 
fjölgandi ef eitthvað er, að mati Solomons 
sem benti á að 30.000 einstaklingar hefðu 
lifibrauð sitt af líftækniiðnaðinum með einum 
eða öðrum hætti í námunda við Cambridge. 
Þar af væru 13.000 manns á launaskrá hjá 
fyrirtækjunum.

Mörg fyrirtæki í líftækni á Cambridge-
svæðinu eru æði fámenn, með allt frá einum 
til fjögurra starfsmanna. Flest þeirra eru 
hins vegar með fimm til nítján starfsmenn 
og var vöxtur þeirra hlutfallslega mestur 
á ársgrundvelli í fyrra. Stærstu fyrirtækin 

eru svo með á bilinu 20 til 49 starfsmenn. 
Þegar fyrirtæki eru komin með svo marga 
starfsmenn eru þau iðulega með rótgrónari 
rekstrargrundvöll og með reglulegri veltu en 
þau smærri, að sögn Solomons. 

STUTTUR LÍFTÍMI
Menn voru á einu máli um að starfsemi 
líftæknifyrirtækja væri áhætturekstur. 
Rannsóknir og þróun á lyfjum og tækjabún-
aði tæki langan tíma, stundum allt upp undir 
rúman áratug, og þyrftu fyrirtæki einatt að 
horfa á eftir miklu fjármagni áður en árang-
urinn skilaði sér. Ef hann þá gerði það. 

Dr. Hamish Cameron, einn af stjórnendum 
bresk-sænska lyfjafyrirtækisins AstraZeneca, 
tók undir með Solomon og sagði menn geta 
jafnvel gert ráð fyrir því að heill starfsferill 
gæti farið í þróun lyfja án þess að sjá þau 
nokkurn tíma koma á markað. Flestum mis-
tækjust áætlunarverk sitt, að hans sögn. 

Cameron bætti því hins vegar við að breskum 
líftæknifyrirtækjum hefði farnast ágætlega 
enda sé fimmtungur hundrað mest seldu lyfja 
á heimsvísu upprunninn í Bretlandi. 

Solomon hnykkti enn frekar á áhættuþætt-
inum í rekstri nýsköpunarfyrirtækja í líf-
tækniiðnaði. Áhættan ætti ekki einasta við 
bresk fyrirtæki heldur flest í greininni. Hann 
sagði áhættuna gera það að verkum að líf-
tími fyrirtækja væri tiltölulega stuttur miðað 
við fyrirtæki í öðrum greinum. Fyrirtækin 
skiluðu iðulega ekki hagnaði og sigldu því 
mörg þeirra í strand þegar fjármagnið væri 
uppurið. „Þetta er áhættustarf,“ sagði hann 
en róaði blaðamenn með því að fyrirtæki í 
greininni væru ætíð á höttunum eftir fólki 
með sérfræðimenntum og því þyrftu þeir 
sem hefðu misst vinnuna vegna gjaldþrots líf-
tæknifyrirtækja ekki að örvænta því miklar 
líkur væru á því að fólk fyndi starf við hæfi 
innan þriggja mánaða.
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m grunni
í för með hópi blaðamanna 
eimur dögum. 

Ein af mikilvægari miðstöðvum 
nýsköpunarfyrirtækja í líftækni í 
Bretlandi er án nokkurs efa Biocity-
þyrpingin í Nottingham. 

Saga BioCity er um margt ein-
kennandi fyrir sambærilegar þyrp-
ingar fyrirtækja í nýsköpun í líf-
tækni. Þýska risasamstæðan BASF 
(Badische Anilin- und Soda-Fabrik), 
eitt stærsta fyrirtæki í heimi á sviði 
efnaframleiðslu, starfrækti þar efna-
framleiðslu og rannsóknir á árum 
áður líkt og víðar í Evrópu en vatna-
skil urðu árið 2001 þegar ákveðið 
var að flytja starfsemina á brott. Til 
að forða húsaþyrpingunni frá því að 
standa auð var ákveðið að gefa hana 
Háskólanum í Nottingham, en þetta 
mun hafa verið einhver stærsta gjöf 
sem nokkrum háskóla hefur hlotnast 
fyrir fyrirtæki.

Að sögn Miröndu Knaggs, markaðs- 
og upplýsingafulltrúa BioCity, mynd-
aðist nokkuð tómarúm í líftækniiðn-
aði þegar BASF skildi við. Húsið var 
hins vegar í mjög góðu ástandi með 
fullkomnum tækjum til rannsókna- 
og efnaframleiðslu. Báðir háskólarn-
ir í Nottingham tóku höndum saman 
ásamt þróunarstofnun byggðarinnar 
og hófu að bjóða sprotafyrirtækj-
um á sviði líftækni aðstöðu í húsinu. 
Fyrirtækjunum hefur fjölgað jafnt og 
þétt og lítur nú út fyrir að þyrpingin 
verði ein sú stærsta sinnar tegund-
ar í Evrópu á næstu árum, að sögn 
Miröndu, sem benti á að enn væri 
verið að fjölga fyrirtækjum í þyrping-

unni. Ekki skiptir máli hvar í heimin-
um fyrirtækið er statt. 

Hún tók ímyndað dæmi: Hefði 
íslenskt fyrirtæki hug á að sækja inn á 
breskan markað væri nóg að sækja um 
aðild að þyrpingunni. Fyrirtækið þyrfti 
að greiða 65 bresk pund, rúmar 8.500 
íslenskar krónur, á mánuði. Fyrirtækið 
þyrfti hins vegar hvorki að flytja höf-
uðstöðvar sínar til Bretlands né opna 
skrifstofu þar því fyrir peningana 
fengist fyrirtækið skráð í Bretlandi. 
Allur póstur þess bærist til BioCity 
auk þess sem símsvörun færi fram 
þar áður en símtöl væru áframsend 
til Íslands. Þá fá fyrirtæki sem greiða 
gjaldið jafnframt fullkoma aðstöðu í 

þyrpingunni þegar funda þarf með 
b r e s k -
u m 
aðilum. 

Þetta litla skref opnar 
talsverða möguleika 
fyrir líftæknifyrirtæki 
sem nýta sér möguleika 
BioCity því skráning-
in opnar þeim aðgang 
að breskum sjóðum og 
öðrum stuðningi, að 
sögn Knaggs. 

Þyrpingin í BioCity samanstendur 
af þremur háhýsum. Tvö þeirra eru 
fullmótuð en í sífelldri þróun. Vinna 
er í fullum gangi við standsetningu 
þriðja hússins. Í báðum húsunum 
sem eru tilbúin er fullkomin aðstaða 
til rannsókna í líftækni og var verið 
að leggja lokahönd á aðstöðu til að 
framkvæma lyfjaprófanir á fasa tvö 
í einu húsanna þegar blaðamaður 
Markaðarins var þar á ferð. Er stefnt 
að því að lyfjaprófanir á fasa þrjú geti 
farið þar fram á næstu árum. 

Fyrirtækin í BioCity eru af öllum 
stærðum og gerðum, allt frá því 
að vera fámenn og einbeita sér að 
krabbameinsleit í hundum og öðrum 
gæludýrum til nokkru stærri fyrir-
tækja sem meðal annars þróa vaxtar-
hormón fyrir börn. 

Eitt fyrirtækjanna, Eminate, 
hafði landað samningi við japönsku 
samstæðuna Honda, sem auk bíla 
framleiðir matvæli, daginn áður 

en Markaðurinn var þar á ferð. 
Samningurinn felur í sér framleiðslu 
á fæðubótarefnum sem unnin eru úr 
sojatrefjum í vinsælum morgunverði 
í Japan. Forsvarsmenn Eminate sögðu 
vísbendingar uppi um að efni í trefj-
unum geti komið í veg fyrir blóðtappa, 
og áherslan yrði lögð á markaðssetn-
ingu á Vesturlöndum þar sem tíðni 
blóðtappa er há. Talsverður munur er 
hins vegar á lyktarskyni Japana og 
Evrópubúa og vinnur fyrirtækið nú 
að því að betrumbæta fæðubótarefnið 
fyrir vestræna bragðlauka. 

Skál með japanska morgunverð-
inum var borin fyrir gesti BioCity 
og yggldu sumir sig á meðan aðrir 
spurðu hvort leyfilegt væri að smakka 
á réttinum, sem var þykkur og 
slepjulegur og hélst fastur í plastskeið 
á hvolfi. Bragðið minnti einna helst 
á hnausþykkan kaldan hafragraut án 
bragðefna og greinilegt að bresku líf-
fræðingarnir voru vanari öllu feitari 
morgunverði en starfsbræður þeirra 
í Japan. 

Ekki liggur fyrir hvenær almenn-
ingi gefst kostur á að gæða sér á jap-
anska fæðubótarefninu.

Miðstöð líftækni í Bretlandi
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Ágætur byrjunarreitur
Economist | Breska vikuritið Economist gerir að 
umtalsefni það fjaðrafok sem varð þegar hulunni 

var svipt af einum af virkustu 
greinahöfunum alfræðiritsins 
Wikipedia, sem haldið er úti á 

netinu. Höfundurinn, sem kallaði sig Essjay í 
netheimum og flaggaði prófgráðum í trúarbragða-
fræðum við einkaháskóla, reyndist vera 24 karl-
maður frá Kentucky-ríki í Bandaríkjunum sem 
hafði gefist upp á háskólanáminu. Í vikuritinu 
er bent á að leyninöfn notenda hafa bæði kosti 
og galla. Í fyrsta lagi getur hver sem er skrifað 
færslur inn í alfræðiritið í skugga persónuleyndar 
og breytt og bætt færslum. Á hinn bóginn eru 
áhugamenn og lærðir felldir undir einn hatt og 
því engin leið fyrir hinn almenna netnotanda að 
greina á milli um menntun og bakgrunn þeirra 
sem veita ýmist af viskubrunni sínum á alfræðirit-
ið eða setja helber ósannindi inn á það af hreinni 
illmennsku. Það síðarnefnda geta aðrir notendur 
svo lagað eftir eigin höfði þar sem vefurinn er 
öllum opinn. Economist segir þetta atvik hafa sett 
aðstandendur alfræðiritsins í bobba enn á ný enda 
minnki trúverðugleiki þess. En alfræðiritið er 
ekki með öllu glórulaust, að mati Economist, sem 
bendir á að Wikipedia sé ágætis byrjunarreitur 
fyrir þá sem séu að leita grunnupplýsinga á netinu 
áður en lengra er haldið. 

Þeir ríku verða ríkari
Guardian | Um fátt var meira ritað undir lok síð-
ustu viku en lista bandaríska tímaritsins Forbes 
yfir eitt þúsund auðugustu einstaklinga í heimi. 

Björgólfsfeðgar eru 
einu Íslendingarnir 

sem búa svo vel að prýða listann í ár. Breska 
blaðið The Guardian veitir hins vegar öðru máli 
athygli. Það er hversu mjög auðugum hefur fjölg-
að á heimskringlunni og hversu ríkidæmið hefur 
vaxið. Blaðið bendir á að á sama lista í fyrra 
hafi einungis 793 einstaklingar átt einn milljarð 
Bandaríkjadala eða meira. Þeir eru 946 talsins á 
listanum í ár. Þá hefur auður þeirra vaxið gríð-
arlega á milli ára, um heil 35 prósent, samkvæmt 
útreikningum Guardian, sem hefur eftir einum 
þeirra sem gerðu listann fyrir Forbes að árið hafi 
verið „einstakt“. Ekki er nánar farið út í hvað 
„einstakt“ nákvæmlega merkir að öðru leyti en því 
að hinir ríkustu urðu enn ríkari. Breskir auðmenn 
eru ekki ofarlega á lista Forbes. Efstur er Gerald 
Cavendish Grosvenor, lávarður af Westminster, en 
hann vermir 55. sæti listans. Auður hans er sagður 
nema jafnvirði 741,5 milljarða íslenskra króna. 
Eignirnar eru að mestu bundnar í lóðum sem hann 
fékk í arf. Á eftir honum kemur Sir Philip Green, 
fyrrverandi viðskiptafélagi Baugsmanna, en hann 
situr í 104. sæti. Þeir sem koma næstir á eftir eru 
mun neðar á listanum.

AÐ HALDA RÓ SINNI
Öll él birtir upp um síðir, segir 
máltækið. Óveðrið í íslensku fjár-
málalífi, sem hófst fyrir rúmu ári 
með endurskoðaðri einkunnagjöf 
Fitch Ratings vegna ríkissjóðs 
Íslands, gekk yfir á skömmum 
tíma. Ástæða þess er fyrst og 
fremst sú að aðilar hér á landi 
sem gagnrýninni var beint að 
héldu ró sinni og tóku slaginn við 
mann og annan á eigin forsendum 
og á málefnalegan hátt. Og hér 
erum við, rúmlega 12 mánuðum 
síðar, komin framhjá skerjum og 
sumir með spánnýja ágætisein-
kunn úr lánshæfismati, þrefalt A 
– fjórfalt húrra. 

Þetta umrót fer í reynslubank-
ann hjá mörgum. Menn vita þá 
hvaðan á þá stendur veðrið næst, 
eða hvað? Ekki gott að segja, en 
það kemur óveður aftur, það má 
a.m.k. fullyrða á þessari stundu. 
Hafandi sagt þetta liggur beint 
við að nálgast kjarna umræðunn-
ar; aðlögunarhæfni par excel-
lence.

AÐ LÆRA AF MISTÖKUNUM
Frá því að Seðlabanki Íslands hóf 
vaxtahækkunarferli sitt á vor-
mánuðum 2004 og þar til hann 
taldi nóg að gert í bili, í desem-
ber sl., höfðu stýrivextir bankans 
verið hækkaðir 18 sinnum, sam-
tals um tæp 9%. Þetta eru margar 
hækkanir og breyting úr 5,30% 
stýrivöxtum í 14,25% er töluverð 
hækkun. En þetta eru engu að 
síður aðeins 0,30% á mánuði í 
þessa 30 mánuði sem hækkun-
arferlið stóð yfir og 0,50% að 
meðaltali í hvert sinn sem vextir 
voru hækkaðir. Engin stök vaxta-
hækkun á tímabilinu var hærri en 
1%, en fleiri en eitt og fleiri en 
tvö dæmi um 0,25% hækkun og 
fyrsta skrefið var hófleg 0,20% 
hækkun. Á sama tíma mældist 
verðbólga yfir markmiðum sem 
sett voru þegar horfið var frá 
fastgengisstefnu og gengi ISK 
sett á flot í mars 2001. Og verð-
bólgan hefur reyndar vaxið jafnt 
og þétt á umræddu tímabili vaxta-
hækkana. 

Sá er þetta skrifar telur að 
Seðlabankinn hefði átt að bregðast 
mun fyrr við og af meiri krafti; 
hækka í mun stærri og færri 
skrefum en varð raunin. Þetta er 
frábær niðurstaða úr baksýnis-
speglinum og undirritaður reikn-
ar ekki með að fá nóbelinn í hag-
fræði. Það vill svo skemmtilega 

til að seðlabanki USA fór í gegn-
um vaxtahækkunarferli frá miðju 
ári 2004 fram á síðari hluta ársins 
2006 og bankinn hækkaði sína 
vexti 17 sinnum; úr 1% í 5,25% 
eða 0,25% að meðaltali í hvert 
sinn sem vextir voru hækkaðir 
– hljómar aðeins kunnuglega.

AÐ HORFA FRAM Á VEGINN
Forsvarsmenn Seðlabanka 
Íslands myndu vafalítið fara að 
með öðrum hætti ef þeir ættu 
kost á að renna sér aftur í gegn-
um nýafstaðið vaxtahækkunar-
ferli, en það gildir reyndar um 
margan og margt í lífinu – menn 
breyta öðruvísi reynslunni ríkari. 
Undirritaður gerir ekki heldur 
ráð fyrir að hreppa nóbelinn í 
félagsfræði.

Nú blasir sú staðreynd við að 
verðbólga sem mælst hefur langt 
yfir þolmörkum um langt skeið 
er á hraðri niðurleið. Að mestu 
leyti vegna þess að vextir eru 
nú loksins allháir fyrir tilstuðlan 
Seðlabankans, en ekki bankanna, 
sem er þrautseigur misskilning-
ur. Þessir háu vextir virðast hafa 
þau ótrúlegu áhrif að draga kraft-
inn úr kaup- og fjárfestingagleði 
landans. Þannig mælist verðbólga 
sl. þriggja mánaða vera 1,4% á 
ársgrundvelli og -2,9% (verð-
hjöðnun) á ársgrundvelli ef hús-
næðisliður vísitölunnar er skilinn 
frá. Í þessum nýjustu verðbólgu-
mælingum eru komin fram áhrif 
til lækkunar vegna skattkerfis-
breytinga. Það gæti verið freist-
andi að hefja lækkun stýrivaxta 
fljótlega, í varfærnu fyrsta skrefi 
upp á 0,20%, eða með ákveðinni 
og stefnumarkandi 1% lækkun – 
eins og undirritaður hefur komið 
inn á í eldri greinaskrifum, þá 
er hlutverk Seðlabankans ekki 
öfundsvert.

AÐ SNÚA BÖKUM SAMAN
En eins og áður sagði þá eru 
margir í þeirri kjörstöðu að geta 
lært af mistökum. Ríkissjóði 
Íslands og þeim sem halda um 
taumana þar á bæ hefur verið 

legið á hálsi að ganga ekki í takt 
við banka bankanna – þetta kom 
m.a. fram í gagnrýni erlendra 
matsfyrirtækja fyrir rúmu ári og 
var reyndar eitt af því fáa sem 
rétt var að gefa nánari gaum. 
Og sveitarfélögin í landinu, þau 
verða ekki undanskilin í umræð-
unni um stjórn útgjaldaaukning-
ar. Oft er þörf aðhalds í umfangs-
miklum framkvæmdum á þeirra 
vegum, eins og hægt er að koma 
því við. Sem sagt, áralagið hjá 
Seðlabankanum og ríkissjóði og 
sveitarfélögunum hefur á stund-
um þótt nokkuð ósamhæft. Og 
nýlegar ráðstafanir hafa þótt 
kyndugar, þrátt fyrir ítarlega 
umræðu og ábendingar – en lærir 
meðan lifir.

AÐ GEFA EFTIR MEÐ REISN
Að þrjóskast endalaust við er 
vandamál – að gefa eftir á við-
eigandi hátt á réttum tímapunkti 
er algjör snilld. Stjórnvöld hér á 
landi eins og annars staðar hafa 
því mikilvæga hlutverki að gegna 
að varða veginn eins samhliða 
þjóðfélagsbreytingum og kostur 
er til að lágmarka aðlögunartíma. 
Fari stjórnvöld of geyst í þess-
um efnum er hætt við að aðilum 
sé beint inn á brautir sem þeir 
annars hefðu ekki valið sér að 
fara. Þróun í íslensku atvinnulífi 
og nýjar áherslur samhliða þeim 
breytingum hafa gerst á stuttum 
tíma. Það hefur vafalítið oft verið 
vandasamt verk fyrir stjórnvöld 
og opinberar eftirlitsstofnanir að 
halda í við fyrirtæki og athafna-
fólk. En það er bara einn kostur í 
stöðunni; að halda áfram veginn. 
Falli stjórnvöld í þann farveg að 
reyna að tosa aðila til baka, þó 
ekki sé nema bara til að vinna 
tíma, svo ekki sé talað um að 
reyna að beina þeim inn á brautir 
sem þeir hefðu með engu móti 
kosið sér sjálfir, þá er illt í efni. 

Stjórnvöldum er falið gríðar-
legt vald, sem felst í setningu 
laga og reglugerða, t.d. um fjár-
málamarkaðinn sem hefur heldur 
betur vaxið fiskur um hrygg frá 
því lokið var við einkavæðingu 
ríkisbankanna. Stjórnvöld hafa í 
raun það hlutverk að ramma inn 
hvers kyns starfsemi á víð og 
dreif um allt þjóðfélagið, en það 
verður að vera einfalt og fljótlegt 
að skipta um ramma. Það er mik-
ilvægt að stjórnvöld og stofnanir 
á þeirra vegum átti sig á vélbún-
aðinum um borð í þjóðarfleyinu. 

AÐLÖGUNARHÆFNI  Í  FARTESKINU

 Gunnar 
Árnason
Yfirmaður

áhættustýringar og 
útlánaeftirlits hjá 

BYR sparisjóði

O R Ð  Í  B E L G

Efasemdir eru á kreiki um að mat Moody´s á bönkunum sé 
varanlegt. Breytingar á aðferðafræði matsfyrirtækisins urðu til 
þess að setja íslensku bankana í úrvalsflokk. Ljóst mátti vera af 
viðbrögðum bankanna að þessu var tekið með jafnaðargeði og 
enginn sá ástæðu til að hoppa hæð sína í loft upp yfir þessum 
tíðindum. Jafnvel þótt menn hefðu af þessu lúmskt gaman. 

Aðalástæðan fyrir þessari breytingu var mat sem marg-
ir túlka sem ofmat, á vægi ríkisins 
og Seðlabankans sem bakhjarls fyrir 
bankanna. Það var ástæða blendinnar 
gleði bankanna. 

Íslensku fjármálafyrirtækin hafa 
verið í örum vexti og hafa á skömmum 
tíma breyst úr viðskiptabönkum á litl-
um heimamarkaði í alþjóðleg fjármála-
fyrirtæki. Ólíklegt er annað en að bank-
arnir muni í nánustu framtíð vaxa mun 
hraðar en hagkerfið. Seðlabankinn á 
uppruna sinn í skúffu í Landsbankanum. 
Ef bankakerfið vex með svipuðum hætti 
næstu árin gætu þau stærðarhlutföll 
farið að öðlast merkingu á ný.

Það er því líklegt að krónan og 
skjól Seðlabankans séu skammvinn-
ur varmagjafi í útrásargönguskóm 
íslensku bankanna. Ef öllu er á botninn 
hvolft gæti falist viss frelsun í því að 
Moody‘s endurskoðaði aðferðir sínar, 
jafnvel þótt það leiddi til aðeins lakari 
lánshæfiseinkunnar. 

Bankarnir fundu fyrir því fyrir ári að 
spyrðingin við íslenskt hagkerfi var tví-
eggjuð. Uppruna erfiðleika í umræðu 
um styrk og stöðu íslensku bankanna 
má rekja til þess að ríkið hlaut lakari 
lánshæfiseinkunn hjá matsfyrirtækinu 
Fitch, ekki bankarnir. 

Ríkið hlaut svo aftur áfellisdóm 
hjá Standard og Poor‘s skömmu fyrir 
jól, enda skollaeyrum verið skellt við 
kurteislegum ábendingum um úrbætur í 
stjórn efnahagsmála. Enn syrtir í álinn.

Nú þegar hillir undir að uppsveiflan 
sé að láta undan síga er fasteignaverð 
enn að hækka. Væntingavísitala Gallup er í hæstu hæðum og 
margt bendir til þess að óraunsæis gæti víða um horfurnar á 
næstunni. Viðskiptahallinn, jafnvel þótt hann sé leiðréttur fyrir 
tekjum af erlendum eignum, er í hæstu hæðum. Þetta ástand 
hefur varað nokkuð lengi og því lengur sem það varir, því meiri 
hætta er á að leiðréttingin verði í gegnum lækkun krónunnar 
með sársaukafullri lendingu og verðbólguskoti. 

Það er farið að ganga á innistæðurnar í íslensku samfélagi og 
hætt við að erfiðari tímar séu fram undan á næstu mánuðum. 
Líklega hangir þetta þó fram yfir kosningar.

Of mikil tenging á mati banka við fjármál ríkisins er 
ekki endilega heppileg til lengri tíma.

„Moodswing“ í 
mati á bönkunum
Hafliði Helgason

Íslensku fjármála-
fyrirtækin hafa verið 
í örum vexti og hafa 
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bönkum á litlum 
heimamarkaði í 

alþjóðleg fjármála-
fyrirtæki. Ólíklegt er 

annað en að bank-
arnir muni í nánustu 

framtíð vaxa mun 
hraðar en hagkerfið. 

Seðlabankinn á 
uppruna sinn í 
skúffu í Lands-

bankanum. Ef banka-
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Áhugasamir hafið samband við:

Fyrirtækjasvið Viðskiptahússins annast:
• Kaup og sölu fyrirtækja eða rekstrareininga og

samrunaferli.

• Kaup og sölu á fasteignum þeim tengdum og
byggingalóðum fyrir atvinnuhúsnæði, landareignum
og bújörðum.

• Fjármögnun verkefna.
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Undirritaður hefur lengi haft 
trú á stjórnendum Actavis. Sú 
trú styrktist enn frekar þegar 
þeir ákváðu að draga sig út úr 
viðræðum um kaup á króatíska 
félaginu Pliva síðastliðið haust. 
Eitt aðalsmerki góðs samninga-
manns er að hann veit hvenær 
rétt er að hætta – og hefur yfir-
vegun og sjálfstraust til að taka 
þá ákvörðun – því það er auðvelt 
að láta keppnisskapið yfirvinna 
skynsemina og að láta sokkinn 
kostnað (Sunk Cost) hafa áhrif á 
ákvarðanatöku. 

Eitt mikilvægasta verkefn-
ið í samningaviðræðum er að 
kanna hvaða valmöguleikar eru 
til staðar aðrir en að ná sam-
komulagi við þann sem samið er 
við (BATNA – Best Alternative 
to a Negotiated Agreement 
– Fisher & Ury, 1981) – og að 
reyna að bæta valmöguleikana. 
Ef þú hefur ekki framkvæmt 
raunhæft mat á valmöguleikum 
þínum er hætta á að þú fallist 
á samning sem er óhagstæðari 
en önnur tækifæri sem glatast 

við samninginn. Þegar samn-
ingamaður hefur metið val-
möguleika sína, er hann í góðri 
stöðu til að ákveða nákvæmlega 
hversu langt hann á að ganga 
í því skyni að ná samkomulagi 
(Reservation Point). Reservation 
Point, eða lágmarksviðmið, er 
stutt og hnitmiðuð skilgreining 
á BATNA – skilgreining á því 
hvaða lágmarksskilyrði samn-
ingur þarf að uppfylla til þess 
að þú fallist á hann. Hann getur 
verið sú lágmarksfjárhæð sem 
þú þarft að ná í launaviðræð-
um til að taka við starfinu eða 
sú hámarksfjárhæð sem þú 
ert tilbúinn til að greiða fyrir 
fyrirtæki.  Langflestir samn-
ingamenn láta vera að meta 
nákvæmlega hvar þeirra lág-
marksviðmið liggur – og gera 
þar með alvarleg mistök. 

Rannsókn þar sem þrenns 
konar upplýsingar lágu fyrir 
– 1) markaðsverð, 2) mat á lág-
marksviðmiði og 3) það verð 
sem kaupendur vonuðust til að 
ná fram – sýndi að aðeins mat 

á lágmarksviðmiði hafði áhrif 
á endanlega útkomu (Blount-
White et al, 1994). Þeir sem hafa 
ekki greint lágmarksviðmið eru 
berskjaldaðir fyrir tvenns konar 
gildrum. Hið fyrra er að festa 
sig við akkeri eða viðmið sem 
mótaðilinn í samningaviðræðun-
um setur (Lovallo & Kahneman, 
2003) – þ.e. að láta mótaðilann 
ákveða út frá hvaða verði er 
samið. Hið seinna er að horfa í 
sokkinn kostnað. Það þarf hug-
rekki til að hætta við kaupferli 
sem hefur kostað verulega fjár-
hæð. Í kjölfarið fylgir oft gagn-
rýni vegna þess kostnaðar sem 
hlaust af samningaferlinu. Þess 
vegna er freistandi að teygja sig 
lengra en lágmarksviðmið segir 
til og tryggja kostnaðarsaman 
og óskynsamlegan sigur í samn-
ingaviðræðum. Þegar komið er 
út í samningaviðræðurnar nær 
oft viljinn til að vinna – og 
hræðslan við gagnrýni – yfir-
höndinni og menn enda á að 
greiða hærra verð en skynsam-
legt er. Þegar það er gert ganga 

önnur, hagstæðari tækifæri 
mönnum úr greipum. 

Þegar Actavis dró sig út úr 
samningum um kaup á Pliva 
kom í ljós að fyrir lá yfirveg-
að mat á því hversu langt yrði 
gengið í samningaviðræðunum 
– og að fyrirtækið hafði gert 
ráðstafanir til að draga úr tapi 
ef þessi staða kæmi upp. Síðast 
en ekki síst þá höfðu stjórn-
endur nauðsynlega einurð til að 
draga strik í sandinn og hverfa 
frá viðræðunum. Frá sjónar-
horni samningamannsins ber 
þetta vott um fagmennsku og 
sjálfstraust.

Aðalsteinn
Leifsson

lektor í við-
skiptadeild

HR og kennir 
samningatækni

S A M N I N G A T Æ K N I

Traustvekjandi „uppgjöf”

Ég þarf að fara að gæta mín 
þegar ég sest niður og set fram 
kenningar. Þannig varð spek-
úlasjón mín um Kaupþing og 
Glitni til þess að Mogginn lagði 
undir mig forsíðuna. Geri aðrir 
betur. Þegar fréttin birtist var ég 
reyndar farinn að hafa talsverð-
ar efasemdir um eigin kenningu. 
Þetta er samt fín kenning og 
engin ástæða til að kasta henni 
alveg frá sér. 

Annars er ég mest að því þessa 
dagana að taka á móti arði. Heilu 
hlössin af feitum arðgreiðslum 
streyma til mín. Það þýðir auð-
vitað að maður þarf að gera upp 
við sig hvernig maður endurfjár-
festir þessu frjálsa sjóðflæði, eða 
hvort maður fer í Karíbahafið 
fyrir eitthvað af þessu. Ég hugsa 
að ég endurfjárfesti í einhverju. 
Allavega kaupir maður nýja 
stofnfjárhluti í SPRON fyrir arð-
inn. Dásamlegt hvað það hefur 
gengið hratt hjá manni að krækja 
í sjóðinn þar. 

Það hafa margir reynt að kaupa 
af mér stofnfjárhluti í sparisjóð-
um síðustu misserin, en ég hef 
alltaf sagt nei. Ég bætti frekar 
við mig og keypti hluti af ætt-
ingjum og vinum sem eru alltaf 
í lausafjárvandræðum og kunna 
ekkert með svona verðmæti að 
fara. Þannig að nú er maður að 
verða ansi hreint vel settur í 
sparisjóðafjölskyldunni. Gæti 
sennilega bara farið að gefa eitt 
stykki menningarhús svona einn 
og sjálfur án mikilla átaka.

Annars er nú kúrsinn að öðru 
leyti settur á útlönd. Kaupa í fjár-
málageiranum í Skandinavíu og 
teika einhvern af þessum stóru 
íslensku fjárfestum. Ástandið 
fer að verða of hættulegt hér 
heima og ég myndi ekki vilja 
fara í langt sumarfrí þetta árið 
með stórar stöður innanlands og 
háður duttlungum íslensku krón-
unnar. Ég hugsa að ég haldi mig 
á evrusvæðinu í sumar. Þar er 
ódýrt að éta og drekka og veðrið 
betra en hér. Sleiki sólina sem 
glampar á gullinni evrumyntinni 
og læt líða úr mér eftir uppsveifl-
una og arðinn.

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Arður í 
sekkjum
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ileen S. Nkondola er ein fárra Tansaníubúa 
sem alið hafa manninn á Íslandi. 
Undanfarna mánuði hefur hún stundað 
nám við Sjávarútvegsskóla Sameinuðu 
þjóðanna sem starfræktur er hér á landi. 

Hafrannsóknastofnunin sér um rekstur skólans í 
samstarfi við Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, 
Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri. Nemendur 
skólans eru allir frá þróunarlöndunum en námið er 
að mestu fjármagnað með framlagi Íslands til þró-
unaraðstoðar. Tansaníska sjávarútvegsráðuneytið 
valdi Eileen úr hópi umsækjenda sem höfðu áhuga 
á að nema við skólann. Hún gerði því hlé á störf-
um sínum á sviði gæðastjórnunar og kennslu hjá 
Þróunarmiðstöð fiskveiða í Tansaníu og kom hingað 
síðastliðið haust. 

ÖRYGGIÐ Á ÍSLANDI EINSDÆMI
Lífið á Íslandi er gjörólíkt því sem Eileen á að 
venjast. Henni líkar þó vistin vel á Íslandi, ekki 
síst vegna þess öryggis sem hún segist finna fyrir 
hér. „Hér getur maður gengið um göturnar nánast 
hvenær sem er dags og hvar sem er án þess að 
finna til óöryggis. Ég held að öryggi af þessu tagi 
fyrirfinnist varla annars staðar í heiminum.“ Þá 
er hún þakklát fyrir hversu vel var tekið á móti 
henni og öðrum nemendum skólans og staðhæfir að 
Íslendingar séu hlýjar manneskjur þrátt fyrir allan 
þann kulda sem þeir búa við. 

Eileen hefur diplómapróf í sjávarútvegsfræðum 
og háskólapróf í upplýsingatækni. Hún segist hafa 
bætt vel við þekkingu sína á þeim tíma sem hún 
hefur verið á Íslandi. „Sjávarútvegurinn á Íslandi 
er þróaðri en víðast hvar annars staðar. Þess vegna 
held ég að Ísland sé einmitt rétti staðurinn til að 
hýsa skóla á borð við Sjávarútvegsskólann. Við 
höfum lært heilmikið um fiskvinnslu, gæðastjórn-
un, birgðastjórnun og annað sem mun nýtast okkur 
þegar við komum heim.“ 

FERÐAMENNSKA OG FISKVINNSLA
Tansanía liggur á á austurströnd Afríku og að henni 
eiga Kenía, Úganda, Rúanda, Búrúndí, 
Kongó, Sambía, Malaví og 
Mósambík landamæri. Um 
36 milljónir manna búa 
í landinu og fiskveiðar 
eru meðal þeirra iðn-
greina sem færa þeim 
mestar útflutnings-
tekjur. Eileen telur því 
mikinn fót fyrir frekari 
samstarfi milli Íslands og 
Tansaníu á sviði fiskveiða.

Viðskipti á milli landanna eru takmörkuð 
í dag. Útflutningur á síðasta ári nam 3,9 milljón-
um króna frá Íslandi til Tansaníu. Að langmestu 
leyti er þar um að ræða útflutn-
ing á fiskkössum. Ívið meira er 
um innflutning frá Tansaníu til 
Íslands. Þaðan komu meðal annars 
ávextir og grænmeti, fatnaður og 
vefnaðarvörur á síðasta ári fyrir 
5,4 milljónir króna. Eileen segir 
Tansaníu góðan kost hyggist fólk 
ferðast til Afríku. Ferðamennska 
sé landinu mikilvæg og þangað 
sé margt að sækja. Þar sé fjöldi 
þjóðgarða fullra af villtum dýrum 
að ógleymdu Kilimanjaro, hæsta 
fjalli Afríku, sem dregur að sér 
tugi þúsunda göngugarpa á ári 
hverju. Þá sé friðurinn sem þar 
ríkir um þessar mundir dýrmæt-
ur. „Horft til nágrannalanda okkar 
eru alls staðar átök. Þar eru oft 
stríð milli ættbálka og ástandið á 
einhvern hátt óstöðugt. Tansanía 
er hins vegar friðsæl. Við erum 
mjög stolt af því.“ 

Opinbert tungumál Tansaníu er svahílí sem allir 
landsmenn tala, þrátt fyrir að ýmsir ættbálkar hafi 

jafnframt sitt eigið mál. Þetta segir Eileen þægi-
legt fyrir ferðalanga þar sem í mörgum öðrum 
Afríkulöndum sé algengt að tungumálið breytist frá 
einu þorpi til annars. Einn svahílítúlkur í Tansaníu 
sé allt sem þurfi. 

HANNAÐI REKJANLEIKAKERFI Á ÍSLANDI
Verkefnið sem Eileen vann að í 
Sjávarútvegsskólanum var á sviði gæðastjórnun-
ar og snerist um að hanna stafrænt rekjanleika-

kerfi fyrir fiskvinnslustöðvar. Stór 
hluti fisksins sem veiðist í 

Tansaníu er fluttur áfram 
til Evrópusambandsins. 

Þar eru gerðar kröfur 
um að uppruni vör-
unnar sé þekktur. 
„Við höfum rekjan-

leikakerfi í fiskvinnslu-
stöðvum okkar á papp-

írsformi. Það þjónar sínum 
tilgangi en er ekki jafnskilvirkt 

og stafrænt kerfi.“ 
Eileen er ekki fyrsti nemandinn frá Tansaníu 

sem stundað hefur nám við Sjávarútvegsskólann. 
Á undan henni hafa sjö tans-
anískir nemendur dvalið hér 
við nám á sviði veiðistjórnunar, 
veiðitækni og gæðamála.  

Eileen hefur ekki hug á að 
setjast að á Íslandi til fram-
búðar. Í Tansaníu bíður henn-
ar fjölskyldan auk þess sem á 
ríður að koma kerfinu í gagn-
ið þar. Til að byrja með verð-
ur það sett upp í einni verk-
smiðju við Viktoríuvatn, sem 
Tansanía deilir með Kenía og 
Úganda. Vonir standa svo til 
að kerfið verði einnig aðlagað 
öðrum verksmiðjum við vatnið. 
„Ég bind miklar vonir við þetta 
kerfi. Viktoríuvatn er annað 
stærsta stöðuvatn veraldar og 
fjöldi fiskvinnslustöðva stend-
ur við það. Það myndi hafa 
mikið að segja fyrir okkur að 
koma upp kerfi á borð við þetta 

sem hjálpar okkur að uppfylla enn betur kröfur 
Evrópusambandsins og markaðarins.“ 
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H E I M S K R I N G L A N
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir

... er álitið dónalegt að rétta eða 
taka við gjöf með vinstri hend-
inni.

 ... er stéttaskipting mikil. Því 
er mikilvægt að ávarpa fólk með 
réttum titli og hafa í huga að 
djúp virðing er borin fyrir eldra 
fólki. 

... er merki um virðingu að 
taka í báðar hendur fólks þegar 
heilsast er. 

F R Ó Ð L E I K S M O L A R

Í Tansaníu ...

TANSANÍA
Mannfjöldi: 38,3 milljónir

Hagvöxtur: 7 prósent
Verðbólga: 3,7 prósent

Gjaldmiðill: 1 tansanískur skildingur = 0,05 
íslenskar krónur

Heimild: Heimasíða Alþjóðabankans. 
Tölur miðast við árið 2005. 

Eigum fiskinn sameiginlegan
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Viðskiptavinir SPRON eru sáttir 
við sitt ef marka má niðurstöður 
Íslensku ánægjuvogarinnar sem 
kynntar voru í gær. Stjórnendur 
SPRON geta litið björtum augum 
til framtíðar því mikil fylgni er 
milli ánægju og tryggðar við-
skiptavina annars vegar og 
tryggðar og afkomu hins vegar. 
Þetta var meðal þess sem kom 
fram í máli Guðbjargar Andreu 
Jónsdóttur hjá Capacent Gallup 
sem kynnti niðurstöðurnar í gær. 

Tryggingamiðstöðin lenti 
í fyrsta sæti í flokki trygg-
ingafélaga og Vodafone í hópi 
farsímafyrirtækja. Í fyrsta 
sinn voru nú netveitur mæld-
ar sérstaklega og skipar Hive 
þar fyrsta sætið. Ölgerðin Egill 
Skallagrímsson stendur efst í 
flokki gosdrykkjaframleiðenda. 
Þá vermir Hitaveita Suðurnesja 
fyrsta sætið fimmta árið í röð í 
flokki rafveitna og BYKO veltir 
ÁTVR úr sessi í flokki smásölu-
fyrirtækja. 

Capacent Gallup, Samtök iðn-
aðarins og Stjórnvísi standa að 
Íslensku ánægjuvoginni. - hhs

Viðskiptavinir 
SPRON ánægðastir

Aðalfundur Tryggingamiðstöðvarinnar hf. verður haldinn 
fimmtudaginn 15. mars 2007 kl. 16.00 
í Hvammi á Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 38, Reykjavík.

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á síðastliðnu starfsári.
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðenda 

  lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins, þ.m.t. greiðslu arðs.
4. Ákvörðun um tillögu stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnar.
6. Tillögur um eftirfarandi breytingar á samþykktum félagsins:

  a. Breyting á 3. gr. um starfssvæði félagsins.
  b. Breyting á 6. gr. um að engin sérstök réttindi fylgi hlutum né að hluthafar 
  verði skyldaðir til að sæta innlausn.
  c. Breyting á 15. gr. um að á dagskrá aðalfundar skuli vera ákvæði um að 
  ákvörðun skuli tekin um ráðstöfun tekjuafgangs og hvernig mæta skuli 
  rekstrarhalla, svo og að á dagskrá aðalfundar skuli vera tillaga um
  starfskjarastefnu félagsins.
  d. Um breytingu á 25. gr. þess efnis að félagsstjórn skuli leggja fyrir aðalfund 
  tillögu um ráðstöfun tekjuafgangs og hvernig mæta skuli halla.
  e. Ákvæði um að 26. gr. samþykktanna eigi ekki við þegar breyta skal 10. gr. 
  þeirra.
  f. Endurskoðun á 27. gr. varðandi ákvörðun um slit á félaginu.

7. Kosning stjórnar félagsins.
8. Kjör endurskoðenda (endurskoðunarfélags).
9. Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á hlutum í félaginu.

10. Önnur mál löglega fram borin.

Vakin er sérstök athygli á því að framboð til stjórnar skal tilkynna skriflega til 
félagsstjórnar, Aðalstræti 6, Reykjavík, skemmst fimm dögum fyrir aðalfundinn.
Í tilkynningunni skal greina nafn frambjóðanda, kennitölu, heimilisfang, upplýsingar
um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu, 
hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og 
hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu.

Reikningar félagsins og tillögur liggja frammi á aðalskrifstofu, hluthöfum til sýnis, 
viku fyrir fundinn, en verða síðan afhent ásamt fundargögnum til hluthafa á fundarstað.

Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf.

Aðalfundur 2007

Aðalfundur TM

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Sími 515 2000 /  tm@tryggingamidstodin.is /  www.tryggingamidstodin.is
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Í síðustu viku útskrifuðust sautj-
án nemendur úr Sjávarútvegs-
skóla Sameinuðu þjóðanna sem 
starfræktur er hér á landi. 
Nemendurnir í ár voru frá 
Kenía, Tansaníu, Srí Lanka, 
Úganda, Grænhöfðaeyjum, 
Íran, Kína, Malasíu, Kúbu, 
Vanúatú, Tonga, Namibíu og 
Máritíus. Allir hafa þeir dval-
ið hér frá því í september en 
snúa nú hver af öðrum aftur til 

starfa í heimalöndum sínum. 
Þeir nemendur sem koma til 

náms í Sjávarútvegsskólanum 
eru iðulega fagfólk með reynslu 
af störfum við rannsóknir, stjórn-
sýslu og rekstur á sviði veiða 
og sjávarútvegs. Í náminu felast 
inngangsnámskeið, sérfræðinám-
skeið og hagnýtt lokaverkefni. 
Mikil áhersla er lögð á að þegar 
náminu lýkur snúi nemendur 
aftur til heimalandsins með þekk-

ingu sem nýtist þeim sjálfum, 
fyrirtækjunum sem þeir starfa 
hjá og þjóðfélaginu í heild.  

Sjávarútvegsskóli SÞ hóf starf-
semi í upphafi ársins 1998. Hann 
er starfræktur af Hafrannsókna-
stofnun í samstarfi við Rannsókna-
stofnun fiskiðnaðarins (MATÍS), 
Háskóla Íslands og Háskólann á 
Akureyri. Alls hafa nú 145 nem-
endur frá 25 löndum lokið námi 
við skólann. - hhs

Sautján útskrifast úr skóla SÞ  

Xiaojie Nie 
frá Kína 
Hluti af námi Xiaojie Nie hjá 
Sjávarútvegsskóla Sameinuðu 
þjóðanna var að gera mark-
aðsáætlun fyrir Icelandic 
Group í Kína. Hún hefur 
unnið að því að greina kín-
verska markaðinn fyrir félag-
ið sem hefur hug á að hefja 
smásölu á Kínamarkaði. 
Meðal þess sem hún hefur 
ráðlagt Icelandic Group 
er að markaðssetja 
reyktan lax í Kína. 
Kínverjar hafi smekk 
fyrir feitum og bragð-
miklum fiski.

Nordina Din 
frá Malasíu

Nordina var valin úr hópi 
malasískra umsækj-

enda til að stunda nám 
við Sjávarútvegsskóla 
Sameinuðu þjóðanna. 

Verkefnið sem hún vann 
að snerist um að greina 
rekstur svæðasamtaka 

veiðimanna í Malasíu. Hún 
starfar sem endurskoðandi 

hjá Hafrannsóknastofnun 
Malasíu. Þar mun hún halda 

áfram að vinna að 
verkefninu í því 

miði að bæta 
arðsemi sam-

taka veiði-
manna.  
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Á vefnum Netöryggi.is, nýendur-
bættum vef Póst- og fjarskipta-
stofnunar, er fjallað um marg-
vísleg öryggismál internetsins. 
Vefurinn var fyrst settur í loftið 
fyrir um ári, en hefur nú verið 
endurbættur.

Vefurinn er fyrst og fremst 
ætlaður almenningi en á honum 
er jafnframt efni sem getur nýst 
litlum fyrirtækjum. Hann inni-
heldur leiðbeiningar og fræðslu-
efni um öryggismál, neytenda-
vernd, persónuvernd og sið-
ferðileg álitaefni sem tengjast 
sívaxandi notkun upplýsinga- og 
fjarskiptatækni.

Meðal þess sem er að finna á 
vefnum eru tíu góð ráð sem eiga 
að geta stuðlað að áhyggjulausri 
netnotkun. Hrafnkell V. Gíslason, 
forstjóri PFS, líkir öryggismál-
um tölva við bílbeltanotkun. 
„Beltin hjálpa engum nema þau 
séu notuð,“ segir hann. „Um leið 
og tölva er tengd netinu er hún 
komin út í umferðina.“ 

Meðal þess sem netnotendum 
er bent á er að þeir séu komnir á 
sérstök hættusvæði í allri leit að 
ólöglegri tónlist, myndefni, leikj-
um eða klámi. Þá geti hnappar 
í vafasömum gluggum sem upp 
spretta leitt til annars en fólk 
hyggur. - óká

Nýr vefur 
um netöryggi

AÐALFUNDUR EXISTA HF.

DAGSKRÁ:

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á aðalfundardaginn frá kl. 16:00 á fundarstað að Nordica Hótel.

Reykjavík, 27. febrúar 2007
Stjórn EXISTA

MARKAÐURINN
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Þó svo að fjarskiptaheimurinn 
sé stór á heimsvísu eru ef til vill 
ekki svo ýkja mörg fyrirtæki 
sem bjóða þjónustu í mörgum 
löndum.

Þannig hefur það nú gerst 
með kaupum Símans á farsíma-
fyrirtækinu Aerofone í Bretlandi 
að viðskiptavinir fyrirtækisins 
þar kunna með fjallabaksleið að 
tengjast vörumerki sem Síminn 
myndi seint hampa hér heima. 

Í gegnum samninga Aerofone 
í Bretlandi býðst viðskipta-
vinum Símans væntanlega að 
nýta sér gjaldskrárleiðir á borð 
við Vodafone Anytime Tariffs, 
Vodafone Businesstime Tariffs, 
og þar fram eftir götunum, auk 
valdra gjaldskrárleiða farsíma-
fyrirtækisins O2.

Línur skarast 
í Bretlandi

Það eru alltaf jólin hjá okkur

Gjafavörur leika stórt hlutverk í markaðsstarfi þeirra sem selja vörur eða þjónustu,
enda eru ánægja og tryggð meðal mikilvægustu þátta viðskiptalífsins. Góðar gjafir 
styrkja ekki aðeins gott samband, þær styðja við og styrkja markaðsstarfið í heild. 
Á síðasta ári efldi Bros gjafavörudeild sína með kaupum á Gjafaveri. Í byrjun þessa 
árs var rekstur fyrirtækjanna sameinaður undir nafninu Bros í nýbyggðu húsi að 
Norðlingabraut 14. Við sérhæfum okkur í góðum gjöfum — árið um kring.
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Nýr heimur 
fyrir fjárfesta
Rekstaraðili verðbréfasjóðsins er Rekstarfélag SPRON. Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa www.spronverdbref.is.

Plastið hefur vinninginn víða, 
í það minnsta gildir það þegar 
kemur að vali fólks á greiðslu-
miðli. Í nýjasta tölublaði fjár-
málarits Sunday Telegraph er 
fjallað um andlát ávísanaheftis-
ins og talað um að útförin kunni 
að vera í nánd. Bresk fjármála-
fyrirtæki og verslanir segja 
nefnilega að ávísanahefti séu 
orðið svo lítið notuð að best sé að 
slá ávísanirnar af með öllu. Þá 
hefur fjöldi verslana tekið upp 
þá stefnu að taka ekki við ávís-
unum. Nú síðast var það Boots-
keðjan sem tók þá ákvörðun, en 
önnur fyrirtæki sem ekki lengur 
taka tékka eru Asda, WH Smith, 
Next, Currys, PC World og fleiri. 
Hér heima taka búðir enn við 
tékkum, en þróunin er engu að 
síður sú sama; notkun þeirra 
hefur dregist stórlega saman.

Tékkheftið á 
grafarbakkanum

Fyrir þá sem hafa áhuga á að 
hitta og spalla við danska blaða-
menn er sumarið fínt tæki-
færi. Dönsku fríblöðin ráðgera 
að leggja niður útgáfu í tvær 
til fimm vikur í sumar. Lífið í 
Danmörku í júlí er ljúft og þægi-
legt og búast má við því að fjöldi 
blaðamanna í reiðileysi sitji 
yfir krús í Nýhöfn eða á kaffi-
húsunum á Nýjatorgi. Reyndar 
er fleira að frétta úr danska 
fjölmiðlaheiminum en danska 
ríkisútvarpið hyggst spara þrjá 
milljarða á næstu þremur árum 
og er búist við að í því felist 
starfsmannafækkun upp á allt 
að 300 manns.

Sumarfrí 
blaðamanna


