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Úrvalsvísitalan (OMXI6) rauf 960 
stiga múrinn í Kauphöllinni eftir 
hádegið í gær og hefur hún ekki 
verið hærri innan dags síðan 17. 
febrúar í fyrra. Vísitalan hefur 
hækkað um 17,8 prósent frá ára-
mótum.

Úrvalsvísitalan, sem saman-
stendur af sex veltumestu hluta-
félögunum sem skráð eru á mark-
að, tók við af OMXI15-vísitölunni 
í ársbyrjun 2009. 

Helmingur félaganna sex eru 
færeysk. Bakkavör verður tekið 
úr vísitölunni um miðjan mánuð-
inn. Ekki liggur fyrir hvaða félag 
tekur sæti þess.

Úrvalsvísitalan nýja stóð í þús-
und stigum á fyrsta viðskipta-
degi í fyrra og rauf þúsund stiga 
múrinn innan tveggja fyrstu við-
skiptadaganna áður en hún tók að 
gefa hratt eftir.   - jab

Vísitalan við 
upphafspunkt

Pétur Gunnarsson 
skrifar

Ætla má að tekjur lífeyrissjóðanna hefðu verið 50-
100 milljörðum króna hærri en raun bar vitni á síð-
asta ári ef gjaldeyrishöftin kæmu ekki í veg fyrir 
að þeir gætu nýtt heimildir til að fjárfesta erlendis 
með svipuðum hætti og síðustu ár. 

Þetta er mat heimildarmanna úr lífeyrissjóðakerf-
inu. Gjaldeyrishöftin og skortur á erlendu fé hafa 
einnig leitt til þess að lífeyrissjóðir hafa ekki getað 
uppfyllt samninga um að taka þátt í fjárfestingar-
verkefnum erlendis. 

Sjóðirnir eru bundnir með sitt fé hér á landi þar 
sem lítið er um tækifæri til fjárfestinga, önnur en 
ríkistryggt skuldabréf.

Erlendar eignir eru um fjórðungur af eignum sjóð-
anna. Lífeyrissjóðum er heimilt að fjárfesta fyrir 
helming tekna sinna erlendis. Sú heimild hefur ekki 
verið nýtt að fullu í gegnum árin. Væru gjaldeyris-
höftin ekki til staðar og helmingur teknanna hefði 
notið markaðsávöxtunar erlendis síðasta ár má ætla 
að tekjur sjóðanna hefðu orðið 100-150 milljörðum 
króna hærri en raunin varð síðasta ár.

Að jafnaði hafa um 25 prósent verið fjárfest er-
lendis. Ef sú væri enn raunin hefðu tekjurnar orðið 
50 til 75 milljörðum hærri en raunin varð miðað við 
markaðsávöxtun.

Við þær aðstæður, sem eru í innlendu efnahags-
lífi, segja heimildir Markaðarins að forsvarsmenn 
sjóðanna hefðu viljað nýta sér heimildir til erlendra 
fjárfestinga í mun meiri mæli en gert var að jafn-
aði fyrir hrun. Miðað við það sé sennilegt að sjóðirn-

ir hefðu í raun hagnast um hundrað milljarða króna 
hærri fjárhæð á erlendum fjárfestingum en raunin 
varð. „Það er aldrei hægt að fullyrða nákvæmlega 
hverjar tölurnar væru en það er hægt að fullyrða 
að þetta hefur haft neikvæð áhrif á sjóðina,“ sagði 
framámaður í lífeyrissjóðakerfinu. Eins og margir 
aðrir í hans stöðu sér hann fram á að þurfa líklega 
að skerða réttindi sinna lífeyrisþega á þessu ári.  

Lífeyrissjóðir verða 
af tugmilljörðum
Ætla má að lífeyrissjóðir hafi misst möguleika á tekjum sem 
nema milli 50 til 100 milljarða króna vegna gjaldeyrishafta.

Þ R Ó U N  V Í S I T Ö L U N N A R

Úrvalsvísitalan frá upphafi árs 2009 til 
6. apríl 2010.
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Keyrt á málaferli Hundruð 
einkamála hafa verið höfðuð á 
hendur japanska bílaframleiðand-
anum Toyota vegna innköllunar 
bifreiða með bremsugalla. Toyota 
skoðar nú hvort skárra sé að fall-
ast á 16,4 milljarða dala sekt, sem 
væri viðurkenning á afglöpum, 
eða verjast bandarískum stjórn-
völdum fyrir dómi, sem hefði í för 
með sér slæmt umtal.

Fjárhættuspilarar Ein af afleið-
ingum heimskreppunnar er sú að 
mjög hefur dregið úr umsvifum 
fjárhættuspilara í Norður-Dakóta, 
en þar hefur sú iðja verið stund-
uð af meira kappi en annars stað-
ar í Bandaríkjunum. Á síðasta ári 
eyddu íbúar og ferðamenn þar 250 
milljónum dala í spilavíti, bingó, 
happdrætti og önnur fjárhættu-
spil. 

Kæra mútugreiðslur Franska 
olíufyrirtækið Total var ákært 
fyrir mútugreiðslur til Íraks á ár-
unum 1996-2003, þegar olíusölu-
bann Sameinuðu þjóðanna á hend-
ur Írak var í gildi. Þetta kemur 
fram í ársskýrslu olíurisans, sem 
birt var á föstudag. Rannsóknir 
hafa staðið yfir árum saman og 
sér ekki fyrir endann á þeim.

• Hagstæðar afborganir

• Söluaðilar geta valið um lán með breytilegum vöxtum eða vaxtalaus

• Söluaðilar greiða ekkert þjónustagjald af Kortalánum

• VALITOR greiðir út til söluaðila annan virkan dag eftir að sala fer fram
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Svansmerkt
prentverk

ÁHYGGJULAUST ÆVIKVÖLD Lífeyrir hefur hækkað undan-
farin ár, enda verðtryggður. Fram undan er hins vegar skerðing 
greiðslna til lífeyrisþega hjá fjölmörgum sjóðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
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Gangi skráning Haga á hluta-
bréfamarkað eftir á seinni hluta 
árs verður hún sú fyrsta hér í tvö 
og hálft ár, eða síðan Skipti, móð-
urfélag Símans, var skráð í Kaup-
höllina í mars 2008.

Lítið hefur verið um nýskrán-
ingar á Norðurlöndunum á árinu. 
Aðeins fjögur fyrirtæki hafa verið 
skráð hjá Nasdaq OMX á Norður-
löndunum á þessu ári að Danmörku 
undanskilinni. Þar hefur ekkert 
félag verið skráð. Skráning fær-
eyska fiskeldisfélagsins Bakka-
frosts í norsku kauphöllina nú í 
mars er önnur skráningin þar. 

Norrænir fjölmiðlar segja mörg 
fyrirtæki skoða skráningu en bíða 
þar til ró færist yfir markaði.  

Þórður Friðjónsson, forstjóri 
Kauphallarinnar, segir búist við 
að fimmtán fyrirtæki verði skráð 
á markað hér á árinu. 

Sjö fyrirtæki gegna hlutverki 
viðurkennds ráðgjafa á First North 
Iceland-markaðnum í Kauphöllinni 
og er það vísbending um áhuga 
á nýskráningum. „Við erum að 
vinna með nokkrum fyrirtækjum 
sem eru að íhuga skráningu. Það 
er auðvitað ekki sjálfgefið að þau 
fyrirtæki sem eru að skoða skrán-
ingu fari alla leið,“ segir Bjarki A. 
Brynjarsson, framkvæmdastjóri 
Askar Capital.   - jab

Mörg fyrirtæki skoða skráningu

MARKAÐSUPPLÝSINGAR Mörg fyrirtæki 
hafa áhuga á skráningu á hlutabréfamark-
að á Norðurlöndunum.  MARKAÐURINN/VALLI

Brjánn Jónasson
skrifar

Tæplega fjögur þúsund einstaklingar sitja í þremur 
eða fleiri stjórnum íslenskra fyrirtækja, að því er 
fram kemur í samantekt Creditinfo. Konur eru ólík-
legri til að sitja í fleiri en einni stjórn en karlar.

Alls sitja 30.829 einstaklingar í stjórnum íslenskra 
fyrirtækja. Meirihluti stjórnarmanna, rúmlega 72 
prósent, eru karlar en tæplega 28 prósent eru konur. 
Rúmlega 9.000 einstaklingar sitja í stjórn fleiri en 
eins fyrirtækis, og sá sem metið á í stjórnarsetum á 
sæti í stjórnum 35 íslenskra fyrirtækja.

Karlar eru mun líklegri til að taka sæti í fleiri en 
einni stjórn, samkvæmt samantekt Creditinfo. Þannig 
sitja 3.834 einstaklingar í þremur eða fleiri stjórn-
um, en aðeins tæplega ellefu prósent af þeim fjölda 
eru konur. Hlutfall kvenna minnkar enn meira þegar 
skoðaðir eru þeir 225 einstaklingar sem sitja í stjórn-
um tíu eða fleiri fyrirtækja, en af þeim eru tæplega 
þrjú prósent konur.

Rúmlega helmingur þeirra einstaklinga sem sæti 
eiga í stjórnum íslenskra fyrirtækja eru einnig skráð-
ir framkvæmdastjórar eða forstjórar í einhverju ís-
lensku fyrirtæki. 

Alls eiga 16.630 framkvæmdastjórar íslenskra fyr-
irtækja sæti í stjórnum annarra fyrirtækja. Af þeim 
er tæpur fimmtungur, 20 prósent, konur. Það er tals-

vert lægra en hlutfall kvenna í stjórnum fyrir-
tækja almennt, sem er samkvæmt síðustu mæl-
ingu tæplega 28 prósent.

Alls situr 2.981 einstaklingur, sem gegnir starfi 
framkvæmdastjóra íslensks fyrirtækis, í stjórn-
um þriggja eða fleiri fyrirtækja. Af þeim fjölda 
eru rúmlega átta prósent konur. Þá eiga 199 fram-
kvæmdastjórar sæti í tíu stjórnum eða fleiri, og 

eru aðeins 2,5 prósent af þeim fjölda konur.
Upplýsingar Creditinfo eru ekki flokkaðar eftir því 

hvort fyrirtækin sem um ræðir séu með starfsemi, 
eða hvort þau eru svokölluð skúffufyrirtæki með enga 

starfsemi. Áætlað er að tæpur helmingur íslenskra 
fyrirtækja, um 47 prósent, séu óvirk.

„Þetta eru mjög athyglisverðar tölur, það gefur auga 
leið að einstaklingur sem er í fullu starfi sem for-
stjóri getur ekki haft yfirsýn yfir það sem er að ger-
ast í stjórnum fjölda annarra fyrirtækja, fyrir utan 
að halda heimili og sinna áhugamálum,“ segir Stein-
unn Valdís Óskarsdóttir alþingismaður, sem situr fyrir 
hönd Samfylkingar í viðskiptanefnd Alþingis.

„Ég held að leiðin til að breyta þessu sé að skerpa 
á ábyrgð stjórnarmanna, til dæmis í hlutafélagalög-
um,“ segir Steinunn Valdís. Hún segir að svo virð-
ist sem stjórnarsetur séu einfaldlega ekki teknar al-
varlega. Um leið og skýrt verði kveðið á um ábyrgð 
stjórnarmanna muni væntanlega draga mjög úr því 
að fólk setjist í stjórnir nema að vel athuguðu máli, 
og fólk muni þá sinna stjórnarsetunum af meiri al-
vöru en nú tíðkist.

Steinunn segist reikna með að leggja fram frum-
varp með breytingum fljótlega, en eftir sé að útfæra 
breytingarnar nákvæmlega.

Karlar sitja frekar í 
fleiri en einni stjórn
Um fjögur þúsund einstaklingar sitja í stjórnum þriggja eða 
fleiri fyrirtækja. Einn maður á sæti í 35 stjórnum. Þarf að 
auka ábyrgð stjórnarmanna segir stjórnarþingmaður.

Dow Jones-hlutabréfavísital-
an stóð við ellefu þúsund stiga 
múrinn í fyrradag. Hún hefur 
ekki sést á þessum slóðum 
síðan seint í september 2008 og 
var þá á hraðri niðurleið. Hæst 
fór hún í rúm fjórtán þúsund 
stig í október 2007 og á því enn 
nokkuð í land. 

Bandaríska stórblaðið Wash-
ington Post segir efnahagslífið 
vestra vera að rétta úr kútnum 
og séu fjárfestar bjartsýnni nú 
en áður.

Gengi hlutabréfa margra 
fyrirtækja hefur jafnað sig 
eftir kreppuna. Þekktast 
þeirra er hátæknirisinn Apple. 

Gengi hlutabréfa fyrirtækisins 
hrundi úr tvö hundruð dölum 
á hlut um áramótin 2008 niður 
í áttatíu dali ári síðar. Það  
stendur nú í tæpum 240 dölum 
á hlut, sem jafngildir 
þreföldun á rúmu ári. 
 - jab

Jákvæður kippur í 
Bandaríkjunum

STJÓRN Breyta ætti lögum til að skerpa á ábyrgð stjórnarmanna í 
fyrirtækjum segir Steinunn Valdís Óskarsdóttir alþingismaður. Hún 
reiknar með að leggja fram frumvarp þar að lútandi fljótlega, en 
segir eftir að útfæra breytingarnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

B A N K A B Ó K I N

Samanburður á 
vaxtatöflum bankanna

Miðað er við 250.000 króna innlegg og sem skemmsta bindingu. AMarkaðsreikningur bundinn í tíu 
daga.  BAð auki er 3% viðskiptagjald skuldfært mánaðarlega af heimild.

CAð auki er 5% viðskiptagjald skuldfært mánaðarlega af heimild.  DVaxtareikningur bundinn í sjö 
daga  EAð auki er 1,5% heimildargjald skuldfært mánaðarlega af heimild.

FFer eftir því hvernig fyrirtækið er metið hjá MP. Aðeins eru greiddir vextir af nýttri heimild. GPM er 
bundinn í tíu daga. HEkkert heimildargjald. I0,25% úttektargjald

Athugið að ekki er tekið tillit til árgjalds, sem getur fylgt yfirdráttarreikningum.

Hæstu  Yfirdráttarvextir Yfirdráttarlán
innlánsvextir eru hæstir fyrirtækja

Markaðsreikningur 
4,30%A 

14,35%B 14%B

Vaxtaþrep 
5,55% 

14,25%C 14%C

Vaxtareikningur 
5,60%D 

14%E 14%E

MP Sparnaður  12,45 til
5,85% 

13,95% 13,95% F

PM-reikningur  13,75 til
5,50% G 

14,35% 15,90% H

Netreikningur 
5,70% I 

15,25% 15,20%

FERSK TÖLVA ÚR KASSANUM Gengi hlutabréfa 
tæknirisans Apple hefur þrefaldast á rúmu ári.

Nýherji hf.    Sími 569 7700      www.nyherji.is BETRI LAUSNIR

VILTU HAGRÆÐA Í 
LEYFISKAUPUM? BETR

I 
LEYFISRÁÐGJÖF

Margra ára reynsla og þekking í Microsoft leyfisráðgjöf

Hafðu samband við fagfólk     Sími 569 7700     microsoft@nyherji.is

Þótt stýrivextir Seðlabankans hafi 
lækkað um fimmtíu prósent á einu 
ári eru þeir enn háir í alþjóðlegum 
samanburði. Aðeins eitt land með 
þróaðan fjármálamarkað er með 
hærri vexti en hér. Það er Úkraína, 
sem flaggar 10,25 prósenta stýri-
vöxtum. Hæstir eru þeir í Venesú-
ela, eða 16,61 prósent. Stýrivextir í 
mörgum löndum hafa aldrei verið 
lægri, svo sem í Singapúr og Japan 
en þar eru þeir við núllið.

Greining Íslandsbanka hefur 
upp úr greinargerð peningastefnu-
nefndar í Morgunkorninu  í gær að 

ekki hafi verið samhljómur með 
nefndarmönnum í peningastefnu-
nefnd Seðlabankans fyrir síðustu 
vaxtaákvörðun. 

Í greinargerðinni kemur fram 
að Már Guðmundsson seðlabanka-
stjóri lagði til fimmtíu punkta 
lækkun vaxta en þrír af fimm 
nefndarmönnum voru á annarri 
skoðun. Þar af vildi einn lækka 
vexti um eitt prósentustig. Hinir 
tveir vildu fara hægar og lýstu yfir 
áhyggjum af verðbólguhorfum. Á 
endanum var ákveðið að fara að 
tillögu seðlabankastjóra.    - jab

Of háir stýrivextir



Ótrúlegt úrval flísa, 
hreinlætistækja og fylgi-
hluta fyrir baðherbergið 
í 700 m2 sýningarsal  

Bæjarlind 6, Kópavogi, sími  517 6067. Opið mán. - fös. 10 -18, laugard. 11-16.
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„Það er grundvallaratriði að 
bankarnir eða eignaumsýslufé-
lögin þeirra birti með regluleg-
um hætti fjárhagsupplýsingar 
fyrirtækja sem eru í endurskipu-
lagningu á heimasíðu viðkomandi 
banka,“ segir Þórður Friðjónsson, 
forstjóri Kauphallarinnar. 

Hann mælti með því á fundi Fé-
lags viðskiptafræðinga og hag-
fræðinga á dögunum að bank-
arnir birti bæði ársreikning og 
sex mánaða uppgjör fyrirtækja í 
þeirra umsjá ekki seinna en þrem-
ur mánuðum eftir lok árs. Annað 
geti skekkt samkeppnisstöðuna. 

Gylfi Magnússon, efnahags- og 
viðskiptaráðherra, tók undir með 

Þórði og benti á að nú horfi til 
betri vegar. Málið væri hluti af 
stjórnarfrumvarpi um breyting-
ar á hlutafélögum.

Eignaumsýslufélög bankanna 
þurfa ekki að birta upplýsingar 
um rekstur og efnahag fyrirtækja 
í þeirra eigu umfram árleg skil 
til Ársreikningaskrár. „Við erum 
tilbúin að birta reglulega ákveðn-
ar samandregnar upplýsingar á 
sex mánaða fresti,“ segir Stein-
þór Baldursson, framkvæmda-
stjóri Vestia, eignarhaldsfélags 
Landsbankans. 

 - jab

Vestia vill birta upplýsingar

GYLFI MAGNÚSSON iðskiptaráðherra 
og fleiri vilja að bankarnir birti fjár-
hagsupplýsingar fyrirtækja í þeirra 
umsjón oftar en þeim er skylt að 
gera.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Auðugir Grikkir og fyrirtæki þar 
í landi fluttu átta milljarða evra 
úr landi á fyrstu tveimur mánuð-
um ársins. Þetta jafngildir 1.380 
milljörðum íslenskra króna.

Fjármagnsflóttinn fer í gegnum 
alþjóðlega banka á borð við HSBC 
og Société Générale og hefur féð 
að mestu verið flutt til Bretlands, 
Sviss og Kýpur. Breska dagblaðið 
Financial Times segir Sviss aug-
ljósan kost fyrir þá sem vilja koma 
sér undan hærri skatti á fjár-
magnstekjur sem vofir yfir þeim 
löndum Evrópusambandsins sem 
hafa orðið illa úti í kreppunni.  

Blaðið hefur eftir sérfræðingi 
hjá greiningarfyrirtækinu Credit-
Sights, að grískir bankamenn hafi 

áhyggjur af þróun mála enda geti 
þeir lent í fjármögnunarvanda og 
muni það hafa áhrif út í efnahags-
lífið, sem ekki er burðugt. - jab

Grískur auður flýr 
sökkvandi skip

MÁLIN RÆDD George Papandreou, for-
sætisráðherra Grikklands, ræddi um stöðu 
efnahagsmála á fundi samtaka grískra 
fyrirtækja um miðjan síðasta mánuð. 
 MARKAÐURINN/AP

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

„Það er fyrst nú eftir hrunið að ég tek eftir því 
að áhugi fjárfesta á sprotafyrirtækjum er að auk-
ast. Þau leituðu eftir svo lágum upphæðum áður að 
fáir litu við þeim,“ segir Eyþór Ívar Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Klaks – nýsköpunarmiðstöðvar at-
vinnulífsins, sem blæs til fjárfestaþings undir merkj-
um Seed Forum á föstudag. 

Þetta er ellefta fjárfestaþing Seed Forum þar 
sem frumkvöðlar kynna fyrirtæki sín og hugmynd-
ir fyrir fjárfestum. Þing sem þetta er haldið tvisv-
ar á ári, í apríl og október. Á þinginu nú koma fram 
fulltrúar sjö fyrirtækja, fimm íslenskra og tveggja 
norskra. Þau eru flest eins til tveggja ára þótt eldri 
fyrirtæki leynist á milli. Belgingur er yngsta sprota-
fyrirtækið, um eins árs. Það þróar nákvæmari veð-
urspár en sést hafa. Rannsóknarvinna hefur stað-
ið yfir lengur. 

Eyþór segir nýsköpun hafa verið setta í salt hér 
í allt að sex ár og því vanti sprotafyrirtæki á vaxt-
arstigi. Sú þróun skrifast á bankana, sem sugu til 
sín mikið af fólki fyrir hrun og almennt hagstæðari 
fjárfestingarkosti í öðru en áhættusömum kaupum í 
sprotafyrirtækjum. Nú horfir til betri vegar, að mati 
Eyþórs. Hann bendir á að fjárfestingarkostir séu 
færri nú en áður og fjármagn þurfi að leita í annan 
farveg. Þá hafa stjórnvöld og opinberar stofnanir 

stutt mjög við nýsköpun eftir bankahrunið, svo sem 
með skattalegum ívilnunum. Hann segir aðgengi að 
fjármagni hafa skánað strax í fyrrahaust og bend-
ir á að eitt fyrirtækjanna sem kynnt var á þinginu í 
október í fyrra hafi landað samningi yfir kvöldverði 
síðar um kvöldið. Á meðal kunnra sprotafyrirtækja 
sem hafa farið á flug eftir fjárfestakynningu Seed 
Forum eru tölvuleikjafyrirtækin CCP og Gogogic 
auk tískuvörufyrirtækisins E-Label og tæknifyrir-
tækisins Fjölblendis.  

Tíðin ágæt fyrir 
fjárvana frumkvöðla 
Frumkvöðlar eru um þessar mundir að búa sig undir fjár-
festaþing. Fjárfestingar hafa aukist í sprotafyrirtækjum.

Veltusafnið, nýlegur verðbréfa-
sjóður Íslandsbanka sem settur 
var á markað í september 2009, 
hefur nú vaxið í tæplega sjö millj-
arða króna. Þetta endurspegl-
ar eftirspurn eftir öðrum ávöxt-
unarkostum en innlánum fyrir 
skammtímasparnað að mati sér-
fræðinga Íslandsbanka.

Sjóðurinn er rekinn af Íslands-

sjóðum, dótturfyrirtæki Íslands-
banka. Hann er verðbréfasjóður 
sem fjárfestir í innlánum fjár-
málafyrirtækja og skammtíma-
verðbréfum með ríkisábyrgð. 

Stuttur meðallíftími fjárfest-
inga sjóðsins þýðir að gengi 
sjóðsins sveiflast lítið, og hent-
ar því þeim sem vilja ávaxta fé í 
skemmri tíma.  - bj

Eftirspurn eftir öðru 
en innlánum EYÞÓR ÍVAR Frumkvöðlar eiga mun auðveldara um vik að leita 

sér fjármagns nú en áður, að sögn framkvæmdastjóra og helsta 
skipuleggjanda fjárfestaþingsins Seed Forum.   MARKAÐURINN/GVA

Applicon, dótturfélag Nýherja í 
Danmörku, hefur gert samning við 
dönsku ríkisjárnbrautirnar (DSB) 
um umfangsmikla hagræðingu í 
rekstri fyrirtækisins. Starfsmenn 
Applicon hér og í Danmörku munu 
vinna við verkið, að því er fram 
kemur í tilkynningu.

Haft er eftir Per Falk Jensen, 
framkvæmdastjóra Applicon í 
Danmörku, að markaðurinn sé 
að taka við sér eftir tveggja ára 
lægð.

Dönsku járnbrautirnar flytja 
168 milljónir farþega á ári og er 
með áttatíu prósent af lestarsam-

göngumarkaðinum þar í landi. Um 
9.200 manns starfa hjá félaginu.

 - jab

Bæta danska lestakerfið 

DÖNSK LEST Á HRAÐFERÐ Starfsmenn 
Applicon hér og í Danmörku munu vinna 
við hagræðingu á dönsku ríkisjárnbraut-

Hafðu samband
símiVerðbréfaþjónusta Arion banka 

er söluaðili sjóða Stefnis.

Stefnir - Ríkisvíxlasjóður.
Traustur kostur fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki.
 90% ríkisvíxlar og ríkisskuldabréf / 10% innlán

Stefnir - Ríkisvíxlasjóður er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf. Vakin er sérstök athygli á að almennt fylgir áhætta fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum 

sjóða, t.d. getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarávöxtun þeirra. Nánari upplýsingar um sjóðinn, þ.á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu 

í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir. 



Veitingahúsið Perlan
Sími 562 0200 - Fax 562 0207

Netfang perlan@perlan.is - Vefur www.perlan.is

Allt í steik
verð frá 4.990 kr.

framlengt til sunnudagsins 11. apríl

 Góð tækifærisgjöf!

4ra rétta seðill frá 4.990 kr.
KRYDDLEGIN KLAUSTURSBLEIKJA

með rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósu

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með Madeira og grilluðum humarhölum

FISKUR DAGSINS
ferskasti hverju sinni, útfærður af 

matreiðslumönnum Perlunnar (4.990 kr.)

BEIKONVAFINN OG FYLLTUR FASANI
með polentu og kóngasveppasósu (5.590 kr.)

RIB EYE
með kartöfluturni, Bearnaisesósu 
og steinseljurótarmauki (6.590 kr.)

NAUTALUND
með grænmetismósaík 

og blönduðum skógarsveppum (7.590 kr.)

SÚKKULAÐIFRAUÐ
með hindberjahlaupi, ferskum ávöxtum og passionís
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VELDU MILLI FJÖGURRA AÐALRÉTTA

Nýr A la Carte hefst 12. apríl

SÍÐASTA VIKAN
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Fyrirtæki í ferðaþjónustu búa sig undir 
metsumar í ferðamennsku, afrakstur upp-
byggingarstarfs fyrri ára, óvænts eldgoss 
og veikrar stöðu krónunnar. Spáð er mikilli 
fjölgun ferðafólks hér næstu árin. Að ára-
tug liðnum er gert ráð fyrir að 500 þúsund 
fleiri gestir sæki landið heim á ári hverju 
en núna gerist. Það er tvöföldun miðað við 
stöðuna eins og hún er nú.
Árni Gunnarsson, formaður Samtaka ferða-
þjónustunnar (SAF), segir brýnt að dreifa 
álaginu og halda áfram að þróa ferða-
mannaiðnaðinn frá því að byggjast bara 
upp í kring um sumarvertíð. Í því verk-
efni þurfi hins vegar margir að leggjast á 
árar og átakið þurfi að vera samtaka. Hann 
vísar til reynslu Finna í þessum efnum, en á 
ársfundi SAF undir marslok, tók einmitt til 
máls fyrrverandi ferðamálastjóri Finna og 
greindi frá því hvernig var byggð upp vetr-
arferðamennska þar (sjá hér til hliðar).

Þá segir Árni fleira þurfa til að koma, svo 
sem marvissari innspýting til uppbyggin-
ar og verndunar á vinsælum ferðamanna-
stöðum með gjaldtöku. Langt er þó frá því 
að vera sátt um leiðir í þeim efnum.

VETURINN ER LYKILLINN
„Mér fannst mjög áhugavert að heyra 
hvernig Finnar fóru í gegn um sína kreppu 
1990. Á sama tíma og þeir voru með gíf-
urlegt tap á sínum fjárlögum, útflutning-
ur hrundi og sárvantaði gjaldeyristekjur 
og störf, þá var lögð áhersla á að leggja 
aukið opinbert fé í markaðssetningu og svo 
fjárfest í nýsköpun,“ segir Árni og kveð-
ur marga kannast við afrakstur þeirrar 
vinnu, svo sem hvernig Finnum hafi tek-
ist að eigna sér jólasveininn á sínum tíma. 
„Núna er veturinn aðalferðamannatíminn 
hjá þeim, en vetrarferðamennska var varla 

til í landinu á þessum tíma þegar Finnar 
ganga í gegn um þessa 
kreppu.“ Árni bendir á að 
pólitískt hugrekki hljóti 
að hafa þurft í Finnlandi 
til að auka fjárveitingar 
inn í ferðamannaiðanað-
inn, á sama tíma og skor-
ið var niður í velferðar-
kerfinu, heilbrigðisþjón-
ustu, menntun og fleiri 
þáttum. „Þeir voru með 
gífurlegt tap á fjárlögum, 

en sáu þetta sem leið út úr kreppunni.“ 
Hér heima viðurkennir Árni að nokkur 

vandi liggi í því að miklu fleiri erlendir 
gestir sæki landið heim yfir sumartímann, 
þótt eitthvað hafi verið gert í því að laða 
hingað fólk á öðrum árstímum. „Þessari 
þróun þurfum við að vinna gegn og auka 
heilsárstúrisma. Og það sýnir sig frá Finn-

landi að það er ekkert lögmál að land á 
norðurslóðum hafi meiri ferðamennsku  
yfir sumartímann. Það getur alveg snúist 
við,“ segir hann og bendir um leið á að gest-
ir sem sæki Finnland heim yfir veturinn 
skili mun meiru en þeir sem koma að sum-
arlagi. „Þeir kaupa miklu meiri afþreyingu 
en hinir, vélsleðaferðir, hundasleðaferðir 
og alls konar þjónustu aðra.“  

OPINBERAN STUÐNING ÞARF
Árni segir ljóst að fyrirtæki í ferða-

þjónustu leggi nú þegar mikla fjármuni í 
markaðssetningu. „Og leggja í dag til miklu 
meira en hið opinbera. Það hefur hins vegar 
sýnt sig að með því að hið opinbera komi 
með greininni inn í þennan pakka, þá verða 
skilaboðin sterkari og við getum náð meiri 
slagkrafti og árangri.“

Stuðningur ríkisins segir Árni líka að 
geti verið sú viðbót sem til þarf til þess að 

flugfélög og aðrir sem boðið hafi þjónustu 
yfir sumartímann, leggi í að bjóða ferð-
ir og þjónustu utan þess tíma sem hing-
að til hefur verið háannatími. „Töluvert er 
af flugfélögum, leiguflugi til dæmis, sem 
bara koma hingað á sumrin og ekki eru í því 
að þreyja með okkur þorrann. Þau leggja 
kannski ekki mikið í vöruþróun og nýsköp-
un heldur selja bara náttúruna eins og hún 
er. En það á við um ferðaþjónustuna eins 
og aðrar greinar að eitthvað stuðningskerfi 
þarf til að byggja upp nýja þjónustu. Og 
við horfum til þess að hið opinbera þurfi 
að taka meiri þátt með okkur. En greinin 
er að gera mjög mikið og menn eru að auka 
mikið framboð og leggja meiri peninga í 
markaðssetningu.“ 

Og þótt meira þurfi ef til vill til að koma 
segir Árni heyrast frá félagsmönnum að 
nokkur árangur sé þegar að nást. „Inn er 
að koma töluvert mikið meira af bókunum 

ÁRNI 
GUNNARSSON

Á LEIÐ Í HVALASKOÐUN Á HÚSAVÍK Hvalaskoðun er hægt að stunda árið um kring og hafa meðal annars verið gerðar út ferðir frá Reykjavík í allan vetur. Samtök ferða-
þjónustunnar leggja áherslu á að byggja upp afþreyingu og þjónustu fyrir ferðamenn utan þess tíma sem hingað til hefur verið háannatími. Með því og auknum stuðningi 
megi laða hingað erlenda ferðamenn og auka gjaldeyristekjur þjóðarinnar árið um kring.  MARKAÐURINN/PJETUR 

„Í vændum er mikið ferðamanna-
sumar og hér innanlands erum 
við í þeirri ánægjulegu stöðu 
að vangaveltur eru uppi um það 
hvort við munum anna eftirspurn 
og geta veitt öllu ferðafólki boð-
lega þjónustu yfir háannatím-
ann,“ sagði Katrín Júlíusdóttir, 
ráðherra ferðamála, í ræðu sinni 
á ársfundi Samtaka ferðaþjónust-
unnar sem fram fór 23. mars síð-
astliðinn. 

Katrín sagði engum detta leng-
ur í hug að gera lítið úr hlut-
verki ferðaþjónustunnar í efna-
hagslífi landsins. „Þvert á móti 
er hún nú talin til burðarása at-
vinnulífsins og ein helsta vaxt-
argrein næstu tíu ára. Hún aflar 
um 20 prósenta gjaldeyristekna 

þjóðarinnar,“ sagði hún og benti 
á að ferðaþjónustan hafi halað 
í kassann 155 milljarða króna í 
fyrra, en það hafi verið 46 millj-
arða króna aukning frá fyrra 
ári. „Raunaukning gjaldeyris-
teknanna milli ára telst vera 
um 21 prósent og það munar um 
minna.“

Ráðherra sagði að á heildina 
litið gæti fólk verið ánægt með 
góðan árangur á óvissutímum. 
„Þar ræður lágt gengi krónunnar 
og hagstætt verð sjálfsagt miklu 
en einnig skjót viðbrögð ferða-
þjónustufyrirtækja og opinberra 
aðila við breyttum aðstæðum og 
góð reynsla ferðamanna af komu 
hingað til lands.“

Í máli Katrínar kom fram að 

í haust standi til að leggja fram 
nýja ferðamálastefnu, en í því 
verkefni leiði saman hesta sína 
Ferðamálaráð, Ferðamálastofa, 
Samtök ferðaþjónustunnar, ráðu-

neytið og Nýsköpunarmiðstöð. 
Á þeim vettvangi verði til að 
mynda leitað svara við spurn-
ingunni um hvernig taka eigi 
á móti mikilli aukningu ferða-
manna hingað til lands, en gert 
er ráð fyrir því að þeim fjölgi 
úr fimm hundruð þúsundum á 
ári nú, í eina milljón árið 2020. 
„Áleitin spurning í þessu efni er 
hvernig við komum á heilsárs-
ferðamennsku á Íslandi til þess 
að nýta mannvirki og mannskap 
allt árið og vera í stakk búin til 
þess að mæta fjölgun ferðafólks,“ 
sagði hún og vísaði til reynslu 
Finna í þeim efnum. „Þeim tókst í 
miðri kreppu að byggja upp vetr-
arferðamennsku sem skilar þeim 
nú meiri tekjum heldur en sum-

arvertíðin og er ákaflega fróð-
legt fyrir okkur. En Ísland er 
úthafseyja og ekki hluti af meg-
inlandi eins og Finnland, og við 
getum ekki yfirfært reynslu ann-
arra nema laga hana að okkar að-
stæðum og veðurfari og finna 
út hvað það er sem getur laðað 
ferðamenn hingað allt árið.“

Katrín sagði að hér væru tíma-
bundið erfiðir tímar, en sama-
semmerki væri milli öflugrar 
ferðaþjónustu og sterks lands. 
„Samstarf og samráð er nauð-
synlegt. Áríðandi er að fara í 
markaðssetningu, en því fylgir 
ábyrgð, jöfn dreifing um landið 
og yfir árið, uppbygging fjölsótt-
ustu staðanna og rannsóknir eru 
nauðsynlegar.“  - óká

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR Ráðherra ferða-
mála segir óhætt að horfa til reynslu Finna 
af uppbyggingu ferðamennsku utan hefð-
bundins háannatíma.  MARKAÐURINN/GVA

Fimmtungur gjaldeyristekna kemur úr ferðaþjónustu
Katrín Júlíusdóttir, ráðherra ferðamála, fjallaði um stöðu ferðaþjónustu á aðalfundi SAF.

Í ferðaþjónustunni er horft til 
þess að fara að dæmi Finna 
sem á krepputímum gripu til 
þess ráðs að stórefla ferða-
mennsku yfir vetrartímann. 
Slíkt sé raunar nauðsynlegt 
hér á landi til að dreifa álagi 
á vinsæla ferðamannastaði og 
byggja upp ferðamannaiðnað-
inn sem heilsársatvinnugrein. 
Óli Kristján Ármannsson tók 
tali Árna Gunnarsson, for-
mann Samtaka ferðaþjónust-
unnar.

Nauðsynlegt er að jafna
straum ferðafólks yfir árið



Í mars á þessu ári eru 20 ár liðin frá því VALITOR (VISA Ísland) braut blað
í íslenskum viðskiptaháttum með því að kynna posa til sögunnar og greiða

þannig leið fyrir rafrænum kortaviðskiptum

Forysta og reynsla VALITOR
í posaþjónustu síðastliðin tuttugu ár skapar
félaginu traustan grunn og sem fyrr mun

VALITOR kappkosta að veita
viðskiptavinum sínum öruggar lausnir

og faglega þjónustu.

FYRIRTÆKJALAUSNIR VALITOR   •  Laugavegi 77  •  101 Reykjavík  •  Sími 525 2080  •  fyrirt@valitor.is  •  www.valitor.is
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Á þeim tíma voru ávísanir og peningar vinsælasti greiðslumátinn, en söluaðilar höfðu

jafnframt vanist því að notast við þrykkivélar í kortaviðskiptum, handskrifa sölunótur og

hringja eftir heimildarnúmerum ef úttektir fóru fram yfir viðmiðunarmörk. Kostir þessara

breyttu viðskiptahátta urðu söluaðilum fljótt ljósir ekki síst hvað vinnu- og tímasparnað

snerti og á skömmum tíma varð þetta greiðslufyrirkomulag ríkjandi á Íslandi.

Framundan eru tímamót í rafrænni greiðslumiðlun á Íslandi. Ný tækni Kort og PIN  mun

á næstunni leysa af hólmi lestur segulranda og undirskriftir korthafa við staðfestingu á

greiðslum í kortaviðskiptum. VALITOR hefur þegar hafið dreifingu á posum sem nýta þessa

tækni en hún mun auka enn frekar öryggi í kortaviðskiptum öllum til hagsbóta.
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„Ansi ert þú vel akandi,“ heilsaði 
undirrituðum vinnufélagi á fyrsta 
degi reynsluaksturs 2006 árgerðar 
af Toyota Land Cruiser 120 jeppa 
sem finna má í deild notaðra bíla 
hjá Toyota í Kópavogi. Fleiri urðu 
til þess að hafa orð á bílakostinum. 
Jeppinn er þannig að eftir honum 
er tekið.

Tilfinningin þegar stigið var upp 
í jeppann var heldur ekki að um 
notaðan bíl væri að ræða, svo vel 
hefur verið um hann hugsað. Þó er 
hann ekinn tæpa 80 þúsund kíló-
metra. Ljóst leður er í sætum og 
innréttingin smekkleg. Milli sæta 
ökumanns og farþega er að finna 
glasa-/flöskuhaldara og rúmgott 
geymslubox. 

Bíllinn er mjög þægilegur í lang-
keyrslu, krafturinn nægur og fyrir-
hafnarlítið að halda lögbundnum 
hámarkshraða upp brekkur, hvort 
sem það eru Kambarnir eða Lög-
bergsbrekka. Fremur er að maður 
þurfi að gæta sín á að fara ekki of 
greitt. Þá er líka gott að geta reitt 
sig á skriðstillinn (e. cruise control) 
til þess að halda sér innan ramma 
umferðarlaga og -reglna. (Og þarf 
vart að nefna að slík græja er nauð-
synleg í forstjórabílnum, svona til 
þess að tryggja átakalítinn akstur 
heim eftir annasaman dag.)

Annars býr ökutækið yfir öllum 
þeim kostum sem prýða eiga góðan 
jeppa. Há drif og lág, hægt að læsa 
mismunadrifi og svo er fjöðrunin 
þannig úr garði gerð að hægt er 
að hækka bílinn og lækka. Annars 
er það kannski helst fjöðrunin sem 
hægt er að hnýta í því undirrituð-
um fannst bíllinn helst til of hast-
ur og eins gott að hægja vel á yfir 
hraðahindranir. Líkast til er það þó 
nokkuð sem fylgir því að aka um á 
stórum jeppa.

Þá er skemmtilegt að hafa meðal 
mælitækja í mælaborði hæðar- og 
loftþrýsingsmæli, en að auki er 
vitanlega hægt að sjá upplýsingar 

um lofthita og um eldsneytiseyðslu, 
hvort heldur sem er hverju sinni, 
eða jafnaðareyðslu. 

Af dísilbifreið af þessari stærð 
telst eyðslan líkast til ekki yfirdrif-
in. Jafnaðarmæling sýndi 12 lítra á 
hverja hundrað kílómetra í blönd-
uðum akstri.

Þó er kannski ástæða til að 
staldra líka við uppsett verð, 6,7 
milljónir króna, sem líkast til er 
í hærri kantinum miðað við sam-
bærilega jeppa. Þó verður að skoða 
verðið í samhengi við að Toyota-
bílar hafa alla jafna haldið sér vel 
í verði og verið eftirsóttir í endur-
sölu. Þá er verðið ekki nema tæpur 
helmingur af verði nýs bíls af sömu 
gerð.

Forstjórabíll þarf að standa 

undir nafni. Bílakosturinn má ekki 
gefa til kynna að fyrirtæki eigand-
ans stefni hraðbyri í gjaldþrot. Þá 
þarf bíllinn að reynast vel jafnt í 
snatt innanbæjar og í hverjar þær 
ferðir aðrar sem starfið kann að 
kalla á.

Blessunarlega eru flestar leið-
ir sem kalla á forstjóraferðir inn-
anlands malbikaðar og því engin 
nauðsyn að vera á jeppa. Tilfinn-
ingin sem fylgir því að vera á Land 
Cruisernum var engu að síður sú 
að maður væri fær í flestan sjó. 
Breytir þá engu hvort haldið skuli 
á einhvern af golfvöllum landsins, 
í veiði, eða á fund. Bíllinn kemur 
manni á áfangastað.

Þá er hann rúmgóður og sjálf-
virkur hitastillir miðstöðvarinn-
ar tryggir að þurfi maður að nota 
bílinn sem skrifstofu undir viðtal 
í næði, þá er vel hægt að halda í 
honum stuttan fund, hvar sem 
maður kýs að leggja.

Dómurinn er því að hvaða for-
stjóri sem er gæti verið stoltur af 
því að aka um á kolsvörtum Toy-
ota Land Cruisernum, jafnvel þótt 
svo hann sé ekki alveg spánnýr. 
Bíllinn er sem nýr á að líta. Þá er 
ekki laust við að mann renni í grun 
að á þessum tímum veki forstjóri 
sem lætur sér nægja að eyða sex 
til sjö milljónum í bíl undir sjálf-
an sig meira traust en sá sem er 
tilbúinn að henda 15 til 20 milljón-
um í nýjan bíl.

Þetta var algeng sjón á vorin 
fyrir ekki svo mörgum árum; 
grásleppukarlar að bjóða signa 
grásleppu eða rauðmaga við Æg-
isíðu. Skúrarnir eru eitt þekkt-
asta kennileiti borgarinnar og 
búa yfir miklu aðdráttarafli, þótt 
útgerð sé dottin upp fyrir þar. 

Þessi mynd var tekin fyrir 30 
árum og einu betur, nánar til-
tekið í maí 1979. Grásleppukarl 
hefur fengið unga pilta með sér 

í lið til að selja aflann. Í bak-
grunni glittir í Sörlaskjól og 
Faxaskjól. Áform voru uppi um 
að rífa gömlu grásleppuhjallana 
en við þau var hætt. Þeir fá því að 
standa áfram svo lengi sem þeir 
kæra sig um. 

Hrogn grásleppunnar eru eft-
irsótt útflutningsvara, ekki síst 
nú um stundir, en verð á hrogn-
um hefur hækkað um 50 prósent 
á milli ára. 

Verslað með grásleppu 
í miðri Reykjavík

HÖNDLAÐ MEÐ FISKINN Ungir piltar námu af þeim eldri að selja signa grásleppu 
og annan afla á árum áður. Sala sem þessi heyrir nú sögunni til. 

MARKAÐURINN/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

TOYOTA LAND CRUISER 120 Kolbikasvartur og vel við haldinn jeppinn vekur athygli 
þar sem á honum er komið. Bíllinn er verulega lipur í akstri þótt ökumaður glati samt 
aldrei tilfinningunni sem því fylgir að vera undir stýri á jeppa.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

YFIR HEIÐINA MEÐ ÓLA KRISTJÁNI

Bíll sem eftir er tekið

Toyota Land Cruiser 120, árgerð 2006
Ásett verð:  6.740.000 krónur
Ekinn:  79.900 km
Lengd:  471,5 cm
Breidd:  188,5 cm
Litur:  Svartur
Sætafjöldi:  5
Þyngd:  2.175 kg
Burðargeta:  725 kg
Slagrými:  2.982 cm3
Afl:  122 kW
Eldsneyti:  Dísilolía

H E L S T U  S T A Ð R E Y N D I R

Óli Kristján 
Ármannsson 
blaðamaður 
tekur til kost-
anna notaða bíla 
og metur hvort 
þeir fái staðið 
undir því að kall-
ast forstjórabílar. 

Ú R  F O R T Í Ð I N N I

„Andrés Önd er aðeins til á raf-
rænu formi á ensku. Þetta er ekki 
til hér og verður bylting í útgáfu-
geiranum,“ segir fjölmiðlamaður-
inn Jón Axel Ólafsson, markaðs-
stjóri útgáfufélagsins Eddu, sem 
hefur lagt grunninn að því að gera 
eigendum iPad-tölva kleift að lesa 
Andrés-blöðin. 

Jón Axel hefur um árabil verið 
aðdáandi bandaríska tækniris-
ans Apple, sem setti iPad-tölvuna 
á markað um páskana. Jón pant-
aði eina slíka og 
ætlaði vinafólk 
hans að færa 
h o n u m  h a n a 
þegar það snýr 
heim að utan á 
föstudag. Jóni 
leiddist biðin og 
útvegaði sér hana 
eftir öðrum leið-
um. „Þetta er betri 
græja en ég átti von 
á,“ segir hann. 

Tölva Jóns er sú 
stærsta af i Pad-
tölvunum þremur 
sem koma á mark-
að að þessu sinni, eða 
með 64 gígabæta harð-

an disk. Líkt 
og fram kom 
í Fréttablað-
inu í gær er 
ekki búist við 
að iPad-tölv-
ur verði fáan-
legar með ís-

lensku lyklaborði 

fyrr en í fyrsta lagi um næstu jól. 
Jón Axel segir það ekki verða til 
trafala. 

Jón Axel segir iPad-tölvuna 
ekki koma í stað fartölva. „Ég held 
að hún sé sniðug fyrir þá sem eru 
á ferðinni. Hún er fín fyrir minni 
háttar mál. Þetta er ekki græja 
fyrir skólafólk.“  - jab

Andrés Önd ryður iPad-brautina

JÓN AXEL ÓLAFSSON Markaðsstjóri útgáfufélagsins Eddu gat 
ekki beðið fram á föstudag eftir nýjustu tölvunni frá Apple.

„Við höfum haft nóg fyrir stafni 
öll þessi ár að framleiða hug-
myndir fyrir aðra,“ segir Sig-
urður Kaldal, annar stofnenda 
fyrirtækisins Koma. Sigurður 
og Gotti Bernhöft stofnuðu fyr-
irtækið fyrir sex árum og hafa 
þeir frá upphafi unnið með hönn-
uðum sem vilja raungera hug-
myndir auk þess að sérmerkja 
vörur fyrir fyrirtæki. Fastir 
starfsmenn eru þrír.

Segja má að Koma brúi bilið 
á milli hugmynda og fram-
leiðslu. „Stundum hefur hingað 
komið fólk með hugmyndir og 
við höfum hjálpað því að fjölda-
framleiða hlutinn fyrir heim-
inn,“ segir Sigurður en frá Koma 
hefur komið fjöldi þekktra hluta 
í daglegu lífi, svo sem Blaðber-
inn svokallaði auk vinsælla borð-
spila. 

Á meðal þekktari afurða Koma 
um þessar mundir er segul-
snúruhaldarinn Magnet, sem 

kom á markað í kringum síð-
ustu jól. Þróunarvinna tók eitt 
ár og sá Koma um framleiðsluna 
á skrifstofu fyrirtækisins í Kína. 
Þar er jafnframt einn starfsmað-
ur sem ræður aukafólk til stærri 
verka. Þar er líka lager fyrir-
tækisins og hefur snúruhaldar-
anum verið dreift þaðan til rúm-
lega tuttugu landa.  - jab

Framleiða hugmyndir 
fyrir heiminn

STOFNENDURNIR Þeir Gotti Bernhöft 
og Sigurður Kaldal hafa gert hugmyndir að 
veruleika í sex ár.  MARKAÐURINN/GVA
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Þrír nýir framkvæmdastjór-
ar hafa verið ráðnir til banda-
ríska samheitalyfjafyrirtækisins 
Alvogen. Allt eru þetta reynslu-
boltar úr lyfjageiranum. Svafa 
Grönfeldt, fyrrverandi framda-
stjóri hjá Actavis og fyrrver-
andi rektor Háskólans í Reykja-
vík, verður ein af fimm í stjórn 
fyrirtækisins en hún mun hafa 
umsjón með uppbyggingu, tækni 
og mannaráðningum.  

Hinir tveir eru Elin Gabriel, 
sem verður rekstrarstjóri, og 
Kevin Bain, sem tekur stöðu fjár-
málastjóra hjá Alvogen. Þau hafa 
sömuleiðis unnið hjá Actavis. 

Róbert Wessman, fyrrverandi 
forstjóri Actavis, er stjórnarfor-
maður Alvogen og á þriðjungs-
hlut í fyrirtækinu.    - jab

Svafa fylgir 
Róberti

Norræna upplýsingatæknifyr-
irtækið Sirius IT hagnaðist um 
1.025 milljónir króna eftir skatta 
á síðasta ári, að því er fram 
kemur í tilkynningu. Fyrirtækið 
er dótturfélag Skipta, sem einn-
ig á Símann.

Rekstrartekjur samstæðunnar 
námu sem svarar til 10,6 millj-
arða íslenskra króna. Rekstr-
arhagnaður fyrir afskriftir og 
vexti (EBITDA) nam 1.618 millj-
ónum króna og jókst um ellefu 
prósent frá fyrra ári. Hagnað-
ur fyrir skatta var 1.387 millj-
ónir króna.

Sirius IT er með starfsemi í 
Danmörku, Noregi og Svíþjóð.

Hagnast um 
milljarð

SVAFA Þrír fyrrverandi starfsmenn Actavis 
hafa verið ráðnir til lyfjafyrirtækis sem 
Róbert Wessman stýrir.  MARKAÐURINN/GVA

Fasteignaverð var hæst á Írlandi, í Slóvak-
íu og hér á síðasta ári, samkvæmt saman-
tekt breska viðskiptablaðsins Financial 
Times. Verðið fór niður um 12,4 prósent á 
Írlandi og hafði þá lækkað um 29 prósent 
frá því það náði hæstu hæðum árið 2007. 
Þá lækkaði fasteignaverð um rúm tíu pró-
sent í Danmörku og um 9,7 prósent hér í 
fyrra. Til samanburðar lækkaði fasteigna-
verð almennt um 4,6 prósent á evrusvæðinu 
á síðasta ári.  

Fasteignaverð lækkaði um rúm sjö pró-
sent í Bretlandi, Frakklandi og á Spáni, en 
í síðasttalda landinu varð fasteignamarkað-
urinn sérstaklega illa úti í heimskreppunni. 

Þá lækkaði fasteignaverð um aðeins 1,8 pró-
sent í Þýskalandi. 

Fasteignamarkaðurinn í Póllandi og í Nor-
egi mun hafa verið einsdæmi í fyrra. Verð-
ið hækkaði um sautján prósent á milli ára 
í Póllandi en um rúm ellefu í Noregi, sam-
kvæmt upplýsingum Financial Times, sem 
bætir við að botninum virðist almennt hafa 
verið náð ytra undir lok síðasta árs. Það 
helst í hendur við aukna eftirspurn á lána-
mörkuðum.  

Financial Times segir verðlækkun á fast-
eignamarkaði í fyrra þá fyrstu frá því blað-
ið byrjaði að taka tölurnar saman árið 2000. 
 - jab

Botni náð á alþjóðlegum fasteignamarkaði

REYKJAVÍK Í FYRRASUMAR Fasteignamarkaðurinn er 
almennt að taka við sér víða á meginlandi Evrópu, sam-
kvæmt samantekt Financial Times um þróun á alþjóðleg-
um fasteignamarkaði. MARKAÐURINN/VILHELM

MP Banki var með hæstu mark-
aðshlutdeild markaðsaðila í við-
skiptum hjá Kauphöll Íslands 
á fyrsta fjórðungi ársins. MP 
Banki kom að tæplega 33 pró-
sentum af veltu Kauphallarinn-
ar, að því er fram kemur í til-
kynningu frá bankanum.

Hlutdeild MP Banka hefur 
farið vaxandi undanfarið. Hún 
náði 31,7 prósentum við lok árs 
2009 og er nú komin í tæp 33 pró-
sent.

Í tilkynningu segir að árangur 
bankans sé staðfesting á miklu 
trausti viðskiptavina. Þeim hafi 
fjölgað umtalsvert á árinu. MP 
Banki hafi verið með mestu 
heildarveltuna í hverri einustu 
viku sem liðin sé af árinu 2010. 

Viðskipti með skuldabréf nema 
um 99 prósentum af heildarvið-
skiptum í kauphöllinni í ár. Sér-
fræðingar MP Banka telja lík-
legt að skuldabréfamarkaður-
inn verði líflegur áfram út árið, 
enda leiti fjárfestar að traustum 
fjárfestingum þar sem áhætta sé 
takmörkuð.  - bj

MP Banki 
með þriðjung 

veltunnar



16,61 10 99prósent eru hæstu stýrivextir í heimi 
og finnast í Venesúela. 

prósent er aukning smásölu í Bandaríkjunum í 
síðasta mánuði miðað við sama tíma í fyrra. 

milljónir króna er meðalveltan á 
hlutabréfamarkaði í Kauphöllinni í 
mars.
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B A N K A H Ó L F I Ð

Virði skuldabréfa gamla 
Landsbankans hefur hækkað um 
hundrað prósent frá því Ólafur 
Ragnar Grímsson forseti neitaði 
að staðfesta Icesave-lögin 5. jan-
úar síðastliðinn. Kröfur vegna 
Icesave eru fremstar í kröfu-
röð gamla Landsbankans og bera 
aðrir kröfuhafar minna úr býtum. 
Fjárfestar sem áttu skuldabréfin 
í fórum sínum reiknuðu almennt 
með því í kringum áramótin að fá 
um 4,75 prósent upp í kröfur sínar. 
Þegar ákveðið var að láta málið í 
hendur þjóðarinnar lyftist brún 
þeirra og hækkaði virði bréfanna 
um tæp sextán prósent. Lítið 
hefur þokast í samkomulagsátt í 
Icesave-málinu og hefur það kætt 
þá sem eiga skuldabréfin frekar. 
Í gær var búist við að fjárfest-
ar fái 9,5 prósent upp í kröf-
ur sínar.

Vesen er gott

Eins og áður hefur komið fram 
voru það erlendir fjárfestar 
sem keyptu skuldabréf gömlu 
bankanna á hrakvirði eftir fall 
þeirra haustið 2008. Mest voru 
þetta bandarískir og evrópskir 
sjóðir, sem sérhæfa sig í kaup-
um á áhættusömum eignum á 
borð við skuldabréf fyrirtækja 
í fjárhagsvanda. Skuldabréf 
Landsbankans urðu næstum 
verðlaus eftir þrot bankans og 
eru dæmi um að þau hafi í fyrstu 

skipt um eigendur á 
innan við prósenti af 
virði þeirra. Nýir eig-
endur bréfanna ættu 
að vera kátir þessa 
dagana enda má ætla 
að þeir hafi hagnast 
um mörg hundruð 
prósent frá banka-
hruni.

Góð kaup

Og meira af hagstæðum kaupum. 
Gengi hlutabréfa stoðtækjafyr-
irtækisins Össurar hefur hækk-
að um tæp áttatíu prósent frá því 
þau voru skráð á markað í Dan-
mörku í september í fyrra. Gengi 
þeirra endaði á miðvikudag fyrir 
páska í 8,85 dönskum krónum á 
hlut, sem jafngilti rúmum 204 
íslenskum krónum. Á sama tíma 
skiptu þau um hendur hér á 185,5 
krónur á hlut. Þarna munaði tíu 
prósentum á virði bréfanna hér 
og úti. Dæmi eru um að fjárfestar 
hafi nýtt gengismun-
inn og fremur ákveð-
ið að selja þau úti en 
hér enda verðið og 
mark-
aður-
inn 
mun hag-
stæðari.

Öðruvísi 
útflutningur


