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FORÐASTÝRING

Nordic Partners í matvæl-
in  Íslenska fjárfestingarfélagið 
Nordic Partners keypti Hamé, 
stórt matvælafyrirtæki í Mið- 
og Austur-Evrópu. Starfsmenn 
Hamé eru um þrjú þúsund og 
veltan í fyrra nam sautján millj-
örðum íslenskra króna. Kaup-
verð er trúnaðarmál.

Wessmann tekur stjórnarsæti 
Róbert Wessman, eigandi fjár-
festingarfélagsins Salts og for-
stjóri Actavis, hyggst fara fram á 
sæti í stjórn Glitnis á næsta hlut-
hafafundi, en Salt keypti á dögun-
um tveggja prósenta hlut í Glitni 
fyrir um 7,5 milljarða króna.

Nótt hinna löngu hnífa Banka-
stjóra og tveimur lykilstarfs-
mönnum Icebank var óvænt sagt 
upp um áramótin. Stjórnarfor-
maður og nýráðinn bankastjóri 
segja breytingar á framkvæmda-
stjórn eiga sér eðlilegar skýr-
ingar.

Undirmarkaður í Kauphöll-
inni Nýr markaður fyrir ýmis 
hlutabréfatengd réttindi var opn-
aður í Kauphöllinni, OMX Nordic 
Exchange Iceland, í gær. Í við-
skiptakerfi Kauphallarinnar ber 
nýi markaðurinn heitið „OMX 
ICE Equity Rights“.

600 milljarða gjalddagi
Fram kom að alls væru rúmlega 
600 milljarðar íslenskra króna á 
gjalddaga hjá bönkunum á árinu 
2008. Verg landsframleiðsla árið 
2006 nam tæplega tólf hundruð 
milljörðum, svo það sem bank-
arnir greiða nemur ríflega helm-
ingi þess.

„Ég tek sætinu með brosi á vör ef eftir því verður 
kallað,“ segir Orri Hauksson, talsmaður Novators í 
Finnlandi, „en aðalmálið er að ná í gegn breyting-
um í þágu hluthafanna.“

Novator vill fá tvo stjórnarmenn í finnska fjar-
skiptafélaginu Elisa á hluthafafundi sem haldinn 
verður 21. þessa mánaðar.

Novator hefur lagt til ýmsar breytingar á Elisa. 
Novator er stærsti hluthafinn í Elisa og á yfir 11,5 
prósenta hlut í félaginu. 

Björgólfur Thor Björgólfsson segir í viðtali 
við finnska dagblaðið Helsingin Sanomat að Orri 

verði annar fulltrúa félagsins, fáist menn í stjórn. 
Hinn fulltrúi Novators verði annar Íslendingur eða 
Breti.

Orri Hauksson hefur starfað fyrir Novator um 
skeið en áður vann hann fyrir Símann, auk þess að 
hafa verið aðstoðarmaður forsætisráðherra.

Novator hefur undanfarið aukið hlut sinn í 
félaginu. 

Finnskir lífeyrissjóðir og tryggingafélög sem 
eru andsnúin hugmyndum Novators um breytingar 
á félaginu hafa nýlega aukið hlut sinn. 
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Vilja Orra Hauksson í stjórnina
Novator vill fá tvo stjórnarenn í finnska fjarskiptafélaginu Elisa.

Ekki verður 
tekin ákvörðun 
um skráningu 
Promens í OMX 
kauphöll Íslands 
fyrr en undir 
lok þessa árs, að 
sögn Ragnhildar 
Geirs dóttur, for-
stjóra félagsins.

Upphaflega 
var stefnt að 
skráningu félagsins í Kauphöllina 
á síðasta ári, en þá voru horfur á 
að hægt yrði að skrá hér hluta-
bréf í evrum líkt og félagið stefnir 
á að gera.

Ragnhildur segir þó að núna séu 
það erfiðar markaðsaðstæður sem 
ráði því að forsvarsmenn félags-
ins vilji bíða og sjá hver þróunin 
verður áður en næstu skref verða 
tekin. Þá verður að öllum líkind-
um heldur ekki fyrr en undir mitt 
ár sem hægt verður að skrá hluta-
bréf í evrum, samkvæmt upplýs-
ingum frá Verðbréfaskráningu.  
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Skráningu 
Promens 
frestað

RAGNHILDUR 
GEIRSDÓTTIR

Ingimar Karl Helgason 
skrifar

„Hingað í fjármálaráðuneytið hafa borist kærur 
vegna synjunar á beiðni um uppgjör í erlendri 
mynt,“ segir Böðvar Jónsson, aðstoðarmaður fjár-
málaráðherra. 

Samkvæmt heimildum Markaðarins synjaði Árs-
reikningaskrá beiðni Kaupþings um heimild til að 
gera bókhald sitt upp í evrum. Í kjölfarið vísaði 
Kaupþing málinu til fjármálaráðherra.

Kaupþing sótti um heimild til uppgjörs í evrum 
í fyrra. 

Ársreikningaskráin tekur slíkar ákvarðanir. Sam-
kvæmt reglugerð, sem tók gildi um miðjan febrúar 
í fyrra, þarf Ársreikningaskráin að leita umsagn-
ar Seðlabankans áður en hún samþykkir eða synjar 
slíkum beiðnum, þegar banki á í hlut.

Ársreikningaskráin er innan vébanda ríkissak-
sóknara. Hann tjáir sig hvorki um niðurstöðu Árs-
reikningaskrár né umsögn Seðlabankans.

Bankastjórn Seðlabankans vísar á ríkisskatt-
stjóra um málið. 

Skilyrðin fyrir því að fá að gera bókhald sitt upp 

í erlendri mynt koma fram í annarri grein reglu-
gerðarinnar.

Þau eru að félag hafi meginstarfsemi sína erlendis 
í erlendum gjaldmiðli. Það eigi erlend dótturfélög 
eða hlutdeild í erlendum félögum og meginviðskipti 
við þau séu í erlendri mynt. Félag hafi meginstarf-
semi hér á landi en hafi meirihluta tekna sinna frá 
erlendum aðilum, í erlendri mynt. Þá þarf félag að 
vera af tiltekinni stærð.

Kaupþing virðist uppfylla öll skilyrði reglugerðar-
innar. 

Vera má að umsögn Seðlabankans um beiðni 
Kaupþings hafi verið neikvæð eða að formgalli hafi 
verið á beiðninni. Hvorugt fæst staðfest.

Talsmaður Kaupþings vildi það eitt segja að beðið 
sé niðurstöðu fjármálaráðuneytisins.

Eftir því sem Markaðurinn kemst næst er búist 
við því að úrskurðað verði í málinu í þessum  mán-
uði.

Straumur-Burðaráss hefur leyfi til að færa bók-
hald sitt í erlendri mynt og hefur gert það um nokk-
urra mánaða skeið. Straumur sótti um þetta og fékk 
beiðni sína afgreidda áður en reglugerðin um um-
sögn Seðlabankans var sett.

Kaupþing kærir til 
ráðherra vegna evru
Seðlabankinn veitir Ársreikningaskrá umsögn um beiðni 
banka til að færa bókhald í evru. Hún synjaði beiðni 
Kaupþings um það. Bankinn kærði til fjármálaráðherra. 

Mikil sala lúxusvarnings

Kampavínið flæddi 
sem aldrei fyrr

Allt loft úr bankabólunni

Framhaldið 
með öllu óráðið

Stórveldin slást

Man. Utd 
ríkast 
á ný
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 Vika Frá ára mót um

Atorka  -2,7%  -2,7%
Bakkavör -10,6%  -10,6%
Exista  -17,2%  -17,2%
FL Group  -12,7%  -12,7%
Glitnir  -7,1%  -7,1%
Eimskipafélagið -2,0%  -2,0%
Icelandair  -4,3%  -4,3%
Kaupþing  -10,9%  -10,9%
Landsbankinn  -8,6%  -8,6%
Marel  -1,5%  -1,5%
SPRON  -13,1%  -13,1%
Straumur  -7,1%  -7,1%
Teymi  -2,4%  -2,4%
Össur  -1,5%  -1,5%
Miðað við gengi í Kauphöll á mánudag

Markaður með stofnbréf Byr 
sparisjóðs opnaði aftur í gær, en 
hann hafði verið lokaður frá því 
fyrir stofnfjár-
aukningu sjóðs-
ins í desember. 
Fyrri part dags 
höfðu enn ekki 
átt sér stað við-
skipti með bréf 
sjóðsins.

Valgarð 
Briem, sérfræð-
ingur í Mark-
aðsviðskiptum hjá MP Fjárfest-
ingarbanka, segir hagstæðasta 
sölutilboð sem fram kom um 
morguninn hafa verið 2,5 krón-

ur á hlut. „Þetta fer mjög rólega 
af stað,“ sagði hann, en taldi ekki 
útilokað að kaupendur fyndust 

fyrir lok dags. 
Miðað við sölu-
tilboðið 2,5 er 
V/I-hlutfall (e. 
price-to-book 
ratio) Byrs tæp-
lega 1,5, en 1,7 
til 1,8 miðað við 
gengið 3,0. Val-
garð segir upp-
haf viðskipt-

anna í gær í takt við stemningu 
á markaði, en í Kauphöllinni hafa 
félög lækkað töluvert frá ára-
mótum.  - óká

Engin viðskipti með Byr

Glitnir kannar í þessari viku að-
stæður í Bandaríkjunum með 
hugsanlega skuldabréfaútgáfu 
í huga. „Við erum á ferðalagi 
að hitta fjárfesta og sjáum svo 
bara hvað út úr því kemur,“ segir 
Ingvar H. Ragnarsson, fram-
kvæmdastjóri fjárstýringar 
Glitnis banka. 

Valdir voru þrír bankar vestra 
til að sjá um mögulega útgáfu 
fyrir Glitni, Barclays, Merrill 
Lynch og JP Morgan, en þeir 
sendu fyrir helgi frá sér tilkynn-
ingu um málið. 

Ingvar segir ekki ólíklegt að 
ráðist verði í útgáfu vestra reyn-
ist fyrir því grundvöllur, en bank-
inn fjármagnar starfsemi sína 

meðal annars með alþjóðlegum 
skuldabréfaútgáfum sem þess-
um. Hann segir að síðustu vikur 
og mánuði hafi lítið verið um út-
gáfur sem þessar í skugga lausa-
fjárkrísu eftir undirmálslána-
vandræði í Bandaríkjunum. „En 
á eðlilegum árum er alla jafna 
mest að gera í janúar og febrú-
ar í nýjum lánum. Við ákváð-
um bara að vera snemma á ferð-
inni í að banka upp á hjá fjárfest-
um,“ segir Ingvar og bætir við að 
slíkar heimsóknir séu alvanaleg-
ar og reglulegur þáttur í starf-
semi bankans, hvort sem útgáfa 
skuldabréfa standi til eður ei. 
„Okkur finnst mikilvægt að vera 
sem oftast á ferðinni.“  - óká

Glitnir kannar hug 
fjárfesta vestan hafs

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

„Ef að því er gætt að hafa margar fjármögnunar-
leiðir og valkosti opna er hægt að sækja fé á við-
ráðanlegum kjörum,“ segir Guðni Aðalsteinsson, 
forstöðumaður fjárstýringar Kaupþings banka. Í 
desember sótti bankinn sem svarar um 37 milljörð-
um króna í tveimur sambankalánum, öðru í Asíu og 
hinu í Evrópu.

Að láninu í Asíu komu 12 bankar, en það var til 
þriggja ára upp á 160 milljónir Bandaríkjadala. 
Guðni segir kjörin í láninu ágæt, punktar yfir Libor 
millibankavöxtum. Að hinu láninu segir hann að 
hafi komið fjórir evrópskir bankar, en það var held-
ur stærra. „Þeir lánuðu okkur 300 milljónir evra til 
eins árs á 60 punktum yfir Libor-vöxtum, sem er 
líka stórgott,“ segir Guðni.

Vaxtakjör bankanna í skuldabréfaútgáfu ver-
snuðu hins vegar heldur í gær samkvæmt tölum um 
skuldatryggingarálag á skuldabréf þeirra til fimm 
ára (CDS), en þetta álag getur sveiflast nokkuð dag 
frá degi. Við núverandi markaðsaðstæður hefur 
þetta álag hins vegar aukist á velflesta banka 
heims, en þykir hátt á útgáfu íslensku bankanna og 
gjarnan talað um íslenska 
álagið í því samhengi. 

Í gærmorgun hafði álag á 
bréf Kaupþings aukist um 
8 punkta milli daga, var 318 
punktar, um 16 punkta á bréf 
Glitnis, var 238 punktar og 
um 9 punkta á bréf Lands-
bankans, en CDS-álag á 
þau var í gær 172 punkt-
ar. Meiri breyting á álagi á 
bréf Glitnis en hinna bank-
anna er rakin til fregna 
af mögulegri skuldabréfa-
útgáfu sem í undirbúningi 
er í Bandaríkjunum hjá 
bankanum. Skuldatrygging-
arálagið hefur hins vegar 
hækkað jafnt og þétt á bréf 

bankanna frá áramótum, eða um nærri fimmtung. 
Mest er hækkunin álagsins rúm 26 prósent á bréf 
Landsbankans, rúm 11 prósent á bréf Kaupþings og 

rúm 19 prósent á bréf Glitnis.
Hjá íslensku bönkunum eru 

á þessu ári um 6,5 milljarðar 
evra á gjalddaga, að því er fram 
kom í samantekt á viðskipta-
síðu Fréttablaðsins 5. janúar. 
Upphæðin nemur nálægt 600 
milljörðum króna. Skiptingin 
á milli stærstu bankanna er 
þannig að að hjá Kaupþingi eru 
1,7 milljarðar evra langtíma-
lána á gjalddaga á árinu, 764 
milljónir evra hjá Landsbank-
anum og 2,2 milljarðar evra 
hjá Glitni, auk 1,1 milljarðs hjá 
dótturfélögum í Noregi. Hjá 
Straumi-Burðarási nema lang-
tímaskuldir sem gjaldfalla á 
árinu 717 milljónum evra.

Sóttu 37 milljarða 
til Asíu og Evrópu
Í desember tók Kaupþing tvö sambankalán, annað upp á 
160 milljónir dala í Asíu og hitt upp á 300 milljónir evra í 
Evrópu. CDS-álag á bréf bankanna hækkaði í gær.

„Það er góð tilfinn-
ing að margir hafi 
það hlutverk að 
leysa þetta,“ sagði 
Sigurjón Árnason, 
bankastjóri Lands-
bankans, um al-
þjóðlegu lausafjár-
kreppuna, í hádegis-
viðtali Markaðarins 
á Stöð tvö í gær.

Þar vitnaði Sigur-
jón til seðlabanka 
sem í vissum til-
vikum hlaupa undir 
bagga með bönk-
um. 

Sigurjón telur að kreppan hér 
á landi verði um garð gengin í 
vor eða sumar. Það skipti líka 
miklu máli að menn átti sig á því 
hvenær það versta sé yfirstaðið. 
Niður sveifla sé eðlileg en hann 
sjái ekki ástæðu til of mikillar 
svartsýni. „Af botninum er spyrn-
an best, bara eins og í sundlaug-

unum,“ sagði Sigur-
jón.

Sigurjón sagði að 
menn hefðu ekki 
verið alveg heiðar-
legir í upplýsinga-
gjöf og það væri 
hluti af orsök vand-
ans. „Ég er ekki að 
segja að menn séu 
óheiðarlegir, en það 
er ljóst að jafnvel 
enn í dag er ekki 
allt komið fram. Það 
veldur ákveðinni 
óvissu.“

Hins vegar spái 
flestir vaxtalækkun á árinu og 
því fylgi góð tilfinning. 

Hann bætti því við að það væri 
„lán í óláni“ að íslensku bankarn-
ir gengu í gegnum ákveðna krísu 
á árinu 2006. Það þýddi í raun 
að þeir hefðu búið sig vel undir 
lausafjárkreppuna nú „eiginlega 
alveg óvart“.  - ikh

Kreppunni lýkur í vor

S K U L D A T R Y G G I N G A R -
Á L A G  Á  5  Á R A  S K U L D A -
B R É F  B A N K A N N A  ( C D S )

Dagsetning Landsbanki Kaupþing Glitnir

31.12.2007 136 286 199

01.01.2008  136  286  199

02.01.2008  137  288  202

03.01.2008  142  288  205

04.01.2008  151  299  214

07.01.2008  163  310 222

08.01.2008  172  318  238

Hækkun frá áramótum 26,36%  11,29%  19,31%

SIGURJÓN ÁRNASON, 
BANKASTJÓRI LANDSBANK-
ANS „Af botninum er spyrnan 
best.“ Hann telur að fjármála-
kreppunni ljúki í vor eða sumar. 
Ekki sé ástæða til of mikillar 
svartsýni.

„Það er mjög ánægjulegt að fá 
viðurkenningu sem þessa,“ segir 
Jón Ólafsson, stjórnarformaður 
Icelandic Water Holding, sem 
framleiðir átappað vatn á 
flöskum undir merki 
Icelandic Glacial í 
Ölfusi. „Nú er eigin-
lega allt komið,“ segir 
hann og á þar við að 
fyrirtækið hafi frá 
upphafi fengið verð-
laun fyrir flesta þætti 
sem snúa að vatninu 
allt frá hönnun flösk-
unnar til umhverfis-
stefnu fyrirtækisins og 

sé fátt eftir í rekstr-
inum sem hægt er að 

verðlauna. 
Á dögunum 

bættist enn ein 
skrautfjöðrin í 
hattinn þegar 

netritið BevNet, 
sem samanstendur 
af sérfræðingum í 
drykkjarvörugeir-

anum, krýndu Ice-
landic Glacial besta 

vatn síðasta árs. Í umsögn segir 
meðal annars að vatnið sé einstak-
lega hreint, frískandi og innihaldi 
lítið af aukaefnum. Fyrir þá sem 
ekki þekkja er litið á BevNet sem 
Biblíu vatnsbransans og heiður-
inn eftir því. 

Icelandic Water Holding hefur 
verið á fleygiferð síðan fyrir-
tækið skrúfaði frá krönunum í 
Ölfusi fyrir tæpum þremur árum 
en áætlað er að sexfalda söluna á 
árinu, að sögn Jóns.   - jab

Besta vatnið frá Icelandic Glacial
Vatn Icelandic Glacial var sagt hreint, frískandi og með lítið af aukaefnum.

GÓÐUR SOPI Icelandic Glacial, átappað vatn sem Jón Ólafsson og 
sonur hans Kristján framleiða, var á dögunum valið besta flöskuvatn 
síðasta árs.

Í DEUTSCHE BÖRSE Í Evrópu og víðar um heim er þess beðið að 
markaðir taki flugið á ný eftir óróatíð og lausafjárkreppu sem ekki 
sér fyrir endann á. Kaupþing sótti fyrir skömmu 300 milljónir evra 
til fjögurra banka í evrópsku sambankaláni.  
 NORDICPHOTOS/GETTY IMAGESMeð lækkandi verði hlutabréfa  

Kaupþings banka má segja að 
um leið hafi lækkað það verð sem 
bankinn gefur fyrir hollenska 
bankann NIBC. Lækkunin jafn-
gildi 36,5 milljörðum króna.

Kaupþing greiðir fyrir NIBC 
1.392 milljónir evra, auk 140 
milljóna hluta í Kaupþingi. Í 
ágúst síðastliðnum jafngilti þetta 
því að greiddar væru 2.985 millj-
ónir evra fyrir NIBC.

Miðað við gengi gærdagsins á 
bréfum Kaupþings, sem var um 
tíma í gær 770 krónur á hlut, eða  
8,42 evrur, þá hefur verðmæti 
hlutabréfagreiðslunnar dregist 
saman um tæpar 400 milljónir 
evra, í 1.179 milljónir evra. Þetta 
jafngildir því að greidd sé 2.571 
milljón evra fyrir NIBC.  - óká

Verð NIBC lækkar 
um 400 milljónir evra

HÖFUÐSTÖÐVAR NIBC Í HOLLANDI
Verðgildi hlutabréfanna sem Kaupþing 
gefur fyrir NIBC hefur lækkað síðan samið 
var um kaupin.

Fjármálafyrirtækið Exista er 
sagt vera í kröppum dansi vegna 
skuldsetningar og takmarkaðs 
lausafjárflæðis. Þetta kemur 
fram í grein sænska viðskipta-
blaðsins Dagens Industri í gær. 

Erlendur Hjaltason, forstjóri 
Existu, segir félagið leggja ríka 
áherslu á öfluga lausafjárstöðu, 
ekki síst í núverandi markaðs-

umhverfi. „Aðgangur okkar að 
lausu fé í árslok mætir endur-
fjármögnunarþörf félagsins til 
næstu fimmtíu vikna og eru þá 
ekki taldar með auðseljanlegar 
eignir,“ segir hann.  Aukinheldur 
segir hann endurfjármögnun fé-
lagsins á þessu ári einungis um 
fjórðung af heildarfjármögnun 
síðasta árs.    - óká

FRÁ AÐALFUNDI EXISTA Vangaveltur eru um að tregt flæði lausafjár kunni að vera til trafala hjá 
Exista. Forsvarsmenn félagsins segja undirliggjandi gæði eigna mikil. 

Exista á fé til 50 vikna
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Peningamarkaðssjóður SPRON hefur gefið jafna og góða ávöxtun 
allt frá stofnun.  Ávöxtun ársins 2007 var 15,6%

Peningamarkaðssjóður SPRON hefur það markmið  að ná góðri 
ávöxtun og áhættudreifingu. Hann hentar því vel fyrir þá sem vilja ekki 
taka mikla áhættu en njóta samt stöðugrar ávöxtunar. Enginn kostnaður 
fylgir því að fjárfesta í sjóðnum og inneignin er algjörlega óbundin.

Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is 
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Framúrskarandi
Það skiptir máli að spara á réttum stað.

SPRON Verðbréf
Peningamarkaðssjóður SPRON

15,6% ávöxtun
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„Við erum að fara yfir þetta með 
viðskiptavinum okkar núna og 
getum ekkert sagt opinberlega um 
sinn,“ segir Ingólfur Bender, for-
stöðumaður Greiningar Glitnis.

Greiningardeildir bankanna 
eru að vinna að yfirlitum yfir það 
hvaða hlutabréf fólki er ráðlagt 
að kaupa, halda í eða selja. 

Ásgeir Jónsson, forstöðu maður 
Greiningardeildar Kaupþings, 
segir að von sé á yfirliti frá deild-
inni á næstu dögum. Sama segir 
Edda Rós Karlsdóttir, forstöðu-
maður Greiningardeildar Lands-
bankans. „Það er hins vegar svo 

að það getur breyst á hálftíma 
hvort við ráðleggjum að kaupa 
eða selja í fyrirtækjum.“

Samkvæmt yfirliti Landsbank-
ans fyrir þriðja ársfjórðung taldi 
Landsbankinn vænlegt að fólk 

keypti í tíu prósentum fyrirtækja, 
héldi í eign sína í 38 prósentum 
fyrirtækja og seldi hluti í 27 pró-
sentum fyrirtækja. Ekki var lagt 
mat á fjórðung fyrirtækja í Kaup-
höllinni.  - ikh

Ingimar Karl Helgason
skrifar

„Kvótaniðurskurðurinn mun hafa veruleg áhrif á 
þessu ári,“ segir Björn Arnaldsson, hafnarstjóri í 
Snæfellsbæ. Þar eru þrjár hafnir: Í Ólafsvík, á Rifi 
og Arnarstapa. 

Björn segir að höfnin verði af 20 til 25 milljónum 
króna í tekjur á þessu ári, einkum vegna kvótanið-
urskurðar. „Hingað til höfum við alltaf verið réttu 
megin við núllið.“

Miklar framkvæmdir verða í höfnum Snæfells-
bæjar á árinu. Samkvæmt fjárhagsáætlun bæjarins 
á að verja yfir 230 milljónum króna til framkvæmda. 
Þar af greiðir hafnarsjóður rúmar 50 milljónir. „Við 
ákváðum að leggjast ekkert í þunglyndi,“ segir 
Björn. Byrjað hafi verið á framkvæmdunum í fyrra 
og ekkert vit sé í öðru en að halda þeim áfram í ár. 

Meðal annars á að búa til yfir 600 metra langan 
grjótgarð við höfnina á Rifi og smíða trébryggju í 
Ólafsvík.

„Ég held að við stöndum þokkalega og hafnar-
sjóðurinn stendur vel,“ segir Runólfur Guðmunds-
son, formaður hafnarstjórnar í Grundarfirði. Hann 
segir að þrátt fyrir þriðjungsniðurskurð á þorsk-
kvótanum hafi ekki dregið úr umsvifum Grundar-
fjarðarhafnar. Útgerðarmenn í plássinu hafi bæði 
keypt og leigt kvóta. „Svo var hér sett upp frysti-
geymsla, eða frosthótel, sem fylltist í raun fáum 
klukkustundum eftir að hún var opnuð, svo hér urðu 
til ný atvinnutækifæri,“ segir Guðmundur, sem 
einnig nefnir saltgeymsluna á staðnum í þessu sam-
hengi. „Við erum bara nokkuð bjartsýnir fram á 
næsta ár.“

Erla Friðriksdóttir, bæjar- og hafnarstjóri 
í Stykkishólmi, segir að verulega hafi dregið úr 
umsvifum hafnarinnar síðan skelin hrundi fyrir 
fjórum árum. Hún telur að þótt þorskaflinn hafi 
verið skertur um þriðjung, dragi ekki svo mjög úr 
umsvifum hafnarinnar í Hólminum. „Menn hafa líka 
gegnum tíðina landað annars staðar, svo kannski 
munar ekki svo mikið um þetta.“  

Hundraða milljóna 
hafnarframkvæmdir
Kvótaskerðingin hefur mikil áhrif á umsvif hafna landsins. 
Ákveðið hefur verið að halda áfram með framkvæmdir við 

HÖFNIN Í STYKKISHÓLMI Mun minni umsvif hafa verið eftir að skelfiskveiðin hrundi. Kvótaniðurskurðurinn hefur ekki svo mikil áhrif, 
segir hafnarstjóri.

Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, 
hefur að eigin frumkvæði hafið 
frumathugun á því hvort norsk 
lög um kynjakvóta í stjórnum 
skráðra fyrirtækja standist Evr-
ópurétt.

Rannsóknin er í fullum gangi, 
en hún hófst í hitteðfyrra, sam-
kvæmt upplýsingum sem Mark-
aðurinn fékk hjá Eftirlits-
stofnuninni í gær. Óvíst er hve-
nær henni lýkur.

Lög sem skylda skráð hluta-
félög til þess að hafa að lágmarki 
fjóra af hverjum tíu stjórnar-
mönnum af hvoru kyni gengu 
í gildi í Noregi fyrir tveimur 
árum. 

Samkvæmt athugun norsku 
ríkisstjórnarinnar voru þá sex-
tán prósent stjórnarmanna konur. 
Frestur félaga til að gera úr bætur 
rann út nú um áramótin.

Íslensk félög sem skráð eru í 
Noregi hafa lagað stjórnir sínar 
að nýjum lögum.

Samkvæmt athugun Rann-
sóknar seturs vinnuréttar og jafn-
réttismála við Háskólann á Bif-
röst, sem birt var um mitt síðasta 

ár, var engin kona í stjórn 70 af 
100 stærstu fyrirtækjum lands-
ins. Þá skipuðu konur 32 af ríf-
lega 400 stjórnarsætum og hafði 
þá dregið úr hlutfalli kvenna í 
stjórnum frá árinu 2005.

Björgvin G. Sigurðsson við-
skiptaráðherra hefur sagt að 
lagasetning í þessum efnum hér-
lendis yrði þrautalending. „Fyrst 
beri að skoða allar aðrar leiðir að 
því sjálfsagða markmiði að jafna 
hlut kvenna og karla í stjórnum 
íslenskra fyrirtækja.“    - ikh

ESA skoðar lögmæti 
kynjakvóta í stjórnum

Hannes Smárason, fyrrverandi 
forstjóri FL Group, hefur skrif-
að undir starfslokasamning við 
félagið, að því er fram kemur á 
Vísi. Ekkert hefur komið fram 
um efni samningsins, en búast 
má við að hann verði gerður 
opin ber á fundi hinn 12. febrúar 
næstkomandi þegar ársuppgjör 
FL Group verður kynnt.

Hannes lét af störfum sem 
forstjóri FL Group nú fyrir ára-
mót í kjölfar hrókeringa innan 
félagsins. Gengi bréfa í FL 
Group stendur nú í rétt rúmum 
tólf krónum á hlut í Kauphöll Ís-
lands. - jsk

Gengið frá málum Hannesar

„Það er komin 
gróf mynd af 
þessu, en við 
þurfum ná-
kvæma mynd. 
Það eru einhverjar vikur í 
þetta ennþá,“ segir Krist-
inn Hallgrímsson, formaður 
skilanefndar Eignarhaldsfélags-
ins Samvinnutrygginga.

Ákveðið var á fundi full-
trúaráðs Eignarhaldsfélagsins 
í fyrrasumar að slíta félaginu 
og stofna upp úr því Fjárfest-
ingafélagið Gift. Þessu fylgir að 
eigendur Eignarhaldsfélagsins, 
þeir sem áður tryggðu hjá Sam-

vinnutryggingum, 
fá hluti í Gift. Enn 
er þó óvíst hversu 
mikið hver eign-
ast.

Í fyrstu átti það að liggja 
fyrir í haust hversu mikið hver 
fengi en síðan var því frestað 
til áramóta. Nú er ljóst að málið 
frestast að minnsta kosti fram í 
annan mánuð ársins.

Talið er að um 50 þúsund ein-
staklingar og lögaðilar eignist 
hlut í Gift, en ljóst er að stærstu 
hluthafarnir í félaginu verða 
Samvinnusjóðurinn og Samband 
íslenskra samvinnufélaga.  - ikh

Enn beðið eftir Gift

Heildarvelta á millibankamark-
aði með gjaldeyri nam tæplega 
4,97 milljörðum króna á síðasta 
ári og hefur aldrei verið meiri. 
Er það þrettán prósenta aukning 
frá árinu 2006.

Fram kemur í Morgunkornum 
Glitnis að ljóst sé að samhliða 
fjölgun þátttakenda í gjaldeyris-
viðskiptum og nánari tengslum 
við alþjóðlega gjaldeyrismark-
aði, aukist velta á innlendum 
gjaldeyrismarkaði. Sá fyrirvari 
er þó sleginn að heildaraukning 
veltu á gjaldeyrismarkaði sé lík-
lega mun meiri, enda taki töl-
urnar einungis til viðskipta með 
gjaldeyri á millibankamarkaði.

 - jsk

Mikil aukning 
gjaldeyrisviðskipta Ráðleggja um sölu hlutabréfa

Greiningardeildir bankanna útfæra ráðleggingar til viðskiptavina á nýju ári.

Hluthafafundur Stork N.V. í Hol-
landi heimilaði á föstudag sölu 
Stork Food Systems til Marel 
Food Systems. Með heimildinni 
var brautin jafnframt rudd fyrir 
yfirtöku London Acquisition, sem 
að standa breski fjárfestingar-
sjóðurinn Candover, íslenska 
fjárfestingafélagið Eyrir Invest 
og Landsbanki Íslands, á því sem 
eftir stendur af hollensku iðn-
samstæðunni.

Í tilkynningu Stork um sam-
þykktina kemur fram að hún sé 
því háð að yfirtakan verði lýst 
skilyrðislaus, en til þess þurfa 

meðal annars 95 prósent hluthafa 
að samþykkja yfirtökutilboðið, 
sem hljóðar upp á 48,4 evrur á 
hvern hlut í Stork. Yfirtökutilboð-
ið rennur út 14. þessa mánaðar. 

Í lok nóvember síðastliðinn 
gaf stjórn Stork því blessun sína 
að selja frá samstæðunni hluta 
starfseminnar og lýsti stuðningi 
við yfirtöku London Acquisition. 
Þá lá þegar fyrir stuðningur tæp-
lega áttatíu prósenta hluthafa. 
Yfir takan á Stork N.V. er metin 
á 1,5 milljarða evra, eða sem 
nemur hátt í 140 milljörðum ís-
lenskra króna.  - óká

Hluthafar Stork heimila sölu
Stork Food Systems verður selt Marel með samþykki hluthafa Stork.

FORSTJÓRARNIR SAMAN Hörður 
Arnarson, forstjóri Marel Food Systems og 
Theo Hoen, forstjóri Stork Food Systems, á 
kynningarfundi Marels vegna yfirtökunnar á 
Stork í nóvemberlok.  MARKAÐURINN/GVA

FORTÍÐ EÐA NÚTÍÐ? Stjórn Stöðvar tvö 
árið 1990. Í miklum meirihluta stjórna 
stærstu fyrirtækja landsins sitja engar konur. 
Ekki er víst að lög sem skylda fyrirtæki til að 
hafa lágmarkshlutfall af hvoru kyni í stjórn 
standist Evrópurétt.

ÁSGEIR JÓNSSON EDDA RÓS KARLSDÓTTIR INGÓLFUR BENDER
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Jón Skaftason
skrifar

Hlutabréf í bandaríska kaffihúsrisanum Starbucks 
féllu um 42 prósent á nýliðnu ári, og var fyrir tækið 
meðal þeirra sem verst vegnaði á hinum banda-
ríska NASDAQ-markaði. Gengi bréfa í félaginu 
hafa lækkað um ellefu prósent síðastliðna viku. Jim 
Donald, forstjóri Starbucks, var í gær látinn taka 
pokann sinn.

Starbucks hefur vaxið gríðarlega undanfarin ár 
og rekur nú rúmlega fimmtán þúsund verslanir 
víðs vegar um heim. Sérfræðingar segja fyrir tækið 
einfaldlega hafa vaxið of hratt og nú sé heimamark-
aðurinn í Bandaríkjunum fullmettur. Ekkert lát er 
þó á velgengni fyrirtækisins utan heimalandsins.

Lausafjárkreppan hefur enn fremur haft áhrif á 
starfsemi Starbucks. Fyrirtækið hefur undan farin 
ár unnið markvisst að því að öðlast hylli meðal hinu 
ýmsu þjóðfélagsstétta, en nú þegar bandaríska hag-
kerfið leikur á reiðiskjálfi halda efnaminni við-
skiptavinir hins vegar að sér höndum.

„Við höfum tekið ákvarðanir síðustu misseri sem 
skref fyrir skref hafa leitt til þess að Starbucks 
hefur misst hluta af þeim sjarma sem upphaflega 
einkenndi fyrirtækið,“ lét Howard Schulz stjórnar-
formaður hafa eftir sér. Schulz tekur við forstjóra-
starfinu nú þegar Donald hefur horfið á braut.

Mikil samkeppni er á kaffihúsamarkaðnum í 
Bandaríkjunum, enda hafa risar á borð við McDon-
ald‘s og Dunkin‘ Donuts undanfarið lagt aukna 
áherslu á kaffidrykki.

Yfirlýst markmið Starbucks er að hafa tuttugu 
þúsund verslanir í Bandaríkjunum og tuttugu þús-
und til viðbótar í öðrum löndum. Forsvarsmenn fé-
lagsins virðast þó hafa dregið í land og stefna að því 
að opna hundrað verslanir árið 2008. 

Hlutabréf í Starbucks standa nú í rétt rúmum 
átján Bandaríkjadölum á hlut í NASDAQ-kauphöll-
inni, en voru í 36 Bandaríkjadölum á hlut fyrir ári.

Starbucks hikstar 
og forstjórinn rekinn
Kaffihúsarisinn Starbucks var meðal þeirra fyrirtækja sem 
verst vegnaði á nýliðnu ári. Sérfræðingar telja kaffimarkað-
inn í Bandaríkjunum mettan og spá því að áfram hægist á 
hjá Starbucks. Forstjóri fyrirtækisins hefur verið rekinn.

GÆÐIR SÉR Á STARBUCKS Í FORBOÐNU BORGINNI Starbucks 
rekur nú rúmlega fimmtán þúsund verslanir um allan heim. Ekkert 
lát virðist á velgengninni utan heimalandsins, þótt Bandaríkjamenn 
virðist hafa fengið nóg af Starbucks-kaffi í bili. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Meðal Bretinn hefur nú meira milli hand-
anna en meðal Bandaríkjamaður, sam-
kvæmt könnun Oxford Economics. Er 
þetta í fyrsta skipti síðan við lok nítjándu 
aldar sem sú er raunin.

Landsframleiðsla í Bretlandi nemur nú 
rúmlega 2,9 milljónum króna á mann á 
ári, en er rúmlega þrjátíu þúsund krónum 
lægri á mann í Bandaríkjunum.

Adrian Cooper, sérfræðingur Oxford 
Economics, segir lífskjör hafa stórbatnað 
í Bretlandi undanfarin fimmtán ár. „Hér 
áður var talað um Bretland sem veikburða 
Evrópuþjóð. Svo er ekki lengur og nú trón-
um  við efst á lífskjaratöflunni.“  - jsk

Bretar stöndugri en 
Bandaríkjamenn

FRÁ LUNDÚNUM Bretar hafa 
nú meira milli handanna en 
Bandaríkjamenn, í fyrsta skipti 
síðan við lok nítjándu aldar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Mississippi-ríki nýtur þess vafa-
sama heiðurs að vera feitasta ríki 
í Bandaríkjunum, en þriðjungur 
íbúa fylkisins þjást af of fitu sam-
kvæmt opinberum tölum. Hvergi 
í veröldinni, að örfáum Kyrra-
hafseyjum undanskildum, eru 
fleiri offitusjúklingar en í Banda-
ríkjunum.

Sérfræðingar segjast ekki sjá 
fyrir endann á offituvanda Miss-
issippi-búa, og spá því að árið 
2015 verði helmingur íbúa ríkis-
ins löggiltir offitusjúklingar.

Ástæður offituvanda íbúa Miss-
issippi eru margvíslegar. Íbúarn-
ir hreyfa sig minnst allra Banda-
ríkjamanna, enda eru veður-
skilyrði erfið til líkamlegrar 
áreynslu, heitt og rakt. Yfirvöld 
í Mississippi leggja heldur ekki 
mikla áherslu á líkamlega hreyf-
ingu en frímínútur í grunnskól-
um voru nýlega afnumdar, og 
börnunum gert að sitja inni þar 
til skóla lýkur.

Þá er fylkið eitt hið fátækasta 

í Bandaríkjunum en samkvæmt 
rannsóknum eru bein tengsl á 
milli offitu og fátæktar í hinum 
þróaðri löndum. Hollur matur er 
til að mynda mun dýrari en svo-
kallað ruslfæði.  - jsk

Íbúar Mississippi feitastir
Þriðji hver íbúi Mississippi-ríkis þjáist af offitu. 
Sérfræðingar spá því að hlutfallið nái helmingi 

árið 2015.

OF ÞUNGUR Hvergi í Bandaríkjunum 
eru fleiri offitusjúklingar en í Mississippi-
ríki. Fátækt íbúanna er talin ein stærsta 
orsökin.

Breska knattspyrnustórveldið 
Manchester United hagnaðist 
um tæplega tíu milljarða króna 
á síðasta fjárhagsári, samkvæmt 
spám sérfræðinga en uppgjör fé-
lagsins verður birt á fimmtudag. 
Manchester United getur því á 
ný borið sæmdarheitið ríkasta 
félag Bretlandseyja, en Arsenal 
hefur haldið þeim titli frá síð-
ustu uppgjörahrinu. 

Samkvæmt spánni velti 
Manchester United 25,2 millj-
örðum króna á árinu og skaut 
því Arsenal, sem velti 24,8 millj-
örðum króna, ref fyrir rass. 
Spænsku risarnir í Real Madrid 
eru enn ríkasta félag veraldar, 

þótt ensku risarnir séu ekki 
langt undan.

Bætt fjárhagsstaða Man-
chester United er rakin til góðs 
árangurs inni á vellinum árið 
2007, en félagið vann enska 
meistaratitilinn á árinu auk þess 
að komast í undanúrslit Meist-
aradeildar Evrópu. Þá tapaði 
Manchester United úrslitaleik 
ensku bikarkeppninnar á eftir-
minnilegan hátt.

Risarnir tveir heyja ekki ein-
ungis harða baráttu utan vallar 
því liðin sitja í tveimur efstu 
sætum ensku úrvalsdeildarinn-
ar og hafa skipst á að hafa for-
ystu undanfarnar vikur. - jsk

United á toppinn á ný
Manchester United er aftur orðið ríkasta félag 

Bretlandseyja. Liðið háir harða baráttu við 
Arsenal bæði innan og utan vallar.

MARKI FAGNAÐ Manchester United náði góðum árangri bæði innan og utan vallar á 
síðasta ári. Félagið vann enska meistaratitilinn á ný og getur að auki með réttu talist ríkasta 
félag Bretlandseyja.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Bresku verslanakeðjurnar Jane 
Norman og House of Fraser, sem 
Baugur keypti ásamt fleiri fjár-
festum seint í hittifyrra, áttu 
góðu gengi að fagna á síðasta 
ári. 

Rekstrarhagnaður Jane 
Norman nam 21,5 milljónum 
punda, jafnvirði 2,6 milljarða 
króna, á síðasta ári samanborið 
við 9,6 milljónir punda árið á 
undan.  Taka ber fram að rekstrar-
ár Jane Norman nær frá mars-
lokum ár hvert og því enn tæpir 
þrír mánuðir þar til árinu lýkur í 
bókum verslunarinnar. 

Jólin voru að sama skapi góð 
hjá House of Fraser en hagnaður-
inn tvöfaldaðist á milli ára í jóla-
mánuðinum auk þess sem sala 

jókst um 2,4 prósent á milli ára, 
að því er fram kemur í tilkynn-
ingu frá félaginu. Don McCarthy, 
stjórnarformaður House of 
Fraser, sagði í samtali við breska 
fjölmiðla í gær útlit fyrir gott ár.

Þetta er ekki í samræmi við 
afkomuna hjá öðrum breskum 
verslunum sem neyddust til að 
horfa upp á samdrátt um hátíð-
arnar, samkvæmt breskum fjöl-
miðlum.  - jab

Góð jól hjá Baugi í Bretlandi

VIÐSKIPTAVINIR Í KAUPHUGLEIÐINGUM Sala jókst bæði í verslunum Jane Norman og 
House of Fraser um jólin. Öðru máli gegnir um samkeppnisaðilana.

James Cayne, forstjóri banda-
ríska bankans Bear Stearns, 
mun taka poka sinn á næstu 
dögum, samkvæmt heimildum 
bandaríska dagblaðsins Wall 
Street Journal. 

Blaðið segir stjórn bankans 
hafa verið undir miklum þrýst-
ingi í kjölfar mikilla afskrifta 
úr bókum félagsins vegna tapa 
á fasteignalánavöndlum. Þá tap-
aði bankinn 854 milljónum dala, 
53 milljörðum króna, á fjórða 
ársfjórðungi í fyrra en það var 
fyrsta tapið í sögu bankans. Þá 
hefur gengi félagsins fallið um 
rúm 50 prósent frá miðju síð-

asta ári sem er meira en aðrir 
bankar hafa þurft að horfa upp 
á. Eina lausnin var að láta for-
stjórann fara, samkvæmt blað-
inu.  

Cayne bætist við þetta í hóp 
forstjóra nokkurra af stærstu 
bönkum Bandaríkjanna sem 
hafa staðið upp úr forstjórastól-
um í skugga lausafjárþurrðar-
innar eftir vanskilaaukningu á 
fasteignalánamarkaði.  - jab

Forstjóri Bear Stearns látinn fara

VIÐ BANKANN Bandaríski bankinn Bear 
Stearns hefur ákveðið að vísa forstjór-
anum á dyr eftir taprekstur á síðasta ári. 
 MARKAÐURINN/AFP
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Fjárfestar, greinendur og aðrir markaðsaðilar 
eru sammála um að talsverð óvissa, jafn-

vel taugatitr-
ingur, ríki á 
hlutabréfa-
mörkuðum í 
hinum vest-
ræna heimi um 
þessar mundir. 
Gengi hluta-
bréfa, sem 
fyrir um hálfu 
ári stóð í met-
hæðum, hefur 
almennt lækk-
að hratt upp á 
síðkastið, mörg 
hver um allt að 
fimmtíu pró-
sent og meira. 

Mesta lækkunin er á gengi bréfa hjá bönkum 
og fjármálafyrirtækjum.

Lausafjárkreppan, sem rót á að rekja að 
mestu til mikilla vanskila á áhættusömum 
undirmálslánum, líkt og greiningardeild Kaup-
þings kallaði lán þessi sem veitt voru einstakl-
ingum með litlar tekjur og lélegt lánshæfi til 
íbúðakaupa í Bandaríkjunum fram undir mitt 
síðasta ár, hefur hrint af stað alvarlegri keðju-
verkun sem geti aukið til muna hættuna á 
efnahagskreppu vestanhafs, að margra mati.      

Bandaríski fjárfestingarbankinn Merrill 
Lynch fullyrðir í nýlegri skýrslu að lokahöggið 

hafi verið rekið á föstudag í síðustu viku 
þegar tölur um atvinnuþátttöku voru birtar. 
Atvinnuleysi mældist fimm prósent í jóla-
mánuðinum. Það er 0,3 prósentustiga aukn-
ing á milli mánaða og ívið meira en reiknað 
var með. Þá hefur fasteignasala dregist mjög 
saman og ekki verið með dræmara móti í 
tólf ár. Þeir allra svartsýnustu segja dyrun-
um hafi verið hrundið upp á gátt fyrir efna-
hagskreppu. Líkt og bent var á í áramóta-
blaði Markaðarins segja aðrir að ástandið á 
geti jafnað sig  um mitt ár og hugsanlega geti 
fjárfestar á ný fengið fast land undir fætur á 
seinni hluta þess.

Fjárfestar, jafnt innlendir sem erlendir, 
bíða óþreyjufullir eftir ársuppgjörum fyrir-
tækja, ekki síst í fjármálageiranum, enda 
reiknað með að þar leynist lyklarnir að því 
sem koma skuli. Talsverðrar óvissu gætir hins 
vegar hvað þar megi finna. Sumir segja ljóst 
að fyrirtækin komi mörg hver ekki vel inn 
í nýja árið en bæta við að slíkt hafi mátt sjá 
fyrir, leiðréttingin komin fram í verðlagningu 
hlutabréfa og muni markaðurinn jafna sig um 
mitt ár. Þeir svartsýnu óttast hins vegar að 
lausafjárkreppan hafi bitið fastar í flest fyrir-
tækin en reiknað hafi verið með, ekki síst í 
fjármálageiranum, og sjá dökkt framundan. 

HVAÐ GERÐIST?
Menn eru sammála um að samverkandi þætt-
ir liggi til grundvallar fjármálakreppunni, 
sem einnig hefur verið kölluð bankabólan. Í 

fyrsta lagi liggur einn anginn í mikilli hækk-
un á fasteignaverði víða um heim, þar á meðal 
hér á landi og lánveitingum banka og fjármála-
fyrirtækja til fasteignakaupa. Samkvæmt 
vefsvæði Global Property Guide, sem heldur 
utan um upplýsingar um þróun fasteigna-
verðs um heim allan hefur mesta verðhækk-
unin orðið í gömlu Austantjaldslöndunum. 
Þar á hlut að máli tiltölulega nýfengið sjálf-
stæði ríkjanna, bættur efnahagur íbúanna og 
innganga í Evrópusambandið. Þá hefur fast-
eignaverð rokið upp síðastliðin ár í Asíu, ekki 
síst á þéttbýlustu svæðum í Kína. 

Þróunin hefur verið á hinn veginn upp á 
síðkastið víðast hvar, ekki síst í Bandaríkjun-
um en þar hefur fasteignabólan kólnað hratt. 
Breytingarnar eru mismiklar eftir svæðum 
enda eðlilegt að mesta lækkunin verði þar 
sem mesta hækkunin hafi verið upp á síð-
kastið.

Fram til þessa hefur nægt fjármagn verið 
til á markaðnum og dyrnar galopnar að því 
fyrir bæði einstaklinga og fyrirtækja í kaup-
hugleiðingum. Bankar og fjármálafyrirtækja 
komu að sjálfssögðu til móts við fólk í kaup-
hugleiðingum og bauð þeim lán til kaupa á 
fasteign. Lánin voru eins og gengur af ýmsum 
toga. Íslensku viðskiptabankarnir  tóku þátt 
í leiknum er þeir hófu að veita fasteignalán 
um svipað leyti og fasteignabólan var að taka 
stökkið hér síðla árs 2004. Lánin vissulega 
mishá, hundrað prósent af kaupverði íbúðar 
þegar mest lét. Lánshlutfall Íbúðalánasjóðs 

Óræð skref eftir bankabólu 
Lausafjárþurrðin sem riðið hefur húsum frá því um mitt síðasta ár hefur komið illa við kauninn á mörgum eftur 
góðærisskeið. Svartsýnustu spámenn segja efnahagskreppu handan við hornið. Jón Aðalsteinn Bergsveinsson skoðaði 
ástandið og gerði tilraun til að sjá hvað framtíðin bæri í skauti sér. 

ÓRÆÐ STAÐA Á 
HLUTABRÉFA-

MARKAÐI Gengi 
hlutabréfa hefur 

fallið í fjölmörgum 
kauphöllum í hálft 
ár í kjölfar þess að 

bóla á bandarískum 
fasteignamarkaði 

sprakk með látum. 
Stemningin virðist 
á tíðum svipuð og 

þegar net bólan 
sprakk um síð-
ustu aldamót. 

 MARKAÐURINN/AFP

ÖLDUGANGUR ÚRVALSVÍSITÖL-
UNNAR Eins og sést reis Úrvalsvísitalan 
hratt allt frá árinu 1997 byrjun árs 
2000. Þá tók hún dýfu undir lok árs 
uns hún náði botninum í 988,6 stigum 
í ágúst 2001. Fall hennar nam rúmum 
47 prósent á einu og hálfu ári. 

Til samanburðar hafði vísitalan rokið 
upp  um 76 prósent frá því seint í júlí 
2006 þar til hún náði sínu hæsta gildi 
í fyrra. 

Fallið hefur að sama skapi verið 
snarpara, 36,5 prósent á 116 viðskipta-
dögum. Til samanburðar féll vísitalan 
um rétt rúm 18 prósent á jafn mörgum 
dögum um aldamótin. 

Eins og kunnugt er sprakk net-
bólan með látum um aldamótin, 
bæði hér heima og erlendis. 
Margt keimlíkt er með upp-
sveiflunni á undan henni og 
góðærinu sem varað hefur á 
hlutabréfamarkaði síðastliðin 
þrjú ár. 

Eins og sjá má á gröfunum 
hafði gengi hlutabréfa hækk-
að mikið fram að aldamótum, 
ekki síst í tæknifyrirtækjum 
áður en hrikta tók í stoðunum á 
árabilinu 1999 til 2000. Þannig 
náði Dow Jones-vísitalan, sem 
samanstendur af bandarísk-
um iðnaðar- og verslunarfyrir-

tækjum, sínu hæsta lokagildi, 
11.326 stigum, í ágúst þetta 
sama ár. Hún dalaði hratt eftir 
það og hafði fallið um 35,7 pró-
sent þegar botninum var náð í 
október rúmum þremur árum 
síðar. 

Nasdaq-vísitalan, sem saman-
stendur af tæknifyrirtækjum, 
rauk hæst í rúm fimm þúsund 
stig á vormánuðum árið 2000 en 
féll svo hratt í djúpum stökkum 
næstu þrjú árin og hafði fallið 
um 78 prósent þegar yfir lauk. 
Vísitalan hefur ekki borið barr 
sitt síðan en lokagengi henn-
ar fór hæst í 2.859 stig í enda 

október í fyrra. Vísitalan hefur 
fallið um rúm tólf prósent í 
óróleikanum nú frá hæsta gildi 
hennar fyrir rúmum tveimur 
mánuðum.  

Í kjölfar þess að netbólan 
sprakk drógu neytendur að sér 
höndum með þeim afleiðingum 
að mjög dró úr einkaneyslu. 
„Þar upplifðu menn allt annað 
en mjúka lendingu,“ sagði dr. 
Pedro Videla, sem nefndur er 
hér til hliðar. Fjárfestar gerð-
ust áhættufælnir í kjölfarið og 
færðu fjármuni sína yfir í aðrar 
og tryggari eignir líkt og nú. 
Hann bætti við að seðlabönk-

um helstu hagkerfa hefði tekist 
að snúa þróuninni við með sam-
hentum aðgerðum sem fólust í 

því að keyra stýrivexti niður 
og koma hjólum hagkerfisins 
af stað á ný. 
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var til skamms tíma jafn hátt. Allir lánveitendur 
sáu síðar að sér og lækkuðu lánshlutfallið á endan-
um. Fasteignaverð hækkaði eðlilega eftir því sem 
fjármagn og skuldsetningar urðu ódýrari.

Eftir því sem vanskilaaukning á undirmálslána-
markaði jókst síðasta sumar lokuðust dyr bank-
anna að fjármagni hægt og bítandi enda þurftu 
margir þeirra, ekki síst bankar í Bandaríkjunum 
og Bretlandi, að hafa sig allan við til að koma í veg 
fyrir lausafjárþurrð. 

Ljóst er að dyrunum hefur víða verið lokað fyrir 
lánsfé til jafn umsvifamikilla fyrirtækjakaupa og 
síðastliðin misseri en það fjármagn sem enn er veitt 
fæst gegn háum vöxtum. Þeir heppnu, fyrirtækin 
sem tryggðu sig fyrir fjármagni, svo sem í formi 
leyfa til skuldabréfaútgáfu á jaðarmörkuðum, svo 
sem í Asíu, Miðausturlöndum, Kanada, Ástralíu og 
víðar, eru hins vegar með pálmann í höndunum. 
Guðni Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri fjárstýr-
ingar hjá Kaupþingi, sagði í Fréttablaðinu á dögun-
um, að bankinn hefði verið framsýnn þegar hann 
sótti um leyfi til skuldabréfa útgáfu í Japan fyrir 
tveimur árum. Kollegar hans á Norðurlöndunum 
hafi fundist gjörningurinn vart fyrirhafnarinnar 
virði þar sem vaxtaálag var þá hærra en í Evrópu. 
Það er nú sambærilegt, að hans sögn. 

KREPPUMERKI
Það er ekki ofsögum sagt að síðastliðin þrjú ár hafi 
ríkt eitt mesta góðærisskeið sem heimshagkerf-
ið hafi gengið í gegnum í rúm þrjátíu ár, líkt og dr. 
Pedro Videla, prófessor í hagfræði við Roosevelt 
University í Chicago í Bandaríkjunum og við Uni-
versidad Adolfo Ibánez í Chile, benti á í erindi sínu 
á vegum Kaupþings í maí í fyrra. Á sama tíma 
hefur verðbólga aukist jafnt og þétt í flestum lönd-
um á móti. Slík þróun er alla jafna undanfari niður-
sveiflu og samdráttarskeiðs og líkist um margt net-
bólunni svonefndu sem sprakk með látum skömmu 
eftir síðustu aldamót. 

Nokkrar mismunandi túlkanir eru reyndar á því 
hvað teljir til samdráttarskeiðs. Alla jafna er það 
þegar dregið hefur úr hagvexti í hálft ár og lengur 
og verðbólga eða verðhjöðnun átt sér stað. Þá auk-

ast líkurnar enn frekar á samdrætti þegar dregur 
úr framleiðni og atvinnuþátttöku líkt og í Banda-
ríkjunum í enda síðasta árs. 

Ótti fjármálasérfræðinga er ekki úr lausu lofti 
gripinn. Aukið atvinnuleysi samhliða kólnun á fast-
eignamarkaði í Bandaríkjunum getur leitt til þess 
að neytendur þar dragi saman seglin. Slíkt getur 
komið harkalega niður á einkaneyslu. Það getur 
svo aftur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér, 
sérstaklega þar sem um sjötíu prósent af hagvexti 
vestanhafs er drifinn áfram af einkaneyslu.  Minni 
einkaneysla og samdráttur í hagvexti í Bandaríkj-
unum getur síðan haft keðjuverkandi áhrif því 
tæpur þriðjungur hagvaxtar í heiminum kemur 
þaðan. 

Máli sínu til stuðnings benti Videla á tengsl 
Bandaríkjanna og Kína, en bæði löndin eiga stóran 
skerf í hagvexti á heimsvísu. Náið viðskiptasam-
band hefur verið á milli landanna um árabil. Dragi 
úr eftirspurn í Bandaríkjunum getur það leitt leitt 
minni útflutnings frá Kína og því megi ætla að 
samdráttaráhrifa muni gæta þar á næstunni og 
jafnvel víðar í Asíu. 

Nokkuð hefur dregið nú þegar úr innflutningi 
í Bandaríkjunum enda gengi bandaríkjadals afar 
lágur gagnvart helstu gjaldmiðlum, ekki síst evru. 
Það hefur svo aftur dregið úr útflutningi frá evru-
svæðinu og vakið upp harmakvein hjá forsvar-
mönnum atvinnugreina í álfunni en þeir hafa þrýst 
mjög á evrópska seðlabankann að lækka vexti, 
draga þar með úr styrkingu evrunnar. 

AÐGERÐIR GEGN SAMDRÆTTI
Seðlabankar víða um heim hafa gripið til ýmissa 
ráða til að sporna gegn lausafjárþurrðinni og hugs-
anlegu samdráttarskeiði. Seðlabankar í Bandaríkj-
unum, Kanada, Ástralíu, í Bretlandi og evrusvæð-
inu hafa allir dælt inn fjármagni á markaði auk 
þess sem fjármálafyrirtækjum hefur gefist kostur 
á að sækja sér fjármagn á lægri vöxtum en alla 
jafna hefur gefist. Þá hafa aðrir bankar, svo sem 
seðlabankar Bandaríkjanna og Englandsbanki í 
Bretlandi lækkað stýrivexti í fyrsta sinn í áraraðir 
í von um að halda lífi í neyslunni. Í ofanálag náðu 

bandarísk stjórnvöld samkomulagi við þarlend 
fasteignalánafyrirtæki þess efnis að „frysta“ vexti 
undirmálslána til fimm ára til að draga úr vanskila-
aukningu og koma í veg fyrir upptöku eigna  og 
gjaldþrota samfara þessu. 

Seðlabankar eru á milli steins og sleggju nú um 
stundir, líkt og Tryggvi Þór Herbertsson, forstjóri 
Askar Capital og fyrrum forstöðumaður Hagfræði-
stofnunar Háskóla Íslands, benti á í áramóta-
blaði Markaðarins. Tryggvi benti á að merkilegt 
hafi verið að fylgjast með 
viðbrögðum bankanna enda 
hafi þeir horfið frá verð-
bólgumarkmiðum sínum og 
ýmist haldið stýrivöxtum 
óbreyttum eða lækkað þá  
til að bregðast við ástand-
inu. 

Líkt og fram kom bæði 
í máli Davíðs Oddssonar 
seðlabankastjóra og fleiri í 
enda síðasta árs, eru blikur 
á lofti í efnahagsmálum 
bæði hér og erlendis og 
vegur hún þyngra á vogarskálunum en verðbólgu-
hættan. 

Bandaríski seðlabankinn hefur til dæmis brugð-
ist við stöðunni með snarpri lækkun stýrivaxta í 
þrígang frá því í haust í fyrra og keyrt þá niður úr 
5,25 prósentum í 4,25 prósent. Flest bendir til að 
hann muni endurtaka leikinn í enda þessa mánaðar 
en vonast er til að bankinn lækki vextina um allt að 
50 punkta hið mesta. Gangi það eftir fara vextirn-
ir í 3,75 prósent og hafa ekki verið lægri þar í landi 
síðan síðla árs 2005. 

Vaxtaákvörðunardagur er í Bretlandi og á evru-
svæðinu á morgun. Flestir greinendur telja líkur 
á að bankarnir haldi báðir stýrivöxtum óbreyttum  
í ljósi aðstæðna á mörkuðum þrátt fyrir verð-
bólguþrýsting í hagkerfinu, að mati Bloomberg-
fréttaveitunnar. Vissulega er úr vöndu að ráða. 
Eða eins og Tryggvi Þór bendi á í áramótablaði 
Markaðarins: „Þetta sýnir hve gríðarlega alvarleg 
staðan er,“ sagði hann. 
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ÓSÁTTIR LÁNTAK-
ENDUR Viðskiptavinir 
banka og bandarískra 
fasteignalánafyrirtækja 
sem lent hafa í van-
skilum vegna þungrar 
greiðslubyrgði hafa 
í auknum mæli sakað 
fyrirtækin um að hafa í 
hagnaðarskyni prangað 
áhættusömum lánum á 
þá.  Markaðurinn/AFP

Fasteignabólan og lausa-
fjárþurrðin á rót að rekja 
að mestu til mikillar van-
skilaaukningar á svoköll-
uðum undirmálslánum (e. 
sub-prime) í Bandaríkjun-
um frá því snemma á síð-
asta ári. 

Lántakar voru flestir 
einstaklingar sem alla 
jafna hafa lágar tekjur, 
lítið greiðsluhæfi og ekki 
átt aðgang að venjulegum 
íbúðalánum. Lán til þessa 
hóps hafa skiljanlega þótt 
áhættusamari en önnur lán 
og bera því hærri vexti 
þar sem reiknað er með 
meiri vanskilum af þeim 
en venjulegum lánum.

Afborganir af lánum sem 
þessum voru lágar í fyrstu 
en fóru hækkandi eftir því 
sem á leið, gjarnan eftir 
tvö ár. Þegar heildarvaxta-
byrði lenti á lántaka af full-
um þunga varð róðurinn 
eðlilega erfiður fyrir stór-
an hóp lántaka sem hafði 
lítið milli handanna. 

Þegar vísbendingar 
um aukin vanskil á þess-
um undirmálslánamarkaði 
komu fram á vordögum ný-
liðins árs kom í ljós að 
útlán fyrirtækjanna náðu 
út fyrir þann ramma sem 
þeim var settur. 

Í einhverjum tilvik-
um mun eldri borgurum 
hafa verið veitt lán sem 
þessi til endurfjármögn-
unar, jafnvel sjúklingum 
eða einstaklingum sem 
áttu erfitt með að skilja 
smáa letrið. Í öðrum til-
vikum voru litlar kvaðir 
á lántaka að þeir sýndu 
fram á eignir til trygginga 
eða tryggar tekjur. Skrúf-
að hefur verið fyrir lán-
veitingar sem þessar að 
miklu leyti og útlánaregl-
ur hertar til muna.

Íbúðabréfum fjármála-
fyrirtækjanna var vöndl-
að saman með flóknum 
fjármálagerningum, sem 
komið hefur á daginn að 
fáir skildu, en báru vænt-
ingar um háa vexti þegar 
nær dró skuldadögum. 

Þegar vanskil tóku að 
aukast á undirmálslána-
markaði vestanhafs síð-
asta vor og fram eftir 
ári hrundi spilaborgin 
á skömmum tíma. Þeir 
bankar og fjármálafyrir-
tæki sem fest höfðu kaup 
á lánavöndlum sem sam-
anstóðu að stóru leyti af 
bandarískum undirmáls-
lánum neyddust til að horfa 
upp á mikla eignarýrnun. 
Þrír af stærstu bönkum 
Bandaríkjanna hafa til að 
mynda afskrifað tæpa 100 
milljarða dala, jafnvirði 
rúmra sex þúsund millj-
arða íslenskra króna, úr 
bókum sínum af þessum 
sökum á þriðja ársfjórð-
ungi.  Reiknað er með að 
allt að þriðjungi lægri upp-
hæð fari á afskriftareikn-
inginn fyrir síðasta fjórð-
ung ársins. Þá eru ótaldar 
afskriftir fleiri banka vest-
anhafs og kollega þeirra 
í öðrum löndum. Banka-
stjórar margra þeirra hafa 
verið látnir taka poka sína 
í kjölfarið.

Afskriftirnar hafa sett 
stórt skarð í afkomutölur 
fjármálafyrirtækjanna og 
gengi margra þeirra fallið 
um allt að fimmtíu pró-
sent. Það gerir fyrirtækin 
að aðlaðandi fjárfestinga-
kostum og telja fjárfestar 
því að vel megi búast við 
yfirtökum og jafnvel sam-
runa banka og fjármála-
fyrirtækja víða um heim í 
meiri mæli á næstunni af 
þessum sökum.

Hugsanlegt að 
bankar sameinist

Heimsmarkaðsverð á hrá-
vöru hefur undanfarna mán-
uði hækkað hratt og hafa 
vörur á borð við olíu, gull 
og kornmeti náð methæð-
um upp á síðkastið en það, 
ásamt snörpum verðhækk-
unum á eldsneyti, hefur 
leitt til verðbólguþrýstings 
í helstu hagkerfum og vald-
ið því að seðlabankar víða 
um heim eiga úr vöndu að 
ráða til að draga úr lausa-
fjárþurrðinni. 

Ástæðan er margþætt. Í 
fyrsta lagi hafa fjárfestar 
leitað skjóls í öruggari og 
hefðbundnari fjárfestinga-
kostum í skugga óró leika 
á fjármálamörkuðum. Gull 
hefur í aldaraðir skipað 
þar stóran sess og er nú 
svo komið að verðið hefur 
hækkað hratt, fór í rúma 875 
dali á únsu í gær og virð-
ist á fleygiferð. Bloom berg-
fréttaveitan greindi frá því 
fyrir skömmu að vari óró-
leiki á fjármálamörkuð-
um lengur geti svo farið að 
verðið á málminum gyllta 
geti farið í allt að 900 dali á 
únsu innan skamms. Svip-
uðu máli gegnir um aðra 
mála en verðlagning þeirra 
snertir sögulegt hámark.

Snarpar verðhækkanir á 
olíu undanfarna mánuði má 
hins vegar rekja til betri 
efnahags íbúa á nýmörkuð-
um, svo sem í Kína, Ind-
landi og í Miðausturlöndum 

en það hefur leitt til mikillar 
eftirspurnar eftir bæði elds-
neyti og olíu til húshitunar, 
svo fátt eitt sé nefnt. Bloom-
berg-fréttaveitan hafði eftir 
fjármálasérfræðingum í 
vikubyrjun að vart sjái fyrir 
endann á eftirspurninni og 
geti svo farið að verðlagn-
ing olíudropans tvöfaldist á 
árinu verði framleiðsla ekki 
aukin á móti.

Verðhækkun á korni og 
öðrum landbúnaðarafurðum 
tengist svo svartagullinu og 
umhverfismálum á þann veg 
að eftir því sem olíudrop-
inn hefur orðið dýrari hafa 
menn í auknum mæli leit-
að leiða til að knýja ökutæki 
sín með öðrum hætti. Þar 
kemur eldsneyti sem fram-
leitt er úr lífmassa til sög-
unnar. Þetta hefur svo aftur 
leitt til þess að fjárfestar 
hafa í auknum mæli séð hag 
sínum borgið með kaupum á 
hlutabréfum í fyrirtækjum 
sem framleiða ýmis tæki og 
tól til kornræktar. 

Fjármálasérfræðingar 
segja ásókn í bréf sem þessi, 
svo og fyrirtæki sem fram-
leiða íhluti tengda sólarraf-
hlöðum, svo mikla að verð-
lagning bréfanna sé orðin of 
há og hafi þar myndast bóla 
á fjármálamarkaði sem geti 
sprungið með sama hætti 
og bréf í tæknifyrirtækjum 
um síðustu aldamót og fjár-
málafyrirtækjum nú. 

„ELDSNEYTISSÁNING“ Í BÍGERÐ Margir bændur í Bandaríkjunum hafa 
séð hag sínum betur borgið með kornrækt til eldsneytisnotkunar en mann-
eldis enda fá þeir meira fyrir sinn snúð.  MARKAÐURINN/AFP

Hætta á hrávörubólu
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D

Björgólfur Thor Björgólfsson, fjárfestir og stjórnarformaður Straums-
Burðaráss og Actavis, sagði í síðasta Markaði að margir álitu að svipt-
ingar undanfarinna vikna mörkuðu upphaf endaloka bankabólunnar 
svokölluðu, en hún tók við af netbólunni fyrir fimm árum.

„Bankabólan byggir á þeirri ranghugmynd að fjármálafyrirtækin 
skipti mestu máli í heiminum við sköpun verðmæta og að skilvirkari 
nýting fjármuna geti ein knúið áfram aukinn hagvöxt. Dæmi eru um 
efnahagskerfi á Vesturlöndum þar sem hagvöxtur undanfarinna ára 
hefur verið knúinn áfram af skuldsetningu einni en ekki með betrum-
bótum á innviðum eða framleiðsluaukningu,“ sagði Björgólfur Thor.

Ljóst er að stór fjármálafyrirtæki úti í heimi hafa orðið fyrir nokkr-
um álitshnekki síðustu mánuði. Menn hafa farið of geyst í að búa til það 
sem kallað er flóknar fjármálaafurðir til að fjármagna skuldsett kaup. 
Áhættan var misreiknuð. Fyrir vikið var 
lánsfé ódýrt og lánin ótrygg og markað-
ir með ýmsa fjármálavafninga hrundu í 
kjölfarið. Það mun taka tíma fyrir sér-
fræðinga að átta sig á hvaða pappírar 
viðhalda verðmæti sínu. Á meðan ríkir 
mikil tortryggni á markaðnum sem bitn-
ar á lánamarkaðnum í heild. 

Tryggvi Þór Herbertsson, forstjóri 
Askar Capital, hefur sagt í Markaðn-
um að vantraustið sé nú algjört. „Allir 
trúa því að mótaðilinn hafi Svarta Pétur 
á hendi og það verður ekki fyrr en upp-
gjör og afskriftir ársins líta dagsins ljós 
sem menn fara að slaka á og þá fyrst 
mun lausafé aukast á ný og fjármála-
kerfið leita í eðlilegra horf.“

Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarfor-
maður Baugs Group, og Ágúst Guð-
mundsson, forstjóri Bakkavarar Group, 
hafa lýst þessum tíma sem afturhvarfs 
til raunveruleikans. Mönnum hafi verið 
kippt niður á jörðina. Svipuð afstaða er fólgin í því viðhorfi og sýn 
Björgólfs Thors á ástandinu. Framleiðslufyrirtækin eru aftur komin 
í tísku. 

Björgólfur Thor segir umrótið á seinni hluta ársins 2007 hafa 
dregið fram tvíþætt umskipti á fjármálamörkuðum. Annars vegar 
að framleiðslufyrirtækin og grunnvörur eins og vatn, orka, prótín og 
byggingar efni séu aftur að verða ráðandi þættir á fjármálamörkuðum. 
Hins vegar að fjármagnið leiti í ríkari mæli frá gamla heiminum til 
hinna nýju, stóru hagkerfanna í Asíu og Suður-Ameríku.

Myndinni sem þessir forystumenn mála af mörkuðum í dag svipar 
til þeirrar sem sást í kjölfar netbólunnar. Menn missa sjónar á hinum 
raunverulegu verðmætum og því sem knýr áfram hagvöxt til lengri 
tíma þegar bólan er að þenjast út. 

Vissulega skipta alþjóðleg fjármálafyrirtæki gríðarlega miklu máli 
við að beina fjármagni í skilvirkan farveg. Það skiptir máli þegar sí-
fellt þarf að bæta nýtingu fjármuna og auka hagvöxt. En vandamál 
fjármálamarkaða undanfarinna vikna sýna að grundvöllur lánveitinga 
verður að vera traustur. 

Áhætta í öllum eignaflokkum hefur nú verið endurmetin. Lítið skuld-
settir fjárfestar, sem eiga traust eignasafn og fyrirtæki sem skila góðu 
sjóðstreymi, standa sterkast að vígi. Tími framleiðslufyrirtækja, sem 
geta bætt innviði sína og aukið framleiðslu, er kominn. Aftur.

Sterk staða framleiðslufyrirtækja með gott sjóðstreymi:

Ranghugmyndin um 
bankabólu og hagvöxt
Björgvin Guðmundsson

FORSETI ÍSLANDS Á DEGI ÍSLENSKRAR TUNGU Nemendur í Þelamerkurskóla mynduðu fánaskjaldborg um Ólaf Ragnar Grímsson, 
forseta Íslands, í heimsókn hans þangað á degi íslenskrar tungu í nóvember síðastliðnum. Greinarhöfundur segir viðskiptalífið eiga forset-
anum margt að þakka og fagnar því að hann gefi áfram kost á sér í embættið.  MARKAÐURINN/HEIÐA.IS

Fagnaðarefni er að Ólafur 
Ragnar Grímsson skuli gefa kost 
á sér til áframhaldandi setu sem 
forseti Íslands. Ekki síst er þetta 
sérstakt fagnaðarefni fyrir ís-
lenskt viðskiptalíf sem hefur átt 
sterkan bakhjarl í Ólafi Ragnari, 
en forsetinn hefur verið einstak-
lega duglegur að veita íslenskum 
fyrirtækjum aðstoð og stuðning í 
útrás þeirra. 

Ólafur Ragnar stendur svo 
sannarlega ekki einn því við hlið 
hans stendur glæsileg eiginkona, 
Dorrit Moussaieff, sem hefur 
opnað ýmsar dyr erlendis á sviði 
menningar, lista og viðskipta.

VIÐSKIPTALÍFINU ÓMETANLEGT
Ég gef ekki mikið fyrir þá gagn-
rýni að forsetinn hafi fjarlægst 
þjóðina, mörgum finnst að hann 
hafi nálgast fólkið og atvinnulífið 
betur en aðrir forsetar. Ferðalög 
forsetans erlendis eru alls ekki 
merki um að hann hafi fjarlægst 
þjóðina, miklu frekar merki um 
mikinn dugnað hans og metnað 
fyrir hönd þjóðarinnar.

Íslensku viðskiptalífi hefur 
verið ómetanlegt hve markvisst 
Ólafur Ragnar hefur unnið að því 
að leggja íslenskum fyrirtækjum 
lið á alþjóðavettvangi. Hann 
hefur opnað ýmsar dyr erlendis 
sem ella væru íslenskum fyrir-
tækjum enn lokaðar.

Ég hef sjálfur í nokkur skipti 
fylgt forsetanum erlendis og 
hlustað á hann flytja tækifæris-
ræður, nú síðast í Rúmeníu í 
september 2007. Alls staðar 
vekur hann mikla athygli og að-
dáun, frábær ræðumaður, talar 
af þekkingu og innsæi um þau 
mál sem efst eru á baugi. Hann 
er alþýðlegur og á gott með að 
blanda sér í samræður við ókunn-
ugt fólk. Það var eins og dagur og 
nótt að hitta forseta Rúmeníu 
og Íslands hvað Ólafur Ragnar 
bar af í þeim samanburði. Enda 
spurði rúmenskur sessunautur 
mig í einni veislunni hvort þeir 
gætu ekki fengið Ólaf Ragnar 
sem forseta Rúmeníu. Ég taldi 
það af og frá því hann ætti eftir 
að spila eitt kjörtímabil enn.

Á AÐ TJÁ SIG UM ÞJÓÐFÉLAGS-
MÁL
Íslenskt viðskiptalíf hefur átt 
hauk í horni þar sem Ólafur 
Ragnar er og viðskiptalífið 

treystir á hann og veit að hann 
mun á næstu árum leggja því enn 
frekara lið. Útrás íslenskra fyrir-
tækja er ekki stopp, þó að gefið 
hafi á bátinn um stund, menn 
munu slá af eins og góðir sigl-
ingamenn myndu gera, en það 
mun gefa byr í seglin á nýjan 
leik. Við eigum mörg tækifæri 
erlendis þó að sennilega muni 
bera hæst frekari fjárfestingar í 
fjármálageiranum og í orkugeir-
anum, en í orkumálum er for-
setinn á heimavelli. Ísland mun 
á næstu árum verða mjög áber-
andi í umræðunni um vistvæna 
orkugjafa.

Síðastliðið haust flutti for-
setinn mjög merkilega ræðu í 
Bandaríkjunum um vistvæna 
orkugjafa og var tekið vel eftir 
henni í þarlendum fjölmiðlum.

Það er ekkert að því að for-
setinn tjái sig um þjóðfélags-
mál. Það sýnir þekkingu hans og 
áhuga og ef hann gerði það ekki 
mætti líta svo á að hann væri yfir 
það hafinn að hafa skoðun á þeim 
málum sem hæst ber.

Umræðan um hvort takmarka 
skuli kjörtíma forseta er út í 
hött. Völd forsetans eru ekki slík 
að nokkur þörf sé á því að tak-
marka kjörtímann. Það mætti 
miklu frekar ræða hvort tak-
marka ætti kjörtíma alþingis-
manna eða setu á ráðherrastóli.

Áfram Ólafur Ragnar

Áhætta í öllum 
eignaflokkurm 
hefur nú verið 

endurmetin. Lítið 
skuldsettir fjár-
festar, sem eiga 
traust eignasafn 
og fyrirtæki sem 
skila góðu sjóð-

streymi standa 
sterkast að vígi.

O R Ð  Í  B E L G

Jafet S. 
Ólafsson

framkvæmdastjóri 
Veigs ehf. 

fjárfestingarfélags

Þrýst á seðlabankann
Guardian | Breskir verslanaeigendur þrýsta þessa 
dagana á Englandsbanka, seðlabanka Bretlands, 
að lækka stýrivexti sína um allt að 50 punkta. 

Banka-
stjórnin 
kemur 

saman á vaxtaákvörðunardegi á morgun og reikna 
flestir með að þvert á vonir manna verði ákveðið 
að halda vöxtum óbreyttum að sinni í 5,25 prósent-
um í skugga óróleika á fjármálamörkuðum og tak-
markaðs aðgengis að lánsfé. Útlit er fyrir heldur 
lélega veltu í jólamánuðinum í flestum verslunum 
í Bretlandi. Breska dagblaðið Guardian bendir á 
að velta hafi einungis aukist um 0,3 prósent á milli 
ára samanborið við 2,5 prósent í desember í hitti-
fyrra. Blaðið hefur eftir Kevin Hawkins, fram-
kvæmdastjóra samtaka verslunar og þjónustu 
(BRC), að dregið hafi úr veltu í kjölfar snarpra 
stýrivaxtahækkana frá þarsíðasta ári og dökkt sé 
fram undan verði ekkert að gert. 

Flatbaka um jólin, heillin
Telegraph | Mitt í harmakveinum nokkurra versl-
anaeigenda í Bretlandi brosa stjórnendur skyndi-
bitastaðarins Domino‘s Pizza hinu breiðasta. Sala 

á heit-
um 
flat-

bökum með áleggi jókst um 17,6 prósent á milli ára 
frá miðjum nóvember í fyrra til enda jólamánað-
ar. Breska blaðið Telegraph hafði í gær eftir Chris 
Moore, sem tók við forstjórastólnum hjá Domino‘s 
um áramótin, að neytendur hefðu í raun áttað sig 
á því um jólaleytið að um helmingi ódýrara væri 
að bjóða kjarnafjölskyldunni upp á heimsenda 
pitsu en að fara á veitingastaði með tilheyrandi 
umstangi. Hann tekur undir með kollegum sínum 
í verslunarrekstri og segir útlit fyrir krefjandi 
ár, haldi fram sem horfi í efnahagsmálum. Þrengi 
enn frekar að megi hins vegar reikna með að fólk 
fari sjaldnar út að borða. Slíkt ætti að koma Dom-
ino‘s vel, að hans mati. Moore sagði engu að síður 
ekkert til um hvort reikna mætti með flatbökum á 
borðum Breta um næstu jól.

Fjárfestar A.T.HFjárfestar A.T.H
Er að fara stað með eitt merkilegasta og  
stæðsta verkefni sem sögur fara af. Þetta 
verkefni er nýjungur á hér á landi og víða.

Það sem við erum að leyta að er 
fjárfestum sem hafa áhuga að gerast 
hluthafar í þessu fjárfestingarfélagi.

Umsóknir og spurningar eru veittar á
fjarfesting@internet.is.
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Við leitum að laghentum, hressum og stílvissum pörum með 
brennandi áhuga á innanhússhönnun. Þrjú pör verða valin úr hópi um-
sækjenda og gefst þeim kostur á að taka þátt í spennandi hönnunarkeppni 
í nýjum þætti sem fengið hefur nafnið Hæðin og verður frumsýndur á Stöð 2 
í mars.

Keppnin gengur út á hvaða par innréttar fallegasta húsið í nýju raðhúsi 
á Arnarneshæðinni. 

Pörin verða að uppfylla eftirfarandi kröfur:
 Vera orðin 20 ára
 Vera í langtímasambandi
 Vera í fullri vinnu
 Geta sinnt verkefninu meðfram vinnu sinni frá febrúar til apríl 

Sérlega vegleg verðlaun eru í boði fyrir fallegasta húsið.

Um er að ræða einstakt tækifæri fyrir áhugafólk um hönnun til að láta 
reyna á hæfni sína og láta ljós sitt skína skært.

Skráning fer fram á stod2.is og visir.is
og stendur yfir til 18. janúar.

NÝ ÁSKORUN Í HÖNNUN

NÝTT Í ÍS
LENSKU SJÓNVARPI

Björgólfur Jóhannsson tekur við 
starfi forstjóra Icelandair Group 
af Jóni Karli Ólafssyni hinn 15. 
janúar næstkomandi.

Um er að ræða ákveðin straum-
hvörf í sögu Icelandair Group, 
enda hefur Jón Karl stýrt félag-
inu gegnum ólgusjó liðinna ára, 
ásamt því að gegna starfi for-
stjóra Icelandair, stærsta dóttur-
félagsins.

Ekki er langt síðan Icelandair 
var keypt út úr FL Group-sam-
stæðunni. Lesa má úr tilkynn-
ingu til Kauphallarinnar um for-

stjóraskiptin að þau séu liður 
í áherslubreytingum nýrra eig-
enda, sem gjarnan eru kenndir 
við Samvinnutryggingar og hafa 
margir verið virkir í starfi Fram-
sóknarflokksins. Því má segja 
að með forstjóraskiptunum séu 
tengslin við FL Group og Hannes 
Smárason endanlega rofin.

Björgólfur Jóhannsson er því 
í senn fulltrúi gamalla og nýrra 
tíma. Hann á að baki fjölskrúð-
ugan feril í sjávarútvegi, og er 
núverandi formaður Landssam-
bands íslenskra útvegsmanna.

Björgólfur er menntaður við-
skiptafræðingur frá Háskóla Ís-
lands og starfaði um tíma sem 
endurskoðandi. Þaðan lá leiðin 
til Útgerðarfélags Akureyr-
inga, þar sem hann starfaði um 
fimm ára skeið sem fjármála-
stjóri. Árið 1996 tók Björgólfur 
við framkvæmdastjórastöðu hjá 
Samherja, sem  hann gegndi til 
ársins 1999 er hann gerðist fram-
kvæmdastjóri Síldarvinnslunnar. 
Björgólfur hefur verið forstjóri 
Icelandic Group frá því í mars 
2006.

Þegar tilkynnt var um for-
stjóraskiptin lét Björgólfur hafa 
eftir sér: „Fyrirtækið er afar 
sterkt fjárhagslega og býr yfir 
frábæru starfsfólki sem verður 

gaman að kynnast og vinna með 
að áframhaldandi uppbyggingu.“ 
Ljóst er því að vistaskiptin leggj-
ast vel í Björgólf, þótt hann sé 
vanari að fara sjóleiðina.  - jsk

Úr fisknum í flugið

Partístuð
Mér líður eins og unglingi á ný, 
kominn í partíið endalausa aftur 
sem ég stundaði á háskólaárun-
um og ekki útlit fyrir að ég ætli að 
sofna á næstu mánuðum. 

Þótt ég sé vissulega ekki 
sligaður af ábyrgð og svefnlaus-
um nóttum er ég fjölskyldu maður 
og því ekki í partíi í raun og veru. 
Auðvitað er ég að tala um partíið 
á hlutabréfamarkaðnum á sker-
inu. Er svoleiðis búinn að raka 
haug af monníi út af bókunum 
úti til að setja í íslensku bréfin á 
meðan þau falla að því er virðist 
endalaust. Já, stuðboltinn ég er 
í fullu svíngi á meðan aðrir eru 
farnir heim úr partíinu og pott-
þétt að drepast úr þynnku í ein-
hverju tjaldinu í Laugardalnum 
ásamt fjölskyldunni og tengda-
mömmu eftir að hafa veðjað ofan 
af sér húsið, bílinn, hundinn og 
páfagaukinn. 

Þetta þykist ég auðvitað sjá af 
öllum heimagerðu kortunum sem 
ég fékk í ár. Aðeins eitt með gull-
bryddingum. Sem reyndar var 
brandari frá mér til konunnar. En 
nóg um það. 

Pjéningaspékúlantar nota alls-
kyns tuggur þegar þeir tala um 
dýfu á markaðnum eins og núna. 
Nota frasa, sem reyndar eru svo-
lítið farnir að súrna, á borð við 
„fallandi hnífur sem enginn þorir 
að grípa“. Ég gef ekki mikið fyrir 
þetta enda lítið sirkusfífl og læt 
mér ekki koma til hugar að grípa 
fallandi hnífa. Enda mestar líkur 
á að skera sig í lófunum áður en 
handfanginu er náð. 

Miklu frekar kýs ég að kalla 
þetta græna tíð á mörkuðum, 
brunaútsölu og rífandi tækifæri 
fyrir menn eins og mig sem finnst 
gaman að moka ofan af monní-
hrúgunni og koma sér aftur vel 
fyrir í íslenskum félögum eftir 
að hafa selt sig út með bullandi 
plús um svipað leyti og leigubíl-
stjóri nokkur spurði mig í sumar 
hvort hann ætti að kaupa í Ex-
istu. En fallandi hnífur? Ég bara 
botna ekkert í þessu. En ef maður 
sker þá... tja, þá bara setur maður 
plástur á sárið og gleymir því. 

Spákaupaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N
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E
inn mest spennandi hluthafa-
fundur í finnskri sögu er fram 
undan segja menn um komandi 
hluthafafund í Elisa. Þá takast 
á Novator, fjárfestingarfélag 

Björg ólfs Thors Björgólfssonar, og stjórn 
og ýmsir finnskir hluthafar í fjarskipta-
félaginu Elisa. Fundurinn, sem boðað er 
til að kröfu Novators, verður haldinn 21. 
janúar. 

Hann verður haldinn í skautahöll-
inni í Helsinki. Þar má koma fyrir þús-
undum manna. Fari gólfflötur hússins 
undir íshokkí geta átta þúsund manns 
setið á áhorfendabekkjum. Þar eru jafn-
framt haldnir stórir rokktónleikar og ráð-
stefnur.

Novator hefur lagt til breytingar á 
samþykktum félagsins og vill auk þess 
fá tvo menn í stjórn. Talsmenn félagsins 
segja að möguleikar þess séu vannýttir 
og vilja auka möguleika þess til útrásar 
og auka sveigjanleika í rekstri.

Stjórn Elisa og ýmsir hluthafar hafa hins 
vegar vísað í ágætt gengi fyrirtækisins. 
Engu þurfi að breyta og bæta því við að 
framtíðarsýn Novators sé óskýr.

„Þetta kemur á óvart. Þeir hafa í einka-
samtölum aldrei gagnrýnt stefnuna, þvert 
á móti hafa þeir hrósað okkur fyrir gott 
gengi,“ sagði Pekka Ketonen, stjórnar-
formaður Elisa, í samtali við Frétta blaðið 
fyrir skömmu.

Talsmenn Novators fullyrða að mánuð-
um saman hafi verið reynt að sannfæra 
stjórnina um ágæti nýrrar stefnu.

GEGN FINNSKA RÍKINU OG ÞJÓÐINNI
Málið hefur vakið mikla athygli í Finn-
landi og víðar og hefur töluvert verið 
fjallað um það í ýmsum fjölmiðlum.

Olli Kahkonen, hjá Greiningardeild 
Landsbankans í Finnlandi, segir að áhugi 
almennings í Finnlandi á málinu sé tölu-
verður. Það skýrist ef til vill af því 
að mörg finnsk heimili eigi hlutabréf í 
félaginu. En fram hefur komið að eignar-
aðild í fyrirtækinu er mjög dreifð. Hlut-
hafar eru yfir 237 þúsund talsins en 
Novator er samkvæmt nýjustu upplýs-
ingum langstærsti einstaki hluthafinn. 
Finnsk heimili eiga hins vegar tæplega 
fjórðung hluta í félaginu, samkvæmt 
upplýsingum á vefsíðu Elisa. 

Fram kemur í finnskum fjölmiðlum að 
þúsundir hluthafa hafi falið samtökum 
fjárfesta umboð fyrir sig á hluthafafund-
inum 21. janúar. Samtökin hafa lýst and-
stöðu við hugmyndir Novators. Þó er enn 
óvíst hversu miklu atkvæðamagni sam-
tökin munu ráða á hluthafafundinum.

„Mér finnst fínt að Novator leggi 
áherslu á vöxt. Hins vegar hefur ekki 
verið kynnt áætlun sem tryggir vöxtinn 
með lítilli áhættu, að minnsta kosti ekk-
ert í samræmi við núverandi áætlanir 
fyrirtækisins,“ segir Jarmo Leppiniemi, 
formaður samtaka finnskra fjárfesta.

Þá á finnska ríkið 0,65 prósenta hlut í 
fyrirtækinu og hefur snúist á sveif með 

þeim sem lýsa andstöðu við hugmyndir 
Novators.

Því má kannski með nokkrum rétti 
segja að Björgólfur berjist bæði gegn 
finnsku stjórninni og finnsku þjóðinni.

 „Þetta virðist vera skýrt merki um 
þjóðernishyggju sem verður til þess að 
hluthöfum er mismunað. Það er ekki 
gáfulegt að mismuna þeim sem ekki tala 
finnsku, ekki síst í ljósi þess að helmingur 
félagsins er í erlendri eigu,“ sagði Björ-
gólfur Thor um viðbrögð Finna í viðtali 
við Helsingin Sanomat.

Orri Hauksson, talsmaður Novators í 
Finnlandi, segir að einkum hafi verið rætt 
við erlenda fjárfesta, en þeir ráði yfir 
helmingi hlutafjár í Elisa.

ÚTRÁS FRÁ FINNLANDI
En um hvað snýst málið? Frá því að 
Novator eignaðist hlut í Elisa, í ársbyrjun 
2005, virðist reksturinn hafa gengið ágæt-
lega ef marka má ummæli Pekka Keton-
en í Fréttablaðinu. Þá hefur gengi hluta-
bréfa í félaginu yfirleitt verið á leiðinni 
upp á við síðan. Var í kringum 12 í árs-
byrjun 2005 og stendur í tæpum 22 þegar 
þetta er skrifað.

Orri Hauksson hefur sagt að í Elisa 
liggi miklir vannýttir möguleikar, sem 
ekki verði séð að nýtist við núverandi 
skipulag. 

„Þarna er mikið af óinnleystum verð-
mætum í félaginu. Við viljum að félagið 
geti nýtt sér Finnland sem stökkpall til 
frekari útrásar, en það getur illa gerst við 
núverandi skipulag þess. Til þess þarf að 
auka sveigjanleikann.“ 

Björgólfur Thor Björgólfsson segir í 
viðtalinu við Helsingin Sanomat að eina 
markmið sitt sé að auka virði hlut hafanna. 
Því hafi viðbrögð Finna komið sér veru-
lega á óvart.

Orri Hauksson hefur einnig sagt að 
Novator vilji einnig fá fulltrúa í stjórn 
Elisa þar sem ljóst sé að nú sé munur 
á stefnu stjórnarinnar og stærsta hlut-
hafans.

„Ég fæ ekki séð að við eigum að breyta 
skipulagi félagsins ef við vitum hvorki 
hver framtíðarsýn Novators er né hvernig 
slíkri sýn yrði hrint í framkvæmd,“ sagði 
Ketonen við Fréttablaðið og bætti því við 
því við að núverandi áætlanir Elisa pöss-
uðu ekki vel við hugmyndir Novators. 

TÓM TJARA
Meðal þess sem fram hefur komið í Finn-
landi er að Novator vilji sameina Elisa 
öðru félagi á vaxandi markaði í Mið- 
og Austur-Evrópu. Þetta útspil sé fyrsta 
skrefið á lengri vegferð. Novator eigi tvö 
fjarskiptafyrirtæki í Póllandi og hyggi á 
sameiningar.

Björgólfur blæs á þetta í viðtalinu við 
Helsingin Sanomat. „Orðið misskilningur 
dugar ekki til að lýsa þessu,“ segir Björg-
ólfur. „Fullyrðingar um þetta eru tóm 
tjara.“ Ekki standi til að sameina Elisa og 
pólsku félögin.

Fram kemur í Financial Times fyrir 
fáum vikum að núverandi stjórnendur 
Elisa séu gagnrýndir fyrir að hafa glatað 
tækifærum til útrásar til Rússlands og 
Eystrasaltslandanna.

„Þeir haga sér eins og skriffinnar,“ 
var haft eftir Björgólfi í blaðinu og vís-
aði hann til stjórnar Elisa. Félagið væri 
rekið þannig að það stæði í stað. Stjórnin 
ráðlegði hluthöfum nú að rugga ekki 
bátnum. „En það er kominn tími til að 
taka í taumana,“ segir Björgólfur Thor.

BARIST UM BRÉFIN TIL SÍÐASTA DAGS
Finnsku tryggingafélögin og lífeyris-
sjóðirnir, sem eiga næststærsta hlut-
inn í Elisa á eftir Novator, hafa und-
anfarið aukið hlut sinn í félaginu. Þá 
hefur Novator aukið hlut sinn undan-
farna daga, samkvæmt heimildum Mark-
aðarins. Aukningin mun þó ekki vera 
teljandi. 

Ljóst er því að hörð barátta um fram-
tíð félagsins er þegar hafin, ekki aðeins í 
fjölmiðlum, heldur einnig í kauphöllinni.

Olli Kahkonen segir að síðasti dagur-
inn til að kaupa hlutabréf í félaginu til 
að öðlast atkvæðisrétt á fundinum hafi 
verið í gær. Þá hafi þúsundir Finna veitt 
samtökum fjárfesta þar í landi umboð til 
að fara með atkvæði sitt á fundinum.

HVAÐ GERIST 21. JANÚAR?
Viðmælendur Markaðarins fara varlega 
í að spá fyrir um niðurstöðu hluthafa-
fundarins. Helming atkvæða á fundinum 
þarf til að leysa stjórnina frá störfum og 
kjósa nýja, en til að ná fram breytingu á 
samþykktum félagsins, eins og Novator 
leggur til, þarf samþykki fulltrúa fyrir 
tvo þriðju hlutafjár.

Orri Hauksson segir að fundurinn verði 
sennilega sá mest spennandi í Finnlandi í 
lengri tíma. Menn séu bjartsýnir en hann 
vill ekki spá fyrir um útkomu. „Form og 
tímasetningar á því hvað við gerum eru í 
sjálfu sér ekkert trúaratriði.“ Aðalmálið 
sé að hluthafar njóti góðs af fyrirtækinu. 
Þá bætir Orri því við að þótt átök hafi 
verið um málið, sé það jákvætt að vitund 
hluthafanna, sem lengi hafi verið óvirkir, 
hafi aukist. Björgólfur Thor segist ekki 
vilja spá í niðurstöðuna fyrir fram, í við-
talinu við Helsingin Sanomat, hann ætli 
hins vegar alls ekki að missa af fund-
inum. 

Ketonen vildi lítið um þetta spá 
þegar fréttablaðið ræddi við hann fyrir 
nokkrum vikum.

Jarmo Leppiniemi segir komandi fund 
mjög spennandi en telur að Novator 
verði undir í átökunum.

Olli Kahkonen bendir á að nýlega hafi 
verið gerð skoðanakönnun sem sýni að 
meirihluti smærri hluthafa sé andsnúinn 
hugmyndum Novators. „En um niðurstöðu 
hluthafafundarins verður erfitt að spá. 
En víst er að þetta verður sennilega mest 
spennandi hluthafa fundur sem haldinn 
hefur verið hér á landi.“

Vetrarstríð Novators við Finnana
Novator vill breyta næststærsta fjarskiptafélagi Finna og halda í útrás frá Finnlandi. Hugmyndir hans mæta andstöðu sem hann 
skýrir með þjóðernishyggju. Finnar telja hugmyndir hans óskýrar og vilja ekki breyta því sem vel gengur. Ingimar Karl Helgason 
fer yfir átökin um finnska fjarskiptafélagið Elisa.

T Í M A R Ö Ð
2005: Novator eignast hlut í Elisa.

júní 2006: Hlutabréf í Elisa taka að hækka í verði.

apríl 2006 - febrúar 2007: Novator hefur frumkvæði að viðræð-
um við stjórn Elisa um breytingar á skipulagi félagsins.

apríl - nóvember 2007: Miklar umræður við stjórn um framtíð 
fyrirtækisins

31. október 2007: Stjórn Elisa hafnar tillögum Novators form-
lega.

22. nóvember 2007: Novator krefst hluthafafundar.

nóvember 2007: Stjórnarformaður Elisa segir kröfu Novators 
um fundinn koma á óvart. Sú fullyrðing kemur Novator á óvart.

21. janúar 2008: Hluthafafundur í Elisa þar sem tekist verður á 
um tillögur Novators

E L I S A  Í  T Ö L U M

Fjöldi Finna 5.200.000.000
Fjöldi viðskiptavina Elisa 3.930.800
Fjöldi hluthafa í Elisa 237.000
Fjöldi starfsmanna Elisa 3.229
Fjöldi SMS-skeyta sem send voru af við
skiptavinum Elisa á þriðja ársfjórðingi 2007 382.000.000
Fjöldi mínútna sem viðskiptavinir Elisa 
töluðu í símann á þriðja ársfjórðingi 2007 1.428.000.000
Fjöldi landa sem Elisa starfar í 2
Fjöldi stjórnarmanna í Elisa 6
Árið sem Elisa var stofnað 1882
Tekjur Elisa í evrum árið 2006 1.520.000.000
Markaðsvirði í evrum um miðjan dag í gær 3.577.276.175
Fjöldi frétta á Google News sem fjalla um 
þátt Novators í Elisa undanfarnar vikur 88

H V E R J U  V I L L  N O V A T O R  B R E Y T A ?

Endurnýjun í stjórn:
 ■ fá tvo fulltrúa
 ■ þarf einfaldan meirihluta

Breyting á samþykktum:
 ■ félaginu skipt í rekstrar- og fjárfestingarhluta
 ■ þarf tvo þriðju hlutafjár til samþykktar

D J Ú P A R  R Æ T U R

■  Elisa er næststærsta fjarskiptafyrirtæki Finnlands og er þar 
rótgróið. Saga þess er rakin aftur á nítjándu öld, en það var 
stofnað árið 1882. 

■  Félagið var skráð á hlutabréfamarkað árið 1997. Helsti 
markaður þess er heimamarkaðurinn í Finnlandi þar sem 
félagið býður bæði fastlínu símaþjónustu og GSM-þjón-
ustu, auk þess sem unnið er að uppbyggingu 3G-þjónustu. 
Þá hefur fyrirtækið verið með starfsemi í Eistlandi. Þess 
má geta að eistneska er skyld finnsku, en málin eru óskyld 
öllum öðrum Evrópumálum að ungversku frátalinni.

■  Verðmæti hlutabréfa í félaginu hafa næstum tvöfaldast 
síðan Novator eignaðist hlut í því.

S T Æ R S T U  H L U T H A F A R N I R

1 Novator Finland Oy 11,48%

2 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4,90%

3 Varma Mutual Pension Insurance Company 1,80%

4 Ajanta Oy  1,25%

5 OP-Delta Equity Fund 0,85%

6 Nordea Bank Suomi Oyj 0,74%

7 Helsinki-borg 0,67%

8 Prime Minister’s Office 0,65%

9 State Pension Fund 0,63%

10 Etera Mutual Pension Fund 0,57%

11 Eläke-Fennia Mutual Pension Insurance Company 0,41%

12 Sampo Suomi Osake Equity Fund 0,29%

13 Nordea Fennia Equity Fund 0,22%

14 Säästöpankki Kotimaa Equity Fund 0,20%

15 OP-Focus Special Equity Fund  0,18%

16 ABN Amro Finland Equity Fund 0,18%

17 Gyllenberg Finlandia Equity Fund 0,18%

18 City of Vantaa                0,16%

19 Nordea Pro Suomi Equity Fund 0,14%

20 OMX Helsinki 25 Special Equity Fund 0,14%

BJÖRGÓLFUR THOR 
BJÖRGÓLFSSON Vill auka 
hagnað hluthafanna. Vill 
breyta skipulagi fyrirtækisins 
og gera það sveigjanlegra.

JARMO LEPPINIEMI Finnst 
hugmyndir Novators óskýrar. 

Treystir heldur núverandi stjórn 
fyrir framtíð fyrirtækisins.

Finnland

Svíþjóð

Noregur

Danmörk

Pólland

Litháen

Lettland

RússlandEistland

Nú þegar með starfsemi
Sækist eftir starfsemi
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F Ó L K  Á  F E R L I

R
agnhildur Geirsdóttir, forstjóri 
Promens, gaf sér nýverið tíma til að 
setjast niður með blaðamanni yfir 
hádegisverði og fara yfir þau mál 
sem efst eru á baugi hjá Promens 

um þessar mundir. Að baki er viðburðaríkt 
ár og fram undan skráning félagsins á mark-
að eftir kaupin á norska plastfyrirtækinu 
Polimoon og samþættingu undir merkjum 
Promens. Þar hefur þó orðið sú breyting á að 
skráningunni, sem stefnt var að á fyrri hluta 
ársins, hefur verið frestað.

„Núna er horft til skráningar í fyrsta lagi 
fyrir lok þessa árs,“ segir Ragnhildur. Hún 
segir að fyrst og fremst séu það óhagstæðar 
markaðsaðstæður sem ráði því að skráning-
unni sé frestað, en markaðir eru nú plagað-
ir af lausafjárkreppu sem sprottin er upp úr 
óróleika tengdum bandarískum undirmáls-
lánum. „Eins og sakir standa teljum við skyn-
samlegast að fresta skráningunni og endur-
meta svo stöðuna í lok árs.“ 

STARFSMENN ERU SEX ÞÚSUND
Líklegt verður að teljast að skráning Promens 
á markað hefði færst fram yfir fyrsta árs-
fjórðung vegna þess að evruskráning hluta-
bréfa hér verður að öllum líkindum ekki 
möguleg fyrr en um mitt ár. „Langstærstur 
hluti af okkar rekstri er í evrum og á evru-
svæði. Við stefnum því að skráningu í evrum,“ 
segir Ragnhildur og bætir við að evruskrán-
ing skipti bæði erlenda fjárfesta og stjórn-
endur sem hlut eiga í félaginu miklu. „Það 
ræður náttúrlega enginn yfir gengi krónunn-
ar og tenging við hana myndi bara verða til 
vandkvæða.“

Annars er létt er yfir Ragnhildi og ekki 
á henni að sjá að það sé þungur baggi að 
bera ábyrgð á um sex þúsund starfsmönn-
um og 64 verksmiðjum í 22 löndum. Um-
fang starfsemi Promens er mikið og trúlega 
meira en fólk hér gerir sér almennt grein 
fyrir. Félagið er þannig gjarnan kennt við 
„gamla Sæplast“ þegar um það er rætt en 
þar liggja jú vissulega rætur starfseminnar. 
Ragnhildur segir félagið hins vegar komið 
langan veg frá upprunanum. Af starfsmönn-
unum sex þúsund starfa nefnilega innan við 
hundrað hér á landi í tveimur verksmiðj-
um. Annars vegar er það á Dalvík, þar sem 
áður hét Sæplast, og í frauðplastverksmiðju 
Tempru í Hafnarfirði. Promens er hins vegar 
með stærstu fyrirtækjum Evrópu í plastiðn-
aði. „Það hefur alltaf gengið mjög vel í Dal-
vík þar sem þetta byrjaði allt og við erum 
afskaplega stolt af starfseminni þar,“ bætir 
Ragnhildur við og vísar til að mynda til ný-
sköpunarstarfs sem þar er unnið við þróun 
fiskikerja. „Í starfseminni þar endurspeglast 
hlutir sem við leggjum orðið almennt meiri 
áherslu á í samstæðunni, vöruþróun og ný-
sköpun. Þetta eru þættir sem skipta gríðar-
legu máli því vöruþróun og nýsköpun fylgja 
vöxtur og aukin arðsemi.“

ÆTLA SÉR STÓRT HLUTVERK Í SAMRUNAFERLI
Nýliðið ár var afar viðburðaríkt í sögu 
Promens. Þannig kynnti félagið í fyrrasumar 
nýtt skipurit þar sem öll félögin innan sam-
stæðunnar eru rekin saman. Í nóvember varð 
svo sú breyting á að öll félög samstæðunn-
ar voru rekin undir nafni Promens. Félag-
ið hefur stækkað gífurlega og bætt við sig á 
árinu, en stærsta stökkið var tekið 
í desember 2006 með kaup-
unum á norska félaginu 
Polimoon Group sem 
skráð var í kauphöll-
ina í Ósló. Polimoon 
var fjórum sinn-
um stærra félag en 
Promens. Í fyrra bætti 
Promens hins vegar við 
sig þremur félögum sem öll 
sérhæfa sig í snyrtivöruumbúðum:
strax í byrjun ársins í félagi í Rússlandi, 
um mitt ár var svo keypt félag í Frakk-
landi og síðast var yfirtekin framleiðsluein-
ing spænska fyrirtækisins STE.

Ragnhildur segir stefnt að áframhald-
andi ytri vexti félagsins, enda sé í plast-
iðnaði gnótt tækifæra á dreifðum markaði 
þar sem mikið sé um smáfyrirtæki. „Þannig 

eru til dæmis um 49.000 fyrir-
tæki í Evrópu sem starfa við 
að umbreyta hráefni í plast-
vörur. Tækifærin til stækk-
unar og samruna eru nánast 
óendanleg, en við horfum til 
smærri og millistórra fyrir-

tækja í þeim efnum,“ 
segir hún. Um 

leið segir 
Ragn-

hildur 
þó ekki 
tíma-
bært 

að upp-
lýsa frekar 

um gang þeirra 
mála, tækifærin verði 

gripin þegar þau gefast. Hún 
upplýsir þó að þótt fyrirséð-
ur sé áframhaldandi vöxtur á 
líflegum markaði Vestur-Evr-
ópu horfi Promens fremur til 
vaxtarmarkaða annars stað-
ar, svo sem í Austur-Evrópu. 
„Þangað hefur til dæmis verið 

að flytjast mikið af fram-
leiðslu fyrir bílaframleið-
endur.“ Eins segir hún 
tækifæri leynast í Asíu og 
vísar meðal annars til þess 
að notkun plastvarnings sé 
margföld í Vestur-Evrópu 
miðað við það sem ger-
ist í austurhluta álfunnar 
og í Asíu. „En við kaup-
um náttúrlega ekki hvaða 
félag sem er, þau verða að 
passa inn í áætlanir okkar,“ 
bætir hún við. „Markmið 
okkar er ekki endilega að 
vera stærst þótt við vilj-
um verða stærri en í dag. 
Við viljum vera þekkt 
fyrir nýsköpun þar sem 
við finnum bestu lausn-
irnar með viðskiptavin-
um okkar. Í leiðinni ætlum 
við svo náttúrlega að leika 
stórt hlutverk í því sam-
runaferli sem fyrirséð er 
að fari í hönd á þessum 
markaði.“

Skráningu Promens frestað að sinni
Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri Promens, segir að vegna erfiðra markaðsaðstæðna hafi ákvörðun 
um skráningu félagsins í Kauphöllina hér verið frestað þar til í lok árs. Þá er líka ljóst að Kauphöllin 
ræður ekki við evruskráningu, líkt og Promens stefnir á, fyrr en síðar á árinu. Óli Kristján Ármannsson 
hitti Ragnhildi á veitingastaðnum La Primavera og forvitnaðist um stöðu mála hjá henni.

RAGNHILDUR GEIRSDÓTTIR Ragnhildur, sem er forstjóri iðnfyrirtækisins Promens, lét vel af rauðsprettunni á La 
Primavera, sem og súkkulaðimúsinni sem fylgdi.  Nýliðið ár var viðburðaríkt hjá Promens sem margfaldað hefur stærð sína. 
Hún segir enn tækifæri til að stækka.  MARKAÐURINN/VÖLUNDUR

Hádegisverður fyrir tvo 
á La Primavera

Pistasíuhjúpaður þorskhnakki með 
rauðri sósu og pönnusteikt rauð-
spretta með skelfiski og hvítlauk. 
Eftirréttur var súkkulaðimús með 

hindberjasósu.

Drykkir
Vatn, caffè latte og espresso.

Alls 5.300 krónur

▲
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Með Ragnhildi 
Geirsdóttur 
forstjóra Promens

Ragnhildur Geirsdóttir
Starf: Forstjóri Promens

Fæðingardagur: 9. október 1971
Menntun: M.S. gráða í iðnaðarverkfræði og við-
skiptafræði frá University of Wisconsin-Madison 

og C.S. gráða í vélaverkfræði frá Háskóla 
Íslands.

Framlag í 
stað jólagjafa

Kaupþing afhenti á dögunum 
Mæðrastyrksnefnd í Reykjavík, 
Kópavogi, Hafnarfirði, á Akur-
eyri og Akranesi veglega pen-
ingagjöf. Bankinn vill ekki gefa 
upp hversu há fjárhæðin var.

Fram kemur í tilkynningu frá 
Kaupþingi að bankinn hafi undan-
farin ár sent viðskiptamönnum 
sínum litlar jólagjafir en í ár hafi 
verið ákveðið að fara þessa leið.

Einnig er tekið fram að Kaup-
þing hafi lánað húsnæði við Sæ-
braut undir jólaúthlutun á vegum 
Mæðrastyrksnefndar í Reykja-
vík, Rauða krossins og Hjálpar-
starfs kirkjunnar.  - jsk

FRÁ AFHENDINGU Í REYKJAVÍK Hér 
má sjá Benedikt Sigurðsson frá Kaupþingi 
afhenda fulltrúum Mæðrastyrksnefnda 
peningagjafir.

Landsbankinn réð á dögunum fjóra 
nýja útibússtjóra; Daníel Jakobsson 
tekur við Laugavegsútibúi bankans af 
Kristjáni Einarssyni 
sem hverfur til starfa 
í höfuðstöðvum 
Landsbankans, 
Torfi Kristjánsson 
verður útibússtjóri 
í Holtagörðum, 
Árni R. Magnússon 
í Bæjarhrauni 
í Hafnarfirði 
og Brynjólfur 
Sævarsson í 
Vesturbæjarútibúi.

Daníel Jakobsson 
var áður útibússtjóri 
í Holtagörðum og 
segist spenntur 
að taka við 
Laugavegsútibúi, 
sem er stærsta 
einstaka útibú 
Landsbankans. 
„Þetta er spennandi verkefni fyrir mig. 
Laugavegur 77 er stærsta bankaútibú á 
Íslandi. Kristján hefur sinnt því vel og nú 
þarf ég að halda því góða starfi áfram.“

HRÓKERINGAR HJÁ LANDSBANKANUM

BRYNJÓLFUR 
SÆVARSSON

TORFI 
KRISTJÁNSSON

Mario Ful-
goni hefur 
verið ráðinn 
forstjóri flug-
félagsins Ast-
raeus Limited, 
sem er alfar-
ið í eigu Nort-
hern Travel 
Holding. Ful-
goni er meðal 
stofnenda Ast-
raeus og hefur starfað sem fram-
kvæmdastjóri flugrekstrarsviðs 
síðastliðin misseri. 

Astraeus sinnir verkefnum í 
leiguflugi og áætlunarflugi og 
gerir út starfsemi sína frá Gat-
wick-flugvelli í nágrenni Lund-
úna. Félagið hefur verið starf-
rækt í fimm ár.  - jsk

Nýr forstjóri 
hjá Astraeus

MARIO FULGONI

Auglýsingasími

– Mest lesið



SAMFÉLAGSVERÐLAUN

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?

ÓSKAÐ ER EFTIR TILNEFNINGUM TIL SAMFÉLAGSVERÐLAUNA 
FRÉTTABLAÐSINS 2008

Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að bæta íslenskt samfélag. Skorað er á 

lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið 

virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, jafnt óþekktir einstaklingar sem vinna störf 

sín í hljóði, félagasamtök eða þjóðþekktir karlar og konur sem hafa með gjörðum sínum og 

framgöngu verið öðrum fyrirmynd.

Samfélagsverðlaunin eru veitt í fimm flokkum.

1) Hvunndagshetjan 

Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki, hvort sem er í tengslum við einn atburð eða 

með vinnu að ákveðnum málaflokki í lengri tíma.

2) Frá kynslóð til kynslóðar 

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir uppfræðarar sem skarað hafa fram úr á 

einhvern hátt. Einnig koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum metnaði og alúð.

3) Til atlögu gegn fordómum 

Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því að eyða fordómum í samfélaginu.

4) Heiðursverðlaun 

Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra samfélagi.

5) Samfélagsverðlaunin 

Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að 

gera íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll.

Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins á visir.is/samfelagsverdlaun, með 

tölvupósti á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is, eða bréfleiðis merkt Samfélagsverðlaun 

Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík. Dómnefnd tekur allar innsendar tillögur til skoðunar.

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða veitt í febrúar.

Frestur til að senda tilnefningar er til hádegis mánudaginn 28. janúar.
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V
ið erum stærsta prentsmiðjan á 
þessu svæði,“ segir Birgir Jónsson, 
framkvæmdastjóri erlendrar starf-
semi Kvosar og forstjóri Infopress 
Group. Svæðið sem Birgir á við 

er Austur-Evrópa. „Við erum með um 1.100 
starfsmenn og erum að velta á þessu ári um 
tíu milljörðum íslenskra króna.“

Infopress Group, sem er dótturfélag 
Kvosar, hefur fjárfest fyrir rúmlega 3,5 
milljarða króna í Austur-Evrópu í desember. 
Birgir segir Infopress hafa keypt fyrir rúmu 
ári stærstu prentsmiðju Rúmeníu. Síðan hafi 
prentsmiðja í Búlgaríu verið keypt og nú 
síðast í Ungverjalandi. Verið sé að sameina 
þessa starfsemi með eitt stjórnunarteymi 
undir merkjum Infopress Group. „Þetta félag 
verður þá algjörlega leiðandi á þessu mark-
aðssvæði,“ segir Birgir.

Tvær vörur eru helst prentaðar í fyrir-
tækjum Infopress Group. Annars vegar eru 
hágæðatímarit eins og Esquire, Cosmo politan 
og Playboy. Hins vegar er prentun á ýmiss 
konar auglýsingaefni eins og bæklingum. 
Birgir segir það vera ört vaxandi markað og 
alþjóðleg fyrirtæki séu í viðskiptum við Info-
press. Ekki eru prentaðar bækur eða blöð í 
prentsmiðjunum.

„Við keyrum vélarnar 24 tíma sólarhrings-
ins allan ársins hring. Og til að hámarka af-
köstin reynum við að taka engin verk inn sem 
eru með með minna upplag en 50 til 60 þús-
und eintök,“ segir Birgir. Fyrirtækið gangi 
vel og vöxturinn milli ára sé milli 40 og 50 
prósent. Infopress Group sé að verða eitt af 
20 stærstu prentsmiðjufyrirtækjum í Evrópu 
miðað við veltu. 

Infopress Group er að byggja prentsmiðju 
í Búdapest og reisir þar að sögn Birgis eina 
fullkomnustu prentsmiðju í landinu. Keypt 
var 70 þúsund fermetra land undir verkefn-
ið og framleiðsla hefst í vor. Heildarfjárfest-
ing vegna þessa er um tveir milljarðar króna. 
Birgir segja marga vera að koma inn á þenn-
an markað og til að halda forskoti þurfi að 
fjárfesta mikið. 

Birgir segir Búlgaríu og Rúmeníu eiga nú 
aðild að Evrópusambandinu og allt viðskipta-
umhverfi sé að breytast hratt. Vissulega hafi 
ákveðnar hindranir verið á veginum, meðal 
annars vegna spillingar og annars siðferðis 
en Íslendingar eigi að venjast. Allt sé samt á 

réttri leið og reksturinn traustur.
Fjölskyldurnar sem stofnuðu prentsmiðj-

una Odda á sínum tíma stofnuðu Kvos, sem er 
eignarhaldsfélag um nokkur dótturfélög.

Keyra prentvélar 24 tíma 
sólarhringsins allt árið
Infopress Group er leiðandi prentfyrirtæki í Austur-Evrópu. Félagið fjárfesti fyrir 3,5 milljarða í 
desember og prentar meðal annars Playboy og Cosmopolitan. Björgvin Guðmundsson spjallaði við 
Birgi Jónsson forstjóra um vöxtinn í prentgeiranum.

FORSTJÓRI INFOPRESS GROUP Birgir Jónsson segir níu stórar prentvélar hafa verið teknar í notkun á einu ári, sem sé örugglega einsdæmi í heiminum.

VAXANDI MARKAÐUR Í BÚDAPEST Heildarfjárfesting Infopress Group í Ungverjalandi er um tveir milljarðar króna.

„Hann er einna fremstur á sínu 
sviði í heiminum. Ég hef lengi 
haft áhuga á árangurssálfræðí 
og ákvað því að 
fá hann hing-
að til lands,“ 
segir Kristj-
án Viðar Har-
aldsson, fram-
kvæmdastjóri 
New Vision.

Bandaríski 
fyrirlesarinn 
Jack Canfield 
kemur hingað 
til lands í byrj-
un næsta mán-
aðar á vegum Kristjáns og heldur 
námskeið í Háskólabíói. Þar fjall-
ar hann um hvernig bæta megi 
árangur og auka sjálfstraust.

Margir þekkja Canfield af fjöl-
mörgum bókum hans um árang-
ur í viðskiptum og einkalífi, auk 
þess sem hann er meðhöfundur 
bókaflokksins „Súpa fyrir sálina“ 
eða Chicken Soup for the Soul.

Hann hefur um árabil ferð-
ast um heiminn og haldið nám-
skeið og fyrirlestra, milli þess 
sem hann situr við skriftir í Kali-
forníu. Bækur hans hafa selst í 
milljónum eintaka.

Kristján Viðar fullyrðir að 
Jack Canfield sé einn allra besti 
og eftir sóttasti árangurs- og leið-
togaþjálfari heims í dag. Í vin-
sældum sem fyrirlesari sé hann 
meðal annars í hópi með Bill Clin-
ton, fyrrverandi forseta Banda-
ríkjanna. „Væri þessi maður í 
tónlistarbransanum mætti líkja 
þessu við að Bono væri á leið til 
landsins.“  - ikh

Canfield eins 
og Bono

Creditinfo 
til Íran

Samningur Creditinfo 
hundrað milljóna virði.
Creditinfo Solutions, sem er 
dóttur fyrirtæki Creditinfo Group 
sem meðal annars á Lánstraust, 
hefur gert samning um sölu á 
hugbúnaði og ráðgjöf til Íran. 
Kaupandi er Iran Credit Info 
Scorin (ICS) sem er fyrirtæki í 
eigu sextán stærstu banka Írans.

Samkvæmt samningnum selur 
Creditinfo ICS hugbúnað til að 
halda utan um fjárhagsupplýs-
ingar einstaklinga og fyrirtækja. 
Tekjur Creditinfo af samningn-
um nema hundrað milljónum 
króna á næstu þremur árum, og 
mun sú upphæð hækka í sam-
ræmi við gengi ICS. 

„Íran er þýðingarmikill markað-
ur þar sem landið er eitt af tuttugu 
stærstu hagkerfum í heimi. Við 
erum stolt af því að hafa feng-
ið þennan samning, og þetta mun 
festa okkur enn í sessi í Evrópu og 
Mið-Austurlöndum sem leiðandi 
sérfræðinga í að veita þjónustu 
sem tengist lánshæfi,“ sagði Mike 
Reilly, framkvæmdastjóri Credit-
info Solutions.  - jsk

REYNIR GRÉTARSSON, FORSTJÓRI 
CREDITINFO GROUP Creditinfo hefur 
gert samning um sölu á hugbúnaði og 
þekkingu til Íran. Virði samningsins er um 
hundrað milljónir króna.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT REYNISSON

JACK CANFIELD
Einn af vinsælustu 
fyrirlesurum heims.
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„Árið 2008 lítur ljómandi vel út,“ segir Gunnar 
Sverrisson, forstjóri Íslenskra aðalverktaka. „Það 
er frekar að það verði vöxtur í þessu.“ Bygginga-
verktakar sem Markaðurinn hefur rætt við búast al-
mennt ekki við samdrætti á húsbyggingum á árinu.

„Mér sýnist engin tilslökun vera í þessu. Ekki í 
byggingum. Þetta er alveg botnlaust,“ segir Ingólfur 
Ásgeirsson hjá Byggingafélaginu Ástaki. Þar smíða 
menn íbúðarhúsnæði. 

Kartan Sigurðsson hjá Byggjanda, sem nú reisir 
iðnaðarhúsnæði, segir líklegt að aukning verði í um-
svifum á árinu. „Ef við vildum bæta við okkur þá 
væri það ekkert mál.“

Gunnar Sverrisson hjá ÍAV bætir við að þótt 
dregið hafi úr byggingu íbúðarhúsnæðis hafi önnur 
verkefni komið í staðinn. „Það er talsvert um að 
fyrirtæki hafi haldið að sér höndum meðan mesta 
þenslan var og nú er nokkuð um að verið sé að 
byggja sérhæft húsnæði eins og vörugeymslur.“ 
Kjölfestuframkvæmd hjá ÍAV sé hins vegar fólgin í 
tónlistarhúsinu á hafnarbakkanum í Reykjavík.

Guðjón Gíslason hjá Fossmótum á Selfossi segir 
árið líta vel út, verkefni séu næg. „Ég held að árið 
verði ekki síðra en það síðasta. Það varð eitthvað 
daufara yfir þessu í haust, en svo tók þetta kipp 
núna í byrjun ársins.“

Þorsteinn Víglundsson, forstjóri BM Vallá, segir 

viðbúið að heildarumfangið í byggingum dragist 
saman, þar sem virkjana- og álversframkvæmdum 
fyrir austan sé lokið. „Það er erfitt að spá um þetta 
en horfur virðast almennt góðar. Greinin er í góðu 
jafnvægi þótt það dragi úr íbúðaframkvæmdum.“

Árni Jóhannsson hjá Samtökum iðnaðarins segir 
óvissu einkenna byggingamarkaðinn. Sú óvissa sé 
raunar hin sama og aðrar atvinnugreinar standi 
frammi fyrir. „Ef staðan er sú að það sé að kólna í 
efnahagslífinu, þá hefur það áhrif á byggingariðn-
aðinn. Atvinnugreinin er hins vegar víðfeðm og ein-
stök svið innan greinarinnar eru ekki tengd. Ástand 
á íbúðamarkaði hefur til að mynda ekki áhrif á 
opinberar framkvæmdir, til dæmis varðandi sam-
göngur.“ Í síðustu uppsveiflu hafi mörgum stór-
um opinberum framkvæmdum verið frestað en nú 
standi til að hrinda þeim af stað.

Ekki segja þó allir verktakar sömu sögu. 
„Það eru verkefni í gangi en farið er að koma í ljós 

að menn eru að hætta við framkvæmdir sem voru 
ákveðnar,“ segir Hreiðar Hermannsson hjá Sand-
felli. „Ég býst við talsverðum samdrætti á árinu. 
Bankarnir taka, sem eðlilegt er, mikinn þátt í að 
hægja á þessu.“ 

Þá sagði einn viðmælandi sem ekki vildi láta nafns 
síns getið, að í byggingabransanum væru bremsuför 
um tólf mánuðir. Það tæki tíma að hægjast um.  - ikh

Bjartsýni í byggingum
Verktakar hafa nóg að gera í byrjun árs þótt minna sé um íbúðabyggingar

„Hráefni til fóðurgerðar hefur verið að hækka 
jafnt og þétt. Það er allt á leiðinni upp, sama hvar 
mann ber niður,“ segir Eyjólfur Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Fóðurblöndunnar. Fóðurblandan 
hefur tilkynnt um 5 til 7 prósenta hækkun á fóður-
verði sem tók gildi á mánudag. 

Hann bendir á að verð á hveiti, sem er uppistöðu-
hráefni í fóðri, hafi eitt og sér hækkað um 150 til 
200 prósent undanfarið eitt og hálft ár. Sama eigi 
við um ýmis önnur hráefni eins og maís, fiskimjöl, 
sojamjöl og fleira. „Ég geri ráð fyrir að þetta eigi 
eftir að hækka frekar,“ segir Eyjólfur. 

Uppskerubrestir, olíuverðshækkanir, aukin eftir-
spurn eftir hveiti á Indlandi og í Kína, auk bíódísils, 
eru einkum nefnd til að skýra hækkandi verð.

Um 90 þúsund tonn af fóðri eru framleidd hér ár-
lega, en innflutningur er hverfandi. Sé miðað við 
verð á ódýrasta fóðrinu hjá Fóðurblöndunni, sem 
fyrir hækkun kostaði um 36.500 krónur tonnið, 
nemur heildarhækkunin yfir 180 milljónum króna 
ári. Ætla má að heildarhækkunin sé vel yfir 200 
milljónir króna á ári.

Ætla má að fóðurkaup nemi um helmingi rekstrar-
kostnaðar í svína- og kjúklingarækt en á milli tíu og 
fimmtán prósentum hjá nautgripabændum. 

„Menn hafa klárlega miklar áhyggjur af þessari 
þróun. Þetta er langstærsti kostnaðarliðurinn,“ 
segir Ingvi Stefánsson, formaður Félags svína-
bænda. Ingvi rekur svínabú með 1.400 svínum að 
Teigum í Eyjafirði.

„Þessi hækkun á fóðrinu skilar sér í þriggja pró-
senta hækkun á rekstrarkostnaðinum hjá mér. Þetta 
gæti verið hátt á aðra milljón króna á ári.“ Ingvi 
segir að bændur geti ekki tekið á sig hækkanir til 
lengdar. „Til lengri tíma á þetta eftir að skila sér út 
í verðið,“ segir Ingvi og bætir því við að vaxandi 
innflutningur á svínakjöti geri íslenskum bændum 
erfitt fyrir.

Guðbjörg Jónsdóttir, kúabóndi á Læk í Flóa, segir 
að það muni um hækkun á fóðurkostnaði. Bæði hafi 
fóðrið hækkað í verði en ekki síður allur annar 
rekstrarkostnaður. Hún kallar eftir samkeppni að 
utan um fóður. 
 - ikh

Fóðurverðið hækkar 
um yfir 200 milljónir
Framkvæmdastjóri Fóðurblöndunnar segir eðlilegar skýringar á verðhækk-
unum undanfarinna ára. Bændur segja verðhækkun á fóðri hækka rekstrar-

kostnað til muna.

„Mér finnst nú, þegar þessar 
gífurlegu hækkanir verða á 
fóðrinu, að ekki sé lengur for-
svaranlegt að ráðamenn verji 
áfram fákeppni og trufli heil-
brigða samkeppni á þessum 
markaði,“ segir Guðbjörg Jóns-
dóttir bóndi. 

Hún rekur kúabú á Læk í 
Flóa ásamt manni sínum, Gauta 
Gunnarssyni. Þau hjónin hafa á 
milli 40 og 50 kýr í fjósi og 215 
þúsund lítra greiðslumark.

Tvö fyrirtæki starfa á fóður-
markaði hérlendis, Fóðurbland-
an og Lífland. „Þetta tel ég 
vera fákeppni. Það sem haml-
að hefur innflutningi á tilbúnu 
fóðri er 3,6 prósenta tollur sem 
kúabændur hafa ítrekað farið 
fram á að verði aflagður til 
að styrkja samkeppni.“ Einnig 
hafi kaup Mjólkursamsölunn-
ar á Fóðurblöndunni farið fyrir 
brjóstið á mörgum. „Mér finnst 
ekki forsvaranlegt að ríkjandi 
afurðastöð í mjólkuriðnaði sé 
að setja sig í slæma stöðu gagn-
vart bændum, með þátttöku á 
fóðurmarkaði.“  

Guðbjörg segir að verð á 
kjarnfóðri hafi hækkað um 
fjórðung undanfarið ár og um 
sautján prósent umfram vísi-
tölu neysluverðs á sama tíma. 
Verð á mjólk til bænda hafi 
í raun lækkað á sama tíma-
bili um 0,6 prósent miðað við 
vísitöluna. „Það er því ljóst 
að hækkun á verði mjólkur 
til bænda heldur engan veg-
inn í við verðþróun á aðföngum 
og það að flestar ef ekki allar 
kostnaðarleiðréttingar í þessum 
rekstri koma talsvert eftir á. 
Hækkun á kjarnfóðri til bænda 
á síðustu misserum hefur haft 
gríðar leg áhrif á rekstur bús-
ins og höfum við gripið til þess 
ráðs að kúvenda okkar rekstrar-
plönum á síðari hluta ársins 
2007 og dregið verulega úr 
notkun kjarnfóðurs.“ 

Það verði þó að fara varlega 
í því að draga úr kjarnfóður-

gjöf því kýrnar séu viðkvæmar, 
einkum í kringum burð.

Guðbjörg segir að í hittifyrra 
hafi þau hjónin keypt um 50 
tonn af kjarnfóðri, en fóður-
kostnaðurinn sé langstærsti 
einstaki kostnaðarliður búsins. 
Verðhækkunin nú skili sér í um 
hálfrar milljónar króna auknum 
rekstrarútgjöldum á ári og fari 
fast að 2,2 milljónum króna. 
„Annar þáttur sem hefur áhrif á 
þessa ákvörðun er að það hefur 
verið gefið út af forsvarsmönn-
um mjólkuriðnaðarins að aðeins 
verði greiddar 27 krónur á lítr-
ann af umframmjólk, en í hitti-
fyrra nam breytilegur kostn-
aður 34 krónum á lítrann. Við 
fengjum sem sagt minna en 
ekki neitt.“

Guðbjörg bendir á að fleira 
hækki í verði en fóður. „Það 
hefur verið gefið út að áburður 
muni hækka um að minnsta 
kosti 40 prósent. Einnig er það 
staðreynd að olía, rafmagn, að-
keypt þjónusta, vextir og verð-
bætur hafa hækkað. Mín tilfinn-
ing er að mjólkurframleiðslan 
yfir heildina hefur verið rekin 
með tapi síðari hluta ársins 
2007 og róðurinn virðist þyngj-
ast í rekstri.“

Þessi staða kalli á enn frekari 
hagræðingu í rekstri búa. Þá sé 
knýjandi að breyta verðlagn-
ingu búvara. „Til framtíðar 
kallar þetta á fleiri þætti eins og 
afkastameira kúakyn. Ég vona 
að í framtíðinni takist okkur 
að fullnægja þörfum íslenskra 
neytenda með hollum og góðum 
mjólkurvörum á sanngjörnu 
verði.“  - ikh

Skortur á erlendri 
samkeppni í fóðri
Einungis tvö fyrirtæki starfa á fóðurmarkaði. 
Bóndi telur verðhækkanir undanfarinna ára 
mega rekja til fákeppni á markaði og segir 

ráðamenn verja ríkjandi ástand.

GUÐBJÖRG JÓNS-
DÓTTIR BÓNDI
„Það þarf að fella 
niður tolla svo 
hægt verði að örva 
samkeppni á fóður-
markaði. Ekki er 
lengur forsvaranlegt 
að ráðamenn verji 
fákeppni.“

HÁDEGISVERÐURINN ER EKKI ÓKEYPIS Hráefni til fóðurgerðar hefur hækkað mikið á heimsmarkaði. Það skilar sér í hækkunum á fóðri 
sem framleitt er hérlendis. Hækkanirnar koma illa við bæði svína- og kúabændur og hækkar rekstrarkostnað þeirra verulega.

UNNIÐ Í GRUNNINUM Byggingaverktakar eru bjartsýnir á árið og segja yfirleitt að ekkert 
lát sé á verkefnum, þótt dregið hafi úr íbúðabyggingum.
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7.00 Vakna og fæ mér morgunmat, yfirleitt hafragraut. Nenni ekki 
að hella upp á kaffi heima, þannig að fyrsti kaffibollinn verður að 
bíða þar til í vinnuna kemur.

8.00 Mæti í vinnuna og fæ mér kaffibolla. Mér finnst algerlega 
nauðsynlegt að byrja daginn á einum bolla, svona rétt til að kom-
ast í gang. Með kaffibollann í hendi leggst ég yfir tölvupóstinn og 
lít síðan á nokkra útreikninga. Það má skipta rekstri fyrirtækja í 
tvennt: annars vegar daglegan rekstur og hins vegar að skoða fjár-
festingartækifæri. Í morgun eyddi ég fyrsta einum og hálfa tíman-
um í að skoða slík tækifæri.

9.30 Settist niður með starfsmönnum og fór yfir skipulag 
Vinnslustöðvarinnar á síðasta ári. Í kjölfarið settum við inn nýjan 
áherslupunkt sem við köllum Rannsóknir og þróun. Þar fórum við 
yfir þau verkefni sem við erum með í gangi, meðal annars fyrir-
komulag humarveiðanna hjá okkur. Við höfum lent í því að brjóta 
humarskeljarnar áður en við komum með hann í land, sem rýrir 
auðvitað verðmætið. Því höfum við verið að velta fyrir okkur að 
hefja tilraunir með gildruveiðar næsta sumar.

12.00 Eins og sönnum landsbyggðarmanni sæmir fer ég heim í 
hádeginu og borða staðgóða máltíð, leggst að því loknu upp í rúm 
og hlusta á hádegisfréttirnar. Við erum yfirleitt með afganga frá 
því kvöldið áður, bara það sem tönn á festir.

13.00-17.30 Settumst tveir niður og héldum áfram að velta fyrir 
okkur fjárfestingarmöguleikum. Við einbeitum okkur alltaf að 
sjávarútvegi og horfum jafnvel út fyrir landhelgina eftir tækifær-
um. Töluðum síðan um markaðsmál, sem við ætlum að leggja meiri 
áherslu á en áður.

17.30 Hleyp fimm kílómetra og fer í heita pottinn í lauginni að 
því loknu. Reyni nú alltaf að taka hringinn í hádeginu, en verð að 
fresta því ef mikið er að gera.

18.45 Heim í kvöldmat. 

20.00 Eyði kvöldinu í að skoða tölvupóstinn og svara skeyt-
um. Að baki er góður dagur sem að mestu fór í innri málefni 
Vinnslustöðvarinnar. Dagurinn var þó óvenjulegur að því leyti að 
lítið var um áreiti og því nýttist tíminn betur en oft áður.

23.00 Fer í háttinn.

„Við yrkjum aðallega um hvernig 
það er að vera karlmaður á Ís-
landi í dag. Karlar eiga margir 
hverjir erfitt uppdráttar heima 
hjá sér, konan er að taka völdin,“ 
segir Ólafur Steinarsson, for-
stjóri Plastprents, en hann spilar 
á bassa í tveimur hljómsveitum 
þegar tími gefst frá vinnu. 

Ólafur hefur spilað með rokk-
sveitinni Fer líkið og blúsband-
inu Blue Tunnel í fjölda ára 
ásamt félögum sínum. Strákarn-
ir hittast tvisvar í viku í bílskúr í 
höfuðborginni og leika frumsam-
in lög. „Þetta er eina alvöru út-
rásin sem ég fæ. Við erum níu 

manns í Fer líkinu þannig það má 
segja að þetta sé stórsveit. Það er 
mikið hlegið enda er markmiðið 
að hafa gaman af þessu.“

Ólafur var mikill tónlistarmað-
ur á unglingsárunum og spilaði 
meðal annars með hljómsveitum 
í FÍH. Hann segir áhugann hafa 
kviknað á ný á seinni árum, enda 
hafi hann alltaf verið sannfærður 
um að endurkoma í rokkið væri 
handan við hornið. „Við komum 
alltaf út úr skúrnum á menn-
ingarnótt og höldum tónleika 
í Bankastrætinu. Síðan höfum 
við farið í hljóðver og tekið upp 
nokkur lög. Við erum alveg sann-

færðir um að það verður biss-
ness úr þessu.“

Ólafur telur viðtalið við Mark-
aðinn einmitt kjörið tækifæri til 
að koma hljómsveitinni á fram-
færi. „Við leitum nú logandi 
ljósi að fjármálafyrirtæki til að 
styrkja okkur. Þeir keyptu nú 
Bubba á sínum tíma og því ekki 
okkur?“

Tónlistin verður þó alltaf 
áhugamál númer tvö að sögn 
Ólafs enda á hann orðið tvö 
barnabörn. „Frístundirnar eru 
farnar að beinast meira í þá átt. 
Aðalhlutverkið verður alltaf að 
sinna fjölskyldunni.“ - jsk

Spilar á bassa í bílskúrsböndum

V
íða má finna merki um neyslugleði land-
ans þegar horft er yfir þróun mála á ný-
liðnu ári. Þannig jókst til dæmis sala á 
dýrum og stórum jeppum á meðan sala á 
fólksbílum almennt dróst saman. Sala á 

freyðivínum fór fram úr almennri söluaukningu 
víns hér á landi og eina kampavínstegundin á lista 
yfir tíu söluhæstu freyðivínin færðist upp um sæti 
milli ára.

Auk heldur segir Haukur Víðisson, framkvæmda-
stjóri Fiskisögu og Gallerýs kjöts, en það er sú 
verslun sem hér hefur hvað lengsta sögu í sölu á 
„fínni“ matvöru, að úrvalið í þeim geira hafi lík-
legast aldrei verið meira en í fyrra. Vísar hann þar 
meðal annars til svokallaðs Kobe-kjöts, en það er 
sérinnflutt japanskt nautakjöt af séröldum grip-
um. Slíkar nautalundir kosta 16 þúsund krónur 
kílóið. „Það hefði nú þótt með ólíkindum fyrir ör-
fáum árum að fólk keypti nautakjöt á þessu verði, 
en Kobe-kjötið var mjög vinsælt og menn keyptu 
það töluvert, bæði fyrir gamlárskvöld og í kring-
um jólin,“ segir Haukur. Að auki segir hann að 
mikið sé farið að flytja inn af hvers kyns kjötmeti 
öðru, hvort heldur það er gæsalifur (fois gras), villi-
endur, kornhænur og fasanar eða villisvín, sem hér 
fengust. „Það hefur verið hæg en merkjanleg þróun 
í að auka hér fjölbreytni í þessum geira síðustu ár 
og þar hefur Gallerý kjöt vissulega spilað stórt 
hlutverk,“ segir hann, en keðjan er með fimm versl-
anir með sérinnfluttum varningi. „Og fólk þekkir 
þetta orðið mikið betur en áður.“  

Sigrún Ósk Sigurðardóttir, aðstoðarforstjóri 
Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins (ÁTVR), segir 
að verið sé að fara yfir sölutölur síðasta árs og 
búa til útgáfu. Þar komi hins vegar fram að sala á 
freyðivíni hafi aukist um 6,34 prósent milli ára, sem 
sé aðeins yfir meðalaukningu í áfengissölu milli 
2006 og 2007, sem var um sex prósent. „Það seld-
ust 123 þúsund lítrar af freyðivíni en árið áður 116 
þúsund lítrar,“ segir hún, en enn á eftir að sundur-
liða þessa aukningu frekar milli tegunda. Sigrún 
segir hins vegar ljóst að í desember aukist allt-
af sala í dýrari vínum. „En ég held við sjáum 
samt enga sprengingu á milli ára í að menn 
kaupi til dæmis miklu dýrara konjak en áður. 
Þessi sala eykst hins vegar alltaf í desem-
ber, hvort sem það eru rauðvín, freyðivín eða 
annað, enda er þetta mikið notað í gjafir og 
svo náttúrlega til hátíðabrigða.“ Í tölum yfir 
söluhæstu freyðivín ársins kemur hins vegar 
fram að í einu kampavínstegundinni sem þar 
kemst á blað hefur salan aukist um nær 30 
prósent milli ára. Freyðivínin eru ýmist 
rétt undir eða yfir þúsund krónum og sker 
kampavínið því sig nokkuð úr í sjöunda 
sæti á listanum, en það kostar 3.290 krón-
ur flaskan.

Í tölum um bílasölu hefur komið fram 
að þótt fólksbílasala hafi dregist saman 
um tæp sjö prósent á síðasta ári hafi 
orðið sölu- aukning 
í öðrum 
flokkum. 
Þannig 
seld-
ust til 
dæmis 
126 pró-
sentum 
fleiri 

Land Rover jeppar (þar eru taldir með Range 
Rover jeppar) árið 2007 en gerðu árið 2006. Bíl-
greinasambandið segir að í fyrra hafi selst 348 
slíkir bílar, sem eru 2,2 prósent af heildarsölu árs-
ins. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags 
íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB), segir að þar á bæ 
hafi menn skoðað tölur síðasta árs þar sem sjá megi 
ákveðna aukningu í sölu svokallaðra lúxusbíla.

Runólfur segir aukningu í nýjum bílum líka til-
komna vegna innflutnings einstaklinga frá Banda-
ríkjunum þar sem verð hafi þótt skaplegt. Í þeim 
flokki er Land Rover jú með sína 2,2 prósenta hlut-
deild, sem þykir nokkuð hátt. Til samanburðar er 
hlutdeild Volvo 2 prósent, Mercedes Benz með 1,9 
prósent, BMW og Audi með 1,6 prósenta hlutdeild 
hvor tegund, Lexus með 1 prósents hlutdeild og 
Porche með 0,4 prósent í heildarinnflutningi nýrra 
bíla. 

Af innfluttum notuðum fólksbílum segir Runólf-
ur hlutdeild Audis hins vegar vera  5,2 prósent og 

BMW 8,3 prósent. „Þar eru líka áberandi þess-
ir bandarísku bílar. Lexusinn ekki stór með 0,5, 
Lincoln sem er svona í betri flokki er með 0,9 
prósent, en Land Rover er til dæmis með 6,4 
prósenta hlutdeild í innfluttum notuðum bílum.“ 
Runólfur hefur eftir bílaumboðum að ákveðin 
aukning hafi á síðasta ári átt sér stað í innflutn-
ingi notaðra bíla. „En spurning er hvort núver-
andi ástand hefur í för með sér breytingar í hina 
áttina,“ segir Runólfur og vísar bæði til mett-

unar og samdráttar í efnahagslífinu og svo 
hás orkuverðs. „Því fylgir að fólk fer aðeins 
að velta eldsneytinu meira fyrir sér.“ Þannig 
gæti eldsneytisverð dregið heldur úr sparn-
aðinum við að flytja inn frá Ameríku. „Alla 
vega ef þetta eru einhverjar sleggjur undir 
húddinu,“ segir Runólfur og bendir á að 
vestra reyni menn nú frekar að losa sig 
við stóra bíla með stórar vélar og verðið á 
þeim því lægra í takt við lögmál um fram-
boð og eftir- spurn.

Lúxusvarningur tók kipp
Á nýliðnu ári rokseldist margvíslegur varningur sem alla jafna er kenndur 
við lúxus. Óli Kristján Ármannsson forvitnaðist um neyslumynstur fólks í 
dýrari hluta vöruframboðsins og komst að raun um að úrval lúxusmatvæla 
hefur aldrei verið meira, sala freyðivíns jókst umfram almenna söluaukn-
ingu áfengis og forstjórabílar runnu út eins og heitar lummur um leið og 
sala hefðbundinna fólksbíla dróst saman.

S Ö L U H Æ S T U  F R E Y Ð I V Í N I N  2 0 0 7

   Víntegund 2006* 2007* % Verð 

1 Gancia Asti 21.828 20.432 -6,40% 850 kr.

2 Santero Moscato Spumante 16.457 16.656 1,21% 570 kr.

3 Codorniu Clasico Semi-Seco 7.963 8.354 4,91% 1.150 kr.

4 Freixenet Cordon Negro Seco 8.903 8.159 -8,36% 1.190 kr.

5 Martini Asti 5.546  7.232 30,40% 790 kr.

6 Jacob‘s Creek Chardonnay 
   Pinot Noir Brut 5.725 5.521 -3,56%  1.250 kr.

7 Veuve Clicquot Ponsardin Brut** 3.821 4.951 29,57% 3.290 kr.

8 Maschio Prosecco di Coneglioni 3.326 4.800 44,32% 1.190 kr.

9 Henkell Trocken 4.235 4.660 10,04% 990 kr.

10 Tosti Asti 2.783 4.466 60,47% 790 kr.

Alls: 80.587* 85.231* 5,76%
*Lítrar. **Kampavín.  Heimild: ÁTVR

ÓLAFUR STEINARSSON Forstjóri Plastprents rokkar í frístundum.

D A G U R  Í  L Í F I
Sigurgeirs Brynjars Kristgeirssonar, 

forstjóra Vinnslustöðvarinnar

SIGURGEIR BRYNJAR KRISTGEIRSSON, FORSTJÓRI VINNSLUSTÖÐVARINNAR 
Binni í Vinnslustöðinni er heilbrigðið uppmálað. Hann fær sér hafragraut á morgnana og 
hleypur sína fimm kílómetra í hádeginu. Dagur Binna var óvenjulegur að því leyti að lítið 
var um símhringingar og annað áreiti og því nýttist tíminn betur en oft áður.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR



...alla daga

Allt sem þú þarft...
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins og það eina sem 
kemur út alla daga vikunnar. Lesendur vita að hverju 
þeir ganga þegar þeir opna Fréttablaðið.
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9% 17,2% 600Lækkun úrvalsvísitölunnar frá ára-
mótum.

Lækkun á bréfum Exista 
fyrstu þrjá viðskiptadaga 
ársins.

milljarðar eru heildarfjárhæðin sem fellur á 
gjalddaga hjá íslensku bönkunum á árinu.

SÍMA NÚM ER MARKAÐARINS: 512 5000, fax: 512 5301, rit stjorn@markadurinn.is  DREIFING: dreifing@posthusid.is  Aug lýs ingadeild: auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang: visir.is

B A N K A H Ó L F I Ð

Það vakti nokkra undrun að Jón 
Karl Ólafsson, fráfarandi for-
stjóri Icelandair, skyldi látinn 
taka pokann sinn. Svo virðist 
sem núverandi eigendur hafi 
ekki verið ánægðir með störf 
hans eða þá að menn hafi ekki 
náð að ganga og tala í takt. 
Reynsla Jóns Karls á rekstri 
flugfélaga er nokkur og hann er 
góður talsmaður skráðs félags. 
En það voru engar biðraðir í 
starf hans samkvæmt heimild-
um Markaðarins. Talað var við 
að minnsta kosti sjö einstaklinga 
o g þeim boðinn stóllinn 

áður en Björgólfur 
Jóhannsson sagði já. 
Skiljanleg ákvörðun 

hjá Björgólfi enda 
stendur Icelandair 
illa og björgunar-

leiðangurinn haf-
inn.

Leitin mikla

Nokkur geðshræring greip um 
sig þegar Kaupþing sendi lykil-
mönnum Fjármálaeftirlitsins 
rauðvín um jólin. Forstjóri 
eftir litsins ánafnaði starfs-
mannasjóðnum flöskurnar og 
verður líklega haldið gott partí 
á næstunni þar sem veigarnar 
verða teygaðar. Þessir heilögu 
Kínamúrar eru auðvitað nauð-
synlegir til að koma í veg fyrir 
hagsmunaárekstra. Þrátt fyrir 
að Fjármálaeftirlitið megi ekki 
þiggja rauðvínsflösku frá fjár-
málafyrirtækjum þá er það svo 
að fjármálafyrirtækin standa 

straum af rekstri eftir-
litsins á hverju ári. Það 
mun varla hafa áhrif á við-
horf starfsmanna FME til 

skjólstæðinga stofnunar-
innar enda má segja það 
hreina og beina skatt-
heimtu. Og varla renn-
ur króna af þeirri fjár-
mögnun til kaupa á rauð-
víni eða öðrum veigum í 
ferðum starfsmanna eða 
uppákomum.

Gott partí

Búast má við miklu fjöri á hlut-
hafafundi Elisa 21. janúar þar sem 
Björgólfur Thor Björgólfsson 
og Orri Hauksson munu þurfa 
að kljást við þjóðarsál Finna til 
að breyta þessu rótgróna síma-
fyrirtæki. Margir hluthafar eiga 
seturétt og ef til vill mun blása 
köldu í átt að Íslendingum enda 
fundurinn haldinn í skautahöll-
inni í Helsinki. Eftir að prúð-
búnir hluthafar og ný stjórn 
ganga út úr höllinni tekur enn 
fjörugri fundur við. Þá verður 
einhvers konar kynlífsráðstefna 
haldin í skautahöllinni undir 
nafni Sexhibition. Fólk úr þeim 
geira kemur þá saman og ræðir 
sameiginlega hagsmuni iðnaðar-
ins. Varla munu þessir hópar 
skarast mikið og vonandi truflar 
kynlífsráðstefnan ekki þjóðarsál 
Finna eins mikið og Íslendinga 
þegar fólki var úthýst af Hótel 
Sögu í fyrra.

Ræða kynlíf 
eftir símafund

Félags- og tryggingamálaráðuneyti 

Opið málþing innflytjendaráðs og félags- og tryggingamálaráðuneytis 
11. janúar 2008, klukkan 9.30–16.30 í Borgartúni 6 

Fjallað verður um framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í málefnum innflytjenda. 
Innflytjendaráð kallar eftir sjónarmiðum og hugmyndum frá sem flestum.  

10.00–11.00
Inngangserindi  
Hrannar Björn Arnarsson, formaður innflytjendaráðs 
Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenskra sveitafélaga 
Oddný Sturludóttir, formaður menntaráðs Reykjavíkur 

11.00–12.30 Málstofur – fyrri hluti 

Löggjöf sem hefur áhrif á innflytjendur 
Margrét Steinarsdóttir, lögfræðingur í Alþjóðahúsi 
Paul Nikolov, varaþingmaður Vinstri hreyfingarinnar – 
græns framboðs  

Atvinnumál 
Halldór Grönvold, deildarstjóri félagsmáladeildar 
Alþýðusambands Íslands 
Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs 
Samtaka atvinnulífsins  

Fjölmenning í spegli fræðanna 
Rannsóknir Háskóla Íslands kynntar 
Hanna Ragnarsdóttir, lektor í Kennaraháskóla Íslands  
Þóroddur Bjarnason, prófessor í 
félagsfræði við Háskólann á Akureyri  

Upplýsingamiðlun – til innflytjenda og 
um innflytjendur
Margrét Ásgeirsdóttir, forstöðumaður Bæjar- og 
héraðsbókasafnsins á Selfossi 
Ólöf Garðarsdóttir, deildarstjóri mannfjöldadeildar 
Hagstofu Íslands  
Ari Klængur Jónsson, verkefnastjóri Fjölmenningarseturs í 
upplýsingamiðlun 

13.30–15.00 Málstofur – seinni hluti 

Nærsamfélagið og sveitarfélög
Edda Ólafsdóttir, félagsráðgjafi á Þjónustumiðstöð 
Miðborgar og Hlíða  
Helga Jónsdóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar  
Aðalsteinn Á. Baldursson forstöðumaður og Snæbjörn 
Sigurðarson, verkefnastjóri á Skrifstofu stéttarfélaganna á 
Húsavík

Fordómar, fjölmiðlar og fræðsla 
Guðrún Pétursdóttir, félagsfræðingur og 
framkvæmdastjóri InterCultural Iceland  
Amal Tamimi, fulltrúi fræðsludeildar Alþjóðahúss
Karl Blöndal, aðstoðarritstjóri Morgunblaðsins 

Menntun – Auður í krafti innflytjenda 
Hulda Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Mímis-símenntunar
Ólafur Grétar Kristjánsson, deildarsérfræðingur í 
menntamálaráðuneyti 
Atli Lýðsson, fræðslustjóri hjá Eflingu-stéttarfélagi  

Framtíð barna 
Hulda Karen Daníelsdóttir, kennsluráðgjafi hjá 
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða 
Brian Daniel Marshall, doktorsnemi í Háskólanum í 
Reykjavík 
Sesselja Guðmundsdóttir, sviðsstjóri ung- og 
smábarnasviðs hjá Miðstöð heilsuverndar barna 

Að málþingi loknu mun Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra tilkynna um styrkveitingar úr 
þróunarsjóði innflytjendamála og er það í fyrsta sinn sem styrkir eru veittir úr sjóðnum.  

Ráðstefnustjórar eru Barbara Gunnlaugsdóttir, formaður Félags Pólverja á Vestfjörðum, og Haukur 
Guðmundsson, skrifstofustjóri í dóms- og kirkjumálaráðuneyti.  

Þátttökugjald er 1.500 krónur. Hádegisverður og kaffi er innifalið. 
Vinsamlega tilkynnið þátttöku á netfangið linda.ros.alfredsdottir@fel.stjr.is
Nánari upplýsingar um dagskrá er að finna á heimasíðu félags- og tryggingamálaráðuneytis, 
www.felagsmalaraduneyti.is


