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Ólafur farinn
frá Árvakri
„Ég hætti á síðasta ári. Það var
einfaldlega kominn sá tími sem
ég hafði ætla mér að vera þarna,“
segir Ólafur Jóhann Ólafsson athafnamaður um fjárfestingu sína
í Árvakri.
Það vakti mikla athygli þegar
Ólafur Jóhann keypti 16,7 prósenta hlut í félaginu í nóvember
árið 2005.
Samkvæmt heimildum Markaðarins var það Björgólfur Guðmundsson sem keypti hlutinn,
ekki löngu fyrir áramótin. Hann
mun nú ráða um 36 prósenta hlut
í félaginu.
Ólafur Jóhann segist í samtali
við Markaðinn aldrei hafa ætlað
að eiga hlutinn í Árvakri lengi.
En um brottförina segir hann.
„Þetta var allt í sátt og samlyndi.“
Ólafur Jóhann segist hafa fengið arð af fjárfestingunni, en útlistar það ekki frekar.
Hluthafar í Árvakri eru nú Valtýr, Björn Hallgrímsson, Ólafsfell, Forsíða, MGM og Garðar
Gíslason. Ólafsfell og Forsíða eru
bæði í eigu Björgólfs. Árvakur
gefur út Morgunblaðið, 24 stundir
og heldur úti vefnum mbl.is. - ikh

HELST Í ÚTLÖNDUM

Dýr olíudropi | Heimsmarkaðsverð á olíutunnu náði sögulegu hámarki í síðustu viku þegar tunnan fór yfir 146 dali. Helsta ástæðan fyrir hækkuninni er talin vera
stýrivaxtahækkun Seðlabanka
Evrópu og ótryggt ástand í Íran.
Dow í lægð

| Hlutabréfavísitölur lækkuðu á Wall Street í byrjun
vikunnar. Dow Jones hefur ekki
verið lægri frá því árið 2006 en
hún lækkaði um 0,50 prósent á
einum degi.

Stýrivextir hækka | Stýrivextir
Seðlabanka Evrópu hækkuðu um
25 punkta í síðustu viku og eru nú
4,25 prósent. Ástæður hækkunarinnar liggja helst í háu matvælaverði og 4 prósenta verðbólgu sem
aldrei hefur mælst hærri.

| Tillaga
frá framkvæmdastjórn ESB liggur fyrir um að leyfa aðildarríkjum ESB að lækka virðisaukaskatt
á ákveðnum flokkum niður í fimm
prósent. Lækkunin myndi einkum
ná til staðbundinnar starfsemi svo
sem byggingafyrirtækja og veitingahúsa.

Þriggja ára saga
FL Group (nú
Stoðir)
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Mörg fyrirtæki
í kröppum dansi
Breyting hefur orðið á eignarhaldi Tölvulistans og byggingafyrirtækisins Mest. Leikbær heyrir sögunni til. Búast
má við frekari eignatilfærslum að kröfu lánadrottna.
skrifar

ESB niður með VSK

www.trackwell.com

FL Group

Guðný Helga Herbertsdóttir

Lækkun í Asíu | Hlutabréf í Asíu
lækkuðu í gær og hefur MSCI
Kyrrahafsvísitalan ekki verið
lægri í tæp tvö ár. Bréf fjármálafyrirtækja og banka lækkuðu
mest og leiddu því þessa lækkun
á vísitölunni.

Tíma - og verkskráning
Flotastýring og eftirlit

4ÓNJtXXXHVEKPOPJT

„Það eru engar breytingar fyrirhugaðar á fyrirtækinu,“ segir Hreinn Erlendsson, einn eigenda IOD,
sem hefur tekið yfir Tölvulistann. IOD tók heildsölu Tölvulistans yfir fyrir um ári, og á nú félagið
í heild sinni.
Ásgeir Bjarnason, fyrrverandi eigandi Tölvulistans, segir ástæðuna fyrir sölunni ekki vera bága
skuldastöðu fyrirtækisins.
Heimildir Markaðarins herma að undanfarið hafi
Tölvulistinn barist fyrir tilveru sinni. Lánardrottnar
hafi haft áhyggjur af stöðunni og jafnvel haft hönd
í bagga með niðurstöðunni.
Ásgeir segist hafa selt IOD heildsöluna í fyrra þá
jafnframt kauprétt á rekstri Tölvulistans, sem nýta
mátti frá áramótum. „Ég vildi hins vegar ekki selja
fyrr en nú.“
IOD er ein stærsta heildsala og dreifingarfyrirtæki í tölvuhlutum á Íslandi og er í eigu sömu aðila
og eiga Heimilistæki, Sjónvarpsmiðstöðina og Max
Raftæki. Hreinn Erlendsson gerir ekki ráð fyrir

öðru en að starfsmenn Tölvulistans haldi störfum
sínum.
Eftir því sem Markaðurinn kemst næst hafa einnig orðið breytingar á eignarhaldi byggingafyrirtækisins Mest. Þar var þrjátíu manns sagt upp störfum í
lok apríl. Hátt í 200 manns starfa enn hjá félaginu.
Fyrirtækið Leikbær varð gjaldþrota í vor. Leikfangaverslunarkeðjan Just4kids tók yfir rekstur
þriggja verslana hennar. Ólafur Örn Jónsson, eigandi Just4kids hér á landi, segist hafa tekið við
rekstrinum og greitt fyrir, skuldirnar hafi hann
ekki tekið.
Eftir því sem Markaðurinn kemst næst keyptu
heildsalar lager Leikbæjar, sem var áður í eigu fjölskyldu Þorvarðar Elíassonar.
Nokkuð hefur verið um að lánardrottnar hafi
reynt að sigla viðskiptavinum sínum í var í ólgusjó markaðanna nú um stundir. Nærtækt dæmi eru
aðgerðir Landsbankans gagnvart Nýsi. Heimildir
Markaðarins herma þó að fullvíst sé talið að frekari eignatilfærsla verði á næstunni, þar sem sterkari aðilar taki yfir rekstur félaga sem búa ekki lengur yfir nægu eigin fé.

Bankamarkaðurinn kortlagður

Samkeppniseftirlitið undirbýr umsögn um sameiningu Kaupþings og SPRON
Samkeppniseftirlitið hefur sent
bönkum og fjármálastofnunum
ítarlegt erindi með fjölmörgum
spurningum um íslenskan viðskiptabankamarkað. Tilefnið er
fyrirhugaður samruni Kaupþings
og SPRON sem samþykktur
hefur verið af stjórnum beggja
félaga, en bíður nú samþykkis aðalfunda, Fjármálaeftirlitsins og
Samkeppniseftirlitsins.

Bankamenn sem Markaðurinn
hefur rætt við segja að erindið
sé mjög viðamikið og munu einhverjir lykilmenn hafa verið
kallaðir til vinnu úr sumarfríi til
að svara því.
Samkvæmt lögum ber Samkeppniseftirlitinu að kortleggja
stöðu og markaðshlutdeild einstakra aðila áður en það fellir úrskurð um tiltekinn samruna; og

heimilar hann þá eða hafnar.
Eins og Markaðurinn hefur
greint frá eru frekari samrunar fjármálafyrirtækja í pípunum. Þreifingar hafa átt sér stað
milli eigenda Sparisjóðsins Byrs
og Glitnis um samruna og eins
þykir líklegt að fleiri sparisjóðir muni leita eftir samstarfi við
Kaupþing þegar samruninn við
SPRON er frágenginn.
- bih
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GENGISÞRÓUN
Vika
Alfesca
Atorka
Bakkavör
Exista
Glitnir
Eimskipafélagið
Icelandair
Kaupþing
Landsbankinn
Marel
SPRON
Straumur
Teymi
Össur

-3,0%
-4,7%
-9,5%
-5,3%
1,3%
0,0%
0,9%
-1,7%
1,1%
-2,3%
1,2%
-1,1%
-1,5%
-3,9%

Frá áramótum
2,0%
-38,3%
-54,5%
-63,9%
-28,9%
-58,8%
-39,8%
-14,8%
-34,4%
-13,3%
-63,1%
-34,8%
-66,7%
-8,8%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll á mánudag.

Úrvalsvísitalan ekki verst á Íslandi
Úrvalsvísitalan hefur fallið um 52 prósent á einu
ári. Til samanburðar hefur danska C20 vísitalan fallið um 21 prósent og sú sænska um 36. Fjallað er um samanburð milli landa í danska blaðinu
Börsen.
Niðursveiflu íslensku bankanna er þar um kennt
þar sem hlutabréf í Kaupþingi, Glitni og Landsbankanum hafa fallið um 42 prósent, 50 prósent
og 44 prósent. Ísland er aftur á móti ekki eyland í
lækkun hlutabréfaverðs þessar vikurnar því fjármálavísitalan S&P 500 Financial og evrópska fjármálavísitalan DOW Jones EURO Stoxx Banks hafa
t.a.m. lækkað umfram úrvalsvísitöluna. Ingólfur
Bender, forstöðumaður greiningardeildar Glitnis,
segir að eini raunhæfi samanburðurinn sé að notast við fjármálavísitölur til þess að bera saman við
úrvalsvísitöluna þar sem fjármálafyrirtæki séu í
miklum meirihluta af þeim félögum sem mynda

MARKAÐURINN/VALLI

vísitöluna. Fjármálavísitölur hafi almennt lækkað
mikið og séu í samræmi við úrvalsvísitöluna. - ghh

Bændur í vanda
fá aðstoð

„Þetta er að byrja og ég reikna
með því að við förum í þetta á fullu
með haustinu,“ segir Guðfinna
Harpa Árnadóttir, hjá Búnaðarsambandi Austurlands. Bændasamtökin ætla að veita bændum
í verulegum fjárhagsvanda ráðgjöf. Þau segja að rekstrarskilyrði
í landbúnaði hafi versnað verulega undanfarin misseri. Skrifstofuþjónusta Vesturlands sér um
ráðgjöfina en tengiliðir eru hjá
búnaðarsamböndum um allt land.
Guðfinna segir að hljóðið sé þungt
í sumum, en það sé ekki algilt. Til
standi að senda bændum tölvupóst
og fréttabréf innan tíðar.
- ikh

Þrír eiga meira en
eitt prósent í Gift
Aðeins þrír hluthafar af um 54
þúsundum í Gift eiga meira en
eitt prósent. Þetta staðfestir
Kristinn Hallgrímsson, formaður
skilanefndar Eignarhaldsfélagsins Samvinnutrygginga.
Þessir þrír hluthafar eru Samvinnusjóðurinn, sem mun eiga
meira en þriðjung, Samband íslenskra samvinnufélaga sem á
um eða yfir tíu prósenta hlut,
eftir því sem næst verður komist, og Kaupfélag Eyfirðinga
(KEA) sem á um prósent. Allir
aðrir hluthafar munu eiga innan
við prósent.
Hlutabréfið í Gift er fjórir
milljarðar króna að nafnvirði
Kristinn segist gera ráð fyrir
að hlutur deilda Sambandsins,
sem skipst hafa til ýmissa fyrirtækja, verði færður undir kennitölu Sambandsins. Samskip er
meðal fyrirtækja sem stofnað
var upp úr Sambandsdeild.
Kaupfélögin verði einnig í hópi
stórra hluthafa, en sem fyrr segir
ná önnur en KEA ekki prósenti.
Kristinn segist ekkert vilja spá
um hvenær skilanefndin ljúki
störfum. Nú séu sumarfrí hafin.
Fjárfestingafélagið Gift var

VÉL ICELANDAIR Á FLUGI Ein helsta
eign Giftar er ráðandi hlutur í Icelandair.
Stærsti hluthafinn í Gift verður Samvinnusjóðurinn en þangað hafa runnið réttindi
þeirra sem fallið hafa frá. Sjóðurinn hefur
verið kallaður „Sjóður hinna dauðu“.

stofnað upp úr Eignarhaldsfélaginu Samvinnutryggingum.
Réttindi til eignar í Gift eiga
þeir sem tryggðu hjá Samvinnutryggingum, með ýmsum skilyrðum. Réttindi þeirra sem fallið hafa frá eða hætt að tryggja
hafa runnið í Samvinnusjóðinn.
Hann er sjálfseignarstofnun, en
stórnarformaður hans er Finnur
Ingólfsson. Helstu eignir Giftar
eru hlutir í Icelandair, Exista og
Kaupþingi.
- ikh

Veruleg áhætta bankanna
„Það er einfaldlega erfitt að
gera sér grein fyrir stöðu hluthafanna,“ sagði Petya Koeva,
formaður sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, hér á landi
á föstudag þegar hún var spurð
um stöðu íslensku bankanna.
Koeva segir meðal annars að
bankageirinn hér á landi standi
andspænis verulegum áhættuþáttum, þrátt fyrir aðgerðir
sínar til að takast á við óróa
á markaði. Meðal áhættuþátta
telur hún vera mikla endurfjármögnunarþörf næstu tvö árin
og erfiðleika við að afla viðunandi lausafjár á mörkuðum. Ör
stækkun bankanna gæti reynt
á áhættustjórnun og innra eftirlit bankanna. Þá sé fyrir hendi
útlána- og markaðsáhætta sem
tengist stórum einstökum lántakendum, einkum eignarhaldsfélögum, auk lána til tengdra

PETYA KOEVA Formaður sendinefndar
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins segir óvissu
um fjárhagslegan styrk hluthafa íslensku
MARKAÐURINN/ARNÞÓR
bankanna.

aðila, gjaldmiðlaáhættu og mikilli skuldsetningu einkafyrirtækja.
Þá nefnir Koeva einnig að
áhættuþættir séu í tengslum við
flókið eignarhald banka, meint
veruleg lán til tengdra aðila og
óvissu um fjárhagslegan styrk
hluthafa bankanna.
- ikh

Tíðindalaust á
austurvígstöðvunum
Fjármálaeftirlitið bíður enn
gagna að utan til að geta haldið
áfram rannsókn sinni á meintum
árásum vogunarsjóða á íslenskt
hagkerfi.
Jónas Fr. Jónsson, forstjóri
Fjármálaeftirlitsins, sagði í lok
mars, að rannsókn á atlögu að
hagkerfinu væri hafin. Kanna
þyrfti hvort erlendir aðilar hefðu

með kerfisbundnum hætti komið
af stað neikvæðum og röngum
orðrómi um íslenska banka og
fjármálalífið hér.
Eftir því sem Markaðurinn
kemst næst, er enn beðið gagna
að utan, svo rannsóknin megi
halda áfram, en þau munu meðal
annars vera í höndum systurstofnana Fjármálaeftirlitsins.

MIKIÐ VERK FRAMUNDAN Ásgeir Margeirsson, forstjóri GGE, Adam Wolfenson og Ólafur Jóhann Ólafsson. Ólafur Jóhann tók við sem
stjórnarformaður GGE að loknum hluthafafundi í gær. Hann og Wolfenson eiga samanlagt sjö prósenta hlut í félaginu.
MYND/HILMAR BRAGI BÁRÐARSON

Ekkert gullæði í GGE
Ólafur Jóhann Ólafsson og Wolfenson & Co, sem fyrrverandi
bankastjóri Alþjóðabankans stofnaði, hafa eignast sjö prósenta hlut
í Geysi Green Energy. Þeir greiða tvo milljarða króna fyrir hlutinn.
Ingimar Karl Helgason
skrifar
„Þetta er ekkert gullæði. Þetta er langtímafjárfesting, en ég neita því ekki að það er mikið verk
að vinna,“ segir Ólafur Jóhann Ólafsson, athafnamaður, um fjárfestingu sína í Geysi Green Energy
(GGE).
Ólafur Jóhann og Wolfenson & Co., félag sem
James Wolfenson, fyrrverandi forstjóri Alþjóðabankans stofnaði, hafa keypt samtals sjö prósenta
hlut í GGE. Ólafur Jóhann á þrjú, Wolfenson fjögur. Ólafur Jóhann verður stjórnarformaður félagsins, en ásamt honum situr Adam Wolfenson í stjórn.
„Það skýrist af samkomulagi hluthafa og er ef til
vill merki um vilja hinna til að fá okkur um borð,“
segir Ólafur Jóhann.
Fram kemur í fréttatilkynningu frá GGE að Ólafur Jóhann og Wolfenson hafi lagt tvo milljarða
króna til félagsins. Eigið fé þess hafi undanfarnar
vikur verið aukið um samtals fimm millarða. Þá hafi
hlutafé verið aukið um ríflega fjóra milljarða króna.
Frekari fjármögnun sé í undirbúningi.
„Það er góður efniviður í þessu fyrirtæki,“ segir
Ólafur Jóhann. „Þarna er reynt fólk sem hefur

unnið við þetta um langt skeið. Svo eru þarna góðar
eignir,“ segir Ólafur Jóhann og vísar þar til Jarðborana, Hitaveitu Suðurnesja og fleiri, auk verkefna í
Þýskalandi, Kína og í Bandaríkjunum.
Ólafur Jóhann ítrekar að kaupin í GGE séu langtímafjárfesting. „Við þurfum að gefa okkur nokkur ár í að byggja þetta upp eins og við viljum. Verðmætin verða ekki til á einni nóttu. Við erum með
mjög stífar áætlanir sem við fylgjum eftir.“
Ólafur Jóhann segist hafa fjármagnað kaupin á
hlutnum með lánsfé og eigin fé. „Þetta er hefðbundin blanda,“ segir hann og bætir því við að ekki sé
auðvelt að afla lánsfjár nú um stundir. „Ég hef annars litlar áhyggjur af því að okkur takist ekki að
fjármagna félagið. Við höfum þegar lokið ákveðnum
kafla í því. Það sem er mikilvægast er að við náum
að bora á réttum stöðum og ná upp megavöttum.“
Ólafur Jóhann segist hafa fylgst með GGE um
langt skeið. „Ég hef mikið velt fyrir mér áhrifum
orku á umhverfið og ástand orkumála. Íslendingar
hafa hér ákveðin tækifæri.“
Atorka er enn stærsti hluthafinn í GGE, á tæp 40
prósent. Litlu minna eiga Glitnir og fleiri. Mannvit á tæp níu prósent og Ólafur Jóhann og Wolfenson sjö.

Bankastjóri hollenska bankans
Rabobank úthúðar Landsbankanum
Landsbankinn fer líklega á hausinn og munu þeir
Hollendingar sem lagt hafa peninga sína inn Icesave-reikning bankans líklega aldrei sjá þá
aftur. Þessi orð lét Bert Heemskerk, bankastjóri Rabobank, eins stærsta banka Hollands, falla í umræðuþætti í ríkissjónvarpinu þar í landi í vikunni.
Hann líkti Landsbankanum við tyrkneska
banka, sem njóta ekki trausts í Hollandi.
Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans, sagðist í samtali við
Markaðinn í gær ekki skilja
hvað Heemskerk gengi til með

orðum sínum. Pláss sé fyrir alla á markaðnum.
Hann teldi þó að Heemskerk væri að tala um
litlu bankana sem hefðu að undanförnu komið
sterkir inn á innlánamarkaðinn í Hollandi og
ógni ef til vill stöðu Rabobank.
Heemskerk hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir orð sín heima fyrir og segja
sérfræðingar að hann sé hræddur við þá
samkeppni sem framundan sé á markaði. - ss
BERT HEEMSKERK Bankastjóri Rabobank segir
Icesave-reikning Landsbankans ótraustan.
Sérfræðingar segja hann hræðast samMARKAÐURINN/AFP
keppni.
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Hindrar skortsöluna

á einum mánuði. FlestFasteignamógúllinn Roir telja að skortsölum sé
bert Tchenguiz hefur
um að kenna.
breytt afleiðusamningBreska dagblaðið Finum sínum í Mitchells &
ancial Times segir um
Butlers, einni stærstu
helgina, að 18 prósent
kráarkeðju Bretlandsaf útistandandi hlutaeyja, í hlutabréf. Tilbréfum M&B hafi verið
gangurinn er að koma
í veg fyrir að skortsal- ROBERT TCHENGUIZ lánuð. Skrifist þau flest
á skortsala.
ar komist í bréfin. Þá
Blaðið segir Tchengiuz vilja
hefur hann mælst til þess að bréf
koma í veg fyrir að kráarkeðjí fyrirtækinu verði ekki lánuð.
Tchenguiz á rétt rúman fjög- an hljóti sömu örlög og önnur
urra prósenta hlut í Existu og er fyrirtæki sem skortsalar hafi
stjórnarmaður. Hann á 26 pró- gert atlögu að. Þar á meðal er
senta hlut í kráarkeðjunni en breski bankinn Northern Rock
gengi hlutabréfa í henni hefur og bandaríski fjárfestingarbankfallið um tæp fjörutíu prósent inn Bear Stearns.
- jab

Hálfnaðir í einkavæðingunni

Sænska ríkið seldi í síðustu viku
sænska lífeyrissjóðnum AP Fastigheter fasteignafélagið Vasakrona fyrir 41,1 milljarð sænskra
króna, jafnvirði 525 milljarða íslenskra.
Með sölunni er sænska ríkið
komið rúma hálfa leið í einkavæðingarferli sínu en 116 milljarðar hafa skilað sér í sænska
ríkiskassann með sölu ríkisfyrirtækja á síðastliðnum tveimur
árum. Stefnt er að því að ná 200
milljörðum í kassann og nota féð
til að grynnka á ríkisskuldum,
lækka skatta og bæta heilbrigðiskerfið.
Einkavæðingin hefur sætt

gagnrýni í Svíþjóð, ekki síst fyrir
þær sakir að ríkið rekur lífeyrissjóðinn. Því sýnist sem ríkið
hafi fært peninga úr einum vasa
í annan.
Breska dagblaðið Financial
Times hefur eftir talsmanni ríkisstjórnar Fredriks Reinfeldt, að
ríkið ætli ekki að standa í útleigu
fasteigna til fyrirtækja og því
hafi verið afráðið að selja hlutinn. Fasteignir undir hatti Vasakrona eru 175 talsins, mest skrifstofuhúsnæði.
- jab

FREDRIK REINFELDT Sænska ríkisstjórnin er sögð hafa fært fé úr einum ríkisvasa í
annan við einkavæðingu á fasteignafélagi.
MARKAÐURINN/AP

Átakafundur hjá Rose
Búist er við látum á aðalfundi
breska stórmarkaðarins Marks
& Spencer í dag. Gengi bréfa í
versluninni hefur fallið um 35
prósent á rúmri viku og hefur
ekki verið lægra síðan um aldamótin síðustu. Það jafnaði sig lítillega í gær. Líklegt þykir að sir
Stuart Rose forstjóri muni mæta
bálvondum hluthöfum síðar í dag
og ólíklegt að þeir styðji hann
sem stjórnarformann verslunarinnar.
Þetta segir breska blaðið Daily
Telegraph. Rose sagði í síðustu
viku að útlit væri fyrir talsvert
minni hagnað nú en fyrri ár og
stefni í erfiða tíma á næstunni.
Þetta er í takt við svartsýnina
sem einkennt hefur breska verslun frá síðasta hausti.
Ýjað hefur verið að því að Rose
hafi með ummælunum verið að
ýta undir að hann verði látinn
taka poka sinn.
Blaðið hefur reyndar eftir
greinendum að nokkuð sé til í
máli forstjórans. Svo mjög hafi

SIR STUART ROSE Hluthafar Marks &
Spencer eru síður en svo kátir yfir 35 prósenta falli hlutabréfa í versluninni á rúmri
MARKAÐURINN/AFP
viku.

dregið úr einkaneyslu að hagnaðurinn verði þriðjungi minni í ár
en í fyrra. Hagnaður M&S nam
einum milljarði punda í fyrra en
gæti farið í 626 milljónir gangi
svartsýnisspár eftir.
- jab

Verða að ná í peninga
Fjármögnunarþörf evrópskra
banka hljóðar upp á 90 milljarða evra, jafnvirði ellefu þúsund milljarða íslenskra króna,
eigi að bæta í þau göt sem lausafjárþurrðin og undirmálskrísan
hefur skilið eftir í bókhaldi
þeirra.
Þetta segir í nýrri skýrslu
bandaríska fjárfestingarbankans Goldman Sachs um ástandið
í evrópskum bankaheimi.
Markaðsverðmæti evrópskra
banka hefur hrunið síðan lausafjárþurrðin tók að bíta í fyrra
og hafa um 570 milljarðar evra,
jafnvirði 70 þúsund milljarða íslenskra króna, gufað upp í dýfunni á hlutabréfamörkuðum. Afskriftir bankanna á sama tíma
hljóða upp á 134 milljarða evra.
Bloomberg-fréttaveitan hafði
eftir Anshu Jain, forstöðumanni

REYNA AÐ DRAGA ÚR MENGUN Kínversk stjórnvöld reyna að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að draga úr mengun sem bitnar á
MARKAÐURINNAFP NORDIC PHOTOS
iðnaði í Kína. Áhrifa þessa gæti gætt utan landsteinanna.

Iðnaður rekur lestina
Inngrip kínverskra stjórnvalda vegna Ólympíuleika kemur
niður á iðnaði. Efnahagsleg áhrif ekki bundin við Kína.
Björn Þór Arnarson
skrifar

FORSTJÓRI GOLDMAN SACHS

Evrópskir bankar verða að spýta
í lófana og leita að fjármagni,
segir fjárfestingabankinn Goldman
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
Sachs.

hjá Deutsche Bank, á föstudag
að erfiðleikarnir á fjármálamörkuðum séu fjarri því að vera
að baki. Verði evrópskir bankar
að gefa í enda séu þeir eftirbátar kollega sinna í Bandaríkjunum þegar komi að leitun að nýju
fjármagni.
- jab

Skuldabréf Stoða
Invest dúkkar upp
tekist að fá nýtt fé
Áður
óþekkt
inn í reksturinn.
skuldabréf upp á
Þar með eru Stoðrúma 4 milljarða
ir Invest í snúinni
í eigu Stoðir Instöðu, enda hafa
vest hefur skyndigífurlegir fjárlega dúkkað upp
munir verið settir
í Danaveldi og
í rekstur blaðsins
spilar nú lykilfrá stofnun þess.
hlutverk í dramFalli félagið frá
anu sem umlykskuldabréfinu er
ur danska fríblaðhættan sú að afið Nyhedsavisen,
skrifa þurfi það
að því er Börsen
fjármagn
allt.
greinir frá.
En það gæti líka
Heimildarmaður
Börsen segir að FYRSTA FORSÍÐA NYHEDSAVISEN orðið raunin, takist ekki að laða
bréfið sé ástæða
þess að Morten Lund, meirihluta- nýtt fjármagn inn í rekstur
eiganda blaðsins, hafi ekki enn danska fríblaðsins.
- ghh

Eftir árlegan hagvöxt, um átta til tíu prósent á ári,
lítur út fyrir að hugsanlega dragi úr á næsta ári.
Mörg kínversk iðnfyrirtæki sjá fram á samdrátt
á síðari hluta þessa árs og ástæðuna má rekja til
Ólympíuleikanna sem fara fram í Kína í haust.
Kínversk stjórnvöld gera allt sem í þeirra valdi
stendur til að draga úr mengun sem bitnar á mörgum fyrirtækjum í iðnaði.
Spiegel greinir frá sementsfyrirtækinu Hebei
Taihong sem hefur verið gert að hætta starfssemi í
tvo mánuði til að draga úr mengun. Í úthverfi Peking, þar sem stór hluti leikanna fer fram, hefur
40 verksmiðjum verið gert að hætta starfsemi
auk þess sem nokkur hundruð minni fyrirtækjum
hefur verið gert að draga verulega úr starfsemi.
Þetta er langt frá því að vera eina ráðstöfun yfirvalda til að hreinsa loftið vegna leikanna. Alls
eru um 3,3 milljónir bíla í Peking og hefur bílaumferð verið sett ströng skilyrði. Til þess að draga úr
umferð er bifreiðum raðað niður á daga, til skiptis, eftir því hvort bílnúmerið endar á sléttri tölu
eða oddatölu. Auk þess verður dregið úr umferð
flutningabíla um 70 prósent í aðdraganda leikanna
og hafa mörg fyrirtæki af þeim sökum byrgt sig
upp af vörum til þess að koma í veg fyrir skort.

Ikea hefur til dæmis fyllt hillur sínar af vinsælum
vörum til að tryggja nægilegt framboð.
Efnahagsleg áhrif leikanna eru gríðarleg á þessu
ári en alls óvíst er hvað tekur við. Stór mannvirki
hafa verið byggð og óvíst hvað gert verður við þau
eða hvort þau muni standa auð. Fordæmi eru fyrir
því að lönd sem haldið hafa Ólympíuleika hafi upplifað samdrátt í kjölfarið. Eftir leikanna í Tókýó
árið 1964 og Seúl árið 1988 dróst landsframleiðsla
saman um tvö prósent í hvoru tilviki eftir að hafa
aukist um á annan tug prósenta árið áður.
Áhrif leikanna eru vissulega tvíbent því samdráttur í iðnaði er bættur upp með miklum vexti
í þjónustugreinum. Búist er við allt að 600.000
ferðamönnum vegna leikanna sem muni hafa jákvæð áhrif á fyrirtæki í ferðaþjónustu og öðrum
þjónustu greinum. Áætlað er að leikarnir hafi jákvæð áhrif á ferðaþjónustu næstu tíu árin.
Áhrifanna gætir ekki einungis í Kína vegna
röskunar í framleiðslu. Talið er mögulegt að vöruskorts gæti orðið vart í Evrópu og Bandaríkjunum vegna samdráttar í framleiðslu og útflutningi
kínverskra fyrirtækja. Þýsk fyrirtæki hafa lýst
yfir áhyggjum vegna hugsanlegs samdráttar í útflutningi kínverskra fyrirtækja. Þýska hagkerfið byggist að miklu leyti á innfluttum aðföngum
og því getur samdráttur haft alvarleg áhrif á hagkerfið.

Dregur úr yfirtökum og samruna
Samruni og yfirtökur fyrirtækja
voru þrjátíu prósentum færri á
heimsvísu á fyrri hluta árs en
í fyrra. Lánsfjárþurrð er um að
kenna. Þetta eru niðurstöður alþjóðlega ráðgjafafyrirtækisins
Dealogic.
Yfirtökurnar nema í heild 1.870
milljörðum Bandaríkjadala, jafnvirði rúmra 145 þúsund milljarða íslenskra króna. Inni í tölunum eru reyndar yfirtökur sem
enn eru í bígerð, þar á meðal
óvinveitt yfirtökutilboð Inbev í
bandaríska drykkjarvörufyrirtækið Anheuser Busch.
Talsverður munur er á milli

efnahagssvæða á þessu sex mánaða tímabili. Samrunar og yfirtökur drógust saman um 42 prósent í Evrópu en um 28 prósent í
Bandaríkjunum á tímabilinu. Á
sama tíma jukust þær verulega
á nýmörkuðum, um heil 134 prósent í Brasilíu, fimmtíu prósent
í Kína en um 24 prósent í Rússlandi. Aftur á móti voru þær á
sama tíma 27 prósentum færri á
Indlandi en í fyrra.
- jab
FORSTJÓRI TELIASONERA Kaup franska
fjarskiptafyrirtækisins France Telecom á
hlut sænska ríkisins í TeliaSonera AB hefðu
verið stærstu fyrirtækjakaupin í Evrópu á
fyrri hluta árs – hefðu þau gengið eftir.
MARKAÐURINN/AFP
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Blaðberinn minn
kemur oft með mér í bíltúr

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24, alla
virka daga, frá kl. 8-17, á meðan birgðir endast.

Núna er ekkert mál að endurvinna!
Blaðberi Fréttablaðsins er handhæg taska undir dagblöð og ýmsan
annan pappír sem fellur til á heimilinu. Blaðberinn kostar ekki neitt
og kemur þér á lagið með að endurvinna dagblaðapappír.

Nældu þér í Blaðbera og geymdu hann á góðum stað.

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..
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TVEIR VIÐSKIPTARÁÐHERRAR
Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra ásamt kollega sínum, Lúbomír
Jahnátek, í Slóvakíu á dögunum.
MARKAÐURINN/MAREL

Evruvæðingin grunnur að stöðugleika
Síðustu hindruninni fyrir evruvæðingu Slóvaka var rutt úr vegi í gær. Jón Aðalsteinn Bergsveinsson ræddi stuttlega við
viðskiptaráðherra Slóvakíu um skrefin í átt að evrunni sem stefnt er á að taka upp um áramótin.

S

töðugleikinn er mikilvægur ætli
menn að gera áætlanir fram í tímann. Þar skiptir upptaka evrunnar miklu máli. Flestir eru sammála
um evruvæðinguna,“ segir Lúbomír
Jahnátek, viðskiptaráðherra Slóvakíu. Hann
bendir á að fyrri ríkisstjórn hafi sótt um
aðild að myntbandalagi Evrópusambandsins
(ESB) og hafi sitjandi ríkisstjórn, samsteypustjórn fjögurra flokka, einungis haldið áfram
með það sem fyrri ríkisstjórn hafi lagt upp
með. Evruvæðingin sé því það sem stjórn og
stjórnarandstaða sé sammála um.
Framkvæmdastjórn ESB gaf stjórnvöldum
í Slóvakíu grænt ljós á evruvæðinguna í síðasta mánuði. Fjármálaráðherrar aðildarríkjanna 27 samþykktu aðildina svo endanlega
í gær en þá var gengi slóvösku kórúnunnar
jafnframt tengt evrunni. Má það eftirleiðis
ekki sveiflast nema innan ákveðinna marka
samkvæmt gengissamstarfi Evrópu (ERM
II). Fari gengið út fyrir viðmiðin, hvort sem
er undir eða yfir, verður seðlabanki Slóvakíu
að grípa í taumana og höndla með gjaldeyri
til að koma genginu aftur inn fyrir markið.
Slóvakía er sextánda aðildarríki myntbandalagsins ESB.
Slóvakía fékk inngöngu í Evrópusambandið ásamt tíu öðrum löndum í maí fyrir fjórum árum. Átta landanna tilheyrðu gömlu
austantjaldsríkjunum með einum eða öðrum
hætti. Af þeim hefur Slóvenía evruvæðst.
Hin eru Kýpur og Malta, sem taka bæði upp
evru síðar á þessu ári. Gangi allt eftir verður
Slóvakía fjórða landið í blokkinni til að taka
upp mynt bandalagsins. Eins og málin snúa
stefnir í að Pólverjar, Tékkar og Ungverjar evruvæðist í fyrsta lagi árið 2010. Ekki
þykir líklegt að Eistar, Lettar og Litháar nái
að uppfylla skilyrði myntbandalagsins fyrir
evruvæðingu fyrr en eftir 2010.
BJARTSÝNI UNDAN SOVÉTHATTINUM

Slóvakía, þá annar helmingurinn af Tékkóslóvakíu, lá undir ofríki Sovétríkjanna á árabilinu 1948 til ársins 1989. Sléttum fjórum
árum eftir að Sovétrikin tóku að liðast í sundur skildu leiðir við Tékka. Vinfengi er engu að
síður mikið á milli þjóðanna.
Allt frá fyrstu dögum sjálfstæðis tóku
Slóvakar virkan þátt í alþjóðasamstarfi.

Landið fékk aðild að Atlantshafsbandalaginu (NATO) í marsmánuði 2004 og gekk í ESB
eins og fyrr sagði í maí sama ár. Löndin gerðust svo aðilar að Schengen-ríkjunum skömmu
fyrir síðustu jól.
Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu
síðastliðin tvö ár, og kanslari Austurríkis tóku
af því tilefni þátt í að rífa niður landamærastöð á milli landanna í tilefni dagsins.
Lúbomír Jahnátek segir að stjórnvöld í Slóvakíu hafi stefnt að því fljótlega eftir aðild að
ESB fyrir fjórum árum að ná inn í myntbandalagið. „Stjórnvöld gáfu sér þrjú ár. Það er nú
að ganga eftir,“ segir viðskiptaráðherra.
ÁTAK FYRIR EVRUAÐILD

Erlendir fjölmiðlar gera því skóna að Slóvakar verði síðasta þjóðin það sem eftir er áratugarins til að taka upp evru sem gjaldmiðil.
Blásið hafi til verri vegar enda verðbólga
víða skotist upp. Jahnátek segir Slóvaka hafa
lagt mikið á sig til að eygja von á inngöngu í
myntbandalagið, þar á meðal hafi gengi kórúnunnar verið styrkt verulega − um 15 til 18
prósent − fyrir skemmstu til að hífa það nær
gengi evru, sem hefur verið á mikilli siglingu
frá í vor.
Fjöldi ríkisfyrirtækja hefur verið einkavæddur í Slóvakíu síðustu ár, flatur nítján
prósenta skattur innleiddur fyrir tveimur
árum og erlendir fjárfestar og fyrirtæki laðaðir til landsins með ýmsum ívilnunum á
sama tíma. Evrópskir bílaframleiðendur hafa
um nokkurra ára skeið séð hag í því að flytja
hluta framleiðslu sinnar til Slóvakíu − ekki
síst vegna mikillar þekkingar á iðnaði þar í
landi.
Síðustu ár hefur verið leitað eftir því að
færa iðnaðinn upp á annað stig og laða hátæknifyrirtæki til Slóvakíu. Marel er eitt
slíkra fyrirtækja. Það nam land í Slóvakíu
árið 2005 en opnaði nýtt framleiðsluhúsnæði
í borginni Nitra fyrir tæpum hálfum mánuði.
Promens er með annað framleiðsluhús í byggingu þar í borg.
Hagvöxtur hefur að sama skapi vaxið hratt
í Slóvakíu frá því það slapp undan hæl Sovétríkjanna, var 8,9 prósent á síðasta ári − einn sá
mesti innan aðildarríkja Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD). Mjög hefur dregið úr atvinnuleysi. Það mældist um tuttugu

prósent fyrir um þremur árum en mælist nú
í tæpum tíu prósentum, sem er það mesta
innan ESB. Verðbólga var í fyrra einungis 2,8
prósent. Heldur hefur gefið á bátinn í Slóvakíu líkt og í öðrum löndum − að mestu vegna
utanaðkomandi aðstæðna − síðustu mánuði
en hún mældist 4,4 prósent í maí. Til samanburðar mældist verðbólgan 12,7 prósent hér á
landi í síðasta mánuði.
Verðbólgan er einmitt helsta áhyggjuefni
evrópska seðlabankans en verðbólgumarkmið
ESB fyrir aðild að myntbandalaginu er 3,2
prósent. Verða stjórnvöld í Slóvakíu að gæta
þess að verðbólga aukist ekki frekar.
Haft er eftir Martin Bruncko, ráðgjafa
stjórnvalda í efnahagsmálum, nýverið að ólíklegt sé að verðbólgan fari yfir sex prósenta
markið.
MIKILVÆGT AÐ UPPLÝSA FÓLK

Lúbomír Jahnátek segir landsmenn hafa stutt
aðild stjórnvalda í Slóvakíu að myntbandalaginu frá upphafi. Síðustu tölur gefi til kynna
að svo sé enn því 56 prósent landsmanna hafi
verið fylgjandi upptöku evru samkvæmt síðustu könnun í byrjun árs.
Hann segir skipta miklu að landsmenn hafi
verið upplýstir um gang mála frá fyrsta degi.
Slíkt eyði óvissu. „Annars gæti fólkið orðið
hrætt við breytingarnar, það óttast slíkt,“
segir hann.
Sömu sögu er að segja af þingheimi: „Það
hefði náttúrlega mátt ætla að upptakan gæfi
stjórnarandstöðunni tilefni til mótmæla. En
það var, jú, fyrri ríkisstjórn sem setti stefnuna
á inngöngu í myntbandalagið. Og hún er nú í
stjórnarandstöðu. Það er okkur í hag,“ segir
hann og er þess fullviss að Slóvökum takist að
ganga að öllum skilyrðum myntbandalagsins
fyrir upptöku evrunnar á nýju ári.
Lúbomír Jahnátek verður óðamála um evrumálin enda styttist í endamarkið eftir langa
vegferð. Hann leggur á það ríka áherslu að
stjórnvöld og þjóðin öll hafi lagt mikið á sig
fyrir aðild að myntbandalaginu. Upptakan
komi öllum til góða, ekki síst viðskiptalífinu.
„Sjáðu til … Mikið af útflutningi okkar fer til
evrulandanna. Áður fyrr var erfitt að gera
langtímaáætlanir vegna gengisáhættu. Evruvæðingin eyðir henni og það er mikilvægast
fyrir alla,“ segir viðskiptaráðherrann.

„Sjáðu til … Mikið af útflutningi okkar fer til evrulandanna. Áður fyrr var erfitt að gera langtímaáætlanir
vegna gengisáhættu. Evruvæðingin eyðir henni og það er mikilvægast fyrir alla,“

Evrusvæðið
í hnotskurn

Evrópusambandið kynnti evruna til sögunnar í enda árs
1995 og gaf sambandið sér
þrjú ár til að leggja grunn að
henni. Hugmynd um sameiginlega mynt til að sporna við
verðbólgu og draga úr vaxtamun innan aðildarríkjanna á
rætur að rekja aftur til 1979.
Árið 1999 var evran innleidd sem uppgjörsmynt og
íbúar evrulandanna aðlöguðu
hagkerfi sitt nýja gjaldmiðlinum þegar nýslegin myntin var
tekin í notkun þremur árum
síðar.
Peningamálastjórn evrusvæðisins er alfarið í höndum evrópska seðlabankans
en skipulag um peningaprentun, pressun og dreifingu er
í höndum seðlabanka hvers
lands á evrusvæðinu.
Fimmtán ESB-ríki eiga nú
aðild að myntbandalaginu að
ótalinni umsókn Slóvaka. Það
eru Austurríki, Belgía, Finnland, Frakkland, Grikkland,
Holland, Írland, Ítalía, Lúxemborg, Kýpur, Malta, Portúgal, Slóvenía, Spánn og Þýskaland.
Þrjú ríki af stóru ESB-löndunum hafa ekki tekið upp
evrur sem gjaldmiðil sinn.
Það eru Bretar, Danir og Svíar
en báðir þeir síðasttöldu hafa
fellt aðild í þjóðaratkvæðagreiðslu. Gjaldmiðill þeirra er
hins vegar fasttengdur gengi
evrunnar.
Þess utan hafa nokkur lönd
ýmist evruvæðst eða fasttengt
gjaldmiðil sinn. Það eru ýmis
smáríki, svo sem Vatíkanið,
Mónakó, San Marínó, Andorra,
Svartfjallaland og Kosovo auk
nokurra ríkja sem teljast til
fyrrum nýlenduríkja.

FÖSTUDAGUR:
Í bítið
Ívar Guðmunds
Rúnar Róberts
Reykjavík síðdegis

LAUGARDAGUR:
Hemmi Gunn og Svansí

Bylgjan á ferðalagi um landið í sumar
Bylgjan og Olís eru komin í sumarskap og verða á ferðalagi með þér
í allt sumar!
Það verður öllu tjaldað til og við hefjum leik á föstudagsmorgnum
með Kollu og Heimi í bítinu, Ívar tekur við og Rúnar fylgir fast á eftir.
Við endum svo daginn með strákunum í Rvík síðdegis.
Eftir hádegi á laugardögum eru það Hemmi Gunn og Svansí sem
skemmta hlustendum auk þess að draga heppinn hlustanda úr potti
Ævintýraeyju Olís, sem er frábær ferðaleikur fyrir alla fjölskylduna.
Nánari upplýsingar á www.olis.is.
Vertu með Bylgjunni og Olís í allt sumar – á ferðalagi!
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Hugsaðu F
um það
sem þú
gerir

ólk leggur við hlustir
þegar hann talar. Svona
mætti lýsa bandaríska
fjárfestinum
Warren
Buffett, ríkasta manni
í heimi. Hvers vegna er hann
ríkur, hvað á hann og af hverju
er fólki svo mikið í mun að heyra
boðskap hans?
Í FYRSTA SÆTI

Warren Buffett er talinn vera ríkasti
maður í heimi. Hann er snillingur í
fjárfestingum og hefur iðulega ávaxtað pundið mun betur en aðrir. Hann
telur að auðmenn eigi að greiða til
sameiginlegra sjóða eins og annað
launafólk. Þá ætlar hann að láta
auðæfi sín renna til góðgerðarmála
að lokinni jarðvist. Ingimar Karl
Helgason kynnti sér feril Buffetts og
nokkrar fjárfestinga hans.

Hugmyndafræðileg kreppa
„Warren Buffett hefur verið
í
umræðunni hjá mér
og
ýmsum
vinum mínum
sem eru í viðskiptum. Þess
vegna kviknaði hugmyndin um að þessi
bók yrði sú
fyrsta sem ég
gæfi út hjá
litla forlaginu
mínu.
Það
lá eiginlega
beinast við.
Ég hafði sjálfur lesið hana og vinir mínir
eru aðdáendur bókarinnar og Buffetts,“
segir Mikael Torfason, útgefandi bókarinnar Warren Buffett-aðferðin.
Mikael segir að fyrsta útgáfa bókarinnar hafi komið út eftir að netbólan sprakk.
„Þá höfðu menn hlegið að Buffett. Nú
væri karlinn búinn að missa það, að taka
ekki þátt í ofurgróðanum. En svo sprakk
bólan, en Buffett hélt áfram að græða.
Kannski eru svipaðar aðstæður nú.“
En hver á að lesa bók um Warren Buffett? Er þetta sjálfshjálparbók fyrir misheppnaða bankamenn? „Já, að einhverju
leyti. Hún er auðvitað mjög fagleg. Við
höfum verið heilaþvegin af ákveðinni
hugmyndafræði. Bara hugtakið útrásarvíkingur er dæmi um það. Ég var sjálfur
í klappliðinu. Kreppan núna er því ekki
bara fjárhagsleg. Hún er líka hugmyndafræðileg. Nú er hins vegar komin bók. Ef
fólk les hana og fer eftir því sem þar er
sagt þá verða sveiflurnar minni en við
finnum fyrir nú. Því Buffett finnur ekkert fyrir kreppunni.“
Mikael fullyrðir að bókin eigi erindi
við alla. Allir séu með einum eða öðrum
hætti þátttakendur í viðskiptalífinu.
„Allir sem eru í vinnu, kaupa vörur og
þjónustu, leggja fyrir lífeyrissparnað.
Allir geta nýtt sér þessa bók og eins og
Warren Buffett hagar sínum fjárfestingum þá er það til eftirbreytni,“ segir
Mikael Torfason.

Auður Warrens Buffett er talinn
nema 62 milljörðum Bandaríkjadala, eða sem nemur 4.800 milljörðum íslenskra króna. Til samanburðar er hrein eign íslenskra
lífeyrissjóða um 1.700 milljarðar
króna. Eignir þessa eina manns
nema því um þreföldum lífeyrissparnaði íslensku þjóðarinnar.
Buffett er talinn vera ríkasti
maður heims. Hann velti Bill
Gates, stofnanda Microsoft, úr
efsta sætinu í ár, en eignir Buffetts jukust um tíu milljarða dala
frá því í fyrra.
Ávöxtun af fjárfestingum Buffetts hefur yfirleitt verið mjög
mikil og langt umfram það sem
almennt gerist. Frá því á sjöunda
áratugnum, þegar Buffett varð
fyrst stórtækur í fjárfestingum,
og fram á þann tíunda, hafa fjárfestingar hans skilað um 28 prósenta ávöxtun á ári þegar meðaltal helstu hlutabréfavísitalna
hefur aðeins vaxið um þriðjung
af því.
EINFÖLD HUGMYNDAFRÆÐI

Hugmyndafræði Buffetts við
fjárfestingar er einföld. Að kaupa
þegar verðið er lágt. Raunar liggur meira hér að baki, en þetta er
eitt grunnstefið.

1950

Bókin Warren Buffett-aðferðin, eftir Robert G. Hagstrom, kom
nýlega út hér á landi í íslenskri
þýðingu. Þar er fjallað um hugmyndafræði Buffetts og fyrirtæki hans, Berkshire Hathaway.
Hagstrom segir meðal annars

1960

1963

frá því að á bak við hverja fjárfestingu Buffetts sé mikill lærdómur. Hann kaupi fátt nema
hafa kynnt sér málið ofan í kjölinn. Hann fylgist ekki með hlutabréfavísitölum frá degi til dags,
heldur kynni sér það sem liggur

1970

19

1973

Borgar sig að taka
kortið með í mollið?

Hetjur í blaðamennsku

K

Buffett keypti hluta í Washington Post árið 1973. Hann
hafði þá nokkrum árum fyrr keypt blaðið Omaha Sun
og hefur síðar eignast fjölmarga fjölmiðla til viðbótar,
meðal annars Business Wire. Enda þótt þeir Woodward
og Bernstein sem hér eru túlkaðir af frægum leikurum
hafi unnið mikinn sigur í blaðamennsku, segist Buffett
eiga fjölmiðla af því að þeir geti skilað arði. Jafnvel
lélegt blað geti skilað góðum vexti og arði eigi það ekki
í mikilli samkeppni.

American Express er nú í 73. sæti Fortune 500 listans.
Buffett keypti fyrst í félaginu árið 1963 og byrjaði strax
að uppskera hagnað. Hann á nú þrettán prósenta hlut í
félaginu og hefur hagnast margfalt á hinni upprunalegu
fjárfestingu. Kreditkort eru allt að því nauðsynleg víðast
hvar, til dæmis þegar þarf að leigja bíl, hvort sem okkur
NORDICPHOTOS/GETTY
líkar betur eða verr.
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1986
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1967

Þú tryggir ekki eftir á
Buffett festi fyrst kaup á tryggingafélagi árið 1967. Þá
keypti hann National Indemnity Company og National
Fire and Marine Insurance Company. Hann greiddi
8,6 milljónir Bandaríkjadala fyrir. Síðar eignaðist hann
GEICO (Government Employees Insurance Company,
sem er einn helsti bílatryggjandi Bandaríkjanna.
Berkshire Hathaway á nú fjölda tryggingafélaga.

1983

MARKAÐURINN/E.ÓL.

Fólk kaupir af því
það er ódýrt
Rose Gorelick fæddist í Minsk skömmu fyrir aldamótin 1900. Hún hóf að selja húsgögn úr kjallara
sínum árið 1937. Þetta óx og varð Nebraska
Furniture Mart. Hún seldi reksturinn til Warrens
Buffett árið 1983 fyrir 60 milljónir Bandaríkjadala.
Síðan hefur reksturinn þanist út. Haft er eftir henni,
að sé varan nógu ódýr gætu kúnnarnir fundið
búðina þótt hún væri á árbotni. Buffett tekur undir
þetta. Verslanir NFM eru enda ekki í alfaraleið, en
MYND/NFM.COM
þar er nóg að gera.
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fyrirtæki að baki og meti, með sínum aðferðum, hversu stöndugt það er og hversu
líklegt til að skila arði til lengri tíma litið.
Liður í því er að kynna sér hvað liggur að
baki arðinum hjá hverju fyrirtæki fyrir
sig. Í hverju verðmætin liggi, hverjir stýri
því og hverjir aðrir starfi hjá því.
Hermt er að Buffett hugsi ekki í mínútum, klukkustundum, vikum eða mánuðum,
heldur í árum.
Þessi atriði séu öll mikilvægur þáttur í
velgengni hans.
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR Í VEFNAÐARBRANSA

Warren Buffett er enn í fullu fjöri. Tæplega áttræður stýrir hann fjárfestingarfélagi sínu Berkshire Hathaway, en hann
fæddist ekki til þeirra auðæfa sem hann
býr við í dag. Faðir hans var verðbréfasali og sat á Bandaríkjaþingi en hann var
enginn efnamaður í líkingu við það sem
Warren Buffett er nú.
Warren Buffett fæddist í Omaha í
Bandaríkjunum árið 1930. Hann lauk BSprófi í viðskiptafræði frá háskólanum í
Nebraska árið 1950 og framhaldsgráðu frá
Columbia-háskóla ári síðar.
Fjárfestingar hóf hann árið 1956. Þá
stofnaði hann lítið fjárfestingarfélag og
lagði 100 Bandaríkjadali í púkkið og fékk
aðra með sér. Í heildina voru 100 þúsund
dalir til fjárfestinga sem hann nýtti vel.
Tæplega áratug síðar keypti hann sig inn
í vefnaðarfyrirtækið Berkshire Hathaway
sem hann hefur stýrt síðan.
Vefnaðarbransinn skilaði litlu og hann
breytti félaginu, án þess þó að hætta að
vefa. Tryggingafélög voru meðal fyrstu
fjárfestinga hans og má segja að með einhverjum rökum séu þau grunnurinn að
veldinu.
Félagið á nú níu trygginga- og endurtryggingafélög.
Iðgjöldin sem streyma inn til tryggingafélaganna í hverjum mánuði hefur hann
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nýtt til fjárfestinga, með sinni aðferð. Þá
hefur annar auður hans einnig vaxið til
frekari fjárfestinga.
FORTUNE OG MISFORTUNE 500

Fyrirtæki Buffetts, Berkshire Hathaway,
er í ellefta sæti Fortune 500 listans yfir
stærstu fyrirtæki heims. Félagið hafði
tæplega 120 milljarða dala í tekjur í fyrra
og hagnaðurinn nam þrettán milljörðum.
Fyrir ofan Berkshire Hathaway á listanum eru til dæmis Wal-Mart, sem er stærst,
olíufélögin Exxon Mobil og Chevron, General Motors, General Electric og bankaveldin Citygroup og Bank of America.
Bandarísk kvennasamtök halda utan um
minna þekktan lista, Misfortune 500. Félög
sem ekki þykja hafa staðið sig vel gagnvart umhverfinu, starfsfólki eða mannréttindum lenda þar á blaði.
Nokkur félög sem Buffett á hlut í lenda
þar á lista: Coca Cola, Nike og Wal-Mart
Stores.
SÆLGÆTI OG SÓDAVATN

Nú á hann eignir í fjölmörgum félögum í
ýmsum geirum, allt frá sælgæti og sódavatni, til kreditkorta og kúrekastígvéla,
frá fjölmiðlum til fasteigna. Hann hefur
þó ekki snert á hverju sem er. Til dæmis
mun hann lítt eiga í hátæknifyrirtækjum
og kom hvergi nærri fjárfestingum í netbyltingunni, eða bólunni, upp úr aldamótum. Hann segir sjálfur að til þess að geta
fjárfest af viti, verði fólk að þekkja fjárfestinguna og þekkja hana vel. Þá sé líka
best að dreifa kröftunum ekki of mikið.
Buffett á og hefur átt sæti í ýmsum
stjórnum einstakra fyrirtækja, en einbeitir sér samt helst að heildinni. Góðum
stjórnendum og góðu starfsfólki lætur
hann annað eftir.
FÉGRÆÐGI FORSTJÓRANNA

Þessi ríkasti maður heims mun greiða sér
sem nemur 100 þúsund Bandaríkjadölum í

1990

árslaun og lifir að sögn ekki í neinum munaði. Þó mun hann hafa til afnota einkaþotu
Berkshire Hathaway.
Honum er í mun að menn hafi rétt við í
viðskiptum, greiði skatta sína og gæti sín
á óhófi. Síðasta haust skoraði hann á aðra
auðmenn að upplýsa hvort þeir greiddu
hlutfallslega minni tekjuskatt en aðstoðarmenn þeirra. Gerðu þeir það, myndi hann
láta eina milljón Bandaríkjadala renna til
góðgerðarmála.
Hann hefur gagnrýnt stjórnvöld í Bandaríkjunum fyrir að fara mildari höndum um
milljarðamæringa en venjulegt fólk.
Hann skrifar reglulega orðsendingar til
hluthafa sinna í Berkshire Hathaway og
sagði meðal annars í ársskýrslu árið 2001.
„Ég fyllist viðbjóði á því ástandi sem viðgengist hefur undanfarin ár. Á sama tíma
og hluthafar hafa tapað milljörðum hafa
forstjórar, framkvæmdastjórar og aðrir
háttsettir einstaklingar sem fóstruðu þessar hörmungar gengið frá borði með fúlgur
fjár. [...] Þeir líta á hluthafa sem ginningarfífl en ekki félaga.“
SVARTSÝNN BUFFETT

Buffett fylgist ekki eingöngu með eigin
fjárfestingum. Hann fylgist líka mjög vel
með efnahagsmálum. Ekki er langt síðan
hann skrifaði grein um viðskiptahalla
Bandaríkjanna, sem hefur aldrei verið
meiri. Buffett færði rök fyrir því að viðskiptahallinn kæmi Bandaríkjunum í koll
einhvern daginn og lagði til úrbætur. Að
öðrum kosti gæti farið illa hjá bandarískum félögum.
Buffett segir enn fremur í sínu nýjasta bréfi til hluthafa að nú sé veislunni
að ljúka. Þetta eigi einkum við um tryggingabransann, kjölfestu Berkshire Hathaway, og að þeir skuli búast við því að mikið
dragi úr hagnaðinum á árinu.
Sé litið yfir feril Buffetts og árangur,
þá þarf tæplega að ætla að hluthafar hans
tapi fé.

2000

2010
2000

Það þurfa allir að mála
Buffett borgaði milljarð Bandaríkjadala fyrir málningarframleiðandann Benjamin More & Co., árið 2000.
Félagið er fimmta stærsta málningarfyrirtæki Bandaríkjanna. Buffett mun hafa greitt 25 prósenta yfirverð
fyrir félagið og í fljótu bragði virðist það ganga þvert á
kenningar hans um að kaupa ódýrt. Verðið á félaginu
rauk hins vegar upp við það eitt að út spurðist að
Buffett hefði keypt í því. Annars hafði félagið verið
með góðan og stöðugan rekstur í marga áratugi og
framtíðarhorfurnar góðar. Það mun hafa skipt Buffett
NORDICPHOTOS/GETTY
mestu máli.

1986

Kirby-ryksugan

fett keypti Scott & Fetzer Co. árið
6. Hann staðgreiddi félagið með
milljónum Bandaríkjadala. Félagið
þá 21 fyrirtæki, þar á meðal rykuframleiðandann Kirby og bókaáfuna World Book. Félagið á einnig
yne-dælufélagið, félög í heilbrigðisanum, einnig félög sem sýsla með
ss konar gastæki.

1988

Sama gamla
góða formúlan
Warren Buffett keypti hlutabréf í Coca-Cola árið
1988 og á nú hátt í níu prósenta hlut í félaginu.
Bent hefur verið á að ástæðan fyrir velgengni þess
sé einfaldleiki. Fyrirtækið framleiði enn og selji
sömu vöru og fyrir ríflega hundrað árum þegar
fyrirtækið varð til. Coca-Cola er eitt þekktasta
vörumerki heims og drykkurinn er seldur um allar
jarðir. Félagið er í 83. sæti yfir stærstu fyrirtæki
heims.

1989

Skeggjaðir sem aldrei fyrr
Buffett eignaðist nokkurn hlut í Gillette árið 1989, en hafði
áður eignast umbreytanleg skuldabréf í félaginu. Gillette er svo
til einrátt á rakvélablaðamarkaði á heimsvísu. Til að mynda er
markaðshlutdeildin í Evrópu um 70 prósent. Buffett hefur sagt
að framtíð félagsins sé björt. „Það er ánægjulegt að sofna að
kvöldi og vita af 2,5 milljörðum karlmanna í heiminum sem
þurfa að raka sig að morgni.“ Fúlskeggjuðu félagarnir í ZZ top
sjá hins vegar ekki ástæðu til þess, jafnvel þótt Gillette hafi
boðið þeim fúlgur fjár fyrir að raka sig í auglýsingaskyni. Gillette
MYND/AFPNORDICPHOTOS
sameinaðist Proctor&Gamble árið 2005.

Eignir
Buffetts
Berkshire Hathaway, félag Buffetts, á eignir
í fjölmörgum félögum. Í sumum þeirra á
hann hlutabréf en önnur á hann með húð og
hári. Coca Cola, Nike, Wal-Mart, Gillette og
Moody‘s eru meðal félaga sem hann á hlut
í. Einnig á hann hlut í Johnson & Johnson,
Tesco og American Express. Berkshire
Hathaway á einnig fjölmörg félög með húð
og hári. Hér er listi yfir þau:
Acme Brick Company
Applied Underwriters
Ben Bridge Jeweler
Benjamin Moore & Co.
Berkshire Hathaway Group
Berkshire Hathaway Homestates Companies
BoatU.S.
Borsheims Fine Jewelry
Buffalo NEWS, Buffalo NY
Business Wire
Central States Indemnity Company
Clayton Homes
CORT Business Services
CTB Inc.
Fechheimer Brothers Company
FlightSafety
Forest River
Fruit of the Loom®
Garan Incorporated
Gateway Underwriters Agency
GEICO Auto Insurance
General Re
Helzberg Diamonds
H.H. Brown Shoe Group
HomeServices of America, a subsidiary of
MidAmerican Energy Holdings Company
International Dairy Queen, Inc.
Iscar Metalworking Companies
Johns Manville
Jordan’s Furniture
Justin Brands
Larson-Juhl
Marmon Holdings, Inc.
McLane Company
Medical Protective
MidAmerican Energy Holdings Company
MiTek Inc.
National Indemnity Company
Nebraska Furniture Mart
NetJets®
The Pampered Chef®
Precision Steel Warehouse, Inc.
RC Willey Home Furnishings
Scott Fetzer Companies
See’s Candies
Shaw Industries
Star Furniture
TTI, Inc.
United States Liability Insurance Group
Wesco Financial Corporation
XTRA Corporation
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SKOÐUN

Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Þótt sólin skíni glatt á léttklædda landsmenn er rétt að
gefa út viðvörun því válynd veður eru í vændum.

Stormviðvörun
Björn Ingi Hrafnsson
Nú þegar tæpt ár er síðan skall á með efnahagslegu fárviðri víða um
heim með eiginfjárbruna sem jafnast aðeins á við það sem gerðist í
lok þriðja áratugar síðustu aldar í kreppunni miklu, er ekki undarlegt
þótt íbúar eyjunnar fallegu í norðri láti áhyggjur af peningamálum og
atvinnuhorfum lönd og leið og gleðjist þess í stað yfir vörmum geislum sólarinnar, klæði sig í skjólminni spjarir en vanalega – njóti lífsins
og slaki ofurlítið á.
Hér á þessum vettvangi hefur um nokkurt skeið verið varað við því
ástandi sem líklegt er að skapist á haustmánuðum. Viðbúið er að fjölmörg fyrirtæki þrjóti örendi í því ógnarástandi sem nú varir með okurvöxtum, verðbólgu í hæstu hæðum og aðgengi að fjármagni og fyrirgreiðslu í algjöru lágmarki. Einhverjir hafa sagt þetta bölsýni, jafnvel
áróður. Þeir hinir sömu, verða eflaust látnir færa rök fyrir þeim ásökunum sínum í september eða október, þegar þúsundir vinnufærra karla
og kvenna hafa misst atvinnu sína og horfa fram á mikla erfiðleika við
að standa straum af síhækkandi afborgunum af skuldbindingum sínum,
að ekki sé talað um kostnaðinn við að sjá sér og sínum farborða, sem
virðist aukast nánast dag frá degi.
Hér skal því líka spáð að staðan í íslenskum stjórnmálum taki mið af
þessari þróun á næstu mánuðum. Með réttu eða röngu er ríkjandi valdhöfum kennt um slæmt ástand, því hefur Gordon Brown, forsætisráðherra Breta, aldeilis fengið að kynnast síðustu vikurnar. Það er sárt að
sitja í ríkisstjórn og þurfa að taka mikið af erfiðum ákvörðunum, sem
eru jafnvel í algjörri mótsögn við vilja baklands stjórnmálamanna.
Þetta munu stjórnarflokkarnir þó reyna í
fjárlagagerðinni næstu vikur og mánuði,
þar sem skera þarf útgjöldin niður umtalsvert í ljósi stórminnkandi tekna ríkissjóðs. Alvöru niðurskurður hefur nánast
ekki þekkst í fjárlagagerðinni síðustu ár;
síðast þurfti í alvöru að grípa til hans í
fyrsta ráðuneyti Davíðs Oddssonar, 19911995. Þær aðgerðir bitnuðu þá pólitískt
hart á gamla Alþýðuflokknum.
En hvað gerist nákvæmlega á næstunni, ef enginn raunverulegur bati verður næstu daga? Jú, það verður gripið til
hagræðingaraðgerða af öllum stærðum
og gerðum. Fyrirtækin reyna að verja það
litla sem er þó eftir af þeirra eigin fé og
skera niður kostnað, mest með uppsögnum á fólki, en einnig aðkeyptri þjónustu,
vörum og auglýsingum, svo dæmi tekið.
Allur kostnaður við ferðir, risna hefur
þegar verið nánast slegin af, sem og nýframkvæmdir. Endurbótum hefur víða
verið slegið á frest. Hvað þýðir þetta? Jú,
afleiddum störfum fækkar líka, því auðvitað hafa þúsundir einnig haft atvinnu af
þessari þjónustu, t.d. við fjármálafyrirtækin. Kaupþing mun þannig vera stærsti
einstaki viðskiptavinur flugfélaganna og
einnig fjölmargra hótela, þar sem kaupsýslumenn í viðskiptaerindum frá útlöndum kaupa dýra þjónustu.
Enn er er ótalinn vandi aðila í byggingariðnaði sem sitja uppi með óseldar eignir, en áfram tikkar himinhár fjármagnskostnaðurinn. Margir þessara aðila munu ekki þola við miklu lengur.
Fyrirtæki í sjávarútvegi glíma við skertar aflaheimildir og himinháan
fjármagns- og eldsneytiskostnað, enda þótt afurðaverð hafi hækkað á
heimsmarkaði og styrkst enn með gengissveiflum krónunnar.
Við sjáum kreppueinkennin í Kauphöllinni. Skráðum félögum hefur
fækkað og virði einstakra félaga hefur hrunið. Margir stóreignamenn
horfa á eftir aleigu sinni; sumir jafnvel ættarsilfri síðustu áratuga. Það
hafa margir átt þung spor í bankann síðustu daga. Íslensku rekstrarfélögin, t.d. Bakkavör, Teymi og Eimskipafélagið, hafa farið sérstaklega
illa út úr niðursveiflunni, þar sem eiginfjárhlutfallið fælir frá. Þegar
veltan var aðalmálið og lánsfé nægt, höfðu menn minni áhyggjur af
hlutfalli eiginfjár. Í lánsfjárkrísunni verða slík vandamál nánast himinhrópandi. Við skulum ekki láta okkur bregða þótt mörg fleiri félög horfi
til afskráningar úr Kauphöllinni af þessum sökum; leiti fremur vars og
bíði af sér storminn.
Önnur félög horfa ekki aðeins til afskráningar, heldur eru þau tilbúin að ganga skrefinu lengra. Baugur Group hefur þegar selt eignir
sínar hér á landi og hyggst flytja aðalstöðvar sínar af landi brott. Munu
aðrir fylgja þeirra fordæmi? Hvað gera íslensku bankarnir, ef stjórnendur þeirra meta það svo að hagsmunum hluthafanna sé betur borgið með því að flytja starfsemina annað? Hvaða áhrif hefðu slík tíðindi
á íslenskt efnahagslíf?
Þegar Veðurstofan gefur út stormviðvaranir sínar fylgir oft með almenn hvatning til landsmanna um að gæta að lausamunum, festa þá
niður og leita skjóls. Það á einnig við í efnahagsmálunum nú. Eini munurinn er sá − og það er hughreystandi − að við ráðum engu um veðrið sem okkur er boðið upp á. Þegar kemur að þjóðarhag getum við haft
talsverð áhrif, jafnvel úrslitaáhrif.
En verður það gert?

Waterloo: Ósigur frjálshyggjunnar á Nýja-Sjálandi
Nýsjálendingar gerðu einhverja
róttækastu frjálshyggjutilraun
sem sögur frá greina og hófst
hún fyrir u.þ.b. tuttugu árum.
Ríkisfyrirtæki voru einkavædd
í stórum stíl og velferðarkerfið
hvarf að mestu. Svo fékk seðlabankinn algert sjálfstæði, hann
er ekki lengur háður stjórnmálamönnum. Í ofanálag voru samningar á vinnumarkaði gerðar því
sem næst að einkamáli atvinnurekenda og starfsmanna án milligöngu verkalýðsfélaga.
En hinn virti hagfræðingur
John Kay sagði að samt hefðu
lífskjör manna þar syðra versnað til muna. Árið 1965 voru lífskjör Nýsjálendinga fjórðungi
betri en í meðallöndum Vestursins, árið 2000 voru meðaltekjurnar bara 62% af tekjum þróaðra
ríkja. Þess utan jókst framleiðnin minna þar en í öðrum þróuðum ríkjum. Til að gera illt verra
veittu einkavædd rafmagnsfyrirtæki lélega þjónustu. Til dæmis
var miðborg Aucklands án rafmagns í fimm vikur og það í
eina landi veraldar þar sem ríkið

ORÐ Í BELG

Stefán
Snævarr
prófessor í
heimspeki
skiptir sér ekkert af rafveitumálum. Ekki bætti úr skák að í fyrsta
sinn í sögunni var umtalsvert atvinnuleysi í landinu.
NÝ STÉTT ÖREIGA

Kay sagði að ekki væri hægt að
afsaka ástandið með því að segja
það tímabundið eða stafi af ytri
orsökum. Frjálshyggjutilraunin
hafi staðið nógu lengi til að hægt
sé að dæma hana, ekki verði séð
annað en að þessi tilraun hafi
leitt til ófarnaðar.
Kay er ekki einn um að gagnrýna frjálshyggjutilraunina nýsjálensku. Hinn víðkunni stjórnspekingur John Gray segir að
tekjumunurinn hafi aukist feikimikið á blómaskeiði frjálshyggj-

Napóleon hrökk upp af á eyjunni Sankti Helenu.
Þegar Veðurstofan Skyldi frjálshyggjan enda ævi sína á öðru útskeri í
gefur út stormvið- Atlantshafi, útskerinu Í$landi?
varanir sínar fylgir
oft með almenn
hvatning til landsmanna um að gæta
að lausamunum,
festa þá niður og
leita skjóls. Það á
einnig við í efnahagsmálunum nú.
Eini munurinn er
sá - og það er hughreistandi - að við
ráðum engu um
veðrið sem okkur
er boðið upp á.
Þegar kemur að
þjóðarhag getum
við haft talsverð
áhrif, jafnvel
úrslitaáhrif.

annas@markadurinn.is l bjorn.ingi@markadurinn.is l bjornthor@markadurinn.is l
gudny@markadurinn l holmfridur@markadurinn.is l ingimar@markadurinn.is l
jonab@markadurinn.is l olikr@markadurinn.is l sindri@markadurinn.is

unnar. Afleiðingin hafi verið sú
að skapast hefði ný stétt nýsjálenskra öreiga en slíkt og þvílíkt hafi ekki þekkst áður þar
syðra. Gray bætir við að frjálst
flæði auðmagns gefi fjármagnseigendum neitunarvald í málefnum Nýsjálendinga. Slíkt hið sama
gæti gerst á Íslandi ef landið yrði
opnað fyrir þeirri auðmagnsinnrás sem Ágúst Ólaf Ágústsson
dreymir um. Við má bæta að
verði verkalýðshreyfingin múlbundin eins og frjálshyggjumenn
vilja er hætta á því að til verði öreigastétt á Íslandi eins og varð á
Nýja-Sjálandi eftir að verkalýðsfélögin þar misstu öll völd.
Nefna má að nýsjálensk stjórnvöld hafa játað villur síns vegar.
Þau eru önnum kafin við efla
ríkisvaldið á ný, t.d. hafa þau
endurþjóðnýtt vinnuslysatryggingar. Andfætlingar hefðu betur
mátt tryggja sig gegn vinnuslysi
frjálshyggjunnar en það er nokkuð seint í rassinn gripið nú.
ÍSLAND, HIÐ NÝJA NÝJASJÁLAND?

Íslendingar hafa enn sem komið
er ekki gengið jafn langt í frjálshyggjuátt og Nýsjálendingar. En
varla líður svo vika án þess að
einhver álitshafi mæli innfjálgur með einkavæðingu á hinu og
þessu. Ýmsir vilja ólmir láta
einkavæða alla þætti orkuveitna,
án þess að taka tillit til biturrar
reynslu Nýsjálendinga og Bandaríkjamanna. Nefna má að hinn
frægi hagfræðingur Paul Krugman hefur gagnrýnt einkavæðingu rafveitna vestanhafs harkalega. Krugman segir að þegar opinber forsjá á þessu sviði hvarf
hafi afleiðingin orðið rafmagnað
öngþveiti. Enginn hafði hag af að
endurbæta rafkerfið og 50 milljónir manna „uppskáru“ svo sem
frjálshyggjumenn sáðu. Uppskeran var mesta rafmagnsleysi
sögunnar, mesta formyrkvun
allra tíma, enda er frjálshyggjan
formyrkvun skynseminnar. Hagfræðingurinn Robert Kuttner
segir skýringuna vera þá að náttúruleg einokun sé á rafmagni og
því sé samkeppni milli rafveitna
illmöguleg. Enda varð Enron sér
úti um einokun á rafmagni í Kaliforníu með skuggalegum afleiðingum fyrir neytendurna.
Napóleon hrökk upp af á eyjunni Sankti Helenu. Skyldi frjálshyggjan enda ævi sína á öðru
útskeri í Atlantshafi, útskerinu
Í$landi?

ORÐSKÝRINGIN

Úrvalsvísitala

Úrvalsvísitalan er hlutabréfavísitala. Á fagmáli
nefnist hún ICEX-15 eða úrvalsvísitala aðallista.
Talan 15 stendur fyrir þau 15 fyrirtæki sem mynda
vísitöluna. Valin eru 20 fyrirtæki af aðallistanum
sem mest viðskipti hafa verið með síðastliðna 12
mánuði og af þeim eru síðan 15 fyrirtæki valin
útfrá markaðsvirði. Ákveðin skilyrði eru fyrir því
að vera inni í vísitölunni, s.s. að verðmyndun sé
góð og að upplýsingagjöf fyrirtækjanna sé góð.
Við útreikning á úrvalsvísitölunni er notað vegið
meðaltal sem þýðir að fyrirtækin hafa mismikið
vægi sem fer eftir stærð þeirra. Vísitalan hækkar
síðan og lækkar eftir þróun verðs á hlutum þessara fyrirtækja. Samsetning vísitölunnar er endurskoðað á 6 mánaða fresti; 1. janúar og 1. júlí.
Flestar kauphallir heims eru með úrvalsvísitölu
sem er kennd við markaðina sjálfa, t.d. NASDAQ
og NYSE. Ein frægasta hlutabréfavísitala í heimi
er Dow Jones-vísitalan. Þótt fréttir af vísitölunni

séu tíðar er hún sáralítið notuð þar sem hún þykir
ekki endurspegla nægilega vel fyrirtæki á bandarískum hlutabréfamarkaði þar sem ekki er notað
vegið meðaltal við útreikning hennar.
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SKOÐUN

SAGAN Á BAK VIÐ ... GUÐMUND HAUKSSON, FORSTJÓRA SPRON

Bankamaður sem flýgur og siglir skútum
Ætla má að síðasta vika hafi
verið erilsöm hjá Guðmundi
Haukssyni, forstjóra SPRON,
vegna sameiningar SPRON og
Kaupþings. Þó að ekki hafi neitt
verið afráðið varðandi breytingar innan SPRON í kjölfar sameiningarinnar má ætla að hagræðing í rekstri sé líkleg þegar
fram líða stundir. Endanlegar
hugmyndir um yfirstjórn útibúa liggur ekki fyrir þar sem afgreiðsla af hálfu fyrirtækjanna
beggja, hluthafa og eftirlitsaðila er ekki lokið. Líklegt er að
þessar ákvarðanir liggi fyrir í

haust og þá væntanlega hvort að
starf Guðmundar sem forstjóri
SPRON breytist.
Guðmundur tók verslunarpróf frá VÍ árið 1968 og lauk
stúdentsprófi tveimur árum
síðar. Þaðan lá leið hans í viðskiptafræði við Háskóla Íslands
en hann útskrifaðist þaðan árið
1976. Hann hefur tekið ýmis
námskeið á sviði markaðs- og
fjármála auk þess sem hann
hefur réttindi einkaflugmanns
og siglir skútu.
Guðmundur hefur rúmlega 20
ára reynslu úr íslenskum fjár-

málamarkaði. Hann var forstjóri
Sparisjóðs Hafnarfjarðar (19861987), forstjóri Útvegsbankans
(1987-1989), framkvæmdastjóri
í Íslandsbanka (1989-1991), forstjóri Kaupþings (1991-1996)
og hefur starfað sem forstjóri
SPRON síðan 1996. Guðmundur var einnig sveitarstjóri Vatnsleyustrandarhrepps árin 19731976. Hann hefur átt sæti í
stjórnum ýmissa félaga og samtaka fyrir hönd SPRON; s.s.
Kaupþings hf., Scandinavian
Holding, Tryggingarsjóðs Sparisjóða, lífeyrisjóðsins Einingar,

Frjálsa fjárfestingarbankans,
Exista.
Guðmundur
á einnig sæti
í fulltrúaráði
Samtaka
atvinnulífsins.
Guðmundur er fæddur
2. ágúst árið
1949 í Reykjavík. Hann er
kvæntur Áslaugu Björgu Viggósdóttur og
eiga þau einn son. Guðmundur

á einnig tvo stjúpsyni og þrjú
börn úr fyrra hjónabandi.

Bitið í erlendan
skuldahala
Síðustu dagar hafa verið líkastir endurteknum þætti af Innliti/
útliti á Skjá einum. Þar er allt
svart og hvítt. Svart er tískuliturinn núna, að mér sýnist, og kominn í sálatetrið. Ég bíð eftir hvíta
litnum.
Allt virðist á niðurleið. Gengið
hrynur í Kauphöllinni, litlu fiskarnir að gufa upp og fyrirtækin
að hverfa eitt af öðru í skjól undir
radar markaðarins. Ekki er víst
að þau bjargi sér undan hríðinni
þar enda bítur krónan í erlenda
skuldahalann þeirra hvert sem
farið er. Hætt er við að stóru fiskarnir einfaldlega gúffi þeim í sig.
Annars botna ég lítið í þeirri
erlendu skuldabyrði sem Íslendingar hafa komið sér í. Auðvitað var í lagi að kaupa eins og vitlaus maður í útlöndum og hella
í sig bragðgóðu rauðvíni á snarvitlausu gengi síðasta sumar – og
jafnvel fram á haustið.
Verst að á fylleríinu virðist sem
menn hafi tekið erlend lán eins og
enginn væri morgundagurinn, sér
í lagi evrur – þrátt fyrir varnaðarorð greiningardeilda og annarra
sem stöppuðu niður fæti og sögðu
krónuna fara senn út í hafsaugu.
Þetta minnir svolítið á þá sem
ekki gátu tekið tappa úr flösku
án þess að vakna í Kaupmannahöfn, af öllum stöðum í veröldinni!, fyrir nokkrum árum og áttuðu sig á því í þynnkunni á Kóngsins Nýjatorgi að nú þyrftu þeir
kannski að hringja heim. Varnaðarorð SÁÁ frá í barnaskóla einfaldlega virkuðu ekki.
Timburmennirnir eru eftir því
slæmir núna enda menn að átta
sig á því að kannski hefðu þeir
átt að hafa tekjur í evrum á móti
skuldum. Eða bara taka þetta í
krónum og brosa þegar tekjur í
erlendu skiluðu sér í hús. Ég vona
í það minnsta að menn hafi áttað
sig á því. Ef ekki nú þá verður það
of seint. Sem það líklega er.
Sjálfur skála ég náttúrulega
fyrir þessu havaríi á krónunni –
sem ég kalla leiðréttingu – í rauðvíni sem ég keypti í fyrra á niðursettu og kolröngu gengi. Og tel
mig ansi forsjálan enda keypti ég
miklu fleiri flöskur en ég sá fram
á að geta nokkru sinni drukkið á
góðu kvöldi, hvað þá tveimur.
Skál fyrir fyrirhyggjunni.

F í t o n / S Í A

SPÁKAUPMAÐURINN

Fáðu ferskar
íþróttafréttir á
hverjum morgni

Fréttablaðið stendur vaktina á hverju kvöldi – líka á laugardögum.
Þannig færum við þér nýjustu úrslitin og staðgóða umfjöllun á
morgunverðarborðið hvern einasta morgun.*

Spákaupmaðurinn á horninu

Er of hátt hitastig?
Loftkæling fyrir:
-Netþjóna
-Skrifstofur
-Veitingastaði
-Verslanir

tVK~VLê

6

Netverslun ishusid.is
Netverslun
ishusid.is

*Sunnudagsútgáfa Morgunblaðsins er prentuð á laugardegi áður en íþróttaúrslit
dagsins liggja fyrir og 24 stundir koma hvorki út á sunnudögum né mánudögum. Auk
þess fara 24 stundir í prentun aðra daga áður en íþróttaleikjum kvöldsins er lokið.
Fréttablaðið er eina dagblaðið sem færir þér ferskar íþróttafréttir alla morgna
vikunnar, líka á sunnudögum.

Allt sem þú þarft – alla daga
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HÉÐAN OG ÞAÐAN

Vilja bylta bransanum
Völdin í tónlistarheiminum færast aftur til tónlistarmanna og milliliðum fækkar. Á
þetta veðja forsvarsmenn tónlistar- og samfélagssíðunnar Gogoyoko sem fæðist í janúar.
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir hitti þá Kára Sturluson og Hauk Davíð Magnússon sem
lofa tónlistarunnendum og nýjungagjörnum netverjum hreinum unaði skilningarvitanna.

G

ogoyoko mun kæta
tónlistarmenn
og
hrista upp í þeim sem
völdin hafa í tónlistarsölu á netinu. Þetta er
einlæg trú forsvarsmanna þessarar nýju tónlistarsíðu sem hefur
starfsemi í upphafi næsta árs. Þar
munu tónlistarmenn geta kynnt
og selt verk sín án þess að deila
tekjunum með öðrum. Nema þá
með þeim sem þeir vilja leggja
lið. Níutíu prósent af hverri sölu
munu nefnilega renna til listamannanna en tíu prósent til góðgerðamála. Til samanburðar fá
þeir sem selja tónlist á iTunes um
fimmtíu prósent í sinn vasa.
Helstu samkeppnisaðilar Gogoyoko verða einmitt slíkir tónlistarsmásalar, ásamt samskiptasíðum á borð við Facebook og
MySpace. Ýmislegt verður nefni-

lega í boði fyrir „venjulega“ notendur líka. Þá verður Gogoyoko
ekki síður fyrir stærri nöfn og
útgáfur.
„Við eigum þegar í viðræðum
við nokkur útgáfufélög. Okkur
hefur verið vel tekið, enda er
tekjuskiptingin sem við bjóðum
sú besta sem völ er á. Þegar
við opnum vefinn verður það í
samvinnu við nokkur stór nöfn,“
segir Kári Sturluson, markaðsstjóri Gogoyoko. En þau má ekki
nefna, enn sem komið er.
EITT PRÓSENT AF MYSPACE

Upphafið að stofnun Gogoyoko má rekja til tónlistargrúsks
þeirra Hauks Davíðs Magnússonar og Péturs Jóhanns Einarssonar. Hvor með sinni hljómsveitinni hafa þeir gefið út og
selt tónlist á netinu, Pétur með

Porno Pop og Haukur með Funk
Harmony Park. Súrt þótti þeim í
broti hversu skarðan hlut listamenn bera úr slíkum viðskiptum.
Þeir veltu því fyrir sér draumafyrirkomulaginu fyrir lítil bönd
eins og þeirra og komu þá niður
á hugmyndina að Gogoyoko.
En hvernig má það vera að
tónlistarmenn fái bestu tekjurnar hjá Gogoyoko og leggi í leiðinni ríkulega af mörkum í þágu
góðgerðamála? Hafa þeir félagar kannski í hyggju að gefa sína
vinnu?
„Við höfum fundið hinn gullna
sannleika,“ segir Kári og þeir
Haukur glotta út í annað. „Nei
nei, kannski ekki alveg. Tekjur
okkar koma að mestu í gegnum
auglýsingasölu. Við treystum á
spár um gríðarlega aukningu á
sölu þeirra á netinu. Gangi þær

HAUKUR OG KÁRI GOGOYOKO-MENN Þó nokkur fjöldi fólks vinnur nú þegar að uppbyggingu Gogoyoko. Kári Sturluson, sem hefur
starfað sem umboðsmaður fjölmargra tónlistarmanna undanfarin ár, hefur lagt flest önnur verkefni á hilluna. Auk hans og hugmyndasmiða Gogoyoko, Hauks Davíðs Magnússonar og Péturs Jóhanns Einarssonar, vinna tveir Íslendingar að síðunni hér heima. Þar að auki
er tíu manna forritunarhópur á Indlandi, fjórir Þjóðverjar í viðmótshönnun, að ógleymdu íslenska fyrirtækinu Gogogigg – og samhljómur
nafnanna var tilviljun – sem sér um hönnun spilarans á síðunni. Þá má geta þess að Reynir Harðarson, einn af stofnendum CCP, er einn
MARKAÐURINN / ANTON
af hluthöfum Gogoyogo og situr í stjórn fyrirtækisins.

Pabbi, mamma og akfeitt barn

Í

miðju svartnættinu er ágætt
að vera minntur á að forsendur fyrir bjartri framtíð
eru í höndum okkar sjálfra
eins og skýrsla Alþjóðagjal
deyrissjóðsins bendir okkur á.
Framtíðin er björt ef ráðamenn meðtaka og vinna út frá
skynsamlegum og viðurkenndum leiðum í hagstjórn. Það verður reyndar að segjast eins og er
að ríkisstjórn síðasta áratugar
eða svo hefur ekki staðið sig sem
skyldi og enn vantar mikið upp á
að skilningur á grundvallaratriðum hagstjórnar hafi náð fótfestu
á löggjafarsamkundunni eða hjá
framkvæmdavaldinu.
Þau vandamál sem nú eru uppi
voru í stórum dráttum ljós undir
lok síðasta árs eða jafnvel fyrr.
Ríkisstjórnin á því fáar afsakanir tiltækar þegar hún er gagnrýnd fyrir ómarkvissa nálgun
við aðsteðjandi vanda.

ALL-BRAN EÐA SÆTINDI?

Íslenskt efnahagslíf er eins og
akfeitur krakki ósamstíga foreldra. Annað foreldrið gefur
honum All-Bran með undanrennu í hvert mál. Hitt foreldrið
dælir í hann kökum, fitu og sætindum. Svo furða menn sig á því
að holdafar, húðlitur og hægðir séu ekki eins og best verður

á kosið. Hinn bitri sannleikur
er sá að haldi krakkinn áfram á
þessu fæði mun hann verða fyrir
varanlegu heilsutjóni.
Góðu fréttirnar eru hins vegar
þær að mikilvægustu líffærin
eru enn óskemmd af vanrækslunni og því séu yfirgnæfandi
líkur á að fullri heilsu verði náð.
Þar fyrir utan er krakkinn með
góðan stofn og ætti að geta orðið
fitt og frískur um ókomin ár.
Til þess þarf þó hugarfarsbreytingu og staðfestu í framhaldinu. Nú dugir ekki lengur að
halda því fram að rjómabollan
Íbúðalánasjóður sé hollustuvara,
né heldur að vítamínríka grænmetið evra sé óholl, bara af því
ströngu mömmu finnst bragðið vont. Atferlismeðferðin verður að hefjast á því að stranga
mamma og undanlátssami pabbi
horfast í augu við raunverleikann og mætist á miðri leið í almennu góðu og hollu fæði sem
ásamt hófsamri hreyfingu mun
snúa heilsu krakkans við.

SÍÐUSTU FORVÖÐ AÐ TAKA Á
MÁLUM

Sennilega eru síðustu forvöð að
renna upp og lífsnauðsynlegt
að taka á málum. Líklega verður að snúa við með hægð, því
fráhvarfseinkennin geta valdið
skemmdum á mikilvægum líffærum. Bakki og Helguvík verða
sennilega að vera í kúrnum til að
sjokkið verði ekki of mikið, jafnvel þótt hollusta meiri álneyslu
sem partur af daglegri langtímaneyslu verði stórlega dregin í
efa.
Hitt nauðsynlega meðalið heitir evra og er líklega það fæðubótarefni sem getur læknað offitusjúklinginn og byggt undir
varanlega heilsu. Sá böggull
fylgir skammrifi að evran virkar ekki nema að aukaefnið ESB
sé notað með. ESB fylgja vægar
aukaverkanir sem eru minniháttar ef horft er til bráðavandans krónu sem er sífellt að koma
í ljós að veldur leti og bjúg. Lina
mamma hefur nefnt að dollari

eftir verðum við fljótt
farin að skila hagnaði. Það er einfaldlega feikinóg pláss
á þessum markaði.
Þeir sem stjórna sölu
tónlistar á internetinu í dag hafa engan
sérstakan hag af því
að breyta sinni tekjuskiptingu. Þeir hafa það fínt eins
og er. Stærri útgáfur og listamenn hafa sætt sig við þeirra
fyrirkomulag hingað til. Það er
hins vegar að breytast og margir
sem vilja meira fyrir sinn snúð.
Við höfðum til þeirra.“
Samkvæmt áætlunum verður
Gogoyoko farin að skila hagnaði
strax í lok næsta árs. Stefnt er
að því að síðan hafi náð einu prósenti af árangri MySpace innan
fimm ára. Það þýðir ellefu milljóna dollara hagnað fyrir árið
2012, tæpar níu hundruð milljónir íslenskra króna. „Þetta verður einungis lítill hlut af markaðnum. En afkimar í þessum
bransa eru risastórir og bjóða
mikla möguleika. Við ætlum að
ná okkur í einn svoleiðis,“ segir
Kári.
Til að komast í gegnum fyrsta
rekstrarárið þarf Gogoyoko 2,1
milljón dollara, sem á núverandi
gengi er um 166 milljónir króna.
Um fjórðungur þeirrar upphæðar er kominn í hús og nú stendur leit yfir að fleiri fjárfestum.
Hún fer að mestu leyti fram í útlöndum.
„Við höfum verið í viðræðum
við fjárfesta í Danmörku, Þýskalandi og Indlandi. Það er ekkert sem hægt er að ljóstra upp
um enn þá en við vonumst eftir
að hafa lokið fjármögnun í lok
sumars,“ segir Haukur. En eru
þetta ekki erfiðir tímar til peningaleitar?
„Jú, sérstaklega hérna heima.

VEITIR ENN INNBLÁSTUR
„Nafnið Gogoyoko hefur marga
vinkla. Í fyrsta lagi er mjög
hressandi að skrifa það á
lyklaborð, með sínum fjóru
o-um. Það hefur vísun í gógógelluna og hvatningarorðin
GOGO - að framkvæma
sjálfur í staðinn fyrir að sitja
úti í horni og væla. Svo er
frægasta grúppía sögunnar
inni í þessu. Það er náttúrulega mjög músíkalskt.
Yoko er táknmynd
skemmtilegra hluta, eins
og friðar og góðgerðarstarfsemi, sem við
ætlum líka að vera.“
Haukur Davíð
Magnússon, annar
tveggja hugmyndasmiða
Gogoyoko.

En við höfum ekki lagt sérstaka
áherslu á íslenska fjárfesta. Við
erum fyrst og fremst að leita að
fjárfestum með reynslu af þessum bransa. Þeir eru fáir hér
heima.“
UNAÐSLEGT VIÐMÓT

Vel mætti ímynda sér að einhvers staðar í heiminum, og jafnvel víða, sé unnið að því að koma
svipaðri hugmynd í framkvæmd.
Eru þeir ekki smeykir um að einhver verði á undan þeim með
sína útgáfu af Gogoyoko?
„Það er ekki nema von þú
spyrjir,“ segir Kári. „Síður í svipuðum dúr fæðast í hverri viku og
eflaust margir sem hugsa með
sér ‚Æ! Enn ein samskiptasíðan!‘
Við teljum hins vegar að tekjuskiptingin, góðgerðavinkillinn og
framsetningin skapi okkar sérstöðu. Svo ekki sé talað um þau
spil sem við höfum falin uppi í
erminni þar til af opnun síðunnar verður.“
Eitt af þessum spilum er að
töluvert meira verður lagt í viðmót síðunnar en gengur og gerist.
„Já, við ætlum að reyna að vera
aðeins meira töff en hinir,“ segir
Kári. Og Haukur tekur undir það.
„Fókusinn verður á tónlist. En
útlit síðunnar, og möguleikarnir sem hún býður upp á, verður mjög ferskt. Gerir hana persónulega á mjög einfaldan hátt.
Ég fullyrði að það verður algjör unun að leika sér með þessa
síðu.“

HAFLIÐI HELGASON
BLAÐAMAÐUR OG RÁÐGJAFI
kunni líka að vera lausn, en allir
sem einhverja þekkingu hafa á
næringarfræði vita að sá kúr
myndi sennilega kosta ævilanga
vist í stólpípum í Póllandi.
HÆTT AÐ KÓA MEÐ RUGLINU

Foreldrarnir hengja sig enn í
það að evran sé ekki skyndilausn
sem er alveg rétt hjá þeim. Það
breytir því ekki að hún er væntanlega nauðsynleg í hollum kosti
til langframa. Eina skyndilausnin sem virkar er að láta af núverandi rugli og horfast í augu við
veruleikann.
Foreldrarnir verða að fara
að koma sér saman um uppeldið og mætast á miðri leið.
Ekki dugir að hanga í kreddum og trúarbrögðum sem stríða
gegn almennri skynsemi. Hér
þarf nauðsynlega að éta ofan í
sig gamlan misskilning og byrja
upp á nýtt. Nánasta fjölskylda er
meira og minna hætt að kóa með
ruglinu, og það sem meira er,
hún er tilbúin til að gleyma fljótt

Slaki pabbi er hins vega skíthræddur við ströngu mömmu og þótt öll hans fjölskylda sé meira og minna að þrýsta á um að hann verði að takast á við ströngum mömmu eða skilja við hana ella, þá bara þorir hann ekki. Hann er líka
hræddur við tengdafjölskylduna sem er fámenn, en býsna illskeytt. Þar er Bíbí
frænka sýnu illskeyttust.

allri vitleysunni, bara ef
þau snúa frá
villu síns vegar. Slaki pabbi
er hins vega skíthræddur við
ströngu mömmu og þótt öll hans
fjölskylda sé meira og minna að
þrýsta á um að hann verði að
takast á við ströngu mömmu eða
skilja við hana ella, þá bara þorir
hann ekki. Hann er líka hræddur
við tengdafjölskylduna sem er
fámenn, en býsna illskeytt. Þar
er Bíbí frænka sýnu illskeyttust.
VERÐUR BARNAVERNDARNEFND
KÖLLUÐ TIL?

Allt um það. Það eru allir boðnir
og búnir að styðja slaka pabba
ef hann vill taka á lífi sínu.
Hins vegar verður að segjast
alveg eins og er að þeim fer
sífellt fjölgandi sem sjá enga
leið út úr ógöngunum aðra en
þá að kalla til barnaverndarnefnd og koma síðan akfeitu og
næringarskertu barninu í fóstur. Ef heldur fram sem horfir,
þá verður það náttúrlega eina
ábyrga afstaðan. Hversu ágætlega sem við kunnum við foreldrana, þá er það nú heill, hamingja og heilsa barnsins sem við
berum fyrst og fremst ábyrgð
á.

1. janúar 2005

Hannes Smárason tekur við
forstjórastólnum af Ragnhildi
Geirsdóttur.

24. OKTÓBER 2005

Kaup á Sterling með Fons.

18. OKTÓBER 2005

Hagnaður 6,6 milljarðar
króna sem er rúmlega 130
prósenta aukning á milli ára.

18. NÓVEMBER 2005

FL Group hefur eignast 16,18
prósent í easyJet.

26. OKTÓBER 2005

Hagnaðurinn 25 milljónir á
fyrsta ársfjórðungi. Einkennist
af góðum árangri í fjárfestingastarfsemi.

4. JANÚAR 2006

1. júní 2005

FL Group bætir við hlut sinn í
Royal Unibrew.
FL Group með 9,4 prósent í
Finnair.

1. MARS 2006

Flaggar 8,2 prósenta hlut í Bang
og Olufsen.

17. FEBRÚAR 2006

Hagnaður á fyrsta ársfjórðungi
nemur 5.839 milljónum króna.
Á sama tíma árið á undan nam
hagnaðurinn litlum 25 milljónum
króna.

18. MAÍ 2006

Skrifstofa opnuð í Lundúnum í
Bretlandi.

17. MAÍ 2006

22. ÁGÚST 2006

1. júní 2006

FL Group flaggar tæpum sex
prósenta hlut í bandarísku flugrekstrarsamstæðunni AMR.
Hannes Smárason kosinn maður
ársins hjá Markaðnum.

27. DESEMBER 2006

Hagnaður á fyrstu níu mánuðum
ársins nam 10,9 milljörðum
króna samanborið við 6,6 milljarða árið á undan.

13. NÓVEMBER 2006

FL Group gengur frá sölu á
Icelandair Group.

16. OKTÓBER 2006

FL Group kaupir í House of Fraser.

FL Group kaupir tæpan helming
í Refresco.

1. janúar 2006

FL Group kaupir 10,7 prósenta
hlut í Royal Unibrew A/S, næststærsta drykkjarvöruframleiðanda
í Skandinavíu.

12. APRÍL 2006

14. ÁGÚST 2006
Eignarhlutur í Glitni 24,4 prósent.

FL Group opnar skrifstofu í Kaupmannahöfn í Danmörku.

6. APRÍL 2006

3. JÚLÍ 2006
FL Group kaupir hlut í fjárfestingarfélaginu Unity. Félagið á
20 prósent í French Connection,
28,5 prósent í Moss Bros og tólf
prósenta hlut í bresku verslanakeðjunni Woolworths.

FL Group selur hlut sinn í easyJet.

5. APRÍL 2006

FL Group með tíu prósent í
Finnair.

4. APRÍL 2006

28. JÚNÍ 2006
FL Group flaggar 20,47 prósenta
hlut í Royal Unibrew.

Hagnaður FL Group nam 17,3
milljörðum króna árið á undan.

13. MARS 2006

28. JÚNÍ 2006
FL Group kaupir 24,2 prósenta hlut
í Straumi-Burðarási fyrir 47 milljarða króna. Seljendur eru Magnús
Kristinsson og Kristinn Björnsson

FL Group flaggar 10,1 prósents
hlut í Bang & Olufsen og tæpum
níu prósenta hlut í norska fjármálafyrirtækinu Aktiv Kapital.

7. MARS 2006

FL Group selur Magnúsi Kristinssyni Bílaleigu Flugleiða.

13. FEBRÚAR 2006

FL Group selur Ferðaskrifstofu
Íslands.

24. JANÚAR 2006

Hlutur FL Group í Glitni nemur
16,37 prósentum.

9. JANÚAR 2006

FL Group kaupir Sterling.

5. JANÚAR 2006

FL Investment, dótturfélag FL
Group, með 2,44 prósent í
finnska flugfélaginu Finnair.

15. FEBRÚAR 2006

Selur Íslandsferðir.

29. SEPTEMBER 2005

Jón Sigurðsson, núverandi
forstjóri, ráðinn framkvæmdastjóri á fjárfestingarsviði FL Group.

Síðasti aðalfundur Flugleiða.
Nafninu breytt í FL Group.
Hagnaður Flugleiða 2004 3,4
milljarðar króna.

25. MAÍ 2005

20. SEPTEMBER 2005

Hagnaðurinn 1,9 milljarðar
króna á fyrri hluta árs.

18. ÁGÚST 2005

Á nú 13,01 prósent í easyJet.

10. ÁGÚST 2005

Með 11,5 prósent í easyJet.

4. JÚLÍ 2005

beitti sér að gangi Icelandair,
varð að alþjóðlegu fjárfestingarfélagi með stöðutökur
í flugrekstri víða um heim,
drykkjarvörugeiranum, verslanarekstri og í fjármálastarfsemi.
Eins og sjá má á myndinni tók FL Group flugið með
nýju og alþjóðlegu nafni.
Ósagt skal látið hvort flogið
hafi verið of hátt. Á seinni
hluta síðasta árs kvarnaðist
úr eignasafninu og standa nú
nokkrar stórar kjarnaeignir
eftir.

10. MARS 2005

Nafni FL Group var breytt
í Stoðir á föstudag í síðustu
viku. Samhliða því keypti félagið fjörutíu prósenta hlut í
Baugi Group. Þetta er lokahnykkurinn á viðamiklum
breytingum á félaginu sem
staðið hafa yfir síðan fyrir
síðustu jól.
Nafnið var tekið upp á aðalfundi félagsins í mars fyrir
þremur árum og var Flugleiða-nafnið þá lagt til hliðar.
FL Group, sem á árum áður
hafði verið fremur hefðbundið
flugrekstrarfélag sem ein-

FL Group: 10. mars
2005 - 4. júlí 2008

1. janúar 2007

FL Group selur öll hlutabréf sín í Bang & Olufsen.

30. MAÍ 2007

Fjárfest í fasteignaverkefnum í Bandaríkjunum.

22. MAÍ 2007

Hagnaður FL Group á
þriðja ársfjórðungi nemur
15,1 milljarði króna. Eign
í Glitni komin í 31,97
prósent.

27. APRÍL

FL flaggar tæpum þriggja
prósenta hlut í þýska
bankanum Commerzbank.

27. APRÍL 2007

FL Group flaggar 8,63
prósenta hlut í AMR.

22. FEBRÚAR 2007

FL Group með 30,4
prósent í Glitni og 22,4
prósent í Finnair.

2. FEBRÚAR 2007

1. júní 2007

FL Group tapar 27 milljörðum króna
á þriðja ársfjórðungi. „Órói var á
erlendum fjármálamörkuðum á
fjórðungnum [...] endurspeglaðist
í tímabundnum sveiflum á okkar
eignasafni,“ segir Hannes Smárason,
forstjóri FL Group.

2. NÓVEMBER 2007

FL Group gerir yfirtökutilboð í Tryggingamiðstöðina.

19. OKTÓBER 2007

Geysir Green Energy og Reykjavik
Energy Invest sameinast.

4. OKTÓBER 2007

FL Group með 4,25 prósenta hlut í
Commerzbank.

26. SEPTEMBER 2007

FL Group kaupir 46 prósenta hlut
í Tryggingamiðstöðinni. Félagið er
komið með 83,7 prósent í Tryggingamiðstöðinni.

17. SEPTEMBER 2007

Úrvalsvísitalan

Gengi FL

1. janúar 2008

FL Group selur 11,7 prósenta
hlut í Finnair. Hætt við yfirtöku
á breska afþreyingarfyrirtækinu
Inspired Gaming.

19. DESEMBER 2007

Jón Sigurðsson, aðstoðarforstjóri FL Group, tekur við
forstjórastólnum.

3. DESEMBER 2007

Hlutabréf FL Group færð á
athugunarlista Kauphallarinnar
og viðskipti með þau stöðvuð.

2. DESEMBER

FL Group selur stærsta hluta
sinn í AMR. FL Group komið
með 99 prósent í Tryggingamiðstöðinni.

4. júlí 2008

FL Group verður Stoðir
eignarhaldsfélag.
Kaupa 40 prósent í
Baugi Group.

4. JÚLÍ 2008

Ingibjörg Pálmadóttir tekur við af Jóni
Ásgeiri Jóhannessyni sem stjórnarformaður FL Group. Hannes Smárason,
fyrrum forstjóri, og Pálmi Haraldsson,
tveir af stærstu hluthöfum félagsins,
hætta báðir í stjórninni.

19. JÚNÍ 2008

FL Group tapar 47,8 milljörðum króna á
fyrstu þremur mánuðum ársins

8. MAÍ 2008

FL Group óskar eftir afskráningu úr
Kauphöllinni.

2. MAÍ 2008

Breytingar á eignarhaldi Baugs í FL
Group.

8. APRÍL 2008

Allur hluturinn í Finnair seldur fyrir
13,6 milljarða króna.

31. MARS 2008

FL Group selur hlut sinn í Aktiv
Kapital.

5. MARS 2008

FL Group skilar tapi upp á 67 milljarða árið 2007. Skrifstofu í Kaupmannahöfn lokað. Geysir Green
Energy selt til sjóða í eigu Glitnis.

13. FEBRÚAR 2008

FL Group tilkynnir að félagið hafi selt
stóran hlut sinn í þýska bankanum
Commerzbank.

15. JANÚAR 2008

30. NÓVEMBER 2007

FL Group tilkynnir að félagið eigi í viðræðum um
kaup á breska leikja- og afþreyingarfyrirtækinu
Inpspired Gaming. Tilboðið hljóðar upp á 385
pens á hlut.

7. SEPTEMBER 2007

Hagnaður FL Group á fyrri hluta ársins 23,1
milljarður króna.

1. ÁGÚST 2007
MARKAÐURINN MIÐVIKUDAGUR 9. JÚLÍ 2008
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FYRST OG SÍÐAST

ÞORSTEINN J.
með einn vænan
í Vatnsdal.

DAGUR Í LÍFI …
Hrannar Greipsdóttur, framkvæmdastjóra SPRON Factoring.

MARKAÐURINN/
AÐSEND MYND

07.00 Vakna við útvarpsfréttirnar og uppáhaldsútvarpsefnið mitt,
Morgunvaktina á RÚV sem er alltaf stútfull af fróðleik og spennandi
umfjöllun.
07.30 Hefðbundin morgunverk, sturtan, hárblástur, snyrting, finna
til föt, klæða yngri dótturina og sjálfa mig. Finn að ég er aðeins stirð
eftir góðan hjólatúr í gær með Þórdísi vinkonu minni en við afrekuðum að hjóla 25 km rúnt um hina fögru Reykjavík.
08.00 Sú stutta vill að pabbi hennar fylgi henni í leikskólann og þau
labba af stað saman með regnhlífarnar sínar yfir götuna á Gullborg.
Ég renni hins vegar af stað og næ áttafréttunum á leiðinni og smá
meira af Morgunvaktinni.
08.20 Mætt til vinnu og ræsi tölvuna. Renni yfir tölvupóst og fleira
en á svo óformlegan fund með samstarfskonum mínum sem ætla að
ganga með mér Kóngsveginn á sunnudaginn. Renndum yfir kortið
og helstu atriði sem ekki mega gleymast svo sem hælsærisplástrar,
sólar- og fluguvörn. Það spáir frábæru veðri svo við hlökkum mikið
til.
09.00 Nýbúin að fá sendar veltutölur frá Danmörku sem ég vinn
tölfræði upp úr. Frábært að sjá að við erum að ná góðum vexti á milli
ára og allt stefnir í rétta átt. Sendi tölurnar frá mér til þeirra sem við
á og óska starfsmönnum til hamingju með góðan árangur.
10.00 Á ágætis fund með sölustjóra og forstöðumanni viðskipta til
undirbúnings vegna fundar með viðskiptavini síðar í dag. Tökum
nokkur önnur mál upp í leiðinni sem brenna á og þarf að leysa.
11.00 Svara skilaboðum og tölvupósti sem hefur borist í morgun,
mér finnst nauðsynlegt að halda vel í við tölvupóstinn og reyni því að
svara öllu sem hægt er jafnóðum.

12.30 Skrepp út í Fylgifiska og kaupi mér fiskisúpu sem ég hef með
mér á kaffistofuna og borða þar. Það er mikið heilsuátak í gangi
meðal starfsmanna og ágætis úrval af alls kyns góðgæti úr Maður
lifandi á boðstólum.

13.00 Aftur sest við tölvuna og nokkur mál afgreidd. Á langt símtal
við góðan viðskiptavin og við náum sem betur fer að leysa hans mál.
14.00 Fundur með viðskiptavini þar sem farið er yfir stöðuna og
áætlanir um greiðsluflæði. Fundurinn gekk vel þó svo að ég þyrfti að
fara fyrr af honum þar sem ég átti bókaðan annan fund klukkan þrjú.
15.00 Labbaði upp í SPRON þar sem ég mætti á fund með lykilstarfsmönnum SPRON sparisjóðs. Fundir þessir eru haldnir reglulega þar sem farið er yfir helstu mál og það sem efst er á baugi
hverju sinni.
16.30 Aftur sest við skrifborðið og svara þeim tölvupósti sem barst
meðan ég var í burtu. Greiði nokkra reikninga í heimabankanum,
opna póstinn og fer yfir nokkur mál með viðskiptastjóra innlendra
viðskipta.
17.30 Renni í Hafnarfjörð að sækja eldri dótturina sem er í vist hjá
Ínu Birnu frænku sem eignaðist þriðja soninn á þriðjudaginn var.
18.30 Komin heim og hitti þar fyrir húsbóndann og yngri dótturina
sem er úti að kríta á stéttina fallegar myndir. Við borðum saman og
náum góðu spjalli með dætrunum.
20.00 Leggst upp í rúm með yngri dótturinn og við lesum nokkrar
bækur saman. Lína langsokkur er vinsælust núna og hún tilkynnir
mér að hún vilji vera eins og Lína – mamman ekki alveg jafn spennt
fyrir því …
21.00 Við hjónin ákveðum að nota kvöldblíðuna og fara í röskan
göngutúr. Löbbum sem leið liggur út á Ægisíðu og náum klukkutíma
göngu. Sárabætur fyrir það að hafa ekki komist í golf eins og upphaflega stóð til.
22.00 Eftir tíufréttir horfum við mæðgur saman á Aðþrengdar eiginkonur sem eru í miklu uppáhaldi hjá okkur. Alltaf gott að eiga svona
mæðgnastund.

23.30 Komin í rúmið og ekki löngu síðar í draumalandið.

HRÖNN fer yfir greiningarvinnu með Líneyju Tryggvadóttur, samstarfsfélaga hjá Spron
MARKAÐURINN/ARNÞÓR
Factoring.

Hver veiðiferð er ný reynsla
„Hver veiðiferð er ný reynsla,“ svarar Þorsteinn J. þegar hann er spurður
út í eigin veiðiáhuga. „Og í hverri veiðiferð verða til nýjar veiðisögur,“
nefnir Þóra Valný Yngvadóttir, félagsskona í Útgerðarfélaginu Árdísi.
Vala Georgsdóttir
skrifar
Útgerðafélagið Árdís er félagsskapur kvenna með
veiðidellu. Þóra Valný Yngvadóttir sem hefur verið í
félagsskapnum frá upphafi segir veiðidelluna ágerast með árunum. En um tuttugu konur sem áttu allar
það sameiginlegt að vinna hjá Kaupþingi stofnuðu
félagið fyrir nokkrum árum, en nú eru í félaginu um
sjötíu konur.
„Það eru endalausar tilfæringar við það að veiða
á flugu,“ nefnir Þóra Valný sem veiddi nýlega 10
punda lax sem hún sleppti eftir að hafa dregið hann
að landi og myndað. En hún og nokkrar stöllur hennar úr Útgerðarfélaginu Árdísi fóru á dögunum í
veiðiferð í Húseyjarkvísl í Skagafirði. Þóra Valný
segist reyndar ekki hafa gert það áður að sleppa laxinum. En hún nefnir að slík iðja sé farin að tíðkast
nokkuð.
„Fyrir mér snýst veiðin um ákveðna keppni,“
nefnir Þorsteinn J. og bætir því við að hann eigi ekki
við neina magnveiði í þeim skilningi. Í hans huga er
veiðimennskan fyrst og fremst leikur. „Leikur sem
gengur út á að sigrast á sjálfum sér og læra eitthvað nýtt.“
„Veiðin fær mann til að hugsa um eitthvað annað.
Þegar ég nefni það á ég við að hugsað er um eitthvað
allt annað en daginn og veginn,“ segir Þorsteinn J. og
tiltekur atriði eins og það hvernig straumurinn í ánni
verður að viðfangsefni.
„Í veiðiferðunum er dægurþrasið lagt til hliðar þar sem verið er að spá í veiðina og flugurnar í
góðum félagsskap,“ segir Þóra Valný.
„Í mínum huga hefur veiðin ekkert með hugleiðslu
að gera,“ nefnir Þorsteinn J. og vísar til þess að hluti
af því að læra eitthvað nýtt er að kunna að hlusta á
aðra.

„Veiðimennska er skemmtileg leið til að upplifa
og uppgötva og komast í samband við náttúruna. Ég
horfi á veiðimennskuna sem tengingu við mjög stóran heim,“ segir hann í framhaldi.
Þóra Valný nefnir að í gegnum veiðina hefur hún
uppgötvað staði á landinu sem eru úr alfaraleið, sem
hún hefði líklega aldrei farið til nema vegna veiðiferðar. „Útiveran og hvíldin sem fylgir því að vera
að veiða gerir þetta áhugmál að algjörri ástríðu.“
Brunná í Öxarfirði er af mörgum talin vera ein
fallegasta silungsá landsins en þar var Þorsteinn J.
að veiða um daginn í 5 stiga hita.
„Í skítakulda stóð ég við árbakkann og það var
eins og það hefði ekki skipt neinu máli. Staðurinn er
ekki málið, heldur stundin. Aðalmálið er að vera við
réttu ána þó að veðurskilyrði séu kannski ekki alltaf
með besta móti og segja við sjálfan sig: Jæja hér, nú
er tími til að kasta.“

ÞÓRA VALNÝ OG RÓS með 12 punda maríulaxinn hennar
MARKAÐURINN/AÐSEND MYND
Rósar.

FRÍSTUNDIN

Á hvorki tjaldvagn né sumarbústað
Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express, stefnir á að fara í frí til
Danmerkur með fjölskyldunni í sumar.
„Sem gamall Laugvetningur
spila ég bridds,“ segir Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express, og bætir við að þegar hann
var í Menntaskólanum á Laugarvatni var mikil briddsstemning. Nú til dags læt ég nú nægja
að taka í spilin nokkrum sinnum
ári. Ég spila þó einu sinni á ári
á móti.“
„Ég á hvorki tjaldvagn né
sumarbústað. Þannig að við fjölskyldan förum yfirleitt í tveggja
vikna ferð á sólarströnd einu
sinni á ári. Nú erum við á leiðinni til Danmerkur og er ætlunin
að þræða skemmtigarðana með
börnin. En Danmörk er algjör
paradís fyrir krakka og nóg af
görðum til að heimsækja.“
„Frístundirnar fara einnig í
fótboltann. Ég og gamlir félagar
hittumst reglulega allt árið um
kring og spilum fótbolta saman.
Stundum erum við það duglegir
að spilað er tvisvar í viku í boltanum.“

MATTHÍAS Hittir reglulega gamla félaga og spilar með þeim fótbolta tvisvar í viku.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Síðustu árin hef ég kynnst
veiðimennskunni. Ég sem hélt að
ég væri of eirðarlaus fyrir veiðimennskuna og myndi þar af leiðandi ekki hafa neitt gaman af því
að veiða.
En þegar ég áttaði mig á því

að veiðin snýst bæði um spennu
og afslöppun í senn þá uppgötvaði ég að veiðin hentar mér ágætlega. Það er aðallega þessi tilfinning að vera úti í náttúrunni og
hugsa um eitthvað annað en vinnuna fjarri dagsins amstri.“
-vg
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Forystufé
Íslenskir bændur hafa löngum þótt sjá lengra en nef
þeirra nær. Í nýjasta tölublaði
Bændablaðsins eru forystulömb
auglýst til sölu í haust. Séu þau
undan rólegum og gæfum fjárstofni. Einfalt mál er að yfirfæra
auglýsinguna yfir á íslenskan
hlutabréfamarkað, sem hefur
einmitt verið með rólegasta móti
upp á síðkastið. Fjárfestar gætu
reyndar séð til glætu í svo sem
einum forystusauð, fjárfesti
sem leiði hina sauðina af grösugum skuldabréfamarkaði og aftur
inn á hlutabréfaengið. Aldrei að
vita nema það
gerist einmitt
með haustinu,
eða um svipað
leyti og forystulömbin
fara á kreik
í sveitinni.

14%

Greining Glitnis spáir rúmlega 14 prósenta ársverðbólgu í þessum mánuði.
Jafnframt er gert ráð fyrir að verðbólgan verði töluverð fram á haust.

6,88

1,5

milljónir lítra af bjór. Carlsberg seldi yfir 1,5 milljónir
lítra af bjór á Evrópumótinu í knattspyrnu í síðasta
mánuði. Er þetta mesta bjórsala hjá brugghúsinu síðan
það varð stuðningsaðili mótsins árið 1988.

EIGNARHALDSFÉLAGIÐ STOÐIR
Eignarhaldsfélagið Stoðir er öflugur kjölfestufjárfestir með skýra
fjárfestingarstefnu sem styður og eflir kjarnafjárfestingar sínar í
Glitni, Baugi Group, Landic Property og TM.

Litlu lömbin
Auðkennaleysi í viðskiptum
í Kauphöllinni hefur gert litlu
fjárfestunum erfitt um vik enda
erfitt að fylgjast með því hvernig
stóru fjárfestarnir varða veginn
með stórtækum hlutabréfakaupum fyrr en í enda dags – jafnvel
ekki fyrr en daginn eftir. Þetta
má sömuleiðis yfirfæra yfir á
sauðféð enda fáu við að líkja um
auðkennaleysið en forystusauði
sem segir í enda dags hvaða
gjöfula engi hann hefur fundið.
Á eftir fylgja svo lömbin – en
degi of seint. Eins og áður segir
verða forystulömb seld í haust
og munu þau efalítið pluma sig
vel í lífsbaráttunni. Hin, eins og
gengur, verða á sama tíma leidd
til slátrunar. Illkvittinn getur
auðveldlega yfirfært sláturtíðina yfir á hlutabréfamarkaðinn.

Gengi Exista í gær. Það er talsverð
breyting frá því að bréf félagsins náðu
genginu 40,25 í lok júlí í fyrra.

BAUGUR GROUP
Baugur á eignarhluti í fjölmörgum
fyrirtækjum í smásöluverslun í
Bretlandi, Bandaríkjunum og á
Norðurlöndum. Meðal helstu
fjárfestinga Baugs eru Iceland,
House of Fraser, Mosaic Fashions,
Hamley´s, Magasin du Nord, Illum
og Saks.

GLITNIR
Glitnir er norrænn banki með
höfuðstöðvar á Íslandi og
starfsemi í 10 löndum.Glitnir
veitir víðtæka fjármálaþjónustu
á borð við fyrirtækjalánastarfsemi
og ráðgjöf, markaðsviðskipti,
eignastýringu og viðskiptabankaþjónustu á helstu
mörkuðum sínum.

Sveinn Andri Sveinsson hæstaréttarlögmaður vakti mikla
athygli með grein í Fréttablaðinu
á dögunum, þar sem hann hvetur til Evrópusambandsaðildar
og upptöku evru. Sveinn Andri
er harður sjálfstæðismaður og í
innsta hring heilbrigðisráðherrans, Guðlaugs Þórs Þórðarsonar.
Í því ljósi var athyglisvert að
heyra herútkall lögmannsins í kvöldfréttum Stöðvar
2 á mánudag, þar sem Sveinn
Andri sagði: „Ég hins vegar
skynja það meðal minna félaga
í Sjálfstæðisflokknum að menn
eru að verða sífellt meira og
meira opnir fyrir þessari leið
– sambandsaðildinni – og ég held
að þessari skoðun vaxi ásmegin.“
Og engu er líkara en liðssöfnunin sé þegar hafin, því Sveinn
Andri klykkti út með þessum
orðum: „en að öllum
líkindum
má
gefa sér það að
Evrópusinnarnir
innan Sjálfstæðisflokksins verði á
næsta landsfundi
nokkuð áberandi.“

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 08-1318

Liðssöfnun hafin?
TM
TM er eitt stærsta tryggingafélag
á Íslandi og býður alhliða
vátryggingaþjónustu og víðtæka
fjármögnunarþjónustu.
Dótturfélag TM í Noregi er Nemi
Forsikring.

LANDIC PROPERTY
Landic Property er eitt stærsta
fasteignafélag Norðurlanda.
Félagið á um 500 fasteignir í
Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi
og á Íslandi og leigir út um 2,6
milljónir fermetra til yfir 3.400
leigutaka.

www.stodir.is
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